ПролетарыІ ўсіх краін, алудяДцеся!
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Дастойна сустрэць XVIII гадавіну
Окцябрскай рэволюцыі

Павысіць якасць партыйнай вучобы
„Бестурботнасць да ідэйнага выхавання, да ц
тэорыі заўсёды была варожа большэвізму. Гэтая
бестурботнасць вельмі характэрна для неустойлівых комуністаў. Не яны ўладаюць падзеямі ў
сваёй свядомай дзейнасці, а падзеі ўладаюць імі,
падаўляюць іх. У іх няма яснай перспектывы.
Яны лёгка сходзяць з правільнага шляху. I толькі
тэорыя, тэорыя марксізма-ленінізма,'дае практычным работнікам ,сілу арыентыроўкі,
яснасць
перспектывы, упэўненасць у рабоце, веру ў перамогу нашай с п р а в ы ' .
(СТАЛІН).
(3

перад. ^Правды").

XVllI гадавіну Окцябрскай рэволю. класа нашай краіны, здольны ўсвоіць
цыі працоўяыя Совецкага Саюза сустра- гэту палітыку і гатовы ажыццявіць яе
каюць пераможным будаўніцтвам соцы- сумленна" (І. СТАЛІН).
ГІавышэнне агульна-культурнага, ідэй
ялізма.
ўзроўня
студэнцтва,
— Хто прапрацаваў даклад тав. патрэбны, ясна, што Зеліковіч ма.Перамога соцыялізма ў СССР—пера- яа-палітычнага
мога сусветнага значэння
атрыманая рашучае паляпшэнне масава-палітычнай Піка? А хто прапрацаваў увесь тэрыяла на ведаў. Ці-ж адзін такі
пры паатрыманні сусветнага пролетары- работы і марксісцка-ленінскага выхаван- матэрыял па першай тэме?—за- Зеліковіч? Не, зусім не.
Накшталт Зеліковіча была пеята, рабочыні і калгаснікані СССР, пад ня студэнцтва ва ўніверсітэце—галоў- пытала тав. Энгліна.
кіраўніцтвам лепшага саратніка вялікага> нейшыя задачы падрыхтоўкі самага
У адказ на пытанне, павольна, раважная большасць комуністаў,
ЛЕНІНА, мудрага правадыра працоўных каштоўнага ў гаспадарцы—кадраў.
нібы баючыся, адзін за другім а таму менш ўсяго адказвалі слуусяго свету тав. СТАЛІНА(з пастановы
Вялікую гадавіну Окцябра неабходна слухачы
гурта гісторыі партыі хачы, амаль за ўсіх адказвала
VII каіігрэоа Комінтэрна).
правесаі ярка, красачна, з багатым па павышанага тыпу падымалі рукі. тав. Энгліна.
Другі не менш заслугоўваючы
Гэтую перамогу прааоўныя СССР за- літычным зместам.
Выявілася, што ніводзін комуніст
мацоўваюць разгортваннем масавага р у
факультэтаў і
Разгарнуць палітыка-выхаваўчую р а . не прапрацаваў поўнасцю матэ- ўвагі парторгаў
і у лепшых людзей барацьбы аа соцыя- боту сярод студэнцтва і навуковых ра- рыяла па тэме.
парткома факт, што на партзанятлізм: стаханаўцаў, бусыгінцаў f крыва- ботнікаў. Павысійь класавую пільнасць.
— Першае пытанне, на якое мы КІ не з'явілася 14 комуністаў, як
нооаўцаў.
Зельдзін,
Распрацаваць у кожнай вучэбнай тру- павінны даць адказ—гэта, што Бражанскі, Жаўнероў,
Стаханаўекі рух ахапіў усе галіны пе, на кожным курсе палітгуртку і ў гаварыла
соцыял-дэмакратыя аб Рогаў, Скібарка, Юшпэ 1 Іншыя.
Першыя партзаняткі паказалі,
нашай вытворчасці ва ўсіх краях 1 аб- інтэрнатах аб ролі Леніна-Сталіна ў перспвктывах сусветнага развіцця
што значная частка комуністаў
ласцях нашай соцыялістычнай радзімы справе вялікіх заваёў Окцябра, у спра- —працягвала тав. Энгліна.
Па ініцыятывв рабочих і інжынерна-тэх' ве буйных перамог будаўніцтва соцыяУсе маўчалі... Не рашаліся вы- недаацаніла важнасці глыбокай
нічйых работнікаў завода імя тав. Мо- лізма ў нашай краіне.
ступаць... Чакалі вызава... Нарэш- прапрацоўкі матэрыялаў VII канл а т а в а прадпрыемствы Совецкай БелаЦяпер трэба ўжо заняцца падрыхтоў- це пачуўся голас тав. Зеліковіча: грэса Комінтэрна. У далейшым
л а р у с і , сустракаючы XVIII гадавіну кай д а дэманстрацыі. Навучыць студэн— Яны лічылі... Яны лічылі... такое з'явішча не павінна мець
Окцябрскай рэволюцыі, ўключыліся ў таў добра хадзіць у ногу, асабліва Што ў капіталістычных
краінах месца ў нашай партарганізацыі.
барацьбу за датэрміновае і добраякас- першага курса, падрыхтаваць лозунгі ідзе працвітанне... Яны лічылі... Парторгі
факультэтаў
павінны
нае выкананне промфінплана.
плакаты, аформіць Окцябрскую к а л о н у У нас ёсць стабілізацыя,—запі- правяраць_кожнага комуніста, як
Хваля новых соцыялістычных мета- прыгожа. Падрыхтаваць выступленне наючыся блытаў Зеліковіч.
ён рыхтуёцца да партзанятак 1
даў—метадаў ператварэння руху адзі- зацейнікаў на музычных інструментах
Да гэтага блытанага 1 непра- аказваць адц^ачасова яму дапаночак—.выдатнікаў" ў масавы рух ба- (гармошка, мандаліна, балалайка).
Эмес
вільнага адказу каментарыі не- могу.
рацьбы ва высокаякасную вучобу-асXVIII Окцябр СССР сустракае ў той
ноўны наш лозунг падрыхтоўкі да час, Еолі оуоватны экзнамічны крызіс
XVIII гадавіны Окцябрскай рэволюцыі.
і зрыў капіталістычнай сгаОіліз&цыі
Поспехі, якіх дабіўся БДУ ў ІЦ-м ту- парадзілі крайнюю неўстойлівасць усіх
Прапрацоўка даклада тав. Піка ская умела ўцягвае ў абгаварэнры соцыялістычнага спаборніцтва ВНУ> сусветных адносін. Абвостраная баВТНУ і тахнікумаў нас задаволіць не рацьба на сусветным рынку, надта на III курсе фізмата праходзіць не пытанняў „маўчальнікаў", хоць
ажыўлена. Студэнты актыўна вы- праўда іх мала ёсць на курсе.
могуць,
' Ж ' навучальны год павінен быць звузіўшымся ў выніку эканамічнага
ступаюць, дапаўняюць адзін друДрэнна толькі тое, што на III
пераможным ў сэнсе ўзняцця якасці ву- крызіса, перайшла ў ажэстачонную экагога, паглыбляюць адказ.
курсе фізмата яшчэ не дабіліся
чобы і навукова-даследчай работы, .вы-1 намічнуы вайну. Новы перадзел свету
— Што азначае лозунг: ,Клас 100-процантнага наведвання палітрашчываиь стаханяўцаў*—наш лозунг фактычна пачаўся ўжо.
супроць класа"?—задае пытанне заняткаў. Так, на першых палітФашысцкія і ваенныя партыі ў капіта
Г э т а справа усяго с т у д э н ц т в а і навупрагхагандыст тав. Струпінская.
занятках адсутнічала 5 студэнтаў
лістычных
краінах імкнуцца ўсе супяковых работнікаў.
Адразу
падымаецца
некалькі
і 3 спазніліся. Грамадскасць курОкпябрская рэволюцыя гэтую магчы. рэчнасці вырашыць шляхам нападу на рук. Кожны жадае выступіць, вы- са і фавультэта на гэта зусім не
маснь нам прадставіла. Мы сыны рабо- байькаўшчыну ўсіх працоўных—СССР
казаць свае думкі. Тав: Струпін- рэагуе.
Паўлюц
чых і калгаснага сяляйства, прышоўшы
Памятаючы, што пагроза выбуху но-'
на вучобу 3 надыходам вялікага Ок- вай імперыялістычнай вайны з кожным
цябра, павінны ўее свае сілы 1 маладую
КІРАЎНІК ЗРЫВАЕ ПАЛІТЗАНЯТКІ
внергію аддаць на ўсебаковае і глыбо- днём набліжаецца, мы.равеснікі Окцябра
і
ўсё
студэнцтва
ўніверсітэта
павінкае вывучэняе нашай спецыяльнасаі, не
З-га кастрычніка па ўсяму ўні- кіраўнік палітшколы тав. Астадааускаць браку ў вучобе, уключыцца ў ны ў некалькі разоў павысіць вывучэнверсітэгу
праводзілася палітвучо- пенка не з'явіўся. Студэнты данавукова-даследчую работу д л я набыц- не вайсковай справы, падрыхтаваць
ба.
Студэнты
першага курса геа- рэмна чакалі, згубілі каля гадзіця практычных навыкаў па спецыяльыасці, бо янзм 'патрэбны такія каманд- здаровых, вынослівых адд&ных бараць- фака таксама своечасова прышлі ны каштоўнага часу
ныя і інжынерна-тэхічныя
сілы, якія бітоў абароны першай у свеце соцыя- ў палітшколу распрацоўваць маПартком БДУ павінен высвятздольны зразумець аалітыку рабочага лістычнай радзімы—СССР.

На партзанятках

Палітзаняткі праходзяць ажыулена

тэрыял Vli кангрэса Комінтэраа. ліць, чаму тав. Астапенка сарваў
Але невядома па якіх прычынах першыя палітзаяяткі. Каласоўскі

Соцспаборніцтва на вышэйшую ступень
Прафком універсітэта, працягваючы З-ці тур соцыялістычнага
спаборніцтва ВНУ 1 тэхнікумаў, намеціў: ахапіць усіх студэнтаў
індывідуальным соцспаборніцтвам. Соцспаборніцтва праводзіць вакол
прапрацоўкі максімума вучэбнага матэрыяла, за высокую якасць
вучобы, за аўладанне тэхнікай самастойнай работы над кнігай, за
сістэматычнае павышэнне свайго палітычнага і агульна-культурнага
ўэроўня.
Аўладаць замежнымі мовамі, уцягнуць студэнтаў у навуковадаследчую работу, дабіцца высокаякаснага выканання дыпломных
работ, падрыхтаваць некалькі навуковых дакладаў, дапамога адстаючым—вось тыя паказчыкі, вакол якіх павінна разгортвацца соцспаборніцтва.
Соцспаборніцтва факультэтаў павінна быць накіравана на тыя
практычныя мерапрыемствы, якія праводзіць факультэт у мэтах
заваявання пачэснага месца сярод іншых факультэтаў БДУ.
Стымуліраванне 1 заахвочванне ўдарнікаў і выдатнікаў у 1х напружанай барацьбе за якасць вучобы павінна быць адным з галоўных мерапрыемстваў усіх грамадскіх арганізацый універсітэта.
Разгортванне новай хвалі соцспаборніцтва павінна праходзіць
пад лозунгам большэвіцкай сустрэчы XVIII гадавіны Окцябрскай
рэволюцыі, пад лозунгам ад спаборніцтва адзіночак—да спаборніцтва мае!

Шаблон і агульшчына
Прапрацоўка
матэрыялу
УЦ
кангрэса Комінтэрна на першым
курсе геафака праходзіць даволі
непадрыхтавана. Комсамольцы даклад тав. Піка поўнасцю не прапрацавалі. Гэта яскрава было бачна ў час адказаў на першыі палітзанятках. Адказы ў большасці
слухачоў былі агульныя і шаблон-

ный. Такія студэнты, як Велічкевіч. Ж у к нават не ведалі аб чым
рабіў справаздачу на VII кангрвсе Комінтэрна тав. Пік.
Заняткі прайшлі пасіўна і неарганізавана.
Многа
студэнтаў
спазнілася, як напрыклад, Бейненсон, Нахімоўскі і рад лругіх.
П. НІдрыч

Палітвучобі на належную вышыню
Палітвучоба павінна быць на
ўзроўні непасрэднай задачы, звязанай 3 барацьбой за якасць акадэмічнай вучобы. Узоры большэвіцкай барацьбы за якасць марксісцка-ленінскага выхавання павінен паказаць гістарычны факультэт.
Аднак гэтага яшчэ не адчуваецца і асабліва на ыершым курсе

ў беспартыйнай школе. Факты
яскрава гавораць за сябе. На
першыя палітзаняткі прышло многа студэнтаў. якія зусім не чыталі
матэрыялаў
VJI
кангрэса
Комінтэрна.
Многа студэнтаў на пытанні кіраўніка тав. Кучара адказвалі з
рук вон дрэнна.
P. Б .

