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ПАСТАНОВА

ИЛ1МЕНЦ1И ЕФРЭМАВІЧ
ВЯРЯШЫЛАУ
сылаюць у Архангельскую губерпю, але і
Ў ссьплцы ёп не прыпыпяе рэволюцыйнаіі
работы. У 1912 годзе тав. Варашылаў варочаещца 3 ССЫЛКІ ў Данбас, дзе яго арыштоўваіюць І высылаюць
у
Чэрдынскі
Край. У 1914 годзе тав. Варашылаў зноў
у Дашбасе, адкуль бяясыць у Царыцын і
пасту:пае рабочым на сарматны завод.
3
В у д у ч ы нарком з ранняга
дзядіпства
моманту аб'яўлення імперыялістычнай вайперанёс беднаоць. Працаваць ён пачаў ужо
н ы ёп актыўна выступав сунроць яе.
3 6—7 год, спачатку зброшчыкам калчада3 першых дзён Лютаўскай
рэволюцыі
на па шахтах, затым падпаскам у
памеПетраградскім
шчьгка. Маленькі К л і м батрачыў,
праца- тав. Варашылаў прадуе ў
ваў «хлопчыкам) на шахтах і ў майстэр- соведе рабочых дэпутатаў у якасці члена
бюро фракдыі
большэвікоў.
У
лютым
няі.
1917 года па патрабаванню
луганскага
У 1896 годзе тав. Варашылаў плступае пролетарыята ён едзе туды, дзе і выбірабочым на завод п р ы
станцыі
Алчэў- раедца старшынёй соаета рабочых дэпуская. Т у т ён пападае ў катэгорыго «небла- татаў.
ганадзейных». Яго сістэматычна праследУвесь перадкастрычнідкі перыяд тав.-<
ваюіЦ) адміністрацыя, паліцэйскія і «нанад
узчальства». Але гэта толькі паскорыла пе- Варашылаў узмоцнена прадуе
раход тав. Варашылава на шлях рашучай браеннем рабочых, над стварэннем атрадаў Чырвонай гвардыі. У сакавіку
1918
р?волюцыйнай барацьбы.
года тав. Варашылаў вядзе бацадьбу
з
У 1899 годзе над яго кіраўніцтвам у нямецкімі акупадыйнымі войскамі на чале
чыгуна-ліцейным цэху ўспыхвае забастоў- арганізаванага ім партызанска-комуністычка, у в ы н і к у якой тав^ Варашылаў
быў нага атрада.
арыштаван.
Пасля
вызвалення
з-над
У краеавіку 1918 года ўсе партызанскія
арышту тав. Варашылаў 3 гады быў без
немдаў
работы, бо ўсе заводы і. шахты Данбаоа атрады, якія дзейнічалі супродь
адказвалі ў прыёме «смуц'яну», занесена- былі рваргажізаваны ва У к р а і н с к у ю армію,
камаддуючым
якой
быў выбран тав.
му ў «чорныя спісы» палітычна «неблага
Варашылаў.
надзейных».
Таварыпі Варашылаў Кдіменцій Ефрэмавіч нарадзіўся 5 люгага 1881 года ў
сяле Верхні, быўшай
Екацерынаслаўокай
губерні. Бацька тав. Варашылава — вартаўнік жалезпай дарогі. 3-за свайго «свабодамыслія» часта бываў без работы, маці работала падзённ» «ў людзях>.

Толькі ў 190S годзе тав.
Варашылав^
ўдалося паступіць на завод Гартмана ў
Л у г а н с к у , дзе ён уступав ў
Расійскуш
соцыял-дэмакратычную рабочую партыю і
адразу далучаецца да фракцыі большэвікоў.
У 1905 годзе тав. Варашылаў на заводзе Гартмана к і р у е забастоўкамі рабочых,
дзейнасцю баявых. атрадаў і арганізоўвае
дэнутацкія сходы рабочых. У час другой забастоўкі на тым-жа заводзе, якая закончылася расстрэлам рабочых, Варашылаў быў
арыштаван і заключай у турму. У 1905 годзе па патрабаванню
тысячы
лугапскіх
рабочых Варашылаў быў вызвалеп з турмы. У 1906 годзе, у дні рэакцыі, тав.
Варашылаў уходзіць у падполле.
У п а ч а т к у 1906 года тав. Варашылаў быў
наслан луганскай арганізацыяй на Стакгольмскі з'езд партыі,
дзе
сустрэўся з
Л е н і н ы м І радам другіх выдатных большэвікоў.
Пасля
партыйнага
з'езда
Варашылау прымае а к т ы ў н ы
ўдзел
ва
ўзбраенні рабочых, нрацуе па падрыхтоўц ы партыйнай
арганізацыі
да
баявых
дзеянняў.

3 лістапада 1918 года тав. Варашылаў
камандуе 10-й арміяй.
Прадуючы
на
Украіне, тав. Варашылау выбіраедда членам ЦК КП(б)У. 3 мая 1919 года тав.
Варашылаў камандуе 14-й
арміяй.
Яго
абарона Царыцына — бліскучая старонка
Ў гісторыі Чырвонай Арміі.
Тав. Варашылаў
разам з
таварышам
Сталіным арганізуе Чырвоную к о н н і ц у . 3
кастрычніка 1919 года тав.
Варашылаў
назначаецца членам
Рэўваенсовета
1-й
Коннай арміі.

АГУЛЬНАГА СХОДА СТУДЗНТАУ, НАВУНОВУХ РАВОТНІКАУ
I АДМ1НІ0ІРАЦЫННА-ІЗХНІЧНАГА ПЕРСАНАПУ БДУ.
РАБ9НЫХ АГК I СТУДЗНТАУ РАБФАКА
Аібгашарыўшы пытанне ай івыдучэнні кавдщата у дшунаты Совета Саюаа па
Менскай гарадекой выбарчай акрузе — ад студанта'ў, иавуковых
іработнікаіў і
адмініс!трацыйна-тэхнічна.га (пврсанаду БД У, раі&очых АГК і студэнта'ў ра'бфака,
беапартыйных і комуііістаў, агульны сход пастанаўляе:
1. Капдыдатам ў депутаты Совета Саіова Вярхоунага Совета ОООР іпа Менскай
гараідской выбарчай акрузе АД студэнтаў, навуковых ірайотюкау і адмінктрацыйнатэхні'чнага перланалу БДУ, рабочых АГК і студэнтаў раібфа'ка, беспартыйных і жомуніетаў вылучыць таварыша Варашылава Кліченція Ефрэмавіча — народнага
камкаіра аібароны СССР, перш.ата маршала Совецкаіга Саша,
вернага юараттка
іправадыра народаў тааарыша Сталіна.
I.
2. Атульны «ход просіць таварышаг Ваіраяпылава даць «ваю 'Згоду балатыравацда ў дшутаты Совета Саюза Вярхоўнага Совета СССР па М«нскай гарадекой
aiqpyae.
3. Даручыць прадстаўнікам, выбран ым на сходае Беларускага деяржаўнаіга
унівеірсітэта. вьйучыць на лерадвыбарча й акііуговггл нарадае прадотаўнікоў атрацаўных жандыдатащ у дэнутаты Сввета Саша Вярхоунага Совета ССОР иа Менскай гарадекой шыібарчай акрузе нефшага мершала Совецкжа Cajoiaa, жадеенага
наркома абароны, слаўнага налваводца наиай іроднай Раібоча-Сялян£кай Чырвонай Аірыіі — Кігіменція Ефрэмазіча Вар ашылава.

М А С К В А,

НАРОДНАМУ КЯМІСАРУ АБАРОНЫ СССР

таварышу К. Е. ВАРАШЫЛАВУ
Мы, студэнты, вавуковыя райочшііікі, адмніснрацыйна-тэхішчівы персанал
БДУ,
раібіочыя АГК І студанты: ,раібфаіа, cawpafшыея для аібмерікаваяня іі въыучеиня кандидатур у Вяріхоўны Совет СССР, аігаадушна рашылі вылучыць Вас, дараи таварыш Ба;рашылаў, каддыдатаім у даиутаты ад М-елсікай гаірадсіюой іШбарчаій аьр^ті
? Совет Саюза.
Вы, дэ-раа-'і таіваірыш 1іаірашыл.аў, родны
і б^іізкі сэрцу кожнага партыйнага і непаіртынйаіга большввііка, сэрщу
кожнзга
патрыета нашай іоацыяліетычінай
імдаі-

Тав. Вараіпылаў прымае ўдзел на дзенікіпскім, польскім і врангелеўскім франтах. мы.
'Мы Вас ведаем і горача любім, як
У 1921 годзе тав. Варашылаў
камандуе
войскамі Паўночна-Каўказскай
ваеннай бліжэйшага і вернага юаоатніка Леніна
і
акругі. На X з'ездзе партыі
выбіраецда Ста.іі!Еа, як бясстрашнага,
нвпахіенага
членам ЦК ВКП(б) і з таго часу выбіраед- большэвіка-пролетарыя,
інрыовяціўшага
да ў ЦК усімі наступнымі
партыйнымі ўсё сваё жыццё, усе «вае оілы і нястомз'ездамі.

ную энертію

беззав-етнай

барацьбе

за

3 1924 года тав. Варашылаў з'яўляедда оправу рабочаіга маса, за шчаеде і рачленам Рэўваенсовета вССР. 3 1926 года іасць яаіроідаў СССР, за вял«>то' сігоаву
з'яўляецца членам Палітбюро Ц К ВКП(б).
Маркса — Энгельса — Лентна—Сталійа.
Пасля смерці Фрунзе тав.
Варашылаў
Мы ведаем Вас, дарагі таварыш Вараз'яўляецца кіраўніком
усімі
ўзброейымі
дауга
сіламі Совецкага Саюза. Пад кіраўнідтвам шылаў, як бліжэйшага і вернага
тав. Варашылава Чырвоная А р м і я
вы- нашага любімага правадыра, оацькі і ,нарасла ў магутную сілу, якая зорка стаіць етаўніка, роднага таварыша Сталіна, разам 3 якім Вы, таварыш Варашылаў, на
на ахове гранід Соведкага Саюза.

У 1907 годзе тав. Варашылаў, я к луганскі дэлегат прымае ўдзел на агульнапартыйным з'ездзе ў Лондане. Па прыездзе са з'езда ён арыштоўваенца і высыўсіх этапах барацъбы эа ooflMMaa, лелаУ барацьбе з тращазмам і правымі тав.
х'існа і безваветна адагалііся за вжанатгне
лаецца на тры гады ў Архангельскую гуВарашылаў праявіў ненрымірымую ленинзаветаў Леніна, паказваючы ўсім нам узоры
берню. У к а н п ы 1907 года тав. Варашылаў
скую
рашучасдь і
адданасдь
нартыі болишзвщкай непрьвіірыімаіеці і
бязл'ітасробіць пабег у Б а к у , дзе і прадуе ў больпасці ў барацьбе d разгроме воірагаў наш э в і ц к а й арганізацыі сумесна з тавары- Леніна—Сталіна.
За баявыя заслугі тав. Варапіылаў уз- рода.
шом Сталіным. У 1908 годзе яго накіроўордэнамі
Чырвонага
Ваша оаўнае «мя івяяома жожнаму з
ваюць у Пецербурп на надпольную рабо- нагароджан 4-ма
нас, як ім,Я' жалезнага палкаводца яашай
ту, І дзе зноў яго арыштоўваюць і вы- Сдяга і ганаровай зброяй.

роднай, любиай Рабоча-Сяліййакай Чырвонай Apofiii, лкая тад Ваапым кіра'уніцтвам раела, загафтоўвалаюя і стли самаа
эдагутнай, «амай сіяьвай у
арміяй,
здоільнай у любую .мінуту сакріушальна
разгралодь вората на той тарыггорыі. адкуль ён цры'дзе, калі ён пацрабуе парушыць святпчэнныя граніцы совецкай зя.чЛІІ.

Мы іведаем Вас, 'роины -наіш Кліленцій
Ефрэмавіч, як
лепшага йяізкага друга
беларуокая-а иарода. Мы ведаем, як у годы атрамадзяискай вайны Вы у першы'х
радах рускага рабочага ,клаіса, узначалъваючы: жал«эныя палкі Чыірвонай Aprii,
діаіпаматаліі бвлаіруакаіму наіроду ачысціць
(1ВЭЮ зямлю ад щрывавых гврашюкіх
і
поілысЕІх акда'нтаіў, іпамвШіЧыкаў і itaiiiталктаў.
Мы ведвем Вашу вястомнуто ояботу
на ўмацавашйо Белаіручжай Соіведкаій Соііыядіістычнай Рэопу&вікі — "баявога фарноста Совецкшга Сайва яа заіходніх іраяіцах і Ваты няісггооііныія іклюпатн аб ipotце і .poaRBime ш^аісліівага беларукжйга народа.
^
Мы :Про(аІ5Г Вас, даіраігі тавафыш Варашыла^, даць сваю игоду балатыіраівацца ў
Сч)вет Саюза Вяірхоўяаіга Совета СССР ад
Мевокай гарадаюой шбаірчай акругі
і
абяцаем Вам апраўідаць Ваша давер'е далейшай беззіаветнай баіхіцьібіоій за оправу
Леншн.а—Сталіна, за яовыя оерамт комуніэма.
Па даручэнню агульнага схода
ПРЭЗІДЫУМ.

Мы знаем—крепка

наша сила,
И, если война впереди.
Нас в бой поведет Ворошилов—
Товарищ, боец, командир
ПЕСНЯ О ВОРОШИЛОВЕ

ПЕСНЯ О НАРКОМЕ
ВОРОШИЛОВЕ
1.
Если ветер ® поле свищет,
Гшійт, голит пьиь к плетню.
Дай, казак., овса почище
Своему КОЕЮ!

2.
Изнза поля, из-за леса —
'Го'стем, гостем дороги"»
Прискакал донецкий слесарь, —
Ворошилов Клял.
3.
•К нашим шахтам, к. нашим стенам.
В звамы-з)намые места,
Прютакал Нарком военный...
Значит, неопроста...
4.
П пошля навстречу быстро.
Песней, песней тишь щзонзя, —
Горняки ц металлисты—
Давние друзья...
5.
Старикам, девчатам, паірням
Машет, машет кзда-ій
Комиссар великой армии
Труи'вой зіемлй.
6.
•И сказал друзьям он слозо.
Речь завел, завел о том:
Падо снова быть готовым
•Подружить с «ви-нтом».
7.
Зашумели TJT братаны
Как степной, степной ковыль:
•За тобой в иоходах бранных
Двигались не мы-ль?
8.
Ты скажи-ка вражьей силе:
•Ну-ка, суньтесь, суньтесь в дверь!
Что тогда не довершили.
Довершим теперь!
9.
Кто-то снова песней - свищет
В дальнем, дальнем кутреню:
Дай, казак, овса почище
Озоему коню!..

1.
і\Іы помним степные походы.
Ковыльный пожар по '.низам,
Сражались рабочие взводы
В отрядах бойцоілпартйзан.
2.
Мы шли сквозь кровавые версты
В (разрушенный белыми Чир,
'И рядом с походной 'ПОВОЗКОЙ
Шагал боевой комащир.
3.
і)аветрей походною тарью.
Врагов прорьгоая кольцо.
Делил он, каж верный товарищ,
іЧ радость и горе бойцов.
4.
Снегами мятель торошила,
Доном гуляла пурга—
"Не •сдал •командир Вороішйлов
Донецкие шахты чрага*.
5.
Он выучил армию биться
В суровых окоіпах войныНе отдал он Красный Цаірйцын
'Врагам пролетарской страны.

ДВАНАЦЦАЦЬ ПЕСЕНЬ
(УРЬІЎКІ)
ПРА НАШУ НЕПЕРАМОЖНУЮ ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ. ПРА ЯЕ ТВАЖА
\
НАТХНІЦЕЛЯ ВЯЛШАГА СТАЛША, ПРА ЯЕ ПАЖАВОДЦАІ КЛІМЕНТА ВАРАШЫІАВА. ПРА ГЕРАІЧНЫЯ ПАХОДЫ I БІТВЫ ПРА НАДЗЕЙНУЮ ВАРТУ ООВЕЦКІХ
ГРАНІП, ПРА НАШЫХ ШЧАСДШЫХ 1 СМЕЛЫХ ДЗЯЦЕЙ. ПРА НАШУ СТАЛШСКУЮ
РАДАОНУЮ МОЛАДЗЬ.

МЫ

ПОМНШ

Мы ПОМНІМ зматанне, паходныя маіршы.
Мы ЛОМНІМ, як вышау са зіброілі народ
Жыцце бараініць .раволюіцы.і нашай —
На , цоунач, на 'поўдеень, на захад, на
:уісход.
Мы йшлі пераможва над посвісты куляў,
j Мы гналі бандытаў з совецкай зямлі.
Раабіты быў вораг—мы вольна ўіздыхнулі,
Нам Ленін і Сталін маігутнасць далі.

6.

ПОД ФЛАГОМ
I Т А Л Ь Н О Г О НАРКОМА
Навстречу косматые серые тучи.
Тяжелая пена волны.
Линкорам советских ресяуйлик могучих
Ненастные дни
спрашны.
Под флагом стального Наркома
Идут на зіалйв корабли,
И буря как песня, как вахта знакоііа,
Дозорным сйветской земи.

2.

Навстречу ненастью, туману и мраку
Под флагом Наркома суда,
Идут и любую отбросят атаку.
Готовые к бою всегда.
Под флагом стального На-ржола
Идут на залив корабли.
И буря как песня, как вахта знадома,
Дозорным советской земли.
3.
Пусть яростен ветер, залив не шокоен
И шквалится черная мгла.
Пылает над нами, зовущий нас к бою,
Наркома любимого флаіг.
Под флаігом стального Наркома
Идут на галив мрабли,
И ібу'ря как песня, как вахта знакома,
Дозорным советской земли.

Яшчэ не заціхлі над плошчаю маршы,—
Пранеслася песня, паіданая грому,
FLIK вырас 3 лутанскага слёсара маршал,
Як стаў ён ліобімым жалезньш наркомам:
Быу сліЕсар луганскі,
А сталь ён
t песні-зяіснянкі
'Пра волю апяваў.
1 'слухалі песню
Завоіды і бор,
Імчаў яе вецер,
Адносіў віхор.

Дзяўчаты 3 'байцамі пуоцілкя ў скюкі
(Віхор гімнасцёрак і кофтачак сініх!).
На прызьбе зеаітчык, чарнявы, высші,
Газорыць'г запалаза лрыгожай даяўчыне:
— Ды скажу табе я, мілай,
Быў susttHgK, ды яяштодзённы:
Сам таварьгш Варашылаіў
Прынімаў парад ваеяны.
Не выС'Окі 'сабе ростам.
Не высока і не ввкі, '
А такі вяюёлы, просты,
А такі прыветны, блЬкі.
А С
' ВОЙ погляд, свой юначы.
Каліі кіне, бы зарніца, —
Сэрца 3 радасцю за.стсача,
К'роў адваігай забуірліцца.

Тырэж 1.000

Адным словам, свой брат родш.
Так І хочаш, мая Кэдя,
Быць ЯГО дастойным, годным,
За ято жыццё аідаці.
Конь іпад ІМ, прост, вяряігораі
А я!к скача, як гаіршуе!
Ён вачыма лиьщь эоры,
Ён вушіамі вайну чуе. '
Вайну 'Чуе, броў не хмут>а,
Тольой бліскаюць падкоўш,
Бо ЯІЗД0К на ім. што бура,
3 віхрам пойдзе ў перасонк!.
У міжібуір'е э ІМ жьщь stua.
Лёг;ка-ж будзе i ў паходзе.
Во, ЯК.І наш Вараяпылаіў!
Во, ЯВІ наяп яалкаводзец!

ХАЙ ДОЎГІЯ ГОДЫ ЖЫВЕ
За марішалам
Мы лойдэем
Вы чуеце —
Вы чуеце —
^Іа кліч

нащым, за нашым натюомам
з'яднанаю сііай заўсёды.
гулкі, раскац^істы гоман?!
крочаць юнащия годы:
ро,дн.?л партыі цвёрда.

універсітэта

Дзень 2 каст.рычніка —знамяналь— Я йраіпаную на^шы першыя таласы Саюза СОР вылучыць таварьшіа Взіраішыная дата ў жыцці студэнтаў, навуковых аддаць за лешпага ленінц.а-стілінца, за лава.
работніжАў і
адміністрацыйнантэхшчнаіга нашага жалезната наркома аібат)оны, за
Аілошнія •словы прамоўцы тонуць у
пврсаналу БДУ, •ра.бочых АГК і студэнтаў першага маршала СоФецк-эіга Саіоза тазабуры аіпладысментаў і імагуігнай хівалі
рояіфажа. У гэты дзень яны с-ібраліся рыша Кліма Ва'рашылава.
«ўра».
вылучыць свайго кандьщта ў дагаутаты
Голаснае «ўра» натрасае памяшканне.
С/Овегга Саюза ад Менскай гаражкой 'вы- Усе ўста.йць і ібуірна апладыруюць у гоНа трыбуну падымаевда рабочы АГК
барчай авруігі.
нар в я ж а т а Сталіна і яго ібліжэйшага тав. Адліванчык.
Ён яапамінае
сходу,
...Грае аркестр.
Памялжанне зашоў- саратнііса, ісла'ўнага Ьалкаводда таівары- што іворагі нар^Ода будуць 'імкнупця вынена 'да адказу. Ва ўсіх лікуючыя, 'рідаіС- ша Ва'рашылава.
ставіпь каіаыдатамі ў дшутаты Вяірхоўныя твары. іКожны гарыць адзійым жа— .Няхай жыве яаш мудры, дарагі та- нага Совета Саюза сваіх людэей, а пагэдавнем: прыняць атстыўпы ўдізел у абга- на рыш Сталін!
таму трэіба яшчэ і яшчэ раз павнсіць
ва'рэнні і вылучэнні тсандыдатур у Вярхоў— Няхай жыве наш першы маіршал большэвіцкую тльнасць.
ны кіруючы орган дзяржавы.
Кліменцій Вфрэм.чвіч Варэшылаў! — •раз— Мы 'naBinHbi, гаворыць ён, —
Намеонік .стаіршыш прафкома тав. Са- даюцца магуітныя воклічы.
йзютаііваць свае
кандыдатуры,
людэеи,
васцьянчык алжрнвае схоі.
Гэты сход
— 'Прай агонь трамалзяніскай зайны, явія жарыютаюцца лшбоўіо усяго іпрацоўбыў не звычайны. Пачаўся ён без даклада.
у 'рашучай барацьбе з воірагамі ўсіх мас- нага чаяавепд'ва. Ад тмя вабочых АГК я
Ад-разу .адаін sa друим
пачалі выстуцей,
наша оа'ртыя іпрывяла краіну да эа- праіпаную абраць нашым дшутатам люібіплць !студ»нты, павуковыя •работнік'і і
можнага, вяюёлага. •радаюнага жывдя. t маіга наркома абароны .таіварыша Вара^шырабочыя АГК.
лава.
Першай 'выістуітла комсамолка пілот, зараз нашы мьгслі і йачуцді накіраіва^ны к
студэнтка ігеафакз тгш. (Кзвлоза. Яна з сэрцу краіны, у Крэмль, да Вя.тата
Сход аднагалоена т>ашыў
выставіць
хіваляваннем іпершыэі •словам дзякуе таго, Сталіяа і яго лепшых саратнікаў. Я, — кандыдлтуіру
таварьипа
Варашылава ў
хто д.гу нам светлае, такнеючае, радас- гавррыць тав.
Некрашэвіч, — ад імя лшутаты Совета Са-юіза ССР і гвярнуўся
нае жьщцё, тварца саола'З дэмакратычнай
3 прось'бай, каіб іКлім Бфрэмавіч даў 'сваю
універсітэта Зігоду Ібалатьгрававда па Менскай гараду •свеце Кансітытуцыі, нашага ліобімага ўісіх навуковых раіботніісаў
праізады7>а і наістаўніка Іосіфа Вкарыё- тайсама іпадтрымліваю, жай ад 'нас кан- ск(?3 выібаігаай ажрузе.
Я. П.
дыдатам у лэпутаты Вярхоўнага Совета
наЕіча Огаліна.
Менск, друкарня «Звязды».

Іскрыліся ў горяе
Агніста вуігла,
А к к р ы далёка
Ляцець не маіглі.
Віў молат магутна,
Яю гора, як гнеў,
Кавадла звінела
I молат звінеў.
I кузня звінела,
I слухала даль...
I выказаў волю.
Як іскру, яж сталь.

...НАШ ПАЛКАВОДЗЕЦ

НАШ ДЭПУТАТ—КЛІМ ВАРАШЫЛАЎ
сходзе

Радзіма, ты у -росквіце соцыяліаца!
Хай шалам кішць фашыстоўсжая кі>оў-;
За нашай
іпрашцай
спраіўляць
будае
трызну
Смаротная бура над зграяй паяоў.
Мы П01ГНІМ змаіганне, мінулыя маршы.
Мы помнім сутзовыя ДНІ негаагод...
А вораг 'зачшгіць—адаорам бяострашным
Адкажа бясстрашны соівецюі народ,
о

БЫЎ СЛЁСАР ЛУГАНСК!..

Мы знаем—^крепка на,ша сила,
И, если 'йойна впереди
Нас в бой поведет Ворошилов —
Товарищ, боец, командир.

На перадвыбарным

ЗМАГАННЕ...

Горліт № 2126.

ВАРАШЫЛАЎ!

3 увдымам
Ідве моладзь нашай іготздаі
Радц'імы.
tiEe моладаісць нашай шыт)ы
З'яднапда
У ілсоізную армію міру
I працы.
1м «сцежкаю ецелювда кветкіВяснянкі.
Вітаць іх выходзяць танкеткі
I танві.
I строй с.імалётаў высоты
Займам,
t сонца, як дыск куляміёта,
Уаплывае.
tx пільныя вочы — даэоры
Граніцы,
Ім здваіная цемень, як вораіг,
Скаірыпда.
I пройдае іх •слава заўсёды
Пая овегам.
Жывіце іопаконна, народы
Советаў!
*

Падымем-Жа чаіжі сям'ёю народа?
За армію нашу, за ігрозную с'лу.
За маршала нашых геройскіх паходаў,—
Хай доўгія годы жыве Ваірашылаў!
Падымаем-жа чаркі за партыю нашу,
Што нас іпрывяла да здабыткаў зялі^ных.
За мудры ЦК, ^аявы 1 бясстрашны,-^
Хай славіцца Ленінскі іштаіб ібольшэвіоаіа!
Падыме!м-жа самыя поўныя чатші
За вобраз. раскірнўшы
нам «ветлыя
далі,
За слаўяае імя, за геяій наш яржі,—
Хай славішіа ОталііяІ
— НЯХАЙ ЖЫВЕ СТАЛІН!
Адказны рэдактар Л. КАМІНСНІ.

г

