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ОРГЯН
парткома,
прафкома,
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ВУІКІ ГОНАР ГАЛЛСАВАЦЬ
ЗА таварыша G T A I l i H A

БЕЛАРУСНІ НАРОД
ГАЛАСУЕ ЗА КАНДЫДАТАУ
СТАЛ НСКАГА ВП0Н4
КОМУНіОГАЎ
I БЕСПАРТЫЙНЫХ
Сёішя ларод ордэнаносйай іБеларускай распублікі выбера свой соцыялістычны парламент — Вярхоўны С<№ет
ШСР. Дзень 26 чэрваня белар^та! народ сустрэў іЗ небывалым іпаліты'тным
У'Здымам. Гэту гіртарычную дату мы
cycTpasaeM з поўнай свядомасцю, з
гарачай ліобоўю ,да сваёй любімай парты! большэвікаў і яе геніяльнага npviвадыра, таварыша Сталіна.
Мы ідзем еён'ня да вьгбарчых урашў,
каб яійчэ раз прадэманстраваць сваю
бязмежную любоў і аддапа'сць да парты! Леніна—Сталіна, да рулявога комупізма любімага усім цародам таварыіпа Оталііна.
Вялікі гонар ііылаў беларускаму народу, які, сёнпя будзе галасаваць за
вялкага маіршала комунізма—тіаварыша Сталіла, оа яго слаіўных саратнікаў—Моліатава. КагаіШіВііча, Варашылаita, 1£алініна, Ежова, Мікаяна, Андрэева.
/Кдшйава.
Веларускі народ, галасуючы за каидыдаТаў сталіпокага 'блока комуністаў
і ібеолартыйных, галасуе за шча'сце
ровецвата народа, за еілу і -магутнасць
гтарцкага Сагоза. за В'ялік'ія ідэі комуніома.
Вела.рускі народ пашле еёння ў Вярр ў н ы COSCT Б О О Р сваіх верных с ы н о і ў
і дачок, лепшых з лепшых бясстраш}[ых і непахісных партыйных і нвпартыйаіых большэвівоў. Вялікім давер'ем
будуць карыстяцца выбраннікі наро-да.
Яны Сіудуць поўінаісцю вывонваць яго
волю, будуць змагацца за далейшы
роісмсвіт беларуекага народа, за ўмацаванпо магутна'сці вялікага
Совецкага
Саюза. ПаслшЕінікі народа буідуць в е с ц і
саігую жорс>гкую барацьбў s усімі воДзень 26 чэрвеня з'яўляецца гіста- непахіснага большэвіка Парфепа Пятраігамі народа, якія
яшчэ да канца рычным днём. У гэты дзень шчаслівы ровіча Савіцкага. Мы заклікаем
усіх
нс. выкрыты і не зяішчаны.
беларускі народ пашле ў свой вярхоў- выбаршчыкаў Кагановіцкай выбарчай
лепшых акругі адпадушна галасаваць за капЛдным 3 та'КІх паслаянікаў беларус- ны орган дзяржаўнай улады
сваіх сьшоў і дачок — патрыётаў со- дыдата блока комуністаў і бесііартыйкага народа aHBinHa наш кандыдат у цыялістычнай радзімы,
партыйных і пых тав. Савіцкага Парфена Пятровіча.
д;-»путаты Вя.рхоўігага Совета БОСР тав. непартыйных
большэвікоў, да канца
Выбаршчыкі 4 выбарчага ўчастка,
Савіідкі ІІа.р(})ен ІІятровіч, жандыдатура адда.ных .вялікаД сіфйвеіпартыі -ПенЬчаКагановіцкай выбарчай акругі, Лебедзева Е., Кміт Н.,
Петрова Г.,
якога сонпя балатыфуецца па Кагановін- Сталіна. вялікай -саі.раве комуаіізліа.
Грыневіч А., Хмельніцкая,
ЬераМы аддадзім овае галасызакапдыда.
кай выбарчай акрузе. Тав. Савівдсі з'яўзоўская,
та
блока
комуністаў
і
беспартыйных.
ляецца верным сынам партыі Ленша Сталітіа. На ўсіх участках райоты, куДы б na'pTfJH яго Hi насылала, тав. Савіпкі усюды вёў 'і вядоіо н-нпрымірымую
26 ч0рвеня працоіўныя Беларусі
з ўкёй краіне пракацілася «овая хваля
бярацьбу 3 ворагамі народа. Ён поўнавялііза'рнай радасцю і велізарнейшым содыялістычнаіга слаборніцтва. Працоўсню -алраўдаў высокае з'ванне
члена энтузіязма.м
ідуць к вьп5арчым
ур- ныя ўсіх праідп'рыежтваў даказваюць
ііартыі, высокае званне
грамадзяніна нам галасаваць за сваіх кандыдатаў у сваю алданасць справе Леніна—Сталіна
Вярхоўны Совет Беларуокай рэспуОлі- канюрэтнымі сіправамі. Мы, навуковыя
('ОСР.
кі — за іканідыдатаў блока комуністгў і работнікі і студэнты ВНУ, таксама даПрыіпоўшы сёння к выбарчым ур- беспартыііньгх. Гэты дзень з'яўляецца е!М к гэтаііу дню абавяізацельства іпранам і аіпускаючы стзае выбарчыя бюл«- магутнай'демайстріацьшіг нашай аддача-, явіць максимум внергй ,ў развіцці
і
т»ні 3 імем
кандыдата
сталінсісага 'сці партыі Ле'йіна—Ота.тіна. Ён дакажа ўсваенні са.праўдііай іперадавой навук;,
маряльна^палітычнага навукі, цесна звяізайай 'з народнымі маб.тока комупістаў і бесіпартыйных Пар- нвпаруішіасіць
адзіяства
ўояго
беларускага
иарода ў самі, павукі, правяраемай доследам, нафена Пятрові'ча Савііцкага, мы буідзем
вукі, злучаючай у агульнай рабоце стагаласаваць за сталінскі Центральны Ка- бараиьбе за далейшае развіцдё со>- рых і маладых,
пачынаюічых і завярцыялізма ў нашай краіпе. Гвты дзень
мітэт, за яго
іпра'ваіДЫ'ра
таварыша напоўійаіь нашы сэрцы гльгбокай ра- шаючых 'свой рабочы шлях.
Оталіна. Mf.i выканаем абавяізак вялі- даоцю, бо мы будзем галаісаваць
за
Бязімежны граніцы нашай вялікай рак а г а г'рамадзяніна Саотза Со'ввцкіх Со- лепшы.х людзей нашай краіны і сярод дзіады. Бязмежньг і тыя
перспектывы,
дыялістыічных Р,эепублік. Мы выберам іх — за першых з тершых — за вяла- якія адкрываюцца заіраз перад намі ў
у Вя.рхоўыы Совет Беларусі доблеснага кага Сталіна, 'за яго верных саратнікаў нашай культурнай рабоце. I таму дзень
кц'муніста .неіпахіснага большэвіка, пал- Молатава. Варашылава, Ежова, Кагано- выбараў у Вярхоўны Совет з'явіцца для
віча, Калініна, Лпдрэева, Жданава
і нас новым і вялікіім
стымулам
для
кага тіатрыёта наініай соцыялістычнай Мтеаіяна.
ЯІШІЧІЭ
. болыш наіпружанай 'раіботы
на
радзімы, здольнага да « ш ц а айарачяць
даГютарыічная
прамова:
таварыша карыоць на'вукі і культуры, якія
інтарЭ'Сы беларуската народа.
Сталі'На на прыёме работніжаў выішэй- стойны краіны перамогішага соцыялізНяхай жыве неяі&рамояшы сталінскі шай школы ў Крэшгі 17 мая 1938 года 'Ма.
і выстуіпленне тав. Молатава тгаставілі
Давер'е, якое ачсазал! нам
таварыт
бло]с комуніетаў і бестіартыйных!
я'сныя і (чоткііЯ задачы нашай далейшай
Няхай жыве наша родная
партыя работы. Мы пав'інны прыжласці усе сі Сталін і яго верныя сАратнікі, даўшыл
згоду балатыравацна ў данутаты Вярболыіювікоў — пй'ртыл Леніна—СталінаІ лы да таго, каб татыя задачы выка- хоіўнага Совета БССР, мы
безумоўна
Няхай жы'ве правадыр
працоўных наць.
апраўдаем.
усяго свету вялікі і мудры Сталін!
Праф. В. Н. ПЕРЦАУ.
У дні перадаыбарчай
кааміаніі
па

Выберам да канца адданух радзімб партыйных
непартыйных болынэвікоу

АПРАЎДАЕМ

ДАВЕР'Е

ПАРТЫІ

Йа маю долю выпала вялікае шчасце: я буду галасаваць за яашага родпага,
любімата
бацьку
таварыша
Оталіна, які сёння балатыруецца па
Пра-мысловай выбарчай акрузе ў депутаты Вярх.рўпага Совета нашай о р д э наиоснай совецкай соцыялістычнай рэопубліві.
_ .
Дзякуючы комўністычнай ; партыі і
яе кіраўнікам Леніну і С т а л і н у , п р ы
брацкай даіпамозе гераічнага
руекага
народа, працоўныя раней прыгн&чанай
нарекай калоніі—Беларусі ўзял'і ў л а д у
ў свае рукі, стварылі сваю дзяіржаўнасць і раізам з працоўнымі р о і з н ы х
нацыянальнаспей усяго • н е а б д ы м н а г а
Совецкага Саюза будуюць сва-ё я о в а е ,
радаснае жыццё.
Толькі дзякуючы совецкай уладае і
комуністычнай партыі я змог атрымаць
вышэйшуюі асвету і стаць актыўным
будаўпіком радаснага жыцця.
Э6 чэрвеня. У гэты радасны дзень,
І' у дзень выбараў у Бярхоўны
Совет
ВССР я 3 вялікай радасцю аддаю свой
голас .за любімага 4 роднага бацьку таварыша Сталіна.
Б. ХАЦІНСКІ.

Галасую за таварыша А. П. Ціханава
26 чэрвйня Ў выбар^ую урну 9 выбарчага участка Горкаўскай выбарчай
аікругі я апушчу свой бюлйтэнь з імем
Александра ГІяітройіча Ціхіана.за—лшшага стаханаўца-каваля завода імя
Кірава.
Такія радасныя і шчаслівыя дні запамінаюцціа на ўоё йсыццё, чіаму што,
галаісуючы за таварыша Ціханаіва,
я
галасую за песйкрушымы блок комуністаў _і бесіпартыйных,
іза
шчаслівае
жыццё, за наіпы ofeipaMori. за партыю,
За Сталіна.
АБЕЦЭДАРСКІ, студэнт 1 курса гіст.
фака.

Навуковыя работнікі
аддадуць свае галасы
вялікаму Сталіну
Выбары ў Вярхоўны Совет БССР вялікіія рада'СЦь для ўсіх 'працоўпых
нашай квітнеючай краіны.
Павукі 20 год таму назад у Беларусі
паогул пе існавала. У
сучасны момант вучоныя Беларусі маюць выдатпа абсталявапыя кабінеты
бібліятэкі,
лабараторыі. Нам лраідастаўлены такія
магчымасці для навуковай дзейнасці,
аб якіх нс могуць маріыць эучоніЫ'Я
буржуазных краін.
Да нас, вучоных, з увагаю і клопатамі адносяцца найвялікшыя людзі нашай »похі — кіраўнікі комуніі'стычнай
партыі і ўрада. Нас натхняе на навуковую работу, накірованую на
будаўніцтва соцыялізма, вялікі
правадыр
народа таварыін Сталін, які свагм а'сабістым прыкладам паказвае
нам,
як
трэба працаваць.
Усе навуковыя работнікі
Беларусі
'павінны »к адзін, аддаць
свае
галасы за непераможпы сталінскі
блок
комуністаў і беспартыйных і прыкласці ўсе сілы для растлумачэння
шырокім масам, што перамога гатага блока ёсць залог шчасця нашай вялікай
радзімы і залог
нашага
асабістага
шчасця.
Совецкая інтэлігенцыя
пойдзе
на
выбары ў адным радзе з рабочымі і
сялянамі і аддасць свае
галасы за
першага кандыдата беларускага н а р о да таварыша Сталіна .і яго
верных
саратнікаў.
Няхай жыве блок комуністаў і беспартыйных!
Няхай жыве таварыш Сталіп!
Праф. ГОДНЕУ.

УСЕ НА ВЫБАРЫ Ў ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЙ ССР!

Выбярзм У соцыялістычны парламент рзспублікі палкіх патрыётау-совецкай радзімы
ГАЛАСУЮ ЗА тав. САВІЦКАГА
Сёння, 26 чэрвеня, радаснае
ўс&на
роднае свіята —' дзень выбараў у Вирхоўны СЬвет БООР.
ІІрацсўныя БССР, разам із усімі іірацоўнымі Совецкага Саюза, сёння яшчэ
раз юрадэманструюць сваё
несачрушымае маральнае і палітычнае адзіясгва, аідданасць і агуртаванасць вакол
лартыі Леніна—Сталіяа.
Мы ,3 'радаоцю <>удзвм галасаваць за
кандыдатау непераможнага сталінскага
блока комуністаў і беспартыйных, выберам у Вярхоўны Совет 'БС€Р лепшых
людзей нашай краіны, доблесных патрыётаў соцыяяістычнай ірадзімы і сярод іх першыім будзе выібран той, чыё
імя з'яўляецца сцягам нашых перамог,
иашага шчасліваіга, радаснан'а жыцця —
тварэц самай ідаімакраты.чнай у своде
Канстытуцыі БЯЛІІІІ Оталш.

Савіцкі Парфен Пятровіч — кандыдат
у дэпутаты Вярхоунага Совета БССР
па Кагановіцкай выбарчай акрузе гор.
Менска. Другі оакратар Менсиага гаркома партыі.
,

Галасуйце за кандыдатау
блока комуністау
j беспартыйных
Мы 3 вялікай радасцю
сустракаем
наша ўсенароднае свята
26 чэрвеня.
Нашы агітатары тав. Чарняўскі і Шакаль дапамаглі нам падрабязна вывучыць жыццёвы шлях усенароднага дэпутата правадыра народаў
таварыша
Сталіна. Мы таксама падрабязна азнаёміліся 3 біяграфіяй кандыдата у дэпутаты Вярхоўнага Совета БССР тав.
Савіцкага.
За кандыдата блока комуністаў і беспартыйных тав. Савіцкага мы
сёння
адцаем свае галасы.
»

Аддам свой голас за
нашага кандыдата тав.
Парфена Пятровіча
САВІЦКАГА
Выбаршчыкі, хатнія гаспадыні з вялікай радасцю
чакалі
ўсенароднага
свята 26 чэрвеня, калі яны апусцяць
свае бюлетэні за тав. Савіцкага.
Я буду галасаваць разам з
сваім
гуртком хатніх гаопадынь, у лкім дэтальна азнаёміліся 'З жыццёвым шляхам нашага кандыдата. Шлях ён прайшоў цяжкі, але слаўны. Былы батрак,
нлытагон становіцца дзяржаўным дзеячом.
Мы упэўнены, што тав. Савіцкі апраўдае давер'е народа і будзе верным
ЯГО слугой у вярхоўным органе ўлады
Беларускай соцыялістычнай рэспублікі.
Таварышы выбаршчыкі! Я
заклікаю
вас аддаць свае галасы за кандыдата
блока комуністаў і беспартыйных. Га-,
ласуючы за кандыдата блока комуністаў і беспартыйных, мы галасуем за
партыю большэвікоў, за вялікага правадыра народаў вялікага Сталіна.
Агітатар ЧДРНЯУСНІ.

За кандыдатау блока
комуністаў І беспартыйных

Мвнок, друнарня «Звязды».

Наша партыя
іболышшкоў і вялікі
Сталін ствары.ті для нас радаснае, сонечнае іжыадё, яко^е мы
да
апошняй
кротілі крыві будзем аібараняць ад замежных І ўнутраных ворагаў.
Я 3 вялікай раідасцю 26 чэрвеня буду галасаваць за кандыдата сталінскага б.яока комуністаў і беспартыйных—
тав. Савіцкага, за партыю большэвікоў,
іза нашу квітнеючую радзііму, за светлае, радаснае жывдё.
Аспірант ШАБУНЯ.

Бязмежна радасць
беларускага'народа
Усе працоўныя Совецкай Беларусі з
бязмежнай радасцю чакаюць гістарычнага дня 26 чэрвеня—дня выбараў у Вярхоўны Совет Беларускай Соцыялістычнай рэспублікі. У гэты дзень усе працоўныя Беларусі аднадушна аддадуць
свае галасы за кандыдатаў, выстаўленых партыяй большэвікоў у
саюзе з
беспартыйнымі.
Працоўныя ў
гэты
дзень пашлюць у
Вярхоўны
Совет
БССР самых лепшых сыноў і
дачок
совецкага народа, стойкіх барацьбітоў
за справу Леніна — Сталіна.
Дзень выбараў, 26 чэрвеня 1938 года,
— вялікае ўсенароднае свята
згур'га
ванасці працоўных Совецкай Беларусі
вакол большэвіцкага сцяга
Леніна —
Сталіна.
Выбаршчыкі і выбарчага ўчастка Кагановіцкай выбарчай акругі сёння будуць галасаваць за кандыдата сталінскага блока комуністаў і беспартыйных
тав. Савіцкага Парфена Пятровіча
В. БЕЛЯУСКІ,
выбаршчьін 4 выбарчага
ўчастна
Кагановіцкай выбарчай акругі.

Галасуем за радаснае,
шчаслівае жыццё
Увесь б-еларускі народ оёння, 26чэ'Рвеня, аддае свае галасы 'за кандыдатау
сталінскага блска комун^таў і 'беспартыйных.
ВыбараЦ'чыкі 4 вы'барчага ўчастка Kara нсвіцкай выбарчай акругі заяўляюць,
што яны аднадушна і з радас-цю
6}дуць галасаваць за
аднаго з лелшых
сыноў беларускага иа^рода таз. Савіцкага! Парфена Пятровіча.
Выбаршчык Дунер А. заявіў, што ўся
яго сям'я ў жолькасці 7 чалавек будзе
галасаваць за нашу партыю, за
яе
лепшага пршдста.ўнііса, кандыдата блока комунктаў іі беопартыйных тав. Cdвііцкага.
Выбаршчьгк Хоміч Сафрон сказаў, што
С'амае радаснае ў яго жыцці — гвта
яго 4 сыны, выхаваньгя совецкай 'уладай і комуні'стыічнай партыяй.

Усе слухачы майго .гуртк,а
заявілі,
што яны, раІЗЛМі ;з усімі лрацоўнымі
БСОР, 26 чэрвеня пад ацягам СталінСавіцкага. Галасуючы за
кандыдата скай Канстытуцыі з радасцю іпойдуць
у.рнаў і аддадуць свае
блока комуністаў і беспартыйных, за да выбарічых
жомуйітав. Савіцкага, я галасую за нашу род- галасы. Іза кандыдата блока
стаў
і
беспартыйных
тав.
Савіцкага,
ную партыю большэвікоў, за дарагога
І мудрага правадыра, настаўніка ўсіх
— Галасуючы sa тав. Савіцкага, —
працоўных таварыша Сталіна, які вя- .заявілі яны, — \п>1 галасуем 'за партыю
дзе нашу квітнеючую краіну ад пера- Леніяа—Сталіна, эа шічасліавае і радасмогі да перамогі.
ЦЭНТАР,
нае жьвдцё.

У другі раз аддаю свой голас за партыю большэвікоў

Таварышы выбаршчыкі! Галасуйце за
Сёння — усенароднае свята працоукандыдата блока комуністаў і беспарных Беларусі. У гэты дзень мы .,пойтыйных, за стойкага
большэвіка,
за
дзем да выбарчых урнаў, каб аддаць
вернага сына партыі Леніна—Сталіна
свае галасы за лепшых сыноў і дачок
Парфена Пятровіча Савіцкага.
беларускага парода, за
кандыдатаў
Выбаршчыкі 4 выбарчага ўчастка, блока комуністаў і беспартыйных.
3 пачуццём вялікай
гордасці і раКагановіцкай выбарчай акругі, хатнія гаспадыні — Барысевіч Е., Ва- дасці я сёння галасую за лепшага сышкевіч М., Ронжына М., Каоцевіч на беларускага народа, стойкага большэвіка-сталінца — Парфена Пятровіча
Е., Ьарысевіч К., Юркевіч Н.

26 чэрвеня мы ўсе, як адзш чалавек, пойдзем к вы'барчым урнам, каб
галасаваць за кандыдата^ у Вярхоўны
Совет ІБОСР, вылучаных блокам комуністаў І беспартыйных. Кожны свядомы грамадзянін 'Совецкага Саюва ясна ўявіць саібе, чаму ён галасуе за
блок комуністаў і беопартыйных.
У дні сваей моладасці я жыў і працаваў ва ўмовах «жестоких
нравов»
царскай Расіі. Таточасны пракляты
эксіплаататарскі лад выжымаў/ пот і
кроў 3 рабочих І сялян і давіў'усякую
чэсную жывую мысль, узводзіў у асноіўіны 'закон паліцэйскую
нагайку і
рэлігійны ду'рман. «Горелово, Неелово,
Неурожайка тож» — вось меткія імёны,
якімі назваў Некрасаў тьшовую вёску
царскай іРасіі. Для заняволеяых ца'РЫізмам народаў 'Расія была турмой,
асуджаўшай іх на выміранне. Навука
ў царекай Расіі была пастаўлена пад
пагляд жандармаў і гаапоў. Народныя
масы наўмысля трымаліся ў невуцтве, бо эксплаататары, як агню, палохаліся іпрайуджэння класавай свядомасці ў іпрыгнечаных і баяліся, ішто нажат простая пісьменнасць можа аказацца небяопечінай для іх панавацня.
Зямля руска, гаворачы словамі Некрасаіва, 'была
«преисполнена великою
скорбью народной», морам народнага

Разам (3 усім беларускш народам я з
пачувдём вяліікай радаед! і
пйасця
сёння аддам свой голас за кандыдата ^
сталінскага бложа комуністаў і Сеспар-'
тыйных, за аднаго з лепшых сыноўбеларускага народа — за таварыша Савіцкага Парфена Пяпровиа.

жалю, затапіўшы ўсю велівную тэрыторыю імперыі.
Тады я марыў аб тым, што прыйдзе-ж, нарэпще, час, валі рухне пракляты эксплаататарскі лад, калі Расгя
стане сап'ра^^ы свабоднай, багатай 5
культурнай краінай. Мае мары ажыцЦЯВІЛІСЯ. Я перажываю цяпер найвялікшае шчасце. Совецкі Саюз на Імаіх
вачах за апошнія дзесяць год ператварыўся нібы ў казцы. Ён
зрабіўся
вялікай, магутнай, свабоднай, багаТай
І культурнай
краіішй, аснашчонвай
леишай у свеце навукай і тэхнікай,
абароненай лепшай у свеце непераможнай Чырвонай Арміяй. іЗнішчана эконлаатацыя чалавеюа чалавеюам, і праца, 3 катаржнай кабалы стала оправай
лоблесці І геройства.. Рэлітійнаму дурману нанесен сакрушальны ўдар, навука І асвета ўзняты на небывалую вышыню І сталі сапраўды ўсейародным
здабыткам.
Учарашнія рабочыя ад станка і земляробы ад калгасных палёў кіруюць
дзяржаваю. 3 турмы народаў, якой была царская Расія, Совецюі Саюз ператварыўся Ў соцыялістычную радзіму
народаў, якія жывуць у цесным брацкім саюзе. Совецкі Саюз стаў апОблліт № 3928.

выбаршчыца 4 выбарчага ўчастка
Кагановіцнай выбарчай анругі.

Агітатар ЦЯРЭШАНКА.

псамі
контррэволюцьп,
лотам 'міру
і культуры, пуцязодкай 3 шалёйымі
зоркай для отрыгнвчаных ва іўсім све- громяічы трацкісцкіх і бухарынска-рілце, надз-еяй для ўсяго працоўнага і каіўскіх бандытаіў, шкоднікаў, шпіёнаў
культурнага чалавецтва. Мора жалю і дывврсантаў, лквідуючы кулакоў.
эмянілася морам радасці. Жыць з кож- Комуністы і энтузіясты-беспартыйныя
соцыялістычнага.
ным годам становіцца лепш і веся- заклалі фундамент
грамадства і бўдуюць цяпер 'самы булей.
Гэта не кавка, а—быль 5 ява. I ге- дынак соцыялізма.
роям! і-этага ператварэння з'яўляюцца
Але барацьба яшчэ ,не завончана. Сіне чуда-багатьгры, якім варожыць «си- лы койтррэволюцыі (збіраюцца на ірула нездешняя», а простыл соівецкія бяжах нашай соцыялістычнай бацькаўлюдзі, пад геніялшым
кіраўніцтвам шчыны. Непераможны блок комуністаў
Леніна і Оталіна, на чале с партыяй і беспартыйных стаіць перад новай,
Леніна і Сталіна,
зрабіўшыя такое трэба спадзявацца, ^апошняй схваткай
дзіўнае пераўтварэнне. I калі ўс'помнім 3 аэвярэлым фашыэмам, які ўізброііўшыпройдзе-ны шлях, шлях жорсткай ба- ся да 'зубоіў, рыхтуецца накінуцца на
рацьбы і бліскучых п&рамог, тады ро- нашу квітнеючую радзіму. Блок комубіцца ясным, як зара;дзіўся, умацаваў- ніста'ў і беспартыйных—залог канчатся і выпрацаша'ўся ў працэсе рэволю- ковай перамогі. Як несакрушальная
цыйнай барацьбы сёнешні блок кому- скала, сустране ён ворагаў; ён канчатністаў і беспартийных.
кова раэлроміць фашысцкія пол'чышчы
Гэты блок зарадзіў'-'я на палях баёў і расшырыць прасторы соцыялізма даграмадзянскай вайны, калі на чале
з лека за граніцы нашага Саюза.
Вось чаму я, як свядоады соввцкі
комуністамі І плячом к плячу з імі байцы Чырвонай Арміі з беспартыйных лрамадзянін, як патрыёт сваёй соцыярабочых І сялян разграмілі белых ге- лгстычнай радзшы, як ггсФорык-ма,ркнералаў і чужаземных інтэрвентаў. Гэ- сі'ст, асмысліваючы мінулае і ўлаўлінадыходзячае,
із (пачуццём
ты блок умацАваўся ў годы баёў пер- ваючы
галасаваць
за
шай І другой пяцігодак, калі па ге- шчасця і гонару іду
ніяльнаму плану Оталіна, пад т£Іраў- кандыдата бложа комуністаў і беспарніцтвам комуністаў і рука ў руку з тыйных] і ізаклікаю да гэтага ўсі}^ выкомуністамі энтуізіясты іцдустрыяліза- баршчыкаў.
Няхай жыве перамага блока
комуцыі 1 калеіггывіізацыі з беспартыйных
рабочых і працоўных сялян будавалі 1 ністаў і беспартыйных!
Няхай йвыве наш бадька, настаўнік
рад
заводаў-гігантаў,
Днейрагрэс,
Турксіб, абаронйыя заводы, арганіізоў- і друг, наш любімы таварыш Сталін!
Акаідэмік Н. М. НІКОЛЬСКІ.
валі калгасы ў бясстрашнай барацьбе
Тыраж 1.SOO,

ААКВЗНЫ рэдантар I, ЛЕВІН.

