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ПЕРАТВбРЫМ БДУ 
У КРЗПАСЦЬ АБАРОНЫ 

Над с'Ввггам наюіслі чоріныія хмары 
новай імпорыялістычйай вайны. Фа-
шысцкія драпежнікі — Германія, Поль-
шча і Венгрьш пры патуранаі «дэма-
кратьганых» дзяржаў Аягліі і Фран-
цыі, як лсы, накінуліся на Чэхаслава-
кію і разрываюць яе па частках. 

Імперыялістычныя варва^ры не 'зада-
Еолены захватам Абісініі. Ім не хапае 
яшчэ крыві іспанскага і кітайскага 
народа. Яяы вядуць узмоцяеную пад-
рыхтоўку да вайны супроць СССР — 
бацькаўшчыны сусветнага пролета-
іріыіяіта. «Яны маіраіць .раізібіць'СС|СР, ата-
дзяліць яго тэрыторыю і пажывіцца 
за яго кошт» (Сталін), 

Сучасная міжна-родная абстаноўка 
настойліва дывтуе, штоі «... трэба ўся-
мерна ўзмацніць і ўмацаваць нашу 
^Іырвоную Армію, Чырвоны Флот, 
Чырвоную Авіяцыю, Асоавіяхім. Трэ-
ба ўвесь наш народ трымаць у ста-
не мабілізацыйнай гатоўнасці перад 
тварам небяспекі ваеннага нападу, каб 
ніякая «выпадковасць» і ніякія фоку. 
сы нашых знешніх ворагаў не змаглі 
аасцігнуць нас знянацку». (Сталін). 

ІІамятаючы ўка'занні таварыша 
Сталіна аб капіталістычным акружэя-
ні, мы падрыхтавалі ў сценах універ-
сітэта выдатныя кадры снайпераў 
(Станкевіч, Солтан, Дзем'яновіч і Ка-
валёў), лётчыкаў (Жукаў, Казлова, 
Аыаніч, Ахраменк'а), матацыклістаў, 
варашылаўскіх стралкоў, значкістаў 
ПіПХА, значкістаў Ш А I і II ступет. 

Аднак не тледзячы на гэтыя поспе-
хі, уініверсітэт не можа пахваліцца 
выдатнай пайтаноўюай ваенна-абарон-
най іраіботы. Доўгі час на чале кіраў-
ніцтва ваеннай вафедры стаяў вораг 
народа, які выкрыт оргаінамі НКВД. 
Аднак і цяпер ваеняая кафедра не 
ўмацавана здольным кіраўніцтвам, 
якое 3 поспехам магло-б змагацца за 
хутчэйшую ліквідацыю вынікаў шкод-
ліцтва. 

Зараз на чале вавннай кафедры 
стаіць чалавек, які іправаліў работу 
ў МПІ і ў Інстытуце нацменшасцей. 
Ён за (работу на-саяраўднаму яшчэ не 
ўзяўся. Гурткі па падрыхтоўцы ва-
.рашылаўскіх стралкоў I ступені да 
гэтага часу не працуюць. Гурткі 
ППХА толькі 29 верасня пачалі за-
няткі і ўжо маюць арывы. Зусім не 
арганізаваны гурткі ГСА I ступені. 
Гуртой ГСА II ступені яалічвае толькі 
,8 чалавек, але ён яшчэ не •прыступіў 
да работы. Вывучэнне кулямёта зусім 
де аргаяізавана. Таксама адсутні. 
.чаюць гурткі па вывучэ'нню аўтамабі-
ля. Не ўсе студэнты і яавуковыя ра-
ботнікі манщь працівагазы, а тыя, якія 
маюць, да гэтага часу не правераны. 
I ўсё тэта ніколькі «е турбуе кіраў-
ріка вавннай вафедры тав. Васільева. 

Было-б памылковым сказаць, што 
ва ўсім гэтым віноўна толькі ваенная 
жафедра. Таксама вялікая віяа лажыц-
од на тав. Кавалевіча, кіраўніка арга-
йізацыі Асоавіяхіма, работа якога на 
агульНым сходзе студэіятаў і навуко-
Еых работнікаў рэзка крытыкавалася. 

Беларускі дзяржаўяы універсітэт мае 
ўсе ўмовы і даныя, каб выйсці ў пе-
радавыя рады ў оправе абароннай 
ірвіботы'. 

Слравай ваенна-абароняай работы 
павінен кіраваць партыйны камітэт, 
які дасюль зусім мала зваірачваў 
ўвагі на .гэты адказнейшы ўчастав. 
Больш дзейсна, актыўна і энергічяа 
тавсама -павінен у гэтай важяейшай 
оправе працаваць і комсамол. 

Падрыхтуем актыўных удзельнікаў 
абароны нашай соцыялістычнай радзі-
мы! Ператворым універсітэт у магут-
ную врэпасць абароны! 

Совецкі народ ганарыцца слаўнымі 
летчыцамі, доблеснымі патрыёткамі 

соцыялістыннай радзімы. 
ПАЛКОЕ ПРЫВПАННЕ АДВАЖНАМУ 

ЭКІПАЖУ РОДИНА''! 

Экііпаж самалёта «Родина». 
В. С. Грызадубава. 

Злева напра^ва: ,М. М. Раскова, П. Д. Осіпенка, 
(Мал. Гурло. 

Н А С У С Т Р Д Ч хх-годдзю влксм 
мой ПАДАРУНАК МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ 
Гараічівы Лвйінсжа-Огалііінісікі шмюа-1 яу| іііНотрІуіютараў-аіёшчыкаіў н а выдаг-

к о л 'ріьгхтуеода д а свайго ісліаіўвага йа. Аиалощащь тэіхйіікай вадаганінія 
'ХХ-гойд§я. Ш ы р о в а раізлаіряіулаіся па 
•іўісбй кіраііне ісоцыялаюітіыганав шаібор-
^нщйва !ў г ш а р гэтага ®яJiжaJгa сояга. 

Я , я к дачіка маігутнай міаіцеры'-раідзіі' 

мы, выіхаіваная Леінііасва-Сітаілінісікііім 

Ьамсамюлшл, у ргойаір 'Яігоі сяаіўідага 

Х Х - г о д д з я абавязваюся закончыцьшко-

імаітацыкла, віріаібіць іуоё дая таго, каіб 
к!таіць ічалавекам, адаав'ядаюічым выіра-
'жэнню тав. Варашылава, — што ком-
Ьаімол ',з'яіўля«ода «жалеізіным іфонідам 
йбаіроны краііны». У любы момаінт я 
^атйва сггаць на аібароніу шаюй квіЬт-
•нетай ірадзімы. 

М. (КАЗЛОВА. 

СОЦСПАБОРН/Ц ТВ А 
НА ГІСТАРЫЧНЫМ ФАКУЛЫЭЦЕ 

Аібмеркаваўшы зваірот J«>мcaм;oльцaJў 
® мюладзііі аўітаізавода ймія Оталааа аб 
йад)ыхшоў'Цы. йаіда,рун«а(ў мацеры-ра-
даімеіўшніай Х Х - й гаідаівііны Леяііійііжа-
С т а л і н с к а г а комсамола іі Х Х І - й гадаві-
ИЫ Вялавай КасЕрыганіцЕай рв-воліюцыіі, 
іотуідаяггы і^істаіріыічваіга фавультзата ў-к-
•лючьшйоя ў «оцапабоірніц'ша. 

40 сгпудэнітаў абавяізалііся авалададь 
Ь<эхні(ка.й іваджішня ма/гацьпьла. Заірав 
'Яйы ўсе акураищ яаівеідваюць гурюк 
Ілаітацыклістаў. А'валіодаць сгганкавііім 

йуляімйтам «М.а.кісііім» узялі па сябе 
•абаюя&М 13 с'тудэінгі'аіў, іздаць шрімы яа 
ППХА И ісшуіпені 7 (чаілаівак 4 т. д. 

Мнюгііія отуіданггы: сіпецыіялывым пунк-
там соодаіпавоіраў аібавязал.ііся гльвбожа 
выцуіЧ'Ы'Ць гіісФОірыю большэовЗцкай па^р-
тьй tea ніовазді' 'падріучнііікіу, пралрацоў-
іва-ючы да вожнай ггэмы максіэдм тіво-
"раіў класіка'ў маркісгама-леіяіінііізма. Знаіч-
'ная чаатка .отіуідэінітаў V Kiypca ўвіяліі 
'на с'яібв абавіязак наЯйсащь на выідатпа 
муірюавую іраібо(гу. ЧЫСЦІК. 

О J 

ЗА ДЗЕЙСНУЮ 
МАСАВУЮ ГАЗЕТУ 
іОлаібы'М масдам у раібоцв іродрйіеіпіі 

• 'хймфаюа а'йўляецца адоушнащь отуд-
'кодаўіовага акпыва- Выініжаді гдаага 
'з'яўляеавда тое, што яюасць ваметаж 
'вельімі' нііэкая. Увесь магоэрниш, іякі 
амеапчая у газео]© піоаўоя (ў бооіьшшсіЦі 
"члаяаімі радкалеШ, а таміу raserm н© 
была ;маісавай, не адлюспіроўвала ў 
дасшшітовай меры жыщцё фавушьтэгоа. 

іВвшші ^чаіата іка)Ш!тю(ўіныія ізаметві 
Псітавалі'ся іпачза ўвагаію адпав'едаых 
'оргайаў факіульгпэта. 

Газета ве ізаіўсадыі быіла добра афор-
млеіна (і 13 міа;стаіц!вага ібоку. АДсутніічаіў 
^учот -работы, а таму не адзіііўляе тое, 
'што ірэідаятар щры соцраиавдачы не 
^мог ісіказаць 'колысіі пасіуішла заметав, 
'колыоі ізмяісіціліі іі на шоія дабі'лйсл (рэа-
•гавааня. Не было даш'алжоеага кііраў-
'ніцтва жіуйсавыіміі шзетаміі. У бюоівшаіс-
Чі яны івьшуіакаліся велымі ійяізпріаіб-
"на і ідріэіняа Міастацюі-аіфарімліялЬсія, 6ы-
'ліі йепііісьмейкымі. Так наліріыкшіай, у 
•аіяопші>м ніумары газегш іЙ куіроа ®ра-
îtnjii ібольш 40 іпамыйіаж. Замдака, "яікііія 

'змяішчаліюя ў .кіурьаівых гаізетах івель-
'міі йоўнія іі іапульныл, a ітааду іх йііхто 
be ічытаіў. 

Hi профбюро, ня бюро комюамолыскай 
йірігагііізапьй не ўдзяляліі ўвагі раібоіцв 
ііаізвіты'. Щ раву ае было справазданы; 
'рйцаютара, на (бюіро. Адсуггйіічала і кп-
раўніцтва з боку ішматтыражкі. Т. С. 

• • Аг 

ПЕРАВЫБАРЫ РЭДКАЛЕГІІ 

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЫХТАВАЦЦА ДА ВЫБАРАЎ 
КОМСАМОЛЬСКІХ КІРУЮЧЫХ ОРГАНАЎ 

іОп,раіваздачы іі выбары віруіючых ®оім-
самользкіх органаў—суір'ёзіная і глы-
бокая іпраіверкіаі боездольнаоШ! Еожнай 
ком'самолъзкай аргаішізацыі, койвяата 
комсіамюльскаігаі кіріаўінііт і вожнапа, 
комсамольца. Для га^го, -каб гэту' іваж-
нейшую йампанію праве сці іна вьісойім 
узроўні иалатычний актыўнаізці ўсіх 
комсамольцаў, трэба правесці выбары 
так, як іправяла наша большэвіцкая 
партыя. I 

Ход тадрыіхтоўкГі на гі-сііфа'ку ідзеііня-
дрэйяа. Абсалютная болышас^ць ком-
самольцаў упарта рыхтіуіе йадаіруякі 
імач'ерыірашізііме. 35 кюсмісамольца/ў вай-
маюцца ў мота-школе, 22—ірыхтуюцца 
да здачы норм на значок ППХА. Та-
варыпіы': Паулав^а, Вітвоўіокая, Кагаа, 
Двозкіінаі, Карэл'ьькая і іінш. узялі ва 
ісябе абаівязацельстЕа здаць у. першай 
заліковай .сесііі залікі на выдатни па 
ўсім прадмепам. іГатыя таварыішы за-
раз глыбока вывучаюць усіе іпірадметы. 
Не аслабляць барацвбы за 'захаванне 
эваніня выдатнііка студшты іКіучар, Ка-
лініш, Зябкіна; Цалупша і анш. Регу-
лярна тірэінііріуюгра на вдачу норм іваі-
рашылаўскага стралва II ступені тт. 

Рудава, Картавы, Лобапь. Соцсіп.аібоір-
ніцтвам а'хошгены ўсе комоамольцы і 
несаюэная моладзь. 

Не гледзячы на р а д повпехаў, адяак, 
на фалкультеце ё с ц ь и е в а т о р ы я йоміса-
мольцы, явія ізусам не ўдзельнічаіюць 
у п а д р ы х т о ў ц ы д а в ы б а р а ў і Х Х -
годдзя комсамола. Д а такіх адноісіцца 
Ганчаронав і інш. 

3 ІІ5 .ікаістірыдаіжіа пагану-цца выбары: 
ком'са'моільскй'х кіруючых органаў. На 
справаздачна-ввібарчых сіходах ком-
самольіцы пав!Інны выступіць з боль-
шэівіцкай іюрытывай недахіопаў, м.еўпіых 
месца ў рабоце комсамольсвай аргані-
Эацыі. 

У ісаотаіў івіраўініцтва комсаЫольцъг: 
выбяруць тых таварыіпюў, у якіх ёсць 
усе якаспіі больішэвіка. Наказы 'КоУса-
мольцаў будуць выходзаць з галоўнай 
эадачы—іРэта выіхіа'ваніня маладога па-
калення ў духу большэвізма, умаца-
ванн'я абаранаіздолшаіспіі нашай ірадзі-
мы, узмацнення рэволюцыйнай піль-
насці і барацьба за выхаваяяе кадраў 
высоткваліфікіаіваяых педагогаў. 

П. КУХАРОНА.ІК 

Тры даі іабі'ршў&я агульны сход leov-
'дэнтаў гвафава па пыітавню В'Ыбараў 
•рэдкалегйіі фавулытэцвай інаісценюатогы, 
1 ітолміі нарашце,' 4 іваатірыічніва, са-
'браўсл. іГэіта аяірыімалаея дзіякіуюгаы: 
йязяэейнаіспіі і бвздашможнаоці етаір-
шыйі пдофібюіро фаяоулыгзта тав. Та-
'Лаіна. 

Паалія іепрайаддачнага давлада ріэ-
'давтафа гаізеіты тав. Крьгшчайовшча ріаіз-
гарнуліся спрэчв!. Разам з дадатнымі 

"баваміі іў ра;боче наюцеягшешы мелаіоя 
'шмая" «зіур'ёэных недахошў, та ййіія 
'ўлаізвалі /выютуіііаўшыя ташарьшы. Ад-
Інак, ітірэіба адзначыць, шітіо шріыініцьшоі-
'вая ібольшэвіііцкая торытыва ўсіх йеда-
х̂оіпаіў у 'pajdome гаізеіты на юходз-е не 

была іраіз|гоір(ну)та. Як выйісівілася, чле-
ны іпафітыі на фавультэще і трофбюіро 
І(таюі. Тіалан, Поляк Іі іініш.) мала /ўівагі 
ўдзллялііі іраібоіц© га]зе(гы, тамоаіма Ьшаіба 
віравала (работай ірэідвалеііій- і шміатты-
'раоква ў)ні(ве(рсііііэіт 

Сход патрабаваў ад новага складу 
^рэдвалеіпііі саіпраўідяага 'раяшртвшння 
'большэащвай юрытый і самаврыітыіюі, 
•леппкйга аавіятлання пыггакняў авадэм-
іраіботы і' іходу шаібарніртіва ў гонар 

-ХХ-годдзя Леяінска-Сталінсваіта. ком-
самола. Сход 'звяряуў таксама ўвагу 
на недастатковае асвятленне пытан-
няў абароннай работы, 

У Сівлад іновай |ріэідкалегі|і шбрана 7 
Чалавеж — іусе яны тмісамолыцы. 

іВ. КУЛЕШ. 
* * * 

АРГАКІЗАВАЦЬ КВАЛІФІКАЦЫ'ЙНЬІ 
ШАХМАТНА-ШАШАЧНЫ ТУРНІР 

(Шайміагпна-ішашіаяіная іршбюгга іў 'яа-
шым увіверсітэце зуісім не праводзіц-
•ца. Аб ігэітым ярка ісведчыць той фадаг, 
'што аа пршй)Яігу, чатыірох год не праіве-
^эеіяа йі іадяаго туірМііра. 

іМы маем многа іДоібрьгх ішахмаяыістаіў 
Ч таяпыстіаіў (Іос'еоіеіў, Цішкоў, Маневйга 
'і Іііяш.), 13 іяжіімйі но іпраівюйріпда нііяісай 
'раібогпы. 
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