
ЗА ЧЫСТАТУ БЫТАВЫХ ПЫТАННЯЎ 
У рашэннях IV пленума ЦК В,ПКСМ 

ясна запісана, што быт неаддзялім ад 
палітыкі, што быт не ёсць уласная 
справа комсамольцаў. Весці барапьбу 
за чыстату бытавых пытанняў — гата 
прамая задача Ленінскага комсамолЕи 

Некаторыя таварышы не зразумелі 
да капца, што пара пакончыць з п'ян-
ствам, грубасцю, хамскімі адносінамі 
да жанчын і і\ д. 

Студэнт IV курса Хімфава тав 
СКАЛАБАН неаднаразова бывае без 
меры п'яным, ЯГО можна часта суст-
рэць у страшэнным выглядзе, які мала 
напамінае чалавечао аблічча. 24 лю-
тага, пасля комсамольскага схода, на 
якім востра стаяла пытанне «б выка-
панні рашэнняў IV пленума ЦК 
ВЛКСМ, тав. Скалабан, не зрабіўшы 

належных вывадаў, зноў з'явіўся ў iff" 
тэрнат у п'яным выглядзе. 

Комсамольскі сход IV курса, Хім-, 
фака рэзка крытыкаваў паводзіны т., 
Скалабана і абвясціў яму вымешу. 

Не пакідае п'япкі студэнт V кур-
са Геафака «ав .АНАШЧ, які 24 лю-
тага спіўся да таго, што студэнты на. 
руках прынеслі яго ў інтэрнат з ву-
ліцы. 

Гэтыя факты гавораць аб тым, што 
рашэнні IV пленума ЦК ВЛКСМ не 
дайшлі да свядомасці асобных комса-
мольцаў. Камітэт комсамола павінен 
неадкліадна павесці дзейсную барацьбу 
за выкяианне рашэнняў IV і VII 
пленумаў ЦК ВЛКСМ, за давядзенпе 
гэтых раціэнняў да свядомасці кожна-
га кaмcaмoльц£f. ФЕРДЭР 

Б О Л Ь Ш УВАГ1 БЫТУ 
Пытанню быта ў нае да гэтага ча-

і:у по прыдакщь палежнай увагі. Да-
лека за ф^.ктамі хадэіць непатрэбна. 
Узяць хаця-б інтэрнат па Маскоўскай 
вул., які да. р»чы, лічыцца адным з 
лопшых. Бытам студэнтаў тут не ці-
кавяцца. На сёння ў інтэрнаце пануе 
беспарадак 

Прафісом, камітэт комсамола ніякай 
' палігмасавай іработы ў інтэрнаце не 
гіраводзяць. У многіх комнатах да гэ-
тага часу не праводзілі'ся naviiTryTap-
кі. У інтэрнапе быў ленкутоік, дзе сту-
дэнты маглі культурна іправесці свой 
вольны час, праслухаіць лежцыю, пра-
чытаць газеты, сыграць у даміно, 
піашкі, шахматы і г. д. Лднак, ды-

О 

|)»кцыя універсітэга ўхітрылася зачы-
ніць ленкуток. чым палбавіла студэн-
таў іпт.чрната адзінага культурчага 
ачага. 

У ін-^эрнаце пануе антысанітарыя. 
У калідорах нехаііае урнаў для смец-
пя, плеваііельніц... У зыніку — горы 
смецця заусёды валяюцца на падлоізе. 

Не так даўно абвешчан .конкурс .на 
лепшы іптэрнат і комнату, але студсо-
вет інтэрната чамусьщ. зу'сім .забыў аб 
гэтым, не ўзначаліў паход студэнтаў 
за .культурны быт. Намеснік дырзік-
іара па гаспадартай .ча5тцы тав. Hep-
Kin таксама да г т г а часу не натур-
баваўся, каб палепшыць быт студэн-
таў, В. НУЛЕШ. 

Патураюць прагульшныкам 
Даканат і грамадскія арганізацыі 

Гі'стфака не вядупь своечасовай і сі-
стэматычнай барацьбы з парушальні-
камі прапоў'най дысцыпліны, чым па-
тураюць п]іагульшчыкам і .тодырам. 
'Гр»ба папомнііць, што закон аб умаца-
ванні працоўнай дысцыпліны напісан 
і для дэканата Гістфака. 

За тры шаецідзёнкі другога вучэб-
ііага паўгоддзя па Гіспфаку маецца 
100 часоў прагулаў. Аса&ііва выдзе-
ляюпца гваімі 'пратуламі тт. Ганчаро-

нан (III курс), Саламонік, Шэстакоў 
(II курс), Крыніцкая (I курс) і jip. 
Большасць прагулаў падае на^дейцыі 
ваоП'Най .справы, фізкультуры і руекай 
мовы. Студэнты не зразумелі яшч» 
важнасці гэтых прадметаў. 

Мнопія навуковыя ^заботнікі (т. Лоч-
мрль і др.) не выконваюць загадаў 
дырэюцыі. Студэнты на іх левдыі за-
ходзяць 3 вялікім шазненнем, шіх> 
з'яўляецца нрдапутчальіньш стапо-
вішчам. , Ф. МІХЕЕУ. 

У з м а ц н і ц ь п р о ф д ы с ц ы п л і н у 
На многіх факультэтах, асабліва па 

Фізмаце, профсаюзная дысцыпліпа раз-
валена. 

Нрофсаюзная арганізацыя Фізмата 
да гэтага часу не змагла абгаварыць 
важнейшае пытанне соцыялістычнага 
спаборніцтва. Бездапаможнае профбю-
ро тры разы спрабавала склікаць 
агульны суод студэптаў, але ўсё без 
поспоха. 

Многія члены профсаюза забылісвае 
абавязкі,' груба парушаюць профсаюз-
ную дысцыпліну. Такія таварышы, як 

Цішкоў, Беленя (IV к.), К'аменецкі, Су-
хавер (VK.) І др. кі аднаго разу не з'я-
Еіліся на сход . 

Профбюро Фізмата не прымае ніякіх 
мер да «гасцей» і «невідзімак» у арга-
ніэацыі. Само проііфбюро працуе бес-
планава. Бывае, што ііа адзін дзені 
назначаюць дзесятак мерапрыемстваў 
і ні аднаго не правядуць. 

Факультэцкая сценгазета праходзіць 
м і м а гэтых фактаў, а курсавыя газе-
ты зусім не выходзяць 

М. 

В Ы В У Ч А Ю 
Г1СТ0РЫЮ ВКП(б) 

Наша совецкая інтэлігенцыя зразуме-
ла, што •неабхо'дна аб'яднаць задачы 
навуікі і жьщця краіны, пабудаваўшіій 
соцыялізм і пашяхова ідучай к кому-
нізму. 

Я ніколі не вывучаў соцыяльна-экі-
намічных дысцьшлін, таму цяп^р асаб-
ліва сказваоцца гэты прабел у раізу-
менні грамадскіх падзей. 

Заірай я п-аставііў задачу авалодаць 
асновамі марксга.ма-ленініз.ма. Нершчым 
раісіпрацаваць ііершакірыніцы, я глыбо-
ка вывучаю «Кароткі курс гіс^рыі 
ВКЛ(б)». ^ 

Гэты вьгдатны падручнік вельмі яс-
крава тлумачыць ход палітычных па-
дз^-й і дае мне адказ на самыя цяжкія 
пытанні тэбрыі пазнання. 

Вывуічаючы «'Кароткі курс гісторыі 
ВКН(б)», я зразумеў, што толькі марк-
сіспка-ленінская філасофія можа пра-
ліць, свдуло і на праблемы прырода-
знаўства і на разумение грамадскіх па-
дзей. 

Праф. Т. ГОДНЕУ. 
Праф. Т. Годнеў за вывуч^ннем 

(Каро-ткага курса гісторыіі йЮЩб)». 

ЯШЧЭ РАЗ АБ БІБЛІЯТЭЦЫ 
Бібліятэка ў нас — забыты ўчаетаі:. 

Там заўсёды сплашны шум і гам. Асаб-
ліва злоснымі парушальнікамі дьгсцып. 
ліны ў бібліятэцы з'яўляюцпа сту-
дэнткі 5-га курса біяфажа — Лапотка 
Л., Мільгуй Л. і Нузеўс'кая Р. Гэта 
груйа студэнтак гірыходзіць у біблія-
тэку не для таго, каб працаваць, .. а 
для таго, каб весела праівесці чаіс. 3 
іх стала заіўсёды чуецца рогат, істэ-
рычныя выкрыкі, размовы. Яны зусім 
не лйацца; я тым, што сваімі паводзі-

намі перашкаджаюпь працы дзе-
сяткам студэнтаў. На папярэджвашп 
таіварыішоў у іх адзін адказ: «Маўчы 
хам», а гэта зусім не адпавядае куль-
турнаіму совецкаму студэнцтву. 

Загадчык бі'бліятакі та®. Зарэик!, не 
гледзячы на неаднаразовыя паіпярэдж-
ванні, не прьшае ні'якіх мер к наладаі-
ванню дысцьшліны ў бібліятэцы. Не 
займаюцца гэтымі пытанямі ,і грамад-
С/Кія аргагіі'зацмі унгаррсітэта. 

КУКСО. 

у ГОРАДЗЕ ЛЕНІНА 

РОЛЬ ЛІЧНАСЦІ Ў ПСТОРЬИ 
ЛІаркс і Энгельс, 

дыал^ктычны матэрыялізм на об.тасць 
граімадскага жыцця, сгварылі гістарыч-
ны матэрыялізм — алгебру рэволюцыі 
і тым самым выгналі ідэалізм з яго 
апошняга прыбежышча — гісторыі. 

Стварэнне гістарычнага матэрыялізма 
з'явілася велізарнейшым пераваротам у 
навуцы аб грамадстве, велізарнай за-
ваёвай навуковай думкі чалавецтва на-
огул і рабочага класа ў асаблівасці. 
Гістарычны матэрыялізм навучыў ра-
бочы жлас самапазнанню самасвядо-
масці, даў яму магутную зброю па-
знання і змянення свету. 

Заслуга Маркса і Энгельса ў ад-
крыцці матэрыялістычнага разумения 
гісторыі састаіць у тым, што яны з 
усяе савакупнасці грамадскіх адносін 
узялі іза аснову тое, што складае ра-
шучае вызначаючае ў развіццд гра-
мадства. Такім рашучым, вызначайчым 
з'яўляецпа спосаб вытворчасці матэ-
р^іяльных благ,, спосаб дабывання 
ородкаў да жыцця. 

Опосаб вытворчасці складае экана-
мічную структуру грамадства, матэры-
яльйае грамадскае быццё, якое вызна-
чае характар палітычных надбудоў і 
розныя формы свядомасці, развіццё 
розныхі форм ідэалогій, а таксама і са-
мую дзейнасць людзей. 

Стварэнне гістарычнага матэрыяліз-
ма ўпершыню дало 'магчымасць раз-
гл^y^aць развіццё грамадска-эканаміч-

р а с п а ў с ю д і і ў ш ы . ных (рармацын, як натуральна-гіста-
рычны лрацэс, вырашыла праблему 
грамадскай закснамернасці. Усе бур-
жуазный соцыёлагі і гісторыкі-ідэаліс-
ты адмаўлялі сапраўдную законамер-
насдь гісторыі. Народнікі. эсэры эво-
дзілі гісторыю да простай ігры выпад-
ковасцей, яны лічылі, што жыццё гра-
мадства залежьщь ад вып&дковых 
учыпкаў выдатиых .-гічнасцей, правады-
роў, каралёў і г. д. 

Маркс і Энгельс паказалі, што гісто-
рыя робіцца' не па праізволу асобных 
лічнаспей, а законамерна. Законамер-
насць у гісторыі ствараедца таму, што 
ў грамадстве, як і ў йрыродзе, усе 
з'явы (паміж сабой звязаны і ўзаемна 
абумоўлейы. У гісторіі існуе прыем-
стврннасць. сувязь у развіцці вытвор-
чых еіл. Кожнае йовае пакаленнв лю-
дзей ісустракаецца з пэуным1 матэры-
яльнымі ўмовамі вытворчасці, якія з'яў-
ляюцца асновай для іх далейшай дзей-
насці. У дзейнаспі люлзей існуе свая 
ўнутраная логіка, «вая ўнутраная не-
абходнасць і законамернасць. Гіста-
рычныя законы* макщь аб'яднаиы ха-
рактар, існуюць рэальна ў самой са-
праўднасці, незалежна ад свядомасціі 
волі людзей. Але яны ўпаўне пазна-
ваемы І Л Ю Д З І п^зиаюць іх. Пазианне 
законаў гі'сторыі дае вялікую сілу лю-
дзям у барацьбе за знішчэнне старых 
аджываюиых спосабаў вытво^часці. 
Чым больш людзі разумеюць законы 

Для леп'шых студэнтау—вьшускнік|>ў 
нашага упіверсітэта ў час зімовых ка-
нікул была аргаяізавайа экскурсія ў 
Лонінпрад. 

Усе ўдзельнікі заісталіся надзвычай 
задаволе'ным'і. Усё тое, што Удалосяпа-
бачыць, назаўсёды засталося ў памяці, 
значна пашырыла нашы веды. , 

Мы ў Ленінградзе, — у калыбелі рэ-
волюцыі, 5\ цэнтры 'буйнейшай соцыя-
лістычнай праімысловасці і культуры з 
шмаітлікімі помнкамі мінулага. Мы ў 
захаіпленні ад* веліічнасці і прыгожасці 
горада, ад дзіўнай архітэктуры і ўбран-
ня яго палацаў, ад яго ппамых і шы-
ро'кіх вуліц. 

Перад ігамі Ісакіе.ўскі сабор з велі-
зарнымі гранітнымі калонамі. Яго бу-
давалі амаль 60 год прыгоппыя рабы. 
За-раіз у ім антырэлігіігны музей. Та-м 
жа знаходзіпца маятпік Фуко, які на;-
глядна дэмаігструе вярчэннр зямлі ва-
кол сва'ёй асі. 

Далей Нетрапаўлаўская крэпасць — 
сімвал мінулага тыранства. У яе адзі-

гісторыі, тым больга узрастае ступень j 
іх улады над гэтымі законамі. Гіста-; 
рычныя законы, хапя і вызначаюць па-' 
водзіньі людзейі, але яны самі ў сваю 
чаргу з'яўляюцца вынікам дзейнасці 
людзей, мае, класаў. 

У процілеглайць ідэаліотам, народші-
кам, эсэрам, л'ічьтўшым, што гісторыю 
робяць толькі выдатныя «крытычна-
мыслячыя лічнаспі», а народу масы, 
класы ркладаюць толькі пасіўны ма-
тэрыял, нуль без палачкі, гістарычны 
матэрыялізм сцвярджае, шго не ідэя, не 
выдатная лічнасць з'яўляецца тварцом 
гісторыі, а маса, народ, класы. 

! Гісторыя не ёсць,—гаварыў Маркс,— 
якаясці асаблівая лічнаСць, якая ка-
рыстаецца чалавекам, як сродкам для 
дасягнення сваёй мэты. Гісторыя ёсць 
дзейнасць праследуюча.га сваю мэту 
чалавека. 

Тісторыя грамадскага развіцця ёсць 
гісторыя саміх тварцоў матэрыяльных 
благ, гі'сторыя працоўных мае, я'кія 
з'яўляюцца асноўнымі ч-іламі вытвор-
чага працэса. 

Лепіп адпу з гістарычных ' заслуг 
Маркса бачыў у тым, што ён упершы-
}1ю адкрыў, што сапраўднымі тварпамі 
гісторыі з'яўляюцца самі масы, народ, 
класы. Людзі самі твораць сваю гісто-
рыю. Гісторыя ёсць вынік дзейнасці 
людзей. Але людзі твораць гісторыю 
не праізвольна, не так як гэта імпры-
дзе Ў галаву. Людзі ставяць сабе та-
КІЯ мэты, ЯКІЯ могуць быць вырашаны( 
але ГЭТЫЯ мэты, задачы, якія высоў-
ваюцца людзьмі, вызначаюцца стано-

ночках, сырых І глухіх камерах тамі-
ліся лвпшыя барацЬбіты за сваібоду: 
Чэрнышэўскі, Горкі, Аляксандр Улья. 
наў. 

Тут-жа^паблізу ёсць месца, на якім 
правялі свае аіпоішнія мінуты дзека^З-
рысты • ІІестэль, Рылееў, Кахоўскі, Бее-
тужаў. Мураўёў-Апостал. На гэтым-жа 
месцы самадзяржаўе правяло грама-
дзянскую казнь над Чэрнышэўскім. 

Музей рэволюцыі пазнаёміў нас з 
гісторыяй рэволюцыйнай барацьбы ў 
Расіі. Дыяграмы, макеты, малгонкірас-
казалі нам аб кіруючай і арганізуючай 
ролі партыі большэвікоў у трох рэво>-
люцыях. Асаблійа ярка падасрэсленй 
дзейнасць Леніна d Сталіна. 

Налацы гор. Пушкіна (б. Дзецкае ся-
ло) эмяняюціца іЭрмітажам, Русжім му-
зеем. Хутка бягуць дні. Трэба ехаць 
Яшчэ раз праходзім па гораду, разві-
тваемся з ім. Бывай слаўныгорад! Бы-
вай калыбель рэволюцыі! Ты ўліў у 
нас новую энергію для творчай работы 

ЗАВІСТОВІЧ, СІУКО. 

вішчам грамадс'кіх выгворчых сіл і ха-
рактерам вытворчых адносін. 

Марксізм-ленінізм не адмаўляе ролі 
лічнасці ў гісторыі. Наадварот, марк-
сізм-ленінізм ўпёршыню даў навукован 
тлумачэнне ролі* лічнасці ў гісторыі. 

«Марксізм зусім не адмаўляе рояі 
выдатных лічнасцей, або таго, што 
людзі робяць гісторыю..., але, вядрма 
людзі робяць гісторыю не так, як ім 
падказвае якая небудзь фантазія, не 
так, яж ім прыдзе ў галаву: Кожнае 
.новае пакаленіне сустракаецца з лэў-
нымі ўмовамі, якія меліся ўжо ў га-
товым выглядзе ў момант, калі гэта па. 
калеяне нарадзілася. I вялікія людзі' 
каштуюць чаго-небудзь толькі па-
столькі, паколькі яны ўмеюць правіль-
яа зразумець гзтыя ўмовы, арааумецЬк 
як іх змяніць. Калі яны гэтых умоўне 
разумеюць v жадаюць гэтыя ўмовы 
змяніць так, як ім падказвае іх фан-
тазія, то япы. гэтыя людзі, пападаюць 
у становішча Доі^-іКіхота» (Сталін). 

3 гэтых палажэнняў таварьтша 
Сталіна відна, што марксізм не су. 
процьртаўляе гістарычных умоў зшко-
намернаспі іграмадскаса 'развіцця дзе-
янню людзеіі. у тым ліку і вялікіхліч-
насцей. 

.Ленін, ведучы барацьібу з народнікамі 
ўказваў, што... «Ідэя гістарычнай неаб-
ходнасці ніколі не п^рывае ролі ліч-
•насці ў гісторыі. Гісторыя уся склада-
ецца іменна з дзеянняў лічнасцей, 
прадстаўляючых з зябе несумнеяна 
дэіячоў». Дацзнт ЧЫМБУРГ . 

(Працяг будзе). 
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