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НА НІЗКІМ УЗРОУНІ КРЫТЫКІ 
На справаздачна-выбарчым сходзе Л К С М Б 

24 верасня пачаўся справаздачна-вы-
барчы комсамольскі сход ВДУ. Сход пра-
ходзіць пасля гістарычных .рашаішяў IV' 
пленума ЦК ВЯ'КСМ, праходаіць тады, ка-
лі па уоёй краше вядзецца вялікая рабо-
та па ачышчэнніо комсамольскіх аргані-
зацый ад заклятыу ворагау народа і іх 
іірыхізасняў. 

Зараз па Б€СР заканчваецца справа-
здачпа-выбарчая камланія. Гэта абавяз-
вала ка.мітэт коэіса-мола ўлічыць усе па-
мылкі і недахопы, дапушчайыя радам ар-
ганізацый, гэта абавязвала як след пад-
рыхтаваць сход, каб правесці яго на вы-
соким палітычным узро'ўні. 

Адаак, усяго гэтага камітэт комсамола 
пе ўлічыў. Справаздачны даклад тав. Гу-
рыновіча пе быў дастаткова палітычна за-
востраны. Тав. Гурыновіч перапяваў вя-
домыя арганізацыі факты, да рэчы, не да-
ваў ім належнай палітычнай ацэнкі. Між 
тым, становішча ў камсамольскай аргані-
зацыі абавязвала кам/ітэт зрабіць зусім 
ііігауіо справаздачу. 

Камітат камсамола нават і пасля вы-
крыцця ворагаў народа ва унмерсытэце 
не зі)абіў належных вывадаў, не мабілі-
заваў іірганізацыю на ліквідацыю вьші-
каў тколніцтва. Да гетага часу ў аргані-
зацыі застаю1ща людзі. не ўнугаакічыя 
ніякага палітычнага давер'я. 

Впс'і., паіірыклад, тав. Фабрикант, які 
япічя да гэтага часу з'яўля'сцца чамусьці 
комсоргам 'Курса. Фабрыкант разваліў ра-
боту курсавой комсамольскай арганізацыі, 
адарваўся ад комсамольскіх мае. Справа 
дайшла да абураючага становішча, пгго 
асобныя комсамольцы не 'зедаюпь свайго 
комсорга. 

Сам Фабрьгкант таямнічыйі шляхамі 
прабраўся ў СССР. У камітэце ведалі аб 
усім гэтым, але бясклопатнасць дайшла 
да таго, што справу аб ім не разбіралі і 
пакідалі яго ў кіраўніцтв^ комсамольсклн 
арганідацыі курса. 

Не гледзячы на зусііі ясныя ўказайні 
таварыша Сталіна на лютаўска-сакавіп-
К1ІМ Пленуме Ц'К ВШ(б) аб неабходнасці 
ўзмацніпь болшэвіцкую пільнасдь, чаго 
патрабуе ад ііас факт капіталістычнага 
акружэння, але коімсайольскі каміт.чт не 

'зрабіў і 3 гэтага неабходпых вывадаў. 
Бьйо" многа размоў аб пйьнасці і капіта- і 
лістычным акружэнігі, ;uie сапраўдйаГі 
больніэвіцкай пільнасді ў камітэце комса-
мола не было. 

Не можа задаволііці. нас і становішча 
палітвучобы. ІІалітзаняткі праходзілі на 
нізкім налітычным узроўні. Лсабліва ў 
школах нрапагандыстаў Лкійавай, Андру-
шчанкі і і'нін. Miua скарыстоў'ваіііся на 
запятках першакрыніпы. Кансультацыі і 
семінары не задавалыіяліі прапагандыстаў. 
К'омсамольцамі-пралагацдыстамі профсеці 
камітат не кіраваў. Няўважлівы падбор 
прапагандыстаў прыводзіў да таго. што ў 
рады кіраўнікоў палітшкол панадала трац-
кіспкзя свора (Верам'юк) і палітычна пя-
вытрыманыя ліодзі (.Хацінскі і інш.). 

У комсамольскай арганізапг.іі, як і на-
огул ва ўніверсітэце кулыавалася адна 
3 форм зажыму крытыкі — нерэагавання 
на сігналы друку і выступления комса-
мольдаў на сходах. Гэта пі)ывяло і да 
нізкай актыўнасці на сп|іаваздачна-выбаі)-
чы'м сходзе. 

Козмсамольскі камітэт і адказны за аба-
ропнуую работу таз. Кучар сваёй бяздзей-
насцшо садзейніча,іі і»азвалу ваенна-фіз-
культгурнай работы. Ваепна-тэхнічііыя эк-
замешы ў БДУ зусім сарвапы. Таксама 
нічогз пе рдамцца па. падрыхтоўцы вара-
mbLiavCBLK стралкоў, ллаперыістаў, пара-
niviUCTav, пілотау, зпачкістаў ИПХА, 
гйл і rc.v. 

Было не мала сув'ёзных сігналаў ао 
бяздзейнасці Кучара і загадчыка ваепнай 
кафедры Опегальскага. Але каніітзт далей 
размоу не ішоў. Гэтыя ліодзі і зараз «кі-
руюць» абароннай работай ва упіверсітэ-
не. 

Можпа было чакаць, што даклад аб 
бяздзейнасці ьомсамольскага камітэта вы-
кліча рэзкую крьггыку з боку выступаю-
чых у опрэчках койсамольцаў. Але на 
сходзе гэтаіга не атрымалася. Выстіппаю-
чыя пашлі па шляху дакладчыка і зноў 
гаварылі аб тых-жа даўпо вядомых фак-
тах. 

Новаму камігэту комсамола трэба будзе 
сур'ёзна ўлічыць стаповішча арганізацыі 
і ўрокі справаздачна-выбарчага схода ў 
сзаёй ярактычяай рабоце. 

АУЛАДАЦЬ БОЛЬШЭВІЗМАМ! 

У З О Р Н Я п я с т я в і ц ь 
П Я Р Т В У Ч О Б У 

Наша іпаіртыя іі таварыш Сталін яадаюць 
лелізарііа-е значэяяе ідэалагічпаму росту 
комулістаў. Пленум ЦК ВЕіП(б) в уоёй 'ра-
шучаоцю оіаставіў лытанпе аб паівышэйні 
палітычната івыхаівання і аўладаяня боль-
іпдвізмам. Вораігі даіюда усямерна іімкну-
лііся эры;з.аць палітычнае івыхаванне кому-
ністаў і іпрацоўных маіс. Яны даводзілі вы-
вучэінне гіісторыі парты! толькі дакаст-
рычніцкаіга іперыяда. Гэта своюа не хацела, 
кай масы выхо'ўіваліся і 'закаля-тіся на йа-
яівых старойках гкторыі лені:ніока-»сталін-
скай іпартыі, іна тым іперыядзе паіртыі, іка-
лі быў раыпромлен ісонтррзволюцы^іны 
трацкіізм і бухаірьшскм рэстаўіратарн ка-
піталівм^а. 

Адна* яе ўсе камуністы нашай аргайі-
зацыі ў'Сівядоігілі важнасці палітьгчнад-а 
(выхаваіння. Воісь. 'ua першыя ©аняткі гурт-
іЕа ла 13Ы1ву<1эщю твфраў кд.»сі£аў наіішсіз-

ма (іпраіпагандЕлст тав. Чымбуріг) з'яівйася 
толькі 6 чалаівек а агульнага лгку 16. У 
гу>гку па вывучэшію пісторышартыі ('пра-
паігандыст таів. іКамінскі) з 17 чалавак па 
занятках іпрысітнічалл ўсяіго 9. Неабход-
на асоба ўка-заць ва тое, ішто комуіністы 
Праноівіч. Комлк, Магкеінка. Сувораў, Еў-
сіокеві'Ч. Міхалйвіч, Туліца яраінусціліі пер-
шыя і друігія заняткі. 

НеЕаторыя комуністы (Рдааў. Калепк і 
др.) іпрыходзяць на йартыйныя оаняткі не 
падрыхтаіваінымі. Я ш «ічога ше 'чытаюць s 
Т)экамендащыйнай літаратуры. 

Партыйны кахітэт паізінен зраюіць з 
тэтая-а належны вынік. Трэба лрыцягнуць 
да .адказнасці комуні'стаў, ж і я «ядбайна 
адносяцца да партыйных занятаж. У тэтым 
годзе іпаіугеучобу мы іпавінны лас.таівідь 
узодаа. 

МІЛЬМАН. 

ПОСПЕХІ 
ФІЗКУЛЬТУРНІКАЎ 
Услед за унізерсітацкай спіртакіядай, 

якая наказала значпыя поспехі, 24 верас-
ня на стадыён« «Дыпамо», нашы фіз-
культурнікі прымалі ўдзел у закрыцці 
лёгка-атлетычпага сезона. Універсітят 
выставіў 4 кама'нды. 

У малай шведскай 9CTtul)eHe першай 
выступйа жайочая каманда ў складзе 
НІчэмелевай, Дзяшко, Бараноўокаіі, Се-
Еасцьянавай. Яны занялі 4 месда. Затым 
мужчы'нская каманда — Зязюля. Брыш, 
Апельбаум п Скорабагаты выйшлі пера-
можцамі ў вялікай нівецкай эстафеце, за-
няўшы першае месца сярод вытворчых 
калектызаў. 

Жаночая каманда ў окладзе Сцюль)а 
віч, Гольберг, Ероменка, Залатарэнка і Ба-
рысевіч у эстафеце 5 х 500 занялі пер-
піае месца. Япы атрымалі прыч' закрьищя 
лёгка-атлётычната сезона. 

Апонпгімі выступал! мужчыны (Кры-
шчановіч, Тумас, Зіневіч, Лісаковіч і Ма-
лец) у эстафеце 5 х 1000, якія аблгналі 

'каманду педін:"тыт5та, але першае месцз 
аста.тося за камандай «Спартак». 

БРЫШ. 
—-Ф— 

Пая агонь саійакрытыкі 
работу профбюро 

Не адзін раз сгудэнты крытыкавалі 
дрэнну.ю работу щ)о#юр» хімфака, а.де 
слрава не налепшылася. Соцспаборніцтва 
на факультэпе, носіць фармальны харак-
тар. Асаблі-ва дрэнна пастаўлйна куль-
турна-масавая работа. iKjnbTpaCHJTHiK тав. 
K-apaci-ua абмлжлуваецца таіькі раздачай 
білетаў у кіно або ў тэатр. 

Студэнты 'нетсійькі разоў латрабавалі 
ад профбюро • і тав. Кукінай, «аб артані-
заваць навувовы дыепут, вечар самадзей-
насці і т. д., але нічота ртага за ўвесь 
сгграваадачйы перъвд не было зроблена. 
Работай дабраахвотных грамадскіх аргані-
зацый ніхто не »і'руе і лны фактычна 
развалйіся. 

Неўзабаве пачнуцца пераівыбары ніііоіф-
бюро. Чяены саюза пашшы ўзяць лад 
агонь сАмакрытыкі работу профбор» і 
абраць у новы склад профбюро здоі.іі.пых 
і анаігых справе таварышоў. 

В-АЯ. 

ЗАБАСПЕЧЫЦЬ НАВУКОВЬіМІ 
КАДРАМІ ГЕАФАН̂  

Геаррафічйы факультэт БДУ іс-пуе ўжо 
чацверты год. У па'чатісу шаёй іаргадіва-
зацыі ёін наісіў гучную назву: геолага-ігле-
базінаўча-ігеагірафганы факультэт. У 1937 
г. ла інешядоімай П'Рычьше іва аддзялвшіі 
(ігеалаігічінае і глебазнаўчае) былі л^кзца-
ваны. 

Пры оэаіріганіізаіцыі факультэта студэн-
там аібяцалі вельмі ігнога, але ва оправе 
атрымоўваецца адварданае. У гэтым годзе 
на фжультэце няма .ні адааіго наівукоівага 
раібопніка са званием лрафесаіра. Увеісь 
'выкладчыцюі оклад саста'іць з асістэнтаў 
і кандыдатаў у дацэіггы. 

Джан ігеафака тав. Аядрушчанка нічога 
не ройіць, кай габяюлечььць факультэт ад-
лаіведіныімі лаівужозымі ікадіймі. I вы-
ніік—важнейшая дысцьшлша гістарычная 
геалогія змазіваецпа, бо яе чытае зусім 
непадрыхтаваны выкладчык тав. Каіва-
лёў. Сам. таів. Андруійчанка, не будучы 
.опмшяліістаім па фіізгеаіг'рафіі 'ка'пшл'істыч-
лых краій, уізяіўЧ'я чьггаць гэты адкааней-
шы курс. Рад ipydx дыюцьшлш таксама 
чытаеп.ца выключла доэнна, а экаінамічная 
теаігікіфія зуісмі не пачыиалаея 'чытацца. 
Аікрамя гэтага бываюць частыя зрывы за-
няітаік. 

Рэктарыят БДУ чавшеп пуыдіяць тэрмі-
нозыя захады, жаіб табяюлечьщь геафак 
лаівуковымі калрамі. 

СТУДЭНТЫ 

ЗА РАБОТУ 

ПА-НОВАМУ 
Нрафсаюз'иая а.ріганізадыя БДУ лраво-

ДЗІЦ1. зараз л«равы1ба;ры сваіх оргмау. 
Перавыбары прахйдзяць ва ўмовах вялі-
кага павароту ў палітычіпьгм жыцці 'на-
чтай краіны, ва ўмовах узнятай лалітьгч-
ні'л алітыўнаісці мае на аснаве Ста.тін-
скай Кангтытуцыі. 

Bopari народа заўоёды імкнуліся падар-
валь магутнасдь нашай радзімы. Тава-
рыш Сталін не раз паплрэджваў партыю 
1 рабочы ыас аб павышэіші большэвіц-
кай пільнасці і аб канчатковым выкар-
«іоўванпі трацкісцк.а-бухарынскай своры, 
шпіёгцау і дыверсантаў. 

Апотні пленум ВЦСПС у сваёй пастаіно-
ве аданачыу, што лрофсаюзныя органы 
айарваліся ад лрофс^озных лас, культур-
ны ўзровень І палітычная актыўнасць 
якіх вельмі іВіырасла. Гэта поўнасцю ад-
носйща і да нашага лрафкома і факуль-
тэцкіх профработнікаў. Большэвіцкая 
крытыка, якая была разгоряута яа спра-
ваздачінаму дакладу старшыні ігра(фім)ма 
тав. Камінскага, ускрша дранныя метады 
работы прафкома. 

Бюракратызм, адрыў ад студэнцкіх .мае, 
паруйгэнн« прынцьшаў лрофсаюжіай дэма-
кратыі і прытуплеяне класавай пільйасці, 
не дава.іі магчымасці црафаому йраво-
дзіць па-бочгьшэвіцку барацьбу І класа-
вымі ворагамі, тпгабраўшыміся «л ўйівер-
І'ІТЭТ. 

«Некаторыя профраіботнікі лічаць, шт» 
ба'рацьба са шкрднікамі, ворагамі рабоча-
га класа — гэта не іх справа, а слрава 
іншых органаў. Яны забылі аб тым, пгро 
партыя неаднаразова латрабавала ад 
профсаюзаў барацйбы з 'бюракратьРіЦ'ЫМІ 
скажэнпямі V оовецвіх і гаснадарчых іоір-
ганах, а тым больш—ібарацьбыса шкод-
никам! ў слраве культурна-бытавога aj6-
слуігоўвання» (1У пленум ВЦОПС). 

Лдной 3 велізарніых задач соцшлі-
стычнага будаўніцтва з'яўляецца бараць-
ба 3 перажьггкаж капіталізма у эканомі-
цы і свядомасп,і мае. 

Ці змата^ўся наш лрафком за выкінан-
не гэтай задачы лартыі? Не, яельга гэ-
тага сказаць. ІІалітычяа-выхаваучая, мл-
савая райота ў лрофаргаяізацыі настаў-
лена дрэлна. Налітагітацыя была сарвана 
ў мінулым годзе, не яаладжана яяа і за-
раз. Асабліва гэта мачынна щяпер, калі 
наша краіна рыхтуецца да выбарау у 
Вярх'Оўіш Соівет Саюза С-ОР ла Сталін-
скай Канртытудьгі і агітацыя пабнвае 
асаблтае значэнне. 

Мастацкая самадзейнасді. студэнтаў ле 
заахвочвалася, не работал! харавы, дра-
яатычшы і іншыя гурткі. 

Нрафком не кіраваў нав!укова-даслед-
чымі гурткамі, якія лічыліся толькі на 
палеры. 

Лсабл'ііва недалушчальна-'біоіраісратыч-
ныя адносіяы прафкома 'былі да ооцспа-
борнідтва і ўдаряіііітва. У выдатнікі ча-
ста вызначаліся студэнты, якія ў са-
лраўдяасці не былі выдатнікамі. 

У справе палітыка-йыхаваўчай маса-
вай работы сярод студантаў прафком і ка-
мітэт комсамола лэвінны былі прадаваць 
у слміым цеспым кантакце. Але г.9тага ў 
іх не был®. Бюракратызм і за;шайства 
работнікаў прафкома і •камітэта комсамо.та 
(у першую чаргу Камшскага, 1'урынйві-
ча і Рыбакова) лерашкаджалі па-большэ-
ьіцку нрацаваць у адной упражцы лавы-
хаішініо 'студэнцкай моладзі універсітэ-
та. 

Разгарнуўшы большэвіцкую крыгыку і 
самакрьггыку, агульны сход :прызнаў ра-
боту прафкома яедавальняючай. Гэта па-
вінен улічыць повавыбарчы «кл,ад праф-
кома І 'ластавіць работу лрофарганізадыі 
БДУ на узровень палітьйяых задач краі-
ны, ластаўленых лартыяй і таварышін 
Сталшым. _ J 



Болъш увагі 

заметным мовам 

ВЫПРАВЩЬ 
ПАМЫЛКУ 

Наша партыя і іт>ад надаюць вьгмн)чла« 
значжие вьгву-чзнню з».\гежАых моу. Пы-
таігке ставііцца так, іаб студэнты, 'каичаю-
чы ВНУ, уладалі лямецкай, фрамцузкай, айо 
англійекай 'мовамк 1 f ігэты час дэканат гют-
(Ікгка, не шабіліэуе студэінтаў IV курса на 
вьгвучшюге ту, а наадварот дээаіргішзуе іх. 

Тлк, 1па распараджаеню дакааи. тав. Чым-
бурга, сгудэіггы 1У курса павінш вьгеу-
чаць па выиару у аАавязковьга парадку 
лямецкун) ЦІ францутзскую, аі5о даун«-рус-
кую мювы. У вышку кал-я адной трэці 
курса заш<?адася ва иывучанне дауне-
])ус'ка,й >шьг, куда паішлі ЗДОЛЬНЫЙ сту-
денты, як М м ь и т л а к , Ік'раіпецкі, Бои-
даійў, Чысцік і іншьгя з мэтай ухііліпда ад 
вывучэ'йня адной ч 'заходне-едавеискай 
МО?. 

Мы лічьпг, ;што гэта нянравільнчгя ўста-
іюука. Гэта ;не зйа.чыцъ, што гістічршуі не 
патісэйна вывучаць др»ўне-рускую йову, 
наадварот, яа патраша ведаць, але ігэту JPO-
ву іюжіга '5ЫЛ10-.6 вывучаць факультатыўна, 
тады; як шямвцку-да і французскую т ш па 
выйару патрэбна вывучаць кожнаму сту-
данту. Дэкашт паБІлш неадкліадаа выпра'-
віць гэту памъьтку. 

К мес.цу будзе тут указаць і на тое, ш о 
франвд'зская мова выкладаецца вельмі дрэй-
ша. 1І€даігагіч;шл лрацэс йа занятках фраіі-
цузскай мовы (выкладчыца т. Шэрамець-
еўская) іцраходэіць без усякай ісістэмы, 
f№3 стстэматычрдаа, 'паслядоўнага паўтарэн-
ня лройдзеката м^атэрыялу, іграходзіць так, 
'што студэнггьг нікояі йе аўладаюць м'овай. 
Матэрыял цраходзіцца, вы^іадкова, йез пла-
ла. Коягігая ліекцьм не чае пэўнай мэтавай 
устаіюўкі. Ч'рамчтычн'ы .чатэ|»ыял будуецца 
•не иа спещыяльна паД'Обраных для гэтага 
сказах, а яа шех ^складзеных у часе лек-
цыі. 

Усімі гэтылгі фактам! дэканат гі(тфажаіпа-
Btee.H тэрміітоваі заняцца і прыііяць належ-
ны'Я вахады. - С. Н. 

ЗВЯРНУЦЬ УВАГУ НА ЗАВ0ЧИЫ СЕКТАР 
На ізавочіным сектаіры БДУ цяпер наву-

чаецца 720 чалавек, а з ноівым трыёмам | 
будзе наагічвацца валя 1000 студэнтаў. j 
Гатая ліічіба гашорьтць эа тое, якая вялікая 
цяга да выш?Май аіоветы сяроа настаў-
нікаіў БССР і явое вялікае аяаяэнне f «і-
стэме Наркома?С(веты мае завочны сектар 
БДУ. 

Ворагі народа з Наркомасветы імкнулі-
ся ўсімі мерамі і сродкамі разваліпь і 
сарваць завочпае навучанне шляхам пад-
бору неадпавядаіочых работнікаў, яў-
на шкодніцкімі дырэктывамі і шляхам 
ігнаравання завочната навучання. У бы-
лога кіраўніцтва БДУ (Ермоленка) завоч-
нъ1 сектар быў таксама на задворках. 
На ЯГО не звярталася ніякай увагі, ён 
ігнараваўся. 

Усё гэта ирывяло да развалу завочнага 
наівучаіння иры БДУ. 3 720 завочнікаў у 
гэткм годзе лераводзщца з курса ®а курс 
уісяго толькі 71 чал. Аюрамя гэтага трэба 
ўкаізаць, што за ігэты навучалшы год ад-
сеялаея 247 'чалаівек. Наізучальныя іпланн 
і шраграмы ініколі не ірааглядаліся на ка-
федоах. а да іх, як шядома, ілрыжлалі доб-
ра ісівае брудныя лалы вораті народа. У 
выику чаіго «воечаісова не 'былі із'яты 
шкодніцкія тграіграмы іна педаго(гіцы. гвне-
тыцы, .таоліоцыіінаму зучэнню і др. 

Траоа іпрама аказаць. ішто нашы кафед-
ры істаялі і іцяпет) стаяць у баку ад завоч-
нага назучаіння. Ix вусім не цкаівіць хто 
і як вядзе той ці іншы курс. У оыніву 
ігэтата адказнейшыя уініівереітацкія курсы 
вядуць часта нешадыходвячыя па «ваёй 
надрыхітаванасці івыкладчыкі і гэтым са-
мым вьшэйшая зашочная асвета вды БДУ 
.чводацца да аоветы за сярэднюю школу. 
Воісь ігрыклады: фізіікіу у мінулым sainy-
чальным «годзе ®ёў асістэінт Шндлоўскі і 
гэта .заланейшая дыісцыіп.гіна лравалена: з 
120 чалаівек, слухаўшых к т . здалі толь-

(Ві 3. На щрыродааяаучы'м нііакультапе курс 
зоалоя'іі ібезназіванікоівых <вяла асі'стэнт Чэ-
рамісаіва і .вынік. атрымаўся не лвішны 
чым па Фкіцы. Да вядзення практычных 
занятаж дапуокаліся нават студэнты. 

Раібота кансультацый іпастаўлена шель-
ма 'дрэнна. Учот ташяхюіваспі йе нала-
іджан і дрэвна работае канцааярыя. У 
гвашовнх отраэах былы вам. тжктара БДУ 
,па завочнаму йаівуічанню Серко даіпуіеціў 
яўдае Ш'кодніцтіва. Так, латрыклад. івык-
лаэчык Маціюава атірымоўвала пшсію за 
.60 гадаін, а павіівпа была атрымаць эа 21 
гадаііну. Такі малюнак наглядаецца амаль 
за ўісімі выкладчыкамі завочната «ектара. 

У зыініку такой .шкодніцкай даейнаоці 
Серко, «а кэстрытак, ліісташд і снежань 
месяцы не хошііць а'СІіпнаіваных грошай на 
.зарплату выкладчыкам. Піпа тэту шкод-
ніцкую ігахшацыю Серко іобра веідалі ме-
тадыст, кандыдат іпартыі, студент хімфака 
тав. Суівораў і загадчык кансультацыйнага 
пункта, 'КчТіндыдат ларты!. студэнт фізмата 
Юшіпэ, ,але ніяіКіх ліер не йрадіірьшялі. 

Трэба адзначыць, што раіботнікі гавоч-
гаага сектара С>ів{>раў і Юшіпэ, наогул гля-
дзядь на іраіботу ў завоічіны.ч сектары, як 
на «халтуірку», дзе можна атрымоуваць 
грошы нічога не .мбячы. 

Зараз ідзе прыём савочігікаў і паііыхтоў-
ка да новага іаавучальнаіга года, а затад-
чык менскаіга •кансультаіцывнага пункта 
Юшпэ і 'метадыст Сявораў нічога ў гэтым 
інапрамку не робяць. 

Партыйнаму .камітэту. рэктарыяту БДУ, 
Ж ВДУ і ўсёй а'.рамадскасіій універсітэта 
траба авярнуць яалежную ўівату на завоч-
ны сектар і наставщь лнвочнае навучанне 
уні'зерсітэта так, як тэтага патрабуе пар-

ты"я і ўрад. Я. Т. 

„СЯМЛСТОЙНА ДЯВУЧЫЦЕ" 
Дгрлнасць воіраігаў на фізмаце пірывяла 

к таму, штоіў інавучальньм 1936-37 тоізе 
пераведзена в курса на вдрю толькі 114 
чалавек з атульнага л к у 230 істудэнтаў. На 
яflpэйoкaй сввцыі пераведзена на пастуог 
иы ікуріс усягонна-ў.сято...адаіін «студэнт. 

3 уюяіго гэтага дакапат ф|змата не эра-
біў надежных івывадаў. За ігэта гаівсірыць 
хоць-<бы такі факт, як екладаімне праграм 
да л."»ржаўіных экзаменаў. Па указанию 
Камітата па справах вышэйшай шжшы 
праграмы да дзяіржаўных іспьггаў «кяа-
даюцца па фаіктычна пройдзеламу матэ-
рыялу, а на фшшіе гэта робіцца зусім 
інакш. 

У іпі)агра^му па фіаіцы унесена палова 
міітэрыялу зуеім незнаёмага студантам, бо 
ЯНЫ ніколі ЯГО не праходзілі. t, калі сту-
данты стал! гэтаму пярачыць. то пра-
фесар Оняткоу (ён складау гэту праграму) 
аікіізаў: «Самастойна давучыце». 

Такая самая анрава і з (ігратраліамі па 
таарэтычнай механіцы. Горш таго, гідра-
механіка sycinf не чыталася, а у дзяржау-
пыя ашамены ўінесена. 

іВельмі характэриа, што дэкан фшата 
тав. Гельфана «тащь у 'баку ад гэтай 
важ^іейшай сиравы. 

Студзнт V курса Ф. X. 

ВЫБАРЧЫ ЗАКОН—У МАСЫ 
Затачя агітатара і прапагандыета за-

клгочаецпа не толькі у тымі каб. тіравесді 
чытку «Иалажэння аіб выбарах у Вя,)іхоў-
ПІЛ Совет СССР» і добі)а іі>астлума)чыць 
артыкул за артыкулам, іріістлумачыць усю 
тэхні'ку пад'|)Ыхтоўкі і птывядзеяшя выба-
раў. Не абмяжоўваючысіі гатым, агітатар, 
а такеама і пралыгандыст павшны растлу-
мачьшь палітычнае знгчэнне і цэннасць 
кожнага артыкула палажэння, яго іірын-
цыповую сутнаснь і адказаць на усе 
І'знікаіочыя V масах пытаіші. 

Праіведзеныя занягші у ммсаягаьсгЛх і 
.профсаіозігых іпалітшколаіх па BbroyH^EHio 
«Налажання аб выбарах у Вярхоуны Со-
вет СССР» паказалі, што сярод слухачоу 
палітш'кол узнікае щэлы ірад незразумелых 
пытанняў. на якія часта нрапагандысты 
нягаракільна адказваюць. Ідучы насустрач 
запаирабаванням студантау. рдакцня «За 
ленінскія кадры» адказвае на ўзлЬкшыя 
пьгганні: 

ПЫТАНКЕ. 1. Ці можа выбаршчык, 
часова выбьіўшы у другую акругу, гала-
!аваць за кандыдата той акругі, у я«ой 
стала пр.'іжьюае? 

АДКАЗ. Не, не мажа. Наш выбарчы за-
кон патрабуе, каб кожны выбаршчык 
асаЛіюта. v парадку. у<-ганоўленым арты-
кулам! 79, 80 1 81, ажынпшу сващ 
Лраіва выГіірлць. Гэта ён можа •эва'ііпь 
толвкі там, дзе < '̂дзе знаход'лиил у дзень 
выбараў. Ніякага завочнага галагавання 
бынь не міоіжа. 

ПЫТАННЕ 2. Якая розніца паміж гра-
мадскікі арганізгцыякі і тзварыствайі 
ПРЁЦОўНЫХ? 

АДКАЗ. Таіварыствы прадоўііых. ла сут-
пасці, з'яўлятцца відам грамадскіх арга-
кічацый, паг.чтаму ач-абліва рэзкай граіні 

паміж тымі і другімі! іпраівівеці иельга. На 
аг}тльінаму 'правілу, таіварыства іпраі̂ ніўных 
адрозніваецца больш лаікальным харткта-
рам і больш вуэкім ікругам дзейлаісці. 
сканцэнтроўваю'чы оваю рабоп-у на ад-
ным 3 участкаў культурнага, тэхнічна-
га, іапартыўнаіга і ікшаіра падобнага бу-
даўшцпва, нацрыклад. таварнства ііына-
ходйькау, таіварыства таатральнае і т. д. 

Як грамадскія арганізацы!, та« і гава-
рыствы працоўных у нашай л.ра!«е ай'яі-
наны адной мэтай — 'веісці сваю лзей-
насць у іінтарэсах умацавання і яшчэ 
большага рооювіту (отраівы ісоцыялізма, у 
іктарэсах усяга іпврадавога, драгрЭ'Сіўнага 
чалавецтва. 

І1ЫТАННЕ 3. Колькі разоў будзе гала-
саваць выбаршчык у аўтаномнай рзспуб-
яіцы (аўтаномнай воб/гасці, нацьтнальнай 
акрузе)? 

АДКАЗ. Па-першае, ікожны выбарштык 
у а!І"тано.мпай рзсяубліцы (аўтаінолнаіі 
вобласці, надыянальнау акрузе) (іудзе га-
ласаваць, як і кожны грамадзянін ССОР, 
за кандыдата ў Совегг Саіоіза. 

Па-другое, ён будае галаісавадь, ак ! 
кожіны іграмаінянін СССР, за аанаго з 25 
кандыдатау у Совегг Нацыянальнасп'п! ад 
саюзнай :pэlClП̂ П̂JTІкi, v якой ён пражы-
вае (РСФСР, УССР, БССР i т. д.). 

Па-трэцяе, ён будае талаюаівапь у Со-
ьет Нацыянальнасцей іругілі біолетэн"м, 
але ужо .за аанаго в кандьиатау ад давай 
сіўтаномнай 'рэопуЛлікі (аўтіномнай воі»-
лаепі, нацыяналг;най авругі). 

ПЫТАННЕ 4. Ці гбавязкова пры вы-
барах у Совет Нгцыянальнасией выбіраць 
дзпутатгмі асоб той нацыянальнэс!((і, 
якая з'яўляецца асноўнай у данай рэс-
публіцы (аўтаномнай вобласці, нацы-
янальнгй акрузе)? 

АДКАЗ. Не. Гэта былоЦ) .ікраяўле.інем 
варожай нашай враіпе нацыянальнай аб-
межаванасці, праяўлЕннем' нацыяналвма. 

Выбаршчык! любой выібаірчай авруіі па 
выбарах у Совет Надыянальнасдей вы-
беруць 'Сваім дапутіітам таго, хто, па ix 
думпы. будзе ніравілша выражаць у Вяір-
хоўным Совеце дзяіржаўначнаіцьгяіяаль'ныя 
інтарасы данай раопублік! (сатонзй або 
аўтанамнай), данай аўтаношіай ноібласпі, 
данай нацыяналыиай акруті. РІІЗ тэты 
чалавек глыбока праніікнут ленінска сга-
лікокім іразуменнеэі на'цььяналь.нага пы-
таійня ! цраяізіў сябе пасдядоўным, пеяіа-
хісным барацв&ітом за ўмацаванне вялі-
кай, непаруішальяай дружбы народаіў 
ССОР, даказаў не толыкі еловам, але 1 
кавідратнымі cmpaiBasri «ваш адданасць со-
L йялістычнаму ладу, то незалежна ад 
сваёй нацыянальнаісці ён можа быць да-
стойным; праідстаўні'ком 'паслаўшай яго 
Еыбарчай акруг! данай сашнай (аўтаяом-
най) ірэіонублікі, аўтаномнай вобласщ, на-
пыянальнай авруві. 

ПЫТАННЕ 5. Ці можна вы::тг.ўл!>ць 
кандьшатамі тых, хто пражывае не ў да-
кым выбарчым участку і скрузе? 

АДКАЗ. Моіжна. «Палажэнне аб выба-
рах у Вяряю^іны Совет ООСіР» (артыкул 
2) ue ведае яікога-інейудвь цэнза асе-длас-
пі, як і ў'Сякага іншага цйнза для наяў-
iiacu! .права выбіраць і быць гібраным, у 
'прыватнаоці пе патірабуе пражыванля вы-
лучаемага ;кандыдата ў дапутаты на тэ-

^ рьггорыі імеяна данай выіба у̂чай ікругі. 
I Паютаму гішіадсаіія арганізацыі і гая̂ а-

рысггвы працоўных (аргьгкул 56 і 57 
«Лалажзиня») у Данбасе, па Урале і па-
огул у лтобым раёне СССР могупь вы-
роўіваць «ваімі кандыдатамі гірамадзяя, 
карьгстаіочнхіся выбарчым 'правам, пра-
жываіочых у Маскве, Ленінпрадзе ' Ў 
іншых гарадаіх і раёінах ОССР. Натра-

ПІСЬМЫ 
Ў РЭД лкцыю 

„НЕЧВГЯ ЛАМЯЦЬ 
м а т я ц ы к л " 

у шежні 193€ года універсітэт набыў 
для вучабнай мэты матацыкл. У той час 
ставілася пытанне.-г.ай авганівацы! гуртка 
матацыклістаў. Огуданты был! івелым! за-
даіволбны гэтым мс!рапрые.ч'ствам, часта 
даіведіваліся, кал! тачіне работу гдаок. 

Ч;М) ішоў. а гуртак іматацыкліістаў уісё 
ашчэ не быў аргапізавап і, нарэшце, ста-
ла ясна, што ЯГО ніконі не будзе у БДУ. 
Загадчык ваеннай кафедры та(в. Спег.чль-
СКІ гаяівііў: .«іНечага ла.мапь матацыіУі для 
гэтай мэты». 

Няпер для нас зразумела, чаму так зая-
в!у тав. Опегальскі, бо ён дзяржауны ма-
тацыкл зрабіў сзаКі уласнас-пю. Усю вяс-
ну І цэлае лета тав. Опегальскі ікатаўся 
на і^і у горадзе ! па прысёлачных даірогах, 
пры гэтым «уіпляў та.|>учае за ун'юерс!-
тэцк!я сродк!. 

На сёаня матацыкл выбыу ужо са сті>ою 
І знахАдзиша у рамоще. Вельмі хараіктэр-
на, што рэктарыят БДУ ніколі не паціка-
віўся становішчам гэтай і;;мптоўінай ма-
шыны ! не скааау овоечасова тав. Спе-
гальскаму: «Нечага ламаць матапык.т». 

Ст-т. 

я РОТМАЙ АПУСйіЎ 
Р У КІ І4 

Інтарнацыіянальныя пачуцці брацкай 
салідарнаспі растуць з кожным днём, t ў 
гэты чаіс зншіраўская аргані'запыя БДУ 
каінчаткова рааваліла^я. Старшыня бюро 
МОПР'а тав. Ротман астаўся адзіп, ! той 
зараз апусціў рук! і нічога не 'роібіць. 
МшпраўіоЕія ўшасы іна факультэтах не 
з)б!раюцца, новыя члены не прымаюцца і 
не зядзецца паді)ыхтоу:ка да абмену біле-
таў. 

На кожным факультэпе стаяць запыле-
ныміі. абарванымі імопраіўісвія д&шкі. Каля іх 
часта піраходліць. няжка уздыхан^чы. тав. 
PoTsikW, але мер не прымае, каб яны пры-
«ял! надежны выгляд. 

Трэба та®. Ротману «падияць рук!» i 
наладзщь работу моираускаг;! аргаінізацыі 
БДУ. ЮДЗІН. 

буюцца толио! аякетныя даныя аб клпды-
даце (ііірпіавіішча, імя. імя па баціжу, 
узрост, месца жыхарепва, партыйнасць, 
занянкі) І заява кандмдата у дапугаты 
аб ЯГО ягодзе балатіравацца па данай вы-
барчай акрузе. Ліпошняе неабходна т.ичу, 
т о «кандыдат у дэнутаты Вярхоунага 
Совета COOP млжа ігалас-аіваціца тольікі ў 
адной акрузе» (артыкул 62 Налажан-
ня аб вьібарах). 

ПЫТАНКЕ 6. Як когуць удзегьнічаць 
у выстаўленні кандыдатаў у дэпутаты 
Вярхоўнагг Совета СС№ сяляне аднаасоб-
НІКІ? 

АДКАЗ. У палагэнн! аб выбарах у 
Вярхоўны Совет ССОР, у раздзеле 6—'пара-
да к выстаўлання ікандьдатаў У дэпутаты 
Вярхоунага Совета (ХЮР, — у аргыкуле 
56 гаворыпдіа: 

«Нрава івыстаўл«ння кандыдатау У 
Бярхоўньг Совет СССР забяопечваецца за 
іграмадскімі аргашзацыям! ! таварыствам! 
•працоупых—на аіадстаіве артыкула 141 
1іаівс.тытуцыі COOP: ea кому'ністнчным! 
нартьгйнымі арганк-ацыяімі, іпрафесіяналь-
ньрмі саю'замі. кааінератыівамі, арг'шіза-
н.ыя\іі моладзі, культурным! таварыства-
мі і іігатымі аргавіваііыямі, зарэ'гістоава-
ным! па устаноуленъгм згкснам т іра іку». 

Сяляне атнаасоошк! не МОГІ-ЦЬ івыста.ў-
ляць кандыдатаў у данутаты Вярхоўнага 
Совета на лкіх-небудзь ак-обных оходах 
або на «ходах калгаснікаў. Лле маюць 
шыіроікую імагчымаісць удзеашічаць у 'вы-
соіўіванні кандыдатау праз тыя трамадекіі: 
арігаініізацыі 1 таіваіэыствы працо/ных, 
чліенам'і якіх яны з'яўлія'юцца: ікаапера-
пыўныя арганізацыі, Аісоавіяхім, МОПР ! 
інш. 

Менск, друкарня «Звязды» _ 

(Матэрыял для адказаў на пытанні 
Ўзяты 3 некалькіх нумароў — 

• «Спутник агитатора»), 

Адк. рздактар ОДЗІНЕЦ С. А. 
Тыраж 1.000 экз. Горліт № 1957 


