
не запеть в молодежной стране, 
где работа, как песня, зві/чйт, 

в стране, где гармонь отвечает зурне 
и задорнее сердце стучит. 

КОННО АРМЕЙСКАЯ 
По вованйй дороге. 
Шел в борьбе и тревоге 
Боевой восемнадцатый год, 
Б ш 8 сборы не долги, 

, От Кубаяи до Волги 

MJJ юояей поднимали в поход. 

Среди заоа в д ш и 
Мы с Будщнш* аджли. 
На рысях на большие дела... 
По ЕургіШ«м горбаіты*. 
По р^тацм перекатам. 
Наша громкая слава прошла. 

Г На Дону и в Зашадьм 
Тлеют белые вости. 
Над костяки шумят ветерки. 

U. . Помнят псы атамэды, 
Помдят польские паяы, 
Конвйарлейские иашн клнаки, 

Если в край наш спокойнин, 
Х,шнут новые воины. 
П Р О Л И В Н Ы М пулеметным дождем, 
По дорогіЬх шакомым. 
За любимым варііомом. 
Мы кодей боевых поведем. 

ПЕСЕНКА РОБЕРТА 
(Иэ фильма «Дети капитана Гранта») 

А ну-ка песнк» нам пропой, веселый 
ветеч). 

Весель.у ветер, вееелый ветер! 
Моря и горы ты обшарил вое на свете 
И все на свете песенки Cvibrxaj. 
Спои вал, ветер, ара дикие горы. 
Про гл>"бокие тайны морей. 
Про птичьи разговоры. 
Про синие просторы. 
Про смелых и больших людей. 

П р и п е в . 

Кто привык за победу бороться 

С нами вместе пускай запоет: , 

«Кто весел — тот смеется, 

Хт-о хочет — тот добьется. 

Кто ищет — тот вссгда найдет». 

А ну-ка песню нам цропой, веселый 
ветер, 

Веселы'іі вет-ер, вдсе.іый впер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И вс« на свет« песенки слыхал. 
Спей нам, ветер, яро чащи лесные. 
Про звериный залутанный след. 
Нро шорохи ночные, 
Про му»кулы стальные. 
Про радость боевых побед. 

П р и п е в . 

А ну-ка песню нам пропой, вееелый 
ветер. 

Весельй ветеі), веселый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 
Спой нам, ветер, про славу и смелость, 
Про ученых, героев, бойцов. 
Чтоб сердце загорелось. 
Чтоб каждому хотелось 
Догнать и перегнать отцов. 

П р и п е в . 

А ну-ка песню на-м пропой, веселый 

ветер, ' 
Весельй вет«р, веселый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 
Спаі нам песню, чтоб в ней 

прозвучали' 
Все весенние песни зем,1и. 
Чтоб трубы •'іайгралй. 
Чтоб губы подпевали. 
Чтоб ноги веселей понин. ' „ 

1 
П р и п е в . 

ЯШЧЗРАЗАБПАЛІТВУЧОБЕ 
МногАтыражка ўжо некадькі раз пады-

мала пытанне аб ш м . што палітвучоба па 
профсеці пастаўлена зусім дрэнна. flp^Mj)-
ком у гэтым пытанні абмежавауся 
што внлучыў адказнага за аалітвучобу т. 
Поляка, . 

Тав. Поляк недаацаніў палітычнш 
важнасці гэтага пытання, а пусці? справу 
на самацёк. . 

Ён не цік-авіцца справай, нават не ве-
дав прапагандыстаў. 

Тав. Поляк не ведае. што пралагаи-
дыстам профсеці правде т. Малгшцві і 
аіяк не выясніць, што за йраіш'аадысг 
Вірылкз. Раібота вралагандьктаў у боль-
шасці зусім не правяраецца, а там, 
гэта І бнвае, то правераа яосіпь чыоа 
фармальны характар. 

Сярод аралагзндыстау не праводзіцца 
абмен вопытам работы. Ніхто ие кантрмі-
руе работы стараст гуртвоў. у вьиаку 
чаго f зошіх r y p r m адсуттчае ^чох 
наведвання. Прафком ві раеу не рэагаваў 
на прарулы і зрывы заняткаў. 

Часам нека/горыя з праоагандыстаа як 
тт. Герман (t i t курс гістфава). Юдзіель 
(Фізмат). Эдвкінд (гістфав), Краўцоу' (ды;-
рэктар рабфака) і іяшыя не наредваюць 
рнсультацыі. Гэта прыводаіць да таго, агго 
ў некаторых з гурткоў прапагаадыст 
распьыяецца ў дробязях, пайхая чаго s-за 
адс$тнасці часу комкадаць шіаоўныя пы 

і тняні тэмы. У вывшу гетага лалітеадда-
' к і зачастую робяцца сухімі і йе цівавяць 

студэнтаў. 
Студэнты незадаіволены работай t. Шоа-

воў^ага, ды і cast <г. Поляк няўважліва 
выслухоўвій адказы стузэнтаў. ад чаго бы-
ваюць палітычныа недаійаднасці. Аднаго 
разу т. По-ІЯЕ не падрыхта^ўся да наліт-
заняткаў і не з^ог дадь адкозу на пытан-
не аб астатках НЭПа, гйк і аставіўшы пы-
танне яеаыясцеяьм. 

На гістарычныя факулыаде сарвана 5 
заняткаў. Вольш месяца гуртоЕ без 
прапагаядыста, з апошні час. 9-ІП, на 
іаняткі г 22 етудэнтцў з'явйася і»дьві 8 
—2 іх 2 сйагяіліся. IS/ I l t палігзаняткі вы-
мушаны былі ад};ласці вл І вШІ , бо не 
з'явіліся студднты, а іб-га зноў сарвалі. 
Гвта-ж яа?тзды.йся і 23-Ш. 

Таварьшш Луцэвіч, Гінбург, Милюке-
віч В., Гольдман Я, іі анш. не аавед-
ваюць палітганяткаў. / 

Не лепш абстаіць справа і на другіх 
факультетах. Аб уым гэтым ведаюць т. 
Ка.«інскі і т. По.1як і не прымаюпь НІЯЕІІ 
.«ер. 

25/ltt /на прафкоме ст-авілася пшааяе 
аб палітвучобв, аде ніхто з пралатаады-
стаў і стараст гурткоў не з'явіўся. Адкла-
ді на 29ЛП — але гяоў з прайагаадыстаў 
з'явііася не больш Ь' чалавек ды 4 ста> 
расты. 

Тав. Камінскі не падняў пытішне йа на-
лежную вышыню. з абмежаваўся тым. 
што за<-л>-хаў інфармацыю двух праіфор-

j гаў факультэта. Прафком у цэлым яв зра-
I біў каагкрэ-гннх ' выадаў і не намеціў^ 

ііаякрэтных шляхоіг', як вшіравіць гэты 
недалоп. 

Пытанне выраша-тася чыста па-сямен-
наму, без здароваі крытыві і амакрыты-
кі. Нават ніхто не вёў запісу нратакола. 
Прысутнічаўшыя прапагандысты асталіся 
аезадаволены такім «абменам вопыту». 

і' выніку справа палітвучобы і на да-
лей накінута на самацёк. 

А. ЗСНЬКО. 

„РАЗГАРНУЛІ" СОЦСПАБОРНІЦТВА 
— Таварышы! — нечакана прагучэўі 

і'олас прафорга I I I курса гістфака 
Чысціка, — не разыходзьцеся, зараз 
^удзе профсаюзны сход нашага факуль-
тета. Зайдзіце у 313 аудыторыю. 

Гэта было 20 красавіка, пасля скан-
чэння 6 лекцыі. .\Іімаво.!і иадума-
ЛІ: чаму так р^птоўна, можа што 
здарылася ў час апошняй лекцыі і не 
церпіць адкладу, патрабуе хуткага вы-
ратзння, рэагавання профсаюзиай ма-
і-ы Здзіўлвна паглядзелі стурнты адзін 
на аднаго і ўпэўніўшыся, што ніхто 
нічога не ведае, звярнуліся т тут-жа 
стаячага старшыні профбюро факудь-
чэта т, Мельнічонка: 

— Не бойцеся, сход не больш, чым 
на 20 мінут. Трэба хутка абмеркаваць 
усяго два пйтанні—заключэнне соц-1 
цзгарораў з біяфакам і давыбары фа-І 
культэцкай рэдкалегіі. | 

'Гэтага, я думаю, досыць, ваб зра-. 

біць вынік , як падрыхтоўваюцца проф-
саюзныя сходы на і ісгФаку і якое 
«вялікае» значэнне надае нрофсаюзнае 
кіраўніцтва факультэта разгортванню 
сапрзўднага і;оцыялістычнага спабор-
ніц іва. Для профбюро важна толькі 
мець у сваёй к ішэн і еацдагавор з бія-
факам, «выканаць» адзін з пункхаў 
свайго плана. 

Неабходна адзначыць, як наоіул 
прайнюў гэты сход, калЬ яго можна 
назваць сходам. 

^Па-ціршае, з 55 членаў саюза ! І І 
курса на сход асталося толыгі 8 чал.; з 
It і І курсаіў ледзь уда»чос.я ііатрммаць 30 
чалавек. I з такой колькасцю пачаўся 
ехйд. 

3 шумам і крыкам абралі ў нрэзі-
дцум Сцепаненка і Беляўсісага. 3 та-
кім-жз^ шумам праходзіу, і ўвесь еход. 
Праект соцдагавора ;іачйт;іў новы 
акадэмработнік факультэта т . ' Шхееў. 

.4дзначу, штр з'яўленне Міхеева ў po-j 
лі акадэмработАІка выклікала здзіў-1 
ленне, бо ведалі, што ён быў культра-і 
ботнікам на факультэту, але аказала.ся, 
што профбюро за бяздзвйнасць рашыла 
без «шуму», па-сямейнам>^ аслабаніць 
Міхеева і даручыц*. яяу больш лёгкую 
работу — акадэмработу па факультэ-
т у ) . 

Дарэмна старшыня схода і.чкяууся 
наладзіць парадак, яго сдовы г інул і ў 
аі'удьным шуме. Старшыня бюро т. 
Мельнічонак, як і прысутнічаў у зале, 
самаўхіліўся, не дапамог йр,^зідыуму 
наладзіць парадак, з тым, каб аргаяі-
зована правесці СХЙД. Паспсх 5ыў за-
чытан нраект соцдагавора, а.чнль без 
змея Прагаласавалі, Усёроўнд не бу-
дзе правярацца, як і пе правяраўся за 
І -шы семестр. 
^̂  Вызначаныя 20 .мінут падыходзілі к 
канцу, але аота/лос.я пытанне — давы-
бары факультэцкай рэдкалегіі. 

Большасць студэнтаў на с.ходзе йа-
дымала рукі, нават не чуючы за каго. 

Так ц[)офбюро гісгф^№а занісала f 
CBgH а к т ы ў » лішні пункт выкананнн 
свайго в.іана — правядзенне схода ua 
зак.шчэнню соцдагавора з біяфаігам, а 
п^іафком у графу аб разгортванні сод-
спаоорніцтва вялшімі літарамі запіша: 
«Шырока разгарнулі соцыялістычнае 
снаборніцтва йаміж факультетам! БД»^». 

Нарэшцб,- трэба адзначыць, m w 
бодьшасць членаў саюза — кому-
ністаў — ігнаруе йрофсаюзныя схо-
ды. 

На факулиэце ёсць 27 козіуяістаў, 
3 іх 3 члены парткома, але анрача і ' . 
Мельнічонка (січіршывя профбюро) i t . 
Багадюбава (комсорг) на сходзв не 
было ні аднаго комуніста. Гэты фак? 
сведчыць аб тым, шта панізілася ад-
казнасць комуністаў ф-та ў звязку а 
л1квідацыя& партгруп за грамадекую 
работу І становішча факультета. Пар* 
тыйны камітэо: павінен неардадна 
рэагаваць «а так ія факты, бо явы 
мадаць мес.ца, і на другіх факультетах. 

Hi К« 
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