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ПРИВЕТСТВЕННАЯ

ННУХШЬНА ПРАВОДЗіЦЬ
У ШЫЦЦЁ РАШЭННі
ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ
У сваім рашэнні пленум ЦК ВЛКСМ
адзпачыў, што пастанова отрзеньскага Пленума ЦК В Ш ( б ) <Аб памылках
партарганізацый пры выклвд'шни! комуністаў 3 партыі, аб фармальна-бю^
ркратычных адносінах да апеляцый
вы'влючаных з ВКіП(б) і аб мерах па
ўстранейню гэтых недахолаў» цалкам
аднооідца да ленін«кага коікамола.
Пленум Цэнтральнага Камітата ВЛКСМ
на падставе рашэнняў студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) абавязаў усе
комсамольсвія арганіізацыі неадкладна
выправіць грубыя п а м ы ж і , якія былі
дапупічаны пры выключэніні комсамольцаў' 3 радоў ВЛКСМ. Пленум яшчэ раз
падкрэсліў, што «Уся работа-Ленинскага комісамола праследуе адну мэту —
выхаваяне маладых людзей у духу вомуніз'ма, у ,р'ху адданасці комуністычн к партьіі і яе Сталінг.каму Цоттральнаму Камітэту».

ПЕСНЯ

Из кинофильма «Папаиинцы»

Ш т а ^
Матші
р ^ т ш !

Вас крылья Советов умчали на полюс.
Вы подняли флаг наш на нем.

.

И Волга, волнуясь, и Дон, беспокоясь.
За ваппім следили путем.
Кіюпштаідт вас встречает,
Москва обнимает,
К себе зазывают
Амур и Кавказ.
От края до края
страна молодая.
Ст{іана трудовая
приветствует вас!
Ничто не сломило—ни вьюги, ни тучи.
Пп штормы полярных морей,
Четверку отважных, четверку могучих.
Четверку советских люд<?й.
Когда ж вашу льдину ветра разорвали
В далеких гренлаидских краях, —
Мы ночи не спали, мы весточек ждали.
Мы карту держали в руках.
Вас буря не смыла волною тяжелой
И нас разлучить не смогла, —
Сквозь сумрак и холод неслись
ледоколы,

Наша
комсамольская
-арганізацыя
павІЕна неадкладна,
па-большэвіцку,
вытіравіць дапушчаныя памылш.
Па-першае, пеабходна зараз-жа перазгл«дзбць усе оправы
няправільна
выключаных
комсамольцаў, і ў кожным выпадіку аднаўляць у радах ЛКСМБ
тых комсамольцаў, я к і я не заслугоўваюць выключэння.
Усіх адноўленых
комісамольцаў трэба неадкладна
прыцягауць да автыўнага комсамольскага
лсы'цця. Па-другое,
сурова
пакараць
тых комсамольцаў, якія бешадстаўна
ашэльмаівалі чэсных і адданых оправе
Леніна—Сталіна таварышаў.
Па-трэцяе, рэаб^л'ітаваць гых комсамольцаў,
я к і я ў свой час зняслаўлены і няправільна запятнаны на старонках друку.
ВыЕОпваючы рапгэнні пленума ЦК
ВЛКСМ, ирэба ср'ёзна
і
штодзённа
праводзіць у жыццё лозунг таварыша
Сталіна аб авалоданні большэвізмам.
аб авалоданні гэорыяй марк€Ізма-ленінізма. ІІЖ тым, друкуемыя матэрыялы Ў сёняшнім нумары нашай газеты
гаво^мць аб сур'ёэных прарывах, якія
маюць месца ў рабоце комсамольскіх і
профсаюзных палітшкол. На апошняй
парадзе прапаганды-стаў комсамольсюіх
школ быў ртрыт рад недахопаў. Да
ліку педахопаў трэба аднесціі дрэнную
падрыхтоўку коміоамольцаў да палітзалятак (школа тав. Кавалёва, Германа
І Л)р.), дрэннае наведванне
заняткаў
радам ком'самольцаў (Гуцьво, Паваротны
І др.), нездавальняючая работа
нартвабінета (адюутнасць семінара
і
лекцый па гісторыі СССР для гграпагандыстаў, метадычных указанняў, недахоп мастацкай л і т а р а т ^ ы ,
наглядных дапаможнікаў. адсутнагць падручн к а ў ) , да г;дага часу не ўрэгулявана
пытанне з памшпканнямі для палітПГК.0Л, адсутнічае патрэбная данамога
маладым гарапагандыстам.
У БДУ за тэты год кадры комсамольСКІХ прапагандыстаў і агітатараў значпа выраслі. Асабліва ў час паідрыхтоўк і да выбараў у Вярхоўны Совет СССР
былі выяўлены выдатныя шранагандысты і агітатары. Задача заключаецца ў тым, каб аказ;вадь ім сістэматычную даіпамогу ў рабоце і вучобе.
Рашэнні сакаівй'цкага
пленума ЦК
ВЛКСМ абавязваюць кожнага' комсамоль«кага
кіраўйка
па-большэвіцву
вьгправіць дапупічаныя памылкі і сістэматыч'на выхоўваць комсамольцаіў і
моладзь у духу большэвізма. Гэту 'задачу мы павінны выканаць з гонарам

О Р Г А Н

УВЕСЬ НЯрОД ВІТЯЕ ГЕРОЯУ
Доблес-ная чацвё])ка совецікіх
герояў—Папанін, Крэнкель,
йіырпіоў'
і
Фёдараў пасля 9-месячнага нрабывання на ' дрэйфуючай крызе прыбыла ў
Маоківу.
3 затаенным хваляваннем уся краіна
сачыла за гераічнай работай напанінцаў—слаўных патрыётаў соцыялістычнай радэімы.
У імя 'радзімы яны му.кна выканалі
задание партыі і ўрада. Шранога папанінцаў ёсць перамога ўсяго совецкага народа. Самі героі ў сваім нісьме
на імя тавгфыша Сталіна піпіуць:
— Усё, іпто мы зрабілі, гэта не

асабісты подва" чатырох чалавеж—іКожная тэхіпчвая, або навуковая перамога гэта паказальнік узіюўню культуры ўсёй краіны. Носпех нашай жспедыцыі быў надрыхтаван 20-ю годамі
соцыялістычных перамог.
Павувовыя свае нртіцы мужныя палярнікі прыовячаюць Іосіфу Віса:рыёнпвічу Сіа.тіну.
Слава героям—нераможцам Паўночнага полюс,а!
Слава правадыру ігародаў таварышу
Сталіну, выхаваўшаму выдатнае племя
совецкіх вучоных!

Нх воля народа вела,
rojw, напіе знамя, на льдине суровой!
Взошли вы на борт корабля
И н<"жное слово, отцовское слово
Вам Сталин послал из Кремля.
Н вот напій трубы трубят о победе,
А в этот торжественлый час
На льдинах далеких скучают медведи
И иуночки плачут о вас.
Отчизна героев приветствовать рада
На мачту взвивается флаг.
Вдали показались огни Ленинграда,
Свой путь завершает «Ермак».
Кронштадт ваіс встречает,
Москва обн^імает,
К себе зазывают
Амур и Кавйгіз.
От края до края
страна молодая.
Страна трудовая
приветствует васі
Виктор ГУСЕВ.

РАЗГАРНУЦЬ АПТРАБОТУ НА УЧАСТКУ
Выдатнай школай налітычнага выхавання была кам'панія па выбарах
у Вярхоўны Совет СССР. 46 нашых
агітатараў пра.цавгйі на 26 выба|>чым
yiacTity. Таюія агіггатары, як Шац. Панова, Дэраш, Калінін. Пузеус-кая. Куз
пяцоў, Райхліін, Стаінкевіч 'і іншыя
правялі больпі 10 заняткаў. Яны ў^е,
як адзін, вадзілі сваіх слухачоў у Дом
урада, на выстаўку. а таксама і ў Дом
Чырвонай Арміі. Яны проста і з|>азумела неслі большэвіцкае .слова ў шы
рокія масы працоўных.
Набл'іжаюцца
выбары ў Вярхоўны
Совет БССР. Ужо вылучаны і працуюць 38 агітатараў.
Агітатар Юдзін
ужо правёў 7 заняткаў. 1 гутаркі з выбаршчыкамі праходзяць жыва. Выба-ршчЫіКІ цівавяцца самымі рознастайнымі пытаннямі і самі расказваюць
сваім мінульш і цяперашнім жыцці.

Вось Глезер—старуха 73 год, яе муж
загінуў у імінерыялістычную вайну—
гаворыць:
— Я иакутвала. галадала са сваімі
мальпіі дзецьмі, нават не мела свайго
пакоя. Цяпер-жа я жыву добра, ра• дагна. Мае два сыны працуюць на фабры цы «Кастрычні'К», з'яўляюццаетаханаўцамі. Маюць сваю кватару^
Яна, ЯІК І усе астатнія хатнія гаопадыйі, ад усяго сэрца дзякуе роднага
Сталіна за радаснае і шчасліівае жыццё.
Вялікую нянавісць да ворагаў народа выклі'каў працэс «права-трацмсцкага блока». Лысоўхкая Ядвіга, Чэрчэс,
Барэйка гавораць; «Звяры хацеліі напіай врыва. Смерць праклятым гадам!
Сабакаім—^,абачая смерць!»

цё я аддам усе свае сілы. Ніякаму ворагу не будае месца на нашай роднай
ЗЯМЛІ.
Жанчыны 26 выбарчага ўча«ткхі, як
І увесь совецкі народ, цікавяцца жыццём нашай краі'ны, цікавяцца, як жывуць
працоўныя
ў кашталктычных
краіінах.
I агітатары навінны ведаць, што поспех выбараў рашаецца на выбарчым
участку. Трэба несці палкае
большэвіцкае слова ў кожны дом, трэба дабіцца таго, каб не асталаоя ні аднаго выбаршчыка, неахопленага большэвіцкай
агітацыяй.
У надыходзячых выбарах увесь совецкі народ яшчэ раз прадэманструе
перад усім светам сваю
непарушную
згуртавана'Сць вакол вялікай парты і
Леніна—Сталіна, вакол дарагога і лю-

— Наша партыя,—гаворыць Іваноўская,—наш родны Сталін далі нам шчаслівае І радаснае жыццё і за гэта жыц- бімага нашаіга Оталіна.П. КУХАРОНАК

РУКЯ РУКУ

МЫЕ...

ДА АДКАЗНАСЦІ

Не так даўно давялося та®. Безбародку часова (а ыы-б сказал! мінут-.
на) заяяць паюаду прарэктара па гаспадарчай частцы БДУ. I якраз у той
час, калі лейцы гаспадарчага кіраўніцтва былі Ў руках
Безбародкі, адзін
прафесар ад'язджаў з БДУ, другі но
прыязджаў з-за адсутпасці кватэр. Але
ўсё гэта Безбародку яіволькі не турбавала. Яго не датычыла, што ва універоітэ'Це ®яма вы'сокакваліфікавшых
спецыллістаў па большасці прадметаў.
Свая рубаха, як гавораць, бліжэй да
цела. I вось Безбародка, трымаючьгся
гэтага старага прынцъшу, скарыстоўвае службовую пасаду ў сваіх асаібіс/гых інтарасах. Ен рашыў, не ўпуокаючы а і мінуты, нрыбраць
да сваіх
рук тую кватэру, якал была прьюначана вавуковым работнікам.
Тэрмінова ў кабіяет быў івыклікан
ТЭХН1К. Задавпе алошняму было кат.эгарычнае: у дваццаць чатыры гадзіны
адрамантаваць кватэру з трох пакояў.
Забегалі, замітусіліся—'тэхнк, п.тотні-'
кі. муляры
і іншы'я
спецыялісты.
Адзін 3 іх яёс ц в і к і , другі вакіроўваўся на адіной назе ў барак за электрычным лічыльнікам, яа пародах везлі
лісты фанеры, апілкі,

Практычныя заняткі матацыклістаў.

Узмоцнім падрыхтоуку да ^імнастычных спаборніцтвау

у врасавіку будуць праведзены гім- ненармальным. Але гэтым яа г к т ф а к у
настычныя спаборніцтвы. Часу астало- мала цікавяцца. Hi сакратар
бюро
оя мала,
а падрыхтоўчая работа да ЛКОМБ тав. Ладуцька, н і ваевна-фізопаборніцтваў амаль не раопачата. 3
культурйы работнік, н і профбюро фаЖыхары дома 26/31 па Ленінскай 24 лепшых гімяастаў, вылучаных фа- культэта я і я к і х мер яе ярымаюць, каб
былі здзіўлены: як гэта мзгло быць. культэтамі для ўдзелу ў спаборніцтвах,
работу да
гімнаістычную
секцыю палепшыць падрыхтоўчую
пгго за адну ноч кватэру адрамантава- наведваюць
гімнастычных
спаборніцтваў.
лі? Ды і мы таксама здзіўлены гэтым. толькі 6 чалавек.
Фізорг гістфака А. КРЫШЧАНОВІЧ.
Такое стаяовішча з'яўляецца зусім
Бо калі справа ідзе аб рамонце інтэрната^ то праходзяць месяцы. Больш
таго, мы едзіўлены, што аб прадзелках
»»
Безбародкі ( я к і , да рэчы, меў не горшую кватэру ў горадзе), бяісспрэчна,
Над такім загалоўвам была змешчаЗаметка «Аб адным выступлеяні»
ведалі універсіітэцкія арганізацыі і ў на заметка ў фавультэцкай насцеяга- палітычна
з'яўляецца
няправільнай,
прыватнасці мясцком. Бедалі, але маў- зеце біяфака, якая насіла яўна па- яна накіравана
на зажым крытыкі,
чалі і зараз маўчаць.
клёпніцкі характар на студэнта Y кур- аўтар заметві стаў на шлях падхалімса
біяфака тав. Пятровіча. Аўтар за- ства работніікам кафедры і паклёпйіцАдсутнасць 6ольшэвіі<^сай крытыкі і
ў тва на чэсных таварышаў.
сшаікрытыкі сярод
адміністрацыйна- меткі абвінавачвае тав. Нятровіча
антыда'рвінізме,
прышывае
яму
хлусРэдактар фаікультэцкай газеты (гав.
тэхнічнага персанала БДУ прыводзіць
лівае
абвінавачванне
ў
імкненні
зн/ць
Пыж
замест таго, лсаб праверыць j t e гэда таяч), што ствараецца цэлая сістэмя
дарвінізму. тыя факты і потым змясціць матэрыяя,
ўгодніцтва
і падхалімажа. Адным з чытку „курса лекцый па
першых падхалімаў і ўгоднікаў з'яў- Паклёпніцкі сцвяірджае, што Пятровіч змясціў заметку без усякай праверкі.
ўстаноўлена.
ляецца той самы
Безбародка. Даіволі піколі не зцае залкі разам з усімі сту- Больш таго, калі было
дэнтамі
і
(называеіягояадхалімамі.,
Далей
што
факты
не
адпавядаюць
сапраўдўказаць, што
ён іюшуўся
залеоці
прыходзіць да бязглуздзіцы, насці, Пыж, як рэдактар газеты, упарта
опраіву іна студэнта Кучука- я«і ў свой аўтар
час :на профсаюзным сходзе крытыіка- заяўляючы, што «Пятровіч мае фізія- 3 гэтым не згаджаўся. Пытанне прываў Лоцманава. Або вось другі факт: лагічную П'рагнасць да таго, каб як ма- шлося паставіць на пасяджэнні прафтав.
тав. Бабраўніцкі яшчэ яе пасііеў пры- га менш атрымаць ведаў». I гэтаўсё кома БДУ. Прафком папярэдзіў
ступіць да п р ц ы ў БДУ, яж Безбарод- ў той час, калі тав. Пятровіч з'яўіляец- Пыжа за ўпартае непрызнанне оваёй
ка і Ліхтарнікаў
мабілізавалі
свой ца выдатнікам і адзін з першых наш- памылюі І прапанаваў яму даць у настуиным нумары газеты, абвярг^ючы маапарат, каб пад^раць
і адвезці лвп- саў навуковую работу.
шую універсітэцкую мэблю ў ківатэру
Далей аўтар пачынае чытаць брэда- тэрыял на заметку «Аб адным выступленніэ. Але тав. Пыж гэтага рашэння
рэктара.
вую мараль. Ен заяўляе, што тав. Пяпрафкома не выканаў і заявіў: «я гэУ сваю чаргу тав. Бабраўніцкі і тав. тровіч «не паважае старэйшых» (!). тага рабіць не бу]Гу, бо можа мянетаЛіхтарнікаў, беэумоўна, ведаюць, што Оправа ў тым, /што тав. іПятровіч, высту- ды знімуць 3 работы рэдактара газеты,
Безбародка незашнна заняў каатэ-ру, паючы на пасяджэнні кафедры беспаз- мне гэта праца абрыдзела>.
але Н1ЯКІХ мер яе прымаюць. Аб'&к- ванковых, ікалі яго стала перабіваць
Камітэт комісамола павінен задяцца
тыўна атрымліваецца так, што «рука- асктэйт Чэрамкаваі, сказаў:
«Пача- гэтым фактам і прызваць зарваўшагаруку мые...»
каіце, дайце мне сказаць, а потым мо- ся чын^шу да парадку.
Я. ПАУЛОУСКІ.
жаце гаварыцы.
А. СЦЕПАНЕНКА.

АБ АДНЬШ ВЫСТУПЛЕННІ"

УЗОРНА АРГАНІЗАВАЦЬ ПАІІІТВУЧОБУ
Усім вядома вялікае значэнне
палітвучобы Ў оправе падрыхтоўкі высокаякасных совецкіх спецыялістаў, опецыялістаў,
авадолаўшых
ву^эннем
марксізма-ленінізма, ведаючых гісторыю яашай большэвіцкай партыі.
Але, на вялікі жаль, гэтаму важнейшаіму пытанню ў qac ва
ўншерсітэце
да гэтага часу не ўдзяляецца дастагковай ўвагі. Кіраўніцтва палітшколамі з
боку партыйнага і комсамольсюага камітэтаў, а таксама і прафкома яшчэ
нодастаткова. У палітшколах
надзвычай часта зменьваюцца прапагандысты.
Напрывлад, у профпалітшколе 3 курса
гістфака за тэты навучальны год прапагандысты зыеньваліся тры
рады. У
большасці
профпалітшкол і
чалтцы
комсамольсюіх школ
прапагандысты
змеяены па 2—3 разы. Гэта «перамяшчальная чахарда», безумоўна, вельмі
адбіваецца на якасці палітзанятак, але
гэта ніколькі не турбуе камітэт комсамола (сакратар Буякоў) і партком (адказны за палітвучобу Мільман).
У Б Д У ёсць цэлы рад прапагандыстаў — членаў партыі і комсамольцаў,
якія вельмі сур'ёзна адносяцца да палітвучобы, «а заняткі прыходзяць добра падрыхтаванымі, скарыстоўваюць цікавыя факты з гісторыі народаў СССР
Менск, друк^ня «Звязды»

(Прыляжаева, Кучар, Мапгчыцкі, Розенгауз, Кавалёў, ІІражаловіч, Бандаровіч).
Разам 3 гэтым ёсць і такія прапагандысты, якія несур'ёзна адносяцца да
палітзанятаіс, не рыхтуюцца да іх, напрыклад, тав. Раскіна
(аспірантка I I I
курса гіетфака), яна заняткі праводзіць
толькі па падручніку, нецікава, у той
час як слухачы яе палітпшолы
рыхтуюцца 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
штодзённая дапамога, аднак пры БДУ не
створаяы спрыяючыя ўмовы для іх вучобы. Парткабанет (загадчык т. Стронгіна) працуе надзвычай дрэнна. У кабінеце няма наглядных дапаможнікаў
для праяіагандыотаў, нехапае марксісцка-лвнінскай літаратуры. Гэтай літаратуры 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 мове зусім няма.
Горліт № 3100.

Семінары для пралагаядыстаў па гісторыі партыі, якімі кіруе тав. Валчок,
не
задавальняюць
прапагандыстаў,
яны праводзяцца на вельмі яізкім тэарэтычным узроўні, матэрыял чытаецца
схематычна. Прапагандысты не раз патрабавалі ад партыйнага камітэта арганізаваць семінар на больш высокім узроўні, аднак сакіратар партыйнага камітэта тав. Одзінец нічога не прадпрымае для гэтага.
Зараз прапагандысты выказалі думку аб неабходнасці аірганізадыі семінара па гісторыі
народаў СССР.- Гэга
надзвычай патрэбна, бо без
ведання
гісторыі яародаў СССР вывучадь гісторыю ВКП(б) цяжяа. Аднак і тут партком чамусьці марудзіць.
Прафком універоітэга, прафжомы і
комсамольскія бюро факультэтаў удзяляюць надзвычай мала ўвагі иытанню
палітвучобы, І як вынік гэтага асобныя
школы ие маюць сталага памяшкання
для занятак, наглядаюцца
зрывы палітзанятак. Напрыклад, на біялагічным
факультэце палітшкола, якой кіруе тав.
Чысцік, кожны раз займаецца ў новай
аўдыторыі, слухачы яе так
і йаізываюць «вандруючая писола». Аднак гэта зуюім не цікавіць старшыню прафкома факультэта тав. Гантман, ды і сама
Гантман вельмі часта прапускае партзаняткі. Нічога не робіць для арганізацьй палітвучобы і прафком
гістфака
Тыраж 1000

Комсамолка тав. Зальцмая (фізмат)
актыўяа выкрывала ворагаіў народа на
фізмаце, але варта было камусьці пусціць чуткі, нгго Ў Зальцмая брата жонжа была даіпрошана органам! НКВД, як
чыноіўнікі І перастрахоўпічыкі з комсамюльскага камітэта
яеадкладна пастаівілі гэта пыталне
«рабром» і выКЛЮЧЫЛІ 3 комісамола чэсную комсамюлку.
Як водзіцца, тут-жа, на кч)імсамольскім сходзе, у тав. Зальцмая адабралі
ком'оаімольскі білет, я к і з усёй «оправай» быў
перададзен
Кагановіцкаму
райкюму комсамола.
Тав. Зальцман была адноўлена ў
радах комсамола, але замест комсамольс'кага білета яна атрымала часо«ае паоведчапне, бо аказалаюя, што галавацяшы з Кагановіцкага РК ЛКСМБ
згубілі .комсаімольскі білет.
Віяаіватыя ў бяздушяых
адносінах
да лесу комсамолкі навіняы быць прыцягауты да адказнасці.
КОМСАМОЛЕЦ.
—

-

ЗЯБЫТЫ У Ч Я С Т Я К
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 партком і мясцком. Аднак, калі гурток хаця лічыцца на паперы, то агітацыйиа-'масавая работа сярод яавуковых работніваў нават у плане нідзе не знаг
чыцца. Прыяята ўжо так, што гэта работа праводзіцца «раізам» са студэнцКІМІІ аргайізацыжмі.
Па справе гэта
«сумешая» рабога зводзіцца да таго,
што на отудэнцкія сходы запрашаюцца
навуковыя работнікі, нрычым, аб гэтым наіват мясцком даведваецца выпаід^
кова, часта толькі перад самьш сходам. 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 становішчам. Неабходна сярод яавуковых работяікаў разгарнуць шырокую масашую
І палітыка^выхаваўчую работу.
НАХІМОЎСКАЯ.

Папраўка
У нумары 2 — 3
«За лені'нскія кадры > ў" артыкуле «Барацьба за выдат•ную вучобу — абавязак кожнага ісомсаімольца» памылкова да ліку яяздаўшых 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., Собаль І Лінбург зусім і х не навв'дваюць.
Сярод студэнтаў-дьшломнікаў існуюць ліквідатарскія адносіны да палітвучобы. Так,
яапрыклад, на V курсе
хімфэка (стаіршыня прафкома Каірпучок), на
паяітзанятюі
з'яўлябцца
25—30 процантаў студэнтаў школы.
Прыблізна такое-ж становішча з яаведваннем і ў комсамольскіх палітшколах. Напрыклад, на I V курсе гістфаіка
комсамолец Лычкоў амаль ні раву ў гэтым годзе не быў яа палітзанятках, а
ў палігшколе V курса хімфажа (сакратар бюро Мірэнчык) 3 18 слухачоў на
заняткі прыходЗіць 6—8 чалавек.
Асабліва дрэнна наведваюць палітзаняткі комсамольцы фізмата. Тут за гэты навучальны год зроблена 248 пропускаў палітзанятак. Комсамолец ЦУ
курса фізмата) тав. Шапіра ні разу не
быў на занятках, асобныя-ж комсамольцы часта прыходзяць на
заняткі не
падрыхтаванымі.
Д ы што гаварыць аб кіраўніцтве бюро ЛКСМБ фізмата палітвучобай, калі
сам сакратар комсамольокага бюро фізмата Фрыд а 18 заяягак прапусціў 8.
Гетыя яедахопы павінны быці тэрмінова вьшраўлены. Палітвучобу ва ўніверсітэце неабходна арганізаваць узор
на.
Вас. ФОМІН.
Адказны рэдактар I. ЛЕВІН.

