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СЦЯГАМ ЛЕН/НА—СТАЛ/НА! 

ВЫДАТНЫМІ ДДЗНАКДМІ СУСТРЭНЕМ НОВЫ ГОД! 
1937 год 

у калсндары 1936 года сарван апошт 
ЛІСТОК. Год застауся пазадзі. 

Год небывалых перамог на усах фран-
тах соцыялістычнага будауніцтва. 

1936 год быў небывалым годам у г г 
сторыі чалавецтва. У гэтым годзе была 
прынята І зацверджана Сталінская Кан-
(лытуцыя. Па выражэнню таварыша 
Сталіна, « гэта будзе гістарычны даку-
мент, ЯКІ трактуе проста і сцісла, амалъ у 
гратакольным стылю аб фактах перамогі 
соцыялізма у СССР, аб фактах вызвалення 
працоўных СССР ад капіталістычнага раб-
ства, ай фактах нерамогі ў СССР разгор-
нутуя да каица паслядоунай дэмакратыі» 
(Сталін). 

Сталінская Канстытуцыя ёсць самая 
дамакратычная Канстытуцыя у свеце. 

Варта сныніцца на пары лічбаў, каб 
наказаш,!., чым была краіна раней і нгго 
яна 3 сябе зараз псадстаўляе. 

У 1913 годзе старая царская Расіл ЕІ-
колі не выпускала аўтамабіляў. За 11 
йесяцаў 1936 года гаводы нашай крашы 
в ы п у с ц ш 161.500 аўтамабіляў. Царская 
Расія ніколі не вырабляла кішэнных га-
дзшпікаў, нават і 'марыць не магла аб 
такгх заьодах, як кТочмвхзшгка»', яісі ми 
па^іудавалі за Стадінскія няцігодкі. За 
1936 год выпушчана 500.000 гадзінкі-
каў, 10 .366.000 пар абутку вырабілі 
абутковыя фабрыкі Совецкай краіны, да-
быта 1.714 тысяч тон рыбы і т. д. j 

Усё гэта гаворыць аб тым, нгго наша i 
краіна стала магутнейшай, індустрыяль-
най, соцыялістычнай дзяржавай. 

Гэтых поспехау мы дабіліся таму, што 
працуем над кіраўйіцтвам сталійскага 
ЦК ВКП(б) І вернага машыніста рэволю-
ц ш мудрага Сталіна, як і вядзе нашу 
Е р а і н у ад перамогі да пзрамогі, як і вя-
дзе І прывядзе нашу краіну да набудовы 
цудоўнага будынку, я к і будзе насіць іая 
Еомунізм. 

Процілеглае мы маем у краінах каіг ітг-
ла. Галеча, беспрацоўе, зніжэнне зара-
ботнай платы, гарыаты і бомбы замест 
масла І хлеба — такая налітык'а герма^н-
скага фашыгма, якая нясе рабочаму кла-
су невыносныя й у к і голаду, узмацненне 
вкснлаатацыі і канцэнтрацыйных катарж-
ных лагераў. 

Азвярэлы фашызм ўсякімі метадамі 
прабуе нап'асці на нашу краіну, каб на-
чаць новую, крывавую б»?Гшю. Аб гэтым 
сведчыць цянерашняе міжнароднае стано-
вішча: няцімесячная вайна у Іспаніі, ван-
на у Кітаі І інш. У канцэнтрацыйных ла-
герах катуюць лепшых сыноў народу, 
правадыроў п^бочага класа, 4 Гады у зня-
воленігі — правадыр германскага нроле-
тарыята, сакратар компартыі Германіі 
Эрнст Тэльман. 

У ІХ — 60 мільёнаў беспрадоўных. 
Рабочыя выкідваюцца на вуліцу. 

У нашай краіне ліквідав'ана беспрацоўе, 
ліквідавана эксплаатацыя чалавека чала-
пекам. 

У нас — радаснае, шчаслівае жыццй. 
Прайшоў слаўны 1936 год. Год няба-

чаных поспехаў і перамог. 
1937 год длянародаў Совецкага Саюза, 

узброеных Сталінскай Канстытуцыяй, бу-
дзе ШЧ9 бодьш радасны і шчасдівы. 

ш ш • 
І І 

СОВЕТСКОЙ 

Сістэматычна кіраваць 
с о ц с п а б о р н і ц т в а м 

На гістарычным факультэце БДУ, яшчэ 
ў пачатку навутльнага года былі заклго-
чаны 'соцыялістычныя дагаворы паміж 
паасобнымі студэнтамі на лгншую акадэ-
мічную паспяховасць і актыўны ўдзел у 
грамадскай рабоще факультэта і універ-
сітэта. Гэтыя індывідуальныя «оадагаворы 
з 'яв ілкя в€лізарнейшым сродкам для паг 
ляшпэння настаноўкі акадэмічнай вучоібы. 
Вось напршлад, студэнт H I курса та-
варьш Чысцік, як і раней займаўся на 
«здавальняючы» і «добра», зараз ленінізм 
здаў на «выдатна». Як прафорг курса 
&Н- сур'ёзна адносіцца да выканання сваіх 
абавійкаў. Многа чытае мастацкай літараг-
туры. 

Або возьмем студэнта 11 курса тавары-
ша Рыбаков. Тавірыш Рыбакоў гісторыго 
УсхоДа здаў на «выдатна». З'яуляецца 
добрым прапагандыргам. За нершае наву-
чальнае паугоддзе нрачытаў больш 10 
мастацкіх тв-орау класікаў рускай літара-
туры. Можна прывесці і так і прыклад доб-
расумленнай равоты сгудэнтау. l l a соода-
гавору 111 курс узяўся здаць ленініэм на 
«выдатна» 40 пі>оц. сгудэнтау, здалі sa 
«выдатна» 40,7 проц. 

Всльмі ці&ава і неабходна спыніцца на 
рабоце трыкутнікаў куроаў. Трыкутнік 
курса павінйЕ штодзенна займацда пытан-
нем соцыялістычнага спаборніцтва. На вя-
л ік і жаль ЯНЫ 1 щ с усё явізэ. оредугодь 
иед'астатЕОва добра. Трыкутаій' першагі 
курса слаба правярае выкананне соцыялі-
стычных дагавбрау. Пе вывучае свак 
людзей. Дрэнна цікавіцца бьггам сваіх 
студэнтаў. Нашым трохкутнікам трэба не-
адкладна паставіць справу так, каб сістз-
матычна кіравзць соцснаборніцтвам і ака - ' 
зваць усямерную данамогу студэнтам у ра-
боце. МЕЛЬНІЧОНАК. 

Прафорг гістфака. 

ВЫШЭЙ ъ т СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА СЛАБОРНІЦТВА 
1|астанова СНК СССР і ЦЕ ВЕП(б) «Лб 

рабоце вышэйшых навучальных устаноу і 
'аб кіраўніцтве вышэйшай школай» ускла-
дае на студанцкія грамадскія арганізацьн 
а/бавязак — каранным чынам иадешпыць 
аріашзацыю соцснаборніцтва. 

Найбольш цэньай дапамогай рактараіу 
Ў рэаіізацыі гэтай настановы будзе з 'яу-
ляцца дзейсная работа па раггортванню 
соцспаборнщтва, асабістай ініцыятыпы 
кожнага студэнта за павышэнне акадэміч" 
иых ведау, культурнага і палітычнага ўз-
роўню, вартага спецыяліста нашай соцыя-
лісгычнай радзімы. 

Ацэньваючы становішча соцспаборніцтва 
ifd БДУ трэба сказаць, што некаторыя фа-
і^ультэты паказваюць добрыя прыклады па 
разгортванню соцснаборйіцтва (біяфак і 
гістфак). Па гістарычнаму факультэгу 
(прафорг Мельнічонак) ўжо ёсць канкрэт-
ныя факты, калі ў выніку гаключаных 
соцдагавораў студэнты сталі лепш вучьгц-
ца,' лепш работаць над Сабой, больш 
удзельнічаць у грамадскім жыцді. Але 
часта гра+іадскія арган.зацыі сваімі фар-
мальнымі адносінамі да ЖЫЕОЙ справы пе-
ратвараюць соцспаборніцтва ў пустую па-
перку (геафак, фізмат). Так, на фізмаце 
(прафорг Цукерман) адсутнічае сістэма-
тычная праверка ўзятых соцабавязкаў па-
між студэнтамі і курсамі, не падводзяцца 
вынікі выканання самаабавязкаў, адсутні-
чае абйен вопытам й б о т ы выдатпікаў — 
нерздавой, леішай часткі ютудэнцтва, пе 
выкарыстоўваюцца ўсе формы таварыскай 
дапамогі адстаіочым. 

Перш за ўсё пры закліочэнні соцумоў 
паміж студэнтамі павінна быць яснасць у 
[іытанні г якіх нунктаў складаецца прык-
лад іш соцьшістычйае абаівдзацедьстші. 

Абавязацельства павінна быць канкрэт-
ным, даступным праверцы, павінна аха^ 
піць галоўныя моманты ў рабоце студэн-
таў, груп і факультэтаў. 

Абавязацельства здаць нрах'адзімыя ды-
сцыііліны на «выдатна», углублённа, сі-
стэматычна і ў тармін, нрапрацаваць гэтыя 
прадметы, падрыхтаваць навуковы даклад, 
або даследчую тэму ў навуковым гуртку, 
выкарыстоўванне дадатковай літаратуры 
пры прапрацоўцы курса, сістэматычпая 
канкрэтная работа над павышэннем св'айго 
палітычнага і культурнага ўзроўню, ба-
рацьба за свядомую вучэбную дысцыплшу 
— дрсь асноўныя абавязацельствы, як ія 
наазінны быць у сощагаворы. 

У студзені ў асноўньга праходзіць зда-
ча экзамепаў за вучэбнае паўгоддзе. Выпі-
к і гэтата наўгоддзя пакажуць нам як мы 
перабудавалі сваю работу адпаведна па-
ст'анове СНК і ЦК аб вышэйшай школе, 
"рамадскасць універсітэта павінна будзе 
па-дзелэвому нраверыць кожны індьгві ду-
альны соцдагавор, такеама наміж курсамі 
і факультэтамі, каб падводзячы вынік і да-
памагчы раіактару выявіць лешлых сту-
іэптаў, лепшых навуковых работнік'аў, 
лепшыя факультэты і курсы. 

Сталінская Канстытуцыя абавязвае нас, 
совецкае студэнцтва, яшча больш патра-
бавальна адносіцца да якасці сваёй вучо-
бы, палепшыць свае веды ў адпаведнасці 
3 патрабавашіямі, прад'яўленымі совецкім 
спецыялістам. 

Нашым адказам па прьпіяцце Сталін-
скай Канстытуцыі павійпа быць — вучыц-
ца на «выдатна», множыць рады выдаі-
•ЕІкаў пры дапамозе соцспаборнщтва. 

Л. І. КАМІКСКІ. 
Старшыня профкома БДУ/' 

Весела сустрэнем 
новы г о д ! 

Для сустрэчы новага года прафкои БДУ, 
праводзіць рад цікавых мерапрыемстваў. 
Для дзяцэй студэнтау і дзяцей навуковых 
1 тэхнічных работнікаў універсітэта рых-
туецца новагодняя ёлка, якая йраводзіцца 
30 ХІ І -36 г. у 6 гадзін вечара, Апрача 
гатага многія студэнты і работнікі аргані-
зоўваюць для сваіх дзяцей ёлкі на даму. 

Для удзелу у нравядзенні ёлкі занроша-
ны Г0СЦІ — піонеры і вучні 37 надшэф-
над школы. 

31-ХІ І 1936 года ВЯЛІКІ вечар сустрэ-
чы новага года. Вечар праводзіцца ў акта-
вым зале БДУ. Занрошан канцэрт, з удзе-
лам вядомых артыстаў Громава, Міліна 1 
інш. 

1 студзеня Ў доме вучоных прафком 
праводзіць вечар выдатнінаў БДУ. 

I Так радасна мы сустракаем илщ—-ІЭЗ? 
год у якім наша кршна, аовемеиая ярК'МІ 

: прамейнямі Сіалшойій Ьансштупыі , да-
1 б ецца ашчэ больш цудоўьых перамог. 

I I . ЧАРНЛУйііІ. 

Прафком заОыу аО культпаходах 
Ужо прайшла палова навучальнага года, 

а мы не мелі н і аднаго культпахода f 
тэатр. 

Гэта зусім нецярпіма. Зараз ідзе цэлн 
шэраг класічньА пастановак Пушкіна: 
«Еўгені Онегін», «Шкавая дама» і інш. 
Але прафком нічога не робіць, каб азнаё-
міць студэнтаў » гэтымі йцерамі і паста-
нвўкамі. МІЦКЕВІЧ. 



„Смотрите, завидуйте—я гражданин Советсиого Союза" (Маяковский) 

Буду біць без промаху 
ворагау народу 

Рэволюцыя ^ застала мяпе 8-гадовым 
хлапчуком. Мала чаго помню я аб старым 
жыцці, але з расказау бацькі, іншых ста-
рыкоў і літаратуры ведаю, што жыццб 
было не лёгкім. Аб атрымзнні асветы і 
марыць не варта бш» тады для прадоў-
ных. 

\ У 1925 годзо я ўперішыню пазнаёміў-
ся 3 школай і першай марай у мяяе было 
скончыць вышэйшую навучальную ўста-
нову, хоць уяўленне аб ёй у мяне была 

чВельмі туманнае. Цяпер мая мара збы^ 
ваецца. 

Пасля доўгай падрыхтоўкі <5ез адрыву 
ад вытворчасці я ў 1935 годзе паступіў 
ва унйерсітэт. 

ЗБЫЛОСЯ ТСЕ, АБ ЧЫМ I КЕ МАРЫУ 

Першы год я закончив паспяхова. Пры 
аймене партынных дакументаў мне было 
даща указанна — вучыода толькі на вы-
датна—І я гэта указаяае выконваю. У 
гэтыы навучальны.\1 годзе я здау два прад-
меш на выдатда. • 

СоЕбцкі Саюз з'яўляецца адзінай краі-
най у сведе, дзе дзверы школы шырокл 
адчынены Д.1Я усіх ирацоуиых. Для нас, 
совецкаи моладзі, іірадасіаулены усе маг-
тамасщ наспяхова вучыцца., 

Зусіа інакш жывуць зарубежныя сту-
дэнты, І у прыватдасщ фашысцкай Герма-
на, дзе вышэйшая школа надцадала раз-
грому сярэдневяковых варварау—фашы-
стау. Выдатныя вучолыя, як айнштаии, 
Франк І шшия, вымушаыы Сылі накінуць 
іеірманію, 00 цяпер LM там няма чаго ра-
'бідь. Фашысты замяняюць усе радасці 
жыцця марншроўкай, сляпои дысцынлі-
пай, раб€кай пакириасщо фабрыкаитаи і 
ІХ цравады'рам. 

Нябачаны рост жыццёвага ўзроўшокра-
іны соцыялізма дае магчымасць для усе-
баковага развіцця чалавека ў кашай кра-
йне. , , J , . I , 

Знаходзячыся ў радах PC'L4. я прайшоў 
шкоау снанпераў. Не мала знішчыў я 
«фашыстау», «афіцэраў», «аэрашанаў» 
(макеты) на стра.тковых лалігонах. Мая 
жуля не ведала промаху, за што атрымау 
ад Днеаранетроускага обкома КІ1(<))У 
прэмію. Ваенным камандваннем занесен у 
гісторыю чацвертага артдывізіёна,, як гг -
рой баявой паді»ыхтоўкі. Цяпер удзельш-
чаю у стралковай камандзе універсітэта. 

Па першаму закаіку партыі і ўрада я 
гатоў заняць баявое палажэіше і меткім 
агнём буду знішчаць усякія «макеты», 
яісія асмеляпда паяўляцца на іраяіцах 
нашай соцыялістычнай радзімы. 

ШУЛЬМАН. 
Выдатнік вучобы гегфака. 

Годы цяпер не 
праходііядь, а пра-
лятаюць. Мільгйе ён 
3 быстрынёй малан-
к і і няма. Не сара-
віўся аглядзецца, а 
тут ужо і новы ход. 
Здаецца зусім няіаў-
на, адзін дзесятак 

год назад, я працав^у яшчэ падросткам, 
«бронь», як нас тады называла, на Мага-
леускай станцыі ў вагонным цэху. А 
адзін-два гады перад гэтым бегаў абарва-
ным хлапчуком па чыгуначных лініях. 

Радасці не было граніц, калі я упер-
шыню «сеу на свой хлеб». Працаваў з 
захапленнем, да ўсяго прыглядаўся' і 
ўв«сь час марыў стаць зус-ім самастой-
ным чалавекам. 

Як цяпер помню ні на адну мінуту не 
пакідада мяне думка: «хоць-бы • хутчэй 
споўнілася 18 год. Стану качагарам..., 
а там... праз 6 месяцаў ужо змагу тры-
маць іспыты на памочніка машыійста. 
Папрацую добра, вывучу гэту магутную 
махіну і праз два з наловаю гады вытры-
маю іспыты на ліашыЕІета. I потым... бу-
ду, як і мой бацька ездзіць..., сам параво-
зам кіраваць буду!..» 

Так прадстаўлялася мне тады мае жыц-
цё Ў будучым. Аб большыа я не мог і 
марыць. 

Бацька мой, чыгуначны рабочы, ра-
скааваў мне, як яму цяжка было «выбідца 
Ў ЛЮДЗІ». 

— Нават вучыцца калісьці дум^ў — 
расказваў ён мне — але, дзе там... I ён 
пералічвае безліч мытарстваў неражытых 
ім для дасягнення сваей мэты — вучыц-
ца. 

— То «не благанадзейны», то «мужы-
Kflf не прымаем». то яшчэ што небудзь 
выдумаюць, так i не ўдалося мне панасці 
у школу,—так, амаль заусёды заканч'вау 
бацька свой расказ аб жыдці і пасля 
гэтага станавіўся хмуры, злосны на свае 
мінулае. , ; I I аі і 

Наслухаўшыся такіх расказаў бацькі я 
і не думаў, што я калі небудзь атрымаю 
вышэйшую асвету... 

Далей падзеі началі развівацца з бы-
стрынёй маланкі. 

У 1925 годзе я ўступіў ў комсамол, 
хутка мяне накіроўваюць на піонерскую 
работу. У 192V-29 годзе вучыўся на 
агульнаадукацыйных курсах. Затым 2 га-

ды - - Чырвоная Аямія, адкуль я вышаў 
камандз рам узвода. I прама з Чырвонай 
Арміі паступіў у Беларускі Дзяржаўны 
УнІЕгрсітэт, на хімічны факулыэт. 

У 1933 годзе я скончыў Беларуси 
Дзяpжaўнь^ Універсітэт і паступіў у ас-
пі{ антуру. 

За тры гады вучобы ў аспірантуры я 
напісаў дзве самастойных, арыгшальных 
•давукова-даслед.чьіх работы. Гэтыя рабо-
ты ўжо надрукаваны. 

У гэтым напучальным тодзе я вяду 
•самастойпы курс на аналітычнай хіміі 
на біялагічным факультэце БДУ. Еірую 
практычнымі заняткамі студэнтаў хімфака, 
анрача гэтага кірую навукова-даследчым 
гуртком студэнтаў з 6 чалавек. 

Апрача педагагічнай работы я цяпер 
працую вучоным сакратаром БДУ. 

Не гледзячы на даволі значную нагруз-
ку я не пакідаю і, грамадскай работы ў 
вомсамольскай арганізацыі. Чытаю многа 
навуковых кніг і мастацкай літаратуры, 
часта наведваю кіно і тэатр. 

У 193 7 годзе мяне чакае яшчэ адна 
вельмі важная падзея ў маім жыцці. і 
самым начатку новага года я буду абара-
няць дысертацыю на ступень кандыдата 
хімічных навук. Дысертацыя ў мяпе ўжо 
напісана і я буду імкнуцца абараніць яе 
на выдатна. 

Не думаў я раней, што мне ўдасца а г 
рымаць вышэйшую асвету, не каікучы 
ужо аб навуковай рабоце. Толькі дзякую-

' чы (Зовецкай уладзе я зліог стаць наву-
вовым работшкам. 

Надзвычаины Vlt i Усесаюзны З'езд Со-
ветау зац'вердзіў Сталіпскую Канстыту-
цыю. Гэта аОавязвае працаваць нас яшчэ 
лепш на карысць нашаіі соцыялістычнай 
радзімы. 

Мяне агортвае пачуццё нянакісці і агі-
ды да «акадэмікаў невазврашчэнцаў», аб 

іякіх пісаў акадэмік Камароў. Л не магу 
1 сабе ўявіць, як гэта людзі могуць мяняць 
! вольыае жыццё 'у краше ооцыялізма на 
1 кашталістычнае рабства. «Мяне гаспадар 
не адпускае» — заяуляюць гэтыя акадэ 
МІКІ. Й К гэта дзіка І апдна гучыць для 
слуху совецкага грамадзянша. 

Няма І не можа быць лепшых умоу 
для развіцця навукі чым у нашай соцыя-
д'істычнай краше, дзе вялікі Сталін, як 
крайаілйы садоунік выришчвав мільёнь. 
народных талентаў. 

А. БУДКЕВІЧ, 
навуковы paboTHiK, 

вучоны сзкратар БДУ 

Радасць сваю я не магу перадаць 
Бацька мой быў плотнік, а маці—нрач" 

ка. Абодва яны працавалі з рання да ноз-
няй ночы, ледзь нерабіваючыся на кавалак 
хлеба. Калі мне споушлася 1U год, то-
бацькі аддалі вучыцца у кравецкую май-
стэрню, дзе я прабыла да 15 год падмаг 
страм, а потым мне стал! даручаць сама-
стойную работу. 

У ыайстэрні было большасць палякаў і 
мы пыталіся вучыцца граиаце на поль-
скай мове, але гэта рабілася намі у вялі-
кай тайне ад наліцыі, іначай усім нам 
пагражаў арышт. 

Гэтыя моманты свайго дзяцінства ўспа-
мінаю і нараўнаю з тым, у якіх умовах 
знаходзяцца мае дзеці: ім Совецкая дзяр-
жава забяснечвае бясплатнае навучанне, 
іх будучае таксама забяспечана ў нашай 
шчаслівай крашз. Мае дзеці не будуць 
ведаць паднявольнай працы н? нана-эк-
снлаататара, яны растуць у акружэнні 
клапатлівай увагі нашай соцыялістычнай 
дзяржавы і стануць ноўнапраунымі грама-
дзянамі першай у свеце соцыялістычнай 
краіны рабочых і сялян. 

Але не толькі за р я ц е й сваіх я магу 
радавацца, мне самой толькі нролетарская 

і рэволюцыя дала сапрауднае жыцце. Да 
рэволюцыі у мяне О Ы , І О цемнае, IIOŶ iae 
мукі існаівання ояспраунан жанчыны. 

Нры совецкай уладзе я нрацую, аднача-
сова 1 вучуся, чытаю кшгі і разумею тое, 
шіо раней для мяне было недастунным. 
3 1 9 5 1 года я нрымаю актыуны удзел у 
грамадскаи рабоце, некалькі разоу абіра-
лася членам мясцкома ЬДУ, а у 1 9 ^ 4 г. 
мяне выбрал! членам іарадскога совета, 
дзе я удзельнічаю у работах секцый. 

У якоя краше жанчьша мае такія пра-
вы І магчьшасці, якія ыаюць мільены 
жанчын (^овецкага Саюза. Нядауыа зацвер-
джаная Ыадзвычайным \ ' Ш л/сесаюзньш 
3 ездам Советау Сталшская Канстыгуцыя 
сіамацоўвае правы заваяваныя йрацоунымі 
СССР. 

1 хочацца мне яшчэ раз сказаць, дзякуй 
наш родны любшы Сталш за радаснае, 
шчасл!вае жыццё, якое ты даў нам. 

СЕРАФ1М0ВІЧ, 
Член гсрсозета, тэхпрацаўніца БДУ. 

Перад намі адкрыты 
усе дарогі 

Першыя свае словы я хачу прысвяціць 
тлму, любоўю да каго перапоунены ўсе 
нашы сэрцы, любоу да каго трудна пера-
даць словам! — таварышу Сталіну. Я 
хачу сказаць дзякуй, тварцу новага жыц-
ця нашаму дарагому Сталіну за шчаслівае, 
радаснае жыццё. 

Сёння мне хочацца заявіць громка, ўся-
му свету, аб сваёй гордасці. Я ганаруся 
гым, што жыву у краіне Советаў, у кра-
іне, якой варожа нрыгнечанне чалавека 
чалавекая, якой варолса ўніжэпне чалаве-
і̂ага дастоінства, дзе галоўнай заботай, 

з'яўляецца забота аб радасц! ! шчасц! 
а(Лі;нага грамадзяніна нашай кра!ны. 

Мне не прышлося быць сведкаю цар-
скага свавольства. Я не перажыла пачуц-
цё знаёмае маиму бацьку, ды ! ўсім жыў-
шым ранен, якш ыарыл! вучыцца, але 
і э ш я мары заставаліся тольк! марамі, тао 
j y , што перад такші як ен дзверы ву-
1 э и н ы х устаноу тады был! зачынены. 

Я часта успамшаю расказы бацьк! аб 
іым, як цяжка нрышлося выб!цца яму 
на дарогу жыцця, даОщца—ква.ііф!кава-
аага рабочага, як ён кажа, «стаць чала-
^екам». 

ііал! я скончыла семігодку, мае бацька 
ліыталі: «кш ты хочаш быць?». 

Я сказала—настаўніцай. 
Так Оьио ! вырашана «сямейным сове-

там», падаць дакументы ў педтэхнікум. 
1 так я стала студэнткай педтэхнікума. 
Дасягненне сваёй мэты залежыць ад 

цябе, — сказау мне бацька. ' 

{ вось настаў доўгачаканы дзень. Я 
помню, як у мяне замерла сэрца ад ра-
дасці, кал! я ў першы раз прышла у шко-
лу ! перада мною сядзела 3 дзесяткі дзя-
цей, выхаванпе якіх было да_ручана мне. 

Црацуючы Ў школе, я рашыла вучыцца 
далей. 

Праз 4 гады, мая мэта збылася. У м!-
нулым годзе мяне зал!чыл! студэнткай 
БДУ. 

Звяртіуўшыся 3 іспытаў, я оказала, шт^ 
буду заіімацца у ун!верс!тэце. 

— Бы, моладзь, шчаслшыя, — адка-
зау бацька. Бы жывеце у добры час, 
перад вам! адкрыты усе дарог!, а раней 
дочцы рабочага аб уи!верс!тэце ! думаць 
не было чаго. 

1 вось ужо друг! год, як я не тольк! 
думаю аб вышэіішай асвеце, а ўлсо аўла-
доўваю ведамі, для таго, каб быць ка-
рысным чалавекам нашай кра!не. 

У адказ на зацвярджэнне Сталінскай 
Канстытуцы! я абяцаю ! ў 1937 г. здаць 
усе залікі на вьцатна. 

РАМАНЦОВА. 
Выдатніца вучобы біяфака. 

Выдатнікі вучобы БДУ: тт. СКАРАХОД, ПУЗЕВІЧ, КУР'ЯНАВА, ХАЙКІНА, КАМЯНЕЦКІ, КОШКІНА, ГАЛьНКА, 
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Црафесары i навуковыя работніві Бела-
рускага Дзяржаунага Універсітэта сабралі-
ся на кватэры свайго старэйшага тавары-
ша — прафесара Владзіміра Кандрацьеві-
ча Дыдырка, каб яшчэ раз абмяняцца 
думкамі аб дакладзе таварыша Сіаліна ' 
новай Канстытуцыі, каб пагаварыць аб 
канкрэтных мерапрыемствах па паляпшэн-
ню работы да ўзроўню задач пастауденш 
Сталінскай Канстытуцыяй. 

Йііысутцічаючы на гутарцы тав. Ермо-
яенка — дэлегат Надзвычайнага Vilt Усе-
саюзиага З'езда Советаў, ііадзяліўся сваі-
Mi ўражанпямі аб з'ездзе. аб сустрэчы з 
таварышад Оталіным і аіб новай Кансты-
туцыі. 

Иотым выступалі прафесары Пятосін, 
Снеткоў, Дыдырка. дацэнты тт. Пелеп, 
Шыдлоускі, Іельфанд і ішпыя. Усе 
выступаючыя выказвалі сваё за-
хапленне поспехамі магутнага шмат-
пацыянальнага народа пашай соцыя-
лістычнай радзімы. якіх д^ібіліся мы ва 
ўігаріай барацьбе з агентамі фашызма — 
трацкістамі, правымі каігітулянтамі і 
ііішымі ворагамі народа. У кожным вы-
стунленні 3 асаблівай сілай гучэлі словы 
Ьзячпасці вялікаму правадыру народаў 
тавлрышу Стадіну. 

Асамівая увага была звернута наабга-
варэнне канкрэтных мерапрыемстваў па 
ўздыму работы, каб не быць у даўгу пе-
рад нашай соцыялістычнай радзімай, якая 
дае неабмежаваныя магчымасці для ілз-
віцця навукі. 

Фізічная кафедра БДУ, па нрыклад 
Ўсееаіознай акадэміі навук, узяла на сябе 
абавязак абследваць выкладанне фізікі ў 
школах Менска і аднаго з раёнаў Белару-
сі і на аснаве сабранага матэрыялу гра-
біць аналіз становішча выкладання ф.зікі 
ў школе. ^ 

Амаль усе выступаючыя бралі на сябе 
канкрэтныя абавязкі па разгортванню ua-
вукова-даследчай работы, як самі, так і 
праз навукова-даследчыя гурткі студэнтаў. 
Прафесар Ермоленка паведаміў, што ён 
пасняхова прадаўжае работу над вырашэн-
неи цраблемы бракетыравання адсарзен-
тау (ирэсавання паглыпальнікаў), якая 
распрацоўваеода ў хімічнай навуцы ўпер-
шышо. 

Иозна ўначы разыходзілся прафесары з 
гэтан таварыскай гутаркі. Кожны з ix 
ішоў дамоў 3 рашучым намерам заутра 
пгацаваць лепш чым сёння. каб апраў-
даць БЯЛІКІЯ клопаты партыі і ўрада аб 
развіцці павукі у нашай краіне, з пачуц-
ЦЯМІ шчырай ^ удзячнасні таварышу 
Сталіну, за радаснае. шчаслівае жыццё у 
сучаспым І яшчэ больш 
дучым. 

43 палітшколы 
Усяго па БДУ арганізавана 4 партый-

ных школы. 18 комсамольскіх і 20 проф-
саюзных школ, школа навуковых і адміні-
страцыйна-тэхнічных работнікаў. 

43 пранагандыста кіруюць вывучэннем 
даклада таварыша Сталіна і матэрыялаў 
Надз:вычайнага >111 Усесаюзнага З'езда 
Советаў. 10 гадзін адпушчана для выву" 
чэння даклада таварыша Сталіна і Кан-
стытуцыі. 

Для прапагандыстаў была длна высо-
каякасная кансультацыя дацэнтамі-кому 
ністамі тт. Сыцько і Ваўчком. 
Студэнты, навукова-адміністрацыйна-тэх-

нічныя работнікі БДУ глыбока вывучаюць 
Сталінскую Канстытуцыю, змагаюцца за 
палепшанне якасці вучобы, за падрыхтоў-
ку спецыялістаў, вартых эпохі вялікага 
Сталіна. 

Праф. Ермоленка—ў падшэфным калгасе 
19 снежпя 1936 г. у калгас «Кастрыч-

ніцкая рэволйцыя», Ратамскага сельсовета. 
Пасля даклада ў спрэчках выказал'ася 

многа калгаснікаў, якія аднадушна віта.іі 
выязджаў дэлегат Надзвычайнага Y l t i Сталінскую Канстытуцыю, «пад сцягам 
Усесаюзнага З'езда Советаў прафесар Ер- якой мы будзем змагацда за высокі ўра-
моленка расказ'аць калгасігікам, як право- джай калгасных палёў, га перамогу ьы-
дзіў сваю работу Надзвычайны Vllt Усе- шэйшай ступені соцыялізма — комунізма 
саюзны З'езд Советаў. j Ў нашай краіне» — сказаў старшыня 

Вестка аб прыездзе прафеса^а Ермолен- «^алгаса, «Чырвоны араты.. Пасля спрэчав 
ка 3 надзвычайнай хуткасцю распаўсюд.іі-
лася не толькі па падшэфнаму калгаоу, 
алг і па ўсяму Ратамскаму с/совету. Яшчз 
не начало цямнещь, як з усіх калга-
саў Ратамскага' с/совета на машынах і ко-
нях пачалі з'язджацца калгаснікі, каб на-
слухаць абранаіка беларускага народа па 
Надзвычайиым УШ З'ездзе Советау. Пра-
фесар Ермоленка Ў сваім дакладзе яскрава 
расказаў ка-ігаснікам аб рабоце гістарыч-
нага з'езда і аб дакладзе тварца новай 
Канстытуцыі — вялікага Сталіна. 

цудоўнае ў бу-

Ф. Н. 

калгаснікі 'выказалі вялікую падзяку деле-
гату З'езда — прафесару Ермоленка і за-
ііэўнілі, што калгаснікі пагранічных кал-
гасаў высок'ае званне граыадзяніна соцыя-
лісіычнай радзімы — апраўдаюць. 

Т. ПАЗНЯКОЎ, 

Навуковыя работнікі БДУ вызучаюць Канстытуцыю на кватэры прафесгч>а 
ДЫДЫРКА В. К. 

Мая любімая краіна 
Жьщцё красуецца, цвіце, 
Пяе станок, яяе машына, 
t я сняваць хачу тайе, 

Мая любімая краіна. 

Ты, пад імудрым кіраўшцтвая 
Партыі любімейшага сына 
Красуеш ростам будаўніцтва 
Мая люіоімая краіна. 

У палях гамоняць трактары, 
Іграюць весела турбіны, — 
Музычпы спеў стварыла ты. 

Мая ліобімая кршна. 

Сёння я магу пазнаць 
Жыцця шыроікія галіны, 
3 цемры лгод амагла ўзпяць 
Мая любімая Щ)аша. 

Юнацтва радасцю гарыць 
Бадзёрыць кожную хвшну 
ІІІчасце ты змагла стварыць, 
Мая іюбімая краіна. 

Жыццё красуеццз, цвіце 
Пяе станок, пяе машына, 
1 я спяваць хачу табе, 
Мая любімая краіна. 

IB. КАЛІНІН. 

Студэнт 1 'курса Гістфака 

ПСТОРЫЯ НЕ f ПАШАНЕ НА ГІСТФАНУ 
Наша партыя і ўрад удзяляюць вельмі 

многа ўвагі гістарычнай навуцы. Аб гэ-
тым яшчэ раз ярка гаворыць пастанова 
ЦК ВКП(б) І Соўнаркома СССР «аб вы-
кладанні гісторыі у школах СССР», ра-
шэнне ЦК ВКП(б) і заўвагі таварыша 
Сталіна, тт. Жданава і Еірава аб кан-
спектах падручнікаў па гісторыі. 

Усе гэтыя рашэнні партыі і ўрада вы-
значаюць канкрэтныя шляхі і патрабуюць 
рэзкага паляпшэння ўсёй вучэбнай рабо-
ты вышэйшых навучальных устаноў. 

Як-жа гістарычны факультэт БДУ вы-
конвае гэтыя рашэнні? 

На раду 3 амаль нлрмальнай работай 
1 курса, на старэйшых курсах ёсць рад 
буйных прарываў у рабоце. Асабліва 
пагралсаючыи з'яўляецца становішча на 
lit курсе, дзе павінны быць поўнасцю за-
кончаны ўсе агульныя дысцыпліны. 

Дэканат і навучальная частка ўнівер-
сітэта не прынялі своечасова неабходных 
захадау, каб забяспечыць факультэт высо-
ісакваліфікаванымі выкладчыкамі. У вы-
ніку мы стаім перад фактам зрыву нека-
торых дысцыплін. 

Дрэнна абстаіць справа з выкананнем 
павучальнага плана. Да 10 снежня, тэта 
значыць больш чым за тры месяцы, на 
111 курсе займаліся толькі 287 гадзін, за-
мест вызначаных па плану 396 гадзін. 
Толькі за гэты час недадана 109 гадзін, 
якія прыдзецца калі небудзь наганяць. 

Тэта толькі колькасныя паказчыкі. 
Яшчэ горш абстаіць справа ? якаснымі 
паказчыкамі выканання навучальнага пла-
ва. Чым был! зацоуаены гэтыя гадзіны? 

лекцыйных было усяго 
гістарычных дысцыплінах 

3 287 гадзін. 
129, 3 ix па 
толькі 75. 

Расклад лекцый 111 і 11 курса пера-
поунен мовамі — нямецкай, французскай, 
лацінскай, рускай. Усё гэта неаіходна. 
Мовы трэба ведаць. Але гісторык павінен 
у першую чаргу ведаць гісторыю, а у 
нас, як кажуць, некаторыя студэнты, фа-
культэт замежных моў з ваенна-фізкуль-
турным ухілам. 

Многія прадметы, якія пачалі чытаць 
яшчэ Ў мінулым навучальным годзе, да 
гэтага часу не закончаны і ніхто. не ве-
да е калі ix пачнуць чытаць. (Гісторыя ка-
ло'пій, гісторыя партыі, гісторыя новага 
ча.су і інш.і 

Некалькі слоў аб якасці выкладаннл гі-
старычных дысцыплін. 

Пастанова ЦК BKHf6) і СНК аб вы-
шэйшай школе гаворыць аб тым, што 
лекцыя павінна быдь асноўным у наву-
чанні студэнтаў. Патрабаванні, якія 
прад'яўляюдца студэнтам — вучыцца на 
выдатна, абавязваюць і выкладчыкаў — 
вучыць на выдатна. 

На жаль, чытасмыя ў мінулым годзе 
на цяперашнім 111 курсе лекцыі стаялі на 
нізкін ідэйным узроўні. Напрыклад, 
«дацэнт» па гісторыі народаў СССР 

ў большасці выпадкаў 
на лекцыю непадрыхтава-
лекцыі ён адкрываў анты-

цэне і Чарнышэўскім, трымаючы перад 
сабою журнал «История в средней школе» 
і паўтараючы слова ў слова артыкул 
Фралова Ў гэтым журнале. 

Дацэнт па гісторыі новага часу тав. 
Гольдберг бо.1ьшасць тэм чытаў (у літа-
ралііным сэнсе гэтага слова) па падруч-
ніку Рыкліна для сярэдняй школы, тры-
маючы перад сабою вырваныя старонкі з 
гэтага падручніка. 

Дастаткова указаць, што ў ліку вы-
кладчыкаў на 111 курсе няма ні аднаго 
прафесара. 

Кафедры па гістарычнкм 

Утрымаем 
чырвоны сцяг 

Пачатак гэтага навучальнага года мы 
сустрэлі Ш дастатковай мабілізацыі ўвагі 
дэканата і кафедр да пастановы СНК і Ціі 
аб вьгшэйшай школе. Гэта прывя^ю да 
таго, што да гэтага часу вучэ^ы працэи 
не стаблізаван да канца ў д а у новых 
аатраоаванняу. Мы нпчэ не маем цверда-
га гадшвога расоаду і толькі з I I паўгод-
дзя будзе ск-чадзен сталы расклад да канца 
навучальнага года. 

Пера/будова вучэбнай раіботы быта 
прароблена нахаду 1 ў гэтых адносінах 
мы маем дасяіненні. ІекцыІ чыіаюць 
гильк! Прафесары/і дацэшы, зацвсрдж^ 
яыд Ў гэтым званні, забяспечаны ўмовы 
для самастийнай работы студэнтаў шля-
хам выдзялення дзіён, не нагружаных 
абавязковыні заняткамі (111 i 1*' курс), 
адкрыт доступ у лабараторыі, адменены 
групавыя заняткі д,ія «прапрацоўкі» вы-
вучаемага матэрыяла, арганізаваны кан-
сультацыі па розных дысцышьнах і ад-
менена, існаваўшая раней, сістэма бягу-
чага ўліку. 

Усё гэта прывяло да значнага павы-
шэння якасці самастойнай работы сту-
дэнта яа малодшых курсах 1 да ўдзелу 
студэнтаў старэйшых курсаў у лавукава-
даследчай рабоце. Усяго на факультэцв 
пры розных кафедрах у навукова-даслед-
4bLX гуртках працуе 30 студэнтаў. Асаблі-
ва добра працуе гурток студэнтау пры 
кафедры аналітычнай хіміі (загадчык ка-
федры праф. Ермоленка). 

СНК СССР І ЦК BKU(6) надаюць вялі-
кае значэнне дысцыпліне у навучальньа 
установах. Гэта у недастатковай ступені 
ўсвядомілі многія студэнты. На факуль-
тэце да гэгаіа часу ёсць сназнснні і пpг̂ • 
гулы. Асабліва многа прагулялі без уваж-
ЛІВЫХ ирычын Садоўская, Сацкевіч, Шам-
шурава, Столбава, Рошчына, Гайлік, Ка-
лініна, Філімонава і іншыя. У адносінах. 
аадняцця і ўмацавання дысцыпліны зроО-
лена яшчэ недастаткова як з боку дэкана-
та, так і 3 боку црофсаюзБЫх і ійшых ар-
ганізацый. 

Вялікім педахойам у нашай рабоце 
з'яуляюцца сумяшічэнні сярод супрацоўні-
каў факультэта. Трэба адзначыць 1 дадат-
ны факт, што аспоўныя дысцыплшы 
выкладчыкамі забяспечаны. 

Не гледзячы на тое, што некаторыя на-
вуковыя работнікі, як тт. Ермоленка, Каз-
лоў і іншыя даюць навуковую прадукцыю, 
якая сведчыць аб глыбокай рабоце над 
саосй І вык-іадаемым прадметам, усё-ж, у 

факультэце . j-ajjgg навукова-даследчай работы факуль-

Пшанічны 
прыходзіў 
ным. На 
марксісцкі падручнік Піанткоўскага і 
чытаў слова ў слова з гэтага падручніка, 
нават не пераказваючы сваімі словамі. 
Гэты-ж «дацэнт» чытаў ^екцыі аб Гер-

зус:й не працуюць, а яны павінны б ы л і І „ т не стаіць на ўзроўні тых задач, якія 
пастаў.іены рашэннем СНК СССР і ЦІі 
ВКП(б). 

Для разгортвання навукова-даслсдчай 
работы створана неабходная матэрыяльная 
база. Толькі за апошні час Наркомасветы. 
адпусц'ў 35 тысяч руб. на абсталяванае і 
пашырэннв навуковых лабараторый. Даны 
дзве навуковыя камандьгроўкі у Маскву. 
Задача навуковых работнікаў скарыстаць 
усе магчымасці для разгортвання нав^к»»-
ва-даследчай работы, і паставіць яв на 
надежную вышыню. 

быць вядучым звяном у барацьбе за 
якасць вучобы і разгортванне навукова-
даследчай работы. 

Барацьба за высокую якасць вучобы 
патрабуе узорняй пастаноўкі навукова-да-
следчай работы. Між тым і ў гэтай галі-
не гістарычны факультэт сільна адстае. 
Апрача аднаго арганізацыйнага сходу на-
вукова-даследчага гуртка па гісторыі Рыма 
і Грэцыі нічога больш не зроблена. 

Усе гэтыя факты сведчаць аб тым, 
што былое кіраўніцтва павучальнай част-
КІ універсітэта, як і былы дэканат гіст-
фака, не зрабілі ўсіх неабходных выва-
дау 3 рашэння ЦК ВКП(б) і Соўнаркома 
аб вышэйшай школе, пусцілі валінейшую 
справу падрыхтоўкі кадраў на гістарыч-
ным факультэце на самацёк. Рэзультагам 
гэтага з'яўляюцца такія прарывы ў вы-
кананні навучальнага плана на гістарыч-
ным факультэце, асабліва на 111 курсе. 

Дэканат гістфака і вучэбная частка 
павінна замацаваць ужо маючыйся за 

Нельга абыйсці пытанне аб пісьмен-
насцг. Пісьмешіасць студэнтау хімфака да 
апошняіга часу застаецца далёка не зада-
вальняючай. Таму дэканат арганізазаў на 
факультэце тры трупы па вывучэнню бе-
ларускай мовы 1 тры групы для вывучэн-
ня рускай мовы. Заняткі ў кожнай труп» 
праводзяцца сістэматычна адзіп раз у 
ш-ісцідзевку. 

Хімфак, які атрымаў перахоіны Чырво-
ны сцяг у мінулым годзе, змагаецца за 

апошні час зрух і у бліжэйшы час поу- I тое, каб утрымаць яго і ў гэтым паву-
насцю забяспечыць бесперабойную работу 
гістарычнага факультэта, 

Я. Т. 
чальным годзе. 

Прафесар НІКІФАРАЎ, 
дэкан хікфака. 



П Е Р А П І С Н А С Е Л Ь Н І Ц Т В А -
У С Е Н А Р О Д Н А Я С П Р А В А 

Правядзем перапіс на выдатна 
Па ініцыятыве правадыра нарадаў вялі-

кага Сталійа 6 студзепя 1937 года ? СССР 
будзв праведзеи усенаюзЕы лерапіс на-
опльніцтва. 

Гэта будзе трэці перапіс насельніц-
тва, які праводзіць совецкая ўлада 
за 19 год свайго ;спавапня, Першы пера-
І1ІС насельніцтва быу праведзен у 
1920 годзе, другі у 1926 годзе. 

Надыходзячы Перашс насельніітгва 
з'яўляецца падзеяй найвялікшага значэн-
ня. Гэта будзе перапіс насельніцтва п«Р-
шай у свеце ооцыялістычнай дзяржявы. 

будзе мець велізарнейшае ігалітычнае 
і народна-гаспадарчав зігачэнн-е для Еашай 
краіны. У дакладных лічбах ён прадэмап^ 
струе велізарнейшыя по-спехі ў нашай 
краіве. Вьгключпае значэнне пераеіс на-
сельніцтва будзе медь і для далейшага 
планавання народпай таспадаркі вашай 
радзімы ў трдцяй пяцігодцы. 

За гады, аддзяляючыя нас ад апошня-
га пералісу насельніцтва, ў вашай кра-
ше адбыліся велізарпейпшя змены. Вы-
раслі новыя вялікія гарады з дзесяткамі I 
coTHfljja тысяч асыхароў, вырасді тысячи 

: буйных прадпрыемстваў. Совецкі Саюз с 
краіны адсталай і забітай. ператварыўся 
ў перадавую культурную, ійдустрыяль-
ную, соцыялістычЕую дзяржаву. 

У выніку паляшпэння добрабьггу пра-
доўных мае СоЕецкага Саюза значна ўз-
рос фактычны прирост насельяіцтва 
СССР, які ў апошнія гады складае кал» 
трох мільёнаў чалавек у год. 

Грамадскія арганізацыі БДУ вылучылі 
200 студэнтаў для правядзенпя перапіоу 
насельніцтва па гораду. Усе гэтыя тава-
рышы ўсвядомілі сур'ёзнасць паручэнвя 
снвецкага ўрада і ўзяліся за выкананне 
яго. 

Бялікую і гаваровуго роліо ў паспяхо-
вый правядаент перапісу павінны ащ-
граць прапагандасты і агітатары. Лпы 
павіЕны растлумачыць усім студэптам і 
райотнікам БДУ ўсю важнасць правадзі-
мата пе^ігісу. 

Перапіс аасельніцтва праводз'эда на 
ініцыятыве вялікага Сталіна і ён павівіел 
быць і будзе шраведзен ца-сталікску. 

]. МЕЛЬНІК. 

Памёр выдатны пісьменнік большэвік 

Н. А. ОСТРОЎСКІ 

Як адказваць на запытанні шчотчыка 
Пры правядзенні лерапісу кожны гра-;які рэлігійжы абрад быў зроблен над ча-

мадзяніл павінен ведаць як даваць адка-1 лавекам у дзядінстве. Не гэта павінна 
зы на пьпанні пгчотчыка. Трэба дабіцца; вызначаць яго рэлігійную прыпалеж-
абсаліотпай дакладнасді і правільнасці 1 насць. Таму няверуючы павіЕен прама 

Неўмалімая смерць пагасіла бясстраш-
нае, гарачае сэрца. Пе стала выдатнага 
мастака слова, налкага барацьбіта, цудоў-
нага чалавека Нікалая Алексеевіча 
Остроускага. 

Народ нашай краіны ўтрадіў аднаго з 
дюбімейшых сваіх пісьменнікаў, чые 
радкі і кожнае слова натхняюць на оа-
рацьбу і жыддё. 

— Жыць і працаваць. Жыць і -зма-
гацца за ле;пшае, весді барацьбу з ворага-
мі, радавацда поспехам соцыялізма, тва-
рьщь і Сыць карысным краіне, —і вось 
дэвіз і мэта гвтага цудоўнага чалавека. 

«Шлёпнуць сябе кожны дурань зможа 
заўсёды і ва ўсякі час. Гэты самы тру-
сливы і лёгкі выхад оа становішча» — 
іаварыў Нікалай Остроўскі слоьамі Паў-
ла Карчагіна ў рамане «)1к ь»/гавала;я 
сталь». 

«Самае дарагое ў , чалавека ^ гэта 
жыццё, лно даецда адзін раз, і нражынь 
яго трэба, так, каб не было пакутліва 
"балюча за Сез мэты пражытыя гады, каб 
не паліла ганьба за подленькае і дробез-
нае мінулае і, каб, паміраючы, змог ска-
заць: усё жыдцё і усе сілы былі адданы 

I самаму найпрыгожаму ў свецо—бараць-
'jfie за вызваленне чалаведтва». 

1 сапраўды, усё сваё жыцдё Нікалай 
Алексеевіч адаў «самаму найпрыгожаму ̂  
ў свеце — бафадьбе аа выгваленЕг чала-1 

адказу ад усіх грамадзян. 
Па пьгганне «Ко.тькі год або месяцаў ад 

роду?» — трэба дакладаа указадь колькі 
год апытваемаму ўжо споўнілася. 

На пйтлнне ай надыянальнасді трэба 
ўказваць нацыянальнасдь да якой пры-
дічвае сябе сам апытваены. Кювны гра-
мадзядін СССР мае права рашыдь да якой 
нацыі ЯГО трэба аднесді, выходаячы з 
умоу, традыдын, культуры, у ЯКІХ выхоў-
ваўся апьгтваемы. У радзе выпадкаў на-
дыянальпасць, натуральна, можа не оупа-
дадь 3 находжаннем, так, грамадзянін, які 

так І дадь адказ — пяіверуючы. Калі ча-
лавев веруе, то ён павінеін указаць кал-
крэтяа тую рэлігію, якую ён зараз іупа-
ведуе. Пытаете аб адносінах да рэлігіі, 
як І ІНШЫЯ пытанш пераыіснога ЛІСТА, HT 
падлятаюнь агалашэпню. Кожпи грама-
ДЗЯНІН можа быдь упэунен, што яго ад-
каз застанедца тайнай. На псгіанне аб 
адносінах да рэлігіі адказваюдь толькі 
грамадзяне, якам спаўнілася' 16 год і 
бсльш. . , 

Пры адказах на нытанне «Ді сгстаіт. 
у шлю'бе?)» — трзба кіраванда тыя, што 

ж ы в е многа год у Веларусі, зрадніўся a j n e p a m c у л і ч в а е ўсякі ш . т о б як зарэп-
беларускай культурай, чытае, піша звы 
чайна на-беларуску, молга з поўным пра-
вам наззадь сябе беларусои, ходь можа 
быдь, ён па ітахо^жанню і рускі. За дзя-
прй, якія самі яшчэ не могуць даць» 
каз на гэта пытанне, адказваюдь іх баць-
кі. Я ш рашаюдь пьгганне аб наіп>іяпаль-
васді сваіх дзядей і ў тым вьгаадку, калі 
бадькі .розных надыянальнасдей. 

Пьгтаінне аб роднай мове вызпача«пда 
самастойна кожным грамадзянінам. Род- грамадзянін павіней не абмяжоўвадда 
™ . . п ^ . б а . . . . . . 
3 падыянальнасдю. Вельмі часта дюдзі дадна спедыяльнасдь, надрыклад, слесар, 

страваны, так і не зарэгістраваны. Аўда 
веўпшя і разведзеныя павіпны адказ-
вадь—«Не». 

Здаедда, што пьгганне: «Ці грамат-
ьы»—вельмі проста, аднак гэта пытанье 
выклі'кае мнота йяяснасдей. Калі чалавек 
умее чытаць, хопь-бы павольна і на ад-
пой хопь-бы якой-небудзь мове. яго трэ-
ба лічыдь пісьменным. 

На пытаиае аб родзе заняткаў кожны 

часта 
адной надыянальнасді гавораць па мове 
ішпай надыянальнасді і лічадь яе роднай. 
У р к к і х , напрыклад, роднай мовай можа 
аказадда беларуская, або украінская, у 
яурэяў—руская, або беларуская і т. д. 

наладчык, трактарыст, даярка і т. д. 
Калі чалавек мае некалькі ванятак, 

трэба запісаць, той які апрашваемы лі-
чыдь галоўным і т. д. 

Перапіс павінен дадь упаўне добраякас-
Пятае пытапне перапіснога ліста аб рэ- " " матэрыял, які будзе скарыстан пры 

літіі — ставідда для выяснения адносін' пядігодкі, там> 
чч А л правільнасдь адказау — неабходная ўмо-

вожнага грамадзянша да рэлігц ў сучас-І^а для наспяховага правядзення перані-
ны момант. Дзяржаву зусім не дікавідь, су. 

НОВЫ ІНТЭРНЯТ П Я Б У Д О В А Н 
Закончана будауніцтва новага інтзрната для студзнтаў БДУ. Новы 4-павяр-

ховы бусынак мае 56 светлых пра:торных пакояў. На кожным пазерсе (за вы-
ключэннем першага) па два спецыяльных пакоі адведзена пад ленкутні, у якіх 
будуць шахматы, шашкі, більярд I іншыя ігры для студэнтаў. 

Інтзрнат ужо электрыфіказан, у кожным пакоі ёсць радыё. Празедзен вэда-
правод, каналізацыя і цэнтральнае ацяпленне. 

На першым павЕрсе абстслёўваецца вялікі маггзін, у падвальным памяшканні 
будзо пральня. Ёсць памяшнанно для рамонтнай майстэрні абутку і вопраткі. 

Усе асноўныя работы ўжо закончамы. Закуплена новае абс'таляванне — добрыя 
кравзці, матрацы, сталы і інш. Vri гзта цяпер устанаўліваецца, 

У новы інтзрнат будуць перавпазвкы ў першую чзргу выдатнікі і лспшыя 
ўдгрнікі універсітэта. Зараз працуе пры прафноме спецыяльная камісія па адбсру 
студзнтаў у Н02Ы інтзрнат. У студзені 1937 года студэнты будуць жыць у но-
вым інтзрнгце. 

Новы інтзрнат гзта яшчэ адзін «факт, а не гбяцакнс», як наша партыя і ўрад 
клапоцкцца аб развіцці кавукі ў нашай краіне, аб паляпшзнні ўмоў жыцця сту 
дэнтаў і ўсіх грамадзян нашай радзійы. 

Ф. КАН. 

вецтва», барадьбе з ворагамі на франтах 
грамадзянскай ваины, на франтах соды-
ялістычнай будоўлі. 1 тады, калі бязлітас-
ная хвароба назбавіла яго зроку, адняла 
ногі і рукі, калі жыддё зрабілася «невы-
носным» ён хадеў быдь карысным краіне 
і нерамагаючы ўсе цяжкасці, невыносную 
боль у»яуся за ляро. П. Л. Остроўскі ства-
рыў вгібразы, якія будудь вечна жыдь і 
иатхнядь моладзь на барадьбу за справу 
ііартыі Леніна—^Сталіна. Н. А. Остроўскі 
быў аді'ажны сын свайго вялікага наро-
ду і сваей шчаслівай краіны. Цяжкая 
і доўгая хвароба не магла зламадь яго 
атггымізма, яго. волі, ято бязмеж-
кую любоў да партЫі, да B_ij3i-
уы і вялікую нснавкщ> да вопага?. 

Як толькі была атрымана вестка аб 
смерці пісьменціка ордзнаносда Н. А. 
Остроускага ўсе студэнты БДУ сабраліся 
на жалобны мітьпіг. Усе выступаючыя 
са смуткам у сэрды гаварылі аб вялікій 
утраде, якая пасдігла нас, гавары.ті, што 
«Д.ГЯ нас, соведкай моладзі, Нікалай 

Остроўскі—яркі прыклад волі і мужнасді, 
прыклад таг», як трэба змагадца за вялі-
кую ноиераможную справу Леніна — 
Сталіна». 

Уся краіна схіляе свае сдягі ў дзень 
смерді палвага чалавека, мужнага барадь-
біта, таленавітага пісьменніка, героя — 
большэвіка. 

Я. ПАЎЛОЎвКІ. 

Мдладыя кандыдаты матзматычных навук 
2 7 Ш І — 3 6 года, упершьшю ў Бела- j 

руекім Дзяржаўным Удіверсітэце, 2 наву- | 
ковьгх работнікі Б Ж — тт. Лукокская і j 
Мелькік, у п1)ысутнасці павуковых работ-
нікаў БДУ, Акадэміі навук, Полііэхніч- I 
нага інстытута і студэндтва, абаранялі 
дысертадыі на ступгнь кандыдата матэ-
матычных навук. 

Тав. Лукомская ў сваёй рабоде праяоў-
;кыла даследваН'НІ кядомага фпанпуэскага 
яатэматыка Адамара ў таліне вызначэння 
асобых точак аналііычЕых фулк.цый. і,. 
•іпрача таго, пакдзала новыя метады зна-
хоіжання комійек'сных копняу —--vHfH-
няў. Работа тав. Лукомскаи атрымала да-
даткыя водзывы вядомых матэматыка? 
UCCP іграф. Міхліна і ппаф. Чзбатарова. 

Таварыш Мельнік выканаў .работу па 
яаследваншо размеркавання иапружанняу у 

ііругкай пласдішіі, якйл ляжыдь на пруг-
KiM ак;наі-анні. Раліэнне настаўлзнай зада-
чы тава'рыш Мельнік выканаў бліскучым. 
і грыгінгльным метадам. І'этае пытаннв 
мае важнае значэнне для інжырнернай 
іірактыкі і пры разліку пругкіх с:л у бать-
ках. Рауота таіваірыша Мельніка таксама 
атрымзч^а дадатныя В С Д З Ы Б Ы ад акадэ'міка 
Бурстына і нраф. Міхліна. 

Абарона • дысертадыі паказала, што 
тт. Лукомскгя і Мельнік грунтаўна і ўсе-
б::кова аўладалі матэрыялам сваіх работ. 

У заключпых словах акадэмік Бур-
стын і нраф. Міхлін падкрэслілі высокую 
якасць разгледжаных работ, пажадалі, каб 
абарона дысертацый, якая сведчыдь аб 
росце нашых naBVKOEbix кадраў, сгала-б 
чаетай з'явай у сценах БДУ. 

НЕНРАШЭВІЧ. 

1 X Р О Н і К А 
у пачатку студзепя 1937 г. адбудзедда 

ггульна-універсітэцкі палітдзень на тэму: 
«Аб значэыні пераііісу йасельнідтва». 

* * 
* 

Да 15-гадовага юбі.тею універсітэта 
рыхтуецда ьялікая мастацка-аформленая 
фотагйзета, якая адлюструе вучобу, бкт і 
культурны рост нашага студэндтва. 

Над афармленнем прадуе брыгада з 10 
студэнтаў пад кіраўшдтвам студэнта фіз-
мата таварыша Рабога. 

* * 
* 

3 студзеня нрафком БДУ арганізуе 
калектыўны паход у ТРАМ на пастаноўцу 
«Арыстакраты». 

10 студзеня 1937 года таксама адбу-
дзедда калектыўны йаход на пастаноўку 
«Дон Жуан». 

• 
Заканчваюцца курсы інструктароў 

ПВХО ў кюльксді 1У6 чалавек. Курсы 
будудь Выпушчаны да зімовых канікул. 

' * 

У БДУ арганізовац гурток паляўнічых, 
які састаіць з студэнтаў і навуковых ра-
ботнікаў. 

« 
Спедыяльная камісія праводзідь адбор 

студэнтаў для скораснага лыжнага прабе-
гу Менск — Масква ў часе зімовых ка-
нікул. Удзсльнікі прабегу будудь нанярэд-
не насланы ў дом адпачыяку для трэні-
роўкі. 

* 

На імя нашага універсітэта атрымана 
пісьмо 1 15 фотііздымкаў ад камісарыята 
прапаганды рэспублжанскай Каталоніі 
(Іспанія). 

Прафком арганізуе спедыяльную вы-
стаўку, дзе будзе змешчана пісьмо і фо-
таздыіікі, якія ілюсіруюць жыцдё і ба-
радьбу гераічнай іспаніі. 

Выстаўка будзе ў Біякорпусе на ІПна-
версе. 

' На гіетфаку адбылася ўжо здача залі-
каў на ІІ і ІІІ курсс-х на гісторыі стара-
жытнага Усходу і ленінізму. 

Бынікі здачы наступныя: Выдатна — 
35,3 проц., здавальняючы — 62,1, не-
здаБалькяючы — 2,6 проц. 

« 
I 21 снежня закончыліся агульнагарзд-
скія валейбольныл спаборніцтвы паміх 
камандамі вышэйшых навучальньц уста-
ноў. I 

Першае месца закяў калектыў БДУ (з 
трох каманд). 

2-я мужчынская каманда ва ўсіх су 
стрэчах вышла без ніводнага паражэння 
СКапГтан каманды — Вараб'ёў — студэнт 
фізмата). 

3 жапчын добра ігралі Палойна, Міске-
віч (біяфак) ) Бгрысевіч (фізмат). Увесь 
склад каманд прадстаўлеп у НКА для 
нрэжіравання. 

* 

27 снсжня па гзафаку адбыўся даклад 
прафгсара Ленінградскага універсітэта 
ІлаАЦЫна на тэму; «Самасгойная работа 
пад кнігай». 

Па слядах нашых выступления^ 
у газсце за «Ленінскія кадры» К: 15 

была зкзшчана заметка, у якой паведам-
лялася, што імпгртная МАШЫНА ЛІНДЭ 
доўгі час ста!ць без скгрыстання і псуец-
ца. 

Як ласедаміў нам рзктар БДУ цяпер у 
і̂ ізічным корпусе вядуцца работы па ўста-
наўленкю кашыкы Ліндз, якая будза за-
ноза ўстаі̂ рўлена не пазней 10 СГУДЗЕ-
НЯ 1937 года. 

Менск, друкарня «Ззязды». Тыраж 1.000 эю. Горліт № 2549. Адказны рэдактар С. ОДЗІНЕЦ. 


