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непераможная 
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СТАЛІН I ЧЫРВОНАЯ ЯРМІЯ 

18 ГОД РСЧА 
18 год тАму назад у лгні гра-

мадзянйкай вайш нарадзідаі'я пер-
шая ў овеце Чырвкшя арімія, Ра-
бочы вла« івд йіраўніцтвам пар-
ты! Ленгааг-Сталінапаявяўчьфво-
ны сцяг камуініша на ааной шо-
стай чаістцы эемяаіга шара. Усе сі-
лы міжнаіроднага капітала абрушы-
лкя на маладую соцыялктьтануто 
•враиу. Але яны былі разбіты. 
раэбіты рабоча-сяляні^ай Чырво-
най арміяй. 

Чырвоная армая ведала, за into 
магаец'ца: наша аржія—армія вы-
•̂ пал'еныіх работых і сялян, армія 
дыетатуры пролетарыята, армія 
орз'цтва лаіМ'Ш 'працо^ньрш f w 
нацый, армія абароны ^вабоды 'і 
йеаалсжнаеці народа)? нашай кра-
іны, IltfCb чаму f барацше з бела-
га!арді.!е!йшчыдай ва ўмовах гаша-
даірчай равруіхі Чыршпа'Я агрмія 'пе-
рамагла, драяў'ляючы нрбі.ііваш f 
і'к'торыі гераіэм. 

Чырвйпая армія^—даецішча Вялі-
кай 'пролетарскай рэдалюцыі. Пар-
тия Леиша—Сталііра стазрша 
Чьірвоную ар«ію. Партия Леніна— 
Сталіна натхнялз яе на гераізм, 
на пврамагі. Пад кіраўвіцтвам 
партыі Чьфвоная арміл перамагла. 

На больш небяопечаыя і ад-
казныя франты грамадзянснай вай-
ны Лвнін пасылаў таварыша Сла-
лі№і- Таварыш CmubIh заусёды йас-
аяхова забяшечівіаіў терамогу над 
норагамі. Так было пад Царыцы 
яам. Пад и1ра!̂ нщтвам таварыша 
І'тал;і)на равгромлен Калчак, разбіт 
ІОдаеніч, шшлны' інтэрвенты з 
Поўначы. Пад кіраіўніцтавм тав<і-
рьша Огалійа вызвааети Уііраі'на 
ад белапаляюаў. Пад мраўвічтвам 
таварыша Статна білі вс-рагаў 
лепшыія бальшэвікі тавгфышы Кі-
раў, К^^бьшэў, Оірджанікідзе, Ка-
і'ановач. Пад кіраіўніітгваім партыі 
Леніна—Огаліна наша Чырвоная 
армія на страіх BopiraM абаірайяе 
»ірнав будаўніцтва Совещгага Саш-
за- Партыя вылучыла са сваіх р«і-
доў кіраўншў арміі тт. Фрунзе, 
Ваіршыдаівіаі, ІЕгоіраш, Тухачэў-
скага, Будзсяяага, Блюхера. Гэта 
партыя дала арснй легендарных 
ічфояў Чатаеіва, Шчарса. 

Пасля грамадзянс'кай вайны 
партыя і ўрад ператвараюць Чыр-
воную арімій) ў магутігую тэхнічна 
ўзброеную армію. «У мівулым 
у^нас 'не быую і не каігло быць 

аае щоер, к м 

мы зверглі шитаитой!, а ўлада J 
Hnjc рабочая, у вас ёсць бацькаў-
шчьгаа, І хы будзем адстойваць яе 
нозал(Жнас1Щ.>- (Оішін). 

I Ў гады нерадай і діругой дагці' 
годкі шртыія d ўраід тэхвіігена оера-
ўзбройвао Чыршную армію. У той 
час, кал»! іў 1925 годав ў сярэдніім 
на аоіНіэто чырівоінаармейца было 
2,6 мехаимых кюескіх cu, то ў 
1933 годзе is пріыхойзііццгі ўжо 
7,74. Гэта звачна вышай, чым у, 
псраідавых буржуазных арміях. 

Km аіцшя т н ш , ЧырвокгШ 
армія па праву гашрыщца сваімі 
Байаін9ррам<і і байцаші, як:ія лад 
кірзўнііцтвам щршага маршала 
GuBeayjar.! Сааоза таівафыша Вара-
шылава, даюць узоры аўладавня 
баявдй 'І паліітыічнай шадрыхтоўкай, 
аўладанн'я т^хвікай і даюць пры-
влаіды саіграўдаага геірашу. На-
ша Чырвоная арімія выкавала та-
(ііх людаей, яа̂  Героі Совецкага 
Саюза Цолакаў, Ва{щп'яндУ, Леіва-
неўокі, ЛяпііД'Звўскі іі Даронщ, Уса 
ведашць лстчыкаіў Кусеева, Мілеш-
віна; страшайаутаў Ііракоф'ева, 
Зідле, Прылущкага^ Гадунова-

Стакана|скі рух, стліхаяаўі'к,іія 
метаяы росйць нашага камапдаііра, 
шшага (бапца імайотріам оваей 
Сйравы. Нашы: тавюі будуць ле-
рамэраць ус-е нерашкоды імятаць 
усе прэтрады, імчацца яшчэ хут-
чэй, паражаць воірага беч проімз-
ху»-

Гадатну Чырвошій арміі мы 
сустракаем з нювымі перамогамі 
аа фронце соцыялкстычнаіга будаў-
ніцтва.. Фашыс'Цкая Геіхматя, імпе-
рьшжтычяая йіюйш э кожным 
днём ааняливатодь свае ўадраенні, 
рыхтуючы інаішід на Савецкі ('аюз 
Наша армія — арміія абароны мір-
най нрацы Совецрівга Саюза. Воі'ь 
чаму ўвесь народ Совецкага Саюза 
3 шілімім уіздыімам сустрэў р ш д н -
не ўреда аб на'веліічэнін:! выдаткаў 
на абарону. 

Маігутная Чьнішоная армій—^вер-
.ны варт-авы «квецктх гранііц- I 
ўсякі, хто падыіме руісу на краі-
ну, якая буауе соцыялйм, будзе 
раеібііт і зайшчав. Па абпрону на-
шай вялікай радаімы выступяіц> 
усе народы. «А тыя. якія iiaipa-
буюць нашісді ш нашу .кра'іну,—г 
атрьмаіюць с-акруштны адпор, 
каіб наідалей не твадда было і.ч 
со'ваць ш і ё свжое рыла ў наш со-
вещи агарод» (СТ^ЩН). 

у перыяд 1918 — 1920 гг. тава-
рыш Сталін з 'яўляўся, бадаН, адзі . 
ным чалавекам, якога Цэнтральны 
Камітэт кідаў з аднаго баявога 
фронта на другі, выбіраючы най-
оальш небяспечныя, найбольш 
страшныя дая рэволіоцьгі месцы. 
Там, дзе было адносна спакойна і 
ціха, дзе мы і{елі поспехі, там не 
было відаць Сталіна. Але там, дзе 
ў сілу цэлага раду прычын трашча-
лі чырвоныя арміі, дзе контррэво-
люцыйныя сілы, оазвіваючы свае 
поспехі, пагражалі самаму існаван-
ню совецкай улады, дзе замяшанне 
і паніка маглі ў любую мінуту пе-
ратварыцца ў бездапаможнасць, ка-
тастрофу, там паяўляўся таварыш 
Сталін. Ён не спаў начэй, ён арга-
нізоўваў, ён браў у свае цвёрдыя 
рукі кіраўніцтва, ён ламаў, быў 
бязлітасным і ствараў пералом, аз-
дараўляў абстаноўку. Сам таварыш 
Сталін пісаў аб гэтым у адным з 
пісем у ЦК у 1919 годзе, гаворачы, 
што «ЯГО ператвараюць у спецыялі. 
ста па чыстды кангошань ваеннага 
ведакства». 

Ц а р ы ц ь ш 
Сваю ваенную работу таварыш 

Сталін пачаў з царыцынскага фрон-
та І даволі выпадкова. У пачатку 
чэрвеня 1918 года таварыш Сталін 
3 атрадам чырвонаармейцаў і дву-
ма аўтабраневікамі накіроўваецца ў 
Царыцьш у якасіці жіраўініка ўсёй 
харчовай справай поўдня Расіі. У 
Царыцыне ён застае страшэннц ха-
ос не тольві ў савецкіх прафесія-
нальных і партыйных арганізацыях, 
але яшчэ большую блытаніну і не-
раябяз>ійу ў органах і»аеані,?а ка-
мандвання. Таварыш Сталін яа 
кожным кроку сустракае перашкоды 
агульнага характару, якія не да-
вал! яму магчымасці выканаць яго 
прамую задачу. Гэтыя перашкоды 
абумоўліваліся перш за' ўсё хутка 
узрастаючай .казаццчай іконтрр^во-
люцыяй, якая атрымлівала ў гэты 
час вялікае падтрыманне ад нямец-
к і і aKj-Піштаў, заняіўшчіх Украи-
ну. Казацкія коіггррэволюцыйныл 
банды ў хуткім часе захватваюць 
рад бліжэйшых к Царыцыну 
пунктаў і гэтым самцм не толькі 
зрываюць магчымасць дланамернай 
загатоўкі хлеба для га.іадаючых 
Масквы і Ленінграда, але і для 

•) Надрукавана f з<5о(рна.ку ла50-
годдзя са дня нараджэння тав, Ста-
ліна. 

(УРЫЬАК 3 АРТЫКУЛА)* 
Царыцына ствараюць надзвычай-
ную небяспеку. 

Не лепш аостаіць у гэты час спра. 
в^ i Ў ДРУііх меоцах. У Маокве ад-
бываецца лева-асэраўскае паўстай-
не, на Усходае здрадаввае М д а ў ё ў , 
На Урале раеішваецца і мацнее ч»ха-
славацкая контррэволюцыя, на 
крайнш ноўдні к Баку—падоіраюц-
ца англічане. Усё гарыць у агнявым 
кальцы. Рэволюцыя ііеражывае най. 
вялікшае іспытанне. Тэлеграма за 
тэлеграмай ляціць па правадах к 
таварышу Сталіну ў Царыцын ад 
Леніна і назад. Ленін пайярэджвае 
аб небяспеках, адабрае, натрабуе ра . 
шучых мер. Становішча Царыцына 
набывае велзарнае значэнне. ІІры 
паўстанні на Дану і пры страце Ца-
рыцына мы рызыкуем страціць 
увесь вытвараючы, багаты хлебны 
Паўночны Каўказ. 1 таварыш Сталін 
гэта выразна разумев. Як вопытны 
рэволюцыянер, ён хутка прыходзіць 
да перакалания, нгго яго работа бу-
дзе мець які-небудзь сэнс толькі пры 
ўмове, калі ён зможа рабіць уплыў 
на ваеннае тммандвалне, роля яко-
га ў даных умовах становіцца ра. 
шаючай. 

«Лінія на поўдзеяь ад Царыцына 
яшчэ не адноўлена»,—піша ён Ле-
ніну ў запісцы ад 7-га ліпеня, пера, 
данай 3 характэрным надпісам: Спя-
шаюся на фрс|рт, пішу толькі па 
справе». 

«Ганю і ру^аю ўсіх, каго трэба, 
спадзяюся—хутка адновім. Можаце 
быць упэўнены, што не пашкадуем 
нікога—ні сябе, ні другіх, а хлеб 
усё-ж дадзій. Калі-б нашы ваенныя 
«спецыялісты» (сапожнікі!) не спалі 
і н е бяздзейнічала, лінія не быля-б 
прарвана; і калі лінія будзе адноў-
лена, то не дзякуючы ваенным, а 
наперакор ім». 

t далей, адказваючы на непакой. 
Леніна на поваду магчымага высту-
пления левых эсэраў ў Царыцыне, 
ён іііша каретка, але цвёрда і ясна: 

«Што датычыць істэрычных, 
будзьце ўпэўнены, у нас рука не 
дрогне, 3 ворагамі будзем дзейнічаць 
па-варожаму». 

Усё болі>ііі прыглядаючыся да ва-
еннага апарата, таварыш Сталін 
ўпаўніваецца ў яго поўнай бездапа-
можнасці, а Ў лекаторай сваей 
частцы—І Ў прамъис йежаданн.і .гр-
ганізаваць адпор наглеючай контр, 
рэволюцыі. 

«Оправа ускладняецца тыл, што 
штаб Паўйочна-Каўказскай акруп 
аказаўся зусім не прыстасаваным да 
ўмоў барацьбы з кошгррэво-л'щцьгяй. 
Справа не толькі ў тым, што нашы 
«спецыяліоты» псіхалагічна не 
здольны да рашучай вайны з контр-
рэволюцыяй, але таксама ў тым, 
што яны як «штабныя> работнікі. 
якія ўмеюць толькі счарціць чарця-
жы» і даваць планы перафарміроў. 
кі абсалютна раўяадушны да апе-
ратыўных дзеянняў... 1 наогул адчу-
ваюць сябе як староннія людзі, гос-
ці. Ваенкомы не змаглі запоўніць 
прабел...> 

Таварыш Сталін не абмяжоўваец-
ца гэтай знішчальнай характарысты-
кай, у гэтай-жа запісцы ён робіць 
для сябе дзейсны вывад: 

«Глядзець на гэта раўнадушн», 
калі фронт Кальніяа («аматадуючы ў 
той час на Паўночным Каўказе.—В.) 
адарван ад пункта снабжэння, а 
Поўнач—ад хлебнага раёна, лічу ся-
бе не ўправе. Я буду выпраўляць 
гэтыя і многія другія недахопы на 
месцах, я прымаю рад мер і буду 
прымаць аж да звальнення губячыі 
справу чыноў і камаіідзіраў, не гле-
дзячы На фармальныя затруднейні, 
якія пры неабходнасці буду ламаць. 
Пры гэтым, зразумела, што бяру на 
сябе ўсго адказнасць перад усімі 
вышэйшымі ўстановамі». 

Абстаноўка рабілася ўсё больш і 
больш напружанай. Таварыш Сталік 
развівае каласальную энергію і f 
самы хуткі час з надзвычайнаг» 
ўпаўнаважанага па харчаванню пе-
ратвараецда ў фактычнага кіраўніка 
ўсіх чырвоных сіл царыцынскага 
фронта. Гэта стаяовішча атрымлівав 
афармленне ў Маскве, і на тавары. 
іяа Сталіна ўскладаюцца задачи. 

«Навесці парадак, аб'яднаць атрады 
ў рэгулярныя часці, устанавіць пра. 
вільнае камандванне, выгнаўшы 
ўсіх непавінуючыхся» (з тэлеграмы 
PBG Рэспублікі 3 наднісам: «Гэта 
тэлеграма адпраўляецца па ўагад-
ненню 3 Леніным»), 

К гэтаму часу к Царыцыну па-
дыйшлі астаткі украінскіх рэволю-
цыйных армій, якія адступалі над 
націскам германскіх войск праз дон-
е с я стэпы. 

На чале з таварышам Сталіным 
ствараецца Рэволюцыйны ваенны 
совет, які црыступае да арганізацыі 

1 ўжо 11 ліпеня 1918 года тава-
рыш Сталін т.элеграфуе Лепіну: (ПРАЦЯГ НА 2-Й СТАРОНЦЫ). 

МАРШАЛЫ СОВЕЦКАГА САЮЗА 

Маршалы Совецкага Сэю»а. у цэнтры -
cnpMf _ т. А. I. ЕГОРА Ў. Стаяць злиа 

К. Е. ВАРАШЫЛАЎ, Зпева - т. М. Н. ТУХАЧЭЎСКІ . 
С. М. БУДЗЁННЫ І та». В. К. БЛЮХЕР, _ 



(УСПАМШЫ 3 ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ) 

. . .Пад'ёл рот б ы ў и а з ш ч а я на 
24 raflsiaibi, з т ш , асаб ініа эьисод-
н - ш адтбяжы ЦІЛН я а с т у ш е н ш 
бьгщ, і р о ^ Ў 2 гаде. 3 0 міі^утг. 

Бьрла ІЦПЖ, і р й а н нот-Мвсид, 
дабы бявмоўны вафтаюьг., а х о ў в а ў 
цітыню mami халодагымі пра-
меняяаі і лаййыў р а т р ы с т а -
ш я ш с т а а р o a i h p f . Лйпкі ш ш к 
люцяў (недаіваў нючы щейкую т а -
вмнасіць. Спрэев? іш ч^тіаш, дьг 
т Да гэтаіга зараз. Ч а р э ^ я і я-оч 
н а в м а ішпьгя ідушкда-чпіроіцікеіг-
.iibDfl к р ь ш в а й вайн:еі. Х а ц е и ж л 
хощь на моімаінт аабывда. А.те х а -
людны блеск івідаіювак, t a c n a f j e -
ных у ковлы та (щрыш фойе со-
цеиь сш/Уишлх байцо?, вароча!? ш 
сучхшй еапраіўізінасіціі. 

У 4 гадаііяы вочы батадьёны)із?іжо 
ішші на . зыкюдаы руібеж. Шэрыя 
ш л ш ы рот зліваліся .з чеімрай 
Н10ЧЫ. Людэі inui, хяж адані, вуістм 
бяшгуімна;. іПіріыігл}ішта паетрш-
лі колы кудя!М.ётных двужола'К. Ва 
ўіок іруху щчутлася інейкая <зае-
баіронаі» ва ў-ое тукі. Навот кші 
яск ш щ т бажика 

Роўва f 2 гадз. 3 0 імійут бл-

т а л ы і н ы н а зыходяым для наступ?-

д е н м (ру&яякы. Ці ійгыв». Н е ч)-^,^!» 

галасоў і браягатання к о л а ^ . «За-

б а ц ш а » а а ў с в гупсі (шшув і т у т . 

У ж о ледэь-д«!рь /шаірэе. Пачіы-
яашць шчабятдіЦіь абуо)жаш.я1 
'Пту/шкк РоФы й«і>у!хома г т щ ь , 
чаікаючы загацу. • і і ; , і 

Хочаіцца жутчэй ш Нёмат... 
— iHriJaio іппяіць?—«тоісьці' 

т а п в у ў у кал0не. 

— Опяіць? Восъ в ы Ш а е л 8 m j , 
^ьяк ілаанаші , т с т щ . 

— Тс-с<,—(спыняе йшіггг к а « а я -
дзіра (роты... 1 шй>? Цііка.. 

П ' р ы м у ш а н а е д р а б я ^ а ы н е тэ-
л^^фшнага авашса таруша'в . ц ш ы -
н ю т е р т а й рашціьі. 

— Я... Так... Рав'\тм:.йН)... Заріай 
гшыйаю... 

К а і р ^ і і я ў о і а ^ д ш с а распаіра-
д ш к н г , А .роты бятащ-миа .равшрт-
(«лющр ў і р г г і . Хупжа без стіралаіў 
•ідуіць яіны найерад, мя:кіка <шорка-
н я й наігам'і п а т р ш е . 

ПефшыА (цэіпіі ўйсіо ш ўісіііірашніе 
.тіесу. Там, нанефадзе, заівуаліяваш.іі 
«май дыімікай т>імаЕу, шдаці. Нё-
маін—'капга &®ііа®йпіа)Я задача сё-
нвшшга дняі. 0, Нііман;! Быстры, 
гаышві і шырокі Нетаи! Калък! 
ты еаірав эаігу&іш лю(ді»вй, ««/.мь 
ты крыві праглынеац! . 

Белааіаілякі іінрьйіагеіцілі в ь й ш ў -
шыія 3 лесу інашы qaniii і заіраз-іжа 
адкірьш м у й я а к т ш і й т ж э й і ы ' 
агонь. Разам у з в ш с я некалыюі 
рознакаляровых р а к е т , і к а'рты-
гіеірыв аідаірыла а ш н ъ ma лесу. За-
стагнаў ж , зароў , і н й ы таранены 
-we»). I 

Заі'трашталіі і «ашы кумметьг, 
;шТ)>-зсатала артылге|)іы«. Ч т ц ь 
было, як здгатіэіўся бо̂ й у суседпіім 

СПЕГАЛЬСКІ 

батальёве. Чакаць няма чаіго, ттрэ-
біа—нйаііеірай. иа Шман. 1 лщрыи 
куша ладзей, тііріыгібаіючыс'Яі №а. 
зям.т, (хута лциабяюаюдь яевалмш 
севувд гаа .рослай "ppaiee сшажаящ, 
вщаюовда ш здамлвд i з т ў аій?ры" 
ваюіц. агонь. 

Пефшыи афяріы. Кроіў, стошы 
шіралшшх і труты табітых. 

Радаеющ, іюршыя цэіпі, засіціла-
н>ш сабай лройдееяй шшяк. 'А а 
лесу «мела эдда усё нюдаыи і но-
выя рады байцоіў. 

Агонь )іірацііўйІ!ка маірее 
болш 'і балъш. Захдйшшцца к у 
ляімёты f шалёным стіракатанні. 
Руіжэйвыія аалиы рвуіць досівіітную 
ірашь злосш і іцшряана. , к гіх>-
хат ідапаі̂ ін'Яіе люты ірэў аіртыж-
ры'і. Стогае і (ріаіве шиегцра і ірв-
хаім ашаецір ў m-e. Дэеюіятмі 
слітюў зталіі аід узрышў ісіваіріадаў 
высока ўіэдьмаіоцца ўгаіріу, за-
цшшюіці. саібюй выпаўзаіюш» з-ад 
гарывоюгу 'садца. t \Я!но гтановіпда 
баи'рана-чыр'мжы.ч. 

А шэірыія -цот чырвоніыіх бай" 
ца? уоё ідуіць d 'Вдущь уяеред, ік 
Неману, агтаўаякочы за сабой кры-
'Ьаш cjtea. ЗДн'ія ладгаияюць ш -
ірэдйіх, а іімредявд сіваіёй аоіваігай 
зашляюіЦіь оадщк. 

Вось і іН^ан. Ятіі ён яіаіівошы 
над баілрая'ымі прамвшямі ірашііш-
ш г з сон'ір. Жзтка амаіцда лго зя-
.іёніый воды', жуірітаіць, кіаыта вяв-
дуіюсць, што патрывсіжы'ліі 'ix. 

ІІярэцін'ін цэгеі ўіязо на баразе. 
Парай — Б̂С'Ды Нёмаиа. Але-ж 
amo воды 'Шмаяа, «аіла там, ва 
црощдалы'Х ббіраве, заімяты кл<% 
г а ш soipaa'. 

— За мнш... унеірад.—іраедаеіц-
ца іхшс каміаняэіііра роты, і ёа 
л«раігыім шдавцііа ў Нёмаа. Две-
сяшйі чьпрвоеык байірў бяосшраш-
іш кідакгцца іза ойаііій ікаіма)ндзірал. 

Быістры і глыібока Нёзшн з іглв-
сікам прымае ў «вае халоднын, аб-
дыімка ікуші Чіыірвокыж баійцоў, і 
•iipat} нввялікі час ято паверіхвяпа-
нрышаецца іпэірыпй iqevTdLMij '.йбі-
тнх. 

Настцтов 'Щ)ытгы"11ны мошант. 

Веміалякі (разшшщъ шалшы 
ўрататы атонь. 3 )рсік бакоў шкі-
paMjii ЯВЫ сяодаі, на .\шеніькі ка-
івалачаік Ншаяа, сотні ігудоў .ме-
тала. 

Бушуе і іраве Нёман. Слуяы ва-
ды іравам 0 чалаіввчіыічіі целам'і 
дзес'яткамі Увдьиаюцца ўгару. 
Тыюяічы куль арашютлющ. паввр-
хню вады а пуілам іі 'свіістаім. 

Ійрыівавыім отаіноівііцціа Нёма®. 
Страшэшш щ т . ш артьишры;;, 

(ігряіміётаў а івіінпіоваік, нфіыікі і 
стоігаы іждзей вашўншоць ігашет-
іра і вякшшнай жудаісір) «таащ, у 
щ^шигу. Але чы,рівс(выя байцы па 
горла Ў вадзе нястрымяа і'дуіць, 
да тай берад' Немана, каб там у 
іптыікавой схватцы з заклятым во-
ротам вьпсаваць башы еагад. 

Нкто ІІ інтішто ве аміожаі стры-
кащ, 1к адважнага аастутгу. 

Воюь утжа іасіобніыія байцы на 
тым бвріазе. За імі дзесяпж!.. оот-
ві. іРыкті^ца атака -самы ааказ-
неішы моаант (боію. 

— У атаку... за М'ной!—'раздаещ-
ца каімавда, і сотніі байцйў, тшіі-
нмючыся як адзі'й тэтажу ваклічу, 
\да.маіюш!ца з :тм.1и і іімтігіва здуоц. 
•упеірад. 

Бяосграшвы тва,ры байцоў. Не-
шхііісйай ізшігучасцк) пеірамагчы 
гараіць к вочЫ'. Мощна сарш)ты1 ў 
руках у«ят«я ва п^равеГ' вшвтоіў-
•Ri. I I 

Праціўтк рмащшю foe болып i 
болын свюій атоівь. Али позва. 

Уірата-а!.. Уіра-а-а! — (равдавц-
іца імаігутвіы ба!.<шы кл-іч чырвіоінш 
рот, і яны бягож кідаюцца ў шты-
кі. Усяііх) тоіькіі пару (мтут ира-
бе:гчн давяйііічікі кл-сючаік толя, і 
там, у aKioiTax гарацвўшіка, ш р п -
ііі'Ыці, лёс. бовд. 

Але ве прыімае штышівоіга бою 
іграврўнж, яму не пад сілу чыріво-
ны:я м г ш і , іі ан бяжіыіць, бяжыіць, 
астаўляючн іваім кулшётьг. вівтоў-
кі, патрюяы... 

Чыірівавьгя роты дружіна /праісле-
цуюць іпаноў, аахватваючы іх у 
палоівы цэльмі паідравдзяпіенівші. 

»іКамбрыгу 10,4 сд. Бліжэішая 
аадача, паста^левая палку, выка-
ііана ў l l*" . Захвачава мяога па-
лсінвых, багаться трафеі. Дрысту-
паяо да вьвкаиа'ввя васт^тшгай зада-
ЧЫ1—!нач"йу)пл¥іння; на м. Лувно». 

/Г. Е. ВАРАШЫЛАЎ 
СТАЛІН I ЧЫРВОН^ 

АРМІЯ 
{КАНЕЦ УРЫУКА) 

рі)гулярйаіі арміі. Кіпучая натура 
таварыша Сталіна, яго энергія і во-
ля зрабілі тое, што здадалася 
яшчэ ўчора немагчымым. На праця. 
гу самага кароткага часу ствараюцца 
дывізіі, брыгады і палкі. Штаб, ор-
ганы снабжэння-і ўвесь тыл рады-
кальяейшым чынам ачышчаюцца ад 
контррэволюцыйных і варожых эле-
ментаў. Совецкі партийны апарат 
паляпшаецца і' падцягваецца. Вакол 
таварыша Сталіна яднаецца група 
старых большэвікоў і рэволюцыйных 
рабочих і яамест бездапаможнага 
штаба, вырастав на Поўдні ляварот 
контррэволюцыйнага Дона, чырвоная 
большэвіцкая крэпасць. 

Царыцын у той перыяд быў пера-
поўнен контррэволюцыянерамі роз-
настайных масцей, ад правых »сяраў 
і тэрарыстаў да махровых КАнархі-
стаў. Усе гэтыя паны да паяўлепня 
таварыша Сталіна і прыбыцця рэ-
волюцыйных атрадаў з Украіны 
адчувалі сябе амаль свабодна і жы-
лі, чакаючы лепшых дзён. Каб за-
бяспечыць рэарганізацыю чырвоных 
сіл на фронце, трэба было жалезнай 
бязлітаснай мятлой прачысціць тыл. 
Рэўваенсовет на чале з таварышом 
Сталіным, стварае спецыяльную Чз-
ка і ўскладае на яе абапязак ачі.іс-
ціць Царыцын ад контррэполюцыі. 

... 'Кіраўніцтва таварыша Сталіпа 
не абмяжоўваецца габінетам. Калі 
неабходны парадак наведзен, калі 
адноўлена рэволюцыйная арганіза-
цыя, ён адпраўляецца на фронт, які 
к таму часу расцягнуўся больш чым 
на 600 кілометраў. t трэба было 
быць Сталіным і мець яго буйней-
шыя арганізатарскія здольнасці, каб 
не маючы ніякай ваеннай падрых-
тоўкі (таварыш Сталін ніколі не слу-
жыў на ваеннак службе!), так доб-

ра разумець снецыяльныя 
пытанні Ў тагочаснай н а і 
труднай абстаноўцы. I 

ГІамятаю, як цяпер, пачатав' 
ня 1918 года. Красноўскія ю 
часці вядуць наступление на 
цын, прабуючы канцэнтрычнв 

рам адкінуць чырвоныя палкі 
гу. На ярацягу многіх дзён чы] 
ВОЙСКІ наг чале з комуністычв 
ВІЗІЯЙ, якая поўнасцю склада! 
рабочых Данбаса, адбіваюць 
лючііай сілы націск бліскучі 
нізаваных казацкіх часцей. І̂ а 
лі дні найвялікшай напруж 
Трэба было бачыць таварыш 
ліна ў гэты час. Як заўсёды, с 
ны, углублены ў свае мыслі, 
таральна цэлымі суткамі неі 
размяркоўваючы сваю інтэн^ 
шую работу паміж баявымі nj 
ямі і штабам арміі. Становіп 
фронце станавілася амаль ка' 
фічным. Красноўскія часці, пі 
мандваннем Фіцхалаурава, Maj 
ва і іншых, добра прядуманы 
неўрам, цяснілі кашы змоі| 
•нёсшыя вялікія страты 
Фронт праціўніка, и а б у д а в а т 
ковай, якая ўпіралася сваімі 
гамі ў Волгу, 3 кожным днёіі 
каўся ўсё бопьт і больш. У 
было шляхоў адыходу. Але 
аб іх і не клапаціўся. Ён быі 
нікнут адзінай свядомасцю, 
думкай—перамагчы, разбіць 
ва Што.б там ні стала, t гэта 
крушальная воля Сталіна пер 
лася ўсім яго бліжэйшым са( 
кам, і не гледзячы зіа амаль 
хаднае становіпіча, ніхто не ij 
ваўся ў перамозе. 

1 мы перамаглі. Разгромлен! 
par быў адкінут далёкя к Дон] 

• • • • • 

НА ФРАНТАХ 
ГРАМАДЗЯНСНАЙ ВАЙНІ 

(Успаміны тав. МІСУНА) 
1 9 1 8 тод. 

тааы 
Укіраіне. У 

Юзаўкі 

іна 

раі^-

л а -

ш т о ч ы т я ц ь 

Перабежка на н о в у ю п а з і ц ы ю 

Грамадзянсная вайна ў 
к а й л і таратуры . ^ 

1. Эдуард Бапрыцкі — «Дума 
про Опаваса». 

2. Дзбм'яв Бедвы—«йра'сноарме-
оц Йвадда»-

3 . В. Війгнеўскі — «Первая к « -
в а я » , 

4. Іваноў — «Партизанские по-
вести >. 

5-Лебедзінгш — «Недеая». 

6. Серафшмовіч — «Железный 
поток >. 

7. Фадзееў — <Разгром>• 
8. Фурмашў — «Чапае®>, «Мя-

теж». 
Э.Шолахаў — «Тихий Дон». 
1 0 . Стаўс«і — « f и.тьнее смер-

ти» . 

И . Ясноўскі — «Всадники». 
12.0строўскі — «Как '.шкаля-

лась сталь». 
13-Коілас — «Дрыгва». 
1 4 . Ф І П І Г. — «Мы" вернемся, 

Суоми», , _ ^ .. 

•стугоў Ў чыр-

йоін аігіваіхдойскі 

атрэд, № зма-
rajicff сгароіць г̂ е-

керала Ка'ледйів;'. 
Успаміваецца такі выпадак-

Наш імаленькі атрад з рабочых— 
шахцёраў зеаходзіўся на Нова-
Якаўлёўскім рудвіву. За 5 кмо-
метраў на Рыісаіўсікім рудйіку раз-
мя<цілас.я казачая ^лагвардвей-
скш банда. Яньі рыхтавайті ўдар 

мастац-! {'Удаік. Акрамя вівгоаж, у; 
нас быў кулямёт. Наш атрад раз-
дзялй|?ся на чатыры групьр. Я быў 
каля кулямёта, як*і стаяўі на вежы 
цгірійвы. 

Казаы вуьііМ ужо бліжа- Мы 
чуем ІХ камавду. Мы бачым, як 
Н1 сонцы блшчаш» к шаГш. Наш 

•камаадіі^р 

'даіў ікаміанді 
«агоніі,» і 

страіатаў ла 
•гяіміёт. Мы 
ку адбілі 
гледіячн на 
пгго белоі 
діейцы' 

значва лвпш 
броены.. Мы быліі моцвы 
вісіцю да эк'Шлаататараіў. 

іРаззм 3 чырівонагвардзейскім 
радам, які ўдаўся ў Чырвовуй 
мію, у 1920 годзе я зяа.хоя 
ва заходнім фронще. Мне 
было 17 год. Наш атрад заі 
далёка ў тьвл белым- Каб ие 
зусім а'дрэзанамі ад овак. 
адыхогазш. Мне дала адиазна 
заданне — пераівес'Ціі іпірав і| 
белых дакуменггы, грошы і 
капггоўваісці Мядзельсвсага boj 
кома. Усе мае дуімкі быяі 
цэнтр.тавъ! ва выкаванни 
задаигая. t я ято выканн ?̂'. 



Умапоўваем абарону краіны 
Арганшцыа Аісоа'віяхіма БДУ 

аалічвав 920 членаў, з іх 410 
«іварашыдаўскіх tyrpaaiiM>î > першай 
стуірейі ;і 16 •— друігоій ступеЕЙ. 
У гэтым навучалъвыи годэе *Ба-
рашьшўскііх стралкоў> падрыхта-
вана 135 чалйшк, вышушчаш 10 
іыанерыстаў одршай етупеяі. Зда-
лі нормы иа значок ГОА 133 чала-
веві. Усіе стуяэнты торшых курсаіў 
іірайшлі кам'еру газаакурвавня. За-
раз ігдае здача норм суороцшаветра-
най і ХіШ'Чяай абароніы.. Гэтыя 
«ормы здалі ўжо 375 чалавек. 

Лешш за ўсііХ арганйзаіваў раібо-
ту іпа здачы норм сущюцша®етра-
най і хійгшай аібаіраны арганіізатар 
АОО хіімфака тав- Марголін. У ш -
яіку хімфак вшпаў яа йершаіе 
меоца (124 вдаіўшых шрмы). На 
другое мшіа вышаў біяфак (90 
чалавей). 

Тірэба сказаць, што як ішміса-
молъская. ^так і ирофсаю'зяая аір-
ганіізацыі бііяфака вельмі мала да-
памагаюць тав. Коўшару ў справе 
аргайізаіцыі абаранйай работы на 
факультац©. 

іАіЛ'в ікалі хіімфаіс ш біяфак на 
здачы йоірм занялі першав і дру-
гое мваца, то зусім дрэша айета-
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Лепшыя «варашылаўснія страл-
ні» БДУ. 

На здымку тав. Магіленка — 
студэнт геафака ў стралковым 
спаборніцтве заняў першае мес-
ца, Тав. Гроскрэц Зіна — сту. 
дэнтка геафака заняла другое ме. 
оііа. Абодва лрэміраваны. 

'іць сйрава ў стралішвых слабор-
діцтівах, дае хігафаік іі біяфак зай-
іМаюць апоіііінія месцы. 

Вельміслаіба. ираводащаработа 
па здачы норм сушроцышетранай і 
хіммнай абароны на гктфаку і 
геафаку- А'рганщаггар А€0 і'істфа-
ка тав. Машчыцріі ў ашшн^ час 
з̂ -изш яічога не робііць, а коайса-
мольская І профюашзная арганіза-
цыі ,нія!кк мер яв прымаюць. 

Найлівгац арганііаавана; іррібота 
АСО та рабфажу, дэе акуратяа 
праіцуюць гурткі, часта правадзшц-
'ца страліковая третроўю j ў 
коіжйай групе пра'ведзеяа па адной 
лекцыі ў суіпроцьгаза'х. Ле ;пшымі 
ўдарнііікамі абарошай ощравы ш, 
рабфану э'яўліяюцца тт. Аў-
чы'нніікаў, Міхеда, Кульбщкд \ Ка-
саткіін. ' 

18 лютага быілв праведзіейы 
стражовыя сіпаібоірніцтвы, яа явіх 
перша® меоца задяў геафак ] яру-
гве — рабфак. Інцывгдуальйав. 
пяріпынства атрыімалі тт. Магілен-
ко (студэлг геіафаіка)^—першае 
ігесца і тав- Гроскрзйц (студэйтка 
геафака) — другое месца. Трэіцяе 
мейсца па'дзяліілі паміж сабой тав. 
Гурыновіч )(($яфж) і Касаткін 
(рабфак). 

На ўоіх фжультэтах аргатвава-
ны гуртеіі ГСА. Але к раібота 
зрыіваецца па вше ююівета Асюавк-
хіма, яікі да гэтага ча'су яе за-
бяшечыў rypTRf Хіімфазва іі гвафака 
кіраў'Вішмі. 

Трэба аязнач'ырь, urn стуижц-
кія советы ў ттэрйат-аіх нічога ніе 
робяць йа а})іганІзацыіі абарошай 
работы. А ^абошы велімі мяога. 
Отудэаірім соівіетал трвба ў гаер-
шую чаргу аргайшваць ваенныя 
гурткі. вабяшечыіўшы іх вучэбйы-
мі вінто і̂каімі, супроцьгазамі і лі-
тараггурай-

Зарав (праводзііцца аймен білеггаў. 
на адзіпяы аеоаів8яіхімаў(скі білет. 
Гэта камаднііія йавіініЕа «тварыіц. 
невы стымул дл;я разгортванни 
аба ровтай работы. 

БУЯКОЎ 

Больш увагі фізкультуры 

Камандуючы войскамі Беларус. 
кай ваеннай айругі тав. Убарз-
віч f. П. — камандарм і ранга. 

ііартыя і ўрад Мпйіа ^Дой і̂яійцю 
увагі фі-экультурнай рабоце, фізіч 
наму выхаванню моладзі. Варацьбн 
за фізічнае выхаванне—гэта адна з 
чсноўных частак барацьбы за новую 
соцыялістычную культуру, за новы 
еоцыялістычны быт. 

Наша фізкультурная арганізацыя 
паставіла перад сабой задачу—nxa-
піць ycix студэнтаў здачай л"імовых 
норм на значок ГПА яершай і дру. 
гой ступені. Згодна плана, наш уні. 
версітэт павінен даць у гэтым годзе 
500 значкістаў ГПА пер;ц.ій ступвні, 
55 другой ступвні і ахаіііць значную 
колькасць студэнтаў рознымі фі'і. 
культурнымі секцыямі — іакейнай. 
боксу, гімйастычнай, баскетбольнай 
і т. д. 

Калі да выпрацоўкі плана было 
MHora мітусні, парад, пасяджэнняў, 
дык затое гэты перыяд змяніўся 
поўным зацішшам. Замест выканан. 
ня кантрольных лічбаў, у бюро физ-
культуры пачаўся перыяд перадачы 
партфеля ад Бражанскага да Жахаў-
ца, ад яго да Косара • • • • • 

Спабооніцтва на пяршынства 
18 лютага 1936 года адібыіліііея 

стіаібоірінііцтвы па ліышж ініа,' пяір-
шыэства фаікультэта БДУ. 

iKoMH фажультат гаавшеін 
выстш!!^) чатыіры камаішды на 
дыютаЕіцыіі: ишм муіжчыін—2і0 і 10 
'к.ілоі»«гфаў, для жажчын—5 d 3 
ікіаюімегпрЫі. 

ІРоўіна ў 10 (гадзін паічалі збіі-
ралща ўйвельйж'і сйабоірініцтсаў. 
'Старт за гарадам. Перпгай вдзе 
вамотда иа 20 кііліомегграіў, за імі 
іаюпаітвіія. Выйікі етабарв'іцтваў 
іпаіказалі, нгто сярод наішыіх сту^ 
дан?гаіў-фізкультітртікаіў ёсць імно-
га таіміх, іяікк далі чаю іпрахУ)-
джаяяя 20 кішометраіў бліаві да 

уеебелаіріітаага іржоірду. 3 к 'лш-
шьш': Іірывавіч (геафак.), Машшке-
віч (тктфав), Брыж, Барысеівііч 
(фшат), Оіонеіўсжая (біі^ак.). Але 
іравам 3 гэтыім «пабощсцрвы па-
ваізіаші, пгго ў на» (веяьж іммга 
яеізкошў у фтулът^'тшай іраібоце. 
У чаю спабоішііцтйаіў та быию иа-
лесянавга іпарадііу ў іаргштаіціЫіі 
маршрута камаеа, а таму камая-
ды перашкэдркалі адніа мругой. 
Лыжы не feiai за&яюпечдаы мав-
кай. Опаі0о(ртцтш иа^юшот з ия»-
лкта сишвдйем. Нокаггорын фа-
кулътэты (геафак) ке даілі тоўш-
га кжладу ка-мшац. 

КОСАР. 

На uiueui:;. д^скь ja^^'iKkiay ГПА' 
, першай ступепі налічваецца 'толькі 
каля 50 чалавек. Значкістаў другой 
ступепі няма піводпага. 3 аргапіза-
ваных секцый лыжная і капька-
5ежная зусім fie працушць. Амаль 
такое-ж становішча і а шппаыі сек-
цыямі. Толькі секцыя боксу больш-
«епш разгарнула сваю работу, ды ) 
то дзякуючы ініцыятыве тав. Ча-
стоўскага. 

Аб слабай рабоце бюро фізкульту 
ры І фізкультурныі арганізатара^ 
факультета сведчыць хоць-бы той 
факт, што на лыжпыя спаборніцтвы 
18 лютага геафак, замест Ю чалавек, 
даў толькі трох (фізорг Шырай) і 
гістфак, замест 10 чалавек, даў « 
(фізорг Фэрдэр). 

3 другога боку, нельга не адзна-
шць поўнай незацікаўленпасці ра-
ботай фізкультурных гурткоў і ада. 
чай норм 3 боку выкладчыка фія-
культуры тав. Папянснага, які лі-
чыць, што справа гурткоў яго не да-
тычыцца. 

Бюро фізкультуры павінна неад-
кладна перабудаваць сваю работу, 
каб стаць на вышыні тых задач, 
ЯКІЯ стаяць перад фізкультурнымі 
арганізацыямі. А. СМОТКІН. 

— • • • • • 

П Е Р А М О Ж Ц Ы 
Л Ы Ж Н А Г А 
СПАБОРНЩТВА 

Рэалізгць'я біііетау 10 латарзі AGO 
Кантрольна лічба рэалізацыі 

10 латарэі Асоавіяхіма для БДУ — 
2.000 руб. Па факультэтах білеты ра-
здадзены 19 лютага г. г. К сб-
нешняму дню па ўдарнаму рэалі-
зоўваючы на першым месцы знахо-
дзіцца геафак, які рэалізаваў біле-
таў на 270 рублёў. 

Лепшымі арганізатарамі гэтай 
справы на факультэце — студэнты: 
т.т. Рошчын, Грашанеў, Пісараў. 
Студэнт П-га курса Цэханскі ўзяў 
шэсць білетаў. 

Другое месца займае фізмат і за 
ім хімфак. 

Вельмі адстае гістфак, там тры 
кутпік груп і арганізатары АСО 
груп (першы курс—1—3 група) зу. 

сім не займаліся яшчэ гэтай спра-
вай. Такія арганізатары цягнуць 
факультэт на апошняе месца. 

Мясцком для рэалізацыі білетаў 
сярод навуковых і адміністрацыйпа. 
тэхнічных работнікаў трымае сувязь 
3 дэканатам, якія адносяцца па-
рознаму; калі дэкаж фізмата тав. 
Гельфанд па-сур'ёзнаму аднёсся 
і сам рэалізоўваў білеты, дык 
зусім па другому аднесліся дэкана-
ты: біяфака, геафака, якія яшчэ 
не разварушыліся. 

Раўняючыся па перадавых па. 
ўдарнаму рэалізуем астачу біллтаў 
па ўсіх факультэтах. 

БУЯНОЎ. 

На здымну тав. Грынкевіч 
студзнт г еафака заняў першае 
месца ў лыжным спаборніцтве на 
20 клм. Тав. Сіпнеўская — сту . 
дэнтка геафака заняла першае 
месца на 3 клм. Тав. Барысевіч— 
студэнтка фізмата заняла першае 
месца на лыжах (5 клм.) і кань< 
ках. Усе прзміраваны. 

У БАЯХ 3 КОНТРРЗВОЛЮЦЫЯИ 
(3 успамінаў удзельніка фамайзянскай вайны студзнта гістфака 

ПРАНОВІЧА). 

Наш агрраа арігайіваівіаіўсія ў ica-
мьи тачатку 1918 г. у торадз© 
І'ШБб. А,рігайітата(рам ti ікііраіўш-
ком яі̂ о быў 'patSmbr-S-MbinBHiiK 
т а в . Румянцэў. 

Улетву 1918 года часткл наапа-
га іашрада, у тыім ліжу і я̂  пад ка-
маіндай « f f a боліышэівіііцікай адр-
тыіі таів. Гіраіцыіншага быаа яаіісі-
равана пад шраа Казань на ба-
рацьбу 3 чэхаелавакамі. 

Паісля наіізівынаій овоірсткк, 
нрьтапрашітііх баіёў наш атірад, 
зліучыіўшыісія 3 гцрыма ііійшыш ат-
радаж, 6 іверіаісйя 1918 ігода ачы-
сціі? Казань ад белаігвардзеіскк 
войск. Я ж я щ вастііпілвншіем на 
Вазаиь быў аібірая вамавдаірам 
куляміётнага ўіз®ода. Наш атрад 
у баю ла Каеаніі нанёс інадзвычай 
вядІЕІя етіраты. 3 троК'Сют чма-
веж у ашдацзв засталюг.я тоаш. 
іСоірж. Заігйнуіў іі шш ба'явм та-
наівдз̂ 'ір тав. 

Затыім чатыры йчіріаід.ы. лкія 
і.ірьгаалі ўдзел у вызваленні ГАра-
да Казагаі ац Селагвартвейцаў, аб'-
яіднйіліііся ў аіуаід асобаша назяа-
•гэіннія ііімія таварьша Свд>длова. 

За нвкмыйі к)ыш>міетра)ў ад Ка-
шіа ў мяістэжу Сівшййск 6bif іраэ-
хрешчан абоз іі лазарет з ірашіеяы-
.міі ў баях за Каааяь. Бешагшр-

дзейсікая ірота, якая с о а д а л а с я 8 
аідаьГ'Х тоількі .афііірра^ у 3 0 0 — 
4 0 0 чалашіеік, «арышмочьисй цш-
наггой но(чы, иапрьмсметша оац-
іКіралаісія да самага тотэчіка, 
'зияла вдрадздыя дазоры, і іраеіі-
цой, ісалі начвая цшегаь • піаічааа 
ледзь-ледзъ раідаейвашіца, азмра-
лыія афіціаріы інаяалі ш ранелык 
байцоў іі М'ірнав тас-ельятарва мя-
стшка. 

Уіс<0 чырівонаіармеійіціы. хтэ толь-
'ыі імог паяаяшма ва еоігі, узялкя 
за збрюш. Хівюрью, з тіеіравяішы-
.wi .наігаім'і, ірукаміі, галйваімі, дедвь 
'пааьюгліючысія із зшліі, ііідаліет ў 
Кіонтратаясу. Некангысі іріаз даходзі-
ла да ружаиаяшгых схратаіг. Адзін 
3 вулйётчыкаў, які энаходзіўся 
ў лазарэце, залшны за кр'яімёт, 
адбіў н^-аількі атак аЬ..'цараў, на-
шиаЛ^шык 3 йоіўг.іЕЯ на лаааірэт. 
Паслія шматгаідз'івінаіга боію febra 
і0ыім>шшы бьм'і адетупіць. У ' 

if 
'У кастрьгчніку 1918 года мы 

гаидькс!!?!® да вёсікіі Бл'В. Вёску, 
якая (вал-чвае да тчох тысяч дад-
оаў, ахоўівалі вялкін сілы пра-
щника. Над прычрьищем сваей 
артыдаірьм І куліяолётаў ,мы шды-
хойзілі да Ш0СІКІІ. З-иад Еожнай 
'ліраіхі, з-за к̂ ояонапа іві,ігла fc-
гіыіхіваші аігві стфэллў іадрага. На 
левым флянп? ffami пеіГ'̂ іііавыя 

'іасіці ўжю ўварвааіс і ў вёску і 
>і.л?ес®ілі адтуль пі'іаціўн'ка.'Чыр-
г.ойаармейцы s яраюцю ібйкія ў 
рукалашны» баі за кожны вяршок 
тарьп^ыі Зыход бою ныіраяпыла 
куллмотн-ія каманаа, якая своеча-
шва аідюрыіла атош, па флангу 
п;р.ацііў!Ніік!Л. Населшіцтва вельмі 
ірадаша '(Т'прэла црыход чыірво-
вых. 

* 

У звдркткк с-хйашкаіх інаш атірад 
пад'ыіходіз'Ііў Да вамвеіпюіга стратэ-
іпічвага пункта белых—гораща Бе-
леібвя. Горад бы'ў надзйычай ума-
'цсад», і ўаяіць яіпо лаібаівой, ата-
ікай бьш) (йешагчіыіма. Ка(рыттаюч.ы-
сл ярыкрыщдем 'йучы, ш ш атірад 
йаісліЯ TvTbiiooiKaira абіходу mpaSpafcH 
ў ты'л іпріаіцііўяжа. Раигдай пачаў-
ся бс<й. Наапы ча'Сіці пад'ыкодамі 

; да еаімліга іхфадаі. БеяіаяівардзеЛ-
цы акжваліі яйлротгае сущшрУ-
леняіе. Вялшкай пвратагай ка баіку 
яраіціўша была йаяіўшсіць іу 'к 
б^непоевда. Авугьищрыйскм отаі-
раіды 8 брюиешееда іБефаліяталі да-
лека та іняш атрая, іве ііріьшоісдаыі 
ш м Нііягай гакшм. іКуля'.Міётьг яіго 
падыіматі слупы снигу ў боік ад 
месча равмшшчшшя нашык чао-
цей. Чш башжзй шдыкоіЗіі!ў бро-
нейоіеізд. тыім (дапей ад яіас лщела-
Я1Р0 Kjm У ірошучіы люмаят, ка.іі 
ндшы чаісці тераішлі ў йтаку і 
бьгліі ўжо йа шктуп'ак к гараау, 
%оін«юезд, вы!р«аіўш!ыіса з фраін-
таівой гаалаісы пр'аціўяііка, падшў 
чырвэны сцяг і здкірыў агош, ііа 
ўмаірванчгах белапвардаейца^'. Гэ-
га результат пра!ведз.енай там ко-
му ністамі работы. Белапваірдзеійпіы, 

шт 

у 
у гарматы. 

naiKiHyfrnH многа афяр i збіроі, аД-
стувілі і не маглі ўжо аказаць нам 
еулраіцІўлбНЕя. Пасля раэгроіму бе-
лагвардоейсжк сіл каля Белея мы 
ўдзел у баях ля станіц Мамоиы, 
эаяяіЛ'і горад Byrj '»3iy. 

У онемнч 1Ші8 ірода наш аітрвд 
айклікалі ў (рэзарш у ігораа Петра-
•лрад, дэе LWbi тры меюящы адаада-
валі на Выбарпскай 'сжаіріане на 
пашроавьи заівода©. Тут ваш ат-
ірад ip9a.pî Hii3ia!Ba» ў 56 яьгвіаію. 
Даўішы вяіліііійе nanafBeiffHie, ш с 
йаікііраіБал!І да Калчако^юш фроиг 
•лад горад Вятку. Пашя (раду яад-
зньпчай жюрістйк баіёў Кашчш бы^ 
"разбіт. Наша ча«щ> чашыры разы 
пірымала ўідзел іч м л г к к баяіх. 

Наісля лкві'дацьЕІ гоалічаіяоўсжаіга 
фронта нач; иеракад^^й на дзівніікж-
скіі фронт. Наша часа^ прьвмаліа 

і̂дтел у баж лія іотаніцыіі Маім'оны, 
Нілушы, Мілаіватка, хутар Сабацкі, 
станцыя Ваіраб'еўюа 'і іншіыія. Т>т 
я 3 а'дным 3 таварышоў папаў упа-
лоін 'Да белыос. Ка)рыістаж)чіьгл вы-
падай», уцак і ідля ісваік чш>ц«8 
прыінёс шадэвыгаай иашт^^вьм ве-
сти! аіб ціазмяш'чіэнйі сад ворага. 

Неірша'л кюяная армия над кі-
раіўініцтвам та'варыйіоў Ваірашьш-
ва 'і Бдаёвнаіга ірайбікіа геиерала 
Двднпійіна 'і ачьтеіціла поіўязетгь ад 
бйлалварізей'Цаіў. 

15-іга снежя'я 1922 гоаа, я 
дэміаізііжізаваіўся з Чырвовай арміі 
і 'раза:м 3 усёй Совецкай краіяаій 
іпеірайпюў •на мірнае сюіціьгя/лшсшч-
нае бліаўаіцтва!. ~ 

Запісау КАНСТАНЦІНАЎ. 



ДЗЕНЬ КОМСОРГА 
Работа 

Шайввота пачшашща з першвга 
івдрашыЕку. Ён хутна йаівііро і̂ваіеіц-
ца на перпгы курс, знаходэщь ваен-
на - фізкульту'рнага работвиоа, 
кюшюаошыца Зельдаиа. На фізма-
цв 88 комюамоаыр?, з к шгчэ то 
fod вдалі нормы ГПА і «эдраішы-
лаўскаіга <Щ)алка'». I вога. яны «.yi-
мвсиа аібіміяііш)?іван*ць, «к лешп 
шладэііціь іва©ма-фізвўшіьт>'рін(>ію 
іраіботу яа фжушьтэце. 

Звініць зваяок. 0 а нрэіцім клр-
св фівіасіаіў, студэнтаім якша з'ія^ 
лявцца Шайвеви, йрйіргваецца 
другая лшіцьгя ваірыяцыіная'а лі-
чдтігй. 'ЁИ сімшаедда ш заяяпм. 

На трэцім паратыніву комсорг 
гутаірк-у 3 аіріганізатар» ш -

лі'гоучоібы факультата — качса-
чолыцам Мельшкам. С^нвя—дзень 
ішіітвуічюібй. Тэма Зіагаяліва'ў і м-
таратутра загадзя вядожы; 'ўісім сту- і 
дэнггаіч. Треба толькі дабівда 

ІОО-проц. 'нзверщанвм. І шіігюірг 
Шайкейія, сукяракаючы комсд-
моілыжік аргавіватаір^ курсаў'— 
тт. іКачыйсіваііа, Медвка, Тарасл-
віча. ЯШЧ9 іраз інашмінаіе ім аб 
Г Э Т Ш . : I ' і, 

Тры іоді іш. Лжцыа сікіОіНічшыі. 
На сёяшш! дзевь япш многа ра-
боты. Tas. Шайкевіч яавеавае 
гуіртов т »шуч»нню клдаіікіаіў 
маршша. Гурток пачыйае праща-
«аць т 6 гадвів, 

П а ж ш даесятай. Вечар «а зы-
lojpe, a sajTipa «аецпраетыкум, да 
Я'Кога неабходяа шдоыхтаваццз. 
Шайкіейіч ірштуе «вьвмстреинл вя-
ліаоік icynpamifienHflf гальваяаиет-
р ы т ш ' * 1С1юга1ба!м>. 

Позиа 1В№1рам мн затаен 
Шайкевт за даволі аб'ётістай 
каігай, якуш) ён а захалдошем 
чытае: Заціааш>і?ш.ьгся, я адіфы-
гаю ўкладку, ш яхой япачыцца 

I 0ню|1)9 Балызачс «.̂ ^кэні Граазэ». 
В. ЗІНГЕР. 

шш 

Спаборніцтва на лыжах. 

АБМЕН ВОПЫТАМ = 

МЫ ЗАДАВОЛЕНЫ ПЕДПРАКТЫКАИ 
Зараз студэнты чацвертых курсау 

універсітэта праходзяць педпракты-
кум. Група студэнтаў хімфака, якая 
йакіраван-і на педпрактыкум у бел-
педтэхнікум, вельмі задаволена ар-
ганізацыяй і пастаноўкай практыку-
на. 

Нас ьіітліЬа і цёпла сустрэлі вык-
ладчыкі белпедтэхнікума. 3 першага 
дня практыканты былі разиеркавэ--
ны па трупах, і кожны ведаў, дзе 
ён будзе практыкавацца, чытаць лек-
цьгі. Нас овоечасава авнаёмііла з .на-
вучальнымі аланаы^ і rrparpauaui 
тэінікума. 

У. тэхнікуме можна инога паву-

чыцца Ў сэисе арганізацыі педпра-
цэса І методыкі выкладання. Асаб-
ліва задаволены студэнты выклад-
чыкам ХІМІІ, ЯКІ вельмі добра чытае 
сваю дысцыпліну. Тав. Аўсяннікаў ШЧаСОШ BaiPafTOBl'V ШГЩрЫЯЯ 1 'ДЛ1Я 

МАЯ 
ДЫПЛОМНА Я 

РАБОТА 
У чаюв летаж шшкуа 1935 го-

да Ш быв? яа штвофч^ ирактыцы 
Ў Маэдрокш І Т\іріаіўішм райнал 
оа вьгвучэншо ірасліінінаісіці баяот і 
вазёр. Будучи на практыцы, я аа-

ff 

МАЛЕНЬЮ ФЕЛЪЕ! 
.../ сатань роуны i 

На першым куіріое гіістіфака лек-
ция шчашся так: 

— Ташлрафм... Ну... ды юта 
®ы іріаізіушевце... Ну, ёощ, адіііэй-
шая ігедаэіія, а гата... буи» ffi-

для лепшага азнаямлення студэнтаў 
3 педпрацэсам і методыкай выкла-
дання ХІМІІ аддаў свой выходны 
даень. за што студэнты яиу вельмі 
ўдзячны. 

Мы адчуваем, што ал сваей пед-
практыкі атрымаем шюга і многа 
для нас карыснага. 

Студ. 4 курса кшфак» 
ЭЛЕНТУХ. 

Кансультацыя прапагандыстаў у партгабінвце. 

«ваёй дшглоашай работы; сабраіў 
гербарый, маврафлорый і матэры-
ял па йікіріафутоіры'як ю а т о р ш 
вадаіёіМ'аў igaoci 'Пршяіф. 

ЦяЩ) шипу іыігшійнуію раібогу 
иа тэму: <Эліфш!ЫіЯ! аодаіраоліі 
!мтрафдо(ріы ваяаёма^ баісейна ра-
кі ПірьшБяіці>. Уяію заЕюйчыіў маян 
ціроўку і азначэнне іградістаўяіікі)? 
флоірьі для гврбарыяі, •прьютупііў да 
(вьшачэввя мшраАватпчвай шіс-
ліянаісіці (водаіраслей) і чытаівня 
а й ш в е д ш й даташт^ръй. Л^ршня! 
шаті шз:начэння икрафлоры даюц-
ца даБолі цяжка, бо галю'ў̂ ньгя 
дапзіможтакі па М'ііфафлсіры наіті-
•саны' на иямецрай і аініглііікііай 
эівівах. Атііісзніня всдаіраслей іражі 
Прыпяіііі ў літаірат^тры яіігча ншма, 
і дьгпж'мгааія іраібота з'шіівд. пор. 
шай аіроГйй у гэтай гал'гае. 

Хачу ад.?на«іыір. вялікую заіці-. 
каўлена'сіцц. u ўвагу^ з (юнст К'ііраўні- | 
•Кчг дышюшай рабогщй дацэнта 
0. Д. Авімайай, .якая аіаівае 
'sntfi эіілчйдю датхамог-у. 

Студэнт 4 курса біяфака 

В. ЗЕНБЧЫК. 

Сгйтдэят, я!кі сіяідізвў аа пеіршым 
сталюм, йадайў ш ш , s p i f лежа іра 
ікіріыіў рот, чакаючы далейшаіга 
ТЛ\1МйШНИЯ. 

— Тапаітрафін (іміряшяіеіпіца на 
іпроста ташаптра^ш і івайакюдаую 
ташпраіфтію. Цроста татаофафія)--
гэта іцростан ташаіграфгіія, а :вай-
сковая—тэта вайсжоюая тапаігра-
фія. 

Заііютчыіўішы і ш а ».н:а®у!коіваів 
тлу™ачэнне> вшаадчьй; тайшаў 
ліалей. іі ікалі шраіва даішла да 
маштабу, то foe Ніадзві стуаэнтаў 
атрымаць яікія-небудзь веды па та-
•паграфіі, ащшу ружнулі. 

— Вось, иаирыклад. да'ізей 
маштаб 1:42.000. Гета ў «тарья 
inejMtaix, a вам нріэіба торавесщ ў 
жцрычвыя. 

Вьшадчык робіць доіўгія нуд-
іньш вылічэйні ва дюпщы. Шічюга 
•не выходащь. Оціірае. ішьгна^ 
•спачатку. Зноіў нічога не атрьгма-
жнея. (Нврвуте, к щ е в д а afl стала 
Да дюішй а иратоакщ) глядзііць у 
канспакт, думае... зно'ў робіцг. вы-
лгаэніні, вяоў 1 зяюў... 

Голас падае ўюё ніжэйі ніжіэй. 
Быюадчык 3 «храібрлга тюшя» 
пеіра'гоара'еііпа ў «ішіЯ', 'яісі т іве-
дае эаоаічы^ Буйіны ім га^йшіьшв 
пот выступй? ш Я!ГО тваірыі: До^-
га тляязііць V свой отасщнмянш-
OHciipeiRT, шірріав йот ррзівіг»», 
вноіў бяірэіцпіа за івыяячэші. 

Шрітц», кайі дріуігаія ігаі''ізііна 
іквдыкоріла в ікаяаіу, атоммамся. 
што валі ліваш мащтаб 1 : 4 2 . 0 0 0 

ІТРІ' ТІГ': 

УДЗЕЛЬНІК ЛЬЖНАГА 
ІПАВОРНІЦТВА 

НА ЗДЫМКУ. — Брыш — сту-
дэнт фізмата — у спаборніцтве па 
лыжах заняў першае месца (ды-
станцыя 10 клм.). 

С У С Т Р Э Ч А 
3 ПІСЬМЕНШКАМІ 

у актаівай зале щшна і весела. 
Усе 3 нецярпеганем чакаюць пісь-
йенншў. У наіфужааьм чакаінпі 
•1грахоав:1щ, гадаіна. Огудангы рач-
глядааюць нартрэты, яіюіія вісяць 
на сцяне. Чуваць разважанві: Га-
ман Ралан йапісаў вельмі цік'авую, 
заіхаші'яш>чу«) кніту «Жан Вры-
стоф». ' 

»Аінры Баірбюо —• ці не ітаяь-
янскіі (гата ішсьменнк?» 

«А дзе зараз М-аякоўсіьі?*-
Праўда, гэтых студэйгаў трэба 

аднесці за л!ік рабфакаўцаў, але 
падоблыя ёсць і ў БДУ. 

Раптаи у заде ^щымшоцца буці̂ -
ньгя 'Боплеісікі, авацыя. Усе ўіста-
юць... 

На сцэяе ішюбімы паэт нашай, 
моладз і АлексаніЦ) Безыменен!-
-Мнапія 3 нас яго бачаць у першы 
•раз, МНОГІЯ на паігяіць іведаю.ць 
яго цв'лыя паомы, балады, вер̂ шы 
А колькі песень яга наааўйяюць 
малады'Я сэірцьг. 1 вось ён сам, той. 
хто вучыў вас «за кожнай цро-
бяззю рэволюцьгю сусіветную зкай-

СЦІ». Уігді̂ йемс^? Ў твар: шчокі 
румяіш, вочы чорныя, у валасах 
трапляецца блеск срэ&ра... Азааец-
ца, што ён я!шчэ такі малады. 
Бвзьгмегожд заяўляе: 

— Я. як непапра^ну комсамо-
лец, буду атяваіць рады леищска-
га ікоімсамоіла., у які тыдзенъ таму 
назад прытті майто шиа. 

Хечацца яшчэ і яшчэ апладетра-
ваць вожнаму яго слову, і асаблі-
ва, валі 3 нечуваньш мактэрствам 
пачынае он дшсламаващ. устул 
с'ваёй славутай пазмы «Трагедий-
ная ночь>, ватьгм «Ошш и ру-
бель», вершы аб кожа'моле і іц-
ШЫЯ І ІНШЫЯ. 

Праз аеклторы час пая^ляещца 
новая група пісьменнгкаў, сяр»д іх 
крытык Кашарркіі, яў'рэй)скі драма-
тург Еушшроў, паэт грузіі Чыко-
валі, 3 Масішьг Антакольскі, Мар-
гарыта Алігер, Сідзраў, К а з е н -
ка, Сярте® Мкалкоў, Шаіўцоіў, 
Оерігей Гараазецкі. 

Кава'рскі робіць уступнае слоіва. 
У сваёй карошай ира-зюве ён а(д-

;шачав, пгго трэці пленум праўден-
ня саюза совецкііх пісьмевніваў, 
СССР мае гістарычнаіе зяачэнве. 
Работа пленума, — TaBiopbinib ён, 
— ёсць сашраўдвы акт творчага 
адзійства ігісьменнікаў усей соввц-
ь'ай краіШ'Ы. 

Дашей ён гаіворыць, шіго за чая, 
іірайіпоўшы. 3 першага з'езда Л ь -
меннікаў, прароблена вялікля ра-
бота, І •анализ творчасці беларускіх 
а башкіровіх 'пісьімеіНЕІкаў сіведчыць 
аб росце майстэрства П'кь'менніваіў, 
аб рас.шыр»нн.і тэіматыкіі^ аб ш т ы -
шэнш якаюяі. , I , 

Але ёсць в неаахопы: не паказа-
•ны тьгаы йршетарыяў —• стаха-
ваўцаіў, яяэі-а са'праўднага пакаау 
« е в а г а чалаввкда—героя, якому 
хацела-бы падражаць моладзь іКіраі-
ны соцыялізма. У гэтым знатная 
ьгеа йрытыікі, якая ве здолела на-
ЕІраваць імкінейні іікьменнікаіў д« 
раскрыпщя актуальных тэм суча-
СЕЕаСЦІ-

Пасля выступаюць паэты: Аінта-
кольскі, вяідомы сваёй паэмай пра 
Парижскую вамуну. Кушнероў вя-
домн лў.р&йскі драматург (яго 
n'eca — «Гірш Леверт>) чытае 
верш аб Маякоіўскім. Зала замірае. 
Здавц'ца, тут вяма ніводнага сгу-

дэнта, але праходаіць 5 — 6 мкут 
і звоў гршяіц. вопліескі. Кушне-
роў хоча сесці, аше гарачыя во-
плвскі звоў ііыклікаюць яго. За 
тым студэшжа Маскоўскага шсты-
тута — яаладая паэтэса — Map-
гарыта Алібвр чытае свае вершы. 

Свежаацю мовы d іўідаячнай са-
тырай 'лрыкоўвае да сябе ўвагу 
паэт Сііідараў і дэіцячы шэт Сергей 
Міхалкоў. 

Першслады вершаў на рускую 
М'Ову народных белаірускіх наэтаў 
Купал.г і Коласа чытае шэт Га-
радзецві. 

У сваім а д к ^ ы м слове студэнт-
ка КУКЩА велі,м.і шчыра дзяка-
вала паэтаў і заявііла ім ад усяга 
сгудэштгва, што »мы чакаем вялі'-
кіх, высокіа мастацкях палотна^ 
пра нашу малвдос.ць, пра наш ге-
раізм, ііра нашага дюймага і дара-
гога Іосіфа Вкарыёнавіча СТАЛіНА. 

Сустрэча 3 пкьмейнікамі найоў-
га тастаеецца ў нашай лачяці. 
Гэта сустрэча біідзе зыходиш 
пунктам дм лшгаага вывучэння 
мастацкай .отаратуры народаў 
СССР. 

М. БЛІЗКІ. 

ізераввсці ў імеч 
атірыімл'іваеіцца, 
ікарце ро̂ іН'Ы і5( 
чоівасіціі, а па ' 
ва той-жа карц 
штаібе 1 дзю 
•сажням, а едсу.іь. ' с 
НЯ10ЩР 500 • 
няецца »еі5ру. 

На ітэтьш < чг 
рішіая леійцыііі тав. niijs-" 

Ясна, што, au ^па 
ты чаі^, істудакты яітхгг . 
.шгцьи ®е вьгеъсл! ^ 
иатрачаная япте аана , : 
паідаіррыншйе. 'Вшлвіваная .вдл -̂ • 
нііца вуічобы не магла наіват ус-
йо(М!н«іЦ!ь, што (раваіркгді ш шу-
лай лшцьгі. 

Вос4, 'яшта ішій MaiMbKi .[«u-
клаЯ 3 яіруіріі» «ыклад^ытач 'ае-
ніэаар>ві тш. Смоткіным. Ён 'лу--
мачыіць задачу вынтоіўжі цй.р 
•с̂ пральбе: 

— Паіраха®ыя газы цаюнущьвп 
ўсе бакі 8 аднюлыкаівай с ш й . 1а-
кодькі куля выкідваецца з ствла 
'ііінтоіўікі S сіілаі v 2860 атогаюфр, 
то і вшшўіка ўйа'раіе f гашо 
(ггралка в татой-жа сшЙ. Цшм 
пп<э-б бьш івалі-б пры счіралйе 
3 таів. Сжоггвшым 'Хіоіп;ь раз сяр'-
дзгліася ішч) тэорыія?! 

К'іраіўініііцтву ваеннай кафеду 
трэба ^ліьш суір'ёзяа ашгою'ііцк 
да іпапібору вьшшдаыіваіў. Бьнваш. 
аа лек.цьгіях, црашііраіць d дашма 
гайь 'іій \ ірабоіце. 

Ф. КАНСТАНЦІКДЎ 

ЭКСКУРС1Я Ў 
МАСКВУ 

' Прафком, БДУ ў час? зі̂ ллійі̂ і. 
нікул накіраваў груі^ iC-r^nf»^' у 
20 чалавек на .V.--
СКіГ;у. У гэгу Групу УжйІШГЛі 
ВІКІ І ЛЙШПЫЯ ^ у К р Н І К І B ¥ 4 0 f r J : 

Камянецкі, (Рыбскг.іі, 'іч'іермаіі-
Гояідаіна, Кастют,.(. П іі)0!?іч і 
іншы'я. 

За восем двён, я'-Чя экгкурсл'атіл 
прабылі ў М; . че, 
Дзяржаўйы акаідэагічві.і waij^, тэ-
атр алерэты, філіЯіЫ Аімл+ч';!і?.га 
тэатра, Ц^кграшьяь: дом Чырвоіь^і 
apMLi і ііінш. Навад'Лі нувоі: Г: га 
рычны, музей рэта -тоіііыі, антра"-іа-
лагічны. Быіі ў Т.;ац}гко^скайі. га-
лера!. Асобныя групы экокурсан-
таў наведал,! музей у Асташкаве,! 
політэхтчш музей і аятьгрэлігШ-
ны- Быілі ў камбіяаце «Правда», 
дзе на« пазнаёміііліі з трацэсам дру-
кавання газеты на наівбйшых ма-
шьгняіх. Аісабліва яас здавіла мас-
коўскае міетро, з яікюга студэнт 
Камянецкі наіват і выходзіць не 
ха(цеіў. 1 пмат чаго іншага баны-
лі мы там. У эіаўзалей Леяіна 
студэнты хаідзілі нвкалькі рав. 

Цэигральная бюро пролетгтра 
аірганшвала оустрэчу з выдатні-
камі вучобы Маскю'ўсікага дзяржаў-
нага уні!версшта, Овердлоўскага 
універсітэта і Масівоўсісага іесты -
тута гісторыц і філасофіі. На гэ-
іай сустрэчы мы падаялілкя вопы-
тамі нашай івучобы. Треба адзнл-
чьгці. тую цоплую таварыскую 
сус-Т{йчу, явую нам aKaimi кіржў-
нікі і студанты з 1нс.тытута гкто-
рыі' і філагофіі. у інтэішаце ігкога 
мы жыиш. 

Студанпл ад эксвурсіі ў захаіг-
ленні. 

В. ФАМІН. 

Ч.В.А. адк. рзйактара ГУЗЕЙ. 
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