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Р Э З А Л Ю Ц Ы Я 

Шпіёнская дзейнасць фашысцкіх 
наймітаў Тухачэўскага, Убарэвіча 
і К° выклікала найвялікшае абу-
рэнне студэнтаў і работнікаў БДУ. 

Яшчэ шчыльней згуртуемся 
вакол большэвіцкай парты і і 
таварыша CTRJllHR! 

мітынга студэнтаў, навуковых р^отнікаў, 
і тэхперсачала БДУ ^ 

3 глыбокіш айуіШЕем дазедаліся мы аб 
гнусных злачыН'Ствах здрадаікаў радзімы, 
ворагаіў народу — Тухачвўскдга, Якіра, 
Убаравіча, Корка, Эйдэмана, Фельдмана, 
Примакова і Путна. Гнусная банда здрад-
йікаў, мажруючьгся , хлуетвыт фраммі 
an адданасці справе соцыялізма, рыхтава-
ла здрадніцкі ўдар у опіну працоўных 
нашай 'зялікай радаіш. Прабраішыся на 
кіруючыя пасады у Рдаюча-Сялянскай 
Чырвонай Арлііі гэтыя іуды спрабава-ті 
ііаслаоіць яе маг>тнаісць, раізбурыць 
РСЧЛ, адкрыць вароты для інтэрвенцыі 
((іашыстаў на тэрыторыю нашай длрагой 
радзімы. Невьияра-яьна іадгасць і ву-
вдр(;тва здраднжаў, невымяральны і гнус-
ныя іх злачынствы. 

Мы, студэнты, навуковыя раоотнікі і 
тахнічкы персанал Веларускага Дзяржаў-
н;іга Ўніверсітэта аднадушна адабраем 
прыгавор Снецьгяііьната Судозага Пры-
суцтва Вярхоўнага Суда СССР ай рас-

меры да здраднікаў і шпіёнаў з фаішыоц-
кіх ;разведав. 

Саведкая ўлада, дадтрымліваеі'мая міль-
ённымі маламі працоуных ( іша і заста-
нецца ненерамтнай, як непераможны 
зялікі щяг Маркса—Вигелъса—Ленійа.— 
Сталіна. 

Вьшэй рэво.іюц[лйну(р пільнасць! Бяз-
дітасна змяцем з твару зямлі воратаў на-
роду. Будзем ўмацоўваць абаронную ма-
гутнасць иашай радзімы, нашай слаўвіай 
і шчыіра лтобімай Рабоча-Сялянскай Чыр-
Бояай Арміі. Яшчэ шчьйьней згуртуем 
свае рады закол вялікага праівадыіра на-
родаў Іосіфа Вісары&навіча Сталіна! 

Няхай жыве вялікая. іКомуністычная 
партыя большэвжоў і яе Лшінока-
Сталі'нскі Центральны Камітэт! 

Няхай жыве вялікая і інепераможная 
Рабоча-Сялянюкая Чырвоная Армія! 

Няхай жыве НКУС, на чале з тзв. 
Ежовым, ж і я зыкфші гэту глусную 
банду фашыстаў — эдраднікаў ооцыялі-

ПРАВЕРКА РАБОТЫ 
АРГАНІЗАЦЫІ 

КОМСАМОЛЬСКАЙ 
ГІСТФАКА 

(^рэле ўсей банды фашысцкк шпіёнаЎ, ""«'"най радаімы 

да яашага Вярхоунага Суда Саюза ССР з і навуковых работнікаў БДУ і рабфа-
просьбай і кадалей прымянядь такія-ж ка ў копькасці каля 1000 чалавек. 

ВЫПУСЦІЦЬ ПМЗЫКУ ЯБЯРОНЫ 

Партийны камітэт БДУ праводзіць 
праворку работы комсамольскай аргані-
зацыі гістарычнага факульт.эта. Папя-
рэднія вынік і гэтай праверкі гавораць, 
што комсамольская аргані.'іацыя фа-
культэта мае рад буйных недаіхопаў у 
сваёй рабоце. 

Становішча іалітвучобы не здаваль-
няючае. Бюро КСМ гістфака не наладзі-
ла с,і('т.эматычнай правеіікі іікасці ву^ 
чобы. 

ІІалітвучобай, хоць ахоплены усе 
комса.чольцы, але як яны рыхтуюцца 
да яе і наведваіоць заыяткі, ніхто не 
ведае. 

Мала комсамольцаў іірымае хдзел у 
фізкультурнай і гуртковай рабоце. Мно-
г ія таварыніы не маюць комсамольскіх 

да|)уч.энпяў (Шкробаў, Слабодкіна, Мар-
каў і іпш.). Адсутнічае праверка вы-
канання комсамольекіх даруч.энняў. 

Адчуваецца, што работаю комсамоль-
скан арганізацыі^кіруе ііе цалкам бюро, 
а адзін Багалюбаў. Аг.татнія ў работу 
не ўцягнуты. 

Дрэнна вядуцца пратаколы пасядж.чн-
няў бюро і комсамольскіх сходаў; ра-
пі.адйі на многіх разглядаелгых пытан-
пях зусі.м не запісваюцца. 

Як станоўчы факт, т]).эба адзначыць 
вывуч.эгше на курсавых комсамольскіх 
сходах біяграфіі таварыша Сталіна, 
калі на комсамольскіл сходзе была 
больптасць комсамольцаў. 

КАКАШЫНСКІ. 

ЗЯЎВАГ1 выклядчыкя 

Студэнты, навуковыя работнікі і адмі 
ністраныйныа-твхнічны персанал Ве.іарус-
кага дзяржаўнага унівірсітэта да^іучаюпь 
свой голас да лрапановы іперадавых лю-
дзей нашай краіны аіб выпуску новай на-
зыкі. 

— Банда шпіёнаў і здраднікаў знішча-
на, але капіталктычнае акружэнне аста-
лося — гаворынь даііэнт Чымйург на схо-
дзе рая')Отнікаў БДУ. Кччіпкалістычнае авру-
жэннне абавязвае нас 'няўхільна і што-
д.аднна ўмацоўваць абарону нашай соцыялі-
стычнай радзімы. 

Выст>паўішыя інрафесар Годнеу, дацэл-
ты Гелыііанд, Пелец, Сагаловіч, іМацісаза 
і малады накуковы работнік Будкевіч 
шчырымі, 'прастымі словамі выкаэалі дум-
ку ўсіх прысутных: 

— Прасіць урад СССР вьгаусціць па-
зыку абароны! 

У прынятай аднагалоона рэзалюцыі сту-
лэнты, навуковыя работнікі і адміністра-
цыйна-тэхнічіны інерсанал БДУ просядь 
Совенкі ўрад выпусціць як мага -хутчэй 
новую пазыку — пазыку ўмапавання аба-
роназдольнасді нагаай цудоўнай соцыялі-
стычнай радзімы. 

XVI З'ЕЗД КП(б)Б 
XVI з'езд комуністычнай партыі 

ЦК КП(б)Б тав Шаран-

Праверка ведаў студэптаў іі курса 
хімфака, яйая праходзіць зараз па кур-
су фізікі, дае ўжо магчымасць падвесці 
вынікі паг.пяховагці студэнтаў па гэ-
таму прадмету. У гэтым годзе студэн-
там прыходзіцца здаваць вялікі курс 
оптыкі і электрычнасці. Большасць сту-
дента? справілася з гэтан задачай па-
спяхова. 3 задавальненнем магу адзна-
чыць,ў што асйоўнан маса студэнтаў 
Ц курса праявіла ўменне самастой-
на працаваіць і разбірацца ў рэкамен-
дуемай літа|)атуры, не Абмяжоўваючыся 
прапрацоўкай канспекта. Гэта адчу-
ваецца ў адказах студэнтаў Карпучка, 
Маркеві'й, Зайдэля, Сіўко, Велічка і 

інш. 3 другога боку трэба адзначыць, 
піто некаторыя отудэнты не навучылі-
ся яшчэ нрактычна аналізаваць выву-
чаемы матэрыял. «Вывучаюць» матэры-
ял 3 мэтай трлькі «здаць»... 

Такія студэнты, як Науменка, Семі-
жон. Чырко, у сваіх адказах наказалі 
няўменне па сур'ёзна.му шідайці да вы-
вучэніія курса. 

26 чэрвеня прыступаюць да здачы 
иершаи часткі курса фізікі студэнты t 
курса. Падрыхтоўка і зацікаўленнасць 
да работы з боку студэнтаў першага 
курса дае мне надзею ў ты.м, што ш -
тэрьшл будзе ІМІ падрыхтован з поўным 
веданном ку|)са. 

Дацэнт ШАПІРА. 

3 10 па 19 чэрвеня 1937 года адбыўся 
(большэвікоў) Беларусі. 

У спрэчках па справаздачнаму дакладу сакратара 
говіча выказалася 72 чалавека. 

З'езд прызнаў палітычную лінію ЦК КП(б) Беларусі правільнай і практыч-
ную работу^давальняючай. 

20 чэрвеня адбыўся пленум ЦК КІІ(б)Б выбранага XVI з'ездам. 
Пленум закрытым (тайным) галасаваннем аднагалосна выбраў першым сакра-

таром ІДК КП(б)Б тав. Шаранговіча В. Ф; другім сакратаром ЦК КП(б)Б — 
тав. Дзеніскевіча Н М.; трэцім сакратаром ЦК КП(б)Б—тав. Патапейка В. Д; 

Пленум закрытым (тайным) галасаваннеи выбраў бюро ЦК КП(б)Б у скла-
дзе 11 членаў і 7 кандыдатаў. Членамі бюро ЦК КП(б)Б выбраны: 
тт. Шаранговіч В. Ф., Валковіч Д. I., Дзеніскевіч Н. М., Патапейка В. Д„ 
Белоу І.П., Мезіс А. I., Жураўлёў I. Г., Стакун М. 0., Бермам Б. Д,. Нізаў-
цоу Н. Ф., Варончанка А. А. Кандыдатамі ў члены бюро ЦК КП(б)Б выбраны: 
гт. Аўгустаціс А. В., Рубінштзйн Г. М.,Вайновіч Ф. М., Літвін Н, I., Сурта I. 3., 
Готфрыд Л. А., Юркаў Д. В., 

Пленум зацвердзіў загадчыкамі аддзеламі ЦК КП(б)Б — т. Рубінштзйна 
Г. М., — загадчыкам аддзелам кіруючых нарторганаў, Готфрыда Л. А., — ад-
дзелам прапаганды і агітацыі, т. Вайновіча Ф. М., — Сельскагаспадарчым аддзе-
лам , т. Лехерзака Н). М.—Прамыслова-транспартным аддзелам, Аддзелам дру-
ку І выдавецтва—т. Казюка Н. В; Культурна-асветным аддзелам — т. Баш-
мачнікава, Аддзелам навукі і школ —т. Пятроа?. Радактарам «Звязды» зац-
верд;кан т. Юркаў Д. В., 

Ф 

ПРЫВ1ТАННЕ СТАЛГНСКІМ ШТОМЦАМ 
Пераможна завершай выдатнейшы ў гісторыі авіяцыі пералёт па найця-

жэйшаму маршруту Масква—Паўночны полюс—Паўночная Амерыка. Лятаць 
над полюсам — гэта даўнейшая мара ўсіх выдтнейшых лётчыкаў. Толькі 
гордыя сокалы соцыялістычпай радзімы змаглі ажыццявіць гэту мару. 

Сталінскія пітомцы, героі лётчыкі тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў з гона-
рам выканалі сталінскае, задание —караценшым шляхам звязаць Совецкі 
Саюз 3 Амерыкай. 

Студэнты і навуковыя работнікі БДУвітаюць адвжных герояў, перамож-
цаў суровай стыхі і , я к і я з такой мужнасцю і адвагай робяць подвігі ва сла-

ву і гонар нашй соцыялістычнай радзімы. 

ПРАКТЫКАИ НЕ КІРУЮЦЬ 
1 у гэтым тодзе студэнты tV курса фіз-
мата праходзяць вытворчую практыку. 
Мэта нрактыкі — замацаваць тэарэтычны 
матэрыял, ЯКІ набыт студэнтамі. Для 
нраходжання гэтай практыкі студенты 
фізікі размяркаваны на розных аіб'ектах: 
геофізічная абсерваторыя, электрастан-
цыя, лабараторыі фгзмата і Акадэмй На-
вук. 

Студэнты да практыкі аднесліся з усёй 
сур'ёзнасцю і вялікім інтарэсам. Маті-
рыял, даваемы кіраўйікамі нрактыкі, сту-
дэнты пранрацоўвалі акуратна. Дзякуіочы 
гэтаму параўнальна ў кароткі час. сту-
дэнты HaBy4i4Jicfl добра карыстацца нека-
торымі вымяральнымі лрыборамі, як у гео-
фізіч'най абеерваторыі, так і на электра-
станцыях. 

Але практыка нармальна праходзіла не 
доуга, асабліва апошнія 8—10 дзён прак-
тыка пупгчана на самацёк. Кафедра зусім 
не знаёма з аб «ктамі практыкі. У ггл-
фізічнай абсерваторыі зна^чства з такім' 
важнымі фізічнымі аддзеламі, як актено-
метрыя, аэрологія, іонізацыйная ўстаноў-
ка і т. д. ііраходзілі ў выглядзе экскурсій. 
На гэтыя аддзелы праграмай, якая скла-
дзена кафедрай, адпушчана толькі на тры 
гадзіны. За гэты час студэнты толькі па-
чулі назвы прьгбораў гэтых аддзелаў, а з 
работай іх зусім не азна.емйіся. Міжтым, 
гэтыя аддзелы надзвычай важныя. 

У Палітэхнічным інстытуце для практы-
кі па электратэхніцы ўключьйі толькі 
Босем ра)бот, у той час, як у гэтых добра 
айсталяваных лабараторыях, можна было-б 
уключыдь яшчэ столькі-ж. 

У час нраходжання практыкі у Палітэл-
нічным інстытупе загадчык каіі̂ едры праф. 
Сняткоў ні аднаго разу не зайшоў у лайа-
раторьио для знаёмства з работай сту-
дэнтау, хоць ён і нраводзіў у гэты час 
там цэлыя ДНІ. 

Дэканат таксама мала дікавіцца нраі;-
тыкай. Ён назначаў здачу экзамена па 
дыялектыцы прыроды ў тыя гадзійы, у 
ЯКІЯ праходзіць практыка. У выніку чаги 
студэнты 3—4 ДНІ не выходзйі на прак-
тыку. 

Дэканат уключыў у расклад лекцыі 
проф. Міхліна таксама ў гадзіны, якія су-
надаюць з практыкай, што іпрыводзіла к 
неаднаразоваму зрыву лрактыкі. 

Усё кіраўніцтва практыкай ускладзена 
на таз. Марголіна. Яго, з дазволу сказаць. 
кіраўнінтва заключаецца толькі у тым, 
што ён заусёды гаворыць студэнтам. «Ка-
ЛІ у вас непаладкі, то званіце мне па 
тэлефону». 

, Аднойчы, калі на 2 МГЭС студэнты 
U дні не займалкя практыкай, то.тькі та-
1му, што Марголін не дагаварыў^'я аб 
I апладе інжынера, студэнты пазванілі Мар-
голіну, каб ён лрыехау і ўладзіў п^тy 
справу, Марголін адкішаў: «Я не магу 
да вас ехадь, яж на службе». У Марголі-
на ёсдь другая работа, а пі)актыка сту-
дэнтаў—толькі халтурка. 

Яшчэ горш аостаіць справа з практыкай 
студэнтау 1\" курса на радыёстанцыі. 

Практыкай студэнтау ні кафедры, лі 
дэканат, ні адказны за практыку таг.. 
Марго.тіп не кіруюць. 



ПАСПЯХОВА ЗАКОНЧЫЦЬ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД 
А Р Г А Н 1 3 А В А И А П Р А В Е С Ц І Э К З А М Е Н Ы 

Р а ў н я ц ц а п а л е п ш ы х 
Періііыя ВЫНІКІ здачы экзаменаў па 

гістфаку паказваюць, што факультэт у 
гэтым годзе значна лепш змагаецца за | 
якасць вучобы, чым у мінулыч годзе. 
Выдатпыя адзвакі на 1І1 курсе па двух 
зданых прадметах складаюць 82,6 про-
цанта. 

Такія таварышы, як Прановіч, Рот-
мап, ЯКІХ чамусьці лічылі раней пе 
здольнымі вучыцца на «выдатна», зараз 
паказваюць высокія веды па прапраца-
вапых курсах. 

Разам 3 гэтым ёсць асобныя тавары-
шы. ЯКІЯ не сур'ёзна падыіплі да ба-
рацьбы за выдатную адзпаку. К прык-
ладу ўзяцг, тав. Бірылку, яна пры здачы 

О 

экзамена! па новай гісторыі прабавала 
прыкрыць сваё неведанне бесперапын-
пым Патокаім не звязаных паміж сабой 
слоў І думак І адказвала зусім пе на 
тое пытанне, аб чым запытва^ яе 
выкладчык. Еалі выкладчык залічыў ёй 
памылкова «выдатна» і трэба было по-
тым гэта выправіць, яна нават палічы-
ла гэта за крыўду. Таварышы Бабчонак 
І Ваііпоўскі прабавалі павысіць атрыма-
пуіо адзпаку сздавальняючы» праз не-
калькі гадзін на «выдатна>, што такеа-
ма з яўляецца не больгаэвіцкім метадам 
барацьбы за выдатную адзнаку. 

Трэба больш сур'ёзна падыходзіць да 
:!:(а'11,1 якзаменаў. АСТАПЕНКА. 

У ПЛГОНІ ЗА '^ВЫДАТНА" 
Розныя па розпаму гэта ажыццяўля-

юць 
Я буду гаварыць толькі аб комупі-

стах гістфака. як ія павінны быць у 
авангардзе ў барацьбе за «выдатпа». 
Многія гэта робяц[. ціха, у бібліятэках, 
добрасуылепна седзячы за кнігай і 
упартай работай дабіваюцца выдатных 
адзпак. Гэта ёсць адзіпа правільны 
метад. Да такіх людзей адносяцца Рот-
ман, Праповіч, Лапупоў і інш., па якіх 
япічэ зусім недаўпа глядзелі як на ад-
стаючых студэнтаў, а цяпер яны — у 
радах перадавых. 

Але другія рашылі гэту пагоню за 
«выдатпа» прымаць у літаральпым сэн-
се слова. Тав. Кацман не вывучыў но-
вую гісторыю, а рашыў як небудзь на-
гнаць адзнаку. Але гэта не вышла, 
г проба кончылася пяўдачай і ён пра-
сядзеўшы цэлую ноч на заўтра як не-
буЦзь пацягпуў па «здавальняючы». Баб-
чонак яшчэ Польш вычарпала гэта па-
няцце. 25 мая г. г. япа .здала экзамен 
па гісторыі пародаў СССР на здавальня-
ючы, па другі дзень рашыла пераздаць 
на выдатна. I вот пачынаецца гонка за 

©у 

Дііцэніам Маўродзіпым, упрашваючы. 
уліі.іяю'іы лго па хаду прыняць у яе 
«залік» І нагнаць як небудзь на выдат-
на. 

Пагопя за «выдатна» закончылася 
Т0.1І.КІ па ііасажырскім вакзале, дзе ад-
быўся наступны дыялог: 

Надзя: «Тав Маўродзіп, умаляю, пра-
шу вас, задайце пытанне і пзстаўце 
«выдатна», я комуніст і павінна быць 
у авангардзе і нялоўка мець «здаваль-
няючы». 

Маўродзі^: «Не магу, так не рабіц-
ца. Між іншым, спяшаюся, пасадка па-
чалася, бывайце». 

Маўродзін сеў на поезд. Поезд кра-
нуўся І паімчаўся, а разам з ім і да-
цэнт Маўродзін ., і «выдатпа» т. Бабчо-
нак. 

Тав. Бабчонак на асабістым вопыце 
пераканалася што пагопя за «выдатна» 
(у літаральным сэнсе слова) не заканч-
ваецца поспехам. Два дпі яна не дала 
адпачыць т. Маўродзіну амаль да адходу 
поезда. Гэта недастойна пе толькі 
K O M v n i c T a , але i любога студэпта. 

А. Ф. 

НЕ ПАКАЗВАЮЦЬ ПРЫКЛАД У ВУЧОБЕ 
На 3 курсе фізікаў (фізмат), дзе ўжо 

зданы два экзамены — комуністы і 
комсамольцы не паказваюць прыклад у 
якасці вучобы. Так, па спецыяльных. 
дысцыплінах з усіх комуністаў здаў на 
«выдатна» толькі тав. Рамашка, а па 
ленінізму «выдатна» атрымала адна 
Дучыцкая. Астатнія здалі на «здаваль-
няючы». Тав. Фрыдману зусім не залі-
чылі. Нават прапагандысты, як тт. Акі-

3 21 комсамольца, як ія ёець на курсе 
толькі 5 чалавек атрымалі «выдатна». 

Усё гэта сведчыць, што таварышы 
недастаткова працуюць над матэрыялам. 

Есць І такія комуністы, як ія зусім 
несур езна адносяцца да здачы залікаў: 
Напрыклад, тав. Юшпэ, я к і заўсёды 
ідзе здаваць залікі не ведаючы матэры-
ялу, па «авось». Такія адносіны да ву-
чобы патрэбна зжыць, у асаблівасці 

мава і Кавалёў TaKcaj^a здалі залік па комуністам, якія павінны быць прыкла-
ленінізму на «здавальняючы». ; дам у вучобе. АКІМАВА. 

КАНСУЛЬТАЦЫІ ПА ТЭЛЕФОНУ 
Аб наладжванпі недагагічнага працэ-

су гавораць у нас многа і мпогія. Але 
факты гаворацьг аб тым, што вельмі 
часта зрыўшчыкамі педпрацэсу з'яўля-
юцца ЛЮДЗІ, ЯКІЯ павінны былі-б быць 
арганізатарамі яго. .Як гэта не дзіўпа, 
але факт! Дэканы факультэтаў, як ія 
павінны арганізаваць педпрацэс, па 
справе часам выступаюць у ролі дэзар-
ганізатараў яго. 

Дэкап хімічнага факультэта, прафесар 
Нікіфараў чытаў курс фізічнай х імі і на 
біялагічным факультэце. Курс надзвы-
чай важны і адказны. На гэты курс па 
вучэбнаму плану адпушчана 80 гадзін. 
але прафесар Нікіфараў, прачытаў яго 
за 70 гадзін. Астатнія гадзіны, каб не 
зрываць план, дагаварыўся пакінуць 
для кансультацый. Але правёўшы кан-
сультацыю дзве гадзіны, прафесар Нік і -
фараў заявіў: 

— Больш кансультацый даць пе зма-
гу, я павінен ехаць, я рад быў-бы сам 
дапамагчы вам, але пе маю магчымасці, 
І не ведаю нават, калі прыеду прымаць 
экзамен. 

Для заспакаення студэнтаў, ён пра-
панаваў «пазваніць па тэлефону». 

Нас гэта пе задаволіла і калі мы паш-
лі са скаргай у дэкапат, нам адказалі, 
што дапамагчы гэтай справе там пе мо-
гуць. 

Наогул у некаторых прафесараў, якія' 
атрымліваюдь персанальную стаўку, а 
не пагадзінна, адчуваецца тэндэнцыя 
прачытаць свой курс як мага хутчэй. 
Пры пагадзіннай аплаце часта бывае 
наадварот — выкладчыкі скард.зяцца 
што адпушчана мала гадзін і ў гэть 
час нельга ўкласці ўвесь курс і шт 
пры такой колькасці гадзін, калі н 
дабавіць яшчэ некалькіх лекцый, і 
яны ногул за добраякаснае засваенпс 
курса студэптамі з сябе адказнасць 
здымаюць. 

3 прафесарам Нікіфаравым і на 
хімфаку атрымалася такая-ж гісторыя 
як І на біяфаку. 1 там асталкя неска-
рыстаныя ІМ гадзіны. 

Вучэбная частка БД У павінна зрабіцк 
вывады 3 гэтых фактаў, правяраць вы-
кананне плана і растлумачыць прафе-
сару Нікіфараву, што ўзяўшыся за вы-
Еладанне курса нельга заяўляць: 

- Я вам прыпілю свайго асістэнта. 
Студэнт. 

X Р О Н I К А 

Наг ля сканчэнпя навучальнага года з 
1 па 3 ліпепя будуць праведзены Ўсе-
беларускія спаборпіцтвы па лёгкай ат-

Ксць ЛЮДЗІ. ЯКІЯ лідаяць і могуць па- , 
гаварыць, пабалтаць, але калі справа па- I 
дыходзіць да капкратнай работы, то атрыл- j 
.іжаецца зусім не так, як гэтыя людзі га-; 
вбраць. Да катэгорыі такіх людзей ааносіц-
ца Нікалай Лфанасьевіч Зайцаў — сту-
дэнт iV курса фізмата. Яго ведаюць усе 
студэнты ВДУ. Яго ведаюпь. як Нікалая 
Афана^ьевіча і як Нікалая Франсавіча,— 
апошнім ён сябе часта рэкамендаваў пры 
:ікаёмств« з дзяўчынаміі. Яму чымусьд! 
заавалася, што слова «Франсавіч» пры-
дасць яму нейкую сллинасць, нават ву-
чонаспь. 

Нікалай Афанасьввіч узбагаціў свой 
лексікЬн некалькімі, прыдаючымі «важ-
насць» славечкам'і: «да-с», «ну-с», «че-
пуха», «мелочь», «низость», «не м о г у 
представить» і т. д. Пры гутарцы толъ-
КІ І паўтарае гэтыя славечкі. Перачажа з 
пе|)іпага да апошняга, а потым зноу па-
чынне 3 пачатку. Гэтым ён, напэўна, ду-
маў стварыць сабе аўтарытэт. 

На 1 курсе яго выбіралі у прафкам, 
у рэдкалегію, але ненадоўга. Пад дао знад-
ворнай «вучонасцю» хакаецца нкчэмнае 
«нутро», падхалімства, йагаявадельскія 
адносіны да вучобы, працы і таварышоў. 

Народная , пііыказка гаворьшь, што 
«крыудай свет пройдзеш, але назад не 
верн-зшся». Так атрьгмліваецца І з т. Зай-
павым. Не гледзячы на тос, што ён рэ-
камендавау сябе на сходах, як былога 
буйнага работніка, аднак студенты скора 
разгада.п яго і перасталі выбіраць на rpa-
мадскую работу. Не давяраюпь яму шяка-
га даручэнпя. Студэнты яго не любяць, бо 
ён дрэнны студэнт, ягачэ горшы тава-

рыш. Вучыцца ён надзвычай дрэнна, за | ругаае пастанову урада i партыі :ай ацан-
што была нават знята стыпендыя. На ды паепяховасці вучашчыхся. Зайцаў па-
працягу гэтага года 'быў толькі -два разы 
на палітзанятках, дьг і то яе даседізеў да 
канда занятак. 

Фаі{ультэцкія сходы студэнтаў ён ве 
наведвае. На курсавыя сходы прыходзіць, 
каб пасварыцца са студэнтамі, за тое, што 
апошнія патрабавалі ад яго дысцыйліны. 
На гэта ён заўсёды адказваў: 

— Я першы за ўсё выкладчык, а по-
тым ужо студэнт. 

Патлядзім на Нікалая Афанасьевіча, як 

рушае дысцыпліну і рэжьш курсаў. Сістэ 
матычна спазняецца на лекцыі на 25— 
30 мінут». 

Вось, ЯКІМ «прафесарам» стау Нікалан 
Афанасьевіч Зайцаў. 

Вялікі вучоны Паўлаў у пісьме да мо-
ладзі Совецкага Саюза пісаў, што не варта 
зазнавацца, трэба навучыдца рабідь чоір-
ную работу ў навуды, прадаваць добра-
сумленна і ўпарта над сабой. 

Вялікія клопаты партыі Леніна—Сталіна 
на'зыкладчыка, Тче^'якогГ^т^^^^ людзях кадрах, абавязваюць нас. мо-
Нікалай Лфанасьевіч. Працуе ён на кур-1-іадзь, добрасумленна вучыцца справе 
еах майстфоў соцыялістычнай нрацы за- і Леніна—Сталша, абавязваюць авалодвадь 
вода імя Мяснікова. Але і тут Нікалап I вышынямі большэвізма. 
Афанасьевіч паказвае сваю «вучонасць» і Трэба раз і назаўсёды зразумець, што 

•• толькі славечкамі «ну-с», «да-с» і т. д. Ў "яш час зазнайства, справа непатрэбная 
Загадчык курсаў тав. Дзем'яновіч пры-

няўшы знадворную «вучонасць» Нікалая 
Афанасьевіча за чыстую манету палічыў 
яго за прафесара і вьшачыў нават яму 
прафесарскую стаўку. Але і тут дым, які 
ліобіць пускаць у вочы Нікалай Афа-
насьевіч, хутка рассеяўся. 

Вось, іпто ціша газета «За здаровы ва-
гон» «(орган парткома li прафкома менска-
га вагона-рамонтнага завода імя Мяснгео-
ва) ад 21 мая 1937 года. 

«На курсах «кіраўніцтва» у апошні 
час пеііайшло у рукі выкладчыка 'Заицава, 
ЯКІ за нездачу экзаиенау знят з сты-
пендьті. Затое на курсах ён атрымлівае 
зарплату на 20 ггроцантаў больш іншых 
выкладчыкаў. Зайцаў увёў у сістэму ста-
віць толькі «выдатна», чым фактычна па-

і шкодная, яно адыходзіць на эвалку гг 
сторыі. 

Ці ёсць яшчэ падобныя Нікалаі Афа-
насьевічы ў БДУ? 

Так, безумоўна, Зайцаў не адзін. Часам 
чуеш, як гутарыць той, або іншы студэнт 
3 незнаёмым чалаввкам і ўся гата тутар-
ка пабудавана на «я», на вышуканых 
славечках. па нейкай напышчанасці, «ву-
чонасці». А дзе-ж скромнасць, крапатлівая 
работа над сабою, сапраўднае авалодванпе 
вышынямі навук, авалодванне больші̂ віз-
мам? 

Гэтага ў Зайцавых няма. 
Наменш пышных, чванлівьтх слоў, па-

больш .скромнап канкрэтнай раСюты, 
Бось адзіны шлях не быдь такім, як Ні-
калай Афанасьевіч Зайцаў. 

летыцы, гімнастыцы, ст|)альбе і вела-
сіпеду. 

Наш універсітэт апрача каманд на 
вышэйуказаных відах выетаўляе каман-
ду на баскетболу, я|сая заняла першзе 
месца ў гарадскіх спаборніцтвах. У ас-
ноўны.м наша каманда ўжо ўкамнлекта-
вана. У яе ўваходзяць лепшыя гімнасты 
БДУ: Дабравольскі, Коўзель, Рызава, 
Чэрнова; легкаатлёты: Барысевіч, Іва-
ноў; веласіпедысты Садоўская і інш. 
Усім удзельнікам прыдзецца шмат трэ-
ніравацца, асвоіць новыя віды спорту: 
кап'ё, бег з перашкодамі, метанне мя-
ча і інпі., каб заняць адно з лепшых 
•месц на ўсебеларускіх спаборніцтвах. 

БРЫШ. 

У г^тым годзе у час летніх кайіку.і 

165 чалавек-выдатнікаў вуч(юы і летпых 

грамадскіх работнгк;)(ў-студэнтаў Л.удуць 

адпачываць у дамах адпачьшку. 

25 чалавек хворых студэнтаў Судудь 
папраўляць свае здароўе на курортах і са-
наторыях Саюза ОСР і БССР. 

Нрафком арганізуе экскурсію ў сталіцу 
нашай радзімы —Маокву; 15 чалавек вы-
датнікаў вучобы і лепшых прапаганды-
стаў наведаюць Музей Леніна, Музей рэво-
люцыі, планетарый. Трэцьякоўскую гале-
рзю, капал Волга—Масква, метрапалітэн 
і інш. 

Адказньі рэдактар С. А. ОДЗІНЕЦ. 
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