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20-га лютаіа Надзвычайны XII Усебеларускі З'езд 
Советаў зацвердзід Канстытуцыю БССР, якая напісана 
на основе і ў поўнай адпаведнасцг са Сталінскай Кансты-
туцыяй першай у свеце краіны соцыялізма. 

Ьеларуская CCf пры брацкай дапамозе ўсяго Совец-
каіа Саюза, пад кіраўніцтвам вялікага Сталгна пера-
тварылася з адсталай, забітай калоніі царызма ў ордэна-
носную, квітнеючую рэспўбліку. 

Студэнты, навуковыя работнікі і адміністрацыйна-
тэхнічны персанал ЬДУ з найвялікшай радасцю вітаюць 
зацвярджэнне Канстытуцыі BCCF. Выдатна вучыцца і 
вучыць, рыхтаваць спецыялістаў вартых эпох'г вялікага 
Сталіна—наш адказ на зацвярджэнне Сталінскай Кан-
стытуцы1 ЬССИ. 

XIX ГАДАВІНА ГЕРА1ЧНАИ ЧЫРВОНАИ АРМІІ 
ВЫНІКІ ПЕРШАГА ПАУГОДДЗЯ 

ВЕРНЫ ВАРТАВЫ 
КРА1НЫ СОЦЫЯЛІЗМА 

. - - Щ 4ЭД. « a i m - і г а - а д д а ? -
яай радзіш Рабоча-сялянская Чырвоная 
ар.мія, гтворанал ў агні грамадзялскай 
вайаы Леніным і Сталіным'. Свабодды і 
пгчаслівы с-овецкі народ ганарыцца свзёй 
;фміяй, яз гераічнымі п(>д,вігамі ў кіну-
лым, у гады грамадзяискай вайны, калі з 
небывалай мужнасіцо Чырвоная Армія аба-
ікшяла Царыцын, знішч-ала Калчаіьа, біла 
Дзенікіна, граміда Юдзеніча, штурмава.іа 
Перакоті і Ва»іачаеў'ку, разбі«ала белана-
лякаў. На ударах і прыкладах доблеоці 
еамаалханых г<урояў моладзь нашай краіны 
вучыцца любві і аддапасці соцыялістыч-
ная радзіме, вучьщда таму, я к ііатраб-на 
зкагацда за ганар, «лаву і пічасцз сиайго 
i r a w y . 

ila ХІХ год тіягрідана змяйіуся тиар на-
шли краіны, змянілакмі жывдё народаў 
СССР. Выраыа і ўзмацнілася наша Чирво-
ная Армія пад щ»ёрдым кіраўніатвам п'эр-
шага маршала Соівецкага Саюзл наркома 
абароны Кліменція Ёфрэмавіча Варашшава. 

Вомуністычная партыя, яе вялкі цра-
вадыр таварыш Сяалін мнюта. і ўаорнг 
працавалі і працуюць над тым, каіб ума-
цажаць абаіроназ.дольнасдь шлпай ооцыялі-
стьгчнай дзяржавы, зра£іць яе вейрыстуч-
най крапасцн) для ворагаў кашай радзімы. 
Мы маем цяпер паршакласную иа сваіх 
якасцях і ўэбравяню Чырвоную Армію. 
Створана абаронная прамысловасць, здо.аь-
яая дащь арміі магутную баявую тахніку. 

Увбсь соБецкі народ лшбіць сваю ро,і-
ную Чырвоную Армію і не дарэмна ў Ста-
лгнАБай Ванстытуцыі запісана, што вац 
с-ковал служба ў Раібоча-Сялянскай Чыр-
вонай Арміі з'яўдяецда ганаровым абавяз-
вам грамадзян СССР. 

Сіла совецкага натрыятызма ў тым, 
што народы Соведкага Саюза лто&яць сваю 
ооцыялістычную радзіму і ніколі нікому 
пз дазводіяць пасягнуць на сваё шчаслівае 
жы^вдё. 

Неабходна яшчэ аетнудей мацавань 
абаронную магутнасдь Совецкага Саюзн, 
настойліва авалодваць ваеннымі ведамі, іа-і 
біцца, каіб Еожны совецкі гра^мадзянта бы -̂
да^а падрыхтаван да абароны сваёй ра'-
дэімы. 

У нас, у БДУ, як і па ўс«й краіне, 
праводзіцца вялівая абаронная работа. 
Так, мы маем цяпер: «BapamH-iaycsix 
стралкоў» t ступені—444 ча.і., «варашы-
лаўокіх стралкоў» 11 ступені—16 чалл 
йанврыстаў — 25 чал., парашутыстаў— 

54 чал., заачкістаў ППХА •— 915 ча.і., 
інструета|>оў 1ШХА — 183 чал., знач-
кістаў І'ОА I ступейі — 260 чал., знач-
кістаў ГІ1А І с т у п е н і — 272 чал. 

Апрача гэтага цядіе]) арганізаваны і 
ўжо займаюцца: школа планерыстаў, т̂ руў 
ua баявых стралкоў И стуііені, парашут-
ны гуртоік, гуртов радыстаў і інш. 

Але на раду з маючыміся дасягненнямі 
ёсць яшчэ мвога і недахопаў. 

Кіраўніцтва арганізацыі АСО працуе 
яшчэ неі зусім добра. Мы маем яшчэ 21)0 
чал. ua ўнтерсітету, не ахопленых асо-
авіяхімам. Частка студантау згубіла свае 
асоавіяхімаўскія білеты. Такі факт, шти 
былы арганізатар АСО па геафаку 
т. Рошчын, згубіў асоавіяхімаўскія дак;.-
меиты, птто зат.рымала іх абмен і прыём 
новых членаў АСО иа факультэту, сведчыпі. 
ай расхлябанасці сярод йікаторых кіфауні-
Kuy айачюннай работы, а таксама аб няў-
менпі кіраўніцтва АСО своечасова і хутка 
маіаваць на надобныя з'явы-

Дрэнна абстаіць справа з членскімі ўз-
носамі ў асоавіяхімаўйкай арганізацыі, 
есць вялікая заназычанасць да хімфаку 
(ваенорг Семенцоў) і па гістфаку (ваенорі 
Лзпуноў). 

;іа айошні час паслабла масавая работа. 
Не праводзявда зашггкі па падрылстоўцй 
варашылаўскіх стралвоў I ступені. Раныі 
спасыладіся на адсутнасць патранаў, віа-
товак, цяпер усяго гэтага ёсць у дастат-
кавай Еолькасці, адг АСО арганізацыі фа-
культэтаў проста не займаювда гэтай 
онравай. Не ахоплены заняткамі студэнты,. 
не зйаўішыя яшчв нормы на ИНХА і fCA. 
Дрэвна таксама і з на і̂Ы'ВДём працівага-
заў: значная частва студэнтаў да гэтага 
часу іх яшчэ иг мае. Усё гэта~ даказвае, 
што ўніверсітэцкае кіраўніцтва асоавіяхг 
ма не зрабіла ўсдах) неабхедгага, каб па-
ставіць абароииую ра̂ боту на надежную 
вышышо. 

3 боку студэнтаў ёсць вялікая цяга да 
ваешіых ведаў, патрэбна толькі быдь 
больш паваротлівымі, лепш кіраваць фа-
культэідаімі арганізацыямі АСО наставіць 
работу так, каб зрайць універсітэт са-
праўднай крэпасцю абароны. 

Не малую роль павінен адыграць у гэ-
тай справе ленінскі ком'самод — душа І' 
сарца асоавіяхіма. 

Толькі шырока раагорнутая масавая ра-
бота дасць магчьшас1ц> ператварыць БДУ 
у непрыступлу» крашищь абароны. 

Беларускі Дзяржаўны Універсітэт пад-
Бёў вышкі раіботы пвршай паловы 1936/37 
навучальнага года. 

Работа ў першым паўгоддзі праходзіла 
ў асаблівых умовах — ва ўмовах усе-
народага абмеркавадая гіетарычнай Ста-
лінсвай Канстытуцыі, прынятай Надзвы-
чайны'М VII I і^сесаюзным а'ездам Советам 
Сталінсвая Кансгытудыя выклікала велі-
зарны ўэдым нрадукцыйнасці працы на 
ўсіх участках соцыялістычнага OyAayHin,-. 
тва. іаты энтузіязм ахапіў і інтэлігенцыю 
нашай краіны, у тым ліку і студэнтаў і 
прафесарска-выкдадчыцкі персанал наша-
га універсітэта. 

Другім фактарам, які садзейнічаў па-
ляіішэнню работы БДУ, была иастанога 
СНК СССР 1 ДК Hh,U(&), аб вышэшпаи 
шкоде. 

Ьарадьба за якасць вывладання, за 
якасць вучобы, была пакладзена ў асыову 
усёй работы. ІМы строга нарміравалі рабо-
чую шасцідз«нку. Для староишых курсау 
быу уведэен свабодны дзенъ для самастой-
най работы. Асноуным метадам выкладан-
нл была ЯІВЦЫІ І практычныя заняткі. 
Ьягучы ўлік, які толькі перашкаджаў сту-
денту гльгбока вывучаць прадмет, а такса-
ма семінарскую «драпрацоуку» прадйета 
ас-істэнтамд, явая й.г Оітнасці з'яуляласіі 
нейатрэбным паўтарэннем лекцьш, у т ы л 
годзе зусім адмяніді. 

Уоё гэга прывяло да таго, што першае 
паўгоддэз мы закончылі з наступнымі па-
казчывайі: 4У,5 проц. выдатна, 4У,ащюц. 
здаііальыяюча, астаінш — не з'яыліся па 
розных іірычынах на экзамеіны (нападрых-
таианыя, па хвароое, удзельнікі ncpduicy 
насельнщтва, якім здача эв^амснау uepa-
несіна на иачатак другога йаўгоддіЯ) і 
здаушыя на нездавальняюча. Лалі ўд,-
чыдь, нпю- (прауда за нязначным выйю-
чэннем) да студэдааў былі прадяулены са~ 
мыя вЫ'С'Окія патрабаванні, то ааяув.асць 
4У,5 лроц. выдатных адзнав гав»рыць за 
саііраўдны ўздым якасці работы, i ia ўні-
візікітэту мы маем 116 чалавек выдатні-
кау, якія ііа ўсіх црадметах ат^ыма.(і вы-
датлыя адзнаіві-

u;>oa.4 у ычэбнай работай 151 чалавек 
3 діпшых студэнтаў праводзяць цры ка-
(Ііедрах навукова-далаіедчую раооту эксне-
рыментальнага і літаікітурнага харавтару. 

Вучэбны план выванан універоітэтам 
за пей)шае паўгоддзе на 95,52 цроц. Не-
давылананая частка пдасаа падае на НО-
ВЫЙ — пстарычны і гіалагічны факуль-
тэты, на яшх у пачатку года асооныя 
дысцыпліны нб былі забяслечаны выкдад-
чыкамі. 

шы ўпэўнены, што на працягу другоіа 
ііаўгоддзя удасца навярстаць некаторае не-
давыванаыне плада за першае паугоддзд і 

да Банда года праграна будзе выкаяана 
поўнасцю. Парукай гэтаму з'яўляепда доб-
расумленная і ўпорная работа выкладчыц-
вага персанала і студэЕцтва, наяўнасць у 
БДУ высокакваліфікаваных кадраў (авадэ-
мікі Бурстын, Нікольскі, Афанасьеў, Панке-
БІч, члены карэспандэнты Кайгар„эу, Год-
неу, Жэрмунскі. прафесары: Нік^фграў, 
Казлоў, Ветохін, Выдра, Перцаў і многа 
іншых прафесароў, дацэнтаў і асістэнтаў) 
і значнае ўмацаванне матэрыяльнай базы 
БДУ: лабараторый, габінетаў і т. д. 

Прадуючы над павышэннем явасіц вы-
пускаемых 3 упіверсітэіа кадраў, у гэтым 
годзе значка разгортвагдца работа і па 
падрыхтоўды і павыпгэнню кваліфівадаі 
выкладчыцкага персана^іа БДУ. Цяпер уні-
Еррсітат рыхтуе 23 аспіранты па матэма-
тыцы, фізіцы, хіміі, біялогіі і гісторыі. У 
першым паўгодазі дацэнты Шапіра і Мель-
нік і асістэнт Лукомская абаранілі дысер-
станцні на вучоную ступень каадыдатаў 
мйгэмагычных і фыічпых навук. У гэтым 
месяцы т. Будкевіч абараніў дысертацыю 
аа вучоную ступень кандыдата хімічныі 

•навук. Гэта абарона па водгувах мясцовыі 
' спеідыялістаў і прыехаўшых з Масввыапа-
н'зйтаў — дактароў адпаведных навук, 
прайшла на высовім тэарэтычным узроўні, 
што гаворыдь аб высокай явасці падрььх-
тоўваемых мaлaдыJt вучоныі. Да канцг 
вутіэбінага года рыхтуецца да абароны 
япгчэ 6 кандыдацкіх і 2—3 доктарскіх 
дысертацыі. ІІрымаюццг меры да падрых-
тоўкі к эдачы вандыдгдвага мінімума і 
абароны дысгртацыі асіггэнтамі, не цраіо-
дзіўшымі аспірантуры. 

Рэалізуточы пастанову СПК СССР і ЦК 
ВКП(б) аб разгортванні давукова-даслед-
чай работы, БДУ паставіў у гэтым годзв 
иавукова-даследчую ,раіботу ў аснову свай-
го "рабочага плана- Упершыню за ўсю г і -
сторыю універсітэта гэтаму пытанню ўдзе-
лена належпая ўвага. 50 планавых тэм, 
над якімі пірацутаць навуковыя райотнікі 
універсітэта, забяспечаны Нарвомасветы; 
Б{ЖР спецыяльнымі сродвамі. (ііравай го-
нару нашага калектыва з'яўляедца поўнае 
і высокаявасвае вывананне вызаачанай 
тэматыкі. 

У гэтым навучальным годзе універсітэт 
выпуска; чаты,ры зборнікі навуковых ра-
бот. Тры 3 іх ужо надрукаваны. Матэры-
ял для чацвертага зборніка здан у друк. 
Рад работ маюдь вялівае тэарэтычнае і 
практычнае звачэнне. 

Кадектыў універсітэта ў адказ н» аа-
мыслы ворагаў нашай цудоўнай радзімы 
шчыльней згуртуецца ьакол нашай партыі 
і вялікага Огаліна, вышэй уздыме явасць 
сваёй работы, яшчэ больш узмоцніць бодь-
шэвіцкую пільнасдь. 

Прафесар Н. Ф. ЕРМОЛЕНКА. 
Рактар БДУ. 

СТРАЛКОВЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ 
20 лютага г. г. у адзнаку XtX гадавш-

им РСЧА праведзены спаборніцтвы паміж 
факультэтамі ЬДУ па стральбе з дробна-
калібернай вінтоўкі. У спаборшдтвах 
удззльшчала пяць каманд па няць чала-
век ад кожнага фавультэта. 

Выніві спаборніцтваў настунныя: 1-е 
месца заняла каманда гістфава, якая дала 
199 ачвоу; 2-6 — геафава — 187 ач-
коў; 3-е фізмата — 177 ачкоў; 4-е — 
біяфака — 156 ачкоў; 5-е — хімфава — 
138 ачкоў. 

Лепшыя індывідуальныя рэзультаты на-
казал! студэнты: ЬайноУскі — 46 ачвоў; 
Баязітаў — 44 ачві і Гроскрэйц — 43 
ачкі. 

Аднав вынікі стралковых спаборнііггваў 
павазваюць недастатковую паді^ыхтоўку 

многіх студэнтаў. Так, напрыкіад, студэнт 
біяфака Далавальнікаў нават у мішэнь 
йі адной куляй HJ папаў. Студэнты: Каж-
дая, Koipcifi, Жаўнерчык далі менш 24 ач-
коў. Гэта гаворыць аб тым, што са сту 
дэнтамі не праводзіцца сістэматычпай 
стралковай падрыхтоўкі. Спаборнідтвы пра-
водзіліся без иасавай падрыхтоўчай рабо-
ты, аб чым гаворыць той факт, што ні 
адна каманда не выканала пастаўленаі 
задачы—выбіць 215 ачкоў. 

У бліжэйшы час трэба дабіцца масавага 
ахопу студэнтаў стралковым спортам і 
павазадь, што ў патрабны мюмант мы мо-
жаць змяніць кнігу на вінтоўву, ваб даць 
сакрушальны адпор таму, «хто пасмее су-, 
нудь сва« свшое рыла ў наш оовецкі ага-

Ь. 



ЗРОБІМ БДУ КРЭПАСЦЮ АБАРОНЫ 

25 студэнтаў БДУ закончылі без адрыву ад вучобы планер-
ную школу, 14 чалавек зараз займаюцца. 

НА 3flblM"V- група планерыстаў, закончыушьа школу. 
Сядзяць: СЯМЁНАЎ, КАЗЛОВА, ДУБРОЎСКІ; шшць СКАЛА-
БАН, ЛАРОЎСгіДЯ, ФЕРДЗЕР. 

5 каманд па 8 чалавек удзельнічалі ў чацвертш заввч-
ных Усесгюзных слаборніцтвах. НА ЗДЫі КУ: йаыанда хім-
фака, якая паказала дойрыя рззультаты у ілыж спаборніц-
твах. Сядзяць: КУШНЕРОВА, САЦУКЕВІЧ. ЕРОМЕНКА; 
стаяць: ТЭСЛЯ, ЗАЛАТАРЭНКА. МАЛАШКА, РОШЧЫНА і 
СЕМІЖОН. ...... f 

Іаманда біяфака, якая ўдзельнічала ва Ўсесаюзных 
шчных хімічных сп^боуніцтвах. 

ja-

HE З Д А Д З Ш ПЯРШЫНСТВА 
12 лютага f г. Меяску адбыліся гарадскія 

завочныя спаборніцтвы па проціхімічнай па-
ветрайай аоароне паміж навучальнымі ўста-
новамі, прадпрыемствамі і жактамі. 

Асабдівію вытрыманасць, дысцыпліяава; 
насць і аператыўнасць у рабоце праявілі 
жаночая і мужчынская кайанды рабфака 
БДУ. 

Абедзьве каманды ўсе нормы здалі на 
«выдатна» і занялі першае месца сярод на-
вучальных устаноў Менска. Спаборнітцвы 
яшчэ не закончаны. Асталася яшчэ адна нор-
ма — тушэнне бомб пяском. 

— Мы ўпўнены, што і іэту норму зда-
дзім на «выдатна> — заявілі абедзьве ка-
манды. 

НІКАЛАЙЧЫК. 

Прыкладны ваенорг 
Студэнты геафака зварачваюць асаблівую 

ўвагу на п адрыхтоўку да абароны нашай цу-
доўнай рідзімы ад нападу людаедаў XX ве-
ка — фашыстаў Германіі, Японіі і іншых 
краін. Ужо зараз ёсць на факультэце 4 ча-
лавекі, якія займаюцца ў пілотнай школе 
без адрыву ад вучобы (Казлова, Касцюковіч, 
Навысоцкі, Ананіч). Многія студэнты наву-
чаюцца планернай справе (Жахавец, Ігна-
ценка і іпшыя). Амаль усе студэпты геафа-
ва здалі нормы па ППХА. 

Усе гэтыя дасягяенні мы маем дзяк' іочы 
добрай рабоце ваеннага арганізатара го .фі-
ка, студэнткі I I I курса тав. ГРОСНРЭЙЦ. Яна 
зразумола ўсю важнасць гэтай справы і 
штодзённа займаецца ёю. 

ГРЫФ. 

ХАЧУ САМА ЛЯТАЦЬ НА САМАЛЕЦЕ 
Каля парашутнай вышкі сабралася мяога 

моладзі. Усе з нецярпеннем чакаді, калі яіін 
змогуць спробаваць сябе ў нарашутнай спра-
ве, хоць-бы на прыжку з вышкі. 

Нарэшце дайшла і да мяне чарга. Мяпе 
прывяяалі да парашута і пусцілі. Зрапіўшіл 
рывок, я павольна пача'ла спускацца ўпіз. За 
т ы я некалькі секунд налёту я адчула пры-
емнае пачуццё і мне здавалася, што я лячу 
3 самалёта. 

Яшчэ больш прыемнае пачуццё я адчула 
ў дзонь авіяцыі 1936 г., калі я першы раз 
у жыцці лятала на самалёце. 

Я села ў маіпыну. Мяне прывязалі рамня-
мі, машына была адкрытая. Пілот уключыў 
матор. Машына павольна рушылася з месца. 
Усё і йшэй і вышэй падымаўся самалёг. Я 
гдяііула ўніз: дрэвы, маленькія дозіікі, лю-
дзі, як кропкі, ходзяці. каля аэрадрома. 

Я задалася мэтаю вывучыць лёгкую спра-
ву. Цяпер гэту магчымасць я маю. Я запіса-
лася ў пілотную школу без адрыву ад ву-
чобы. Хачу добра аўладаць пілотнай справай 
І прыгаць 3 парашутам не з вышкі, а з са-
ыалёта. 

БЭЛА ФІШАЛЕВІЧ. 

444 «варашылаўскіх стралкоў» 1 ступ, ёсць зараз у 
БДУ, 16 «варашылаўскіх стралноў» ІІ ступені, 17 чалавек 
майстроў стралковага спорту. 50 чалавек рыхтуецца да 
здачы норм на значок «варашылаўскі стралок» li ступені 
ў школе баявых стралкоў. 

НА ЗДЫМКУ: школа майстроў стралковага спорту, леп-
шыя стралкі БДУ. Сядзяць: ШУЛЬМАН, ГУРЬЖОВІЧ, 
ГРОСКРЭЙЦ, ВАЙНОЎСКІ, ПРАКАПОВІЧ; стаяць: РУДАВА, 

СОЛТАН, ДОБРАВОЛЬСНІ, БАЯЗІТАЎ, ЦЫ8ЕС. 

915 значкістЕ? ППХА — студэнтаў БДУ. 183 
тароў ППХА. 60 чалавек у атрадзе проціп аветранай 
най абгроны універсітзцкага гарадка. НА ЗДЫМНУ: 

тары ППХА гістфака. 

інструк-
хіміч-

інструк-

Каманда геафака, якія ўдзсльнічала ва Ўсесаюзных за-
вечных хімічных спаборніцтвах. 

И 

Кавалерийская атака 
(Успаміны ўдзельніка грамадзянскай вайны на Паўднёвым фронце). 

Восень 1919 г&да. Вглая армія генера-
ла Д.зенікіна ійкнулася aaxaniui сврд^ 
яашай радзімы — Маскву. 

Наша дывізіл йадыходзіла да гор. Ба 
дашоў (Саратаўскі край^ Вяііхая папру-
ханая баявая і палітычная палрыхюўка, 
цапаўненне матэрыяльнай часці і боепры-
пасаў запауняла сабой амаль цэлш сут-
кі. Мы, як і ўсе часці нашага чырвонаг.і 
ІІаўднёвага фрошу, {іыхтаваліся ді выка-
пання геніяльнага сталінскага плана раз-
грому арміі Дзенікіна, з галоўяы* умрам 
у напрамку: пролетарскі Харкау — шах-
цврскі Данбас — Растоў—Новарасійсі. 

Таварыш Огалін айіліў абсурдны 
контррэволюцыйны план Троіцгага: ад Ца-
рыцына на Новарасійск праз бездзірожныя 
данскія стэпы і казацкія сташцы, у той 
час варожыя да Совецкай улады, Плар 
Троцкага немінуча прывёў-бы да паражэн-
ня Чырвонай Арміі. 

Выконваючы сталінскі план наступлен-
ел. наш полк атрымаў загад фгргіраваць 

р. Хапер і заняць бліжэйшую стаяіцу. 
Раніда. Воблава белага туману заснілас 

сабой роўныя саратаўскія палі. Ціха. 
Стральбы не чуваць. 

Роўна f 4 гадз. рзяіцы началі насту-
наць. Бой быў унарты і цягнуўся валя 5 
гадз. Белаказакі трыналіся моцна на тым 
беразв р. Ханер. Нарэшце адзін батальён 
нашага налка ўдалым манеўрам нрарваўся 
на той бок ракі і начаў біць ва фланг 
белапаляваў. За імі нрарваліся іншыя ба-
тальёны, і наш полк начаў піснупь пра-
ціўніва. 

Наша пераиога бшв відавочна. Алч'» 
белагвардзейцы рангылі скагрыстгнь свае 
апошнія рэзервы — конніцу, каб ліввід» 
ваць нрарыў. 

Было 9 гадзін раніцы. Нававол відаць 
было На некальюі вілометраў. 

I вось, калі поспех бою ўасо кчнчатко-
ва замацоўваўся за намі, калі полк упэў-

і нена і ралпуча гнаў белаказакаў. ны ўба-
I чылі, як 3 правагл фл&нгу, прыблізна ў 

Менск, друкарня «Звязды» " Тцраж 1000 ма. 

1 ым. ад нас. разгортвлўся для атак' 
кавалерыйсБі полк праціўніка. Мы бачы 
лі, як нолтс раісчляняўчія на эскадронах 
перпшя «славы» панесліся на нас у ат^ 
ку. 

Наша ст&новішча было такое, што тр.ч 
ба было ва ,тто-бы то ні стала адбіць ат 
ку К0ННІЦЫ. Адступаць не было калі і к , 
ды. Гэга [.азумелі ўсе ад камандзіра да pt 
ддвога бадца. 

Хутка перастроіўшы свой рэзервяы ба ' 
тальён 1 мабілізаваўшы ўсе иагчымы 
ородкі armo, мы дастойным чынам сустрз 
ЛІ атаку белагвардзейскай ВОНІГІПН. 

Жудзсны быў малтонак. Густыя «ль 
вы» кошгіцы 3 гівам несліся на наг 
КЛІНКІ аголеных шабляў сотгямі агне' 
пераліваліся на сонцы. Густое воблак 
пылу ад тысяч конскіх вапыта? шэра 
заслонаА расплываласа за белзказавамі. 

Усё гэта стварала ўражанйе нейіка]: 
дзікага, фантастычнага звеіра, ІГКІ рухау 
ся на нас, ваб учынідь СВЗІЙ крывавуі^ 
рашраву. 

Батальён, вызначанн для сустрэчн кон 
ніцы. спакойна і бясстрапгаа чукаў наблі 
ж»ння праціўніка, ваб з блізкай дыстав 
цыі «наваліпца» на яе сваім смеіл.іносныч 

гнём. Гэтага чакаць нрышлося не доўга. 
I толькі белаказацкія «лавы» наіблізш-
і да нас на 300—400 метраў, ix рапт** 
')ліў дождж гураганніга агню. Іружна і 
'тка застраваталі куляметы, палілі він-
)ўкі, свірэпы роў артылерыі дапаўняў 
шой «мелодыго» аіню. 

Замітусідіся рады праціўтка. Мы баг-
faui, як хутка стаді «таяць» Сілагвар-
ейскія «лавы» і гэта яшчэ больш нада-

9 нам рашучаюці і ўпвўненасці і' нашаН 
ерамозе. 

Наступаў кротьйны момант. Белаказац-
ія «лавы» хоць і скора радзелі, але па-
анейшаму шалуна несліся Еа нас. Чыіі 
ііжэй яны да нас нзбліжаліся, тым ус? 
енш і ненш іх заставалася. 

Толькі некалькі дзесяткаў коннікаў пра" 
ўніка даскавалі да нас, астатнія-ж уг-
ілі Ш.1ЯХ свайго руху... 
Так бясслаўна свончылася гэтл вав.г-

ерынская атака во^рага, як бясглаўнг» 
кончьиася і ўся контррэволюцыйчая ваі-
а супроць Совецк й Расл. Так будзе і з 
сімі, іто пасмее напасці на нашу вялі 
ym нёпераможную соцыялістычную радіі-

СПЕГАЛЬСКІ. 

ГвряГт № 469. Адказны радактар С< ОДЗІНЕЦ. 


