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3 ПРl\МОВЫ таварыша l\YXIMOBIЧI\ 
(Сакратар ЦК КП(б) Беларусi) 

Браты беларусы ! Слауныя скiм сеJJьсовеце, Мехауска- 111аИвя.1iкшую дапамоrу Чыр· 
сыны i дочк i беларускага 1 га раёна, Вiцебскай об.1асцi, вонаii Ap\1ii. 
народа! 11я\1ецкiя бандыты адабра.'Ii Партызанская барацьба на д: 

Вера.1ою~а напаушы i ча- у ся.1я11 500 гектара)' зям.1i Бе.1арусi набы.1а усенарод· бс 
совз захапi}·шы Бс.1арусь, i адда.1i яе па\1ешчыкам. ны раз:.1ах. l!я\1а такога ак 
нямецкiя бандыты з аr11ё\1 1 / е;-.щы захаш.11 дабро на· ш"1атка зю1лi, дзе-б фашы· ба 
i меча~~ рыну.1iся нз вя.1iкiя шых ка.1гасау i вывозяць сты не дрыжэ.1i ад народ· ж. 
заваёвы народа. 3 першых· яго у Герчанiю, яны цяг- ных мсцiуцау. Беларускiя нь 
жз дзён яны адабра.1i у бе· нуць усё, што можна вы- партызаны помсцяць фашы· за 
.1арускага наро 1.а )·се nравы везцi. Яны дашчэнту агра- стам за зняс.1ау:1еную радзi- мi 
на жьщцё. Больш года яны бiлi бс.1арускiя гарады i му, за кроу сваiх матак i вi! 
.1ютуюць на бе.1арускай вёскi, сотнi тысяч людзей дзяцей, за страшэнныя раз- па 
ЗЯ\!.1i. Наш квiтнеючы край асудзiлi на го.1ад i вымi- бурэ1111i i лакуты, якiя лры- ра 
зараз залiты крывёю .1еп- раине. Coпti мужчын, жан- нес.1i з сабою фашысцкiя яц 
шых сыноу i дачок бе- чы11 i дзяцеН яны гоняць нягоднiкi. Барацьбою парты· Ш) 
:1арускага народа. на катаржныя работы у зан кiруюць комунiсты i ск: 

Ilе\!ЦЫ лератвары.1i у pyi- Гер\1ан:ю. комсамо.1ьцы Бе.1арусi. Сот- кi> 
ны ста.'liцу Бе.1ару,сi Мiнск, Гэтыя бандыты звiшчылi нi партыйньщ работнiкау, . 
cлa.'li.1 i Го,1е.1ь, разбурьтi шко.1ы, iнстытуты, унiверсi· тысячы комунiстау i ко\1са- сю 
Вiцебск, Магi.1ёу, Полацк, тэты, клубы, бiб.1iятэкi, боль- мо.1ьцау паказваюць гераiч- гiх 
зра)'·ня.1i з ЗЯ\1.1ёii Ло\1жу, нiцы, музеi Бе.1арусi. ныя узоры барацьбы. ру1 
Раrачоу, ж.1обiн. На руiнах Захалiушы тэрыторыю, Таварышы партызаны i ГЭ1 
i папялiшчах ластау.1ены не\fl.{Ы не здо.1е.1i заняволlць партызанкi! Браты беларусы! 
шыбенiцы, гэтыя ластаян- совецкi народ. 1 Iаш народ Сустрэнем 25-ю гадавiну мс1 
ныя вартавыя riт.1epaycкara ненавiдзiць акупантау. Пар- еялiкай Кастрычнiцкай со- бщ 
«навага ларадку» . тызаньr нано.сяць вя.11юя цыя.1iстычнай рэво.110цыi лад не 
Мы заПО\iНi\1 i не даруе\t страты жывой сiле, тэхнiцы сцягам барацьбы за вызва- фш 

гiтлера)·скi\t нягод11ir<а\1 рас- i дэзарганiзуюць ты.1 пра- ленне Бе.!1арусi ад нямецкiх таг 
стрэ.1 80 тысяч жыхароу у цi)·нiка. акулантау! Мацней удар pa.r 
Мiнску i Miнcкi~f раёне, за- Гiтлераускiя няrоднiкi ха- па гiтлераускiх нягоднiках! раз 
боiiства 14 тысяч ча.1авек це.1i сцерцi з твару зямлi Трымаiiце фашыстау у па- наL 
у Магi.1ёве, 10 тысяч у Беларусь, a.'le яна жыве, яна стаянным страху! Праз Бе- да. 
Пiнску, 6 тысяч у Вiцебску, змагаецца! Беларускiя рабо- парусь лраходзяць асноуныя кар 
5 тысяч у Бабруiiску, 2 ты- чыя эвакуiраваных прадпры- шасэйныя дарогi i чыгункi, ко>1 
СЯЧh! у к.1iча&е. Мы не да- е\tствау у rлыбокiм совецкi~f па якiх вораг дастау.'lяе з Зус 
pye\f бацыта\1 ра сстрэ.1 10 ты.'lу даюць С\1яртэльную далёкаrа ты.1у на фронт .1i · 
тысяч жыхароv горада Ба- прадукцыю, нкая абруш- свае рэзервы, узбраенне i фрЕ 
рысава, закапаных раза\1 э ваецца на raJJoвы гiтлерау- харчаванне. Зрываiiце пера- бiп 
жывы~1i дзецЬ\ti. цау. возкi ваiiсковых транспар- ран 
Ф,нпысцкае звяр'ё ластавi- Гiтлерауцы бяссiльны па - тау! Чырвоная Ар,1iя пера- уця 

:1а сваёii \lэтai'i ператварыць тушыць ло.'lы~1я лартызан- \lа.1вае жывую сiду i тэхнi- З 
нашу Бе.1арусь у сваю ка- cкaii барацьбы. Гэта вя.1iкая ку ворага, наносiць сакру- сiм 
.1онiю, а бе:1аруса-у свайго усенародная партызанская шальны удар фашысцкi\t ва.'11 
раба. Яны цабра1i у ся.1ян ваiiна бушуе па усёН Бе.1з- орда\1. Задача nартызан Бе- 40 
зям.1ю. Як саранча, на.1яце- pyci. Сотнi нямецкiх nаяз- .'lарусi-бiць ворага з ты.1а. палi 
.1а зграя 11ю1ецкiх Л:l\fешчы- доу .'lяцяць лад sдкос. Сот- Бiце не\fца}· усюды! Бiце некi 
кау i баронау на Бе.1арусь. нi ~1астоу узарваны, знiшча· у лесе i на дарогах-няхай шчь 
95 ~н1ёнткаv яны стварылi ны лартызанскi\fi рукамi. сочыць не\ща смерць з-за ня\11 
на ураджаiiных ка.1гасных Сотнi ~1ямецкiх скJJадау з кожнага куста, кожнага ка- адбi 
ла.1я:< С.1уччыны. У вёсцы узбраеннем i харчаваннем \fеня, у кож11ы\1 доме, 3 наг~ 
до5жа, Вiцебскаii об.1асцi, уз.1яце.1i у паветра, гараць кожнага кутка! даб1 
пася;1:5·ся ня\lецкi па\!е· бензасховiurtrы, штабы, уста- Пагiбе.1ь крывавых аку- Б( 
шчык, якi захапiу у cя.'lяll новы сувязi. Рукамi мсцiу- пантау немiнуча. Чырвоная ры! 
600 гект:~рау .1enшaii зя,1.1i. цау знiшчаны дзесяткi тысяч Армiя су\1еснымi дзеяння\!i Ар,1 
У вёсцы Язвiна, Вiцебскай riтлераускiх душагубау. Эма- з партызанамi разгро\1iць i ращ 
об.1асцi, пася.11уся дpy.ri rаючыся супроць не\щау у знiшчыць ворага. нaii 
крывяпiiiца, якi захапiу 350 ты.1у ворага, нашы парты- Смерць нямецкiм акупан- Ч1 
гектара)' зям.1i . У Козьмiч- занскiя атрад.ы аказваюць там! га \ 
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