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Не так даўно давялося та®. Безба-

родку часова (а ыы-б сказал! мінут-. 
на) заяяць паюаду прарэктара па гас-
падарчай частцы БДУ. I якраз у той 
час, калі лейцы гаспадарчага кіраўніц-
тва былі Ў руках Безбародкі, адзін 
прафесар ад'язджаў з БДУ, другі но 
прыязджаў з-за адсутпасці кватэр. Але 
ўсё гэта Безбародку яіволькі не тур-
бавала. Яго не датычыла, што ва уні-
вероітэ'Це ®яма вы'сокакваліфікавшых 
спецыллістаў па большасці прадметаў. 

Свая рубаха, як гавораць, бліжэй да 
цела. I вось Безбародка, трымаючьгся 
гэтага старага прынцъшу, скарыстоў-
вае службовую пасаду ў сваіх асаібі-
с/гых інтарасах. Ен рашыў, не ўпуока-
ючы а і мінуты, нрыбраць да сваіх 
рук тую кватэру, якал была прьюна-
чана вавуковым работнікам. 

Тэрмінова ў кабіяет быў івыклікан 
ТЭХН1К. Задавпе алошняму было кат.э-
гарычнае: у дваццаць чатыры гадзіны 
адрамантаваць кватэру з трох пакояў. 
Забегалі, замітусіліся—'тэхнк, п.тотні-' 
к і . муляры і іншы'я спецыялісты. 
Адзін 3 іх яёс цвік і , другі вакіроўваў-
ся на адіной назе ў барак за электрыч-
ным лічыльнікам, яа пародах везлі 
лісты фанеры, апілкі, 

Жыхары дома 26/31 па Ленінскай 
былі здзіўлены: як гэта мзгло быць. 
пгго за адну ноч кватэру адрамантава-
лі? Ды і мы таксама здзіўлены гэтым. 
Бо калі справа ідзе аб рамонце ін-
тэрната^ то праходзяць месяцы. Больш 
таго, мы едзіўлены, што аб прадзелках 
Безбародкі (як і , да рэчы, меў не гор-
шую кватэру ў горадзе), бяісспрэчна, 
ведалі універсіітэцкія арганізацыі і ў 
прыватнасці мясцком. Бедалі, але маў-
чалі і зараз маўчаць. 

Адсутнасць 6ольшэвіі<^сай крытыкі і 
сшаікрытыкі сярод адміністрацыйна-
тэхнічнага персанала БДУ прыводзіць 
да таяч), што ствараецца цэлая сістэмя 
ўгодніцтва і падхалімажа. Адным з 
першых падхалімаў і ўгоднікаў з'яў-
ляецца той самы Безбародка. Даіволі 
ўказаць, што ён іюшуўся залеоці 
опраіву іна студэнта Кучука- я«і ў свой 
час :на профсаюзным сходзе крытыіка-
ваў Лоцманава. Або вось другі факт: 
тав. Бабраўніцкі яшчэ яе пасііеў пры-
ступіць да п р ц ы ў БДУ, яж Безбарод-
ка і Ліхтарнікаў мабілізавалі свой 
апарат, каб пад^раць і адвезці лвп-
шую універсітэцкую мэблю ў ківатэру 
рэктара. 

У сваю чаргу тав. Бабраўніцкі і тав. 
Ліхтарнікаў, беэумоўна, ведаюць, што 
Безбародка незашнна заняў каатэ-ру, 
але Н1ЯКІХ мер яе прымаюць. Аб'&к-
тыўна атрымліваецца так, што «рука-
руку мые...» 

Я. ПАУЛОУСКІ. 

Практычныя заняткі матацыклістаў. 

Узмоцнім падрыхтоуку да ^імнастычных спаборніцтвау 
у врасавіку будуць праведзены гім-

настычныя спаборніцтвы. Часу астало-
оя мала, а падрыхтоўчая работа да 
опаборніцтваў амаль не раопачата. 3 
24 лепшых гімяастаў, вылучаных фа-
культэтамі для ўдзелу ў спаборніцтвах, 
наведваюць гімнаістычную секцыю 
толькі 6 чалавек. 

Такое стаяовішча з'яўляецца зусім 

ненармальным. Але гэтым яа гктфаку 
мала цікавяцца. Hi сакратар бюро 
ЛКОМБ тав. Ладуцька, н і ваевна-фіз-
культурйы работнік, н і профбюро фа-
культэта я іяк іх мер яе ярымаюць, каб 
палепшыць падрыхтоўчую работу да 
гімнастычных спаборніцтваў. 

Фізорг гістфака А. КРЫШЧАНОВІЧ. 

АБ АДНЬШ ВЫСТУПЛЕННІ" »» 
Над такім загалоўвам была змешча-

на заметка ў фавультэцкай насцеяга-
зеце біяфака, якая насіла яўна па-
клёпніцкі характар на студэнта Y кур-
са біяфака тав. Пятровіча. Аўтар за-
меткі абвінавачвае тав. Нятровіча ў 
антыда'рвінізме, прышывае яму хлус-
лівае абвінавачванне ў імкненні зн/ць 
чытку „курса лекцый па дарвінізму. 
Паклёпніцкі сцвяірджае, што Пятровіч 
піколі не зцае залкі разам з усімі сту-
дэнтамі і (называеіягояадхалімамі., Далей 
аўтар прыходзіць да бязглуздзіцы, 
заяўляючы, што «Пятровіч мае фізія-
лагічную П'рагнасць да таго, каб як ма-
га менш атрымаць ведаў». I гэтаўсё 
ў той час, калі тав. Пятровіч з'яўіляец-
ца выдатнікам і адзін з першых наш-
саў навуковую работу. 

Далей аўтар пачынае чытаць брэда-
вую мараль. Ен заяўляе, што тав. Пя-
тровіч «не паважае старэйшых» (!) . 
Оправа ў тым, /што тав. іПятровіч, высту-
паючы на пасяджэнні кафедры беспаз-
ванковых, ікалі яго стала перабіваць 
асктэйт Чэрамкаваі, сказаў: «Пача-
каіце, дайце мне сказаць, а потым мо-
жаце гаварыцы. 

Заметка «Аб адным выступлеяні» 
палітычна з'яўляецца няправільнай, 
яна накіравана на зажым крытыкі, 
аўтар заметві стаў на шлях падхалім-
ства работніікам кафедры і паклёпйіц-
тва на чэсных таварышаў. 

Рэдактар фаікультэцкай газеты (гав. 
Пыж замест таго, лсаб праверыць j t e гэ-
тыя факты і потым змясціць матэрыяя, 
змясціў заметку без усякай праверкі. 
Больш таго, калі было ўстаноўлена. 
што факты не адпавядаюць сапраўд-
насці, Пыж, як рэдактар газеты, упарта 
3 гэтым не згаджаўся. Пытанне пры-
шлося паставіць на пасяджэнні праф-
кома БДУ. Прафком папярэдзіў тав. 
Пыжа за ўпартае непрызнанне оваёй 
памылюі І прапанаваў яму даць у на-
стуиным нумары газеты, абвярг^ючы ма-
тэрыял на заметку «Аб адным высту-
пленніэ. Але тав. Пыж гэтага рашэння 
прафкома не выканаў і заявіў: «я гэ-
тага рабіць не бу]Гу, бо можа мянета-
ды знімуць 3 работы рэдактара газеты, 
мне гэта праца абрыдзела>. 

Камітэт комісамола павінен задяцца 
гэтым фактам і прызваць зарваўшага-
ся чын^шу да парадку. 

А. СЦЕПАНЕНКА. 

УЗОРНА АРГАНІЗАВАЦЬ ПАІІІТВУЧОБУ 
Усім вядома вялікае значэнне па-

літвучобы Ў оправе падрыхтоўкі высо-
каякасных совецкіх спецыялістаў, опе-
цыялістаў, авадолаўшых ву^эннем 
марксізма-ленінізма, ведаючых гісто-
рыю яашай большэвіцкай партыі. 

Але, на вялікі жаль, гэтаму важней-
шаіму пытанню ў qac ва ўншерсітэце 
да гэтага часу не ўдзяляецца дастаг-
ковай ўвагі. Кіраўніцтва палітшколамі з 
боку партыйнага і комсамольсюага ка-
мітэтаў, а таксама і прафкома яшчэ 
нодастаткова. У палітшколах надзвы-
чай часта зменьваюцца прапагандысты. 
Напрывлад, у профпалітшколе 3 курса 
гістфака за тэты навучальны год пра-
пагандысты зыеньваліся тры рады. У 
большасці профпалітшкол і чалтцы 
комсамольсюіх школ прапагандысты 
змеяены па 2—3 разы. Гэта «перамяш-
чальная чахарда», безумоўна, вельмі 
адбіваецца на якасці палітзанятак, але 
гэта ніколькі не турбуе камітэт комса-
мола (сакратар Буякоў) і партком (ад-
казны за палітвучобу Мільман). 

У БДУ ёсць цэлы рад прапагандыс-
таў — членаў партыі і комсамольцаў, 
якія вельмі сур'ёзна адносяцца да па-
літвучобы, «а заняткі прыходзяць доб-
ра падрыхтаванымі, скарыстоўваюць ці-
кавыя факты з гісторыі народаў СССР 

(Прыляжаева, Кучар, Мапгчыцкі, Розен-
гауз, Кавалёў, ІІражаловіч, Бандаровіч). 

Разам 3 гэтым ёсць і такія прапаган-
дысты, якія несур'ёзна адносяцца да 
палітзанятаіс, не рыхтуюцца да іх, на-
прыклад, тав. Раскіна (аспірантка I I I 
курса гіетфака), яна заняткі праводзіць 
толькі па падручніку, нецікава, у той 
час як слухачы яе палітпшолы рых-
туюцца па творах класікаў марксізма. 
Яна часта спазняецца на заняткі, або 
зусім не прыходзіціі;, дзякуючы чаму 
часта зрывае палітвучобу. Таксама 
часта не з'яўляецца на палітзаняткі і 
прапагаядыст Поляк. 

Ва універсітэце ёсць мнага маладых 
прайагандыстаў, якім неабходна што-
дзённая дапамога, аднак пры БДУ не 
створаяы спрыяючыя ўмовы для іх ву-
чобы. Парткабанет (загадчык т. Строн-
гіна) працуе надзвычай дрэнна. У ка-
бінеце няма наглядных дапаможнікаў 
для праяіагандыотаў, нехапае марксіс-
цка-лвнінскай літаратуры. Гэтай літара-
туры няма; таюсама j ва ўніверсітэцкай 
бібліятэцы. Напрыклад, трохтомнік 
Ленін — Сталін ёсць у абмежаванай 
колькасці, «Комуністычны маніфест» 
усяго толькі ў некалькіх экземплярах, 
Каністытуцыі СССР на беларускай мо-
ве зусім няма. 

Семінары для пралагаядыстаў па гі-
сторыі партыі, якімі кіруе тав. Валчок, 
не задавальняюць прапагандыстаў, 
яны праводзяцца на вельмі яізкім тэа-
рэтычным узроўні, матэрыял чытаецца 
схематычна. Прапагандысты не раз па-
трабавалі ад партыйнага камітэта арга-
нізаваць семінар на больш высокім уз-
роўні, аднак сакіратар партыйнага ка-
мітэта тав. Одзінец нічога не прадпры-
мае для гэтага. 

Зараз прапагандысты выказалі дум-
ку аб неабходнасці аірганізадыі семіна-
ра па гісторыі народаў СССР.- Гэга 
надзвычай патрэбна, бо без ведання 
гісторыі яародаў СССР вывучадь гісто-
рыю ВКП(б) цяжяа. Аднак і тут парт-
ком чамусьці марудзіць. 

Прафком універоітэга, прафжомы і 
комсамольскія бюро факультэтаў удзя-
ляюць надзвычай мала ўвагі иытанню 
палітвучобы, І як вынік гэтага асобныя 
школы ие маюць сталага памяшкання 
для занятак, наглядаюцца зрывы па-
літзанятак. Напрыклад, на біялагічным 
факультэце палітшкола, якой кіруе тав. 
Чысцік, кожны раз займаецца ў новай 
аўдыторыі, слухачы яе так і йаізы-
ваюць «вандруючая писола». Аднак гэ-
та зуюім не цікавіць старшыню прафко-
ма факультэта тав. Гантман, ды і сама 
Гантман вельмі часта прапускае парт-
заняткі. Нічога не робіць для арганіза-
цьй палітвучобы і прафком гістфака 

ДА АДКАЗНАСЦІ 
Комсамолка тав. Зальцмая (фізмат) 

актыўяа выкрывала ворагаіў народа на 
фізмаце, але варта было камусьці пус-
ціць чуткі, нгго Ў Зальцмая брата жон-
жа была даіпрошана органам! НКВД, як 
чыноіўнікі І перастрахоўпічыкі з ком-
самюльскага камітэта яеадкладна па-
стаівілі гэта пыталне «рабром» і вы-
КЛЮЧЫЛІ 3 комісамола чэсную комсамюлку. 

Як водзіцца, тут-жа, на кч)імсамоль-
скім сходзе, у тав. Зальцмая адабралі 
ком'оаімольскі білет, як і з усёй «опра-
вай» быў перададзен Кагановіцкаму 
райкюму комсамола. 

Тав. Зальцман была адноўлена ў 
радах комсамола, але замест комса-
мольс'кага білета яна атрымала часо-
«ае паоведчапне, бо аказалаюя, што га-
лавацяшы з Кагановіцкага РК ЛКСМБ 
згубілі .комсаімольскі білет. 

Віяаіватыя ў бяздушяых адносінах 
да лесу комсамолкі навіняы быць пры-
цягауты да адказнасці. 

КОМСАМОЛЕЦ. 
— -

ЗЯБЫТЫ УЧЯСТЯК 
Сярод навуковых работнікаў БДУ яе 

праводзіцца амаль іпякай палітыка-вьг 
хав^'чай і агітацыйна-маісавай работы. 
Палітгурток не працуе ўжо тры меся' 
цы і, як бачпа, гэта мала турбуе парт-
ком і мясцком. Аднак, калі гурток ха-
ця лічыцца на паперы, то агітацый-
иа-'масавая работа сярод яавуковых ра-
ботніваў нават у плане нідзе не знаг 
чыцца. Прыяята ўжо так, што гэта ра-
бота праводзіцца «раізам» са студэнц-
КІМІІ аргайізацыжмі. Па справе гэта 
«сумешая» рабога зводзіцца да таго, 
што на отудэнцкія сходы запрашаюцца 
навуковыя работнікі, нрычым, аб гэ-
тым наіват мясцком даведваецца выпаід^ 
кова, часта толькі перад самьш схо-
дам. Та.к было, яапрыклад, са сходам 
па падвядзеяню выніікаў за перша»; 
паўгоддзе. На вечар, прысвечаяы дню 
8 с-акавіка^ яаогул забылі заярасіць 
иавуковых работнікаў. 

Трэба пакончыць з. такім станові-
шчам. Неабходна сярод яавуковых ра-
ботяікаў разгарнуць шырокую масашую 
І палітыка^выхаваўчую работу. 

НАХІМОЎСКАЯ. 

П а п р а ў к а 
У нумары 2—3 «За лені'нскія кад-

ры > ў" артыкуле «Барацьба за выдат-
•ную вучобу — абавязак кожнага ісом-
саімольца» памылкова да ліку яяздаў-
шых залікі, без уважлівых прычын, 
была занесена студэнтка-комсамолка 
тав. Шпглер. РЭДАКЦЫЯ. 

(старшьгня Лапуноў). Тут на Ш курсе 
сістэматычна зрываюцца палітзаняткі, 
а студэнты Шамаліь, Лыскавец С., Со-
баль І Лінбург зусім іх не навв'дваюць. 

Сярод студэнтаў-дьшломнікаў існу-
юць ліквідатарскія адносіны да паліт-
вучобы. Так, яапрыклад, на V курсе 
хімфэка (стаіршыня прафкома Каірпу-
чок), на паяітзанятюі з'яўлябцца 
25—30 процантаў студэнтаў школы. 

Прыблізна такое-ж становішча з яа-
ведваннем і ў комсамольскіх палітшко-
лах. Напрыклад, на IV курсе гістфаіка 
комсамолец Лычкоў амаль ні раву ў гэ-
тым годзе не быў яа палітзанятках, а 
ў палігшколе V курса хімфажа (сакра-
тар бюро Мірэнчык) 3 18 слухачоў на 
заняткі прыходЗіць 6—8 чалавек. 

Асабліва дрэнна наведваюць палітза-
няткі комсамольцы фізмата. Тут за гэ-
ты навучальны год зроблена 248 про-
пускаў палітзанятак. Комсамолец ЦУ 
курса фізмата) тав. Шапіра ні разу не 
быў на занятках, асобныя-ж комсамоль-
цы часта прыходзяць на заняткі не 
падрыхтаванымі. 

Ды што гаварыць аб кіраўніцтве бю-
ро ЛКСМБ фізмата палітвучобай, калі 
сам сакратар комсамольокага бюро фіз-
мата Фрыд а 18 заяягак прапусціў 8. 

Гетыя яедахопы павінны быці тэрмі-
нова вьшраўлены. Палітвучобу ва ўні-
версітэце неабходна арганізаваць узор 
на. Вас. ФОМІН. 
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