
ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ 

РОЛЬ ПАРТОРГА НА ФАКУЛЬТЭЦЕ 
На агульных партыйных сходах фа-

культэтаў ВДУ бьші выбрааы парт-
орг!. Роля парторга на факультэце 
выключна вялікая. Парторг зможа 
лепш кіраваць усім партийным жыц-
цём факультэцкай партарганізацыі, 
выхоўваць студэнтаў, навуковых ра-
ботнікаў у духу адданасці -партыі 
Ледіна—Сталіна. 

Партийная лрупа на факультэце на 
чале 3 парторгам зможа лепш і 
сур'ёзней займацца справай выхаван-
ня комуніетаў у духу марксізма-
ленінізма. Парторг будзе алератыўней 
кіравйць вывучэннем комутстамі гі-
сторыі большэвіцкай партыі па-сталін-
скаму вучэОніку—Краткому курсу гі-
сторыі ВКП(б). Ен зможа своечасова 
дапамагаць адстаючым, ыадцягваць іх 
і г. д. 
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У партыю ідуць 
лепшыя комсамольцы 

У. оеірыіяд баірацьбы за ;заваява)нне 
Совецкай іулады і ба;ра.цьбы за пабудо-
ву соцыялістычнага бясвласавага гра-
імадства ікомсіамол быў, ёсць і будзе 
верным памочнікам большавіцкай пар-
ты!. 3 ліку лешшх 'Комсамольцау, да-
казаўшыіх на справе адд'ана'оць ірадзі. 
•ме, па'ртыя пайаўняе с̂івае ірады. 

На партийным сходзе БДУ, акі адбыў-
ся 23 тастрыічіітка, у феды іюаіндыдатаў 
КП(б)Б пръшяты лешпыя жоадсамольцы;-
ісгудэ'аты Розевгаўз, Глозман і Ка'зло-
ва М. Гэтыя таваірышы дшстойны на-
сіць вы!сокав звіанне жащдыдата оартыіі. 

Яіны ўпартай ©учобай, шырсйстм удае-
лам у щультурна-маеавай і аібаронінай 
ірабоце, ;&ваюй адданасцю іпа/ртыі sac®y-
жылі вяліівую йавагу партыйна-томюа-
імолусйага і «тудэнцкага 'валектыіваў. 

РАЗУМНІКАУ, 
студэнт 1 курса Гістфака 
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СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫ 
КОМСАМОЛЬСКиХОД 

3 25 па 28 кастрычніка прахо-
дзіў справаздачна-выбарчы сход ком-
самольскай арганізацыі БДУ, на якім 
прысутнічала больш 800 комсамольцаў. 

Пасля справаздачнага даклада сакра-
тара камітэта ЛКСМБ тав. Буякова па-
чаліся спрэчкі. Выступаўшыя комса-
мольцы адзначалі поспехі ў рабоце 
камітэта, але разам з тым, указвалі і 
на рад недахопаў, як напрыклад, што 
3 поля дзейнасці камітэта выпаў такі 
асноўны ўчастак работы, як акадэмву-
чоба, работа сярод дзяўчат (ніводнай 
дзяўчыпы-комсамолкі не было ў скла-
дзе камітэта), адсутнічала культурна-
масавая работа ў інтэрнатах. Таксама 
ўказвалася, што ў арганізацыі слабая 
комсамольская дысцыпліна. Даручэнні, 
якія даваліся комсамольцам камітэтам 
і бюро факультэцкіх аргайізацый не 
правяралісч і яны часта не выконвалі-
ся. 

Сход прызнаў работу камітэта ком-
самола здавальняючай. 

Уноўабранаму складу камітэта прапа-
нована выправіць недахопы, меўшыя 
месца ў рабоце мінулага склада камі-
тэта ЛКСМБ. Асаблівую ўвагу звяр-
нуць на акадэмічную вучобу, паставіць 
справу так, каб комсамольцы вучыліся 
не ніжэй чым на добра і выдатна. 

Комсамольцы таксама патрабавалі ад 
камітэта шырэйшага разгортвання аба-
роннай работы, з тым, каб кожны ком-
самолец набыў адну з ваенных спе-
цыяльнасцей. 
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НОВЫ САСТАЎ 
КАМ1ТЭТД КОМСДМОЛД 
Члвнамі камітэта комсамола тай-

ным (закрытым) галасаваннем вы-
браны таварышы: Калстанцінаў, Фер-
дэр, Розенгауз, Казлова, Левін, Раман-
цова, Габрыелаў, Зінкевіч. Пірылежае-
ва, Бсйлінсон, Смолкіна. 

На арганізацый.ным пасяджэнні ка-
мітэта крмсамола сакратаром камітэта 
ЛКСМБ выбран тав. Канстанцанаў, на-
меснЬ.іімі сакратара — тт. Фердар і 
Габрыелаў. . 

Са стваірэннем партгруп і выбран-
Н6М ларторгаў рашуча .павінна палеаі-
шыцца .партыйнае кіраўніцтва комса-
мольскай арганізацыяй на факультэ-
тах. Партыйная арганізацыя зможа 
лепш ірасці за лік правераных ком-
самольцаў, дастойных «асіць высо-
кае званне комуністаў. 

Уноў вы'браішя парторгі павінны па-
Сольшэвіцку ўзяцца за ікііраўніцтва со-
цыялістычным сіпаборвіцтвам студэн-
таў і навуковых работнікаў на фа-
культэце, якое да гэтага часу па-
сапраўднаму не разгорнута. 

Парторг павінен працаваць без рыў-
коў, планава. Задача партыйнага ка-
мітэта заключаецца ў тым, каб сіотэ-
матычна кіраваць іработай парторга, 
дапамагаць яму ў рабоце, вучыць ято, 
кантраліраваць і т. д. Толькі пры гэ-
тых умовах парторг зможа па-іболь-
шэвіцку кіраваць партыйнай работай 
на факультэце. 

МІЛЬМАН. 
Студэнты Каліноўская і Вавула вывучаюць народньш песні. 

КОМСОРГ 1 ЯГО КОМСАМОЛЬЦЫ 
Комса'мольцы V курса гістфака па-

важаюць свайіго комсорга іКук&о іА. Г., 
які сур'ёзна, удумліва працуе над са-
бой і ўсо прадметы здае на выдатна. 

Комсамольцы ррупы тав. Куксо па 
ўсіх прадметдх у мінулым годзе 
атрымалі 74 процанты выдатных ад-
энак. Група па паспяховасці заняла 
першао месца ла гістфаку. 

У час выбараў іу Вярхоўны Совет 
БООР ікомсорг тов. Kyjcco працаваў 
членам участковай №барчай кіамісіі 
дзе поўнасціо сябе апраўдаў. 

Памятаючы, што хожны комсамолец 
оавшен авалодаць адной з эаенных 

слецыяльнасцей, тав. Куксо пеірпгым 
здаў экзамен іна званяе вадзіцеля ма-
тацыкла, а затым іна званне шофе,рй. 
аўтамабіля. Па яго-ж ініцыятыве на V 
курсе арганізаван гурток па вывучэд-
ню матацыклй, у якім займаецца 22 
чалавек-і. 

Комсамольская афгашзацьш вытва-
ла ў сваіх ірадах актыўных і дысцы-
плшаваиых комслмольцаў, якія прьшя. 
ты ў кандыдаты іКП(б>Б (Вандаровіч, 
0зе>р, ІІракаповіч). іТаваірышам Фамі'ну, 
Паўлоўскаіму, Чысціку дадзены ірэка-
мендацыі для ўступлеінйя ў кандыда-
ты паіртыі. Е. БОНДАРЭУ 

РАВЕСНІК КАСТРЫЧНІКА 
Комсорг П курса гістфака таэ. Налі-

вайка з'яўляецца равеонікам Кастрыч-
ніка. Толькі Вялікая соцыялістычвая 
рэволюцыя адкрыла широкую дарогу 
ў жыццё для сына бедняка, 

Паспяхова скончыўшы Горацкі раб-
фак, Налівайка наступіў у 1937 годзе 
ў БДУ. Горача ўзяўся ён за вучобу. 
Разам 3 тым ён з'яўляецца актыў-
ным грамадокім работнікам. Ужо дру-
гі год Налівайка працуе комсоргам 
ПІ групы П курса, актыўна ўдзельні-
чае ў ваенна-фізкультурнай рабоце. 
Hi адно гарадское фізкулыурнае спа-
борніцтва нб праходзіць без' яго 
актыўінага ўдзелу. У кросе імя 

Варашылава тав. Налівайка а а н я ў 
трэцяе месца тіа гораду ў забегу и а 
1000 метраў, за што Камітэтам фіа-
культуры і спорта пры СНК БССР 
узнагароджан жэтонам. 

Тав. Налівайка мае 4 абародных 
значкі. Актыўна займаецца ў гуртку 
інструктараў ППХА, авалодвае аўта-
справай. У групе ён здолеў арганіза-
ваць фізкультурны актыў (Цалушва, 
Біргер і др.). 

Тав. Налівайва — лепшы комсорг 
факультета. Ен актыўна прадаваў агі-
татарам па выбарах у Вяірхоўны Совет. 

П. КУХАРОНАК. 

Снайперская пара—студэнты Солта н і Станкевіч. 

ГАТОВЫ ДА АБАРОНЫ РАДЗІМЫ 
Да 21-ай гадавіны Кастрычніка ва 

універсігэце падрыхтавана 205 інструк-
тараў ППХА. Многія інструктары, яж 
тт. Крук (біяфак), Пантусевіч (фізмат), 
падрыхтавалі ў сябе на факультэтах 
значкістаў ППХА I ступені. 

Дзво стралковыя каманды БДУ тры 
разы ўдзельнічалі ў агульна-тарад-
скіх спаборніцтвах і займалі лершае 
месца. 

Многія комсамольцы маюць па пяці 
абаронных значкоў, як найрыклад, 
тт. Кухаронак, Рэхсон і др. Комсамолец 
тав. Уірбановіч правёў вялікую работу 
па арганізацыі аўтамоташкол. 

Зараз ва уаіверсітэцв працуе п я ц ь 
мота-гурткоў, у якіх навучаецца 180 
чалавек. Падрыхтавана 65 значкісгаў 
ГСА I етупені і 16 ГОА П ступені. 10 
чалавек займаецца ў лагернай шволе. 
1070 членаў Асоавіяхіма лтрымалі 
новыя асоавіяхімаўскія біілеты. 

Асабліва трэба адзначыць д о б р у ю 
работу АСОчработшка ібіяфака тав. 
Янушкевіча і комсорга факультэта 
тав. Пузевіча. 

Асоавіях імаўская арганізацыя вядзе 
барацьбу з а ператварэнне універсітэта 
ў крэпасць абароны. 

КАВАЛЕВІЧ. 

urQR; 

Домравы аркестр 
Наш аркестр налічвае, ў сваім • 

ірэйертуары да 20 класічных твораў 
Шуберта, Бетховена, Грыг^, - Цэлера, 
Моцарта, а таксама 'каля 15 песвнь 
ісовеіцкіх кампазітараў: Дунаеў<жага, 
Кійпера, Пакрас і т. д. 

3 гэтым рэпертуарам ма в ы с т ў п ^ 
іпа радыё на конкурсным выступлеаді^ 
лрысвечаным ХХ-годдзк} Ленш&іа-^ 
Сталінскага комсамола. ГІа аі|энцы жуг" 
ры наша выканаине было выдатным. 
У далейшым наш аркестр яшчэболШ 
вырасце, ён папоўніўдзя інйтрументамі; 
якіх налічваецца заіраз 20, і здольнымі ^ 
ўдвіельнікамі з новага набора. Цяпер" 
імы асабліва ўпарта рыхтуемсй д̂ і с у 
ютрэчы XXI гадавіны Кастрычнка, 

Стараста домбравага аркеотра 
ЛАГУНЧЫН. 
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Ні адна мая куля 
не прапусціць ворага 

Інтарэсы нашай моладзй рознастай-, 
ны. Яна наведвае розныя гурткі, вы-
вучае вінтоўку, кулямёт, вучыцда ва-^, 
дзіць аўтамашыны,_ самалёты. 

На хімфаке ёсць многа а к т ы ў н ы х 
дзяўчат і хлапцоў. Бось Жэня ГайлІк-''. 
студэнтка ПІ курса, добры і ч у л ы та-"" 
варыш. Яна паставіла сабе мэтай—да" 
сканалае вывучэнне с т р а л к о в а й onpft* 
вы. За год упорнай настойлівай пp̂ ti!'̂  
цы Жэня дабілася з в а н н я с Т р а л і » -
першага класа. Зараз я н а н а в е д в а в 
школу майстраў малакалібернай вброі, • 
запісалася ў гурток п а вывіучвяню 
кулямёта. Спакойна і ў ш э ў н е н а яна-
заяўляе: «Калі б у д з е н е а б х о д н а , : аі 
адна мая к у л я н е п р а п у с ц і ц ь во. • • 
рага». В, КУШНЯРОВА. 
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МОЦНЫ ФІЗКУЛЬТУРНЫ 
КАЛЕКТЫЎ • 

20-тоддзв ВЛКСМ фізкультурніы ка-
лектыў БДУ адзіначыў ио̂ выш ,. десяг- ,. . 
неннямі. Універеітэт цадрыхта.ваў ДЗЭ 
значкістаў ГПА I снупені. . -j 

іВыступаючы на гарадскіх і ірэсіі^-' , 
л'іканскіх спаборніцтвах каадандм .^ДУ' . . •"'"! 
занялі многа пёіршых месц.' ,ч 

У эстафетах зачынёйая л^гімЛ'Рлв- '''' 
тьйнага сезона камаяда ВДУ зшяла, 
пе̂ ршае м^есца. .MV^? ) 

У футбольным ірбэыгрьгшы 
манда іБДУ вышла,'- перамшсцам.'-'-Ва-уіСг.Гі 
Усебеларускім кррсе імя •Варашылава""'^"' 
прыняла ўдэел '72 чалавежі. • Камандд --тт' 
БДУ зан'яла першае месца-'Ь'па ўоіхС'Чэі 
дыісташцыях і ў другі раз , трыма»!/. 
прыз Меяскага Дома Чььрввнай Арміі. /г.,-

Студэнтва П 
куфса • фіЗ'Ма'ва тав. 

Сцюлькевіч зшняла першае месца 
бегу на 1000 метіраў .на У с е б е л а р у с в і м 
кроое імя тав. !Ва®>атьілава. .Яаа^та»- ІТКЙ 
сама ўдзельніца Усесаюзнага кроса^-
Маскве. іОтудэнт ІП курва, ^ ф і з м а т а л 
Сідарэнка toe р.ад -пеіріпых месц ііа _., 
лёгкай атлётыцы, Ён '^на 'Ўсебёлару-^%' 
скім кросе імя тав. Ваіраійылава й й б е ' : ' 
гу на 5000 метраў заняў трэцяе месца. _ -

Тав. Варысевіч да 20-йігадавІны Л е - ' ' „ 
нінска-Сталінсаага комсамола перШая'' 
ва ўніверсітэце здала нормы на Эна-
чок Ш А (II ступені. , . -IffexvJi 
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