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кадры 
Наш універсітэт, рыхтуючы наву-

кова-педагагічныя кадры, асабліва сур'-
ёзна павінен аднесціся да лозунга 
тав. Сталіна „Кадры вырашаюць 
усё". Клопатамі аб кожным канкрэт-
ным чалавеку, усямернай увагай да 
нашага совецкага сучаснага і таксама 
будучага спецыяліста—вось чым мы 
павінны цяпер жыць. 

З а палітычнае выхаванне нашай 
моладзі, а яна складае большасць ва 
універсітэце, адказваюць усе нашы 
арганізацыі, уся грамадскасць. 

Комсамол даў соцыялістычнай гас-
падарцы не мала высокакваліфікава-
ных спецыялістаў, выхаваў не мала 
навукова-даследчых работнікаў. I ў нас 
мы маем не дрэнных комсамолыдаў— 
навуковых работнікаў. Тав. Некра-
ШЭВІЧ—комсамолец, дацэнт фізікі, уз-
броены глыбокіміведамісур'ёзна, удум-
ліва адносіцца да сваей работы. 

Заслугоўваюць увагі, як перадавыя 
комсамольцы аспіранты: т. т. Цэхано-
ВІЧ, Будкевіч. 

Ёсць у нас добрыя комсамольцы і з 
студэнцтва, якія займаюцца на .Вель-
М1 добра", з 'яўляюцца добрымі грама-
докімі работнікамі. Сюды можна ад-
несці т. Фрыд—комсамольскі аргані-
затар біяфака, тав. Эленсона—рэдак-
тар газеты хімфака, Шац—біяфак , 
рэдактар газеты. 21 комсамолец пра-
цуюць прапагандыстамі. 

Трэба прызнацца, што мы, комса-
мольскі камітэт, яшчэ недастаткова 
кіруем гзтымі людзьмі. У нас яшчэ няма 
дастатковай чуласці да кожнага 
таварыша з улікам яго індывідуаль-
ных асаблівасцей. У нас яшчэ далека 
не выяулены у с е нашы здольныя, 
сур'ёзныя таварышы ў комсамоле 
І с я р о д беспартыйнага студэнцтва. 

Мы павінны перабудаваць сваю ра-
боту Ў напрамку набліжэння да кож-
нага комсамольца, кожнага студэнта. 
Толькі тады выканаем задачы ўскла-
дзеныя на нас—дадзім большэвіцкія 
кадры для барацьбы і работы. Гэтага 
патрабуе ад нас краіна, гэтага натра-
буе ад нас партыя. 

Акімава. 

Рэалізаваць указанні тав. ГАЛАДЗЕДА 
у гутарцы 3 дэлегацыяй БДУ 20 

красавіка 1935 года старшыня СНК 
БССР тав. Галадзед даў не мала 
канкрэтных указанняў па палепшан-
ню асобных вучасткаў работы уні-
версітэта. 

Тав. Галадзед, выслухаўшы карот-
КІЯ даклады рэктара тав. Дзьякава 
аб дасягненнях і недахопах у рабо-
це універсітэта, дэкана хімфака 
прафесара Змачынскага, прафесароў 
Сняткова, Казлова, Годнева, дэкана 
гістарычнага факультэта акадэміка 
Шчэрбакова і дацэнта Малярэвіча, 
падкрэсліў аб бясспрэчных дасягнен-
нях універсітэта ў сэнсе выканання 
пастановы СНК БССР ад 24 мая 
1934 года, у сэнсе перабудовы ву-
чэбнай работы і асабліва падкрэс-
ліў поспехі ў разгортванні навуко-
ва-даследчай работы. 

Тав. Галадзед звярнуў увагу ўсёй 
дэлегацыі, што БДУ, як навуковы 
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цэнтр, не прымае дастатковага 
ўдзелу ў барацьбе са скажэннямі 
беларускага правапіса, праяўляе ма-
ла ўвагі геалагічнаму даследванню 
БССР, а ў адносінах рабфака ён 
прама паставіў задачу—зрабіць раб-
фак адным 3 перадавых факультэ-
таў БДУ. 

Старшыня СНК БССР тав. Га-
ладзед, уважліва выслухаўшы паве-
дамленні праф. Змачынскага аб вы-
ніках даследчай работы па хіміі 
торфа, праф. Сняткова аб дзейні-
чанні ультракароткіх хваль на мік-

раарганізмы, праф. Годнева—абяра-
візацыі бульбы І вывучэння воднага 
рэжыма раслін, указаў, што не пат-
рэбна раскідвацца ў тэматыцы іна-
вукова-даследчай работы, што ўва-
гу ўс іх работнікаў БДУ трэба кан-
цэнтраваць на распрацоўку не-
калькіх праблем, маючых актуаль-
нае значэнне для БССР. 

Такія пытанні, як уплыў ультра-
кароткіх хваль на мікраарганізмы, 
атрыманне красіцелей з торфа, яра-
візацыя, складанне стабільных пад-
ручнікаў І манаграфій па гісторыі 
Беларусі маюць, як заявіў тав. Га-
ладзед, велізарнае значэнне і БДУ 
павінен безадкладна гэтым заняцца. 

Здавалася-б, што гэтыя указан-
НІ тав. Галадзеда, павінны былі быць 
ў ж о даўно абгавораны на кафед-
рах, факультэтах і на паседжаннях 
агульна-універсітэцкіх арганізацый. 
Але-ж гэтага няма, пакуль што ні-

хто нічога не зрабіў. 
Зусім зразумела, што далей так 

аставацца не можа. Мы павінны бе-
задкладна прыступіць к ажыццяўлен-
ню ўказанняў тав. Галадзеда. Мы 
лічым, што неабходна безадкладна 
склікаць шырокія народы дэканаў 
факультэтаў, загадчыкаў кафедр, 
парторгаў, профарганізатараў і на 
гэтай нарадзе абгаварыць і зацвер-
дзіць практычны план мерапрыем-
стваў па рэалізацыі ўказанняўстар-
шыні СНК БССР тав. Галадзеда. 

П. Каляда. 

МЫ П А Т Р А Б У Е М Б О Л Ь Ш У В А Г І 
„Лозунг .Кадры вырашаюць усё"—патрабуе, каб нашы 

кіраўнікі праяўлялі самыя клапатлівыя адносіны да нашых 
работнікаў, да ,малых" і ,вялікіх", у якой бы галіне яны 
ні працавалі, вырошчвалі іх клапатліва, дапаілагалі ім, калі 
яны маюць патрэбу ў падтрыманні, заахвочвалі іх, калі 
яны паказваюць першыя поспехі, высоўвалі іх уперад і т. д." 

(I. Сталін). 

Зусім мала часу засталося да вы-
пуска спецыялістаў-біолагаў, хімікаў, 
фізікаў. Гэта першы выпуск усіх трох 
факультэтаў пасля рэарганізацыі БДУ, 

Здавалася-б, што такой вялікай 
спрэоо нашы універсітэцкія аргані-
зацыі факультэты павінны былі ад-
даць м-;<сімум увагі. Справа не толь-
кі ў т; (, што выпускнікі атрымаюць 

ьггілч^мы і паедуць на работу. У Ін-
шых навучальных установах вакол 
выпуска мабілізавана ўвага ўсіх сту-
дэнтаў на павышэнне якасці вучобы, 
выпуск выкарыстоўваюць для пасця-
ховага правядзення новага набора. 
Ніякай падобнай работы ў нас не 
вядзецца. 

Мы, выпускнікі, да гэтага часу 
яшчэ не ведаем месц сваёй будучай 
работы. Рэктарат і дэканы абмежава-
ліся толькі тым, што перадалі спіскі 
выпускнікоў у НКАсветы, а там ра-
шайце, як хочаце. 

Нам не створана спрыяючых умоў 
для работы. Пакоі, дзе жывуць выпус-

КНІКІ , дрэнна абсталяваны, больш 
перанаселены, чым некаторыя іншыя 
(галоўны корпус пакоі—5, 21, 20). На 
парадах неаднаразова гаварыл! аб 
палепшанні харчавання для дыплом-
нікаў» але нічога падобнага ў гэтым 
напрамку не зроблена ні профкомам, 
НІ адміністрацыяй. Абеды за апошні 
час нават пагоршыліся. 

Мы ўзнімалі пытанне перад проф-
комам аб правядзенні схода выпус-
кнікоў, дзе пагаварылі-б аб жывых 
практычных справах, дзе выявілі-б 
нашы запатрабаванні, але і гэтага 
зрабіць профком чамусц! не палічыў 
патрэбным. 

3 пачатку навучальнага года была 
запраектыравана арганізацыя экскур-
СІІ для выпускнікоў. На сёння пытан-
не 3 экскурсіяй застаецца адкрытым, 
не гледзячы на тое, што старшыня 
СНК Б С С Р тав. Галадзед, прымаючы 
дэлегацыю студэнтаў на чале з рэк-
тарам, указаў на неабходнасць арга-
нізацыі экскурсіі. Профком універсі-

тэта зусім не цікавіцца гэтай справай 
І разам 3 рэктаратам становіцца на 
шлях фактычнага зрыву экскурс!!. 
А калі ўжо і дапусціць экскурсію, 
дык па маршруту, патрабуючаму мала 
грошай і нездавальняючаму жаданнс 
выпускнікоў. Як відаць, тут не лічац-
ца 3 людзьмі, а ўся „справа ў грошах". 

Створаная оргкамісія выпускнікоў 
па вырашэнню пытанняў звязаных 
3 па дрыхтоўкай да экскурсіі, выпус-
кнога вечара, фотаграфіравання і Інш, 
нічога не можа зрабіць, бо кіраўнікі 
ўніверсітэта не толькі не дапама-
гаюць 'ёй, але лічаць непатрэбным 
існаванне такой камісіі. 

Просім Партком заняцца гэтай 
справай. 

Группа выпускнікоў 

Ад р э д к а л е г і і . Атрымаўшы гэ-
тае пісьмо, рэякалегія правила нараду 
выпускнікоў, на якой, акрамя прыве-
дзеных фактаў, выявілася, што ў сувя-
ЗІ 3 неяснасцю для выпускнікоў аб іх 
размеркаванні некаторыя самі пад-
шукваюць сабе месца работы. Выпус-
КНІКІ хімфака Пансевіч, Загорац, Ле-
віна самі дасталі і прынеслі ў дэканат 
імянныя патрэбаванні на работу. 

Мы патрабуем тэрміновага прыняцця 
мер як па лініі профкома, так і адмі-
ністрацыі, па вырашэнню ўсіх пытан-
няў, звязаных з выпускам. Абязліча-
насць і самазаспакаенне ў гвтай спра-
ве неабходна ліквідаваць. Наш дып-
ломнік павінен быць акружан клопа-
тамі і ўвагай усёй грамадскасці уні-
версітэта. 

Факты бяздушша і 
безадказнас ді 

(На комсамольскім с х о д з е х імфака) 
Комсамольцы адзін за другім у га-

рачых спрэчках метка і дружна вык-
рываюць і б'юць па недахопах. Яны 
гавораць аб фактах дрэннай паста-
ноўкі вучэбнага працэса на хімфаку. 
Па такому важнаму прадмету, як 
гісторыя партыі на 2 курсе змяніліся 
тры выкладчыка, былі частыя зрывы 
лекцый. 

Нездавальняюча пастаўлена выкла-
данне нямецкай мовы, Больш цяжкія 
дысцыпліны пастаўлены ў раскладах 
на апошнія гадзіны. Усе семінары 
праводзяцца ў адзін дзень і з гэтай 
прычыны самастойная прапрацоўка 
студэнтамі змазваецца. Некаторыя 
студэнты (Зыбіцкер, Грунтфест) нетак-
тычна адносяцца да навуковых работ-
нікаў. 

Кадры на хімфаку не вывучаюцца 
дастаткова. Да некаторых праяўляец-
ца поўная слепата. Беленькая і 
Бродская два гады скрывалі сваё соц-
паходжанне і нават цяпер, пасля 
выключэння Беленькай з кОмсамола, 
ёй хацелі дарўчыць кіраўніцтва гурт-
ком па прапрацоўцы дыямата. Ёсць 
і факты бяздушных адносін да студэн-
таў. Тав. Окунь (2 курс)—актыўны 
грамадскі работнік, акадэмічна паспя-
вае на „ВД ' і „Добра", доўгі час 
хварэла, яна мае патрэбу ва ўзмоц-
неным харчаванні, і, не гледзячы 
на ўсе намаганні грамадскіх аргані-
зацый факультэта, прафком не знай-
шоў магчымым аказаць ёй грашо-
вую дапамогу. Наогул у БДУ часта 
імкнуцца ўсякую просьбу аб матэры-
яльнай дапамозе вытлумачыць, як 
рвацтва. 

Факт аб просьбе студэнткай-дып-
ломніцай Чумаковай дапамогі для 
лячэння хваробы горла пачалі рас-
крытыкоўваць чамусці з іроніяй, як 
нешта пагардлівае. 

Такое становішча нецярпіма. 

ДЗЕ-Ж ПРЭМІЯ? 
У першай палове навучальнага 

года газета фізмата пастановай Вы-
канбюро прэміравана ўдарнай гра-
матай, а паасобныя работнікі рэд-
калегіі персанальна прэміраваны 
бібліятэчкамі. 

Аб прэміраванні і суме прэйій 
урачыста было аб'яўлена на агуль-
ным сходзе . але... прэміі і да гэтага 
часу яшчэ не выданы. Старшыня 
прафкома тав. Камінскі і не думае 
ІХ выдаваць, спасылаючыся на ад-
сутнасць сродкаў. 

Такое прэміраванне лепш не пра-
водзіць. Размысловіч. 

Калі дадуць студэн 
там вады? 

Для забеспячвння вадой студэнтаў 
жывучых у бараках па Студэнцкай 
вул. у мінулым годзе быў пабудован 
калодзезь. Аднак гэты калодзезь забяс-
печвае вадой жыхароў баракаў толькі 
7 дзён у гаду, а астатнія 358 дзён 
калодзезь неіспраўны, альбо зусім за-
чынен на замок. 

На пытанне чаму студэнтам не даюць 
ваду, камендант баракаў БДУ тав. МІ-
калаеня мае адзін толькі адказ: 

— Вады дадуць тады, калі мы за-
ПЛОЦІМ за рамонт калодзезя 20 руб. 
• I вось ужо 25 дзён калодзезь на 

замку, а Мікалаеня ніяк не збярэцца 
заплаціць 20 руб., каб даць студэнтам 
ваду. Т. Пазнякоў 
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