Пролетарыг

gdx

краін,

злучайцеся!
ОРГЯН
парткома,
прафкома,
дырэкцыі
Беларускага
дзяржаўнага
універсітэта

Л&нінска-Сталінсікі
•наносны комсамол разам з
шчаслівым народам наліай неабсяжнай мвіт«еючай краіны соцыяліізма адэначае
свой слаўны дваццацігадовы юбілей.
За прайшоўшыя 20 год комсамол пакрыў. сябе йеаігаісаемай славай. У годы
грамадзяискай вайны п»д -тітўн«;тіл>,м
большэвіцкай партыі, комсамолыцы і
молаідзь плячо ў плячо 'Э рабочьші і
сялянамі, эмагалхія з многаліюімі йолчышчамі белых банд.
На ўісіх фрагах соцыяліістычнага будаўніцтва комчімольцы заўсёды былі
ў авангардзе іудаўншсоў светлага і
радаснага жыдя.
Шчасліва і ^дасна жыве і працув
савецкая мола^ь. Оталішжая Канстытуцыя — хар«я перамогшага соцыя- У агні 'змагання з во^ійіг^м прашятым,
ліама, — аалаі^імі літарамі запісала У ііолымі пажараў гарадоў і сёл,
права «а npaU на вучобу, адпачыиак У час, калі інад краем бухалі гарматы
эабеспячіэйна' старасці.
Нарадзіўся мужны, слаўны комсамол.
Трацкісцка-б(арыйскія і нацыяналІінтэрвенты лезлі задушыць овабоду,
фашысцкія ба^іты імкнулГся адабраць
Але не міінулі баявых клінкоў.
шчаюце і раддь у совецкай моладзі.
Выгшяў бандытаў, ворагаў народа
Я«ы хацелі дарващь комсамол ад
Загартаваны ў буры слаўны комсамол.
еваёй мацеіры(іартыі Лшіна-іСталіінэ За годы будоўлі выраслі ў юраше
Не вышла. Сд^ьія органы НКВД раз Карііусы •заводаў, інстытутаў, школ.
гірамілі асшыгпёзды ворагаў. Лтаін Каб іцвіла ірадзіма, працаваў няюпынна
ска-Сталінс'кі (мсамол быў, осць і бу Прызваны змагацца слаўны комсамол.
дзе да канца'рным сьшам большэвіц
кай партыа ііаёй радзімы.
О

Ахраменка Віна — студэнтка біялагічнага фаікультэта, упарта вывучаючы
біялагічныя навукі не пвраставала марыць аб тым, каб авалодаць ^ м а л ё т.амі. іЯіна з эайздра'ецю гліядзіці^ чаіс
дэманстр'ацый на вучлётаіў аэралйгуіба
і гаворыць: «Я павіііша стаць лётчыкам».

СЛАЎНЫ КОМСАМОЛ
Арміі Чырвонай баяеую сілу
У дні хасансасіх бояў свет убачыў

I саліраўды ў хуткім часе ўсё гэта
здзейснілася. Ніна ідве. на медыцынскую камісію з хваляіваннем: «А што,
калі не прапуісцяць, зінойдуць, што не
зусім здаровае сэрца». Але хваляванне
было дар'эмным. Назад Ніна зЕяртаецца 3 вясёлай усмешкай я а твары. Камісія прызнала яе годнай, яна залічана ў школу пілотаў пры Менскім аЭ'ра- ,

кліубо.

Пачалася напружанаи пршца. Раніцап — заняткі на фатультэце, адтуль
у аэраклуб. У гэтым годзе вясной часАрмія герояў ворага граміла
I ў сям'і герояў — слаўіны комсамол. та можна было бачыць, як Ніна ў сінім камбінвзоне і ў шлёме з загарэКалі трэба буідзе, зяоў сярод
лым тварам проста з палёту одяшаецадважных
ца ва унівеірісітэт. У ріуіках у яе папка
Барапіць овабоду гарадоў і сол
Выступіці, раіігуча інаш чы^>вюнасцяжны 3 расліпамі, якія' яна сабрала на полі
ў часе адпачынву
ад
палёту. Ніііа
У баях адважны- слаў«ы комюамол.
«палучае акадэм^чиую іпіракггы«уі на фіаВЛАДЗІМІР ШАХАВЕЦ.
культэце і вучэбныя палёты.
Студэнт II курса фізм.
На лета Ніна астаецца ў Мвнсжу. Яна
вучыода ўпаірта і настойліва. ЗнаёВялкія пр^дьіры Лвнін і Сталін
•міцца 3 івышіэйшымі пілатажам, оірыгае
стварылі, вь^цілі і загартавалі ў
3 парашутаім, 1 вось Ніна Ахраменбаях юомсам «Комуіігістычная партыя
Ліпнёвая ноч... Бархатнай цемрай іа, здаецца, окалыхнулася зямля, ні ка — студэнтка IV курса Біяфаіка за
Е ы х о ў в а л а і рў®ао ў маладьгм пака
леігаі вы дат болыпэівіцкія якасці'. ахутапа поле і лес. Здаліж, ярка рас- адзшоцгва. У яе сэ'рца глыбожа засола адзін год праходзіць двухгадовы курс
ке
на
любоў да ав^ народа, і нянавісць да калвньші Еогненымі чзыжаміі лізала не- слава, якое кліжала да геройства, да йілотнай штолы і кайчае
выдатна.
яго ворагаў.і'іеіэную волю, цвёірдасць ба малаша. Нах;оўвалася навальніца. славы, роднае і бліакае слова: комсахарактара ірлюцыйную мужнасць». Над зямлёй шілымі войлакамі навіслі мол! Вудзь
* **
гэта лагер онайпеіраў,
Наша MOJ^ горача любіць сваю хмары і хупка частыя крыштальныя будзь гата гранща, — яна ведае, што
Мы стаім 3 Нінай у карыдоры унірадзіму. У (радзімы комсамольцы і кроплі дажджу разрэзалі цомру.
Ў адных ружах зяаходзявда клк>чы ад версітэта. Вочарэе. У карыдоры ціха і
Лагер 'снаййеіраў спаў. Толькі адзііі шчасця І дастаткова аднаго стрэлу, як пуста. Нііна эадуменна глядзідь у ажмоладзь саіі'дана, па-геройсжу працуюць ва ўгаліінах народаай гас- чалавек, углядаючыся вострымі вачы- за ёй стануць тысячы маладых арля- ио. — Аб чым ты марыш? — пытаем
падарюі. У і радзімы легандарныя ма ў далечыню, з івінтоўікай у руках нят, узрошчаных пад крыллямі боль- мы ў яе.
гороі ПершШьшорокай Арміі мужна стаяў на варце. Гэта была Дзвмяновіч шэвіцкай партыі.
абаранялі |кьг ад ягаонскай ваен- Веіра.
— Я мару аб тым, — адкаивае яна,
3 д0свіггкаім адплылі хмары і ў багШЧЬГНЫ.
;
Уіпарта авалодвала шіа стралковай ровая воп'ршгцы йаідйялося апромнае каб скончыць школу лётчыікаў-шстріуктароіў, каб быць добрым опецыялістам
Адзііна
ашанай к а г о р т а й вакол с.правай.
Жадаіннв стадь выдатным сонца.
лётчыкам, добрым слоцыялютам біёлапартыі Л е ^ С т а л і н а , вакол Сталін- снайперам не пакідала »е. Усяго за 5
Іуілі дн;. Збылкя мары. Вера екон- гам, каб аддаць уюе свае веды і вдоль,
с к а г а ЦК,|л м у д р а г аIV^ в"W
а і-VсJтІ'О.^
а ў н ХІІДа
і к а і і месяцаў да школы
сінайіпераў Вера
друга Moj Іосіфа Вісаірыёнавіча была прьшята ў рады комсамола. Ця- чыіа школу сінайпераў яа выдатна. насці на карыоць нашай цудоўкай раЯча ііры«есла лваода'Ціголдзіо комса- Д З І М Ы , якая так шырока адчыняе пеСталана, bajcae Ленійска-Сталш- п-ер, ітоячы на варце, яе не страшылі мола свой падарунак.
рад інамі дэверы ў жыодё.
скі комюаіваё д в а ц ц а ц і г о д д з е .
ні дождж, ні раз-гулы грО'Ма, ад якоэііЬў,

ДЗЯУЧЫНП - СНЯЙПЕР

IB. КАЛІНІН.

ЗАВІСТОВІЧ.

Людзі выхаваныя номсамолам

МОИ шлях

- -'-•"IT 7

НАРОДШАНЫ РАД31МДИ

Вялікая цяга да палітычных ведаў і
Адным
3
выхаванцаў, комсамограмадскай работы прывяла мяне ў ла з'яўляецца малады навуковы ракомсамол. 3 часу майго ўіступлення ў ботнік у галіне фізікі тав. Габрыелаў.
рады комсамола ўжо мінула 12 год. З а Сын рабочагадпечніка тав. Габрыелаў
перыяд барацьбы за соцыяліістычнае да паступл&ння ва усівереітэт актыўбудаўініцтва комсамол значяа выірас і на працаваў на вытворчасці, адначаакрэл. Разам з шмсамолам Бырас і я. сова рыхтуючыся да паступлення ў
Многа даў мне комсамол. Перш за ВНУ.
ўсё комсамол дапамог мне зразіумець
У 1931 годзе па мабілізадыі ЦК комсапраўднасць
грамадсжага
жыцця, самола БОСР ён быў (камандыраван
аформіць самастойны погляд на жыц- Менс-кім гаркомам комсамола на вучоцё. Вы'Конваючы даручшні партыі і бу Ў БДУ. На вучобе тав. Габрыелаў
комсамола, я выраю ад няаначнага выявіў сябе як здольны і старанны
шюольнага ажтывібта да лрашагамдыста студэнт І актыўны ўдзелыгі® грамадгістоірыі ВКП(іб), ад вучіня школ да на- іокай работы. Па сканчэніні універсітэта
вуксшага работнка—дащэнта. Усюды і сн быў вылучан арганізацыямі БДУ у
заўюёды, на прашагандыоцкай рабоце, аслірантуру. Св0бчас0®а і добрасумна совецкай службе, у інстытуцв, у ленна выканаўшы аспіракцйі мінімум,
аспірантуры — ікомсамол, юіруемы пар- тав. Габрыелаў у сучасны момантнраіыяй Лвніна—С5таліна, выхоўваіў у мя- цуе навуковым работнікам на фіамаце
не пачуоді ліобві і адданасці нашай БДУ.
соцыяліотычінай радзі'ме і лютай нянаЯк прыжладнага і актыўнаіга комсавісці да ворагаў народа, да фашыстаў мольца, комсамольская
арганізацыя
дыверсантаў, пшіёяаў, шжоднікаў.
рэкамендавала тав. Габрыадава ў парЛенінока-Сталінокі комсамол акрэсліў тыю. Тав. Габрыелаў выхаванец Лемой шлях. На любым участку соцыялі-: нінска-Сталінскага
комсамола, звіраз
гтыч)нага будаўнііцтва я пас-т^аюся упаўне заслужана прынят кандыдатам
анраўдаць давер'е партыі і комсамола. у члены КП(б)Б.

у час лёгкаатлетычных

Прыкладны таварыш

Яшчэ сярэдняя школа выхавала ў
Люсі С&васцья!навай старашіас'ць у вучобе, авуратнасць і дысцыплійавапасць.
Зараз Люся займаецца на II курсе
хімфака. Яна выдатніца вучобы, добры грамадокі працаўнік, чулы •'^аварыш.
З'яўляючыся комсоргам групы, яіна
стараецца арганізаваць. работу так, каб
вывесці трупу на першае месца па
ШНЕЕРСОН.
ФРЫД.
факультету. Люіся добрая фізкультурО
ніца,
«еаднаразова выступала на уні/
версітэцюіх олаборініцтвах. Зараз яна
'здала нормы на значок ГПА I ступені,
— Усім сьаім шчасліівым жыццём я бакова адукаваным — даютойным сы- вывучае аўтамабілыную і стралковую
справу,
абавязан мацеры-радзіме, партыі, Ста- нам сіаёй радэімы.
К. ФАЛЕВІЧ.
ліну, — гаворыць студант II курса
У яго партфелі, побач з творам;
-Dгістфака, выдатгшк вучобы Леанід Со- класікаў маркюізма знаходэіцца і «Гікал. Некалькі гадоў назад ан цяжв* сторыя фраіідувскага жывапісу» і «Ісзахварэў. Два годы знаходаіўся ў са- панокі дзёН'Нік» Кальцова і Овідзі.
наторыі. Ск)цыяліістычная бацькаўшчыHat было ні аднаго выпадку, каб СоСтудант II нурса гістфака Леў Міна лячыла яго, дала магчымасць зноу кал прышоў непадрыхташаным на па- хайлоўскі ў мінулым годзе займаўся
стаць у строй аіктыўных будаўнікоў со- літзйнятюі. Ен добра авалодвае фран- на курсах інструктароў ППХА. Экзацыялізма. Выдатнай вучобай і работай цузскай мовай. К ХХ-годдзю ломсамола мены на інструктара саўпалі з урачывыказівае сваю ўдзячінасць-радзіме та®, Соікал—інсрруктар ППХА—рыхтуе 20 стым здаірэннем у ято жыцці — МіхайСокал. Ён хоча быць добрым спецыя- чалавек да эдачы норм на значок лоўскага прымалі ў рады ВЛКСМ. Эклістам сваёй слраівыі культурным, усе- ППХА I ступена.
АБЕЦЭДАРСКІ.
заме'ны была зданы бліскуча. Хутка &в
падрыхтадааў групу студэнтаў БДУ
Q—
значкістаў ППХА.
Зяіраз МіхайлоЎсві. рыхтуе да здачы
йорм на значок ППХА 30 рабочых арДваццаць год жыве і змагавцца ку, я паступіў у БДУ. Мая мара — ву- цел! «Чырвоны абутнік» і трэніруе із
слаўны Леніншіа-Сталініскі комсамол. I чоба — здзейсінілася. Ва ўніверсітэце да паходу ў процівагазах па маршру
ў гата вяліікав овята — ХХ-гоідмзе я ўіввсь час працаваў і працую на ту Менс'К—Барысаў.
івлаўааіга юбілеія 'я,
m член гэтай комсамольскай рабоце. Прышлося мноКомсамолец-іінструктар ППХА Міхаймагутнай многамільённай а'рганізацыі га папрацаваць будучы сакратаіром лоўскі разалі з уісёй многамільённай
не магу не ўспомніць аб тым, піто мне выбарчай участковай камка па выба- моладдзю нашай радзімы будзе ў пордаў ісомсамол, кіруомы партыяйі Леніна— рах у Вярхоўны Совет СССР. Наш уча- шых радах, калі зарваўшыйся вораі'
сток сіправіўіся 3 работай на выдатна. яасягпе на нашы рубяжы.
Сталіна.
Л. СОКАЛ.
Па 'оканчэяні сямігодаі ў 1929 годзе У час выбараў у Вярхоўны Совет
ыяне мабілшзаваў комсамол на работу БССР я Пірацаваў брыгадзірам і аднанастаўніка. Уся мая работа была пра- часова агітатарам. Другі год працую
сякнута рашучай барацьбой з кулац- прапагандыстам. Комсамол мяие падтвам, барацьбой за калертывізацыю рыхтаваў і зараз рдаамендуо ў рады
партыі большэвікоў і я гегае давер'е
сельскай гаспадаркі.
За 4 годы сваёй настаўнкусай рабо- цастараюся аііраўдаць з гонарам. Я
ты Ў Полацюім раёне я быў 4 разы маю пяць абаронных эначкоў і ў пацрэмііраван за вытворчую і грамад- тр»бііы момаінт стану на абарону кастрычніцкіх завайў.
скую работу.
П. КУХАРОНАН.
Сжоячыўшы вячэрні рабфак у Полац-

ВЫДЯТНІК

с о к я л

І н с т р у к т а р ППХА

ГАТОЎ ДА АБАРОНЫ КВ1ТНЕЮЧАЙ КРЛІНЫ

КОМСАМОЛ
Комсамольская арганізацыя універсітэта прышла да
слаўнага
юбілея
— дваццая;іігоддэя
ВЛіКСМ oryipfraiBiaйъвм жадеістываім, верным
памочяисам
паргші Лавіш.—іСшаілша. Сіваім удаелаім у івыбарах Вяіріхоўнаіга
Совета
ОООР і БОСР наша комсамольакая аіргайіізіаа5ыя паікаізіаіла с®аю веірніаіаць паірітыіі іва сщраве, неітюраднай раіботай йа
выібадачыіх участках. 150 юомісаімольцаіў
інашай аіргаініізацыі іхрааііавалі, аіГітатаpaiMil, члешімі выбаірчых шмісій інаі выбіайч'ыіх ' участках. Сярод
агітаггаіраіў
ёсщь жшсамольцы, заюлужыўшьш ў выбаршчыікаў аўтарытэгг
за ІІХ іуізоірініую
большіэшііцыую аптацыйную іраіботу. Да
такк наагвжащь таварыіпгы Чаірійяўсасі,
Судараіў^ ІІа.ш!кевіч
Мшл, Стамюешоіч,
-Куіэняіцаў, Калінін, Куіхаронак, Зіяке(віч, Баібішікан і tem.
іПаірггыймая і комюамольстя aptwfeaцыі універсітэта выхавалі моцны праіпаігшнйыісцкі ікалеасггыў волькасцю ў 80
'чаілавеік; з іх рад маліадьпх, до(бра падрыіхтзівайы'х іпраятагандыіс'Раў — Млоацга,
Феіддэр^ Гаойаіроў. На. іцраіцяігу чатырох
год апра,ўдваюць аябе яік доібрыя пріапагашдысты Бандароівіч, ОкараЮагаты,
Розеяпауз, Кучаір, Кажашынсіюі, Оцеш..
йеша, Каійатанцінаў, Пражаооши.
Менсн, друкарня «Звязды».

БДУ

40 леашых комюашольцаў у гатым гоч
дэв
рэкамеадашаиы ў юаіндыдаты
ВКЩб). За лік iHOBam прьюма. ў кюмсаімол^ за атоішні год наша ajpinaffl.iisanbra
выіраісла .на 150 чшшввк. Знгаяная чащтіка 13 іх эа'ймаецца шстыуяай 'раіботай у
•камюаімоле. Тав. AixpaiM^ffioa адраізу-нк
оаюля ўю.т'упілеінйія ў яамсамол паістуіпіла ў школу пілотаіў бее адрьцву ад ;
чоібы ў ВДУ
і к flBBiuwaniiroaniBto
ВЛІКЮМ сікоііічыла яо йа выдата. Тав.
іКомсамолкі-снайперы тт. Солтан і
Дземіяіновіч Веіріа і Солтан Таня, усшупіўшы ў комісавшл, затсаліюя ў анжолу Дземяновіч.
онайііеіраў і сіканчылі яе к дваццаіціігоддзю ВЛКСМ на вы>датна.
даў у наанай аргайіэаіцыі многа. ВыЯік цудоўйа жыцъ i-тшрьЩь у ігааішай ^ ш а ю ч ы ўдзіяч!наісіць і люібоў' да іракраінв, дзіе нішто не перашкаджае (раз- Язімы, да паіртыі^ да роинаша. Сталина,
вівдю малаідых тшшшну
і здольнаіс- •наша молайізь актьрўіна пр^ьцу'е над ашцсй, дзо адчынены дэвеіры ўеіх віуізаў лодвіаінйеім «аівуюамі і ў першую чарпу
пеірая кожным з наю.
імаркіоііэіма'м-ленвдііэмам. 3 68 'кам!самолъ.
Студэнтка Ш курса біякрака т. Вала- цаў IV і V кіурсаў БДУ 64 эдала іч'севіч гаіварьш.ь: «У млне 4 браты. Пеі|)- сгорыю ВМП(|б) на івыдіаггна і толь'КІ 4
шы 3 іх Ні'каліай «шнчыў БДУ, Ііван 'на зідавальняюіча.
скончыў Вавніную медыцынскую а^кадэАюаідэ'мічмая піаісяя'ховаіс'ць
камісамію, Сцяпая скончыў металуіргічны ін- 'Молыцаў щьгшэй аіпульнай паюпяхшшсшіі
стытут у Лонініградзе, Павел студэчт 'Па уінівіе'рісіігюту. Таж, па
біяфаікіу заваеина-марскога вучылішча імя Фрун- год 56 выдадніьгх аідзнак, а ў іво.м)са.
зе. Я — студэнтла ВДУ. Усё гэта дзя- •мольцаў
фаікультзта — 60 інрвд. Па
куючы совецкай уладзе».
гістіфа'кіу у іцэлым 59 гароц., у жоміеа— У Міяне -фы біраты і ўое ©учаіцца, імольцаіў — 63. іПа геафаюу — 62 ігрод^,
— гаиарьгць таів. Талая. Таіюіх прьлюла- у комеіамольцаіў — 64.

Облліт № 1856.

спабрніцтваў.

Вырас у комсамоле
3 дзіцяічых гадоў я марыў стаць настаўні'кам і мары збыліся. Пасля сканчэння педтэхнікума ў 1931 годзе комсамол даручыў мне кіраўініцтва адной
3 буйных школ Аршанскага раёна. Я
прыклаў усе сілы, каб апраўдаць гэтае
пачэюнае даручэ.нне і разам з другімі
комсамольцамі школы вывеў яе ў лік
перадавых. У школе мы сгоарылі моцную камсамольскую арганівацыю з
вучняў, якая вяла барацьбу за комуністычнае выхаваане моладзі.
Памятным застаўся той момант, калі
рабочыя Асінторфа выбралі мяие дэлегатам на "VII 'раанны з'езд советаў, дзе
я быў выбран дэлегатам на XI Усебеларуомі з'вэд Сотетаў.
Цлпер я студэнт III курса гістфака.
Буду змагацца далей, каб стащь высокакваліфікаваяым настаўяікам. Папершаму заклку слаўнагй комсамола, я
замяіш кнігу на вінто(ўк.у і буду змагацца за шчасліівае жыццё, за вялікага
і роднага Сталіна.

-о-

П. ЧАРНЯУСКІ.

Актывістка хімфака
На Х'імфакіу ў чаісе пераіпыігкіу можіна

іПйічшЯЬ авоціік-і і

полач» <yryiz?3(HT-

іні III кіуріса Саірыі Бллх, я'юая сярод
сівакх таваірьпшоў вядзе ажыўлеініую гутаірікіу іаіб іпрачытаіньк жігіпаос, аіб апашінііх інаівііінах 'З гаізеті Яна імйага чытао
ліітаіраітуіры, ведае ўіе н а й і ж і гатова
13 шжаіым атадзялііцці імі.
Сара не толькі вілатніца вучобы на
піраіцяігу ўісіяго чаісу, ал® d штьнўівая
ўдэеільніі'ца грамаіДсійга жыцця, актыўщы ч)ле)іі ірадка;леігй аюультацкай гаізе-

Tbf.
•— Паісля ву.чобьшюблю займацца
фізікульцуіраД, — жаа іСара. Яна ваведвае заіняшкіі ліімнітыічвай оакцыі.
,І^м!саімолка> Саірн Блях,
заіўіоеды
жыіццярадасная і Евргічная, выдатінай 'віучюібай і акчў'кай прамадскай
tipaniatt эдэначао cjfifflyro дачіу—двац.
іцаі^іігоіддзе Лвіійнісіміталііяісіюаіга том- •
самола.
ЫГАЛКОВІЧ.
Комсамол з'яўля'оа цэмонтуючай
Сіілай, якая вядзе а, сабой ,уісю мо'ладзь уйіворс'ітэт-а. 'аму.лътурньг юалйктыў, ЯКІ налічва/ сіваіх радах да
300 агтшртаметў (бсаасць з іх шмЪамольцы) мае мно®ыдаганы,х старт•сіМ0Наў-ліё(іікіаатл:ётаУа таімк інаіЛежаць ішваіпірьйіятыяюомсдаол Оцюль.
!К&В5Ч, Оідаірэаіюа, Крі'к і ішшля. Тав.
'Оцюльікввіч — чампгораіда Меніака
па беігу- У готыім п, як і ў іміяулым фіізікуль'ту.рны ^еікггыіў ВДУ а а няў Hftpiniae 'Меісца гаірадісіюіім кіросв^
•іімя BajpantbOTana. Шігюай аггаіеггьюіы
ittpbi заічыіншні сейсмы заиял^ так'«аіма яершоав міевдаіші ваотейболгбшокегпболу — netpomeicqa ,па BOQP;
tia ф/угпболу, — ігаеірайеісіца сярод нузаў. Падрыхтавана маітацыклістаў,
50 іваілэічбяяў аўтаын, 6 тлотаў,
25 плайечЕ>ыістаў, эістаў ГПА 246
1ВС I oryneiHi 604, II сггушйніі 67,
ГСА I ступені 230
П ступені 30
чашаівеік.
РашіУіча ачышчалоі ад ваіроіжы..т
эаемштйіў, ашшмізэ! больанэиЬмам,
юоім!самольо,кая аргдыл ўшшероітэіа, пад вііра^/йіц'йвіаргьійнай аріпа.йізацы'і, упэўнена ід шляху ш д ірыіхтоіўікіі
поўінаіцэ бошлшэівііцюііх
кадра.ў
ЬУЯіКОУ.
Адказны рэдактар

ЛЕВІН.

