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Насустрач 20-годдзю
ВЛКСМ
ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ АРГАНІЗАВАЦЬ
ШЫРОКА РАЗГОРНЕІУІСОЦСПАБОРНІЦТВА!
ВЫВУЧЭННЕ ГІСТОРЫІ ПАРТЫІ
Выключна вялікае значэнне мае вы- ' Ў гуртку тав. Валчка за 2 акадэмічныя
пуск у свет Кароткага курса гісторыі т д з і н ы была іП|о)ўінасацн> йрачыта-на
•Усесаюзнай
Комуністычяай
партыі першая глава. Тав. Валчок недагтатко(большэвікоў). Гэга велізарная навуко- ва :ріастлумаічьгў прачытаныя раздэелы.
ва-гістарычная праца перад усіміі праВялікім недахопам зіаўляецца тое,
цоўнымі свету раскрывав гераічную
гісторыю партыі большэвікоў. Яна пры- што ні сакратар парткома тав. Цоір, ні
кавала да сябе ўвагу ўсіх комуністаў, члены парткома (за выключэннем тав.
Валчка) непасрэдна не кіруюць гуртусіх непартыйных большэвікоў.
камі, не зГяўляювда прапагандыстамі.
Кароткі курс гісторыі ВКП(б) склаДапушчаныя памылкі мы павінны
дзен Камісіяй ЦК ВКП(б) пад непавыправіць
зараз-жа. Каб па-большэвіц'Срэдным кіраўніцтвам вялікага і мудку арганізаваць вывучэнне гісторыі
рага Сталіна. У гэтай геніялышй пра- ВКП(б), патрэбна добра падрыхтаваць
«ы паказана барацьба Леніна—Сталіііа усіх прапагандыстаў, з якімі неабход-за стварэнне партыі новага тыпу, па- на зараз-жа пачаць вывучэнне Каротказан увеь гераічны шлях барацьбы кага курса ігісторыі ВКП(б). Разам з
рабочага класа і яго авангарда—Усе- гэтым неабходна арганізаваць індывісаюзнай Комуністычнай партыі боль- дуальныя чыткі раздзелаў Кароткага
шэвікоў за пабудову бяскласавага со- курса гісторыі ВКП(б). Трэба дабіцца,
цыялістычнага
грамадства.
Кароткі каб да выхаду ў свет Кароткага куркурс гісторыі ВКП(б) узбройвае масы са асобнай кнігай кожны комуніст, чытэорыяй марксізма-ленінізма, узброй- таючы раздзелы Кароткага куіроа .гісторьіі ВКП(б), добра прадумаў і азнаёвае іх моцнай зброяй у барацьбе з міўся 3 усім прачытаньЕН матэрыялам.
усімі ворагамі народа—трацкістамі, бухарынцамі—агейтамі фашызма. Толькі
Патрэбна ўясніць указание «Правды»,
«Глыбокае вывучэнне гісторыі
авалодаўшы большэвіцкай
гісторыяй, што
тэорыяй Маркса—Энгельса—Леніна — ВКП(б) пачнецца пасля выхаду КаротСталіна, магчыма канчаткова выкрыць кага курса асобнай кнігай. Тады папавінны
запрацаваць
і знішчыць усіх ненавісны^ ворагаў сапраўднаму
гурткі партыйнай асветы, а зараз час,
шарода—агентаў міжнароднага
імпо- што астаецца, трэба прысвяціць падрыялізма, агентаў фашызма—шпіёнаў, рыхтоўцы прапагандыстаў і папярэдшкоднікаў, дыверсантаў і г. д.
няму азяаямленню комуністаў з КаротКІМ курсам».
Вось чаму парад намі стаіць задача:
Падрыхтоўчая работа да глыбокага
сУцягнуць усю партыю ў вывучэнне
тісторыі ВКП(б)». Цэнтральны орган вывучэння гісторыі ВКП(б) павінна
нашай партыі «Правда» піша, што весціся так, каб загадзя прадумаць
«Оправа гэта сур'ёзная і адказная, такія важнейшыя пытанні, як аргані•якая не церпіць спешкі і шуміхі, паі'- зацыя вывучэння гісторыі ВКП(б) агірабуе паслядоўнасці, старапнай пад- татарамі, якія паказалі ўзоры работы
рыхтоўкі і высокай
арганізаванасці. на выбарчых участках, таю і арганізаТр»ба зразумець, што гутарка ідзе не цыя вывучэння гісторыі ВКП(б) сярод
аб кампаніях, якія звычайна маюць нашых выбаршчыкаў быўшага 4 выпэўныя кароткія тэріміны, а аб плана- барчага участка.
мерным паглыбленым вывучэнні».
Пытанне вывучэння гісторыі партыі,
большэвщмам
набывае
Многія партарганізацыі дапусцілі вя- авалодванне
Гэта павінны
-лікія памылкі: там-сям была дапушча- выключнае значэнне.
на шуміха, параднасць, спешка. На не- ўясніць партыйная і комсамольская
каторых прадпрыемствах гор. Менска арганізацыі. Партыйны камітэт павіглыбокае вывучэнне гісторыі ВКП(б) нен дапамагчы комсамольцам па-больпадмянілі чыткамі ў часе абедзеных шэвіцку арганізаваць падрыхтоўку праперапынкаГ Вялікім недахопам з'яў- пагандыстаў і азнаямленне камсамоль•ляецца тое, што многія сакратары і цаў 3 Кароткім курсам гісторыі ВК.П(б).
члены паргкомаў самі не паказваюць
Партыйная &рганізацыя БДУ уступіузоры прапагандысцкай работы, не
ла
ў адказнейшы перыяд—nepbiHff пад:з'я|ўляецца .прапагандытатам!, не
тсірыхтоўкі партыйных і непартыйных
руюць гурткамі.
большэвікоў да глыбокага вывучэння
Не лепш становігача і ў нашай партыйнай арганізацыі. Зусім нечакана гісторыі гераічнага шляху партыі больдля прапагандыстаў і слухачоў было шэвікоў па сталінскаму падручніку.
ўказанне парткома, каб пачаць выву- Задача заключаецца ў тым, каб прачэнне гісторыі ВКП(б) па Кароткаму весці ўзорна ўсю падрыхтоўчую рабокурсу. I гэта ў той час, калі самі пра- ту, каб мабілізаваць усе сілы, на выпагандысты не былі падрыхтаваны
кананне задачы, пастаўленайЦэнтральправядзення занятак. Ва ўсіх гуртках
-заняткі праводзіліся метадамі паско- ным Камітэтам ВКП(б) і таварышам
'раных чытак. Дастаткова сказаць, што Сталіным.

О

у ПЕРШЫЯ

УЛІЧЬШЬ НЕДАХОПЫ
Пвршыя палітзаняткі паказалі, што
студэнты першага курса хімфака недаацанілі вялікага значэння палітвучо•бы. На арганізацыйных і першых запятках адсутнічала 11 студэнтаў (з 31
чалавека прьгеутнічала 20).
Акрамя гэтага трэба адзначыць, што
•ў той час, калі павінны былі праходзіць палітзаняткі ў аўдыторыі № 36,
яна была занята. Прышлося займацца ў лабараторыі, якая зусім не прыстасавана для гэтай мэты
Трэба ў далейшым цвёрда замаца.
ваць
аўдыторыі .за гурткамі, дабіцца добрага наведвання студэнтамі
ганятак і сумленнай да іх падрыхтоўкі.
Прапагандыст КАЦМАН.

РЫХТУЕМСЯ ДА ЮБШЕЯ ВЛКСМ У гонар 20-годдзя комсамола
У падарунак мацеры-радзіме я абаЕязуюся да 20-й гадавіны комсамола
падрыхтаваць і здаць на выдатна палітэканомію, прапрацаваўшы асноўныя
працы класікаў маржсізма, а таксама
прачытаць галоўную літаратуру па гісторыі сярэдніх ВЯІКОў.
Я іяструктар ППХА. Да 20-годцзя
ВЛКСМ падрыхтую з ліку студэнтаў
20 значкістаў ППХА I ступені, а таксама закончу літаратурны пераклад
французскай асазкі Альфонса
Додэ
«Вудстаун».
Л. СОКАЛ,
студэнт II курса гістфака.

я, студэнтка першага курса геаграфічнага фажультэта, у гонар 20-годпзя
Ленінска-Сталінсжага комсамола бяру
на сябе наступныя абавязкі:
Экзамены па геаграфіі здаць на выдатна, матэматыжу — добра, фізіку —
добра, ХІМІЮ — добра, рускую мову —
добра.
Здаць нормы на значок ВС 1 ступеHi, ГПА 1 ступвні, ГСА И ступені.
Заўсёды акуратна і сур'ёзна рыхта'вацца да палі'і'заняткаў.
Комсамолка АВЕРБУХ Ж.

Буду варашылаўскім стралком
другой ступені
Да 20-годдзя слаўнага Ленінска-Ста- Па першаму закліку партыі і ўрада я
лінскага комсамола поўнасцю здам буду метка граміць фашыстаў на іх-жа
нормы на значок ВС П сгупеяі. Гэта тэрыторыі.
Аоістэнтка геафака ВЕТРОВА.
будзе мой падарунак мацеры-радзіме.

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ НОМСАМОЛЬЦАЎ БІЯФАКА
іКомсаімальсікаія аргаінізацыя бііялаіпігаінага факультета ірэ/зам із нвсаюгавай
моладдзто, я!й й іўсе маладыя тіатрьгёты
вялііваіга
CoBeoKajra Саюза,
даейсяа
'рыхтуклща да іслаіўнага ЗО-годдая Лвй1нісікіа'-<Сталііінісіка/га комсамола, 'рыхтуюць падарункі мацеры-радзіме.

івыдйяіна, вдадь иормы иа 'значок іВС П
іступейі 1 атрьшаць пірава матаіцьшйііюта. Між ішпым ёя
эдаў эаазамен на
ізваіняе вадэііцеіля аіўтамашьшы.

Камоаімольцы "V курісй групы ібатаяікаў абаівіяізаліся .здаць
іусе предметы
о а выдатна. Да юбилею ВЛКОМ вакончьгць уісе эюслерыментальныя
работы
паікяріса'выіх тамш. Тав. Пыж {стуиэит V
курса) 'узяў 'аібаівяізак здаць нормы на
знаічсж ВС П істуіпешй а а®алоідаць матацыклам; студэнты Пушны і Дубщкй —
здаць летим нормы іна отачок ГіПА П
•стушекЬ. Усе комісамольцы
V жіуріса
абаівіязалііісія «аібьшь
адву з ваенныі
спецыяльнаоцей.

мэтай атрымэдь пра®а вадаіцелей :а»ў-

Камсамоільцы ўіеіх
курісаў у тогаар
20-годдзя В Ж С М (узіял!! абаівя!3іа.к ®учыцца толькі на доібра і выдатна. Та®.
Район оам, ютудэнт IV тоурса, узіяіў аібавЯ'зацелыспва іздаць
у!се прадметы на

Таіварышы Садкоіваіч, Даівідші'Ч,

Bdip-

гвр (IV (курз) акралля аібавязацелыства
в^чыцца іна выдатна,

пастаюш «каёй

тамашыны.
іОтуданты-Еомсамольцы біяфажа аясрамя
высокііх
паікаізчытаў
вучобы,
узіяліі абатизацелыствы вдащь нормы на
два аба^ро'нных значкі ВС I і И «туп'еіні, «ибо ГСА П ютупеініі, щ ППХА И ю-йуілені.
Усе
ііадывідіуальныія
соцдагаівары
комюаімольцаў
d нотаюзнай
молада
прашк.'куты іманеіннем глыбока выиучаць ліісторыю большэвіцкай партыі па
падріУГіяііюу гйвторьгі' ВКП<6) пад рэдакцьшй Камісй ЦК ВНП(б) і твршайрыніцах Ma3iKa/y марнгазміа-леншізма.
ПУЗЕВ1Ч.

ТРЫ ДНІ ВЫБІРАЛІ К О М С О Р Г А

Даяіміі ў згомсамольсосііх irpyinatx пеіі>- дах не зачытвалася. Таму было мношага іюурісіа іГістарычінага фа^юультэта ГА ібюлетэняў нтоаіпіраіўдцых
'і па інвітраіводзіліі'ся івы'баіры ісоімсо'рігаў. Д а га- калыыі іраіз адмшйілйся выібадаы. 'Поўнае
тых ісхода)ў я е 'было иравеязв'ка абіса- няведаяне івстріужіцьп вьйівіў член фалюнна йі'яжай падоызстоіўічай раіботы, у іжультэпікага бюро тав. KyxapasajK, іяпй
вы.ніі'ку чіаіго яны прайшліі
на иазпсйм няправільным тлумачэннем яе завёў у
узроўні і Heapow'ieaiBaHa.
ізаіблуддаэнінв (к0міс.аім'0лькжіі ісіход.
Значнаія чаістка
камсаімольцаіў
не
3 івыбаріныімі вомсорпам)! фаісультэіцДНІ
ПАЛПВУЧОБЫ
прьюутніічйда йа юходах. Так іу отеірішай
жае
бюро не праіводзііць ініяжай работы,
групе на трэцшм па ліжу ісходзв ирыеутніічала з 30 комса<мольцаў толыкі 20. не аіказвае йраіктычяай дашамогй' ў іх
Іэстйужцыія ЦК ВЛКСМ аб вьвбарах 'рабоце.
КОМСАМОЛЕЦ.
3 першага дня вучобы ў палітшко- комюамольсж-к оірганаў « а 'аібоідвух схоле тэхнічных працаўнікоў выявілася
многа недахопаў. Па-першае, дрэнна
Эвярнуць увагу на першакурснікаў
абстаіць справа з наведваннем, мяецУжо прайшло больш 25 дзён як мы
Студэнтам першых курсаў няма ніяком не забяспечыў яўку слухачоў на
займаемся, аднак студэнты першага кай дапамогі і указаяняў, як трэба
заняткі. На першыя заняткі з 16 слукурса геафака яшчэ не атрымалі ні
прйцаваць над кнігай, як весці запіс
хачоў прышло толькі 9. Па-другое, заадной Ъраграмы па чытаемых курсах.
няткі пачаліся са спазненнем на 15
каяспектаў, яж прапрацоўваць рэкаJ' бібліятэцы БДУ адсутнічаюць падмінут, з-за таго, што некалькі тавамендуемую літаратуру.
ручнікі па якіх прыдзецца
здаваць
рышаў спаізнілася.
Дэканату і грамадскім арганізацыям
Мясцком і самі слухачы павінны экзамены (фізіка — Міхельсон і Грымзрярнуць сур'ёэную ўвагу на палітву- зель, матэматыка — Уласаў і Смірноў), трэба звярнуць увагу на першакурсніняма падручнікаў па геаграфіі, па рус- каў.
чобу.
ІОДКА.
кай мове.
:
РУДАВА.

Б0ЛЫ11 УВАГІ ПІІПІТВУЧОБЕ

На бытавыя тэмы

К 1Н О

ЧАМУ НЕ ПРАЦУЕ ДУШ

„ПРДФЕСАР МАМЛОК'

у іятэрнаце па Маскоўскай вуліцы
ёсць душ. Але да гэтага чаюу ён не
працуе. На пытанне чаму не працуе
душ, камендант Пушкін адкаіэвае: «Няма, хлопцы, дроў», друті раз ён кажа:
«Няма каму паліць», або Пушкін баіцца, што калі 'распаляць топку, а ў тэты чаіс спыніцца падача вады, то расплавівда кацёл.
Пара, тав. Пушкія, пакінуць гэтыя
разважанні і даць магчымасць студэятам карыстацца душам.

Гуваеы мастацкі фільм «ПрафесарМамлок» з'яўляецца вялікім дасягнен'
нем совецкай кінематаграфіі. Зйадзвычайнай мастацкай глыбінёй і яскравасцю, 3 праўдзівым паказом абстакоўкі фільм раскрывав чорны, крывавы твар фашызма.
1933 год — прыход фашызма да ўлады ў Германіі. Фашызм стаў магільшчыкам для навукі, культуры, усяго
лепшага, што стварыла чалавецтва.
Сваімі бруднымі рукамі фашысты кідаюць у полымя геяіяльныя творы
Маркса і Энгельса, Гетэ і Гейн».

А. Ф.

- О -

Палепшыць
жыллёвыя умовы
Скаргі студэнтаў першых курсаў на
дрэнныя жыллёвыя ўмовы ніколькі не
кранулі дырэкцыю універсітэта. На
бытавыя пытанні яна не зварачае ўваГІ. У аўдыторыях біякорпуса, дзе жыв у ц ь сгуд»нты першых Е у р с а ў , за 20
дзён НІ аднаго разу не мылі і не падмяталі падлогі. Вопратка ад пылу забруджаная, бо няма шкафаў.
Студэнты чакаюць увагі дырэкцыі і
грамадекіх арганізацый.
P. Л І У Ш Ы Ц ,
фізмата.

студэнт

I курса

ЗаОяспечым работу гурткоў
самадзейнасці
Адзін 3 відаў культмасавай работы—
гэта работа гурткоў самадзейнасці. Па
дагавору соцыялістычнага
спаборніцтва 3 Педінстытутам імя Горкага мы
павінны забяспечыць нармальную работу наступных гурткоў: харавога з
ахопам 75 чалавек, домбравага з ахопам 18 чалавек, балетнага з ахопам 24
чалавека, джаз-аркестра з ахопам 13
чалавек, духавога аркестра э ахопам
20 чалавек.
3 першых дзён работы гуртвоў відаць, што культработніжі факультэтаў
несур'ёзна аднесліся к гэтаму важнейшаму ўчастку работы, не забяспечылі
поўнасцю яўку ўдзельнікаў гурткоўна
заняткі,
гэта, безумоўна, тармозіць
кармальную работу.
Культработнікі факультэтаў, комсоргі
і прафоргі груп павінны разга^)нуць
работу
па ўцягненню студэнтаў у
гурткі самадзейнасці і поўнасцю ўвяць
на сябе адказнасць за нармальнае ааведванне гурткоў удзельнікамі. Патрэб«а разгарнуць работу тах, каб мы
маглі выканаць пункт дагавору, дзе
гаворыцца аб правядзенні вечара наказу мастацкай самадзейнасці.
ФЕРДЭР.

НА ЗДЫМКУ: выдатнікі баявой і пгт.ітычкгй вучобъ; Н-смай часці БАВА
куляметчыкі-ійммамольцы тт. Казлоў і Факіраў 'на агнявым ^убяжы.

Фото Валья.

Наладзіць добрую дысцыпліну

ДЫСЦЫПЛІНА АДСУТНІЧАЕ
Размовы, чытка пабочнай літаратуры
ў час лекцый, самавольны ўход, спазненні і прагулы — гвта ўжо ўвайшло
ў традыцых)
н^ватоірых
етуідэнтаў
іфіэмйгга. За 2 ляціоіізёшсі 'кучоібы студэнты першага курса
трапусцілі 56
вучэЙЗных гаязія. На дргім ікіуірс« за
адну шіцілзёвку щрапушчаяа
18 гадзія.
Студэнты IV курса кожны дзень прапускаюць на 15—20 гадзін. 19 вераеня
на шостай лекцыі на педагогіцы было
толькі 60 проц. студэнтаў, але і з пры•гу'шіча)ўшых большая чйзтка я е слу*
хала лепстара Алошні вымушан быў
сказаць, што студэнты вядуць сябе на
лекцыі горш дзяцей у
пачатковай
школе.

Тьшоівы
«татут вьшіэйшых
каюу- далейшы .расоовйт вышайшай асветы, за
чальных іуістаноў, защверджашы Сове- навыя поютеха пе;радавой ісойежай натам Народных Камісаіра;ў Ш С Р , з'іяё?-- вуіа, за падрыхтоўнсу спецыіял'іістаўі дат
ллепда даявуімеінтам вялішАга палітыга- стойшлх івядіжай •соіцыйліютыічінай ірадзшы.
яага і кульпгуірінага аначэиия.
іУ тьшовыім стануце БНУ чотка выДзяікуючы штодзёяным тоютатам 'нашай партыа, юоівеідаага 'ўірада а аюабкт- эначаны 'задачы вьипэйшых 'навуічальвяліжаі'а привадыра таіваірыша Сшалша яых уютайоў^ іх ізмелт, icxpfymryipa, арг
аб культуры, давуцы
к асвеще, нашы гаінізацыя іх рознастайнай дзейнасці,
щаяужовых, адмгМВНУ 'за ивацдаць гсд прайшлі іразш з | яршвы і абавязікі
усёй крашай гііга.нцві
шляк, істаўшы страцыйна-тэсшіічных раХктыікаў і стуПбіредавымі ў ов&це. У иашых івьшпэй- дэйтаў.
шых насвучальных устшовах цяпер 'вуТьшавы статут вышэйшых яаиулальчацца каля 600 тысяч .студэнтаў — у ныіХ уютаясіў, напйсшіы ў адпазмдаасчі
5 .разюіў больш, чым .вучылагя іў ВНУ ў са С>галінісжіай іКайстытуцыяй, праісякгцаршай Paicii, у оіаўтаіра 'разы больш, .»ут яасюрозь сойецкім дэмакратыізмам
ЧЫ'М вучапца зараз у ВНУ Англіі, бацывоіўс'кімі іклотатат аб стуідэйтах >
Фіракцыіі, іГбірмаінш, Італіі і Японіі 'ра- навуіюсівых 'рабояніііках.
зшм 'УІЗІЯТЫМ'І.

Менск, друкарня «Звязды».

На V курсе большасць студэнтаў не
наведваюць лекцый па гісторыі
філасофіі, бо гэтыя лекцыі як быццам
э'яўляюцца факультатыўнымі.
Гэтыя факты гавораць аб тым, што
дысцыпліна на фізмаце зусім адсутнічае і ніякіх мер не прымаецца, каб яе
наладзіць. Праўда, дэкан тав. Шапіра
даў распараджэнне етарастам груп,
каб яму давалі весткі кожную пяцідзёнку аб ненаіведванні занятак, але
большасць стараст гэтага не выконвае
і нават не вядзе ўліку ненаведвання
лекцый.
Грамадскія аргаяізацыі факультэта Еецтва.
пытаннем дысцыпліны не займаюцца.
На партыйным падпольным сходэ»
М.
выступав Рольф. Партыя пайшла ў
падполле, але не спыніла барацьбы супроць фашызма. Малюнкі гэтай карціны жывы ў сучаснай Германіі.
На леойцыях яны займаюцца перагавоФільм «Прафесар Мамлок» у пастарамі і смяюцца.
рюўцы А. Міявіна і Г. Рапапврта па,
Такія паводзіны Кагана і Маўшовіча аднаімённай
п'есе
антыфашысцкага
ёсць ні што іншае, як парушэнне ста- пісьменніка Фрыдрыха Вольфа грае
тута вышэйшай школы.
вялікую ролю ў барацьбе супроць вар-

ПРЛГУЛЬШЧЫК!
Отудэнты першага курса фізмата
Маўшовіч і Кагая без уважлівых прычын іне наввдваюць лежцый. Так, Маўшовіч зусім не прыходзіў на заняткі
11 і 19 верасня, Каган — 17 верасня.
Маўшовіч і Кагая нвдысцыплінаваны.

Тыповы статут ВНУ

У нашай ікраіше на сіпіраіву вультуры,
навуікі і асіВвты
адиускаюцца вялшкія
срол!к,і. На даяржаўінйіму бюджэту нашы 'ВНУ ў 1938 годзе выідаткоўіваюжь
2 мйіыяріды 195 мільёнаў іріублёў. 3 года іў (ГОД раісце матіэірьгяльяая база сов е т а х Еьшпэйшых 'навучальных уістаноў, паліяпшаепйа іх вучэбна-.н'аівіуікойая
іработа.
Савеіцікі ўрад, даўшы вышэйшай школе тыпоівы статут, уэброііў прафв&арЮіва-выклаідчыцкі сачзтшу, істуідэнцтша 1
ўоііх 'ріаіботшкаў ВНУ « а барацьбу за

студэнтаў!

Прафесар Мамлок — чалавек светлай душы', гуманіст, аддаўшы жыццё
для навукі, становіцца афярай гітлераўскаі'а фашызма. Геній навукі палкам! штуірмавікоў выганяецца з паліклійікі, агрымоўвае гаяебны ярлык і
тольікі таму, што ён «яеарыец». Яж
ваўкі вядуць яго штурмавікі па вуліцы, але Мамлок ідзе горда і смелымі
вачыма глядзіць наперад. 3 натоўпу
раадаюцца словы: «Прафесар Мамлок»,
«дзядзя прафесар» і ў гэтых словах
пылав любо^ да
вучанага-гуміаніста
да чалавека. Германскі народ ведав,
што «неарыйская кроў» Мамлока ў
тысячу разоў юаштоўней за «арыйскую» забруджаную кроў доктара-фашыста Гельпаха.
Калі раней Мамлож даведаўся, што
яго сын Рольф — комуяют, то чуць
не выгнаў яго з дому. Інтэлігента я е
цікавіліа
палітыка. Але цяпер яяа,
зайшла ў еамае сэрца прафесаіра і
зрабіла ў душы пераварот. Мамлок
захапляецца геройскім вьютуяленнвм
Дзімітрава перад судом. Яго радуе,
што «гэты чалавек не абараняевда, а
абвшавачвае фашызм». Яму стаяовяцца блізкімі Маркс і Ленін. 3 яго
сэрцам цяпер цесна ввязан Рольф, як
сын І як комуніст. I калі за /Рольіфам
штурмавікі наладзілі пагоню, прафесар'
Мамлок, бачачы гэта, выходзіць на
балкон і кажа палкія словы: «Я люблю
Гермаінію вялікіх вынаходак, вавукі^
Германію выдатных вучоных і паэтаў.
Я ненавіжу Германію вашу, — калса
ён, фашыстам, — Германію голаду і
смврці...». Фашысцкая куля абрывае
яго прамову і жыццё, якія сумесна
яакіраваны за светлае будучае чала-

'Совеіідаая ўлада дае нашай моладзі
іўсе ўмоівы для
паісіпяхоівай усебакОвай івіуічобы, аб чым тарасамоуяа га;ворыць 'пеіршы раіэдзол стаггута — «Огудэнты». Разам з тым статут па-рраібуе
ад iCTyaaHTPjy оумлвнных
адноюіш да
івучоібы, цвёрдай сіаядомай дьнспыплйіы.
Адааж вяЛ'кая кольтасць гарапушічаЧ!алаве:кагадэш у мі'ніулым годзе,
.рад яраігулаіў без прычьш у гвтыім годзе, гаво^лаць аіб тыы, што з дысіцьшліяай у наю сцрава
а^таііць дрэнпіа'
Прымашчы тьшовы статут, нам патрэбЯіЫ'Х

:W.
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рудой.

варства фашызма, які зараз у Іепаніі і Кітаі зяішчае
каштоўнейшыя
помнікі культуры, нявінных жаячын I
на доібра падцягнуцца ў дыісцьшліша- дзяцей і не с.пьшяецца ні перад ч ы м у
ванаісіій.
дасягненні сваіх агрэсіўных мэт.
Вйлійую ўвагу тыповы статут удзиЛіяе жафедры, яік.ая мае вьгключнае зінаУсе студэнты павінны праглядзець
ч э ш в для 'далейшага паляишанетя іра- гэты выдатнейшы
фільм. Ёя яшчэ
боты ВНУ. Кафедра, ЯІК узсазана ў ста- больш умацуе нянавісць да фашызма—
туце «з'яўліяеіцца асяоўнай вучіэібнай ворага ўсяго прагрэсіўнага, усяго пе•арт'нйзащььяй ВНУ, яепасфвдна ажыц- радавога чалавецтва.
ціяіўшмючай 'вучэбна-метадыч'ную і наІВ. КАЛІНІН.
вужоіва-даіследчую шрацу». Але, на вя- О л»кі жаль, мы ва гтнівврсішців сустракаемвя із талшм стшшхвйтам, што большасць кафедр Я0 мае праф0саі>аў, яе
заібяапеічаяа неабходныміі на(в.уікоівымі
жадраіміі і «е йя'две ніякай навужава-даследчай аірацы. .Асіпіііраінггы і .маладыя
яавуікоівыія рабоФшікі не могуць
атрыу БДУ вучацца больш тысячы стумаць яеабхощнага кграіўнйчдаа з 'Ооиу дэнтаў, ёсць вялікі калектыў яавукоікафеідр.
вых работнікаў і адміністрацыйна-тэхТьшовы статут патрзібув таюсшма i ьічнага персанала. Бясспрэчна, ппч>
палдашэння працы прамадсяок аргайі- Еожны 3 іх жадае штодзённа чытаць
зацый. У ютатуце ісшізаяа,
што «пра- газеты, але з-за адсутнасці газетнага
мадейія аргаініэацьй ^мабілізуюць «іту- кіёска гэта неабходнае жаданне часта
дэяцива і ўсіх работн'ііваў ВНУ на вы- не задавальнявцца. Патрэбна дырэкцыі
ікаіяанне (уисазаиня та:в. Сталі'на: .«Ава- і грамадокім арганізацыям
дабідца,
лодаць HajByncaft, вьгкаваць новыя кад- каб у БДУ быў арганізаван газетнары большэвікоў-спецыялістаў, па ўсіх кніжны кіёск. Ажрамя гэтага трэба аргалінах
ведаіў, івуічы'пда,
вучыцца, ганізаваць ва ўсіх карпусах дошкі
вучыода ўаі'Орйейшым 'чыінам».
«Правды», «Известий», «Комсомольской
Тыйовы статут ВНУ з'явіцца стиму- правды».
лам да далейшага ўзяыму раоботы уяіСтудэнты-першакурснійі
ЛАПУЗ
коірсіітэта, да ўзорінай паютайаўіві :р^о(фізмат),
МАЧУЛЕНКА
(гістфан)^
ты ікожнага факультэта, кооЕНіай кафедАКСЕЛЬРОД
(геафак),
ЗАВІН
ры 3 тым, ікаб ізабясіпечььць
падрых(хімфак).
тоўіну выісюашюваліііфіікаваныіх
жадраў,
дастойных вяліікай Оталпвюкай апоха'.

Арганізаваць у БДУ
газетны кібск

С. ЕЛІНСОН.

Адказны рэд. 1. ЛВВІН.

