
Партыйнае жьщцё 

ГЛЫБОКА ВЫВУЧАЦЬ 
ГІОТОРЫЮ ВКП(б) 

9 верасня «Правда» пачала друка-
ваіше новага падручніка па гісторыі 
ВКП(б), створанага пад непасрэдным 
кіраўніцтвам яашага роднага і любіма-
ra ііастаўніка таварыша Сталіна. 3 
выданнем гэтага падручніка наша пар-
тия і ўся наша краіна атрымлівае 
каштоўнейшы уклад у скарбніцу марк-
сізма-ленінізма. Выдапне гэтага с.та-
лінскага падручніка дае магчымасць 
падняць яшчэ на большую вышьшю 
вывучэнно гісторыі нашай слаўнай 
йартыі Леніна—Сталіна. Мы павінны 
памятаць указапні таварыша Сталіна 
аб капіталістычным акружэнні, аб не-
абходнасці авалодаць большэвізмам. 

Комуністы, комсамольцы, усе студэн-
ты павінны ўзяцца за глыбокае вы-
вучэйне і засваенне «Кароткага курс» 
гісторыі ВКП(б)», выхад якога ў свет 
мае сусветна-гістарычнае значэнне. 

Для лепшага вывучэння гісторыі ,на-
шай слаўнай ленінска-сталінскай пар-
ты! нам, прапагандыстам, патрэбна ад-
разу-ж забяспечыць планавуіо работу 
свайго гуртка, добраякасную падрых-
тоўку да заняткаў гуртка. Я лічу, 
што прапарандысты 'павінііы звярнуць 
асаблівую ўвагу на падрыхтоўку слу-' 
хачоў гуртка да заняткаў. 

Асабліва патрэбна звярпуць партко-
му вялікую ўвагу на падняцце работы 
парткабінета, fjci ў мінулым годзе 
працаваў др'энна. Патрэбна будзе, каб 
парткабінет забяспечыў прапаганды-
стаў кансультацыямі, усімі неабходны-
мі матэрыяламі, наглядным! дапамож-
нікамі (картамі, дыяграмамі і т. д.). 
Парткому патрэбна ў далейшым забя-
спечыць больш сістэматычны кантроль, 
шляхам наведвання гурткоў, эаслухоў-
вання прапагандыстаў на пасоджаннях 
парткома і партсходах, заслухоўвання 
ізагадчыка парткабінетам, дабісаючыся 
•забеспячэння планавання работы кож-
нага прапагандыста і парткабінвта і вы-
сокаякаснай прапрацоўцы матэрыялаў 

на занятках. Прапагандыст РАХМАН. 
- о -

КАМУ ДАВЕРАНА КІРАЎНІЦТВА 
УНІВЕРСІТЕТАМ 

Пыташіо забегапячэння ст^'дэнтаіў ін- пазычьщь у завочньщ сектары^ ДоўіПі 
тэрнатаміі і гаюпада'рчаяі падрыхтоўка час у гэтьйм-жа інтэрінаце не было юі-
да вучэбнага года займаюць ва ўніве'р- тяцільніка і на-ват да гатаіпа; чшсу н я т 
с'ітэце аідло з ваіжнейшых месц. Зда'ва- ўмьшальніка. 
пася-б, што выкмгваючы аібавязгаі ды-
рэктара унівеірсатэта (б. нам. дырэкта-
ра па гаепадарчай частцы) т. Ліхтар-
йііса^ павіпей быў лічьвдь свам аібавяз-
кам, своечасюва знайсці нохапаючае па-
мяшканне над інтэрнаты, адраманта-
}аць інтэрнаты, явія ёсць, падрыхта-
ваць койкі, матрацы, кіпяцільнікі, умы 

'вальнікі і ішп., 'юаб забяапечьиць сту-
дэнтам нармальныя ўмовы жыцця. 

Ш аправе-ж атрышлася не та®. За-
мест таге, каб аігрьгмаўшы інтэртат пад-
рыктаваць яго да прыеэду сгі'^дэ'Нтаў'. 
он, но гледзячы на неэ-Днаразовыя ўка-
занні партарганізацыі, заняўся разба-
зарваннем гэтай плошчы. Так, універсі-
тэту быў дадзон інтэрнат па Рэволю-
цыйііай вуліцы. Адзін з пакоў быў ім 
аддадзен нейкаму грамадзяніну, не 
маючаму ніякіх адносін да універсітэ-
та. У іптэрнацс на Н.-Мясніцкай ву-
ліцы ім былі разбазараны 4 пакоі на 
30 чалавек, і гэта ў той час, калі сту-
дэпты за педахватам месц жывуць у 
вучэбных карпусах. 

Бозаднаэнасць тав. JlixrapiriicaBa не 
юаіійаевда гэтьгмі фактамі. HeKanroipbra 
інчэріпаты зус'імі не быті падрьтхтавіаны 
да прыёму студ»нтаў. У інтэрнацеі 
(б. БІМЗО) па БелажіО'ріС'Кай вулііды не-
хапіла коеас, матра.ца,ў, якія прьшлося 

axjyjT. 

Таксама неіхаіпала коек і матрадаў 
у іптэршіце 'па Рэволюцыййай вуліцы. 
Такой дробям, як чайшк'і, не. куоіліі у 
дастатковай колькасці d нашат цяілер 
у інтэрпаце па Рэволюцыйнай вуліцы 
адэій ічайнік на 4 іпаікоіі. 

Рамонт некаторых інтэрнатаў (Сту-
дэнцкая і Рэволюцыйная) зацягауўся 
да 28—29 жніўня. У сямейных бараках 
яшчэ 31 жйіўня праходзала афарбоіўка 
і наклейка. — 

Уоо гэта паказвае, што гаіспадарчая 
па.дрыхтоіўка да вуіч'эбнага года праве-
д'зв'Йа нездавальняюча. 

Айраіча ўсяго ігэтага, вьгконваючы аіба-
вязкі дыфэктара ма^сна траціць гроапы 
на бозрэзультатныя паэздка ў Маіскву 
і Кіеіў ('ім натршчіана больш 1000 рублёў 
для гэтай мэты). 
, Зразумела, што чалавек, які безад-

казна адаосшца да работы не можа 
стаядь на чале ўшверс,ітэта. 

Калі дааадь да гэтага тое, што Ліх-
тарнііікаў 'вылучан былым варожым кі-
раіўнііцтвам унйшерс.ітэта і я к прыйиаас 
асаблівай прыхільнасці атрымаў у 
іперішы-ж .мосяй, работы 900 руб. адна-
оазовай дапамогі, то стане незразу- ! 
малым, чаму Наркомасветы давярае 
кіраўніцтва універсітэтам такому чала 
•велу. • І : ! І! , І І 

ШЫФРЫНА. 

На бытавыя тэмы 
. 1 , I ,1 

ЦЕСНА I НЯЗНОСНА 
У зале душная, зібітая атмасфера. У 

ёй ледзь'ледзь можна дыхаць. Пасярэ-
дзінв стаяць два сталы з невалькамі 
•крэслані. А т а ўсёй зшів 'раэмошчапа 
35 коеж. Праўдзіівей будзе оказаць—не 
размешчана, а збіты адна на а)дну. 
Памііж іміі ніяк нольга прайсці.. 

Тут жьшуць .студэнткі інвршых кур-
саў. Працаваць у такіх умовах зуоім 
немагчыма. Чатырыпяць «шчасліўцаў», 
яюія лершьгмі занялі крэслы, МОГІ'ЦЬ 
працаваць, а астатігія ў чаканні чаргі. 

Падобны лёс наіпаіікаў 75 студента/ў-
ішршакурояікаў. Для іх няма інтэрна-
та а невядома калі ёін будзе гарадстаў-
леи. Часоіва 'змясцілі ў Зіудыторыіях. У 
кожнай 3 і к — ц т і а т а , бруд і няўтуль-
насць. А за'раз, з настуіпленнам восені 
холадна. Няма .ыі адной гумбачйь не 
хаіпао чайткаў . Газет йіколі йе бывае. 

Неіюалька разоў сжардзіліся студен-
ты дэр'экдыіі ііа та;К.ія няізлосныя ўмовы 
жьщця, алеі ўеё гэта засталося «гласом 
вояинощего в га>іетыне». 

МІРОНАУ. 
-о-

Прыёі >іем у партыю 
На адбьгўшыімся адкрытым іпартый-

«ым 'Сходзе ў члены) •КП(б)Б быў пры-
,нят ісандыдат партьлі та®. Буякоіў. За 
час сваёй вучобы ва універсітэде тав. 
Буякоў оіакаізаў сяібо яж стойкіі боль-
шэвіік, адданы патрыёт совецкай радэі-
мьг, яні ў поўдай меіры годны ш)сідь 
івысокае звалне члоыа парты! Леніна— 
Сталіінаі. 

На гэтым^жа сходзе ў кайдыдаты 
КП(б)Б бышоі прыняты актьвўішя, вы-
трыманыя і палітычіна граматвьгя ком-
самольцы Бейнетісон і Фердэр. 

іПартыйваія арганізацыя БДУ і на-
далей ттажіі'нініа ірасці за лік лешпых 
студэнтаў і лавукавых рабоа-нікаў БДУ, 
вартых 3 гонарйм наісіць вьгсотсав зван-
ие кандылата большэвіндаай іпгнртыі. 

ТАЛАН. 

УНІВЕРСІТЭйКІЯ ЛЁГКЯаТЛЕТЫЧНЫЯ 
СПАБОРНІЦТВЫ 

17 і 18 верасня будудь праіведзеііы традістаячых сілшборнідтвах. 
стаіўшын ўжо традыіцыйнымі, лізгкаат- У міінулад'одніх лёгкаатлетычных сіпа-
летычныя ўпутрыуніверсітэцкія спа- борніцтвіах йтрымала ўдзел 130 чалавек. 
борніцтвы, прысвечаныя XX гадавіпе 
комсамола. і 

Сйаборніадазіа праводзіцда з мэтаю 
маісавага ў.і(яігнейня студэнтаў у зіда'гу 
норм па комплексу ГПА I і И ступені, 
іпадБЯДзакіія выпіюаў лёгкаатлетьганага 

едона 1938 года і выяўлешш іслартыіў-
«ых сіл новшга набору. Ііраграміа сіпа-
борнііцтваў сікладзена з улііка.м в о т ь т ' 
ранейшых універ'сітацвіх шаборнід'Лзаў 
і ўзросшага ўзроўніо нашых лёгка-
атлетаў. 

У сшаборнііцпівах аіпрача студэінцкп'х 
каманд фaкyль^I»тal^ прымуць удаел ка-
(манды на'вуіковых работніікаў- і адміі-
ііістрацыйна-тохшчнага, персаяала. У 
прыватнасці,, ад раібопгіікаў універсітв'та 
ўжо цэлы месяц регулярна трэніріу.ю(цда 
і здаюць нормы на значок Ш А I сту-
ден! гг. ДудзініС'Кі, Будке^ііч, Чымбург, 
Нахімоўская, Стальмаховіч, Кулакова і 
ійшыія, якія 3 по'опехам выз'Туіпяць на 

У гэтыім годзе, па іпатярэдні'х падліках, 
павіінн'ы ўдзельінічаць да 200 чала'век. 
Тріэніроўіві фаві'лыіэцікіх каманд пра-
іводзіяцда штодня на стадыёне «Ды-
/нама». 

Мы па0інны да каица бягучага ву-
чйбнага года падрыхтават;ъ 150 знагакі-
стаіў Ш А I стушек: і 5 знаічтсістаіў РІПА 
И ст^таейі. Да XXI гадавіны Кастрыч-
нііцкай рэволюдыі мы намячаем пад-
рыхтавадь 120 значікізтаў ГПА I сту-
ден! і 2 значкі ГПА II ступені. 

Улетку ў «ас драдаваў рад сіпаргыў-
ных сеюдый: гімнастычная, лёпкай ат-
летыкі, футбола, руічных ігр. Гэтьгя сек-
цыі ў бліжіэншы час ахоляць новыя 
•масы студэнтаў і наву)КОва-адм!'ністра-
цыйньгх работшйаў. Апрача таіго, аірга-
ні'зуюцда гегацыі: бокса, барадьбы, 
штшнга, ллаваніня і т. д. Новы вучэбны 
год павінея .прынесці нашаму фівкуль-
тушіаму калектыву рад новых йерам«г. 

ЬРЫШ. 

Буфет працуе дрэнна 
Буфет dipbi ўі'іі'ворсітэце прадуо в рук 

ВО}! дрэгшіа. У d.M няма циатрэбнага асар-
тыімедта праідуктаіў. Наяўныя ў про-
далш прадукты часта; бываюць неіпрьг-
годньгмі да ўлсыівапня, асабліі'Ва т:аіМі!до-
•ры і малако. 

Работініцы буфета праяўляюдь гру-
басці ў аддосінах да студэдтаў. Апра-
ча гэтага, у часе дерапынку ствараюд-
да чаргі. Не здавальняе таксама і рас-
парадак работы буфета, як! зачы-
нясдда у то|і час, кал! яшчэ нрахо-
дзядь заняткі. 

ШМУШКОВІЧ. 

- о -

Шкіурніціівіа! Я'К непрыеім'на. гучьщь 
гэта слова ў наш час. Тым больш не-
дрыем!на, што ёісдь людзі, яіюія заслу-
'Гоўіваюць лаэвы «шікурніікі», якія гато^ 
вы ічукадіць у ход і хітрас'ць. і хлуісаю, 
'і ўісё што магльша, жаб толь®!- атры-
'наць неваконна. аотзніо, друілую, трэ-
цюю, а то і ўсю тысячу дзя'ржа'ўных 
грошай, жаб атрымадь не маючы « а гэ-
та падстаў пуцёўку на курорт і т. д. 

Фактаў шкіурнідтва ў БДУ вельм! 
многа. Рыба, як кажуць дачыдае лшдь 
3 галаівы. Шкурніцтва ва уінііверсітэце 
бярэ свой і'стоік тшшсама з «талавы», з 
ЕІірйіўнідтша. 

Таж, нащрышад, неікааькі месядаў 
т;гму «азад наіма&нік дьгршстара БДУ 
п,і гаюпадарчай часшцы Ліхтарініікаў 
(заіраз ён чва дьврэастара), падае заяву. 
што ў Я1Г0 дяжкао стаіноівішча, дро'сіць 
аказадь дапамоігу, івьодаць хоць 900 
^>уіблёў. Хадатайнідггоа падтрымлііва-
юдь арудваўшыя ў Наркомасвеце і 
БДУ вораг! народа. I Ліхтарніікаў »ут-
ка атрьшліівае 900 ір^тблёў астнафазовай 
дапамог! па дяжосаму істанавішчу, хаця 
многія сцвярджаюдь, што грошы пай-
шлі на лёгкае станов!шча, на п'янку. 

Гэты факт інакш нельга расцэньвадь, 
як яўніав шйурніцтва. Зарад ,гэта выму-
шан нвхадя 'прыздадь і сам Ліхтарді-

ШНУРНІЦ ТВА 
каў. Калі яго ў вамітэце комсамола 
прыперлі, што дазываецца да сдяны, 
ёіі цьщ!)Ч1на заявііў: 

— Я мог прасі'ць, але мне маглі не 
даць, а. кал! даліі, то я ! ўзяў. 

А хіба но шюурнііцтва і гэта, калі 
Безбародка, 'скарыістоўваючы свао 
службавае стаінов'шча, члана мясдхо-
ма, і бяссдрэчна ае без садзейнасді 
Лііхтарні'ваіва атрымаў за лік алмінп-
страцыйных універс!тэтцкіх сродкаў у 
945 рублёў пуцёўіку на «аурорт у С!ліе-
із. I гэта ў той чшс. кал! ёсдь .многа 
навуковьБх ! адмін;'&трацы.йна-,тах,н!ч-
ных работпікаў, якія маюдь З'начна 
большую патрэбу ў курорде, а Безба-
родкаау «хваробу» магчьша было-б вы-
лячьщь 3 такім-жа поопехам, пу ска-
жаім хаіця бы ! ў Жданав!ічах: 

Далей. У аідпачьшак ішла бухігалтаір 
Кад, яікаія працуе ў БДУ .усліго 8 меісл-
даў ! нічыім асабл!®а не іП'раявіла сябе 
Hfl працы, аднаж Л!хтарт'Юаў івыдаў ёй 
дапамогу ў 400 рублёў ! гэта зразуме-
ла, шго чалавек, як! сам толыкі і ма-
рьщь, каб як-небудзь «апрэсд! неізшкон-
на. ў оваю карысць, павіпеін на гэтыж-
нса да.дставах выдаівадь і другім. Ста-

Б Е С П А Р А Д А К У БІБЛІЯТЗЦЫ 
Што хочаце можна рабіць у біібл!ятэ-

•цы^ тольк! не сур'ёзіна ізаймацда. Сіо-
ды' прыхадэяць длія іоябраўісюх ауст-
рэч. Як!-.н0будзь Вал0дзя д! Маня сабі-
"рае к'ампанію івясёлыіх сіяброў, заВіяз-
ваецда ажыўлёнай гутарка, дотым 
•сіпірэчікіі, Я1КІЯ рэжіуць вуха. Раеттам вы-
рываодда нястрьшаны. смех, і праца-
ваць ужо далей немагчыма: кожны ся-
дз!ідь, як да іголках, ! чаікае чарігоіва-
га йумаіра выканаиня разгауіздаіяых 
асоб. Таіміу і ие дзііўна, што ва ўсіх 
'кушах варыдораў студэійіты ч ы т а ю д ь , 
прысеўшы на тумбачды, ці на акно. 

Загадчыік бібліятэкі '! яго іштат зуісім 
апаікойныя людз!. Каб агрымадь Жінігу 
трэба стаядь га.дзі!ну ў ча.рзе, а то і 
больіш. Бывае ! так. Запытаеш: «.Мож-
на ў вас атрымадь кд!гу?», ! добрая 
дётка» 3 замарожанай усмешкай на 
твары адкажа: 

— Прыдзеде дазіней, бачыце... зараз 
у нас адпачьшаік. 

іНяірэдка работдііца ібі!бліягакі!, ж а я не 
іведае ц! ё-сць тажіія ®ніг!, ц! не ! дзе 
яны ляжадь, сідяшаадда сіказаідь 'заійу-
чаныія с'ловы: 

— Заіраіз такой мнігі пяма, эдаецца 
бьцў адзіін эжізсмйліяр іі той уізіялё. 

Пры таікіх умовах іпрадаіваідь немаг-
чыма. 

Ів К. 
- о -

ДЖПЗ БД У 
Пры аргапізадыі джаіза БДУ быіла 

пасітаіўлена задача — ошрыістадь сіілы 
тольой оваіх сшудантаў. Заіраіз джа« • 
мае ў сваім састаіве 13 чалавек. За 
'сваё кароожае гсншваине джаіз даў fi 

спудэ^іггу. 'кандэртиььх выстуіплййніяіў для байдоў 
драдаўжаў і пагранічн!каў, а таксама для студэц-

затьш ! часова выкогаваіачы аба®жзкг | таў уінііверсітата. Дзкаіз вьркоквае тажія 

новідца зусім ясна, чаму ва універсі-
•таце наирава і налегва раабаізарвакадца 
дзяіржаўныя сродк!, па поваду і без 
йаваду, выдаюцда па «цяжка\і)у» і 
«лёігжаму» станов!шчу. 

іНяма неабходнасіді гаварыдь аб ъа-
ліюім значэнні этажушісі! і тыім больш 
для студэптаў. Гэта а-зосіёма. На эоюс-
курсш! ў нашай .кршіно адпусжаюцда 
аяліікія сіродкі. У м!нулым інавучаль-
ньш годзе іна эмсійуірсію студэінта.ў IV 
курса гістфака было адпушчана каля 
12 тысяіч Ріуіблёў. 

іВораг! онарода, яж!л ўэначалывалі к!" 
•раіўнгцнва унгверсгаэта, ваб саірваць 
арганававадую экскурс!'ю, пачалі выда-
йаідь эікіс.кіфіс!йіныя прош'ы ў • іівдыіві^ду-
альіным парадау ікожнаміу 
Гэтіую дзейінаодь воріагаў 

дьврактара БДУ Л!хтарн!ікшў. 
У іразіультаде атрьгмалася,што мйога 

снуддатаіў, атрымаўшы грошы, даохаіл! 
хто юуды хадеіў, а Мельнотонак, Дзя-
гель, Фо:»гн і друг. ншват ніікуды йе 
паехалі, а па 310 публёў ізаграбл! ў кі-
шэіню. 

Уін!еет>сітэдкая грамадсікаісдь павііша 
3 усёй рашучасцю абрушыдда да 
швурінЬкаў ! шікуірнііцпва' 

Я. ПАУЛОУСКІ. 

твоіры, як «Мааківа», «Если заіатра вой-
на», «Казачья пвоня», «В путь дорожку 
дальнюю» 1 !інш. Добра авалодалй ін-
'струімеоятамі саисафашюты таварышы 
Фёдаіраў, Путан, Караі7іс;ві!(ч. 

Да XXI гадавіпы Каістры'шіша джаз 
ірьгхтуе новыя творы: «Тачамюу», «Пеіе-
ню о Щорсе», «Пеопю о Отал'идс» ! !к-
шьи тівоіры. 

Кіраў^ік джаз-аркестра 
С. ЛЯХАВІЦКІ, 
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