
Падрыхтоўка да выбараў 
у мясцовыя Советы 

МОЙ вопыт АПТАЦЫИНАЙ РАБОТЫ 
Надыходзяць вьгбары у мясцовыя Od-

ісеты дэпутатаў ирацоуных. Уся наша 
неабсяжная краіна і яе слаўны народ 
яшчэ раз прадтаанстрыруюць сваю бяз-
межную любоу і адданасць папгаму ураду, 
большэвіцкай партыі і правадыру пра-
цоўных таварышу Стадіну. 

Асабліва адказнал работа, ўюкладзена 
цяпер на нашых агітатараў. Агіггатар да-
вінен жыва, проста і разам з тым пра-
вільна растлумачыць Падажэнне аб выба-
рах у мяюцовыя Советы дэпутатау пра> 
цоуных, правіесці п'таркі ча цкавячыя 
вьгбаригчыкау тзмы. 

Мне давялося правіоідзіць аптацыйкую 
работі' на выбарчых учасшах у сувязі а 
выбарам! у Вярхоуныя Советы СССР і 
БССР. Зараз я таксама працуч) агітата-
рам. Хачу падзядіцца вопытам маёй ра-
боты. 

Гутаркі 3 хатнімі гаспадыінямі я пра-
воджіу не толькі на вывучэнню Палажэн-
ня аб выбаірах, юта •быдо-б суха і не-
дастатюова для слухачоу. Я, напрыклад, 
правёу такія гутаркі, як «Беларусь у мі-
нулым», «Наша гераічная Чырвоная Ар-
МІЯ», «Гераічныія нодаігі кітайсікай арміі» 

і г. д. Часта зачытваю лиобяыя арти-
кулы 3 газет і мастацкай літаіратуры Пе-
рат выбарам тэмы для гутаркі янытаюся 
у слухачоу, чы^ яны больш усяго ціка-
Бяцца. Поты.\г лрапрацоуваю аднаведную 
літаратуру і еастаўляю канспект гі^тарві. 

На гутарікі я прыдягваю і аістатняе 
насельніцтва, аікрамя хатніх гаспадьгаь. 
Праслухаўшы адну дікавую гутарку, яны 
самі прыходзяць у даугі раз. 

Зараз я 'На ўчаістку цравёў дзве гутар • 
«і аб міжнарод'ныа становішчы. На занят-
ках нрысітнічалі і тыя жанчыны, ятсія 
працуюць на вытворчасці. У далейшым 
я даб'юся таго, што яны будуць заўсёды 
наведваць занятікі гуртка. 

К заняткам не трэба адносіцца фармаль-
да. Калі хто-небудзь 'не наведвае іх, 
гі)эба самому зацікавіцца, ў чым прычьі-
на. Кожны агітатар павінен ведаць сваіх 
слухачоў. 

На нас, агітагараў, уйііладзша пачэс-
ная задача, не толькі зяаёміць налпых 
слухачоў 3 усгаі паазеямі d дастановамі 
совецкага ўрада, a татаама выхоўваць 
іх у (комуиктычньш духу 

Агітатар П. КУХАРОНАК. 

Н Л Ш Ы П А Ч У Щ ! І Д У М К І 
l y m a будуць праводзіцца выбары ў 

мясцовыя Советы дэпутатау працоўпых. 
Лепшых сыноў і дачюк toBenjtara народа, 
да іканца адданыж рададме, мы пашлем у 
юруючыя сюведаія органы. • 

Зараз мы 'рэгулярна наведваем запяткі 
гуртка, ЯКІМ кіруе агітатар тав. Шакаль, 
студэнт гістфака БДУ. Гутарй ў нас пра-
ходзяць ажыўлена і змястоўна. Та®. Ша-
каль вельмі ясврава расказаў нам аіб 
міжнародаым сташБІшчы. 

Мы. хатнія гаспадьпіі, ад усяго сэрца 
вітаем мудрае рашэнне оов і̂цкага ўрада 
а'б аказашп дапашогі на-нгым братам, 
якія жывуць у Зжюдняй Уойраіне і За-
хвдяяй Беларусі. 

Адна 3 нашых гаспадынь тав. Хмыль 
оказала: «Мой муж аараз зінаходзіцца j 
радах Чырвонай Арміі і разам са слаў-
нымі байцамі ачышчае 'Заходнюю Бела-
русь ад афіцэрсіЕІх і пашскіх бащч. Я 
ирацую міедсястрой і цяпер дала абяцан-

не працаваць янічэ лепш, а, калі трэба, 
пайду яа фронт і сТану пюбач з мужам». 

Разам 3 доблешымі івюіінамі соведкай 
краіны нашы сьшы стойка і смела аба-
раняюць жыццё зарубежных братоў-бела-
русоў. Мы выражаемі езщт тарачую ма-
цярынскую дюбоў байцам Чырвояай Ар-
міі, яжія прынеюлі свабоду нашым братам 
і сестрам 

У прыбліжаючыхся выбарах у мясцо-
выя Советы дэпутатаў працоўных мы 
прьгмем самы аЕтыўйы ўдэеа. Нам яшчэ 
і яшчэ раз хочаівда прынесці вялікае 
дзякуй роднаіму і любкаму Сталіну, на-
тай партыі, совецкаму ўраду за шчасце, 
за радасць слведкай жанчьшы. Высокая 
чэсць бьгць граімадзяіігкамі Оовіецкага Са-
юза. I 

Хатнія гаспадыні па Рабкораўскай 
вуліцы АНІХІМОЎСКАЯ, ЛЕВАШКЕ-
В1Ч, ХМЫЛЬ, БУДАНАВА, ФРУМАН, 
РУТКОЎСКАЯ. 

ПЕРШАЯ РАЦАСЦЬ 
Безліччу сонцаў 

Раса апа^іла жыты; 
3 прагнасцю яблыві 

Падаюць к травам прыгрэтым. 
Я ўбачыў, здаецца, 

Як першыя жоўкнуць лісты. 
Як восень віецца 

Нуцінкамі баб'яга лета. 
Наж>ўвлы маліннік... 

(Над Мінскам такія-ж кусты) 
Оцяжынку да лесу 

Тапталі равесніцы йогі. 
Мне Неман гасціша 

Свае расцілае масты. 
. . . Я грэбляю еду, 

Ты моўчкі стаіш ля дарогі.. . 
Зірнулі ў вочы, 

Назналі арін адпаго . . . 
Твой позірк 

Маю прыгадаў мне нявесту. • 
Я агрэстаў сок 

Ніу са збану твайго 

(Над Мінскам такія-ж агрэсты). . . 
Здалосй, 

3 табою я іх сабіраў на зары. 
3 табою — 

Шаўкамі 
Я сцяг вышываў перад Маем. 

3 табой — 
Ад калысві былі мы сябры, 

. . . Ці-ж хіба граніца 
Сяброў разлучае ? ! 

. . . Я грэбляю еду. 
Я дружбу узнёсла пяю: 

Хай песня даўжэй 
Затрымае спаткання хвіліны. 

Маленькую зорку, 
Як першую радасць маю, 

Здымае са шлема 
Сустрэтая мною 

Дзяўчьша. 
Ілья ЭЛЬКІНД. 

Студэнт I курса Філфака. 
Верасепь, 1939 г. 

Сті'дэнты БДУ пі'Ш'ра авалодваюці. ваекпан справай. На здымку: заняткі страл-
ковага гуртка. 

" В Ы Н Ш Г ^ Б А Р О І ^ ^ 
Усесаюзныя аба{юнныя снаборніцтвы 

паміж вышэйшымі навучальнымі ўстано-
вамі з'явіліся магутным рычагом у раз-
гортванні абароннай работы ва універсітэ-
це. Звыш 1300 студэнтаў былі ахоплепы 
рознымі абароннымі гургкамі. Авалодвашіе 
ваеннай спецыяльнасцю стала справай 
чэсці. .і 

3 1 сакавіка па 1 вераспя мы значна 
павялічылі рады нашых пілотаў, снайпе-
раў, матацыклістаў і т. д. У выпіку іілён-
пай работы універсітэт у спаборніцтвах 
заняў першае месца сярод вышэіішых на-
вучальных устаноў Беларусі. 

Лепшымі энтузіястамі абароннай работы 
з'яўляюцца студэнт фізмата т. Фёдараў, 
які здаў нормы на 10 абарондых значкоў, 
студэпт хімфака т. Фалевіч — па 8 
абаронных значкоў і т. Макарэнка (гіст-
фак) — 6 абаронных значкоў. 

Вядучым факультэтам у спаборніцтве 
быў фізмат. Ваенны работнік. т. Карііі-
ловіч па-сапраўднаму арганізаваў на 
факультэце вывучэнне васппай справы. 

Сяірод факультэтаў фізмат заняў 1-емесда. 
На гістфаку былі праяўлены нядбайныя 

адносіны к иравядзенню абаропных спа-
борніцтваў. Ваенны работнік факультэта 
т. Назараў бяздзейдічаў, не цікавіўся да-
ручанай работай. I ў гэтым годзе па яго 
віне абаронная рабэта на гістфаку раз" 
гортваецца вельмі слаба. 

За апошпі час у студэптаў яшчэ больш 
павялічыўся інтарэс да вывучэнпя ваен-
най справы. У гэтым годзе ўжо прадуе 
10 абаронных гурткоу, хутка іх лік знач-
на павялічыцда. Рад студэнтаў (тт. Паў-
лава, Сямёиава і др.) паступаюдь у школу 
лілотаў. 

Здачдым тормазам у дравядзрпні абароп-
паіі работы у сучаспы момант з'яуляедда 
адсугнасць фідансавых сродкаў, якія девя-
дома чаму затрымлівае рэктарыят удійер-
сітэта. Неабходда асл.абідь дедатрэбдае 
ўдрамства дашых гаспадаірнікаў і дадь 
магчымасць ідырока разгардуць абароп-
пую работу. А. ГЛАДКІ 

Начал{^нік ваеннай кафедры. 

M b i С Т А Л І П Ш О Т Д М І 
Тысячы леншых прадстаўнікоў совеіг 

кай моладзі, палкіх патрыетаў сваёй ра-
дзімы авалодваюць лётнай справай у 
аэраклубах Саюза без адрыву ад вытвор" 
часці. 

Жаданне навучыцда вадзіць самалёты, 
пазнаць складаную тэхніку авіядыі, быць 
Г о т о в ы м да абароны краіны прывяло пас 
у лётную школу пры Мінскім аэраклубе 
ІМЯ Молакава. Няць месяцау мы нанружа-
на вывучалі тэорыю, рыхтавалі еябе да 
асноунага — павучыцда кіраваць сама-
лётам. 

Незабыўпым стаіць у пашай / памяці 
першы дзень налёту, калі ідструктар 
«знаёміў» нас упершыню з наветрам. 
Радасці не было канца. Мы з прагнасцю 
сталі асваіваць тэхніку кіравання сама-

летам, на практыцы замацоувалі атрьг 
мапыя тэарэтычныя веды. 

У выніку ўсяго гэтага, праз месяц па-
лётаў мы сама̂ етойна выконвалі задачы 
вышэйшага пілатажа. За выдатную вучо" 
бу мы маем падзяку ад начальніка аэра-
клуба. У бліжэйшыя дпі скончым школу 
пілотаў. 

Мы вельмі ўдзячны за ака^апае нам 
давер'е і абяцаем партыі і радзіме, калі 
будзе патрзбна, перасесці на баявыя 
чырвонакрылыя машыны і будзем змагаіг 
ца за свой народ, за сваю краіну да 
апошняга дыхания. 

Студзнты гістфака—курсанты Мін-
скага аэраклуба СТАНКЕВІЧ, БАГ-
ДАНАУ, ДАЛМАЦЕНЯ. 

ПРАКТЫКА ПРАВАЛЕНА 
Вытворчая практыка надзвычайна важ-

на для студантаў. Драз яе яны замацоу-
ваюць тэарэтычныя веды, набываюць пер-
шыя яавьЕкі пралстычнай работы. Такой 
пржтыжа 'бывіаіе ТОЛЬКІІ тады, калі кіраў-
нікі добра яе падрыхтуюць. 

ІНШЫ раз бывае так, што пасылаюць 
Л'юдзей на практыку невядома куды і не-
вядома чаго. 12 сті'дэнтаў фізмата з 1 
верасня павінны былі выехаць на праж" 
тыку Ў Маскоўсві дзяржаўны упіверсітэт 
і ўсесаюзны эксперыментальны інстьггут. 
Выехалі на практыку студэнты не 1 ве' 
расня, а 5. На прыбыцці на месца у гор. 

Машву студэнты па некалька дэвн хадзілі 
без работы. Адказны за практыку нам. 
дэкана фізмата тав. Габрыелаў безадкаана 
аднёеся да справы пры заключэнні дога-
вору 3 дыракцьюй МДУ і ВЭІ. Неваторым 
студэнтам не было квашэр, і яны выму-
шаны бьйі хадэіць па вуліцы. 

За 17 дзён такой, з дазволу 
сказапь, практыкі ні адзін са 
студэнтаў не выканаў сваёй работы, Пра-
кгыіка правалена. Бескарыша заграчаны 
дзяржаўныя сродкі. «Стомдеяы» клопата-
мі аб практыцы, Габрыеі̂ '̂ палпешна 
Быехау яа курорт. f 

Ц. МЕДНІК. 

шкодная 
МАРУДНДСЦЬ 

у гэтьць вучзбпым гойэе на IV i V 
курсах уведзепы дадашковыя часы па вы-
вучэнню заімежньгх моў. Гэтыя часы 
прызначапы для чытання і перакладу за-
межнай літаратуры па спецыяльнасцях. 

Як-жа абстаіць справа у групе фізікаў 
IV курса фізмата? Нрайшоў ужо месяц, 
а літаратура ўсё яшчэ не падабрана. 
Выкладчыца замежнай мовы тав. Еалі-
яоуская то ссылаецца на тое, шзд загад-
чык кафедрай фізікі тав. Некрашэвіч не 
падабрау адпаведную літаратуру, то на 
•адсутнасць літаратуры ў бібліятэцы. 

У выдіку ўсяго гэтага цэлы месяц часы 
па нямецкай мове патрачады дарэмпа. Тав. 
Каліноўсікая жала клапоціцца аб выка-
яайніі вучэбпай праграмы. Халатпа адно-
сіцца да сваёй работы і кафеота замеж-
ных моў. 

Студзнты IV курса фізмата 
I. ФІШАР, Д. ЛІПОЎСКІ, С. ХАЗАН, ГЕР-
ЦЫК I ДР. 

ПА CTAPOHKftX 
УНІВЕРС1ТЭЦКІХ Г/іЗЕТ 
У Лсйінградакім дзяржаўным ўяіверсі-

гэцо падведзены ВЫІШКІ шцыялістычнага 
спаборніцтва фажуль г̂этаў. Нершае мес-
ца па універсітэсу заваяваў біяфак. 53,7 
проц. усяіго састава студэнгаў факультэта 
складаюдь выдатаікі і ўдардікі. На загаду 
рэктара ЛДУ пераходны чырвоны сцяг 
унівеірсітэта ўручан ікалектыву пра^-
сараў, выкладчыіваў, асніралггаў і сту-
дэнтаў біяфака. , 

На ап>шнім, сёмым, месцы — геола' 
га-глебавы факультэт. Выдатнікаў і ўдар-
нйкаў—38,3 проц. 0<Ленинградск.ий ушг 
верситет»). 

• • • 
Нартбюро Саратаўскага дзяржаўнага 

універсітэта прыпяла настанову аб уста" 
наўленні дошві г>нару на старонках 
упіверсітэцкай іпмаігтыражкі. 

(«Сталинец»), • * • 
У Еазанскім дзяржаўшыім універсігэце 

імя В. I. Лешіна разгорпута дзейспая пад-
рыхтоўіка ж овятасаваяню 135"Гойзя уш-
Берсітэтіа ̂ («Ленинец»). _ 

В. а. адк. рздактара I. Д. КАЛІНІН. 
Мінск, друкарня «Звязда». Облліт N° 2110. Тыраж 1500. 


