
> -

Орган Беларускага Дзяржаунага Унівэрсытэту C - K B S ^ f 

Пралетари ўсіх краёў, злучайцеся! 
і̂іііііііііііііііііііііііішіііііііііііііііііііііііііііі;;ііііііііііііііііііііііііііііі!і̂  

j П а д ' і г р а н а н а to кап, на Ю Н j 
4 I Адрас Рэдакцыі: | 

J l 2 I I М Е Н С К , I 
іходзіць 2 разы на месяц щ Прауленьне БДУ щ 

С Е Р А ДА 
27 лістапада 1929. г. 

ш 

ТО хоць сшькі-нібудзь послобляе молезную дысцыпліну портыі пролетпрыяту (особліва 9 часе 
дыкшуры), ТОЙ фонтыниа допомагое буржуозіі супроць пролеторыяту. ЛЕНШ. 

П р а г р о м а б а р о ц ь б ы . 
эрнутае сацыялістычнае 
щтва востра паставіла 
.не аб падрыхтоўцы кад-
аліфікаваных працаўні-

іруская Савецкая Рэс-
а разгарнула за апошнія 
сацыялістычнае будаў-
да нябывалых у гісто-

азьмераў. Сялянская ад-
Беларусь шпаркім тэм-

гратвараецца ў індустры-
[аграрную краіну. Буду-
Іфабрыкі і заводы, расьце 
гыўная сельская гаспа-

(ССР, як І Ў другіх Са-
Рэспубліках, руйнуецца 

|т „тэорыя" правых ухі-
. ГІрацоўныя БССР бу-
І пабудуюць сацыялізм. 

іеларускім Дзяржаўным 
зсытэце абвостраная кля-
барацьба у краіне адбі-

як у люстэрку. Тут І 
Іведваюцца з унівэрсытэц-
|атэдраў антымарксыцкія 
/азныя тэорыі—Шырае-

Пармёнавым, Крыльцо-
ІНШ. Гэтыя тэорьи ах-
падхопліваюцца непра-

:кай праслойкай студэн-
Іякая пралезла ў Унівэр-

і папулярызуюцца згра-
Іай, а часта і партыйнай 
Тны беларускі, яўрэйскі 

нацыянал-дэмакратыч-
^дэі рознымі Марукамі, 
змі і інш. 

Іача нашай газэты зьяў-
бязьлітаснае разабла-

і барацьба з усялякімі 
іарксыцскімі буржуазны-
правым!, нацыянал-дэма-
Ічнымі ідэалёгіямі. 
Іія-ж адносіны 3 боку га-

сустрэне ўсякае пры-
ітва да антыленінскіх і ^ 

|л-д?макратычных ідэй. 
генэральную лінію Кому-
інае Партыі. Забарацьбу 
<ага роду ўхіламі ад лініі 
|і і найбольш небясьпеч-
іа сучаснцм этапе ба-
.1-3 правым ухілам. Наша 
будзе садзейнічаць ар-

|цыі для гэтай мэты пра-
скіх студэнцкіх і навуко-

Іадраў. 
Іры, якія да гэтага часу 
зыпушчаны 3 БДУ, слаба 
Іхтаваны тэхнічна і гра-

для непасрэднай кіру-
|апэратыўнай работы, 
іалепшаньне якасьці ве-

Ііанчаючых Ун-т і карэн-
Іалепшаньне грамадзкай 

падрыхтоўкі студэнтаў—вось 
чаму будзе садзейнічаць наша 
газэта. 

У сувязі 3 гэтым выцякае 
неабходнасьць пасіленьня пар-
тыйнай, комсамольскай, гра-
мадзкай увагі студэнцтва і на-
вуковых працаўнікоў да спра-
вы Ленінскага ідэалёгічнага 
выхаваньня. Hi ў якім разе 
нецярпіма, калі студэнты і на-
ватнавуковыя працаўнікі свая-
часова не даюць адпоруанты-
марксыцкім, антыленінскім вы-
ступленьням „у навуковайфор-
ме" розных асколкаў буржуаз-
най і меншавіцкай .навукі". 

Неабходна ў бліжэйшы час 
выявіць найлепшыя мэтады і 
разгарнуць у больш шырокім 
маштабе ленінска-навуковае 
выхаваньне студэнцтва і наву-
ковых працаўнікоў. Наша га-
зэта будзе ўсямерна служыць 
гэтаму. 

Бязьлітасна вядучы барацьбу 
3 антымарксыцкімі, буржуаз-
ным! ідэалёгіямі, выкрываючы 
іх на кожным кроку, газэта 
адначасова будзе садзейнічаць 
стварэньню сапраўдных тава-
рыскіх абставін для працы на-
вуковых спэцыялістых, якія 
ўявілі і ўяўляюць, што адзіны 
навуковы мэтад—гэта мэтад 
марксыцка-ленінскі і што на-
вука палінна,; служыць справе 
працоўных. 

На вылучэньне новых наву-
ковых працаўнікоў з шэрагу 
пралетарскага студэнцтва, аса-

Новы барацьбіт у 
дзейнасьці. 

Друкаваны ворган Беларус-
кага Дзяржаўнага У нівэрсытэту 
павінен быць добрым бараць-
бітом за ажыцьцяўленьне генэ-
ральнай лініі партыі ва ўмо-
вах ВНУ. 

Бороцьбіту за п р о л е т а р и я к а д р ы 
Выданьне газэты БДУ мае 

надзвычайна важнае грамадз-
ка-палітычнае значэньне. Га-
гэта зьявіцца яшчэ адным з 
магутных сродкаў у клясавай 
барацьбе на ідэолёгічным ву-
частку агульна-сацыялістычна-
га фронту. 

Пад кіраўніцтвам камуні-
стычнай партыі, газэта павінна 
будзе гуртаваць сваю ўвагу 
на грунтоўных вузлавых пы-
таньнях барацьбы за марксыц-
кую ідэолёгію, за выразную 
клясавую лінію. 

Усямерна пасіляючы дыфэ-
рэнцыяцыю інтэлігенцыі, ра-
шуча разьбіваючы зброю, так 
званых „лёяльных" і варожых 
нам навуковых працаўнікоў, 
уцягваць інтэлігенцыю перай-
шоўшую на марксыцка-ленін-

скую мэтадалегію ў сацыялі-
стычнае будаўніцтва. 

Змагацца за больш высокі 
тэмп падрыхтоўкі кадраў, за 
павышэньне працоўнай дыс-
цыпліны і акадэм. пасьпяхо-
васьці. 

Газэта павінна выхоўваць 
бальшавіцкую нецярпімасьць 
да ўсякага роду праяў, ухілаў 
ад лініі ленінскай камуністыч-
най партыі, праяў шовінізму 
усіх нацыянальнасьцяў, так-
сама і да праяў нацыянал-дэ-
макратызму, арганізуючы на-
вокал гэтай барацьбы шыро-
кія масы студэнцтва і навуко-
вых працаўнікоў шляхам ра-
шучага разгортваньня бальша-
віцкай самакрытыі. 

Адказны сэкратар Ка-
стрычн. РК КП(б)Б 

Конюхаў. 

3 0 м а р к с ы ц к у м м э т о д і і л і г і ю . 
Адказны сэкратар колектыву КПЬ 

т. Эпштэйн. 

Газэта павінна з'арганізаваць 
у магутны калектыў студэн-
цтва, навуковых і тэхнічных 

вырашэньня 
Л.ЧДрЫАіО̂ гСІ 

новых кадраў j марксысцка-ле-
нінскага выхаваньня іх. 

Разгортваючы шырокую са-
макрытыку і соцыялістычнае 

працаўнікоў дпя 
згдачіл. лепш^-й 

бліва студэнтаў-рабочых. і на спаборніцтва—гэта задача бу-
ленінскае выхаваньне іх, га- дзе выканана. 
зэта зьверне асаблівую ўвагу. 

Праца грамадзкіх арганіза-
цый у БДУ патрабуе значнэга 
пасіленьня ўвагі да яе. Трэба 
выкінуць 3 іх казёншчыну, ня-
дбайства і недысцыплінава-
насьць. 

Наша газэта будзе бязьлі-
тасна выкрываць усе гэтыя 
хваробы і садзейнічаць іх хут-
чэйшаму зьнішчэньню. 

Зразумела, што газэта па-
вінна, галоўным чынам, садзей-
нічаць і сачыць за разгорт-
ваньнем самакрытыкі ва ўсіх 
галінах працы. 

Пры актыўнасьці шырокіх| 
мае пралетарскага студэнцтва, і 
навуковых і тэхнічных працаў-' 
нікоў БДУ, на грунце разгор-
нутай самакрытыкі і пры аб-
салютным забясьпечаньні ле-
нінскай лініі—уперад да но-
вых перамог на сацыялістыч-
ным культурным фронце. 

Бюро калектыву 
КП(б)Б БДУ. 

Павялічым падпіску 
на 20 проц. 

Шляхам падпіскі на 3 пазы-
ку студэнцтва БДУ ўнесла на 
індустрыялізацыі краіны звыш 
60.000 рублёў. 

Па факультэтах разгорт-
ваецца дадатковая падпіска. 

'Выданьне агульнаунівэрсытэцкай 
друкаванай газэты БДУ есьць справа 
у грамадзка-палітычным і акадэмічным 
жыцьці Унівэрсытэту надзвычайнай 
важнасьці. Газэта павінна дапан^агаць 
выхоўваць у прааетарскай ідэолёгіі 
шырокія масы студэнцтва БДУ, стаць 
ваяўнічым ворганам па барацьбе за 
чыстату марк-сыцкай мэтодолРгіі ў яы-. 
кладайіні ўсіх 'дысііын.іін, д.іпамагаць 
ныкрыцьцю ў радох пралеіарскага 
студэнцтва ідэолегі>ша-в?"ожых і са-
цыялша-чужых элемэнтаў; вясьці 
бязьлітасную барацьбу са ўсялякімі 
праявамі беларускага нацыянал-дэма-
кратызму, шовінізму ўсіх колераў і 
антысэмітызму, рашуча змагацца з ад-
хіленьнямі, паслаблеііьнем тэмпу і не-
выкаканьнем дырэктыў у правядзеньні 
Ленінскай нацпалітыкі КП(б)Б; пабаль-
шавіцку біць па канкрэтных насіцелях 
правага ўхілу, прымірэнцтва да яго і 
.левых" заскокаў ад генэральнай лініі 
камуністычнаП партыі ў сацыялістыч-
ным будаўніцтве; змагацца за больш 
шпаркія тэмпы, рацыяналізацыю ілеп-

шую якасьць у акадэмпрацы сярод 
студэнцтва. Вось у асноўным нашы 

пажаданьні новаму маладому воргаі 
БДУ. 

Рэктар БДУ Каранеўскі. 

Узмоцнім пролетарызацыю БДУ. 
Падрыхтуем новыя чырвоныя кадры. 

'йнейшае дасягненьне 
Іуск друкаванай шмат-
|най газэты зьяўляецца ў 

унівэрсытэцкім жыцьці 
ішым дясягненьнем. Сту-
за і каляктыў навуковых 
І^нікоў і супрацоўнікаў 

мець орган, дзе можна 
абгаварваць прынцыпо-

Іытаньні нашай працы, 
гдзе давацца поўнае ась-
рьне ўсяго жыцьця ун-ту, 
)эба ў такім воргане 

^ла ўжо даўно. 
ьценгазэты не маглі 
U ў курс унівэрсытэцка-

га жыцьця, бо яны асьвятлялі 
толькі жыцьцё.свайго факуль-
тэту. 

Друкаванай агульна-унівэр-
сытэцкая газэта здолее слу-
жыць сродкам сувязі між асоб-
нымі факультэтамі. 

Агульна-унівэрсытэцкая га-
зэта ўзмоцніць сувязь паміж 
студэнцтвам і навуковымі пра-
цаўнікамі, калі апошнія бу-
дуць прыймаць у ёй большы 
ўдзел, чымся ў насьценгазэтах. 

Нам. рэктара БДУ 
Рыўлін. 

Воейізоцыю но вышзйшую ступень. 
Катэдра вышэйшай дапры- пытаньняў, напрыклад: „Поль-

зыўнай падрыхтоўкі ў гэтым ска-Савецкая вайна", „Лені-
годзе разгортвае сваю працу нізм і вайсковае пытаньне", 
шырэй. Мы пераходзім да сэ- „Эканоміка, палітыка і так-
мінарскіх прапрацовак тэм, тыка", „Паветрана - хэмічная 
калектыўных рашэньняў так- вайна", „Вайскова-палітычная 
тычных задач, уводзім больш падрыхтоўка да вайны ў бур-
практычных заняткаў як так- жуазных краінах", „Паліт пра-
тычна-стралковых, так страя- ца ў буржуазных арміях у 
вых, шляхам выхаду ў поле, сусьветную вайну" і г. д. 
правядзеньня стрэльбішчаў, 
праверачных збораў і экскур-
сіяў. 

Мы дабіваемся ўзмацненьня 
рэвалюцыйнай дысцыпліны, 
сумленных адносін да ваенных 
заняткаў і 100% наведваньня 
апошніх. 

Для лепшай увязкі працы 
вайсковай катэдры з працай 
Асо-Авіахіму шырока разгор-
тваецца праца гурткоў з прак-
тычным ухілам. Арганізуюцца 
групЫ па вывучэньню спэцы-
яльных вайскова-палітычных 

На распрацоўку гэтых тэм, 
жадаючыя студэнты запісва-
юцца ў вайсковым габінэце і 
на працягу месяцу, альбо 2-х, 
прапрацоўваюць 'гэтыя пы-
таньні, пасьля чаго трупа пры-
ступае да прапрацоўкі другой 
тэмы. 

Праўленьне БДУ ў згодзе з 
грамадзкімі арганізацыямі уні-
вэрсытэту і Асо-Авіахімам кож-
ны месяц адводзіць адзіндзень 
на вайсковую працу. У гэты 
дзень увесь унівэрсытэт: і сту-
дэнты, і навукрвыя працаўнікі 

займаюцца пытаньнямі абаро-
ны СССР. У адных трупах 
праводзяцца манэўры, у дру-
гіх—стрэльбы, трэціх—дакла-
ды на вайсковыя тэмы, у чаць-
вертых—фільмы на вайсковыя 
тэмы, экскурсіі і інш. 

Навуковыя працаўнікі за-
прашаюцца праводзіць у гэты 
дзенб вайсковую працу па 
сваіх спэцыяльнасьцях. 

Ня менш^ важнае пытаньне 
Ў справе ўзмацненьня вайско-
вых ведаў студэнцтва зьяў-
ляецца ўнядрэньне вайсковых 
пытаньняў па кожнай катэдры 
на працягу ўсяго навучальнага 
году. 

Пралетарскае студэнцтва па-
вінна больш актыўна падтры-
моўваць гэтыя пачынаньні ў 
разуменьні неабходнасьці ўзма-
цненьня вайсковай падрых-
тоўкі для забесьпячэньня на-
шага сацыялістычнага будаў-
ніцтва. 

Вайсковы Кіраўнік 
БДУ Пятроў 
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Соцыялістычнпе сппборяттво сярод 
осьпіронтаў. 

Асьпірантура БДУ заключи-
ла дагавор на соцспаборніц-
тва 3 асьпірантурай Навукова-
дасьледчага інстытуту імя Ле-
ніна. 

На рэйкі спаборніцтва пера-
ведзена ўся праца асьпірантаў. 

Спаборніцтва праводзіцца на 
100% выкананьня праграм, 
каб навуковая зьмена была 
надежным чынам кваліфіка-
вана. 

Праводзяцца справаздачы 
асьпірантаў з мэтай зьняцьця з 
працы тых, якія ня выкон-
ваюць праграм. 

Пераглядаюцца праграмы 
для таго, каб асьпіранты зай-
маліся актуальным! пытаньнямі, 
уносілі ў працу катэдр дух 
ваяўнічага матэрыялізму. 

Для лепшай сувязі з пра-
цоўнымі масамі, акрамя сваей 
бягучай грамадзкай працы, 
асьпірантура БДУ адчыніла ў 
г. Барысаве Нядзельны Рабо-
чы Ун-т, які пачаў ужо пра-
цаваць. Цікава адзначыць, што 
Сэкцыя Навуковых Працаўні-
коў спачатку супярэчыла гэ-
таму. „У іх, бачыце, ёсьць у 
пляне такі самы пункт аб 
адчыненьні Ун-ту і сваім ад-
чыненьнем асьпіранты перабі 
ваюць ініцыятыву з рук сэк-
цыі". Паміж іншым, пункт у 
іх стаіць яшчэ з мінулага году 
і для ЯГО выкананьня нічога 
ня зроблена. А з-за гонару 
Сэкцыі магчыма было загубіць 
жывую справу. 

В. 

За новы быт праз камуны. 
Зараз па ўсіх ВНУ, асаблі-

ва Москвы І Ленінграду, ши-
рока праводзіцйа кампанія за 
арганізацыю студэнцкіх ка-
мун. Мэта іх—стварыць са-
праўды спрыяючыя ўмовы для 
павышэньня акадэм. пасьпя-
ховасьці, марксысцка-кляса-
вага выхаваньня пралетарска-
га студэнцтва.. Такімі спрыя-
ЮЧ.ЫМІ ўмовамі V перш)!Ю чар-
гу будзе вылучэньне па ін-
тэрнатах пакояў і наданьне 
студ. камунам цэлага шэра-
гу матар'яльних і арганіза-
цыйних пераваг. У аснову ар-
ганізацыі студ. камун трэда 
пакласьці вопыт працы камун 
Масквы І Ленінграду таксами 
І прыкладны статут Цэнт-

ральнага Бюро Пралетстуду. 
Камуны будуюцца на дабра-
ахвотных падставах, згодна 
принятому статуту. Сродкі 
камуны павінны складацца з 
уступных узносаў, дабраах-
вотних адлічэньняў ідатацыі 
3 боку гаспадарчих і грамадз-
КІХ арганізацйа. Часта ство-
раныя камуны былі няжыць-
цёвымі, бо Ў аснову іх ня быў 
пакладзен рэальны арганіза-
цыйни прынцып, да і самі кі-
руючыя арганізацыі мала 
зьвяртілі ўвагі на іх працу. 

I Нам патрэбна випрацаваць 
плян, канкрэтна намеціць 
апорныя пункты, правесьцігу 
таркі па інтэрнатах са сту-
дэнцтвам, вызначыць адказ-

УЗМАЦНІЦЬ ПРОЛЕТАРЫЗАЦЫЮ УНІВЗРСЫТЭ1:яп 
ЦКК-РСІ ВЫПРАВІЛА ЛІНІЮ НАРКАМАСЬВЕТЫ^^'' 

Выклюцпна 26 ідэолёгічна-чужых элемэнтау, якія былі адноулены 
Перад намі з усёй яскравасьцю 

стаіць пытаньне аб неабходнасьці 
рашучага вылучэньня f па ірыхтоў-
кі маладой навуковай зьмены. Гэта 
пытаньне зьяўляецца бясспрэчна 
асноўным і рашаючым у справе 
асьвяжэньня атмасфэры нашых ка-
тэдраў і ліквідацыі ўсякіх спроб 
выкладаньня чужых нам тэорый і 
шкодных для соцыялістычнага бу-
даўніцтва. 

Шэраг прыкладаў можа паказаць, 
што вынікам антымарксысцкіх І 
чужых ідэалёгіі пралетарыяту 
выступленьняў зьявілася зьняцьце 
3 працы даволі саліднай групы 
прафэсароў і выкладчыкаў як: Жа-
рынііва, Парменава, Крыльцова, 
Шыраева, Рубашовай, Шчаііоцьця-
ва, Таўсталеса, Кіпеля, Зьверавай 
і інш., якія замяннюцца маладымі 
навуковымі сіламі. 

Аднак. лічыць скончаным аднаў-
леньне БДУ сьвежымі сапраўды 
марксысцкімі сіламі, бязумоўна, 
нелыа. Значная частка катэдраў 
патрабуе запрашэньня новых пра-
цаўнікоў. 

Ня менш вялікую групу склада-
юць навуковыя працаўнікі, якія 
свае буржуазныя, антыленінскія 
тэорыі і погляды прыкрываюйь 
марксысцкай афарбоўкай. Гэтая 
група, маскуючы свае сапраўдныя 
шкодныя і антыпралетарскія ідэі 
скажае, рэвізуе і вульгарызуе марк-
сысцка-ленінскае вучэньне. У па-
радку дню стаіць задача рашуча 
выкрываць сапраўдны твар псэўда-

HUX асоб за гэтую працу і 
адпаведны лік сродкаў, памя-
таючй, што толькі праз ка-
муну MU можам падрыхта-
ваць сапраўднага грамадзкага 
дзеяча, стварыць сапраўдныя 
формы камуністычнага быту. 

Сушынскі. 

марксыстаў, даючы адпор скажэнь-
ню марксысцка-ленінскага вучэнь-
ня і даводзячы глыбока рэакцыйны 
і буржуазны характар гэтых псэў-
да-марксыстых. 

Задача пабудовы цяжкой прамы-
словасьці ўпіраецца ня толькі ў 
праблему накапленьня, яна ўпі-
раецца яшчэ ў праблеіму кадрау, у 
праблему далучэньня дзесяткаў 
тысяч .савецкі - насгроеных тэхні-
каў і спэцыялістых да соцыялідтыч-
нага будаўніцтва і да выработкі 
новых чырвоных тэхнікаў і чырво-
ных спэцыялістых 3 рабочае К Л І І С Ы . 

„Калі праблему накапленьня мож-
на ў асноўным лічыць разьвязанай, 
дык праблема кадраў чакае свайго 
разьвязаньня, а ііраблема кадраў 
зьяўляецца цяпер у абставінах 
тэхнічнай рэканструкцыі прамысло-
васьці, рашаючай праблемай соцы-
ялістычнага будаўніцтва" (Сталін). 

У сувязі 3 гэтым надзвычайна 
востра стаіць пытаньне падрых-
тоўкі кадраў, выхадцаў з пралета-
рыяту і ачышчэньня БДУ ад соцы-
яльна-чужых элемэнтаў. 

Ужо ня раз мы гаварылі і пісалі 
аб знаходжаньні ў складзе ст-ва 
БДУ некаторай часткі чужых і ва-
рожых нам элемэнтаў. Некаторыя 
3 іх ужо некалькі раз органам! 
БДУ выключаліся з У-ту і толькі 
пастановамі калегіі НКАсьветыяны 
аднаўляліся. у сувязі з чь'м пагор-
шыўся соцыяльны склад студэнцтва 
і затрымліваўся тэмп пралетарыза-
цыі. Гэта „лінія" НКАСьветы ў свой . 
час была асуджана адпаведнымі | 
організацыямі і апошняй канфз-
рэнцыяй пралетарскага студэнцтва 
БДУ. 

Пытаньне пралетарызацыі БДУ 
было і ёсьдь адным з асноўных 
пыта^няў , якое займала і займае 
належнае мейсца ў рабоце нашых 
партыйных, камсамольскіх і сту-
дэнцкіх арганізацый. 

Гэта пытаньне ў апошнія дні бы-
ло пастаўлена перад калегіяй НК 

ш 
РСІ—ЦКК, і" мы маем ўжо. 
ву калегіі НК РСІ, накіровг 
паляпшэньня соцыяльнап 
студэнцтва і да больш 
тэмпу пралетарызацыі Б 

НК РСІ ў адмену паста 
пастанавіла выключыць 
студэнтаў, якія ў свой ч а и — — 
ноўлены НКА, як соцыяль-
элемэнты: Гаўзэ, Ф. І., І Г ^ ^ ^ 
С. С., Зянькевіча, II О., 
Я. Ш., Юрдзіцкай. Р М., р й і і і 
3 . М., Рулько. У.С. ,ПапоГОіЦі 
Лашкевіча, М. Л , МатчьОрЫГ 
Слабодкінай. К. P., Федчэ^ТиИ 
Вараноўскай, Д, А., Біндлі 
Рывіна, Р. Я , ШтыльбаніІ 
Норкіна. Д. Т., Макарскаг» 
віцкай, Д. С., ЖыдовічійЯ Г 
Сталовіч, Л. К., Мацкеві' • 
Мардвілкі, А. В., Шэкуі 
Яўхімчык, П. М. 

А п о ш н і я 9 с т у д э н т а ў выі 
пастановай Праўленьня 
с о ц ы я л ь н а - ч у ж ы я і І д э а л 
р о ж ы я э л е м э н т ы . 

На гэтым застанаўлівацц 
Мы павійны спаю працу n^^g а 
тарызацыі БДУ ўзмацніці 
каб нашыя будучыя спэц?^'^^''''' 
былі сапраўднымі выхадцаГры J. 
летарскага асяродзьдзя, іздач; 
бясьпечыць у БДУ npa;u„«ra 
клясавы ідэёвы зь.«іест усй '„ 

Зольш рашучасьці ў 
ідэалёгічным фронце, шляИ-
рокай пралетарскай саман ба.' 
выкрываючы ўсіх носьбі ца 
даючы ім сваечасовы адпок „ 

Для ratara ў першую чУ , 
паві"ны мобілізаваць уваг!.НЗ Ф 
навуковых працаўнікоў тыйн 
стых, усёй партыйна-камса» „„j 
організацыі і ўсю прале' 
частку ст-ва навакол пытаД 
рацьбы нэ ідэалёгічным іігічнаі 
пралетарызацыі БДУ, ачыі-гудэі 
яго ад соцыяльна-чужых 
гічна варожых элемэнтауУ „ 
навукочых працаўнікоў. Тіітаў, 
дэнтаў. Эпштэйн, льна( 

на 

^эй 

T B O P S M д а в ы т в о р ч с с ь ц И в о р а м д а в у ч о б ы . 
Мы адсьвяткавалі 12-ю гада-

віну Кастрычнікавае рэвалю-
ЦЫІ пад знакам барацьбы за 
5-годку. Падняцьце вытвор-
часьці працы, бярацьба за но-
выя амэрыканскія тэмпы, за 
разгортваньне творчай ініцыя-
тывы І працоўнага энтузыязму 
мае—пад гэтымі лезунгамі, без 
ажыцьцяўленьня якіх 5-годкі 
ня выканаць, дэманстравалі 
масы дзень 7-га лі:тапада. 

Мы адзначылі к 12-й гадаві-
не і значныя посьпехі, якіх за 
апошні год мы дабіліся ў спра-
ве ажыцьцяўленьня гэтых лё-
зунгаў. 

„Едва ли можно сомневать-
ся", пісаў тав. Статін ў аргы-
куле „Год великого перелома", 
„Чго одним из саиых важных 
фіктоз , если не самым важным 
фактом нашего стрэигельсгва 
за последний год является тот 
факт, что нам удалось добить-
ся решительного перелома в 
области производительности 
труда. Перело\1 эгит выразился 
в развертывании творческой 
инициативы и могучего тру-
дового под'ема миллионных 
масс рабочего класса на фрон-
те социалистического строи-
тельства. В этом наше первое 
и основное достижение за 
истекший год". 

А нак, ЦІ ва ўсіх галінах на-
шага будаўніцтва дабіліся мы 
„рашучага пералому ў галіне 
вытворчасьці працоі"? Калі ў 
адносіне да нашай гаспадаркі, 
і ў першую чаргу ў адносіне 
да прамысловасьці, гэты пера-
лом бясспрэчны, то ў нашым 
культурным будаўніцтве, гэта 
трэбл прызнаць, мы яшчэ пе-
ралому не дябіліся. Не дабілі-
ся мы пералому і ў працы на-
шай вышэйшай школы, на якую 
кладзецца задача падрыхтоўкі 
кадраў, задача, якая „в обста-
нове технической реконструк-
ции промышленности является 

решающей проблемой социа-
листического строительства" 
(Стаайн). Тут мы яшчэ а'Дста-
ем, тут мы яшчэ працуем ста-
рым! тэмпамі, І 3 прычыны 
гэгага у цытаваным вышэй ар-
тыкуле тав. Сталін указвае на 
праблему кадраў, як на адну 
3 сур'ёзьнейшых проблем,з цяж-
касьцямі якое нам яшчэ давя-
дзецца сустрэцца. „Истекший 
год показал, что партия справ-
ляется с эгой задачей (задачей 
накопления), решительно пре-
одолевая все и всякие труд-
ности на этом пути. Эго не 
значит, конечно, что промыш-
ленность не будет больше 
иметь серьезных трудностей. 
Задача построения тяжелой 
промышленности упира^;тся не 
только в 1!роб)Гему накопления, 
она упирается еще в проблему 
кадров. Если проблему накоп-
ления можно считать в основ-
ном разрешенной, то проб лема 
кадров еще ждет своего раз-
решения... Проблему построе-
ния тяжелой промышленности 
нельзя считать полностью раз-
решенной, пока не будет раз-
решена проблема кадров. От-
сюда зздача партии—взяться 
вплотную за проблему кадров 
и овладеть этой крепостью во 
что бы то ни стало". (Сталін) 

Як спраўляемся мы ў сучас-
ны момант, як спраўлчецца ў 
прыватнасьці наш Унівэрсытэт 
3 задачею падрыхтоўкі кад-
рау? Трэбз проста адказаць: 
дрэнна. Мы працуем да гэтага 
часу „рабскімі" тэмпамі, мы 
працуем з вельмі нізкай вы-
творчасьцю працы. Нашаю вы-
творчасьцю 3 >яўляецца вучоба, 
І гэта вытворчасьць арганіза-
вана ў нас з рук вон дрэнна. 
Hi на аднэй вытворчасьці ня 
былі-б цярпімы такія прагулы, 
такое разгільдзяйства, такая 
дэзарганізацыя, якую мы цер-
ПІМ у нас, якую, больш гэтага. 

мы ЛІЧЫМ нечым нармальным. 
Гэта адносіцца іі да працы сту-
дэнтаў, І да прац л выкладчы-
каў, І да працы адміністрааыі. 

Начнем з студэнтаў. Ці не 
вядома ўсім, што ва Унівэрсі-
тэце ёсьць аспбы, што пачалі 
вучыцца ў 1921-22 годзе і да 
гэтага часу сядзяць на 4 або 
5 курсе, асобы, якія па 2, а 
часамі І патры гады застаюцца 
на адным і тым-жа курсе? А 
ЯКІ гвалт падымаюць, калі 
гэткіх асоб выключа'пць з Уні-

Нам. рэктара БДУ т. Рыўлін. 

вэрсытэту. ЦІ гэта ня „р.абскія" 
тэмпы работы, ЦІ адзін гэты 
факт не паказвае. 'што Ў адно-
сіне вытворчасьці працы мы 
безнадзейна адсталі ад пра-
мысловасьці? 

Але возьмем „нармальных" 
студэнтаў, ЯКІЯ пераходзяць з 
курсу на курс. ! 

Ці Ў нас пастаўлены, як 
сьлед, вучот іх работы, ці мы 
сочым ^а тым, як яны працу-
юць 3 дню на дзень, а ня толькі 
Ў час заліковых сэсій, ці мы 
ведаем, як яны пзсьпяваюць? 
У нас абавлзкова наведваньне 
практычных заняткаў, сэміна-| 
pay, труп і г . д . Але мы штосьці 
ня чулі, каб каго-небудзь вы-
ключал! за ненаведваньне гэ-
тых заняткаў, хаця вельмі і 

вельмі многія наведваюць гэ-
тыя занягкі вельмі неакурат-
на. Ці той факт, то мы нікога 
ня выключаем, нікога ня пры-
цягваем да адказнасьці за не-
наведваньне пра'^тычных за-
няткаў не дапамагае разгіль-
дзяйству, прагулам і г. д.? 

Яшчэ горш тое, што самыя 
студэнцкія арганізацыя гэгымі 
пытаньнямі мала цікавяцца. У 
той час, калі на вытворчасьці 
барацьба за падняцьце вытвор-
часьці працы, барацьба з пра-
гулам!, сабатажам і г. д. даўно 
сгаіць у цэятры ўвагі паргьы-
ных, камсамольскіх і прафса-
юзных арганізацый,—мы ча-
мусьці ня чулі, каб у нас якая-
небудзьграмадзкаяарганізацыя 
прыцягнула б да адказнасьці 
студэнтаў, што ня выконваюць 
тае асноўнае, эканамічнае пра-
цы, якая на ІХ складзена, мы 
ня чулі, каб вялася барацьба 
3 канкрэгнымі носьбітамі зла. 
Гэтым пытаньням, пытаиьням 
вытворчасьці, трэба прызнаць, 
нашы арганізацыі не ўдзялілі 
І тае ўвагі, якая патрабуецца 
жыцьцём, якая патрабуецца 
партыяй. 

А МІЖ тым бяз гэтага пера-
лому не дабіцца. У нас наогул 
да гэтаму часу адносяцца да 
вучобы, як да чагосьці друга-
раднага. Гэта гучыць парадак-
сальна, але гэта факт: ва 
Унівэрсытэце, мэтай існаваньня 
якога зьяўляецца вучоба, яна 
(вучоба) стаіць, быццам, на 
другім пляне. 

Ці на якой небудзь вытвор-
часьці гэта відаць, каб спынялі 
працу з-за якога небудзь схо-' 
ду? 3 гэтым наша прамысло-
васьць пакончылаяшчэў1928 г., 
а Ў нас, у 1929 г., некалькі 
разоў сарваліся заняткі з-за 
сходаў (Пленум Навуковых Пра-
цаўнікоў, выбары Праўленьня 
і г. д.). І гэта^ ў эпоху, калі 
падняцьце вытворчасьці працы 
барацьба з прагуламі зьяўля-
ецца адным з асноўных лёзун 
гаў партыі. 

ліва/ 
Ці гэта не паказвае, эія се 

нас наша вытворчасьць-джа/ 
ба—яшчэ не стпіць на п>ь па 
пляне? Вельмі часта напжуль' 
як студэнт ідзе з сэміідх с 
лекцыі „таму, што ў я^цю-
седжаньне". І выкладч^і^ікл 
рэдка з-за пзседжаньн^ ; j, 
ваюиь лекцыі, і сотні ;̂ овай 
г)бляюць з-за гэтага ^астаі 
гадзін. Ці на самым ад» 
заводзе відаць што-небу/ 
добнае? Ці, працуючы ^ 
тэмпам, мы зможам вир' ^ 
задачу падрыхтоўкі Kaĵ ĵ  

Трэба раз на заўсёды ўавеці 
на першьш месцы Віьпям 
часьць, вучоба. Прагул»кова 
вінна быць абвешчана (цыя 
тасная барацьб.і'. Ніякаі цэлі 
бэралізму тут не павініігтіўш 
месца. 1 гэта павінны JjKaM 
і студэнты і выкладчыкіт-ыРі 
шы арганізацыі. ў рэ 

„Бліжэй да вытворчас'ю 
вось той лёзунг, пад які курс 
цуюць цяпер прафсаюзьвялі' 

„Бліжэй да нашае В І Р — 

часьці—да вучобы"—л 
зрабіцча лёзунгам нашыі Ч і 
нізацый. , Л. аб 

Кожны прзфком, паріікі п 
і камсамольская ячэйка пркае 
ў цэнтры сваёй работы ""jl̂y 
віць нытаньні арганізаці5 рдд̂  
чобы, рацыяналізіцыю «а на 
вытворчасьці, барацьбы прав« 
гуламі, як даўно ў ж о 
пытаньні стаяць у цэнтрі^^^сг 
заводзкіх ячэек і заўкоызнач 

Якасьць работы нашыі"^® )̂ 
нізшый трэба ацэньвацьыхтаі 
за ўсё, па канкрэтных вы»>льл( 
якіх яны даб'юцца ў f o f " . Э ЗаР 
падняцьця вытворчасьці ц „р, 
ў іх на факультэце. гэг 

„Тварам да вытвор^алГі 
тварам да вучобы"—пад.ць і 
лёзунгам павінны праідсеў 
нашы арганізацыі, 
жадаюць ісьці ў нагу с^эц 
нашым сацыялістычныівысі 
даўніцтвам. «а а 

1 фаі 
Е. Рыіў. Н 
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:ягненьні мінулага году былі заваёваны рабочай клясай і партыяй у рашучай барацьбе 
' ^'авым ухілам і „лева"-апартуністычнымі настроямі, няпрымірымым выкрываньнем рэшт-
:ты — — наў контррэвалюцыйнай ідзолсгіі трацкізму". 
пены (3 рэзалюцыі Лістападаўскага плеяуму ЦК Усе-КП{б). 
и ў ж о , 
акіров; 
мьнагі 
)ольш 
іыі Б 
паста 
і ы ц ь 
о й чаі 
^ыяль 
. I., I 

О., 
м., 

Папо̂  

Чыстш партарганізацыі Б. Дз. У. 

^̂ ацняем баяздольнасьць нашых радоу, жалезную 
^ = дысцыпліну бальшавізму. 
р ы ц ь І БЯЗЫ] ТАСНА ВЫГНАЦЬ 3 ШЗРАГАЎ ПДРТЫІ УСІХ ПРЫМАЗАЎШЫХС}], 

K J P b l G T b l X І НУЖДЫХ НАМ ЭЛЕМЭНТАУ, НЯЗДОЛЬНЫХ ПРАВОДЗІЦЬ ГЕНЗ-
РАЛЬНУН) ЛІіІІЮ ПАРТЫ I 

|ка парторганізацыі BHV у першую чаргу лавінна садзейнінаць хутчзйшаму 
вьжананьню дырэктыу піртыі па падрыхто|цы нвоых кадраў. 

Бінд4 
іьбато 
р с к а п 
довічі 
ацкеві 
Шэкуі 

а у выі 

Поўнасьцю адабраем ві'вад 
т. Бухарьвна са складу Паліт-

бюро ЦК. 
П а т р а б у е м п р ы н я ц ь ц я р г ш у ч ы х мер с у п р о ц ь 

правых апазыцыянэраў. 
Не д а з в о л і м т а р м а з і ц ь пераможнае сацыялі-

стычнае б у д а у н і ц т в а . 
П а д с т а л ё в ы м н і р а ў н і ц т в а м лен інскага Ц К 

Усе КП(б) у п е р а д за выкананьне генэральнай 
ліні і партыі . 

с ходу К П ( б ) В Б Д У . 

ь н я 
ідэалі 

.чэйка Мэдфаку на праверцы. [іваціі. 

^"У.Лка яч. КП(б)Б -Мэдфаку 
спэшіачалася з 25-га к .стрыч-

ісадцаГры дні абмяркоўв ілася 
іздача сэкратара ячэйкі. 

^"Рр^лася каля 50 чалавек 
V Выказаліся 4' про-

шлірі. Выступаючыя тавары-
самаіі бальшавіцкі, „ня гле-
іосьбг, да асобы", крытыка-
^'^"'ўсіо працу парт, аргані-
увапна факультэце. 

•̂ оў тыйная арганізацыя за 
шале'' навучальны гоц зява-
пытаіЗ пытаньне клясавай і 
іым ^ічнай дыфэрэнііыяцыі ся-

ачьі^удэнцтва і навуковых 
"д-^нікоў. Выяўлены шэраг 
зў. тіітаў, якія захавалі сваё 
йн, льнае становіш а, пра-

на Мэдфак і, нават, 
лівалі стыпэндыю, а не-

вяе,эія сваімі дзеяньнямі пе-
:ьць-джалі пярт. ячэйцы пра-
на ліь партыйнае кіраўніцтва 
найкультэце (Будай). 
caMiiĝ r сгулэнтаў па пахо-
Ў "іню — нэііманы і кулакі 

'̂ -'̂ "^йыключаны 3 ліку сту-
іньн^ і топькі дзяк\ючы не-

^овай палітыцы НКАяны 
га іастаноўленм (Шляпэнтох, 
' Надэльсон і інш.). 

даны нааежны адпор 
рэакцыйнай і ідэалё-

^'^'''чуждай н ім профэ^ уры, 
'̂ ''''на лекцыях вь,казвала 

іы ўавецкі погляд па розным 
J Віьпям (грама ізкая пр іца 
ігул»ковая дзейнагьць, бела-
на (цыя і інш.). Быў выяў-
іякаі цэлы шэраг студэнтаў, 
вінвдіўшых на 1-шы курс па 
ы ),кам НКА. 
чыК)тыйная арганізацыя Мэд-

ў гэтым годзе зьвярнула 
рчасі̂ ю ўвагу па прыгму на 
; які курс, у выніку чаго 3 іач-
іісзьвялічыўся проц;.нг рабо-

— л 
ШЫІ 

чых, батракоў і сялян бедня-
коў на 1-м курсе (да 80 проц.). 

Праведзены акадэм. паход 
даў павялічэньне акадэм. пась-
пяхонасьці. 

Разгормутая самакрытыка 
выя-йла шэраг недахопаў у 
працы ячэйкі. На сходзе быў 
агідны, нявытрыманы напад на 
паріыйную арганізацыю з боку 
навукова а-працаўніка-партый-
ііа Пэдфаку тав. Чарняўскага. 
Ён, на падставе таго, што яго 
жонцы, сгуд 5-га курсу Мэд-
факу, кандыдату партыі Росін-
Бега! ай была дадзена дрэнная, 
3 яго пункту погляду, характа-
рыстыка, дзе ўказвалася мя-
шчанства, быта ыя вывіхі ў 
жыцьці. наваліўся на ячэйку 
3 паклёпам: „ячэйка склочніц-
кая", „яна сама разлажыіася", 
„займаецца пустымі спрапамі" 
і г. д. Але тав. Чарняўскі а ры-
маў наіежйы адпор з боку 
выступаючых 

П ыкмячаецца, што частка 
выступаючых таварышоў ка-
паепца ў дробязях, зводзяць 
аса'істыя рахункі Напрыклад, 
Сокалаў скард.ііцца, што яго ў 
трэці раі ня прынялі йа Мэд-
фак у той час, як „Беларус ая 
веска" даводзіла, што „пан" 
Сокалаў „добра" працаваў 
фэльчарам на вучастку. 

Трэба адзна"ыць, што сходы 
заўсёды пачынаюцца са спазь-
неньнем да 1-й гадзіны з пры-
чыны неакуратнасьці партый-
цау І камсамолыіаў. На пер-
шых сходах прысутнічала поў-
ная заля. Цяпер-жа зусім не-
внлічкая колькасьць камса-
м о л т а ў І беспартыйных пры-
сутнічае на сходах. Навуковыя 
працаўнікі зусім перасталі ха-
дзіць. М. Б. 

Чыстка рнбфзкоўскЕй 
яч. КП(6)Б. 

Чыстка парт'ячэйкі Раб-
факу выклікала вялікую ак-
тыўнасьць партыйцаў і беспар-
тыйнага студэнцтва. Спра-
ваздача Бюро прахос>зіла пры 
100 проц. удзеле студэнцтва 
і амаль усяго настаўніцтва. 
У спрэчках па гэтаму пы-
таньню выказалася 50 асоб. 
Спрэчкі насілі прынцыповы 
характар. Недахопы зазнача-
ліся ў дусе дзелавоп сапраў-
днае самакрытыкі. 

Асабліеая актыўнасьць пра-
яўляецца т,ам, дзе маса адчу-
вае небясьпеку пралазкі ў пар-
тию сацыальна чужых эле-
мэнтаў. Выпадак з чысткай 
Казарноўскай можа быць па 
казальнікам высокае сьвядо-
масьці і'адказнасьці за кляса-
вую чыстату партыі з боку 
кож нага партыйца і беспар-
тыйнчга стуОэнта. У спрэч-
ках па гэтай кандыдатуры 
выказалася 35 асаб, якія ад-
наг ілосна патрабавалі выклю-
чэньня яе 3 партии Рабфаку. 

Былі выступленьні і з та-
кімі характарыстычамі, якія 
нічога ў сэнсе шсьвятленьня 
каштоўнасьці правяраемага не 
даюць, напрйклад: „Добрй та-
в ірыіа", „цікавіцца партжыць-
цём", „читав газэты" і г. д. 

3 цягам чысткі наз1,)аеща 
ўцечка камсамольцаў і беспар 
тийних наведвальнікаў схо-
даў. Неабходна ўжыць усе 
магчимия захады, каб актыў-
насьць ня зьніжалася. 

Я к шкоднае зьявішча, трэба 
адзначыць недысцйплінава 
насьць некаторых т. т. на 
сходзе, што выражоеццаў гу-
тарках, у чытцы кніг. 

Ралько. 

Рэзалюцын агульнага 
Заслухаўшы інфармапыю па-| 

становы Лістападаўскага Пле-
нуму ЦК УсеКП(б) па пыт..нь-
ніо правых ухілістых, на чале 
якой стаіць т. Бухарын, агуль-j 
ны адчынены партыйны сход 
калектыву КП(б)Б БДУ цалкам 
і поўнасьцю далучаецца да 
рашэньня Пленуму ЦК аб вы-
вад.іе т. Бухарына са складу 
Папітбюро ЦК і аб папярэ-| 
джаньні другіх правых апазы-
цыянэр-ў (Рыкаў, Томскі). 

Правая апазыцыя, ня глеізя-
чы на вынікі першйга году 5-год 
кі, якія поўнасьцю падцьвер-
дзілі праьільнасьць генэраль-
найлініі партыі і яе Ленінс^а-
га ЦК, ня толькі не адмовіліся 
ад сваіх шкодных права-апар-
туністычных „тэорый", алена-
ват перайшлі на шлях фрак-
цыйнай барацьбы супроць пар-
тыі. 

•Агульны сход 3 усёй катэ-
гарычнасьцю заяўляе, што пра-
паганда антыленінскіх погля-
даў і далейшае вядзеньне фрак-

цыйнай барацьбы супроць пар-
ты! 3 боку правых ухілістаў 
несумяшчальна з прабывань-
нем у шэрагах партыі. 

Сход патрабуе ад т. т. Ры-
кав*:, Томскага і Бухарына 
прызнаньня сваіх памылак і, у 
выпадку адмауленьня, сход па-
трабуе ад ЦК зрабіць далей-
шыя арганізацыйныя вывады. 

Мы запэўняем ЦК УсеКП(б), 
што Ў адказ на вылазку пра-
вых, яшчэ больш І шырэй раз-
горнем барацьбу 3 усяляьімі 
ўхіламі ад генэральнай лініі 
партыі, яшчэ актыўней будзем 
удзельчнічаць у пабудове на-
шай сацыялістычнай дзяржавы 
І прыложым усе сілы і ўсю энэр-
гію да правядзеньня ў жыць-
цё ўсіх мерапрыемстваў пар-
ты! І савецкай улады. 

Няхай жыве бальшавіцкі ЦК, 
цьвёрда праводзячы заветы 
Леніна! 

Няхай жыве і мацнее адзін-
ства Камуністычнай партыі! 

Няхай жыве ЦК КПБ! 

Ячэйка пэдфаку правярае свае' рады. 
Чыстка ЯЧЭЙКІ КПБ пэдфаку 

БДУ праход<іць пры надзвы-
чайна вялікім удзеле бсспар-
тыйнага студэнцтва, у абста-
вінах шырока разгорпутайбаль-
шавіцкай крытыкі і самакры-
тыкі. 

На справаздачы бюро ячэйкі 
выказалася 64 тав. Адзначаны 
даданыя і адмоўныя бакі пра-
цы ячэйкі, грамадзкіх органі-
зацый, справы падрыхтоўкі 
кадраў, пралетарызацыі пэд-
факу. 

Характэрным было выступ-
леньне т. Югава,які поўнасьцю 
адмеж'ваўся ад сваіх былых 
трацкісцкіх поглядуў і заяўляў 
аб поўным і бязумоўным пры-
знаньні сваіх памылак. 

Аб становішчы барацьбы на 
ідэолёгічным фронце гаварыў 

т. Трус. Ён даводзіў, што да 
запраиэньня навуковых пра-
цаўнікоў быў недастаткова 
ўважлівы падыход. 

Таму ў шэрагі працаўнікоў 
БДУ трапілі клясава-чужыя 
і варожыя нам людзі. 

Асабліва небясьпечным зьяў-
ляецца становішча еўсэкцыі. 

Першым праходзіў чыстку 
т. Чар оў. 

Т. Чарноў выказаў поўную 
палігычную няпісьменнасьць. 
Ён цяпер з ігадвае Дукорскім 
рабфакам, які арганізован у 
памяць растраляных белапаля-
камі партызанаў. 

На запытаньне: дзеля чаго 
арганізован Дукорскі рабфак, 
т. Чарноў адказаў; „Гэта, ве-
даеце, палітыка Баліцкага". 

Ю. 

Чыстка правгасаускай ячэйкі. 
ад аб працы ячэйкі Правгасу 

^зрТікі па дакладу разьвя|)нуліся 
<а пркае паказаньне діісчгненьняў 

недчхопаў праны нашай 
Па дамаду бюро выкэзалі. я 

галоўнмм чынам, завастраючы 
ІЮ йа наступных пытаньнях працы: 
бы праве пралетарызайыі ВНУ мы 
ĵ Q !м ьначныя дасягненьні. У гэ-

дзе прыкнта рабочых, дзяцей 
^Ф'х і саўгаскіх рябочых каля 70%. 
ком значная колькасьць рабочых да 

навучальнага году адсейваецца 
'^ьи fig прычынах слабай діпамогі 
'ЭЦЬыхтаваным стыпэндыятам, дрэ-
І вьыльлёвых умоў І г. д. 

Ў і̂ходна кадры пралетарскага сту-
. а замацаваць у ВНУ,—гаварыў 

й прамове праф. Вальфсон,—так 
гэгага залежыць жыцьцё і 

ь нашага факультэту. Трэба 
^"Р'ралетарскаму сіудэнцтву маг-
іад.ць вучыцца. Мы ўжо цяпер 
іраіДсеў пралетарскага студэнцтва 
ĵ ajjO проц, 3 I курсу". 

Іытаньнях падрыхтоўкі чырво-
""У спэцыялістых застанаўлівалася 
НЫівыступаючых. Тав. Башмачні-

жа аб безабразных адносінах да 
} факультэту а боку некаторых 

bijy. На наш факультэт ёсьць по-

гляды некаторых асоб з ВСНГ, як 
.на фабрыку лішніх людіей". Студэн-
таў Правгасу не жадаюць кантрнкга-
вань. Тав. Матвеенка прыводзійь пры-
клады, што да гэта га часу сконч .іў-
шыя эканамістыя непаслан>^ на працу 
таму, шго мы рыхтуем „наогул" эка-
намістых. А трэба рыхтаваць інжы-
нэраў-эканамістых, ТНБістых. альбо 
плянавікоў—кажа тав. Іванюк. Су-
проць думкі аб нашым факультэце, 
як фабрыку лішніх людзей, чыказ-
ваецца праф. .Вальфсон, які кажа, што 
нашы скончыўшыя студэнты усе ппа-
иуюць І што праграмы ўзгодненыя з 
установамі кажуць аб тым, што мы 
прыступаемда падрыхтоўкі патрэбных 
сііэцыялістых. 

Шмат увагі ў спрэчках удзялялася 
барацьбе на ідэол?гічным фронце. 
Ячэйка мае дасягненьні ў гэтай бат 
рацьбе. Найбольш рэакцыйная прафэ-
сура—Шыраеў, Крыльцоў і асыстэнт-
ка Рубашова—разаблачаны і звольне-
ны 3 унівэрсытэту. Ёсьць другая 
часті̂ а навуковых працаўнікоў, якая 
ня выправіла свае памылкі. Тав. Літвін 
прыводзіць прыклад, што ас. Гуткоў-
скі цяпер утрымліваецца ад дачы якіх-
небудзь фармуліровак, а згаджаецца 
3 усялякімі фармуліроўкамі студэнтаў. 

незілежна ад таге, ці правідювы яны 
ці не. Кямупігтыя навуковыя пра-
цяўн^і слаба рэагавалі на выступлепь-
ні рэакпыйных прафэсароў гаварыў 
тав Эііштэйн. Напрыклад, навуковыя 
пранаўн кі-камуністы прысутпічалі на 
пасяджэньні Праўленьня Унівэрсытэту 
ў часе разгляду заявы праф. Шыра-
ева аб аслабаненьні яго ад працы ў 
ВНУ, але яны падтрымлівалі там паста-
нову аб тым, каб прасіць праф. Шы-
раева засташш ў ВНУ, лічачы яго 
працу вельмі карысняй. 

На барацьбе з быўшымі трацкістамі 
застанаўліваецца т. Гурло, Сыіефано-
віч і інш. За 2 гады твар быўшых 
трацкістых ня зусі.« выяўлены,—кажа 
тач. Сьцефановіч. Мы гэты час былі 
ў ста ране, нам не даручалі адказнай 
працы,—гаворыць былы трацкіст Па-
лей, таму нас І не маглі выявіць, але 
мы выправілі свае памылкі і адданы 
Ленінскай партыі. 

Трацкістыя ў аснаўным выправілі 
свае памылкі,—кажа тав. Гурло, але 
мы ўчора чулі ад быўшага трацкістага 
Бялова, што ў нас і цяпер бсьиь у 
партыі дзяленьне на нізы і вяр'хі, 
інакш, як паклёпам на партыю гэта 
назваць нельга. 

Адынец—ён таксама былы трацкіст 
І прызнае, што партыя рашуча баро-
лася 3 трацкістамі, таму яны хутка 

асазнллі сваі памылкі. але ён скар-
дзіцца на .грэблівыя" да іх адносіны, 
што ІМ не давалі прачвіць сябе. Гэта 
нясумлепая скарга была разаблачана, 
00 партыя змагалася з імі, як з трац-
кістымі, І праяўляла добрыя адноі іны, 
як да выпраўляючых свае памылкі. 

Праца 3 беспартымным студэнтцвям 
праводзіцца сляба, аб гэтым гаварылі 
самі беспартыйныя тав. Сарбка і Муо-
зёнак. У проф. гурткі ўцягнута ўсяго 
17 чал. беспартыйных. Шмат рабо-
чых-студэнтаў жадаюць устіііць у пар-
тыю, але не падаюць заяў, бо бчяцца 
адказу, таму, што яны ня выяўлены. 
Аб гэтым-жа кажа .і дац. Пэўзпэр— 
п^т'ячэйка ня прыцягвала да працы 
беспартыйных навуковых працаўнікоў. 
Напрыклад, акадэмпаход прайшоў 
амаль што бяз удзельнічаньня прафэ-
суры. 

Слаба вядзецца барацьба з нацыя-
нал-дэмакратызмам і шовінізмам—кажа 
тав. Лычко.—Выступленьне Марука 
1 І Н Ш . у час ЧЫСТКІ Жылуновіча, 
спаткаўшы рашучы адпор з боку пар-
тыйна-комсамольскіх мае, не арганіза-
вала навокал барацьбы з нацыянал-
дчмакратызмам усёй масы студэнцтва. 
Слаба вядзецца надрыхтоука вылучэн-
цаў у навуковыя працаўнікі. 

Кажучы аб варожых тэорыях, не-
дастаткова растлумачваецца іх сут-

насьць, чаму студэнцтва, часам, ня 
ведае супроць чаго змагацпа. Былі 
выпадкі зямазваньня праступкаў асоб-
ных актыві таў і партыйныя масы да-
ведваліся аб іх выпадкова, напрыклад, 
аб п'янсті е т. Клыса. 

I Сацыялістычнае спаборніцтва на фа-
культэце не разгорнута. Умова з Са-
ратаўскім Унівэрсытэіам яшчэ не 
адаслана,—кажа тав. Фрыдман.—Бюро 
на гэтае рэагавала слаба. 

Аб працы бюро Ў цэлым выказва-
лася шэраг таварыійоў, якія адзначыл!^ 
што часта бюро заставалася ўхвасьце, 
а актыў выпраўляў памылкі бюро, 
унутры бюро быў шэраг неда-
рэчнасьцяў. 

Сіірэчкі паказалі. што ячэйка КП(б)Б 
Прлвгасу зьяуляецца, бязумоўна, зда-
ровай. 

Ячэйка правільна І рашуча вяла ба-
рацьбу 3 усялякага роду ўхіламі ад 
генэральнай лініі партыі. Трацкізм у 
свой час быў рашуча разьбіт. Так і 
ўвесь час ячэйка вядзе барацьбу а 
правым ухілам і прымірэнцтва да яго, 
як найбольш апасным на даным этапе. 

Ппавільна і ў большасьці сваячасова 
ячэйка ўвьнімала пытаньні барацьбы 
на ідэолёгічным фронце, выкрывала 
варожыя нам тэорыі і праводзіла ва 
ўмовах ВНУ лінію партыі. 

Фрыдман. 
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Ч п м у р а з в о л і л і с і і п і о н з р о т р о д ы ? 
ТРЭБА РАЗЬБІЦЬ „ФОРМАЛЬНА - БЮРОКРАТЫЧНЫЯ АКОПЫ" Ў ЯКІХ АКА-

ПАЛАСЯ КІРАЎНІЦТВА ПІОНЭРПРАЦАЙ. 
Для нас не зьяуляецца сак-

рэтам той факт, што піонэр-
•раца Ў БДУ перажывае па-
ласу свайго заняпаду. Развал 
яіанэратраду пры яч. Правгасу 
І адсутнасьць работы на пра-
цягу некалькіх месяцаў у піо-
нэратрадзе пры камсамольскай 
ячэйцы Пэдфаку — яскравае 
иацьверджаньне такога вываду. 
, Бюро каляктыву ЛКСМБ 
ярымушана было узьняць пы-
таньне перад Бюро Партка-
ляктыву аб стварэньні партый 
на-камсамольскай брыгады для 
расьледваньня становішча пра-
цы І выяуленьня тых прычын, 
ЯКІЯ прывялі нашу піанэр-
працу да заняпаду. 

Партийна - камсамольская 
брыгада сваю працу скончыла. 

Аб чым гавораць зробленыя 
ё й ВЫНІКІ? Яны гавораць аб 
зусім дрэнным кіраўніцтве 
нрацай піонэратрадаў з боку 
камсамольскіх ячэек, аб паў-
иейшай адсутнасьці кіраўніцтва 
і ўдзелу ў піанэрпрацы факуль 
тэцкіх партыйных арганіза-
цый. 

Супроць такой ацэнкі ма-
быць некаторыя сябры Бюро 
иартыйных 1 камсамольскіх 
ячэек гатовы пратэставаць, 
гатовы падняцца на „дыбы" і 
заявіць: „як так?" Мы-ж ставілі 
„піанэрскія" пытаньні, выно-
сілі пастановы, а вы высоў-
ваеце супроць нас такія цяж-
кія абвінавачваньні. 

Што гэта цяжкія абвінавач-
ваньні—мы 3 вамі згодны так, 
як згодны і 3 тым, што вы 

„ставілі" гэтыя пытаньні, вы-
носы! па іх пастановы. Але-ж 
згадзіцеся і вы, таварышы з 
Правгасу і Пэдфаку, з тым, 
што піанэратрады пры вашых 
ячэйках разваліліся, а ў леп-
шым выпадку—бязьдзейнічалі. 

А што зна шць—піанэратрад 
бязьдзейнічае? Гэта значыць, 
што ён знаходзіцца на парозе 
распаду. Адна справа ставіць 
пытаньні піанэрпрацы, выно-
сіць па іх аб'ёмістыя паста-
новы дзеля таго толькі, каб 
збудаваць навакол сябе папя-
ровы „акоп", схавацца ў ім 
ад піанэрпрацы і потым у 
„крытычныя хвіліны" апраў-
дацца фармальнымі данымі. 

А зусім другая справа пра-
весьці гэтыя пастановы ў 
жыцьцё і паставіць выхаваньне 
сваёй зьмены—юных піонэраў 
на належную вышыню. Вось 
гэта галоўнае якраз і адсут-
нічае. Той абавязак, які ўскла 
дзены пастановай ЦК Усе 
КП(6) па пытаньню вынікаў 
Усесаюзнага Зьлету піанэраў— 
застаецца і на сёньнешні дзень 
ня выкянаным. 

I зусім невыпадковым зьяў-
ляецца той факт, што 8 чал. 
піанэраў, якія засталіся з Прав-
гасаўскага атраду, пасьпяша-
ліся вызваліцца ад такога „кі-
раўніцтва" і разьмясьціліся па 
іншых атрадах, а таксама і 
тое, што група піанэраў Пэд-
факаўскага атраду, бяз велаvа 
Савету атраду, наладжвае 
„збор" і праз галаву Бюро 
ячэйкі падае „пэтыцыю" ў 

шппппппшшй== 

j H O f п р а . . ( т а л о в г ш к 
Бюро Каляктыву ЛКСМБ з 
паказаньнем на адсутнасьць 
працы І кіраўніцтва ячэйкі. 

Гэтыя факты вучаць нас 
таму, як ня трэба кіраваць і 
як ня трэба працаваць. 

Трэба 3 усёй сілай ударыць 
па такіх фармальных бюро-
кратичных адносінах да піа-
нэрскай работы ў БДУ і зра-
біць 3 гэтага адпаведныя па-
літычныя вынікі. Hi ў якім 
разе ня можа заставацца нада-1 
лей цярпімым такое становішча, 
калі мы, маючы дастатковыя 
кадры пэдагогаў, дактароў і 
наогул добра падрыхтаваных 
працаўнікоў — прыводзім піа-
нэрпрацу да развалу. 

Пры наяўнасьці такіх умоў 
пастаноўка піанэрскай работы 
ў мурах БДУ павінна даць 
лепшыя ўзоры, якія-б маглі з 
посьпехам быць перанесенымі 
ў практичны зьмест работы 
ўсёй піанэрскай арганізацыі 
Беларусі. 

Мы лічым, што навокал пы-
таньня працы нашай піанэр-
базы пав нна быць узьнята 
актыўная грамадзкая думканя 
толькі партыйна-камсамоль-
скай арганізацыі, алеўсяго сту-
дэнцтва, асабліва Пэдфаку, бо 
пакідаць і надалей у такім 
становішчы справу выхаваньня 
сваёй зьмены ні ў якім разе 
не мажліва." 

Выйсьці ў рэшце з „акопаў" 
фармальна - папяровага кіраў-
ніцтва і аўладаць гэтым ву-
часткам^працы—баявая задача 
дню. Касьцюковіч. 

Знадворны выгляд новых будынкаў БДУ. 

Фізкультуро-абовязковы продмет. 
.Увесьці фізычнае выхаваньне ў плян і пра-

грам)! навучальных устаноў'. 
(3 пастановы Саўнаркому ад 19\І-29 г.). 

Фізычнае выхаваньне ў БДУ 
становіццапоўнапраўным, аба-
вязковым прадметам. Праўда, 
абавязковай фізкультура зьяу-
ляецца пакуль толькі для 
1-га і 2-га курсу ўсіх факуль-
тэтаў, але гэта таму, што 
ахапіць у гэтым годзе ўсе 
курсы немагныма. 

Як будуць праводзіцца за-
нята? 

Кожны студэнт 1-га і 2-га 
курсу будзе мець 4 лекцыі па 
дзьве гадзіны на працягу м-ца. 

Акрамя таго, па жаданьню 
кожны студэнт, зможа яшчэ 
займацца ў аднэй сэкцыі 
спорт-гуртка. Сэкцыі будуць 
наступныя: ^ гімнастычная, 
гульняў, лыжная, канькабеж-
ная, абароны і нападу. 

Камсамольцы і тут павін-
ны быць першымі, памятаю-
чы § 13 камса,мольскага ста-
туту. 

Выкладчык фізкультурй 
І, Рыўкін. 

Т.т. [ ц ш . ш щ т ш і ШНІ1ІІІ Dpauaiii! 
Пішэце ў газэту. Здавайце допісы сябрам рэдка-
пегіі, якія штодзённа дзііжураць у пакоі колек-
= = тыву КПБ 3 5 да 6 гадзін увечары. = 

За якасьць ваені-
зацыі. 

Сыстэма работы катэдры 
Вышэйшай дапрызыўнай пад-
рыхтоўкі значна палепшылася 
ў параўнаньні з мінулымі га-
дам!, побач 3 гэтым ёсьць і не-
дахопы. Яшчэ ня ўся маса 
студэнцтва досыць сумленна 
вывучае вайсковыя веды. 

Асабліва дрэнна наладжана 
ў нас работа па вайсковай пе-
рападрыхтоўцы начскладу за-
пасу. 

Навуковыя працаўнікі пра-
яўляюць мала актыўнасьці 
ў набыцьці вайсковых ведаў. 
Дэканаты яшчэ мала цікавяцйа 
правядзеньнем вайсковай ра-
боты на факультэтах. Дапа-
мога, праўда, з іх бокуёсьць, 
але не сыстэматычная. 

Астроўскі . 

Аб краязнаўстве. 
Да гэтага часу зусім мала 

зварачваецца ўвагі на края-
знаўчую прайу. На пэдфаку 
ёсьць некалькі сэкцый. Нека-
торыя 3 іх зусім раскідаліся. 
Возьмем як прыклад прыро-
дазнаўчую сэкцыю Краязнаў-
чага Т-ва. Гэта сэкцыя на-
лічвае больш 100 асобкрая-
знаўцпў. Сярод іх ёсьць шмат 
„мертвых душ", якія ня пры-
маюць жаднага ўдзелу ў пра-
цы камісіі. Партыйна камса-
мольскае ядро ў іх зусім ня-
значнае. Ёсьць і няжыцьцёвыя 
камісіі, як гідрабіолёгічная, 
біолёга - глебазнаўчая, зоолё-
гічная дзе праца пастаўлена 
кепска. Неабходна працу асоб-
ных камісій паставіць болый 
цікава, практычна, уцягнуць 
у працу Краязнаўчага Т-ва 
студэнцтва малодшых курсаў. 

Хропаў. 

Хто адважыцца сказаць, што НАП 
(Навуковая арганізацыя іірацы) дран-
ная справа і што яе ня трэба право-
дзіць у нас у БДУ. Усе мы крычым, 
што трэба паставіць нашу працу так, 
каб дарэмна не прападала ніводная 
хвіліна часу. 

Але каму ня прыходзілася душыцца 
па дзьве гадзіны ў хвасьце, каля абе-
дзенага століка студэнцкай сталоўкі. 
Каму ня прыходзілася змучанаму ўмоў-
НЫМІ рэфлексамі, лязгам нажоў і тале-
рак, у абурэньні ад такой безалабер-
най траты такога каштоўнаіа часу, 
кідацца ў бязьлітасныя сваркі з за-
гадчыкам і „афіцыянткамі'. Дзесяткі 
тысяч каштоўных гадзін і дзен за на-
вучальны год ацрываюцца ад вучобы 
і гінуць дарэмна. 

А гляньце ўнутро гэтай самай ста-
лоўкі. Ш ведае Выканбюро, або Праў-
леньне што там дзеецца. Дарэмна вы 
думаьце, што ведае. 

КолькІ артыкулаў у „Куяьні Асьве-
ты" сыгналізавалі аб тых вялізных не-
дахопах, якія лзеяліся ў сталоўны. 

Псторыя аднае каілеты", .Вывады 
камісіі „Кузьні Асьветы' і інш.". Да-
рэмна вы думаеце, што Выканбюро, ці 
Праўленьне прынялі якія-небудзь за-
хады „Воз и ныне там". 

А MO' сам загадчык сталоўкі т. Мон-
чаш у парадку самакрытыкі прыняў 
заўвагі. 

Праверым, ці так гэта. Гігіена ста-
лоў ідэальная. Ну, а калі там які-не-
будзь раз тав. Мончаш і пусьціць у 
мягарубку ня мытае сала, проста з 
возу, дык гэта-ж „раз" ды прытым 
самому загадчыку можна. Ды калі, на-
прыклад. які-небудзь раз студэнт та-
варыш Шарамейьяў і выцягнуў а ка-
пусты кавалак гною, дык гэта-ж „раз". 

1ржа на відэльцах—нічога. Сьлізкая 

ад тлушчы лыжка, ну, што 
зы, ня ўсё роўна, ці на та; 
на лыжцы, абы тлушча. Вы 
што гэта Мончаш вінават, неі 
Мончаш ідэальны загадчык, 
толькі вады Ў сталоўцы, ну 
гэта ўвагі. Калі, напрыхлад, 
піў за каўнер студэнта каля л 
ніка, што чуць дзьверы л б о і ^ І 1 1 
чыніў, ды гэта-ж толькі .раз 

Каму, напрыклад, ня прь 
ўвечары разьбіваць нос у це 
дору сталоўкі „Хай не кра 
пачкі"—кажа Мончаш. 

Хто ня чуў, як а 8-й гадзіі 
грымяць усе дзьверы с т а _ _ _ _ 
стуку цэлай плоймы студэв 
стаяць па поўгадзіны ў хк 
каючы, Ш К Л Я Н К І гарбаты пер С ^ Л 
камі. Але дарэмна сьпяшаеи 
роўна пасьпееце да друге! 
Раней адчыніць, і не прасіце.* ^ . 
чаш, зьвярніце ўвагу на ар У н ш э р 
сталоўцы Ў „Трыб^не" кажа Р ы ў л 
Л І Н І Н . ' ,Хай пішуць". Тав. К а р а 
дайце адказ на артыкул J, „ „ „ 
Асьветы', мусіць ужо дасьпь „ 
годзьдзя Кастрычнікавай Рэв^лйнаи і 

Вельмі асьцярожна адносіцц каляк 
чаш І да студэнцкіх прадуібыда і 
сьнеданьне і вячэры ён ат 
сахар І ІНШ.-дэфіцытныя пра'^і ' 
1300 студэнтаў, а якая каму У ^УР' 
што сьнедае ў яго ўсяго сія вы' 
тары. У яго „гаспадарчы разіпрыемс 

Калі студэнтам патрэбна в 
сахару І калача на „Культур? ® 
ку чаю", лык ЯНЫ павінны ку^У-
падвойнаи цане, бо вашу нор стварг 
МЦРК, мы аддаем на сталоўіасьці, < 

Вельмі цікава было-б даве p-gQ^, 
сталоўка з загадчыкам існуе 
дэнтаў, або наадварот. іай трь 

I, студ: 
астцы 

Дасягнекьн! і хібы 
Праца Касы Ўзаемадапамогі 

Пэдфаку вялася Ў напрамку па-
ляпшэньня матар'яльнага ста-
новішча яе сяброў, асабліва 
бяднейшай часткі. 

Адбывалася гэта шляхам ўза-

не < 
уць з а 
d. 

І кравецкай майстэрвЕіж тыі 
дармовага рамонту а&прыем 
аддзеньня, арганізацыі''^"'^''^' 
фэту для забясьпечаньв^®^^''" . сэньня 
дэнтау у час заняткау,^ ^ра 

емазваротных, беззваротных вымі прадуктамі за гоша и 
пазык, арганізацыяй шавецкай ' нагтупныя дасягненьні: ьня ві 

Агульны зварот За 
1927-28 г. 1928-29 г. Павялічі 

Ў 

- э і т э н ы 

6260 p. 12.486 p. 

ас ў 
jiHi ча 

делены 
л так, 

З^ка, яь 
;кая г 
рабую! 

Прыбытак 
Выдача ўзаемазваротных 

пазык 
Выдача беззваротных па 
„ . з ы к ^ — — И-кага 
Абслугоўваньне шавец- Иы ду 

КІМІ майстэрнямі . . — — (памені^чак п 
Абслугоўваньне кравец- што 

КІМІ майстэрнямі . . — — 17! мёрі 
^ ^ — 

3 недахопаў трэба адзна- касы за год прыпадае,^ц„ 
чыць невялікі рост сяброў рэднім на кожнага 
касы (113 чал. за год). Усяго у той час, як сяброўскіяццд^ ў 
сяброў маецца 300 чал. у той складаюцца за год у 1 і-обны: час як студэнтаў на факуль-
тэие больш 1СОО чал. Ад боль-
шага ліку сяброў касы зале-
жыць лепшае матар'яльнае іх 
абслугоўваньне. 

Характэрна зазначыць, што 
3 усіх беззваротных выдаткаў 

Дрэнна тое, што 
частка нашых стыпэн;,2^з;дь, 
затрымліваюць пазыкі n̂ ĵ  g^. 
i больш чым значна зат ĵ ĝjj: 

* Да 3-га сьнежня соц.-
гістар., літ.-лінгв. і пэдолёго-
пэдагаг. аддз. пераходзіць у 
новы прыродазнаўчы корпус. 

* У будынках Пэдфаку бу-
дуць зьмешчаны Беларуская і 
Яўрэйская Вопытна-паказаль-
ныя школы. 

* Для больш шырокага раз-
гортваньня мэтадычнага і пэ-
дагагічнага практыкуму Дэ-
канат Пэдфаку зьвярнуўся з ха-
дайніцтвам да НКАсьветы аб 
прымацаваньні да Пэдфаку 
2-х сямёхгодак са спэцыяль-
НЫМІ клясамі і 2-х проф. тэх. 
школ. 

* Пры пераходзе ў новыя 
будьшкі замест існуючых зараз 
асобных габінэтаў будзе арга-
нізавана агульна-факультэцкая 
бібліатэка. 

* Дэканат Пэдфаку вынес 
вымову выкладчыкам Кугелю, 
Акімавай, Гусеву і Зьбіткоў-
скаму за залічэньне практыч-

ваюць нармальную праціцягну 
Лашиале 1 

ЫМІ 

Х Р О Н І К А . 
1ШЫ Ў 

ных заняткаў студэнтучок. I 
курсу прыродазнаўчага эыя с 
леньня Пенэрджы пры ее і д 
матычным ненаведваньнііы б; 
НІМ з а н я т к а ў у і - м паўгоепша 
і ненаведваньні зусім цэміч 
паўгодзьдзі. .ле : 

Залікі па практычным: 
кам, падпісаныя П е н э р д ж с р а 
ліраваны і ён застаўле 
2-гі год. 

* Абвяшчаецца конку; 
асыстэнта па катэдры (}іядаў 

* Для вывучэньня бе^ умс 
кай мовы студэнтамі ісамо 
скай сэкцыі ўтвораны Гра 1н 
па вывучэньню апошняйкі і-

* У- мэтах падвыйірнаі 
якасьці акадэм. працы ззл у 
лістапада ўводзіцца стали ку 
чот наведваньня лекцый,публ 
нараў і практычных зая^тая 
студэнтамі і выкладчыка аба 
— — і — — I I I ч а 

Рэдактар- -рэдкале®®»' 
імса 
ш э ф Друкарня БДВ. У ліку—3.000 экз. Галоўлітбел № 393. ,няй 


