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ГАРАЧАЕ ПРЫВІТАННЕ ДОБЛЕСНЫМ ВОІНАМ КРАІНЫ СОВЕТАЎ, 
ПРЫСЯГАЮЧЬШ НА BEPHACUb С0ЦЫЯЛ1СТЫЧНАЙ РАДЗІМЕ! 

Н ЕП ЕР АМОЖН АЯ 
АРМ I Я Н А Р О Д А 

Сёшш ўсс пароды Совецкага Саюза 
святкуюць 21-10 гадапіпу гераічнай 
Чырвонай Лрміі і доОлсспага Вііенііа-
Марскога Флота. 

Гэта ўсепароднае свята праходзіць 
напярэдадні вялікаіі гістарычаа'і :іа-
дзе і ў жыцці нашай краіны — ад-
крыціія XVIII з'сзда большэвійкай 
партыі. Совоцкі народ падыходзіць к 
XVIII з 'езду ВКІКб) з волічайшымі 
поспохамі ў справе ўмацавашш ваен-
пай магутнасці пашай соцыялігтыч-
пай радзімьт. Над кіраўніцтвам нар-
ты! Леніна — Сталіна СССР стаў пс-
прыступпай крэпасцю соцыялізма. 

На варцо заваізў соцыялістычнай рэ-
воііюцыі стаіць попераможная Чырво-
ная Лрмія і Ваонна-Марскі Флот. Со-
вецкі народ горача любіць сваю род-
ную ^Іырвопую Лрмію. У. капіталі-
стычнілх краіпах армія абарапяе інті-
рэсы пануючага класа — буржуазіі . 
Наша армія — армія народа, яна нс-
разрыўна звязана з пародам, і'па 
тілоць ад інлоні, косць ад касні яго. 

«Л т т о значыць любоў народа да 
сваей арміі? Гэта значынь, што та-
кая армія б у д з е мепь мацнейшы тыл, 
іпто такая армія з'яўляепца непера-
можнай» (Сталін). 

У калыбрлі магутпай ^Іырвонай Ар-
міі — арміі новага тыпа, стаялі гепіі 
чалавецтва Леніп і Сталін, пашаболь-
шавіцкая партыя. Створаная над кіраў-
iiiuTBa-M нартыі ЛенГіна — Сталіна, 
слаўная ^Іырвоная Лрмія забяснечыла 
порамогу на ўс іх франтах грамадэян-
скай вайны. 

У пашай намяні засгануцца пазаў-
сёды светлыя імёпы герояў грама-
дзянскай ванны, слаўных ' сталшскіх 
ііалкаводнаў Фруіізе, ^Іалаева, Лазо, 
ІІІчЬрса, Катоўскага, Пархоменко і 
другіх, аддаўшых сваё жыПцо за ко-
мунізм. 

Рабоча-Сялянская ^іырвоная Армія 
на чале а сталінскім наркомам абаро-
пы маршалам Кліменціем Ефрэмаві-
чам Варашылавым стала самай ма-
гутнай арміяй ва ўсім свеце. Сіла 
нрнай арміі заключана ў высокай па-
літычпай свядомасці байцоў і 
камапдзіраў, якія добра ведаюць ку-
ды ідуць, за што змагаюцна і што 
абараняюнь. 

За годы сталінскіх няцігодак на 
аспове нерамог індустрыялізаныі краі-
пы высока вілрасла тэхнічнае ўзбраон-
не нашай арміі і флота. Байцы і 
камандзіры, слаўныя іпатрыёты соцы-
ялістычнай радзімы, з ві.іключным 
майстэрствам валодаюнь нерадавой 
тэхнікай і гатовы ў любую мінуту 
стаць на абарону нашага шчаслівага 
жыцця. 

Вайцы і камандзіры шчыра вывуча-
юці. «Кароткі курс г'.сторыі В'К.П(б)», яі;і 
з'яўляенца энцыклапсдыяй асноўных 
ведаў марксізма-ленінізма. Яны з 
носпехам выконваюнь сталінскі лозунг 
авалодваіпія большавізмам. 

Трацкісцка-бухарынскія баігдыті.і, 
нанміты фашызма ханолі надарваць 
сілу Чырвонай Лрміі, нахіспуць яо 
рады, рыхтавалі планы яе паралсэния. 
Совецкі народ, згуртаваны вакол нар-
ты! Лепіна — Сталіна, раздавіў фа-
шысцкую гадзіну і япгіэ болі.ш ума-
напаў абароназдольпаснь наніай краі-
ны. 

Вялікі натрыятызм, адданаснь спра-
ве рабочага класа, доблесць | а д в а г у 
наказалі героі Хасапа ў баях з япоп-
скімі самураямі. Наша армія дала f a -
кі сакрушальны адіюр фашыецкім са-
мураям, каб яны і падалей не суну:і і 
сваіі свіное рыла ў наін совенкі ага-
род. 

Сі'ння ўрачысты дзепь ваепнан нры-
сягі. Доблеспыя В0ІЕ1Ы краіны Советаў 
3 агромнаіі радасню дадуць вялікую 
клятву па вернасць соцыялістычнаіі 
радзіме, свайму народу,' партыі 
Ленііга — Сталіпа. Баявая клятва пра-
гучыць пагрозай для фашыснкіх над-
пальшчыкаў вайны. 

Мы стаім за мір, мы не хочам вай-
пы, але к бою заўсёды гатовы. I калі 

і вораг пасмее пераступіць нашы свя-
шчэнпыя граніцы, гераічная Чырвоная 
Лрмія, уврі'ь оовецкі народ, памятаю-
чы ўказанні таварыша Сталіна і 
Варашылава, будунь ушчэнт бінь во-
рага на яго ўласнай тэрыторыі, біць 
так, каб он пс надняўся піколі. 

Шчаслівыя пароды Совецкай краіны 
заўсёды гатовы стань, як адзін, з а п а -
шу радзіму, за роднага Сталіна, за 
соцыялізм. 

КЛЯТВА ВОІНА СОВЕЦКАЙ КРАІНЫ 
Ссння ўрачысты дзень ваешшй прысягі чырвопаармойпаў, чырвона-

флотцаў і ваепнаслужачых на вернасць соцыялістілчпай радзіме, свайму 
народу, партыі Леніна — Сталіна. Кожнае слова баявой клятвы гучыць 
нагрозай для фапіысцкіх падпальшчыкаў вайпы. Свяшчэниыя словы пры-
сягі гавораць: 

«Я, грамадзянін Саюза Совецкіх Соцыялістычпых Рэспублік, устунаючы 
ў рады Рабоча-Сялянскай ^Іырвонаіі ЛрмЙ, нрымаю нрысягу і ўрачыста 
клянуся бынь чэспым, храбрым, дысныплінаваным, пільным байцом, у^тро-
га захоўваць ваенную і дзяржаўную тайпу, беспрякаслоўна выконваць усе 
тоінскія статуты і загады камапдз;раў, камісараў і пачальпікаў. 

Я клянуся добрасумлеініа вывучапь ваепную справу, усямерна берагчы 
ваепную і народную маёмасдь і д г апоніняга дыхапня быдь адданым 
свайму Народу, сваёй Совецкай Радзіме і Рабоча-Сялянскаму Ураду. 

Я заўсёды гатоў па загаду Рабоча-Сялянскага Урада выстуніць на 
абарону сваёіі Радзіміл — Саюза Совецкі.х Соцыялісты'чпых І-'эспублік і, як 
воін РабочатСялянсікай Чырвонай Арміі, я клянуся абарапяць яо мужпа, 
умела, 3 Дастоінствам і .гонарам, не ашадуючы сваёй крілві і самога жын-
ця для дасягпенпя ноўнай порамогі над ворагамі. 

Калі-ж па злому ўмыслу я парушу гэту маю ўрачыстую прысягу , . то 
Ііяхай мяне пасцігне суровая кара совоцкага закона, усеагульиая н'янавісць 
і нразрэнне працоўных». 

ГЛТОВЫ ДА АБДРОНЫ РЛДЗІМЫ 
Рыхтуючысп да 21 гадавіны пашай 

слаў.'тай непораможпай Чырвонай 
Лрміь і Ваенна-Марскяга (Ізлота, абеа-
лютная большасць студэнтаў, частка 
павуковых і адміністрацынна-тэх-
нічных работніісаў уключыліся ў аба-
ронпыя гурткі і актыўпа работаюць у 
іх па ава.чодваітю вае-нпай спецыяль-
насцю. 

На кожным (і)акультэце аргапізавапа 
і работае па 4—5 абаронных гурткі. 
Усяго па ўніверсітэту арганізавана 35 
гурткоў ;І агульным ахватам больш 
700 чалавек. 3 іх 285 чал. узялі па ся-
6е соцабавязацельствы авалоцаць 
ваеннай спецыяльпасцю к 21 гадавінв 
РСЧЛ. Тт. Небосько, Шялег і Лебе-

дзеў свае абавязацельствы выканалі. 
За нерпіы семестр падрыхтавана 

зпачкістаў. Адначасова з падрых-
іоўкай значкістаў лра.ведзен яшчч 
цэлы рад абаронна-масавых мерапры-
емстваў, як хімічнае акурыванне, на-
ход у процівагазах, будуць праведзе-
пы даклады на гісторыі грамадзян-
скай вайны. Для забеснячэння выка-
нання гзтых меранрыемстваў вялікую 
работу вядуць комсамол і асоавіяхі-
маўская арганізацыя універеітэта. 
Унорадзе ўсіх ідзе хімфак,. дзе добра 
работаюць тт. К'озель, Фалевіч і 
Дземьяновіч. 

АНТОНАУ. 
Нач. ваеннай кафедры, 

- О 

м о й П А Д А Р У Н А К 
Гораічны народ Совецкага Саюза 

святкуе 21-ю гадавіну сваёй горача 
любімай РСЧА — вернага стража со-
вецкіх свяшчэнных граніц. Уся мо-
.надзь нашай краіпы к XVIII з 'езду 
ВКП(б) рыхтуе абаронныя і вытвор-
чыя. падарункі. 

Я вывучыў стралковую Справу .— 
стаў снайперам. Зараз без адрыва ад 
вучобы займаюся ў лётлай школе пры 
Мепскім аэраклубе. У адзнаку 21 га-
давіпы нашай слаўпай арміі і ў гонар 

XVIII з'езда ВКП(б) я абавязуюся 
здаць таарэтычны курс лётнай спра-
вы на выдатна, каб затым хутка ава-
лодаць практыкаіі самастойяага піла-
ціравання. 

Па першаму закліку партыі Леніна 
—Сталіна і ўрада я, ў ліку мільвпаў 
патрыётаў сваёй радзімы, сяду на 
чырвопакрылы 'самалёт і буДу абарч-
няць наш народ да апошняга свайго 
дыханпп. 

К. СТАНКЕВІЧ. 


