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3 5 ПА 12 ЕРАСАВІКА ПРА^ОДЗІЎ СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫ СХПІ І І \Р-

ТЫЙНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ БДУ. і 

IT А СПРАВ АЗДАЧНАМУ ДАКДАДУ САКРАТАРА ПАРТКОМА ВЫКАЗАЛАСЯ 59 
ЧАЛАВЁВ. СХОД ПАДВЕРГ ЖОРСТКА БОЛЫПЭВІПКАЙ КРЫТЫЦЫ РАБОТУ ПАРТ-
КОМА 1 АСОБНЫХ КОМУНЮТАЎ. 

РАБОТУ ПАРТКОМА СХОД ПРЫЗНАЎ НЕЗДАВАЛЬПЯЮЧАЙ. 

У НОВЫ СКЛАД ПАРТКОМА ЗАКРЫТЫМ (ТАЙНЫМ) ГАЛАСАВАННЕМ АБРА-
НА 7 ЧАЛАВЕК: гг. ГУРАЛІС. МАХАНЁК, ЛОЦМАНАЎ. ГЕЛЬФАНД, ОДЗІНЕЦ, МІЛЬ-
МАН, ЦОІР. 

ЗАКРЫТЫМ (ТАЙНЫМ) ГАЛАСАВАННЕМ ЧЛЕНАЎ ПАРТЫЙНАГА КАМШТА 
САКРАТАРОМ ПАРТКОМА АБРАН т. ГУРАЛІС. j 

Працаваць так, як вучыць нас 
таварыш СТАЛІН 

{^•мутсты нашай ігартарганізацыг, уз-
еныя пстарычным рашэннем Пленума 
ВКП(б), дакяадам і заключным словам 

фыгаа Сталіна падаерглі жорсткай 
шэвіцкай врытыцы і самакрытнцы ра-

парткома. Яны ў^)ачьглі памылкі і не-
гы работы парткома. Стала ясна і 
;мела, як трэба працаваць па-новаму, 
грэ&а змагацца з Аеетурботнасщю, дзя-
вам І зазнайства*. 
ібрадупыгаюць, самасуігакоенйсць, па-
іенне ігільнасці, зусім недастатко-
разгортванне крытыьі і сайаві)ытык/ 
іртарганізацыі, падлалімства і ўгод-
а, якое глыйока ўмацавалася ва 
рсітэце, былі тон умовай, якая доугія 
давала кагчымасць класаваму зора-
угаваіша нявыкрытым. 
йсі за аяошні час былі выкрыты і 
шы ворагі народу, як Нучынскі, 
чны, Аляхновіч, Прынц і інш. Кла-
ворагі і пасля гэта будуць імкнуц-
д«зці ва уініверсітэт і правоізаць 
яадзейскую работу. 

ча»у для кожнага комуніста на-
ірп-аргайізацыі так «еабходна ua-
мудрыя словы таварыша (}г.ал:на: 
игай ярасци) кожнага большэвіка 
ных уловах ттавінйа быць умение 
шаць ворага партыі, яж-бы доб-
е быу заласкіраваны». Иоваабра-
рком павінен мабілізаваць усіх 
ых і беспартыйпых болыпэвікоў 
рчоўванне рэпгтак ворагау пяртыі 

Vf. 
пгэвіцкая крытьгка і самакрытыЕа 
5роя баі>ацьбы з кёдахопамі 'у на-
ібоце. Яна ёсць сродак, які ііа-
тгільнасць ісомутгіста і дапамагае 

аць Botjara і мабілізаваць яасу на 
у з ія. Узровень крытыкі і сама-
і. раэгоірнутай йа партыйны* 
з'яўляеода толькі лачаткам сур'-
разгортваняя крытыкі і самакры-
е неабходна яшчэ больш па»ялі-
партыйігай арганізацыі і ітеранес-
«гамолыгкую і профсаюзпую арга-

нізацыі, дзе крытнка і самакрьгшкл д» 
апошняга часу вельмі і вельмі слаба г»аз-
r o t o m 

На жаль, не ўс« ко.«уністы да канда 
ўсвядомілі рашнне Еіенума ДК ВКП(б) 
і зрабілі длй сябе неабходньгя вьгвады. 
Так, напрыклад, тт. Гепьфанд, Чыілбург, 
Маханек і інш. добра, врытыкавачі ра-
боту другіх таварышоў, але лічога або 
зусім мала гаварьйі аб' уласных ііа-
мылках, аб сваёй дрэнйай рабоце. 

Вы'ступяючьй кожуііісты нравільна 
крытьікавалі работу парткома і яго «ак-
ратара, т. Грабштзйна за адарванасць ад 
мае, за •няведанне радавых ч-чена? пар-
ты!. da яаказшя метады работы, за 
сямзйнасць у вырашнні тилага раду 
пытанняу. 

На справаздачначііфавыбарчн» сходзе 
вы;казалас» 59 чалавек. Сярод вн<?гу.ааў-
шых быў цэлы paj таварышоў, якія 
а.маль ніколі ішей не выступал! на 
сходах, І лартконан былі залічаны у «ла-
сіў». Прамовы-ж гэтых таварышо^ былі 
больш дзелавітыя, чым наваторых лногіх 
патэнтаваных актывістаў. На схсдзе 
выявілася, пгто у партарганізацыі даспе-
ЛІ новыя кадры комуністаў, якія да гэта-
га часу пггучна трымаліся ў цяні і не 
высоўваліся на болып адказную партый-
нуіо работу (Фрыдман, Ротман і ішпыя). 

Сход зусім правіл^на расврытыкаюУ 
работу парткомі, рэктарата газеты «За 
ленінскія кадрн» і іншыя звейні Еіагоай 
работы. 

Партийны сход у сваім рашадпі іірн-
знаў работу паіугкома нездавальняючай. 
Таксама сход адзначыў дрэнную работу 
друку — шматтыражкі, насценг?зет, 
прапагандысіуіуго і агіта];ыйнут работу ва 
універсітэце. 

Такая зусі* правілыіая ацэнка работы 
патрабуе ад новага складу партыйнага 
камітэта і ад усіх комулістаў па-большэ-
віцву ўзяцца за работу па-новаму і пра-
весці ў жыццё рашдйні ПіГенума ПК 
ВКП(б) і ўка.запні таварьппа Сталіпа. 

\Б КОМСАМОЛЬСКАЙ ПАЛІТВУЧОБЕ 
ная нарада лраіпагандыстаў 
іа 3 ра(>отнікаш ЦК ЛКСМБ 
ты рад недахопаў комсамоль-
учобы. 

выключ!на дрэннай работы 
прапагандысты Будкевіч і 

чевіч .замест таго, каб у 
ііцысцкай рабоце кіравацца 
•ШРДжайап ЦК ВЛКСМ, вы-
тэо(ы. 14 красавіка &u «вн-

«Барацьба партыі з апар-
ацыянальным лытанні» і 
>мо тавашша Огаліна ў 
'тарская рэволнмщя». ІІрн-
нятках толькі 17 слухачоў 
ю рыхтавалісядазлняткаў, 
ач таксама не дахтаваўся. 

займаўся «пракурорскім 
атрымлтаючы ні аднаго 
даазу, і сам іэтыя пы-
ачваў. 

да ладтзмы ён зрабіў за 
нз было яснае выкладан-

ооста набор сдоў. На-
яіч задае лыташіе: «Т-
азана ў яісь.м« тавары-
лай частцы?». На гэта 
адказу не паследвала. 
if і. сам Будкевіч не 

пытання тэмы — аб 
«на-дэмакратычлай рэ-
?гачную і барац;^а 
ратамі (па.ртыі п» гэ-

аміў тему наступ-
гендаваў літаіратуру, 
т т а * у жывои 

гутарцы замест новай тэмы, як т а г а па-
трабуе пісьмо ЦК ВЛКСМ. 

Мала леяш абстаіць справа у upaua-
гандысткі Анімавай. Яна самаволь-
на .шяняе тэмн занятак. Так, 14 icpa-
савііа замест гісторыі партыі яна чы-
тала І разбірала иа палітзайяжах да,к.гад 
тажарыша Сгаліна на Пленуме ЦК ВКП(б). 

Галоўнымі недахоіпамі паігітвучобы 
з'яўлясцца дранная работа партгабгаета г, 
прапагалдыкітамі і гараўшігпй імі з боку 
камітэта ко.чсамола. 

Многія гурткі ахопліваюць вялікую 
колькасць комсамольцаў; так, у гуртку т. 
Рыбакова займа^ода 40 чалавек. Маладых 
комсамольцау, толькі лрынятых у комса-
мол, размяркоуваюць tia ііаіітгуртках, не 
ўлічваючы іх падрыхтоўкі. 

Амаль усе ілралагандысты слаба выка-
рыстоўваюць матэрыялы аб жыцці моладзі. 
мастацвую літаратуру. 

Комсамольгкія аргатзацыі фавультэтаў 
і курсаў самаухіліліся ад кіраўніцтва ком-
самольскай вуч()бай, шкладаючыся на ком-
самольеюі кэмітэт. Прапагандьгсты не адчу-
ваюць аеаібходнага кантролю ў сваёй ра-
боце. Сістэматычная праверва раіботы па-
яітгурткоў падмяняецца налётамі. Некзто-
рыя прапагандысты не сур'йзна рыхтуюп-
ца да заняткаў. Адсюль дршна рштуюц-
ца слухата. НежаТ'Орня лічадь для сябе 
ўпаўне дастатковым прачыгадь вучэбнік 
Кнорына і амаль не чытаюць першаврынга. 
Напрыклад, у гуртку Арашкевііча дрэнна 
рыхтующа Пушная, Вальковіч, Здор, Лар-
чанка, у гуртку Фабрыканта — Канава-
ленка. 

ФАБРЫКАНТ. 

НА С П Р А В А З Д А Ч Н А - В Ы Б А Р Ч Ы М С Х О Д З Е 
П А Р Т Ы И Н А И А Р Г А Н І З А Ц Ы І Б Д У 

Выступление тав. Кацмана 
— Наш партыйны камітэт быў адарв-ін 

ад мае. Нартгрупы на фавультэтах былі 
перагародкамі, якія адрьйіалі партком ад 
вомуністаў. I ў тым, што нартгрупы існа-
валі, і ў тьга, нгго пасля ліквідацыі парт-
груп ігарторгі не адчыталіся перад кому-
ністамі аб сваёй рабоце — было грубае 
парушэнне статута гіартыі. 

Вялікім яедахопам у рабоце парткома 
бььто тое, што ніколі не атравяраліся пры-
нятыя рашэнні. 

Падрыхтоўка да партсходаў была вель-
мі дрянная. Часта аб дню схода комуністы 
даведваліся у той-жа дзень. Аб пытаннях, 

ЯК1Я иудуць на сходае, загадзя ніхто не 
ведау. У выніку—нізкая актыўнасць на 
сходах, выступдеине «пггатных» прамоў-
цау. 

Нічога не рабіў партком па рабоце са 
спачуваіочылі. Мы нават не ведаем, пгго 
3 сябе прадстаўляіоць нагаы спачуваю-
чыя, МНОГІХ нават і ў тваі» ие ведаем. 

Дрэнпа працуе у" нас комсамол. Мы 
маем факты, калі комсамольцы замест да-
памогі у разгортванні палітагітацглі былі 
ініцыятарамі зрыву палітгутарак (Куха-
ронак). 

Выступление тав. Кавалёва 
у справаздачы парткома не было ўказа-

якую барацьбу партарганізацыя вяла 
3 'грацкіспкім ахвосцем, у прыватнасці па 
фізмаце, і з разлажыўішымііся элементам! 
(быўпгы парторг рабфака). Партарганіза-
цыя бы-Та аб гэтым недастаткова асвядом-
лена. Мы не ведалі людзей і таму бывала, 
што пагля выпуску іх з сцен універсітэ-
та іх выяўлялі ўасо на рабоце, як" чуж-
дых нам людзей, напрыклад, Нодзльман і 
Лемец. Гэта сведчыць, пгго большэвіцкая 
пільнасць у нас яшчэ не на дастатковай 
ВЫЛІЫНІ. 

Крытглка І самакрытыка у нас не у па-
шане. Калі я выступіў па справаздачы 
т. Гельфанда аб вылананні пастановы ЦК 
ВКП(б) І ГНК СССР аб вьшіюігаіай школе 

3 |)эзкай крьггыкай яго работы, то у за-
ключным слове т. Гельфанд свазау: «Ёсдь 
ЛІ0ДЗІ, якш не па сваіх гадах развіты». 
Я лічу, што гэта заціск крьггыкі. 

.Партыйны камітэт пры рашэнні неі^а-
торых пытанняу падыходзіў па-сямейна-
му. 

Ужо два гады, як я кірую комсамоль-
скай школай, але дапамогі з боку партга-
бінета І ЯГО загадчыка т. Маханька ніякай 
няма. Яго НІХТО не адчувае, апрача бух-
галтэрыі. Замест рэзвага рэагавання па 
бяздзейнасць т. Маханьна, -заЛст тадо, 
пасгавіць яго снраваздачу на сходзе і зда-
ровай крытыкай уназаць иа яго недахо-
пы — партком гэтае пытапн<> змазау, па-
сямейнаму яго абышоу. 

Выступление тав. Ярашкевіча 
На гістарычным факультэце становіпгча 

3 падаы.хтоўкай кадраў нездавальняючае. 
Тав. Чьшбург зусім няўважліва падбірае 
кадры: напрыклад з выкладчыкам новай 
гісторыі т. Когаутам. Ен вёдае свои прад-
мет, але не умее сістэматычна яго выкла-1 
даць- Чым слухаць такія лекчыі, лешп 
перайсці аа завочны м'зтад навучання. 
Калі яму задаюць •пытанн'е, ён ятчэ 
больш заблытваецца і аіволі не растл^'-
мачыць с>тнасці справы. Выкладчык пе-
дагогікі т. Левіцкі далёк ад марвсісціса-ле-' 
нінскага асвятлепня педагогікі. На лек-
лыях ён чытаз натацыю студэнтам, зай-
маецца ўсім, але толькі не вык.таданнем 
педагогікі. 

Асабліва дрэнна пастаулена планавап-
не работы дэканата. Кожны дзень сйла-
даюць новы расклад, а бываюці. выпадкі, 
што расклад .мяняюць на адным дні па 
іізкалькі раз. Партком пъгганнем вучоиы 
зусім не займаўся' і не рэагавау на тыя 
агіднасці, якія маюць месца на гістфаку. 

Партком вылгіыў камісію для праве[»кі 
работы рабфака. Камісія напісала свае вы-
пады. Партком ІХ заслухау і... паклаўнад 
сукно. Проста забыў аб іх. Цікавы факт: 
т. Голікаў згодпа тэтых вывадау быу вы-
лучан віраўніком палітгуртка настаўнікаў 
•рабфака, але ён да сёпешпяга дня гзтага 
не ведас. 

Выступление тав. Фабрыканта 
Таварыш Сталін неадиаразова ўказваў 

нам на тое, што неаб.ходна паляпшаць па-
літычнае выхаванне партыйных мае. Наш 
партком не удзяляе дастатковай увагі гэ-
таму пытанню. Ад нас, студэптаў, патра-
буюць глыбіні палітычньгх ведаў. Наша 
задача аўладаць на раду з вышэйшымі тэх-
НІЧНЫМІ ведамі і вьппэйшымі палітычнымі 
ведамі. Але ўзровень палітычных ведаў у 
цэлага раду таварышоў, як тт. Савасцьян-
чык, Кацман, Ротман і ііпных членаў пар-
ты! йізві, не гаворачы ўжо аб капдыдатах 
партні. 

Др»нна лрацуе і наш друк- Шматгыра®-
ка не ўмее падняць на прынцыповую вы-
шыню 'цэлырад канкрэтных фактаў. Вазь-

міце вы выключэнне з партыі Кучынскага, 
Растрўскай; студэнты даведаліся аб гэтым 
3 цэнтральных газет. Як шматтыражка, 
так і насценгазеты на факультятах бяззу-
быя, не крытычныя. Не праводзіцца ніякаіі 
работы са студкорамі, з рэдактарамі на-
еденных газет, у выніку чаго вакол газеты 
няма стуДкораўската актыву. 

Дрэнна працуе партгабінет. Наглядных 
дапаможніікаў у габінеце няма, кансульта-
цыі праводзяцца нерэгулярна, абмеп віі-
пытам работы прапагандыстаў адсуті[ічас. 
У партгабінеце не патрэбен штат з двух 
чалавек, якія даіемна атрымліваюць г|ю-
шы, а патрэбен адзін ініцыятыўны работ-
нік. яві хоча іпрацаваць і зможа паставідй 
работу ў партгабінеце. 

А Д Р Э Д А К Ц Ы І 
У газеце «За іюнінскія кадры» № 6 ад 

19 сакавіка ў артикуле т. Сыцько абтэа-
рзтычных канферэнцыях аўтар упамянуў 
артьжул Тівеля. 

Рэдакцыя лічыць глыбока памылковым 
тое, што не праверыўшы хто такі Тівель, 
які, як аказалася, з'яўляецца ворагам на-
роду, змясціла ссылку на яго артикул. 



Выступление тав. Маханька 
Сістэаа работы партыйнага камітэта 

была парочная і у гэтым многа вінават 
т. Грабштэйн. Тав. Грабштэйн старауся 
паказаць перад райкомам, пгто ва універсі-
тэце ўсіі добра, аб недахопах нічога не га-
варыў. Гэту сістэму работы запазычыу і 
савратар камітэта комсамола т. Гурыновіч, 
І старшыня прафкома т. К а м і н с Е І . Работа 
у комсамоле і ў профсаюзнай арганіза-
цыі ідзе дрэнна, крытыка і самакрытыка 
там заціскаецца. 

TUB. Грабштэйн У сваім дакладзе вельмі 
слаба врьггыкаваў члена парткома т. 
Гельфанда. Тав. Гельфанд самы стары 

член нартынай арганізацыі універсітэта і 
яму больш чым іншым комуністам было 
вядома' жыццё ўніверсітэта. Аднак, т. 
Гельфанд не дапамагаў партыйнаму камі-
тэту вьшрываць класава-варожыя элемен-
ты, у парткоме працаваў дрэнна. 

Тав. Лоцманаў не вёў рапгучай ба-
рацьбы 3 падхалімствам, а патураў яму. 
Возьмем, напрьышад, выказванне т. Спе-
гальскага на вечары выдатнікаў, які зая-
віў, што, «толькі пад кіраўніцтвам т. Лоц-
манава наш універсітэт ідзе ад перамогі да 
перамогі і. зараз атрымаў такія бліскучыя 
рэзультаты». 

Мясцком БДУ бяздзейнічае 

Выступление тав. Фрыдмана 
у час праверкі партдакументаў партком 

(Оязінец і Алай) склаў спіскі пасіўных та-
ізарьшпоў. Да наоіўных адносііі такіх, якія 
пе выступаюць на сходах, а работай гэтых 
таварышоў не цікавіліся. 

У «насіў» залічькгі і мяне. Але партком 
ніколі не пацікавіўся маёй рабтоай, сакра-
тар парткома са мной не гутарыў, н€ па-
ціікавіўся, чаму я маўчу на оходзе. 

У нас ёсць кучка актыва з яікім парт-
ком працуе, а астатнім комуністам ёй не 
тдзяляе ніякай увагі. Часта райкомам і 

гаркомам арганізуюцца лекцыі, даклады; 
бйеты туды атрымоўвае толькі актыў, а 
радавыя члены партыі папасці туды не 
могуць. 

Комунктььстудэнты павінны; быпь 
нрыкладам дьгсцьшлінэванасці. А ў нас на 
фізма-це бываюць вьжадаі, калі на лекцыі 
не прысутнічае 11 чалавек комуністаў і 
комсамольцаў. 

А партийны камітэт ніімлі не займауся 
нытаннем дысцыпліны комуйістаў на ву-
чобе. 

Выступление тав. Русінава 
Партыйныя групы, явія існавалі на фа-

культэтах і нават пры акадэжгрупах,^ са-
праўды былі бар'ерам паміж партыйнай 
масай і парткомам. Тав. Грабштэйн за 
шэсць месяцау ні аднаго разу на паріый-
ным сходзе геафака не быу. Не прыхо-
Д З І Л І да нас і члены парткома. 

Тав. Грабштэйн у сваёй справаздачы 
сказаў, што мы ііерабудавалі нашу агіта-
цыйную работу, але на справе мы яе 
н̂ * пал:епшылі, а пагоршылі. Калі раней у 
пас на, факультэце у кожным пакоі быу 

агітатар і рэгулярна праводзіў гутаркі, то 
цяпер гэтага няма. Агітатары выязелены 
на некалькі пакояў і большаспь з іх не 
нравя-та больш адной гитары. 

Партком зусім не займаўся вучэбнай 
работай. Наш геалагічны факультэт ужо 
тры гады не мае профіля. Ужо некалькі 
раз ладьма«іі тэта пытачгне, гиге іюктарат 
НІЯК не можа ЯГО вырашыць. Студэйты 
канчанщь факультэт г не ведаюць, вій яны 
будуць. 

Выступление тав. Рамашка 
Партком зусім н« кіраваў работай 

пі>офпалітсеп;і. 
У пфш\10 чаргу падабралі прапаган-

дыстаў для партшкол, затым для комса-
мольскіх палітшкол, а нотым толькі ўкам-
пдектавалі па.тітшколы для членаў щюф-
.саюза-

Атрымлівалася, што людзей, якія^ не 
моіуць быць нрапаганднстамі, людзей з 
нізкім палітычным узроўнем вылучалі на 
])аботу ў яка-сці пралагандыстаў. Я сам 
неаднаразова заяўляў у партком ^ тым, 
што студэнты незадаволены работай Шпа-
коускага, нават яз хочудь хадзіць на 
ЯГО заняткі, але ніякіх мер партком н« 
прыняў. 

Прафком у сваёй рабоце ««MSHjiy д.э-
канаты, займаўся не сваёй справай. Зай-

маўся пытаннямі размеркавання інтэрна-
та, •стыііевдыі, у той час як гэга сігра-
ва, у першую чаргу, джанатаў. А дэканы 
нават Н'Э ведаюць дзе жывудь студэнты. 

3 бот{.у т. Лоцманва заўважаліся гру-
быя, бяздушныя адносіны да студэн-
тау. Бьыі вьпіадаі, каді з студэнтаў бес-
падстаўна здымалі стыпендыю і яны па 
і ш ы х тьанях хадзілі да т. Лоцмзнава і не 
маі'лі высветліць чаму іх пазоавілі гты-
пеіідыі. 

Характерны факт з т. Перальсон- Лоц-
манаў аддаў загад аб яе пеі)асяіг^нш з 
аднаго пакою ў 'другі, потым гэты загад 
адмяніў, по-тым зноў нашсаў. А дзяўчын« 
тымчасам прьшыося начавадь на вакза-
ле. Ус« гэтыя факты нячуламц і бяздуш-
насці 3 боку т. Лоцманава прайшлі міма 
парткома. 

Пачаўшаяся перабудова партыйнай ра-
боты на асновв рашэнняў Пленума ЦК 
ВКП(б), даклада і заключнага слова тава-
рыша Сталіна, павінна быць распаўсю-
джана і на іншыя арганізацыі, як комса-
мол і профсаюзы. 

Аднак ніжэйпрыведзеныя факты яскра-
ва гавораць, што мясцком БДУ і не думае 
брацца за работу. Да апошняга часу тут 
пануе паўнейшая бястурботнасць, запу-
шчана у сякая работа з членам! саюза. 

Палітычна-выхаваучая работа сяроі на-
вуковых І адміністрацыйна-тэхнічных ра-
ботнікаў зусім дрэнная. Палітгурток наву-
ковых рабртнікаў не ахапляе ўсіхнавуко-
вых работнікаў. Наведваюць слухачы гэты 
гурток вельмі неакуратна. 17 сакавіка г.г. 
3 40 чалавек прысутнічала толькі 16-
Вельмі часта на занятках прысутні-
чае па 12 ча.іа»ек. Няма нават сталага 
спісу слу.рчоў гіфтка. Старшыня МК 
т. Шыдлоўскі зусім не цікавіцца палітву-
чобай. EH нават сам не наведаў ні адна-
го разу заняткау. Зусім недапушчальна аб-
стащь справа з палітвучобай адміністра-
цьгйна-т-эхнічнага персаналу. Апошнія ла-
літзаняткі гэтага палітгуртка адбылісл два 
3 паловай месяцы таму назад (кіраўнік 
Шлосберг). Да гэтага часу сярод адміні-
страцынна-тэхнічных работнікаў не выву-
чана Сталінская Канстьгг\'цыя, не гаво-
рачы ужо аб рашэннях апбшріяга ІГлену-
ма ЦК ВКП(б), дакладзе і заключным сло-
ве таварыша Сталіна. Нічога не зрабіў і 
нартком, і партгабінет, каб забяспечыць 
паспяховую работу палітгуртка навуко-
вьпс работнікаў і гуртка адміністрацыйна-
тэхнічных работпікаў БДУ. 

Масавая работа ў МК зусім іцсутнічае. 
Ячэйка AGO не працуе. Ніхто' не ведае на-
ват колькасці членаў АСО. Не нравед.адн 
абмен асоавіяхімаўскіх білетаў. Біііетаў XI 
латарэі AGO распаўсюджана ўсяго толькі 
на 500 руб. у той час, калі іх можна бы-

ло распаўсюдзіць на значна большую су-

му. Вайсвовая работа сярод работні: 
БДУ цяпер зусім не ііраводзіцца. 

Дрэлна наладасана работа та лівв 
ЦЫІ непісьмешасці і малапісьменні 
сярод тэхнічных работнікау. У БДУ « 
13 чалавек непісьменных і малатсы 
ных, 3 іх ахоплена школай толькі 8 
лавек. 3 15 сдкавіка гэта школа з:і 
спыніла сваю работу. МК непаклапац 
ажывіць работу школы. 

Мясцком не цікавіўся і не кіі>аваў 
ботай насценгазеты. Спачатку 1936 
навучальнага года выпушчана тальк 
нумары насденгазетц. Матэрыял, змеп 
ны у газеце, насіў юбілейны характар. 
зета не адбівала тых гадач, якія пас 
лены перад большэвіцкім друкам, 

Радавыя члены саюза не ўцягва.іій 
грамадскую работу. Сярод іх адсутш"-
ўсякая выхаваўчая работа. МК зусім 
зайиауся праверкай выканання nacraj 
як агульных cxojay, парад, так i с; 
уласных. 

Учот І збор членскіх узносаў наст 
лены дрэнна. Ёсць выпадкі, йяўпл 
членскіх узносаў за 3—4 месяцы, 
апошпі час членскія ўзносы шхт не г 
мае. Члены саюза днямі шукатць я 
гаплаціць п)ошы. 

Усе гэтыя недахопы сведчаць аб т 
што Ў МК, адсутнічала крыгыка і а 
крытьгка, існавала сямейнасць, дзякуі 
чаму усе неда.хапы у рабоце МК craj 
на замазвалося. 

Неабходна праверьщь мэтазгодн; 
одсходванпя сродкау па МК. Рэўкамісія 
вінна правесці праверку грашовых о 
МК. 

МК далёка не справіўся з сваёй р 
тай. Нават цяпер, пасля рашэнняу aj 
няга Пленума ЦК ВКП(б) i ўказашіяў 
варыша Сталіна, МК і не думае пер 
доуваць сваю работу. 

ЦІШКЕВІ 
БУДОЕВІ 

АНДРУШЧАНК 

Выступление тав. Багалюбава 
За тры гады мы упершыню крытыкуем 

работу партыйнага камітэта, а недахоиау 
V нас вельмі многа. 

Прафком не можа ўзначаліць работу па 
ра^гортванню соцспаборніцтва. Нават сам 
старшыня прафкома т. Камінскі не зак-

лючыу соцдагавора. Калі т.Камінскага 
крытыкуюць, ён надта гэтага не любіць. 

Колькі не гаварьйі аб дрэннай рабоце, 
т. Камінскага, партком ніколі не ставіў аб 
ІМ пьггашія, а вырашаў пытанне па-ся-
мейнаму. 

Дрэнна у нас з агітацыяй. Палітбясед-
чыкі не работаюць, ix работы ніхто не 
правярае, ніхто імі не кіруе. 

Дарослыя дзец! з геафака 
Яшчэ у канцы першага паугоадзя на 

сходзе студэнтаў геафака гаварылі аб 
дрэннай дысцыплінг на лежцыях дыямата 
на И курсе. Дэканат абяцау: «прымем 
меры, наладзім дысцыпліну». Нават у рэ-
залюцыю ўнеслі пункт аб паводзшах нека-
торых студэнтау на лекцыях дыямата. 

Але усё гэта засталося на паперы. Ця-
пер, як І пазней, значная частка студэн-
тау на лекцыях дыямдта займаевда пабоч-
НЫМІ справамі. (чыткай газет, ііеікгаіскай 
І т. д.). 

Асабліва распаўсюджана у часе лекцый 
перапіска. Адзін з пакетаў лятучай пошты 
трапіўі не на нрызпачэнню. 

«Очень благодару за высказанное собо-
лезнование по поводу моего скучного вре-
мени^ Примите и проч. С приветом МАЙ». 
Высок І «штыль» гэтай запіскі мы захавалі 
поўнасцю. Каментарыі тут залішні і таму 
ад ix устрымаемоя. Укажам толькі, што 

запіска адрасавана тав. Бацюнову. А 
яе Маруся Александрауна Носко. 

На лекцыі дыямата цяжка ўлавііц, 
вы лектара, нельга сканцэнтраваць у 
Можна падумаць, што лектар дрэнна 
тае, або прадмет нецдкавы. Не, гэта 
правшьна. Проста няма дысдьшліны 
курсе. У часе .ігакцыі студэнты часа) 
дзяць па аудыторыі (Левановіч П 
Эпштзйн Яша), частыя скрыпы дш 
(Шмушковіч, Шэлціцкая, Каласоўскі 
шыя), шэлест газет (Салавей, Шыц 
іншыя). 

«.йміністратары» труп стар-исты 1 
1 Краско у часе лекдыі 23 саклвіка 
рыліся раздаць усяму курсу стыпенді 
начальшк Асоавіяхіма тав. Дабра» 
сабраць грошы за лата,р9Йныя біл 

Дарослыя людзі — студэнты ynif 
та не так навінны адносіцда да л( 

СТУД? 

Выступление тав. Дучыцкай 
Пр«Ііарганізацыя часта кг ведае, як Вольш таго, калі заўва^ылі, што ён на ^ * • тто тгія.огіттст.-гті'а̂  ^^РититтаЛ ггл <ГГЛ ОГіТТНГТ̂ ПІ 

•жывудь нашы студэнты, нячула адносіц-
ца да^іх. Напрыкііад, студэнт Зароўкін 
тры месяцы хварэў, за гэты час ні проф-
орг, І ПІХТО 3 прафкома яго не наведау. 

палітзанятках адсутнічаё, то яго залічылі 
у зрыўшчыкі палітвучобы. Яны не паді-
кавіліся даведацца чаму ён не прьппоў і 
пгто 3 ІМ. Такія бяздущиыя і нячулыя 
ацнооіны — пазор для профарганізацыі. 

Выступление тав. Савасцьянчыка 
Парткой не кіраваў работай профаргані-

задыі. У нас часта зрываюцца сходы 
студэнтаў, а партком на гэта не рэагуе. 
Таі , партком не націкавіўся даведадца, 
чаму сарпауся вечар нрысвечаны дню 
МОІІГ'а. А гэта здарылася таму, што 

старшыня прафкома т. Камінскі склікаў 
параду профактыва і пайшоў з ім у гэатр. 
Зусім ясна, чаму сарваўся вечар. 

Партком ведае комуністаў толькі па 
спіску і гэтым ён кіруепца пры выбары 
партыйнай работы. 

Да гімнастычных спаборніцтваў 
Міжфакультэцкія спаборніцтвы па гім-

настыцы назначаны па 18 красавіка. Яны 
падвядуць вынікі амаль паўгадовап рабо-
ты па гімнастыцы і выявяць .:іепшЕ>іх гім-
настаў. 

На спаборпіцтвы кожны факультэт вы-
стаўляе каман.гу :: 8 чалавек (5 мужчын 
і 3 жінчыны). Трэніроўка каманд ідзе пад 
кіраўніцтвам прымацаваных да факультэ-
таў вьпйадчыкаў. На некаторых факуль-
тэтах, як гістфак (фізорг Зязюля), ніяк не 
могуді. наладзіць рэгулярнай трэніроўкі 

каманды. Камаіаа гістфака 
на трэніроўку 7 красавіка. Ф 
ля не надае спаборнідтвам 
да сваіх абавязкаў адносіцг 

Фізорг ніколі не адчьп 
работу. Ваенна-фі.^культург 
ро комсамольскай арганізаі 
Марутка ніколі не займаў 
кульпры. 

Комсоргу і прафоргу і 
рэшде сур'ёзна ўзяді' 
фізкультурпай работы н 

/ 

Выступление тав. Талана 

Пісьмо у рэдакцыю 

НЕДАРЭЧНАСЦЬ Ў ВУЧЗБНЫМ Г 

Партком і сакратар парткома т. Граб-
штэйн адарваны ад мае студэнпл'ва. Граб-
штэйн нідзе на сходах не бывае, а беспар-

тыйныя студэнты яго зусім не ведаюць. 
Пр;іфком наш зусім не займаецца вы-

іаваўчай работай, а толькі размяркоўвае 

битеты Ў тэатр і то няудала. Паасибныя 
работнікі нрафкома, у выніку адспнасці 
праверкі работы, бяздзейніча;іі: напрыклад, 
Рамашка і Шульман. Партком добра ве-
даў аб бяздзейнасді прафкома, але за-
маўчваў. 

Трэдяму курсу хімфака ўвялі 88 гадзін 
тэіірэтычнай механікі. 3 ix 44 гадзіны 
лекцыйных і 44 гадзіны практычных (для 
рашэнпя задач). Увяд.';«нне гэтага курсл 
дэканат матывіраваў тым, што тэарэтыч-
ная механіка патрэбна для вывучэння кур-
са фізічнай хіміі. Але курс фізічпай-хіміі 
мы канчаем, а тэарэтычкую механіку толь-
к і пачалі. Апрача гэтага, на прадягу ўся-
го курса фісічнай хімы не прышлося пры-

бягаць да тэарэтыч 
Мы лічым, што 

тычнай механіцы 
'па гісторыі хіміі, : 
роды, якія чамусь 
га плана. НекальБ 
не перад дэканата 
Мы просім шматп 
тым. 

СТУДЗНТЫ 

Мвнск, друкарня «Звязды» Тыраж 1.000 Горліт f f : 818 Адк. рэдактар 


