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УНУКІ НАШЫ, ЯК Д31К0ВШКУ,'' 
ВУДУЦЬ РАЗГЛЯДВАЦЬ ДАКУ-
МЕНТЬІ t ПОМНШ ЭПОХ! КАШТА-
ЛІСТЫЧНАГА ЛАДУ. ЯНЫ 3 ТРУ-
ДОМ ЗМОГУЦЬ УЯВЩЬ САБЕ, 
ЯК1М ЧЫНАМ МОГ 8НАХ0Д31ЦЦА 
Ў ПРЫВАТНЫХ РУКАХ ГАНДАЛЬ 
ИРАДМЕТАМ1 ПЕРШАЙ НЕАБХОД-
НАСЦГ, ЯК МАГЛ! НАЛЕЖЫЦЬ 
ФАБРЫКІ 1 ЗАВОДЫ АДДЗЕЛЬ 
НЫМ АСОБАМ, ЯК МОГ АДЗІН 
ЧАЛАВЕК ЭКСПЛААТАВАЦЬ ДРУ 
ГОГА, ЯК МАГЛ! ЮНАВАЦЬ 
ЛЮДЗІ, ЯК1Я НВ ЗАЙМАЮЦЦА 
ПРАЦАИ. ДА ГЭТАГА ЧАСУ, ЯК 
АВ КАЗЦЫ, ГАВАРЫЛІ АБ ТЬШ, 
ШТО ЎБАЧАЦЬ ДЗЕЩ НАШЫ, 
АЛЕ ЗАРАЗ, ТАВАРЫШЫ. ВЫ 
ЯСНА БАЧЫЦЕ, ШТО ЗАКЛАДЗЕ-
НЫ НАМ! БУДЫНАК СОЦЫЯЛ! 
СТЫЧНАГА ГРАМАДСТВА — НЕ 
ЎТОШЯ. ЯШЧЭ БОЛЬШ СТАРАН-
НА ВУДУЦЬ БУДАВАЦЬ ГЯТЫ 
БУДЫНАК НАШЫ ДЗЕЦІ. 

ПЕРШАЕ МАЯ 
П е р ш е мая—млікае міжнароднае 
о в і ш праір, яізель мшжнаі)>одяай 
пролетарекай садідарйас.ці. 

3 гарачай радаоцю і пічасцем 
сустракаюць народы кріаіаы с-оцьиг-
лізма гэта вялікае свята. Адышлі 
і нікіолі не вернуцца' да нас чор-
яыя цш гаагечы «і бешріацоўя. У иа-
шай йраіне будуецца бяйіласавае 
содшлктычнае грамадотеа. llua-
цоўяьгя горада і Becdi, іпрацоўныя 
ўсіх Еацыяйальнаоцей 'сгаладаюць 
адну сіям'ю буйвўшшў соцыялізма. 
1 ва ў ш кутках Ккзмежнага Со-
Beipsara Саюза—^на Сахаліа« і ў 
Беларуоі, ла Кавказе і ў ірктыцы, 
у Масше і на Памііры наш народ 
праяўляе небывалы гераізм працы, 
адварі', Мдыятывы і бя!С«трашЕа-
оці на ўсах участках соцыяілійтыч-
най бтаоўліі. I віколі ні адіік на-' 
род неліюбііўтаіі ова^й радаіімьг, ж 
ЛЮбІМ Я« мы. ЯкоВ ВЯіЛІМЙ лію-
боўю авейвае наш народ свайго 
лраівадьЕра таів. Сталіна. ІІазтыпріг 

':,яго песні (жладаюць на ў»іх мовах 
старыія 

й н/йкотда таких івеселіыі твоей еораів сёмую мавўкі црюлеграрыят. 
Не pacoiefBaja ни одна страна, іірачоіўшіыя масы: і моладзь капіта-

Haj ўсім сшбце толыа адна таніая детьйных 'краш. 
крашаі—наша радаіма, дзеі моаадзь «Няпгчаюдв быц^ маладам»—так 
усе свае марьг ліожа пеіратварыцг. наэваў сваю ишгу а6 моладаі фран-
у жыццё, Y ешіраўіднаеці.. 1 няма 
к-анца наішым магчымаюдям! Толь-
ivi, героі-лётчыкі, г^роііпаігранічніікі. 
нага сёнйя і яииэ лшшага заіўтра, 
3 народу маглі .выйсці Стахаяшы, 
Ііінаінрадавы, Крываносы, Дземчмі-
кі, ігероіі-лётчый, героі-пагріінічні-

ЛЕНІН. інародаў ООСР. 1 маліыл і 
(3 прамовы на Краснай плошчы ' 
ў Маскве 1 мая 1919 г.). 

рякуюць за мудрае кіраўйіцтііа, 
летп , 

В ышэй 

за тое, ШТО «жьщъ ггаіаі 
жыщ> стала весялей». 

И шкогда таж мир не был чу 

Таі; х<>1)аша вмоная весна, 

Зл'нпчана тая велазарная грань 
іюмійк торадам і вёокай, шт» была 
Ў иракляггьм мінуліыім;. У вёсщ.г 
расце буйная •соцыялктычная выт 
ворчасць, аюновангія ва машьишай 
тэхвіцы; ш р а ш г навыя кадры ра-
ботнІЕаў солі;ыялістычніай гашадар-
КІ. Ольская г;шадаока sai-'Mme 
прамы,олювасць. На індустрыяль-
HiiM фунцаменвд расце новая 
соцыіялісты'Чіная культура. Шнаіжа 
раэвііваеэда навука і маютацтеа на 
ўсіх шрасторах Совецкага Саюза. 

Перад наш, навуіковымі работііі-
каіп і сгудэнтаміі, ііартыя высоў-
вае сёяіня задачу—дасканаліа ава-
лодаць вышыаямі йавукі. Вучыщщ 
на »1ныяатиа», выікці высюкаква-

I ліфікаванымі стіецыяліюта.чі. Нам 
' ' [ Сітварыліі найлашііьтя ўмовы вучо-

бы,, і мы: павіяйы з тонарам апраў-
даць давер'е партыі Мы таівішіы 
ігучыіцца аа «.выиатна!» 

Зусім інаікш будуць святкавадь 

'НіУШкі пкьігенвік Вайян Еуцур'е. 
1 гэта праўда. Работы йяма. ІБед-
насць і галеча назбаўляе мюладаь 
усёй рада«ій шацкіх год—отазбаў-
л»е пгчаоця. 

У ірень іПершаіга мая на сцягах 
рабочых і црацоіўных ўоіх краія 
агнёвылі літараэй будудь гарэць 
лозунгі барацьбы сугароць ваіны, 
судроць фашьюма, за Вдзіны прн-
летаірокііі і народны антыіфашькцкіі 
фротг баралц>ібы. 

'Нарйды Сювецкага Саюза гатовы 
ў л ю ^ моматгп шотушць на аба-
ронтг сщыяластычнай раазгёы. До-
Pm-:. ашлйціцій^і той, хто адва-
жыцца дайасці на нас! Наша Чыр-
вонш аірш'я пад кіраўші'цтвазс на-
шай паі)тыі і яершага маршала 
Ооввцігага €аюза Кліма Ефрэмавіча 
Варашылава ненерайюсша. 

Дэеінь'ПеіршаіРа мая будзе найвя-
ліыйай дэіігансліітцыяй (гатаўнаспіі 
ісіоцеяь мільёнаў працоўяых усяго 
свету 3 яшчэ большай аддашсцю, 
беззаветнаюда змагаівда і перама-
гаць ш а ыіраўніцтвам Комуаістыч-
аага Ішгэрнацыявіала, пад сцягам 
і вадзіцеліьстваім вялікага Сталіва. 

У дэеш. Пвршага мая наша; ра-
дасЕая модадаь, наша сшудавцтва 
выююіка ўзшме свае оцяга, йа якіх 
буізе Бйпісана: «Дзякуй тадаарьшіу 
Сталіну за шчжлівае жыіці|ё>4 

С Ц Я Г 
міжнароднай 

пролетарскай 

РАБОЧЫ КЛАС СССР. МОЦНЫ 
НЕ ТОЛЬЮ ТЫМ, ШТО У ЯГО 
ЕСЦЬ ВЫШ'АБАВАНАЯ t БАЯХ 
ЛЕНІНСКАЯ ПАРТЫЯ. ЁН МОЦНЫ, 
ДАЛЕЙ, НЕ ТОЛЬШ ТЫМ, ШТО 
МАЕ ПАДТРЫМАННЕ ШЛЬЁННЫХ 
MAC ПРАЦОЎНЫХ СЯЛЯН. ЁН 
МОЦНЫ' ЯШЧЭ ТЫМ, ШТО ЯГО 
ПАДШРАЕ 1 ЯМУ ПАМАГАВ GY-
СВЕТНЫ ПРОЛЕТАРЫЯТ. РАБОЧЫ 
КЛАС СССР ЁСЦЬ ЧАСТКА СУ-
СВЕТНАГА ПРОЛЕТАРЫЯТА. ЯГО 
ПЕРАДАВЫ АТРАД, А НАПІА' 
РЭСПУБЛ1КА — ДЗЕЩШЧА СГ-
СВЕТНАГА ПРОЛЕТАРЫЯТА. НЕ 
МОЖА БЫЦЬ СУМНЕННЯ, ШТО 
КАЛІ-Б НВ БЫЛО У ЯГО ПАД-
ТРЫМАННЯ 3 БОКУ РАБОЧА-
ГА КЛАСА КАШТАЛІСТЫЧНЫХ 
КРАШ, ЁН НЕ ЎТРЫМАУ-БЫ 
ЎЛАДЫ У СВА1Х РУКАХ, ЁН НЕ 
ЗАБЯСПЕЧЫУ-БЫ УМОУ ДЛЯ СО-
ЦЫЯЛЮТЫЧНАГА БУДАУНЩТВА. 
— СТАЛА БЫЦЬ, У ЯГО НЕ БЫ-
ЛО-Б ТЫХ ПОСПБХАУ, ЯЮЯ ЙН 
МАЕ ЦЯПЕР. 

ШТЭРНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ СУВЯЗС 
РАБОЧАГА КЛАСА СССР 3 РАБО-
ЧЫМ1 КАШТАЛ1СТЫЧНЫХ КРАШ. 
БРАЦЮ САЮЗ РАБОЧЫХ СССР » 
РАБОЧЫМ! Ў01Х КРА1Н, — ВОСЬ 
АД31Н 3 КРАЕВУГОЛЬНЫХ КА-
МЕНЯУ 01ЛЫ I МАГУТНАСЩ Р9-
СПУБЛІКІ СОВЕТАУ. РАБОЧЫЯ 
НА ЗАХАДЗЕ ГАВОРАЦЬ, ШТО 
РАБОЧЫ КЛАС СССР З'ЯУЛЯЕЦЦА' 
УДАРНАЙ БРЫГАДАИ СУСВЕТ-
НАГА ПРОЛЕТАРЫЯТА... ГЭТА' 
АБАВЯЗВАВ НАС К ТАМУ, КАБ 
ПРАЦАВАЦЬ ЛВПШ 1 ЗМАГАЦЦА 
ЛЕПШ ЗА КАНЧАТКОВУЮ ПЕРА-
МОГУ. С0ЦЫЯЛ13МА У НАШАН 
КРА1НБ, ЗА ПЕРАМОГУ СОЦЫЯ-
Л13МА ВА УС1Х КРАШАК. 

СТАЛ1И. 

(3 даклада на ХУИ з'ездзе ВКП(в5. 



Родиха — мать! ^ 
За счастье любить тебя — каждый 
На подвиг идет не однажды, , 
Чтоб сердцем, чтоб волей отважных 
На каждой тропе побеждать! 

(3 верша (Сергея Остравога «Молодость мира). 

Жыць стала лепш 
Дзе, у яюой ,кіраіне стузршрва з 

працо^вага аіояірюідідзя ж ш е так, 
да жьше нажа студэнщша, ету-
яэнцтша кірааны соцыіялізма? 

У прьгватнасці, хачу кароцень-
яа ріасказацы 'пра сябе. Я, стдаэнт 
2-га курса, сямейны. На. рабфаку 
было трудЕавата. ІІраі]?да, трудна-
СЦІ бьглі эвязаны з тьгмі грудна-
с.цят, ЯКІЯ перажывала ўся краі-
на. : I : I't 

Цяпбр, калі адышлі i? мінулае 
ўсякія нормы і !ва.ртачкі яа іі])аг 
дукты, кал'і 3 кожтьга годам усё 
болыіі і больш знтжаюіцца цэны 
і?а пірад'укты хаіргаавання, жыццё 

імаёй 'ся«і'і знатаа палашіыдаея. 
Леіш сталі мы і адяявацца. Аік;ра-
мя гэтага, за аііошні лас я набыі? 
цэлую бюліятзку 3 87 квіжак. Маю 
іюўна»цю збор твораў Леніна, усе 
ТОМЫ! «Каттада> Карла Маркса, 
твдры Сталіна і інш. Набы? радыё, 
а хуткім чаісе думаю набыць 
іфотаапарат. Часта наведваю 
кіно d тэатр. 

Уіоіі гэта — вьгнік штадзеншх 
клопатаў аб йао партыі і Ірада, 
клопетаў любімал'а нашага права-^ 
дыра тав. Оталіна. 

ПЕРАПЕЦКІ. 

СОВЕЦКАЯ 
МОЛАДЗЬ 

Ва ўсіх г а ж й к ша1щтз& гаспа-
дарві Оавещвага С а і ш ва 1 сту-
дзеняі 1935 щца прадашала 
6.917.400 чах молаіі®, у тыл ла-
ку Ў прамыіславаісці был» занята 
звыш 3 мш. чалавек, у селъскай 
гаспадарцы—863 тьк.. і да трап-
{парце—702 ты'с. 

* * * 

Многа моладзі ісярод інжьгаврпа-
тэхшіічных рлбшіЕіікаў: у цэлыи ла 
ўсёй ііграімысловасці 12 проц., у 
;хім.ічнай прамыслоівасіці—19, 'ума-
шываб)даўні<чай—13, у метал'урі'іі 
—11. 

3 1930 па 1935 год зиачва 
ўзраісла колька«ць жалоча.й рабо-
чая молаазі; у 1930 годзе жано-
чая моладаь склааала 31,2 ііроц. 
усёй рабочай жодадаі, а ў 1935 го-
дзе — 43,7 проц. 

Над страной весенней ветер веет, 
Всюду стало радостнее жить, 
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить. 
(3 «Песни о роди не» В. ЛІебедзева - Кумача). 

Т р у п а с т у д э н т а ў 2 к у р с а г і с т ф а к а 

Некаторыя нашы прадпрыемст-
вы, асабл'іва новапабудашиыл, 

/ 

МНОГА ПРОИДЗЕНА 
I МНОГА НАБЫТА 

у а р а н ж а р э і б і я ф а к а . 

Па камяністай дарозе 
— Уставай, поўдзень глсо бліз-

ка,— ирагрымела га<^падыня, не 
перастаючы штурхаць мяіне ў бок, 
(да ўсхода с-онца заставалася яшчэ 
паўтары-дзве гадшны). 

Я хуцедька ўсхашўоя з разас-
ланаіга на падлозе стар)га піджака, 
працёр вочЫ' KyjaiKOM i апрайуў 
світку, якой н ж р ы в а ў с я . 

— На таюе кавалж хлеба, а ў 
лесе цяшер ягая мшога;— в̂юісь і пе-
ракуоіш да сиеда^нвя. 

Даі ўсходу сонца я з отаткам 
ка.роіў быў ужо ў суседнім лесе. 

Каля 12 гарзін дня я ігрыгнаў 
статак з шшы. Бясікюліца стомле-
вы, я ледзь цягнуў вогі. 

— Онеданне таім, ва стале, — 
кірыкнула гаспадыня 'з га.ройУ,Еалі 
я загнаў жнвёлу ў хлеў. На стале 
стаяла міска щрастаквашьг, каіва-
лак хлеба і халодная бульба. Пас-
ля снедання ўвайшла гасгаадыня 
ў хату, і я атрыімаў ча.рговы за-
гад. 

— Я адпачшу крыху, а то ўжо 
вельміі 'сонца нрыпяыо, а ты вазь-
мі Стаска і паіру.ліяй з ім да абеда. 

На драіцягу ирыбшша двух-трох 
гадзін я глядзвў за дзецьмі, пасля 
ЗН0Ў нагааў жьгвёлу. Увечары, 
толысі я хацеў юці адпачываа,ь, 
як гашадар загадаў весці кана на 
начлег. 

— Я толькі паівячэраіо і ;кираз 
прыду цябе эмя1щь,— паабяцаў 
ён. 

Была ўжо глыбокая ноч, калі 
прышоў гашадар і аідігумі[ііў міянв 
дамоў. ^ 11 : ' 

Гэта — тыповы д;5ень з імайіго 
жышдя на црацягу чапы'рох год. 

Вучьщца гэтыя годы мне иры-
кодзілася 1вельэд мала: на тры-ча-
тыры «есяцы, пакуль свег вакры-

ваў зямдю. Але школу юкончыу я 
вельмі паопяхоіва. 

У 1928 годзе я пас.ту(піў у Ча-
вускую сямігорку. І а ц і не магла 
пратрымаць мянв на стае еродкі. 

Я атрымліваў дапамогу ад шко-
лы, кіомсамольскаіга калгаса імя Кім, 
у якім я працашў у часе летніх 
канікул. Гэта дало мне магчы-
масць 'скончыіць школу, затым пед-
KjTpcH. Хоіць я І cKOHSbif у чаісе 
настаўніцкай працн заівочны Ком-
ВА ,̂ а затьм здаіў частку завоч-
ных эадашняў за Піершы курс фаз-
мата БДУ, але н« хацеў ва гэтым 
спыніцца І ўвесь чіае марыў аб 
сталай 'вучобе. 

У 1935 г. мае мары, даршпц^, 
8бы.мсія. Я стаў студэнтам вышэй-
шай павучальнай уч:таш)вы. Пеіра-
да мной, як. і 'П'ерад утёй молаіддзю 
Оовеіцкага Саюза, шырака аачы.не-
ны дзверы ў шчаолівую будучы-
ню. 

Ф. К А Н С Т А Н Ц І Н А Ў . 

можлга омела назвать «мяладзож-
ііыійі». На чэліябінскім трайгар-
ным заадэе маладыя раоочыя і 
вучйі окладаюць 47 прон). усёй 
колька^.ці рабочых; на першым 
дзяржнадшыпніікавым эаводве імя 
Л. М. Кагаяовіча—42 проц., на 
сталівагорскіім х'іімкамбінацв ім;і 
Сталті—ftO проц. (Вестікі на яер-
шае .тіпеня 1935 го«а.) 

* 

У навучальных устаноівах СССР 
вучыцца за.і>аз 31.500 тыіс. ча.т-
век (у 1914 іч)дзе вучыла'ся толш'; 
8.200 тыс.) Акрамя таго, на ро.і-
ных курсах іігадрыхтоўні і вавы-
ШЭНИЯ кваліфівацььі кадраў вучы-
лаюя ў мінулым годзе 5.500 тыс. 
чалавек. 

Н а 9 л ю т а г а гэтага года ў 
краііяв 6brjto 578 маяадых ордэна-
'носцаў—мутжчын і іжанчын. 3 іх 
узнагароджана ордэнам Леніна 206 
чалаівек, ордэнам Працо>ўііага чыр-
вонаіга ецнгу—187 чалавек, оряэ-

Стоячы яа паірозе закавчэншя 
вучобі.1 ва ўйшерсітэце і міглядва-
ючыіся на вройдзены шліях, хочац-
ца сказаць многа і вельмі многа. 

Наш выпуск врацаваў у асаблі-
выіх уімовах. Мніогіія з нас- ие мелЬ 
сярэдняй аветы, ды \ 'з юярэдвай 
асветай мелі вельмі слабую іюд-
рыхтоўку. Сярэдняя школа не наву-
чыла йаіс. самастойна крацаваць 
над кнігай. Я лічу адным з галоп-
ных дасятаення'? нашага ўніверсі-
тэі]|кага шляху тое, ште 'студэнты 
навучылкя саімастойва ирацаваць, 
і не толькі над вучэбныімі кнігамі, 
але і над павуковай літаратурай. 

За гэтыя чатыры гады многа 
нроіідзеяа, многа наібыта ведаў; 
К!рута8<ф стданта — аавуковы і 
культурны — знаЧіВа пашьгрьгўся. 
Зараз мы зщ1м не падобвы на тых 
людзей, fflji« настушлі на першы 
курс. Увівер<"ітэт даў нам веды 
не тольта ў галіне спецыяльных 
нрад'метаў, ён з'явіўс» для сту-
дзнта школай паліітычнаі'а і гра-
мадскага :жыцця, выіхоўваючы не 

нам Чыірвонай заязды — 77 ча- I наогул спецыялістаў, а спецыял;-
лавек, «рдэнам «Знак почета* - | стаў налітычпа свядомых і грамад 
108 ча.адвеік. ^ | ска актыўньих. 

Н е л ы а , аднаЕ, моўчкі абыйсдіі 
т ы я недахотты ўніверсітэцкаіга 
жыцця. fwifl башча адбіліся на 
нас, вьгпусетііках. У іітрыватнасці 
наша выпркны івурю хаміфака заха-
•піў я(шчэ перыяя брыгаднаН і кан-
веернай сі'стамы, што знагана ад-
білося на нашых ведах. Дрэнна 
было паістаўлена выжладавне на 
'першьюі курсе нямеіцкай М№ВІ. 
Болыіігаісць студэвта^? яе разумелі 
ьажвасці яе. Цяіпер гета адчува-
ЮЩ, вельміі і велымі млопя І НЧС у 
"час̂  дьтломныіх работ. На поаця-
гу ўоёй 'нашай вучобы не было на 
вукоБа-даследчай раіботы студэн-
таў, не было самастойвай эіхпе-
рыментальнай працы пад кі'мўніц-
твам гграфесара. 

Новая ізмвва студадтаў паступав 
ва ўніівер^ітэт болъш падрыхталм,-
вай, чым мы, І можва «вадаявац-
ца, пгго- веды гэтай змевы будуці. 
значна шырэй і гяыбей иаигых. 

Мвогіім збавязавьия ўвіверсітэту, 
мы ва ўсёй сваёй далейшай прадьі 
будзіем ічкйуцца быіць чэояы.мі, 
а'ддавымі саіецыялістаміі яашай в.т-
ліжай соцыялістычвай радвімы. 

П Р Ы Л Е Ж А Ш . 

Мы — самая вйсёлай моладзь 
у бііялагічньш корпуса, у фі»- момавт» Шубврга, «ГІбель ЧаПае-

Г»,ГІГЫТЛЛ O .̂RHTVTT, /^І? M корпуса аб'явьг, аб'явы... Сёвня 
заняткіі гуртка заходн^еўрап^й-
скіх таяцаў; заўтра пачынае пра-
цаваць гурток домравых івстру-
іментаў; 2і5іга адбудзещца сп#ка 
харыютаў... . 

— Нрыходзьце •слухаць мява на 
вечар самадзейнасці, — гаворыць 
таварьшаім •ст>'дэнт фізмата Родаў. 
Я буду сярод уд'зельнікаў гуртка. 
Будзем выковваць «Музыкальны 

'ва», «Тры экосезы». 
* * 

У бібліятэцы за сталом студэнт-
ка Ліза і С/оия вмьна ўгадаюцца 
ў сшьггкі. Іх увага ованцэнтрава-
на ші функцыях Гаімільтона. Гэта 
трудны аддзел тзаірэтычнай меха-
нікі. Яны балш трох гадзін не 
выходаящы 3 бі5ліятэт;і. Нарэшце, 
функ11;1>и Гамільтша вывучаны. 
Цявер моягна аідшічыіць, цяпер 

можна схадзіць у ш о мглядзець 
«Партыйвы білет». 

3 якім захапленвем глядзідца 
гэта карційа! Колькі яяа вавявав 
вовых думак! 

Доўга яны аібгіашрвалб гэты вы-
даггвы фільм. Ім хацела/сд шчыра 
nay3flKa'BaTV> за яго совецкую кіне-
магаррафій). 

Л е п ш ь т ф і з к у л ь т у р н і ц ы ўн іверс ітэта 

Некалькі даёв нааад можіна бы-
ло бачыць грулу дзяўчат у фіз-
культурных касцюмаж з лроірігаза-
мі і в;івтоўкамі за плячыма. Кве-
•сь'ко, Сыіськю, Кубацкая, Барыс^е-
віч, Кавецкая—удзвльвьцы гараа-
скога спаборвіцтва ПВХО. Яны за-
ваявалі нершае меюца сярод жаш)-
чых каманд. Яны врайшій пяць 
кілометраў у процігазан; за 33 Mi-
нуты заімест 4 0 і Бьгбілі 337 ачшс 
3 500 маігчымьгх. 

Весела вучьщца, весела нам 
жыць! Мы ўііарта авалодваям ве-
дам!, каб стзць ны'соіажваліфіюа-
ванымі вастаўнівамі авояі вялікат 
Сталіна. Мы свяваем пеісні, тан-
цуем, іграем, смутку ў яас. віколі 
вяма. Наша студэвщш—самая 
Еж^лая, самая шчаслішія моладзь 
у свецв. 

- ЗІНГЕР. 



Н А З Д Ь І М К У (зіюва налрава): К у к і н а — студэнтка хімфака, Камянецк^ — студэнт геафака, прафесары Ермоленна 
скі — студэнт гістфака, М а ш к о ў с к і — студэнт фізмата. 

Годнвў, Пят ровіч—студэнт біяфака, Какашын* 

П А С Т У П А Ю Ч Ы 

ВА УНІВЕРСІТЭТ 

4. іВе без добрых дзгш ва свете,-
f І6го-ян<будь свезет в Моекву,-

Будешь в у н и в ^ и т е т е -
Ски с.верішю.я иа яву. 

HnqnuytB. 
' Да Вяліквя пролвгаржай раво-
лнхцы.'і HaojTKa была пад сяи'ю аам" 
КЯМІ д м МІЛЬёНВЫХ 1ЩЩ0?1ЫХ 
мае. Толыц адрінЕі, пврмагаючы 
fc& овраожоды, ладзь-ледаъ прабі-
Еаліся «ў людзі». 

У яашай краінв працоўная мо-
.іадаь яе мае ншшх айерашкод у, 
наібьгцці веда|-, у аваяодваш! та-
вунай. 

РіаЙфакаУчы наблііжаюада к за-
канчэнню вучэбеаіга года. Выіпусі?-
нікі сур'ёзйа і finajpfiia рыхтуюцца 
да зашііковай оеоіі. Яны ведаюцъ, 
ПШ) йры паіотуллеші ў вышэй-
іігьш швучальвыя ўстаяшьг лры-
язец'ца вытрышць сур'&йы кон-
курс. 

Студэнтыі ўжо забрав вы'біраюць 
•га^е шецьшльвзсщ: а д ш пойдуць 
на фшаіт, другія ш- гістфаж, трэ-
ція яа. біяфаі;. Я надзвычай ці-
іа.ўлюс« хіміяй і мару ай хімічным 
фаь-уіііьтаце. 

Ніа райфаку мы яжучыліся са-
мастойт працаваць ная кнігай, 
аггрымалі) пруш^ныя ведм фЬкі , 
матэмальш, хімй, пеаадафй, гістп-
рыі і 3 ноопехам можш прадаў-
яаац. вучобу f нышэйшай наву-
чальнай установе. 

Мы ведаеім. што f нашай icpai-
яе наша л ш ш лшвдаей. У шну-
лыэі wpHaipaeoiqibr, бемры?гушьньт 
ойшя — ірайфакаве/ц, а заўтра 
«тудэвт вьшгойшай наівуічальнай 
Ктаяовы. I 

НАША СТУДЭНЦТВА — 
ШЧАСЛІВАЯ МОЛАДЗЬ 

Да Кастрытащкай рваолвэ-цыі ў Ра-
сіі, а ў капіталістычных кранах іі дя-
іпеір, угё студаніірва окладалася і 
складаевда з дзяцей буржуазіі, буй-
нага чыноўлівігіва і, часткова, вамож-
наха сялмнеіша. Дзяржава не забяс-
печівала студантаў ніякімі ородкамі; 
вучоба быда платная, толькі часгіжа 
дробна-буржуазнага 'студэнцтва 

атрымоўвала ільготы ў форме выз-
валення ад платы за вучобу. 

Ва ўсіх амаль капіталістычных 
краінах, галоўным чынам у Германіі 
і Аўстрыі, існавалі студэнцкія аб'-
яднанні, у якія прьшаліся студэн-
ты толькі арыйскага паходжання. 
Заідачай гэтых нацыяналі(угычных 
аб'яднанняў было падняць шавіні-
стычныя і ангыпролетарскія настроі, 
шырока выкарыстоўваючы анты. 
семіцкую дэмагогію. У аб'яднанні 
ўБахойэіла так званае вечнае огудэн-
цтва, якое не вучылася, а займалася 
«аховай» арыйскага духу ва ўнівер-
сітэтах, наладжваючы па некалькі 
разоў у год разгром няўгодных ім 
соцыяльных і нацыянальных адно-
сінах студэнтаў. Гэтыя аб'яднанні 
з'явіліся пасля імперыялістычнай 
вайны соцыяльнай апорай і касця. 
ком гітлераўскіх штурмавых арга-
нізацый. 

Ужо напярэдадні шійны ў капі-
талістычных краінах была вялікая 
перавытворчасщ, інт:злііігенпіыі. Знач-
ная колькасць скончыўшых вышэй. 
шыя навучальныя установы не 
маглі прымяніць атрыманыя веды 
на практыцы. 

У сучасны момант за граніцай 
становішча інтэлігенцыі катастра-

Акалэмік Ц. БУРСТЫН 

фічнае; яркай ілюстрацыяй гэтага 
з'яўляецца скарачэнне ліку наву-
чальных і навуковых устаноў, ска. 
рач.адне катынгешщу яабораў. пра-
ігаганда супроць паступлення' ў вы-

шэйшыя навучальныя угтановы і 
супроць навукі наогул. 

У краінах канітала шырока рас-
паўсюджаны <,'ловы «няшчасце быць 
маладым». 

Якая-ж каласальная розніца паміж 
сіановішчам моладзі ў капіталістыч. 
ных краінах і становішча моладзі 
ў нас, у краіне соцыялізма, дзе 
няма капіталістаў, няма памешчы-

чалавека 
радаснае, 

маладыя 
дзеці ра 

каў, няма эксплаатацыі 
чалавекам, дзе будуецца 
шчаслівае жыццё. 

Наша студэнцтва—гэта 
рабочыя калгаснікі, гэта 
бочых і калгаснікаў, дзеці совецкай 
інтэлігенцыі. 

Наша партыя, яаша дзяржава 
аказвае максімальную ^;апамогу і 
бацькоўскія клопаты совецкаму 
студэнцтву, забяспечвае яго сты-
пендыяй, утульнай, цёплай і свет-
лай кватэрай, культурным абслу-
гсўваннем, штодзенна клапоціцца аб 
яго здароўі. 

Наша моладзь мае неабмежаваныя 
магчымасці навышаць сваю квалі-
фікацыю. Наша моладзь не мае 
клонатаў у падшуканні работы па-
сля заканчэння вучобы. Наша сту. 
дэнцтва ўпэўлена ў сваёй будучыні, 
упэўнена ў заўтрашнім дні. 

У насіміінулыя батражі, чоряа^рабо-
чыя часта сталовяцца выідатл^мі 
сдецьшлістамі, вучонымі. 

Аношняя ластанова нашай. партыі 
і ўрада аб ііавышэнні заработнай 
платы настаўнікам—яркі паказчык 
выключных сталінскіх клонатаў аб 
чалавеку. Гэта пастанова садзейні-
чае далейшаму паляпшэнню работы 
нашых школ, нашых ВНУ; яна са-
дзейнічае выхаванйю моладэі, павы-
шэнню граыатнасці і ўзняццю куль-
туры. 

Мы ідзем на шляуу гіганцкага 
росквіту соцыялісгычнай культуры. 
Мы ідзем па шляху радаснага шча-
слівага жыцця. Перамога за намі. 
Парукай гэтаму—мудрае кіраўніц-
тва вялікага Стапіна. 

^ па^яыя, кірувмая 
таваірышом Сталіяым, усёй нашай 
мдладзі дае пуцёўку ў жыццё. 

Сгуцэнт 2-га куроа равфака 
БАЛАНЮЎ. 

Весела жывём і спорна прац\ем 
Вялж-ае 

істдайцгва 
свята 
Ш 

•П«ршав мая 
к>іріса заолагаў 

біяфажа суютрэж з найлепшыігі іта-
казальнікамі: больш 80 цроц. сту-
дэятаў ядалі дыецыпдіны на «доб-
ра» і «выдаята». 

На курсе за ўшесь навучальны 
год не было июосщай адэнакі 

«дрэйяа». Нашы студэнпы ўзялі 
абавя'З'ацел.ьства і надалей не зні-

жаць якасці вучгоібьг. 
У прад<святочны'я дні на курсе 

радаіснае ажыўленве: адны ры«-
т у щ ь да дэманотращъй лозунгі.; 
плаікаты, партірэты праівайыроў; 
трансшіаіраіЕгы; другіія ў стаіх па-

коях уцрыгожваюць куткі кветка-
мі і партрэтамі, зацраошюць та-
варышоў на свята ца шбе. 

— Весела і р а д м а цравядзем 
:в!ята' і ўдаряа будзем нрацаваць 
пасла слята,—заяіУжвюшь у аіЗЭш 
іголаіс стуідэнты 11 к д а а заолагаў. 

П. ПЯТР08ІЧ. 

З А К А Н Ч В А Ю Ч Ы 
У Н І В Е Р С І Т Э Т 

я смела іду на»у)страчісваёй6у-
дудьші. Я ўшэўнейа, што ў Сотод-
кім Саюзе, у ікраінв соцьляшама 
ваўіоёды ' з н о ^ е ц ц а для мяие ра-
бота, ж а я аідпаввдае маёй квалі-
фііваіціыі, маім жаіданаяаі. Чашры 
гады /гаму 'назад «я прыгала на 
ф и а т 3 вяідкім жадашлем ®ыву-
чыць самыя любіімыя і самъм «̂ мі-
мантычныя» для мяне йавуіві. 

Чатыіры гады... Я т багатыи 
з(места>м (наіпоў'нен для м ж е юты 
чаю! Мы, ньмуюкінкі, (раісді і раз-
вшаліш іраізам з яаіпы^і віыхава;?-
ца« - універісятэта'м. 

Неіліьга, аднак, сісазаф. .шго ра-
бота ў яашым уіншерсітэце, наша 
дучіоба былі иаладжаяы .ўворна. 
Нам прышлоіся перажьщь цэлы 
іраа недахотіа'ў і нвдадеелаік у ву-
чэбныім праірсе. 

Цятар перад наші адказнейшая 
заиача — яащгсаць дылломяую 
'Раіботу. Трэба думаць, што з т а й 
заідачай шраияища нашы дыалом-
нтгі. Я, у /прыватнаюці, црацу» 
над цікавай, яшічэ мала .расцраіір-
вжай тачаій ' новай тэорыіяй 
эдвкнрамагнітната пол л Борпй. 
Тэиа даівоілі окладаная, яна ій'П[»а-
буе ншіружанаі (щш;ы. Думаю, 
што змагу скарыотацг, агрыманый 
мною веды І аібараніць дьшдо* 
S тхаііазчыікамі не горшымі, чыім 
мела Ў вучобе. Я капчаю універ-
сітэт, але адчуваю, ш і о мне •fp»-
ба нучыщца i яшчд раз кучыцца. 

Апоптяя пастанова аб настаў-
ніках вы^кліжала ў нач; дыпломн!-
ка?, небьшалы отгузіязм. Мы- з 
радалцю трьготуййлі да пачэснай 
•педагапчнай ркотг.і. 

У нашай краше, дзе па кожішк 
вроиву адчуватоцца сталінсаія JUO-
паггы аб людзях. вялікао шчаспе 
быіць настаіўініікам. выхоўваць пад-

растаючае аіаваленне. ПЕРЛАМУТР. 

К У Ч Ы Н С К І Ч В А рэнтара Б Д У , 

ГЭТЯ МАГЧЫМЯ 
ТОЛЬКІ у НАС 

Наша партня i ўірад удэяляіоць 
велізарнуію ўівагу saBy^tbi і аввеце. 
Внлстінйюічы на Ml з'еізідзе комса-
'зша, Влайзішр Ільіч гаіварыў, што 
траба вучышца, вучмвда і яійчэ 
ірав вудыщца. Яшчэ ў гады 6а-
'раіцыбы на франтах грамадзянсмй 
вайньг, бафащыбы з тяутраиым во-
рагам. барацьбы з гаспадаірчай 
іраіза)ухаій — п а р ш я і ўраа ат-
кірывалі 1ШІК0ЛЫ, іастытуты і ўні-
веірспэты. 

Лшшы вуічань Левада таваірыш 
Оталін аісаібііста займаецца сйра-
яаоіі школы. Дзяжуючы яго кі-
'Раіўйптгву, яго клопатам. яаішы 
шволы, вашы яастаіў'Ніві, яашьг 
стуіэшш знаходзяцца ў найл«п-
ш ш ушвах. 

Тольісі f краііно саЦіЫяіізма. у 
выініку ажыіццяіўленяія левжка-
сталЁасікай нацыянальяай п ^ т ы к і 
партыі — оряэнаноюная БССР мае 
каля івух йзешгваў вышэйшых 
навучаль'ных устаноў, да сотні 
ташікумаў, т ы ш ш і ш ш і даш-
Бодькых унл'аоо'ў. В ш а т і на sa-

роднро аісвету ў яас к а ж л л ь н а 
ўараіслі. 

Нова-ішбудаваны'Я карпусн йа-
піага ўніверісітэчкаіга гарадва, да-
сканалае а^таливанне яашыж ла-

бараторый, новабудуемы інтэрнат 
нагляйныя інакаэчьжі кцішатаў 
язяр;вавы ао асвече. Калі ў 193.5 
іг, даяржава выдатеавала на аідаа-

•го істцэйта БДУ 2521 (руб., то ў 
тэтым годзе выідатшўіваецца на 
адйаіго отудэта 3.117 руб., г. зн. 

' на 23 .нроц. болып. 
У гэтым ігодзе выідаткі на куль-

т>рнае аібсл^тоўвайне стйэчата па-
талічівавцца на 60 прощ. Таівсама 
на 60 цроіц. па®ядмван>цца вы-
датжі на эвдабсілііюўваяне. 

Дзе м а т е м ы яшчэ такія кло-
паты, таікія вьвдаткі яа аісвету, 
акражя яашай соцыялктьгчвай ра-
р к ы ! 

У фашысщгай Гер.»аяіі, Поль-
шчы: і інш. краінаіх растуць толькі 
выдаткі яа вайну, на новыя ўвбіра-
енні. Ваўяііверсітэтах іііншык вы-
шэйшых яавучаляых устаіно-
ваіх даюць аювету толь-
ivi сынкам багатых. Акрамя 
высокай платы за наівучан-
яе, для бадябйшых слаёў там 
існуе яішчэ ц а ш рад абмежаван-
няў. Для раібочай і сяля!нс.кай мо-
лаідзі таім широка раіечынены дзве-
ры турмаў, фашьгі^ніх з^юценкаў, 
каінцз<нтрацыйньгх лагеіраў. Ды яа-
вашта кайчаць вьшшйшьгя наіву-
чаланыя ўістановы, калі чорнаэ 
здань бесшраіЦіОіўя за^кады стаідь 
нвд больмай ч'асткай моладзі, па-

I чьрнаючай самастойнае жыццё. 
j Для совецкай моладзі адерыты 

аеаймежашньря •магчшіаісці твор-
чіай працы на каірьгсдь сочьтлізма 
? любой галііне нашай соцыялі-

стьгчнай гайнадарш і _ культуры. 
Хочаш быщь вучоЕьш, і'нжьжера'м, 
педагогам, лётчшаи, артыктам— 
І ты ІМ бущзеш. 

Совецжаія 'моладзь добра разу-
iMoe, ПШ ўісё гата дала ва.ч яа-
ша лартыя, ивруеиая вядікім 
Оталіньш, і ўоведатаняе гэтага 
выЕлкае ВЯЛІВІІО любоў да яа-
шай паіртыі і расрімы. 

Мы яожам шрывесці тьгсячы 
іпрызкладаіў яебыівалага ў свеще ге-
іраЬйа нашай молаазі. Гэта наша 
моладзь інаказвае соірялктыічйую 
прадукцыйнащь працы, гэта мо-
лаизь іюідымае са дда діора караб-
лі, ляціць у сіратасфеіру, будуе 
новыя гарады, ашйвае Аірвтыку. 
Сотні ншаікоў і йзаўчат ураа тана-
гаіроазіў орйэнаж. 

Наш унівеіжітэт за 15 год сваи-
jo ісвавання да? тьгсячы яоиых 
вьюока нваліфікаваяых слецьгялі-
'стаў. Мяоігіія 3 іх працуюць 'на 
адкаізнейшых участках соцьгялі-
стыганай гашаяаркі — п«ратва-
раюіць тоірф у в>тааь, вьгнаходзяць 
Н0ВЫ1Я ірэсуірс-ы для соцыяжтычва-
га будаўні'цтва, з'яўлшцца доб-
рььмі наетаўінікамі і нав^твовымі 
раіботвкамі. Кожны стдант паві-
нен доібра іведаць, што он толькі 
тады буізе oiô iHajiaflHbrM будаўні-
ком соцыіялізча. жалі ў дамадяа-
сці аўлэдао навукай, a гэтага 

ложна даібіцца толькі ўтаіртаі 
працай, вуічюбай на «выдатш». 

У нас ёсіць стуяэяты — «ІВЫ-
датяш», жіія пажазшаюі^ шрыЕла-
ды вуічобы. Але, яа вялікі ішль, 
такііх стуідэятаў даесяткі. Лешпызіі 
3 іх з'яўшюцца Нязтровііч — бія-
фаік, Машкоўнжі — фізмат, Камя-
нецкі — геаіфак, Вакашыішжі — 
гістфак, Кукша — хімфак d др. 

Паш утнтврісітэт рыхтуе выісо-
каквалііфіікаваныя кадры длія ра-
боты ў вьшпэйшък ндаучаільшнх і 
яавуковых іттановах, а таму тш-
гоіртва.янію йавукова - даследчай 
раіботы «гтаэнты павііаны ш я л і ц ь 
вяліікуію ўвагу. 

Праійшоўпіая кайферэнцыя йа-
вувова-даслеячьЕХ гурткоіў зрабка 
значніы зірук у рашюртваняі ігэтай 
работы, але я̂шгчэ ёсць і такія фа-
культэты, дзе каннрэтна аагаль яі-
чога яе робяць (ігістфаж). 

Шыірака ряйгорпвашиы w i p i a -
барніцтва і ўдарвіцтва, раэгор-
тваючи pyx выдатнікаў, зйіятаю-
чы яедахойы, павыпшочы яжасць 
вьшвдаяня, — мы поўнаісцю вы-
каяаем свае абашзкі, дадзім йраі-
яе сацыямзма д ^ а падрыжтава-
ных выісокаіківалпфіікаіваных работ-
ніікаў, тітзібіроіеЕых марюс'ісцка-лвнін-
сікай тэорыяй, аддашых яаіртыіі і 
совецкай (улэдзе, гатовых у любую 
імпяуту выютутць на айароягу на-
шай радаіімы. 



Аб эксперыментальнай 
р а б о ц е 
с т у д э н т а у 

^ Няиа па(Ерэбы миога гааарыць 
аГ) неаібходаасці студэжгу-батаніку 
умець пщводзщь экоперыменты з 
раслінамі ў натурашьяай абстаиоу-
цы, Валоданне, напрыкдад, вегс-
таіцлЁньгм метадам адаолька^з 
абавязшва як для будучага наіву-
вовага работнка, так j для вык-
лаячіыка біядапй. , 

Ва fMOBax універісійэта мне пры-
ходашгася чалта назіраіць як сту-
дэнт, блііокуча) валодавочы латзра-
т > р я ш материядам, з у о к губ-
ляевда таи, дзе оусчракаецца з 
веабходнасцю мактыроікі або ш -
карыктаняя апаратуры ці црылад, 
не гащораш ўжоабтьгм, п ш знач-
ная чакяжа отуданта^, будучых 
батанікаў, нават на старэйшьгх 
курсаіх зусім не знаёма з тахнікіай 
сктэматшнага вазіраніня за іраз-
віццём раслін хоць-чбы ва ўмовах 
вегетац^нага доміка^ 

На вешавы перыяд гэтага года 
кафедра сумеона з навршіаі - дас-
дедчым гуртвом студантаў наменя-
ла прапрацаваць віекальві тэм эк-
сперызиелгаанага характаіру. Тэ-
та ріаібота звязанаі в н е а б х о р а щ ю 
пабуишы невялкага вегетацыйна-
га домта І .загатоўіві адраведвага 
аібсггадявіашя, 

Бясспречна, аясновмя д!квде,рьг-
iteHTH 3 расліінаімі — работа не 
ТОІЫКІ гурпгкшая. На маю лумку, 
эшміршенты аібавязковы д і я ўся-
го сггудэвгцва біялагічнага аддзя-
ленкя, і гэта неабходна ўлічыць 
V пріаіграмах курса фізіялогіг, а 
іменва—іігеіраяйсці) часшку гадзш 
практыкума на вяс.ну і аірганіза-
ваць, такім чывш, ^фецыяльна 
веславы, а быдь можа, яават ка-
роткатэрмііновьь летііі прадчтыку^і 
па фізіялогіі расліш. 

НарЭ'Шце, неабкодна сказаць аб 
студайціііх нявукова-даслвдчых 
гуртках пры імфейр?)!] анатоміі і 
фізіяліогіі раслін, работа яікіх міо-
ощь иампанейш! харак-тгцр, часова 
ажыўляіючыся і заміраюічы. 

Асістэнт КАЛІШЗВІЧ. 

Водгукі студэнтаў аб фільме 
„Партыйны білет" 

Фіпьм «Партыйны білвт» — адна з пепшых кінокарцін совецкай 
кінематаграфіі. 

Асноўная тэма карціны — большэвіцная пільнасць да нпасавага 
ворага, як і ў новых умовах набыў тонкую, скпаданую форму класавай 
барацьбы. 

Гэта карціна каштоўна тым, што яна дзманструецца ў час, калі 
наша партыя праводзіць абмен партыйных дакументаў. 

Гэты выдатны фільм павінны лраглядзець і сур'ёэна лрадумаць 
усе нашы студэнты. 

Калектыуна праглядзелі і абмеркавалі 
фільм „Партыйны біле^ 

KiimnBaipmiiHa «Партыйны бі-
лет» з'явілйіся на экран© надзвы-
чай своечасова. Ява заклікае нас 
да больпшвііцкай пільвшісці.: Яна 
вуяыць на» жаваш., яік зяйііцу во-
ка, партыйны біліет. Яна—яркі 
яаікав таач), ж власавы воіраг оваіо 
падірыіўяую раіботу цріаіводзічь «ці-
хай санай». 

Праверка паіртдаікуіівнтаіў дапа-
магліЭ) нам вьгявііць і выгнадь з 
партыі ч у ж а і ю і . Аде гэта HL ў 
якім разе не гаворы:щ., што міы 
иа'вшы супако.івда. Нар ітрула раб-

фана иасля праверкі щрггдакуаюн-
таў выявіліаі, што кандыдат пар-
ты! Мкеда В. у часе ўіступлешя ў 
иартыи) І лраверді па.ртда'кументаі 
скрыў сваю судзімасць за к а н р а -
банду, сваю сувшь з кулакамі. У 
пыташі павышэння боіл;ыііэ.віцкай 
пільнаіС'ЦІ фільм «Партыйны білет» 
мнотаму і міногаму вучыць. 

Партгрупа рабфааіа аірганіізавала 
'калектыўвы іхахоа і аймеркаванне 
кіа.рцііньг «Партыйны бідет». 

Парторг рабфака НАПАДОЎСКІ . 

Прыжок 3 вышкі 

ФІЗКУЛЬТУРА 

Рыхтавацца да веснавога 
кроса імя тав. Шверніка 

ХВАЛЮЮЧЫ ФІЛЬМ 
Кіншіаілціна «Партыбны білет» 

— хваліншчая жарціна. На1дзш.гчай 
лика d ўдала азрюс-тро^вае яиа 
паіртыйнаів жыщцё. Жшні раз на-

ПРАШІВАЯ КІРЦІКА 
Я 3 'захаилеянем гладзе? і эту 

'Каірціку. Яна на мяно эрабіла wv 
ліваііЖ'ейшав ўражаане. У гл-ай 
каірцівв рраўдзіва таказаны нашы 
замяітый Bopari. Вьгклнлчка ма-
стадкае івыкананне звязіэіна з вы-
оамм паілітьнный эместа». Тут 
паказваецца, як ірэшткі разбітых 
о а о а ў маскіруюцца і выоры-
стоўваюць орытупленнв кнасавай 
'пмшаоці aicofeiLX комуністаў. 
Карціна дапамагае яаіміраяйрацца 
ўлюдзяк, дапаімагае .ўзвяць 6 O J L -
швіцк>ю ігілшасць і глыбоііа вы-
вучаць кожнага чалавека. Яна 
буідзіць ікдаюшую нвйрыіміірыжісць 
да ворагаў. ФільМ' велші проісты, 
зіразуйельр 'і «раі̂ ^даівы. 

Е. А. МАРМАЛЕЎСКІ. 
(І і курс геафака) 

памшав аб уважшівый захаваяш 
партыййаіга білета і аб т г л к каму 
ён лавіінвн належаць. 

Фільм івуічыць, як распазнаваць 
к л а с а ш г а ;вюіраіга, вучы'дь богЕ.шэ-
віцкай іпільйас^і. Яшчэ і яшчэ іраз 
шипажнае словн таварьыяа Сталі-
ва, шгго «рэвалюцыйна-я пільнаісць 
з'іяіўляецца той {^airatt якасцю, 
і-к.ая аісабліва неабхоіна зараз 
большэвжам». 

Каірцііна надзвьгчай ц і ш в а я і 
каштоўная; ян.а атлюстроўва« 
буйныія даояігнеіпгі совецкаі! ІІІНО-

маггаграфіі. 
ЦІШЧДНКА (хімфгк) 

Падрыхтоўка да весішвога кроса 
імя тав. ІІІверніка ішвінна ады-
граць вялікук) ролю ў справе ра.ч-
гортвашія фізкультурнай райоты. 

ІГадрыхтоўка да кроса пачалася. 
Але далека не ўсе фізоргі ўзяліся 
за работу. Фізорг геафака тав. ІПы. 
рэй бяздейнічае. Ён рашыў зуеім 
не вылучаць удзельнікаў кроса. Не 
лепш абетаіць справа' і на фіч-
маце (фізорг тав. Остроўскі), 

можам і павінны арганіза-
ваць для ўдзелу у кіюсо камапду 
не меііш як у 150 чалавек. Тряба 
толькі ўсёй грамадскасці універаі-
тэта даігамагчы фізкультурпікам ў 
гчтай справе. Галоўнуні іпіцыятнву 
ў ііадрыхтоўцы да кроса павінп'а 
праявіць паша комсамольская ajira. 
ні-зацыя. 

ВалейбоЛьная КаМайДа (Вараб'ёў, 
Маніс і інш) у першых таварыскіх 
веснавых сусрэчах з камандамі 
медыцынскага, палітэхнічнага інсті. 
тутаў і АВВШ па валейболу атры-
мала перамогу. 

Добра працуе секцыя бокса, якая 
ў гарадскіх спаборніцтвах дабілася 
значных поспехаў. 3 астатнімі ві-
дамі спорту справа' абстаіць дрэнна. 
Вельмі мала студэнтаў наведвагоць 
гімнастычную секпьш. 

Фізкультурнікі ўнівірсітэта ў вес-
н р ы м кросе імя тав. Шверніка па-
вінны заняць нершае месца. На гэта 
ў нас ёсць усе магчыііасці. 

КОСАР, 

Умацоўваем абарону нашая оадзімы 
.\.соаійяхіма?гкая арглшзацыя і 

ваенная кафеді)а ўніверсітата ў 
час.е ігадііыхтоўікі да Першага мая 
знатна ўчацавалі абронную рабо-
ту . За гэты іюрыяй надрыхтавана 
100 новых параптылаўсгах отрал-
i;ov, 4 0 значкістаў «ГСО» першай 

Эпізоды 3 мыцця студэнцтва 
I моладзі за граніцай 

(Па матэрыялах журнала «За рубежом і «Комсомольской правды») 
ля 20 нумароў. Гэтым і жыву. У 
мяне яішчэ няіма навыку, таівары-
шы ўмудіраюіра орадаць да 50 эк 
земпляіраў у дзень. 

Опадзяш>ся, а я дасяігну г»тага>. 
Вось аб чым маірыць студэнт 

юрыдычінаіга факультет». 
Я не стаў нытацца ў Владзкла-

а Н. аб ЯГО гдароў''іі, бо страшная 
худоба, ЕІрнічны румянец і ісухі 
кашалъ гаварылі аб гэтыім даволі 
выразна. 

Другі) студэнт—А. С. энахоязіц-
ца Ў значна лепшым стаеові'шчы: 
ён ашрымаў пасаду кур'ера ў міні-
стэрстве фінансаў. 

— Я разіношу агладаыя ліеты 
платнікам падатку. За коясны лкт 
агрымоўваю ceM грошай. Пасля 
дзённай бегатві нюгі гаращ., як у 
агш. ' 

— Чым В'Ы зшввде?—дапыгвато 
студэнта Р. С. 3 Ке.ііыі;аў. 

— Надзеяй, што каді-небудзі. 
стан» лягчэй>. 

Рэволющйны журнал «АНЬ, 
ЯКІ выходзщь у Празе, разаслаў у 
цэлы рад краін піісьмы—^звароты 
да моладзі з оытаншм: «Як ты 
ўяіўляеіш сабв'сваёбур^тчае?» У ад-
каз прышл» 117, шс^ем з розных 
краія сибту.. 

22-гадо®ыэлызаіС'ец Аінты К. п'шіа: 
«Я (црацаБаў на шкляіным заво-

дзе, дзе нажйў туберкулёз. Мяне 

Аб выключна жудасным стано-
ВІШЧЫ студэнтцва і молаідзі ў ®ра-
івах вайітіала вьгаушан ііісаць 
нават буржуазяы друк. Адзій іюль-
окі жуірналіст, ашюваючы стано-
віпгаа «туіэнтаў ваіршаўокага ўні-
вершэта, ігіша так: 

«Отуірат 2 курса юрыідычінага 
факультэта В л а р ш а ў Н. шазаў 
мне; 

— Мае бацькі жыівуць паи Лом-
жай. Зажюнчыўшы г ішшію, я 
прыехаў Y Варшаву, каб паотуіпідь 
ва ўаіввршэт. Там я даведаўся, 
пгго нры оаступлбші трэба ўйеоці 
30 злоггых. На тэта пайшл'іі ̂ се 
мае грошы. У мянв йічога не за-
сталюоя йа аачдег, я спаў на вак-
зал«, а дінём хадзіў з доіма ў дом у 
пошуках работы, аднак ніідзе 
работы не знахоязііў. 

Нарэшце, я Сфаціў надзш) што-
небудзь зарабіць. Хацелаіся тольйі 
знаісці прыгулак, дзе можна бы-
ло-б хоць выстацца. Так прайшло 
36 Д9ён. 36 дзёняхадаіў па гораду, 
36 яачэй правё? на вакзам, яа 
лаўкаіх ал«й і ў вк-так Саксояіска.-
га с-аду. Нарэшце, ікалі сілы зусім 
ыяйе пакінулз, я сустр&ў добрую 
дворнічыжу, якая даэволіла мне 
жыіць у чулане, за гэта я давама-
га? ёй убіраць дом і тратуары. 

Зараз я прада-ю газеты-«Вечур 
Bapma^CKi» i інш.—^штодэеінна ка-

чакав суігная будіучыня. Цяжка 
(Працаваць я боільпг не маігу. Каб 
я жыў у соцыядіктычным гра'.мад-

стве, усё было-б ка-іншаму: я мог-
6ы ажыццявіць маю адзіную ма-
ру—ютадь скрьшачом. У мяне вя-
лікін здольінасці да мрыкі, у мяне 
ёсць окрывіва, але вашто мае яиа? 
Я ўеяго тодькі бедны пйаоду^, 
хворы туберкулёзам. Школа для 
м н е недастулна., і я рая, каліі ў 
мяне ёоць куше хлщба. Але я ве-

,даю, што ўсё пераменіцца, народ-
ны фронт дас-ягае овайй мэты. Да-
рагая рэволюдыйная моладзь све-
ту! Шлях, па яйому мы «дзем, по-

вен т]|'ману і небясгаекі! Нас хо-
чудъ уцягаун?. у вайну. Але мы 
'ДЛЯ таго радзшся каб паміраць,-
мы хочам жыць!». 

Малааы швейцаі^ц ніша: 
«Я хацеў стаі^ тэхяікам-будаў-

ншом, нават архітэвтарам. Бацька 
зрабіў уоё, каб дацъ мне магчы-
маоць вучьвда. Год я иравучы^ся 
Ў будаўнічым тэхйікуме. Але, пгго 
мя)Нв чакае? 

Нават 'Отарыя, вооытныя архі-
тэктары ходзяць без работы... А 
пгго чажае нас, маладых? Што дае 

нам наша опецыяльнаюць? Каму 
патрэбныі нашы здольнасці, наша 
даравітасць, нашы жаданйі?». 

Баршаўскі «Роботнік» ріпіа: 
«Капіталістычныі лад губіць зда-

ро?в моладзі. ^ 
Паворе дашх з а 1 9 3 1 год, у 

28,7 проц. абс.адаваных маладых 
рабочых была навышаная тэмро-ра-
тура... Трэба адзначыць, што и т а 
іічба толькі часггкюваі паказвае 
сапіраўднае становішча. Гэча-
кнасці, ва многа раз горшая. 

Праведзеная сярад маладых ра-
бочых сіш;ета накавала, што 60 
Чроц. аныганых не ме.чі ўласнай 
кватэры. 

Заработай маладога сельскага-
спадарчага рабочата складае Зэ-37. 
грошай у даень. Не ціяглжа ўдадь 
сабе, як дрэнна ён харчуеица, хоц]> 
займаецца цялгкай фіз'йнай нра-
цай. 

Сяляжжай І рабочай міояадзі не-
ластрна сярэдняіі школа. Коль-
касць ву'шяў у сярэдсгяй школе 

[падае: у І928-29 г. было 203 
тыс., а ў 1934г. толькі і1Ь9 тью...» 

Адна французская гавета шша 
аб станавішчы f вапгталкггычных 

ступені і больш 2 0 0 .чначкістаў 
«НВХО». 

Узміацнепа нраходзіць падірых-
тоўва) 17 іпланерыстгііў ш р ш а й с т у -
пейіі і двух плавфы'ста? другой 
•стулеіні. 

Н а ш а каманда ( 1 2 чалавев) у 
гарадскіх спабарніцтвах HRXO за-
няла другое месца, а студ.энткі 
Гроскрейц, Кавецкая, Барысебіч, 
Квріька, Куб іцная на спральбе f 
ігроцігауах псршае месца. 

Камаяда f 15 чалазек, якая 
пі)і.іімаліа ўдзел на ¥сесаюзных 
стралконых спабаряііцттвах вывіэй-
шых навучальных у>стаіюў з а л м а 
чацвертае меюца. 

краінах: «Нрайшла вайна, затым 
рэволюцы'я, інфляцыя і крызк. 
Моладзь у Германй боі®ш, чьгм 
у івшых краійах, у .рослачы перад 
паніаіваўшыіМ хаосам. Яяа сліухала 
рассказы аб шчас.ліівых даваешых 
часах і...галадала. Ей й!ікйул!іся 
ўвушыць шдаеі на будучае, а між 
тым у яе на глазах раабураліся 
ас-новы раиейшага нащыяна'льнага 
жыпщя... 

Сярй 5 мли. беспрацоўяых 
1.750 тыс. складае модаізь да 25 
год... Гітлер на апошнк ЕЮрэн-
беррсікіім з'ездзе ищьгяяалг-сощыл-
лісцкай партьга хівалііўся, што ён 
вярніуў на вытБорча^ац, 5 млн. 
бегарацоўвых. 

На вялікі жаль, статыстыка не 
падтрымлжае яго ашгымгаму. Толіь-
КІ 3 мшн. аггрымаліі работу. Што-ж 
3 ашшнкг? На ігэта цжжіка адім-
зіць. Боілыпасць харчуецца сеяяд-
цамі і маргарыінам у пріацоўяых 

лагфах і казармах, 
... Французская моладзь перажьг-

вае падобнЫ1-ж крыэіс... Асабліва 
пацярпата ад бесдрадоўя інітэліген-
цыя. Гэта залежыць не толькі ад 
эііайамічнай дэпрэсй, але і ад 
утв0рс.ітэіцкай «перавытворчасщ», 

Уюё ралце асолькасць ж д з е й з 
дьшломамі. А між тым іірамадства 
ў5Ко нашчана інггэлгеятамі. Лёгка 
са.бе ўявіць настрой гэтьгх беспра-
цоўвых: пій.шус да бяздэейнага 
жьщця або да заняткаў нжваліфі-
каванай йіжцай гашць веру у ад-
бе і ^HTysiasM, уласцівы ік узрос-
ту, і пагружаюць у безнадаейны 
ПвСІіМ!ІЗІМ>. . 
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