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Неабходна узняць палітычную работу 
нашай партыі на надежную вышыню^ 
паставіўшы у цэнтр увагі задачу палі-
тычнай асветы і большэвіцкай загартоўкі 
партийных, совецкіх і гаспадарчых кадрау 

(3 даклаяа таварыша СТАЛІНА на Пленуме 
ЦК ВКП(б)3 сакавіка 1937 года) 

АБ АРГАНІЗАЦЫІ ВЫБАРАУ 
ПАРТОРГАНАУ 

Усім арганізацыям ВКП{6) 

Груба парушалі статут парты! 

1. Пры ііравісгенііі выбараў иартый-
11ЫХ органіу неабходна строга кіравацца 
наступным рашэннем Пленума ЦК 
ВКП(б) ад 27 .иотага 1937 вда. 

'(.'абараніць пріл выбарах партыйны^ 
органа? галасавацъ сикам. Іаласаваіше 
рабіць па асобных кандьцатурах, за-
бяспечыушы пры гэтым усім членам пар-
ты! неабмежавапае права адводу канди-
дата? І крытыку аношніх. Устанавіць 
пры выбарах партыйных органаў закры-
тие (тайнае) галасаванне капдыдатаук. 

2. Закрытым (та^кыл) г чласаваннем 
абіраюцца: -

а) дэлегаты ад пярвічных партыйных 
арганізацый па раённыя. гараді-кія плр-
1Ъ1ЙН1М канферэнцыі і дэлегаты а і ; 
раённых, тарадскіх, акруговых партый-
i t e канферэнцый на айласныя, краявыя 
партыйныя канферэнцыі і з'езды нацвом-
нартый: 

о) члены партыйных камітэтаў і нар-
тыйныя арганізатары (там дзе няма 
чарткомау) пярвічных партыйных арга-
йізацым, члены пленума? ранкомау, гар-
вола?, айклма?, крайкома? і ЦК нацком-
партіьгі; 

в) сакратары парткояау пярвітных 
партарганшдын, сажратары і чіены 
бюро раЙЕОмау, гаркомау, акругеомау, 
абкома?, крамкомау, ЦК нацкомпартыи 
(абіраювда ва пленумах адпаведаш ка-
мітэтау). 

3. Перад правядзеннем выбарау пар-
тийная канферэпиыя (партыйны сход) 
устанауляе іюлькасць члена? і каиды-
дата? абіраемых партыйных органа?. 

4. Кандацатуры у новы склад нар-
тымнага органа вылучаюцца дэлегатамі і 
абмяркоуваюцца персанальна ненасрэдна 
на самой партыйнай канферэнцыі (асоСна 
у члены І ванДыдаты партыйнага орга-
на). 

Папярэдняе складанне спісл? і абмер-
каванне іх паміма пленарнага пасяджэн-
яя партыйнай канферэнцыі (схода) ^не 
данускаедна. 

Абмеркаванне ?сіх кандыдатур, вылу-
чаных у склад партыійнага ^органа, вя-
дзенда ? тым парадку, як яны былі 
запісАНьі, па меры іх наступления ? пр» 
гдаум партыйнай канферэнцыі (партыіі-
нага схода). 

5. Пры персанальным абмеркаванні 
кавдыдатур павінна быдь забяснечан» 
неабмежавгшав права адводу вылучаных 
кандидатур у склад партыйнага органа, 
г. зн. вожны дэлегат мажа адводзіць 
усякую колькасць вылучаных кандидатур 
І па вожнай вы-тучанан кандидатуры 
»гожа выказвацца неа,бмежа^иая Долц-
касць дэлегата? як «за», так і «судродь». 

Дэлегаты партыйнай канферэнцыі з 
нравам дарадчага голаса і ванлыдагы у 
ч.тенц ВКП(б) ва сходах ііярвічных тарт-
аргатзацый карыстаюдца правам дадад-
чага голаса пры абмеркаванні кандида-
тур у партыйныя органы. 

6. Пасля абмервавання кандидатур, 
-"упродь якгс nacrynl i i адводы, неабход-
на, у кожным асобным выпадку, у парад-
ку адкрьггага галасавання, вырашаць 
пытанне аб уключэнні ці не увлючэняі 
данай кандыдатуры ? спіс, складаемы 
партыйнай капферэнцыіьі (сходам) для 
правядзення выбарау у партылныя ор-
ганы закрытым (тайным) галасаваннем. 

Пры гэтым неабходна падлічыць ycfl 
галасы яв «за а,двод»,' так i «супродь 
іЦвода». 

Спіеы для закіі)ыт<іга (тайнага) гала-
савання не навінны медь ніякіх паметак 
I не навінны нумаравадца. 

7. Перад правяд."«ннем выбара? пар-
тыйных органа? для падліку рэзультатау 
галасавання партийная канферэндыя 
(партийны сход) абірае плотную каміс.ю 
? колькасці, устана?ля<'май канферэя-
ныяй (сходам). 

Перад галасаваннем старшыня шчот-
най каміеіі абавязап растлуыачыщ. дэле-
гатам партыйнатй канферэпцыі (схпд і) na-
радак правядзення закрытата (тайнага) 
галасавання. 

Шчотная камісія перад зак'ііігым la-
ласаваннем іійавязана падрыхіавапь иы-
барчыя скрынві і асабіста іх ;ічячатіць. 

8. Закрытае (тайнае) галасаванне, пры 
выбарах Пііртычныі органа? іа ; ' і і ч і iipa-
водзідда на закрытым паслджзны пар-
тыйнай канферэндыі ? ітрысугнасді 
толькі дэлегата? » прігай рлшаючігі го 
ласа. 

9. Колшы дэлеі'ат з нравам рашаючага 
голаса атірымлівае адзін экземпляр спіса 
кандидатур, нам«чаных Еанферэндыяй 
(сходам) у пагяынны оіргая. На дэлегацвім 
мандаде члена яаіртыі ді у cjiicax нры-
сітяых на канфепэнцыі (сходзе) члена? 
uaiprui павінна биць зіроблона аідзнака аб 
тым, што член партйі прымау -удзел у 
галаюаваша. 

10. Кожны делегат у юоке кандидатур 
при закрытым (тайным) галасаванні 
мае права зажрэюлівадь а-собныя канди-
датуры ді давадь новия вашдыдатуры ? 
склад партыйнага органа. 

11. Пасля галаюаваіння шчотлая камі-
сія ўсіірыівае выбарчыя СЕрыкві і, не вы-
ходзячы 3 будынка ванферэндыі (пар-
тыйнага «хода), праводзідь оадлк рэзудь-
тата? галасавання, асобна члена? пар-
тийных органа? і асобна кандидата? у 
члены партийных оргавау, 

Шчоттая жамісія абавязаиа падлічйць 
усе галаси «за» і «юудроць» вожнай 
кандыдатурн ? пааообку. 

Пасля падлтку галасо? шчотная камісія 
сыадае пратакол, у які заносідь резуль-
таты галасавання па кожнай кандида-
туры ? паасобву, і усе члены камісіі пад-
піоваюдь гати пратажол. 

У ламяшкаяш, дзе драЕОдзщца падлік-, 
ніхто яе мае лрава анаходзіода, алрача 
члена? шчотаай камісіі. 

12. ПІчотная камісія яа пленарным па-
сятжэнні партыйнай кавфершцыі (пар-
тыйаым сходзе) дакладва« рэзультаты га-
ласавання на кожнай кандыдатуры ? па-
асобку. , 

Абранымі у склад партыйната оргаяа 
лічанца жандыдатури, атрима?шия боль-
шасць га.іасо?, але не менш пз.товы 
галасо?, прысутных яа канферэндш де-
легата? 3 пргивам рашаючага. іголаса. 

1 3 . У с е іматэрыялы закрытага (тайна-
га) галасавання (слісы (кандыдатур, 
іісьмоБЫя заявы, надлікі галасавання 

I I т. п.) паівіінны захоупвадда ? лартыйцых 
органах на правах сакрэтных дакумеи-
таУ. < 

ЦК ВКП(б) 

20 сававіва 1937 г. 

Грубае парушэнне партыйнай дэмакра-
тыіі І статута партыі мае месдш і ? нашай 
нартыйнай аргадіізадыі. 

Два 3 паловаю гады існавала не праду-
гледяіаная статутам партыіі дартыйпая гру-
да гістфака. Загэты часзмянілася пекаль-
КІ ігарторгау: Маханек, Лапу ноу, Савасць-
янчык І групавыя парторгі Савасцьянчык, 
Мільман, Прановіч і йіхто з іх, апрача т. 
Лапунова, яе рабі? оправаздачы перад ко-
муністамі партгрупы. Такое ларушэнне 
партыйнай дэмакратыі кнавала і ? парт-
коме, які не рабі? сніраваздачы перад схо-
дам 4 гады. Партгрупа факультэта капіра-
вала «работу» ігарткома. 

Парушэнне стаггута партыі ? партыйнай 
трупе гіітфака яшчэ болі,ш узмаднялася 
ты:м, што былі CTBopaHu партыйныя груши 
пры. акадэмлпых трупах. Такім чйна^і, 
партком аказа?ся адмежаваним ад комуні-
ста? двума парторгамі і зусім 6u? ад.ірва-
Hu ад радавих члена? партйі. У вьшіку 
гэтага комутсти не мелі партийных да-
ручэпня? (Кацман, Комлік, Бернштэйн і 
інйыя), не ўдаелыгічалі у паргипник 

жиддЬ Партийди акты? би? у арганііа-
дйі абыежавани. Часта партком не ведаў 
сваіх вомуніста? і залічва? у «актыўныя» 
TUX, якія вистудаюдь ца сходах, а ў па-
сі?йы.я тых, якія на сходах не выви-
ваюдда, ходь і нрадуюдь больш некато-
рых «штатных прамоўцаў». Як вомуніст 
виконвае партийпыл даручэнні, сакратар 
парткома гэтага не ведае. 

Парторг факультэта таварыш Савасцьян-
чык прадава? вельмі дрэнна. яе чула адао-
сіуся да комуш'Ста?. Так, напрыклад, бв 
груба врытикава? таварыша Лапунова »а 
пея?ку на партсход, у той час, калі сам Яе 
паведайі? яму аб сходзе. Таварьш Савас-
цьянчык не правяра? ра/боту юмушлтв,^ 
сваёй трупы, якія прадувщь прапатндгл:-
стамі, агітатарамі і інш. 

Перабудова ілартыйнай работы на пад-
ставе рашэння? Пленума ЦК ВКП(б) пал-
аііме ?эровень партыйнай работы на вы-
шэйшую ступень, шавялі'чыдь авты?нш(ь 
І боездольнасць в>мункта?. 

БАБЧОНАК. 

БОЛЬШ ДАВЕР^Я РАДАВОМУ ЧЛЕНУ ПАРТЫІ 
Сярод члена? TiapTKOMa з" дауніх по?) 

еклалася думка, што калі тава^рыш ле мо-
жа крассИмо?на івыказвадда на партыйных 
схадах, значыць той член партыі пасіуны, 
не глетзячы йават на тое, што ш добра 
Быкоінвае партыйішя даручэнні. 

Такі факт мы маем сл мншю, а таксачііа 
3 таварыліамі Вернплэйн. Бабчонав і ін-
шммі.- Я з'я?ляюся трзці год :йопра?скі'м 
раіботігікам, 3 іградай спра?ляіоея добра, 

але мяне тэта не задашальнял, Я-б if«r 
•выконвадь больш адказную работу, але ня-
не^ паргвоім заліічы? у аіаеі?(ныя і ді>угоі 
paiwTu не даручае. 

Такое становілгча зусім нeнap^^aIьнa^ 
неабходна больш давяраць радавым члввмя 
партыі, давадь ім вывоивадь больш ада*»-
иыл партыйныя даручэнні. 

РОТМАН. 

Давалі Т Э Х Н І Ч Н Ы Я даручэнні 
За два 3 наловай гады, якія я знаходжу-

ся ? партыйнай арганізацыі БДУ, мне, як 
кандыдату партыі давалі рад работ, але 
такіх, якія не замадо?валі майго рору і 
не давалі, арганізадьйных навика?. 

Так, калі бы? парторгам Лапуноу, я бы-
ла тэхшчпым савратаром парзтрушы- гіст-
фака І старастай палітгуртка. Ад партор-
га Савасдьяпчыка я атрымала даручэнне 
дадамагаць у камслдзе. Гэта атримоувала-

ся таму, што парторгі і партком не выву-
чалі сваіх к.омуніста?, не садзейнічалі ix 
росту i выхаванню. 

Цяпер партком да? мне даручэнне щ»-
давадь у якасді агітатара. Гэта работа 
мне падабаедда і задавгиьняе мяне. 

Яна дасдь мне магчымасдь быдь больга 
акты?най па партрабоде. 

БЕРНШТЗЙН. 

ПАРТКОМ АДЯРВАН 
Д Д КОМУН1СТАУ 

Партком БДУ не аддае увагі рабоде 
3 комупістамі на факультэтах. Так, ва 
апошн'ш 7 месяца? па сходах комункта? 
біяфаіка де нрысГутніч'^у ні адзін члбп 
парткома. Пават калі абіралі парторга тав. 
Жаунярова ні сажратар парткома і ніхто з 
члена? парткома не прышо?. 

У выніку слабага кіра?нід^ва парткома 
работай на факультэтах акты?пасдь ко-
мункта? невысокая, самакрытыка і кры-
тыка развітй слаба. 

На сходах за?сёды выступаюдь «штат-
ныя» драмоуды, а некаторьгя комуністы 
зусім ма?чадь. 

КРУПЕЦКАЯ, ГАНТМАН. 

ЛЕПШ ВЫВУЧЛЦЬ 
КОМУНІСТАЎ 

Партыйныя груды, якія існавалі я» 
факультэтах, толькі адрывалі партвом ад 
масы комуністау, ад вывучэння і вша-
вання ІХ. ч 

У партгрупе геафака за апошні час Hi-
якай работи не праводгілася. Комушсты 
чакаюдь даручэння? ад парторга Грыфа. 
Грыф спадзява?ся па партком, а партком 
на парторга. У выніву ніякай работи 
не відадь. I таму зусім своечаоова рашэн-
пе аб ліквідадйі партгруп. Гэта дасдь 
магчимасдь парткому лепш вывучыць 
усіх вомуніста?, разгарнудь партыйную 
работу, ажыддявідь рашэнні лютаўсійг* 
Пленума ЦК ВКП(б). 

КАЎХУТА. 

КУКІНА БЯЗДЗЕЙНІЧАЕ 
Прафоргам на хімфаку 'прадуе Кукіка, 

якал ? свой час змагла нядрэнна наста-
відь работу на факультэде. Алё гэта бы-
ло кадкьді. Цяпер уся ирофсашпая работа 
на хімфжу загГохла. 

Профарганізадыя зусім не займа^ецца 
пыіганнем райТіСі^ання сод'опабоірніцйац 
работай налітгурткоу, навукова-даследчых 
гуртко? 'студэнтау, таксама нічога не робідь 
па палітйка-вьпава?чай рабоце. Кукіна, 
абмяжо?ваедда тым, што дае звесткі аб 
а'кадэмічнай пасдяховасді студэнта? і пра-
во|зідь падрыхтоуку да чаірговай кааі-
даші. 

Кукіна зусім не ведае студэнтаў, яі-
колі не бьшае ў інтэрнаце, не ведае яв янн 
жывудь. Па факультэде дрэнная дысцы-
пдіна: &сдь шмат прагула? і шазнеоняў, 
але драфорга гэта не дікавідь таму, штв 
яна сама не з'я?ляецца прикладам дыб-
цыплінаванасді, часта без уважлівьа при-
чин прапускае лекдыі. 

Прафком ведае аб бяздзеййасді Кукінай 
і чамусьді ліберальйічае з ёй, не прымае 
мер ддя таго, ваб нрофарганізадыя ііміфа-
жа разтафнула належяущ работу. 

а к , 



у новым ІНТЭРНЯЦЕ у 

л часу пеікісялення іст>'дэнтаў у новы 
штарнат санкашсія некадысі іраа рабіла 
аглад іпакаяў. 

Лгулькы выгляд цовага інтэрната добры. 
У'Се іпакоі дастатюва нрасторныіЯ, светлыя 
і цёплыія. йадаш эаўіоёды чыстыя. Сташ 
і тулбачкі засланы салфеткамі, пасцелі 
;{асланы белымі пакрываламі. На вошах 
вісяць дрьпгожыя гзірдзіш. Еюаіаіая рэч на 
сваім месцы. Прыіешіа жыць у такім пакоі. 
У шм ёсць у)с« ўмовьг для орацы і адпачыи-
ву. 

Огудэнты ў перавалшай большасці зма-

'выцірае ім ірукііітвар (раящяиальнае ска-
рьбстанне). Простыіні йяма зуеім. Воідратва 
іірасуецца пад падушкай і матрацам. Су-
сед Селіцкага тав. Ctpori таксама не адстае. 
У пекаторых: Быиадках €и інават пвраўзый-
ш>ў суседа. Тав. Строгі заўсёды ходзіць з 
накрахмаленым Еаў^фом, трымаецца, што 
«джэнтальмен», але тэта толькі парадны 
выгляд, а ў быту зуоім іншае: у тумбачцы 
ў яіго разам з хлебам ляжыщь мыла і ма-
чалка, паіветра ў ей затхлае, шілое. Па-
сцель не ў паірадку. 

У пакоі № 68, фіамат I I I курс, стараста 
гаюцца за выікананне санмінімума, затав. Гуло, жыве тав. Баразна. Ён носщь 

РАЗГАРНУЦЬ СОЦСПАБОРНІЦТВА 

Агульны выгляд пакоя № 18 у новым інтзрнаце. 
ўтульны і культірны вшляд пак>яу. 

Асабліва іігрыкладны пакой W: 18, дзе | 
жыйуць студанпл гічтфака I t t курса, ста- . 
раста Капенгут; N°. 57, Шяфак IV' курса-^' 
т р а с т а Пятровіч, № 50, хімфак tV курс ! 
стараста Генерсон; № 17, гістфак II і lit 
курс — стараста Бернштзйн, Л» 25 — 
біяфак- — стараста Рухімовіч; 19— 
іеафак 111 курс—стараста Сенькоуская, 

Побач 3 гэтмм культурным )тры;мапнем 
'ітакояў у нашым новым інтэрнаце, яг вяяі-
КІ жаль І сорам, наііпіліся і адсталыя у 
культурных адносінах людзі, якія не жа-
іаюць выконваць элементарных патраба-
ьанняу сацмінімума, якія замкнузіся у 
сваей уласнай бруднай скарлуне. якія 
адарваліся ад агульнага імкнення cryjan-
таў —і стварэння ўтульпай і культурнай 
абстаноўкі. 

1\ адзінкі. і тачу янч лсаоліза заметны 
фоне асноўнай масд к\льтурііыіі і аку-

1>"тныу студэнтаў. 
У (пакоі № 61 жквуць студзнть; itt к\р-

са хімфака (стараста ІІІульдзішоў). Асаблі-
вай увагі заіслуго>іваюць жыхарм Селіцкі і 
Строгі. У таів. Селііцкага зайест коўдры— 
натрац, замесгг йавалачкі — бруднн, на-
добны на анучу, >1Іцральні;к, якім ноччу 
тав. Селіцкі абарачвае ііадушку, а раніцой 

ЗАМЕСТ ФЕЛЬЕТОНА 

брукі «чарльстон». На погляд хлапец з 
ф>рсам, а пасцель у яго ў такім «яарад-
ку»,што фарснуць няма чнм: ніюстыні ня-
ма зусім, навалачка падобна да анучы, 
яклй боты 'ныц.Ераюць ад гразі, у тумбачцы 
йоўнае аб'яднапне гастранома з універ-
магам. 

У пакоі № 46, хімфак tV курс, у тав. 
Кокюшко брудная ирсстыня, шт> зуеім не 
гарманіруе з яго .знадворпым выглядам. 
Стараста накою тав. Дарчаінка не мае коу-
дры, брудная простыня, замест уціііальніка. 

У пакой N° 58 у гг . Пыжа і Пузевіча 
у тумбачках брудная бялізна. 

Як не сорамна, а В1лшэйяерал1чаныя 
студэнты займаюцца на 111 і IV курсах 
універсітэта. Людві добра забяснечаны. 
Яны носянь дарагія касцюмы- і йаікрахма-
лрныя каўшяры. Рыіхтуюйца 'праз год-два 
стаць шнвуковымі іработніікамі і ў гэты-ж 
час вядріь гяібе ў інтэрнацс самым не-
культурным чынам. 

Наша комуністычнал партыя і соі'енкая 
ўлада далі нам новы добры інтэрнат. Ён 
добра абстііляванн, нам створаны найлеп-
шг.ш' умовы для выдатнай вучобы і куль-
турнаіга адпачышку. Гэтыя сталінскія кло-
паты аб лвдзях абавязваюць нас вы/даша 
вучыцца І быць культурным! ў быце. 

Соцспаборпіцтва павінна быць накірава-
на на 'барацьбу за выканапне пастановы 
ЦК В1Ш(б) аб рабоце вышэйшай школы, 
гэта зпачыць на барацьбу за выдатную 
вучобу, за разгортванне навукова-даслед-
чай работы студэнцкіх гурткоў, за павы-
шэнне культурпа-палітычнага ўзроўню, за 
падняцце ваенна-фізкультурнай работы — 
вось у аспоуным тыя аб'екты, на выканан-
не ЯК1Х профарганізацыя павінна накіра-
ваць усе віды сваей работы, якія павінпы 
былі знайсці сваё адлюстраванне ў соцыя-
лістычных самаабавязацельствах студэп-
таў. 

Толькі гультайствам і бяздзейнасцю, 
м і я пануюць у профафгангзацы! пачы-
наючы ад прафорга курса і канчаючы 
прафкомам можна растлумачыць, што зпа-
чная частка соцыялістычных дагавароў 
студэнтаў у леншай меры—фіксацыя пра-
мых абавязкаў студэнта. Напрыклад, дага-
вор студэіітаў фізмата Пруднінавэ і Краўцо-
ва і хімфака Дзем'яновіча «1. Здадь усе 
(лысцыпліны па 'здавальняюча. 2. Лкуратпа 
наведваць палітзаняткі, а таксама прымаць 
удзел у палітзанятках». Часта бярупь 
агульныя і неканкрэтныя абавя'зкі: «быць 
культурным», «добра вучьщца», «не мець 
лрзнных адзнак». Вось, напрыклад, пункт з 
дагавора студэпта фізмата Путана, Брыша 
І Атрашэнка «не мець дрэнных адзаак», 
«кожпы дзень чытаць газеты», «культур-
на весці сябе як у сценах універсірэта, так 
І у інтэрнаце».• 

Вось абавязкі студэнтаў хімфака — 
Наукенка, Каршука і Канаваленка. 

«t. Мы вьппе именованы студэнты берем 
на сибя следуем обавиэательствг, как 
то, .здать оргопическую химию жирный 
ряд не ниже чем удолетворительпо сторатся 
максимум на отлично». 

Не гаворачы аб пабудове сказау, гэта 
соцумова на адпой старонцы сшытка мае 
27 памылак. 

Вольш таго, ёспь самаабавязкі. апашляю 

чыя соцыялістычнае спаборніцтва: «по-
сещать кино, театр, как всегда, читать ли-
тературу классиков побольше прежнего. 
Пока лежит зима кататься па лыжах, конь-
ках, последнее еслн возможно, 

поднис (Косар) 
подпис (Харлан)» 

Мы маем такое стаповішча, што ў гэтым 
Бежнейшым меранрыемстве — . разгортван-
НІ соцспаборніцтва, нашы выдатнікі вучо-
бы пе з'яуляюцца прыкладам дляастатніх 
студэнтаў. Вось пункты дагавора выдатніка 
фізмата Шаліма Д., Скарабагатага, хш-
фак — Зіміонка. 

«1. Здаць ие меігш паловы ўоіх ярадме-
таў на «выдатна». 2. Уважліва слухань 
лекцып.» 

Нават профсаюзныя работнікі факулы.» 
тау лічаць неабходным свае прамыя абз-
ВІГЗКІ .перад абранйікамі зафііксаваць у 
соцдатавлры. Праф(>рг фізмата Цукерман 
абавязуецца: «Живым каінкр.9тцым кіраў-
ніцтвам работы 'up«Ii6iopj забяслечЫ'Ць за 
факультэта'м пср-ахпдпае знамя». 

Нукіна—прафорг хімфака, бярэ абавяз-
КІ: «За час па 1 красаліка ўпарадачыпіь 
становішча друку, правесці падрыхтоуву 
да павуковачта^ледчай канфе:))энцыі. Уз-
мацкіць стаю>віі.піча прафпалітсеці.» 

Дэшкі соіцснаОорнінггва, фота-вітрыны, 
бюлетні, газсты, ЙКІЯ адоюстроў^алі-б 
ход вьгканання сод;агавароу на факульга-
тах адсутнічаюць. 

СоЦійіаборпіцтва пачынаецца з аб'яшы^ ў 
час пераліыіпку нрафорга курса и6 неабхад-
йас.ці заыючыць соцумовы, і канчаедца 
збарам_ даіглвораў па хавлине, як каштоў-
насцей. Іірычым значіігая частка 'Lx бессэн-

соўныя, нйпісьменпыя, на кавалачках да-
перы. 

3 вьшіэй прьгведзэтіых прыкладаў вцаць, 
што многія 'Студэпты да сюцопаібарйіцтв» 
адносядца фармальна. У нас ёоць значная 
чагтка дагавораў, якія а'пашляіоць содспа-
борніцтва. Л мы павінны ў бліжэйшы час 
разгарпуць сатраўды спцыялістыічнае сна-
блхніцтва. К. РАМАШКА. 

X Р О Н I К А 
Складзепа агульнаупіверсітэцкап камісія 

па пгдрыхтоўцы да 1 мая. Камісійй выгіра-
цаван план і начата падрыхтоўка да свята. 

I * 
5 красавіка албудзецца агульнауніверсі-

тэцкі дыспут па рамапу Остроўснагз «Рож-
денные бурей». Уст\"ІІнае слова скажа тав. 
Маслоўскі (АН БССР). 

* * 
* 

У красавіку месяцы акадэмік Вальфсоп 
пі)ачытае даклад для студэнтаў універсітэ-
та па тзму «Крытыка расаван таорыі фа-
шызма». 

* 

1 22 красавіка праводзіцца канферэнцыя 
'студзнцкіх навукова-даследчых гурткоў.На 
' канферэпцыі будзе заслухан даклад аб ста-

j повішчы павукова-даследчай работы па 
I упіверсітэту, іпфармацыі асобных гурткоу 
I аб праі)облепай рабоце. Вудупь намечапы 
I галяхі далейшай paOoTFj. 

* * 

На заклік |)адыста-ордэнапосца Крэнке-
ля: «вывучаць радыё-справу» на фізмаце 
арганізавана школа радыстаў-кароткаХваль-
нікаў. 

У школе .займаецца 25 ча,ііавек. 

У ВДУ арганшавана школа вадзіцеляў 
і гўтамашын па 50 чалавек. НІкола будзе 
I а-бслугоўвацца аутамашыпай аддзела фіз-

культуры горсовета. Запіс у тав. Лазінска-
га (фізмат). 

Б Ю Р А К Р А Т Ы 
Кіраўнік ваеннай работы рабфака нры 

Веларускім Дзяржаўным Упіверсітэце тав. 
Аўчыннікаў, скарыстаўшы ўсе магчымыя 
і немагчымыя сродкі барацьбы з сваім 
бліжэйшым калегаіі па рабоце — кіраўш-
вом ваеннай работы ВДУ тав. Спегальскім, 
рашыў зрабіць апошпі раніучы выстрал. 
Спачатку ён прасіў калегу — калега не 
ўпрасім. Дака-зваў — не ўздзейнічала. Па-
трабаваў — калега .оаставаўся непахіс-
ным... Потым усё пачынадасясначаткі. Да 
капца так і не даходзіла. 

Выведзены з сябе, Аўчыннікаў іііішыу 
пакончыць 3 гэтай доугай і нуднай гісто-
рыяй дакладной дырэктару раб{|)ака тав. 
Краўцову. Выліў усе пачуцці' абурэнпя на 
панерку (нанерЛ ўсё церпіці,!). для боль-
шай важнасці ясрадрукаваў гэта йя ма-
шыяпы і аддаў дырэктару. 

— Хай робяць як хочуць. Мая справа 
сЕОНчана — рашыў Лўчыпнікаў. 

Аднак справа па гэтым... толькі пача-
•іася. 

Тав. Краўцоў, прабегшы вачыма па 
дакладной і доўга пе думаючы, важна ііа-
мачыў ручку ў чырвопае чарніла і нада-
кладнлі паявілася першая рэзаліоцмя. 
Спецыяльна адзпачым — першая, бо на 
лёс гэтай малейі.каіі дакладной выпаў 
гонар атрымаць поўдзесятка рэзалюцый, 
Яе спісалі г усіх бакоу і ў розпых на-
прамках. 

Монск, яруйарня «Звязды». 

«Рзктару БДУ 
Прашу вырашыць 
узнятае пытанне 

подпіс (Краўцоў) 
23-111—37 г.». 

Кур'ер паляцеў у агульную капцэлярыт 
і... праз дііа дпі паявілася наступная рэ-
залюдыя: 

«т. Спегальскаму 
в чем дело? 

подпіс (Лоцманаў) 
25-111—37 г.». 

Тав. Спегальскі не парушыу стыль ра-
боты свайго ігачальства. Ён таксама, не 
падымаючыся D крэсла, прыклаў руку да 
гэтай ,з.топалучиай дакладной. А.ге ёп ча-
лавек больш шырок.ііі натуры. Ён не бу-
дзе нісаць рэзалюцыю з двух слоу, «в чем 
дело», папрыклад. Пісаць дык ужо пі-
садь... 

У першую чаргу ён узяуся за вьптра?-
ленне памылак. Першы сказ ён увесь пад-
крэсліў І, зрабіўшы зноску ўні.іе. напі-
гаў: «А где же главное предложение этой 
фразы». Але што гэта нанраука ў нараў-

; нанпі 3 тым, што нрыін.тося выпраўляць 
I Спегаіьскаму далей. 
I Вы ўявіце сабе толькі, (як гэта цяжка!) 
; далей ішла гутарка аб самім Сігегальскім, 
! і гэта не так важна, галоунае, ніто яп, 
чын «воепный руководитель ВГУ» йыу на-
пісан 3 ма.юй літары. 
_JIy. тут ужо нельга было вытрымаць. 

^ Тыраж 1.000. 

1 раз'юшаны такім «наглым» замахам на 
аўтарытэт «яго вялікасці» — самаго 
Спегальскага, тоўстымі лйііямі напісаў 
.гзве вялікія літары «В» і «Р» і падкрэс-
ліў гэту «грубейшую памылку» двумя лі-
ніямі, цаціснуўгаы з усёй злосдю на руч-
ку 3 няром (ін прышлося ўвесь гнеў ца 
сваіх плячах неранесці). 

Не будзвм далёка заласіць у гэтыя 
лінгвістычныя справгл. Усім добра вядо-̂  
ыа, што грамацеі яны адполькавыя. Спе-
гальскі сам зрабіў у сваім ранарпе н»-
чальсйіу... 9 грубых грамаіычных і сты 
лістычпых памылак. 

Лле аб чванстве, самахвальстпе і сама-
рэкламе «Военного Руководителя» сказаць 
траба асобпа. Гэтымі хваробамі Спегальскі 
хварэе і вельмі модна. Чым хутчэй ён 
зоймецца лячэппем гэтых хвароб, якія ні-
чога агульпага пе маюць з якасцямі сум-
ленных грамадзян соцыялістычнаП радзі-
мы, тым лепін. Гэтага пе разумев і пе хо-
ча ішумець вяльможа з ваепнай кафелры 
БДУ. 

І[адарол;жа дакладной па гэтым не 
скончы.'іася. 2fi сакавіка mi ёй наявілася 
яшчэ адпа ііэзалюдыя. Спісаўшы папер-
ку с двух бакоў рззіілюцыямі, тав. Лоцма-
наву прышлося чарговую рэзалюцыю пі-
саць ужо па верху рэзалюныі. .Даслоўна 
яе так і не змаглі ярачытаць. Лле сэнсяе: і 
«Спегальск.іму, давайцо... на працягу 12 1 
дзён». 

,Аб чым-лса сгірачалася пысокяпастаў-
лонае нача.іі.сті'.а з т.ікім іп.ілам і лахап-
ленпем? 

Гутарка іпма аб трох нучэбпых вінтоў 
ках і двух станках для ваеннай падрых-
тоўкі студантаў рабфака. У ВДУ гэтых 

рэчаў упаўнс дастаткова. Ніколі яны ад-
начаоова ўсе пе скарыстоуваюдда: даць іх 
для рабфака не толькі можна было, ajr« 
І .натрэбпа было. 

Адпак зусім інакш разважаюдь бяздуш-
пыя бюракраты і чыноўнікі тыпу Спе-
гальскі І К°. Яны заўсёды гатовы любую 
жывую оправу патаніць у патоках слоу і 
пахавадь у кіпах напер. Тэты «ваепрук» 
гатоў быў сарваць ваенную падрыхтоўку 
соцень студэптаў рабфака з-за беспрын-
дыповых, нікому не патрэбных спрэчак, 
добра ведаючы, што гараз гэтых вінтовак 
няма дзе дастаць і за грошы. 

Гэта адзіп з малеііькіх прішадаў, які 
характарызуо ўсю рабюту вышэ'іінераліча-
ных «герояў» паняровай вайны. 

Вельмі рапа аляпеў .дырэктар рабфака 
тав. Краўцоў, які налічыў за леншае тй-
дзень перастрэльвапца панеркамі. чым бег 
усякіх афіцыйных дакладных і рэзалюцый 
снусдіцда на 1—2 наверхі піжэй і выра-
шыць гэту справу. Не робіць гопару гзтя 
справа І тав. Лоцманаву. 

Перапіску павінеп закончьщь парткггм 
БДУ. Йп павінен сказаць сваё слова afi 
СТЫЛІ работы комуністаў Крауцова і Лоп-
манава. 

Ф. КАНСТАНЦІНАЎ. 

Паслн нашага выступления 
Рзктарат універсітэта паведаміў нам, 

што да швейцара Балгшзвіча, аб якім 
ь'ы пісалі у газеце «За ленінскія кадры» 
N: 6 пад загалоўкам «Убраць хулігана» 
прыняты меры. Швейцару Балашэвічу аб'-
яўлена вымова і ён пераведзен у другі 
корпус на работу. 
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