
ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТУ 
МОПРАЎСКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ 

Да дня 68 гадавіны Парыжскай Еому-
ны І дня МОПР'а арганізацш МОПР'ана-
шага універсітэта мае некаторыя поспехі. 

У арганізацыі налічваецца 1120 ЧЛР-
ваў МОПР'а. Мопраўскі актыў npab^f 
збор сродкаў у дапамогу дзецям рэспублі-
канскай Іспаніі і гераічнага кітайскага 
варода. Сярод студэнтаў і навуковых ра-
ботнікаў сабрана 3 1 2 3 руб. 

Але гэта яшчэ пе гаворыць аб добрав 
пастаноўцы работы. У нашай арганізацыі 
маецца рад прабелаў і недахопаў. Зусіч 
нездавальняюча пастаўдена інтэрнацыя-
нальна-масавая работа сярод членаў 
МОПР'а і студэнтаў. Не наладжана сістэ-
матычная сувязь з замежнымі паліт. зня-
воленымі. Дрэнна і нерэгулярна афармля-
юцца мопраўскія дошкі. 

Арганізацыя яшчэ не дабілася поўнага 
ахвата студэнтаў членствам МОПР'а. Моп-
раўскі арганізатар 1 курса хімфака Ка-
рабкова не праводзіць. сярод студэнтау 
свайго курса работы па ўцягненню іх у 
рады МОПР'а. У выніку адсутнасці рабо-
ты 3 33 студэнтаў толькі 10 з'яўляюцца 
членамі МОПР'а. Аналагічнае становішча 
йа II курсе гэтага факультэта, дзе адказ-
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ііыя за мопраўскую работу Галубіцкая і 
Дземяшкевіч. 

Тав. Элькінд, мопрўскі аргашзатар на. 
IV курсе гістфака, не сабраў на працягу 
1 9 3 8 г. і нершага квартала 1 9 3 9 г. ні 
адной капейкі членскіх узносаў. Такія 
абыякавыя адносіны Элькінда да важней-
шай справы нрывялі да запушчанасці 
мопраўскай работы на гэтым курсе. Ком-
сорг і профорг курса благадушна нагля-
даюць за бяздзейнасцю Элькінда. Не збі-
раў членскіх узносаў на працягу мінулага 
года тав. Грыневіч. Казпачэй бюро МОПР'а 
тав. Хазац заблытаў вучот наступлен-
ня грошай ад факультэтаў, нядзелямі 
трымаў у кішэні маркі і сабраныя грошіл. 

Зараз абноўлен састаў бюро мопраўскай 
арганізацыі. Да кіраўніцтва прыіплі но-
пыя людзі, поўныя жадання праводзіць 
такую пачэсную работу (Камінская, Чэрт-
кова, Шпілеўская і др.). Пры кіраўніцгье 
і дапамозе з боку партыйнай, комсамоль-
скай і профсаюзнай арганізацый арганізз-
цыя МОПР'а нашага універсітэта добра 
паставіць сваю работу. 

ЮДЗІН. 
Старшыня бюро МОПР'а БДУ. 

С а м а ч ы н с т в а П ь я н к о в а 
Рашэше партыі і ўрада аб умацаван- дзверы. Але дарэмна. Піякая мальба 

ні працоўнай дысцыпліны дэкан гістарыч-
нага факультэта т. Пьянкоў зразумеў па 
свойлчу. Замест таго, каб строга кіравац-
ца гэтым рашэннем у сваёй практычнай 
рабоце, ён сваімі дзеяннямі штучна ства-
рае прагулы студэнтаў. 

10 сакавіка на лекцыю гісторыі наро-
даў СССР на 1 курсе гістфака тав. 
Пьянкоў нрышоў за некалькі мінут да 
яванка. Зайшоўшы ў аўдыторыю, ён за-
крыв за сабою на замок дзверы і пачаў 
чытаць лекцыю. Еалі раздаўся званок на 
лекцыю група студэнтаў застукал! ў 

ўгаворы не дапамаглі. «Строгий блюсти-
тель» закона не дапусціў іх на лекцыю. 

За тое сам Пьянкоў пайшоў з гэтай 
лекцыі за 6 мінут да званка. Бачыце, 
«ўлажыўся» 3 матэрыялам за 4 4 міну-
ты. Такое «датэрміновае» сканчэнне лек-
цыі — частая з'ява ў тав. Пьянкова. 
Над ро-зным новадам і без повадаў ён 
ухітраецца ўрэзваць па 3 — 5 мінут лек-
цыйнага часу. • 

Паўстае законнае пытанне: хто дау 
права тав. Пьянкову злоўжываць совец-
КІМ законам? ПЕРШАКУРСНІК. 
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Не цікавяцца інтэрнатам 
Камендант інтэрната па Студэнцкай 

М» 54 тав. Балашоў не зварачвае ніякай 
увагі на патрэбы студэнтаў і ўказанні 
студсовета. Ён не прымае ніякіх захадаў 
да наладжвання парадку ў інтэрнаце. 
Пад кравацямі, на шкафах і ў кутках за-
хавалася гразь і павуцінне яшчэ ад міну-
лага года. 3 10 гадзін вечара ніколі не 
бывае чаю. 

Не лепш абстаіць справа і з асвятлен-

нем. У ДНІ, калі няма электрычнасці ў ін-
тарнаце пануе цемра. Карасін камендант 
прыпосіць тады, калі бывае электрасвет. 
•«Вы-ж фізкультурнікі, галоў не паламае-
це» — адказвае камендант студантам, 
ЯКІЯ скардзяцца на цемнату. 

Аб непарадках у інтэрнаце добра ведае 
заг. гаспадарчай часткі тав. Салавей, але 
чамусьці ніякіх мер не прымае да іх 
знішчэння. ГЕОГРАФ. 

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН 

НАЧАЛЬСТВА НЕ ЧАПАНЬ 
у сваёй зашсной кніжцы сакратар бю-

ро комсамольскай арганізацыі истфака 
тав. Чарняўскі зрабіў адзнаку: «Вызваць 
на бюро сакратара дэканата гістфака тав. 
Ушкова за тое, што ён зняў стыпендыю 
3 члена бюро тав. Райхліна». 

3 якога гэта часу сакратар дэканата 
выступав Ў ролі дырэктара? 

Па асабістай просьбе тав. Райхліна 
Чарняўскі вызывав Ушкова без ведама 
комсорга І комсамольцаў III курса, без 
ведама членаў бюро. У пацёмках па збі-
тай сцежцы выводзяць чалавека на 
АСВЯТЛО». 

Адбываецца паседжанне бюро. 
— Ушкоў ёсць, — строга крыкнуў 

Чарняўскі. 
— Ёсць, таварыш сакратар, — адка-

заў Ушкоў. 
— Раскажы-ка таварыш Ушкоў, якія 

прычыны пабудзілі цябе сказаць, каб 
Райхліну знялі стыпендыю, калі пры гэ-
тым ты ведаў, што ён з'яўляецца членам 
комсамольскага бюро, фізкультурнікам і 
наогул... 

— Я добра ўсё гэта ведаў, таварыш 
сакратар, нават і тое, щто ты яго асабі-
гты абаронца. Але-ж я, як і ўсе, маю 
права гаварыць. А сказаў проста: Райх-
ліну трэба зняць стыпендыю, бо яна яму 
не натрэбна. Вось і ўсё. _ 

Члены бюро сядзелі як абсыпаныя жа-
рам. Не ведал! ў чым-жа справа і за 
што, уласна кажучы, чалавека вызвал! 
на бюро. 

Таварышы Чарпяўск! ! Райхлін, пера-
біваючы адзін другога, начал! «прараба-
тываць» Ушкова. 

Пасля доўгай салаў!най несн! ўсхваля-
ваны сакратар выносіць рашэнне: 

— Па пвршы раз папярэдз!ць тав. 
Ушкова за тое, што ен люб!ць гаварыць ! 
за тое, што выступіў супроць члена бю-
ро тав. Райхл!на. 

с 
Не так даўно тав. Чарняўск! без уся-

кай прычыны зрабіў 4 часы прагулу. 
Гэтым пытаннем займаўся комсамольск! 
сход III курса гістфака ! вынес рашэнне: 
«Адзначьщь, што тав. Чарняўск! зрабіў 
прагул без прычыны, але, ул!чваючы яго 
перажыванн! і глыбок! жаль аб сваш 
прагуле, проста напярэдз!ць і н! ў ЯЕ!М 
разе не запісваць у пратакол». 

11апярэдз!л! слаба, без болю. Што-ж ра-
біць — усё начальстве. 

Е. I. 

Студзнты-выдатнікі II н. гістфака тт. 
Сокал I Арцюшкевіч. 

КОРАТКА 
16 студэнтаў ф!змата атрымаді права 

вадзіцеляў аўтамашын. 
** 

я гонар XVIII з'езда ВЕП(б) сярод жан-
чын-шафёраў гор. Менска быў аргашза-
ван аўтапрабег Менск—Смаляв!чы—Мелск. 
Першае месца ў гэтым прабегу сярод ша-
фёраў-любіцельніц заняла студэнтка IV 
курса гістфака БДУ тав. Паліцкая. 

На хімфаку ! фізмаце праведзены ком-
самольска-маладзёжныя вечары самадзей-
насці, прысвечаныя XVHI з'езду парты! 
Леніна — Сталіна. 

* * * 

Пры БДУ (біялагічны корпус) пачаў 
працаваць кн!жны кіёск, у як!м кожна 
набыць мастацкую літаратуру ! падручш-
к!. , 

п а п Р А ў к а 
у м!нулым нумары пашай газеты за 

3 сакав!ка ў заметны «Мае абавязацель-
ствы» дапушчана памылка ў назве рабо-
ты Леніна. Трэба чытаць «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют про-
тив социал-демократов». 

РОЛЬ ЛІЧНАСЦІ У ПСТОРЫ! 
(ПРАЦЯГ) 

Выдатныя, Ц І В Я Л І К І Я ^іічнасці, нем!- . ДА ліку так!х няўдачнікаў, Дон-К!хо-
нуча паяуляюцца там і тады, д з е і таў, вазамн!ўшых сябе «дзеячам!» гісто-
калі грамадскі pyx адчувае ў іх ла-
трабу. Калі ёсць патрэоа ў выдатнай 
лічнасці, грамадства яе абавязкова зна-
ходзіць. Носумненна, што ў паяўленні 
вялікіх лічнасцей граюць ролю як 
йрыродныя акаоці, так і ўмовы выха-

рыі належаць народшкі. 
Не ведаючы і не разумеючы законаў 

эканам!чнага ! пал!тычнага разв!цця гра-
кадства, народнік! развівад! суб'ектыўна-
!дэал!стычную тэорыю аб тым, што г!-
сторыю робяць не класы ! не барацьба 

вання. «ІШіі-б Йапалеон замест свай-1 класаў, а тольк! выдатная адз!нка, якая 
го ваен«ага генія ўладаў музыкальным 
дараваннем Бетховена^ дык ён вядома 
не зрайхуся-б імішратарам» (Іілеханаў). 

А л е ў с е - ж рашаючым фактарам у 
паяўленні выдатных лічнасцей з'яў-
ляюцца грамадсКіЯ ўмовы развщця іх 
талентаў, іх вылучэнне ў якасці ге-
рояў. 

І ілеханаў указвае, шго той-жа На-
палеон памёр-бы мала вядомым генера-
лам, ці палкоўнікам Буонапартэ,, калі-б 
стары РЭЖЫ.М праіснаваў у Францыі 
лішнія 75 год. Ці скажам Стаханаў 
застаўся-б шкому невядомым, калі-б у 
ыашли ікраше йрацяіьалі існаваць ста-
рыя парадкі. Толькі ва ўмовах перамог-
шага соцыял.зма змаглі з'явіцца героі 
— Стаханаў, Дземчанка, Чкалаў і ін-
шыя. 

Лічнасць у гісторы! бывав тольві та-
ды вялікай, калі яна дзейнічае ў ад-
паведнасц! з законам! эканам!чнага і 
najii'ibiiHara развщця, калі яна пра-
вільна выражав патрэбы перадавога 
класа ! вядзе яго па шляху вырашэн-
ня задач, ласхаўленых г!старыч.ным 
ходам на парадак дня. 

Выдатныя л!чнасц! могуць ператва-
рацца ў нуль, калі яны .ч-г-гауль су-
процьстаўляць свае !дэ! ! жаданн! 
законам эканам!чнага ! пал!тычнага раз-
віцця і патрэбам перадавога класа, мо-
гуць папасць у становішча неўдачні-
х а ў Дон-К.хотаў, вазамніўшых сябе 
сдзеячамі» гісторыі. 

завецца «крытычна-мыелячай лічнасцю». 
Ііа 1х погляду «крытычна-мыслячая л!ч-
насць» на свайму нраізволу можа змя-
няць ход псторыі, прыдапь г!сторыі іншы 
шрунак. Маса, народ, класы. щ як дны 
пагардл!ва называлі «талпа» нрадстауля-
юць пасіуны матэрыял, няздольны н! да 
ЯК1Х творчых дзеянняу. Маса — гэта сы-
рая глна, 3 якои «крытычна-мыслячая 
л!чнасць» можа ляпіць, што ёй угодна. 3 
гэтаи суб'ектыўна-ідэалісіычнай тэорыяй 
выцякала тамыка шдывцуальнага тэрора, 
сугуоа варожая псгарычным задачам про-
летарыята, справе стварэння масавай па-
літычнай парты! рабочага класа. 

«иакуль юнуюць «героі», уяуляючыя 
што !м дастаткова прасвяціць свае улас-
ыыя галивы, каб павесщ «талпу» усюды, 
куды !м угодна, каб ляц!ць з яе як з 
глшы усё, што !м уздумаепца, — царст-
ва разума застаецца прыгожай фр^зай. 
олагароднай марай. Яно иачне прыблшац-
ца да нас семшиьным! крокам! тольк! 
тады, кал! сама «талпа» стане героем г!-
старычнага дзеяння ! кал! у ёй, у гэтай 
серай «талпе», разаўецца адпаведная гэ-
таму самасазнанне». (Плеханаў). 

Гэта царства разума ажыцпяв!лася у 
нашай краіне, дзе сам народ пад к!раўн!ц-
твам ВКИ(б) стаў героем пстарычнага 
дзеяння, высунуў тысячы герояў, як!я 
аддаюць свае таленты ! здольнасц! на 
блага нашай радзімы. 

Г!сторыя нашай парты!, петорыя на-
шай кра!ны наказвае. што н! геро! ро-

бяць г!сторыю, а гісторыя роб!ць герояў. 
Не геро! ствараюць народ, а народ ства-
рае сва!х герояў ! рухае гісторыю напе-
рад. 

3 гэтага палажэння не вынікае адмаў-
ленне ц! прыпіжэнне рол! лічнасц! ў г!-
сторы!. Выдатныя л!чнасц!, геро! могуць 

!граць сур'ёзную роль у г!сторы! тольк! 
пастольк!, накольк! яны прав!льна разу-
меюць законы грамадскага разв!цця ! ве-
даюць, як !х зменяць к лешнаму. Вял!к! 
чалавек тым ! вядомы, што ён разумев 
глыбей !ншых ! ідзе далей !ншых у вы-
рашэнн! задач настаўленых сам!м ходам 
грамадскага разв!цця. Вял!к!я л!чнасц! 
прыдаюць руху свае асабл!васц!, садзей-
шчаюць, паскараюць ц! тармазяць ход 
пстарычнага развіцця, але яны не мо-
гуць змяшць ход пстарычнага разв!цця, 
яго законаў, не могуць прыдаць псто-
ры! іншага кірунку, як! вызначаецца ста-
новішчам вытворчых с!л ! характарам 
вытворчых аднос!н. ' 

Плеханау, выкладаючы маркс!сцкае ву-
чэнне аб рол! л!чнасц! ў гісторы! піша, 
што вял!к! чалавек тым ! вял!к, што ён 
бачыць далей іншых ! хоча мацней !н-
шых у вырашэнн! пастаўлепых задач. 

Такім! вял1к!м! лічнасцям! з'яўляюцц.а 
Маркс, Энгельс, 1ен!н ! Стал!н. Яны былі 
пачынальнікамі. Яны не гольк! бачыл! 
далей ус!х, але хацел! мацней ус!х у вы-
рашэнн! задач пастаўленных сам!м ходам 
пстарычнага разв!цця. Маркс—Энгельс— 
Лешн—Стал!н адкрыл! законы грамад-
скага развіцця, узброілі рабочы клас пе-
радавой рэволюцыйнай тэорыяй. Можпа 
было-б прывесщ многа прыкладаў, якія 
паказваюць роль настаўшкаў пролетарыя-
та Ў гісторыі. Дастаткова ўказаць на вя-
домыя апрэльскія тэз!сы Леніна, каб пе-
раканацца ў той выключнай рол!, якую 
ыграў Лен!н у справе падрыхтоўк! ! 

перамог! вял!кай Окцябрскай соцыял!с-
тычнай рэволюцьп ў нашай краіне. Ус-
вомшм лозунг! тагарыша Стал!на аб !н-
дустрыял!зацы! кра!ны. калектывізацыі 

сельскай гаспадарк! ! л!кв!дацы! кулац-
тва як класа на базе суцэльнай калек-
тыв!зацы!. Усе іэтыя лозунг! сведчаць аб 
выключнай рол! правадыроў нашай пар-
ты! Ў барацьбе за пабудову новага гра-
мадскага ладу. 

С!ла выдатных людзей вел!зарна. Яни 
аказваюць вял!к! ўплыў на ход пстарыч-
ных з'яў. Але гэтая с!ла дзейшчае да 
тых пор, нокуль выдатная л!чнасць вы-
коивае тую ролю, якая перад ёй пастаў-
лепа грамадствам, народам, класам, но-
куль яна выражае патрэбы перадавога 
класа грамадства. 

Тольк! большэвіцкая партыя ! яе твар-
пы Ленін ! Стал!н был! заўсёды звязаны 
3 масай, 3 народам. У гэтым с!ла ! ма-
гу тнасць нашай парты! ! яе правадыро/. 

Маркс!зм-ленін!зм, ведучы барацьбу з 
пародн!кам!, таксама падверг рэзкай кры-
тыцы погляды «легальных маркс!стаў», 
як!я сцвярджал!, што людз! наогул не 
здольны уздзейшчаць на ход гістарычных 
падзей, а з'яуляюцца иас!уным! наз!раль-
нікамі гэтых падзей. На !х думцы, гіста-
рычная неабходнасць ажыццяўляецца са-
ка па сабе, паміма людзей. Тэты пунк? 
поіляду адмаўляе роль л!чнасц! ў г!сто-
ры!. Пстарычныя законы, хаця ! ляжаць 
у аснове дзейнасц! людзей, у сваю чаргу 
о'яўляюцца вынікам дзеянняў людзей, 
мае, класаў ! !х барацьбы. 

Фашысцк!я мракабесы накшталт Птле-
ра вазамшушыя сябе «дзелацелям!» гісто-
ры! думаюць, што ад !х вол! залежыць лес 
г!сторы!. яе законы, змяненне кірунку 5 
гісторыі. Н!як!я Гітлеры, Еашбалы не 
здольны прыдаць псторы! !ншага кірунку, 
павяонуць кола г!сторы! назад. Унутраная 
логіка грамадскага разв!цця, сапраўдны 
тварэц гісторы!, германск! народ змяце 
ус!х гэтых гітлераў, вазамн!^ых сябе 
«дзелацелям!» гісторыі туды, «куды г!-
сторыя Ў не так адда.іеным будучым ад-
правіць мабыць ! само кап!тал!стычнае 
грамадства» (Молатаў). 

Дац. ЧЫМБУРГ. 

Менск, друкарня «Звязды». Облліт № 542. Тыраж 1.500. Адкаіны рэдактар I. М. ЛЕВІН. 


