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НЯХАЙ ЖЫВЕ 3‘ЕДНАНЫ  БЕЛАРУСИ НАРОД★  ★  ★
ЗНАМЯНАЛЬНАЯ

ДАТАРоуна год таму назад доблесная Рабо- ча-Сялянская Чырвопая Армія па загаду совецкага урада вызваліла ад папскага гнёту брацкія пароды Заходпяй Украіпы І Заходпяй Беларусі. Здзейснілася даўняя мара украая'скага і беларускага пародау, аб з’еднанні пад чырвоным сцягам Совета?.Я к  струхлелая яорхаука, раосьшалася пры перщым удары вельможпа-шляхец- кая Польшча.Толькі год пражылі працоуныя заход- 
НІХ абласцей УССР і БССР у пічаслівай сям’і народа? СССР. А як за тэты год змяніла сваё аблічча палітая потам і крывёю зямля, як ЗМЯНІЛІСЯ ЛЮДЗІ! На- заўсёды згінулі прыгнёт, галеча, беспра- цо?е І цемра народная. Сталіпская палі- тыка міру вырвала іх з вогпішча другой імперыялістычпай ванны і забясііечыла магчымасць мірпай, свабодпай і іілёпнай працы.Пры брацкай дапамозе ?сяго Совецкага Саюза расце соцыялістычная прамысло- васць заходпіх аблагцей Украіны і Бела- русі, аднаўляіоцца пашыраіоцца старыя прадпрыемствы, будуюцца новыя.Заможней зажыло працоунае сялянства, атрымаўшы ?  сваё карыстаппе панскія землі. Пераконваючыся ?  перавагах буй- пага соцыялістычнага земляробства, яно стварае ?сё новьія і йовыя калгасы. Соц- спаборніцтва і , стахапауская работа модна ?вайпілі у быт рабочых, калгаепікау, сялян і працоўпай інтэлігенцыі.Пышным цветам расцвітае нацыяналь- ная па форме і соцыялістычная па зместу культура. Дзеці працоўных атрымалі магчымасць бесплатнага навучання на роднай мове. Для іх адкрыты сотні і ты- сячы новых пачатковых і сярэдніх школ, тэхнікумы і вышэйшыя навучальпыя установы. Развіваюцца ўсе галіны ма- стацтва і літаратура. Адкрываюцца боль- ніцы, яслі, дріцячыя сады.Услед за брагамі— беларусамі і украін- цамі пры діпамозе РСЧА узняты былі чырвоныя сцягі совета? народам! Бесара- біі і Па?ночпай Букавіны; народам! Л!твы, Датв!! ! Эстон!!. Нашы чырвоныя во!ны перамагл! непрыступныя цвярдыпі Карэльскага перашэйка, разб!ўшы ўшчэпт авантуру белаф!пскай ваепшчыны, пацко- ванай ! падтрыманай англа-франка-аме- рыканскім !мперыял!стычпым блокам ! яго падручпым!, яны заваявал! карэла- ф!пскаму народу форму дзяржаўнага !спа- вання ?  якасц! саюзнай рэспублк!.Пажар другой !мперыял!стычпай вайны прада?жае бушаваць ! ?  кап!тал!стычпым свеце, пагражаючы ?сё новым народам і кра!нам. Тольк! стал!нская пал!тыка міру, падмацаваная магутнасцю Чырвопай Ар- м!!, забяспечыла магчымасць м!рпа праца- ваць ! развшацца нашаму 193-м!льённаму совецкаму народу. Спробы паноў англа- французск!х !мперыял!ста? уцягпуць нас у крывавае жэрла вайны скончыл!ся тым, што яны, як ! прадсказва? таварыш Сталш на X V III з’ездзе ВКП(б), за тэты год не дал!чыл!ся пекалькіх сва!х урада?, а СССР павялічыў сваё насельніцтва на 23 м!льёны ! л!к саюзпых рэспубл!к з 11 да 16.Пад к!ра?п!цтвам большэв!цкай парты! ! вял!кага Стал!на чэснай, самаадданан раіботай, ня?.хальным правядзеянем у жыццё Указа Прэзцыума Вярхоўнага Совета СССР ад 26 чэрвеня 1940 г. будзем няспыняа мацаваць 'рост абароннай ма- гутнасц! нашай радз!мы, каб н!як!я фокусы нашых ворага? не засщгл! нас зня- нацку.

★
Якуб Колзе.

СВАЙМУ
Н А Р О Д УНа ярасФор, на широк! равло'Г Выхадзі, мо'й народ, грамадою:Сяхгя! нш ы х ! ясных дарог Раоцілае жыццё прад табою.Новай ДОЛІ узыходзщь зара.Будзеш жыць ты без панскай алею: Айышла, адіріла іх пара,I панам не вярнуцца навета.Паглян.зі, як прасторна вакрут,Я® прьгщхл! палацы, ваоцёлы!Тваё ?сё; гэга поле ! луг,А ?  палацах будуй ісаібе школы.]дза-ж омела ! чэсяа ?пяр()я Разам 3 нам! дарогай адзшай:Мудры Сталін вядзе свой народ Саман веірнай ! простай пуцінай.На прастор, на шырок! разлог Вьгхадз!, МО'Й народ, грамадою:Мпога гювых, шчаелшых даркхг Расщлае жыццё прад табою.

ЗБ Ы Л ІС Я  Н А Ш Ы  М АРЫ  1 Ж А Д А Н Н І17 верасня 1939 года —  адзш з са-' мых выдатнькх ! светлых дзён у  гісторыі народа!? Заходнкх абласцей Беларус! і Укра!ны. У  тэты знаменадьны дзень доблесная Рабоча-Сялянокая Чырвоная Армія ?вайшла ?  прэдзелы былой панскай Лодьшчы ! вызвал!ла прыгяечаны'я масы адзінакроўнььх брато?— беларусау ! украінца? ад гнёту Н'еяавіспых лольокіх нано?. Совецк! народ пада? нам брац- кую руку дапамог! ! прыня? нас у сваю дружную сям’ю.Усе гэтыя 20 змрочных год позірк! ycdx працю?ньгх За.ходняй Беларус! был! звернуты на Усхюд, да адз!накро?нага на" рода, да Чырвонай Масквы, дзе жыве а працуе гешй усяго чалавещтва, тварэц са- май дэмакратычнай іКапстытуцы! ?  свеце, правадыр парабапічоных ! прыгнечаных народа? —  ВЯЛІКІ Сталін. Мы добра ведал!, што нас не забудзе вялік! совецк! народ.Жалк!м было палажзняе піыцоунай м г  ладзіі.’ Тольк! адз!нк! з вялш м! цяжка" сцям! магл! вучьщца. У пачатковых школах ! гімназшх вучылі тольк! на ноль" скан мове, нацьгянальных школ не было. У так!» горадзе, як Брэст была тольк! адна, ! то неяк выпадкова, руская 8-класная пмназш, знаходэячыся ?  не- прыглядяым становішчы. Навучаючыіхся было мала, бо бацько?, працуючых на дзяржа1?най службе, прымушал! вучыць ока!х даяцей у  польскіх гімпазшх. Урад не аказва? нашай гімназіі ніякай падтрым- ікі. 'Кожнаму павучаючамуся патрэбнз было

уносйць многа ср д ак за вучобу. Вучоба таксам;а была вельма цяжкай, многа прадмета? выкладалася зус!м непатрэбных.У апошнія годы польск! урцд яшчэ бодьш абмежава? нашы, ! т ік  нязначныя, правы; бьшо забарнена яаладжваць у намяш'канн! •г!м,назі! якія’ б то я! был! вуч'нёускгя вечары, сляваць украіасійя ! беларускія песш.■Як радасна жыць ! працаваць пад гонцам Стал!нс.кай іКапстытуцыі. Ияма больш страху за заутрашн! дзень. Бяспрауе, галеча, з^зек!, праізвол канул! у вечнасць. Пасля м рчнай кашмаряай ,ночы н астала светлая пара будауніцтва сваиго Ш'часлівага жыцця без памешчыка? ! ка- іпіталіста?, у вялікім садружастве совецкага нард а.Нашай моладз! адчын!л!ся грамадныя' невычарпалышя магчымасц! працаваць, вучьщца, развіваць свае здольнасц! ! таланты.■Мнопя мае таварышы, так як і  я , пасту,шла у  выш.зйшыя навучальныя установы, дзе нас ветліва сустрэу дружны калекты? сювйцкіх студэнта?.іЗа вызваленне, за радасць п р ц ы  ! жыцця мы шчыра дзякуем вялік,ай парты! Лешна —  Сталіна, совецкаму у р д у , Чырвонай Арміі і  дадаіч>му правадыру ! наста?ніку таварыпіу Сталіну. Як новыя грамадзяне совецкай краіны, мы наста- раемся апраудаць званне буда?'н!ко? ко- муністычяага грамадства.
Т. КЛАЧКО,

студэнтка I курса біяфака, б. вуча- 
ніца гімназіі г. Брэста.

НЕЗАБЫВЛЕМЫЯ
Д Н ІСёння доблесная Чырвоная Арм!я ! увесь 193-м!льёішы совецк! народ адзна- чаюць сла?ную гадав!ну вызвалення "народа? Заходпяй Укра!ны ! Заходняй Бе- ларус! ад !га польск!х памешчыка? ! ка- п!тал!ста?.Мне, як удзельп!ку ^ызваленчага па- хода, успамшаюцца незабываемый дн! баёу 3 бандам! аф!цэра?, асадн!ка? за благаналучча ! шчасце абяздоленага народа, гадам! ?гпетаемага польскш! пана- м!. 16 в'ерасня ?  22 гадзшы вечара ба- тальённы кам!сар зачыта? баявы загад аб пераходзе дзяржа?най граніцы. Бай- цы, камандз!ры і пал!тработнік! з за- тоепым дыханием слухал! гэты загад. Раздалося грамавое «ура», зл!?шаяся ?  магутны неспыняемы паток.Пяць гадз!н ран!цы. У  небе ?зв!лася ракета. Часц! Чырвонай Арм!! магутнай лав!най абрушыл!ся па ворага. Баявыя машыны разрушил! дротавыя загароды. Перапалоханыя аф!цэры адкрьы! са стражн!цы беспарадачны кулямётны агонь, але гранаты ! снарады, метка трапляючыя ?  цэль, змял! з твару зямл! «удалых ваяк». ПІлях на Радашков!чы бы? адчынен.За дзень 17 верасня мы прайшл! 75 илометра?. Тэта было па !сщне пабеда- носнае шэств!е сла?най Чырвонай Арм!!. Польскш ■ часц!, к!руемыя бездарным! аф!- цэрам!, кгдаючы зброю, разбягал!ся куды напала.Пры ?ступлепн! ?  Радашков!чы нас в!- тал! 3 хлебам-соллю, букетам! кветак родныя браты-ібеларусы.■ —  Мы до?га вас чакал!, дарагш, —- гаварыл! яны'.Затым мы ?зял! напрамак на Гродна.Да горада падышл! 19 верасня веча- рам. Завяза?ся бой. Нашы бронетанкавыя часц! зламал! пярэдпюю л!н!ю абароны праціушкл.Рашучым штурмам 20 верасня к 12 гадз!нам дня Гродна бы? узят. У  вакол!- цах па?ночнай частк! горада бой цягну?- ся да позняга вечара. Але н!як!я с!лы н* магл! стрымаць невцанага нарыва магутнай арм!! кра!ны Совета?.На ?сёй тэрыторьп Заходняй Беларус! была ?стано?лена совецкая ?лада. Пача- лося новае радаснае жьщцё.

КАВАЛЕВІЧ,
камандзір запаса, студант V курса 
гістарычнага факультэта.



ПЕРШЫЯ ВЫНІКІ
с

Паі̂ гьшная аргашзацыя БДУ на юваіаі оходзе 13 верасня б̂мервашаяа пытаоше аб правядэенні у жыццё Указау Прэзідыу- ма Вярхоунага Совета GOOP ад 26 яэр- веня І 10 діпеня 1940 'Рода.іВыіступаушыя у !ищрачках таварышы адэнаічші, што у йаіраўнанні з мшулым годам дьисцышша ся'род работнікау і сту- дэитау уінівероітэта аиачна налешпшіаіся. Вы1кладчьщка-прафе1саф1ок.1 «астау і сту- дэнты адчулі адвазяасць за шаю работу, за вучобу.Аднак, разам з гэтым з даклада сакра̂  тара партбюро т. Цоіра а выіступметяу комуя'істаў 'бачна, што ісярод раіботнікау уішвероітэта ёсць яшчэ факты нарушэя- ня гэтых уіказаў. Нвкальікі чалавек. былі адданы паи еуд за прагулы (РьГукііН. — фізмат, Чуйзііноівіч —  завояяы ісектар, Кажарокая — біяфаік, Лазоупк!, Рудыв — адмшішірацыйна-гашайаірчая частюа, Ціш- чаішса — хімфаік). 13 вераьня шазніўся на 2 часы выкладчык геафжа тав. Зуб-Да апоапнік дзён ие быу устано'уден 8-іГадзіінны работы дзень для пшыіадува І машышстш завочнага вектара.У вваім выстушенні тав. Нахшоіўская указала, што да прагульшчыжау у нас 
ІШПЫ раз 'дібераілыіа адпосяпда і судювыя органы. Прагулыпчыік Рыужін ' (фізмат) не вышаў на работу два дні, але чамусьці судом ён ібыіу апраудан. У  гэтым я щ  да- памог дэікан фізмата Сагаловіч, яка у ха- раіктарыстыпы, накір^най у суд, ігісаў, што Рыіўікія к рабоце адносіпда^дббрасуім- ленна. А між іншым ігэты-ж Рыўкая, ібуду- чы на ідачы, пасьт'у Сагаловічу заягіскі настуіпнага зместу: «Ирыаище экзамены па курсу, ям чытаў Рыукін». Тажія за- аііокі ісведчаць аб яячэісных_ іаідносінах Рыўкіна да работы і аб гнілым яібера- л>ііэме '3 боку Сагаловіча.Таю. Яаіхімоуіская адзначьйа, што рэк- тарыят незаконна нрайістайі адрачынкі навуковым работнжам у кшьікаісц'і 50 'дзйн, 'зааіеіст 48 паложаных.— Разам 3 тым, — гашорыць тав. 
Нахі'Моўакая, — універсітэт а̂ дпускае _з 
ріаботы старых жіваліфікаваных работніваў (работник бібліятэкі Самахвалава).На редкасць ілііберальныім і безадказным было выістуііілешіе камушста тав. Перкііна̂ , які заявіу, што ®а універсітэце шюлодуу Дубошік да 13 вераоня прадаваў замеіст уістаноўленых законам 7 ча«оу, 4 чадьь Гэга абураючае нарушэняе ярадоўнай дывцьшяіны і Указа ёя лічырь памыяжай,

якую паправілі. Перкін, як гаспадарнік, павінея адказіваць не толькі перад судом за тэты праступак, але і як  ікомуніст пе- рад партыйнай арганізацыяй.Выступаючыя адавачылі, што н а завоч- ным ісеіктары тайсама ёС'Ць вььшцра пару- шэняя закона аб працы. Так, нанрыіклад, міашыяістка Віланчык за тры гадзіны работы атрымоўвае чамусьці поўную стаўку.Яшчэ ёсць нярэдка вьшадкі няяўкі і спазнеН'Няў на заняткі з боку стуідэнтаў. Аб тэтыш ігаварыў у сшаім выступленні та®. Шнеерсон. Рад істуідэнтаў ачрымалі па заслугах—прььцягнуты да адміністра- цыйяай адааннасці, а некаторыя выкяю- чаны 3 універісітэту за парушгэняе пра- прўнай йысцьшдіны. Нювыя праш'ілы унут- 'фанаіга расшіраідку універісітэта накіраіва- ны' на ўмацавіанне жалезнай дьюцыпліяы яж сярод навуковых раіботнікаў, так і сярод студэнтаў. Партыйная арганЬацыя пав.ін- на змаганда за тое, каіб гэтыя прашілы няўхілша прашдаіліся ў жыццё. Злооных пратульшчыкаў патрэйна будзе адірвашіь над 'суід. \ ЖТав. Палуйка гаварыў у сваім выютуп- ленні аб ібезадказяых аднОсіяая некато- рых дэканатаў да састаўлення раскладаў.Калі як-небудзь у нас наладжан учот ирыхода на работу і  уход з работыі суп- рацоўнікаў, то зусім адсутшчае ўчот і каніроль на раібоце. Еуды работнк ухо- дзіць, пгто ён 'робіць уввсь даеяь —  ніхто гэтым не цкавщ ца.- Усе выіступаўшыя ўказвааі на выключна дрэняую работу буфета; да айоашнята часу не было ўста- ноўдева чарга водауску нрайуктаў ра- ботніікам І студштам.■Асабліва патрэібна вялікую ўвагу удзя- ліць кантролю за яаведвавнем лвкцый студэнтамі. Не гледзячы на маючыяся рашэнні аб забароне сходау і другіх гра- мадскіх мерапрыеімстваў у  рабочы час, МІНОГІЯ студэнгы! .працяшваюць уходаіць з лйкцый для выканаяня той або ішпай граміай'Скай работы.Партыйная аргаінізацьга не эмагалася па-саіпраўянаміу да правядзеше t  жывдё Указа, не кантраліравала работу адм ш - страцьгі, як ігэтага патрабавау пленум ЦК ВІП(іб). Пашышюі, уокірытыя партыйным сходам, трэба вышрашаць у далейшым. Няўхіівнае правядзенне у  жывдё закона ўрада аб шрацоўнай дысцыплгне —  кроў- ная І першаступеншал задача партыйнай арганізацыі і кожнаіга комуніста.
I. М. і I. Л.

Закончыліся выбары комсамольскіх органаўЗакончыліся справаздачна-іперавыбарчыя сходы ў комсамольскіх ігрупах, на факультэтах і універсітэцкая комсамоль- ская канферэнцыя.У  састаў камітэта тайным галасаван' нем выбраны тт. Бейлінсон, Прылежаева, Палівайка, Абецэдарскі, Сокал, Гладкі, Фалевіч, Арцюшэўскі, Касенцова, Юркевіч і Блох.На першым арганізацыііным пасяджэн'

ні камітэта размеркаваны абавязкі паміж членамі комсамольскага камітэта.Сакратаром .камітэта выбран тав. Бей- лінсон, намеснікамі сакратара тт. Абецэ- дарскі і ІІрылежаева, адказнымі за акадэ- мічную работу вылучаны тт. Сокал і Блох, за палітыка-масавую работу т. На- лівайка, ваенна-фізкультурную тт. Гладкі і Фалевіч, за работу у ііятэрнатах т. Юр- кевіч.

НЛЎХІЛЬНА ЛРАВОДЗІЦЬ ' 
У ЖЫ ЦЦЁ УКАЗУ  мінулым навучаяьным годзе працоу- яая дысцьшліна на ігеаіфаку не стаяла на валожнай вышына. На працягу года было драпушчаяа без уважлівых .црычын 1046 часоў. Праігулынчыкамі аказаліся ў боль- шаеіці выпадкаў у  ліку адстаючых сту- дэнтаў. іДа таМіх можна аднеощ Еівоста, Шунейка, Емельянаву, Соршэра, Барыса- ва, Здановіча і йр.Указ Прэедыума іВвдхоўаага Совета СЮОР ад 26 чэрвеня абавяэвае на» уся- міерна павышаць працоўную дыюцыпліяу. На наліьгм фаюудьтэще яшчэ ёсць вьшадкі нарушэння дыіецыпліяыі. У  пйршы дзень ніа заняткі гааэвіліся студэнты 1 куріса Голвдзаиа, Яікубоўсжая; студэнты III курса Лавыш, Лагута да тэтага часу яшчэ не з ’явіліся 3 эксйедыцыі; спазніўся на тры дні студент III курса Бржэзінска.У  канцы першай ісямвдэёнкі і  у  т ч а т -  жу другой йыюцышйна іна некалькі пале»- ш ш а с я . ІЦ>агулаіў без уважлівык прычын ня.ча.Траба адэначыщь, што факультэг у  тэ- тым ігодзе падрыхтавана сустрэў стущэн- таў. Свіючасова аідрамантаваны аўдыторыі, палоўнена маёмаець кабінетаў. Вучэ% ы  план сжяадзен і зангверджан вучоньгм советам універсатэта.У  наліччы імаввда ўсе дл̂ я нармалшай і іП'Лодатвюрнай ра^ы.

ЖЫЛІНСКІ, 
дэкан геафака.

УЗОРНА ПРАВЯДЗЕМ  
СПАБОРНЩ ТВЫЦэнтральны Совет Асоавіяхіма СССР рашьсў правесіц ў тэтым годае VII Усе- саюзныя хімічныя спабортцтвы.У  сучаснай наяружанай міжнароднай абстаноўцы, жалі над інветам палнхае полымя другой крывавай імперыялістычнай вайны, тэта мерапрыемства мае выключна важічае значэнне. Кожны працоўны на- шай краіны, рыхтугочыся да ўсялямх «нечакавакгцей» з боку дранежніцкага ка- тталістычнага ажружэкня, паюінвн дак- ладаа ведаць і ўмела карыстаавда роана- стайнымі сродкамі супрощьпаветранай і хі' мічнай абароны.Для тако, каб спаборнащтвы прайпілі аргантавана, зараз патрэбна разтарнуць шырокую падрыхтоўчую работу ў кожнай акадэмічгіай групе, на кожным факультэ- це. Абаронны і комсамольска-профсаюзны актыў навінен вакол гэтата пытання пра- веоці адпавеідную растлумачальную работу, звярнуўйш а с ^ ів у ю  ўваят на сту- дэнтаіў першых курсаіў. Сярод іх  патрэб- на наладзідь вывучэвне матэрыяльнай чайткі цропшагаза, правіл карыстання ім.'Справай чэеці студэнщката / калектыва універсітэта —  па-баявюму падрыхтавалща і лравеіеці V II Усеоаюэныя хімічныя спа- борнацтвы.

МАКАРЭНКА,
старшыня Совета Асоавіяхіма
універсітэта.

Р. С А З О Н ІК
С А М А Я  С В Е Т Л А Я  В О С Е Н ЬМокры верасень чартлаші іржавыші Аздабляе жо.р»ткія лісты;Выюць йоўвам ветры, над імшарам, Раопранаюць вопралку кусты. Быадам дым, над Полыпай ноіч віевдд, Раснцлаючы павроў шчарнелы свой, Цяжкія,камвнныя здаевда,Навіісаюць хмары над зямлёй.А ў хаце плача маці з тора: Дзвдям напоўі^дыім холадна —  дрыжаць;Безушышы лівеяь рашівае мора —  Толькі'б 3 ім я  гэтыяслёзы мог зраўнячь. Край прамяк наскрозьу  йаладжах, .слязах і поце...

I нарэпще, восенжю,бы Ў квяндюгты май, Забдішчэла сонца на балоце,А балота —  ўвесь змарнелы край.Л к заўжды, прышло яно з Усходу Сопца вечна майскае,Сювенкае зямяі.Войсікі храбрыя, Чырвоныя, народу Брацкаму, гаротнаму, шчасце’ прыняслі. I заззяла со щ а  над овабодньж краем. Болып не плача мапі, двепд некрычадь —Толькі-б 3 гэтым сонцам, што уігарышугае,Радаець браадяў нашыхмог бы я зраўняць.
ЛІТАРАТУРНАЯ ГРУПА ПРЫФІЛФАНУУ мінулым навучальным годзе пры філфаву бы.у аргаайзаван яітаратурны гур- тоік. Гуртвом вылушчан літаратур- ны журнал «Пефшыя вдокі», а<рга'нізава- на некаяькі літарату,рйыіх вечароў і  г. д. У ’Гуртку займадася 8 чалавек.Зараз літгургок папоўніўся новымі па- чынаючьжі аўтарамі, ёй расшырыўся ў літаратурную груіпу, якая налічвае каля 17 таварышоў. Сярод членаіў групы па- чынаючыя паэты Элькінй, Сазойік, Га-

молка, Абецэдарскі, СціУкко , .празаік Лабан, маладыя крьггыкі Кудраіўцаў, Шкраб і ДР-21 верасня трупа правядэе літаратур- ны вечар, прысвечаны паэтам выэвале- най Беларусі. На вечары будзе з р Л е н  даклад аб твоірчаовд паэт.аў Заходняй Be* ларусі. Маладыя паэты ВДУ прачытаюць свае вершы.У  далейшьш ігрупа найянае выпгусціць два вамуры журнала і  літаратурна-ма- стліцкі зборнік.
Год- таму назад расналася штучна ство" раная польская дзяржава, якая трымалася на рэжыме розаг і пляней, турам і кара- цельных экспедыцый, віселіц і расстрэлаў. Знікда граніца, якая на працягу 20 год раздзяляла адзіны беларускі народ. ,Водяй партыі 'і правадыра народаў та- варыша Стадіна, воляй совецкага ўрада непераможная Чырвоная Армія вызваліла працоўных Заходняй Бедарусі ад векавцга нрыгнечання іх  нольскімі панамі.Беларускі народ у сваім гістарычным мінулым быў адным з няшчаснейшых на- родаў свету. У  X IV -X V I в. в. беларускі народ прыгняталі дітоўскія феадалы.^'Гады па закону вядікага князства літоуска' іа  —  статуту 1529 года —  жыццё бе- дарускага седяшна цанілася дзешавей жыцця панекага сабаи .У  1569 годзе беларускія землі быді захопдены польскімі панамі. Беларускі народ быў над ігам польскіх паноў больш двух вякоў —  да канца XV111 йека. Польскія паны звялі беларускіх сялян на иалажэнне бяспраўнага «быдла». Па за кону 1573 года любы пан мог падвер- гнуць прыгнечанага ім беларускага селя- ніна да кары смерцю. Віселіца з’яўлялася прыналежнасцю кожнага панскага дм ра. Цяжкая паншчына, часта даходзіўшая да шасці дзён у  тыдзень, і незлічоныя наборы даводзілі сядян да масавага разарэн- ня І вымірання.Беларускія сядяне знаходзіліся над ж у- даснейшьш рэлігійным і нацыянальнымМІНСК, прукарня «Звязды».

ДА ГАДАВІНЫ ВЫЗВАЛЕННЯ 
ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІпрыгнечаннем. Рэч Паспалітая была тур- мой для народаіў, яе насялянмых. Глумление паноу над беларускім народам не меда граніц. Паны і каталіцкае духа- венства глуміліся не толькі над жывымі, але І над мертвым! праваслаўнымі людзь" 

МІ. Нярэдка ЯНЫ трупы людзей, пахава- ных па праваслаунаму звычаю, вырывал! 3 маг!л ! к!дал! на з’яданне сабакам.Свабодалюб!вы беларуск! народ вёу доўгую ! крывавую барацьбу са сва!м! заклятым! прыгнятацелям! —  польскш! панам!. На барацьбу супроць !х падьжаді- ся Ў 1595— 1596 г. г. украшскш казак! ! сяляне над к!раун!цтвам Нал!вайк!. У 1648 —  1654 гг. украінскш сяляне, казак! ! беларускія сяляне над ыраушц- твам Багдана Хмельн!цкага вял! грандыёз- ную вайну супроць польск!х паноу. Пы лал! полымем панскш дварцы у Беларус!, пнул! паны ! ксяндзы ад рук! паўстаі" шых сялян. Страшным быў для папоў гнеў беларускага народа.У  1740— 1744 г. г. тысячы гаражан ! сялян Крычаускага староства над кіраў н!цтвам Взшчылы вял! крывавую бараць бу супроць прыгонігіцкага, рэлігшнага нацыянальнага гнёту. Тэта пастаўнне было жорстка падаўлена. Сотн! . в!сел!ц «упрыгожыл!» вулщы горада Крычава !

бераг! рак! Сож. Паны святкавал! пера" могу.Наскрозь прагн!ушая рэч Паспалітая польская, дзяржава, якая чфымалася на с!стэме дзікага прыгоншцкага, нацыянальнага І рэлігіййага гнёту знікла ў канцы X V III века, яе раздзялілі пам!ж саібюй Рас!я, Прус!я ! Аўстрыя.Беларусь перайшла над уладу царскай Рас!!. Але заставал!ся ў сва!х маёнтках польсшя паны ! доўгія годы прыгнятал! беларусшх сялян. Дзесятк! год беларусшя сяляне змагал!ся супроць сва!х заклятых ьорагаў —  польсшх паноў. Супроць !х вёў барацьбу беларуск! народ ! ў  часы паўстання 1863 года, як!м к!раваў ад" важны К. Калшоўск!, ! ў  часы рэволю- цы! 1905— 1907 г. г ., шруемай расшскш пролетарыятам, ! ў  часе пролетарскай рэволюцы! 1917 года, шруемай партыяй Лешна— Сталш а.У  вышку перамог! дыктатуры пролета- рыята ! разгрома !нтэрвентаў ! акупантаў народы ўсходняй Беларус! вызвал!л!ся ад векавога гнету !х  польсюм! панам!. Зах' вачаная-ж у  1920 годзе польсюм! панам! Заходняя Беларусь тапталася панск!м бо' там, была краем !сцерзаным ! акрываўле- ным, спустошаньш пансшм! карацельным! экспедыцыям!.

Але час вызвалення ! для заходшх бе" ларусоў настаў.17 верасня 1939 года магутная Чырвоная Армія вызвал!ла Заходнюю Беларусь ад !га польск!х паноў.Край стаў непазнавальным. Зн!кл! пан" ск!я маёнтк! —  латыфунды!. Зямля па- 
НОЎ, у барацьбе за якую нашы адз!на" кроўныя браты-ібеларусы вякам! пралівалі сваю кроў, стала !х  дастаяннем. Сяляне заходшх абдасцей Беларус! стад! на шлях калгаснага будаўн!цтва, на шлях, указаны ўжо даўно сялянам Совецкага Саю- за партыяй ! вял!к!м Стал!ным.За адзш тольк! год адбыўся небывалы ўздым прамысловасц! ў заходн!х абласцях Б ССР, 3 дня Ў дзень расце добрабыт ра" бочых, вызваленых ад !га кап!тал!стаў. Адыходз!ць у м!нулае неп!сьменнасць ! бескультур’е, якое насаджвалася 20  год польсшм! панам!.У  заходн!х абласцях БССР з’яв!л!ся чатыры вышэйшых навучальных устано- вы, як!х н!кол! не ведаў заходи! беларус, з’яв!л!ся шматл!к!я сярэдшя школы ! сне* цыяльныя навучальныя установы, у  як!я пайшл! тысячы ! дзесятк! тысяч дзяцей рабочих, сялян ! працоўнай !нтэлігенцы!. «Кашмарнаму м!нуламу заходн!х бела- русаў няма ! не будзе звароту. У  гадав!ну свайго вызвалення народ заходн!х аблас- цей БССР слав!ць сваю вызвал!цельн!цу—  Чырвоную Арм!ю, слав!ць правадыра наро' даў СССР ! прыгнечаных народаў усяго света 1ос!фа В!сарыёнав!ча Сталша.

Д. А. ДУДК0Ў.
У К 1 5 5 0 Адказны рэдактар I. М. ЛЕВІН.


