
Комсамольскае жыццё 

ПРАКТЫКАВАЦЬ ТЗАРЗТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ 
Жыццёвай неабходнасцю кожнага ра-

ботшка з'яўляецца пытанне авалодвання 
большэвізмам. Прадукцыйнасць працы ў 
многім залежыць ад умения правільна 
разумець аб'евтыўную рэальнасць у пры-
родзе І грамадстве. Указание таварыша 
Сталіна аб палітычнай закалцы нашых 
кадраў сталіць перад намі задачу глыбо-
кага вывучэння творау класікаў марксіз-
ма-ленінізма. 

Прайшоўшая на хімфаку тэарэтычная 
канферэнцыя па рабоце В. I. Леніна «Дзве 
тактыкі соцыял-дэмакратыі ў дэмакратыч-
най рэволюцыі» наказала, што асноўная 
маса сгудэнтаў здольна не толькі глыбо-
ка вывучаць асобныя работы класікаў 
марксізма-ленінізма, але і рабіць па іх 
добрыя даклады. 3 настаўленых на фа-

культэце 15 дакладаў на «выдатна» зра-
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білі даклады гт. Азбедь, Пеўзнер (Івурс), 
Музьгкіна, Заяц і Пратасевіч (II курс), 
Майсеева (III курс). Цікавыш былі вы-
ступленні тт. Еарпучка, Жыгалковіча і 
Гузман. Гэтыя таварьппы старанна рых-
таваліся да кайферэнцыі. 

Як недахоп натрэбна адзйачыць, што 
да ўдзелу ў рабоце канферэнцыі было ма-
ла прыцятнута ўнесаюзнай коладзі і не-
сур'ёзныя адносіны да канферэнцыі асоб-
ных комсамольцаў (Дубін I курс, Гарэлік Е. 
II курс, Шыцік і Баравік IV курс). 

Воныг праведзенай канферэнцыі паказ-
вае, што ў далейшык патрэбна практы-
каваць надобныя канферэнцыі па асобных 
главах гісторыі нашай партыі і творах 
класікаў йарксізма-ленійізка. 

А. МІРОНЧЫК. 

КОМСАМОЛ ЬЦЫ - НАВІЧКІ 
у гэтык годзе комсакольская аргані-

зацыя гістфака прыняла ў свае рады 11 
лепшых студэнтаў малодшых курсаў. Усе 
ЯНЫ з'яўляюцца выдатнікамі і ўдарніка-
мі вучобы, ініцыятарамі абаронна-фіз-
культурнай работы на факультэце. 

5 красавіка адбылася нарада комса-
ыольцаў-навічкоў па абмену вонытам 
ырацы ў комсамоле. Маладыя койсамоль-
цы гаварылі аб сваёй вучобе, гракадскай 
рабоце, быце і т. д. 

Тав. Вінакур расказвае аб сабе: «Я 
працую профоргам I групы; II курса. Усе 
студэнты маёй групы—члены нрофсаю-
за. Я атрымала нрава інструктара ППХА. 
Зараз займаюся ў аўташколе, вывучаю 
станкавы кулямёт і рыхтуюся да гімна-
стычных спаборніцтваў». 

У дні гістарычнага XVIII з'езда ВКП(б) 
была нрынята ў комсамол студэнтка 
I курса тав. Сверж. Яна займаецца на 

«выдатна» і «добра», актыўная фіз-

культурніца, здае нормы на значок 
ВС II ст. 

Малады комсамолец тав. Макарэнка 
выбран комсоргам III гр. II курса. Ён 
атрымаў званне кулямётчыка, варашы-
лаўскага конніка, здаў нормы на ППХА 
П ст. Усе комсамольцы яго груны аба-
ііязаліся к святу 1 мая стаць варашы-
лаўскімі стралкамі. 

Комсамолец тав. Агеенка яраводзіць 
агітацыйную работу на быўшым выбар-
чым участку, выстунаў з дакладам на 
тэарэтычнай канферэнцыі. Тав. Кандра-
таў вучыцца ў снайперскай школе, бу-
дзе ўдзельнічаць у міжфакультэцкіх гім-
настычных спабсрніцтвах. 

Вось яно каштоўнае нанаўненне слаў-
нага комсамола. 

На нарадзе ўсе комсамольцы ўзялі 
абавязацельствы сустрэць свята нрацоў-
ных—1 мая новымі надарункамі соцыялі-
стмчнай радзіме. 

П. ЧАРНЯЎСКІ. 
Саиратар коме, бюро гістфака. 
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НА ЗДЫМКУ: пагранічнін-орвэнаносец тав. НАЙДЗЁНАЎ Ф. К. сярод студзнтаў 
БДУ' Фото Л. А. Мазелева. 

с у с т р э ч а 3 п а г р в н і ч н і к н м і 

ДА КАНЦА ЛІКВІДАВАЦЬ НЕДАХОПЫ 
Інтарнат БДУ на Рэволюцыйнай вулі-

цы існуе яшчэ першы год. Зараз там 
створаны ўсе неабходныя ўмовы для 
жыцця і работы студэнтаў. Студэнты 
насля вучобы могуць культурна адпа-
чываць і займацца. Ёсць радыё, газеты, 
шахматы, шашкі. Пасля зімовых канікул 
студэнтам былі выданы нростыні і на-
валачкі-

Побач 3 гэтым інтэрнат яшчэ мае рад 
істотных недахонаў. Так, напрыклад, у 
векаторых накоях студэнты ўстроілі 
нральню (пакоі М» 3 і 4), дзе ініцыята-
рам гэтай снравы з'яўляецца тав. Hat-
марк. Былі і горшыя справы. Студзнтка 

Лапно 3 самага пачатку навучальнага 
года займалася кражамі ў накоях. У жы-
хароў гэтага накоя нехалала смеласці 
выкрыць гэтыя агіднасці. 

Гэта яшчэ раз наказвае на недастат-
ковасць палітыка-выхаваўчай работы ў 
інтэрнаце. Дрэнна абстаіць справа з 
тэхнічнымі работнікамі, з якіх некато-
рыя працуюць не за совесць, а за страх. 
Былі вьптадкі, калі ў пакоі, дзе знахо-
дзіліся студэнты, хворыя грыпнам, тэм-
пература была не вышэй 10®, а пакоі 
не атанліваліся толькі таму, што тэх-
працаўніца ўходзіла гуляць У_го£ад.__ 

Р В А Ч Ы 
^ Да ліку людзей, якія імкнуцца па-

^ольш урваць 3 дзяржавы і наменш даць 
ёй натрэбна аднесці лабарантаў фізмата 
тт. Федашчака, Мееровіча і Біруля. 

Не так даўно яны нрадставілі рахунак 
завочнаму сектару універсітэта, у якім 
натрабавалі за праробленыя 34 гадзіны 
995 руб. Гэта значыць на 30 руб. за 
гадзіну, больш стаўкі нрафесара. 

Федашчак і Біруля прадсташілі «дага-
вор» на оплату ім, як лабарантам За-
вочнага сектара, па 9 — 1 8 руб. у гадзі-
ні'. Пасля таго, як завочны сектар ад-
мовіўся падпісаць гэты рвацкі дагавор, 
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яны зусім не вышлі на работу, чым сар-
валі практычныя заняткі студэнтаў. 
9 красавіка 1 9 3 9 г. гэтыя рвачы так-
сама не вышлі на работу. 

У дадатак да асноўнай стаўкі яны 
дабіваюцца ўстанаўлення дадатковай 
аплаты «за абслугоўванне завочнага сек-
тара». 

Тав. Некрашэвіч, як заг. кафедры фізі-
кі, не толькі не. змагаецца супроць гэтых 
рвацкіх настрояў, але надтрымлівае іх, 
дабіваючыся падпісання рвацкіх дага-
вораў. 

СУВОРАУ. 

АДЗІН 3 Н Я МНОПХ 
Пераважная большасць студэнтаў уні-

версітэта на працягу ўсяго навучальнага 
года ўнорна працуе над праграмным 
матэрыялам. Сгудэнцтва авалодвае асно-
вамі марксізма-ленінізма. Яно скарыстоў-
вае ўсе магчымасці для вучобы, якія ім 
прадставілі нартыя і ўрад. 

На вялікі жаль, ва універсітэце ёсць 
нязначная колькасць студэнтаў, якія 
з'яўляюцца парушальнікамі працоўнай 
дысцыпліны. Яны спазняюцца на лекцыі, 
прапускаюць іх, сістэматычна не нра-
пуюць над праграмным матэрыялам, 
і дарэмна атрымоўваюць стыпендыю. 

Студэнт II курса гістфака тав. Позняк 
упаўне «законна» можа пратэндаваць на 
першае месца сярод гэтых лодыраў і пра-
гульшчыкаў. 27 сакавіка ён без уважлі-
най прычыны нрапусціў вучэбны лзень. 
1 і 4 врасавіка ён прагуляў 4 гадзіны 
вучэбнага часу. 

Тав. Позняк зусім не рыхтуецца да 
якзаменацыйнай сесіі. Гэта ў яго ўвай-

шло ў традыцыю. У мінулым годзе ла-
цінскую мову і гісторыю народаў СССР 
ён здаваў два разы. 

Позняк на декцыях вядзе сябе неда-
нушчальна, часта ад вывладчываў 
атрымоўвае па некалькі заўваг за сваю 
недысцыплінаванасць. 

Тав. Позняк з'яўляецца комсамольцам, 
але комсамольскай дысцьшліны за сабой 
не адчувае. Зусім не наведвае сходы, не 
нрымае ніякага ўдзеду ў грамадскім 
жыцці. 

Позняковых у нас нямнога, аднак, яны 
зрываюць працоўную дысцынліну, сваімі 
наводзінамі, разлагаюча дзейнічаюць наі 
астатніх студэнтаў. На жаль, гэтых Поз-
няковых не взауважагоць» на факультэ-
тах НІ комсоргі,-ні прафоргі курсаў, ні 
старасты грун, чым, безумоўна, не 
спрыягоць умацвваннго дысцыплшы і 
паляпшэнню якасці вучоЛы. А. 

7 красавіка студэнтьн БДУ сустрэліся з 
героямі-награнічнікамі падшэфнага Заслаў-
скага пагранатрада тт. Найдзёнавым і 
Ерыжовым, якіх урад адзначыў вышэй-
шай узнагародай. 

Ордэнаносец тав. Найдзёнаў расвазаў 
студэнтам аб жыцці на граніцы, трывож-
ным і поўнакроўным, аб пачэснай служ-
бе пагранічніка. Ён расказаў нам аб тым, 
як, карыстаючыся цемрай ночы, стараюц-
ца пралезці ў нашу краіну бандыты і ды-
версанты. Але іх, як бы яны не маскіра-
валіся, заўсёды насцігае вострае вока со-
вецкіх пагранічнікаў. 

3 адказным словам ад студэнтаў вы-
ст>-піў тав. Кучар. Ён сказаў: «Тавары-
шы, мы слухалі апавяданне героя-награ-
нічніка тав. Найдзёнава як ён і яго тава-
рьпны кожны час, кожную мінуту, зна-
ходзячыся над нагрозай быць забітымі фа-
шысцкай куляй, абараняюць свяшчэнныя 
граніцы Совецкага Саюза. 

Мы, студэнты і навуковыя работнікі, 
гатовы на нершаму закліку партыі і ўрадв 
выступіць супроць нашых ворагаў і на-
несці ім такі ўдар, каб ужо ніякім ды-
версантам не нрыходзілася болей нерасгу-
наць нашых граніц». ШАХАВЕЦ. 

Забыты ўчастак работы 
Як не дзіўна, але да гэтага часу аспі-

ранты універсітэта не ахонлены соцыяліс-
тычным спапорніцтвам. Hi мясцком, ні 
партыйная груна гэтым пытаннем не 
займаліся. I не толькі яны. Дырэкцыя, 
партком таксама палажыліся па самацёк. 

Не сакрэт, што падрыхтоўка но-
вых навуковых кадрау ва уні-
версітэце не на належнай вьпны-
ні. Абследванне, якое праводзіў Нар-
камаоветы БССР, выявіла рад ненар-
мальных з'яў у вучобе аспірантаў (невы-
кананне кандыдацкагд мінімуму, адсут-
насць умоў вучобы і інш.). Але і Нарка-
масветы па нейкіх певядомых прычы-
нах абышоў пытанне соцыялістычнага 
снаборніцтва сярод аспірантаў. 

Безумоўна, большасць аспірантаў ве-
даюць якую сур'ёзную і адказную задачу 
яны прынялі на сябе, рыхтуючыся стаць 
выхавацелямі совецкага студэнцтва. Сярод 
ІХ тав. Ротабыльскі, які на «выдатна» 
кончыў сваю вучобу за 1 9 3 8 / 3 9 вучэб-
ны год, тав. Шкляр, Хейфец і інш. 

— * — 
КАРЫКАТУРА НА БУФЕТ 
Даволі непрыглядны яалюнак прадстаў-

ляе сабой універсітэцкі буфет. За пры-
лаўкам І на прылаўку заўсёды брудна. 
Сталы НІКОЛІ не выціраюцца. Рэдка мож-
на знайсці ножык ці вілку. Асартымент 
нрадуктаў вельмі бедны: апрача гарэлых, 
халодных аладдзяў і кіселя ў буфеце ні-
чогаі не знойдзеце. 

У часе перапынку буфетчыца прымае 
прадукты, якія дастаўляюць з фабрыкі-
кухні, а студэнты застаюцца неабслужа-
нымі. 

Еалі да ўсяго гэтага дадаць, што бу-
фетчыца тав. Ждановіч праяўляе грубас-
ці, пад час рэжучыя вушы, то мімаволі 
ўзнікае пытанне: каму натрэбен такі бу-
фет? 

КАХАНОЎСКІ. 

ГІМНАСТЫЧНЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ 
1 7 — 1 8 красавіка ў БДУ будуць пра-

водзіцца традыцыйныя міжфакульт.едкія 
спаборніцтвы па гімнастыцы. 

У снаборніцтвах прымуць удзел , не 
менш 80 чалавек. Цікава, што ў гэтых 
спаборніцтвах упершыню ва ўніверсітэце 
будуць удзельнічаць навічкі і гімнасты 
III разраду. 

Лепшыя гімнасты ўніверсітэта тт. Доб-
равольскі, Пушны, Сушок, Серафімава, 
Семёнава, Грэк і др. прадэманструюць 
свае дасягненні за апошні час. 

Сааборніцтвы будуцц спрыяць далейша* 
му развіццю гімнастыкі, як аднаго з важ-
нейшыі відаў абароннага спорта. 

РАЙХЛІН. 

Гэтыя станоўчыя нрыклады не сталі 
цабыткам усіх аспірантаў. А гэта неаб-
ходна зрабіць і чым хутчэй, тым лепш. 

Спаборніцтва нз леншую здачу канды-
дацкага мінімума, спаборніцтва па навуко-
за-даследчай і абароннай рабоце павінна 
ахапіць усіх аспірантаў універсітэта. 

Выдатнай падрыхтоўкай навіуковых 
кадраў адкажам на адозву калектыва за-
вода «Красный пролетарий». 

КРЭСНІКАЎ, 

ПЛ СЛЯДМХ НАШЫХ 
ВЫСТУПЛЕННЯЎ 

Дырэкцыя універсітэта разгледзеўшы 
заметку «Больш •j'Bari аспірантам», зме-
шчаную ў нашай газеце за нумарам 6(80) , 
паведаміла аб прьгаятых мерах. 

Праф. Годневу і вучонаму сакратару 
тав. Дудзінскаму даручана скласці рас-
клад па вывучэиню замежных моў і фі-
ласофіі так, каб не было разрыва вучэб-
нага дня. У раскладзе павінна быць вылу-
чана два дні ў шасцідзёнку для самастой-
най работы аспірантаў. 

Для заняткаў аспірантаў дадаткова вы-
значаны новыя аудыторыі. 

АД РЭДАКЦЫІ 
У нашай газеце у нумары 7(81) ад 

4 красавіка г. г. у зртыкуле «Самачын-
ствы Рыбакова» правідлова ўказвалася 
аб тым, што старшыня нрафкома тав. 
Рыбакоў пры ўзысканні дзяржаўнай маё-
масці дапусціў моманты грубасці і нячу-
лых адносін да студэнтаў, у прыватнасці 
да тав. Кухаронка. 

Аднак, разам з гэтым, рэдакцыя да-
пусціла памылку, не мабілізаваўшы сту-
дэнтаў і навуковых работнікаў на бараць-
бу за ахову дзяржаўнай маёмасці. 

Рэдакцыя мае матэрыялы, якія гаво-
рапь аб тым, што ва універсітэце ёсць 
іюдзі, няздаўшыя да гэтага часу, атры-
маную імі дзяржаўную маёмасць (Кака-
шынскі — натэфон з J 6 пласцінкамІ, 
Бабчонак Н. — адна балалайка, Шэнеле-
віч (IV курс біяфака) — касцюм каштоў. 
насцю ў 94 руб., Бондаровіч Г. — адна 
балалайка, Лагунчык Н. (IV курс фізма-
та) — 4 гітары, I мандола, 2 манда-
лііш). 

Відавочна, яны чакаюць пакуль да іх 
будуць прыняты адпаведныя меры. 

Адн. рэдактар 1. М. ЛЕВ1И, 
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