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АГІТАТАРАМІ
Наша краіна з вялівім уздымам рыхтуецца да дня выбараў у мясцовыя Советы дэпутатаў працоўных. якія завершаць
перабудову ўсіх органаў совецвай улады
на аснове Сталінскай Еанстытуцыі.
У гэты дзень савецкая
іятэлігенцыя
разам 3 усімі працоунымі вялівага СССР,
галасуючы за кандщагау блока комуністаў і беспаргыйных яшчэ раз прадэманстрыруе, сваю любоў і адданасць, радзіме,
партыі, вяліваму Сталіну. Лепшыя прадстаўнікі народа будуць выбраны дэнугатамі мясцовых Советаў.
Рыхтуючыся да в'ыбараў, партыйныя,
совецкія і комсамольскія арганізацыі нашай краіны разгарнулі шырокую агіта- цыйна-малавую раіЗоту сярод насельніцтва.
Па-большэвіцку ўключыліся ў надрых"
тоўку да выбараў і арганізацьгі нашага
Беларускага
дзяржаўнага унівіерсітэта.
Каля двухсот комуністаў, комсамольцаў і
беспартыйных таварышоў падрыхтаваны
для ра'боты ў якасці старшыпь, сакратароў і
членаў выбарчых камісій. 45 студэнгаў
і навувовых работнікаў нрацуюць агітатарамі на выбарчым участку.
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партбюро, камітэта ЛКСМБ,
прафкома, МК
і рэктарыята
Беларускага
дзяржаўнага
універсітэта
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Пачэсная работа

У К А З
Прэзідыума Вярхоўнага Совета Беларускай ССР

Партыйнае бюро універсітэта зацвердзіла мяне апітатарам на былым выбарчьйі
АБ ДНІ ВЫБАРАЎ У АБЛАСНЫЯ, РАЁННЫЯ, ГАРАДСКІЯ, РАЁННЫЯ
Ў ГАРАДАХ, СЕЛЬСНІЯ I ПАСЯЛКОВЫЯ СОВЕТЫ ДЗПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ участку. За гэты час я правёў пядь гутарак 3 насельніцтвам. Усе слухачым&йго
1. ІІазпачыць выбары ў абласныя, раённьш, гарадскія, раённыя ў rapaviax, гуртка акуратна і своечасова прыходаяць
сельскія і пасялковыя Советы дэпутатаў праціўных ВССР на 24 снежня 1939 го- на заняткі, уважліва слухаюць гутаркі,
ла.
вельмі многа пытаюць.
2. Аб'явіць пачатак выбарчап ка.мпаніі па выбарах у абласныя, раённыя
Я пазнаёміў ужо сваіх гуртівоўцаў з
гарадскія, раённыя у гарадах, сельскія і пасялковыя Советы дэпутатаў праноўматэрыяламі IV Унечарговай ОеюііВярхоўных БССР 3 24 кастрычпіка Ш Э года.
нага Совета Саюза ССР, з выступлением
Старшыня Прззідыума Вярхоўнага Совета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.
главы Совецкага Уірада тав. Молатава па
радыё. Ідучы насуетрач жаданням хатніх
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР Л. ПАПКОУ.
гаснадынь пазнаёіміцца з яыццём пріцоў22 кастрычніка 1939 г.
г. Мінек.
ных Заходняй Белару^і, я прысвяціў некалыві гутараік гісторыі барацьбы беларускага І ўкраійскага нардаў за сваё выевалеяне.

Весткі а6 ходзе галасгвання у Народнае (нацыянальнае)
саОранне Заходняй Беларусі

БЕЛАСТОК, 22 кастрычніка. На 18 га дзін па Палескай обласці прагаласавала
88 проц. выбаршчыкаў, па гораду Брзст-Літоўск—93 проц., па Беластоцкай обласці—79 проц., ша'гораду Беласток—8 4,5 проц., па гораду Гродна—81 проц.
БЕЛАСТОК, 22 кастрычніка. На 20 гадзін па Беластоцкай обласці прагаласавала 94 проц. выбаршчыкаў, ma гораду Брзст-Літоўск — 98 проц. выбаршчыкаў, па гораду Беласток—93,5, па Новагрудскай обласці—98 проц.

Лепшыя агітатары — тт. Таўбін, Зябкіна, Кухаронак, Нікалаеў і другія з вялікай любоўю ўмела нясуць большэвіцкае слова ў масы. Іх наважае і любіць
насельніцтва.. Аднак. разам з
добрымі
Большасць з нас, студэнтау
першых
прымадамі агітацыйнай работы, ва ўні- курсау унівеірсітэта, упоршыню у гэтым
версітэце ў справе
арганізацыі
ёсць годзе будзе прымаць удзел у выбарах у
яшчэ многа недахопаў.
С/оветы дэпутатау працоуных. Гэга радасны дзень у нашым жыцці.
Мы пойдзем
Колькасць агітатараў, вылучаных для да выбарчых урн, каб аддаць свае галаработы на выбарчых
участках, зараз сы выбрацнікам народа.
значна большая чым у мщ-лую выбарАднак, здзіўляе тое, што сярод стущ!"
чую кашанію. Сярод іх нямала добрых
студэнтаў — выдатнікаў вучобы,
але таў універсітэта да гэтага часу не нааптатары яны маладыя. Няма ў іх во- ладжана работа па вывучэнню ІІалажэшія
пыту агітацыйнай работы. 1м неабходна
штодзёпная дапамога. А яе ва ўніверсітэце няма.

Вывучым выбарчы закон
аб выбарах у мясцовыя Советы дэнутатау працоуных. Работу гэту неабходна
арганізаваць як мага хутчэй па
акадэмічных трупах і у інтэрнатах.
Комсамольская арганізацыя
павінна
}галадзіць гвту справу так, каб , кожны
малады выбаршчыв доіра ведаў выбарчы
закон.
I. РУДЗІН.
Студэнт 1-га курса філфака.

Два апошніх заняткі былі прмсвечаны
вывучэішю Палажэння аб выбарах у мясцовыя Советы дэпутатаў
працоупьи.
Асабліва цікава нрайшлі апошнія заняткі
па тэме: «СССР — краіна пера-чогшага
соцыялізма».
Быць агітатарам — пачэсная работа.
Я 3 вялікім гонарам выконваю гэгы а5авязак. Выбаршчыкі майго гуртка, усебакова вывучыўшы , Палажэнне аб выйарах
у мясцовыя Советы дэпутатаў працоўных,
усе, яік адзЛг, прыдуць яа выбарчы
ўчастаж і прагаласуюць за каядыдатаў
сталінскага блока комуністаў і беспартыйных.
Агітатар Б. ТАУБІН, студэнт III курса гістфака.

ВЫДАТНА
ЗАСВОІЦЬ ПРАДІПЕТ

Пачалася лекцыя па асновах марксізмаленінізма. Лектар тав. Чымбург раска«вае аб падзеях 1917 года, аб барацьбе
нашай слаўнай большэвіцкай партьгі з
За апошні час аслаб кантроль за рабоДваццаць дзён разам з агітбрыгадап польскай дзяржаве, аб беспрацоўі і пра- ворагамі народа. Прыводэіць многа цікатай агітатараў, не праводзяцца кансульследваннях за рэволюцыйную дзейнасць,
тацыі Ў дапамогу ім. што вельмі
адбі- я ігравёў у Заходняй Беларусі.
вых гістарычных фактаў.
Усюды дзе-б мы ні праязджалі, нас аб анты'семітызме. Ля дзвярэіі яўрэяўваецца на якасці агітаныйнай
работы.
іАле ўсё гэта йе даходзіць да асобных
Асобныя аптатары тт. Абезгауз, Кланер^ якружалі людзі, з прагнасцю слухаўшыя урачоў стаялі пікетчыкі і неданускалі с'тудэнтаў ІУ курсаў. Многія вядуць паСідарэнва. вельмі рэдка
нраводзяць за-1 расказы аб вялікім Совецкім Саюзе, аб ' хворых на прыём. Такія-ж пікеты стаялі між сабой прыватныя размовы. Адна стунашым жыцці І рабоце, аб доблеснан ' ля дзвяреіі яўрэйскіх ,крам. Ва многіх
НЯТКІ 3 насельніцгвам.
гарадах на 19—^20 верасня рыхтаваліся дэнша чытае мастацкую літаратуру. К«Чьгрвонай Арміі.
У гэтым годзе сярод студэнтаў першых
У горадзе Маладзечна на прйцягу яўрэйскія нагромы, але зрабіць гэту мок і Рубіна Б. (4 курс хімфака), займаючыся неракладам з нямецкай літаратуры,
курсау ёсць многа таварышоу,
якія 20—^30 міяут каля нашай машыны са- гнусную справу бандзе польскіх граміл
паднялі такі шум, што лектар
павінен
не
ўдалося.
Доблесная
Чырвоная
Армія,
бралася
да
паутары
тысячы
чаллвек,
ўпершыню будуць удзельнічаць у выбабыў
папрасіць
іх
выйсці
з
аудыторыі.
Быконваючы волю свайго народа, 17 верах у Советы дэпутатаў працоўяых. Не- І печакаиа ўзнік мітынг. У людзей—'
У се гэтыя студэнігы—комсамольцы. ^аецрадасныя твары. Мы раздал! масу газет распя падала руку" сваім заходнім братам.
ца, што яны навінны былі-б з шядікай
каторыя 3 ІХ не ведаюць выбарчага закоІ кніг. Насельніцтва прагна чытае нашы
У Ашмяпах група гімназютаў, сынкоў увагай аднесціея к слуханню лекцыі па
на. А агітацыйная работа сярод студэн- совецкія газеты і журналы, яно хоча
багачоў, зацеялі з інамі тэарэтычяую асновах марксізма-ленінізма.
таў у нас зусім не нраводзіцца. Вылуча- всдаць прауду аб квітнеючан краіне со"
дыскусію пра бога. Довадамі з дыялектычІншы раз тав. Чымбург робіць яа ае
ныя для гэтай мэты 24
аптатары не цыялізма.
нага матэрыялізма мы разбілі іх брэдні.
калькі
заўваг для навядзення парадку
Да
мяне
падышоу
вы'кладчык
гімназіі
прыступілі да работы. 'Гаму змяшчаемая
За час сваей работы агітбрыга,іа uaсёння Ў нашай газеце прапанова студэн- І йапра'СІў кііігу па гісторыі Раліі. £н знаёшлася з выдатныймі людзьмі, быаымі Тут-жа сядзяць комсоргі, прафоргі і ста
ра-сты груп, але яны часта
самі пару
гаварыў, што даўно марыў прачытаць
та I курса філфака тав. Рудзіна аб аргаг.нігу аб партыі болыпэвікоў; я даў яму падпольшчыкамі, комсамольцамі. У'се яны шаюць дысцыпліну. Такія адносіны перанізацыі вывучэння выбарчага закона ся- «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Інтэлі- жорстка праследвалкя польскім ^тщам, шкаджаюць
асноўнай масе
студэнтаў
род студэнтау павінна быць падтрымана грнт быў бязмежна рад гэтаму пада- па невалькі год прасядзе^лі ў турмах, уважліва іслухаць лектара.
але пе спынялі сваёй работы. Зараз яны
грамадскімі арганізацыямі
універсітэта. рупку.
У зізіовую заліковую сесію мы павінны
'Вечарам у кінотэатры да пачатку працуюць у часовых упраўленнях, сяНеабходна хутчэй прыступіць да налаздаваць
экзамен па асновах марксізмалянскіх камітэтах. у ра^бочай гвардыі.
джвання агітацыйнай работы сярод сту- сеанса мы развучвалі з прыс^тнічаўшымі Старшы.нёп чаоовага ўпраўлелня Тала- лснінізма. Між тым частка •студзнтаў яшчэ
дэнтаў, да вывучэння выбарчага закона. совецкія лесні. Потым прадэман&трыра- чанскай воласці працуе Аскар Садоўскі. і да гетага часу н« начала прапрацоўкі
валі гукапы кіяофільм
«іВалачаеўскія
Ён, са сваім братам Герасімам, за пад- літаратуры па гэтаму важяейшаму прадАгітагары павінны сваю работу арга- дні».
польную
работу у компартыі прасядзелі
У Малахіечна ёсць дзве гімназіі і
мету. Яны пфывыклі рыхтуваць экзамен у
нізаваць тав, каб выбаршчьгкі змястоўна
адзін ліцэй. Для гімназістаў мы далі адзін ў турме 13 месяцаў. Тры годы правёў у апюшнія дні, перад здачай яго. Адсюль і
ведалі выбарчы закон, добра разбіраліся кіносеанс. Да пачатіку кіто я расказаў засценках Гродзенскай турмы дваццацівынікі часта атрымліваліся плачэўныя.
у пытаннях унутранай і знешняй палі- сабраўшымся гімназістам аб жыцці і ву- гадовы юнак Суцкеведн«ві.

Пісьмо 3 Заходняй

ТЫКІ.

Вяліві размах агітацыйнай работы гэ"
тага года патрабуе ад партыйнай і комсамольскай арганізапый універеітэта шп»дзённага большэвіцкага каніфолю і кіраўніцтва гэтай пачэснай і складалай работай.

Беларусі

У«х ІХ вызваліла доблесная Чырвоная
чобе нашага совецкага студэнцтва. Яны
прагпа лавілі кожнае слова і горача Армія.
аійадыравалі ў чэсць таварьшіа Сталіна
Вызвалены народ будуе сваё шчасце.
і партыі большэвікоў, якія забяспечылі Лепшыі CBaLx прадстаўнікоў ён тіасылае
совецкай модадзі шчаслівае юнацтва.
дэпутатамі ў Народвае Сабранне.
Усюіды йасельнііугва з болем на душы
П. ЧАРНЯУСКІ,
расказвала аб праклятым жыцці ў былой
студэнт IV курса гістфана.

Патрэбна зараз-жа прыстушць да глы"
бокага і дэтальнага вывучэння літаратурьв па асновах марксізма-леніяізма. Гэт»
забяспечыць выдатаае засваенне прадмета.
СТУДЭНТ.

ВЫДАТНАЙ ВУЧОБАЙ СУСТРЭНЕМ XXII ГАДАВІНУ
П а д знакам соцспаборніцтва
Усе кафедры фізіка-матэматычнага фа- чаіі работы. Многа ўвагі ўнядрэшш накультэт ўдзельнічаюць у сюцыялістыч- вукова-даследчай работы сярод студэнтаў
ным спаборніцтве на лепшую паетаноу- аддае асістэпт тав. Родаў.
к у вучэбнай, навукова-даследчай і граПа ініцыятыве дацэнта т. Пелепа ў
мадсвай работы. 85 проц. ydx яавукювых гетым годзе разгорнута вялікая работа
работніваў заключылі паміж сабой івды- 3 настаўнікамі горада Мінска.. Ёя уцягвідуадышя дагавары па соцыялктычна- нуў у гэту работу не толькі работпнікаў
к у слаборніцтву. Асноўлымі пунктамі, фізмата, але і астатніх факультэтаў.
совдагавароў з'яўляюцца: глыбокае аваІІедахоішм ў арганізацыі ооцспаборлодванне большэвізмам, палепшаняе педа- ніцтва з'яўляецца слабы ўдзел у ім
гагічнай і навукова-даследчай работы, дапаможнага і тэхпічнага персанала.
актыўйы 'ўдзел у грамадскай і абарон22 гадаівіну Вялікай Еастрычіііцкаіі
в а і рабоце.
•соцыялістычнай рэволюцыі прафесарскаАсноўная маса найуковых рабоішкаў Еыкладчыцкі састаў фізмата, ажыццяўt чэсцю выканвае свае абавязацельствы. ляючы свае дагаворы па соцспаборйіцтву,
Дацэяты тт. Ламбін і Фёдараў дабіліся сустракае са зна'>шымі поспехамі.
добрей пастаноўкі педагагічнай і даслед, Л. Ж.

ПАДАРУНАК МАЦЕРЫ-РАДЗШЕ
36 студэнгаў займаюцна ў гуртку парашутыстаў.
Зараз у сувязі з падрыхтоўвай да кавтрычніцвіх свят гуртЕоўды
ўзмодненя
іывучаюць матэрыяльную частку парашут», а 3 1 лістапада пачнуць прыжкі з
вккалётаў.
Акуратна наведваюць заняткі і амага-

РЫХ7УЕМСЯ
Пры яашым універсітэ'це ёсць шэсць
гуртвоў студэнцкай самадзейнасці: харавы, народных танцаў, домравы джаз і дуіавы аркестр. У
іх удзельнічае больш
150 студэнтаў. Зараз гурткі разгарнулі
вялікую работу да свята 22
гадавіны
Вялівага Еасгрычніка. Удзельнікі гуртка
народных танцаў рыхтуюць танцы «Бульба», «Ерыжачок» і інш. Хоргурток рыхтуе «Песню аб Сталіне» і інш. Доібра працуе джаз-г>т>ток, якім: кіруе тав. Сераб"
ранскі. £н аддае
гэтай рабоце
многа
ўвагі.
Пры універсітэце ёсць грула салістаў,

юцца за набыццё новай ваеннай спецыяльнасці студзнткі I I курса гістфака Аня
Сверж і Айя Раўкювіч, студэ.нты геафака
Пыцькоў і Сасноўскі.
К святу XXII гадавіныі
Еастрычніка
ўдзельнікі гуртка абавязаліся здаць залікі
і атрымаць зпачкі парашутыстаў -11 ст.
_
А. ГЛАДКІ.

ДА

СВЯТА

явой кіруе дацэнт беларуокан кансерваторыі тав. ІПвайко. У гэтай груде займаюцца шэсць лепшых салістаў уіііверсітэта
гт. Вавула, Паўлава, Еаліноўская і інш.
Рад студэінаў ужо некалькі год актыўпа удзелыіічае у етудэндкай самадзенпасці, гэта тт. Маелоўская, Халецкая, Жы'лінсвая, Бабро^^кая, Касвііцова, Зябкіпа,
Разанава, Закржэўекая і інш.
ІІрадстаячае свята наш
універсітэцкі
самадзейпы калектыў сустрэне добрьйі
паказчыка™ і ііакажа перад студэнтамі
свае даеягненні.
Б. САПОЖНІКАЎ.

Уключаемся ў спаборкіцтва
Правтычнымі справамі адказалі студэн'
ты і навуковыя работнікіі пашага універсітэта на заклік главы совецкага ўрада
таварьша Молатава — чэсва і самааддаяа
працаваць на сваіх пастах і гэтЫм дапамагаць слаўнай Рабоча'Сялянскай Чырвовай Арміі ў вызваленні працоўяых Заходняй Веларусі і Заходняй Увраіны ад іга
панскай Польшчы.
Студэнты гістарычнага фавультэта ўзялі на іябе рад! правтычных абавязацельстваў: здаць экзамены ў зімовую заліковую сесію на выдатна і добра не менш
яя 75 проц., падрыхтаваць 60 варашы«аўскіх стралкоў I ст., 15 — ВС I I ст.,
два майстры стралковага епорта, 98 ві^лямётчыкаў.
Сті'дэнткі II віфса
гэтага фавультэта Гося Двоскіна, Вера Віт«оўская абавязаліся ўсе экзамены здаці
на выдатяа.
Але не ўсюды спаборніцтвам ахоплены
fee студэнты. На біялагічным фачсультэце
вьгвлючна марудна разгортваецца спаборяіцтва па прычьгае бяздзейнасці
комсайоіьскай і профсаюзнай арганізацый. Гэгу важнейшую справу тут пусіц.іі па са-

мацёк. Больш таго, старшыня факультэцкага профбюро тав. Жарыкау узяу пеправільны к>т>с у справе ' спаборніцтва.
«Не можам мы заключаць соцдагавары на
IY курсе, 00 здаем у прадстаячую сесію
толькі адзін прадмет», — разважае ён.
Няма патрэбы даказваць, што падобныя
гнілыя разважаппі шкодзяць выдатнаму
руху патрыётаў.
Не лепш абстаіць справа з
арганізацыяй соцыя.адтычнага спаборніцтва і на
астатніх факультэтах.
Еамітэт комсамола і прафком мала цікавяцца разгортваннем
соцыяліістычнага
спаборніцтва. У прафкоме нават не ведаюць, колькі студэнтаў заключыла соцдагавары.
Мы папярэдадні выдатнай даты —^ХХП
гадавіны Вялікап Еастрычніцкай соцыялістычнан рэволюцыі. Увесь народ нашай
н^абсяжнаіі радзімы рыхтуецца да гэтагд
радаснага народнага свята. Абавязав кожнага совецкага студэнта, уключыўшыся ў
дацспаборні'цтва, выдатнымі паказчыкамі
ва ўчобе сустрэць свята шчаслівага ооюецкага народа.
М. 1ВАН0Ў.

НОВАЯ П Е Р А М О Г А

Усё-ж наша каманда і ў гэтым годзе
заняла першае месца. Гэта дало магчымасць замацаваць прыз за ушверсітэтам
йазаўсёды, як камандзе, заняўшай першае месца тры разы надрад.
Лепшыя бегуны тт. Сцюлькевіч і Сідарэнка занялі першыя месцы ў забегу па
1000 метраў для жанчыя іі мужчын. Добра выступал! тт. Ерышчановшч, заняўшы
другое месца на 5000 метраў, УрбаН0ВІЧ — трэцяе месца
на 5000 метраў,
т. Пыдькоў — трэцяе месца па 1000
метраў, Еарпіловіч, Крук і др. Трэба адзначыць добрыя паказчыкі студ,энтаў-фізкулвтурнікаў новага набору
тт.
Кробавай, Верыго (гктфак), Чэкалінскай
І Стальмаховіч (філфак).
БРЫШ, фізорг БДУ.

ПЕРШЫЯ СЕМІНАРЫ

35 год навуковай
і педагагічнай дзейнасці
праф. В. Н. Перцава

На I курсе гістарычпага
факультэта
ўжо праведзены два семінары па першаму
раздзелу «Еароткага
курса
гістоірыі
ВЕП(б)». Япы паказалі, што
асяоўная
маса студэнтаў з усёй сур'ёзнасцю прыступае да вывучэння «Аспюў марксіэма.лепіпізма». Да занята^ большасць таварьг
шоу глыбока распрацавалі першы раздзел
падручнка, артыкул Леніна «Три псточнпка п три составных части марксизма»,
«Еоммунистический манифест».
Змястоуна выстунілі на
Сбмінары тт.
Назарава, Платонава,
Фрыдлянд, што
сведчыць аб іх сістэматычпай рабоце.
Але ёсць яшчэ асобныя студэнты, які)!
не чытаюць нават міяімума рэкамеядуемай літаратуры, не ўдзельнічаюць у рабоце семіпара. Гэтыя таварышы не хочуць
зразумець, што
авалодаць марксізмамленіпізмам можна толькі тады, калі будзеш
сісгэматычяа вывучаць «Еароткі
курс
гісторыі ВЕП(б)» І твюры класіваў марі;ксізма-лепійізма.
БЛІНЦОЎСКІ.
Студзнт |-га курса гістфака

БЕЗ К І Р А У Н І Ц І В А І Д А П А Ш
3 25 верасня я працую агітатарам
па былым выбарчым участку, прымацаваіЛім да універсітэта. За гэты час я
правёў пяць заяятак. Насельніцтва вельмі цікавіцца выбарчым законам і нытаннямі міжяароднап і
ўнутраігай абстаноўкі.
''Дапамогі ў сваёй работе ад грамадскіх
арганізацый універсітета мы, агітатары,
за апошні лас не адчуваем. Агітатары,
якія прыходзяць за кансультацыяй, заўсё"
ды бачаць на д,звярах кабінета замок. Работа агітатараў і якасць яе не правяраецца.
"
Нядаўна праводзіўся сход выбаршчыкаў. Але і ён не быў падрыхтаваяы.
Ча/стка агітатараў не забяспечыла яўку
Быбаршчыкаў, і на сход з'явілася ўсяго
каля 20 чалавек.
^
Да выбараў асталюіся нямнога часу.
Партыинаму і комсамольскаму бюро пеабходна зараз-жа артанізаваць дапамогу
агітатарам у іх рабоце. Неабходяа арганізаваць кансультацыі і кантроль за
іх работай.
НІКАЛАЕЎ.

(Пісьмо 3 Заходняй Беларусі)

МІНСН, друкарня «Звязды».

шграфамі, — расказвае пажылы
селянін, — паны выматвалі
з нас душу.
Пойдзеш
у папскі лес — 10 злотых
штрафу, знойдуць карову у лесе — 12
злотых штрафу.
Паусямеспа ў насельніцтва не
было
СОЛІ, карасіны, запалак. Уладальнікі зажыгалак плацілі спепыяльны падатак у
размеры 3 злотых з кожнай зажыгалкі.
Мпогія дайывалі агопь з крэмня.
Шкада глядзець на абяздоленых, разо-раных братоў. Хлеба у большасщ з іх
хапала толькі да поўзімы. Больш прыходзілася галадаць. Усюды я бачыў галодных людзей, жабракоў, бледных зяясіленых жанчын і дзяцей. А калі да гэтага дадаць зверскі пацыянальны гнёт,
то атрымаецца жудасны малюнак.
Да
чаго давялі беларускае населыпцтва польСКІЯ паны-крывасмокі.
У горадзе Маладзечна прыход чырво"
пых войск быу радаспым
святам. Населыпцтва сустракала нас з
лозунгам!,
совецкімі рэволюцыннымі песнямі.
Якія гэта задушэўныя, хвалюючыя сустрэчы двух братніх народаў,
быўшых
Обпіт № 2243.

ФІЗКУЛЬТУРНІКАУ

18 кастрычніка г. г. у трэці раз праходзіў традыцыйны гарадскі
крос
імені
Варашылава.
Ужо два" гады універсітэт трынае пераходны прыз Міііскага
Дома Чырвонай
Арміі за пяршынства, заваёваныя на кро"
сах.
,
Фізкультурны калоктыў універсвдта ў
адбыўшыжя вросе гэтага года прыклаў
усе намаганні к таму, каб пакінуць няршынство за універсітэтам. Зашіковыя каманды на кросе былі значна памелшаны,
што давала менш шансаў на выйгрыш.
Выступал! моцныя канкурэнты, як спартыупае таварыства «Харчавік», за якое
выступаў адзін з леншых бегуноў саюза,
Барабаншчыкаў.

HR БРЯТНЯЙ ЗЯМЛІ Ў З Ы Ш Л О C O H U f t
Надоўгаі астанецца Ў памяці вожнага
S нас, байцоў Рабоча-Сялянскай Чырвождй Арміі, ЯКІЯ ўдзельнічалі ў вызваленні працоўпых Заходняй Беларусі ад цольскага іга, векапомная
яоч 17 верасня
1939 года.
У 5 гадзін, па загаду камандавання
фронта, мы перайшлі дзяржаўяую граніцу
Слаўныя чырвоныя палкі пабедапоспа
пайшлі на братняй зямаі. так багата палітай крывёю і слязьмі працоўных.
Вельмі цяжка перадаць моманты хваіюючых, патрасаючьіх да глыбіпі сэрца
«устрэч. Яв родных, доўга-чаканых гас"
чей, усюды нас сустракала насельніцтва.
Вось мы прьпплі ў мястэчка Радащковічы. На вуліцы вышла амаль усё насельніцтва. На тварах кожнага іскрылася
вязмежная радасць. Ад шчырага
сэрца
дзявавалі яны Чырвонай Арміі., Совецкану ўраду, вялікаму совецкаму народу за
врацкую дапамогу. Са слязьмі на вачах,
3 нянавісцю расказвалі сяляне мястэчка
«б оваім галодным кашмарным
жыцці,
дзікім свав'ольстве нольскіх улад.
— Аднымі
толькі
розпастайнымі

ОКЦЯБРЯ

20 год раздзелеяымі ^іравлятай граяіцай.
Даводзілася мпога, гаварыць з салдатамі польскай арміі, якія беглі з фронту, з
палояяымі. Палонных здзіўляла, што іх
не расстрэльваюць. Да тага папужалі іх
афіцэры жорсткасцю большэвікоў.
Армія польская ў поўным сэнсе слова
была дэмаралізавана.
Ніхто не хацеў
ваяваць за абанкроціўшыйся
польскі
ўрад. Над салдатамі ўчыняліся зверскія
расправы. На маіх вачах
раз'юшаныя
афіцэры засеклі на смерць двух салдат
за тое, што яны адмовіліся страляць у
пашы войскі.
Мы, байцы гераічнай Чырвонай Арміі,
3 чэсцю вываналі свой інтэрнацыяпальпы абавязак, пачэспую задачу, ускладзеную на нас ленінска-сталінскім совецкім
урадам.
Насля панурай калпмарнай ночы над
Заходняй Беларуссю заззяла ярвае сонца.
Браты-беларусы разагігулі свае
плечы.
Яны зараз па-новаму будуюць сваё шчасце, прынесепае з Усхода вялікім народам краіны соцыялізма.
М. ЛЕВІН.
Тыраш —

1500.

у сучаспы момант наш
універсітэт
рыхтуецца да адзпачэння
35-гадовага
юбілея навуковай і
педагагічнай дзей'
насці аднаго з лепшых
прадстаўнікоў
совецкай інтэлігенцыі доктара гістарычных яавук праф. Владзіміра Нікалаевіча
Перцава.
Для правядзення юбілея ва ўніверсітэде створана камісія, якая разам з педагагічным інстытутам, і інстытутам) гістсрыі Акадэміі навук Беларусі, распрацавала канкрэтныя мерапрыемствы.
Владзімір Нікалаевіч Нерцаў нрацуе ў
нашым універсітэце з дня яго ўтварэння. Ён заслужана карыстаецца павагай
і любоўю студэнтаў і навуковых работяікаў. Многа часу і сіл аддае Владзімір
Нікалаевіч педагагічпай рабоце і выраш
чванню маладых
навукова-выкладчыцкіх
кадраў для яашай совецкай
вышэйшай
школы.
Адзначэнпе юбілея—35-гадовай навуковай і педагагічнай дэейнасці—іВладзіміра
Нікадаевіча студэнты і навувовыя работнікі ўніверсітэта ўспрымаюць як вялікую надзею і жадаюць Владзшру Нікалаевічу яшчэ доўгіх год плодатворяай
навуковай і педагагічнай работы на ка*
рысць нашай сопыялістычнай радзімы.
Аспірант ПАЛУЙКО.

В

осень

Дзікіх качак, гусей караваны
Не бароздзяць празрыстай вады.
3 высі шлюць жураўлі развіташіе;
Ім паціху спяваюць сады.
Нівы жытам засеяны дбайна,
Зарунеўся налетак абшар.
Над палямі, дзс працавалі камбайяы,
Наплылі табуны оівьгх хмар.
йуйны вецер гуляе па пожнях,
Ад вячэрняй да ранняй пары.
За руплівую праіп" — заможяасць
Восень шчодра калгасу дарыць.
Паўз валгасы, лясы, каля «ооея,
Наўз лугі, гарады і палі
Смела крочыць шчаслівая восень
На бязмежнай Совецкай зямлі.
Рыгор ШКРАБ.
— О—

Чаму не выходзяць газеты
Прайшло ўжо каля двух месяцаў, як
пачаліся заняткі ва універсітэце, а . насценныя газеты амаль не выходзяць. На
фізмаце вьшіаў толькі адзін нумаф факультэцвай газеты. На І-ым-жа курсе да
гэтуль нават не выбрана рэдкалегія.
Не лешпае стаповішча і на другіх факультэтах. На хіміічным факультэце выпушчая толькі адзія нумар факультэцкай
газеты. На геафаку газеты выпушчаны
толькі на I I І I I I курсах. Але першае месца
па бяздзейнасці заняў біяфак, дзе не выпушчапа НІ факультэцкая, ні курсавыя газеты. На гкгфажу вьшушчана газета толькі
на I I I курсе і фавультэцкая.
У інтэрнатах
насценгазеты зуек не
выпускаюцца.
Такое становішча з пасценным друкам
тлумачыцца тым, што ні .комсамольскія,
пі профсаюзпыя арганізацыі не аддаюць
гэтай важнейшай справе
ніякай увагі.
Нартыйнае і комсамольскае бю(ро павінны
нрыняць усе меры, каб газеты выходзілі
рэгу.мрна.
Ц. МЕДНІК.
Чва адказнага рэдактара Вас. ФОМІН.

