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Прывет родным адзінакроўным братам!
ВЫ 3 НАМІ,
БРАТЫ-БЕЛАРУСЫ!

ВЕКАПОМНЫ
ДЗЕНЬ
17 верасня гісторыя упісала яшчэ
адну залатую старонку мудраіі і справядлівай палітыкі совецкага ўрада. Вялікі
народ краіны Советау
іірацягнуу руку
брацкай дапамогі ііакінугьгм на вшпо лесу працоўным Заходняй Украіііы і Захпдняй Беларусі.
3 ііачуццём вялікай гордасці за квітнеючую 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 абанкроціўшымся нольскім урадам у зніііічальнае нолымя вайны, узяты над абарону
совецкай краіны.
Над соннымі берагамі шырокага ІІёмана, над беднымі хатамі забітых, гаротпых сёл Заходняй Беларусі узышло лас"
кавае прамяністае сонца свабоды і шчасця. Новы ясны дзень нрышоў на жалкія
сялянскія налеткі, дзе два дзесяткі год
нанавалі галеча, бяснраўе, голад, звярыны 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, верныя сыны свайго народа з іменем вялікага Сталіна паказваіоць выкліочны гераізм і самаадданасць у барацьбе за вызваленне _ брагоў — беларусоу і ўкраін'
цаў — ад цяжкан няволі.
Нрацоўныя Заходняй Беларусі 20 год
3 }іецярпеннем чакалі прыходу Чырвонан
Арміі. Яны так горача сустракаюць нашых 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. Гаачароў сказаў на мітынгу: «Я ад усяго сэрца вітаю гістарычнае рашэнне совецкага
урада. У адказ на заклік таварыша Молатава, 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
гаворыць:
«Я бязмежна рад, што совецкі
народ аказаў брацкую даиамогу ирацоуным Заходняй Беларусі і Заходняй Украі"
ны. Гісторыя вершыць свой снравядлівы
суд над нольскімі нанамі. Браты-беларусы атрымалі магчымасць свабодна жыць,
гаварыць на сваей роднай мове, вучыцца І культурна расці. Я гатоу данамагчы
ІМ у любую мінуту».
Студэнты універсітэта з большай энергіяй узяліся за вучобу. На-саирауднаму
чэсна будзем працаваць у мірных уиовах, — так заяуляюць яны і ўся совецкая інтэлігенцыя.
Упорна і настойліва
наша моладзь авалодвае ваеннымі спецыяльнасцямі. Маладыя партыёткі, комсаМОЛКІ И курса
гістфака тт. Паулава,
Сямёнава,
падалі
заявы ў Мінскі
а&раклуб 3 нро-сьбай залічыць ix у шко'
лу пілотаў. Кожны гарыць жаданнем якнебудзь 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 жыццём.

На тэрытірыі дарэволюцыйнай Беларусі нанавала жорсткая іашчата, нацыянальны гнёт, амаль што пагалоўная не*
пісьмрпнасць. У горы, слязах і гояадзе
стагнаў наш жрай беларускі. Як страшную казву, успамінаем мы мінулае жыццё.
Цяпер квігнее ордэпаносная Беларуская
рэспубліка. Над ЕІраўніцтвая большэвіцікай партыі і любімага таварыша Сталіяа
створапа
шчаслівае
жыццё,
БССР
мае самую дэмакратычную ў свец« Канстытупыю, ліквідавана непісьменнасць.
У дзесятках вышэйшых навучальных ус"
таігоў моладзь Беларусі набывае спецыяльнасці розных галін навукі.
Да гістарычнага дня. 17 всрасня, ў нашу бязмежную радасць закрадваўтся адзін
смутак: усяго ў дзесятках кйометраў на
захад ад нас ляжа.іі вялікія прасторы, на
якіх стагналі пад панскім ботам адзінакрпўііыя 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 родную ікульті'ру, гаварыць на роднай мов«,
вучыць дзяцен.
Мы, прадстаунікі самай пераідавой у
свеце совецкай інтэлігенцыі, заусёды гатовы данамагчы родным адзінакроўным братам развіваць навуку, культуру, зрабіць
квітйеючы,м веснавым
садам радзімую
зямлю.
Т. Н. ГОДНЕЎ.
прафесар, доктар біяяагічных навук.
- О -
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ПРАЦАВАЦЬ

ЯШЧЭ
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Драмова таварыша Молатава па р^ідыё ' ская армія не магка аказаць сур'ёзнага
аб аказанні брацкап даиамоп прапоуным супраціўденпя гермапскаму наступлению.
Вялікі совецкі народ у гэтых умовах
Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны
выравіла волю усяго многамільённага со- не мог астацца безудзельным к лёсу беларусоу і ўкраінцаў, якія жылі ў Польвецкага парода.
кроўных
Быконваючы расжараджадне совецкага шы. Ён выступіў на абарону
урада, наша Чырвопая Армія ўзяла над братоў.
Пянер, калі Чырвоная Армія замацоўсваю абарону жыццё і маёмасць родных
ііае слаўныя перамогі, наша задача—чэбратоу-беларусоу і братоў-украінцаў. Яўпа нядзеяздольны, бяздарны нольскі сна і самааддана працаваць на сваіх паўрад абанкропіўся, збег, пакінуўшы кра- стах і гэтьщ дапамагаць доблесным соіну, народ, армію на волю выпадку. вецкім воінам. Будзем працдваць яшчэ
I
«Польская дзяржава і яе ўрад,—сказаў лепш.
Заот'бежныя братьгбеларусы
маюць
таварыш Молатаў,—пераоталі існаваць-»
Распад Польшы пе быў выпадковым. натрэбнасць у нашай дапамозе на ўсіх
Польскіяі паны ператварылі сваю дзяржа- участках ix абпоўленага ЖЫЦЦЯІ. у там
ву ў 'ітрму народаў. Япы ўсяляк, прыг- лигу І на культі'рным фронце. Палепшым
няталі і эксплаатавалі напыянальныя работу універсітэта, будзем павышаць
«меншасці», якія састаўляюць 40 проп. патрабавжнні да саіміх с я ^ , клб даць нраусяго нассльніцтва. 11 мільёнаў украіпцаў доуным Заходняй Беларусі новыя кадры
і беларусоу адчувалі самы дзікі нацыя- кваліфік-аваных работнікаў на фронце
А. П'ЯНКОЎ
кальпы гнёт і шалёіны разі^'л карных кульгіры.
дэкан гістфака, кандыдат гістаэкспедыцый. Таму ў Нольшы не магло
рычных навук.
быць унутранага адзінства, таму ноль

-О—
Сонечкае жыццё

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 клопатамі 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 роднай Чырвонай Арміі. Hi адна ^ая куля
ш нроіідзе міма ворага.
М. НАНДРАТАЎ
Студэнт III курса гістфака.

ШМ\

Дваццаць гад пагранічныя сліупы раздзялялі адзінаікроупы йеларускі народ
У нас, у Совецкай Беларусі, гэты перыяід 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. Залатая Сталінсжая Канстытуцыя замацавала
здабытае і заваёванае права на работу,
асвету, адпачьгиак і забеспячэнве ў старасці.
Так, сацраўды шыроікая даіротаі адчыйена для кожнага з нас. Лю'бой галіне
аіавукі, мастацтва можа прысвяціць сябе
наш юнак, або дзяіўчына.
Жаіічынз ў нас—^роўашіраўны тріужанік ооцыялістычнага грамадства. 3 нашага асяроддзя не мала вьшыла і ашчэ
больш выйдзе выдатных псдагогау, ура"
чоу, інжьгнераў, вучоных, адважных лётчыікаў.
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 годаMi. 3 жалем гля^дзелі; мы на вашы мукі
і на ваша жабрацкае існаванне. Наш народ не мог цяірнець далей здзекау нал
сваЫі адзінакроўныш йратамі.
Наша іродная Чырвоная Армія па загаДУ 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

Падрыхтоўка
у мясцовыя
МОЙ

вопыт

АПТАЦЫИНАЙ РАБОТЫ

Надыходзяць вьгбары у мясцовыя Odісеты дэпутатаў ирацоуных. Уся наша
неабсяжная краіна і яе слаўны народ
яшчэ раз прадтаанстрыруюць сваю бязмежную любоу і адданасць папгаму ураду,
большэвіцкай партыі і правадыру працоўных таварышу Стадіну.
Асабліва адказнал работа, ўюкладзена
цяпер на нашых агітатараў. Агіггатар давінен жыва, проста і разам з тым правільна растлумачыць Падажэнне аб выбарах у мяюцовыя Советы дэпутатау пра>
цоуных, правіесці п'таркі ча цкавячыя
вьгбаригчыкау тзмы.
Мне давялося правіоідзіць аптацыйкую
работі' на выбарчых учасшах у сувязі а
выбарам! у Вярхоуныя Советы СССР і
БССР. Зараз я таксама працуч) агітатарам. Хачу падзядіцца вопытам маёй работы.
Гутаркі 3 хатнімі гаспадыінямі я праводжіу не толькі на вывучэнню Палажэння аб выбаірах, юта •быдо-б суха і недастатюова для слухачоу. Я, напрыклад,
правёу такія гутаркі, як «Беларусь у мінулым», «Наша гераічная Чырвоная АрМІЯ», «Гераічныія нодаігі кітайсікай арміі»

Н Л Ш Ы

да выбараў
Советы

і г. д. Часта зачытваю лиобяыя артикулы 3 газет і мастацкай літаіратуры Перат выбарам тэмы для гутаркі янытаюся
у слухачоу, чы^ яны больш усяго цікаБяцца. Поты.\г лрапрацоуваю аднаведную
літаратуру і еастаўляю канспект гі^тарві.
На гутарікі я прыдягваю і аістатняе
насельніцтва, аікрамя хатніх гаспадьгаь.
Праслухаўшы адну дікавую гутарку, яны
самі прыходзяць у даугі раз.
Зараз я 'На ўчаістку цравёў дзве гутар •
«і аб міжнарод'ныа становішчы. На занятках нрысітнічалі і тыя жанчыны, ятсія
працуюць на вытворчасці. У далейшым
я даб'юся таго, што яны будуць заўсёды
наведваць занятікі гуртка.
К заняткам не трэба адносіцца фармальда. Калі хто-небудзь 'не наведвае
іх,
гі)эба самому зацікавіцца, ў чым прычьіна. Кожны агітатар павінен ведаць сваіх
слухачоў.
На нас, агітагараў, уйііладзша пачэсная задача, не толькі зяаёміць налпых
слухачоў 3 усгаі паазеямі d дастановамі
совецкага ўрада, a татаама выхоўваць
іх у (комуиктычньш духу
Агітатар П. КУХАРОНАК.

П А Ч У Щ !

І

ДУМКІ

l y m a будуць праводзіцца выбары ў
мясцовыя Советы дэпутатау працоўпых.
Лепшых сыноў і дачюк toBenjtara народа,
да іканца адданыж рададме, мы пашлем у
юруючыя сюведаія органы. •
Зараз мы 'рэгулярна наведваем запяткі
гуртка, ЯКІМ кіруе агітатар тав. Шакаль,
студэнт гістфака БДУ. Гутарй ў нас праходзяць ажыўлена і змястоўна. Та®. Шакаль вельмі ясврава расказаў нам аіб
міжнародаым сташБІшчы.
Мы. хатнія гаспадьпіі, ад усяго сэрца
вітаем мудрае рашэнне оов^іцкага ўрада
а'б аказашп дапашогі на-нгым братам,
якія жывуць у Зжюдняй Уойраіне і Захвдяяй Беларусі.

Сті'дэнты БДУ пі'Ш'ра авалодваюці. ваекпан справай. На здымку: заняткі стралковага гуртка.

" В Ы Н Ш Г ^ Б А Р О І ^ ^
Усесаюзныя аба{юнныя снаборніцтвы
паміж вышэйшымі навучальнымі ўстановамі з'явіліся магутным рычагом у разгортванні абароннай работы ва універсітэце. Звыш 1300 студэнтаў былі ахоплепы
рознымі абароннымі гургкамі. Авалодвашіе
ваеннай спецыяльнасцю стала справай
чэсці.
.і
3 1 сакавіка па 1 вераспя мы значна
павялічылі рады нашых пілотаў, снайпераў, матацыклістаў і т. д. У выпіку іілёнпай работы універсітэт у спаборніцтвах
заняў першае месца сярод вышэіішых навучальных устаноў Беларусі.
Лепшымі энтузіястамі абароннай работы
з'яўляюцца студэнт фізмата т. Фёдараў,
які здаў нормы на 10 абарондых значкоў,
студэпт
хімфака т. Фалевіч — па 8
абаронных значкоў і т. Макарэнка (гістфак) — 6 абаронных значкоў.

не працаваць янічэ лепш, а, калі трэба,
пайду яа фронт і сТану пюбач з мужам».
Разам 3 доблешымі івюіінамі соведкай
краіны нашы сьшы стойка і смела абараняюць жыццё зарубежных братоў-беларусоў. Мы выражаемі езщт тарачую мацярынскую дюбоў байцам Чырвояай Арміі, яжія прынеюлі свабоду нашым братам
і сестрам
У прыбліжаючыхся выбарах у мясцовыя Советы дэпутатаў працоўных мы
прьгмем самы аЕтыўйы ўдэеа. Нам яшчэ
і яшчэ раз хочаівда прынесці вялікае
дзякуй роднаіму і любкаму Сталіну, нат а й партыі, совецкаму ўраду за шчасце,
Вядучым факультэтам у спаборніцтве
за радасць слведкай жанчьшы. Высокая
чэсць бьгць граімадзяіігкамі Оовіецкага Са- быў фізмат. Ваенны работнік. т. КаріііАдна 3 нашых гаспадынь тав. Хмыль юза.
ловіч па-сапраўднаму
арганізаваў
на
I
оказала: «Мой муж аараз зінаходзіцца j
факультэце вывучэнне васппай справы.
Хатнія гаспадыні па Рабкораўскай
радах Чырвонай Арміі і разам са слаўвуліцы АНІХІМОЎСКАЯ, ЛЕВАШКЕнымі байцамі ачышчае 'Заходнюю Беларусь ад афіцэрсіЕІх і пашскіх бащч. Я
В1Ч, ХМЫЛЬ, БУДАНАВА, ФРУМАН,
ирацую міедсястрой і цяпер дала абяцанРУТКОЎСКАЯ.

Сяірод факультэтаў фізмат заняў 1-емесда.
На гістфаку былі праяўлены нядбайныя
адносіны к иравядзенню абаропных спаборніцтваў. Ваенны работнік факультэта
т. Назараў бяздзейдічаў, не цікавіўся даручанай работай. I ў гэтым годзе па яго
віне абаронная рабэта на гістфаку раз"
гортваецца вельмі слаба.
За апошпі час у студэптаў яшчэ больш
павялічыўся інтарэс да вывучэнпя ваеннай справы. У гэтым годзе ўжо прадуе
10 абаронных гурткоу, хутка іх лік значна павялічыцда. Рад студэнтаў (тт. Паўлава, Сямёиава і др.) паступаюдь у школу
лілотаў.
Здачдым тормазам у дравядзрпні абароппаіі работы у сучаспы момант з'яуляедда
адсугнасць фідансавых сродкаў, якія девядома чаму затрымлівае рэктарыят удійерсітэта. Неабходда асл.абідь
дедатрэбдае
ўдрамства дашых гаспадаірнікаў і дадь
магчымасць ідырока разгардуць абароппую работу.
А. ГЛАДКІ
Начал{^нік ваеннай кафедры.

Mbi СТАЛІ

ПЕРШАЯ
Безліччу сонцаў
Раса апа^іла жыты;
3 прагнасцю яблыві
Падаюць к травам прыгрэтым.
Я ўбачыў, здаецца,
Як першыя жоўкнуць лісты.
Як восень віецца
Нуцінкамі баб'яга лета.
Наж>ўвлы маліннік...
(Над Мінскам такія-ж кусты)
Оцяжынку да лесу
Тапталі равесніцы йогі.
Мне Неман гасціша
Свае расцілае масты.
. . . Я грэбляю еду,
Ты моўчкі стаіш ля дарогі...
Зірнулі ў вочы,
Назналі арін адпаго . . .
Твой позірк
Маю прыгадаў мне нявесту. •
Я агрэстаў сок
Ніу са збану твайго

РАЦАСЦЬ

шкодная

ПРАКТЫКА ПРАВАЛЕНА
Вытворчая практыка надзвычайна важна для студантаў. Драз яе яны замацоуваюць тэарэтычныя веды, набываюць першыя яавьЕкі пралстычнай работы. Такой
пржтыжа 'бывіаіе ТОЛЬКІІ тады, калі кіраўнікі добра яе падрыхтуюць.
ІНШЫ раз бывае т а к , што

пасылаюць

Л'юдзей на практыку невядома куды і невядома чаго. 12 сті'дэнтаў фізмата з 1
верасня павінны былі выехаць на праж"
тыку Ў Маскоўсві дзяржаўны упіверсітэт
і ўсесаюзны эксперыментальны інстьггут.
Выехалі на практыку студэнты не 1 ве'
расня, а 5. На прыбыцці на месца у гор.

ПШОТДМІ

Тысячы леншых прадстаўнікоў совеіг летам, на практыцы замацоувалі атрьг
кай моладзі, палкіх патрыетаў сваёй ра- мапыя тэарэтычныя веды.
У выніку ўсяго гэтага, праз месяц падзімы авалодваюць лётнай справай
у
аэраклубах Саюза без адрыву ад вытвор" лётаў мы сама^етойна выконвалі задачы
вышэйшага пілатажа. За выдатную вучо"
(Над Мінскам такія-ж агрэсты). . . часці.
Жаданне навучыцда вадзіць самалёты, бу мы маем падзяку ад начальніка аэраЗдалосй,
пазнаць складаную тэхніку авіядыі, быць клуба. У бліжэйшыя дпі скончым школу
3 табою я іх сабіраў на зары. Г о т о в ы м да абароны краіны прывяло пас пілотаў.
3 табою —
у лётную школу пры Мінскім аэраклубе
Мы вельмі ўдзячны за ака^апае нам
ІМЯ Молакава. Няць месяцау мы нанружа- давер'е і абяцаем партыі і радзіме, калі
Шаўкамі
баявыя
Я сцяг вышываў перад Маем. на вывучалі тэорыю, рыхтавалі еябе да будзе патрзбна, перасесці на
асноунага — павучыцда кіраваць сама- чырвонакрылыя машыны і будзем змагаіг
3 табой —
лётам.
ца за свой народ, за сваю
краіну да
Ад калысві былі мы сябры,
Незабыўпым стаіць у пашай / памяці апошняга дыхания.
першы дзень налёту, калі ідструктар
. . . Ці-ж хіба граніца
Студзнты гістфака—курсанты
Мін«знаёміў» нас упершыню з
наветрам.
Сяброў разлучае ? !
скага
аэраклуба
СТАНКЕВІЧ,
БАГРадасці не было канца. Мы з прагнасцю
. . . Я грэбляю еду.
сталі асваіваць тэхніку кіравання самаДАНАУ, ДАЛМАЦЕНЯ.
Я дружбу узнёсла пяю:
Хай песня даўжэй
ПА CTAPOHKftX
Затрымае спаткання хвіліны.
Маленькую зорку,
УНІВЕРС1ТЭЦКІХ Г/іЗЕТ
МАРУДНДСЦЬ
Як першую радасць маю,
У Лсйінградакім дзяржаўным ўяіверсіу
гэтьць
вучзбпым
гойэе
на
IV
i
V
Здымае са шлема
курсах уведзепы дадашковыя часы па вы- гэцо падведзены ВЫІШКІ шцыялістычнага
Сустрэтая мною
спаборніцтва фажуль^гэтаў. Нершае месвучэнню
заімежньгх моў. Гэтыя часы
Дзяўчьша.
ца па універсітэсу заваяваў біяфак. 53,7
прызначапы для чытання і перакладу за- проц. усяіго састава студэнгаў факультэта
Ілья ЭЛЬКІНД.
межнай літаратуры па спецыяльнасцях. складаюдь выдатаікі і ўдардікі. На загаду
Студэнт I курса Філфака.
Як-жа абстаіць справа у групе фізікаў рэктара ЛДУ пераходны чырвоны сцяг
Верасепь, 1939 г.
унівеірсітэта ўручан ікалектыву
пра^IV курса фізмата? Нрайшоў ужо месяц, сараў, выкладчыіваў, асніралггаў і стуа літаратура ўсё яшчэ не
падабрана. дэнтаў біяфака.
,
Выкладчыца
замежнай мовы тав. ЕаліНа ап>шнім, сёмым, месцы — геола'
яоуская то ссылаецца на тое, шзд загад- га-глебавы факультэт. Выдатнікаў і ўдарМашву студэнты па некалька дэвн хадзілі
нйкаў—38,3 проц. 0<Ленинградск.ий ушг
без работы. Адказны за практыку нам. чык кафедрай фізікі тав. Некрашэвіч не верситет»).
дэкана фізмата тав. Габрыелаў безадкаана падабрау адпаведную літаратуру, то на
•
•
•
аднёеся да справы пры заключэнні дога- •адсутнасць літаратуры ў бібліятэцы.
Нартбюро Саратаўскага
дзяржаўнага
вору 3 дыракцьюй МДУ і ВЭІ. Неваторым
У
выдіку
ўсяго
гэтага
цэлы
месяц
часы
універсітэта
прыпяла
настанову
аб уста"
студэнтам не было квашэр, і яны вымупа нямецкай мове патрачады дарэмпа. Тав. наўленні дошві г>нару на старонках
шаны бьйі хадэіць па вуліцы.
упіверсітэцкай іпмаігтыражкі.
За
17 дзён
такой,
з
дазволу Каліноўсікая жала клапоціцца аб выка(«Сталинец»),
сказапь,
практыкі
ні
адзін
са яайніі вучэбпай праграмы. Халатпа адно•
*
•
студэнтаў не выканаў сваёй работы, Пра- сіцца да сваёй работы і кафеота замежУ Еазанскім дзяржаўшыім універсігэце
кгыіка правалена. Бескарыша заграчаны
ных моў.
імя В. I. Лешіна разгорпута дзейспая паддзяржаўныя сродкі. «Стомдеяы» клопатаСтудзнты IV курса фізмата рыхтоўіка ж овятасаваяню 135"Гойзя ушмі аб практыцы, Габрыеі^^' палпешна
Быехау яа курорт.
f
I. ФІШАР, Д. ЛІПОЎСКІ, С. ХАЗАН, ГЕР- Берсітэтіа ^(«Ленинец»). _
ЦЫК I ДР.
В. а. адк. рздактара I. Д. КАЛІНІН.
Ц. МЕДНІК.

Мінск, друкарня «Звязда».
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