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АД СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ 
САЮЗА ССР I ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА 

В К П(б) 
Совет Народных Камісараў Саюза СС Р і Цэнтральны Камітэт ВКП (большэвікоў) 

3 жалем паведамляюць аб заучаснай гібелі Герояў Совецкага Саюза таварышаў 
Анатолія Канстанцінавіча СЕРОВА і Паліны Дзенісаўны ОСІПЕНКА, паследаваўшай 
11 мая пры выкананні службовых абавя зкаў у рззультаце паветранай катастрофы, 
і выказваніць сваё глыбокае спачуванне сем'ям загінуўшых. 
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УРАД САЮЗА GGP ПАСТАНАВІУ: 
1. Арганізаваць урадавую камісію па 

пахаванню тт. Серова і Осіпенка ў са-
ставе тт. Булганіна (старшыня), Будзён-
нага, Мехліса, Шчэрбакова, Лакціёнава, 
Смушкевіча, Грызадубавай і Расковай. 

2. Пахаванне тт. Серова і Осіпенка 
прыняць на кошт дзяржавы. 

3. Пахаваць тт. Серова і Осіпенна на 
Краснай плошчы ля Крэмлёўснай сцяны. 

О 

СПАЧУВАННЕ СНК БССР і ЦК К П ( б ) Б 
Совет Народных Камісараў БССР і Цэн-

тральны Камітзт Номуністычнай Партыі 
(большэвікоў) Беларусі выражаюць глыбо-
кі жаль 3 поваду трагічнай гібелі Герояў 
Совецкага Саюза, бясстрашных сокалаў 
нашай радзімы — АНАТОЛІЯ КАНСТАНЦІ-
НАВІЧА СЕРОВА і ПАЛІНЫ ДЗЕНІСАЎНЫ 
ОСІПЕНКА. 

Вобразы слаўнага бясстрашнага лётчы-' 
ка Анатолія Серова, слаўнай дачкі совец-

кага народа Паліны Осіпенка, аддаўшых 
сваё яркае жыццё за справу ўмацавання 
абароны вялікай краіны Советаў, будуць 
служыць 'для працоўных Беларусі прыкла-
дам бязмежнай любві да радзімы, прыкла-
дам бязмежнай адданасці вялікай справе 
Леніна—Сталіна. 

.СОВЕТ НАРОДНЫХ НАМІСАРАЎ БССР 
'Ко ЦК КП(6) БЕЛАРУСІ 

СВЕТЛАЙ ПАМЯЦІ ГЕРОЯЎ 
Студэнты І навуковыя работнікі БДУ 

3 ВЯЛІКІМ жалем сустрэлі жалобную вест-
ку аб заучаснай гібе.ііі слаўных сталін-
скіх лётчыкау, Герояў Совеіцйга Саша 
Анатолія Капстанцінавіча Серова і Палі-
ны Дзенісаўны Осіпенка. 

Усё сваё гераічнае жыццё верны сын 
совецкага народа Аяатолій Сеікоў і да-

аддалі іссраве: ооцыялізма, оправе 
Леігіна—Сталіна. 

Светды[я, незабыўныя вобразы герояў 
заўсёды будуць натхняць нашу моладзь 
на доблесныя перамогі і гераізм ва сла-
ву соцыялістычнай радзімы. 

Вы вечна будзеце жьгць у сэрщах еовец-
и г а народа, дарагія сталінскія сокалы 

стойкая дачка радзімы Паліна Осіпенка Анатолій • Сероў і Піаліна Осшеыка! 

У З О Р Н А П Р А В Е С Ц І 
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНУЮ СЕСІЮ 

Кароткі тэрмій аддзяляе нас ад веонаввй 
экзаменацыйнай сесц. У канцы мая дачы-
наюцца дзяржаўныя экзамены на ўсіх фа-
культэтах. Скора наш універсітэт дасць 
краіне дастойнае наяаўненне совецкай ін-
тэлігенцыі, «якая вышла з радоў рабочага 
класа, сялянства, совецкіх служачых, 
плоць ад плоці і кроў ад крыві -нашага 
народа, — інтэлігенцыя, якая не ведае 
ярма эксплуатацыі, невавідзіць экснлуата-
тараў і патова служыць народам СССР ве-
рай І праудай». (Сталін). 

Экзаменацыйная сесія будзе сур'ёзнай 
ніраверкай якасці работы студэнтаў, пра-
фесароў і выкладчыкаў. Яна падвядзе вы-
нікі работы універсітэта за вучэбны год. 

Экзаменацыйная сесія пакажа наколькі 
мы змаглі перабудаваць нашу работу у 
адпаведнасці з пастановай ЦК ВКП(б) аб 
вышэйшай школе, рашэннямі Усесаюзнай 
нарады работнікаў вышэйшай школы і 
указаниям! таварыша Сталіна. 

Абавязак студэнтаў, выкладчыкаў і кі-
раўніцтва універсітэта ў цэлым прыняць 
усе» меры дляі таго, каб на-большэвіцйу 
падрыхтавацца і нравесді экзамены. 

Асноўная зіадача заключаецца ў нра-
вільнай арганізацыі экзаменацыйнай сесіі,. 
Тут як нідзе вялікая роля дэканаў, загад-
чыкаў кафедрамі, дырэкцыі і грамадскіх 
арганізацый універсітэта. 

Рашаючай умовай для атрымання высо^ 
кай ацэнкі з'яўляецца правільна арганіза-
ваная самастойная работа студэнтаў над 
вучэбным матэрыялам і своечасовае ска-
рыетавне жансультацьш выкладчыкаў. 

Неабходна павесці рашучую барацьбу. 
супроць верхаглядства, зазубрывання па 
канспекту. 

Дырэкцыя і' грамадскасць універсітэта 
навінны рашуча змагацца супроць лібе-

іральнічання ў ацэнцы ведаў з боку асоб-
' ных выкладчыкаў, што мела месца ў зімо. 

вай экзаменацыйнай сесіі. 
Мы навінны мабілізаваць студэнцтва і 

ўсіо грамадскасць універсітэта на тое, каб 
усе студэнты своечасова з'явіліся на экза-
мены, каб даць адпор усякага рода балту-
нам і лодырам, якія будуць пытацца здаць 
экзамены, не маючы дастатковых ведаў. 

Усе грамадскія арганізацыі, усе кафедры 
зараз-жа навінны абмеркаваць пытанне аб 
падрыхтоўцы і правядзенні веснавой. экза-
менацыйнай сесіі, намеціць для гэтага 
канкрэтныя мераіірыемствы, . ліквідаваць 
усе недахопы, якія могуць зніжаць якасць 
экзаменаў. 

Асаблівая роль у надрыхтоўды і пас-
пяховым правядзенні экзаменаў належыць 
комсамольскай арганізацыі. Комсамольцы 
і комуністы павінны стаць прыкладам, 
анраўдаць сваю авангардную роль у 
вучобе. ! 

Высокаякаснай падрыхтоўкі і правя-
дзення экзаменацыйнай сесіі мы даб'емся 
толькі шляхам шырокага разгортвання со-
цыялістычнага спаборніцтва паміжфакуль^ 
тэтамі, курсамі і асобнымі студэнтамі, 
шляхам сістэматычнай, штодзённай дапа-
могі студэнтам з боку выкладчыка. 

Па выніках экзаменацыйнай сесіі можна 
будзе судзіць аб тым, як універсітэт ІВЫ-
канаў указание партыі і ўрада аб падрых-
тоўцы высока-кваліфікаваных, палітычна 
выхаваных і культурных кадраў, уладаю-
чых «веданяем усіх тых багаццяў, якія вьг 
працавала чалавецтва» (Ленін) і здольных 
ноўна.Сцю асвоіць навейшыя дасягненні 
навукі, скарыстаць тэхніку да дна і на-
большэвіцку звязаць тэорыю зпрактыкай, 
спалучаць вытворчы воцыт з навукай. 

ДАСТОЙНАЕ ПАПАЎНЕННЕ 
Заканчваецца вучэбны год. Хутва сту-

дэнта іпяідкурюнікі будуць здаваць дзяр-
жаўныя экзамены і іграз йекалькі меся-
цаў__ папоўняць рады совецкіх снецыялі-
стаў. Яны будуць выконваць пачэсную 
задачу выхавання падрастаючага пакален-
ня. Многія застануцца на на®укюва-
даследчай раібоце. 

Вось студэнтка біяФ9жа та,в. Шац. На 
факрьтэце яе ведаюць, ж леншую вы-
датніцу. Ва універсітэт яна прышлапасля 
сельска-гаспада'рчага тэхнікума і двух-
гадовай ,работы ў сельсвагаонадарчай 
ШЕоле. 3 лершага году вучобы та®. Шац 
не толькі добра вучыцца. але і актыуна 
ўдзельнічае ў "грамадскай раібоце ў якасці 
рэдактара факультэцкай гаэетыі, прапа-
гаядыста, члена жомсамольскала бюіро. 
Та®. Шац таксама актыўна ўдзельні-
чае ў навукова-даследчай рабоце. У гэтым 
годзе, не гледзячы на перагрузву V кур-
са, яна усе залжі, як і раней, здала на 
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«'выдатна» і курсавую работу скюкчша 
раней вызіначанага тэрміна. 8 мал яна 
рабіла даклад па тэме сваёй курсавой 
раіботы на біялагіічвад секцыі. Пасля эв-
эаменаў тав. Шац застаешіа пры кафедры 
сістэматыкі радуіін. 

Студэнт Палякоў у міяулым скоычыў 
двухгадовыя педкурсы. Тры годы цраца-
ваў настаўнікам, два годы інютрукггарам 
метадыстам. Як і Шац, ён выдатнік ву-
чобы — адзін в лепшьсх студэнтаў фа-
культета. Ён даўно скіончыіў сваю курса-
вую работу і зараз разам з усімі рых-
туецца да дзяржауных экзам§наў. Выдат-
ная вучоба ва ўніверісітэце. навыжі, якія 
Палякоў мае ў практычнай рабоце, з'яу-
ляюцца лешнай гаюнтыяй таго, што ёя 
3 гонарам будзе выконваш. задачу выха-
вання людзей. У хуткім часе тав. Паля-
коў канчае універсітэтз і паедзе на работу 
ў ©іцвбскае педвучылішча. 

ЗАВІСТОВІЧ. 

Здам экзамены на ^зыдатна" 
Набліжаецца 2 5 мая — першы дзень 

дзяржаўных экзаменаў на фізмаце. Мне 
хочацца расказаць аб маім імкненні да 
навукі, аб тым як я, дзякуючы совецкай 
уладзе, дайшоў да V курса універсітэта. 

Скончыўшы сямігодку, я пастушу на 
III курс рабфака пры БДУ. ПерШыя дні 
вучобы на рабфаку наказаліся надтацяж-
КІМІ: сямігодка не дала мне валежнай 
надрыхтоўкі. Але-ж я не паў у адчай, 
а настойліва і ўпарта ўзяуся за кнігу. 
Напружаная праца забяопечыла мне мат-
чымасць скончыць рабфак на «выдатна». 

Шчаслівай молад.зі нашай краіны ство-
раны ўсе ўмовы для радаснага жыЦця, 
для пладатворнай вучобы. Перада мной 
адчыніліся дзверы універсітэта. 

У 1934 годзе я паступіў на фізмат у 
грітпу фізікаў. 3 -еамата пачатку ^учобы 
я стараўся ўсебакова авалодаць ведамі, 

унікаць у глыбіню вывучаемьк З'й^. 
Гэта данамагло мне стаць выдатнікам ву-
чобы. 

На працягу ўсіх Год й прымаў aKibty^ 
ны ўдзел у грамадскай рабоце. ЧатЫрЫ 
ГОДЫ працаваў у рэдашегіі групавой І 
факульгэцкай насценгазеты. Удаельнічаў 
у навукова-даследчым гуртку па фійцы. 
на пасяджэннях якога часта выстулаў 3 
дакліадамі. Мкога 'займаўея гімкастывай, 
атрымаў правы шофера-любіцеля; 

9 мая на навуковай канферэнцыі уні^ 
версітэта рабіў даклад на тэму: «Мето-
дика изготовления меднозакисных вей= 
тильных фотоэлементов». 

Я паставіў перад сабой задачу здаць 
дзяржауныя экзамены тольві на «выдат» 
на» І гэту задачу з гонарам выкаваю. 

С. ВЕРХАЎЦОЎ. 
Студэнт V курса фізмата. 


