
Болъш увагі 

заметным мовам 

ВЫПРАВЩЬ 
ПАМЫЛКУ 

Наша партыя і іт>ад надаюць вьгмн)чла« 
значжие вьгву-чзнню з».\гежАых моу. Пы-
таігке ставііцца так, іаб студэнты, 'каичаю-
чы ВНУ, уладалі лямецкай, фрамцузкай, айо 
англійекай 'мовамк 1 f ігэты час дэканат гют-
(Ікгка, не шабіліэуе студэінтаў IV курса на 
вьгвучшюге ту, а наадварот дээаіргішзуе іх. 

Тлк, 1па распараджаеню дакааи. тав. Чым-
бурга, сгудэіггы 1У курса павінш вьгеу-
чаць па выиару у аАавязковьга парадку 
лямецкун) ЦІ францутзскую, аі5о даун«-рус-
кую мювы. У вышку кал-я адной трэці 
курса заш<?адася ва иывучанне дауне-
])ус'ка,й >шьг, куда паішлі ЗДОЛЬНЫЙ сту-
денты, як М м ь и т л а к , Ік'раіпецкі, Бои-
даійў, Чысцік і іншьгя з мэтай ухііліпда ад 
вывучэ'йня адной ч 'заходне-едавеискай 
МО?. 

Мы лічьпг, ;што гэта нянравільнчгя ўста-
іюука. Гэта ;не зйа.чыцъ, што гістічршуі не 
патісэйна вывучаць др»ўне-рускую йову, 
наадварот, яа патраша ведаць, але ігэту JPO-
ву іюжіга '5ЫЛ10-.6 вывучаць факультатыўна, 
тады; як шямвцку-да і французскую т ш па 
выйару патрэбна вывучаць кожнаму сту-
данту. Дэкашт паБІлш неадкліадаа выпра'-
віць гэту памъьтку. 

К мес.цу будзе тут указаць і на тое, ш о 
франвд'зская мова выкладаецца вельмі дрэй-
ша. 1І€даігагіч;шл лрацэс йа занятках фраіі-
цузскай мовы (выкладчыца т. Шэрамець-
еўская) іцраходэіць без усякай ісістэмы, 
f№3 стстэматычрдаа, 'паслядоўнага паўтарэн-
ня лройдзеката м^атэрыялу, іграходзіць так, 
'што студэнггьг нікояі йе аўладаюць м'овай. 
Матэрыял цраходзіцца, вы^іадкова, йез пла-
ла. Коягігая ліекцьм не чае пэўнай мэтавай 
устаіюўкі. Ч'рамчтычн'ы .чатэ|»ыял будуецца 
•не иа спещыяльна паД'Обраных для гэтага 
сказах, а яа шех ^складзеных у часе лек-
цыі. 

Усімі гэтылгі фактам! дэканат гі(тфажаіпа-
Btee.H тэрміітоваі заняцца і прыііяць належ-
ны'Я вахады. - С. Н. 

ЗВЯРНУЦЬ УВАГУ НА ЗАВ0ЧИЫ СЕКТАР 
На ізавочіным сектаіры БДУ цяпер наву-

чаецца 720 чалавек, а з ноівым трыёмам | 
будзе наагічвацца валя 1000 студэнтаў. j 
Гатая ліічіба гашорьтць эа тое, якая вялікая 
цяга да выш?Май аіоветы сяроа настаў-
нікаіў БССР і явое вялікае аяаяэнне f «і-
стэме Наркома?С(веты мае завочны сектар 
БДУ. 

Ворагі народа з Наркомасветы імкнулі-
ся ўсімі мерамі і сродкамі разваліпь і 
сарваць завочпае навучанне шляхам пад-
бору неадпавядаіочых работнікаў, яў-
на шкодніцкімі дырэктывамі і шляхам 
ігнаравання завочната навучання. У бы-
лога кіраўніцтва БДУ (Ермоленка) завоч-
нъ1 сектар быў таксама на задворках. 
На ЯГО не звярталася ніякай увагі, ён 
ігнараваўся. 

Усё гэта ирывяло да развалу завочнага 
наівучаіння иры БДУ. 3 720 завочнікаў у 
гэткм годзе лераводзщца з курса ®а курс 
уісяго толькі 71 чал. Аюрамя гэтага трэба 
ўкаізаць, што за ігэты навучалшы год ад-
сеялаея 247 'чалаівек. Наізучальныя іпланн 
і шраграмы ініколі не ірааглядаліся на ка-
федоах. а да іх, як шядома, ілрыжлалі доб-
ра ісівае брудныя лалы вораті народа. У 
выику чаіго «воечаісова не 'былі із'яты 
шкодніцкія тграіграмы іна педаго(гіцы. гвне-
тыцы, .таоліоцыіінаму зучэнню і др. 

Траоа іпрама аказаць. ішто нашы кафед-
ры істаялі і іцяпет) стаяць у баку ад завоч-
нага назучаіння. Ix вусім не цкаівіць хто 
і як вядзе той ці іншы курс. У оыніву 
ігэтата адказнейшыя уініівереітацкія курсы 
вядуць часта нешадыходвячыя па «ваёй 
надрыхітаванасці івыкладчыкі і гэтым са-
мым вьшэйшая зашочная асвета вды БДУ 
.чводацца да аоветы за сярэднюю школу. 
Воісь ігрыклады: фізіікіу у мінулым sainy-
чальным «годзе ®ёў асістэінт Шндлоўскі і 
гэта .заланейшая дыісцыіп.гіна лравалена: з 
120 чалаівек, слухаўшых к т . здалі толь-

(Ві 3. На щрыродааяаучы'м нііакультапе курс 
зоалоя'іі ібезназіванікоівых <вяла асі'стэнт Чэ-
рамісаіва і .вынік. атрымаўся не лвішны 
чым па Фкіцы. Да вядзення практычных 
занятаж дапуокаліся нават студэнты. 

Раібота кансультацый іпастаўлена шель-
ма 'дрэнна. Учот ташяхюіваспі йе нала-
іджан і дрэвна работае канцааярыя. У 
гвашовнх отраэах былы вам. тжктара БДУ 
,па завочнаму йаівуічанню Серко даіпуіеціў 
яўдае Ш'кодніцтіва. Так, латрыклад. івык-
лаэчык Маціюава атірымоўвала пшсію за 
.60 гадаін, а павіівпа была атрымаць эа 21 
гадаііну. Такі малюнак наглядаецца амаль 
за ўісімі выкладчыкамі завочната «ектара. 

У зыініку такой .шкодніцкай даейнаоці 
Серко, «а кэстрытак, ліісташд і снежань 
месяцы не хошііць а'СІіпнаіваных грошай на 
.зарплату выкладчыкам. Піпа тэту шкод-
ніцкую ігахшацыю Серко іобра веідалі ме-
тадыст, кандыдат іпартыі, студент хімфака 
тав. Суівораў і загадчык кансультацыйнага 
пункта, 'КчТіндыдат ларты!. студэнт фізмата 
Юшіпэ, ,але ніяіКіх ліер не йрадіірьшялі. 

Трэба адзначыць, што раіботнікі гавоч-
гаага сектара С>ів{>раў і Юшіпэ, наогул гля-
дзядь на іраіботу ў завоічіны.ч сектары, як 
на «халтуірку», дзе можна атрымоуваць 
грошы нічога не .мбячы. 

Зараз ідзе прыём савочігікаў і паііыхтоў-
ка да новага іаавучальнаіга года, а затад-
чык менскаіга •кансультаіцывнага пункта 
Юшпэ і 'метадыст Сявораў нічога ў гэтым 
інапрамку не робяць. 

Партыйнаму .камітэту. рэктарыяту БДУ, 
Ж ВДУ і ўсёй а'.рамадскасіій універсітэта 
траба авярнуць яалежную ўівату на завоч-
ны сектар і наставщь лнвочнае навучанне 
уні'зерсітэта так, як тэтага патрабуе пар-

ты"я і ўрад. Я. Т. 

„СЯМЛСТОЙНА ДЯВУЧЫЦЕ" 
Дгрлнасць воіраігаў на фізмаце пірывяла 

к таму, штоіў інавучальньм 1936-37 тоізе 
пераведзена в курса на вдрю толькі 114 
чалавек з атульнага л к у 230 істудэнтаў. На 
яflpэйoкaй сввцыі пераведзена на пастуог 
иы ікуріс усягонна-ў.сято...адаіін «студэнт. 

3 уюяіго гэтага дакапат ф|змата не эра-
біў надежных івывадаў. За ігэта гаівсірыць 
хоць-<бы такі факт, як екладаімне праграм 
да л."»ржаўіных экзаменаў. Па указанию 
Камітата па справах вышэйшай шжшы 
праграмы да дзяіржаўных іспьггаў «кяа-
даюцца па фаіктычна пройдзеламу матэ-
рыялу, а на фшшіе гэта робіцца зусім 
інакш. 

У іпі)агра^му па фіаіцы унесена палова 
міітэрыялу зуеім незнаёмага студантам, бо 
ЯНЫ ніколі ЯГО не праходзілі. t, калі сту-
данты стал! гэтаму пярачыць. то пра-
фесар Оняткоу (ён складау гэту праграму) 
аікіізаў: «Самастойна давучыце». 

Такая самая анрава і з (ігратраліамі па 
таарэтычнай механіцы. Горш таго, гідра-
механіка sycinf не чыталася, а у дзяржау-
пыя ашамены ўінесена. 

іВельмі характэриа, што дэкан фшата 
тав. Гельфана «тащь у 'баку ад гэтай 
важ^іейшай сиравы. 

Студзнт V курса Ф. X. 

ВЫБАРЧЫ ЗАКОН—У МАСЫ 
Затачя агітатара і прапагандыета за-

клгочаецпа не толькі у тымі каб. тіравесді 
чытку «Иалажэння аіб выбарах у Вя,)іхоў-
ПІЛ Совет СССР» і добі)а іі>астлума)чыць 
артыкул за артыкулам, іріістлумачыць усю 
тэхні'ку пад'|)Ыхтоўкі і птывядзеяшя выба-
раў. Не абмяжоўваючысіі гатым, агітатар, 
а такеама і пралыгандыст павшны растлу-
мачьшь палітычнае знгчэнне і цэннасць 
кожнага артыкула палажэння, яго іірын-
цыповую сутнаснь і адказаць на усе 
І'знікаіочыя V масах пытаіші. 

Праіведзеныя занягші у ммсаягаьсгЛх і 
.профсаіозігых іпалітшколаіх па BbroyH^EHio 
«Налажання аб выбарах у Вярхоуны Со-
вет СССР» паказалі, што сярод слухачоу 
палітш'кол узнікае щэлы ірад незразумелых 
пытанняў. на якія часта нрапагандысты 
нягаракільна адказваюць. Ідучы насустрач 
запаирабаванням студантау. рдакцня «За 
ленінскія кадры» адказвае на ўзлЬкшыя 
пьгганні: 

ПЫТАНКЕ. 1. Ці можа выбаршчык, 
часова выбьіўшы у другую акругу, гала-
!аваць за кандыдата той акругі, у я«ой 
стала пр.'іжьюае? 

АДКАЗ. Не, не мажа. Наш выбарчы за-
кон патрабуе, каб кожны выбаршчык 
асаЛіюта. v парадку. у<-ганоўленым арты-
кулам! 79, 80 1 81, ажынпшу сващ 
Лраіва выГіірлць. Гэта ён можа •эва'ііпь 
толвкі там, дзе < '̂дзе знаход'лиил у дзень 
выбараў. Ніякага завочнага галагавання 
бынь не міоіжа. 

ПЫТАННЕ 2. Якая розніца паміж гра-
мадскікі арганізгцыякі і тзварыствайі 
ПРЁЦОўНЫХ? 

АДКАЗ. Таіварыствы прадоўііых. ла сут-
пасці, з'яўлятцца відам грамадскіх арга-
кічацый, паг.чтаму ач-абліва рэзкай граіні 

паміж тымі і другімі! іпраівівеці иельга. На 
аг}тльінаму 'правілу, таіварыства іпраі̂ ніўных 
адрозніваецца больш лаікальным харткта-
рам і больш вуэкім ікругам дзейлаісці. 
сканцэнтроўваю'чы оваю рабоп-у на ад-
ным 3 участкаў культурнага, тэхнічна-
га, іапартыўнаіга і ікшаіра падобнага бу-
даўшцпва, нацрыклад. таварнства ііына-
ходйькау, таіварыства таатральнае і т. д. 

Як грамадскія арганізацы!, та« і гава-
рыствы працоўных у нашай л.ра!«е ай'яі-
наны адной мэтай — 'веісці сваю лзей-
насць у іінтарэсах умацавання і яшчэ 
большага рооювіту (отраівы ісоцыялізма, у 
іктарэсах усяга іпврадавога, драгрЭ'Сіўнага 
чалавецтва. 

І1ЫТАННЕ 3. Колькі разоў будзе гала-
саваць выбаршчык у аўтаномнай рзспуб-
яіцы (аўтаномнай воб/гасці, нацьтнальнай 
акрузе)? 

АДКАЗ. Па-першае, ікожны выбарштык 
у а!І"тано.мпай рзсяубліцы (аўтаінолнаіі 
вобласці, надыянальнау акрузе) (іудзе га-
ласаваць, як і кожны грамадзянін ССОР, 
за кандыдата ў Совегг Саіоіза. 

Па-другое, ён будае галаісавадь, ак ! 
кожіны іграмаінянін СССР, за аанаго з 25 
кандыдатау у Совегг Нацыянальнасп'п! ад 
саюзнай :pэlClП̂ П̂JTІкi, v якой ён пражы-
вае (РСФСР, УССР, БССР i т. д.). 

Па-трэцяе, ён будае талаюаівапь у Со-
ьет Нацыянальнасцей іругілі біолетэн"м, 
але ужо .за аанаго в кандьиатау ад давай 
сіўтаномнай 'рэопуЛлікі (аўтіномнай воі»-
лаепі, нацыяналг;най авругі). 

ПЫТАННЕ 4. Ці гбавязкова пры вы-
барах у Совет Нгцыянальнасией выбіраць 
дзпутатгмі асоб той нацыянальнэс!((і, 
якая з'яўляецца асноўнай у данай рэс-
публіцы (аўтаномнай вобласці, нацы-
янальнгй акрузе)? 

АДКАЗ. Не. Гэта былоЦ) .ікраяўле.інем 
варожай нашай враіпе нацыянальнай аб-
межаванасці, праяўлЕннем' нацыяналвма. 

Выбаршчык! любой выібаірчай авруіі па 
выбарах у Совет Надыянальнасдей вы-
беруць 'Сваім дапутіітам таго, хто, па ix 
думпы. будзе ніравілша выражаць у Вяір-
хоўным Совеце дзяіржаўначнаіцьгяіяаль'ныя 
інтарасы данай раопублік! (сатонзй або 
аўтанамнай), данай аўтаношіай ноібласпі, 
данай нацыяналыиай акруті. РІІЗ тэты 
чалавек глыбока праніікнут ленінска сга-
лікокім іразуменнеэі на'цььяналь.нага пы-
таійня ! цраяізіў сябе пасдядоўным, пеяіа-
хісным барацв&ітом за ўмацаванне вялі-
кай, непаруішальяай дружбы народаіў 
ССОР, даказаў не толыкі еловам, але 1 
кавідратнымі cmpaiBasri «ваш адданасць со-
L йялістычнаму ладу, то незалежна ад 
сваёй нацыянальнаісці ён можа быць да-
стойным; праідстаўні'ком 'паслаўшай яго 
Еыбарчай акруг! данай сашнай (аўтаяом-
най) ірэіонублікі, аўтаномнай вобласщ, на-
пыянальнай авруві. 

ПЫТАННЕ 5. Ці можна вы::тг.ўл!>ць 
кандьшатамі тых, хто пражывае не ў да-
кым выбарчым участку і скрузе? 

АДКАЗ. Моіжна. «Палажэнне аб выба-
рах у Вяряю^іны Совет ООСіР» (артыкул 
2) ue ведае яікога-інейудвь цэнза асе-длас-
пі, як і ў'Сякага іншага цйнза для наяў-
iiacu! .права выбіраць і быць гібраным, у 
'прыватнаоці пе патірабуе пражыванля вы-
лучаемага ;кандыдата ў дапутаты на тэ-

^ рьггорыі імеяна данай выіба у̂чай ікругі. 
I Паютаму гішіадсаіія арганізацыі і гая̂ а-

рысггвы працоўных (аргьгкул 56 і 57 
«Лалажзиня») у Данбасе, па Урале і па-
огул у лтобым раёне СССР могупь вы-
роўіваць «ваімі кандыдатамі гірамадзяя, 
карьгстаіочнхіся выбарчым 'правам, пра-
жываіочых у Маскве, Ленінпрадзе ' Ў 
іншых гарадаіх і раёінах ОССР. Натра-

ПІСЬМЫ 
Ў РЭД лкцыю 

„НЕЧВГЯ ЛАМЯЦЬ 
м а т я ц ы к л " 

у шежні 193€ года універсітэт набыў 
для вучабнай мэты матацыкл. У той час 
ставілася пытанне.-г.ай авганівацы! гуртка 
матацыклістаў. Огуданты был! івелым! за-
даіволбны гэтым мс!рапрые.ч'ствам, часта 
даіведіваліся, кал! тачіне работу гдаок. 

Ч;М) ішоў. а гуртак іматацыкліістаў уісё 
ашчэ не быў аргапізавап і, нарэшце, ста-
ла ясна, што ЯГО ніконі не будзе у БДУ. 
Загадчык ваеннай кафедры та(в. Спег.чль-
СКІ гаяівііў: .«іНечага ла.мапь матацыіУі для 
гэтай мэты». 

Няпер для нас зразумела, чаму так зая-
в!у тав. Опегальскі, бо ён дзяржауны ма-
тацыкл зрабіў сзаКі уласнас-пю. Усю вяс-
ну І цэлае лета тав. Опегальскі ікатаўся 
на і^і у горадзе ! па прысёлачных даірогах, 
пры гэтым «уіпляў та.|>учае за ун'юерс!-
тэцк!я сродк!. 

На сёаня матацыкл выбыу ужо са сті>ою 
І знахАдзиша у рамоще. Вельмі хараіктэр-
на, што рэктарыят БДУ ніколі не паціка-
віўся становішчам гэтай і;;мптоўінай ма-
шыны ! не скааау овоечасова тав. Спе-
гальскаму: «Нечага ламаць матапык.т». 

Ст-т. 

я РОТМАЙ АПУСйіЎ 
Р У КІ І4 

Інтарнацыіянальныя пачуцці брацкай 
салідарнаспі растуць з кожным днём, t ў 
гэты чаіс зншіраўская аргані'запыя БДУ 
каінчаткова рааваліла^я. Старшыня бюро 
МОПР'а тав. Ротман астаўся адзіп, ! той 
зараз апусціў рук! і нічога не 'роібіць. 
МшпраўіоЕія ўшасы іна факультэтах не 
з)б!раюцца, новыя члены не прымаюцца і 
не зядзецца паді)ыхтоу:ка да абмену біле-
таў. 

На кожным факультэпе стаяць запыле-
ныміі. абарванымі імопраіўісвія д&шкі. Каля іх 
часта піраходліць. няжка уздыхан^чы. тав. 
PoTsikW, але мер не прымае, каб яны пры-
«ял! надежны выгляд. 

Трэба та®. Ротману «падияць рук!» i 
наладзщь работу моираускаг;! аргаінізацыі 
БДУ. ЮДЗІН. 

буюцца толио! аякетныя даныя аб клпды-
даце (ііірпіавіішча, імя. імя па баціжу, 
узрост, месца жыхарепва, партыйнасць, 
занянкі) І заява кандмдата у дапугаты 
аб ЯГО ягодзе балатіравацца па данай вы-
барчай акрузе. Ліпошняе неабходна т.ичу, 
т о «кандыдат у дэнутаты Вярхоунага 
Совета COOP млжа ігалас-аіваціца тольікі ў 
адной акрузе» (артыкул 62 Налажан-
ня аб вьібарах). 

ПЫТАНКЕ 6. Як когуць удзегьнічаць 
у выстаўленні кандыдатаў у дэпутаты 
Вярхоўнагг Совета СС№ сяляне аднаасоб-
НІКІ? 

АДКАЗ. У палагэнн! аб выбарах у 
Вярхоўны Совет ССОР, у раздзеле 6—'пара-
да к выстаўлання ікандьдатаў У дэпутаты 
Вярхоунага Совета (ХЮР, — у аргыкуле 
56 гаворыпдіа: 

«Нрава івыстаўл«ння кандыдатау У 
Бярхоўньг Совет СССР забяопечваецца за 
іграмадскімі аргашзацыям! ! таварыствам! 
•працоупых—на аіадстаіве артыкула 141 
1іаівс.тытуцыі COOP: ea кому'ністнчным! 
нартьгйнымі арганк-ацыяімі, іпрафесіяналь-
ньрмі саю'замі. кааінератыівамі, арг'шіза-
н.ыя\іі моладзі, культурным! таварыства-
мі і іігатымі аргавіваііыямі, зарэ'гістоава-
ным! па устаноуленъгм згкснам т іра іку». 

Сяляне атнаасоошк! не МОГІ-ЦЬ івыста.ў-
ляць кандыдатаў у данутаты Вярхоўнага 
Совета на лкіх-небудзь ак-обных оходах 
або на «ходах калгаснікаў. Лле маюць 
шыіроікую імагчымаісць удзеашічаць у 'вы-
соіўіванні кандыдатау праз тыя трамадекіі: 
арігаініізацыі 1 таіваіэыствы працо/ных, 
чліенам'і якіх яны з'яўлія'юцца: ікаапера-
пыўныя арганізацыі, Аісоавіяхім, МОПР ! 
інш. 

Менск, друкарня «Звязды» _ 

(Матэрыял для адказаў на пытанні 
Ўзяты 3 некалькіх нумароў — 

• «Спутник агитатора»), 

Адк. рздактар ОДЗІНЕЦ С. А. 
Тыраж 1.000 экз. Горліт № 1957 


