
П Р Ы В І Т А Н Н Е Р А Б О Т Н І К А М НАВУК1 1 ТЭХНІКІ, 
якія ідуць рука аб руку з рабочым класам і сялянствам і ўмацоўваюць тэхнічную і культурную магутнасць соцыялістычнай радзімы! 

ГЛУБОКА I ЗРАЗУМЕЛА 
Ужо другі год ф м м а т ф щ слу-

ханхць деасцыіі ааедэмака ьурстына. 
Цаж»с,тш ЛявюіЕаівй йоібра вядом 
уюяму ўінііверсгюту, як адаія з 
л;-ешішк 'уідарнгЖа^ вуяоных. 

ЛвЕЦыі Цэлеетыла Лявсйгавяа 
эаўоёды быванхщь в е л ш aaTOyiHe-
ш .іш>іі5(ші( sareciKto!. і, 'Між ін-
шьй, аравушеаы) і прасггы; кожяы 
лго ж а з вучыщ. дас утс« даваму 
і ^шваіму. Яго йышэдашв эеліліі 
зшБое, €я ш:<жа ваіцкаюііць сту-
дэнтаў, узбудзііць у к тшчрчыя 
думкі і дрыкаіваць да шбе іх ува-
ЯТ. I . I М . , і 

Цэлвстьй ЛяБонвівк е в к ш не 
,ІЯзв ша - й т наймшшага tcyinpa-
ціУ'лешя, н ш ш рв абжілсоўваед-
ца эйемеютариьмвьлмадалнем та-
ло ці івліапа пытаяня, а з а ў с ^ 
у.водащь нас у глыбшнго шытавни, ў 
щ щ оучашаЛ аавуш, асшвпзлшочы 

УТРЫМАЕМ ПЕРАХОДКЫ СЦЯГ 
кожнае яыггаше з пу-шюгу гле-
джавтл марксмщсай иютадалоп! і 
щишучав т ж яа даишдааощ у 

Гаівораіта ка^'декыка ай Цэлв-
с т ш е Лшоеалііту, як шрафосару, 
як лектару, йія® шальга не « м -
ааць aif> ІШ' -ж аб чанавшу. Ц».»-
стьщ Дявотгажи Biwui ие Яае па-
члтц> .рюаноцу Ў сташвіішы па>шж 
ж — вучоньгм 3 су<;а5етньш к о и 
—4 эвычайаым істудэнта». Яго 
аібыяоаіжаіанв иростае, таваірыакае. 
К о ж ш отудеиг аяівоашіа эвліртаец-
ца да ЯГО па ў с і я о ^ яедраз^тх-е-
ламу пыганню і заўтеяы ачтжшУ-
вае вытафягальны адказ. 

Ажадэмпк Бурстьм каірыстаевда 
агулшэй иапгаиай j любоУю сту-
дэнірва І ющшвт іработвііікаў 
щшврсгаэта. 

КАМІСАРЧУК < ГРАЗОЎСЮ. 

С Т У й Э Н и Т В А У СССР 

ШЧАСЛІВАЯ МОЛАДЗЬ 
твам стаірьк шецьшіотаў, буда-
Баді л е ш ш ў свецв імаовоўсш эіет-
іро. Гета я ш anrjipMyioip, вьйпыні 
а^аітасфефал, штуриующь атаімнав 

' ^тдро, каіністіруікггуюць сгмаоёты, 
ліетапаўлівааоіч!, нсвый сусветяыя 
•стрты!?яыя ракіорды. 1 ве яа ад-
ИОЙ грудзі даагувцца вьбшэё-
іпаія ўэнаігарода іфашы — оірдэя 

I Лміва. 
' У тай час, (яж у д а р м й Расіі 
выішэйшіыіх шшхя а ш о толші каля 
даутх дэеісяпжаіў, то СССР 1х .мае 
бошьш 700 » боошц 3 - ш ж тах-
нжумаў. У ікшгыіх вьяшйпгш яа-
впкіыяых уістаяоваіх о і я TOinjpo-
(цаіотаў работых. У 1925 гадае 
ютыпюниыя б ш а I'S—W руіблёў, 
а 'Цяпер яна яа1Х<даць да 200 
руіблёў d івшшй. 

У ігэтыім (годае (Чрсфсасозы ®ылу-
-талі авъш 100 тьікш яуцёвак на 
ікурорты. 15 мшёнаў рублёў на 
лвдяшшнжв хафчавамя. 300 ты-
С.ЯЧ рублёў катам увасяадаяшмг!. 

Дзяржаюа с5а>5я!с!пе(чвае стуідэнггаіў 
jTOBHiii, цраістсірнымі, свіетлымі іін-
тэірнатэхі, стварав н о « ш біблія-
тэві. 

Нгш студэшг — сгэта саіграіўд-
ны граагаашнш Совецката Сэюза. 
Яго івутоба йеадрыўва ад жышця 
ікразш. Оптэнгг цеета авязан з 
шраіктышай раоотай іфаі'^ык, заіво-
да)ў, ка,ігаісаў. 

« Я быў ВБрашапт- годакщю і 
ірадасцю г э т ш (м»цныіх ювакоў і 
• д з ^ а т . У іх aŝ BjiBaieiqua. ўшўздв-
оаіоць, ішто йе глдаячы на ўс-е 
Еіяілткаісці і пвраяпкода; ты тбу-
дуюцт. (НОВЫ сеет». Так окаізіаў Ро-
Qf3H Ролаін ва фяк^штуряня па-
рапрв ў Маошв. Bbsc^ta і горд-ч 
пааымав наша агошазъ'кааіо сціягі, 
па ж і х яатсайа: «Дізжуй таів. 
Статііну за шчамівае жыццё». 

Уісшшініакті юваб > юшцгва, 
адзін стары іяжынер Врыварож'я 
а і ш ў : «Каші я івушўюя, я каірыў 
івра дышамі, калі я іработаў, ма-
рыў аб саіцраі^даай таорчай рабо-

вяшіггаіга равмаку. Hi адаа лап 
д у а м , йі аа»іні мой інрашг яе йл-
лі аіжы'ццёуленьг да КастрычтцкаЙ 
рзйОйЕнщыЬ. Зуюім, йв таійі лёс чг^ 
кай яаапага «ашдога отецьвяшста: 
інжын'ера, матэматьгка, хімтіка, біё 
іага, утрача, пеяааогаі. Дышйоіаную 
раіботу студэіігга Шарава ірадаіче 
акасйнш; ІІаіўлаў. Огуідэат (кіка, 
у мінудіым б&апірытулміьг, сшаімі 
вьанаіходаічкш (пратмопмш 5іаші-
•мог зэкаН'ОіМІць йраіне сютні міль-
ёнаіў рублюў. Яго выжаходства па 
р й я ^ вшйвк будышса? — пры-
шшяшаюя для яноса (Штайгат^-
скай «(цяны Ў 'Маюкве. У гатым го-
ДЭ0 тав. ПЬслдр авойчыў фіомат 
БДУ І, шк таленавіты фізік ас-
та^лед на рабоце ў БелАН, яго 
раійюта —• «'Новав ў {^чашай фі-
зіцыі» івыкодаіць хутаа з іруку. 
Танюама в ь ш щ г щ , a Hipjuy іраібо-
ты нашага ідыплоімнііса Габрыела-
ва. У зсшулым годзе студэнтка 
йяфака Кічына —' цяпер нам. 
дзвана факультэтз. 

У наяпай і̂іраііяв іпартын j со-
вещгая ўлада сзаібіжашші іпіраіцоў-
най іттадаі iho^bijuo .яаіпчыміаюць 
вучьщца за ш п т даяріжаіШ' ў вы-
шйшай шіколе. іПаўггара мільёна 
отітзэятаіў (вучыцца f 'Нашых вы-
шэйлшх на(н)тльніых уісталовах. 
tx вів чакаіе чюрвая здіаіаь беедра-
цоўя і твюрчай бяшлодаіасдіі. Гэ-
та — явы, маладыя шжшеры і 
"Шіаійі нашых ВіНУ, ш д ікіраўніц-

{ Штаірычны факулътэт у эсі'ну-
.вд« наівучалшым годае заіва.іваў 
пяірпіыйсітва па азсадэмічнай і гра»-
і»адіС(!;ай раюкще. 

У (пэтым годав « вам улілося 
ншав паііаўінеіше. I вовыя сту-
'дэнты зараз-жа ўключыак.я ў (ія-
рацьбу за высойк паяазчык! ву-
чобы. 

I Дру/і год чы^хвоны пеіраходньг 
: сцяіг за шаімі. 1 гістоірьш ў буду-

чыш HS здадуць тампаў, а япгга 
гіолып оіавьшць яажць вучі>бы. 
Мець адзяаю ідо^а» і «вельмі 
•добра» — вось якія абавяакі !&я-
рэм мы на с.внепші ідзень. Калі 
летась у парпшм паўгодаі мы, 
амаль, зусім не келі выдатні-
каі^, то ў канцы нав^'чальнага 
года ix быіло 12 ііфч>ТЕаінта?. У гэ-
т ш годав мы отаяш задачу па-
вялічыць ЛІК выдатнікаў не 
меиш чмм т два разы. 

Нашы выцатшка і ^арніюі ву-
чабы: Махаиёк, Вошвша, Ток^ , 
Бавцаровм, Пражапошч, ІІятт)овіч, 
Вврам'нж, Яіоен«?, Малюкевм і 
другія пршаюць актыўны ўдаеі| 
у грамадсктм жыдщ факуль-
тета І ўяівероітэта, аімад, усе лны 

праяхагандысты і з гэтай работай 
сшраўляікхцца добра. 

На п е р ш ш к\трсе танасама ^жо 
BHisnapiaioiima свабй паісяжовасцю 
І граімапскаГі работай: Птачык. 
Вучар, БІаданава, Фабрыікант. h 
вучюба гаіво(рыіць аа тое, што яиы 
бун^тщ. адеіць адонаю ва »вельм} 
•дабра». 

Нашага ^дарнка не задаівальняе 
тольікі праіпрацо?ік-з падрі'чпжа. 
Наяд выдатнік і ^ ^ р я к глыбока 
ярадраіцоіўва<» Maiijc.jMiji» літарату-
ры, і, у икфопую адіргу, шерша-
крыдііцы Елаісжаў и^кстачи-лещ-
яйвма. 

Быіць ие толіый гктофыкамг-пе-
дагогамі, а шгоірыкамі, вятучыйі 
сам:аютойную яавутова-даследчую 
работу, — віось ваша ісэта. У гэ-
тай галіне мы ?жо зрабілі «•еропы 
ашагга®, мы ўжю можзм! pasijiipan-
ца ў дакумейтаіх і пеірцгапіірьгшцах, 
і мы ўшўнвны, ішто па-больгаэ-
віцку аўладаем вышы®я!мі гіста-
рырлай найукі, ззгагацр^ 
за ўтфіы»анн« тараходнага сцяга 
ў гэтьм годэе. 

Парторг гістфака ПАПУНОЎ. 

Сзйратаір парткмна т. РАСТОЎСКАя, «ам., рэктара т. ЛОЦМАНАЎ і 
сМфагар номоамольскзгв яамітэта т. ГУРЫНОВІЧ сярол і»ве>сні>йэў 

Кастрычмка. 
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НАМ.РЭКТАРА ЛОіШАНАУ 

Д А С Т О И Н А У С Т У П І Ц Ь У XIX Г А Д А З І Н У 
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Удвр(ФІкі гіотфака: БАНДАРЮВІЧ. МАЛЮКЕВІЧ 1 КОШКІНА. 

ДОБРЫ СТУДЭНТ I АКТЫЎНЫ 
ГРАМАДСКІ РАБОТНІК 

У ifiUi'fH^ л абарлторыі. 

Кастрычнщкая ірэволюцыя дала 
.шгчьпмасць яэвцям ра/бочых і ся-
ляін атры;мо|̂ ва1щ. не т о л ш сяірэа-
нюоо, аіле і вышпэйшую асвату. 

Рэбочн ая сггаика, пераіходзнчн 
на вучобу, пфаяосацъ сваіе соцыя-
ліотычшя метаяы работы і ў ла-
бараторыю, і на кнігу. 

(Прьисладам гэтага мозва слу-
жыць студэнт 3-га к^тк^а ф ш а т з 
тав. Цукёрмсм. Ён прышюў на ву-

I чобу непасірэдна з фаіірыікі і сваіі-
j,jri ўдаірншіі (метадамі работы наа 

існігаій вышюія ііаказчші ў 
I вучсбс, аггрымліваючн аданакі 
толіжі «вельмі добіра» і ^добра». 

і Та®. Цуікеірман аікрамл лекцый 
до'іра іпраіпр'аіціо'ўвае лражодзімы 
эіатэірыял па аяпаведиых даяіамож-
шках. К таму-ж огожиа заува-
жьаць, п ш ён праіцуе над матз^ 
ры.ял!ам глыбока d тоўна. Так, ка-
лі нрэба протращаващь тэарэтья-
ную агехаяку, то ён бирэ паодч-
ПІІК ив Еішлая ці Нвкрасава, а ' 
Бух'Гольца, р е бояьш трудна, як 
кажущ, стущэнты, але за гэта 
глъь5ей згоета (прапрацашаць пы-
таінне. 

Калі ён йраічуе над аяалізам. 
то вы заўвавкыце ў яго Куранта, 
Оморнова іі др. 

Аврамя вучобы тав. Цукер-ман 
айтыўіны, шуфіатны; дысцыплінп-
ваны студент. Ён яіііэія з леппшх 
арэшаяшд'ыютаў, старпгьшя тава-
р ы а к т суда пры гфафкоме. £а 

аід'клікаецца на юожны запрос сту-
ідэшта, ахіБютна аікаявав акад^мда-
па»огу слабвйшым таваірьшам. 

3 таійіх яам трэба брадь іітіы-
клад. БУРДЗЖА, ПРАТУСЕШЧ. 

Пастаўленая перад Яамі задача — 
ператварыць угіверсітат у вядучуго 
навукова-вучэбную ўстанову БССР, 
даваць выоокаквалфкаваныя кад-
ры як для педахагічнай работы it 
ВНУ, тэхнікуны І сярвднія школы, 
так І для навукова-даследчых уста-
йоў паграбуе чоікай -^аботы ўсіх 
звенняў — на факультетах, у ка-
федріах, а таклаиа ўсіх трайадскіх 
вфіганізацыях. 

За апошнія ваўта([>а гады мы 
значна выраслі і юолькаспа і якас-
на. Лік студэнтаў павялічыўся 
амалъ па 100 процантаў. Ва 
верюітэт запрашаны і пралцгюць 
такія кавуковыя а^тарытэты, яж 
акадэмікі Шчэрвакоў, Бурстын, Ні-
гноіпьскіі, Афаяао'вў. Зараз у БДУ 
на пастаяпнай рабоце чатыры ака. 
лэііікі; 22 прафесары і 49 дацэы-
таў. 

Значная чаютка з гатай армИ на. 
вукю®ых работнікаў выхаланыя 
саміч універсітэтатм. Так, напрык-
лад, у нас вырас прафесар ira ана-
ліітьгчнай ХІШІ Н. Ф. Ермоденка; 
дацэнт . матэматыкі — Геяьфанд;] 
дацвнт фіаікі — Ненрашэвіч і мно-1 
га другіі. 

Мы маем безумоўны рост у па. 
ЛЯПШЭННІ якасці вучобы. Зараз 
кюжны студэнт лічыць сваёй за. 
дачай ле наогул .здаць залік, а 
здаць на сдобра» і вельмі сдобра». 
Студэлты імкнуцца глыбока ас. 
воіць празсодзім-ы матэрыял, рас. 
працоўваючы ято па першым кры. 
нідам І npaBaparow ў лабарато. 
рыях развязаинем .раду прал-
тычных задач. 

Палешпана яашукова даследчая 
работа. Кафедры і навуковыя ра-
ботнікі, пашыраючы оваю тэматы. 
ку, усё бэдьш павялічваюць коль-
касць працягваемы!! да навуковай 
работа студэнтаў. 

ПАВАЖАЮЦЬ, ЦЗНЯЦЬ I ЛЮБЯЦЬ 
Огудэнта Міцкевіча добра ве- ком па дапамозе адстаючыя. 

Аяе-а шпаркае развівдв нашай, 
народнаЛ таопадаркі высо^^вае 
перад "йлші ^ е больш і больш па. 
вышаныя заіпатрабаванні па над. 
рыіхтоўцы кадраў. адпавядаючых 
задачам оёнешняга дня. 

Пасйяхава.ж ажыццяв1щ,, стая-
чыя иерад намі . аадачы, мы змо-
ясам пры яшчэ больш шырокш 
разгофтваігні соцспаборпі.пд®а І 
ўдарніцтва, пашьгрэннем руіу 
<выдатнікаў», стросгай планавасцю, 
1 праверйай ва ўсёй сваёй рабоце. 

Трэба 'каб кафедры, д»капаты 
наладзілі оістэматютнуго праверку; 
выканання навучальных лланаў ў 
«ожнай ррупе. Давалі-б практыч. 
ныя ўказанні нс толькі студэнтам.і 
•але і навуковым работлікам там, 
дзе гэта натрвбна, як вынражщь. 
той чі іншы недаіоп у рвбоце. | 

Аоаблівую ўвагу трэба звярнуць 
на правільнае чытанію курсаў о 
пункту гледкапня марксісцка-ло-
ніпюкай металалагіі. Тьем белый, 
што всобкыя сігналы аб скажэннях 
ужо ёіфі (у курс» лемінізма на IV 
курсе фіэматв т. Казлоўсмім). 

Сярод сггудэнтаў ёсць асобяыя 
вьжадкі гнралйашых вла-сава.чуж. 
дых элементаў. Наша задача^-іпоў-
нае ачышгтанно . ўнтерсітэта ад 
антыюоівецкіх чуждых элементаў. 
Не можа быць месца сярод чырво. 
ната студэнцтва кулакам, гандля-
рам, лішэніі?і.м і другім варожым 
нам влементаім. 

Наш студэнт не толькі павіпен 
рогуляраа чытаць газеты, арыен-
тыравацца і йравільна равбградца 
ва ўсіх ііыт,аіжгях сучаснасці, а.ле 
ён павінея 'мець шырокі атульны 
кругазор. Мы павінны выпускаць 
выоока.ісваліфнміваных спецыя. 
лктаў нысока-культурных 'людзей. 

яаюць на .пнфжу. Яго не толькі 
БСіііаюдь, 'яго паважаюць, цэняць і 
лза!>яць. 

Міцкевіч, сын народнага пкь-
тненнгка Якуба Коласа, зараз на 
4 - м курсе. E h падзвычайна здоль-| 
ны, сур^зны, іфыкладны студэнт і 
добры таварыш. | 

Болмп за ў<сё іМідшжіч любіцьі 
хімаю. Ён ііТ)унтоўш ffe вывучае, 
•даглыпияв свае веды далей. Ліобоў 
да ХЙІІ не пераяпкаджае тав. Міц-
йешічу гіыбоіка и>ащращ»^ваць 
аістатшя іцраДметм. На ярацягу 
ўск троа год ён вучыціца выжлюч-
иа ша івыдаяш». 

Сваю апвдшучобу Шткевіч 
уаша спаиучае з ігразгаяімйій ра-
(ботай, 3 іграшяскім ж ы ^ м фа-
кудмэта. Увш, ча» ён кірув гурт-

3 тршрга oijTpca та®. Міцкевіч 
•Л./ХГАУЛ--» 

пращ'е ажтыўіна ў рэякалегіі на-
вуішвай хімотнаій газеты факульте-
та, а ў сушш момашт яе рэдаік-
та(р. 

ШАПІРА І МАРОН. 

Вучоны, педагог, таварыш 
Усе як звыічіаіна. Лшкар рас-

каэвае, а студанты зашпс®ан)Піь. Ён 
(раокаава-е аб ты», што велші ча-
ста Ў растворж малггауиш матэ-
рыі злуча/юцца ў б о л ш буйнъгл 

мінуггу стуйэпты зпоў заапоааюць 
лакщыш) іцрафесаіра Нікалая Фёда-
равіча Ермолеіжа. 

Шкаліай Фё'іаіраіВ'Я чытав курс 

Лвпшы зйагар зг падрыхтоііку кадраў 
Прафбсав Ціхан Нікалаевіч Год-магчымасць ім больпг выссиаякас-

нв^ — аззін 3 леяшгых змагароў 
за падрыхто^у вьтсока-кваліфіка-
ваных кадраў. З'яўляючыся за^ 
гадчыкам кафедаы фізіялогй рас-
ліга. ён ріаізахттвае шыроктю наву-
кова-дасзеачтю работу ? гэтай га-
лінв. Па шівмятыве прафесара 
Гоінева на біялаігкяым факультэ' 
це пачаў прапаваць нав\гкова-дас-
л«дчы гурток, дзе студанты рае-
працр'^ваюць вавуковыя дашіааы. 

За іш прафесар Годне? работав 
пад арганіоап^аяі лабараторыі. Дзя 
куючы яго ітныятыве і Ўпартасіо 
ўжо аогаіЕіізавапа асобпаа іабара-
•л^рыя для дыішмйікаў, што дае 

на падяыхтавапь свае дылломпыя 
іработы, ' й,і Ь . 

Ціхан Нікалаевіч вядзе m йя-
факе лекпыйны втрс па анатоті і 
фізіялогіі раслін, a такісаіма кур» 
па біяхіміі. Спрдэівты веіьмі зла-
волены ято лекіцыіямі, ды таюш і 
быпь ше м«жа. Лекяыі чытакщпа 
на высокк оазуменяі матэрыяіь-
ш г а свету, вельмі глыбока, з 
ілюстраіцыямі і жорстка ирыты"-
кіуецца віталізм, *еханіцыз(м. 

И к а я Нікалаввіч дае глыбош 
во.дгл. Сттдэнты яа яго праімвтт 
маюць высожія паказчыкі. 

НАЙМАН і BARHABA. 

^ С Т У Д Э Н Ц Т В А З А М Я Ж О Й 

IX Ч А К А Е БЕСПРАЦОЎЕ 
сНяшчаюце бьгць маладмм» — 

пад тажім загалоўкам вьшусціў кні-
гу вядомы рэволюцыйны француз-
скі пісьменнік Вайян Куцюр'е. На 
ігэтую кнігу тав» Куцюр'в атрымаў 
шматлікія іводгукі, якія паі^вярджа-
юць в ы к л т н а дяжкао стано(в1шча 
студэнцкай працоўяай зшладзі ў 
капіталістьгчных краінах. 

Гітлер не даў 1м работы. Гітлер 
яшчэ іболь'Ш агранічыў прыём в» 
ўніверсітэты; — э 40 тысяч да в 
тысяч, tx дасылаюць у рабояыя м -
геры. 

«Наш унівеірсітэт ператварыўся f 
ваенны арсенал: хімікі вывучаюць 
выраб удушлівых газаў; біолагі 
рыхтуюць бакцерыялагічную вайну; Студэнт-матаматьгк, які жыве нры ^уда'нты-інжынеры будуюць гарма-

Лщ»:. п:ша, што ад недахопу хар- ^ Усходзе маюода неабмежа-
чазання яго здароўе пахіснулася. магчымасці для пашырэння 

L i o t ^ m w m r n L Г э т ш часпі-• Жьщцёвы га.і)іх йн не Вврыць у бога, але каб ута- т^ры^оры! - тавораць нам». Так о л а д а ы я час-ЩЦЫ. 19ТШ ад ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ да^д^ начальству ходзіць у царкву. ^ ^ ^ ^ ^ ^^ 
'цы маюць свай аса^ліадыя ўласці-
вааці iMaTOHb свае заіконы паво-
дзк. Ён гашорыщь аб зуюім асаб-
лавыій овеіцэ — свсще ivavioiaai .̂ 

Студэгаты ўважліва сл)'хающ. I 
Кіожяы апчувае: ж блізак леясгару 
гэты сівет лрабйейяпыіх чаіс,ца'ц! ЁН 
раакаввав 'яб заішнаіх ітш«>рш тэ-
тьпх чащщ так aiwra і проста. 
Шаг ва шагам ле(кта(р вящзв слу-
хаічоў у глмЕшю кжета калоідаў, 
ошіраточм чаю ая чаісу на к щ 
ўое пасшваюць ісіці за іімі. 

Калй-^й-Еаа f аіўдьггоірыі пра-
•кощцца шутиок. На твары леБта-
ра паяіўліяевда светлая ў л ы б Е г а : 
«Й9 аіравуаетз?.. Давайце яіін^ 
рав паўт^ыаг іэта авеоца». I лраз 

яго нерасрыіўйа 
мададой радаЬіай. 

Кастрычньірая рэволюцыя заяві-
ла, пгго Белаірухь больш яе з'яў-

стаўленне, што для ято лешп усяго 
ісці ў садаты. 

Каля двух мільё'наў моладяі скон-
^потг™ ЧЫЛІ Ў гэтым годзе амерьсканскія ляецца «адсталай акраінай», яна ^^^ для w o , заняць 

месца Ў чарзе беспрацо^ных. 3 1-2 
тысяч студэнтаў, якія скончылі ў 
мінульш годзе вышэйшыя яаву-

— Ты жадаеш, ваб я табе .раска-
зала нра дзядінства? Ну, што-ж, рас-
Еажу, хоць мне і дэжа тірудйа гава-
(рьгць ttpa першыя годы смйго жыц-

Надзя садзіцца ў канцы стала і 
балюча пздшуіювае слова, з якота 
хача пачаць свой расказ. Нарошце 
ўхмылка асвятляе твар, яна пады-
маецца з юрэсла, блізт;а падыходзйц.ь 
да мяне і гаворыігь ціхім голасам, 
робячы доўтія паузы: 

— Овайго бацьку я не памятаю. 
Ніколі яго ў вочы He бачыла. Калі 
верыць нябожчыцы бабулі, ён быў 
(рабочычгголяр і ў часе грамадзян-
окай вайны навечна заснуў ад кулі 
вората. Да чатырох год я не ведала, 
што Ў мяне Эоцъ маці. Яна грудным 
дзіцём аддала мяне ў прыгот, а сама 
наехала на фронт, на барадьбу а 
Врангелем. 

Надзя глыбока ўздыхнула, надпер-
ла рукамі с̂ вой твар і нрацягвала 
апавядаць далей. Яна гаварыла, 
што 3 усято с®айто дзяцінства лепш 
за ўсё ззнамятала адаін зімні дзень. 

— Памятаю, яж цяпер: да мяне 
падбягаюць рвбяты і крычадь: «К 
табе прыегала матка». Якая ра-
дасць! Я люўга не ведала, што ра-
бііць. Нарэшце выбягаю на двор. 
Гладжу стаіць жанчына ў вялякіх 
богах, у салдацкай шынелі, у лах-
матай шанцы і са зброяй за пллчы-
ма. Яна схаліла мяне на рукі, моц-
на пацалавала і ««зала: «Я твая 
матка». 

— Тэты дзеиь модна ўрвзаўоя ў 
маю даіцдчую памящ. і я ніколі яго 
незабуду. 

...Міналі гады. Наузгзя паступіліа ў 
nsKO,!iy t 3 перпгага дня ўсёй душой 
палюбіла кйігі, ёй хацелася вучыц-
ца дзень і ноч 

Сяраднюю школу Надоя закончыг 
ла на свыдатна», так як падабае 
комсамолцы. Перад 6й адкрылася 
шырокая і ўпэўненая дарО'Га ў бу-
дучыню. t сёлета Нэдзя Багдэнвва 
ўжо студэнтка першага курса гіста-
рычнага факультета БДУ. 

— Я лічу сябе вельмі шчасяіівай, 
што жыву сярод вясёлай, жыцдера-
даснай, студэнцкай моладаі, — ска-
зала яна, заканчвагочы сво^ расказ. 

А вось Каця Клімвнно рявесні-
ца Вяліікага Кастрычніка ўжо сту-
дэнтка другота курса фізмата. За 
длячыма ў яе невялікі на нрацяг-
ласці, але багаты шлях. Ледзь пад-
няўшыся на ногі, калі ёй было сем 
год, яна была ўжо окдябронкам, ву-
чылася Ў школе. Калі ёй было дзе-
вяць год — яна ніонерка, а цяпер 
Каця член ленінсжага комсамолв. 

За сваё жкщдё Каця пабьгвала ў 
iCEorix іа^мідах Бешрусі, была ў 

Малдавіі, у сталіды сусв{тнага про-
летарыята — Маскве. Оваімі вачыма 
два гады таму назад, у час. каст-
рычніцкай дэманстрацыі, Каця ба-
чыла дравадыра народаў тав. Ста-
лина, была ля маўзалея Леніна. 

— Гэты знізод самы знаменальны 
ў маім жыдц'і. Ён астаўся назаў-
сады ў памяці, — гаворыць яна. 

Кадя вельмі лзобіць мастацкую лі-
таратуру. Кожную вольную мівд'ту 
яна аддае на чытку кніг. Толькі за 
апошні час яна нграчыталаг «Петр 1» 
— А. Талстога, «Чыловек меняет ко-
жу > — Бруно-Ясенскага. «Я люб-
лю» — Аўдее«нкі, «Девятсот сем-
надцатый» — АлеЕсеева, «Как зака-
лялась сталь»— Остроўсікага і многа 
др\-?піх кніг. 

Над матэрыялам Каця работае 
глыбока, овоечасова і до<^а выву-
чне штодзенныя заданні, замест 
узмоцненай зуброжкі. Яе адказынря-
фесару быіваюць, як кажтдь, бея 
сучка І заніначкіі 

Акадэмічную ву^обу Кадя цесна 
спалучае з актыўнай гоамадсклй 
ботай. Ява актЫўны член р^дкалс-
г;і групввой яасденгазеты. 

Елена МІЛкгуй і Марыля Ч«рму> 

ШЭВІЧ такс-ама нарадрілася ў дні 
жоірсткіх баёў, у лні барыкад і крн-
вавых схватак. Яны зараз вучаада 
ўжо на другім юурсе біяфака, і ву-
чацца не абыяк, а на «до^а» 1 
«ватьмі добра». 

— Пра нашых равеснікаў Каст-
рычніка можна оказаць адно, што 
яяы надввычай добра вучацца, надз-
вьгчай жывыя даяўчаты і вельмі, 'ВЫЯ алсорбцыі ДЛЯ 

гa^тXcS5^•^ГнVaфop?rфa^ ^а^швапці. Кн РЫ̂ чае 
тав. Пятруша. катаяіз. Ён атрымлівав клел з.ту-

л».тзей, якія нарадзіліся разам ? аша, яші не ўстушаіе лепша.чт жы-
ітгга» пролетаірокай роволюцыяй, _ 

ввльяаогу к л ш . 

На ашпгнвм з'е'лзо калоіднжаў 
СССР іграф. Е/рмоленка паведаміў 

поўнаіфаўная совецкая рэспублійа' 
Вялікага Саюза, што йраіцоўйыій 
БСОР пашшш мець «вак bj'̂ w-
.ныж, шжшеіраў, аіграш»маў, на-
отаўнкаў, тахпйкаў. Нікалай Фё-
даравіч — с ш іпрацоўлых — ат-
рышў доступ ва ўніверс'ітэт. 

Бурш ракета ваша эялііікаія краі-
на. Цвёірда і ўшўіпіеета, яі йа KjWR 
®в адатаючы, йпо̂ У к вышыняаі j 
вабіуіБ d іНікалай Фёдгогавіч. 

У асобв прафесара Еримкнка 
совецкая навука мае выдатна-
та Еіітчонага. нав(уковыя 
працы маюць не толькі тэа-
рэтычнае значэпне, але і цесна 
Зйяэашл 3 САіцыяшістыгчтіай лра.чы-
іславаісір). Яго йаів]те«вы іі'тарэіс 
шырокі. Ён вывучае і шукае но-

соцыялістыч-

Яму хацелася стадь інжынерам, j кангр/се ў Брусвлв. 
f ^ ^ ' L i ^ ^ l A ^ L . ! ? : Лешпыя пеяагогі замянягоцда фа-

шысцкімі паліцэйскімі 3 універсі-
іэтаў (вычьшічаюдда дзеді райочых 
і рэволюцыянераў. 

Працо^нал моладзь пачынае ра-
зумець куды вядзе фаапывм. Анты-
фашысцкі рух моладзі прымае ма-
оавы характар. Тысячы студэнтаў 
вышлі на вуліцы Парыжа, Нью-Іор-

- „ ,г „ .. ка, Лондана і др.угіх гарадоў і 
ры тысячы беспрацоуных. У Пруса жніўня. Прадоўная моладзь пачы-

нав разумець, што толькі актыўяая 

чальныя Остановы Японіі — чаты-

было шьшупгчана 1331 інжынер, з 
якіх 645 засталося без работы. У 
Гврманц беспрадоўных з вышэйшай 
аоветай 370 тыся^ чалавек. Вось які 
лёс чакав моладзь каіпіталістьгчных 
краін, якім «папгчаслівіла» закон-
чыць вышэйшую навучальную ўста-
нову (вядома, піто гэта не датычыд-
ца сыЕкоў магнатаў капітала). 

Вялікай 
якія старое грамадстаа ведаюць толь 
гі па кніігах, па .расказах oTaipeflm'JX, 
у нашым унівеірсітвце больш трох 
дзесяткаў. Усе яны ба,азёрыя, вясё-
лыя, жыццорадасныя. Яны лбпшыя 
ўдаірнікі вучобы. Яны юнакі і дзяў-
чаты 3 захапленнрм чытаюць ма-
стадкую літаратуру, спяваюць песні, 
выівучагоць заходне-еўралейскіл 
танцы, любяць фізкультуру, яшчэ і 
яшчэ раз паўтараюць словы Ані 
Млынок: 

«Пірывет табе, самы нежны і га-
рачы, сынавінны і дачарынны пры-
вет, наша дарагая краіна, ад таго 
пакалення, якое тады свае лічыць 
па Кастрычніцкіх гадавінах. 

...Прывет таму, хто аюбімей і да-
ражэй усіх, — роднаму Іосіфу Ві-
о»ры5навічу, яму — самае маладое, 
самае бадзёрае, сонечнае і радаснае 
дзесяцшрлтнав юаацкае ўра». 

Я. ПАІ^ЛОЎОКІ, 

Там за яавучанне ў івышэйшых^ 
сярэдніх школах шатрэбна ўносіць j толькі адзін шлях, 
плату, якая з кожным годам усё | бы». 

барадьба можа знішчыдь існуючы 
дарадак. Моладаь уступав ў кому-
ністьпныя артанізацыі, паказвав 
прыклады шынослівасді і стойкасді 
Комсамолед Валгарыі ў час смярог-
Яай кязні заяніў у твар палачам: 
«Няхай жыве пролетарская рэволю-
цыя!». Ён пісаў у предсмертным 
пісьме: «Мы, большэвікі 1 ў нас 

шлях баішіь-

павялічшаедца. Тысяча студэнтаў 
лавінна пакідаш^ь унавероітэты і ін-

Студэнцкая моладаь Совёцкага 
Кітая праяўляв ўзоры большэвіцка-

(тгытуты. За два анопінія гады ка- гераізма ў радах Чырвонай ар-
ля двух тысяч сіудэнтаў выжлюча-; Комсамолед Дзен-Сян-Цін, дяж 
на 3 варшаўскіх уяіверсітэта? не іранены, сдякаючы кро^^ю, гаво 
ўнеошыі грошай за вучобу. 

Урады кадіталістычныі краін 
асігноўваюдь мільярды на вайско-
шыя опрашы і дамяншаюдь на опра-
ву асшеты. У першьш месяцы фа-
шысцкай дыктатуры ў Латвіі за-
крылася многа школ, у тым ліку 
ьядомыя універсітэты Рыгі і Міш-
геры. 

Моладзь шукае выхада. Значная 
частка дападаецца на прыманжу фа-

рыдь: «я ранены, але я шчасліУ 
тым, што праліў кроў за советы». 
Малады сдяганосед Ва-жі-Ва, каб 
пе здавадца ворагам, узарваў сваі" 
мі гранатам! сябе 1 атсружыўшьй 
яго ворагаў. 

Працоўная моладзь капіталістыч-
ных краін уоё больш упэўніваедда, 
што толькі Соведкі Саюз а'яўляец-
да адданай краінай, дае радасная, 
пічаюлівая, баідаёрая моладзь мае 

шызиа, нанаўняе штурмавыя атра- ўсе ма^чымасді для іразвідця сваіх 
ды. tx абманулі хлуслівымі абядан- творчых сія і карыстадда ўсім тым, 
НЯМ&, шйеаішыць станоюішча. Ало пгго сішорана чалаводтвам. 

аб адрыіцЕй ш НОВЫХ з'я^ у ка-
лоідвай хамй — сеазіментадыоя-
най цыюсотроіпіі. 

У іміяулым годзе хімфаік і ўся 
•Лрашіаггісікат̂ ь універсіггэта свлтка-
вала ІО-гадовы тобіяей навувгхвай 
,і педагагічжай дзейпагці прафе^-я-
ра Ніікалая Фёдаравгча Ермоленка. 

Сттщэиты лЬгфаіса паважатоць, 
люіЗяць црафесара 'Шмлая Фёда-
paBhfa як вучовага, педагога і та-
варыша. 

Г. СТАРОБІНЕЦ. У хімічнАй гмба^івторыі. 


