
ВЫШЭЙ РЭВОЛЮЦЫЙНУЮ ПІЛЬНАСЦЬ! 
Класавы вораг выкрыт 

Пстарычная пастанова СНК і 
ЦК ВКП(б)„Аб арганізацыі вучэб-
най работы і ўнутраным распарад-
ку Ў пачатковай, няпоунай сярэд-
няй І сярэдняй школе" яшчэ раз 
гаворыць, 3 якой большэвіцкай 
паслядоўнасцю партия і асабіста 
тав. Сталін з дня ў дзень клапо-
ціцца аб школе, аб выхаванні пад-
растаючага маладога пакалення. 

Гэтая пастанова з'яўляецца но-
вым этапам у жыцці школы, яна 
кладзе канец таму абураючаму 
беспарадку, які дагэтагачасу меў 
месца Ў нашай школе. 

Гэтую гістарычную пастанову з 
вялікім энтузіязмам сустрэла нас-
таўніцтва, вучнёўства і ўся совец-
кая грамадскасць нашай радзімы. 
Класаваму ворагу гэта непанутру. 
Класавы вораг сустрэў гэтую пас-
танову 3 шалёнай злобай і няна-
вісціо, бо яна наносіць яму. сак 
рушальны ўдар. 

Вось чаму класавы вораг цяпер 
шукае новыя метады барацьбы з 
совецкай сапраўднасцю. Ен пера-
ходзіць да метадаў дыскрэтацыі 
і рэвізіі пастаноў партыі і ўрада. 
Класавы вораг імкнецца атруціць 
галовы маладому пакале.іню, што 
мела месца на рабфаку БДУ, 

Выкладчык мовы і літаратуры 
рабфака БДЎ Самковіч, выконваю-
чы ролю класавага ворога, паста-
віў пад сумненне правільнасць 
пастановы партыі 1 ўрада аб шко-
ле. 

Самковіч пачаў нанасіць паклё-
пы на асобныя раздзелы пастано-
вы партыі І ўрада ад 3-га верас-
ня. Ен гаварыў, што адзнака пас-
пяховасці.посредственно" шкодна, 
будзе ' кампраметаваць студэнта 
І наогул няудачная. У сваім вык 
ладанні на рабфаку Самковіч ім-
кнуўся даказаць, што пролетарскі 
паэт Андрэй Алексанаровіч у сва-
ІМ творы ,Цені на сонцы" здзека-
ваўся над нацдэмамі. Да студэн-
таў ён адносіўся груба, даваў ім 

розныя мянушкі, даказваў, што ў 
нашай школе няма парадку, у па-
раўнанні з царскай школай. 

На сходах Самковіч заўсёды ім-
кнуўся дыскрэтаваць Совецкую 
уладу, выказваў неаднаразова ва-
рожыя погляды на соцбудаўніцтва. 
і-\дсюль зусім яскрава бачан твар 
СамковіЧа, як класавага ворага і 
заядлага нацдэма, які сістэматыч-
на праводзіў сваю шкодную рабо-
ту ў нашай совецкай школе. 

Гарача падрымліваў класавага 
ворага, нацдэма Самковіча і нас-
таўнік-матэматык рабфака БДУ 
Каган. Ен тасама падвяргаў сум-
ненню пастанову партыі і урада 
аб школе. Каган імкнуўся даказаць 
настаўніку Цывіну і іншым, што 
гэтая пастанова неабдуманая. 

Класава-варожыя выступленні 
Самковіча і Кагана яшчэ раз га-
вораць, што класавыя вораг! жы-
вуць І праводзяць „ціхай сапай" 
сваю шкодную работу. Трэба адзна-
чыць, што некаторыя настаўнікі 
патуралі класаваму ворагу і нават 
на сходзе выказваліся і галасава-
л1 за тое, каб Самковіча пакінуць 
на рабоце (Астроўскі). 

Упаўне правільна рашыла ды-
рэкцыя рабфака, калі яна з трэс-
кам выгнала нацдэма, класавага-
ворага Самковіча з радоў настаў-
ніцтва, і вынесла суровую вымову 
3 апошнім папярэджаннем настаў-
ніку Кагану. 

Гэтыя факты яшчэ раз гавораць 
аб неабходнасці павышэння кла-
савай пільнасці, рашучай бараць-
бы 3 класавым ворагам, узняцця 
выхаваўчай работы і разгортвання 
большэвіцкай самакрытыкі. 

Узняўшы класавую пільнасць.да 
канца выгнаўшы са сваіх радоў 
класавых ворагаў, настаўніцтва, 
студэнцтва рабфака з гонарам вы-
канае задачы, пастаўленыя пар-
тыяй і ўрадам па выхаванню сап-
раўдных патрыётаў нашай вялі-
кай радзімы, К. 
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Будучы выгляд інтэрната БДУ па Нова гЛаскоўскай 

Будаўніцтва інтэрната зрываецца 
Студэнты павінны жыць у куль 

турных умовах. Найлепшым куль-
турным умовам жыцця будзе ад 
павядаць інтэрнат, які будуецца 
на Нова-Маскоўскай. Праўда, бу-
даўніцтва інтэрната знаходзіцца 
пад пагрозай зрыву. Тэрмін, уста-

|ноўлены Соўнаркомам, даўно прай-
шоў, але ж будаўніцтва далёка не 
закончана. Па дагавору з будаўні-
чым трэстам інтэрнат павінен 
быць здан у эксплаатацыю пер-
шага лістапада, але таксама і ў 
гэты тэрм5н будаўніцтва будзе 
не закончана. 

— Не хапае будаўнічых матэ-
рыялаў, кровельнага жалеза, цэ-
менту, і т. д.—гаворыць прараб 
тав. Ждан. Да гэта га часу не 
ўстаноўлена паравое атапленне, 

што з'яўляецца асноўнай пера-
шкодай для працягвавня ўсіх 
будаўнічых работ. Па догавару 
катлы для атапленяя павінна 
прадставіць гаспадарчая частка 
рэктарыята. I вось ужо месяц 
цягнуцца перагаворы паміж бу-
даўнічым трэстам 1 ўніверсітэтам, 
але катлы ўсё не прыбываюць. 

Аб ус1м гэтым добра ведае бу-
даўнічы сектар Наркомасветы, але 
3 свайго боку надежных мер не 
прымае. 

Мы павінны мабілізчваць усю 
грамадскасць універсі г^та, каб 
ва што-б там ні стала закончыць 
будаўніцтва Інтэрната да 18 гада-
в1ны Окцябрскай рэволюцыі. 

Левановіч і Зінгер. 

Астроускі грае на руку класаваму ворагу 
Можна заўважыць калі збіраец-

ца група студэнгаў фізмата вакол 
Астроўскага А. Ён мастак расказ-
ваць розныя анекдоты. Цікава па-
слухаць пасля матэматычных фор-
мул—так разважаюць часта сту-
дэнты. 

Аб чым гаворыць Астроўскі? 
Глыбока, правільна палітычна аца-
ніць кожны выказаны анекдот 
Астроўскім, даць надежны адпор 
такой сістэме, амаль ніхто на фа-
культэце не задаваўся мэтай. 
Хоць усім добра вядома, што ў 
мінулым годзе Астроўскі пры вы-
яўленні контррэволюцыянераў і 
трацкістаў Алешына і Харанека 
П. не і'аласаваў за іх выключэн-
не. 

Палітыка-выхаваўчая работа ва 
ўніверсітэце на йрацягу трох год 
1 нарэшце ўсе тыя суровыя спаг-
нанеі і папярэджанні, якія атры-

маў Астроўскі не паклалі адбітку 
ў сэнсе перамены яго поглядаў і 
паводзін. 

Астроўскі працягвае і зараз 
расказваць розныя вульгарныя 
анекдоты, за якімі хаваецца контр-
рэволюцыйны змест. 

Так, 4-га верасня ім была пра-
яўлена класава-варожая вылазка 
ў інтэрнаце па Нова-Мясніцкай. 

Група фізікаў ІІІ-га курса, раз-
глядзела гэтае пытанне, дала 
ацэнку вылазцы Астроўскага, але 
няправільна зрабіла вывад, вы-
песшы яму суровую вымову a 
папярэджанем за праяўленне кла-
сава-варожай вылазцы. 

Дапушчаную ў групе памылку 
неабходна выправіць—разглядзець 
справу аб мэтазгоднасці прабы 
вання яго Ў ліку студвнтаў уні-
версітэта. 

Я. Сінцоў 

Брыгада М у р а ш к і — л е п ш а я на будауніцтвв інтэрната 
Брыгада плотнікаў на чале з брыгадзірам тав. Мур -тка—адна 

3 перадавых на будаўніцтве інтэрната па Нова-МаскоўскаР. Плотнікі 
гэтай брыгады сваю норму заўсёды выконваюць на 150 нроцантаў. 
У ліку лепшых плотнікаў—сам брыгадзір вав. Мурашка, плотнік тав. 
Тарасевіч і інш. 

Гэтых высокіх паказчыкаў брыгада дабілася шляхам соцспа-
борніцтва, рацыянальнай расстаноўкай людзей і добрай працдыс-
цыпліны. 

Студэнты павінны браць прыклад з перадавікоў будаўніцтва 
Інтэрната і таксама выконваць свае акадэмічныя заданні на 150 
процантаў. П. Левановіч. 

Фізкультура ў загоне 

ПА СЛЯДАХ НЕ ДРУКАВАНЫХ ПІСЕМ 

.Студкор" у сваім пісьме рэдкалегіі пісаў аб тым, што выклад-
чык фізікі тав. Маслакавец на першым курсе біяфака прыпадносіў 
чытаемы прадмет незразумела і большасць студэнтаў біяфака фізі-
кі не засвоіла. 

У адказ на наша запатрабаванне даць тлумачэнне загадчык на-
вучальнай часткі БДУ тав. Лемеш паведамляе, што выкладчык 
фізікі тав, Маслакавец ад чытання лекцый на першым курсе біяфа-
ка аслабанён. Чытанне лекцый фізікі перадана дацэнту тав. Пелепу. 

Ці варто гаварыць, якое вялі-
кае значэнне мае фізкультура 
ў нашых умовах? Нашай радзі-
ме патрэбны культурныя людзі, 
здаровыя целам, бадзёрыя ду-
хам. Аднак, у СДУ ўмовы для 
фізкультурнай работы далека не 
спрыяючыя. 

Па-просту гаворачы тут фіз-
культура зусім у загоне: няма 
сапраўднага фізкультурнага за-
.\а, амаль адсутнічае спартыў-
ны інвентар і няма грошай на 
оплату кіраўнікоў секцый. Усё 
гэто не дае магчымасці право-

дзіць трэніроўку і масавую зла-
чу норм на ГПА. 

БДУ павінен узяць прыклад 
добрага фізвыхавання студэнтаў 
ў політэхнічным інсты' уце. Там 
студэнты забяспечаны усімі Умо-
вам! для фізкультурной работы. 
Гэтым летам фізкульт>рйікі по-
літэхнічнага інстытута зрвбілі 
шлюпачны пераход Менск-Кіеў. 
Зімой яны мяркуюць зрабіць 
лыжны пераход Менск-Кіеў. 

Трэбаяк мага хутчэй перанес-
ці добры вопыт фізкультурнай 
работы ў БДУ. Хамо. 

...I часта хлопцы размінаюць мускулы ў падушачным баі 


