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У краіне
пачаліся
сходы
выбаршчыкаў,
поыс ечаныя вылучэнню кандыяатуру дэпутаты
Вярхоўнагі Совета СССР. Ьыбаршчыкі Сталінскай акругі і ор. Масквы пры выключным уздьше
выпучылі сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага С овета правадыра народаў таварыша Сталіна.
Ьуйнейшыя прадпрыемствы, што знаходзяцца
ў ІУолатаўскай акрузе гор. Масквы. аднагалосна
вылучылі кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Соі е т а старшыню Совета Народных Камісараў СССР
таварыша В. М. Молатава,
Рабочыя І служачыя П прадпрыемствау Ленінграда вылучылі сваім кандыдатам у дэпутаты
Вярхоўнага Совета СССР тав. М. I. калініна.
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РЫХТАВАЦЦА ДА ВЫБАРАЎ
У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР
БУДЗЕМ ГАЛАСАВШЬ ЗА ТЫХ,
ХТО т ш ш АДДАНЫ
СОРАВЕ Л г Н Ш А - С Т А О І й Л
3 вялікай радйсцю і лікаваннем
сустрэла наша краіна пастанову у.рада аб
даі Еыбараў у Вяр^соуш Совет СССР. Гзта — іраідаісць і энтузідам самага шчаслівага у свеце наіроаа, які мае самую дамакратытаую fj свеце Сталінеісую ^ Еапстытуцшо. Тэта—іраідасці. за найвялік^
ш ш перамогі ооцыіяаізма, зшісаяыя у
Сталіоскай
Каінстытуіцыі, і
за лгачч
Сатьш intbnN>3CbiH, шчарлсвыя аіерспектыБЫ соівеігката народа. Наша шчаслівае і
•ра'да-яае ясьшщё не адабрацъ кікому ;
нік'оаі.
У Вярхоуны Совет СССР мы будвем галасаваць толькі за тых, хто бязмеяша і
да канца адданы справе Леніна—Сталіна,
хто аддае народу усе свае веды, вопыт і,
не шкадуючы сваіх
сіл, змагаецца за
шчасце рабочых і калгаснага сялянетва,
хто на справе выражае волю, жаданне,
інтарэсы І патрабаванні нашых со'вецкіх
грамадізян. Дастонных сыноў нашай квітн^ючай соцыялістычнай радзімы вылучым
кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР.
Студэнт фізмата А. МАШКОЎСКІ.

/гітаваць усші сродкамі
Велізарнейшае значэнне мае агітацыйна-растлумачальная работа ў час падрыхтоўкі да выбараў у Вяірхоўны Совет СССР.
Усе сродкі агітацыі павінны быць скарыстаны для гэтай мэты—даклады, гутаркі,
лоэунгі, іплакаты, вітрыны і т. д.
Йа адіным з важных сроджаў палітаігітацыі я і хачу спыніцца — гэта на нагляднай агітацыі. Гэтаму віду агітадыі ў БДУ,
на вялікі жаль, не ўдзяляіоць дастатковз
ўвагі. У .тенкутках, на дошках, у бібліатэцы, у гістарычныаі каШнеце. у парткібінше і т. д. ня'Ма ні аднаго нлаката. лозунга, нрысвечанага выбарчай кампаніі ў
Вярхоўны Совет СССР. У вітрынах бібліятэкі няма Палажэння аб выбарах. У гістафычным кабінеце можна знайсці плакаты будіовы дзяржавы пры «цары Гароху»,
але няма плакатаў структуры дзяржаўных
органаў СССР па новай Канстытуцыі,
Мы павінны таксама аказаць вялікую
данамогу надшэфнаму калгасу ў прапрацоўцы новага выбарчага закона і ў падірыхтоўцы да выбараў. Шэфработнік БДУ
тав. Пазнякоў, мабыць, забыў аб гэтым.
У падшэфны калгае да гэтага часу мы не
паслалі ні аднаго агітатара. Пазнякоў чакае пакуль калгасніві яго запросяць да
сябе. А партком таксама не зацікавіўся.
Патрэбна зараз-жа вынравіць гэтыя недахопы Шырока разгарнуць масавую наглядную паиулярызаныю Сталівскай Канстьггуцыі, выбарчага закона і дасягненняў
СССР за 20 год.
Патрэбна неадкладна пасдаць агітатаюаў у падщэфны калгаю. МАЛЮКЕВІЧ.

Вьібары у Вярхоўны Совет з'яўляюцца
па,7веяііі найвял,іікшіа.й иалттчна-й важнасці
у жыцці вялікай Совецкай краіны.
12
снежня 1937 года ўпершыпю ў гісторыі
чалавецтва ммьёны працоўных
соцыялістычнай дзяржавы будуць выбіраць Вярхоуны віруючы орган краіны на аенове
Сталінскай Канстьггуцыі. Ераіна ооцыялізм-а ўступіла ў
выбарчую кампанію
на аснове самай дэмакратычнай у свеце
Сталінскай Канстьггуцыі, якая замяніла не
палкам роўныя выбары
роўнымі, ш о гаступенныя — прамымі, адкрытыя —
закрьггымі (тайнымі).
3 вялікім яатхненнем і ўздымам нрадоўныя .многанацыянальнай магутнай Сог.епкай краіны яшчэ раз прадэманструюпт.
сваю аддан'аспь і любоў уладзе Советаў і
па,ртыі Ленінй—Сталіна. Уся краіна рыхтуецца арганізавана, па-большэвіцку праРбсці выбарчую . кампанію. Совецкі народ
рыхтуепна да выбараў, як да вялікага
свята. Ніякія чсгрныя сілы з банды трацкісцка-бухарынскіх шкоднікаў і пгаіёнаў
не ў сілах збіць з правільнай дарогі ра'бочых, калгаснікаў і інтэлігенцыю, якія
ўпэўнены ў сваім заўтрашнім дні, упэўнены ў сіле сваёй краіны, у правільнасці
палітыкі комуністычнай партыі і ў геніяльнасці вялікага правадыра ўсіх працоўных таварыша Сталіна.
3 новай сілай узнімаецца палітычная
актыўнасць мае у гарадах і вёсках, на
фабриках і заводах, у соўгасах і калгасах. Працоўныя выконваюць і перавыконваюць вытворчыя планы, даюць больш вугалю, металу, машын, дасягаюць ва ўсіх
галінах народпай гаснадаркі новых і новых
поспехаў.
Соцыялістычнае
спаборніцтва
ўзнімае з новай сілай стаханаўскі рух.
Рост палітычнай актыўнасці прац-оўных
'мае узначальвае комуністычная
партыя,
якая з'яўляецца арганізатарам мае, іх выхаівацелем,
Kipafakosf
еацьгяагістьрінага
гравдства. Парты-я патрабуе
ад
шмуністаў вялікай
жтыунакц!
і
работы для забеспячэння яшчэ больш шырокаga большавіцкага ўплыву на выбаршчьшаў,

іш-ашпійа

Кожны член, кандидат і спачуваючы навіпны быць аргаііізатаіраміі, агітатарамі і
прапагапдыстамі Сталінскай Канстьггуцыі
і «ІІалажэнпя аб выбарах у Вярхюўлн
Совет СССР». Партыя вучыць сваіх членаў
і кандыдатаў не аддзяляцца ад беснартыйных, а яшчэ больш прыблізіць беспартыйпыя масы да сябе. Модная сувязь
партарганізацыі з шырокімі масамі дасць
магчымасць прыпыніць варожую агітацьш
і згаварыпца з беспартыйнымі >аб агульным кандыдаце.
Ворагі народа, трацкісдка-бухарынская
свора, шпіёны і дыверсанты будуць імкпуцца скарьктаць выбарчую кампанію для
сваіх гнусных мэт. Варожыя элементы будуць выкарыстоўваць усе магчымасці, каб
наШкодзіць нам, узводзіпь паклён на налепшых еовецкіх патрыётаў і сярабавапь правесці ў спісы для тайпага галасавашія сваіх людзей. Наша задача —
сарваць маску з ворагаў, своечасова вык'рывадь іх прошукі, яшчэ больш іпавыеііць
большэвіцкую пільнасцБ і
мабілізавацда
на хутчэйшую ліквідацыю Бынікаў шкодніцтва.
Кастрычншкі пленум ЦК ВКП(б) абавязаў усе партыйныя арганізацыі ўзняць аргаіігізацыйную і агітацыйную
работу па
выбарчай кампаніі. Для нашай нартыйнай
арганізацыі гэта азначае: узнядь якасдь
агітацыі, шырока разгарнуць растлумачальную работу сярод студэнтаў, навувовых работаікаў, адміністрацыйна-тэхнічнага персанала аб значэнні выбараў у Вярхоуны Совет, аб дасягненнях нашай вялім й краіны.
Ўважліва растлумачваць значэнне выбарау трэба не толькі на сходах і на запятках, але І у іпдывідуальных гутарках.
Толькі ўзорна наладізіўшы агітадыйную paботу, мы добра надрыхтуемся да выбара?,
узнімем боездольнасдь дартыйных і непартыйных большэвікоў, дяснен звяжам кому ністаў 3 беспартыйнымі і выбярэм у
[ Вярхоуны Совет лепшых людзей нашай
краіны.
I . 1 .1

Апраўдаем давер'е
Кампанія па выбарах у Вярхоўны Совет
СССР па новаму выбарчаму закону пачалася. Згодна ўказання гартама ЛЕСМВ,
комсамольская асганізадыя ВДУ вылучыла
60 лешпых комсаімольда)ў атататаірамі сярод наісельйіцтва ігоі>а.да Мевска. Гэтыя
аі-ітатары прымацоіўваюцца ®а п»ўшлх
участкаў і 'пужтаў, дае яйы пшвіняы
шырнжа веоці іраістлумачэнне
выбаЕ>чаіга
заікона і агітацыннітю райоту па выоарах
у Еярхо^ны Совегг.
Большая частка вылучаных агітатараў
ужо распачала сваю работу (Кухаронак,
Урбановіч, Кузнядоў і др.). «Мы лічым,—
заяваі вылучаныя агітатары, — аа вялік і гонар, што нам даверылі такую адказную і пачэсную сдраву — агітаваць у
час выбарчай кампаніі, і мы прырадзем
усе свае сілы, каб апраўдаць давер'е, аказанае нам партыай і воімсам'олам».

СОВЕСТЬ

МОЯ

я — пражданнн вюісемініадцата лет,
Я выбираю в Верховный Соеет.
Выбрать, по праву, довефіено мне
Лучшее имя в Совешюй с ш н е .
Кто он, которого выберу я?
Пусть т е подскажет совесть моя!
Где бы
Где бы
Где бы
Лучшее

мы свой самолет ни вели.
ни п,-шли и где бы ии лии,
ни стрипли м'ы гор'Да. —
имя о нами всегда!

Если ты ранен в жестоком бою.
Если у гибели ты иа краю.
Рану зажми. Слезы ущри.
Лучшее имя вслух пюівггорй.
Воздухом синп!.!, течением рек,
Пошошь пришлет тебе тот человек!
Если за подвиг, ш доблесть в бою
Орденом грудь украшают твою,
Знай, 'гго в по^- :тиях, т ч і л и рук—
Ли'чшкм тав;арищ — ті^ой вождь и
твой дртпг!
Если ты песшо о счастье поешь,
Если прямою дорогой вдешь,
Знай: ты идешь не один, а вдвоем —
Лучшее имя в серзде твоем!
!

Многие в славе у нас имена.
Многих достойных івзіраістййіа страна.
Песни слагают о них и поют,
Дети на улице их узнают,
Павваны именем их города.
Горные пики, иорские суда.

У партгабінеце. Агітатары Бернштэйн,
і Бурдзіна рыхтуюцца да гутаркі.

Предашлых партии шберу я.
Партия Огалииа — со®есть даа!

Юшпэ, Жаўнйроў, Машкоўскі, Багалюбаў
\

СЕРГЕЙ МИХАШОВ.

ДАСТОИНА СУСТРЭНЕМ XX ГАДАВІНУ
ВЯЛ1КАИ КАСТРЫЧНЩКАИ РЭВОЛЮЦЬІі
Святкаваннв XX
гадавіны
Вялікай
На жаль, у еадрыхтоўцы да XX гадазіЕастрычнічкай рэволюцыі праводзіцца лад ны Кастрычніжа «сщь і адмаўныя 'бакі.
знакам урачыстааці Сталшсвай КанстытуАмаль палова
студантаў — равеснікі
цьгі, ва ўыовах падрыхтоўк-і да зыбараіу у Ка-стрышка, якія не перанеслі на сабе
Вярхоўны Совет Саюза ОСР.
жуиаюцей капіталістычнай
эканлаатацыі,
Уся враіна рыхтуецца
дастойна су- ад гэтуль аісаіблів'а вялікав значэнне настрэць вялкае соцыялістьйнав свята: з бывае ў нас аптацыйна^пралагандыоцкая
натхненвем івывучаеіша кожна$ «лова Ста- работа па овшучэиню гісторыі Кастрычлінскай Канстытуцыі і Палажэняя аіб вы' нщкай рэволюцыі. Але план падрыхтоўкі
'барах, 3 новай смай узнімаецца
стаха- да кастрычніцкіх свят ваогул быу прынаўскі рух і соцылліістычнае спаборнііггва нят са опаанйннем і ў т)адг« пунвтаў не
за новыя гаспадарчыя дасягненні.
выканваецца, хаця вызначаныя тэрміны
Ва ўмовах БДУ для студэнтаў, навуко- прайшлі. Не разгориуты гутаігм па інтэрвых 'работнікаў і адміністрацыйнатэхніч- натах, не працуюць лешсуткі. Нарткабшет
вата персанала будзе праведзен т)ад дакла- абЬііяжоўваеішіа кансультацыжіі чаріговых
даў і гутарак аб Сталінскаііі Канстытуцьгі, тэм да палітзанятак. У іх не адчуваецца
аб діасягненнях Совещкага
Саюза га XX падрыхто'ўкі да свята. Агітатары не могод у розных галінах жывдя, аб гісторыі гучь атрымаць літаірал'уру і кансультакастрычніцкіх падзей, аб і ш і
партыі цыю.
Леніна—Сталііна ў аіртаяізацыі
СоцыяліНераджастрычнщкае cnaj6oT)HinTBa стустычнай т)эволюцыі і пабуцове
соцыялідэнтау за навышэнне якасці
вучобы, га
егычнага грамадства. Вядзецца падрыхтоўаўладанне ібольшэвізміам і за расшырэнне
ка да тэарэтычна.й канферэнпыі па вьг
ніках вывучэння ОгалЬнсісай Кавстытуцыі свайго культурнага RpymoTyy ие рдагорі Палажэння аб выбарах. Пачалі даавд- нута. Н'рафком заібыў, што асяовай соціндывідуальны'Я
ваць агітатары у выібарчым участку. Уяі- спаіборніцтва з'яўліяюцца
аснозе якіх і
веірсітэт ужо з р ^ і ў пачатак да ўключэн- самаа;башяза!цедьістшы, на
ня ў перадкастрычніцкае соцспаборніцтва, матчыма выванаине калеіктыўных дагаварашрацашў зм«ст сощагавора з др^ой роў.
вышэйшай навучальнай установай. ЗапраМясцком тавсама не арганізаваў сярод
цавалі абаронныя гурткі (ГСА, ППХА), а
сваіх членаў соцспаборніцтва.
таксама гурткі самадзейнасці. Рыхту«цца
Уініверсітэцні друк. фажультэцкія, курафармленне жалоны універк:гаш да свя"
точнай дэмавстрацыі, на тэму: «Ста-тін- саівыя і грушавыя газеты таксама абыхоская Кайстытуцыя ў дзеянні», добра па- дгяць пытанне надрыхтоўкі да свята.
стаўлева оіграша культайслугоўважня сту"
Узмоцнім тэмп па падрыхтоўцы да Вядэнтаў канцзртамі і кіносеансаііі.
ліжай Кастрычнщкай рэзолюцыі! СустрэУ чао 'СВЯТОЧНЫХ дней, начынаючы э лем XX гадашійу моцным уздамам соцыя5 лАсталада. будзе праведзен урачысты ве- лістычнага опаборвіцтша! Радасна правяsap: наказана студэнцкая самадзейнасць, лзеа CBffra!
дадзена некалькі канцэртаў і т. д.
ФЗРДЭР.

Авалодацъ
большэвізмам!
Уз op на
паставщь
тгалітвучобу!
Дапамагаць
мала дым
прапагандыстам.
Разгарнуцъ
шырока
паліт-аіітацыю
г пралаганду д
інтэрнатахі
• •
•

ПЕРЛБУДАВАЦЬ РАБОТУ
П АРТКАБІНЕТА
Наша, партыя паставиа зада.чу: KaijSHным чынам палелшыць справу падітычнара
выхавання і авалодашя большэзізмам. Аднак у нашай штодзённай агітацыйнай і
праиагандысцкай рабоце мнота яшчэ 6УЙнейшык недахопаў.
Адным 3 недахопаў у пастаноуцы агігацыйнай і пранагавдысцкай работы з'яўляецда слабае кір-аўніцтва гарапагандыстаіаі
а агітатарамі в боку партыинага кабінета.
ТІрапагандысты ад парткабінета не атры•моуваюць сістэматычнай дапамооіі. Кансультацый правовіцца мала, а калг і праводзіцца, то нясвоечасоза і на нігкім палітычіным узт)оўіні. Больш складаныя і важныя пытанні кансультант абыходзіць.
Паірткаібшет на чале з загадчыкам та<в.
Стронгінай не наладзііў ісістэматычную да'памогу маладым праіпагандыстам і агітатарам, якія ўпершыню вылучаны на гэту адказную работу. Нарткабінет не забяопечан

у дастатковай колькасці літаратурай. Так,
нанрыклад, маецца толыоі чатыі)ы акземпляры гісторыі БКіП(б) Яраслаўсвага ашошняга выпуску.
Работу парткабінета трэба перабудАваць.
Я, як малады прапагандыст і агітатар, жадаю, каб перад кожнымі
палітзанятвамі
праводзілася кавсультацыя на высввім палітычным узроўні, а таксама давалііся метадычныя указанві. Трэба наладзіць індывідуальную кансультацыю, — скласці план
кансультацый
ва месяц
і забяопечыць
парткабінет яеабходнай літаратурай, а таксама выдаць у індывідуальнае карыстааае
ўноў вылучаным прапагандыстам трохтомнік Леаія—Сталія.
Нарткабінет павінен старанна выраішываць кадры прапагандыстаў і агітатараў,
штодзённа клапаціцца аб іх ідэйна-палітычным і культурным росце.
В. ЛАДУЦЬКА.

ДОБРА НАЛАДЗІЦЬ ВУЧОБУ ПРОФПАЛІТСЕЦІ

Адйым 3 недахопаў у рабоце профпаліт-сарваліся
заняткі
1
кастрычніка
?
сеці—гэта дрэннае
наведванне занятак гуртку 1 курса фізмата, дзе прапаганстудэнтамі. Так, у гуртку. дзе прапаган- дыстам працуе тав. Шпакоўсжі.
дыст т. Каухута (1-шы курс геафака),
Таксама неабходна адзначыць і тое,
3 23 студзепя 14 кастрычнка на за- што аудыторыі хаця і замацаваны за
пятках прысутнічала ўсяго 9 чалавек. гурткамі, але ў дзень занятак
заняты
Дрэннае наведванне занятак можна тлу- для іншых
мэт.
Нранагандысту
тав.
мачыць І тым, што прапагандысты не Вурзінай
14
кастрычніка
прьпплося
праводзяць
адпаведнай
работы
сяірод згубіць поугадзіны, каб знайсці аудытосваіх слухачоў. Але-ж у сваю чаргу рад рыю, бо замацаваная была занята. Декастудэнтау сістэматычна не наведвае па- наты факультетаў
і ў пержую чаргу
(
літзаняткі. Вось,
напрыклад,
студэнты хімфака і геафака ніякай увагі не звярхімфака Харліп (11 курс) і Зіміёнка (IV таюць профпалітсбіці.
К А Л Г А С Н і К І - Г 0 : Ц 1 БЦУ
курс) у мінульш годзе ўвільвалі ад заУ заключэнне трэба ўказаць, што дрэнДля ўдзелу Ў святкаванні
ХХ-годізя
нятак І у гэтым годзе ні аднаго разу на яшчэ наладжан
., __ семінар,
прапагандыВялікай Кастрычнщкай рэволюцыі БДУ
не былі Ў куртку, а студент Фрынляд&кі стаў. Праведзеныя семінары былі арганізапрасіў дэлегацыю калгаснікаў у ліку 14
курс хімфака) праяусціў" трое за- ' заваны наспех і насілі павярхоўны ха'
у новым інтэрнаце па Маскоўскай ад^ (IV
чалавек.
нятак.
рактар.
Госці падрабязна азнаёмяцца са сталі- крыт ленкуток з шахматна-шашачным паЁсць ужо выпадкі зрыву занятак. Так,
А. К.
Ц'ій ордэнаноснай БОСР, будуць прысутніо
коем і більярдная. Яенкуток'добра абстачаць на студэнцкіх вечарах, наведаюць
дяван: пастаўлена мяглая мэбля, на сцемузеі БДУ і т. д.
нах развешаны карціны, на вокнах тар3 рук ван дрэвна абстаіць справа з надзіны.
ведваннем палітзанятак на 1 курсе у
гістфака. Тут з 16 аухачоў на
Да XX гадавіны Вяіікай Кастрычніцкай 1 групе
р а б о т ы
запятках нрысутнічае 8 — 9 чалавек. Hi
рэволгоцыі
ў
інтэрнаце
будзе
адкрыта
Па наетанове парткома ва універсітэце
аднаго разу яшчэ не былі па палітзаняту падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўў лістападзе будзе праведзена тэарэтыч- пральня, уцюжная і цырульня. Зараз у
ках студіэнты Бараноўская і Нанасюк.
ны Совет ленкуткі інтэрнатаў
адыгрыная канферэнцыя па надвядзенню вынікаў інтэрнаце шырока
разгарвулася соцспаНрафоргу групы патрэбна звярнуць на ваюць вялікую ролю. Яны з'яўляюцца ач»вывучэння Ста.чінскай Канстытуцыі і «Паборніцтва паміж пакоямі. Новы інтэрнат гэта налеліную увагу. Кожны студэнт па- гом, вакол якога павіяна разгортвавда налажэння а6 выбарах у Вярхоўны Совет
вінен абавязкова займацца ў палітгуртку. сава-агітацыйная работа па расгглуиачэндобра
падрыхтуецца да свята.
СССР».
ню Сталінскай Канстмгуцыі 1 выбарчагл
СТУДЭНТ.
ЛЫЧКОЎ.
Зараз ідзе падрыхтоўчая работа.
закона.
3 пачатку навучальнага года прайлш
каля двух месяцаў, аднак лейкгпгі не працуюць, і ў інтэрнатах не праводзіцца масава-агітацыйяая і культурная работа.
Прафком усю ўвагу накіроўвае на арганіу кіраўпіцтве універсітэта доўгі час культэтам «кіруе» аспірант Цэхановіч. На якія толькі могуць разваліць работу сектазацыю канцэртаў і кіно. Бясспрэчна, гэта
стаялі ворагі парода, фашысцкія шпіёны і фізмаце не чытаецца асноўная дысцыплі- pa, але не наладзщь.
справа патрэбная, але нельга ўпускаць і
На
рабоце
вучонага
сакратара
лічыцда
дыверсанты, трацкісцка-бухарынскія і на- на — фізіка, заблытан учот ласпяховасці,
зусім
забываць пра культурнае правядзбнцыянал-фашысцкія бандыты. Яны падбі- акадэмзапазычанасць студэптаў вялікая, тав. Дудзінскі, які толькі адсіджваецца, не вольнага часу студэнтаў у інтэрнатах,
але
нельга
сказаць,
што
кіруе
адказным
якасць
лекцый
дрэнная.
Усе
недахопы
у
ралі і расстаўлялі на самыя адказныя панельга не цікавіцца
масава-агітацыйяай
сады ва універсітэце свае кадры. Зрывалі рабоце скрываюцца, не выносяцца на суд участкам работы.
работай, падрыхтоўкай да выбараў у ВярГаспаадрчая
частка
працуе
па-старограмадскасці,
крытыка
і
самакрьггыка
не
выкапанне пастановы СНК СССР і ЦК
хоўпы Совет.
ВКН(б) аб вышэйшай школе, свядома зпі- ў пашане. Дэкан фізмата тав. Гельфанд пе му. Абураючым фактам з'яўляенна тяк наСтудеоветы інтэрнатаў фактычна яшчэ
зываемае
«асваенне»
новага
інтэрната
ў
робіць
рашучых
захадаў
да
паляпшэнпя
жалі значэнне універсітэта да ўзроўніо
не
расначалі работы. У інтэрнаце па Массярэдняй школы, разбуралі работу гіста- работы факультэта. На хімфаке дэканам Аіггояаве, дзе доўгі час студэнты ж ь ш ў
поўскай, 15, студсовет {сягарпшня
тав.
падзвычаина
дрэнным
становішчы,
без
вапрызначан
тав.
Маркоўка,
я
к
і
на
сваіх
рычнага і геаграфічнага факультэтаў, ра.Іычкоў)
хаця
і
адкрыў
на-днях
ленкуток,
білі ўсё, каб выклікаць йезадаволенне ў дзелавых якасцях не здольпы забаспечынь ды І асвятлення. У іншых інтэрнатах такале не арганізаваў там ніяжай прапагаимасе студэнтаў, навуковых работннікаў работу факультэта. Учэбная частка БДУ сама шмат непарадкаў. Камендантаў ніхто
ды Сталінскай Канстытуцыі і «Налажэнне
кантраліруе,
тэхнічны
персанал
не
не 'забяспечвае работы. Не кантраліруецда
і т. д.
ня аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР».
іысцыплінаван
і
нядбайна
адносіцца
да
якасць
выкладання.
На
ўсіх
факультетах
Партыйная арганізацыя і органы НКВД
Даклады,
лекцыі і гутаркі аб ХХ-годдзі
сваіх
абавязка?.
л
няма сталых васкладаў. Не прымаюцпа.
выкрылі шкодніцтва ва універсітэц^.
Вялікай Кастрычнщкай рэволюцыі не праРэктар
тав.
Бладыка
мірыцца
з
такш
меры
для
артнізацыі
практыкі,
якая
з
Кіраўніцтва універсітэта і ўсе грамадка- стаяовішчам, або не разумев, ці не хоча во дзяцца.
скія аргапізацыі павінны былі карэнным года ў год зрываецца. Не працуюць
На Сгудэнцкай. 52. выбран студйвет
чынам перабудаваць усю работу, да канда федры, зусім адсутнічае яавукова-даслед- разумець, што так працаваць універсітэт
члены якога зараз выбылі ў другія інтэрне
цавінен,
што
патрэбны
р^ашучыя,
больчая
работа.
На
універсітэту
лрадаўжаецца
выкарчаваць рэшткі шкодаіцтва, забяспенаты, а ленкуток і зараз не працуе.
чыць выкананне пастапоў партыі і ўрада лінія замяшчэння адказных пасад людзьмі шэвіцкія захады да аздараўлення універСтудсовет па Школьнай (старшыня тав.
сітэта.
без
праверкі
іх
палітычных
і
дзёлавых
аб рабоце вышэйшай школы.
Можна ўпэўнена сказаць, што тт. Вла- Меднкаў) мае памяшканне «днак чамусіАднак, становішча ва універсітэце па- якасцей. Таму прарэктарам навучальнай
ЦІ ленкуток не адкрываецца. Яшчэ горш
казвае, што в ы н к і шкодніцтва яшчэ яе часткі стаў тав. Чымбург, які да гэтага дыка, Лоцмаяаў, Чымбург і інш. кіруючыя
стаяць на становішча ў Автонаве, дзе жывуць ступе забяспечваў работу гістфака, акрамя работнікі універсітэта яшчэ
ліквідаваны.
старых
пазіцыях,
не
вядуць
рашучай
ба- дэнты 1-х курсаў, якія патрабуюць мактаго,
перакінуўшы
тав.
Чымбурга
на
гэту
Кіраўніцтва універсітэта тт. Біадыка і
сімум увагі. Але, прадстаўнікі парткома
рапьбы
па
ліквііацыі
вынікаў
шкодніцтва.
Чымбург не вык^ысталі ўсіх магчымас- работу, агалілі гістфак.
там яшчэ НІ разу не былі.
Партком
у
справе
лшвідацыі
вынкаў
Перакідаяне
з
пасады
на
насаду,
або
цей для забеснячэнпя універсітэта выклаіг
Гаспадарчая частка БДУ
(прарэктар
чыцкімі кадрамі, у выніку чаго зрываюц- назначэнне на работу на сумяшчэнню ва mKojHinTBa займае ліберальную назіцыю,
тав. Іоцмапаў) чадзвычайна марудна аИне
ідзе
далей
павярхоўнага,
яеглыбокага
універсітэце,
як
відаць,
ставіцца
з
мэтай,
па акадэмічныя планы. На геафаке па асвыпадкаў
шкодніцтва, сталёувае памяшканні іля ленкуткоў і не
ноўных дысцьшлінах зусім адсутнічаюць каб падарваць работу паогул, паказаць ві- вывучэння ўсіх
стварае такім чьшам умоў для разгортваивыкладчыкі. Выкладапне даручана людзям, дзімасць аператыўнасці, на справе пры- гэтым дае магчымасць ворагам праводзіпь
ня выхаваўчай работы.
яшчэ
варожую
дзейнасць
ва
універсітэце.
крыць
шкодную
лінію.
Так
т.
Андрушчанне маючым на гэта нравоў, а галоўнае—
Парткому, рэктарыяту, прафвоку і «ападрыхтоўкі. Дэкан факультэта тав. Ан- ка ца сумяшчэнню ў начатку навучальна- Парткому нехапае рашучасці, каб паконмітэту комсамола неабходна ўсю
ўвагу
чыць
3
нецярпімымі
фактамі
работы
ўніга
года
быў
назначай
дырэктарам
вавочнадрушчанка перадаручыў справу падбору
звярнупь на арганізацыю масава-падітычвыкладчыкаў асобам, йе маючым палітыч- га сектара, у выніку—нрарыў у рабоце версітэта і яго кіраўнікоў.
Натрэбна па-большэвіцку
ліквідавапь най работы ў інтэрнатах. Лвнкуткі f Is»
нага давер'я (Стральцоў). Гістарычны фа- як геафака, так і завочнага сектара. На
тэрнатах трэба зрабіць
ачагом насамй
культэт таксама не забяспечан вывлад- апошнім, пачынаючы ад дырэктара (т. вынікі шкодніцтва, патрэбна граміць і выпалітычнай і агітацыйнай работы.
карчоўваць
ворагаў,
у
якую-бы
яны
маску
Цішвевіч)
І
канчаючы
дэканам
і
кансульчыцкім складам. Лекцыі чытаюцца выпадВАС. ФОМН.
І. В.
вовымі людзьмі. У»о нацверты год фа- тантамі — або студэнты або аспіранты, ні хаваліся.

РЫХТУЕМСЯ
ДЯ СВЯТЯ

,

НЕ НАВЕДВШЦЬ ПАЛІШНЯТНІ

РЫХТУЕМСЯ Д А ТЗАРЗТЫЧНАИ
КАНФЕРЭНЦЫі

JA С Т А Р Ы Х

Л е н к у т о к — ачаг
масава-агітацыйнай

БЕСПРЬкТУЛЬНЫ
ІНТЭРНAT
Барак iNl 27, па думцы*рэктара, — не
роўнапраўны інтэрнат і яго наотул не лічаць уласнасцю універсітэта.
У чым справа? У тьга, што там жывуць сямейныя студанты, якія вядуць нямалую грамадскуіо работу і вучацца на
ггарэйшых курсах. Іншых прычын няма.
Па нашай думцы, сямейныя студэнты таксама — студэнты.
Між тым інтэрнат не адрамглтакин,
дождж лье праз дах, у дзіркі еден свішча
вечер, не гаворачы ўжо аб тни, што там
ПІКОЛІ не было ленкутка, і радыё заус^ды
маўчыць.
I Ў гэты час, калі сямейныя студенты
жывуць у такіх дрэнных умовах, Е;ІЛІ аб
ІХ НІХТО не клапюціцца, гаснадарчая чагтка
БДУ на чале з тав. Лоцманзвым адрамантавала і дала добрую' кватару жуліку Валошьтау, ЯКІ доўгі час раскрадау дзяржаўныя сродкі, працуючы ў Сухплтэрыі.
Гаспадарчай
частцы
БДУ
патрэбнз
скласпі неабходныя ўмовы для сямейных
студйнтаў.
К. Ш.

Яшчэ раз
аб завочным сектары
у мінулым нумары «За ленінскія кадры» быў змешчан матэрыял аб рабсце
завочнага сектара БДУ. Артыдсул зусім
гіравільна адзначаў дранную работу завочнага сектара і слабае кіраўніцтва ім з
боку рэктарыята БДУ.
Пасля сігналаў газеты, хаця і з вяліКІМ сназненнем, рэктар універсітэта тав.
Бладыка асла^аніў бяздзейніва Суворава ад
работы у завочным сектары і нічога леншага не нрыдіумаў, як
нрызначыу
інструктарам-метадыстам студэнта 1У курса
гістфака т. Кацмана. Ёсць вялікае сумненне, што тав. Кацман хоць што-небудзь
ведав наогул у метадычнай рабоце, бо ён
ніколі настаўнікам не быў, але справа не
Ў гэтым. Уся бяда у тым, што тав. Кацман па акадэмічнай паспяховасці
самы
слабы студэнт па курсе і завочнаму сектару ён не дасць ніякай карысці.
У гэтым-жа артикуле тавсама пісалагя, што студэнт Юшпэ на завочны сектар
глядзіпь, як на «халтурку», дзе можна
атрымоўвадь грошы і нічога не рабінь.
Тут трэба дадаць, што тав. Юшпэ сваю
работу Ў завочным сектары проста называв «халтуркай». Пасля гэтага, безумоўпа, ад ЯГО нелъга чакаць якой-небудзь
работы. Тав. Юшпэ не можа забяспечыць
работу Менскага завочнага кансультацыйкага пункта.
Пара зразумець рэктарыяту і ўсёй нашай грамадскасці, што завочны сектар —
вельмі адказны ўчастак работы. Партыя і
ўрад чакаюць добрай пастаноўкі справы
завочнага навучання.
А,
ПА СЛЯДАХ НАШЫХ ВЬІСТУПЛЕННЯЎ

^Забяспечыпь геафак
на8\ковымі кадрам''
Пад
такім заігалоўкам
у № 14 «За
ленінскія кадры» была надрукована заметка. Партком, разглядаючы пьгганне аб рабоце геафака, устанавіў, што жрьшіцай незаСясіпечанасці факультэта навуковымі кадрам!, з'яўляецца недастатковае і няснюечас«ва« прыняцце мер з бо^су рэктара БДУ
гав. Бладыка і дэкана геафака тав. Лнірунгчайка.
Партком абавязаў т.т. Бладыіса і Андрупчанка прыняць тэрміновыя меры па заюс.пячэнню факультэта нав>тсовым1 кадраti.
«
* *

Огудэнты l i t теурга геафака, абмярк'оуйючы заметку «Забяспечьщь геафак наву;овымі вадрамЬ, прынялі пастанову, у
той пацвярджатоць усе факты, за выклюаннем факта аб т. Кава;гёве. Тав. Каваёў, як выкладчык, з ^работай спраўляецца
задавальняе студэнтаў.
* *

Прарэктат) па навучальиай частцы тав.
ымйруг піша Ў рэдавцьш, што ён нясе
дказнаспь за тое, што даў згоду на
амандыроўку ў Маскву • і Леяінград для
іпрапгэшгя навуковых работнікаў быўшау намеснку дакана геафака Стралъцожу,
si па-'шкюдніцку аднёося да «іужбовага
фучэяня і, праібыўпіы ў камаіндыроўцы
)льш 12 дзён, нічога не эрабіў, чым, па
тнасці, сарваў падрыхтоуку да-новаганагчальоага года.
Зараз рэктарыят запрасіў для раГадты на
афак — прафвсароў Дгянісава, Суслава,
анова і ішц.

МОЯ
Я, боец миллионной роти.
Твой сын и защитник, родина-мать,
Я, советской страны избиратель.
За что я йуду голяусовать?
Я вижу МЩ).
Надвигаются грозы.
Чувствует бурю «ердце мое.
Нагрузив полностью бомбовозы.
Взлетает фапійстсвое воронье.
И витаяшса теряет сына.
В пламени, в грохоте и в дыму
Японсісая бомба у стен Бейпина
На части голову, рвет ему.
Я вижу снарядсім разбитую кровлю
Сжимается в горе р^'ка моя.
Далекую и покрытую кровью
Зе.млю Испании вил^У я.
Сжшает сваам '.адовитьш ветром
Слова о чести и цраве — война.
Я вижу с гордостью, сын Советов, —
Мир охраняет наша страна.
Стичет пламя советсюого флага
К себе всех честных и всех живых.
'Крепнут спокойствие и отвага
Пограничных мшх часовых.
Готовы к бою военные части.
Коршунам надпей страны не терзать.
Я пойду к избирательншу участіоу
За мир и за армию голосовать.
Когда утром я открываю
Высокие окна квартиры моей,
Вс^ больше школьншсов я замечаю.
Все больше насчитываю детей.
Проходят матери, — взгляд их светел.

РОДИНА
Шагают отщы, сыновьями гоірдн.
Счастье страны отражается в детях,
Как луч отражается в капле воды.
Живите, ребята, отцам на славу.
До вас не дотянется вражья ра/гь.
В нашем небе имеют право
Только наши пилоты летать.
Какие дети у нас подрастают!
Любуется ими советский народ.
Страна, как нежная мать, встречэет
Три миллиона младенцев в год.
И хлеб, и школу, ш труд, и счастье
Она сумеет каждому дать.
Я пойду к избирательному участку
За наше грядущее голосовать.
.4

Далека моей жизни осень.
Дороти прекрасные мне видны.
Мне всего только двадцать восемь.
Я лишь немного старше страны.
Нас, мальчишек, она растила,
Хлебом кормила в голодный час,
Дала нам знанья, дала нам силу.
Словом, — в люди вывела нас.
И когда мы над морями летаем.
Строим, изобретаем, тво*>им, —
Кого мы с гордостью вспоминаем,
Кого « любовью благодарим?
Кто вслед за Лениным вел нас к
счастью?
С кем мы будем в боях побеждать?
Я нойду в избирательному участку
За нашего Сталина голосовать!
Виктор ГУСЕВ.

^а дзяржаўных
экзаменаў
трэба рыхтавацца цяпер
• •
•

НЯШЫ ПРАПЯНОВЫ
3 першага дня вучэбнага года большасць студэнтаў V вурьа фізмата начала рыхтавацца да дзяржаўньк
вкзаменаў. Але ні дэканат, ні профарганйацыя
нічога не робяць у гэтым напрамву. Дэкан факультэта тав. Гельфанд абмежаваўся толькі раздачай студэнтам праграм,
да-рэчы, не даўшы да іх неабходных каментарыяў. Тав. Гельфанд, напэўна, мярчуе пачаць надрыхтоўку да дзяржаўных
экзаменаў прыкладна з мая.
Мы лічьга, што да дзяржаўных экзаменаў трэба рыхтавацца цяпер, а для гэтага неабходна 8рабіць настуяінае:
Трэба сабраць студентаў V курса разам
3 загадчыкамі кафедр фізікі, матэматыкі
і дакладна ўстанавіць і канврэтызазаць
аб'ём матэрыяла, указанага ў праграме,
бю на сёння праграмы не адпавядаюць
таму мат^ірыялу, які чытаўся на лекцыях.
Патрэбна арганізаваць кансультацыі па
тих дысцьшлінах, якія зараз студенты
прзпрацоі^аюць, у
прыватнасці, па фізіпы.
Трзба ў блгжэйшы час ліквідаваць
у
студэнтаў акадэмічную запазычанасць і ў
першую чаргу па белмове.
БіЬтіятэка павінна неадкладна закупіць
літаратуру, неабходную для падрыхтоўкі
да дзаржаўных эк^аменаў, бо многа літар;игуры, увазанай у нраграме, у бібліятэпы няма.
Толькі пры своечасозым выкананні гэтых прапаноіў можа быпь
забяспечана
надежная падрыхтоўка і здача дзяржаўных экзаменаў.
ІЕРУСАЛІМСКАЯ.

Замест фельетона

ЯДНЯ... 3 МНОГІХ
Якаснь
выкладання—адна з неабходных умоў педагзігічнага аірацэіса.
Роля
вьткладчыкаў у пврадачы матэрыма студэнтам надвоычай аікаізная. Па фізмадеі-ж
мы маем многа огрыікладаў занада нізвай
якасці чытаемых лекцый.
Вось адзін 3 прьпигадау: уявіце еабе
аўдыторыю. чалавек 100 студантаў, размясціўпгыіхся ў самых жывашішых позах,
за сталамі, наі вокнах і нават аа вешалцы, якая тут стаіць. Малюна® яагадв^
вядомае налатно Рэшна: «Запарожцы ш птунь пкьмо турэцкаму султану». Праз
агульны шум (малападобны ш рабочы)
НА ЗДЫМКУ: физкультурная жаночая камзнда фізмата.
чуцеп голас лектара, быццам муха заблыталася ў павуціше, і толькі сггудэнты, яюя
сядзяць каля кафедры, чуюць праз лірыА Г Л Я Д Д Р У К У м(ггу, што гаворыць ён. Выжладчыж г а в ^
рыць аб тым, штокалкьціРумфордбачыу,
як сверлянь метал пры дапамозе _ коннага
прываіа, яв награваюпда стружкі і, цадлічы^шы колькі конь з'еў аўса (у кллоВялівія задачы кдадущца зараз на ўвесь
У 'сваім пакляоным пісьме ў рздакцыю, рыях), выводэіў
механічны
экывалелт
большэвіцкі друк.
«Пярвейшай задачай дадэнт Нахімоўская, замест тато, каб нра'
усято m m Ў апошнія месяцы з'яўлялаіся ма і яена даць палітычную ацэшоу лузін- пяплыні.
і з'яўляецца прапаганда.
растлуматанне шчаны, рашуча выстутаць супроць наву— А калі ў Г9ТЫ дзеяь ваня не кзршнайшывдіішым маса?,г нрацоўных Сталін- ковых работніваў, якія пасылалі свае ра- лі?—^пытаецца студэігг. Яму вьпигадчыв
скан іКанстытітші і выбарчага закона». боты у фашысцкі друк. яна бльпана «фі- адказвае: «Ну і дзіўны Вы чалавек, яж
(«Правда»). I ў гэты час вьпнау мясц- ласофскі» разважае, робячы глыбовія ла- гэта каня не карміць?». t больш ніхто
камаўскі нуиар насщеннай
газеты «За лііты'чныя памылві, а шляпы э рэікалегіі лекпыяй ве ціжавідца. Студенты займаюпбольшзвіцкія кадры» (рэдактар тав. Шко- не Ійадумваючыся друкуюць яе бязглуз- і;а сваімі оправамі. Значная колькасць
•да). дзе няіма ні слова аб Сталінскай Кан- ДЗІПУ.
аўтыторыі 3 азартам занялася пытаннем
стытуцыі, аб выбарчым зажоне. няма ніГазета мясігкома не мабшзуе масу яа- апошкіх міжяародных падэей (перад мночога аб тым, як сустрэліі навуковыя і ад- вуковых, аімініістрапыйна-тэхінічных
ра- г і т
ляжыпь газета), а чаіцвёра смемінісшрацыйяа-тэхнічныя Іработнікіі
БДУ ботнкаў БДУ на
ліквідапьпо
выніваў .тах нават '«рэжуць» у даміно і гсгласна
пастанову урада аб дні выбараў у Вяірхоў- шкодніцтва. У артыкуле, які ноісіць тучную спрачаюцца .хто з іх «овруіцў».
ны Совет СССР. Трэба быць
палітычна назву «(Дквідаваць ®ынік.і швоілніцтва»,
— ... Вам трэбаі будзе даказаць дзецям,
слшым, каб стаяць у баку ад гэтай вя" газета не пакагала, у чым заіключалася што маса не змяяяецца, а авёс можа
.тлкай гіотарычнай падзеі у жыцці враіяы, шводніцтва ворагаў у БДУ. Усё шводніц- ямяніпда. Вам треба паехадь на полюс і
якую перажьше зараз мноігамільённы со" гва эораігаў народа f БДУ газета бачьщь
ўзяць толькі пружынны бязмет і там
вецЕІ народ.
толькі у недахоне аўдыторый.
зважьгць...» і яв у дрэнным радыёпрыёмСменша становіцца, калі чытаеш у пе- ніку праіпадаюць апошнія словы лектара
Нельга таксама мірыцца і з тым. пгго
усе віртыкулы газеты «бяззубыя» і э гру; радавым артыкуле, дзе газета крычьгць ў «раоочыя щупе».
бымі палітычвымі памылвамі (ці толі.ві поўпым голасам: «плохо обстоит дело с
Доыгеды дэманструюцпа іюгўдада, воўпамьйкамі?). Еожнаму вучню
нашай проведением маюсовой, политико-воспита- бы 3 трэскяім лшаіозда, дрот, які павінея
кіраіны вядомы сталінскіія словы, што «Ў тельной шботы, развертыванием предок- прадэмнстравань фізічную з'яву ірйсіпшнаіс ужо ажьшдёўлена ў асноўньш першая тябЬьіокого социалистического соревнова- рэння ад цяплыні над дэеяннеЯ тока, ча,фаза комунізма, соцыялізм». а навуковьтм ния среди членов МК».
мусьці 3 іскрамі гаірйць і т. д.
работвікам фізмата Бурстьгау, НахімоўіПельга таксама
прайст і міма таго,
Во«ь аднаі з многіх л т ц ы й вез прыкра.скай, Лукомскаі Сагаловічу,
Ламбііну, што стыль рэдаікцыі ў асобных меоцах
скі і дадаткаў, якая чытаепда на ІУ і V
[Пкода. Шапіра і Нежрашзвічу гэта 'ак- даходзіць да аяеждатьиньгх
размераў.
сіёма, гэта сталіяскае ўказане не вядо- Вось, наіпрывлад, загалован «Работе ячей- курсах фізмата, выкліадчывам Пелііпам.
ма (?!). Гэта груна навуковых
работні- ки МОПР,'а при МК БГУ». Цікава, што ^^ Па кур:у «тэорыя атама» літарлтура
каў, на чале з комуністам
Бурстынам, хацелі сказаць гэтым рэдакцыя і аўтар ўік^аецца атулам і на пытанне, э яікой
кчіігі біраць даную таму, чуецпа
адказ:
піша ў аіртыкуле «Умючымся ў перад- гэтага допіса т. Шкляева?
«Так, як я чьггаю, нідзе не зінойдзеце, бо
каістрычніцкае
ооцопаборніптва», што
Пэнтральны
орган нашай
партыі
«завяршэнне пабудовы першай фагы со" «Ппавда» (піша, што «ўвесь наш друк... я бяру) матзрыял з замежнаі літаратурыі,
пыяліістычшіга грамадстаа, зафіксавана Ў трымае цяпер эвгамеін перад
паіртняй, а яа рыскай імове ў падручнках натсана
'самай дэмакратычнай у свеце Канстыту- экзамен перад враінай. Экзамеін на высо- дрэнпа». У той-жа час, пасля ваняткаў
-цыі...»
кую налітычную
зрэласць, на астрату студавты звахоязяіць ' даюлоўш пераказ
Акраімя тато, у гэтым-жа
дртыкуле палітычнага начущця, на нрава бьщь да" лекцні ў кгазе на рувкаі «ове.
палулярызукиша заклятыя ворагі народа і стойным высоката звания
калектыўнага
Як бачна, рашэнне СНК СССР і ЦЕ
даецца
палітычна-.пгкодная
устаноука, арігаюзатаіра, агітатара,
прапагавдыста ВЕП(б) аб вышэйшай школе не дайшло
якая зводаіцца да таіго, што біць ворага большэівізма». Газета мясцкома гэтага вы- да фізіка-матэтяатычнага факультэта.
шляхам радаортвааня соцспаборніцтва.
сокага зваяня не апраўдзае.
А. К. I А. а

АПАЛІТЫЧНАЯІ ГАЗЕТА

Ш Т О ПАВІНЁН

ВЕДАЦЬ К О Ж Н Ы

ВЫГ АРШЧЫК

АБ ПАРАДКУ ГАЛАСАВАННЯ
Ў ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР
На прадвыбарчых сходах раібочых, калгаенікау, служачых, у чыр-зонаарме'Зіскіх
часдях І навучальных устаиовах па меры
набліжэшя дня
выбара? у Вярхоуны
Совет GOGP — 12 «нежня усё
больш
І больш цікавяцца пат)адаам галасаівання.
Найбольш часта дакладчыкам на сходах,
прашшгандыстам у г у р т а х задаецца ПЫ"
таінне:
— flitin чьшам выбары у
Вярхоуны
Совет па усёй неасяжнай краіне будуць
аобнвацца ў адзін даень?
Т ж , выбаіры f Вярхоуны Созет ССОР
буду'ць адбыівацца на працягу адааго дая
па у с я м у Созецкаму Саюзу — ад Балцікі
да Ціхага акіяна. ад Батумі на поўдні да
востраіва Рудольфа яа поуначы.
Днём
выбарау. як вядома, ДВЕ Саюза зацверjusif 12 сяелгая, даень нерабочы ў горадзе І Ў вёсны. 12 сн€жня з 6 гадзін раніны да 12 гадзів ночы ўсе 100 з лішнім
мільанаіў совецкіх
вйбаршчыкаў, дзе-б
яны ні іпражывалі ці знаходзіліся ў гата
час, павінны зыканаць ш ) й грамалвянскі
дсгўт — отрывячь уітізел у выбарах дэпутатаў у Вятксоўны Совет СССР.
Як івяідома 3 «Палажэння аб выбарах
у Вярхоўвы Совет СССР»,
галасаваине
правозріцца па выбарчых участках. Штодэёвна яа працягу алошніх двацнаці дзён
сеірад днём выбарау Участовая sbJbapчая камісія праа даук і ітапымі опосабамі, якія ёсць у яе рагпа-радаэнні, аяіавяшчае выбарінгчытіаў аб дні і месцы вьг
бараў.
Mwua выбараў устанаўліваецца Участковай выба[рчай камісіяй. Зусім яіспа, ішто
іпамяшканне, дзе будве ішавотіцца галасаванне, пазінна быдь дастатковым для
таго, жаб усе выбафшчыкі даяага участка маглі на працягу
аднаго дня ажыццявіць свай выбарчае права.
Кожны выбарпгчык таласуе
аісабіста,
з'яўляючыся для гэтага ў выбаірчае памяапканне. Тут ён прад'яўляе юазсратару
ўчастковай выбарчай камісіі паншарт, ці
жалга'сную кпіжкуТ ч і профсашны білет,
ці іншае пасведчанне асоібы. і оасля пра•веірікі па апку выбаірапчыкаў і адпазедпай
адйнатсі ў сшсу, якая паказвае,
што ё^н
з'явіўся на выбаіры. 'вьтбаржчык ітрымоўвае бюлеггані і канвещт устаноуленага ўзору. Адзін бюлетэнь выдаецца для выбаpaf дапутатаў у Совет Саюза, другі—^для
выбаіраў дшутата ў Совет
Нацыянальнасцей. Грамадзяне. якія жывуць ціэнаходвяццз ва тэрытоірыі аўтаномных рэспуіблік,
аўтаномных абласцей і нацыя"
надьных акруіг, атрымаюць
яшчэ трэці
бюлетань — для зыба^ау
дапутата ў

Тэта варожая «тэорыя», што, быццам,
быт — асабістая, прыватная справа, мела
месца І Ў БДУ. Трэба прама сказаць, што
у нас на быт глядзелі скрозь пальцы, як
на другарадную пабочную справу. 1, зразумела, гэта скарыстоўвалі розныя нягоднікі.

У памяшканяі, дзе аоібываецца занаўненне бюлетэвяў. аатрэбна
мець стол,
стул, чарнільніцу, іручку — больш нічога. Калі памяшканйе
разгароджана на
нежалысі ізаляваных
аддэялейняў. то У
кожныім в іх пазіяен быць невялжі стол,
стул, чатшльшца і ручка. У паімшшсанні.
две албываецца галасавание, павійен захоўвацца парадав. Самая ярацэдуіра галасавапня правосвіцца шляхам айускання ў
выбарчую окрьгаку (урну) бюлетэняў з
проэвішчам кандыдата ў дэпутаты Совета
Саюза і 3 проввіапчам кандыдата ў дэшу
таты Совета Нацыянальнасцей, еапячатаных у адным каінверце.
Выбадашчыкі. якія не маюць
магчымасці ў сілу непісьмепнасці ці якога-небудаь фізічнага наіахопу самастойна запоўніць выбаірчыя бюлетэні, 'маюць права
запрасіць у пакой. дзе запаўняювда выбарчыя бюлетэні. любога другоіга выбарпгчыка для запаўнення выбарчых бюлетэняў.
Роўна ў 12 гадзш ночы ді!я выбараў
старшыня Участковай
выбарчай
камісіі
абвяшчае падачу
галасоў
закончанай.
Участковая вьгб'ярчая камкія тірыступае да ўскрыцпя выбарчых citpbiHaiK, каб
правеспі. ў прысутнасці
счіецыяльна на
то ўпаунаважаных прадстаўпікоў грамаі<жіх аргайіізацый і таварыств працоўных, а
таксам^ прадстаўніжоў і р у к у падлік галасоў і, стала быць. выгначыць результаты
галасаюання.
(3 газеты «Правда»).

Емельяяовна (для яснаспі адзпачым, што
Емельяновіча зараз няма ва
універсітэце. Бн атрымаў на-днях гадавы водпуск, але яюо брудныя справы заслугоўваюдь увагі, каб аб іх тсаць і зрабаць надежны вывад) лічылі добрым таварышом.
ціхім, спакойіным і нават наіўным хлопцам.
Але тут гльибока памыліліся. «У ціхім балоіце — усе чэрці водзяцца». Емельянов,
як кажуць, аказауся «ящиком Пандоры»,
пягодніюам у поўньгм оное гэтага слова.
У канцы 1935 года Емельяновіч плкахаў ( ? ! ) дзяўчыну, студентку, комсамолку Гранчык Аню і затым неўзаібаве на
ёй ажаніуся. Ну, юправа не ў гэтым. У«я
бяда заключа«цца у тым, што ён калчаткова страціў чалавечае аблічча, пачаў запоям асуціць і ўісімі сродкамі і спосабаш
здевквацда над маладой жапчынай. Дахо"
дзіла да таго, што гэты наіглец зневажаў
Гранчык на кожным кроку і ні ацзін раз
праібавау пусцідь у ход кулака; вожны месяц забіраў у яе стыпендыю;
і
прапіваў, а яна
сядзела
не еўшы.
Горш
таго, калі ў Гранчык не было грошай,
Емельяновіч
прымушаў
яе
пазычаць
чырвонцы
для выніўкі. I,
нарэшце,
гэтай вясной Ембльяновач жапчаткова «разлюбіў» Гранчык і
ажаніўся на
другой
дзяўчыне, якуіо ,ўжо таксама... пакіпуў.

Уое гэтыя факты, як пяруцом і маланкай атлушаць быўшых гістфакаўскіх «пачальнікаў» Багалюбава і Мельнічокка. Фа^
культэцкія «шляпы» не ведалі і тато, што
Сёння мы ВЫНОСІМ на суд нашай гра- Ем«льяновіч канчаткова заграз у п'янстве,
мадскасці пошлыя, абьгеацельскія дзеянні прапяў апошняе пальто, скрыпку і іншыя
рэчы. За бытавое разлажэнне яго вызыіюі ўчынкі.
На гістарычным факультэце студэнта чылі 3 таварыіства сляпых, і вось пасля
Менск, друкарня «Звяз№».

прмвяраць
і ддпдмптць

Партийная арганізацыя даверыла мне
Совет Нацыяналь'насдей ад сваіх аўтаном- вялікую і адказпую работу, вылучыўшы
ных утват)эшіяў і пацыяпалыіых
ажруг, мяне прапагандыстам. Я пастараіося паж і я шаюылаюць, згодна Сталінска-й Канстытуцыі, дэпутатаў у Совет Нацыяналь- большэвіцку апраўдаць давер'е партыі.
насцей.
Прапагандысцкая работа для мяне ноБюлетэні ў адціаведнасні з артикулам вая і я хачу, каб мне, ды і ўсім прапа80 «Палажэння аіб выбаЬах у Вярхоўны гапдыстам бьиа аказана з боку
нашага
Савет СССР» павінны быць запячатаныў парткабінета належная ўвага. Патрэбна,
адзін ікаінверт і ашушчаны ў адну выбарчую 'сврьшку (урну). У паімяшканні для каб да кожных заняткаў прапагандысты
BHdaTtaf выдзяляецца для запаўнення бю- былі забяспечаны высокакваліфішваным
летэняў acoitaH пакой, у якім 12 снелоня кіраўніком семіпара'і кансультантамі.
Я
3 6 гадаін ваніцы да 12 гадеід ночы за- утершыню праводжу заняткі гуртка і . х а бараняецца прысутнічаць каго-б там
пі
парткабінета
была
было, аіпрача галаюуючых. Члены Участ- цеў-^бы, каб 3 боку
козай выбарчай камісіі тавсама яе маюць аказана мне дапамога ў складанні плана
права ўваходзіць у тэты
пакой. Калі заняткаў і канспекта.
Участковая выбарчая камкія далуокае ў
У кабінеце
часта няма
падабранай
паікой для ізашаўяеіння бюлетэняў адначасова некалькі выіба-ршчыкаў, пакой гаты літаратуры да запяткау і зусім адсутніпавінен быдь аібсталявая перагарожам! і чаюць наглядныя дапаможніві.
шырмамі так, каб у ®ожнай жабінцы ці
Трэба таксама наладзіць абмен вопыізалявапагй чаістцы пакоя адначасова запатняў бюлетэнь
толькі адзін выбшр- там работы прапагандыстау.
шчыж.
РУСІНАЎ.

БЫТ—НЕ АСАБІСТАЯ СПРАВА
Мы любим парад,
нарядную песню,
Говорим красиво,
выходя на митинг.
Но часто под этим —
покрытый плесенью.
Старенький-старенький бытик.
В. Маяковский.
Мы—пакаленне, «яароджаяае буран»,
жывем у вясну чалавечага шчасця, і ўсямерна змагаемся за новы, здаровы, культурны быт. Мы 3 усёй рашучасцю, з усёй
сілай выступае супроць
хуліганаў,
дэбашыраў. супроць людзей, якія загразлі ў
п'янстве, нячэсных у адносінах да жанчыны, да таварышоу, да абавязка|, людзей, ЯКІЯ апаганьваюць нашу прыгожую
совецкую сапраўднасць.
Нам добра вядома, што ворагі народа
рабілі стаўкі на бытавое разлажэнне нашай моладзі, і ў першую чаргу праз п'янК1. Банда Фашысцкіх мярзотнікаў старанна раснаўсюджвала «чуждыя большэвізму
ўяўленні аб быце, як аб аіабістай, прыватнай оправе," якая не мае, нібыта, адносія
да палітыкі».

ПДТРЭБНД

Галоўлітбел N: 3306.

Хроніка
* у пачатку гэч'ага месяца распачала
работу школа матацьгклктаў у 'смадзе 5
груп па 25 чалавек у кожнай. Заняткі
праходзяць без адрыву ад вучобы. Да
кастрычніцкіх свят
адбудзецца
выпуск
адной групы у колькасці 20 чалавек.
* 3 25 кастрычніка пачынае работу
школа аўтамабілістаў у ліку 50 чалавек.
* Пры прафкоме працуюць
мастацкія
гурткі студэнцкай самадзейнасці:
народных танііаў паді кіраўніцтвам хорэографа
т. Алексютовіча, домравы — над кіраўніцтвам т. Дрэмлюка і харавы гурток над
кіраўніцтвам кампазітара Сакалоўскага,
* 4 лістапада прафком праводзіць у
313 аудыторыі вечар совецкай музыкі.
* 5 лістапада адбудуцда вечары студанцкай самадзейнасці па факультэтах.

НА ЗДЬІМКУ: фупа дзяўчат-фізкультурніц — удзельніц Варашылаўскага кроса — Барысевіч, Стюлькевіч, Русецкая,
Ероменка і Залатарэнка.

Варашылаўскі

крос

іс -к "к
КАМАНДА БДУ ЗАНЯЛА
ПЕРШАЕ ^ПЕСПА
12 кастрычніка адбыўся маісавы асенні крос імя маршала Савецвага Садаза
тав. Варашылава. Задача кроюа—падвлдзенне вынікаў лёгка-ат.т€тычйага сезона
і здача норм па бегу на значок ГПА другой ступені.
Наша каманда выступала ў першай
групе епартыўйых добраахвотных та«арыютваў. Уеяго было жаля 10 тысяч
удэельніваў.
Гэга б ь ш 'саныя
вяліжія
спаборнщгвы, каяі-небудзь правадаімыя ?
горадзе.
БДУ выставіў каміаніу ў ісыадэе 14
мужчын і 6 жанчьга. Да кроса ігы рыхтаваліся датайі сур'ёзна, з 1 к а й п р ы ч т а
правялі 5 трані'ровак.
Дыстапцыі Лроса быліі па тврасячонай
мясцовасці. Каманда БДУ занята перпгае
мвсца і атрыімала прыз Дома Чыразюінай
А'рміі імя тав. Варашылава.
3 удэельнкаў каімавды добірыя рэзультаты павазалі: тг. Варысевіч, Крышчановіч, Стюлькевіч, Сідаірэяка, Лісавовіч.
Т!»ба адзяачыць, шгго фізкультурвіая
кафедра БДУ не прымала ўдэелу ў падрыхтоўцы да кроса.
Б.

УНіВЕРСІТЗЦКі ЛЕКТОРЫИ

Ко'мсамольскі камітэт, праіфком 1 навучальная частка арганізавалі для студэя* 6 лістапада адбудзецца ўрачысты ве- таў і нлвуковых работнікаў універсітэта
чар, прысвечаны Вялікай
Кастрычніцкай лекторый. Работа лекторыя пачалася з
рэволюцыі. Пас.ія вечара—^канцэрт сіламі лекцыі дацэнта Ефімава: «Барацьба кітайскага народа за сваю
незалежнаспь»
і
студэнцкай самадзейнасці.
длклаіа тав. Каліны
аб ціхаакіянскай
праблеме».
* 7 лістапада ў 313 аудыторыі кіно.
20 і 21 кастрычніка адбыліся лекцыі
* 8 лістапада ў актавай зале адбудзецпрафесара Годнева '«XX год совецкай біяца вялікі канцэрт сілаііі леппшх актораў хіміі і фізіялогіі», прафесара Базілеўскага
БОСР.
«Дасягненні совецкай астранаміі за XX год».
гэтага ён бярэ ®одпуч:к з універсітэта. Бясспрэчна, гэты водпуек трэба расдэньваць,
ж своеасаіблівую шьгрму, за якую Емельяновіч схаваўся, каб не адказваць за свае
брудныя справы перад студэнцкай грамадсиасцю.
Нас асабліва 'здаіўляе і такі агідны факт,
што ў БДУ «не ведаюць», што студэнт V
курса фізмата, комсамолец Харлан павінуў
дзяўчыну э дзіцём на руках. Гэты «прахвост» «цаніў І нежыу» дзяучыну толькі
да таго чажу, пакуль яна не стала маці.
Д'эе быў у Харлана чалав«чы твар, калі ён
рашуча адвярнуўся ад дзяучыны у той
момант, калі да яе павінна была быць
асаблівая павага і клоиаты.
Заліваючыся горкімі слязьмі, жанчына ў
мінулым годэе прьгходэіла ў камітэт комсамола і пераканальна прасіла, каб уздзейяічалі на Харлана і прымуалі няігодшка
даяіамаігаць у выхаванні дзіцяш.
Але авохці! У камітэце комсамола аб'межавалкя тым, нгго паспачувалі, паціскалі плячамі і на гэтым справу эамялі, зацёрлі, а прахадзімец Харлан увільваў ад
уплаты аліментаў.' Аднак гэты нумар не
прайшоў. На баку аховы інтарэсаў мацярынства ў пае стаяць со-вецкія закоіны.
Заслугоўвае ўваігі, каб пісаць, гаварьщь
і в^-чыць на гэтым друтіх і тое, што некаторыя студэнты ў быту набьчі сабе сумную
славу «куцілкі і дэбашора». Мы ўсе нядаўпа .чыталі загад па БДУ, дзе ўказвалася,
што студэнтам Туіпіцу (3-п)і курс хіімфака)
і Тамашошу ( 2 - d курс гістфака) аібвяшчаецца суровая вымова за хулігадства. Мнопім не ясна, у чым выразілася гэта хуліганства. Мы' пастараемся ТІТ даць вароткія
каментарыі да загада рэктара.
У адзін 3 вераснёўскіх вечароў гэтыя два
веразлучныя сябры па бутылцы Тупіца
Тыраж 1000 экз.

Тамашоў наяііліся да непрытомнасці і вакіравалкя ў горад паказаць свае п'яныя
твары, а эатьга заішлі ў рэста,ра.п па Совецкай і пача.ті там зиеважаць афіцыянтаж. За апоішйіх заютупіліся ваенныя. Вось
т>т і адбылося тое, што называецца «дебош ў нецвярозым відзе».
Нашых неразлучных сяброў па «кудяясу
і дэбошу» прама з рэстарапа запрасілі,
куды гэта належыць, і воюь там, дэе гэта
належыць, яны здаіачываді блізка каля
сяда. Зараз вядзеіцца следства d, бясщрэчна, будто суд. Партарганізацыя вызшочыла
Тупіпу 3 кандыдатау партыі, а каімітэт
ком.га.мола выключыў Тамашова з членаў
ЛКіСМБ. Наша універсітэцкая граяадскасць
заклейміпь гнусныя,
хулігайскія даеянні Тупіцы і Гамашова.
Нарэшце, некалькі слоў пра студэнта
111 курс гістфака, комсамольца Восцю Германа. Пра ЯГО многа гаварылі на «ходах,
што ён расшушгчан у быту, вельаи часта
лрыходзіць у інтэрнат позна ноччу, але ўсе
гэтыя 'СІгналы астаюцца, як енк у пустыЙІ. Ніхто І НІКОЛІ сур'ёзна не заняўся Германам, хаця ён, як І ўсе вышэй указаныі
«персоны», на кожным кроіку парушаі
правіла, агульнавумеонага
соцыяліктьгчнага жыцця. Ізараг. ікалі стала вядомі
штовяспсл гэтаіга года Герман, сабраў'
шы на лячэвне ад розных устаноў буй'
ную суму ирошай (каля 2 тысяч руб.).
прапіў іх, прагуляў — яму н-іхто і нічога не гаворыпь.
Трэба яшчэ і япгчэ раз падкрвсліць, то
пьгганнем быта, пытаннем асабістага жьй
ця студантаў, пытаннямі этыжі і маращ і
нас не эаймаліся і зараз .не займаюцго
Трэба, нарэнще, зраз>тіець, шго быт—гэг
не асайістая справа.
Я. ПАЎЛОЎСКІ.
Адказ. рэАактар Л.

КАМІШЖІ.

