
ПЕРАБУДУЕМ КОМСАМОЛЬСКУЮ 
ПАЛіТСЕЦЬ 

Мы заікіончіылі лра'црацо^^иу ма-
тэрыялаў УД кангрэ'са Комштэрна 
Ў комсймодьскай палітсеці. 

Да таго ак яірыюігупіі'Ць к ишу-
ЧЭІВШІЮ піістоірыіі даіртьм, деайздна 
эараз-жа парйшеиэець сжілад ш -
лі!ШГі''рій!іаў ік«мс.айіі0іліыскай падііт-
іоеці, жіія аргатздааньь па прыін-
ц ш у куіреаў, аіто не адаигоядае-
алошнім указ-анаяш ЦК ВЛКСМ. 
Згодна ўтазайшў ЦВ В Л Ю І — у 
лас паві'нна быць такая падітее'ць: 
гуіртжі ла івывучэййю асюбйыіх: тво-
іраіў Maipffvica—е і̂гедвса — Лвнша 
—ІОталша, гуірткі па івыівучэН'ШО 
іпікугорыіі ВКІ1{6) па пердпакрыш-
цах і гурткі па авывучэиню гісто-
рыіі ВЮі[б) па !ікі'друч)нжа.х. Акра-
мл /гэтаіга йыіпдамшю датаивы 
быіць ®щз«лен1ы f -асюбиыя injipTiii 
ш вывушнню твіо,раў майжаў 
•маіркшма^шжіізйіа. 

У гуірткі павшны) бьщь пада-
біріаіныі ліодзі строга, т ўзіро'ў.нію 
ведаў і к зацікаўленасці. Гэтай 
шравв паш.шіа быгць удііелена 
маіксійгум 'уівагі кожйым шмсамачь-
цам, групорігам, комюоргам, бо ад 
пвдбору дюдэей у палітшкоілу бу-
дзв залежаць якаоная прайра'цоў-
ка штэірыізліа/ў. 

Зараз ужо прыступілі на фа-
кушьтатаж (ігісгрфаік, фізмат) к яв-
paj6}'ao(Be. Адівак, факти, ят!ія 
жшцца ў (вас, гаівоіраць, шта не-
каяюірый Еомсадншцы невуір'ёэна 
aaffocffliima жа Шібйір}'; фоірм лаліт-
иучюбы. Ёс(ць векатюірыія ммса-
молъцы, ія/к Задітцішія, Паліінікая, 
Фішалевіч 1., яш'я праходзілі гісто-

рьгю БШ(іб) (Задушкая тры рази), 
ив йірэінда іраэбііраіеіцца інаюігр у 
пмиьлч/тык: ігытаішях, алв ідуць 
у гурткі яа 'Быівучавлю гікторыі 
naipTfbii Ш' пазір'уічйііку, a ив ў вы-
ш и т у ю фоірміу, мзіе яйы 3 поопе-
хзжи магущь займацца. 

3 яір5тога" боійу, ёС'Ць ййжамюль-
цы, іяікіія слаба іввдааоіць гюторыю 
паіртыіі, ;аліе 'эашіоадііся ў болып 
сйаданую фо)ржу ііюлітаучоібы. Да 
такііх тірэба аднівдді': Льгчтоў, Озер, 
Кудзелька, Цыібулшііі. Гэтыя фак-
ты оавівны ўлічыць другія комса-
міальс)к,ш факущьтэцйя аргаігіза-
цыі. 

Ком'сашйіьісшй іііаліітв5-чюібай па-
•впша бьщь жоіішвша леішіая част-
ка бейіаіртыі&шй моладізіі, яік̂ 'Ю 
нш^одна будзів йаарыктаіваяь к 
усгг^щишю ў ірады юамоамояа. Та-
кую работу правяла ўжо комса-
шыиьжая аргайзацьм фізміата. 

Кааитэт іі кюоіісоргі павіішіы па-
сшавіць иытаинв аіб «талым зама-
ца'ванні аўдыторый за гутяжамі, 
шб лаляірэдзііць зірьвў занятак, які 
ИЫ мелі 'ў гуртках першага куроа 
геафава, на другім і т р ц ш к>ір-
сах бі'іяфаіка. Таксама трэба павес-
ді рашучую барац'ыбу са «пазнен-
нямі і йенаведваняямі йалійіікол. 

Уіоё іэдй/ пашраібув ай нас ібольш 
сур'даньга, >іважлшых адно«ін да 
пашгавутобы. Комоамольокую сщь 
трэіба іпвраі)інаіваць па-іболышівіц-
иу, у ад'шведиаоц! ^казанаяи ЦК 
ВЛКСМ. 

ПЕРАПЕЦКІ. 

г^ у фізічнай лабараторыі 

Лепшы палітінфарматар 
Паліітш;іа)-шка.ваў5ая работа ў 

3 гонарам а п р а ў д а ю 
Нашы велізарныя дасягЕенаі' чах змяняеада овядомасць шы ц̂о-

ва ўіск (галсінж соцбудйўнііцтва j м а мае іі'рацоіўных ,ровных галін 
-Л' е: ; г' 1 „ п т г ш . г а й с т т . я С т і п л п г а Г,ТЯ УЯНЯФіГіКі ўсіе болыц і боіліыш набліжаюць 

„а партыі міліьйны драцоўініЫіХ, ірас-
'Ц0 катмсаісць йеаіаірт.ыййьй боаь-
шэвіікоіў, ірасце ішіыіаець спачу 

нашага будаўніціва. Отаханаўюкі 
рутх у Ĵ paiiue ініаіш>4.чііі шка^^ае, 
шд> аііраіва шцышдала ёоць ыііра-
ва дакьлжаіў лодаеі шшай вялі-
кай краішіы. 

Л 'зауеды сагаыіў за сваім 
агульна-ійалітыічіныім; іростам, я 
эашйўсія і зараз зайшашса ныітая-

^ ший даіркс.іізма-леніінііз'ма. Л вель-
I « і ўіважліііва сачу за раштаж фі-
I лагафа'ў-іііаіркісісті&ў і в/ы'вучаю их 
; твоіры. 

Аліе ютага ўсяго яшта неда-
стаггікова, ашю ншЗходна сур'ёша 
ішцца за ©ьшуічшш'е аіргалшцый-
аык ліріыініцышў іЕіашай щртъй. 
Цраіўда, у оаой час іу аоветшіцк'іх 
гуіртках я іх івьввуліаў, але гэтага 
мала. Л зедаі оя мэтай у гэтыш 
роідзе ўіважлюа яіраіі|рацаваіціь гі-
старыію йарпыіі і агатым саішм 
ваичашюош лаіікійаіваць «ваю ад-
«тзіласіць у ігэгай палшв. 

Уісіё гэга на ыасавай аада-
йасці да справы 'работага ы а с а , 
іна базе 'мюіцніых іведаў .маірксвма-

паядая'Х інте'ряаша мае вялаіае зіна-
чэнне. Гэта моясна еказаць з прак-
тьжі работы ў пакоі Лі 49 галоу-
шга кюірпуса, дзе палітінфарлата-
рам з 'яўдаевда тав. Мяшйоу. 

3 оамага лачютгу навучальнага 
года тав. Ifflimtof артавщавау чіыт-
ку І |ра0б<)(рку болъш важнейших 
аіртыкуўюіў 3 'фншраліыных і нашык 
ірзісгеубіліжаніммх гаэет. 

Тав. Жяіінк'оў цраіпрацаваў у па-
ІКЮІІ мюга 'Важійвйішьга; аіртыіку:ліаў. 
Праиращавая: матарьим аб Каст-
рьиищкай рэшжцъш, жатеріЯіЛ аб 
жьщщ І дэейніаіс.ці С̂еіргея Мірана-
віча Еіраіва, аб 'стахана^свгм <руху, 
пра)мо©ьг тав. Сталіна на нарадсзе 
отаханаўцаў, ва нарадзе перадавых 
камбаініара-ў і .камбаВнерак, йа на-

раове кіалгаслшйііў Таджыікістана і 
Турадаешстаиа. 

Расиращашщы лрааіюівыі ташаіры}-
'ШЮіў Мюілйтаіва і фджаишаэв на 
пеіршай ніаірадэе стніхайаўіЦ'аў. Пры 
іпрапіраіірў'ціы праімоў таів. Стааііна, 
а тжсаіма тав. Моіатава іі тав. 
Оірджаінівідае бьма ираа^дшл івяші-
каія аівтыіўнаіс.ць і з а ц к а ^ ш е н а щ ь 
слухачоў. Аврамя гэгага быліі па-
стііўлюівы на абгаваірэвніе .наступ-
ныя артикулы: 'Об иждивенчейтве 
и няициативе» з «Комсомоль^ской 
правды» І <ІІоіірій7нчй)к.й» з «Из-
івіеютій». Аіюпвіія даве гутарій пе-
ратваірьгліюяі ў оашіраўдяы дьрстп̂ т і 
Біельмі ж ь ш шраійшлп. 

М. ЗАЙЦАЎ, 
С. ГАНЧАРЫК, 

ЦЫБУЛЬСКІ 

Faciie палігычна 
і культурна 

Малады энтузііяст, бадзёры, энер-
гічкы, заліірЭ'Льш'чыЕ соіцсіпа60(рт-
ірва, люішпы ўдарйік йьгтворчасці, 
тав. Русшнаў ирагиа гаірэў жацая-
нем віуічыіцца. 

Мара здаейюшлаюд. Сиалуадюта 
ўдаіря'ую ірабоггу йа фабрыщьв, тав. 
Руіскаў гааотуйіў на івяічэрні раб-
фак Беілаіруіскаіпа Дзяржаўніаіга Уаі-
веіройэта. 

Цял'ер тав. Руісінаў; отузввт 2 т « 
курса геолага-ігеаграфічнага фа-
культета. Пашнвав ў вучобе, асав 
аш'аюі ад аоніоўныіх ярадоіетаі, 
(дьшмаіт, іврыішталанрафія і іаш.) 
на »даіб|ра>, 

Займаеоща ў ваядьвдшцвк пзір-
тыіЁным mpiity. Палйшва© добре. 
.>Іатзрыіяліьв ТЦ каипрэса Воімінтэір-
аа (раісіцраіцаваіў, увдзшюты з га-
м м (рашрацоіўік.у аісобкык таораў 
ЛеЕІна і Оташш. 

Заіраз тав. Руетаў кшбока рлс-
нраіцоіўіваю пиюрью ВКП(б) з пер-
діакрыніц — твораў Лешйа—Ста-
ліна. 

Рыіхт5т0ічыед быць ет.ецыіяііі-
стам, кавдыідатам ШІ(б)Б т. І ^ і ' 
наў (Шкнвцца бьгар, палітшна раа-
«ітым, кіудауірніым ш в е ц е т слів-
цыіялістам, аі таагу ёа аэдраімя' та-
вышіэннш! сівайго лалатытаага с 
слецышіьнага іраізвіцдя чытав ма-
OTanpj®) ліітаратуру. За вевяіліш 
аарэзак часу ён прачыгаў «Дрыг-
'ву» Я. Коласа, «Трэцяе пакален-
не» — Кузьмы Чорнага і рад іж-
шык твораіў. 

Цвёрда і ўпэўйена раюце, аба-
гачае сваю ламяць комуігівт 
Рроійаў, (внвущяачы творы Маір®с.а-
— двігельса — Левіна — Сталка^ 

Русівдіў тоілші вучъмща, ёи 
вьш{.0(нівав на іцраіціягу ўсдао ^acJ' 
наюучашй; ў БДУ адаазныія рабо--
ты. Зараз ён работае прафорга* 
геоюігаігівеба-гоаіграфі'ЧЕаіга ф а -
культета. 

СТОЦКІ. 

ВЫТВОРНАЯ НАРАДА НА ЬВАТЗРЫ У АКАДЗМ1КА 
у сяежн'ай іміглб а-дааго з пер-

шык Зііімісшіьж (втараў тарад ванн 
вырыіооіўвайцір коінііур івелазаірца-
га яісша сиац'ьшьжстау. 

Ііеціаоіыкі 'заііша'ашіяіў у ««усшрэч-
выіх і аныі іпайадавм ш іірэці па-
верх. Иащио «ііурстый», д а жілў-
тай '.четаамшііЁ и;ла)С.фН1ЦЫ! дзвя-
ірэй, йанчахкоіва ііпэўніда нас, 
што 'МЫ пашааі тзйыі, кудыі іішла. 
і ' а б к івіышў, і нраз Мікуту ў ірас-
чіыінюініьйх давіяірах бачьш посшць 
•з!йаёім,аа-а наш чалавека. Ііроістае, 

леніін'ізіма і марюс-щка-леншс-кага цёпілае, яік заўоеды, врьютаниеУ 
сіВ'ета̂ пюа'ляду дае магчышасць поў-1 Ц м в с ш а Лшвошин ®яідзе іыас у 

ваючыіх. Алошнііія з'ездьн і кайфе- йасіцііо ашраўідаіць зваідее слачува- свой ірабочы габіівет. Адразу кі-
рэнцьм ўіс-ё больш лаказваюць, на-
волькі вырас аўтаірытэт комуні-
стычнай партыіі ў вачах шыірок.іх 
кмаіў йра/цаўіЕЫк. На лашых ва 

шаіга віялікай юоім'зтніістычяай map-
тыі і ігэіпа зіванне я з гонаіралі 
ацраўідаю. 

Дацэнт Г. САГАЛОВІЧ. 

Змагаюся за ідэйна-лалітычны рост 
Устіуоіўпііы ў гругау) спачуваю-, іцоўваю аііатэірьгял, «ьшучэіше цраг-

чіыіх я іЗйіравіу .едчуў ©яьйую ад-
'Каенаюць. Адіразіу па-сур'ёзламу 
ўзяўоя за наиояаще см-йто ідэйна-
палітытаага ўзроўню, за пірьгклад-

нуію акадамічйіую вучобу і юрашд-
окую ірйботу. 

Пытаінінію лажгдаиага іросту я 
паидирадкю^вавд эараз усю сіваю 
.работу. Гэту работу я разгортваю 
па .настуиных налражах: выву-
чаннв гіотоірыіі BKli(oj, якая уіва-
іоідзііць адначаоова ў иавучалшы 
х ш и курса, зашіяшкі | парпы'йнай 
ш т ^ Sft «Kis щ т а ^ ш i f аілр«-

ражі і ўстаю ВіВІІ(б) і штшга-
тыщая чыііша ігазет. 

Аідначаюова я сггаіўлію для «®ое 
•асшўіньш абавіязікам — імаікістгаль-
яае засваібше арагірамнаіла матэ-
рьіяду, не абмяжоўіваючыся зама-
іірвашем аддаў у абезле лекцьи. 
Л глыбока, самастойна прапрацоў-
«аю йаааткювую ліітаратуру. Аўла-
(щше шетадам с^часгойнай работы 
інад іКЕІгаій — ашо'ўеае для іМян'в. 

А. МАШКОЎСКІ. 
втуджт 3 - г « курса фізматя. 

даввда ў іВбічіы тая прастата, 
скірошваюць, аікрратшаіаць а дзеіла-
даасіць, Яікаа ўласіцііва гетаніу 
боаьішэвшку-ауданшіу Цэл^стьш'у 
Ляівойаівіічу. Работы етоілі, на і'М 
лямна, лісміовыя прыборы, кнігі, 
тут-жа тэлефощ, іоуліроць- каля 
двух ісцш поіЖ'і Ш'ііг — цэлаія 
б ш і я т ш а йе толыкі йа рус^тй, 
awM і на зам'ежаыіх моваіх. Сярад 
кшг асаблшва івьцзіяідяюэда новы я 
томы твоіраў Лешна. 

Садэімсй йа крэеиы школ стала. 
Пачынаецца дзелавая работа вы-
т®орчай шраД'Ы іірыікутЕжа нашаіі 
трупы 4-га курса .ттэматыійаў су-
меісіна 3 аяітыівам с т у д ж а у ( 6 
чалавек стіад'элтаіў) у 'Пірыісугнаоці 
йэкана фізяата тав. Гшьфаінда, 
йкая сабралася па іаіцыятыівв 
загадчыка кафадры матэмагыкі 
аікадэміка Bj-pcTHiaa. 

Ma oaipaipcy р я і д а і ш а шта^н-

Hi: ао дышшосшшк работаж, аб 
свміійары па Ціыыу шщыильнььх 
iBjipoay, як'іія даяамогі'ш ь̂ іу наш-
Gaurn дыіішізшыіх раоют, аб діта-
ііраіфі|раіБ.'анініі к-атшектау лекды'іі 
ш івіышэйшай геаіметрыі, якія 
чыіта« Цэлестый і̂яівшавііч. 

— Лвасіць аьшшшых работ у 
•гегым годае йавінца бы(щ> лел-
ішкя, чым од-два таму назад, 
БоіЬШ сайіас.тэій'Ніаіс,ці ў рабоце, — 
так 1пачъша« сваю щрааюву .Цэлв-
стыін Ляшюіншй. АІдсюль трэоа 
боільш работачь, боаып вольнаіа 
ча<су на дыплшшыія работьг. 

Ираи'ледае'м сіііс т&м. Цалеютын 
ііяівой'авііч «уівсіна з таів. Голь-
фаіядай улііічіваоць паиарэ-дняе жа-
даініые студэтаў, зашіаіцоўваіюць 
тэмм з'а стірнташ, стуаантаў 
лрыімэцо'ўіваюц. да навумвык р -
ботніікаў д.іія кііраіўнііцтва і кан-
с^тльтацый. 

Тут-жа абга^арваецца выйіанаіЕ-
йе твучальнаіа аіана ў групе і 
робідца ўсё мгчымаедліятаго, каб 
усто работу 'Сікачіыіць у першъш 
•семестры, а д р і садестір цаласам 
'сйсарыстаіць ®а икашше дьшлошяызс 
раібоіт і педйрактыікі. 

•Нечаікана длц (ніас у габіаіет за-
хіоае'ііць жшіка Цэлестша Лязша-
оіча, таасая-ш іростая, ветдаваія, 
як сам ён, і зшрашае вас лерай-
сці ў сталюівую за чашку чаю. 

Закашдааш шігаші і ш прось-
бе гасоадші даем у сталсв}-»).' 
С-адзіімся сдаЩ таіварьюкаЗ « ш ей 

Пачынаюцца жарты, пытай?' 
бытаівор^ харажтару, пуока&вда ў 
ход ращыё, (яжое квязвае Цэлесгьг 
иа Ляаднавгча з -шіогмі врашам!. 
Гашадыия іклаштлліва і і^ыіветда-
іва частуе иаю... 

Чаю н« чаіка«, .а Цэлшгыін Ляво-
Еаівіч івелші'еайят, работы пшат, 
'Яіго чаікае рабочы габінет. Гасла-
Діынія ораиаиуе яшнэ заівесіці патэ-
фоЙі, адіе т р ^ а кавдаць нашу ра-
боту. 

Ідзіем зйоіў ў габівет, заоталош 
пытаин© аб літанрафавашаі жан-
ошстаў. Щ 

Работы ш.чіат, Цэлеютьш Ляоо-
навіч велымі сайіят, а ж ён бяірэц-
ца лрагледзець рукалісы Канспек-
таіў, 3 тым, каб выінраівіць іх. 

Мы вашўшваом Цэлестыиа Ля-
®оінаівіча, што ўс<ё , ш м « а й а е бу-
дзе цраівейізена сяроя студэнтаў 
гіру'ііы і выканана поіўнаоцю. 

На друігі ідаень—npj-jnaBH а о і 
стлдэштаў. Інфарімаіцьія а6 влмвча-
иым пліан^ ва шатары ў акадзмі-
ка. , 

На гэтьм-жа Сіхоазв оярод дру-
шк абаеяакаў, якія ўзжга на слое 
rpjTBa і стуаэнты паасюбкіу, у (ЗД-
каіз на рраомшу вялікага Сталіаа 
ш шрадзе стахаваўцаў — быў 
®ы1С-ущут і чрыінят абавязаж: «Пі-
аіднаго студэнта, не абараніўша-
га аыпдашай раібошы:». 
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