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Правядзенне дэмакратынных выба-
раў—гэта справа^ вельмі сур*ёзная, [эта 
вельмі сур^ёзны экзамен для нашай пар-
тыі ў сэнсе праверкі яе сувязі з масамі, 
працаздольнасці і аўтарытэта нашых 
партийных арганізацый у масах". 

(3 даклада тав. Жданава на Пленуме 
ЦК ВКП(б) 26 лютага 1937 г.) 

Дзень РАЗГОРНЕМІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНУЮ^РАБОГУ 
Парыжскай Комуны 

дзень МОПРа 
OnoyiHUiiGH 66 год 3 дня аГшшчэння 

Парыжекай Комуны. Упершыню у гісто-
І)ьгі чалавецтеа паірыжскія рабочыя спра-
(іавалі ажыццявіць диктатуру пролета-
рыята. 

Та!ваі)ыш Сталін іна, Ўс^саюзнай парадзе 
стахана^'цау ирймъгсловаст і чш~>таачнага 
траншаірту гаварьгіЧ «3 уісіх ірлбочых рд-
волюцый мы ведаем тздькі адау, якая 
сйк-так, дабілася у лады, — гэта Парыж-
ская Комуна. Але яна кнавала яядоўга. 
Япа, праўда, 'праібаіііала разбщь акавы ЕЛНІ-
такііаміа. Ajre яяа нв паіше,та раіз&іш,ь, і тым 
ГШІУШ не пашела паіішаіць народу матэ-
рыяльяыи{ рззіільтаты .рэваліЮіЦЫіі». 

Парыжская Комуна нраіснавала 72 дні. 
iJa, гатыл дйі Konrjma выдала рад закояіаў 
і мерааіры<'мстваў, какіраваных па паляп-
шнне станавііішчл праіцоўныіх мае. Аіе 
Kwn ia не маа-ла ажыццяівіць шоуиаиздю 
дыЕтаттуру цролетарыіята. 

11ары5Шіая. Кому'Иа, пала таму. што у 
рабочлга к-іасд -не бынз сваёй адзіпай рэ,-
ватюіЦіййай тартні, яс было жалезпага 
кіраўшцтеа,. Вгау-ка не мела аюорм у пра-
Hojmara ся;тяаютва — гэтага ісаюзніка ра-
(ючата клаюл. ІІарыжакая Кчмугаа те раз-
біла І не зтінгчыла да іканца старую бур-
ж>аізі[Гію дзя:ржауную машьшу, яе, лраяіхі-
.іа дастаткавай ійвхноцыйнай ашынасці' і 
н«прьміры!масііі да 'воцш^аў, кгаулары не; 
iij^r^Hiaaojivii ^афацшы. •cinipotij. шібпшіх I'l 
ўчптішіых ворагаў. ІІарыжекк комуна- і 
ры — йайцы) барыкад у пгмат 'р;шў сла-
<>№ б ш і прадіўшііКіа. Уюе т ы я аірьйыны 
прыівялі да паражэніші Клмуііы. 

Наша, партыя ў баірацьбе аа перамдау 
иролетаролй РЭІБ>Л®)ЦЫІІ южарыістала вошыт 
Нарыжсші Комуны. «Парыж^кая Кому-
на,—^шсаў Ленін у пачатку 1918 года,— 
йаіказа.та вялікі йріыіклад «аіалучэкня па-
чыну самастойна«ці свайоды руху, энергіі, 
імзмаху знізу і дабраволі.нага, чуждага 
пьііблоігу цэштраізіізэіа. Надпы Сжеты ідуау. 
па таму-ж шлжху» (ЛевЬі, т. XXtt, 
ітар. 166). 

bacj. чаму дзеш. 18 сакайжа, дзейь Па-
рыжскай Комуны стаў днём МОІІРа — 
дн«м гчгіжнаіродваій сллідарнасіу і дапамагі 
оарадьбітаім рэвюлшцй. 

Раздзіраемы супярэчнас-цямі капіталізх 
: ак-айава найболъш жуда«ная азвярэлая 
форма ЯГО—фашызм шукае ратунку ў ван-
не суіпрмц. (XXJP, у вайие суироа;ь ютаиска-
га народу. Аишвое кальіцо зараз лцяішае фа-
1ПШМ вакол Мадоъца, лкі аібад>аняе гераічлы 
ішансЕІ (Народ. Фашыіоірая каты забііваюць 

людзей, аншшчааощ. лешжыя ііошйкі куль-
туры. раэбураіоць дамы Мадрыіда і ішшых 
гарадэіў. Лік заібіітш і раненых — афлр 
фаягыісііціага мящежа. ў Ішаня — болып 
:?00 тьг. 3 іх TQ.fbKi 10 проц. — байды 
забітьЕЯ на фронце, а усе астатнія — міір-
на« йаселыидтва.: ж.шчыны, старыкіі ( 
,іізеці. 

Тажуто жіудаіеіп^о ірасаіраву імараць зра-, 
бідь над црацоітавмі вашай любіман со-
цыялдстышай ікірашші людаеды XX стагод-
дзя—фапшюты іііх агеінты— трацкісцкд-
зпшўеўіші.ш гады. Трашза«д!к,ія бандытыі 
пашлі лй службу мі'шіароднаму фаапызну і 
хацелі на частклх раопрадаць наапу "кра-
шу, 3 даламогай фашыстаў Германіі і Япо-
ffii аднавіць у нас каіііталізм і ваклаед 
фашыщкае ярмо на прашоутгх нашай цу-

цраінн. 
BocL чаэгу іпраіцогўныія нашай краіны да 

кааща выврываюдь і актыўна змагаювда 
еа здрадат!к.г\а нашай сщышлктьгшай .ра-

У дзень Парыжскай Кокуны совецкае 

Уіііііерсітйдкая арганізацыя МОПР на-, факультэцкіх мопраўскіх арганізацый 
лічвле каля тысячы чалавек. Ёсць рад з'яўляецца тое, піто 'слаба разгорнута 
факультэтаў, якія нядрэнпа разгорт- | масавая інтэрпапыянальная работа, не 

' ваюіц. работу сярод членаў МОПР. Сак- даецца наказу жыцдя і барацьбы рэ-, 
волюцыянераў усіх краін, няма пісь.мовай ратар ЯЧЭИК1 МОПР фізмата тав. Зеневіч 

мае 100 проц. axon студэнтаў членствам 
МОІІР. iiu вымісвае монраўскую літара-
туру, выкопвае фіпплан па збору член-
пах узносаў, лраводзіць і інтэрнацыя-
ііальнуш работу. Тав. Зеневіч на гарад-
ской канферэнцыі МОПР быў узнагаро-
джан граматай ЦК МОПР. Добра прадуе 
і тав. Лукіна па біяфаку. 

Лле агульпым недахоііам усіх нашых 

гувязі 3 прадоўнымі, якія томяцда ў ту-
-рэмных з'аеденках. 

Мопраўскаму актыву неабходна нала-
дзідь 1ЭТЫ участак райоты. Партыііныя, 
комсамольскія і профсаюзныя аргапізадыі, 
і наш друк (як шматтыражка, так і 
«асденныя і факультэдкія газеты) павш-
им у гэтым дапамагчы. 

РОТМАН, ЮДЗІН. 

_ Мопраўскі актыў БдУ. 

Т О Л Ь К І У З Н О С Ы З Б І Р А Ю Ц Ь . . . 
Ла хімфаку аміыь усе студенты саста-

ЯД1. членам;! МОПР. Членжія уотосы збі-
раюцда акуратна; але інгааіі і)аботы бюро 
ячййкі МОПР зусім не іграводзідь. Мопраў-
ская дожка аднаўляедда адзій-два разь! ў 
год. Не праводіііцца нішсай маі'авай :н'іта-
дыйііап рдаоты. 

Бюро ячэйкі, у прьгватнасді сакратару 
ячэйкі тав. Ларчанка, тр^ба не абмяжоў-
вацда збіраннем членскіх уздосаў, а шы-
рока разгарнуць масавую інтэрпацыяналь-
ную работу. Нядрэнна было-б лавесіць 
карту Іспаніі і кожны дзень адмячаць апе-
рацыі рэспубліканскіх войск. 

КУР'ЯНАВА, РУБІНШТЗЙН. 

(•іт;іта у гуіртках нартлалітагветы занмалі-
ея глы()&кіді 'Еьшучіэікнем даух лайюык-
шых дакумеіггаў лашай эаіохі — Сталін-
скай Канстытуцыі перамотшага соащялв-
ма і доклада тав. Сталіна аіб Канстытуцыі. 

На адбыўшыхіоя ў лютым 'месяіды таарэ-
тьгчньк канферэшіыях гурткоў кэ'мсамоль-
скай і іпрофсаюзнай ісенд падведзены вьші-
кі выщ-чэ-ния і заоваешія студэнтамі гэ-
тых цайвя.тікпіых твпраў маркоізма-
лрнінізма. 
, Значапне гэтых каиферэиды^й ввлізарнал. 
1 лерш за ўсё ў тым, што канферэнцыі 
іірайш.ті на інараўінаўча высокм ідэйна-тэ-
аретычйым узіроргі і іпаік;і)з;ілі̂  ніто ай̂ с-а-. 
лютная боільшасау. студэнтаў, іне навярхоў-
ка, а груйтоўна заавоіла Сіалшвкую К-ан-
стытудьпо. Значэнне канферэнцыі вялікае і 
тьгм, што ў ёй нрымала удам КІІОЯ ЬОО 
ча-т. Больлі 100 чалавек 'выіступала з да-
к-вдаш і прамоваші. Не лралагавдьюты, а 
слухачы rj-.pTTOy івыстуіпа.ті ў якасац пра-
пагандыстаў і дгітатараў. 

Акты)та-асць [ца кавферэндыях — пажл-
і-тудэшгпііа, віітае тераачны іслайс'кі народ, | '̂ альшк таго, што ая̂ раміная маса студзндтва 
я!кі 3 уоёй мужяакщю магаешда за шчаоде ! Щьгша та каиферндыю надрыхтаванай. 
І волю 1Д,гя нрацоуиък Ішаяп, за мір д-тя • За'слухашя на канфершщыях даклады 
праідоўныя yflflspo свету, супроць азвярэла- (''^•''я i выстуіплейгеі йаказалі, шгго 
га фапшама, яка жоча навязаць кгусюетную ВД-іьшаець таварышоў не плвярхэуиа. а 
іійіеірышліістычную бойню і ў тершую ча,р- • сур'ёзна засвділа Огалінскую Калстыту-
гу суировд» башЕькаўііншы драцоўных Дыю. У сваіх дакладал для дс;ішага 
.теяго свету — иаший соіцлялістычінай, раз'ясншня Сталінскай Канстытуцы) тт. 
1»а<,твіЯіі, , _ іЗлінсон, Ганчарвў, Міцкевіч, Окунь, 

ABJ3AP3Tbl4HblX КАНФЕРЭНЦЫЯХ 
Стшжты i зшуковыя раі&отйжі уніівер- Крышчановіч, Ліпоўскі, Колас, Ба-

Павысім актыунасць і бое-
здольнасць кожнага комуніста 
' Партыйная арганізацыя нашага універ-
оітэта аднадушна і з вялікім задавальнен-
нем ухваліла гістарычнае рашэнне Плену-
ма ЦК ВКП(б). Пастанова Пленума выву-
чалася на партыйных сходах універсітота 
і на партыйных занятках школ. 

Выступаючыя на сходзе таварьшш га-
варылі аб грубым парушэнні партыйнай 
дысдыпліны ў лашай партаргашзацыі. Так, 
ітнрыклад, нартыйны камітэт не адчытваў-
сл перад свадмі выбаршчыкамі з 1933 гв-
да, хоць змянілася за гэты час 5 caspa-
тароў парткома. 3 7 членаў парткома 5 
былі кааптаваны. Паргоргі факудьтатаў, 
Еўсіркевіч, Грыф і Гантман не выбірадіся 
на сходах партыйных груп і не адчытвалі-
ся перад імі. Прэзадьч'м партыйных сх«-
даў не выбіраўся, а «запрашаўся» сакра-
тароім парткома, або вывначаўся па опіоу. 

Гэта ларітпэнне дэмжратыі вахавалася 
лшчэ 1 зараз у нрофсаюзнай арганізацыі. 
Так, комуніст Пукерман, праводзячы сход 
студэнтаў фізмата, ігрэзідыум не выбіраў, а 
(таршынстваваў сам. Усё гэта прыводзаяа 
'да таго, што актыунасць комуністаў падала. 
У выніку чаго цянер на сходах выступае 
некалькі пастаянных прамоўцаў, адначасова 
ёсць груна «маўчальнікаў», якія ніколі не 
выступаюць на сходзе, або выступаюць 
вельмі рэдка (Фрыдман, Ротман, Д»ралі і 
іншыя). 

Партком не ўцягнуў усіх комуністаў 
у нартыішую работу і не ўсе яшчэ 
маюць партыйньш даручэпні. Пека.-
торым комуністам партком даручаў збіраць 
членскія ўзносы дабраахвотных арганіза-
дын (1'антман і Бернштэйн). 1'эта работ* 
не дае росту і аргашзацыйнага навыку. 

Паотанова Пленума ЦК ВКП(б) абавяз-
вае нашу партаргайізадыю нерабудаваць 
сваю работу і павысіць актыунасць і 
большавіцкую бое.здольн»<;ць кожпага колу-
ніста. 

Партарганізацыя аднадушна адобрыла 
пастанову Пленума ЦК ЬМ(б) аб выкл»-
чэнні 3 радоў партыі Бухарьша і Рыкава, 
як'ія самкнуліся з контррэволюцыйнымі 
трацкістамі і разам з імі здрадзілі соцыя-
лістычнай радаіме. 

Сход патрабаваў ад оргапаў правурату-
ры Саюза OUP у найхутчайшы тэршн рас-
следваць'усю контррэволюцыйную зладзеі-
скую дзейнасць правых адшчаленца? і 
адаць іх продетарскаму суду,. 

ОДЗІНЕЦ. 
біцкі, Судараў, Палякоў. Скурато-
віч, Маркевіч і іпшыя звярталіся 
да твораў класікаў марксізма-ленійізма, 
да ааашай жывой стдыя.йстьганай садраўд-
наоці. 1х дакдады з'яўліяліоя лешпыімі да-
клааамі на, каиферэгщыях. 

Частка-ж таварышоў, як. Прэйс, Шнра-
баў, Каждан, Рудзрман, Семянцоў, Шаў-
цоў, Чыстоўскі і іншыя аднесліся не-
сур езна, лаказалі лавяр.хоўнае знаёмства з 
Канстьггуцыяй. Некаторыя з іх, напрьшлад, 
тав. Прайс, у 'Сваи дакладзе на гаму: «Аб 
буржуазіпай крьггьщы аіраекта Канстыту-
цы!» 'зусім абыйшоў нелераўзыйдзеную 
сталінскую крытыку буржуазных d фа-
шьгсцкіх «крьггыкаў», a абмежаваўся не-
раказам артыкула т. TiiWM. 

Патрэйна ад.таачыдь, шгэ. ла канферэн-
цыях ікоім'самольскіііх гурткоў ідвйна-тэад)»-
тычны іізроівень дакладаў іі выстуйлеашяў 
быў вьшэй, актыўнасці батьш, к-ача арга-
нізацыя іх была лвіішай, чым на гурпках 
лірофсаюзных палітшкол. 

Іэта вынік таго, што КАМІТЭТ Л К С М Б 
не стаяў у баку ад гэтай важнай спра-
вы. 

Канферандыі. на,лэодзячй вьшда въшу-
чяння, з'явіліся і сродкам далейшага па-
глыблейня і раз'яаиеиня Канотытулд.о а 
дак і̂ада тав. Сталіна. 

Арганізацыя і лравядзенне аналагічныі 
капферэівдыій — карыюная і латрабная 
справа. Дацэнт В. СЫЦЬНО. 

ДАПАМАГЧЫ 
СТУДЭІІІКАМ-МАЦЕРАМ 

Часта ў гутарцы са студэнткамі еусгра-
каешся з пытаннем, як сумясцщь вучобу з 
нараджэннем д выхаваннем дзщящ. Пы-
танне здаецца складаным і цяшсім, але 
гэта не верна. 

Насіць званне студэнткі-мацеры не па-
віцна Оыць страшным для жанчыны на-
шай краіны. Раскажу аб сабе: да канца 
першага паўгоддзя я рэгулярна наведвала 
заняткі на IV курсе фізмата, за тым я 
зддла усе залікі на выдатна,, а студзе-
ня у мяне нарадзілася дачка. Прыемяа 
сумяшчаць выдатную вучобу ва ўніверсі-
тэце, .работу ў комсамольскаи аргашзацыі 
І бьщь шчаслівай мацер ю. Але цяпер я 
сустрэлася 3 цяжкасцю, як аставщь дома 
на дзень дачку і пайсці на заняткі. Мне 
здаеода, што такіх мацярэй у нас многа. 
А таму я прапаную аргаінізаваць пакой для 
дзяцей. Няхай для пачатку тэты паіюі 
будзе не зусім абсталёван, але гэта да-
ло-б нам магчымасць паспяхова працягваць 
вучобу І выхоуваць сваіх дзяцей. Прашу 
прафкои І р»ктарыят абиернаваць гэтв 
пытмне. _ СТРУПІНСНАЯ, 



Да канферэнцьй навукова-даследчых гурткоўТстудэнта^ 

Пара ад размоў перайсці да справы 
ВЫШЭИ РЭВОЛЮЦЫИНУЮ ШЛЬНАСЦЬ 

^ Про, 

Пастанова ЦН ВКП(б) і СНК СССР аб 
вьішэйшай школе зусім ясна ўказвае на 
неабхоАнасць разгортвання навукова-яас-
ледчай работы $ вышзйшых навучальных 
установах. Разгсртванне навукова-даслед-
чай работы асабліва важна ва ўніверсітэ* 
це, дзе рыхтуннща кадры кавуновых ра-
ботнікау. 

Публікуемыя сёння матэрыялы аб стано-
ВІШЧЫ работы $ навукова-даследчых сту-
дэнцкіх гуртках паказваюцьі што за апош-
НІ час работа заглохла. 

У мінуяым годзе, у час падрыхтоукі да 
навукова-дасл«дчай канферэнцыі, работа 
ажывілася, але фякультэты гзта зразумелі 
як чарговую «кампанію». 

Цяпер мы бачьви, што амаль на ўсіх фа-
культетах работа навукова-даследчых гурт-
ноу праходэіць нездаваяьняюча. 

Вучэбкая часць БДУ і прафком зусім не 
кіруюць гэтай работай і абшіжоўваюцца 
размовамі. Пара ўжо ад размоў перайсці 
да слравы. 

Навукова-даследчая і 
работа на біяфаку 
J': пачатку гэтага навучальнага года»на; 

Оіяфаку была праведзена пашыраная на-1 
рада загадчыкау кафедраў і навуковых 
работнікаў сумееыа з студэнтамі-выдатні-
камі. Таы былі абмеркаваны канкрэтныя 
планы работы кожнай кафедры і магчн-
масці разгортвання навукова-даследчай ра-
боты студэнцкіх гурткоў. У выніку 3 39 
выдатнікаў біялагічнага факультэта вядуць 
йавукова-даследчую работу 21 чалавек. 

Усе студэнты, якія працуюдь над Нма' 
мі выконваюдь разам з гэтым навуковую 
работу. Выдатнів Хацінскі працуе над 

литаннем вітаішна «С». Выдатніца Дайиа-
ва вэдзе работу ла шыташішо віталіна. «А». 

Найлепш пастаўлена работа ў кафедры 
фізіялогіі раслін (загадчык кафедры праф: 
Гаднеў), працуюць 8 чадавеа і кафед-
І)а заалогіі беспазванковнх, дзв працуюць 
у 2 гуртках 10 чалавек (загадчык кд-
федры дадэнт Гусева). 

Для праверві работы віраўніцтва і аб-
ыену вопытам на ' фавультэце рэгулярна 
выпускаецца бюлетэнь «За марксісцка-
ленінскую біялогію». Усяго у гэтым годзе! 
выпушчана 7 нумароу. 

Канферэнцыя навувова-даследчых гурт-
коу, якая будзе праведзена у бліжэйшы 
час, выявіць І наважа нашы носпеіі і ие-
дахопы. ПЯТРОВІЧ. 

Навукова*даследчыя 
гурткі не працуюдь 

у канцы мінулага навучальнага наугод-
дзя на геафаку быді арганізаваны тры 
студэлцкія навукова-дасдедчыя гуртві: пры 
кафедрах, глебазнаўсгва, фізічнай геаграфіі 
і мінералогіі. Кожны гурток наасобку 
свлаў план работы. Удзельнікі гурткоў 
атрымалі ад кіраўнікоў аднаведныя тэмы, 
але план работы не выконваецца, студенты 
не драцуюць над узятымі тамамі. Галоўная 
прычына ў тызі, што кіраўніві кафедр 
нічога не робяіц., каб зацівавіць студэн-
таў, прыжіць любоў да навукова-даслед-
чай работы. 

Другая нрычнна ў тым, што дэканат 
.-имеет дадамогі перашкадделе нланавай ра-
боце студэнтаў, а іменна: нжоді не паве-
дамяяе, каді канч4€ціц дысцыцліна і ран-
там вызначае здачу залікаў. Гэта не дае 
магчыаасці студэнтаа весді сістэматычную 
работу ў гуртках. 

СУДАРАЎ. 

АЖЫВІЦЬ РАБОТУ ГУРТКОУ 
На другім і трэНім курсах фізічнага ад-

дзялення фізмата ёсць усв ўмовы для 
разгортв?кння навукова-дасдедчай работы 
сярод студэнтаў, але ўсё-яс гурткі не 
лрацуюць. 

На другім курсе гурток стварыўся яшчз 
ў першым семестры, нават былі размер-
каваны тэмы, аднак да гэтага часу гурток 
ніразу не збіраўся. 

Студэнцкія арганшдыі павінны безад-
кладна актывізавадь работу гуртвоў. 

НЕКРАШЭВІЧ. 

Тэмы засталіся на паперы 
На гістфану БДУ кнуе яевалыгі вафеда, 

але работы іх не чуваць. Са студэнцкімі 
навукова-дасдедчымі гуртвамі справа аб-
сгдііць) не лепш. Яшчэ задоўга да замовага 
адначынву былі нраведзены арганізадый-
ныя заняты двух студэнцкіх/урткоў: на 
гісторыі сярэдаіх вякоў (сгаршыйя Сане-
га) і гісторыі Беларусі (старшыня Огры-
гельскі). Прафесар Перцаў даў нават тэ-
мы. Тэмы ўзялі тг. Сапега, Млоцін, За-
луцкая і іншыя. Але да гэтага часу мы 
не пачулі ліводнага дааглада. Таксаиа і ў 
гуртку па гісторыі Веларусі. 

Як дэканат, так і профарганізатар фа* 
культэта не прымаюць ніякіх мер для раз-
гортвання работы студэндкіх навувова-да-
с.іедчых гурткоў. ГРАШЧАНКА. 

Работа аслабла 
На хіійійку за апапші час анд'Ша лсла.6-

ла работа нашукава-да'следчых гур(гжіў. 
Пры кафедры арганіічшай хімй (праф. Каз-
.тоу) у лачатку наів>-чалшдаа года быіў а )̂-
ташзаваін rj-proK з 6 чааавек, ал,е у «^'час-
лы момаот засталося талькі двое: у пра-
феслра Кааіэвл ирацуе т. Васіяеўскі і ў 
даідзнта Иракаотяка — т. Цыганкоў. 

Еры кафеяры аіналіітычіЕай хішіі (npafli. 
Еірмолецка) гурток іналічваіе на панеры 16 
чалавеж, але а іх орацава.гі ў першызи 
паўтодазі 8 ча̂ ташек.. Кіраўінік Гітртва тав. 
Будвевіч прапаінаіваў раанавд. задачы ала-
ліза вац'ііёнаў укіх пяцігруп не авычайным 
сіст»матыічным ходаш ашяіза, а !метадаімі, 
якія ўчфаапчаюць класт'чны ход aiHMJsa. 
Огудэнт Акуяовіч ,рашаў задачу бессерайМ'-
'ларздныім хооам ашйлііза (пры дааіамогге 
амсжа). Огдаіггы Пятровіч і Зінкевіч ра-
ботаяі ванельныш: метадам. Студэнты Зай-
аэль і Сіўко офаверыйі даейнакщь аксааат-
ійна ва каціёаы ўсіх няцй адтп. Слданты 
Маркевіч, Карпучок, Туйіловіч і ішшыя 
таксам» працавалі ў гуртву. 

Але ў дрітіім паўтедэі. ір^эта гэгаа-з са-
мага леішага гурфка на хіімфажу такслма 
заглохла. 

Трэба аиотачъщь а«аблівую умгу . ЯЖІЮ 
?дзя.тя!е праф. Нікіфараў (кафеда фізічзйй 
хіміі) тым студэнтам, якія лрацуюць пад 
яго кіраўдвдгвам (Ьаашдш), Міцвевіч і ', 
Чарчэс). Ён даю «стаматьишь ўжазашші т 
выварысгжаі асаючайся літафатуры, дапа-
магае ў раібкоде. 

Дрэііша, што цры кафеарах ае вщзеида. 
ніявай щастлумачальнай работы сті'-
дэвггаіў ша ўііягваіпш іх у гуірч'жі. HaiBafr 
віраіўні'ЦТіЙі ішуючнмі гурткакі за апопші 
час пушчана.на самаадак. 

ЗАЙДЭЛЬ, ПЯТРОВІЧ. 

Наша вомуністычная партыя і геніаіьны 
правадыр працоўных тав. Стаіін бязлітас-
на вялі і вядуць барацьбу з контррэволю-
ЦЫЙНЫ.ЧІ традвістамі і правымі адшчапен-
дамі. Таварыш Сталін неадааразова паў-
тараў. што там, дзе ле працуе.\і мы, там 
за нас працуюць нашы класавыя ворагі. 
Апошнія падзеі на фізмаце гэт» яскрава 
пацвярджаюць. 

У мінулым годзе традкіст Зэльдзін 
распаўсюджваў сярод студэнтаў контррэ-
волюцыйную трацкісцкую літаратуру і 
праводзіў антысовецкую работу, за nrro 
быў выыючан 3 партыі і упіверсітэта, 

У гэтым годзе ён зноў прабраўся ва 
ўніверсітэт. Звязаўся з Катлоўскім, які ў 
мінулым меў вымову за расяаўсюджванне 
контйіэводюцыйных апекдотаў. Яны ўдвух 
/талі нраводзідь контррэволюцыйную рабо-
ту. Гэтыя абнаглеўшыя чужакі, варысташ-
чыся блізарукасцю партыйнай і комсамоль-
скай арганізадый факулыэта, спрайава,іі 
лд асобных вонтррэвоіюдыйных выстуіг-
ленняў перайсді да больш шырокай пад-
польнай работы на факультэце, асабліва 
на I I курсе. 

йад выглядам арганізацыі гуртка эспе-
раігго япы арганізуюці. гр>тіу студэнтаў 

11 кіфса, дае вядудь анрадоўву часткі 
студэнтаў, праводзяцъ сваю «выхаваў-
Чі'ю» антысоведвую работу, р{іспаўсю-

' джваюць контррэволюцыйныя анекдоты. 
Скарыстаўшы працаваўшага ў рэдкалегіі 

«свайго чалавека» Мар'ясіна, сына быў-
шых буйных гандляроў і ўтаіўшага сваіі 
соцыяльнае паходжанне пры пастунлен-
ні ва універсітэт і ' комсамол, яны задіс-
каюць жрытыку студэнтаў, не доюць ім 
праз наеденную газету выступаць з вьге-
рыццём работы гэтай трупы. 

Аб існаванні групы ведалі неваторыя 
студэнты І нават комсамольцы. Толькі 
канчатковым прытупленнем класавай шль-
насці можпа растлумачыдь тюе, што і~этыя 
факты выврыты толькі цяпер. Класавы во-
раг беспакарана арудваў на нрацягу доу-
гага часу пад носам партыйнай і комса-

j мольскай аргааіізацый. 
Студэнцкая грамадскасдь з усёй суро-

васцю аднеслаон да выяўленых ворагаў 
народу. ІІОДЛЫ.М падонвам трацкізма — 
Зэлі.дзіііу, Катлоўскаму, Мар'ясіну няма 
месца ў нашых радах. Зусім правільна 
зрабіла адміністрацыя універсітэта, выклю-
чыўшы іх 3 універсітэта. 

ДУЧЫЦКАЯ, КАЧЫНСКІ. 

В Я Л Ь М О Ж А і Г Р У Б І Я Н 
Наша партыя выхоўвае сяі)0Д( сваіх чле-1 

наў скромнасдь, чэснасць, праўдзівасдь І! 
добрасумленныя адносіны да даручаемаіі' 
работы. і 

Але ў нас ёсдь такія комуністы, якія не 
зжылі яшчэ чванства і безадвазных адно-
сін да даручанай райоты. Загадчыв парт-
габінета тав. Маханек з'яўляедда члеаам 
парткома. Але іработа парткабінета нала-
джана дрэнна. Там ніколі не знойдзеш 
патрэбнай літаратуры, каб надрыхтавіцда 
да палітзанятваў або да правядзення гутар-
кі. Архівы газет раскідапы, часта бывае. 
што габінет зачынен, хоць на ім і віоіпь 
шыльда «адчынен з 5 да 10 гадзін веча-
ра». Наваг і ў час работы габіінета няма 
адпаведнай абстаноўкі для заняткаў. Часта 

можна бачыць Махапька, які лежачы на 
дыване з Трудным і йацінкамі тромва раз-
маўляе і мяшае займацца, 

Тав. Маханек лічыць, што арганізацыяіі 
кансультадын для прапагандыстаў да 
чарговых палітзанятак вычэрпваецда ра-
бота ]'абійета. Абмен вопытам прапаган-
дыстаў 1 якасць прапаганды яго не 
дікавядь. 

У штодзенны;.« жыдці ён некультурны, 
калі заходзіць у накрі да дзяўчат, то ні-
колі не стукае загадзя. Сядзііц. у Е̂ >мнаце 
ў шащы, аіаліто і галошах. У адносінал 
да дзяўчат ён і-руоы і недадіватны. 

Крытыва на яго не дзейнічае. Ён 
чшіь слое HP падлягаючым крытыдм. 

К. 

БЮРАКРАТЫЧНЫЯ АЦНОСІНЫ 
Старшыня мясдкома ВДУ тав. Шыдлоў-

скі праяўляе фармаіьпыя, бюракратычныя 
адносіны да палітыка-выхаваўчых мера-
прыемстваў, якія праводзяцца сяроі чле-
наў мясцкома. 

Так. 9 сакавіка павінен быў быдь сход j 
адміністрадыйна-тэхнічных раіютнікаў БДУ 
па нытанню а5 пастановах пленума ЦК 
ВКП(б). Было дагаворана з тав. Шыдлоў-
скім, што ён нра;і нрафоргаў паг.ійанідь j 
усіх аб сходзе. Але ў назйачаны час і 
прышлі толькі служачыя, ды і то толькі 
жанчыны. Здарылася гэта таму, што .эа- І 
гадзя аб павестцы дня схода тав. Шыд-1 
доўскі не паведаміў. Мужчыны рашыл, j 
пгго cxoj прьгсвечан 8 сакавіка. і зусім не і 

прышлі. НІто датычыцца тахнічных ра-
ботшкаў, то ніхто іх не паведаміў і на 
сход яны не прышлі. Дікава, што сам 
старшыня мясдкома тчгі!. Шыдяоўскі не 
палічыў патрэ^ннм прысці на сход і нават 
не ўпаўнаважыў каго-не^удзь з ч.іенаў 
мясдкома гэты сход правесщ. У вігвіжу 
такой «пад])ыхтоўкі» сход прайшоу фар-
мальпа. 

Такія вынадкі паўтараюода ўжо не пер-
шы раз. НяВДуна скліканы мясцвомам сход 
тэхнічных работнікаў быў сарван з-за таге, 
што не нрышоў сам Шыдлоўйві. 

МясдЕом павінен рэагаваць на такія 
адносіны свайго старшыні да работы. 

ШЫФРЫНА. 

Т О Л Ь Н І А Б Я Ц А Л І 

Ябаронная работа... па загаду 
Уся наша краіпа, як і працоўныя ўсяго 

свету, адзначыла Міжнародіны вомуністыч-
ны жаночы дзень. 

Нельга «вазаць, што дзканат геафака 
стаяў у, баву ад жаночага свята. Намес-
нів дэкана тав. Стрзлы^оў якраз у гэты 
дзень—8 сакавіва, падврэс,тіваючы яшчэ 
раз сваю адданасдь, любоў і сімпатыю да 
жанчын, вьцаў вават, спедыяльны загад 
нумар 13. 

Вы, чытач, напэўна, думаеде, што на-
важаны намеснік дэкайа ў сваім «тварэн-
ні» яа поваду жаночага свята абавязаова 
выносіў падзяку лепшым выдатнідам, або 
прэміраваў іх... 

Але ён не з такіх, каб пісадь тое, што 
кожны чакадь можа. Нісаць, дыв пісадь 

ужо што-небудзь арыгінальнае... Паволькі 
яго «тварэнне» прадсгаўляе значную (тэа-
рэтычную і практычную) дікавасдь прывсу-
дзім яго поўнасцю: 

«Усім студэнтвам геафака загадван» 
здаау> нормы «ГСА» не пазней 20 сакаві-' 
ка 1937 года. 

Студэнтку l i t курса тав. Гросврэйд аба-
вязваю аргані,завадь здачу норм і аб вы-
ніках тэрмінова паведамідь у дэканат». 

Каментарыі не патрэбны. Кожны ггу-
дэіп' сам зразумее гэта «мудрае» тварэіг 
не. Аднаму толькі Стрэльдову было не-
вядома, што ўсякая культурна-масавая 
работа, у тым ліку здача норм на розныя 
значкі, цраводзідда не загадам. Для гэ-
тага ёсць іншыя метадн. ПАЎЛОЎСКІ. 

Даўно рэктарыят і пра-фком абяцаіі арга-
нізавадь гурток па маляванню, яві дапа-
мог-бы і павучыў-бы мастакоў-самавучав 
лепш малявадь, а тым самым даў-бы вя-
лікуго карысць і БДУ. 

Гургок гэты меркавалі арганізавадь 
вясной 1936 г. Аднак, калі знайшлі кі-
раўніка гуртка, рэктарыят і прафком ран-
там найшлі, што гуртов не натрэбен. 

Калі мы афарм.іялі калюны да сусгрэчы 
маршалаў гг. Варащьиава, Егорава, Будзён-
нага, да сустрэчы Чырвонай Арміі і Ка-
crpHHuin-Kix ^вят, то рэктаі) тав. Лоцманаў, 

і т. Камінскі аояцалі, што гурток будзе 
аргапізаван з новага бюджэтнага года. Калі 
надышоў час—нас пацешы.ті, што гургок 
будзе арганізаван у пачатку другога паў-
год,і.зя. А цяпер рантам «абдумаліся». Тав. 
Каміпскі адказаў прама, што «БДУ — hp 
Акадэмія мастадтва» і што гурткгі не 
будзе. 

Гэіыя с.іовы адбіваюдь yew анергію ў 
нашых ітудэнтаў-мастакоў-самлвучаі; Дін 
прады. 

Нросім рэдкалрпю іапамагчы нам у гя-
тай fnpaBP. 

ХАЦІНСКІ 

У Б Р А Ц Ь 
ХУЛІГАНА 

Швейцар Балашэвіч на хімічным фа-
культэце дазваляе сабе ўеякія грубасді ў 
.алносінах да студадітаў. Ён таўхаецда, 
'ьідае галошамі ў твар, на кожным кроку 
'здігускае ўсявія недаійурныя славечві. 

] У БДУ не месда такім хуліганам. Трэ-
ба прьоваць яго да нарадву. 

КУКІНА. 
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Н я м а п р а г р а м 
На гістфаку ніволі не праводзідца аога-

варэнне праграм, метадычных пытанняў 
работы фавультэта, якасді чытаемых лек-
дый. 

У хуткім часе неайходна зддвадь эк.-й-
мен па гісторыі народа/ў ССОР, а праграм 
студэнты яшчэ не маюдь. Няма праграм 

I І на гісторыі новага часу. Неабходна 
ізараз-жа дадь студэнтам праі'ражы. Г. 

Адкпны рэякктар С. 0. ОДЗІНЕЦ. 


