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3 моманту апублікавання
пастановы ЦК ВКП(б) аб аднаўленні приёму
Ў партыю прайшло не мала часу, аднак наша партыйная арганізацыя расце зусім нездавальняюча. Гэга ў той
Камітэт час, калі мы маем выдатных
непарСталінскі
Цэнтральны
выбары т и й н и х большэвікоў, дастойних биць
ВКП(б) пастанавіў правесці
кіруючых партийных органаў у перы у радах большэвіцкай партйі. Да ліяд красавік — першая палова чэрве- ку ІХ трэба аднесці агітатараў і прагэтай
ня 1938 года. Гэта гістарычнае ра- пагандыстаў, я к і я вйраслі на
рабоце.
Нездавальняючьг
шэнне Цэнтральнага Камітэта партыі а^казнай
з'яўляецца сур'ёзным экзаменам
для рост тлумачицца зусім недастатковай
ўсіх
партийных
арганізацый,
для работай парткома, я к і дрэнна арганікожнага комуніста пазсобку. Для па- заваў работу са спачуваючымі і асшай партыйнай арганізацыі раённым татняй масай. Асабліва нецярпіма такамітэтай
партыі дзень
выбараў кое становішча, калі вандыдати з вяЛІКІМ стажам дагэтуль не яогуць быдь
установлен 22 красавіка 1938 года.
пераведзены ў члены партыі.
Да выбараў ірэба весці сур'ёзную
Цяга Ў партию велізарпая. I
мы
большэвіцкую падрыхтоўку.
«Выбары
павіннй
дапамагчи
дастойным
людзям
кіруючых партыйных органаў павінны
быць праведзены пад знакам далейша- уступіць у яе рады.
га, усямернага ўздыму нартыйна-палітычнай работы,
умацавання сувязі
партарганізацыі з масамі і паспяховага выканання палітычных і гаспадарчых задач, я к і я стаяць перад партарганізацыямі».
Не адкладаючы ні на адну
мінуту
работы ла падрыхтоўцы да
выбараў,
аартыйны камітэт павінея неадкладна л^іквідаваць
недахопы,
меўшыя
месца ў рабоце парткома.
Трэба
з
ўсёй рашучасцю перабудаваць работу
па палітычнаму выхаванню ма«, не дапускаючы скачкоў і кампанейшчыны ў
гэтай сурезнай справе. Пытанне партвучобы комуністаў набывае выключна
Ъажнае значэнне. Тым не менш мы маем
не/столькі іблккучаеістановішча. Нікому
не сакрэт, што школа па вывучэнню
гісторыі ВКП(б), якой кіраваў
член
парткома тав. Маханёк, мела неаднаразовыя зрывы заняткаў па віне самаго кіраўніка. Не лепш становішча
і са школамі комеамольскай і
профсаюзнай палітвучобы. Партыйны камітэт павінен па-большэвіцку наладзіць
работу парткабінета, я к і павінен
сістэматычна забяспечваць прапагандыстаў і агітатараў адпаведнай дапамвжнай літаратурай і т. д.
Наша большэ'ВІцкая нартыя з'яўляецца
перадавым
атрадам
бочага
класа.
Яна
з'яўляецца
кіруючай партыяй,
яна
карыстаецца
бязмежпай любоўю і адданасцю мае.
Усё, што ёсць лепшае ў радах рабочага класа і працоўнага
сялянства,
мы павінны прыцягнуць у рады большэвіцкай партыі. Партыйны
камітэт
павінен дапамагчы лепшым
людзям
падрыравацца да ўступлення ў рады
парты і. Групы спачуваючых і комсамол павінны быць тым рэзервам, адкуль мы павінпы папаўняць свае рады. Задача парткома — забяспечыць
іістэматычнае выхаванне спачуваючых
І вучыць ІХ большэвізму. '

О P ГЯН

ЗРЫВАЮЦЦА
Гушов па
вы'вучэішю
гісторы'і
ВКП(6), у яікім займаюцца
чле-йы і
каедьгдалгы партыі, на працягу трех
год працаіваў нядрэаіна. Слухачи рзгуляірна рыхтаваліся, і заняткі пр;іходэілі жыіва і ціікава. 3 пачатку гэтага
года кіраўніком гуртка быў вызначан
тав. Чымбург, які правёў пекалькі заняткаў, затым быў вылучан тав. Валчок. Йаоля Валчка кііраваць
гуртком

На кансулыацыі па гісторыі ВКП(б)

ЛАЛІТГУТАРКІ НЕ ПРАВОДЗЩЦА

Па сёння Ў партком паступіла
21
Фармальна ў інтэрнаце па Школьнай
заява аб уступленні ў партыю, з я к і х вылучана 5 агітатараў, але палітгу4 чалавекі агульна-партыйным сходам таркі ў першым паўгоддзі не праводзізацверджаны ў рндыдаты КП(б)Б. 3 ліся і зараз не праводзяцца. Агітатар
ліку кандыдатаў/тры чалавекі
nepfi- — член партыі тав. Поляк нават ні
ведзепа ў члены партыі. Парткомам разу не заглянуў у інтэрнат. Агітатар,
комсамолец Чэрняк, ён-жа член прафпринята ў члени партйі 3 чалавекі і
кома ЕДУ, таксама не праводзіць палітў кандидаты—1 чалавек.
гутарак.
Сярод принятих у кандидаты парАгітатар Рэхсон заяўляе, што яму
ты! мы маем лепшых
комсамольцаў, трэба рыхтаваць залікі, а. пе палітгувыявіўшых сябе на прапагандысцкай таркамі займацца. <Я не супроць па1 агітацыйнай рабоце (Озер, Пракапо- літгутарак, а праводэіць мне іх часу
ВІЧ І Бандаровіч). Безумоўна,
гэгыя няма>, — 3 усмешкай гаворыць ён.
лічбы не могуць задаволіць нас. ПарЦ. МЕДНЖ.
тыйны камітэт павінен весці вялікую
палітыка-выхаваўчую
работу
сярод
студэптаў, навуковых работнікаў, каб
забяспечыць рост партыйных радоў за
Ужо чацверти год
ми
вивучаем
лік лепшых патрыётаў
соцыялістычгісторыю партыі на палітзанятках. Папай радзімы.
ЛАПУНОУ.
чал! 3 народнікаў у 1935 г. і ледзь ваканчылі пятым годам у 1936
годзе
Далей оправа ніяк не ідзе. Што-ж пепаічаў тав. Махаиёк. I так у
гуршу рашкаджае? Уся бяда ў тым, што на
кожныя ла-тітзаняткі прыходзіць новы
змяпілася т р и иралагандысты.
Кожны новы прапагшвдыст Пачынаў прапагандыст, а зачастую няма н і стазаіняггкіі 3 новай тэми, у
рэзультаце рага. Hi новага. Такім чынам, вьгвучэппа аяіпой І той-жа тэме праводзалася не гісторьгі паргыі не ідзе наперад.
на некалькі заняткаў. Слухачи гуртка
У гэтым годзе ў нас ні адной тэмы
з р і м пеірасталі рыхтавацца. У алошНІ час каля трох заняткаў сарвалася не прапрацавалі так, як гэта патрэбяа.
(н-е в'явіўся прапагалдыст тав. Маха- За апошні час ми прапусцілі 8 палітзаняткаў толькі з-за тагю, што няма
нёк).
ТАЛАН.
прапагандыста. Мы прыходзім на заняткі, але ходзім на карыдору і так ні
S чым ідзем дамоў. Наг. сустракаюці.
члены камітэта і пасылаюць у гурткі,
дзе вывучаюць гісторыю партыі таго
перыяда, я к і мы
пачалі
вывучаць
яшчэ ў 1935 годзе. Члены
камітэта
робяць гэта таму, каб людзі не хадзілі
дарэмна па карыдору, а, па-другое, ка«
зняць 3 сябе віну за зрыў заняткаў, а
нам не цікава слухаць чацверты год
адну і тую-ж тэму.

УЖО ЧАЦВЕРТЫ ГОД...

ПАРТЗАНЯТКІ

у прапагандыста т. Ваучма.

Хочацца, нарэшце, сказаць: натрабна комсамольскаму камітэту звярнуць
самую сур'ёзяую ўвагу на наш гурток
і наогул на ўсе гурткі.
В. МАЛАКОВІЧ.

СМЯЛЕЙ РАСШЫРАЦЬ РАДЫ ЛЕНІНСКАГА КОМСАМОЛА

у бягучым навучальны'М годзе комсамольская арганізацыя універсітэта
вырасла на 76 чалавек. Гэта ў два разы больш, чым у мшулы.м годзе. Разам 3 тым было^ бахвальствам сказаць, што 3 ростам у нас справа tifiстаііць добра. На геафаку і гістфаку
амаль зусім няма росту (за гэты перыяд ком'самольс'кад аргааіізацыя геафава выірасла на 8 чааавек, гістфака
— на 12 чалавеік). А
несаюз»ай-жа
моладзі миогаь
аюаібліва на I курсе
лістфака і геафака.
Ко.чсамольс.кал
група I курса геафака на чале з комМы не можам і не маем права за- соргам тав. Калітухо не ц к а в і ц ц а
бываць словы таварыша Сталіна
на ростам комсамольскай аргаяізацыі, не
лютаўскім Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 праводзіць сярод несаюзнай моладзіі
года аб спалучэнні палітыка-выхаваў- работы І яавалр у саімой комсамольскай
чай работы з гаспадарчай. Аднак фак- рруіпе Ў сатсаівіку не праіведзена схода
ты гавораць, што партыйны
камітэт па вывучэиню прамовы Л ш ш а на HI
не заўсёды і своечасова займаецца гэ- з'ездзе комс-амола, не аргаінііза®аял ні
тымі пытаннямі. Пытанні камплекта- адной экокурсіі. Комсорг не цікавіцвання аспірантуры, падрыхтоўка
да ца, ЦІ наведваюць комсамольцы і несесГі,
дзяржэкзамена,
дысцыпліны саюзінаія моладзь групы
даклады і
яшчэ і зараз праходзядь міма парта{^ Л0КЦЫІ, ЯКІЯ арганізуюцца камітэтам
ганізацыі і парткома.
комсамоза і прафкомам. Радаівыя комсамольци
ррупы аддалі на водкуп
Задачы, пастаўлбныя
Цэнтральным
усю работу комсоргу, не. дапамагаюць
Камітэтам партыі па правядзенню адяму, а комсамольцы
Гладкі, Сонік,
чотна-выбарчай кампааіі, партийная арЛескавец і іншыя змагіі-б аказаць
гавізацы'Я оавідна выканаць з гонарам.

добрую данамогу тав. К а л і т р о . Штма
работы ў ррупе, пяма і
іросту. 3 20
чалаівек несашнай
моладзі
толькі
адзій таварыш прынят у комсаічол.
Нельга сказаць, што сярод мадаазі
унгвероітэта
няма людзей дастак^ва
падрыхтаівайы« і жадаючых уступіць
у комсамол. Гэта быў-бы
паклёп на
нашу моладзь. Не сакрэт, што з дня
Ў дзень расце палатычная аіктыўтаіць
І свядомасць моладзі. Сваю аддаінасць
опраіве комупізма, сваю
палітычную
аіктыўнасіць соівецкая моладаь з аісаЛлівай сілай
прааэманстраваіла ў час
выіба5)аў у Вярхоўны Совет СССР.
ЦК ВЛКСМ у рашэинях
пленума
адзначае, што важнейшай ирьгчыиай
нездавальняючага росту В Л І ^ М
з'яуляецца неразуменяе
шогіімі комоамоль^кімі работніі'камі характару і сутнаісці лвнкскага комтамола, ак масавай беопартыйнай аргавшацыі,
якая
опачувае праграме
ВКП(6) і ставіць
оваёй мэтай выхаванне ўоёй працоунай моладзі ў духу комуніізма, і лічаць, што комсамол прымае ў свае
рады ўжо гатовых
палітычна-граматных, выхаваных людзей. Не выпадкова таму, што ўступаючым у комсамол

прад'яўлялі залатрабаванні, як у с т у
паючым у р%ды ВКП(б).
Пленум ЦК асудзіў практику экзадіенаў пры ўступленні ў комсамол. Ен
ізапісаў: «Забарапіць пры прыёме моладзіі ў комсамол праводзіць якія-б та
ні было палітычныя экзамены, строга
кіруючыся статутам ВЛКСМ аб тым,
што Ў члены комбамола прымаецца ў
індывідуальным парадку перадавая, адданая совецкай уладзе моладзь з асяроддзя рабочых, сяляп і служачых, якія
прызнаюць праграму,і статут ВЛКСМ.
Карэннай прычынай слабага
росту
ко-мсамольскай аргавізацыі універсітата з'яўляецца адставанне арганізацыйна-палітычнай работы ад узросшых запатрабаванняў моладзі. Неабхора часцей праводзіць групавыя адюрытыя
комсамольскія сходы з пытанняні вывучэння біяграфій правадыроў, іх в у
чэння аб выхаванні моладзі,
растлумачваць рашэнні
V пленума
ЦК
ВЛКСМ, арганізоўваць акскурсіі комсамольцаў разам з несаюзнай моладдзю ў
дом I з'езда РСДРП. Музей революцы'і,
на прадпрыемствы Менска,
уцягваць
прынятых у комсамол у актыўную грамадска-палітйчную работу.
^

БУЯКОУ.

МОЛАДЗЬ АВАЛОДВАЕ
АБАРОННАЙ СПРАВАЙ

ЯШЧЭ РАЗ ЛБ

Ворагі народа, якія доўгі часаірудвалі
на геафаку, нанеслі шмат ш к о р
Студэнты
нашага універлітэта з
поспехам
аівалодваюць
абароннай універсітэту і ў асайлівасці геаграфічсправай. У аўтомоташколе займаецца нам'у факультэту.
Здавалася-б, што дэканат геафака
127 чалавек і закончила
ужо
39.
Падры'Хтавана і перэаггэставаяа 54 іп- павінен быў с^трозна, па-большЭ'ВІцку
шкодструвтары ППХА. У гуртку па здачах ўзяцца за лікв'ідацыю вынікаў
ніцтва,
за
наладжванне
вучэбаага
пранорм на ППХА займаецца 125
чалацэса
і
наогул
усёй
работы
факультэта.
век. На кожным фавультэце створаны
г у р т к і ППХА па здачы норм,
я к і м і Адаак на справе мы бачыи зусім інкіруюць аашы інструктарьнстудэінты. шае з'явішча- Дэкан геафака тав. АнфакультэУ аараклубе займаюцца і р ы х т у щ ц а друшчанка належнай увагі
ту не ўдаяляе і ято работай не цікастаць лётчыкамі 5 чалавек.
віцца. Кіраўніцтва факультэтам факДва разы універсітэт удзельшчаў у тычна ўзначалквае тав. Зубрыцкі, я к і
аігульіна-<гаірад«кіх стралковых спабор- слаба падрыхтаван да гэтай работы. I
таму не выпадкова, што на геафаку адаііцтвах, дзе нашы
каманды занялі
сутйічае дысцыпліна, слазненні і прапвршае І другое меюцы.
Найлепшыя г р ы тут—'3івы.чайнае з'явішча.
выініікіі па отральбе
далі тт. Рудава,
Вайноўіокі, Огаівкевіч і іншыя.
Нашы іінструктары ППХА накіраіва-.
ны штабам ППХА на заводы і ф ^ р ы ві гараідз Мвнска для праверкі і аказайня на месцы дапамоігі. Хрэба ааэначы'Ць лепшыд факультэцкіх работйі'Ю^ АСО, я)к тав. Луцэвіча (гістфак),
Семіжоін (хімфак). На
фізмаце-ж да
гэтага ча<^у абарояяая работа была пастаўлеяа дрэнна, хаця там і ёгць усе
умовы і сілы.
НАВАЛЕВІЧ.

І эктотя

ГЕЛФАКУ

Факты аб дрэіннай пастаноўцы работы
самі гавораць за сябе. Не гледзячы на
тое, шго геафак к н у е ўжо чатыры годы, да гэтага часу факультэт «« ўкамплектаван
нрафесаірска-выкларыцкімі
кадрамі, па цэлалу раду профільных
дысцыплін выікладчьгкі зусім адсутнічаюць. Аб рабоце кафедр' і гаварыць
пяма чаго, бо яны існуюць толькіфармальна. К а б і н е ш фізічйай і эканамічнай геаііра)фіі т а к с а ш знаходзяцца ў
непрыглядным становішчы, работа ў іх
як след ие арганізавана, студэ'пт ' не
мае магчымасці
атрымаць кансультзцыю яа цкавячаму яго пытанню.
Да заліковай сесіі асталося вельмі
мала часу. Але дэканат
вядзе ніякай падрыхтоўчай і)аботы. Больш таго—у яго рабоце іспуе поўная нераз-

н я ГРАЗІ І ПЫЛЕ

Чыста апраиутаму студэнту нельга
з'явіцда Ў аудыторыі універсітэта, бо
парты, крэслы, сталы ніколі не выціраюцца ад пылу. У 313 аудыторы.і
можна ўбачыць п'еравернутыя краслы.
І кафедру, месяцам! не выцертае ад
пылу шяяша.
Прабіраешся ў гэтай
аудыгорыі праз гуртам наваленыя f
праходах крэслы да злапалучяай парты, садзішся І к свайму вялікаму
здзіўленіню бачыш на рукавах пыл. I
так 3 дня Ў дзень.

Старшыйя AGO таів.
Маіразеьіч —
студэнт П курса—лічыць, што яго работа заключавцца
толькі ў
межах
оваёй групы. Работа AGO да
гэтата
часу ие иабыла шырокага
«асавага
характару. Совет АСО не кіруе г р у ш вымі АСО^аботнійаяі.
Ёсць на рабфаку і фізбюро, якое
таксама пічога не робіць. За
ЭІМОФЫ
час нормы на лыжах на значок
ГПА
здалі г о л ш і 5 чалавек. Здачамі а « т а г
НІХ норм на ГПА ніхто не займаецца,
ие гледзячы на тое, штО ёсць платан
работнік фізкультуры на рабфаку.
ФРЫД.

Лепшая

каманда

страпкоў

БДУ.

ДЯЛЕИ ТМК НЕЦЯРПІМа

Мы спадзяомся, што рэктарыят р і варсітэта і партком неадкладна зоймуцца с-правзірі геафака.
С. Т.

ФЕЛЬЕТОН

прыбі'ральшчыцы.
ПразіВ'інеў званок. Пачалася лекцьм,
але тут-жа яна прарыіваецца, бо лектару патрэбла запісаць на дошцы дату, прозвішча І т. д., а зрабіць гэтага
ёп не можа: «хотосьці» вынес з аудыторыі до.шку, тралку і крэйду.
• 1 т у т перад намі эноў фітура тав.
Ліхтарніікава. En спяшаецца. Вн к і руе. Ен-жа гаспадарвік, у яго вельмі многа работы. Ен занят «важньші»
справамі. Яму няма часу займацца аулаібараторыямі,
кабіяеПрарэктар па гаепадарчай
частцы дыторыямі,
тав. Ліхтарнійаў 'рашыў, што універ- тамі.
працірДк відаць, рэктару універсіітэта тав.
у рабфаку яшчэ з
пачатку наву- сітзту абыйдзецца дзешавей
ка
парт
ад
пылу
рукавамі
студэінтау,
Бабраўніцкаму
прыдаецца пацікаівіцца
чальнага года быў выбран совет Асоработу выімш®алі ўсімі гэтымі *дробіязяма».
БІРЫЛКА.
авіяхіша. Людзі ў яго ўвайшлі, здава- чым калі-б гэту
лася-б, знаёмыя з абароннай работай, але совет АСО нічога не робіць.
Нормы на значок ППХА першай ступені не ўсе студэнты здаія'і, зан'яткі
3 няэдаўшы'МІ нормы не npaiBo-fnTima,
жадаючых-жа здаць нормы ёсць многа. Заняткі па падрыхтоўцы варашылаўокіх стралкоў I i И ступвш таюсаыа йіхто не праводзіць.

НАЛАДЗІЦЬ АБАРОННУЮ РАБОТУ

бярыха. Да гэтага часу кіраўніцтва дэканата не падумала аб састаўленяі графіка правядзеняя залікаў, студэнты не
ведаюць, што і калі будхць здаваць. У
I свеце прыведзеных фактаў неабходна
• ўказаць на тую акалічнасць, што само
кіраўпіцтва дэканата зачастую зрывае
нармальную работу студэнтаў. На 23
сакавіка быў прызначан залік па курсу геаграфіі глебы, я к і быў прачытап
тав. Андрушчанка. Студенты пяці фуи
рыхтадаліся да здачы. Але нечакана
для ўсіх дэкан геафака т. Андрушчанка выязджае' з Менска у невядомым
напрамку, пікога аб гэтым не напярэдзіўшы, І здача заліка зрываецца

АД31Н ЗАГАД АДМАУЛЯЕ ДРУГІ
Калі хто-неблгзь будзе сумнявацца ў
гэтым загалоўку, то можа з'аглянуць у
загады 'рэктара і пераканацца.
Отудэнт ПІ курса гктфака Кандыбовіч В. яшчэ ў пачатку навучальнага года
ўзяў перавод у вячэрні
педінстытут.
Як водзіцца ў такіх выпадках, перавод быў аформлен загадам № 273
ад
25 касхрычніка 1937 года па БДУ.
Але, як гавораць, у«ё цячэ, усёзмяняецца, а ў даным выпадку, што пішаццца сёння, забываецца заўтра, адна паперка адмаўляе другую. КандыбоВІЧ дзесьці там працуе, вучыцца,. здае
залікі І нічога не ведае, што яму
ў
БДУ добрыя дзядзі І цёці рэгулярна
выпісваюць па 175 ірублёў у месяц.
Студэнты, абураныя гэтым, не раз заяўлялі касіршы, у бухгалтэрыю, у дэканат, што Каядыбовіча Ў БДУ няма,
але, авохці! Для букваедаў мала, вуснай заявы, ім патрэбен афіцыяльны
дакумент—паперка. Дык
у
чым-жа
оправд, таварышы з касы,
бухгалтеры! ! дэканата, вазьміце аф!цыяльны
дакумент, прачытайце загад № 273.
Хаця, праўда, што гаварыць аб гэтым
загадзе, кал! 25 саісав!ка з'яв!ўхя ўжо
яовы загад № 63, па якому ўстанаўлівалася стыпендыя студэнтам БДУ на
друг! семестр 1937/38 навучальнага года, 1 тут сярод соцвнь" прозвішчаў
ёсць ! Кандыбов!ч В.

Мы звярпуліся за растлумачшшем
гэтага рэбуса да галоўбуха тав. Карэокага. Аяошні! замахаў ! рукам! !
нагамі: моў, мая хата з краю. Снісы
яа атрымапне стыпенды! па гіотфаку
складаў дэкан тав. П'янкоў, а я ў гэтай справе маленьк! в!нц!к. У сваю
чаргу, кал!-б мы звярнуліся да тав.
П'янкова, то ён, нанэўна, адказаў-бы:
гэта справа не мая, 'ідзіце да рэктара,
я маленьк! вінцік
наогул, мала звязан са студэнтам!.
' Невядома, на каго ўжо будуць спасылацца ! маленькія ! крыху большыя
віяціі'к!—! Карэльскі, ! П'янвоў, ! к і |раўй!к спраў, і, !ншыя работн!к! БДУ,
! кал! ЯНЫ ирачытаюць наступяы факт:
I студэнт Ф. быў выкрыт і із'ят як
і вораг народа. 1().саікавііка загадам JTs 50a
аформлева яго выключэ'нне з БДУ, а
праз 15 дзён, 25 сакавіка яго прозвішча паяала ў загад, як! ўстапаўл!р ў стыпендыю студэнтам, а затым !
у ведамаісць на атрыманне грошай.

Для многіх студэнтаў і аса^ліва H I і
IY курсаў не іспуе я і я к і х правіл дысцыпліны. Рад студэнтаў калі хоча прыходзіць і калі хоча ўходзіць з лекцый.
Студэнт Доўгаполаў лічыць, што для
яго лекцыі наведваць не абавязкова.
У той час, калі ідуць заняткі, Сапега
заўсёды ходзіць па кніжных магазіяах.
Hi аднаго раау яшчэ не быў на лекцыі
па Канстытуцыі Льюквец, ды і сам стараста групы Гольдман часі^ робіць
прагулы. Студэнты Рыбакіоў, Розенгауз,
Хто-ж усё-так! пав!нен? Рэктарыят,
Канстанцінаіў, Элыкіяд бываюць на лекнапэўна, установіцьДакая истфака тав. П'янкоў на лек- циях калі ім захочацца.
Нарэшце, к месцу будзе ўказаць тут
цы'ях Канстытуцыі, новай гісторыі
J
На 1Y куірсе студэяты
Вайноўскі, ! тое, што загады рэктара акрамя таіншых яіколі не бывав. Хаця, што аб
гэтым гаварыць, калі тав. П яшсова Лычкоў і ііішыя сістэматычна робяць го, што ЯНЫ супярэчаць адз!н другому,
наогул НІКОЛІ нельга застаць у дака- праігулы. Лычкоў у першым паўгоддзі пішуцца выкілючна нешсьменна ! стынаце. Калі-б студэнты не запыталіся пе наведваў заняткаў па мове, Аіатыву- л!стычяа, ! арфаграфгчяа, ! с!нгакісіч«яшчэ неапрэдз'яліў- на. У даньгм выпадку ыожна абмежаЎ сакратара, дзе дэкан, то адаія адказ: ючы тым, што
«П'яінкоў у М П Ь , <П'янкова сёищ ў ся>. У гэтым паўгоддзі ён «апредзя- вацца тым, што не будзе замнога для
дрэўне-рускай канцылярсміх работяікаў БДУ, кал! мы
дэканаце іне буцзе». Намесніжа дакана даўся» па вывучэнню
мовы,
адна^
на
запятках
апошняй ма- пара!іі !м наведваць школу непісьментав. Шабуні зусім ее адчуваецца
на
яых, бо фактаў яеп!сьменна«ц! многа,
факультеце. Яго толькі, майыць, адчу- ла калі бывае.
Такое становіппа далей нецярпіма. шго загад—то факт. А каб не было
Што гэта, калі не бязглуздзіца <чы- вае бухгалтэрыя t васа па ведамасці.
А Ў гэты час дысцыпл'іла сярод сту- Рэвтарыят павінен прыняць належныя сорамна, няхай яры свае атэстаты там
стай маркі»?
не паказваюць ! не гавораць, што
з
Таксама спазініяецца, часта зрывае яэнтаў І навуковых работнікаў адсут- захады.
універсігэта.
Я.
ПАУЛОУСКІ.
H
h
a
e
.
Е. РОТМАН.
лекцыі, уходзіць за 15 мінут да зван-

Ужо хутка будзе чатыры годы, як мы
гаворым адно і тое-ж:
лежцыі
зрываюцца, чытаюцца дрэнна, сярод студэятаў адсутнічае дысцыпліна і т. д.
Аб усім гэтым надакучыла ўжо гаварыць, але становішча на гістарычным
факультэце прымушае зноў і зноў зварачвацца да гэтых пытанняў. На факультэце сістэматычна зрываюцца лекцыі па
Кавстытуцыі на П1 і IY курсах, не гаворачы ўжо аб тым, што чытаецца гэты
важнейшы прадмет дрэнна, не цікава,
адчуваецца, што тав. Топас да лекцыі
не рыхтуецца. Гэта пацвярджаецца частым! сігаэяевнямі і датэрміновым уходам 3 лекцый. Часта бываюць выпадкі,
калі прыклады і паіраўнанні прыводаяцца няўдалыя. Так, напрыклад, тлумачач н аб роўнасці, тав. Топас гаворьгць
студэнтам: «Кал1-5 вы сказалі дрэўнім
грэкам аб роўнасці, то яны-б вас назвал! звар'яцельгаі і нзжі,равалі-б
у
2-ю оовецкую»-

Менск, друкарня «Звязды».

ва і чытае выключна дрэнна на I V ,
курев выкладчык па новай гісторыі
т ^ . Гайдук. Яго лекцыі нічога
не
даюць карыснага, акрамя таго,
што
сон наган'яюць на студэнтаў. Ен не прытрымліваецца самых элементарнейшых
правіл пвдагогіікі. Прыдзе ў аудыторыю, ляжа т
кафедру і пачынае блытаць дату за датай, ф а р
за
фактам, а затым, як-^ы ў апраўдонне:
<0й, прабачце мяае. Гэта няправільна,
я сёння усталы, а таму і блытаю».

Гортіт J6 3296.

Алмазны рэдактар ЛЕВІН.

