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Прывет родным адзінакроўным братам! 
ВЕКАПОМНЫ 

ДЗЕНЬ 
17 верасня гісторыя упісала яшчэ 

адну залатую старонку мудраіі і справяд-
лівай палітыкі совецкага ўрада. Вялікі 
народ краіны Советау іірацягнуу руку 
брацкай дапамогі ііакінугьгм на вшпо ле-
су працоўным Заходняй Украіііы і Захпд-
няй Беларусі. 

3 ііачуццём вялікай гордасці за квіт-
неючую радзіму, з пачуццём бяз.межнай 
любві да свайго урада, да партыі Леніна— 
Сталіна совецкі народ горача сустрэў 
гэтую радаснуіо вестку. 

І'одныя, кроуныя браты — беларусы і 
украінцы, кінутыя бяздарным абанкро-
ціўшымся нольскім урадам у зніііічаль-
нае нолымя вайны, узяты над абарону 
совецкай краіны. 

Над соннымі берагамі шырокага ІІёма-
на, над беднымі хатамі забітых, гарот-
пых сёл Заходняй Беларусі узышло лас" 
кавае прамяністае сонца свабоды і шчас-
ця. Новы ясны дзень нрышоў на жалкія 
сялянскія налеткі, дзе два дзесяткі год 
нанавалі галеча, бяснраўе, голад, звяры-
ны нацыянальны прыгнет. Гэтаму дню 
больш ніколі не будзе змяркання, назаў" 
сёды згінулі ііраклятыя нольсвія ііаны 
згінуўшан рэчы паспалітай. 

Слаўная Чырвоная Армія з ііоспехам 
выконвае даручаную ёй баявую ііачэсную 
задачу. Доблесныя чырвоныя воіны, вер-
ныя сыны свайго народа з іменем вялі-
кага Сталіна паказваіоць выкліочны ге-
раізм і самаадданасць у барацьбе за вы-
зваленне _ брагоў — беларусоу і ўкраін' 
цаў — ад цяжкан няволі. 

Нрацоўныя Заходняй Беларусі 20 год 
3 }іецярпеннем чакалі прыходу Чырвонан 
Арміі. Яны так горача сустракаюць на-
шых байцоў, асынаюць іх кветкамі, аказ; 
ваюць усямерную дапамогу. Са слязамі 
на вачах, у якіх іскрыцца гора і радасць, 
яны ад усёй душы нрыносяць надзяку 
Чырвонай Арміі, свайму другу і бацьку 
любімаму Сталіну. 

Іістарычнае рашэнне совецкага ўрада 
выклікала небывалы налітычны і творчы 
ўздым нрацоўных нашай краіны. Совецкі 
народ яшчэ манией згуртаваўся вакол 
большэвіцкай нартыі і свайго урада. 

Студэнт V курса гістфака тав. Гаача-
роў сказаў на мітынгу: «Я ад усяго сэр-
ца вітаю гістарычнае рашэнне совецкага 
урада. У адказ на заклік таварыша Мо-
латава, я абязуюся вучыцца яшчэ ленш. 
Тры маіх браты зараз у ради Чырвонай 
Арміі, а кал: будзе натрэбна \ чацверіы 
брат, змяніўшы кнігу на вііггоўку, стане 
побач а ІМІ». 

Дацэнт фізмата тав. Сагаловіч гаво-
рыць: «Я бязмежна рад, што совецкі 
народ аказаў брацкую даиамогу ирацоу-
ным Заходняй Беларусі і Заходняй Украі" 
ны. Гісторыя вершыць свой снравядлівы 
суд над нольскімі нанамі. Браты-белару-
сы атрымалі магчымасць свабодна жыць, 
гаварыць на сваей роднай мове, вучыц-
ца І культурна расці. Я гатоу данамагчы 
ІМ у любую мінуту». 

Студэнты універсітэта з большай энер-
гіяй узяліся за вучобу. На-саирауднаму 
чэсна будзем працаваць у мірных уио-
вах, — так заяуляюць яны і ўся совец-
кая інтэлігенцыя. Упорна і настойліва 
наша моладзь авалодвае ваеннымі спецы-
яльнасцямі. Маладыя партыёткі, комса-
МОЛКІ И курса гістфака тт. Паулава, 
Сямёнава, падалі заявы ў Мінскі 
а&раклуб 3 нро-сьбай залічыць ix у шко' 
лу пілотаў. Кожны гарыць жаданнем як-
небудзь данамагчы Чырвонай Арміі. 

Уся студэнцкая моладзь, калі будзе 
патрэбна, выстуніць на дапамогу родным 
кроўным братам і сёстрам. Яны будуць 
заусёды свабодныя і зажывуць сумесна 
3 намі адным шчаслівым сонечным жыц-
цём. 

Б У Д З Е М П Р А Ц А В А Ц Ь Я Ш Ч Э Л Е П Ш 
Драмова таварыша Молатава па р̂ ідыё ' 

аб аказанні брацкап даиамоп прапоуным 
Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны 
выравіла волю усяго многамільённага со-
вецкага парода. 

Быконваючы расжараджадне совецкага 
урада, наша Чырвопая Армія ўзяла над 
сваю абарону жыццё і маёмасць родных 
братоу-беларусоу і братоў-украінцаў. -

Яўпа нядзеяздольны, бяздарны нольскі 
ўрад абанкропіўся, збег, пакінуўшы кра-
іну, народ, армію на волю выпадку. 
«Польская дзяржава і яе ўрад,—сказаў 
таварыш Молатаў,—пераоталі існаваць-» 

Распад Польшы пе быў выпадковым. 
Польскіяі паны ператварылі сваю дзяржа-
ву ў 'ітрму народаў. Япы ўсяляк, прыг-
няталі і эксплаатавалі напыянальныя 
«меншасці», якія састаўляюць 40 проп. 
усяго нассльніцтва. 11 мільёнаў украіпцаў 
і беларусоу адчувалі самы дзікі нацыя-
кальпы гнёт і шалёіны разі '̂л карных 
экспедыцый. Таму ў Нольшы не магло 
быць унутранага адзінства, таму ноль 

ская армія не магка аказаць сур'ёзнага 
супраціўденпя гермапскаму наступлению. 

Вялікі совецкі народ у гэтых умовах 
не мог астацца безудзельным к лёсу бе-
ларусоу і ўкраінцаў, якія жылі ў Поль-
шы. Ён выступіў на абарону кроўных 
братоў. 

Пянер, калі Чырвоная Армія замацоў-
ііае слаўныя перамогі, наша задача—чэ-
сна і самааддана працаваць на сваіх па-
стах і гэтьщ дапамагаць доблесным со-
вецкім воінам. Будзем працдваць яшчэ 
лепш. I 

Заот'бежныя братьгбеларусы маюць 
натрэбнасць у нашай дапамозе на ўсіх 
участках ix абпоўленага ЖЫЦЦЯІ. у там 
лигу І на культі'рным фронце. Палепшым 
работу універсітэта, будзем павышаць 
патрабавжнні да саіміх ся^, клб даць нра-
доуным Заходняй Беларусі новыя кадры 
кваліфік-аваных работнікаў на фронце 
кульгіры. А. П'ЯНКОЎ 

дэкан гістфака, кандыдат гіста-
рычных навук. 

-О— 
С о н е ч к а е ж ы ц ц ё 

я—совецкі студэнт, роунапрауны сын 
вяліікай І дружнап сям'і совецкага народа. 
Ияма болын Taictsfi дзяржавы, дзе моладзь 
жыла-б так весела i шчасліва, яік у 
краіне перамоппага соцыялізма. Перад 
камі аідкрыты усе гарыэооты жыцця, нам 
зауАёды свецяць агні отбінавых зорак 
Ерэмля, мы сагрэты бацвкоўіекімі клопа-
тамі вялшага Сталіна. 

Няма грапіц маёй радасці за вызвален-

не ад панскай няволі нашых маладых 
братоў-беларуісоў. Яны будуць жьшь і 
вучыцца так. як наша цудоуная совец-
;кая моладзь. 

Без адрыву ад вучобы я скончыу 
пгеолу онайне'раў і, :калі :радвіма пакліча, 
я першы пащу на удапаміогу ншпай род-
най Чырвонай Арміі. Hi адна ^ая куля 
ш нроіідзе міма ворага. 

М. НАНДРАТАЎ 
Студэнт III курса гістфака. 

ВЫ 3 НАМІ, 
БРАТЫ-БЕЛАРУСЫ! 
На тэрытірыі дарэволюцыйнай Бела-

русі нанавала жорсткая іашчата, нацыя-
нальны гнёт, амаль што пагалоўная не* 
пісьмрпнасць. У горы, слязах і гояадзе 
стагнаў наш жрай беларускі. Як страш-
ную казву, успамінаем мы мінулае жыццё. 

Цяпер квігнее ордэпаносная Беларуская 
рэспубліка. Над ЕІраўніцтвая большэвіц-
ікай партыі і любімага таварыша Сталіяа 
створапа шчаслівае жыццё, БССР 
мае самую дэмакратычную ў свец« Кан-
стытупыю, ліквідавана непісьменнасць. 
У дзесятках вышэйшых навучальных ус" 
таігоў моладзь Беларусі набывае спецы-
яльнасці розных галін навукі. 

Да гістарычнага дня. 17 всрасня, ў на-
шу бязмежную радасць закрадваўтся адзін 
смутак: усяго ў дзесятках кйометраў на 
захад ад нас ляжа.іі вялікія прасторы, на 
якіх стагналі пад панскім ботам адзіна-
крпўііыя браты-беларусы. Ніякія граніцы 
больш пе будуць аддзяляць нас ад сваіх 
братоў. 

Нрацоуныя Заходняй Беларусі знайшлі 
сваё шчаісце, сваю радасць. Оонечна« 
жыццё настала для ix. Яны атрымалі 
магчымасць- свабодна развіваць сваю род-
ную ікульті'ру, гаварыць на роднай мов«, 
вучыць дзяцен. 

Мы, прадстаунікі самай пераідавой у 
свеце совецкай інтэлігенцыі, заусёды гато-
вы данамагчы родным адзінакроўным бра-
там развіваць навуку, культуру, зрабіць 
квітйеючы,м веснавым садам радзімую 
зямлю. 

Т. Н. ГОДНЕЎ. 
прафесар, доктар біяяагічных навук. 

- О -

АДЗІН Н А Р О Д , А Д Н А ШМ\ 
Дваццаць гад пагранічныя сліупы раз-

дзялялі адзінаікроупы йеларускі народ 
У нас, у Совецкай Беларусі, гэты пе-

рыяід быў іганоўнея бурным роюквітам 
усіх галін гаепадаркі, культуры і 'яавукі. 
Да непазнавальнасці змянілася аблічча 
Беларусі, раней нрыгнечанан, жабрацкай 
акраіны Расіі. Канулі ў вечяасць голад, 
галеча, непісьменнасць—быўшыя гдада" 
рожаікі бсларуса. 

Зараз народ беларускі жыве кіпучьш, 
заможным і культурным жыццём. Зала-
тая Сталінсжая Канстытуцыя замацавала 
здабытае і заваёванае права на работу, 
асвету, адпачьгиак і забеспячэнве ў ста-
расці. 

Так, сацраўды шыроікая даіротаі ад-
чыйена для кожнага з нас. Лю'бой галіне 
аіавукі, мастацтва можа прысвяціць сябе 
наш юнак, або дзяіўчына. 

Жаіічынз ў нас—^роўашіраўны тріужа-
нік ооцыялістычнага грамадства. 3 наша-
га асяроддзя не мала вьшыла і ашчэ 
больш выйдзе выдатных псдагогау, ура" 
чоу, інжьгнераў, вучоных, адважных лёт-
чыікаў. 

Радзіма стварыла мне, як 1 уоёй на" 
шай моладй, усе уашвы для (росту. Я 
закюичьиа вьшэйнгую навучальную 
устацову, зараз вучуіся у аспірантуры. 

Для вас, заірубежныя; браты і сёстры, 
гэтыя дваццаць год былі зіфочнымі года-
Mi. 3 жалем гля̂ дзелі; мы на вашы мукі 
і на ваша жабрацкае існаванне. Наш на-
род не мог цяірнець далей здзекау нал 
сваЫі адзінакроўныш йратамі. 

Наша іродная Чырвоная Армія па зага-
ДУ урада нрышла вал наі дапамюгу. Яж 
прыемпа і ра,дасна, шШ вы цяпвр разам 
3 намі, разам а усімі народам! нашай 
краіны будэеце ствараць радаснае жыццё. 
Перад івамі адкрылася соаечяа® будучай. 
Дарагія сёстры, мы! разам з вамі будзе* 
раздзяляць шчалцв і .радасць. 

Б. СМОЛКІНА 


