
Првлетарыі ўсіх йраін, элучайцмй{ 

О Р Г А Н .'1 

[ п а р т к о м а 

і прафкома 
і Беларускага 

дзяржаўнага 
універсітэта 

1 М U 
1937 г. 

І і 9-10 (39-40) 

НЯХАЙ ЖЫВЕ 1 МАЯ—БАЯВЫ АГЛЯД РЭВОЛЮЦЫИНЫХ СШ 
М І Ж Н А Р О Д Н А Г А П Р О Л Е Т А Р Ы Я Т А ! 

З а ' с п р а в у 
Леніна—Сталіна 
Рйіня кіжнародны ар<».іем,рыяі> сзетвт» 

сваю'4 8-ю ма6?ку. 
Першав мая — іятаіішадыадальядв «ва-

та црзцоунш, свята юашароцвй ороае' 
тарскай салідарвасді ў бщкщьбе сутцхщь 
ш т ч ш з х а і f першу» ча^гу оущ»*^ 
Фашызва — те аШольщ агіідцв4&1( Эд' 
крытай. звярыіаа формы бурлсуатегЛ дик-
татуры. 

Няма таглй краіня. аяма так«8 народу 
!? свеце, які fle ведаУ-бы эначэавя шаиа-
роднога свята 1 Мая, я к | огл^цу 
вых СІЛ щк1.цоУ«ых, ІХ ri*rofH<tcfli вшці 
рашучую барацьбу са свлші ргяйтадьяі-
кані ^ церахожнага кааца. 

У Г9ПШ годае спаўвяецца двацце» гя* 
доў 3 того часу, ка^іі f гразад i бурвх Ва-
лікай Ка-стрьтіцкай Ооцыяактычааі Р?* 
во^юцыі НіЦ одной: аюстав аам* 

нога шара ў з̂ышло соща «щьшпз*а. В*'-
лікія і рранды&®ш дасягяенні двух *зе-
сяцігоддая? самаафярнаі щкщы і (кфадь' 
бы працоігяьй краіны Соввгаў иэд 
денійіша-сталінсійм Еі[>аўігідтвд]( 
болілшічоў. Гэтыя радасныя «айвядішня 
вьпііій запісаяы залаші і ЯІТІІЦМ»*» ў 
Сталінскай Канстшуцш. 

Црацоўнш нашаб враііны сівва моітць 
? гонарам сказадь сусветнаду пролеггары*' 
гу, штс ліругі аяцігадовы план у цэіы* 
выканал да^^рміаова — па пранысдовлсіу 
к першаму красаві&а 1937 года, гета зяа-
чыдь раней яа 9 месяца?, і па чыгувач-
наму 'гращсиарту раней тэркіау болыа 
чыіі на адзін год. 

Краіна С о в т ў пераножяы* йарша* 
ідзе ад адаой п ^ м о г і да другой. 

Стосяхідзесяділільённы Віірод ал Од-
ной шостай частцы зежаага ша^а са« 
куе свав шчаслівае жьпщё. 

У стане фашызма злейшыя ворагі 
бочага класа і ўсяго прагрэсіўялга чала-
вёцтва, ворагі міру, «учасныя ванібалы-
.тіодаады — робяць свае подяыя справа* 
пад знакам забрызгаінай крывёю фаагасц-
кай сваегыкі *— э.*бле*ы голаду, >ірзва-
бес^я, тарора і вайны. 

На вачах усято свету адбываецца вры-
вавая трагедыя ў Іспаніі. 

Мяцежнікі і фашысцкія ш т а ^ н т ы 
кнуцца ператварьщь гэгу крі іну ў фа-
шысцві засценак. 

Салідарнасць з гераічных іепайскім на-
родам — гэты лозувг будзе напіСіін ЯА 
нершамайскіх сЕдагах рабочих дэмав-
страцый усяго свету. 

Баявы першамайскі агдад пролетария? 
ycLx краін аройдзе пад знакам we4 ina fa 
атртавання адзінага рабочага в^нта длл 
адйору фашндму, для абарояы ООСР —• 
соцыя.іі<ггычнай бацькаўпгшны лрацо?^ 
ных усіх краін, — для паяярэджаная но-
ваа̂ а ваениага узрьгеу, які рыхтующ, фа-
шисты. 

Пад сцягаа Комуністычнага Інтэраадьм-
нала ў гэтн даеяь будуць дэкаастравадь 
црацоўныя ўсяго свету сваю гато?в(іеці, 
сваю волю да барацьбы за сцрагу 
Леюна—Огаліна. за справу комуаізма. 

I . 

АБ ЛАТЭРМЖОВЫМ ВЫКАНАННІ ДРУГОГА ПЯЦІГАДОВАГА 
ПЛАНА ПРА/ИЫСЛОВАСШ I ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА 

ПЗНТРАЛЬНАІІ КІРАУНШТВА Н\РОДН.\Г\СПА^ 

lAF' lAl 'A ЎЧОТУ ДЗЯРЖІІЛАНА (:€СР ІІАВЕДАМЛЯК: 
1. друп І Ш Ш ' А Д О В Ы П Л А Н ВЫТВОРЧАСЦІ 

ЦЛ ПРАМЫСЛОВАОД1 СССР У ЦЭЛЫМ, ЯКІ ВЫРА-
ЖАЕЦЦЛ Ў СУМЕ 86 МІЛЬЯРДАЎ 400 МІЛЬЁНАЎ 
РУМІІІ^ НА 1937 ГОД — АПОПИП ГОД ДРУГОЙ 
ОЯЦІГОДКІ. — ВЫКАЙАН К ПЕРШАМУ КРАСАВША 
1937 ГОДА, Г. ЗН. НА 9 МЕСЛЦАЎ РАНЕЙ таРМІНУ. 

2 . Д Р У Г ! Н Я Щ Г А Д О В Ы П Л А Н ПА П В Р А В О З К А Х 

ЧЬІГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА. ЯК1 ВЫРАЖАЕПНА 
С,УМЕ 300 МІЛЬЯРД.\Ў ТОНАКІЛОМЕТРАЎ НА 1937 
ГОД — АП0НШ1 ГОД ДРУГОЙ ПЯП1Г0ДК1, — ВЫК.А-
ПАЦ К 'ПЕРІПАМУ СТУДЗЕПЯ 1937 ГОД.\ 3 ПЕРА-
ВІ.1КАНАННЕМ ПА 7,7 ПРОЦ., Г. вН. ВОЛЫП ЧЫМ 
НА ГОД РАНЕЙ. 

ЦЭНТРАЛЬНАЕ КІРАЎНІЦТВА 
, НАРОДНАГАСПАДАРЧАГА ЎЧОТУ 

ДЗЯРЖППАНА СССР. 

І І 
г-

I I 



У З О ? Б А Я В О Г А П Р О Л Е Т А Р С К А Г А І Н Т Э Р Н А Ц Ы Я Н А Л І З М А 
На палях Іспаніі ідзе жорсткая схватка паміж фашьоиам і дэмакратыяй. Пол-

чышчы міжнароднага фашизма прабунщь затапіць у патоках крыві свабоду і дз-
макратыю ў Іспанскай рэспубліцы. Гераічны іспанскі народ дае нужны адпор гер-
мана-італьянскім бандам інтзрвентаў і фашысцкім мяцежнікгм. 

На дапамогу свабодалюбіваму іспанскаму народу з іншых краін прарываюц-
ца цераз усе перашкодіы рзволмцыйныя пролетарыі ; лепшыя лерадг̂ ыя людзі 
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чалавецтва. Імі рухае вялікае пачуццё інтэрнацыянал)інай пролетарскай салідаіінас-
ці, імкненне абараніць свабоду і дэмакратыю. Плячом к плячу з гераічным іспанс-
кім нарідам яны адбіваюць націск міжнароднага фашызма. 

Частка гэтых людзей пала смерцга храбрых, але іх нужны прыилад натхняе ты-
сячы і тысячы лепшых людзей чалавецтва на барацьбу з фашызмам — гзтын 
злейшым ворагам усяго перадавога, праг рзсіўнага чалавецтва. 

У яіч) 3 баявых знакі адлкча (так на-
зываюць байцы р^спублікажкай Іспаіііі 
ра-ны, якія атрыманы на франтах). 

Яго ведае цё/толькі яго радзіма: тысячы 
совецкіх юнакоў і дзяіучын з усіх гарадоу 
Саіфа шлюдь яму свае іік'ьмы, і гэтыя 
цёплыа пасланні незнаемых ся&роу за-
канчваюцца амаль адиолькава. 

«Даэвольце і нам паціснуць вашу руку, 
якая так метка кідала граіціты пад т а т і 
ворага». 

Хт6-ж тэты маладч чалавек, ужо вы-
прзібаваны баед рэспуЧіліканскдй ІОііанііУ 

•Ромон Дзіестро — член аб'яднанай со-
пмялктычнай моладзі Іспаніі, студэнт 
Мадрыдскага універсітэта. 2 жніўня ён ра-

•зіі'м са сваім старэйшым братам, воыуні-
іч'аы Альберці, а.тркгмаў вінтоўку на вулі-
цы^Касцельдаш, 56, у Мадрыдзе. Феліс Лу-
кандзі—церш^і камандзір Р.омона, ваенны 
і'ябра і вьуатны таварыш — навучы? 
Дз^ecтpo мятаць гранаты, перавязваць 
Чі-^ыя раны, нейавідзець ворагаў, гля-
даещ, ,у твар.смерпі і дзялінца апошняй 
Гіанкай кансерваў з таварыгаай па акопу. 
феліс Луеандзі — кжітан 4 батальёна 

РОМОН ДЗІЕСТРО 
док каля Мадпьйа), затрымаць вот)ага, 
узяць гаішок цаной якіх-бы то ні было 
афяр. Нас 700 чалавек. Большасць — 
сядане. У кожнага г ца€ з дзесятак гра-
нат. Вораг таксама «едае, павінна быць, 
аб нашых планах. За вёскай ІІарло ііаяў-
ляюцца італьянскія танкі. Гэта танкавая 
разведка. Яны добра іл'ць. і, здаедца, ні-
што не можа перашкодзіць іх руху. Наш 
атрад залёг за ларанетамі (так называіоц-
ца натуральный іірыкрыцці — вялікія 
камні). 4 таній ідуць на нас. Мы пад-
пускаем іх зусім блізка, і я паўтараіо гіа 
ланцугу: 

— Страляпь толькі тады, калі вы на-
чуеце 3 свісткі. 

1 вось першы ('вістоБ — мы ірвём 
істужку на грчінане. Другі — граната ў 
левай руцэ. Трэді — отіадае з рыўком. 
Разлік правільны. На кожны танк ігрыхо-
дгіцца па 150 гранат, кійутых маі-
мі баіцамі. Высграходныя машыны яп 
укопаныя астаюцца на месцы. 

Але мы пі)ыінлі скіды, каб иерамагчы і 
таму — толькі ўперад.,* Мы ііадымаемся 
з-за лрыкрынця са слокамі песні нашага 
гімна: «Бандэра роха» («Чырвонае зна-

ііалжа Л4рг6 Кабальеро, 40-гадовы мета-
Лурт-Іііаьбая,' стары комуніст, баок. Яго 
6е.тьмі 'ЛюбіяіІбайцы 4-га батальёна. Тут | мя»). 
§ылі-металісты Мадрыда, студенты Шош-^ „ . „ ... . 
% кУікаў урічерсітэта, сяляне Эстрэма-і, зусім недалёка ад яраціутка Мы 
ш ы : якія не ўмеюдь ра«ткавда, «рэфеса-1 L S S r 
pj j матэматыкі, якія кіравалі адзінай тады I '"- 'ьянцы, мараканцы. 
гарматай у батальёне. Усе яны ішлі за Лу- : Мы прабягаем адмным духам адлегласнь, 
кандзі, які вёў-іх заўсёды на самыя не-' 
прыступныя крміа^ці ворага. 

• ТУт,'у ;батальёне Лукандзі, Ромой драў-
ся "У бойках,' явія ўвЬйдуць у гісторыю 
Іспаніі',. як самыя блккучыя повнехі над 
ворАгам, у 11етрын(ка і на вышыиях 'Гва-
дарймы •— Серо Картахено. Двойчы ра^ 
нены,' баец: Дзіестро 'атрымаў званне сер-
жанта. а лотым і . лейтананта. і калі рэс-
пўблііга начала фарміраваць новыя часці і 
ёй патрэбны бьыі адданьй камандзіры, 
л'ейтэнанта ДЫесТро назначылі кіраўніком 
нэлага аТрада і'ранатамётчыкаў самых/ 
і мёртайосныУ байцоў. РаНены у трэці раз, 
як' здавала^я, невылячыма. Дзіестро, ужо 
капітан і маёр, паехаў у Ооівецкі Саюз 
дзеі — ён верыў —^ вьгратуюць яго пра 
вую'руку, прабітуго чатырма кулямі вора-
га. 

из, якая павісла як шіеціг Ругеаў набу-
хав кроўю. Але HixTfl з нас не думае аб 
ранах. 11а калакольні гарадка кулямётнае 
гняздо. Адтуль беспакарана косяць па на-
шых радах. 

— Патрабны 4 добравольцьг, — кажу 
я. 

Толькі зараз можна падлічыць аі:т4ўціых-
ся Ў жывых. Вось яны уса 53. 3 700 
а(;та.:гіся. толькі гэтыя. Але яны усе хочуць 
быць добравольцамі і пайсці ўверх па 
вінтавой лесіііцы царквы к самай кала-
кольні, каб тзарваць яе бомбамі. Мне па-
трэбна т-олькі чацвёрка. 1 я абіраю селя-
ніна Гордэільо, храбраца і весельчака, 
студянта філасофскага факультета .^хіле-
са, каваля Томаса і самага маладога ся-
род нас. ІН-гадовага Торэса. 

На калакольні, v 7 кулямётаў, гасе.п 
15 немпаў і італьянцаў. 

Мы адкрываем па іх кулямётны агонь і 
' адцягваем іх увагу ад нашай чадвёрій. 
і Праходзяпь доўгія мінуты чакаішя. На-
I рашце, мі,[ чуем страншнны узрыў, зверху 

ляцядь кшіалкі цэг.:іы, абломкі сцен, пкл. 
Усе ворагі знішчаны. Але забіт і наш ге-
рой Архікн: і ранен маленькі Торэс. 

2 гадзіны наша поўсотня трымае горад. 
Кожную хатку мы ператйарылі у крэпасць, 
тут адстрэліваемся ад наступаючага і пры-
шоўшага ўжо ў сябе ворага. За гетыя га-
дины ішла йерагрупіроўка -нашых сіл. Ця-
пер мы можам варочацда. 

...Мы ідзем па дарозе, дзе ляжадь нашЕ<і 
« "Р"КРВДЦЯ вораіа. ніколі ўжо і ікйдудь расам 

3 намі. .Я.НЫ назаўсёды пашлі ад нас, гэ-Нас ужо не 700... А^р не час весді жу-
дасны, падлік. Мы ведаем зараз толькі адно 
слова ̂ — «уперад». 

Я не ведаю колькі, праходзіць часу, але 
мы ўжо на цзнтральнай плошчы гарадка. 
Вось гэтыя некалькі CAT да.моў, гзтыя ву-
лічкі, іплошчу мы павінны ўтрымадь 
хадя-б 2 гаасіны, як нам было загадана у 
Мадрыдзе. Нехта з сяброў насовай хустач-
і;ай зацягвае вузел на правам маёй ру-

тыя байды-дынамітчыкі 
Перад штабам вёскі Парло мы строімся 

Ў рад. .іііошні у радзе называв сябе 35-м. 
Вось усё, што асталося ад атііада грзна-
тамётчыкау. Мы чуем прывітііяні, нас 
абнімаюць і кажуць, што с^ння мы героі 
рэопуб.тікі. Нас увозядь на машынах у 
-Мадрыд. І у шпіталі куііы я нападаю 
ужо у трэці раз, дактары гавораць, што 

* « * 

... Ромон расказвае нам аб адным дні 
баявой работы ' атрада і'ранатамётчыкаў, 
я т ён камандаваў: 

— Гэта было халоднай лютаускай ноч-
чу. 3 нпгаба Міаха атрыман загад: лра-
K-iartti шлях к Торэхону (маленькі гара-

Брацкае прывітанне рабочым Іспаніі, 
ЯКІЯ вядуць гераічную барацьбу супроць 
фашызма і іншаземных інтэрвентаў. 

Няхай жыве народны фронт у Іспаніі! 
Далоу яуных і скрытых ворагау 

народнага фронта! 
( 3 першамайскіх лозунгаў Ц К ВКП(б) 

адзшы епосаіо в^лратаваиня рукі — гэта 
ампутацыя. ' 

...Вось пісьмо Ромоніа Дзіестро совенкаму 
хірургу Бурдэика, з якога Чтане ясна, як 
быі' выратаван у Мажве адважны баец 
іспанскай рэс.пуб.пйсі. J 

«Дарагі прафесар. Зусім нядаўна я 
ляжау у іншай клініцы, далека-далёка ад 
Масьвы — у Мадрыдзе. Мяне прьгвеаді 
туды сябры —^ байцы рэспубліканскай ар-
міі — 3 фронта Торэхона. Клініка,у якую 
я лаяаў. назыдалася вочвай. а ў аяне 
бьыа разд)>о5лена рука. Але таварышы не 
памдаіліся, даставіўшы мяйе да акуді-

I стаў. Усе клінікі, больніцы і штіталі 
Мадрыда дянер лечаць толькі раненых ку-
лям! і сісалечаных снарадамі. Тысячы хі-
рургаў дзень і ноч стараюдпа вырваць у 
смерці сыноў свайіго народу, сдйі колаіую 
мінуту рызьгкуючы памерці ля пасделі сва-
іх хворых. Я не памятаю, як мяне даста-
ВІЛІ у клініку. ІІ таму чажу я быў ужо без 
С.ІЛ І сазнання ад пралітай крйві. Але 
ачнуўся я, павінна быдъ, у час. Я ла-
чуу, нгго мне хочудь аднядь правую ру-
ку, каза.ті. што ампутацыя неабходна, ра-
на бе.чнадзейна. 

Ксдь пачуццё, якое нелпаём.̂ і і яе а г 
чувал.г яшчэ мшчя. Я яго адчуў. Яно 
называедда комтка — вера у радзіму 
ўсіх лрадоўных. Калі v нас бы;гі няўдачы 
на франтах, мы казалі, падбадзёрваючы 
йідзія аднаго—а атрымаў-жа ne-p^^wy 
ведкі народ над арміяй 14 к.і>аш-інтэрвен-
таў. Пажінны атрымаць перамогу і мы. У 
гдспіталі я сказаў самому сабе, тті) калі 
існуе ў сведе йавука, якдя *ожа выра-
іавадь мяне, то адрас яе толькі адзін — 
СССР. Я лрыехаў сюды і шчас.аіў, — 
няма слоў Щ1М рао-крадь^ як шчасліў, 
што не памыліўся у гэтыім ад{>а«. I ўсв 
мае сябры будудь рады і горды, што ні 
хто іншы, а тодькі соведкі вучоііы влрну? 
мне магчымасдь пацісяуць іх рукі і сціс-
нуць кулак маёй нравай рукі для баявога 
салюта. Аяе самае галоўнае — m a тое, 
што рука гранатамётчыка зноў пашлв 
праклядде і смердь вораіу. А калі мы 
змяцем ўсіх інтэрвентау і вернемся да мір-
иай прады і я займуся тым, чаму наву-
чыў мяне авеяны дяпер сдавай, многа-
страдальны Мадрыдскі універсітат, я не за-
буду вас, таварыш лрафесар Бурдэнка, та-
му, што па-іьцы маёй правай рукі будудь 
дзяржадь ияро. 

Ваш РОМОН ДЗІЕСТРО, 

канандзір ударнага батальёна 
цэнтральнага фронта». 

АНТОН! КОХ'ЛНЕН 
Слаунае імя героя ІТаі)Ыжскай КоиунЫ, 

паляка Ярасйава ДамброўЬкага, які аддаў 
жыциё' за справу франдузскдга дролета-
рыята,. з' гордаісдю і гонарам носядь бай-
ны ̂  лольскага батальёна, якія ваююдь 
у Уадах існапскіх рэспубліканцаў. Не 
вельМі даўно' асірадеў гэты батальёіі. ку-
ляй германскіх інтэрвентаў забіт адЗін з 
аснавальнікаў і камандзіраў батальёна, т;і-
варыш Антоні Коханек. 

•Падобна палкоўніку Парыжскай Кому-
ны Яраславу Дамброўскаму, гэтаму, як 
яго называл!, «франдузвкаму ііа.тяку», 
Коханек таксама быў «фplaнt^^^кiм па-
лякам». — Сын польскага селяніна-бед-
няка, ён 3 дзіцячых год пазцаў го.іад, 
нястачу, б.яспраўг. У 1928 годзе Коханек 
пыў прызван у пмьокую армію. Адслу-
жы.ўшц 2-тадьг, атрымаў чын капрала. 
Kflxaiieic зноў стаў. штацкім. Польскай 
буржуазіі не' было ніякай снравы да но-
васпе'іанага кацрала, які два гады свай-
го жынця аддаў службе ў польокай арміі, 
і, ганімЫ нястачай і бесаірарўем, Коха-
нек у 1930 годзе едзе у Парыж на за-
работкі. Тут ён паступаз. на адзін з буй-
нрйшых аўтамабільных заводаў Рэно. 

Рабочае асяроддзе, знаёмства з буйнан 
лрамысловай в^дтворчасдю ламаюдь ся-
лянскую псіхалогію Коханека, прабу-
джаюдь і зарляю,ць у- ім клаеавае щиь 
.ізтарскае пачудцё. Ён усту'пае ў проф-

саюз і ў хуткім часе становідда акты-
Еістак польскай секдыі саюза. 

Настулаз 1932 год. Эканамічны кры-
зі'С у Франдыі ўсё паглыбляедда, беслра-
доўе ліпа.рка йарастае. Дырэкдыя Рано 
нраводзіць масавыя разлікі раібочых. Ад-
ным 3 першых пазбаўляедда работы Ко-
ханек як «вельмі дзеяцельны». Як чужа-
земед, не маючы п,эўных занятак, Коха-
нек ла закону падлягд/ў высьмцы за мз-
жы краіны. 

Куды ехаДь? На якія сродкі? У Шль-
шчы яго чакае тая-ж доля беспрацоўнага. 
t вось Антон! Коханек, беспрадоўны, га-
лодпы, у дадатак яшчэ да ;этага і бес-
прыгулку. .\ле Кохалгк не падае духам: 
ён не слыняе сваёй работы ў прОфсаюэе, 
у камітэтах беспраіу)ўных. 

Увесь гэты час Коханек пражывал. у 
Парыжы на поулегальным становішчы. 

.\ле вось у 11а.рыж прыходзядь першыя 
звесткі аб ваенна-фашысцкім мядежы ў 
суседняй Іспанік Рабочы клас Францыі 
настаражваедца. Ён вгдае, што бадькау-
скія фашысты гатовы ісді ла ст;лах ге-
нерала Франко. Ён ведае, што за! слілой 
фашысдкіх мядежнікзў стаядь сіды між-
лароднага фашызма. Рабочы клас Фран-

1 ПЫІ, як І усяго свету, адкрыта выражае 
пачудцё інтэрнадыянальнай салідарнасці з 
рэспубліканск.ім народам Іспаніі. 1 калі 

I Коханек даведаўся, што іспанская на[)од-
' пая мілідыя .ча-г вострую па'грэбу у ін-

структарах-кулямётчыках, ён рашііў а;Г 
правідда ў Іспанію, каб у ба4)ацьб€ > су-
лродь фашыстаў лpымянi[^ь тыя веды, 
якія ён набыу у поль(у;ай казарме. 31 
жніўня Коханек разам з групай тавары-
шоў-лалякаў: Матушчаком, Уляноўскім і 
іншымі — едзе ў Барсе.ііону. 

Тут 3(f) лалякаў-антыфашыстаў ствары-
лі польскі атрад кулямётчыкаў- імя Ярасла-
ва Дамброўскага. 11 верасня аті)ад разам з 
калонай «Лібертад» адлрашіўся на талавер-
скі фронт. Вохангк адразу лраявіў 'сябе 
муасным, умелым байцом. Нраз двадд.адь 
дзён камандзір атрада таварыш Мат -̂-
шчак лісаў: «Антак (Коханек) і Волек 
(Уляноўскі) аказалі мне велізарную дана-
мргу. Антэка я зрабіў афід.эрам»'! 

Мраходзілі тыдні. На даігамогу Іс.пан-
скай рэспубліды сняшаліся ўсё новыя 
групы дабравольдаў з розных краін све-
ту. Расла і колькасць лалякаў. Амаль усе 
ЯНЫ імкнуліся стань лад сдягі батальёна 
І.МЯ Дамброўскага. Кюхадек быў назначай 
камандзірам другой роты батальёна. Вясё-
лы, жыицярадасны, ён быў агульным лю-
бімдам. Яго любілі не толькі за гэту ба-
дзёрасдь, ніколі не пакідаўшую яго, але і 
за беззаветную мужнасдь, за адданасць 
таварышам-байдам. Аднойчы над ураган-
ным агнём лраціўніка Коханек нрабраўся 
на значную адлегласдь наперад і ііад ку-
лям! ворага вынес раненага таварыша. 

У лісталадзе вораг ладьшіоў к самому 
Мадрыду. Становішча было вельмі • гіюз-
ным. Натрабавалася напружанне ўсіх с!л, 

j каб перагарадз!дь фашызму дарогу. Коха-
Інек змагаецда на перадавых пазідыях. 

Яго-насдігае куля. Сур'ёзна ралены у 
бок, ён вымушан лагчы ў госпіталь. кле 
адна думка свер.і!дь яго мозг: Матужчак 
астаўся без памочн!каў. 1 Ко.ханек не гле-

і дзячы на тм)е, нгго яшчэ не зажы^и ранд 
! куля 3 раны не вынута, варочаедца на 
фроігг. 

У лачатку студзекя орды інтэрвейтаў 
аднаўляюць настулленне на Мадрьц. Коха-
нек ! яго таварышы, байцы лольскага 
ба г̂альёна, ведаюдь, што барадьба су-
проць іспанск!х фашыстаў і гіглераўскіх 
пггарввнтаў ёспь у той-жа час барадьба 
сулродь ворагаў польскага наіроду. Ян:ы 
ведаюць, што Г!тлер лры прамы.\г садзей-
н!чйнн! польскіх міністраў. накшталт пана 
Бека. !мкнедда парабад!дь лольск! на-
ік>д. 1 на лалях 1спа.ніі іеппгыя прадстаў-
нікі польскага народу адстайваюЦъ не-
.чалежнасдь сваёй радзімы ад гіглераўск!х 
шакалаў. Jf гэтыя адказныя дні батальён 
імя Дамбро^кага л.'іказаў прыклады са-
праўднага гера!ама, адбіўшн ўсг а/гакі гер-
манс-кіх інтэрвентаў. 

.\л« дорага заплац!ў атрад за свае пос-
пехі: аднойчы, калі бойка падыходзіла к 
капду, Антон! Коханек упаў ранены, на 
гэты раз смяртэльна. Коханек памё;) 
гы дарозе у шпіталь. Яго пахавалі на 1н-

тэрнадыянальных могілках, пад Мадрщал, 
на гэтых могілках герояў інтэрн.шыяйаль-
най салідарнасдЦ.. 

У той-жа дзень і час, кал! апускад! у 
магілу дела «аладога героя-інтэрнацьвяяа-
•діста, байды ствоіранага ім батальёяа щ»-
ііягвал! гарачаір настулленне, жорстка 
помсдячы вораау за дяжк'уто страту. 



Ш Ы Р Э И Р Я З Г О Р Н Е М К Р Ы Т Ы К У 
I СЯМЯКРЫТЫКУ НЯШЫХ НЕДЯХОПЯУ! 

(3 першамайскіх лозунгаў ЦК ВКП(б) 

АЗДАРАВЩЬ РАБОТУ УНІВЕРСІТЭТА 
Беларускаму Дзяржаунаму Унівьреітэту, 

роуна 3 ІШПЫМІ буйньші навучійьньгаі 
установам! Саюза, дана права надаваць 
іі#рсчінальныя аваіші і вучоныя ітупені. 
i t iH выкананпя гатай адка;!ігай эдачы 

.неабходна сур'ёзна наладжаная работа 
ўнутііы ушверсітэта і факультэтаў. 

Як-жа універсітэт падрштаван да вы-
кананая гэтай важнейшай справы? 

Рэктара ва уні'версітэце фактитна 
няма. Прафесар Ермоленка фактьгчна не 
выкоивае абавязжаў рэстара. Ён 
не у^яў у свае рукі кіраўніцтві універ-
сітэтам. Намеонііі рэктара універгітэта 
на гаспадарчай частцы т. Лоцманау- лі-
чьпіь сябе рэктарам, прычым толькі 
тады, валі гэта яйу спадабаыш.а. К<г.ііі-ж 
да яго звяртаюцца з пытаннем, якое яму 
не да ГУ cry, то eg адказвае: 

— Ідзеце да т. Брмоленкі, я не р»к-
тар. 

Загады па універсітэту выдаюіша то 
за. йодаісам іоцманава. то Ермол^нкі. У 
выніку такого «двоевластия» ва унівеірсі'-
тэце ад'сутнічае кантрль і vimirarwipaBa-
насць у рабоце. 

І І і дэканн факулі.тэтаў, ні загадчыкі 
кафедрау, пі рактарат не цікавяцца ста-
цовішчам тіавукова-даследчай эдботы. Ні-
явіх сур'ёзиых лераіірмемстваў у іэтых 
адносіяах не праве;і!зена, Лбмяжоуванища 
над;ика* яўва дутых пронантаў выканан-
ня навутшва-дзследчай работы. 

Не цікавіцца рэктарат і стаковішчам 
капшўнай апаратуры універсітэта. На 
працягу раду год каштоўтіая імгіарйіая 
машына Ііндэ (для дарывання вадкага 

паветра) па «ініцыятыве» быўшаіа загад-
чыіка кафедры фізікі Успенскага і яго 
гаспадарчага асістэнта т. Шыдлоўсгага 
бьйа разабрайа на часткі- і выстаул»на ў 
суседні накой, дзе дна нрастаяла без 
ужыванйя некалькі год. Нотым гэта-ж 
.чашына на чахугках пераносіцца ў надвал, 
дзе іржавев яшчэ некалькі год. Зарач гя-
та-ж машыйа выцяпгута з падвалу і 
ўстанаў.тіваецца ў опецыяльным пакоі, на 

і што натрачана некалысі тысяч рублёў. 
Але яна да гэтага часу яшчэ не іграцуе. 

.\бстаа»ванне, ддя даманстрацый досле-
даў фізіка-мат»матычнага факультета вы-
ведзеіна са строк/ з-за нсдаігляду. ІЙыд.тў-
скі, карыстаіочыся пакравіцельствам дэ-
кана факультета т. Гельфанда і ўцёршы-
ся ў давер'е т. Лоцманава, дапусціў т;а-
ванне ваштоўнай маемасці. 

Спісы ўдарнікаў, зацверджаныя мяснко-
мам, нярэдка перарабляліся ІПыдлоўскім і 
ЛоцмайавыіГ па сваіх поглядах. Яны-ж 
размяіркоўваюць прэміі, іірьгчым, значная 
частка іх прыпадае ПІыд.тоўска«у. 

На фюмацв зам«ст крытыкі і са.чакры-
тыкі развіта падхалімства, сямейнасць і 
кругавая нарука. Усё гэта стварав ненар-
чальныя ўмовы для работы^ на фа?:улг>тэ-
це. Дэкан фак.ультэта т. Гельфанд знае 
[этыя недахопы і не прымае мер в іх 
вьшри|ланню. не складае наложных умоў 
для дружнай калектыўнай нрпцы навуко-
вых работнікаў. 

Заа аздараўленяе работы упівеіжітэта 
павінкны зараз сур'ёзна ўзяцца рактаірат 
і паріугком універсітэта. К. 

ПАЎТАРАЮЦЬ СТАРЫЯ ПАМЫЛКІ 
Не так даўно на агульным сходзе сту-

дантаў хімфака дэкан факультэта т. 
Нікіфараў у сваім справаздачнш дак-іа-
дзе аз;значыў, што студэнты 4 курса 
аігынуліся ў цяжкім становішчы з выт-
воіічай іграктнкай, таму што былое кі-
раўніцтва факультета не заключыла па-
нярэдніх" дагаваіуоў з хімічнымі завода^і. 
Размясцінь ггудантаў 4 куі)са на вьгтвор-
чую нрактыку нрышлося дэкаііату з вя-
лікай цяжкасдн). Аднак т. ііікіфараў, доб-
ра ведаючы намылкі мінулага кіраўніц-
тва ў гатым пытанні, не стараецца іх вы-

правінь. а наадаарот, іх наўтарае. R H да 

гетага часу нічога не зрабіў, каб заклю-
чыдь дагаворы на враетыку ддя студая-
таў наступнага 4 курса. Дэканат яакуль 
што апраўдваецца т ш , што няма маяаў, 
а планы иабьщь будуць тады, itajs oos-
на будэе заключаць дші!воі)ы. Джан фа-
культэта т. Нікіфараў павіней чьос і у т -
чэй вырашыць пытанне вытворчай прак-
тыкі для сучаснага 3 KJ-pca з тым, кай 
студэнты ўязджаючы на леггшя каШЕулы 
ведалі, пгто ій аабяслечава песца на выт-
ворчасці для нрактыжі. 

3 ВЯЛІКАГА ГРОМУ МАЛЫ ДОЖДЖ 
I Нра вытворчуні практыку студэнтаў на 

4 курсе фізмата пачалі. гаварыць яіігчэ ў 
: ііачатку навучальнага года. Гаварылі WHO-
^ га на сходах, кафедрах, парадах... 
; Для матэматыка? на практыку вызна-
; чана па плану 390 гадзін. алв »аняць гэ-

2 I 
1 ты час нашы кіраўйікі факультета не 

К А Л А Д З Ш Ь АБАРОНШУЮ РАБОТУ 

ХІМФАК 

ХІМІЧНЫ факультет павінен паказваць 
арыклад у . сэнсе авалодваиня ваенна-хі-
1ІІЧНЫМІ ведалі. Але па факультэту яшчэ 
не усе студэнты здалі нормы на значок 
ННХА. Яшчэ не м ^ ц ь працівагазаў 28 
чалаветс. Не здалі нормы на ННХА 13 
чалавек. Дрэниа ііраводзіцна работа і па 
падрызстоўцы варашылаўскіх стралкоў. 
На ўсім факультэце т-олькі каля 70 чала-
век здалі нормы на значок «ВС». 

. ..Убачыць дошку АСО на хімфаку мож-
иа толькі перад днём Чырвонаі Арміі, 
гэга 'значыць толькі адзін раз у год, у 
той час, як дошка лавінна адлюстроуваць 
штодзенную ваенна-фізкультурйую работу 
факультэта. 

;іа апошні час старшыня ячэйкі АСО т. 
М. С^мянцоў зусім не працуе. Ен падау 
г м в у ? профбюро, каб яго аслабанілі а і 
работы Ў АСЛ, але не дачакаушыся ас.іа-
банення, кінуў работу і нічога не робіць 
на факультэне па абароннай рабопе. 

НУР'ЯНАВА І КУШНЕРОВА. 

ФІЗМАТ 
На фіімаце -ёсць цэлы рад неіаіопа? у 

пастаноуцы абароннай работы. 70 сту-
дэнтау яшчэ не ахоплены членства» у 
АСО. БЫ.1І вынадкі, калі студэнты дарэм-
на TpauLii час на паездку у цір, бо там 
па віне АСО зрываліся заняткі: то не 
было інструктара, то спісы не былі прад-
стаулены, аб« проста быу заняты nip. 

Дрэиная дысцышіна сярод студэнтау. 
Так на страявыя заняткі па падрыхтоу; 
цы да дэманстрацыі многія спазняюцца, а 
МДОГІЯ І зусім не прыходзяць. У і-чтым 
наказвае приклад актыў факультэта. 

Некаторыя мерапрыемствы піківодзяцпа 
неарганізавана. Так 23 красавіка павінен 
быць паход у працівагазах. Нотым йн 
быў адменен. ате ніхто не ііалічыў пат-
paioHUM наведамінь аб гэтым студэнтаў, 
хаця-б павесіць аб'яву. 

Недахопы работы тлумачадца ў пер-
шую чаргу тым, што вакол факульт^цка-
га совета АСО няма актыва, які-б дапа-
магаў разгортванню абароннай работы. 

ЮДЗІЕЛЬ. 

нанілі чым. Таму прышлося гадзіны прак-
тыкі зменшыпь да 118 гадзін, палову 
якіх занялі тымі лекцыямі, што чыталіся 
па намаграфіі факультэтыўна ? міну-гым 
годзе. У гетым годзе іх зноў чытаюдь, 
толькі пад другім соусам — як праштыку 

Практика ўжо пача^іася, адаад дэканал-
дрэнна падрыхтаваўся да гетай слравы. 
Так напрывлад, на 30 студ»ятаў-мат»ма-
тыкаў усяго адзін. пліаініметр, адзін ариф-
мометр; да лагарыфмічйых ліне^^с няма 
інструкцыі. Таму практыка носідь неак-
тыўны тарактар.-

Студэнтаў яна мала іацікаўлівае. на 
ганятках пгумйа, студэнты ўходаяць з за-
яятак. 

Кіраўнік пражтыкі дацвнт Мвльнік т 
патра^аванню студ»атаў ралшў праввсці 
нараду. На нарадзе студ»нты выкаавш 
многа недахопаў, на якія МельаІЕ раай 
гаваў толькі тым. што прачытаў ната-
цыю, прычым заўважыў, пгго ў сПД9я;-
тау «нездаро%Ый настроі». («Неядаро-
васцъ» у tum і заключаецца, сттдая" 
ты патрабуюць ле іша і арганіаацыі йріак' 
тыкі). ' 

Дэкан факультета т. Гмьфвнц аібіЯ'даУ, 
што практика даісць ввльмі миш^ае, аадаж 
абяланне асталося абяцанне*. 

Згодва загада дэжан»га. ц р в т і к а <Щ' 
данта? 4, курса наэьюаецца ча*гсьці 
прамысловай. Цікава ведаць, што р г»-
тай практьщы ёсць прамысаовага. . Яв 
можна 3 т«кім-жа яоспеіаж аааеаць «аяь-
скагаспадарчай, альбо ш ч » яжоі-яебгл». 
Гаварыді ай практьщы ияога, але справа 
ад гетага яіюольлі ве лаяешишаея. 

' ХАРЛАН. 

ЗАМЕСТ ЛЕКЦЫІ-^ХАЛТУРА 
Дэканат фізмата- для павышэшія піеьмен-

насці студэнтаў уключьгў у агульны п-тан 
расклада заняткі па беларускай і русжай 
мовах. Гэта, вядома, дабра. Як-жа ска-
рыстоўваюцпа гетыя гадзіны. 

Трэба сказаць, m o кяўмеда і ^нават 
злачынна. Студэнты нзнаведваюць за-
няткі, асаб,тіва па рускай мове, ІЬо яны 
нічога не даюць. Вьгкладчык рускай мо-
вы т. Файнберг, мала таго, што сам не 
ведае рускай мовы, але і «е .рыхтуецца 
да занятваў. 

Файнберг аа фізмаце БДУ вшдадае 

рускую мову, а ў друтік месцы выыадае 

матэматыку. Там, щи ён выкладае млтама-

тыку, ён на хаду выраша^ вевадарьы пы-

танні па русжай мове, а на фізмат щш-

носіць рашаць задачи f час лекцыіі аа 

рускай мове. 
Деканат не цікавіцда явасфо вы&ладак-

ня. Напэуна д1чьщв, што »агад і выаяа-
чаныя гадзіны зробяць студэнта? тсьмви-
ньпсі. Ф. X. 

Дэканат истфака не выканаў 
пастановы ЦК і СНК аб ВНУ 

Ва умовах перамогі свцыялізма,; 
калі «кадры, авалодаушыя тэхнікай, ! 
рашаіоць усё», к вышзйшым навуйаль-
IIым устаяовам павінны быі(ь праі 'яў-
лсііы новыя, болып вілсокія патраба-
ванні, забяспечваючыіі падрыхтоўку 
вьіоовакваліфікаваных, ііалітычна вы-1 
хавацых, усебакова адукаваных і ^ 
кулг.турных кадраў, уладаючых <веда-і 
мі ўсіх тых багаццяў, як ія выпрацава-' 
ла чалавецтва» (Ленін) і здольных 
йоўііасцю асваіць навейшыя дасягнен-
ні навуісі, выкарыстаць тэхніку да дна 
і ііа-большэвіцку звязаць т.эорыю з 
практыкай. спалучаць вытворчы ^во-
11ЫТ 3 навукай.» (3 настановы СНК 
СССР і ЦК ВКП(б) аб рабоце ВНУ). 

Так'ава галоўная задача, яшія зараз 
стаіць перад. кожным ВНУ. Гістфак 
БДУ сваёй арганізацыяіі вучэбнага 

іфац.^са гэтай задачы ые выконвае. 
Леііш за ўсё аб гэтым гавораць факты: 
ыногаіірадметнасць вучэбных іілапаў і 
няроўнамерпасць выканання іх існуе на 
ўсіх трох курсах. Гэта іірыводзіць к таму 
iiiTo ўсякія разлікі студэпта на нар-
мальния ўмовы работы иарушамцца, і 
рад прадметаў ён вымуіііан, засвойваць 
ужо, як кажуць, tгалопам>. К таму 
тр.эба адзиачыць, UITQ наогул студанты 
гтабільнага навучальнага нлана свайго 
курса не веіаюць, бо ён у дэканаце 
гістфака ніяк не можа стабілізавац-

Некалькі больш трэба сказаць аб 
раскладзе, хоць гаварылі ўл;о аб ім і і ^ 
раз. 

Расклад мяняецца оольш чым кожны 
дзонь: цераз кожную гадзійу ў раскла-
дзе абавязкова будуць якія-небудзь 
змены. 

У пастанове СНК ССІТ і ЦК ВКП(б)' 

сказана: «Вучзбны расклад заняткаў 
ЬНУ павінен зацвярджацца перад 
скаіічэн,не.м бягучага вучэбнага года». 

Ххо-ж даў нрава дэканату ігнара-
наць гэту пасганову? 

Якасць засваення студэнтамі вучаб-
нага матэрыялу залежыць, у значнай 
стуйені, ад прас^уханых імі .іекцый 
прафесара або дацэнта. Што-ж можна 
сказаць аб лекцыях па педагогіцы 
дад;Унта Лявіцкага, аб^ па г історыі но-
вага часу дацэнта Кагаута. Яны над-
звычайна нізкаякасныя, заблытаныя, 
вел|ьмі часта пустыя. Гэта вядома дэ-
KaF̂ y т. Чыл?5урі7, але яго вельмі 
мала кладоціць, тым больш, піто сту-
дэнтам, як ія не хочуць слухадь такіх 
лекпый, можна загадаць: «сядзедь і 
с.лухаць».. 

Лб забеснячэнні студэнтаў літарату-
рай і абслугоўванні гістарычным габі-
нетйм гаварылі дзесяткі разоў. Аднак 
к іраўн і к і гэтай снравгл — Чымбург, 
Кацман, Савасцьянчык — настолькі 
звыкліся 3 агіднейшай настаноўкай 
работы габінета, штд зусім перасталі 
рэагаваць на крытыку і спакойна 

нрацягваюць бяздзейнічаць. За ўвесь 
год габінет не набыў ні адноі • кы іжк і , 
нават 3 тых, я к і я ' б ы л і ў продажы. 

Аб тэрміне здачы экзаменаў па адпа-
ведных прадметах. Кожны прадмет f 
плане здачы экзаменаў перацярпеў це-
расіаноўку па некалькі разоў і келыі і 
часта без усякіх на гэта нрычын. Ча-
му сарвана дэканатам здача г історыі 
народаў СССР па I I I курсу ў красаві-
ку — ніхто не ведае. Зараз н і адзін 
студэнт не ведае што і калі ён будзь 
здаваць і я к ія прадметы яму неабходна 
здзць. 

Думаю, lUTQ досыць фактаў, як ія 
нацвярждаюць усю «паўнату» вучэбна-
га працэса гістфака. 

Хто-ж вінават у такой ^ аргапізацыі 
работы?,; Хто нясе адказнасцк за apm-
нізацыю навучдння? Дэкан — у пер-
шую чаргу, бо V пастанове СНК СССР 
І ЦК ВКП(б) аб ІМ сказана: лДэканы 
ажыццяўляюць адзінаначалле кіраў-
ніцтва вучэбнай і навуковай работы 
факультэта» Дэкан гістфака не зразу-
меў таго, што гэта яго абавязвае ў 
многім перад факультетам. 



не запеть в молодежной стране, 
где работа, как песня, зві/чйт, 

в стране, где гармонь отвечает зурне 
и задорнее сердце стучит. 

КОННО АРМЕЙСКАЯ 
По вованйй дороге. 
Шел в борьбе и тревоге 
Боевой восемнадцатый год, 
Б ш 8 сборы не долги, 

, От Кубаяи до Волги 

MJJ юояей поднимали в поход. 

Среди заоа в д ш и 
Мы с Будщнш* аджли. 
На рысях на большие дела... 
По ЕургіШ«м горбаіты*. 
По р^тацм перекатам. 
Наша громкая слава прошла. 

Г На Дону и в Зашадьм 
Тлеют белые вости. 
Над костяки шумят ветерки. 

U. . Помнят псы атамэды, 
Помдят польские паяы, 
Конвйарлейские иашн клнаки, 

Если в край наш спокойнин, 
Х,шнут новые воины. 
П Р О Л И В Н Ы М пулеметным дождем, 
По дорогіЬх шакомым. 
За любимым варііомом. 
Мы кодей боевых поведем. 

ПЕСЕНКА РОБЕРТА 
(Иэ фильма «Дети капитана Гранта») 

А ну-ка песнк» нам пропой, веселый 
ветеч). 

Весель.у ветер, вееелый ветер! 
Моря и горы ты обшарил вое на свете 
И все на свете песенки Cvibrxaj. 
Спои вал, ветер, ара дикие горы. 
Про гл>"бокие тайны морей. 
Про птичьи разговоры. 
Про синие просторы. 
Про смелых и больших людей. 

П р и п е в . 

Кто привык за победу бороться 

С нами вместе пускай запоет: , 

«Кто весел — тот смеется, 

Хт-о хочет — тот добьется. 

Кто ищет — тот вссгда найдет». 

А ну-ка песню нам цропой, веселый 
ветер, 

Веселы'іі вет-ер, вдсе.іый впер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И вс« на свет« песенки слыхал. 
Спей нам, ветер, яро чащи лесные. 
Про звериный залутанный след. 
Нро шорохи ночные, 
Про му»кулы стальные. 
Про радость боевых побед. 

П р и п е в . 

А ну-ка песню нам пропой, вееелый 
ветер. 

Весельй ветеі), веселый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 
Спой нам, ветер, про славу и смелость, 
Про ученых, героев, бойцов. 
Чтоб сердце загорелось. 
Чтоб каждому хотелось 
Догнать и перегнать отцов. 

П р и п е в . 

А ну-ка песню на-м пропой, веселый 

ветер, ' 
Весельй вет«р, веселый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 
Спаі нам песню, чтоб в ней 

прозвучали' 
Все весенние песни зем,1и. 
Чтоб трубы •'іайгралй. 
Чтоб губы подпевали. 
Чтоб ноги веселей понин. ' „ 

1 
П р и п е в . 

ЯШЧЗРАЗАБПАЛІТВУЧОБЕ 
МногАтыражка ўжо некадькі раз пады-

мала пытанне аб ш м . што палітвучоба па 
профсеці пастаўлена зусім дрэнна. flp^Mj)-
ком у гэтым пытанні абмежавауся 
што внлучыў адказнага за аалітвучобу т. 
Поляка, . 

Тав. Поляк недаацаніў палітычнш 
важнасці гэтага пытання, а пусці? справу 
на самацёк. . 

Ён не цік-авіцца справай, нават не ве-
дав прапагандыстаў. 

Тав. Поляк не ведае. што пралагаи-
дыстам профсеці правде т. Малгшцві і 
аіяк не выясніць, што за йраіш'аадысг 
Вірылкз. Раібота вралагандьктаў у боль-
шасці зусім не правяраецца, а там, 
гэта І бнвае, то правераа яосіпь чыоа 
фармальны характар. 

Сярод аралагзндыстау не праводзіцца 
абмен вопытам работы. Ніхто ие кантрмі-
руе работы стараст гуртвоў. у вьиаку 
чаго f зошіх r y p r m адсуттчае ^чох 
наведвання. Прафком ві раеу не рэагаваў 
на прарулы і зрывы заняткаў. 

Часам нека/горыя з праоагандыстаа як 
тт. Герман (t i t курс гістфава). Юдзіель 
(Фізмат). Эдвкінд (гістфав), Краўцоу' (ды;-
рэктар рабфака) і іяшыя не наредваюць 
рнсультацыі. Гэта прыводаіць да таго, агго 
ў некаторых з гурткоў прапагаадыст 
распьыяецца ў дробязях, пайхая чаго s-за 
адс$тнасці часу комкадаць шіаоўныя пы 

і тняні тэмы. У вывшу гетага лалітеадда-
' к і зачастую робяцца сухімі і йе цівавяць 

студэнтаў. 
Студэнты незадаіволены работай t. Шоа-

воў^ага, ды і cast <г. Поляк няўважліва 
выслухоўвій адказы стузэнтаў. ад чаго бы-
ваюць палітычныа недаійаднасці. Аднаго 
разу т. По-ІЯЕ не падрыхта^ўся да наліт-
заняткаў і не з^ог дадь адкозу на пытан-
не аб астатках НЭПа, гйк і аставіўшы пы-
танне яеаыясцеяьм. 

На гістарычныя факулыаде сарвана 5 
заняткаў. Вольш месяца гуртоЕ без 
прапагаядыста, з апошні час. 9-ІП, на 
іаняткі г 22 етудэнтцў з'явйася і»дьві 8 
—2 іх 2 сйагяіліся. IS/ I l t палігзаняткі вы-
мушаны былі ад};ласці вл І вШІ , бо не 
з'явіліся студднты, а іб-га зноў сарвалі. 
Гвта-ж яа?тзды.йся і 23-Ш. 

Таварьшш Луцэвіч, Гінбург, Милюке-
віч В., Гольдман Я, іі анш. не аавед-
ваюць палітганяткаў. / 

Не лепш абстаіць справа і на другіх 
факультетах. Аб уым гэтым ведаюць т. 
Ка.«інскі і т. По.1як і не прымаюпь НІЯЕІІ 
.«ер. 

25/ltt /на прафкоме ст-авілася пшааяе 
аб палітвучобв, аде ніхто з пралатаады-
стаў і стараст гурткоў не з'явіўся. Адкла-
ді на 29ЛП — але гяоў з прайагаадыстаў 
з'явііася не больш Ь' чалавек ды 4 ста> 
расты. 

Тав. Камінскі не падняў пытішне йа на-
лежную вышыню. з абмежаваўся тым. 
што за<-л>-хаў інфармацыю двух праіфор-

j гаў факультэта. Прафком у цэлым яв зра-
I біў каагкрэ-гннх ' выадаў і не намеціў^ 

ііаякрэтных шляхоіг', як вшіравіць гэты 
недалоп. 

Пытанне выраша-тася чыста па-сямен-
наму, без здароваі крытыві і амакрыты-
кі. Нават ніхто не вёў запісу нратакола. 
Прысутнічаўшыя прапагандысты асталіся 
аезадаволены такім «абменам вопыту». 

і' выніку справа палітвучобы і на да-
лей накінута на самацёк. 

А. ЗСНЬКО. 

„РАЗГАРНУЛІ" СОЦСПАБОРНІЦТВА 
— Таварышы! — нечакана прагучэўі 

і'олас прафорга I I I курса гістфака 
Чысціка, — не разыходзьцеся, зараз 
^удзе профсаюзны сход нашага факуль-
тета. Зайдзіце у 313 аудыторыю. 

Гэта было 20 красавіка, пасля скан-
чэння 6 лекцыі. .\Іімаво.!і иадума-
ЛІ: чаму так р^птоўна, можа што 
здарылася ў час апошняй лекцыі і не 
церпіць адкладу, патрабуе хуткага вы-
ратзння, рэагавання профсаюзиай ма-
і-ы Здзіўлвна паглядзелі стурнты адзін 
на аднаго і ўпэўніўшыся, што ніхто 
нічога не ведае, звярнуліся т тут-жа 
стаячага старшыні профбюро факудь-
чэта т, Мельнічонка: 

— Не бойцеся, сход не больш, чым 
на 20 мінут. Трэба хутка абмеркаваць 
усяго два пйтанні—заключэнне соц-1 
цзгарораў з біяфакам і давыбары фа-І 
культэцкай рэдкалегіі. | 

'Гэтага, я думаю, досыць, ваб зра-. 

біць вынік , як падрыхтоўваюцца проф-
саюзныя сходы на і ісгФаку і якое 
«вялікае» значэнне надае нрофсаюзнае 
кіраўніцтва факультэта разгортванню 
сапрзўднага і;оцыялістычнага спабор-
ніц іва. Для профбюро важна толькі 
мець у сваёй к ішэн і еацдагавор з бія-
факам, «выканаць» адзін з пункхаў 
свайго плана. 

Неабходна адзначыць, як наоіул 
прайнюў гэты сход, калЬ яго можна 
назваць сходам. 

^Па-ціршае, з 55 членаў саюза ! І І 
курса на сход асталося толыгі 8 чал.; з 
It і І курсаіў ледзь уда»чос.я ііатрммаць 30 
чалавек. I з такой колькасцю пачаўся 
ехйд. 

3 шумам і крыкам абралі ў нрэзі-
дцум Сцепаненка і Беляўсісага. 3 та-
кім-жз^ шумам праходзіу, і ўвесь еход. 
Праект соцдагавора ;іачйт;іў новы 
акадэмработнік факультэта т . ' Шхееў. 

.4дзначу, штр з'яўленне Міхеева ў po-j 
лі акадэмработАІка выклікала здзіў-1 
ленне, бо ведалі, што ён быў культра-і 
ботнікам на факультэту, але аказала.ся, 
што профбюро за бяздзвйнасць рашыла 
без «шуму», па-сямейнам>^ аслабаніць 
Міхеева і даручыц*. яяу больш лёгкую 
работу — акадэмработу па факультэ-
т у ) . 

Дарэмна старшыня схода і.чкяууся 
наладзіць парадак, яго сдовы г інул і ў 
аі'удьным шуме. Старшыня бюро т. 
Мельнічонак, як і прысутнічаў у зале, 
самаўхіліўся, не дапамог йр,^зідыуму 
наладзіць парадак, з тым, каб аргаяі-
зована правесці СХЙД. Паспсх 5ыў за-
чытан нраект соцдагавора, а.чнль без 
змея Прагаласавалі, Усёроўнд не бу-
дзе правярацца, як і пе правяраўся за 
І -шы семестр. 
^̂  Вызначаныя 20 .мінут падыходзілі к 
канцу, але аота/лос.я пытанне — давы-
бары факультэцкай рэдкалегіі. 

Большасць студэнтаў на с.ходзе йа-
дымала рукі, нават не чуючы за каго. 

Так ц[)офбюро гісгф^№а занісала f 
CBgH а к т ы ў » лішні пункт выкананнн 
свайго в.іана — правядзенне схода ua 
зак.шчэнню соцдагавора з біяфаігам, а 
п^іафком у графу аб разгортванні сод-
спаоорніцтва вялшімі літарамі запіша: 
«Шырока разгарнулі соцыялістычнае 
снаборніцтва йаміж факультетам! БД»^». 

Нарэшцб,- трэба адзначыць, m w 
бодьшасць членаў саюза — кому-
ністаў — ігнаруе йрофсаюзныя схо-
ды. 

На факулиэце ёсць 27 козіуяістаў, 
3 іх 3 члены парткома, але анрача і ' . 
Мельнічонка (січіршывя профбюро) i t . 
Багадюбава (комсорг) на сходзв не 
было ні аднаго комуніста. Гэты фак? 
сведчыць аб тым, шта панізілася ад-
казнасць комуністаў ф-та ў звязку а 
л1квідацыя& партгруп за грамадекую 
работу І становішча факультета. Пар* 
тыйны камітэо: павінен неардадна 
рэагаваць «а так ія факты, бо явы 
мадаць мес.ца, і на другіх факультетах. 

Hi К« 
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