
НЯХЯЙ ЖЫВЕ XX ГЯДЯВІНЛ 
ВЯЛ/КАИ КАСТРЫЧНІЦКАЙСОйыЯЛІСІЫЧНАЙРЭВОЛЮЦЫІіСССРі 

Пролетпары'і ўсіх краін, злдчайцесяі 

Орган парткома, прафкома і рэктарыята БДУ 
№ 1 8 - 1 9 ( 4 8 - 4 9 ) 

Двацдаць год таку назад партыя 
Леніна — Огаліна павма працо?-
і^ыя масы на р-аішучы штурм каді-
Tajiasa. 

Ніякія сілы не каглі парушыць 
план паўстайня. Ііартыя ізалявала 
і разграмш нірававатараў і штрэйк-
брэхера'ў — Троцкага, Зіноўева, 
Каменева і іншш злрайнікаў і ар-
1 анізавала йераможнае ўгброенае 
пзўстанне. 

25 кастрычніка (7 іістапада) 
1917 года назаіўеёдьі быў окінут у 
нашай краіне строй эвоплаатацыі, 
строй прыгнечаннл чалавека чала-
ьекаи. 3 гэтаха часу наступіла но-
вая паласа ў гкторыі Расіі. Уіпер-
шыіію ў гкторыі выступіў у якасці 
кіржўніка дзяржавы — пролетаіры-
ят. Кн і'зяў уладу ў овае рукі, к;і5 
выратаваць краіну ад імперыялі-
стычных драіпежнікяў, каб пабуда-

Бялікае Лваццацігоддзе 
нунізма, сцяг Маркса—Эш'ельса— 
Л&ніна—Стадііна. 

'іірайшло яершав дваццацігоддзе 
соьедкай улады. 3 навил, целры 
і «а^радтва, з аі'ню і нопелу даух 
войн узрадзка<сл наша вызвалеиая 
радзіма ў нябачанай яшч» ў гісто-
рыі чалавецтва магутнасці і раюкві-
це. За Г9ТЫЛ годы вырасді новыя 
ііііійлеяш людзей, ш і я не ведалі 
цара, ііаыешчша, капіталіста. 
У sopicTsii ыасаівыі баяі І ychii 
ворагамі народы COGP дібілісд су-
све-ша^ідаарычаыі нерамог. Лны ііа-
будавалі .соцы'ялізл. Самым др-
К1М дасягненсм з'яўляецца Ога-
дінсная Каистытухщя — вынік ба-
рацьбы за 'соцыялізм, вынік бараць-
оы а перам'ог Бллікай Кастрычшд-
кай соцыяжістычнай рволюцыі. 

Двадцаць год соцыялктычнага бу-
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шль новае; комунісшчііае г р а м а д - ' асабліва даве сталі'Нстя 
ства 3 т а г а часу нід совецкай . ВДОДК!. дшіідавалі Ш у ы пра-
краінай горда ^эе баявы свдг ко- I "ыслстую, «ельскагаспадарчую, 

«ультурнуів 1 ваенную адсталасць 
іраіны. 3 адсталай аграрнай враіны 
Совецкі €аюз лератварыуся ў ма-
гутную івдустрыяльную дзяржаві. 
Огвораш новыя галіны ііраііы>сл:і>-
васці, пабудаваны новыя гарады, 
ішбудаваны найэялікшыя ў среде 
«а'нмы, буйнеішыя гідрдстайцыі, 
йовыя магктралі чыгунаж. 

Сяіяве — бы^іншя Седнякі і се-
радряжі — жыв>"дь у калтасаі аа-

можна і культурна. 
Наша spaiua Б* ВШ« страшэв-

наі-а пракляддя кашталістычнага 
ладу — беслрадоуя. ІІрадоуныія ў 
GOCP маюдь гараптаваную праду, 
гэта iix непахіснае ирава запі-
сана Ў СталгнскаЗ Канстытуцыі. 

а'йтычныя класы ліквідаваны. 
Ри'иючыя, антэлігендыя і .калгаснае 
сялянства Совецкага Саюза аб'ядиа-
ЛІСЯ Ў адізі'ную дружную сям'ю 
працоўшй соцыялістычнага грамад-
€тва. 

Усё гэта—ВЫНІК работы партыі 
бодьішэвікоў і ле ленінска->;т;ілш 
скага Цэнггральнага Камітэта. Вялі-
кім давер'ем і ібязмежнай любоум 
акружаюдь прадоўныя сваю партыю 
і яравадыра народаў таварыша 
Сталіна. Воісь чаму ўсюды, вылу-
чылі таварыпіа Сталіна першым 
гандыдатам у дэпітзты Вярхоўнага 
Совета. Імя таіварыша Огаліна — 
сіно'нім тчасця і радасці'. 

Дваддадь год у нашай краіне 
таржаствуе дыктатура рабочага тсла-
са. Совецкая ўлада паказвае ўсяму 
свету ажыццяўленне салраўднага 
соцыялістычнага дэмакратызма. 

Працоўньгя ўсят̂ о светі' з надзеяй 
глядзлдь на Оовецкі Саюз, бччадь 
у ім аадда будучых с.ваіі перамог за 
справу соцыялізма. 

Вяліві народ Соведкага Саюза 
тіамятае aJ5 тым, што фашызм яшчэ 
не традідь надзеі •закабалідь сві-
бодны совецкі народ. Ведав таксам» 
і тое, што трацкісцка-бухарынская 
і буржуазна-надыаналістычпая сво 
лач і а ц ш вярнуць наш нароа паі 
ярно памешчыкаў і вагаітілістаў, 
аддаць ijamy радзіму ў кабалу фа-
шысцкім дзяржаівзм. 

У сэрцах многамільённага с>вец-
кчта нарма ііалае неўгасімая няна-
вісць к гэтаму подла.чу звярынтму 
атрэ-о'ю, n;uae свяшчэнная іі.тна-
вісць да капіталістыч'ніга света да 
праклятага міыулага, яко^іу чіколі 
не вярнуцда. 

Да ноівых перамог совецкі нароз 
ідзе як і раней пад кіраўвіцтвам 
.адной партыі — Еомуністычнай і 
пад геніяльным кіраўніцтвам таііа-
рь''-"ч ('таліна. 

Няхай жыве XX гадавіна Вялікай 
Кастрычніцвай еоцыялістычпай р» 
волюцыі ў ООСР! 

Няіай жыве вялікі, нелерааожиы 
сцяг Маркса — Энгельса — 
Яеніна — Огалійа! 
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Грамадаяне СССР маюць права на працу, гэта значыць 
права на атрьгаанне гарантаваиай рдйоты з аллатай іх 
працы у адпаведнасці з яе колькасцю і якасцю. 

Права на працу забяспечваецца соцыя лістытаай аргані-
зацыяй народнай гаспадаркі, няўхільным ростам вытворчых 
СІЛ совецкага грамадства, устранением магчымасці гаспадар-
чых К'рьгзісаў і ліквідацыі беепрацоуя. 

(Артыкул І І В , Канстытуцыі СССР). 

Наша совецкае грамадства дабілася таю, што яно 
ужо аікыццявіла ў асноўным соцыялізм, стварыла соиыя-
лістычны лад, г, зн. ажыццявіла тое, што д марксістад 
называецца гнакш першай у/ шжэйшай фазой коліднізліа. 
Знашць, у нас ужо аікыццяўелна д асноўным першая 
фаза комушзма, соцыялізм. I. СТАЛііі. 

БДУ-ДЗЕЦ!ШНА KACTPbHHIKA 
Толькі Кастрычйіцкая рэволіоцыя па-

ставіла беларуіскі народ у рад роунапраў-
ных народаў. Толькі ў в ш і к у Кастрыч-
ніцкай рэволюцыі з ненасрэднай даіпамо-
гай ірускага народа і асабіста нравадыра 
народаў таварыша Сталіна Беларусь на-
бьйа 'Сваю дзяржаўнасць. 

У 1920 годзе Чырвоная Армія аслаба-
ніла Беларусь ад белапалякаў. Партыя і 
совецкая ўлада іірыступііі да гаспадар-
чага будаўніцтва, да будаўніцтва куль-
туры, нацыянальнай на форме і соцыялі-
стычнай на зместу. 

Лдным 3 першых мерапрыемстваў пар-
ты! і ісовецкай улады па БССР у галіне 
навукі і культуіры было—артанізадыя Бе-
ларуіскаіга дзяржаўнага ўніверсітэта. 

БДУ быў арганізаван у годзе у 
складзе факультэтаў: медыцынсісага, гра-
мадскіх навук і рабочага. 

Да Кастрычніцкай рэволюцыі у Белі-
uyci не было ні адной вышэйша'л школы, 
беларуская мова была забаронена. 

Ва • ў.нівсрсітэт пашла вучыцца рабоча-
сялянская молаізь, дэмабілізаваныя чыр-
вонаармейцы. Вялікую 'ролю адыграў рі-
бочы факультэт, які рыхтаваў для пастул-
лейпя ў БДУ 'рабочых ад станка. 

За 16 год свайго існавання БДУ даў 
краіне дзве з паловай тысячы высокаква-
ліфікаваных кадраў во, ўсіх галінах на-
роднай гаспадаркі і культуры: інжынераў, 
урачоў, педагогаў, эканамістаў, ' юрыстаў 
і т. д. 

3 пачатку арганізацыі ўніверсітэт не 
ыеў спецыяльнага будынка. Пад аўдыто-
рыі, лабараторыі і кабінеты былі прыста-
саваны розныя памяпіканні горада. У 
1025 годзе партыя і ўрад пастанавілі па-
будаваць Універсітэцкі гарадок. Будаўніц-
тва якога і ібьпо закончана ў 1929 г. 

У 1930 г. 3 Універсітэта былі выдзе-
лены ў самастойвыя ііістьггуты: Меды-
нынсісі, Педагагічны, Палітэхнічны, Пла-
навы, Народнай гасіпадаркі і Дзяржаўпая 
бібаіятэка. Універсітет астаўся самастой-
ны'М ў сіаадзе настушгых факультэтаў: 
фізіка-матэматьганага, хімічнага, біялагіч-
нага 1 па паістанове ЦК БИКб) у 1934 г. 
ашірыты гістарычны і геаграфічны фа-
культэты. 

Воірагд народа, агенты фашызмз, бан-
дыты трацікісты, бухарынцы. напыянал-
дэмакраты Ьікнуліся, нралезшы вч ўні-
версітэт, афганізавань у яго сценах фа-
ніысцкае гнязіо, стараліся знізіць БДУ д:) 
!̂ -зпоўню сярэднлй школы, стараліся вы-
клікаць незадазоленне сярод студэнтаў, 
прыкладллі ўсе намаганні разваліць райоту 
ўнійерсітэга. Гэта ім не ўдалося. Ворагі 

Роўнапраўе грамадзян ООСР, неза-
лежна ад іх нацыянальнасці і расы, 
ва ўсіх галінах гаспадарчага, дзяр-
жаўнага, культурнага і грамадскд-
палітычнага жыцця з'яўляецца непа-

рушным законам. 
Якое.-б то ні было прамое або 

ўскосное абмежаванне правоў або, 
наадварот, устанаўленне прамых т о 
ўскоснььх пераваг грамадзян у залеж-
ігасці ад іх расавай і нацыянальнай 
прыналежнасці, таксама як усякая 
пропаведзь расавай або нацыяналь-
най выключнасці, або нянавісці і па-
гарды—караюцца законам. 

(Артыкул 123, Канстытуцыі СССР). 

народа выюрыты і із яты нашымі врганамі 
НЁУС. Але гэта не азначае, інто мы па-
вінны супакоіцца. Мы павінны яшчэ 

больш гаваістрыць боль'шэвіцкую піль-
наспь, да канца выкарчаваць рэшткі 
тнусных здраднікаў нашай ірадзімы, аген-
таў фашызма. 

Совецкае студэшггва дойра ведае, што 
толькі дзякуючы ікомуністычнай 'партыі, 
даякуіочы соівецкай уладзе. дзякуючы леіп-
•шаму другу молаззі—таварышу Сталйіу, 
яно атрымала права на асвету, атрымала 
ўніБерсітэты, інстытуты, бібліятэкі, лаба-
раторыі. Моладзь усе свае сілы аддасць 
за справу Леніна—Сталіна, за краіну со-
цыялізма. 

Беларускі дзяржаўны і'нівбрсітэт—дзе-
цішча Кастрычніцкай рэволіоцыі, дзецішча 
ленінскай нацыянальнай палітыкі. Іілона-
ты паптыі і ўрада аб універсітэце Б?ЛІ-

зарнейшыя. Акрамя пабудаваных вялікіх 
вучэбпых карпусоў БДУ атрымаў навей-
шае, па апошня);у слову тэхнікі абсталя-
ванне для кабінетаў. лабараторып па фі-
зіцы, хіміі і т. д. 

Стварана вялікая бібліятэка ў дзесягкі 
тысяч тамоў літарат>'ры. Пабудован вя-
лікі 4-павярховы інтэрнат для студэнтаў. 
Біоджэт БДУ скла^ае больш 4 з паловай 
імільёнаў рублёў. 3 іх штогод больш 
мйьёна выдаткоўваецца на стыпепдыі 
студэнтаў. Больш 100 тыс. руб. выкары-
стоўваецца на аздаравіцельныя мерайры-
емствы студэнтаў. Сотні тысяч рі-блёў 
асігноўваецца штогод на навуко'ва-даслед-
чую работу. 

Клопаты партыі і ўрада мы адчуваем 
на кожным кроку. Усё гэта матчыма 
толькі дзякуючы кАмунктычнай парты', 
дзякуючы Кастрычніцкай рэволюцыі, дзя-
куючы Вялікаму Сталіну. 

К У Л Ь Т У Р Н Ы 
УЗ дым 

3 11 саюзных рэспублік , я к і я ўвахо-
дзяць цяпер у СССР, да рэволюцыі тольк і 
на тэрыторыі трох былі в ы ш э й ш ы я наву-
чальныя ўстановы: РСФСР, У к р а і н ы і 
Грузі і . На тэрыторыі астатніх васьмі саюз-
ных рэсі іублік не было н і адной вышэй-
і і іа і і навучальнай установы. А цяпер у 
Веларусі — 19 ВНУ , у Азербайджане — 
10, у Армен і і — 8, ва Узбекістане — 26, 
у Туркменістане — 4, у Таджыкістане — 
4. у Казахстане — 12, у К ір г і з і і — з. У 
Грузи да рэволюцыі была адна вышэйшая 
павучальная установа з 300 навучаючымі-
ся, а цяпер там 17 В Н У з 21300 студэн-
таў. На Укра іне да рэволюцыі было 15 
вышэйшых навучальных устаноў. А ця-
пер па Укра іне — 117 В Н У . Колькасць 
навучаючыхся у в ы ш э й ш ы х навучальных 
установах У к р а і п ы значна больш, чым у 
Германіі, хаця Германія мае ў два разы 
больш насельніцтва. Агульпая колькасць 
ВНУ Ў рэспубліігах. краях і абласцях, 
уваходзячых у РСФСР, — 302, да рэволю-
НЫІ Ў ІХ было ўсяго 73 в ы ш э й ш ы х на-
вучальных установы. У В Н У РСФСР ву-
чыцца' звыш 341 тысячы студэнтаў, у тры 
3 л ішн ім разы больш чым у Англіі ' , Гер-
мані і І Італі і разам узятых. 

Дзесятк і І сотні тысяч спецыялістаў 
для далейшага будаўніцтва прамысло-
васці, сельскай гаспадаркі і к ультуры ў 
рэспубліках і нацыянальных абласцях 1 
раёнах рыхтуюць совецкія інстытуты і 
ўпіверсітэты. Нацыянальныя рэспублік і і 
вобласці ўжо маюць не адну сотню ты-
сяч інжынераў, урачоў, аграномаў, жывё-
лаводаў, х ім ікаў , тэхн ікаў , землямераў і 
і ншых спецыялістаі ' . 

Мног ія народы тольк і п р ы совецкаР 
уладзе атрымалі сваю піоьменнасць. Але і 
гэтыя народы быстра развіваюць сваю 
культуру, служачы агульнай справе со-
ішялістычнага будаўніцтва. Я п ы стварылі 
свае школы, свае падручн ік і , свае кадры 
настаўнікаў. 

Ва ўс іх иацыянальиых рэспубліках і 
абласцях расце свой друк , свая літарату-
ра. Да рэволюцыі ў Расі і існавала ўсяго 
84 газеты на мовах народаў, насяляўшых 
Расію. Гэта былі галоўным чынам газе-
ты, паслухмяныя царскаму рэжыму, я к і я 
выдаваліся з удзелам папоў і чорнасо-
ценцаў. А зараз у СССР вытодзіць каля 
3 тысяч газет на мовах народаў СССР 
(не л ічачы рускай) . распаўсюджваючыхся 
Ў 10 3 ЛІШНІМ мільёнаў экземпляраў. 
Агульная колькасць кн і г , я к і я выданы ў 
1913 годзе на няруск і х мовах, была 7 
мільёнаў. А ў 1936 годзе к н і г на мовах 
народаў СССР (акрамя рускай) вышла 

133 мільёны. 

БДУ вылучыу дзевяць лепшых сзаіх студэнтаў членам! выбарчых участко-
вых камісій па выбарах у Вя^хоуны Совет СССР. 

НА ЗДЫМКУ: (злева направа) стуаэнтка iV курса хімфака, выдзтніца ву-
чобы, беспартийная, член участковай выбарчай камісіі тав. Скараход, студэнт 
iV курса геафака, кандыдат КП(б)Б, нацеснік старшьжі участковай вьгбарчай ка-
МІСІІ тав. Русінаў і студэнт ІІ курса гістфака, выдатнік вучобы, комсамолец, член 
участковай выбарчай камісі; тав- Кухаронак (крайні справа) гутараць са старшы-
нёй выбарчай камісіі 26 участка тав. Смын. 

М. /А^ЬУИ*) 
М ы любім нашу радзіму. совецкіх народаў, я к і я змагаюцца за тое, 

зн ішчыць усякае заняволенне і бу-
л ічавыя лясы. яе магутныя горы, яе ноў-
наводныя рэк і . яе гарады і калгасы. 

К о ж н ы яе куток , як-бы далёка ён ад 
нас Hi знаходзіўся, дораг 1 блізак нам. 

Нават станцыя «Паўночны п о л ю о — 
тая плывучая ільдзіна, на якой зараз 
развіваецца сцяг Советаў—таксама част-
к а нашай радзімы. 

Гэта-ж там, на ільдзіне, у цьме паляр-
най ночы вядуць гераічную работу н а ш ы 
таварышы—людзі нашай краіны. 

М ы любім нашу радзіму не толькі таму, 
што гэта наша зямля, але і таму, што гэ-
та нашы людзі, я к і я перабудоўваюць зям-
лю. 

У гэтым розніца м і ж тым, як мы ра-
зумеем слова «радзіма» і як яго разумеюць 
заводчыкі . банк іры, землеўладальнікі. 
,Для іх радзіма —• гэта іх маёнткі. кап і -
талы, пезгараемыя шафы, сталёвыя кла-
давыя ў банках, усё тое, што дае ім маг-
чымасць занявольваць людзей. 

Для нас радзіма — гэта вялікая сям'я 

даваць новае жыццё для сябе і ўсяго ча-
лавецтва. 

Міліьёны совещих людзей упарта з дня 
Ў дзень працуюць на зямлі і ў недрах, 
па марах і рэках, у паўднёвых пустынях 
І Ў паўночных тундрах. 

У першых радах гэтай арміі мы бачым 
большэвікоў — адданейшых воінаў рэво-
ЛЮЦЫІ, якія заўсёды і ўсюды ў бою і на 
аўрале займаюць перадавыя пазіцыі. J 

1 наперадзе ўс іх на баявым пасту — 
правадыр народаў Сталін. 

Няма такой галіны ў ж ы ц ц і нашай 
кра іны, дзе-б не адчувалася яго творчае 
і ўпэўненае к іраўн іцтва. 

У краіне па адзінаму плану створаны 
і ствараюцца тысячы заводаў, перакра-
іваецца карта, змяняецца цячэнне рэк, 
ажываюць пустыні , злучаюцц.ч моры, 
мільёны сялянск іх палосак, раздзеленых 
межамі. зліліся ў магутныя масівы кал-
гасных палёў, — ва ўсё гэта ўкладзены 
мысль і клопаты вялікага Сталіна. 

А БАРОНА БАЦЬКАЎШЧЬШЫ *) 
М ы ствараем новы свет. Але з ўсіх ба-

коў мы яшчэ а к р у ж а н ы варожым нам 
старым светам. 1 самыя злыя з нашых 
ворагаў — ворагі чалавецтва —- фашысты, 
я к і я імкнуцца ператварыць рабочых у 
рабоў, зн ішчыць культуру, заналіць вай-
ну ва ўс ім свеце. 

Фашысты Італі і і Германіі разбураюць 
і грабяць Іспанію, японск ія імнерыялісты 
грабяць К ітай . 

Усе ЯНЫ точаць зброю супроць кра іны 
Советаў. Я н ы хочуць разграміць і нашы 
багацці. у я к і х наша праца, наша кроў, 
наша будучыня. Я н ы хочуць адняць у 
нас чалавечае дастоінства. зрабіць пас 
«людзьмі н іжэйшага гатуііку». Японскія 
генералы- мараць аб тым, каб адабраць у 
нас Сібір да ' Уральск іх гор, германскія 
фашыс іы хацелі-бы захапіць Украіну з 
нлацінай Днепрагрэса і шахтамі Дапбаса. 
Яны хочудь ператварыць ў палі боек тыя 
самыя палі, на я к і х украінск ія калгаснік і 
атрымалі столькі перамог над прыродай. 

Вораг хочл вярнуць нас у мінулае і 
адняць у нас наша сучаснае і будучае. 

Вораг хоча адняць у нас радзіму, якую 
мы здабылі сабе дарагой цаной — цаной 
гераічнай барацьбы, ц я ж к і х назбаўленпяў 
і самаадданай працы. 

гарматы. Дзень і ноч германскае радыё 
нацкоўвае на нас ўс іх нягоднікаў света. 

На гран іцы нашай кра іны неснакойна. 
сям-там варожыя часці прабуюць, ц і моц-
ная граніца, ц і не спяць паграп ічн і к і . але 
паграп ічн і к і не спяць. 

Граніца ў нас не ма,чеиькая. Сухапут-
ная і морская разам роўны па даўжын і 
адной пятай адлегласці ад зямлі да луны. 
1 па ўсёй гэтай гран іцы н і ўдзень, н і 
ўночы не дрэмлюць часавыя. 

Але граніца не толькі там, дзе яна 
абазначана на карце, — яна ўсюды: грані-
ца прайшла праз Смольный, калі там 
з-за вугла ворагі совецкага народа забілі 
К ірава, яна прайшла праз фабрык! і за-
воды, к у д ы прабраліся шпіёны, агенты 
Гестапо — трацк істы і бухарынцы. 

Граніца — пад зямлёй. у шахце, Дзе 
шкодн і к імкнецца атруціць газам p - ' n -
чых. Граніца — на чыгуначнай станцілі, 
дзе фашысцк і шп іён пац іхоньку знімае 
план шляхоў і будынкаў. 

На ўс іх граніцах, дзе-б я п ы н і прахо-
дзілі, мы гатовы абараняць радзіму і 
выкрываць ворага. 

А калі вораг пяройдзе да адкрытай 
вайны, у адзін дзень уея наша вялікая 

Дзень і ноч германскія заводы льюць краіна стане вялікай арміяй... 

* 

Дваццаць год, я к і я мы пражылі ў Со-
вецк ім Саюзе, гэта тольк і начатак новай 
вял ікай эпох і ў сусветнай гісторыі. 

Наперадзе — знішчэнне вкснлаатацыі 

Урыўкі «Наша радзіма» I сДбарона 
бацькаўшчыныі перадрукаваны з «К. П.». 

чалавека чалавекам на ўс ім земным ша-

ляжыць праз вял і к ія бітвы з ворагамі ча-

лавецтва. 

Нам прадстаяць яшчэ ц я ж к і я баі і ў 

заводскіх цэхах, і ў недрах зямлі, і на 

ўспаханых палях. і ў акопах. 

Грамадзяне ОССР маюць права на адпачынак. Права 
на адпа.чы;рк зайяшечваецца скарачэннем ра/бочаіга дня для 
пераважнаи большасці рабочых да 7 гадзін, устанаўленнем 
штетадовых водпусваў рабочим і служачым з захаванпем за-
работнаи платы, прадастаўлейнем для абслугюўвання працоў-
ных шырокай сеткі санаторыяў, дамоў адоачынку, клубаў 

(Артыкул 119, Канстытуцыі ССОР). 

ЛЮБІМ РАДЗШУ 
Тольк і перамога Вял ікай пролетарскай 

соцыялістычнай рэволюцыі і ўстанаўлен-
не соцыялістычнага ладу ў СССР далі 
працоўным масам сапраўдную радзіму. 
Людаі працы, нарэшце, атрымалі баць-
каушчыну . 

Вял іка любоў совецкіх грамадзян да 
сваёй маладой, быстрарасквітаючай баць-
каўшчыны. Тут, на радзіме соцыялізма, 
людзі працы адчуваюць сябе. яа-сапраўд-
наму дома. Тут я н ы поўнапраўныя 
ўдзельнік і вял ікай будоўлі, а не падня-
воленыя рабы, я к і я асуджаны жыць, як 
уючныя жывёлы. Тут крын іцай бе іх 
творчая энергія. Тут я н ы бачаць самыя 
цеплыя клопаты аб сабе. Радзіма ім тут 
не мачыха, а родная, любячая маці. 

Як-я:а не любіць нашу бацькаўшчыну! 
Яна — дзецішча г і ганцк іх заваёў працоў-
ных за годы рэволюцыі. Зямля ў нашай 
краше — усенародны здабытак. Звыш 156 
мільенаў гектараў зямлі, якая раней на-
лежала царскай сям'і, казне, намешчыкам 
кулакам, царквам і манастырам атрымалі 
сяляне зверх быўшай у іх раней зямлі. 
Усенародным здабыткам сталі усе заводы, 
фабрыкі, электрастанцыі, шахты, банкі , чы-
гунк і . Тысячам! новых фабрык, заводаў і 
і н ш ы х прадпрыемсгваў узбагацілася наша 
соцыялістычная бацькаўшчына. Палі 244 
тысяч калгасаў і 4.137 соўгасаў даюць 
вельмі добрыя ўраджаі пшан іцы, гародні-
н ы і фруктаў. Тысячы машына-трактар-
ных станцый пасылаюць на калгасныя 
палі сотні тысяч трактароў. камбайнаў і 
друг іх машын, каб палегчыць працу к і іл-
гаснікаў і надняць ураджайнасць калгас-
най зямлі, падняць прыбытковасць калга-
саў. У нашай бацькаўшчыне вырваны 
самыя карэнн і каніталістычнага ладу, 
зн ішчапы ўмовы эксплаатацыі, беспра-
цоўя. ніпічаты, бяспраўя для працоўпых. 
Грамадзяне нашай кра іны заваявалі права 
на працу, на адпачынак, на адукацыю, на 
забяспечаную старасщь, на ыатэрыяльную 
дапамогу п р ы хваробе, непрацаздольнасці 
І так далей. Совецкім грамадзянам К а п -
стьггуцыяй СССР прадастаўлены самыя 
шырок ія Ў свеце дэмакратычныя свабо-
ды. 

Вось чаму грамадзяне кра іны Советаў 
прасякнуты найглыбейшай любоўю да 
сваёй бацькаўшчыны. 1 вось чаму яны 
лічаць сваім свяшчэнным доўгам умацоў-
ваць яе магутпасць, узнімаць абарона-
здольнасць СССР, акружаць любоўю і 
клопатамі Чырвоную Армію, ус ім і сіламі 
і сродкамі абараняць сваю радзіму. Гэты 
свой доўг працоўныя СССР запісалі ў 
Канстытуцы і : сАбарона бацькаўшчыны 
ёсціь свяшчэнны абавязак кожнага гра-
мадзяпіна СССР». 

Старая Рас'ія была ўбоіая і бяссільная. Совецк 

Саюз за дваццаць год стаў маіутнай і багатай краі-

най Соцыялгзма. Йяхай жыве наша Кастрычніцкая рэво-

люЦыя. якая прынесла шчасце працоўным CCCFI 

дзакуй СТАІІІНУ ЗА ШЧАСЛІВАЕ ЮІІАЦІВА 
Нехапае слюў для івыраіжэння лікую-

чых пачуццяў, пачуццяў бязмежнай ра-
да<сці, у.рачыістасці, сустракаючы с.даўную 
XX гадавіну Вялікай Васт,рычніцкай соцыя-
лістычнай рэволюцыі. 

Зусім лро'ста можна ўявіць сабе лёс 
юнака бядняцкай сяляігскай оям'і ў ста-
рай Расіі. Гэта лёс раіба, йез надзеі, без 
шчасня лаізнання ірадасці працы і навукі. 
Але зусім інакш стала айстаяць справа 
дзякуючы перамозе пролетарыята, увяўша-
га ўладу ў «вае рукі ў 1917 годзе. 

Моладзі Совецкай краіны адкрыліся 
бяізмвжныя граніцы іля вучобы. для ра-
даіснай працы, для змагання за 'соцыялізм. 

Я, як і многа мільонаў совецкай молаізі, 
выхоўваў-ся ў Мскучую сталинскую агшху. 
AC нас, мільёнаі наладых юнакоў і даяў-

чат. клаліацілакя і кдаіпоціцца комуністыч-
ная партыя і вялікі настаўнік Ьсіф Віеа-
рйёнаівіч Огалів. 

Дзякуючы совецкай уладзе я не веіаю 
каіпіталістычнай экаплаатацыі. Перада 
.мною адкрыты шырокія магчьгмасці да 
вучобы, да атрымання ведаў на карысць 
дзяржаівы. Хутка я канчаю вышэйшую 
установу. Выконваецца мая мара. 

Вось чаму так радасна сустракаю я XX 
гадавіну Вялікай Кастрычніцкай рэволта-
цыі, вось чаму я дзякую Вяліікага С'іаліна 
Эй шчаслівае, радаснае юнаиггва. 

У час выбарау у Влрхоўны Совет 
ССС'Р я буду гала«аваць за оваигго бацьку 
І правадыра ўсіх аірацоііных—тавэрыша 
Сталіна. 

Грыгорый ВЕРАСКОЎСКІ-
—О — 

3R С Т Я Л І Н а I В А Р Я Ш Ы Л Д В Д 
ЛДДАМ свои голяс 

Сталінская Канстытуцыя дала вллікія ^ Касфрычніцкая соцыяліеіычная рэ'волюішя 
правы народу нашай краііны, яна дала^ тое, 
аб чым толысі могуць ма^ыць працоуныя 
у каяіталістычных краінах. Hi у адной 
краіне свету не створаны тажія ўмдаы 
жыцця, няма такога росйііту і росту ? 
галіне гаопадарчага і культурнага будаў-
Е'іцтва. як у ваю, у к.раіне соцыялізма. 

Я не магу не усіпомніць тут жыццера-
дасных тварау маладых дзяучат і юнакоў з 
мапго калгаса на ПалесЫ, якія за 20 год 
сталінскай этіохі сталі культурным!, адука-
ванымі і шчаслівымі людзьмі, і гараіть 
адзіным жаданнем у любую мінуту і т іць 
ка абарону сваёй ооцыялістычнай радзімы. 

Я зараз студэнт IV курса унтерс.ітэта. 
Хто мог-бы сніць, а не толккі думаць, што 
3 вёскі. дзе не было ні аднаго 'пісьменнага 
чалавека у мінулым, сын дарэволюцыйнага 
бед&яка атрымае вышэйшую асиукацьпо. А 
такіх, як я. зельмі мпота. Я амаль не памя-
таю ираклятага мінулага. Я рос і .выхоўваў-
ся пад концам 'Вял'ікага Кастрычпіка. Усё гэ-

Bofb чаму я, як i ўся наша молаізь, 
тару адданаспю нашай радзіме, партыі, 
совецкай уладэе і івялікаму генім чалавен 
тна таварышу Стал'іну. 

У чаі' выюараў еярхоўнага кіруючагж 
органа нашай дзяржавы я свой ІЧХДІС ад-
дам за Вяліката С/галіЙІ, які даў шчас-
лівае і радаснае жыццё, за яго лвпшага 
саратніка. вялікага палкаводца Кліма Ва-
рашшаша. і 

Г. ПУЗЕВІЧ. 
- о -

СТАЛІНУ—ПЕРШАЕ 

* ) Урыўкі «Культурны ўздым» і «Любім мне, як і ўоёй плшай моладзі, і ўс ім 
радзіму» ўзяты 3 кнігі «Наша родина». щацоуным нашай кра ійы, дала Вялікая 

Вьгбары 
ІІрыдуць скора, 
ііімою 

У дванаццаты 
дзень. 

Залгежаны 
Будуць просторы, 
Я у рукі 
Вазьму бюлетэнь. 
Не: шаг «за», 
Илярдзейшае стал! 
Прынясу та'бе 
Сарцам, душою. 
Тайе, 
ЛіС'5імейшы Сталі'Н, 
Салагнікам, 
Блізкім 3 таюою. 
Вагата 
Крыві пралівалі 
Г'і наша 
Ягыццё і красу. 
ІКыцпё — 

Гэта Сталін, 
Яго імя 
У сэрцы нясу. 
Краіна! 
ІІазналі 3 табоіо 
Вялікае 
Шчасце, любоў. 
Не сняцца 
Нач цемра a бядоі 
Сонечны 
Дзень надыйтоў. 
У паветры, 
У шахце. 
На йльззіне. 
Радасць 
Адна расцвіла. 
Усіоды чур.пд.г 
Гола^ аізіны—-
Сгміну — 
Шчырае, 
Иег-шае «ЗА». 

Ів. КАЛІНІН. 

Партыйная і комсамольская арганізацыі ЬДУ вылучылі больш 100 комуністаў 
і комсамольцаў весці растлумачэнне Выбарчага закона і агітацыйную работу па 
выбарах у Вярхоўны Совет СССР сярод насельніцтва горада. 

НА ЗДЫМКУ: (злева направа) агііатары тт. Шац, Бінус, Арашкевіч і Цы-
персон ідуць на свае прымацаваныя ўчасткі растлумачваюць Сталінскі Вымрчы за-
кон. сярод негрганізаванага насельніцтва. 

Грама 'зяне СС'ОР маюць права аа 
асвету. Гэта права забяснечваепца 
ўсеагульна-абавязковай пачатковай 
асветай, бясплатнаспю асветы, уклю-
чаючы вышэйшую асвету. еістэмай 
дзяржаўных стыпеніый пераважнай 
большасці навучаючыхся ў вышзи-
шай школе, навучаннем у школах на 
роднай мове, арганізацыяй на заво-
дах, у соугасах, машына-трактарных 
станцыях І калгасах бясплатнага 
Бытворчага, тэхнічнага і агранамі'і-
нага навучання працоуных. 

(Артыкул 121, Канстытуцыі СССР). 



кЖсТРЫЧШК 

СКАЗ ПРА ЛЕИ1НА 
Гэтл 'быў час гістарычыы, 
Доўгажданая пара, 
Як заззяла над Расіяй 
Иуцяводаая зара. 
Гэта зощса свагм 'сзетам 
Асвяцш ув«сь мір. 
Гэта зорка—ніхта іншы. 
Як наш Ленін Владзіхір. 
У Padi ён радзіўся, 
У Расіі ёд узрос, 
У маладыя свае годы 
Шмат ёц гора перанёс. 
Не га)быу і да магиы 
Ёи такіх вялікіх страт. 
Як праклятай царсжай уладлй 
Бмў забіты родны брат... 
Да йавукі ібыў ён здатны, 
Кіі ігі Маркса вывучау 
1 рэволюцыйпым рухам 
Безупьшна кіраваў. 
Па фабрыках і заводах—• 
Усюды тайна раз'яаджаў, 

ЛЕВІНСКІ с ц я г 
у ЙОЦНЫХ РУКАХ 

Мы песню пра шчасце сва,ё ўвё *яем, 
Мы Леніна імя калгасам щаом. 
Мы ленінсЕІ вобр?.з у сэр)цы нясем, 
Мы шчырую памяць аб і ш беражэм. 
Наш родны бацька, любімш ацец, 
Ты цемры сялянскай пасксорыў канец. 
Вялікі І светлы найлепшш в'учыцель 
Ад вечнага рабства і без юызваліцель-
За летпяе сопца яснейшы твой розум, 
У павуку адкрыў шлях шам шырокі 
I вочы навекі ад слёз аісушыў, 
Свабодай пазаўсжды й азямлсй 

падзяліў. 
Вучэппем сваім ты сяіянам памог, • 
Да шчасця адкрыў ты дарогу дарог, 
За праўду наш бацька змагаўся ўвесь 

' век. 
Па лепінскі)! шляху ідзе чалавек, 
Квітней-жа, краіна, як роза ў садах, 
Бо ленінскі сцяг у надзейпых 

Бо Сталш наш родны вядзе па 
с л ядах, 

Што Ленін пакінуі? т справах 
й славах. 

• • • 

Прышоў Герой-
Кастрычн к 

Жылі калісь мы: ў няволі, 
Хадзілі к пану на прыгон, 
Не зналі лепшай сваей долі, 
t так праходзіў век, як сон. 
Але прышоў Герой-Кастрычніі, 
ІІаіюў, буржуяў пазмятаў, 
Цяпер яастаўлен на іх крыжык,— 
Няма паноў: іх след 'іграпаў. 

1 рабочых да паўстання 
Усюды ён падгатаўляў. 
Надышоў той час шчаслішы, 
Доўгажданая пара, 
Як 'іпрацоўныя у Раеіі 
3 трона скінулі цара. 
1 тады крьшёй працоўвых 
Быў заліты Ііетраград, 
Захапілі ўласць ібуржуі 
I стварылі свой урад. 
1 ўрад гэты буржуййкі 
Прадаўжадь вакпу хацеў. 
У гэты час да нас у краіну 
Арол-Ленін йрыляцеў.-. 
С'ваю партию стальную 
Скора Ленін наш сабрау. 
На буржуяу у наступление 
Павёў рабочих: і сялян. 
Усё жыцнё свае святое 
Правадыр наш працавау 
1 іправёў у жыіпцё ідэю— 
Працоуиыи уладу ён аддл? 

ДЗЯКУИ, ЛЕНІН, 
ДЗЯКУИ, СТЯЛІН 

Мы заможнымі ўс-е сталі 
Расце радасць з кожным днём, 
Дзякуй Іенін, дзякуй Сталій. 
За шчаслівае жыццё. 

* * 
* 

1мя Сталіна зіяе, 
Зоркай яркаю гарыць. 
Гэта ён стварыў нам шчасце,— 
Народ вольны гаварыць. 

* « 
* 

Наш ВЯЛІКІ /правадыр 
Ясны шлях нам паказаў. 
Людзям нашае зямлі 
Канстытуцыю ён даў. 

* 

Мы цяпер іжыццё пазналі. 
Мы не клонімся ^агам. 
Нас вядзе вялікі Сталін 
К новым, шчасныа, светлым дням. 

СТАЛШУ ДЗЯКУЙ УСЮДЫ ГУЧЬЩЬ.. 
Краіна Советаў 
Усіх шчаслівей 
1 песні спятзае 
Усіх прыгажэй. 
А песні іпра тое, 
Што весела жьшь 
1 Сталіну дзякуй-

Усюды гучыць. 
Ён ленінскім шляіам 
Нас к шчасцю вядзе. 
Над леніпскім сцягам 
Краіна іізе. 
Ён воратам нашым 
Натачкі іне дасць. 

Сцяг Леніна буднем 
Мацнее трымаць. 
Край родны квітне* 
Цвятамі вясныі. 
Мы Леніна племя— 
Огаліна сыны. 

- '—1 -

ЯК КРЫН1ЦА и я ч э 
Як крыніца цячэ, 
Наша ўлада расце-
Улада нашая, 
Ды совенкая. 
1 расце, І цвЩе, 

жыцце нам дае-

Ды вясёлае. 
Ды шчаслівае. 
А хто шчасця нам даў 
Хто жыццё збудаваў? 
Улада нашая. 

Ды совецкая. 
Леігін. Огалін далі 
Усім народам зямаі. 
Жыццё светлае 
Ды заможнае. 

Матэрыял узят са эборніка творчасці 
беларускага народа, выпускаешга да XX 
гадавіны Кастрычніцкай рэволюцыі. 

НА ЗДЫМКУ: хор унТЬерсітэта пад кіраўкіцтвам кампазітара Сакалоўскага рых-
туецца да выступления на вечары студзнцкай самадзейнесці прысвечанаму дваццаці-
годдзю Вялікай Кгстрычніцкай ргволюцыі. 

Наша партыя і урад ствараюць студзн-
там найлепшыя ўмовы для вучобы, пра-
дастаўляюць нам прасторныя, светлын, 
чьютыя, утульныя аудыторыі, лабараіорыі 
і пакоі для жылля-

НА ЗДЬШУ: агульны выгляд інтэрнатя 
па Маскоўснай, у іікім жыэв 375 стуцан-
таў. У гнтэрнаце добра абсталяваны ленку-
ток, всць білыфйная, арганізавгжа ўцкнк< 
ная і пральня. 

BtCEJlA 1 РАДАСН4 
ПРЛВЯДЗЕМ СВЯТА 

3 натіненнем і радасцю рыхтавалі^я 
студэнты. навукоівыя рвбютнікі і адміні-
страцыйна-тэхнічны персанал ВДУ да наі-
вяіікшага «вята—^равдацігодоя Вялікай 
Кастрычніцкай соцыядістычнан рэволюцыі. 

У дні свят наша отудэнцгва, ж ніколі, 
будзе (веояліцца, опяваць. танцаваць, ра-
давацца і даакаваць евайго бацьку, на-
стаўніка. Вялікага Стаяіна 'за шчаелівае, 
квітнеіочае ацдщ€. 

. « 
5 лісташада вечар самадзе&йасці: истфа-

ка і біяфаьа (пачатак у 7 гадаін у 317 
аўдыторьгі, Танцы ? фіякультурнай заде). 
У 9 г. 30 мі'Нут у 313 аудыторыі гука-
выя кінокарціны «Юность Максима» і 
«Возвращение Максима». У першай ау-
дыт'Оі)ыі фіі'змдта •ыиокафцша «Паэт а 
цар». Нершы сеанс у 7 гадзін, дз>угі—у 
8 гадзін 30 мінут. 

6 лтеапада, у 12 гадзіін дня, у першай 
аудыторыі фізмата ашо-карщна «Карл 
Брун«р». Другі оеаогс у 2 гадзіны дня. У 
7 гадзін у актазай зал« ўрачысты вечар, 
лрысвечаны XX гадавінв Вядікай Кастрьгч-
ніцкай соцыьтістычйай рэволюцыі. Па едя 
ўрачыстай частві паказ идстацкай с-гма-
дзейнасці БДУ і канцэрт. 

7 дісташада, У 8 гадзін раніцы, абор 
уоіх студэнта? нашуковых раіботніха? і 
адміністрацыйіна-тмшічнага персанада. 
БДУ на дэманстрацьш. У 6 гаязін вечара 
ў іпецшай аўдыторыі фізмата кінокарціна 
«Девушка слшит на свидание». У 10 
гадзін вечара дріті сеашс. У прьфодазнаў-
чым корпусе вечар самадзейнаспд геафа'ка 
І хімфака. Пачатак у 7 гадзін. 

У корпусе фізмата вечар самадзейнасц! 
стуідэнтаў фізмата. 

У 313 аудыторыі прыродазяаўчага кор-
пуса гукавая кінюкарціна сВражьн тро-
пы». Нершы сеанс у 8 гадзін вечара, 
другі—у 10 гадзін. 

8 латапада ў 313 аудыторыі прырода-
знлўчжа корпуса гувавая вінокарціна 
«Мы из Кронштадта». Першы с^анс у 7 
гадзін, другі—у 9 гадзін. У першай ауды-
торыі фізыата кіно-карціна «Ледяной док».. 
Перпгы ісеавс у 6 гаізін зечара, другі — 
у 8 гадзін. На пляцоуцы поыроідаэнаўічіга 
корпуса, масавыя танцы пад кіраўніцтвам 

' маюавка. 

И ЖИЗНЬ ХОРОША И ЖИТЬ ХОРОШО! 

На дварэ зиярканне. На змену дню не-
дрыкметна іпрыходзіць вечар. Элекггрыч-
насць ужо асвятляе аудыторыі, лабарато-
рыі І паюоі. У гэты імомаігг у нас заусёды 
ажыулена: адны йуць у бтбліятэку, дру-
гія зібіраюцца ў гурток народных танцаў, 
у трэціх сёнЕя . палітзаняткі, чацвертыя 
праз пяць-дзесяць мінут павінны паехаць 
на стрхіьбу. Няць койсамольцаў-геафа-
даўцаў — Казлова, Ананіч, Касцюковіч, 
Санюковіч і Нашысоцкі — спяшаюцца на 
аэрадром у школу йілотаў. У іх зараз 
асабліва гарачыя дні- Ім астаўся адзін 
сашаючы месяц вучобы. Комсамолькі На-
ліцкая, Рудава накіроўваюцца ў піонер-
юкія атрады. Агітатары шагаюць на ўчаст-
к і раістлумачваць працоўным Сталінскі 
Выбарчы закон і т. д. 

У'оё гэта звыча'Зна, ус€ гэта будізённа 
і разам 3 тым рознастайна, змястоўна і 
дшсава. У вучэбных карпусах і інтэрна-
тах б'ецца поўнакроўны пульіс нашай ма^ 
лаао'сш. Тут чытаюць, расшыраюць свсЗ 
кругазор, аъалодваюць навукамі, вывуча-

юць гісторыю, фізіку, матэматыку, хімію, 
біялогію, теаграфію, замежныя мовы ка-
ля тысячы гра,мадзян' Сдайцкай ікрашы. 

У нас, напэуна, няма ні аднаго студен-
та, які сказаў-'бы: «Я не жадаю вучыцца 
иа выдатна». Нрагнасць да вучоібы, да 
іВбдаў вялікая. Кожны імкінецца біыдь вар-
тым зваиня совецкага спецыядіста. 

...Мы ілзем Ш'гна ноччу карыдорам. На 
іыванах сядаяць студэнты і з захап-іен-
нем чытаюпь білетрыстыку. Нам аднойчы 
'сказаў адзін таварыш: «Мая страсць — 
jcHiri. Праз ах я пранікаю у тайнікі ча-
яавечай мудрасці. Яны зучаць барацьбе, 
мужнасці І геройству- Калі я ўібачу ў віт-
ш н е новую кнігу, мяне цягне да яе і хо-
чацца абавяізкова хутчэй прачытаць». 

Няма на свеце ні адной краіны, дзе-б 
так вяліка як у нас, была цяга да вучо-
5ы, няма краіны, дзе-'б моладізі бьйі пра-
дастаўлены такія шыровія магчымасці. 

Сынкі лваран, памешчыкаў, йанкіраў, 
куіпцоў, папоўскае адроддзе ішлі ва ўні-

версітэт не з мэтай авалодання навукай. 

пабыцця ведаў, а іх галоўный чынам ці-
кавіў іыіплом. Мы не можам уяжіць cafie, 
як гэта кнавалі такое правіла, што сту-
д'энт мог .сядзець ва універсітэце вечна, 
колькі хацеў, хопь да сівівны, хоць да 
глыбокіы старасці і, нарэішце. хоць да са-
мой смерці. 

Не верыцца, што гэта быль, — так 
далёка мы ад гэтага. Со®ецк-ая сапраўд-
даспь надззычай расчпырыла само разу-
мение «студэнт». Совецкі студант — ге-
та поўнапраўны грамадаянін вядікай apa-
іны, гэта актыўны будаўнік соцыялісгыч-
нага грамадіства, гэта жыцц^радасны, 5а-
Д'Зёры, поўны 'сіл і энергіі малады чала-
век, які жыве тым, чым уіся наша неа-
ісяжная квітнеючая краіна. Яго хвалгае 
лёс Леванеўскага, ён радуевда поапехам 
у шахтах, на фабрыках, заводах і іалта-
сах. 

...У бібліятэку толькі-што поынеслі 
свежыя газеты. Праз тры-чатыры мінуты 
іх няма ужо за бар'ерам. Огудэнты з 
Хівалязаннем чытаюпь паведамленні аб ва-
енных дзеяннях у Паўночным Кітаі, на 
•шайхайскім фронце, аб гераічнай бараць-
бе кланскага народа е>тароць фашыстаў. 

Мы нікавімся ў«м: міжнароднымі ла-
дзеяміі, і далёкай станцыяй «Паўночны 

полюс», і навінкамі f літаратуры, новымі 
йіінокарцінію, л есамі. Ьггарэсы ? нас 
шырокія. Планы на будачае таюсама вя-
ДІКІІЯ. 

Маня Кшова падаяліідася з намі ай 
сваіх лланах на бліжэйшае будучае. У я« 
словах столькі ўпэўненаісісі, аптыміізму і, 
бясспрэчна, задуманае яна перавыкан.че. 
Яна мяркуе лраз «есяц закончьщь лёт-
яую школу на выдатна і адрззу паступіць 
вучыііца йа шструктаіра-іпілота. Да вясны 
тав. Казлова паставйа сваёй мэтай ала-
лодаць матацыклам і аўтамаішынай. За-
раз яна чытае ннога маістацкай літарату-
ры і 3 нецярпеннем чакае зімы, каіб хут-
•ч'Л стаць на лыжы, пакатацца на кана-
лах... 

— И жйі'нь хороша, и жить хорошо!— 
часта лаўтараем словы паэ̂ та. I. саяра?-
ды- Нам прадстаўлены чыстыя. светлыя, 
утульныя лакоі. Нас вучаць, выдаюць 
стыпендыю. штодз€нна аб наю клалоцяц-
|Ца наша партыя і наш урад. I ў дзень 
вяліката сзята «хочется всей необ'ятной 
страной Сталійну крикнуть: паснбо. род-
ной». 

Ян. ПАЎЛОЎСКІ. 
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