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Горача вітаем дэкрэт урада 
аб выпуску новай пазыкі 

Радыё перадала радасную вестку. Урад выдау дэкрэт аб вьшуску 
новай пазыкі. Увечары першага ліпеня на ўсіх факультэтах адбыліса 
МІТЫНГІ студэнтаў і навуковых рабэтнікаў універсітэта. Студэнты, наву-
ковыя работнікі і тэхнічны нерсанал БДУ горача вітаюць дэкрэт урада 
аб выпуску новай пазыкі. Адразу насля мітынгаў на ўсіх (Лгк"льтэтах 
разгарнулася падпіска. Студэнты паднісваюцца на новую пазыку на ад-
ну трэць месячнай стыпендыі. 

Студэнты абавязаліся у час летніх канікул праводзіць масавую ра-
боту, па хіаспаўсюджванню пазыкі сярод насельніцтва. 

ВУЧЭБНЫ 
Г О Д 
ЗЯКОНЧЫЎСЯ 

Апусцелі аудыторыі і лабараторыі. 
Карыдоры вучэбных карпусоў 
напаўняюцца стогалосым шумам у 
час перапынкаў. У бібліятэцы ся-
дзяць адзінокія фігуры студэнтаў, 
зайшоўшых сюды пачытаць газе-
ту ці часопіс. Вучэбны іод закой-
чыўся. У кожнага студэнта заліко-
вая кн іжка на руках, і у ёп ацэнка 
яго вучобы за год. 

Прайшоўшы вучэбны год быў на-
аоунен як для студэйтаў, т а к і в ы -
кладчыкау унартай работай. Атры-
маць выдатную адзнаку — быць 
выдатнікам вучобы — мэта кожнага 
студэнта. 

У выніку заліковай сесіі мы маем 
значнае лавелічэнне л іку вьадатш-
ьаў. Каді ў першым наўгоддзі было 
выдатнікаў і а чалавек, то зараз 
37 чал. Трэба адзначыць, што 
ацэнка «выдатна» давалася пры 
значна павышаных запатрабаваннях 
да студэягаў. 

Адзнака «дрэнна» на паасобных 
факультэтах зведена да мінімуму: 
гістфак 0-,6 процанта, біяфаі: 0,8 
процантаў. Наша задача ў будучым 
навучальным годзе адзнаку «дрэн-
на» ліквідаваць зусім. 

На факультэтах процант выдатні-
каў вызначаеода наступнымі лічба-
мі: хімфак 8,5 процантаў, гістфак 
4, фізмат 3,5, геафак 4, біяфак 5,7. 

Гэтыя дасягненні атрыманы таму, 
што пры правільным кіраўніцтве з 
боку нашай партарганізацыі і рэк-
тарыята, нрафесарска-выкладчыцні 
склад, студэнты працавалі не па-
кладая рук. 

Трэба адзначыць работу прафеса-
роў: Бурстына, Дыдырка, ІІятосіна, 
Змачынскага, Казлова, Нікіфарава, 
Перцава, Шчэрбакова, Годнева, Чу-
рына. Дацэнтаў: Зубковіча, Некра-
шэвіча, Нахімоўскай і др. 

Нельга абыйсці і тых недахопаў, 
як ія меліся ў нас на працягу на-
вучальнага года: гэта незабяспе-
чанасць некаторых факультэтаў ноў-
насцю кваліфікаванымі выкладчы-
вамі (гістфак, геафак), незабяспе-
чанасць поўнасцю неабходньші 
дапаможнікамі і падручнікамі, сла-
бае ўцягненне ў навукова-даслед-
чую работу студэнтаў і т. д. Гэтыл 
недахоны ў будучым навучальным 
годзе павінны быць знішчаны, гэта-
га патрабуе ад нас апошняя паста-
нова партыі і ўрада аб вышэйшай 
школе. 

Сёння мы выпускаем з сваіх сцен 
143 чалавек, закончыўшых курс па-
ву чання ва універсітэце. За 4 га-
ды ЯНЫ добра авалодалі навукован, 
йногія 3 іх на «выдатна» абаранілі 
свае дыпломныя работы (Жухавіцкі , 
Manic, Кучарава, Старобінец, Хара-
моненко, Камісарук, Латоцкая, Рыу-
к ін, Партная і др.); «мы на. «выдат-
на» справімся І 3 практычнай рабо-
тай», заявілі вынускнік і . 

Гістарычная пастанова 1№ 
ВКП(б) І СНК СССР аб вышэйшай 
школе дае нам яшчэ большы сты-
мул у рабоце. Гэта пастанова яшчэ 
раз яскрава нам паказвае сталінскія 
клопа'^Ьі аб кадрах, аб людзях. 

Толькі дзякуючы таму, што намі 
кіруе комуністычная партыя і наш 
дарагі тав. Сталін, у нашай краіне 
забяспечана такая шырокая магчы-
масць вучыцца і працаваць на ка-
рысць соцыддізліа. 

Каля біялагічнага корпуса. 

П С Т А Р Ы Ч Н А Я П А С Т А Н О В А 
Пастанова ЦК і СНК «Аб рабоце 

вышэйшых навучальных устаноу і 
аб кіраўніцтве вышэйшай школай» 
з'яўляецца вынікам выключнай 
увагі і Елопатаў з боку нашай пар-
ты!, урада І- асабіста таварыша 
Сталіна аб кадрах. Рэалізацыя гэ-
тага важнейшага дакумента забяс-
печыць падрыхтоуку высокаякас-
ных, поунасщо аўладаўшых сваей 
справай кадрау, здольных усе свае 
СІЛЫ І веды аддаць на карысць со-
цыялістычнага будаўніцтва. Падво-
дзячы ВЫНІКІ чатырохгадовага на-
вучання ва ўніверсігэце, я з зада-
вальненнем адзначаю, што тын ве-
ды, як ія пагрэбны для практычнай 
работы, мною набыты і абавяауюся 

апраудаць высокаё званне совецка-
га спецыяліста. 

Нельга не адзначыць і тын не-
дахопы, ЯЕІЯ мелі месца на праця-
гу нашага навучапня ва ўніверсі-
тэце. Да недахопау трэба аднесці ад-
сутнасць стабільных . праграм, 
дрэнн^ выкладанне замежных моу, 
асабліва на 1-х курсах. У будучым 
гэтыя недахопы будуць знішчаны 
на аснове пастановы нашай партыі 
І Ўрада. 

Мы, выпускнікі. асабдіва ўдзяч-
цы партыі і ўраду і аса'біста тава-
рышу Сталіну за магчымасць ву-
чыцца, за светлае і радаснае жыц-
цё. 

Студэнт-выпускнік хімфака 
ХАРАМОНЕНКА С. . 

УЗНІМЕМ ЯКАСЦЬ НАШАЙ РАБОТЫ 
Пастанова нашай партыі і ўрада 

аб вышэйшай школе ад 23-га чэр-
веня 1936 г. дае ясныя ўстаноўкі 
па ўсіх асноўных нытаннях аргані-
зацыі і рабогы вышэйшай школы. 
Тут мала слоў, але ўсё ёсць. Кож-
наму, хто мае дачыненне да вышэй-
шой школы, пастанова указвае 
шлях сапраўднага развіцця «ышэй-
шай школы, указвае канирэтпа, 
што ён павінен рабіць. 

На грунце гэтай пастановы па-
війна разгарнуцца барадьба за 
якасцн' падрыхтоўкі нашых кадрау. 
Адзіным адказам на гэту пастанову 
3 боку кожнага навуковага работні-
ка павінна з'явіцца павышэнне 
якасці ЯГО ўласнай, як педагагіч-
най, так І навуковай рабогы-

Прафесар ПЯТОСІН. 

ЗА ДЫПЛОМ ПЕРШАЙ СТУПЕНІ 
1934 год. Першы дзень верасня.. 

Сонечная асенняя раніца. У адчыне-| 
пае акно павеяла цеплае паветра з 
пахам спелых яблык, сліў, на-
памінаючы нядауна пакінутую вёс-
ку . 

«Сёння заняткі ва ўніверсітэце», 
— падумаў Нікалай. Яму не веры-
лася, што гэтая, так даўно жада-
ная, так дрўга чаканая думка 
здзейснілася. Але, разам з радасцю, 
сэрца хвалявала нейкая трывога; 
«Як спраўлюся 3 вучобай? Гіста-
рычныя навукі не лёгкія; трэба 
многа І упарта чытаць, многа пра-
цаваць, каб разабрацца ў гістарыч-
ным матэрыяле. Горш усяго быць 
адстаючым... Буду ўпарта праца-
ваць будуць ДОбрЫЯ ВЫНІКІ». 

3 такімі думкамі і імкненнямі П. 
Пятровіч прышоў на 1 курс гіста-
рычнага факультэта. 3 першай-жа 
лекцыі ён уважліва слухаў прафе-
сара, старанна вёў канспект, імк-
нуўся мысліць разам з прафесарам, 
схапіць асноўнае ў лекцыі. Указа-
ная прафесарам літаратура рэгуляр-
на ім прапрацоўвалася поўнасцю. 
Кн і г і расшыралі кругазор ведаў, да-
наўнялі лекцыі. 3 першых-жа дзён 
вучобы ва універсітэце ён імкнуўся 
як можна лепш выкарыстаць 
час, каб ніводная мінута не прапала 
дарэмна. Прьпплося, бясснрэчна, су-
стрэцца і 3 некаторымі ця^^касцямі 

асабліва яны сказаліся на недахоае 

гістарычнай літаратуры. Але і тут 
Пятровіч зпаходзіў выхад: ім вы-
карыстоўваліся Дзяржаўпая і іншыя 
гарадскія бібліятэкі. 

За ўпартай працай няпрыкметна 
прайшло першае паўгоддзе. Першыя 
залікі. Не без хвалявання Пятровіч 
сеў за заліковы стол. Гэта-ж пра-
верка поўгадовай працы. Вынік і да-
лёка не задаволілі яго, хаця адзна-
к і былі «добра» і «выдатна». 

«Трэба лепш працаваць», — ра-
шыў Пятровіч. 

Другі год вучобы Пятровіч су-
стрэў больш упэўнена. Быў вопыт 
работы першага курса. Галоўны 
упор у сваёй працы ён робіць па 
самастойную распрацоуку матэрыя-
ла. Ён лепш выкарыстоувае рабочы 
час, разам з глыбокім вывучэннем 
гістарычных навук ён многа чытае 
І мастацкай літарагуры, актыўпа 
ўдЗельнічае v грамадскім жыцці 
універсітэта. Ен вядзе палітшколу, 
працуе комсоргам групы і разам з 
гэтым, закопчыў другі курс выдат-
нІБам. 

Прачытаўшы настанову СНК 
СССР і ЦК ВКП(б) аб вышэйшай 
школе, тав. Пятровіч не без хва-
лявання гаварыў іав^рышам: 

— Бачыце, як:-'аб Ьас клапоцяц-
ца наша партыя і урад. Якое-ж 
права мы маем дрэнна вучыцца? 
Толькі выдатна. Я бяру курс па 
дыплом першай ступені. 

Е. ГЕРАСІМАЎ. 

ВІТАЕМ ПАСТАНОВУ ПАРТЫІI УРАДА 
3 вялікай радасцю сустрэлі студэнты і навуковыя работнікі па-

станову партыі І ўрада «Аб рабоце вышэйшых навучальных устаноу і 
аб кіраўніцтве вышэйшай школай». 

Дзень 24 чэрвеня быў самы радасны, самы вясёлы для студэн-
таў. У пакоі і на дварз, у бібліятэцы і сталоўцы, па аднаму і групамі 
студэнты перачытвалі, абгаварвалі, яшчэ і яшчэ раз прадумвалі кож-
ны пункт гэтага важнейшага сталінскага дакумента. 

І самае каштоўнае для нас, студэнтаў, гэта раздэелы «Аб аргані-
зацыі вучэбнага часу» і «Аб арганіэацыі вучэбнай работы». Новы ву-
чэбны год мы пачнем па сталінскаму ўказанню. У нас не будзе група-
вых заняткаў, не будзе бескарыснага перажоўвання лекцый, у нас будзе 
час на самастойную работу, на работу ў лабараторыях, габінетах, 
бібліятэцы, на кансультацыі; у нас будзе цвёрды расклад і, самае га-
лоўнае, будзе знішчана тая многапрадметнасць, якая мела месца да 
гэтага часу, будзе адменена існуючая практыка бягучага ўліку паспя-
ховасці студэнтаў, а замест гэтага адзіным крытэрыем будзе экзамен. 
Мы асабліва вітаем устанаўленне адзнак паспяховасці: «нездавальняю-
ча», «здавальняюча» і «выдатна/». Калі раней студэнты большасцю кан-
цэйтраваліся на адзнаку «добра», то цяпер уся ўвага будзе звернута на 
барацьбу за вучобу на «выдатна», бо студэнт-выдатнік у будучым бу-
дзе карыстацца ўсімі перавагамі. 

Пастанова СНК і ЦК поўнасцю накіравана на тое, каб нашы вы-
шэйшыя навучальныя ўстановы рыхтавалі высокакваліфікаваных спе-
цыялістаў, усебакова адукаваных, культурных людзей, якія былі-б да-
стойны нашай эпохі, эпохі вялікага Сталіна. 

Наша моладзь, якая будзе канчаць вышэйшыя навучальныя ўста-
новы, пасля гэтай гістарычнай пастановы не скажа словам! вялікага 
рускага паэта Пушкіна: 

«Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь». 

Мы будзем вучыцца ўпарта, сур'ёзна і глыбока, разгорнем бараць-
бу за дыплом першай ступені. 

ПРАДУГЛЕДЖАНА 
НОЖНАЯ ДЭТАЛЬ 

3 вялікай цікавасцю азнаёміўся з 
пастановай ЦК BKU(6) i СНК СССР 
«Аб рабоце вышэйшых навучальных 
устаноў І аб кіраўніцтве вышэйшай 
школай». Чытаючы гэты выключ-
най важнасці дакумент, яшчэ і 
яшчэ раз адчуваеш мудрае сталін-
скае кіраўніцтва ўсімі -крокамі на-
шага жьщця, бязмежныя клопаты 
любімага правадыра народу, аб лю-
дзях, аб кадрах. 3 вялікай упэўне-
насцю можна сказаць, што апошпяя 
пастанова паставіць вышэйшую 
школу на належнае месца. 

Возьмем, напрыклад, раздзел па-
становы «Аб прыёме Ў вышэйшыя 
навучальныя установы». Мяне, вы-
кладчыка мовы, асабліва радуюць 
тыя павышаныя патрабаванні па 
мове, ЯКІЯ прад'яўляюцца зараз да 
кожнага паступаючага ў ВНУ. Са-
прауды, мы павінны прымаць у 
вышэйшую школу бездакорна гра-
матных, культурных, добра падрых-
таваных людзей. Настау час, калі 
такой «прадукцыі» мы можам па-

трабаваць ад нашай сярэдняй шко-
лы. 

Але значэнне пастановы не толь-
КІ Ў гэтым. Яна з'яўляецца разгор-
нутай праграмай нерабудовы усёй 
СІСТЭМЫ работы ВНУ. 

Прыемнае ўражанне выклікае тое, 
што Ў пастанове не абмінуты і та-
к ія, на першы погляд, другарадныя 
цытанні (ранонт і ўборка памяш-
кайняў, культурнае абслугоўваннв 
ля вешалак, у буфетах і сталовых), 
ЯКІЯ Ў агульным комплексе задач 
барацьбы за павышэнне якасці ра-
боты ВНУ, б^сспрэчна, адыгры-
ваюць немалаважную ролю. Нрад-
угледжана кожная дэталь! 

Наставім-жа перад сабой задачу 
усямерна' мабілізавацца на перабу-
дову нашай работы, паводле ааста-
новы ЦК ВКН(б) І СНК БССР, на 
падрыхтоўку «высокакваліфікава-
ных спецыялістаў, поўнасцю адказ-
ваючых сучасным запатрабаванням 
соцыялістычнага будаўніцтва». 

Выкладчык беларускай мовы 
М. ЛЫЧКОЎСКІ. 

- о -

ПАСЛЯ ЗДАЧЫ ЗАЛІКАУ^ 

Група студэнтаў-рабфакаўцаў, выпускнікоў. 
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Большэвідкае прывітанне выпускнікам! 
СТАРШЫН1 СНК СССР т.МОЛАТАВУ 

Мы, выпускнікі Беларускага дзяржаўнага універсітэта шлем Вам 
дарагі Вячэсдаў Міхайлавіч наша шчырае, палкае прывітанне. 

Толькі дзякуючы комуністычнай партыі і совецкай уладзе мы ат-
рымалі магчымасць вучыцца і стаць высока-кваліфІЕаванымі спецыялі-
стамі. іі 

Мы аддадзім усю сваю энергію, усе свае сілы, усе свае веды, а ка-
ЛІ патрэбна будзе і ўсё сваё жыццё на карысць нашай соцыялістычнай 
радзімы. 

У нас адно жаданне працаваць так, як гэтага патрабуе крмуніс-
стычная партыя і совецкая ўлада, як вучыць нас мудры СТАЛІН. 

НЯХАИ ЖЫВЕ КОМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ НА ЧАЛЕ 3 МУД-
РЫМ, ГЕНІЯЛЬНЫМ І ЛЮБІМЫМ СТАЛІНЫМ. 

НЯХАЙ ЖЫВЕ СОВЕЦКІ УРАЛ НА ЧАЛЕ 3 ВАМі НАШ ДАРАГІ 
ВЯЧЗСЛАЎ МІХАЙЛАВІЧ^ 

Сакратару ЦК к'п(б)Б т. Г1КАЛ0 
ДАРАГІ НІКАЛАЙ ФЁДАРАВІЧ! 

У дзень нашага выпуска са сцен Беларускага дзяржаўнага універ-
сітэта, мы шлем Вам наша поунае бязмежнай павагі і палкай любв; 
прывітанне, лепшаму сталінцу, кіраўыіку комуністычнай нартыі ордэна-
носнай Бела-^'х!. 

Мы ведаем, якія вялікія і пачэсныя задачы стаяць перад намі — 
будучымі совецкімі спецыялістамі. Многія з нас будуць працаваць на-
стаўнікамі. Нашай краіне патрэбны дзесяткі тысяч добрых педагога?. 
якія будуць выхоўвапь падрастаючае пакаленне нашай вялікай радзімы. 
Мы прыкладзем усе нашы сілы, каб стаць сапраўды навукова-адука-
ванымі, культурным!, палітычна-вы хаванымі і высока-кваліфікаванымі 
працаўнікамі сваёй спецыяльнасці; адкажам справай на сталінскія кло- ( 
паты аб людзях, на давер'е нартыі і ўраду. 

Няхай ашве ленінская партыя на чале з вялікім правадыром на-
родаў тав. Сталіным. 

Няхай жыве кіраўнік комунісгычнай партыі ордэнаноснай БССР 
тав. Гінало. 

'НАМСІВОРАНЫ 
НАИЛЕПШЫЯ УМОВЫ 

займаліся ў добра абсталяваных 
лабараторыях, у нашым распара-
джэнні была багатая • бібліятэка. 
Нас 3 усіх бакоў акружалі чулас-
цю і ўвагай. 

Сёння, канчаючы універсітэт з 
агульнай адзнакай «выдатна», я 
шчасліў тым, што клопаты і ўвага 
мною апраўданы. Я з радасціо лай-
ду на практычную работу, каб шчы-
рай сваёй працай прымаць актыўны 
ўдзел у будаўніцтве соцыялізма. 

Выпускнін фізмата ЖУХАВІЦКІ 

ДАРАП TAB. ГАЛАДЗЕД 
у дзень урачыстага выпуску 

БДУ мы выпускнікі шлем Вам, Ні-
калай Матвеевіч наша шчырае 
прывітане. 

Няма у свеце тоугой такой краі-
ны, акрамя СССР, дзе-б навука, н»-
вуковыя працаўнікі і студэнцтва — 
будучыя спецыялісты, былі акружа-
ны такімі клопагамі, такой навагай 
3 боку дзяржавы. 

Атрымаушы моцную закалку у 
сценах універсітэта, мы маладыя 
спецыялісты '̂войдзем у жыі"'ё і у 
ппацэсе жывой творчай работы б-;-
дзем рухаць навуку паперад. 

НЯХАЙ ЖЫВЕ TAB. СТАЛІН — 
ПРАВАДЫР НРАЦОЎЯЫХ УСЯГі 
СВЕТУ. 

НЯХАЙ ЖЫВЕ ЦК К.П(б)Б I ЯЕ 
СЛАЎНЫ КІРАЎНІЕ, ЛЕПШЫ СТА-
ЛШЕЦ, TAB. Г Щ Л О . 

НЯХАЙ ЖЫВЕ НЯУТОМНЫ КІ-
РАЎНІК УРАДУ ОРДЭНАНОСНАП 
БССР TAB. ГАЛАДЗЕД. 

Пасля чатырох год майго прабы-
ваиня ва універсітэцс я сёння ат-
рымліваю ганаровае званне совец-
кага спецыяліста. як і заклікан пра-
цаваць на адказнейшым фронце на-
вукі І выхавання падрастаючагіі 
пакалення. 

Вялікую увагу і клопаты ўдзяляе 
партыя І ўрад падрыхтоўцы мала-
дых спецыялістаў. За час маёй ву-
чобы мне былі створаны найлепшыя 
ўмовы. Нам чыталі лекцыі найлеп-
шыя прафесары і выкладчыкі, мы 

буду упарта працаваць над 
папауненнем сваіх ведау 
Увесну 1932 года, дэмабілізаваў-

шыся 3 Чырвонай арміі, я паступіў 
на вучобу ва універсітэт, на хі-
мічны факультэт. Трэба адкрыга 
сказаць, што падрыхгоука ў мяне 
была слабая. Але, дзякуючы ўпар-
тай І сістэматычнай рабоце, дзяку-
ючы ўвазе грамадскіх арганізацый 
універсітэта і таварыскай дапамозе 
студэнтаў-аднакурснікаў — Міцкеві-
ча, Прылежаевай, Старобінца і Ша-
піра Э. я рос ідэялагічна і акадэ-
мічна. 

Уражанне кваліфікацыйнай камі-
сіі ад маёй дыпломнай работы заста-
лося прыемнае. Я атрымаў па дып-
ломнай рабоце адзнаку «выдатна». 

На практычнай рабоце буду упар-
та працаваць над павышэпнем 
сваёй кваліфікацыі і папаўненнем 
сваіх ведаў. 

Выпускнік хімфака Д. ЗЛЕНТУХ. 

Абавязак вучыцца на „выдатна** выканаў 

ЯКІЯ 
НА ЗДЫМКУ: Выпускнікі БДУ, 

іія абаранілі дыпломную работу 
на «выдатна» (зверху ўніз) Жуха-
віцні, Маніс, Партная, Харамоненка, 
Злентух, Кучарава. 

Ввсела і радасна 
правядзем канікулы 

На час летніх канікул прафкомам 
і рэктаратам вызначаны 'значныя 
сродкі на культурнае абслугоўванне 
студэнтаў (экскурсіі, тэатры, кіно, 
фізкультработа) і на аздаравіцель-
ную кампанію. 

. Намячаевда правесці велапра-
бег на гарадах БССР. Маецца 
дагаворанасць з тэатрамі і кіно на 
льготнае абслугоўванне студэнтаў 
БДУ, якія застагоцца ў Менску. 

У дамы адпачынку накіроўваецца 
118 студэнтау. На курорты атры-
маюць пуцёўкі 12 сгудэнтаў. Для 
10 мацярэй студэптак з дзецьмі за-

^ щ ш дач» за горадам. 

У гэтыя дні, калі канчаецца час 
нашага прабывання ва ўніверсітэ-
це, калі мы рыхтуемся да таго, каб 
прымяніць набытыя намі веды ў 
розных галінах соцыялістычнага 
будаўніцтва, мы з удзячпасцю ўсііа-
мінаем час, праведзены ў сценах 
БДУ. 

Чатыры гады таму назад, мы, ця-
пер выпускнікі хімфака, сабраліся 
3 розных куткоў Совецкай Беларусі 
ў светлыя аудыторыі хімічнага кор-
пуса. Глядзеўшыя на нас са сцен 
партрэты вучоных, строгая цішынл 
пакояў 3 першага дня ўнушылі нам 
увагу да навукі. 

Нрайшло чатыры гады напружа-
най вучобы. Сёння нас партыя : 
урад пакіроўваюць на адказнейшыя 
ўчасткі соцыялістычнага будаўнп;-
тва. ^ 

Да вялікай Кастрычніцкай рэво-
люцыі і марыць не мог я аб тым, 
каб скончыць вышэйптую школу. 
Совецкая улада дала мне усе магчы-
масці вучыцца ў сярэдняй школе і 
Ў Белзрускім дзяржаўным універсі-
тэце. У працэсе вучобы я ніколі гэ-
тага не забываў і ведаў, што мой 
абавязак вучыцца на «выдатна». 

Чатыры гады вучобы на хімічным 
факультэце далі мне вельмі мпога 
ведау. У гэтым годзе я, не чакаючы 

раздачы дыпломных работ, сам н-і 
сваёй ініцыятыве выбраў тэму і па-
чаў яе распрацоўваць. Калі я аб 

'̂этым далажыў прафесару фізічнай 
хіміі В. К. Нікіфараву, ён з вялікай 
увагай І спачуваннем аднёсся да 
мяне І на працягу ўсяго года дапа-
магау мне ў рабоце. У выніку гада-
вой работы кваліфікацыйная камісія 
ацаніла маю работу на «выдатна». 
У сваёй рабоце я паказаў, што па-
МІЖ будовай арганічных злучэнняў 
і некаторых фізічных уласцівасцей 
(павярховае нацяжэнне, цеплыня, 
выпарэнне, каэфіцыенты пашырэн-
ня) існуецесная валежнасць. Залеж-
насць гэта такая, што можна па 
будове злучэнняў вылічыць іх фізіч-
ныя ўласцівасці і, наадварот, 1іа фі-
зічных уласцівасцях судзіць аб бу-
дове. 

Пас, выпускнікоў, вельмі радуе 
апошняя пастанова партыі і ўрада 
аб вышэйшай школе, бо мы ў сваёй 
вучобе адчувалі, наколькі яна неаб-
ходна. Гэта пастанова яшчэ вышэй 
уздымв якасць вучобы і якасць вы-
пускаемых спецыялістаў нашымі вы-
шэйшымі навучальнымі ўстановамі. 

Выпускнік хімфака 
Г. СТАРОБІНЕЦ. 

На практычных занятках у ба-
танічным садзе. 

Годы вучобы 
былі напоўнены 

багатым зместам 
Сказаць, што я шчаслівая мала 

бо ў нашай радзіме няма людзей 
якія не былі-б шчаслівы. 

Заканчваючы вучобу ва універ" 
сітэце, адчуваеш асаблівую радасць, 
асаблівае шчасце. Годы вучобы бы-і 
лі напоўнены багатым зместам, ба-і 
рацьбой за глыбокія веды, бараць| 
бой за культуру. 

У гэтым годзе, рацыянальна раз 
меркаваўшы свой час, я змагла н| 
толькі паспяхова вучьщца акадэ 
мічна, але і наведваць вячэрні 
курсы англійскай мовы, што прі 
дыпломнай рабоце дало мне магчы 

j масць прапрацаваць не толькі мак 
сімум нямецкай літаратуры, але 
патрэбныя артыкулы на англій 
екай мове. 

Мая дыпломная работа «Изотер 
мическое превращение стабилизаци 
суспензии графика» прадстаўля 
сабой даследванне ў галінае адкры 
тых прафесарам И. Ф. Ермменк 
з'яў тыла сендыментацыйнай цік 
сотрапіі. З'ява ціксотрапіі новая 
вельмі цікавая. Ею займаюцца мж 
ГІЯ даследчыкі ў нас і за граніцаі! 

Закончыўшы паспяхова сваю дыі 
ломную работу, я не магу не вык. 
заць шчырай падзякі нашаму кіра 
ніку, доктару ХІМІЧНЫХ навук Ніка 
лаю Федаравічу Ермоленка. Трэб 
сказаць, што ён аддаваў сваім дыі 
домнікам вельмі многа часу і ўва 
гі. Не было таго дня, каб Нікала 
Федаравіч не заходзіў к нам у ла 
бараторыю. Ён надыходзіў да коя 
нага дыпломніка, падрабязна ців< 
віўся ходам работ, унікаў у в о л 
ную дэталь. У адносінах абсталі 
вання рэактывамі і аппаратур! 
вельмі многа зрабіў асістэнт Лаг; 
'та, якому мы таксама выносш пі 
дзяку. 

Выпускніца хімфака 
А. КУЧАРАВА. 

У пачатку навучальнага года па-
МІЖ кафедрай аналітычнай хіміі Бе-
ларускага дзяржаунага універсітэта 
(кафедрай кіруе доктар хімічных на-
вук Н. Ф. Ермоленка) і кафедрай 
аналітычнай хіміі Кіеўскага інду-
стрыяльнага інстытута (загадчык 
доктар хімічных навук Н. А. Тана-
наеў) была заключана соцунова на 
лепшую пастаноўку працы кафедр. 

Нраверка соцумовы ў першым 
поўгоддзі і ў канцы навучальнага 
году паказала, што спаборніцтва і 
абмен вопытам у рабоце далі вельмі 
вялікую карысць абодвум кафедрам 
вядучых навучальных устаноў 
БССР і УССР. 

Соцумова кафедрамі выканана 
амаль поўнасцю, за выжлючэннем 
такіх пунктаў. Цэнтральным пунк-
там соцумовы з'яўляецца разгорт-
ванне навукова-даследчай работы не 
толькі сярод работнікаў кафедры, 
але і сярод студэнтаў. Як кафедра 
БДУ, так І кафедра Кіеўскага інду-
стрыяльнага інстытута ў гэтай га-
ліне маюць значныя дасягненні. 
Упершыню у БДУ ў кафедры аналі-

Каштоўнае пачынанне 
тычнай ХІМІІ арганізаван навукова-
даследчы гурток студэнтаў другога і 
трэцяга курсаў. Члены гургка вы-
каналі тры навукова-даследчыя ра-
боты, якія надрукананы ў выдавае-
мым студэнтамі хімфака навукова-
даследчым журнале «За совецкую 
ХІМІЮ». Асобныя работы, як на-
прыклад, работа тт. Астрахана І 
Чэрчэс, пры некаторай яе апрацоў-
цы можа быць надрукавана ў пе-
рыядычных ХІМІЧНЫХ выданнях. 

Кафедры поўнасцю выканалі 
план навукова-даследчых работ на 
1935-36 год. Добра наладжаная су-
вязь (рэгулярная яерапіска, перыя-
дычныя выезды, абмен вопытам) у 
значнай меры дапамаглі кафедры 
апалітычнай хіміі БДУ выканаць 
план навукова-даследчай работы і 
3 поспехам закончыць навучальны 
год. 

Работа кафедры аналітычнай хі-
міі Кіеўскага індустрыяльнага ін-
стытута разгорнута значна шырэй. 
Цэлы рад мерапрыемстваў неабход-
на перанесці не толькі ў работу на-
шай кафедры аналігычнай хіміі, але 
і ў работу ўсіх кафедр БДУ. На-
прыклад, пры кафедрах трэба арга-
нізаваць вітрыну, ярая паказва-
ла-б не толькі работу кафедры ў цэ-
лым, але і работу кожнага супра-
цоўніка кафедры. Кафедра аналітыч-
най хіміі Кіеўскага індустрыяль-
нага інстытута добра наладзіла су-
вязь 3 вытворчасцю шляхам не' 
пасрэднага выезду ў падшэфныя за-
воды «Запарожсгаль», завод імя 
«Фрунзе», дзе работнікі кафедры 
дапамагаюць наладзіць хімічны 
кантроль і ўключаюць у тэматыку 
дыпломных работ тыя або іншыя 

цатрабаваыні асобных заводаў, на-

прыклад: у гэтым годзе з 32 ді 
пломных работ 22 вырашылі мі 
гія пытанні і патрабаванні меі 
дургічных заводаў. 

Неабходна адзначыць добрую 
стапоўку працы Кіеўскага індустр 
яльнага інстытута сярод студэт 
па разгортванню навукова-дасл 
чай работы, асабліва сярод выдан 
каў. Толькі за П-е поўгоадзе бы 
выканана і здана ў друк тры ц.і 
кова-даследчыя работы. 

Трэба пажадаць, каб гэты 
штоўны пачын быў падхоплен ўс 
кафедрамі Беларускага дзяржаўн 
універсітэта, каб у иачаткубуду 
га навучальнага года кожная 
федра наладзіла сувязь і абмен 
пытам 3 другімі кафедрамі ВЫШІ 

шых навучальных устаноў Са 
ных рэспублік. Гэта дасць магч 
масць узняць працу ўсяго унів 
сітэта на яшчэ большую сгупещ 

Аспірант кафедры аналіп 
пай ХІМІІ 

_ А. БУДКЕВіа, 



ЧЫРВОНЫ ПЕРАХОДНЫ СЦЯГ ТРЫКУТШКА БДУ 
АСТАУЛЕН ЗА ХШ1ЧНЫМ ФАКУЛЬТЭТАВЙ 

ВЫНІКІ 
РАБОТЫ 

Ф 1 3 М А Т А 
Фізіка-матэматьпшы факультэт 

БДУ закончыу бягучы навучальны 
год са значнымі дасягненнямі як у 
вучэбнай, гак і у аавукова-даслед-
чай рабоце. Другое паугоддзе было у 
рабоце факультэта асабдіва напру-
жаяым, бо на працягу гэтага часу 
студэнтам прышлося здаць залікі 
па шасці і больш асноуных дысцып-
лінах. Якасць здадзеных залікаў 
знаходзіцца на высокім узроўні. 
Прафесары Маскоўскага дзяржаў-
нага ўніверсітэта ў бягучым годзе 
чыталі курсы на факультэце і ад-
значылі, што ўзровень нашых вы-
датнікаў не ўступае ўзроўню выдат-
нікаў Маскоўскага універсітэта 
хоць узровень сярэдняга сгудэнта 
нашага факультэта яшчэ ўступае 
ўзроўню сярэдняга студэнта МГУ . 

Наш факультэт вырасціў за тэты 
час значны лік вельмі здольных сту-
дэнгаў, як Левін, Камянецкі, Свір-
скі, Родаў, Калнін, Хайкіна, дып-
ломнікі Рыўкін, Камісарук, Маніс, 
Жухавіцкі^ Гузей і інш. Сярод дыіі-
ломнікаў трэба адзначыць асабліва 
выдатную работу Рыўкіна і Каміса-
рука. 

Еафедрн фізмата правялі за бягу-
чы год значную навукова-даследчую 
работу. Дастагкова сказаць, што за 
гэты год падрыхтавалі дысертацыі 
на ступень кандыдата навук тры 
навуковыя работнікі (Ламбін, Мель-
нік, Лукомская). У гэтых адносінах 
у асабліва спрыяючых умовах знахо-
дзяцца навуковыя работнікі кафед-
ры матэматыкі, як ія маюць магчы-
масць атрымліваць кансультацыі і 
навукова расці пад кіраўніцтвам 
аднаго з выдатнейшых вучоных 
нашай краіны акадэміка Ц. Л. Бур-
стына. 

У апошні час мы арганізоўваем 
усебеларускую фізіка-матэматычную 
канферэнцыю. Гэта канферэнцыя ста-
віць сваёй мэтай палепшыць якасць 
выкладання, якасць вучобы кожна-
га выкладчыка. На канферэнцыі мы 
ставім рад навуковых і метадычных 
дакладаў лепшых навуковых работ-
нікаў нашага факультэта і навуко-
вых работнікаў Насквы. 

Атрыманыя дасягненні нас яшчэ 
не могуць поўнасцю задаволіць. У 
далейшым мы будзем упарта пра-
цаваць над ажыццяўленнем гіста-
рычнай пасгановы ЦЕ БІШ(б) і СНК 
СССР аб вышэйшай школе, над па-
вышэннем ідэйнай і навуковай уз-
броенасці нашых студэнтаў і наву-
ковых работнікаў. 

Дэкан фізмата БДУ ГЕЛЬФАНД. 

Балетны танец фізматаўцаў. 

Больш увагі геафаку 
Работа геолага-глебазнаўча-геаг-

рафічнага факультэта на працягу 
ўсяго навучальнага года праходзіла 
3 вялікімі перабоямі. Большасць 
выкладчыкаў былі прыезджымі або 
працавалі ў БДУ па супрацоўніц-
тву, а гэта прыводзіла да парушэн-
ня навучальнага плану, да зрыву 
лекцый, загрузкі студэнтаў, зні-
жэння якасці вучобы і г. д. 

Да гэтага часу геафак амаль не 
забяспечан кадрамі выкладчыкаў, 
сродкамі на абсталяванне, сродкамі 
на вядзенне навукова-даследчай ра> 
боты. Hi Наркомасветы, ні рэктарат 
універсітэта да гэтага часу не афор-
мілі канчаткова профіль спецыялі-
стаў, якіх рыхтуе факультэт. 

Геафаку на першае паўгоддзе 
1936 года абяцалі на абсталяванне 
60 тыс. руб., але было атрыманв 
толькі 20 тыс. Пытапне з ква-
тэрамі для навуковых работнікаў да 
гэтага часу не вырашана. 

Трэба адзначыць, што кафедры 
факультэта працавалі недастаткова 
добра. Гэта тлумачыцца тьш, што 
дэкант недастаткова патрабавау 
ад ІХ работы. 

3 якімі-ж паказчыкамі мы закон-
ЧЫЛІ навучальны год? Паспяхо-
васць студэнтаў можна ілюстраваць 
наступнымі лічбамі: па дысцыплі-
нах, якія ўваходзілі ў заліковую 
сесію на перып>ім курсе 19,3 проц. 
«выдатна», 38,5 проц., «добра», 
35,8 прод. — здавальняюча, 3,2 
проц. дрэнна і 3,2 прод. не атэста-. 
вана. Па другому курсу 13,7 проц. 
«выдатна», 32,9 проц. «добра», 
43,2 проц.. «здавальняюча», 7,3 
проц.—«дрэнна» І 2,9 проц. не атэ-

ставана. На чацвертым курсе па 

бягучым уліку маем 24,4 проц. 
«выдатна», 39,1 проц. «добра» 36,5 
«здавальняюча». Па заліковыхдыс-
цыплінах IV курс мае такія вынікі. 
24,4 проц. «выдатна», 39,1 проц. 
«добра», 36,5 «здавльняюча». Залі-
ковая сесія у цэлым па ўсяму фа-
культэту дала 17,2 проц. выдат-
ных адзнак, 36 проц. «добра» 39,1 
проц. «здавальняюча», 4,7 проц. 
«дрэнна» І 3 проц. не атэставаны. 

Граматнасць студэнтау велі,ыі 
нізкая і віна ў гэтым не толькі 
студэнтаў, але і галоўным чыііам 
кіраўніцтва ўніверсігэта, якое ЙР 
паставіл4 вывучэнне беларускай і 
рускай моў на адпаведную вышыню. 

Кіраўніцтву ўніверсітэта неабх од-
на зараз-жа пачаць сур'ёзную пад-
рыхтоўку да новага * навучальнага 
году. Мною неадиаразова і вуспа 
1 у пісьмовай форме заяўлялася, што 
пара рыхтавацца да новага наву-
чальнага года, што трэба падумлць 
аб укамплектаванні ярафесарска-
выкладчыцкага складу, аб падрых-
тоўцы неабходных памяшканнлу, 
колькасці кафедр, вучэбных i i ju -
наў і г. д. 3 кадрам! пытанне ла 
гэтага часу не вырашана. Навуковыя 
работнікі, запрошаныя для работы 
на геафак ужо працуюць у другіх 
вышэйшых навучальных 5ст.чноьах, 
дзякуючы неспрыиючым умовам ра-
боты Ў БДУ. 

Нартыйная і профсаюзная аргані-
зацыі БДУ павінны дапамагчы дэ-
канату і рэктарату знішчыць вы-
шэйадзначаныя недахопы. 

Дэкан геафака, прафесар 

Н. Ф. ЧУРЫН. 

І Ы Н І Н І Р А Б О Т Ы 
Б І Л Ф А К А 

Другое паўгоддзе для студэнтаў 
біялагічнага факультэта было ў гэ-
тым годзе асабліва напружаным. Гэ-
та тлумачыцца вялікай перагрузкай 
вучэбнай праграмы другога паўгод-
дзя. Але, студэнты сур'ёзна аднеслі-
ся да тых задач, якія перад імі 
ставіла заліковая сесія. У соцдага-
ворах браліся канкрэтныя абавязкі 
па падрыхтоўцы да залікаў, па 
грамадскай рабоце, па ўдзелу ў на-
вукова-даследчых гуртках. 

1 зараз, падводзячы вынікі нашай 
работы, мы можам сказаць, што 
факультэт дабіўся у цэлым добрых 
паказчыкау. Заліковая сесія дала 
па факультэту 62 проц. выдатных і 
добрых адзнак, з іх на адзнакі «вы-
датна» прыпадае 26 проц. 

Сесія яшчэ раз наказала аван-
гардную ролю студэнтаў-выдатні-
кау (Шыфрына 11 курс заолагаў), 
Грыневіч, Дайнава (111 курс бата-
пікаў), Квітневіч (t курс). Рад сту-
дэнтау не толькі выдатна вучыўся, 
але выконваў сур'ёзныя грамадскія 
нагрузкі (Завістовіч, Шац, Нуш-
н ы — И курс батанікаў), (Раманцова 
— 1 курс) І многа іншых тавары-
шоў. 

Разам 3 выдатнікамі трэба ад-
значыць студэнтау, ЯКІЯ ў заліко-
вую сесію выйшлі ў першыя рады 
і заліковыя дысцыпліны здалі на 
«выдатна» (Пузевіч—It купе бата-
нікаў, Лук'яновіч — И курс заола?! 
гаў, Хацінскі — l i t курс батані-
каў, Пятровіч — I I I курс заолагаў, 
ІПыбека — I курс). 

Нельга не адзначыць і цэлы рад 
недахопаў і прарываў у рабоце 
асобных груп, якія выявіліся ў 
час заліковай сесіі. Калі мы маем 
групы, якія далі высокі процант 
выдатных і добрых адзнак і няма 
ні адной нездавальняючай адзнакі 
(батанікі I I курс — 70 проц. «вы-
датна» і «добра», батанікі I I I курс 
— 75 проц. «выдатна» i «добра»), 
то груна «Б» I курса не мае нівод-
нага выдатніка. Сярод студэнтау 
нашага факультэта ёсць яшчэ і 
такія, як Сянчук, Буйко, Давідоў-
ская (1 курс група «Б»), Чэпік — 
Ш курс заолагаў), якія лічаць нар-
мальным атрымліваць нездаваль-
няючыя адзпакі, а затым прасіць у 
адміністрацыі дазвол на пераздачу. 

Падводзячы вынікі нашай рабо-
ты, мы не можам не адзначыць цэ-
лы рад нашых выкладчыкаў, як 
прафесара Годнева, Зубковіча, да-
цэнта Гусеву, дацэнта Цэтэрман, 
асістэнтаў Вязовіча і Калішэвіча, 
выкладчыкаў Мацісон і Платнер, 
якія сваёй узорнай работай спрыялі 
тму, што якасць выкладання і пас-
пяховасць студэнтау факультэта у 
параўнанні з I паўгоддзем значна 
павысілася. 

Прафорг біяфака ПЫЖ. 

А К А Д Э М І К В. Ш Ч Э Р Б А К О У = 
Д Э К А Н И С Т Ф А К А 

ДАСЯГНЕННІ 1 НЕДАХОПЫ 
мы маем незакончаны курс, а псто-
рыя ВКП(б) фактычна сарвана. 

Гістарычны факультэт закончыў 
сваю гадавую работу. На агульным 
сходзе студэнтау і выкладчыкаў 27 
чэрвеня падведзены вынікі р ^ о т ы 
за 1935—36 навучальны год. 

Гістарычны факультэт існуе дру-
г і год. У гэтым навучальным годзе 
у яго складзе было два курсы. 

Навучальны год праходзіў у радзе 
выпадкаў ненармальна: па некато-
рых дысцыплінах мы не мелі высо-
какваліфікаваных навуковых пра-
цаўнікоў, былі выпадкі зрыву за-
няткаў, не было сістэматычнай ра-
боты у галіне ыэтодыкі выкладання 
гістарычных дысцыплін. Дрэнна пра-
ваваў гістарычны габінет, факуль-
тэт не быў забяспечан неабходнымі 
падручнікамі і літаратурай. Аднак, 
не гледзячы на гэтыя недахопы. 
вынікі здачы студэнтамі залікаў па 
ўсіх дысцыплінах нядрэнныя. 

Калі ўзяць навучальны планпер-
шага курса, мы павінны былі па 
гэтаму плану прапрацаваць 13 ды-
сцыплін. Прапрацавана цалкам і 
ўпаўне нармальна 11 д ы с ц ы п л і н . Работа другога курса па рэалізацыі 
Да гісторыі старажытнага Усходу вучэбвага плана праходзіда значна 

Па другому курсу мы мелі нека-
торыя недавыкананні навучальнага 
плана. Трэба было даць студэнтам 
1134 гадзіны, дадзена 1086 гадзін. 

горш, чым на першым курсе. Па 
іругому курсу павінны былі пра-
працаваць 15 дысцыплін, а прапра-
цавалі нармальна ўсяго толькі 11 
дысцыплін. Частка важнейшых ды-
СЦЫПЛІН выкладалася з вялікімі пе-
рабоямі І перарывамі. Гэта нале-
жыць асабліва сказаць адносна г і -
сторыі залежных і каланіяльных 
краін і гісторыі ВКП(б). 

Рэзультаты здачы залікаў па усіх 
дысцыплінах па абодвух курсак на-
ступныя: «выдатна» 24,6 проц., 
«добра» 42,2, «здавльняюча» 32,6, 
«дрэнна» 0,6. 

Належыць адзначыць, што натра 
баванні да студэнтау пры зіачы ;мі 
залікаў былі не толькі не паніжапы 
ў параўнанні з мінулым годам, але 
значна павышаны. 

Надзвычайна дрэнна абстаіць 
справа 3 пісьменнасцю студэнтау. 
Залікі па белрускай мове наказал-, 
што мы маем 23 проц. студэнтау 
факультэта, дрэнна валодаючых бе-
ларускай мовай. У гэтых адносінах 
студэнтам гістарычнага факультэта 
прадстаіць вялікая і ўпартая рабо-
та. 

I першы i другі дурсы факультэ-
та Былучылі на працягу года рад 

выдатнікаў-студэнтаў. Да іх трэба 
аднесці — па 1-му курсу Кака-
шынскага, Кучара, Млоціна, Фабры-
канта, Элькінда, Фурманца; па 
U-му курсу — Еошкіну, Пятровіча, 
Скорабагатага. На 1-м курсе маец-
ца ўдарнікаў 21, а на 11-м курсе— 
20. Побач 3 перадавой часткап 
студэнцтва мы маем і групу ад-
стаючых. Да іх належыць ад-
несці: Пашкевіча, ГольдманаЯ., Па-
дольца, Петрачэнка, Чарнушына. 
Германа. 

На гістарычным факультэце на 
працягу мінулага навучальнага года 
працаваў калектыў навуковых pa 
ботнікаў у складзе 20 чал., з іх 10 
прафесароў і 4 дацэнты. Цэлы 
рад навуковых работнікаў з гэтага 
калектыва праявіў выключную ак-
тыўнасць І добрасумленнасць у сва-
ёй рабоце. Да іх трэба аднесці: 
Перцава, Кірушына, Ляўданскага, 
Кернажыцкага, Сьщько, Ншанічна-
га, Мацісон, Земель. Нядрэнна пра-
цаваў І акадэмік Нікольскі, але ча-
стыя захворванні не дазволілі яму 
зрабіць для факультэта таго, што 
ён мог бы зрабіць пры іншых умо-
вах. 

У прадстаючым 1936—37 наву-
чальным годзе перад факультэтам 
стаяць ВЯЛІКІЯ задачы: забяснечыць 
прыём 90 чал. на 1-шы курс, па-

И 
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НА ЗДЫМКУ: студэнты-выдатні-
КІ I пепшыя ўдарнікі гістфака і бія-
фака (зверху ўніз) Шац, Нучар, 
Завістовіч, Фабрыкант, Кошкіна, 
Токер. 

дабраць новыя сілы па рдалізацыі 
плана І І І -га курса, як і мы будзеа 
мець у наступным ііавучальным го-
дзе. Загадзя падрыхтавацца ў галі-
не забеспячэння факультэта пад-
ручнікамі і літаратурай, падумаць і 
адносна таго, як размясціць гіста-
І.ычны факультэт у прадстаячнм 
годзе. 

Перад усім калектывам студэпта?, 
гістфака і перад навуковьгаі работ-
нікамі ЦК ВКП(б) і Соўнарком 
СССР паставілі ў сваіх рашэннях у, 
пачатку гэтага года цэлы рад бая-
вых палітычных задач. Пад знакам 
ажыццяўлення гэтых задач павінеп 
будзе працаваць гістарычны факуль-
тэт у прадстаячым навучальным го-
Дзе. ы 
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Мы можем петь и смеяться, как лети, 
Среди упорной боробы и труда, — 
Ведь мы такими родились на свете. 
Что не сдадимся нигде и никогда! 

(С марша «Веселые ребята»). 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. 
Преодолеть пространство и простор. 
Нам разум дал стальные руки—крылья, 
А вместо сердца—пламенный мотор. 

Все выше, и выше, и выше 
Стремим мы полет наших птиц; 
И в каждом пропеллере дышет, 
Спокойствие наших границ. 

2. 
Бросая ввысь свой аппадат послушный, 
Или творя невиданный полет. 
Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, 
Наш первый в мире пролетарский флот. 

Все выше, и выше, и выше 
Стремим мы полет наших птиц; 
И в каждом пропплере дышет, 
Спокойствие наших границ. 

3. 
Наш острый взгляд пронзает каждый атом, 
Наш каждый нерв решимостью одет, 
И верьте нам: на каждый ультиматум 
Воздушный флот сумеет дать ответ. 

Все выше, и выше, и выше 
Стремим мы полет наших птиц; 
И в каждом пропеллере дышет, 
Спокойствие наших границ. 

Степная кавалерийская 
1. 

Полюшко- поле (ды), 
ПОЛЮШБО, широко пол«. 
Едут (ы) по полю герои, , 
Эх-да Красной армии герои. 

2. 5 •; 
(Эх—> девушки плачут (ды) 
Девушкам сегодня грустно. 
Милый (ды) надолго уехал, ^ 
Эх-да милый в армию уехал. 

3. 
(Эх—) девушки, гляньте (да), _ 
Гляньте на дорогу нашу, 
Вьется (ды) дальняя дорога, 
Эх-да развеселая дорога. 

4. 
(Эх—) Едем ми, едем (ды) 
Едем — а кругом колхозы, • 
Нашы (ды), девушки, колхозы, 
Эх-да молодые наши села. * ' 

5. 
(Эх—) Только мы видим (ды). 
Видим мы седую тучу. 
Вражья (ды) злоба из-за леса, . j 
Эх-да вражья злоба, словно туча. 

6. 
(Эх—) Девушки, гляньте (ды). 
Мы врага принять готовы, 
Наши (ды) кони быстроноги, 
Эх-да наши танки быстроходны. 

7. 
(Эх—)в небе за тучей (ды) 
Грозные следят пилоты. 
Быстро (ды) плавают подлодки, 
Эх-да зорко смотрит Ворошилов. 

8. 

(Эх—) Пусть же в колхозе (ды) 
Дружная кипит работа. 
Мы (ы) дозорные сегодня, 
Эх-да мы сегодня часовые. 

9. 
(Эх—) Девушки, глянь^ге (ды). 
Девушки утрите слезы, 
Пусть (ы) сильнее грянет песня, 
Эх-да наша песня • боевая. 

10. 
(Эх—) Полюшко-поле (ды), i 
Полюшко, зелено поле. 
Едут (ы) по полю герои, 
Эх-да Красной армии іероп. 

Група студэнтаў адпачываюць за горадам. 

Песня о встречном 
1. 

Нас утро встречает прохладой, -
Нас ветром встречает река. 
Кудрявая, чтож ты не рада 
Веселому певью гудка? 

Не спи, вставай, кудрявая! 
В цехах звеня. 
Страна встает со славою 
Навстречу дня. 

2 . 
И радость поет не смолкая, 
И песня навстречу идет, 
Н люди смеются, встречая, 
И встречное солнце встает — 

Горячее и бравое. 
Бодрит меня. 
Страна встает со славою 
Навстречу яня. 

3. 
Бригада нас встретит с работой, 
И ты улыбнешься друзьям. 
С которыми труд и забота, 
И встречный и жизнь — пополам. 

За Нарвскою заставою, 
В громах, в огнях. 
Страна встает со славою 
Навстречу дня. 

4. 

И с ней до победного края 
Ты, молодость, наша пройдешь 
Покуда не выйдет вторая 
Навстречу тебе молодежь. 

И в жизнь вбежит оравою. 
Отцов сменя. 
Страна встает со славою 
Навстречу дня. 

5. 

Такою прекрасною речью 
О правде своей заяви, 
Мы жизни выходим навстречу. 
Навстречу труду и любви. 

Любить грешно-ль, кудрявая, 
Когда звеня. 
Страна встает со славою 
Навстречу дня. 

Песня о Ворошилове 
Мы помним степные походы. 
Ковыльный пожар по низам. 
Сражались рабочие взводы 
В отрядах бойцов-партизан. 

(2 раза) 
Мы шли сквозь кровавые версты 
В разрушенный белыми Чир, 
И рядом с походной повозкой 
Шагал боевой командир. 

(2 раза) 

Обветрен походною гарью, 
Врагов прорывая кольцо. 
Делил он, как верный товарищ, 
И радость, и горе бойцов. 

(2 раза) 

Снегами метель по'м)шила, 
За Доном гуляла пурга — \ 
Не сдал командир Ворошилов 
Донецкие шахты врагам. 

(2т)аза) 

Он выучил армию биться 
В суровых окопах войны — 
Не отдал он Красный Царыцин 
Врагам пролетарской страны. 

(2 раза) 

Мы знаем — крепка наша сила, 
И, если война впереди. 
Нас в бой поводет Ворошилов — 
Товарищ, боец, командир. 

(2 раза). 

По долинам и по взгорьям 
Шла дивизия вперед. 
Чтобы с бою взять Приморье 
Белой армии оплот. 

(2 раза) 

Наливалися знамена 
Кумачем последних ран, 
Шли лихие эскадроны 
Приамурских партизан. 

(2 раза) 
Этих лет не смолкнет слава. 
Не померкнет никогда. 

Партизанские отряды 
Занимали города. 

(2 раза) 
И припомнится не раз нам. 
Как маячные огни. 
Штурмовые ночи Спасска, 
Волочаевские дни. 

(2 раза) 
Разгромили атоманов, 
Разогнали воевод, 
И на Тихом океане 
Свой закончили поход. 

(2 раза) 

М Е г Р о 
Наша сила, как жизнь молода, 
Наша воля, как сталь тверда. 
Под знаменами борьбы, 
Под знаменами труда, 
Большевик победит всегда. 
Мы в борьбе и труде сплочены. 
Нам ясна большевитская цель. 
Сквозь грани, сквозь пески. 
Сквозь густые плавуны. 
Мы вели свой бетонный тоннель. 
Мы боролись хитро и остро. 
Наш напор ни на миг не ослаб. 

Что-б стране передал 
Нами созданный метро 
Каганович наш первый прораб. 
Прогреми, развернись наш поход. 
Мы в боях не устали ничуть. 
Большевик нас ведет 
Все вперед, все вперед 
И широк этот сталинский путь. 
Мы идем чтобы выполнить план 
Разрушая все то, что старо 
Для рабочих и крестьян. 
Сквозь гпаницы всех стран. 
Мы построим советский метро. 

Нам песня строить и жить помо 
гает, 

Она, как друг, и зовет и ведет. 
И тот, кто с песней по жизни 

шагает, — 
іТот никогда и нигде не 

пропадет! 
(С марша «Веселые рэбята»). 

Много славных девчат в коллективе, 
А ведь влюбишься только в одну. 
Можно быть комсомольцем ретивым 
И весною вздыхать на луну. 

Как же так на луну? 
И вздыхать всю весну? 
Почему? Растолкуйте вы мне... 
Потому, что у нас, 
Каждый молод сейчас, 
В нашей юной прекрасной стране. 

2. 
Под родным, голубым небосклоном 
Даже старые клены в цвету. 
Можно быть очень важным ученым 
И играть с пионером в лапту. 

Как же так вдруг в лапту? 
Старый клен и в цвету? 
Почему? Растолкуйте вы мне... 
Потому, что у нас. 
Каждый молод сейчас, 
В нашей юной прекрасной стране. 

3. 

На газ;)не центрального парна, 
В яркой грядке цветет резеда. 
Можно галстук носить очень яркий 
И быть в шахте героем труда. 

Как же так резеда? 
И герои труда? 
Почему? Растолкуйте вы мне... 
Потому, что у нас, 
Каждый молод сейчас, 
В нашей юной прекрасной стране. 

ПЕСНЯ О РОДИНЕ 
(Из звукового фильма «Цирк»). 

1 . 
От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей , 
Человек проходит, как хозяин 
Необ'ятной родиной своей. , 
Всюду жизнь и вольно, и широко, 
Точно Волга полная течет. 
Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде у нас почет. 

Широка страна мая родная. 
Много в ней лесов, полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю^ 

Где так вольно дышет человек. 
2. 

Наши нивы глазом не обшаришь. 
Не упомнишь наших городов, 
Наше слово гордое, — «товарищ» 
Нам дороже всех красивых слов. 
С этим словом мы повсюду дома. 
Нет для нас ни черных, ни цветных 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных. 

Широка страна мая родная, 
Много в ней лесов, полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю. 

Где так вольно дышет человек, 

Над страной весенней ветер веет, 
Всюду стало радоснее жить, 
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить.' 

„ „ Н о сурово брови мы насупим. 
Если враг захочет нас сломать 
Как невесту родину мы любим, 
Бережем, как ласковую мать! 

Широка страна мая родная, 
Много в ней лесов, полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю. 

Где так вольно дышет человек. 
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