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ЖАНЧЫНА CCCP-CAMDfl ШЧАСЛІВАЯ Ў СВЕЦЕ 
Сёння шчаслівыя працоўныя жанчы-

ны Вялікага Совецвага Саюза святку-
юць Міжнародны жаночы комулістычны 
дзеяь — свята працоўных жанчын уся-
го свету. 

Міжнароігны жавочь! дзень быў уста-
ноўлен у 1910 годае на MiffiifapowHaii 

• канферэнцы! соцыялістак у Капенга-
гене (Данія), па прапанове Клары Цэт-
ЕІн. Першы жаночы ізень быў праве-
дзен у 1911 годзр. У Расы жаночы 
дзень 'першы раз святкаваўся у 1913 
годзе. 3 гэтага года жаночы дзень пра-
водзіцца штогод 8 сакавіва. Пасля Каст-
рычніцкай фэрлюцыг дзень 8 Сакавіка 
дераіменачан у 1|1жнародны жаночы 
комунівтычйы дзонь. 

Цяжкім І бесіграсветным было жыц-
цё жанчыны ў быўшай царскай Расіі. 
Жанчына не мела ніякіх чалавечых прау, 
не кажучы ўжо аб палітычных. Яе пе 
ЛІЧЫДІ за чалавека. Жанчына была за-
бітай, цёмяай, нспісьменнай, некультур-
най І бяспраунай. Толькі Вялікая Каст-
ры,чніцкая соцыялістычная рэволюцыя 
канчаткова раэяяволіла жанчыну. Як у 
ваду канула праклятае мінулав. У ге-
раічнай барацьбе са знешнімі і ўнут-
ранымі ворагамі партыя Леніна — 
Сталіна навб«і разбіла аковы і ланцу-
г і , якія скоўвалі працоўную жанчы'ну. 
Жанчьгна ў СССР з'яўляецца роўна-
праўным грамадзянінам. Гэта адно з 
>(а|вя,лікшых заваяванняў Кастрыч-
віцваі рэволюцыі пераканаўча оаказ-

, ваюць, праведзеныя выбары ў Вярхоўны 
Соввг СССР, у оклад якога выбрана 
187 дапутатак—жанчыв—лепшых па-
трыётак совецкай радзімы. 

Усяму совецкаму народу вяДомы 
імёны выдатных стаханавак Ефрасініі 
Іларыонавай, Матроны Сімажэнвавай, 

Дусі і Марусі Вінаградавых, Тосі Одзія 
і іовді, Цашы Ангелінай. Іх імёны 
вядомы ўсяму свету, Сойецкі Саюз шы 
рока адкрыў дарогу жанчыне не толь- j 
к і к станку і машыяе, але і ў навуку,' 
культуру І мастацтва. Ва ўсіх вышэй-
шых навучальных установах колькасць 
жанчын скліадае 41 ироцант. 

Партыя І ўрад нраяўляюць выключ-

ныя клопаты аб жанчыне-мацеры і яе 
дзецях. 3 кожным годам расце коль-
касць радзільоых дамоў, яслей і кан-
сультацый, совецкая жанчына дорага 
цэніць клопаты партыі і ўрада. Яна 
любіць сваю бацькаўшчыну, сваю радзі-
му. Совецкія натрыёткі выконваюць і 
гатовы выканаць ліобое задание пар-
ты! і ўрада. Яны актыўна рыхтуюцца 
да абароны вялікай совецкай зямлі. 
Увесь совецкі народ ганарыцца нашы-
мі бясстрашнымі лётчыцамі Палінай 
Лсіпенка, Валенцінай Грызадубавай, 
якія перакрылі рэкорды зарубежных лёт-
шц . Мы ганарымся сваімі мужкымі па-
рашутысткамі Фёдаравай, ВдбушЕІнай, 
Якаўлевай, Б.іохінай, Нікалаевой, Бар-
цовай, Маліноўскай, Кутаілавай, Шыш 
маровай, Пясецкай, Камневай, здоль-
ных у любуюі мінуту граміць фашыс-
таў на іх-зіса тэрыторыі. У спісах уз-
нага^джаных ордэнамі совецйім ура-
дам ёсць 1518 жанчын. 

Совецкім працоўным жанчынам дора-. 
га дасталося светлае, радаснае жыццё. 
За ўладу советаў палі лепшыя дочкі 
рабочага класа. Рука аб руку са сваі-
мі братамі, сынамі, бацькамі змагалі-
ся са зб-рояй у руках на франтах гра-
мадзянскай вайны доблесныя гераіні. 

Вялікія SiaBaaBaHHi Касврычніка ў нас 
хацелі адабраць прэзрэнныяз прэзрэн-
нейшых: трацкісты, бухарынцы, ры-
каўцы і іншая зграя, Яны хацелі зра-
бідь совецкі народ рабамі. Яны хацелі 
адняць у нас любімую нашу радзіму, 
шчаслівае і радаснае жыццё. Гэта яны 
зноў хацелі закабаліць працоўную жан-
чыну і зрабіць яе бяспраўнай рабы-
няй. Але гэтаму ніколі не бываць. Во-
рагі злоўлены слаўнымі чэкістамі і па-
саджаны на лаву падсудвых. Іх чакае 
бязлітасны прыгавор. Гэты прыгавор 
ужо вынес увесь наш 170-мільён'йы 
народ: смерць здраднікач. 

Смерць забойцам 1 правакатарам! 

Яшчэ цйсней згуртуемся вакол пар-
ты! Лейіна—Сталіна. Узмацнім р»во-
люцыйную нільнасць. Будзем умацоў-
ваць абароназдольнасць соцыялктыч-
най бацькаўшчыны. 

АРТЫКУЛ 122. Жанчыне ў СССР прадастаўмнацца роўныя правы з 
мужчынам ва ўсіх галінах гаспадарчага, язяржаўнага, нультурнага I гра-
мадска-палітычнага жыцця. 

Магчымасцк ажыццяўявння гатых правоў жамчын забяспвчваецца пра-
дастаўленнем жанчыне роўнага з мужчынам права на працу, аплату пра-
цы, адпачынак, соцыяльнае страхаванне і асвету, цзяржаўнай аховай ін* 
тарзсаў маці і дзіцяці, прадастаўяаннвм жанчына пры цяжарнасці вод-
пускаў 3 захаваннем утрымання, шырокай сетняй радзільных дамоў, дзі-
цячых ясляў і садоў. ^ 

АРТЫКУЛ 137. Жанчыны карыстаюцца правам выбіраць і быцьвыбра-
нымі роўна 3 мужчынамі. (8 Канстытуцыі СССР) 

ВЫДАТНІаЫ ХІМФАКА 
Студэнткі-выдатніцы складаюць 60 

проц. агульнага ліку выдатнікаў хі»іч-
нага факультета. Нашы дзяўчаты не 
толькі аднолькава вучацца з хлопцамі, 
але нават і лепш. Большасць з іхяад-
звычай сур'ёзныя, скромныя тавары-
шы-студанткі, эдольныя ў будучым 
стаць добрымі спецыялістамі. 

Хімфак законна ганарыцца сваімі 
дзяўчатамі Многа ёсць студэнтак, якія 
ў мінулыя годы займаліся здавальяяю-
ча, а зараз значка вырасл і вучацца 
на выдатна. Такімі з'яўляюцца Бела-
блоцкая, Залатарэнка, Саліна, Блях і 
інш. Есць студэнткі. як ія на працягу 
некалькіх год з'яўляюцца выдатніцамі 
(Беленькая, Бродская, Окунь, Карасі-
на, Скараход, Зайдэдь, Кур'янава. Сіў-
ко, Гінбург і інш.), 

Хто не ведае.на хімфаку TajjapyCiy-
ко. Яе ведаюць і паважаюць усе. Гэта 
скрошаія, сур'ёэнаія, культл)ная сту-
дэнтка. Зайдэль з'яўляецца лепшай 
студэнткай І І І куірса. Ij)a Кур'янава, 
заўсёды влсёлая, заўсёды бадэёрая 
дзяўчына, з'яўляецца выдатніцай вучо-
бы. Оля Карасіна—лепшая выдатніца, 
а таксама добры агітатар на ўчастку. 1 
можна сказаць гэта пра вельмі мяогіх 
прикладных выдатніц. Яны заўсёды 
вясёлыя, бадзёрыя, упэўнвныя ў сваёй 
будучыні, бо' ведаюць, што аб іх кла-
поціцца штодзёяпа наша партыя, наш 
урад і асабіста таварыш Сталін. 

П. ПЯТРОВІЧ. 

АГІТАТАР АННА ДЗРШ 
t 

Цяжкім і беошрасветным было жыц-
цё сям'і Аняы да рэволюцыі. Овайго 
хлеба ніколі нехапала' і прыходоілася 
працаваць, то на паноў, то на кулакоў. 
I не дэіўла: на шэсць душ было ўсяго 
ка.1я двух гектараў зямлі. 

Толькі Вялікая Кастрычяіцкая рэво 
люцыя адкрыла шырокі і ясны шлях 
для дзлцей старога Кліма. I цянер, 
успамінаючы былое, бацька Анны ча-
ста гаворыць: ці мог я нават марыць 
раней, каб мае дзеці вышлі ў людзі. 
А сёння гэта сапраўднасць. Твар ста-
рога Кліма ззяе усмешкай, а ў сэрцы 
ўэйімаецца вялікая радасць за шчас-
лівае жыццё. Адзіін брат Анны слу-
жыць пілотам у Чырвоным ф,іоце, а 
другі орацуе тэхналогам на заводзе. 

У 1935 годзе Анна Дэраш паступае 
ва біялагічны факультет універсітэта. 
Пацягнулісл поўныя радасці і ўпартай 
вучобы дпі. А калі пачалася кампанія 
па выбарах у Вярхоўны Совет, Анну 
Клі.члўну вылучаюць агітатарам. Гора-
ча яна ўзялася за сваю пачэеную ра-
боту. Старанна і сістэматычяа рыхта-
валдся Анна да заняткаў. Уважліва 
слухалі выбаршчыкі 26 выбарчага 
участка Варашылаўскага раёна змя-
стоўныя, цікавыя і зразумелыя гутар-
к і аб вялікай Сталінскай Канстытуцыі 
і выбарчым законе. 

Слухачы вельмі задаволены работай 
Ааны' Дараш і заўсёды гавораць: «Мы 
ганарымся сваі» агітатарам». 

В. КУЛЕШ. 

Д З В Е Д З Я Ў Ч Ы Н Ы 

Няхай жыве Шжнародны жаночы комуністычны 
дзень\ Няхай жыве свободная, шчаслівая совецкая 
жанчына! Няхай жыве лепты друг і бацька працоў-
ных жанчын ташарыш СТАЛІН! 

Быў 1936 год. Юд^іф толькі што 
скончыла сярэднюю школу. Ей было 
17 год. Хацолаея вучыцца далей. Яна 
ведала, што ў нашай краіяе перад 
моладдзю адкрыты усе дзверы, што 
яна зможа атрымаць любую врафесію. 
1 яна рашыла стаць—матэматыкам. 

I вось Юдзіф Аспіз ужо студэнтка 
фізіка-матэматычнага факультета БДУ. 
Для яе наступілі новыя дні. Ява ад-
разу ўзялася за працу, Спачатву было 
цяжка, многае было незразумелым. 
Але яна была настойлівай і незраау-
мелае ніволі яе астаўляла. Так у pa^ 
боце незаўважнымі ляцелі дні. 

Юдзіф скончыла першы курс. Усе 
прадметы здала на выдатна. Так яна 

'займаецца і цяпер. Студэнты ведаюць 
яе як лепшую выдатніцу, добрага і 
чуткагй таварыша. Юдзіф" любіць гра-
мадскую работу і ахвотна аддае ей 
мноГа часу. У час выбараў у Вярхоў-
ны Совет была членам участковай вы-
барчай камісіі. «Гэты момант,—гаво-
рыць яна,—я не забуду HiBOji, 3 явой 
радасцю я ўзядавя за гату пачэсную 
работу, Мне вельмі чаета прыхоязілася 
гутарыць са сваімі выбаршчывамі. Га-
варылі аб сучасным і мінулым жыцці. 
Успаміналі сваё бязрадаонае, поўнае 
naByf, жыццё. Асабліва яно было цяж-

ка для жанчын. Жанчыяа была цём-
ная, забітая, эусім бяспраўная. Адна 
старая жанчына расказвала аб сваёЙ 
маладосці. Яна ўспамінала тое жыццё 
са слязьйі на вачах, а калі скончыла, 
дык сказала: «А іцяяер так хочацца 
жыць>. 

Нашы жатчыны любяць сваю рар і -
му І Ў любую міяуту могуць ^ а ц ь на 
абаро-ну соцыялктычнай бацькаўшчы-
ны. Цяпер яйы да гэтага рыхтуюцца. 
Вось, прышчурыўшы левае вока, дзяў-
чына цэліцца ў мішэнь, якая ізабра-
жае фашыста. Прагучвў выстрал, праз 
некаторы час другі. нарэшце, пяты. 
Усе кінулі«я да мішэняў. У фашыста 
быді выбіты вочы І прасррэлен лоб. 
Гэта страляла Анастасія Дубатоўка— 
лепшы варашы'лаўскі стралок універ-
сітэта. На універсітэцкіх спаборніц-
твах «на заняла 'першае месца і была 
пр»мірава»а. 

— I H«xafi нападуць фашысты на 
нашу краіяу,—гаворыць Насця,—мае 
вока не маргне, калі я ўбачу перад са 
бой жывога фашыста. У маіх руках не 
здрыгнеада вінтоўчса. Прыцэл будзе 
точным, удар меткім. 

Тас асывуць, працуюць і вучацца па-
трыётісі совеірай радзімы. 

I. ГУК. 



П I л о т 
Маці Марыі Кіазловай, Еліза«ета 

ІІаўлаўна толькі на трыццаць трэцім 
годэе свайго жыцця ў 1925 Лдзо ўбл-
чыла ўпвршьшю самалёт. Гэта 'была 
падзея не толькі ў яе жыцці,- Усе жы-
хары вёскі тады высылал! на вуліцу і, 
падняўшы галовы ўгору, дзівіліся на 
нябачаная відовішча — нейкая нез-
ві.ічзйная металічпая птушк% з неіма-
вврчым гудзеннем ляцела ў ' павв¥ры. 

Дзесяцігадовая дзяўчынка, сярод ін-
шых жыхаро-ў вёск.і, стаяла закрыўшм 
рукой вочы ад сонца і не адрыв^-ю-
чыся сачыла за рухам самалёта ў 
блакітным прасторы. Дзіўнае відові-
іцча цалкам даглынула ўвагу дзяў-
чынкі. 

Яна думала тады толькі аб адным -
як гэта магчыма, каб машына трыма-
лася ў паветіры без ладпорак, на та-
кой вышыні і ў дадатак яшчэ быстра 
перамяшчалася ўсе ўпЬрад і ўперад. 

ІЧк адбылася першая «сустрэча» з 
самалётам Марыі Казловай. Вельмі ча-
ста- ўспамінае яна гэты дзень, які 
толькі праз некалькі год набудзіУ 
столькі парываў і імкнвнняў, бяссон-
яых начэй і задуменных дзён, пакуль, 
нарэшце, фaнtacтыч:ныя лятуцені не 
сталі рэчаіснасцю. 

У 1935 годзе Марыя Казлова пасту-
піла ў Беларускі даяржаўны універсі-
тэт. На нершым-жа курсе яна начала 
.'іаймацца ў планернай школе і ў лі-
стападзе 1936 года ў гонар XIX тада-
віны вялікай соцыялістычнай рэволю-
цыі, закончыла школу безматорнага 
лятання. 

СЦЕРЦІ 3 ТВАРУ ЗЯІЙЛІ ПОДЛЫХ БАНДЫТАУ! 
Р А З Д А В І Ц Ь ГАДАУ! СМЕРЦЬ ФПШЫСЦКІМ НЯЙМІТЯМ! 

Рэзалмцыя мітынга студэнтаў, навуковых работнінаў і адміністрацыйна-
тэхнічнага персанала Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 

Мы, студэнты, яавуковыя работ-
Н1КІ. і (адміністрацыйна-тэхнічлы пер-
санал Беларускага дзяржаўнага універ-
сітэта, S вялікім абурэннем і нянавіс-
цю кляЬі ім гнусных агентаў фашысц-
кіх разведак, шкоднікаў, дыверсантаў, 
забойцаў. 
: Мы лаграбуезі знішчыць ушчэнт под-

лую трацкісцка-бухарынскую банду. 
Смерць фашысцкім гадам! — Іншай 

кары не Аіожа быць, заклятым вора-
гам усяго прагрэсіўнага чалавецтва. 

Цясней згуртуемся вакол болыпэвіц-, 
кай партыі, вакол вялікага, мудрага 
Зталіна. Узмацнім большэвіцкую піль-
йасць, будзем умацоўваць абароназдоль-
пасць нашай краіны і ў любы момант 
нанясем сакрушальпы ўдар фашысцкім 
гадзюЕам. 

Перад судом прадсталі тройчы лрэ-
зрэнныя бандыты. Кроў стыне ў жы-
лах, калі чытаеш аб страшэнных зла-
чынствах, зробленых гэтай зграяй фа-
шысцкіх псоў. 

Трацкісцка-бухарынскія ібандыты хаг 
целі вярнуць капіталістаў і памешчы-
каў, хацелі зрабіць цудоўную радзіму 
калоніяй імперыялістаў, усеяць яе ле-

J сам шыбеніц, аддаць агню і пажару 
33 самастойных палёты на планеры гарады і вёскі вялікай дзяржавы, а наш 

толькі распалілі жаданне маладой дзяў- многамільённы свабодны народ зшбіць 
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раоамі фашыстаў. 
Заклятыя ворагі сістэматычна шко-

чыны лятаць у паветры, лятаць па-са^ 
праўднаму, і ніколькі не задаволілі 
Марыю Казлову. Прайшоў толькі адзін 
тыдзень пасля сканчэння планеірнай 
нгколы і 15 лістапада 1936 года Ма-
рыя Казлова начала займацца ў шко-
ле маторнага лятання, асвайваць вялі-
кае І складанае майстэрства кіраваць 
самалётам. 

Напружаная вучоба ва ўніверсітэце, 
змянілася вучобай у школе шлота^. 
Марыя спраўлялася і там і тут. Яна 
не адставала ў вучобё на геафаку 1 
выдатна вучыіася ў лётнай шквлв 
Менскага аэраклуба. Разам 5 тым яна 
не адрывалася ад комсамольскай • 
грамадскай работы. 

Нарэшце, наступіў адзін з самых 
знамянальных дзён у яе жыцці — 
дзень нершага самастойнага налёту. 
Майскай раніцай, на аэрадроме, ін-
структар даў аношнія ўказанні і па-
рады, У пярэднюю кабіну самалёта 
паклалі груз, вывелі-машину на старт. 

Хутка пасля. першага налёта яна 
начала авалодваць больш складаным! 
відамі пілатажа, начала самастойна 
рабіць на самалёце «петлі», «штопар», 
«мелкія І глыбокія віражы» і іншыя 
фігуры вышэйшага пілатажа. 

У снежні мінулага года Марыя Каз-
лова здала камісіі наркамата абароны 
тэарэтычныя залікі на выдатна. 3 
поспехам справілася і з заліковым п{і-
лётам. Але здача залікаў не супакоі-
ла яе. Узнікла жаданне ўдаскачаль. 
ваць і далей набытыя веды, стаць 
сапраўдным, высокакваліфікаваным пі-
лотам. I 15 лютага 1938 года яна па-
ступіла ў школу інструктароў. Праз 
год яна зможа сама вучыпь моладзъ 
лотнай справе. Ф. КАНСТАНЦІНАУ. 

ДЗЯЎЧАТЫ РАБФАКА 

дзілі ў розных галіпах соцыялістычна-
га будаўніцтва, — у прамысловасці, 
сельскай гаспадарцы, на чыгуначным 
транспарце, у галіне фінансаў, кому-
нальнай гаспадаркі. 

Трацкісцканбухарынская зграя хаце-
ла пазбавіць совецкі народ яго лен-
шых людзей. Гэтыя фашысцкія гадзю-
к і рыхтавалі забойства кіраўнікоў 
партыі і ўрада — Сталіна, Молатава, 
Варашылава, Кагановіча і Ежова. Яны 
арганізавалі і ажыццявілі зладзейскао 
ўмярцвенне «рыштальна чыстага, нв-
пахіснага большэвіка-ленінца Куйбы-

шэва, беззаветнага барацьбіта за спра-
ву працоўных Менжынскага, іх бруд-
нымі рукамі быў зладзейскі забіт пал-
к і трыбун рэволюцыі Кіраў. Гэта яны 
зладзейскі абарвалі жыццё генія наша-
га народа, вялікага пісьменніка Алек-
сея Максімавіча Горкага і яго сыка 
М. Пешкова. 

Зладзейскія планы главароў «права-
трацкісцкага блока > выкрыты нашымі 
доблеснымі чэкістамі на чале са ста-
лінскім наркомам тав. Ежовым. 

Мы, студэнты, навуковыя работнікі 
і адміністрацыйнантэхнічны персанал 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 
як і ўвесь вялікі совецкі народ, пра-
клінаем гэтых мярзаўцаў, гадаў, шпіё-
наў, нанёсшых шмат шкоды (^цыялі-
стычнаму будаўніцтву. 

ЗДРАДНІКАМ НЯМА ЛІТАСЦІ 
Няма большай радасці і шчасця для 

совецкага вучопага, чым бачыць пер.ч-
творанымі ў жыццё тыя ідэалы, якімі 
жылі 3 часу глыбокай дрэўнасці леа-
шыя людзі навукі. Ідэалы справядлі-
вага і разумнага соцыяльнага ладу пе-
ратвораны цяпер у жыццё пад кіраў-
ніцтвам* вялікай партыі Леніна — 
Сталіна. Наша квітнеючая радзіма 
ўзвышаецца, як цудоўны маяк, асвят-
ляючы нілях усім прыгнечаным капі-
талістычных краін. Толькі ў нас, дзе 
жыве свабодны народ, развіваецца са-
праўдная навука і культура. I вось да 
гэтай цытадэлі, якая ахоўвае розум і 
справядлівасць, будуе новае жыц-
цё, цягнуцца злачынныя рукі агентаў 
фашызма. 

Няма слоў, каб выказаць прэзрэнае 
Троцкаму, Бухарыну, Рыкаву і іншым 
шпіёнам, пікоднікам і дыверсантам, 
якія імкнуцца ўсімі сіламі аднавіць у 
нашай свабоднай краіне жахі капіталі-
стычнага рабства. 

Гэтага ніколі не будзе. Планы вора-
гаў выкрыты. Совецкая разведка разбі-
ла і далей будзе разбіваць падкопы 
ворагаў. Здраднікам няма месца на на-
шай зямлі. Яны будуць зпішчаны ка-
раючым мечам дыктатуры рабочага кла-
са. 

Совецкія вучоныя разам з усім наро-
дам будуць яшчэ энергічней працаваць 
на карысць соцыялізма. 

Праф. ГОДНЕУ. 
- О -

„КАЛІВОРАГ НЕ ЗДАЕДЦА-ЯГО ЗНІШЧАЮЦЬ ' 
Гневу няма канца. Ахвота ўааснымі" 

рукамі разарваць гадаў. Сэрца сціска-
ецца ад болю, калі чытаеш пра жу-
дасныя, гнусныя злачынствы трац-
кісцка-бухарылскіх баядытаў. Гісто-
рыя ведае нямалаі правакатараў 
і зладзеяў. Іх вераломствы і ка-
варнасць пакінулі аб сабе змрочную па-
мяць, але апошнія вырадві чалавецтва 
зацмілі сваіх продкаў. 

Гляньце на лаву падсудных: там 
разам 3 царскімі правакзтарамі ся-

ідзяць эсэры, меншавікі, так называе-
У нашай краіне няма ні адной <левыя» комуністы, сядзяць мяр-

ліны народнай гасладаркі, дзе-б нб зотныя істоты, якія, на вялік і жаль, 
ўдзельнічала жанчына, як к іраўнік і называліся людзьмі. р і ы аб ядналіся 
арганізатар, як педагог, даследчык і ^ад брудным сцягам фашызма і , дву-
навуковы работнік. Нідзе ў свеце ня- рушнічаючы, вялі апкную справу ва 
ма такой колькасці студэнтак, як ў рэстаурацыю капіталізма у СССР. Яны 
Совецкім Саюзе. Узяць 'хаця-бы наш не цураліся ніякіх сродкау у дасяг-
оабфак. У пас 50 ігроцантаў дзяўчат. ненпі сваіх каварных мэтау: шпіяпаж, 
Рад нашых дзяўчат-студэнтак Лаўры- Дьіверсія, тэрор. Іх рукамі арганізоу-
новіч, Пцешко, Коваль, Скараход Н. в^яіся «рушэнні нашых паяздоу, яяы 
і іншыя з'яўляюцца не толькі в ы д а т - 1 Узрывалі шахты, забівалі лепшых сы-
ніцамі вучобы, але і добрымі грамад-л'^'^Ў вялікага совецкага народа, 
скімі работнікамі. Нашьг CT>Ti3HTKi| Крывавая рука падсуднага Бухарына 
паказалі добрыя поспехі ў абароннай накіравала стрэл правай эсэркі Каіплап 
рабоце. Больш паловы нашйх' дзяўчат у В. I. Леніна. Яны забілі Шрава, 'Жуй-
мае па два абаронных значкі. У нас.бышэва, Менжынскага, Горкага. 
сем дзяўчат інструктарамі ППХА. | Смерць Горкага — найвялікшага j y -

Дзяўчаты рабфака спалучаюць вз^чо- маніста нашай эпохі, вялікага тсьме*Ч:-
бу 3 грамадскай работай і ўмацаваннем ніка, буравесніка рэволюцыі — ада 
абароназдольнасці нашай радзімы. 

КЛІМАВА. 
брала ад пас самога Гпркага, але ас- . 
таўся яго моцны голас, як і зараз вус - ' 

намі мільёнаў грозна гучыць: «Калі во-
раг не здаецца —> яго знішчаюць». 

«Хай мацпей гране бура» — гэты 
прызыў Горкага да барацьбы грыміць на 
ўсіх мовах над прыгнечанымі народа-
Mi капіталістычных краін і, як магут-
ны зоў набата, прызывае народы ка 
барацьбу 3 фашызмам. 

Ворагі народа — гэтыя сапраўдныя 
«свабоды генія і славы палачы> пра-
лічыліся. Іх мары аб адрыве Совецкай 
Беларусі ад вялікай сям'і народаў Са-
юза асталіся брэдам бязумцаў. 

Беларускі народ добра памятае ня-
мецкую і белапольскую акупацыю. Аб 
тых днях яскрава напамінаюць кур-
ганы брацкіх могілак. Нямала астало-
ся сялян і рабочых з парубцаванымі 
польскімі бізунамі спінамі. 

Беларускі народ добра ведав, што аз-
начае капіталістычнае акружэнне, і 
ііерад надыходзячай чорнай хмарай фа-
шысцкай вайны цесна згуртаваўся ма-
гутнай сілай вакол комуністычнай'пар-
тыі пад сцягам Леніна — Сталіпа для 
жорсткай самаадданай барацьбы з уся-
к імі ворагамі шчаслівага, адваёванага 
ў баях жыцця. 

Няма літасці агентам фашызма! 
Смерць палітычным прастытуткам, 
як ія гатовы былі прадацца любому гаду, 
абы толькі рэстаўрыраваць капіталізм 
у нашай краіне 

Е. ГЕРАСІМАУ. 

Няма літасці крывавым псам фа-
шызма. Смерць фашысцкім гадам. — 
такавыя патрабавапні 170-мільённага 
народа нашай вялікай квітнеючай ра-
дзімы, такавы патрабаванні ўсяго нра-
грэсіўпага чалавецтва. Здраднікі радзі-
мы, партыі, гнусныя найміты замеж-
ных разведак хацелі патапіць у крьі-
ві наш народ, нашу моладзь. Яны ім-
кнуліся адабраць наша шчаслівае жыц-
цё, нашы вялікія заваяванні, запіса-
ныя ў Сталінскай Канстытуцыі. 

Ворагі народа Троцкі, Бухарын, Ры-
каў, Шаранговіч распрадавалі нашу 
родную совецкую зямлю, нашы фаб-
рыкі, заводы. Яны імкнуліся звергнуиь 
соцыялістычны лад у нашай краіне. 
Але ворагі пралічыліся. Слаўная ста-
лінская разведка на чале з Пікалаем 
Іванавічам Ежовым адсекла крысавык 
лапы фашысцкім вырадкам. 

Мы, студэнты, як і ўвесь народ на-
шай радзімы, яшчэ больш узмацнім 
большэвіцкую пільнасць, яшчэ больш 
будзем любіць сваю краіну, свой народ, 
сваю партыю, свайго любімага правады-
ра І настаўніка вялікага Сталіна. 

I. ЛАРЧАНКА. 
— 

СМЕРЦЬ РЫЦМРЯМ 
МЕЧЯ 1 КРЫВ1! 

Над зямлёю веюць вясновыя вятры, 
даітуць ,плоданосныя 4|сады. (Вялікая 
нвабсяжн^ зямля квітнее пад сонцам 
Сталінскай Канстытуцыі. I людзі фаб-
рык, заводаў, калгасных палёў, чырво-
ных палкоў досвіткам бачаць рубіна-
выя зоркі Крэмля, ад якіх ідзе магут-
нае саграваючае святло. Зіхаценне 
крэмлёўскіх зорак далёка відаць па-за 
нашымі межамі. 

I гэта шчасце сям'і народаў хацела 
адабраць подлая шайка нраклятых за-
бойцаў на чале з ворагам народа 
Іудай-Троцкім. Бухарын, Рыкаў, Крэс-
цінскі, Шаранговіч і іншыя псы фа-
шызма хацелі аддаць фашистам квіт-
неючыя землі Совецкай Беларуоі і 
Украіны, багатае Прымор'е, оонечную 
Грузію і Сярэдне-Азіяцкія рэспублікі. 
Але зоркае вока НКВД над кіраўніцт-
вам сталінскага наркома Нікалая Іва-
навіча Ежова выкрыла прадажных ры-
цараў крыві і меча. , 

Совецкі народ не дазволіць бандытам 
3 вялікай дарогі прадаваць сваю іра-
дзіму. ^ 

Клубок злачынстваў разблытан. па 
лаве падсудных нікчэмная банда фа-
шысцкіх разбойнікаў. Совецкі суд да 
ворагаў народа бязлітасны і грозны і 
ён выканае волю 170-мільённага наро-
да. Ад Менска да Владзівастока, ад 
Карабаха да Паўночнага полюса гры-
міць магутны прыгавор народа — 
смерць гадам! 

Смерць рыцарам меча і юрыві. 
П. ЛЕВАНОВІЧ. 

ВЛЛІКІ ГНЕ$ I АБУРЭННЕ 
Як толькі былі атрыманы газеты з 

абвінаваўчым заключэннем па справе 
«права-грацкісцкага блока>, агітатары 
ра^ака адразу правялі ў пакоях гу-
таркі са студэнтамі. 3 вялікім гневам 
І абурэянем слралі студэнты пра гнус-
ную здрадніцкую дзейнасць трацкістаў, 
бухарынцаў, эсэраў і буржуазных на-
цыяналістаў. Уся гэта бандыцкая зграя 
вялікую шкоду нанесла нашаму соцыя-
лістычнаму будаўніцтву. Гэта яны — 
фашысцкія вырадкі шаранговічы, чар-
вяковы, галадзеды атручвалі нашу жы-
вёлу, разбуіралі калгасы і соўгасы, 
фабрыкі і заводы совецкай квітйеючай 
Беларусі, рыхтавалі замах на жыццё 
нашага жалезнага палкаводца, нашага 
дэпутата ў Вярхоўны Совет СССРКлі-
ма Ефрэмавіча Варашылава. 

Мы, студэБты рабфака, аднадушна 
патрабуем самага жорсткага пакаранн.я 
ворагам соцыялістычнай радзімы. 

КАСАТКІН. 

Адказны рэдактар ЛЕВІН. 

Менск, друкарня «Звязды» Горліт № 2971. 


