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НЯХАИ ЖЫВЕ ГЕРАІЧНАЯ АРМІЯ ГЕРАННАГА НАРОДА
М А Г У Т Н А Я
I НЕПЕРАМОЖНАЯ
РаАоча-Сялянскай Чырвонай Арш і
ІЕАаенна-Марскому Флоту споўнілаая 22
[гады. Овяткаваше слаўнага ю5ілоя ўз[броеных С1Л краіыы соцыялізма— вялі|кае народаае свята, дзень агляііу нашай
{баявай гагоіўнасці.
У суровы 1918 год, калі маладая,
Іяпчэ йоаврэшііая соцыялгетычиая рэсІпублііікл 3 усдх баікоў жалезным вальцом
была акружана полчышчамі белых армій, вьадагньпя стратзві і таівтыюі лролеI таргвай рзволюцыіі Іейін і Сталін отва
рылі Чырівоную Армію.
Імёгаы Лешша і Отаяіна залатымі літарамі ўпканы ў ста.роніКіі г^аічнай гісторыі нашай ірэволюцыі. Ва умовах разарэшія, голада і йішчаты, адісутііаопіі
віатэрыяльнай базы і ўзбраення, палвіі
Чырвонай Арші пал кіраўніцтвам "выдатных палікавоігцаў Фрунзе, Варашылава,
Будзённага. Чапаева, Шчорса, Еатоўсвага
і д.р. еамааідана змага.ііся і перамаігліі ла
фронтах грамадзян'Свай вайны.
Перамаглі таму, што зіабытая ў кастрьгчтку 1917 .года co.BeHiKaH ўлада бы
ла дорага кожінаму байцу і камапдвіру,
кожнаму працоўнаму; перамаглі таму,
інто «Чы.рвоііая Армія верна і аддана да
мнца свайму ^іарсду, за штО' любіў яе'
і падтрыім'ліі.ваў народ, яж сваю родяую
а^ію»^. Певамаглі таму, што ба.рацьбой
Кііраіваў разам з Летным лешпы іпаілікаводдец уеіх часоў і народаў вяліікі CTajPiii.
Дваццаць два годы до&лесная Чырвоная
Армія І Ваенна-Марскі Флот стаяць на лістамі манергеймаўскую свору і гэтым
варчге інтарэсаў працоўных, на ва.рце самым ліквідуе небяспечны ачаг вайны
соцыялізма. Ад Львова і да Владаівастока, каля граніц налнай радзімы.
Ооеецкі народ— народ геро.яіў,
народ
ад Каўіказскіх гор а да суровай Поўначы,
даыім і ноччу (СЫНЫ працоукага народа пераможцаў. Е а ф,вантах грамздэянскай
эорка аберагаюць совецвЕя рубяжы. 8 над вайжы, у барацьбе з япоикжай ваешпчыметкага вока coiBeiiKara байца не ўйеіц ні най, 13 «хвааёніай» арміяй былой паяскай
аднажт ворагуГратца
сопыялізма Польшчы, нарэшце ў баях на палях Фін
закрыта на модны сталінскі замок. I ні- дящ ьй с а зівіычайіных простых людзей
выраслі народныя героі, 'багатыры, праслаКОЛІ нікому не прайсці праз яе.
Чырвоная Армія і Ваенна-Марскі Флот вііўшыя сілу соведкай эброа. Рады Герояў
пгтодоёнінымі клопаташ партьй і ўрада Ооівеціката Саю за папоунолшся но®ымі оот
ператвораны ў самую магутную і несак- нямі нуж ны х сыноў совецкага народа,
ва
славу сваёй .радзімы драяів’д
руша^ную сілу Ў свеце. За годы ста- ж ш
ліяаках пящгодалс, на базе індустрыяліза- дуды гвраізма.
У ГРОЗНЫ' час трывогі іх стане ты сячы ,
ДЫІ
кра’ны І каяектыв'задыі сельскай
гаспадарюі^выраела колькасна і якаена, мільёны.
«Когда страна быть прикажет .героем
тэхнйчна узброг'лася наша Чырвоная АрМІЯ І Ваенна-Мареям Флот.
У нас ге.роем становится любой».
Н яхай бесяцца у сваей 'бяссільнай зло
Двапдаць другую гадавіяу Раібода-Сяляаскан Чырвонай Армііа і Ваенна^Марско- бе падпаяьш чы кі вайны . Я к ір ін ітн і,
га Флота мы адзначаем у момант над- ў дёс, стаіць і будэе стаяпь наш а кзаіна
ружанай міжнароднай абстаноўкі. Полымя сярод буш ую чых хваль дажываю чага ові;й
другой куперыяілістычнай вайны ўжо па- век iMnepbiHaisMa.
3 ножным днём р а с т у т , унутра.ныя О'лыхае над сшетам. «Оёігня мы етаім
перад пагрсзай, што вайна ў Еуропе, ра лы І міжна,годны аіўтарытэт Совецкага
зам _ 3 ва.иной у Аэііі, ператворыщца,— О а н ш ; няспы нна расце дабрабыт прадоу
жалі гэтаму не будзе датзеп рашучы ад- ны х. Народы С СС Р карыстаюцца благамі
пор.— у новую, сусветную, крывавую міра.
бойню нзродаў». (В. М. МолатаўВ
А калі палрзбпа будзе ўвесь 183-мільЯадпалъдрчьгт вайны— франдузркіія і ённы м.ноганацыяналыш Совепкі народ
англ1ійс!к!'я імперыялісты— імкну^пда, як вы ступіць на абзрону свайго вв^тнеючага
на
абарону дарагой,
горяча
ма,га больш расшырыдь фронт вайны, I ж ы цця,
уцягнумь у крывавую
разню
новыя | ліобімай радзімы, I ён псраможа. Зарукай
мільёны няівііппага працоўнага насеяьніц- таму— 'магутная Чырвоная Арм'я i Ваен
ТВ;Ж Яны ўсіміі сіламі і сроакамі 'стараюд-^ ва-М арсв’ Флот, мабілізапыйніая гатоу
ца стаавацыраіваць пайну супроць Совец-* насдь наш ага народа; пераиожа таму.
кага Саюза. Проста і ўскоеяа дапамага- што 'Ніамі кіруе магутніая комун’стычная
юдь яны кату фінскага народа гааава- партыя І вялжі кормчы сусветнай оспырэзу Маяер.гейму, які лакейскі выкодвае яліягычнай рэволюцыі, наш банька, друг
І настаўнік — вялікі Сталін.
задание оваіх гаспаідароў.
Н яхай жыве магутная і иепераможная
Але пе выйдзе! Фінскі народ пры дапамосе Чырвонай Арміі знішчыць гэтага Чырвюіная А'Рімія і Ваонта-М а'-скі Флот!
Няхай жыве жалезяы палікіаводзец уз
выіжыіваючага з розуму вярхоўчіата гаіаваріэза.
броедых СІЛ враіны содыял'эма. печшы
Совецкага
Саюза
таварыш
Доблесныя чырвоныя воіны, выконваю- маршал
чы волю соведкага ўрада, волю
ўсяго Варашылау!
Палкае прывтанне байнам, каман^зЕ ач
совецкага народа, негледзячы на цяжкія
ўмовы, пасі яхова громяць
бедафінскія Е паовЕтрабютшкам Ленінгва.і'овай Ваенвай
банды, праяуляючы цуды гераіама. храб- авругЕ, гвройсвЕ змагаючым.ся з белафінраісн» і адвагі. I недалёк той час, калі С.ВІ1МІ бандамі!
Чырвоная Армія раэвее ў нух і прах
Н яхай жыве арганЕзатар і
права;іыр
спушчаную англа-франдуэеЕІмя імпеірыя- Чырвонай АрміЕ, мудры і вялікі Сталін!
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ВЕКАПОМНЫ ДЗЕНЬ
Дзень 17 верасня 1939 года увайшоу леЕснуючы урад, якЕ, напоунЕшы чамау маю памяць, яв адзЕн са знамянальных даны эолатам, удякау за гранЕцу.
дзён у Ж Ы Ц Ц І. У тэты дзень мне выпала
Усюды, дзе праходяЕла наш а Чьпрвоная;
ш часце з вінтоўкай у руках, разам з на АрмЕя, иасельнЕцтва сусіраівала нас
з
т а й доблеснай Чырвонай АрмЕяй, высту- ввочлсамЕ, з чьвр'вонымі сдягамЕ і ловунгапЕць у па.ход на вызваленне
поацоўшлх МІ Ў чэсць правадыра народаў таварыша)
Заходняй БеларусЕ і Заходняй Украіны ад Огаліна, у
ча-сць дсблеснай
Чырводай
гнёта польскЕх паноў Е капЕталЕогау.
АрмЕіі — вьшаліЕцеільшцы
пры течаиы х
мае. Працсіуныя раяам з Чы|рБО.най АрмЕ
РанЕцой наша часць перайшла гранЕцу
яй адніаўлялі
разбураньгя,
уцяіваўшымі
Ў раёне мястэчва Р ак ау. Раш учым
удапольсік'Ем.і аф'дзрамі і панамі, маеты
і
'ам было лЕквЕдавана супрацЕўлепне пплъ- дарогі. Я н ы даіпаіміаіга.га лавЕць схав аўK.LX афіцзраў і мы увайшлЕ у мястэчва.
шыяся ўзброеныя банда афіцэраў і асадІрацоўныя сустрэлі нас з в я іік зй радас- ішваў.
ню, як сваЕх вызвалЕцеляу.
П м ц о ў н ы я - жыва цЕва'віЕлчіСЯ
жыдцёмАдетупаючы ў напрамку Валожына
'І у
Сове'ГівЕм Оаюэе.
Еожны баец
бьгў
ЗЕльна, польскЕя афЕцэры, не вытодмаушы агітатарам. Мы раокайвалі аб нашым раіашага сакрушальнага удара, уцякалЕ,
а дасны'М цудоўным жыццЕ. Тэта шчасл'явае
і ра:аснае жы ццё, аб як м марылі прыгнеірымусова мабЕлЕзаваныя рабочыя Е сялячаныя іірансўныя быіўшай пансжай ІІольle здавалЕся у палон, кідалі зброю і гру" ш чы, яны атр'Ы'мат. Япы
разам з уоЕмі
чамЕ варочалЕся ў свае родныя хаты . Тэ на.р-сдамЕ іпашага Совецкага
Саюза гзтаіга
та было нябачапае ў гісторыі бегетва з жы вдя ДІВОДІ і нЕвому не адгапутть.
поля бою дэмаралЕзаванай армЕЕ, якою кЕравала бяздарнае
камандванне і ўжо

БЕЛЯНКІН,
студзнт V курса хімфака.

Падарункі мацеры-радзіме
Да дня 22 гадавіны РСЧА фЕзмат прышоў 3 выдатнымЕ выпікамЕ ў справе падрыхтоўку значкістаў. Е гэтаму дню п аірыхтавана': 100 значкЕстаў ВС 1 ст., 36
ВС II ст., 2 7 ручных кулямётчыкаў. 30
станкавых кулямётчы каў,
15 планерыстаў, 2 3 .в ад зіц ел я матацыкла,
38 шофераў, 282 значкіста
П Н ХА
I і II с т .,
5 майстроў м-к вінтоўкЕ, 2 снаііпелы
і
1 лётчык. Такія падарункі манеры-радзіме прыпаднеслЕ сгудэнты фізмата
ў
дзень юб лея слаўнай Рабоча-Сялянскай
Чырвонай Арміі.

Патрэбнл адзначыць старанную работу
ваеннаг-'і работніка факультэта тав. А сіпвова, які многа папрацаваў н аі наладжванііем работы абар"нных гувтко'ў. Да ліку
леіішых актывісттў абароннай
рабо'ты,
маючых па 7— 8 і нават па 9 абаронных
значкоў, алпосЕцца т. Ерасноў Н ., які мае
6 абаронных значкоў. У
1939 г
ён
скончыў лётную школу на вытатна. Т ав.
Сасноўскі мае 8 значкоу, Ш пілеўская Я .
— 9,
Наумовіч — 9 , Савіцкі В . А . —
8 І др.
Htф
♦
У парадку падрыхтоукЕ да святкавання біўшы 2 4 7 ачкоў з 3 00 магчымых. Дру
22 гадавЕны РСЧА былЕ праведзены спа- гое месца заняў
снайпер
Арпюш.эўскі
борнЕцтвы стралкоў 1 класа і майстроў
(II курс гістфака), выбіўшы 2 3 9 ачкоў,
м-к зброЕ па стандарту. Пергаае месца у
спаборнЕцтвах заняу майстар м-к
зброЕ трэцяе месна — стралож 1 класса студэнт
студэнт IV курса фЕзмата т. Цывес, вы- гсафака Лобань (2 2 8 ачвоў).

НА СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫМ СХОДЗЕ
Н вкы ы іі даёя таму
вазах адбыуся
Партыйнае бюро вялкую ўвагу ўдзялямграваздачнатперавьгбарчы схох
партмй- ла абаронна-маеавай ! ф!зкультурнай ра
най арганізацыі нашага універсітэта. На боце ва уп!верс!гэце. Падрыхтаваны соп л
павестцы дня — fiTipaBaaxaHa бюро аб ра- варашылаўсЕІх воншкаў, стралкоў, планебоне партыйнай арганізаныі за
псрыяд рыстаў, вадзіцелей аўтамашын ! г. д. У
3 мая 1938 г . і выюары иовага партбюро. с!стэме вышэйшых навучальных уставоў
Слова для справаздачнага даы ада агг- Наркамасветы БССР універсітэт заняў пер
рымлівае саква(тар паргыйнага бюро_ тав. шае месца па абаронна'ДІіізкультурнай ра
Цоір. Тав. Цощ> даікдадвае
паіртыйнаму боце.
сходу аб рабоце партыйяага бюро за мінуНядрэнна пастаўлена і мастацкая самады перыяд. Еіруючыся пастановай
Ц Е дзейнасць. Універсігэт заняў першае мес
ВКП(б) аб аднаўленні прыёма у
партыю ца на рэспубліканс'кай алйгаіядзе мастацІ пастановамі X V III паргыйнага з’ езда, на кай самадзейнасці.
ш а партыйная арганізацыя за оправаздачУ разгарнуушьгхся спрэчках на справаиы перыяд значна вырасла. Принята 56 здачы сакратара партбюро тав Цоіра кочалавек у кандидаты ВП(б)Б і 25 чала -чуністы падвертлі работу партбюро жорвок пераведзена з кандидатку у
члены сткай крытыцы.
— Вял!кім недахопам у рабоце парт
партыі.
Партыйная арганізацыя расла,
талоу бюро, — таворыць тав. Левін, — - было
НИИ чинам, за лік лепшых комсамоль- гое, што партбюро не правярала выкананп ау ,— людзей, иакашда аоданых
сіпіраіве яя сва!х рашэнняў. Незднаразова, напрыкпарты! Л е н ін а -^ т а л ін а . Наша партарга- лад, став!лася пытанне аб дыспыпл!не,
нізацыя выхавала цэлы рад комуністаў, прымад!ся пастановы, а як яны выконвзЯ К ІЯ зараз працуюць на кіруючай комса- ЛІСЯ на справе ніхто не правяраў. У са
мольскай І партийна® рабопе (тт. Фердэр, мым партбюро; абавязк! пам!ж яго чле
Ганчаро'ў 1 ін ш .). Н а рабоце па выбарах нам! не был! выразна вызначаны, што
у мясцовыя советы прапоўных
г.ырасл! не магло не адбіцца на рабоце бюро.
новыя кадры актива, выдатныя агітатаТт. Зальдзін, Еавхуга, Бейдшсон ! !нш.
ры 1 прапаганіысты (Нікалаеў,
Зябкіна у сваіх выступленнях адзначалі, што парт
і ііяш.). Лопшыя 3 іх падаюць зараз заяшы бюро не звяртала адпаведнай уваг! ! вельм! слаба кіравала партгрупам! на факульаб приёме ў партыю.
Члены і кандидаты парты! вывучаюць тэтах.
«Каротк! курс гісторы! ВЕП (б)» у індывіМногія комуністы ў сваіх выступлен
дуальным парадку. У дапамоту вывучаю- иях указвал! на
недастатковую
работу
Чым гіоторыію партыі бьш- прачыгвана 47 партьійнага бюро па кіраўніцгву і арганілекпый па асноўным пытанням марксісц- зацыі вывучэння марксйпка-ленінскай тэка-лен!нскай тоорыі. Было таксама праве- орыі ва універс!тэце.
дзена некальк! тэарэты чньк канферэнцып.
Тав. Разумнікаў падкрэсл!ў, шту> парт
Аднак патрзбна адзначыпь, што партый"
бюро не звяртала ўваг! на тое, як выву
нае бюро не аргашзавала ўчота работы
чаюць асновы маркс!зма-лен!н!зма навукопа вывучэнню «Еароткага курса гісторыі
выя работнкі. Некаторыя з !х не поацуВЕП (б)» 3 ікомутетаогіюць над вывучэйпем асноў
марксізмаУ акадэмічнай вучобе Еомулісты занял!
ленінізма, дзякуючы чаму лекцы!
іншы
авантарднае перадавое меспа,
тым
не
раз чытаюцца не на адпаведным ідэйнаменш процант непаспяваючых студэнтаў
тэарэтычным узроўш.
у цэлым па yHiBepciTaty засгаеіріа _даволі
У выступленнях друпх таварышоў быў
н!зк!м. У апошняй экзаменацыйяай со
си пропант нездавальняючых адзнак скла адзначан яшчэ цэлы рад недахонау у ра
на
да ў па истфаку 3 ,6 , па біяфаку— 4 ,1 , па боце партбюро. Так, было ўказана
фі'змату— 4 ,5 .
Соцыялісгычнае
спабор- нездавальняючае становшча еоцыялістычработу'
н!цтва не стала метадам барапьбы за леп- нага спаборніцтва. на' дрэнную
гаспадарчай
частк!
універсітэта.
шыя паказчык! ў вучобе.
Бельм! мала ўвагі удзяляла пар'^юро
Дысцыплша ва ўш версітре^ сярод студэнтаў ! навуковых ра'ботнікаў стаіць па навукова-даследчай ! вучэбна:'педагаг!чнай
крайне НІЗКІМ узроўні. За першае паўгод- рабоце кафедр. Тав. Цоар нічога не ^ скадзе бягучага навучальната года сп'дэнты заў у сваім дакладзе аб гэгым важнейшим
зраб!л! велізарны л!к прагулау — 7490 участку работы. Шчога не было сказана
навуковых
гадз!н. Партыйнае бюро не звяртала дас' ! аб падрыхтоўцы маладых
татковай уваг! па становішча дысцыпліны кадраў-аспірантаў.
Партсход прызнаў палітычную
дінію
ва універсітэце^
Дрэнна працуе ва універсітэце наспен- партбюро прав!льнай, работу зіавальняюпастанову,
ны друк. Газеты выходзяпь перэгуыярна, чай ! прыняў разгорнутую
як правіла не асвятляюпь комсамольскага Y якой намечай рад мер па паляпшэнню
! яартыйнага жыцця, недастаткова змага- работы ва універсітэце. Пасля дэталёвага
юцна за падняцце паспяховасці, за дыс-абгаварэння кандидатур, сход выбваў новае партыйнае бюро.
К. ШАБУНЯ,
цыпліну.

За выдатную вучпбу jj друп'ч паУгвддзі
ПРАЦАВАЦЬ Я Ш ЧЭ ЛЕПШ
Прайшоў першы юемесщр 1 93 9-40 навучальвата года. Вышіві работы студантаў
I ідауііы II вуірса гістфажа сведчаць аб
тым, што асноўная маса студаатаў ііроцавала мко'Га, чэсна, гаыбожа працрацоўвала чытаемыя нрадметы.
У першим семестры ш трупе мы маем
32 -nipiOH. выдатных
аданак а 31 проц.
добрых. Ш эсць студэнтаў— тт. Паўлава,
Двоскіна, Віткоўска.я, Еаміяская, Еарэльскал ! Вельск;— ^выдатнікі вучобы, Біндзюк, Румалаў і Рпзенгауз— ударнікі. На
раду 3 выдатнай вучобай яны актыўныя
ўдзельшкі прамадіскай ! абароннай работы.
Так, тав. Двоскіна стараста трупы, прымае актыўны ўдэел) у рабоце яавуковадаследчага гуртка, таж. Паўлава актыўва
ўдзельнічае ў гуртках самадзейнасц!.
М'ноіія студэнты— актыв'сты абароннай
работы. Студэнты Далмаценя і Багданаў
без адрыва ад вучобы закончил! школу
П'ілотаў. Зараз тав. ДалмаіЦ'еііія займаедца

на, Валчиа, Дучыцкай ! Бейлінсона.

Н а першым арганізацыйным ласяджэнн!
партбюро тов. Цоір выбран
сакратаром
партыйнай аргашзацы!, намеснікам!
са

ВЫНІКІ
У сеаю зн ае свята — 22 гадав.іну Чырвонай Арміі ! Ваенна-Марскога Флота БДУ
сустракае са знатным! дасягненням!
ў
абароннай рабоце. Да 22 гадавіны РСЧА
універсітэт мае 3652
значкісты першай
сгупені І 143 5 значкістаў другой ступені,
ШТО прыпадае каля трох значкоў першая
стуяені І больш чым па аднаму значку
другой ступенг на кожнага студэнта.
3
ліку 1435 значкістаў
другой
ступені
3 сакавіка 1939 года па люты 1940 года
падрыхтавана:
варагаылаўскіх
коннікаў
82, інструктароў
П П ХА
!
значкістаў
П П ХА другой стунені — 310, ГСО дру
гой ступені — 3 0 0 , ВС другой стунеш—
7 3 , ручных
кулямётчыкаў — 8 0 , станжавых кулямётчыкаў — 8 7 , матацыклістаў — 8 2 , вадзіцеляў
машын — 7 1 ,
планерыстау — 39. снайпераў — 6 іг .д .
Дзесяткі і сотні студэнтаў, авалодаўшых
ваеннай спецыяльнасцю, сотні арганізатараў, Інструктароў па розных галінах абаронна-масавай работы — такі падарунак
маперы-радз!ме
ў
ізень
22
гадавіны
РСЧА і Ваенна-Марскога Флота прыносіць
моладзь Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Гэты і вышкаў студэнцкі калектыў БДУ

Пастанова нарты! ! урада а б умацанан'
я! працоўнайдысцыпліны не ў
меншай
меры а д а и я д а ! да сгудэнтаў у н івб рсш та. Аднак, рэвтарыят, дэканаты ! прамадОКІ1Я аргашзацы! факультэтаў ©ельім! слаба
вядуціь барацьбу з прагульшчыікяіміі. У вынйку прагулы, спаізненн! на левны!. уход
8 лекцый ведьм! частае з’явішча на ўоіх
фажультэтах і кур сах.
,

Мінск, друнарня «Звязды».

РАБОТЫ

дабіўся дружнай штодзённай работай грамадскіх аргая!зацый, комсамольскай, Асо'
авіяхіма, над кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі універсігэта. У грамадскіх арганізацыях універсітэта штодзённа вырошчваецца абаронны акты ў. Ён расце з дня
ў дзень і вядзе за сабой усю студэнцкую
масу на авалодванне вяйсковай справай,
на гатоўнасць да абароны радзімы.
Да такіх актывістаў абаронна-маеавай
р а ^ ы належаць тт. Свержынскі.
Тамашоў, Чарняўская. Тав. Еарпіловіч і Макарэнка здалі нормы на рад абаронных значкоў (В С , П П Х А , ГСО шершай і другой
сгішені, ручны і станкавы кулямёт)
і
з’яўіяю цца шіцыятыўным!
работнікамі
ў гал!не арганізлцыі
абаронна-масавай
работы на факультэтах.
Лепшым актывістам абаронна-масавай
работы з’яўляецца таксама тав. Фёдараў
ефізмат). які здаў нормы па ГПА, Б С,
П П ХА , ГСО першай ! другой стунені, па
ручному і станкзваму кулямёту, мятацыклу, ва'дз»нню машьгн, планеру і падрыхтаваўся ўжо да здзчы норм на парашутыста другой ступені.
Ініцыятыўным арганізатаоам' абаіюннамасавай работы ва універсітэце з’яўляецТыраж 1500.

Профорг щупы

Сонісшіаборшггша на факультэце ператварылася фактычна ў бумажную нісайшу.
Еіоімсоіргі j профорг! лдчань
сваю місіі»
толькіі ізажаючыць соцдагавары» ые aipraniзуючы каштроля ! іправеіРій юпабооикгова.
Адсутнічае ! дысцыпліна на фіэмаце. Аб
гэтым ■'яЮнрава сведчьщь той фаііп'. пгто за
першае паўтоідае студэнты воабйл! 3000
'гад»!н прагулау (!?). Гэга у оваю чарту
І нрывялр асобніых сгудэнтаў да иевдачы
прадметаў. Бо як зараз высвіетл!лася запазычанасць прьшадае галоўным чинам
на тых студэнтаў, як!я ў гаду не лічыл! патрэбньш наведваць заняткі.
Вьиугушушы на сходзе рэ®тар універс!тэта та®. СавіцкіІ ушзаіў на недахопы
факультета ! ж !х зн!шчыць, адзначыу
на неабходяасць «амай шаяцучай' баращьбы
8 недысцьшліішіавшгасішо.
Сами йноігалш факультэт ушюфсіітэга
павінен з апюаншяша выйкш! на першае
месца.
Д. С.

На Оігфаку патураісць прагулыичыкам

Так, напрывлед, на біялатічаым факультэце за першае паугоддзе 1939— 40 павучальнага года прапушчанг. 3111 вучэбных гадзін, 3 Я К ІХ 1.653 без уважлшых
прычын. Здавалася-б што гэтыя ганебныя
лічбы пав!нны был! ўсхваляваць дэканат
1 грамадскія арган!зацы! бдя^'ака, з тым,
кратара выбраны тт. Зальцман ! Дучыцкаб у другім паўгоддзі не дапусц!ць пакая.
добнага з’явіш ча. Аднак, факты гавораць
C.XOJ партыйнай аргашзацы! выбраў дэаб зус!м ІН Ш Ы М . За 10 дзён вучобы
з
.тегатаў на раённую партыйную канферэн7 па 17 лютага • на факульгэце студэнты
ныю Ў складзе наступных
таварышоў:
прагулял! 1.0 5 7 гадзш, з 1х
634 без
Ноіра, Савіцкага, Фердэра, Валчка, Смауважлівых прычын. Асабліва многа прагукачова.
лаў падае на II курс, студэнты якога пра3 нравам дарадчага голаса выбраны тт.
пусцілі без уважлівых прычын 173 вучэбДучыцкая ! Перкін.
НЫ'Я гадзіны; студэнты I курса прапўсціл!

ВЯЛІКЯЙ

М. П. БЕЛЬСЙІ

Вывесці факультэт з прарыва
На ф!амаце адбышаўся схюя ктгуяанггаў г
нш увовы х іработнжаў. Дэкан ф;аЕультэта
тав. Сагалш іч зрабііў даклад аб вы ш ках
цершага ійаўікшзя бяіучага навучальната
■ада.
Факультэт мае вельм! н1зк!я паказчык!
Ў ісшаёй рабоце за перопае паўтоадзе. Цроцант выданных адзнак складае 2 8 проц.
3 агульната ліку 916 адзнак. выютаўдепых у прайшоўшую сесію,
41 адзнака
дрэнна,
291
здавальняюча, 325 добра,
102 отудаиты
заісталііая
пасля сіесі!. з
«хвастай!», з !х 37 ч а м в е к маюпь запазычанасць па двум ! больш прадметам
(Окураговіч, Галвоўокая. Ш а х н ш ч . Рыбзж
! др.).
Сход прайшоў па-дзелавому. Вы сгупіўшыя студэнты тт. Бабейка. Нахмановіч,
Ас!пкоў, Юдз!ель р з к а крытыкавал! раб ^ профсаюзнай ! комсамольскай арганізацый за слабую барацьбу за паспяховасць ! дысцыпліну.

НОВЫ СКЛАД ПАРТБЮРО
17 лютага на справаздачна-выбарчым
партийным сходзе тайным
галасаваннем
выбран новы склад партбюро знаступны х
таварышоў: Цоіра, Савіцкага,
Зальцма

ў школе інструктроіў; Еаган Іан втчыц'
ца ,ў HiRoae медсясцёр запаса.
Нараду 3 некаторым! поопехмй f иа
шай ірабоце ёсць шіога нодахопаў. Невагорыя таварьйны не выканалі свае абавя
зацельствы оіа даюашіоірах, мала цраплв'алі
аіад сабой.
Студэат
Црашчыаш
часта
праіпусжае бев уважлі'вых црьйыя урокі,
Ён адмовіўся заключыць соцдагашр.
У соцыялістычн'ых абаівязацельствах ш
даугі семестр мйонія студэйты лбадшзал:
ся здаць усе црадметы на выдатова, авзлодаць сганкавым кулямётам,
«датна
выконвадь даручаемыя заданні. Друг! се
местр у нас будзе значна цяжэівіьгм г
нараўланні з псршым. Прыдэецца «шчэ
больш цашраіцаваць. Мы начал! семшарскія заяяткі 'на асновам м ар ксш »-іен інізма. Усім студэятам пачрэбна ыыбоска
Бывучыць першакрыніцы маркшма-лені
нізма, авалодаць навукай навук.

ца выкладчык ваеннай кафедры тав. Гладкі. Ё н падрыхтаваў больш 100 інструктароў
і значкістаў П П ХА другой сгупені. Зараз
рыхтуе парашутыстаў
другой
ступені.
Актыўны ўдзел у абароннай масавай ра
боце ў БДУ прымае член Горсовета Асоавіяхіма етудэнт IV курса г іс т ^ к а Луцэвіч.
Вын!кі
соцыялістычнага
апаборніцтва
паказалі, што лепшыд вынікаў п а абарояна-масавай рабО'Не да дня 22
гадавіны
РСЧА дабіўся фізмат, як! па універсітэту
заняў першае месца. За ім ідунь геафак,
гістфак, хімфак і біяфак.
Побач 3 гэтымі дасягненнямі нельга н^
адзначыць, што ў нас адстае фізкультурная работа. 3 сакавіка 1939 года на лю
ты 1940 года па фізкультуряа-масавай
рабоце універсітэт мае ўсяго 85 зданых
норм, у тым ліку ГПА першай сту ііен і-^ 2 5 .
Гаксама не зус!м здавальняюча
абстаіць
справа у абаронна-масавай рабоце з прафесарска-выкладчыцкім складам ! адм!нісграцыйна-тэхнічным персаналам. Са 188
чалавек тольк! 34 здал! абаронныя нор
мы, у тым ліку 5 норм на ГСО першай
сіу п ен і І 21 П П ХА першай сттпені.

без уважлівых прычьш 222 гадзіны. Зусім
зразу меда, чаму гэтыя курсы з’яўдяюніда
самым! адсталымі I па паспяховасщ.
У в ь ш к у бяздзейяахш!! дэкаяа факультэта
тав.
Годнева і грашадск!х аргайіізаный
прагулы расті^ць штодаённа. 7 лютага на
пеіршыім курсе не з ’явгаася я а ізашгтк! 6
чал, п а другім— 7 , ди трэні’зм— 6 , на чайівіе!ртым— 9.
П а 2 — 3 дні
п р ап усц ш
студэнты Лы суха. БабіноіБІч. Пагрэбіцкая,
ЕулвкОна., Валасеівач, Еруцелева, Хлапіцкі і
!іішп. Увоігуле, на заніяткі 7 лютага не
э’явьдіся 33 студэнты.
Студэятка III курса тав. Г!глгш зус!м
не нав'едвае леюпы!. Яна прыходзздъ ва
уитерсятэт адэін раз у месяц... за атры
маннем стьшеяды!.
3 прагульшчыкам! патрэбна .павесц!
рашучую бадацьбу, не сяыняючыся перад
таікімі морам!, яік зяяцце оа стыпевдьй !
выкшючэиие з уніввгігэта.
М. САВІЦКІ. 3. ЗАВІСТОВІЧ.

П Р А Ф К О М
ПЕРАД ВЫБАРАМ1
3 25 лютага 1940 года пачынаедца
справаздачна-выбарчая
кампанія
профсаюзнай аргапізацы! Б Д У.
Оправавдача
І выбары нізавых црофсаюзных органаў
маюць
вяліікіае
палітыйоа-шыхаваўчае
значэнне для ўсіх членаў саюза ! ўсягв
студэнцкага к а л е іЕ т ы в а ,
За
справаздачны неірыяд прафккхмаи
праведзена вялж ая пал!тыкаівыхаваўчая,
культурна-масавая, абаронна-фізжультурная
работа. Многа ўвагі ўдзялялася аздарав!цеільным мерапрыемВтвам сярм членаў са
юза. У дамы ацпачынку было паолана
358 чал ., у санаторы! I курорты— 43 чал.
Побач 3 дадатным! момантам! ў рабоце
прафкома маевда таксама ірад недахопаў.
Прафком не вёў штодзённай барацьбы за
ўмацаванне вытворчай I саюзнай дысцыпл!ны; цэнтр профсаюзнай работы не быў
поіранбсен у ажадэмічную групу. Прафком
иедастаткова займауся пытаннем іразгоіртвання соцслаборніцтва.
‘

Задача членаў саюза і fCMP) студэипиага каяектыва прьгаяць актыўны ўдэел т
оправаздачна-Быбарчай кампаніі. равгарнуць дэеілавую крытыку і самакрытыку,
якая данаможа ўокрьшь усе дшахсіпы f
рабоце профсаюзнай аргалізацыі.
РЫБАКОВ,

ПЕРШ Ы Н.
Начальны ваеннай кафедры

Облліт № 355.

КАХАНОЎСНІ.
Адказны рэдактар

I. М. ЛЕВ1Н.

