
14 ттш 

1939 г. 

№ 8 (82) 

Пролетарыі ўсіх краін, еднайцеся! О Р Г Я Н 
бюро 

партарганізацыі 
прафкома, 
дырэкцыі 

Беларускага 
дзяржаўнага 
універсітэта 

МНОЖЫЦЬ ВОПЫТ САМАСТОЙНАГА ВЫВУЧЗННЯ ГІСТОРЫІ ВКП(6) 
у З Б Р О Щ Ь 
М О Л А Д З Ь 

БОЛЬШЭВІЗМАМ 
Сдаўны Денінска-Сгалінскі комсамод 

горача любіць сваю родную маці — вя-
лікую партыю большэвікоў. Квітнеючы, 
сад арлінага племя ўзрошчан пад крыл-: 
ЛЯМІ партыі Леніна—Сталіна, якая ства-
рыла яму радаснае жыццё і забяспечыла 
цудоўнае будучае. Сталінская моладзь 
бязмежна аддана большэвіцкай партыі, 
вялікаму Сталіну, сваей радзіме. 

3 вялікай любоую комсамольцы і уне-
саюзная моладзь нашага універсітэта вы-
вучаюць гераічную гісторыю большэвіц-
кай партыі. Працуючы самастойна, з 
алоўкам у руках, яны ўпорна авалод-
ваюць марксісцка-ленінскай навукай. 

Нлшы студэнты добра разумеюць, што 
сапраўдньш высокакваліфікаваным педа-
гогам, работнікам любой галіны навукі 
можна стаць толькі, узброіўшыся тэо-
рыяй марксізма-ленінізма. 

«...ёсць адна галіна навукі, веданне 
якой павінна быць абавязковым для 
большэвікоў усіх галін навукі, — гэта 
марксісцка-ленінская навука аб грамад-
стве, аб законах развіцця грамадства, аб 
законах развіцця пролетарскай рэволюцыі, 
аб законах развіцця соцыялістычнага бу-
даўніцтва, аб перамозе комунізма» 
(Сталін). 

Магутным сродкам прапагапды марк-
сісцка-ленінскай навукі з'яўляецца тэа-
рэтычная канферэнцыя, добра падрыхтава-
ная і праведзеная на высокім ідэйпа-па-
літычным узроўні. 

У адпаізеднасці з жаданнямі комсамоль-
наў бюро партарганізацыі і камітэт ком-
самола БДУ цраводзіць зараз на ўсіх фа-
культэтах тэарэ'гычныя канферэнцыі на 
вядомаму твору Леніна «Дзве тактыкі 
соцыял-дэмакратыі ў дэмакратычнай рэ-
волюцыі». 

Тэарэтычцыя канферэнцыі яскрава 
пацвердзілі той факт, што адзіна пра-
виьным сродкам авалодвання большэвіз-
мам з'яўляецца самастойнае вывучэнне 
скарбніцы марксізма-ленінізма — «Ка-
роткага курса гісторыі ВКЩб)». 

Тэарэтычныя канферэнцыі наказалі 
вядікую палітычную актыўнасць нашай 
модадзі, яе умение працаваць самастой-
на. Мы маем рад каштоўных дакладаў 
(даклады тт. Савачкіна, Элькінда, Маесе-
евай, Ііалуевай і др.), як вынік паспя-
ховага самастойнага вывучэнв® гісторыі 
партыі, і геніяльных твораў Леніна. Аса-
бліва трэба адзначыць даклад тав. Са-
вачкіна, студэнта IV курса гістфака, які 
глыбока і ўсебакова асвятдіў вучэнне 
Леніна аб рэводюцыйна-дэмакратычнай 
дыктагуры пролетарыята і сялянства. 
Многія таварышы актыўна выступалі ў 
спрэчках. Добра справіліся з сваёй рабо-
тай кансультанты тт. Саевіч, Еучар і др. 

Аднак, на тэарэтычных канферэнцыях, 
на некаторых факудьтэтах недастаткова 
былі развіты таварыскія дыскусіі. Задача 
састаіць у тым, каб у далейшым нада-
ваць гэтым канферэнцыям характар зда-
ровай таварыскай дыскусіі, жывога і ці-
кавага абмеркавання пастаўленых пы-
танняў. 

Тэарэтычныя^канферэнцыі яшчэ больш 
павысяць інтарэс комсамольцаў і ўне-
саюзнай моладзі да самастойнага выву-
чэння вялікай тэорыі Маркса—Энгельса— 
Лсніна—Сталіна. 

Скарыстаўшы воныт тэарэтычных кан-
ферэнцый, неабходна ўзмацніць партый-
ную нрапаганду. 

«Задача партыйнай пранаганды, задача 
марЕСІсцка-ленінсЕага выхавання кадраў 
заключаевда ў тым, каб дапамагчы на-
шим кадрам усіх галін работы авалодаць 

Выпускнін гістфака, член ВКП(6) тав. 
Мельнічонак за вывучэннем матзрыялаў 
XVIII з'езда партыі большзвікоў. 

ЯК я ПРЯЦДВЛЎ 
НАД ДАКЛАДАМ 

Натхнёны рашэннямі XVIII з'езда на-
шай партыі, я 3 вялікай радасцю сустрэў 
нрапанову комсамольцаў нашага курса аб 
правядзенні тэарэтычнай канферэнцыі па 
рабоце Леніна «Дзве тактыкі соцыял-дэ-
макратыі ў дэмакратычнай рэволюцыі». 

Я ўзяўся падрыхтаваць даклад на тэ-
му: «Ленінскае вучэнне аб гегемоніі про-
летарыята ў буржуазна-дэмавратычнай 
рэволюцыі». 

Перш, чым пачаць работу над дакладам, 
я атрымаў кансультацыю ў дац. Чым-
бурга, які ясна ўказаў мне задачы гэтага 
даклада. Прыст '̂паючы к рабоце над да-
кладам, я двойчы ўважліва прачытаў III 
главу «Кароткага курса гісторыі ВКІІ(б)» 
і намеціў план даклада. Потым я лрачы-
таў у «Пытаннях ленінізма» усе тыя 
месцы, дзе таварыш Сталіл піша аб ролі 
рабочага класа ў рэволюцыі. Таксама много 
былі скарЫстаны адпаведныя работы 
Маркса І Энгельса. 

Уважліва вывучаючы геніяльны твор 
Ільіча «Дзове тактыкі», я выпюау усе 
палажэнні аб ролі рабочага класа ў бур-
жуазна-дэмакратычнай рэволюцыі. Толькі 
прачытаўшы ўвесь матэрыял, я прысту-
ніў да напісання даклада, 

У напісанні діклада мне многа дапа-
магла тазарыская дыскусія з тав. Элькін-
дам і Лескаўцом па гэтаму матэрыялу. 

Толькі цяпер, пасля ўважлівай сама-
ствйнай работы над падручнікам па гісто-
рыі ВКП(б) і творамі Леніна, у мяне скла-
лася; яскравае і чоткае прадстаўленне аб 
тактыцы большэвікоў у буржуазна-дэма 
кратычнай рэволюцыі. 

А. СЦЕПАНЕНКА. 

АДЗІНА ПРАВІЛЬНЫ 
МЕТАД 

На маю долю выпала пачэсная задача 
зрабіць даклад на тэарэтычнай каніферэн-
ЦЫІ, ахарактарызаваць міжнародную і 
ўнутрануй абстаноўку Расіі ў перыяд на-
пісапня Леніным свайго геніяльнага тво-
ра «Дзве тактыкі». 

Тэма даклада надзвычай багатая. Пе-
рыяд 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг. багаты ведізарнымі 
гістарычнымі падзеямі ў Расіі. Пагэтаму 
для свайго даклада я перш за ўсё ска-
рыстау мудрыя выказванні геніяльнага 
Леніна, у якіх ён характарызуе міжна-
родную І ўнутраную абстаноўку Расіі. 

Выказванні Леніна аб руска-японскай 
вайне, аб нарастаючым рэволюцыйным 
руху ў Расіі, у якім гегемооіам выступав 
пролетарыят, ляглі ў аснову майго дак-
лада. Мною скарыстаны выказванні тав. 
Сталіна аб Расіі гэтага перыяда, калі 

яна высіупае на гістарычную арэну,, як 
імперыялістычны драпежнік. 

Усё-ж я недастаткова скарыстаў увесь 
матэрыял. Гэта сказалася на якасці майго 
даклада. 

Я нераканауся, гато метад самастой-
нага вывучэння гісторыі партыі — адзіна 
нравільны. Тэарэтычная канферэнцыя 
яшчэ мацней іірывіла ў мяне любоў да 
вывучэння тэорыі марксізма-ленінізма. 

КЛАПЕР. 
- е -

3 ДЗЁННІКА КАНФЕРЗНЦЫІ 
Тэарэтычная канферэнцыя на III i IV 

курсах біяфака началася ў 7 гадзін веча-
ра 8 красавіка. 

Па колькасці комсамольцаў, і несаюз-
най моладзі, прымаючых удзел у рабо-
це канферэнцыі, магчыма судзіць аб вя-
лікай зацікаўленасці ў справе вывучэння 
твораў Леніна. 

У гэты дзень было зас.іухана 4 дакла-
ды, якія па свайму зместу і аб'ёму ска-
рыстанага матэрыяла стаяць на высокім 
узроўні. Належьгць адзначьщь гдыбокія 
і добраякасныя даклады комсамолак тт. 
Біргер і Дунке. Не зусім добраякасным 
быў даклад тав. Еавернага, які распыля-
ючыся ў агульным матэрыяле, мала асвят. 
ліў тэму свайго даклада. 

Першы дзень канферэнцыі паказаў вя-
лікую зацікаўленасць нашых студэнтаў у 
справе вывучэння твораў класікаў марк-
сізма-ленінізма. 

САПРЫКІН. 

Д О Б Р Ы Я В Ы Н І К І 
9 красавіка скончылася тэарэтычная 

канферэнцыя на II курсе гістфака па ра-
боце Леніна «Дзве тактыкі». Цяпер мож-
на падвесці некаторыя вынікі работы 
канферэнцыі. 

(ігудэнты праявілі вялікі інтарэс да ра-
бот Леніна і Сталіна. Яны з поспехам 
авалодваюць метадам самастойнага выву-
чэння марвсісцка-лешнскай тэорыі. 
Удзельнікі канферэнцыі вывучылі гэты 
тетяльны твор Леніна, япы вывучылі 
асобныя работы таварыша Сталіна, кнігу 
тав. Берыя і адпаведныя главы «Карот-
кага курса гісторыі ВКП(б)». 

Па канферэнцыі выступілі ў спрэчках 
15 чалавек. Цікавым было выступление 

j a B . Па.туевай. Яна выступіла на тэму: 
'<(Ленінскае вучэнне аб рэволюцыйна-дэма-

кратычнай дыктатуры пролетарыята і ся-
лянства». Тав. Палуева правільна асвят-
ліла гэта пытанне. 

Таварышы Брышчановіч і Мухін, неза-
давояеныя выступлением тав. Пырха, да-
поўнілі яго Ў пытанні аб гегемоніі проле-
тарыята Ў буржуазна-дэмакратычнай рэ-
волюцыі. Паміж тт. Мухіным і Крышчано-
вічам узнікла дыскусія. Тав. Крышчановіч 
сказаў, што асноўныя намёткі ідэі гегемо 

марвсісцка-ленінскай навукай аб законах ніі пролетарыята ў буржуазна-дэмакратыч-
развіцця грамадства». (Сталін). най рэволюцыі далі Маркс і Энгельс, што 

Ленін развіў гэта вучэнне далей і ства-
рыў стройную сістэму гегемоніі пролета-
рыята як у дэмакратычным, так і соцыя-
лістычным перавароце. Тав. Мухін згад-
жаецца з апошнім часткова, але не згад-
жаецца з тым, што Маркс і Энгельс далі 
асноўныя намёткі гэтага вучэння. Тав. 
Мухін гаворыць, што Маркс снарадычна 
казаў аб гегемоніі пролетарыята. Тав. 
Крышчановіч пацвердзіў сваю правату вя-
домым адказам таварыша Сталіна на пы-
танні амерыканскай рабочай дэлегацыі. 

Побач 3 гэтымі добрымі выступлениям! 
трэба адзначыць, што не ўсе таварышы 
добрасумленна рыхтаваліся да канферэн-
ЦЫІ, не наведвалі кансультацый, не ска-
рысталі ўвесь рэкамендаваны матэрыял. 
Так, тав. Пырх не справіўся з пытаннем 
ленінскага вучэння аб гегемоніі пролета-
рыята. 

Тав. Клапер капа лову выпаўніў сваю 
задачу. Ён даў абстаноўку, у якой нка-
лася кніга Леніна, але не змог паказаць, 
якія пытанні высоўвала гэта абстаноўка 
і як Ленін і большэвікі, як творчаскія 
марксісты, рашылі гэтыя пытанні. 

Не гледзячы на недахопы, тэарэтыч-
ная канферэнцыя сябе поўнасцю апраў-
дала. 

I. КУЧАР. 

Студэнт III курса хімфака тав, Жыгал-
ковіч за вывучэннем гісторыі ВКП(б). 

МОЙ ДАКЛАД 
Комсамольская арганізацыя курса дару-

чыла мне зрабіць на тэарэтычнай канфе-
рэнцыі даклад на тэму: «Марксісцка-де-
нінскае вучэнне аб перарастанні буржуаз-
на-дэмакратычнай рэволюцыі ў рэводю-
цыю соцыялістычную». Зроблены на кан-
ферэнцыі даклад прынёс мне надзвычай-
на вялікую карысць. Я навучылася яшчэ 
лепш працаваць самастойна над творамі 
класікаў марксізма-ленінізма. 

Да падрыхтоўкі к дакладу я прыступі-
ла зараз-жа пасля атрымання тэмы. Вы-
вучыла дэтальна работы В. I. Леніна: 
«Дзве тактыкі соцыял-дэмакратыі ў дэмак-

ратычнай рэволюцыі», «Адносіны соцыял-
дэмакратыі к сялянскаму руху». «Проле-
тарская рэволюцыя і ренегат Каутскі». 
Распрацавала «Зварот ЦК к саюзу кому-
ністаў» К. Маркса, «Аб асновах ленінів-
ма», «Аб некаторых пытаннях гісторыі 
бодьшэвізма» таварыша Сталіна і др. 
работы. 

Апрача гэтага, глыбока распрацавала 
адпаведныя главы «Кароткага курса гісто-
рыі ВКП(б)», прачытала рад артыкулаў з 
журналаў і газет. 

ІІры распрацоўцы матэрыяла выпісала 
галоўныя месцы, асобныя цытаты, якія 
прама адносіліся к маёй тэме. Потым 
склала план даклада і напісала канспект. 

А. МАЙСЕЕВА, 
студ. III курса хімфака. — © — 

ДЗЕЙСНАЯ ПАДРЫХТОУКА 
Нашы комсамольцы з вялікім інтарэсам 

вывучаюць энцыклапедыю асноўных ве-
даў у галіне марксізма-ленінізма «Еа-
роткі курс гісторыі ВЕП(б)». 

Комсамольскі камітэт, ідучы насустрач 
жаданням комсамольцаў, рашыў арганіза-
ваць тэарэтычную канфефэнцыю па гені-
яльнаму твору Леніна «Дзве тактыкі со-
цыял-дэмакратыі ў дэмакратычнаД рэво-
люцыі». Гэты вядомы твор Леніна пала-
жыў асйовы той рэволюцыйнай тактыкі, 
пры дапамозе якой пролетарыят црышоў к 
перамозе над капіталізмам у 1 9 1 7 годзе. 

Па гэтаму твору кафедрай марксізма-де-
нінізма было распрацавана 5 тэм для дак-
ладаў І ўказана адпаведная дадатковіая лі-
таратура. Усе комсамольцы шчыра рыхта-
валіся да канферэнцыі. Падры;хтоўка пра-
цягвалася больш месяца. 

У дапамогу рыхтуючымся да канферэн-
ЦЫІ пры кабінеце марксізма-ленінізма бы-
ло арганізавана 8 кансультацый, якія на-
ведваліся з ахвотай. Апрача таго студэн-
ты заслухалі даклад тав. Валчка на тэ-
му: Работа Леніна «Дзве тактьгкі». 

Для дапамогі ў правядзенні самой кая-
ферэнцыі да кожнага курса былі прыма-
цаваны высока-вваліфікаваныя кансуль-
танты. 

Еафедра марксізма-леаінізма, а асабліва 
тт. Чымбург, Валчок, Саевіч аказалі знач-
і[ую дапамогу ў падрыхтоўцы канферэн-
цыі. 

Тэарэтычныя канферэнцыі на факуль-
тэтах падьаодзяць в канцу. Яны яшчв 
мацней прыўюць любоў нашай мояаізі да 
самастойнага вывучэння гісторьгі партмі. 

СМОЛНІНА. 



Комсамольскае жыццё 

ПРАКТЫКАВАЦЬ ТЗАРЗТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ 
Жыццёвай неабходнасцю кожнага ра-

ботшка з'яўляецца пытанне авалодвання 
большэвізмам. Прадукцыйнасць працы ў 
многім залежыць ад умения правільна 
разумець аб'евтыўную рэальнасць у пры-
родзе І грамадстве. Указание таварыша 
Сталіна аб палітычнай закалцы нашых 
кадраў сталіць перад намі задачу глыбо-
кага вывучэння творау класікаў марксіз-
ма-ленінізма. 

Прайшоўшая на хімфаку тэарэтычная 
канферэнцыя па рабоце В. I. Леніна «Дзве 
тактыкі соцыял-дэмакратыі ў дэмакратыч-
най рэволюцыі» наказала, што асноўная 
маса сгудэнтаў здольна не толькі глыбо-
ка вывучаць асобныя работы класікаў 
марксізма-ленінізма, але і рабіць па іх 
добрыя даклады. 3 настаўленых на фа-

культэце 15 дакладаў на «выдатна» зра-
О 

білі даклады гт. Азбедь, Пеўзнер (Івурс), 
Музьгкіна, Заяц і Пратасевіч (II курс), 
Майсеева (III курс). Цікавыш былі вы-
ступленні тт. Еарпучка, Жыгалковіча і 
Гузман. Гэтыя таварьппы старанна рых-
таваліся да кайферэнцыі. 

Як недахоп натрэбна адзйачыць, што 
да ўдзелу ў рабоце канферэнцыі было ма-
ла прыцятнута ўнесаюзнай коладзі і не-
сур'ёзныя адносіны да канферэнцыі асоб-
ных комсамольцаў (Дубін I курс, Гарэлік Е. 
II курс, Шыцік і Баравік IV курс). 

Воныг праведзенай канферэнцыі паказ-
вае, што ў далейшык патрэбна практы-
каваць надобныя канферэнцыі па асобных 
главах гісторыі нашай партыі і творах 
класікаў йарксізма-ленійізка. 

А. МІРОНЧЫК. 

КОМСАМОЛ ЬЦЫ - НАВІЧКІ 
у гэтык годзе комсакольская аргані-

зацыя гістфака прыняла ў свае рады 11 
лепшых студэнтаў малодшых курсаў. Усе 
ЯНЫ з'яўляюцца выдатнікамі і ўдарніка-
мі вучобы, ініцыятарамі абаронна-фіз-
культурнай работы на факультэце. 

5 красавіка адбылася нарада комса-
ыольцаў-навічкоў па абмену вонытам 
ырацы ў комсамоле. Маладыя койсамоль-
цы гаварылі аб сваёй вучобе, гракадскай 
рабоце, быце і т. д. 

Тав. Вінакур расказвае аб сабе: «Я 
працую профоргам I групы; II курса. Усе 
студэнты маёй групы—члены нрофсаю-
за. Я атрымала нрава інструктара ППХА. 
Зараз займаюся ў аўташколе, вывучаю 
станкавы кулямёт і рыхтуюся да гімна-
стычных спаборніцтваў». 

У дні гістарычнага XVIII з'езда ВКП(б) 
была нрынята ў комсамол студэнтка 
I курса тав. Сверж. Яна займаецца на 

«выдатна» і «добра», актыўная фіз-

культурніца, здае нормы на значок 
ВС II ст. 

Малады комсамолец тав. Макарэнка 
выбран комсоргам III гр. II курса. Ён 
атрымаў званне кулямётчыка, варашы-
лаўскага конніка, здаў нормы на ППХА 
П ст. Усе комсамольцы яго груны аба-
ііязаліся к святу 1 мая стаць варашы-
лаўскімі стралкамі. 

Комсамолец тав. Агеенка яраводзіць 
агітацыйную работу на быўшым выбар-
чым участку, выстунаў з дакладам на 
тэарэтычнай канферэнцыі. Тав. Кандра-
таў вучыцца ў снайперскай школе, бу-
дзе ўдзельнічаць у міжфакультэцкіх гім-
настычных спабсрніцтвах. 

Вось яно каштоўнае нанаўненне слаў-
нага комсамола. 

На нарадзе ўсе комсамольцы ўзялі 
абавязацельствы сустрэць свята нрацоў-
ных—1 мая новымі надарункамі соцыялі-
стмчнай радзіме. 

П. ЧАРНЯЎСКІ. 
Саиратар коме, бюро гістфака. 

'т 

НА ЗДЫМКУ: пагранічнін-орвэнаносец тав. НАЙДЗЁНАЎ Ф. К. сярод студзнтаў 
БДУ' Фото Л. А. Мазелева. 

с у с т р э ч а 3 п а г р в н і ч н і к н м і 

ДА КАНЦА ЛІКВІДАВАЦЬ НЕДАХОПЫ 
Інтарнат БДУ на Рэволюцыйнай вулі-

цы існуе яшчэ першы год. Зараз там 
створаны ўсе неабходныя ўмовы для 
жыцця і работы студэнтаў. Студэнты 
насля вучобы могуць культурна адпа-
чываць і займацца. Ёсць радыё, газеты, 
шахматы, шашкі. Пасля зімовых канікул 
студэнтам былі выданы нростыні і на-
валачкі-

Побач 3 гэтым інтэрнат яшчэ мае рад 
істотных недахонаў. Так, напрыклад, у 
векаторых накоях студэнты ўстроілі 
нральню (пакоі М» 3 і 4), дзе ініцыята-
рам гэтай снравы з'яўляецца тав. Hat-
марк. Былі і горшыя справы. Студзнтка 

Лапно 3 самага пачатку навучальнага 
года займалася кражамі ў накоях. У жы-
хароў гэтага накоя нехалала смеласці 
выкрыць гэтыя агіднасці. 

Гэта яшчэ раз наказвае на недастат-
ковасць палітыка-выхаваўчай работы ў 
інтэрнаце. Дрэнна абстаіць справа з 
тэхнічнымі работнікамі, з якіх некато-
рыя працуюць не за совесць, а за страх. 
Былі вьптадкі, калі ў пакоі, дзе знахо-
дзіліся студэнты, хворыя грыпнам, тэм-
пература была не вышэй 10®, а пакоі 
не атанліваліся толькі таму, што тэх-
працаўніца ўходзіла гуляць У_го£ад.__ 

Р В А Ч Ы 
^ Да ліку людзей, якія імкнуцца па-

^ольш урваць 3 дзяржавы і наменш даць 
ёй натрэбна аднесці лабарантаў фізмата 
тт. Федашчака, Мееровіча і Біруля. 

Не так даўно яны нрадставілі рахунак 
завочнаму сектару універсітэта, у якім 
натрабавалі за праробленыя 34 гадзіны 
995 руб. Гэта значыць на 30 руб. за 
гадзіну, больш стаўкі нрафесара. 

Федашчак і Біруля прадсташілі «дага-
вор» на оплату ім, як лабарантам За-
вочнага сектара, па 9 — 1 8 руб. у гадзі-
ні'. Пасля таго, як завочны сектар ад-
мовіўся падпісаць гэты рвацкі дагавор, 
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яны зусім не вышлі на работу, чым сар-
валі практычныя заняткі студэнтаў. 
9 красавіка 1 9 3 9 г. гэтыя рвачы так-
сама не вышлі на работу. 

У дадатак да асноўнай стаўкі яны 
дабіваюцца ўстанаўлення дадатковай 
аплаты «за абслугоўванне завочнага сек-
тара». 

Тав. Некрашэвіч, як заг. кафедры фізі-
кі, не толькі не. змагаецца супроць гэтых 
рвацкіх настрояў, але надтрымлівае іх, 
дабіваючыся падпісання рвацкіх дага-
вораў. 

СУВОРАУ. 

АДЗІН 3 Н Я МНОПХ 
Пераважная большасць студэнтаў уні-

версітэта на працягу ўсяго навучальнага 
года ўнорна працуе над праграмным 
матэрыялам. Сгудэнцтва авалодвае асно-
вамі марксізма-ленінізма. Яно скарыстоў-
вае ўсе магчымасці для вучобы, якія ім 
прадставілі нартыя і ўрад. 

На вялікі жаль, ва універсітэце ёсць 
нязначная колькасць студэнтаў, якія 
з'яўляюцца парушальнікамі працоўнай 
дысцыпліны. Яны спазняюцца на лекцыі, 
прапускаюць іх, сістэматычна не нра-
пуюць над праграмным матэрыялам, 
і дарэмна атрымоўваюць стыпендыю. 

Студэнт II курса гістфака тав. Позняк 
упаўне «законна» можа пратэндаваць на 
першае месца сярод гэтых лодыраў і пра-
гульшчыкаў. 27 сакавіка ён без уважлі-
най прычыны нрапусціў вучэбны лзень. 
1 і 4 врасавіка ён прагуляў 4 гадзіны 
вучэбнага часу. 

Тав. Позняк зусім не рыхтуецца да 
якзаменацыйнай сесіі. Гэта ў яго ўвай-

шло ў традыцыю. У мінулым годзе ла-
цінскую мову і гісторыю народаў СССР 
ён здаваў два разы. 

Позняк на декцыях вядзе сябе неда-
нушчальна, часта ад вывладчываў 
атрымоўвае па некалькі заўваг за сваю 
недысцыплінаванасць. 

Тав. Позняк з'яўляецца комсамольцам, 
але комсамольскай дысцьшліны за сабой 
не адчувае. Зусім не наведвае сходы, не 
нрымае ніякага ўдзеду ў грамадскім 
жыцці. 

Позняковых у нас нямнога, аднак, яны 
зрываюць працоўную дысцынліну, сваімі 
наводзінамі, разлагаюча дзейнічаюць наі 
астатніх студэнтаў. На жаль, гэтых Поз-
няковых не взауважагоць» на факультэ-
тах НІ комсоргі,-ні прафоргі курсаў, ні 
старасты грун, чым, безумоўна, не 
спрыягоць умацвваннго дысцыплшы і 
паляпшэнню якасці вучоЛы. А. 

7 красавіка студэнтьн БДУ сустрэліся з 
героямі-награнічнікамі падшэфнага Заслаў-
скага пагранатрада тт. Найдзёнавым і 
Ерыжовым, якіх урад адзначыў вышэй-
шай узнагародай. 

Ордэнаносец тав. Найдзёнаў расвазаў 
студэнтам аб жыцці на граніцы, трывож-
ным і поўнакроўным, аб пачэснай служ-
бе пагранічніка. Ён расказаў нам аб тым, 
як, карыстаючыся цемрай ночы, стараюц-
ца пралезці ў нашу краіну бандыты і ды-
версанты. Але іх, як бы яны не маскіра-
валіся, заўсёды насцігае вострае вока со-
вецкіх пагранічнікаў. 

3 адказным словам ад студэнтаў вы-
ст>-піў тав. Кучар. Ён сказаў: «Тавары-
шы, мы слухалі апавяданне героя-награ-
нічніка тав. Найдзёнава як ён і яго тава-
рьпны кожны час, кожную мінуту, зна-
ходзячыся над нагрозай быць забітымі фа-
шысцкай куляй, абараняюць свяшчэнныя 
граніцы Совецкага Саюза. 

Мы, студэнты і навуковыя работнікі, 
гатовы на нершаму закліку партыі і ўрадв 
выступіць супроць нашых ворагаў і на-
несці ім такі ўдар, каб ужо ніякім ды-
версантам не нрыходзілася болей нерасгу-
наць нашых граніц». ШАХАВЕЦ. 

Забыты ўчастак работы 
Як не дзіўна, але да гэтага часу аспі-

ранты універсітэта не ахонлены соцыяліс-
тычным спапорніцтвам. Hi мясцком, ні 
партыйная груна гэтым пытаннем не 
займаліся. I не толькі яны. Дырэкцыя, 
партком таксама палажыліся па самацёк. 

Не сакрэт, што падрыхтоўка но-
вых навуковых кадрау ва уні-
версітэце не на належнай вьпны-
ні. Абследванне, якое праводзіў Нар-
камаоветы БССР, выявіла рад ненар-
мальных з'яў у вучобе аспірантаў (невы-
кананне кандыдацкагд мінімуму, адсут-
насць умоў вучобы і інш.). Але і Нарка-
масветы па нейкіх певядомых прычы-
нах абышоў пытанне соцыялістычнага 
снаборніцтва сярод аспірантаў. 

Безумоўна, большасць аспірантаў ве-
даюць якую сур'ёзную і адказную задачу 
яны прынялі на сябе, рыхтуючыся стаць 
выхавацелямі совецкага студэнцтва. Сярод 
ІХ тав. Ротабыльскі, які на «выдатна» 
кончыў сваю вучобу за 1 9 3 8 / 3 9 вучэб-
ны год, тав. Шкляр, Хейфец і інш. 

— * — 
КАРЫКАТУРА НА БУФЕТ 
Даволі непрыглядны яалюнак прадстаў-

ляе сабой універсітэцкі буфет. За пры-
лаўкам І на прылаўку заўсёды брудна. 
Сталы НІКОЛІ не выціраюцца. Рэдка мож-
на знайсці ножык ці вілку. Асартымент 
нрадуктаў вельмі бедны: апрача гарэлых, 
халодных аладдзяў і кіселя ў буфеце ні-
чогаі не знойдзеце. 

У часе перапынку буфетчыца прымае 
прадукты, якія дастаўляюць з фабрыкі-
кухні, а студэнты застаюцца неабслужа-
нымі. 

Еалі да ўсяго гэтага дадаць, што бу-
фетчыца тав. Ждановіч праяўляе грубас-
ці, пад час рэжучыя вушы, то мімаволі 
ўзнікае пытанне: каму натрэбен такі бу-
фет? 

КАХАНОЎСКІ. 

ГІМНАСТЫЧНЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ 
1 7 — 1 8 красавіка ў БДУ будуць пра-

водзіцца традыцыйныя міжфакульт.едкія 
спаборніцтвы па гімнастыцы. 

У снаборніцтвах прымуць удзел , не 
менш 80 чалавек. Цікава, што ў гэтых 
спаборніцтвах упершыню ва ўніверсітэце 
будуць удзельнічаць навічкі і гімнасты 
III разраду. 

Лепшыя гімнасты ўніверсітэта тт. Доб-
равольскі, Пушны, Сушок, Серафімава, 
Семёнава, Грэк і др. прадэманструюць 
свае дасягненні за апошні час. 

Сааборніцтвы будуцц спрыяць далейша* 
му развіццю гімнастыкі, як аднаго з важ-
нейшыі відаў абароннага спорта. 

РАЙХЛІН. 

Гэтыя станоўчыя нрыклады не сталі 
цабыткам усіх аспірантаў. А гэта неаб-
ходна зрабіць і чым хутчэй, тым лепш. 

Спаборніцтва нз леншую здачу канды-
дацкага мінімума, спаборніцтва па навуко-
за-даследчай і абароннай рабоце павінна 
ахапіць усіх аспірантаў універсітэта. 

Выдатнай падрыхтоўкай навіуковых 
кадраў адкажам на адозву калектыва за-
вода «Красный пролетарий». 

КРЭСНІКАЎ, 

ПЛ СЛЯДМХ НАШЫХ 
ВЫСТУПЛЕННЯЎ 

Дырэкцыя універсітэта разгледзеўшы 
заметку «Больш •j'Bari аспірантам», зме-
шчаную ў нашай газеце за нумарам 6(80) , 
паведаміла аб прьгаятых мерах. 

Праф. Годневу і вучонаму сакратару 
тав. Дудзінскаму даручана скласці рас-
клад па вывучэиню замежных моў і фі-
ласофіі так, каб не было разрыва вучэб-
нага дня. У раскладзе павінна быць вылу-
чана два дні ў шасцідзёнку для самастой-
най работы аспірантаў. 

Для заняткаў аспірантаў дадаткова вы-
значаны новыя аудыторыі. 

АД РЭДАКЦЫІ 
У нашай газеце у нумары 7(81) ад 

4 красавіка г. г. у зртыкуле «Самачын-
ствы Рыбакова» правідлова ўказвалася 
аб тым, што старшыня нрафкома тав. 
Рыбакоў пры ўзысканні дзяржаўнай маё-
масці дапусціў моманты грубасці і нячу-
лых адносін да студэнтаў, у прыватнасці 
да тав. Кухаронка. 

Аднак, разам з гэтым, рэдакцыя да-
пусціла памылку, не мабілізаваўшы сту-
дэнтаў і навуковых работнікаў на бараць-
бу за ахову дзяржаўнай маёмасці. 

Рэдакцыя мае матэрыялы, якія гаво-
рапь аб тым, што ва універсітэце ёсць 
іюдзі, няздаўшыя да гэтага часу, атры-
маную імі дзяржаўную маёмасць (Кака-
шынскі — натэфон з J 6 пласцінкамІ, 
Бабчонак Н. — адна балалайка, Шэнеле-
віч (IV курс біяфака) — касцюм каштоў. 
насцю ў 94 руб., Бондаровіч Г. — адна 
балалайка, Лагунчык Н. (IV курс фізма-
та) — 4 гітары, I мандола, 2 манда-
лііш). 

Відавочна, яны чакаюць пакуль да іх 
будуць прыняты адпаведныя меры. 

Адн. рэдактар 1. М. ЛЕВ1И, 
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