
НА СХОДАХ ФАКУЛЬТЗЦКІХ КОМСАМОЛЬОКіХ АРГАНІЗАЦЫЙ 

СУМНАЯ СПРАВАЗДАЧА 
У'ое чаясалі', игго ікюмсоірг і̂ро- • йаізьшаў тж'ія прозвішчы, як 

біць цкавуію сираваздачл', на I йлрчыів, і ўжазваў, што ў ято нл-
кавкрэтныж йрыікліэдж т к а ж а ма a c a t o a f i сцравьг. 
раіботу, вуічойу і быт ком'самоль- I ж б ь ш тут не г®яяіі;ца! 

Для «т}дантаіў-®о\;саііо.іь-' Куірчыжа-ж, яішга тав. ІІракмо-
цаў, ЛЕІя nacTjuiM' ва ўпіве'рсі- віч лійыіў ікомсаімольцам, на са-
тэт оёлета,—тэты сход ітавіяеіі мой •сяраве йжіа нават у ася-
быіў быщъ а а б ® в а пащ-чальным. іроідаі стуйэніцтва. 

, j ЛбО' друт; факт. Прыкладна, 
Аднак, m a чакаше было да- > _ д^зад тэр:міпова 'склі-

ірэ'мньйі. Нвдкіх цры,клада,ў, нш- Еойсдаольокі еход. Таи. 
іЕіх фжта'ў аб рабоіце ен у дакла-. .Црачішдаіч іройць івфармацыю. 
дае не нірыівёў. Ён гаварыў Шуўга 
і оушйа. Замест 'сацра^днай сінра-
ваздачіыі аб 'ораф'облеяай працы, 
таів. ЛРАКАПОВІЧ jKiaKaf, што 
на гктфаку культжа/саівая работа 
заняпала, што ё е ^ таицоры, му-
зыясаятыі, спеівакі, фівяіу.лт.турш'кі, 
але-ж яніы то аргайіізаваіны, і ні-
хто і'х работы не бачыць. 

іКомшрг рлварыіў аб тым, што 
ком&амоільФка;я арганізацыя 'ўізяя-
ла пытакне аб дышутах па тво'рах 
Эрэнбурга «День второй» і А. Тал-
стога «Петр Первый», яжія, ад-
нак, І с<ёшм ираведжны. 

І калі тав. 'Прайашівіч пачаў 
граірьгць пра стаіноівшча iwwca-
іІол!ьс!ка/й сгаюпадаркі», то амаль 
усе к^м'самольцыі «яллі'ся. Ён ва ўнііверсітэце. 

што вьпхадзец з тіласака-ваіража-
га аадроіддзя Заі&роцкі выішДікі'Вй 
йралез у ммсаімол: і йа «учо'бу. 
Схіоід Біыіключае Забіроцкага з ком-
самола. 1 толькі потым вьгжзіда 
ся, што ёя — не ммсааюлщ. 

Вомсамольцы адстыўпа ш с т у -
ііалі! ў 'сарэчіках, уносш іатарэт-
йы,я тБрапановы і жорстка кірьгты-
Еавдлі комсорга, які ва апошні час 
0\юіім аслабаў р л ^ у , й> іез.ір 
жывы'х людзей, ныго'лі не бывае ў 
інтэрйатах. 

У гаакаа новажу бюіро факуль-
тэцкай коімсаімюльвіай ^іртаніга- ̂  
цыі ўінесен ірад прашаіноў- Оход 
ааіявіў, што коімісамальская даа-
ЕІзацыіЯ: истфака б д а е пеігалавоі! 

ВЫБАРЫ 
ГРУПОРГА 

Сход на ііершьш курсе геафака 
яачаўся без спаанення. Большая 
палова комсамольцаў щ)ьгмалаак-
тьг^^ны ўд.зел у выіірацоўцы нака-
за новаму групоргу. Парторг фа-
культата тав. Каленік указаў на 
неабходнасць лешііых таварыскіх 
адносііі памілс комсамольцамі, па-
вышзння якасці акадэмвіучобы, 
узняцця масаваіі работы. 

Пасля выступления дзевяці та-
варышоў пачаліся выбары. Лдна-
галоспа выбралі групоргам леи-
шага выдатпіка тав. Крышчаяов;-
ча. 

Ш У Л Ь М А Н , Студэнты праходзяць фізпрактыку. 

Палітычная слепата 

я. Ф. 

СХОД ПРАЙШОЎ АЖЫЎЛЕНА 
•Колсюірг фіамата тав. Шайке-

в і ч зрабііў BejbMi жыівую йасы-
'чаіні'го каніюретньші фактам! спра-
ваадаічу аб .рабощв ммсамольжай 
аіріганшзіаіцыі. Ёв гаварыў аб іросце 
юомісамоліьіцаў, nipbiBwif ирыкла-
йы штоизеяяага быту, факты аб 
иасавай (рабще ў паікоіяя; і , на 
фавдатэіце. Ён ігашарыў, што 
гурша Кіомсамшісжай іпаіліітвучобы 
дашлі добра налаідзілі оваію пра-
щу. Большасір. томсамольдаў 
шруінтоіўна праіграііійўівае матэры-
ял да зайЕтак. I ж выінк узро-
вень п а л і т ь ш а м іравівэдя комса-
мйліьіцаў знаічіна павыю^ся. .А.саб-
ліва выйізшяецца томсаможская 
груиа ЙіЫіпшошйаў. 

Вомсамольекая арганівацыія фіз-
мата выкаваіта лепшых вьгдатні-
каіў вучоббіі,—Хайкіну, Жухавіц-

кага, Піўшыца, Біртера Прайс і 
іінці. Аліе разам з гэтым тав-
ПІайііевк аідзначіыіў і тое, што 
йа фібмацв імнога комсамольцаў 
яікік маюць «жва№г» (Савіцкі, 
Небасеў — IV Kjpc; Кавецкая, 
Лугаўцоў—М курс). Гэтыя тава-
ірыішы гавьбяіць фіаміатаўсікуто ар-
гаініізаіцьгю. 

Пасля слраваздачы комсорга 
івельмі жыва, в каЖ'ріэтны'МІ іі!])А-
пановам'і ЕЫіступалі' иом^авдольцы. 
Яны адайачалі, 'што •кам^сам'-ль-
<жая аіріранйацыя паініігііл б ш . ш 
іціікаівіцііа асабктыім жы'ццём 
ікі0ім.саімоіл'ыііаіў, а а схсіХак заіслу- ^ 
хсўваць 1х спіраваздачы, комісюргу 
ча'сцей загліяіхваць у iraatoi і 
Еватэры. 

КЛІМЕККО. 

Сораяг комсамольцаў налічвае ў 
сваіх радах комсамолі|Ская аргані-
зацыя біялагічпата ' факультэта. 
Гэта аіргані'зацыя к перавыбарам 
комсаімольскііх кіруючых органаў 
прышла 3 дасяшевнямі не наідта 
вялікЬгі. На факультэце за апошні 
час зусім запяпала масавая рабо-
та, спынілі нрацу гуірткі студэ-н-
цкай са.'мадзейна^ці. ' (М.теультур-
най работай, якой раней была 
ахогілена болыііасць студэнтаў, 
зараз займаюцца толькі "адзінкі. 
Мтога кбмсамольцаў не наведва-
юць палітшкоды (Вечар іі другія). 

Асноўная прычына заяяпаду 
работы lira біяфаку — дзейнасць 
класава-варожых элелватаў, якія 

'пірабраліі'оя ў атароддзе 'Студрп-
цтка, у ікомісамол і нават у 'кірую-
чыя факультэцгаія аргашзацыі. ' 

У кі'раіўініцтве профсашнай ар-
ганізацыіі факультэта да апошня-
га часу быў Пятруша — сын ку-
лака. Ён іск.рьтў сваё •соцыялккае 
паходжанне, пралаз у комс-амол, 
быў доўгі ча« кожоргам факуль-
тэта, і толыў зараіз выкрыт ' яго 
твар. Наймам таівсама сікрыіў сваё 
соцыяльнае паходжаяне (яго сям'я 
пазбаўлена выбарчых іпраў за гая-
длярств-а) і да аношігіх перавыба-
раў быў комсоргам факультэта. 

Вось дзе ярыічыяы заігя'паду ра-
боты на біялагічным фак-ультэіг 
Гэта магло здаірыцца толыіі дзя-

Н А П А Л 1 Т З А Н Я Т К А Х Н Е Б У Д З Е 
П А С І У Н Ы Х 

Па а'лошняй тэарэтычнай канфе-
ірэнцыі даклады Еомса'мо.йцаў Бе-
ленькай, Эленсон былі добра 'пад-
,рыхтаваны. Выстрплеяяііі •комі':а-
мольцаў Цішчзнка, Карасік пата-
залі. пгто матэірыял яяы цраіграіца-
.валі добірасумл'енйа. 

Праўда, ёйць у палітшіколе і 
яедахаігы. Некаторьгя комсамолы^ы 
(Backef'CKii), замест кар«та;;:х і 

чожіх адказаў, .гаяоіраць яа 10— 
15 ігінуіі «кругам ды яаво«кал». 
Домсамольцыі Вечар, Вальковйч, 
Кавгленка на занятках пасіўны. 

Наша Еомса.мол'Ьксая арганійа-
дьга пастаівіла Сіваёй задачай да-
біцда ў самьг бліжэйшы час, каб 
у нас на заяятках яе было nacif-
ных. .. і і 

Хамфак АСТРАХАН. 

Перад выход'ным днём Махась, 
як і заўсёды прыпіоў з лекцыі ў 
3 гаідзі'Еы. Паабадаіўшы, ён лйг 
адаачыць, І йеірад ім устаіў мадао-
нак залпшвай с-ес®: 

Црафесар іцрьгймае эалшк- Узбу-
джаЕыія іоті|данты падыіходаяіць да 
дошкі, йііш'уць формулы, н е р у 
юць, сняшанопща... Нрафесаір 
больш 'і глыіэей иыггаецца ііра іза-
тропы, фатоніь». аірбіты, квайты, 
нейтроны... Гэтыя пытанйі яа-
быіваіюіПіЬ строініро іміелісдыію, іпе-
ратв?ірак>цца ў шігутяую і 'суіро-
вую м^тзыіку... Стіідеінт гарачыщца 
і крыічыіць, што не іяіро ів'ша ў гэ-
тым, іпто ён шедае мала... 

Міхаісь праічні,іўсй. 

— Дэіўіны ісюя,. Вось і "са .шйй 
мойса так здарьпнща: найішу му-
зыкальную арыю, яьадт5-іплю на 
алмпііядее, а ®а »аіліійах іэрэжу-
ся».. . Міхась у.зяў »Фізічную хі-

М'гю» і na^af чыггащь. Фармі'лы і 
чаірцяіжы расісыіаалкія йерад штам-
ма. Овроізь і'х ©ііпшёівіым ікмераім 
бліішчела ск)рыпка, у аутяак стайў 
энаёміы матыў, фофіміулы з белай 
паяі'еіры Щфалкя смычком, і за-
мест к в ь ю г р а д і ноты... 

Мжаоь .яе вытрьмаў. Ё я к к у ў 
кйііжку і ўзіяіў сікірыіпіку. Пачаіў 
іграць. 

Вечараім ёы иайшоу у інтэряат 
да •овак студэятаіў. 

— У ікііно к й а йоідзвМ'? 
— Не, каб яа ошеіру... Або каб 

павхацг, за гоірад на лыжаіх... 
Мкась а таваірьшам гпайшоў у 

4 3 паііоій к Сеньку, за лынсааі- У 
паші адауіўсія ў івючьг стірашэнньг 
бііс.ііаірадак яа ложках. 

— Слрайіце чыя гата вунь 
тая, у ікутік.у? — эапыітаў Мі-
хаС'Ь, гадз'яны на лкшмі, ж і 
^утчэй б ь # падобен на мщзв^ежае 
логашо!, ЧЫ'М на месца адпачьшку 

істудэнта і тым большікомсамоіьца. 
—• Гэта люжаів Лввітаіна—сту-

I дэнта фішіата, а вунь брудная 
вяцоімаія «Кашиа т)т>ібачка». Ты 
не йзівкй, яашыі ікоімсамольцы 
болъш кур ёзныя нумары выкідва-
юць. Левітан — непераўзойдзеяы 
спіёхіА. Сноім Лшітан заіхаіпляецца 
ўсёроўна, як ты музыкай. Ёя 
црачыінаеяіца заіўсіёды без дзесяці 
дзевящь, а ш>ты:м можаш уя:в1Щ,: 
Боў.\гіяуты ігрыібірае люіжж, міну-
ту мыецца, дзве >мшуты снедае, 
за адну ісютую мщтгы аяіраяае 
яальто і, яік. бачыш, яшчэ пяць 
міінут застаецца р шчаткіу за-
нашміў. 

— Ну, а ікааі ён даявкурьщь 
па такоі, як тацы? 

— і оёроўяа без дзесяці ў дзет 
вяіць у)ста©, 'і жыіхаірыі ятч) пакоя 
каякудь, штю «цраряещщ.. . 

Міхась заірагатаў-
— Вось гэта аірыгінальна, уоё* 

'рскўяа іяк той Швейі; — адраву 
сем работ робіць. Слухай, а комс-
орч- бытавым жыццём й/іікавіцца? 

Тазарыш адмоуяа пад;!руціў 
галавой: «Мотка праўда, тут быў, 
але ў яго не было .з сабой акуля-
раў». . . 

Да йданіяга вечаіра хадзіў Мі- і 
хась с а с в а и ташірышаім' яа па- • 
коах у лошуках лыж, а яа дварэ^ 
т ь м часам оцяіШ'ела. На пляцоу^ку; 
збіралкя студэнты. 3 вуліцы ўжо 

црыішйіі п'яіньгіяі, 'і іх 3 'ішгэрната 

'ііе ўдаляюць. Не чапае іх і той, у 
кало иа иятлщах і аколяшу зяа-
чьщца: <БДУ» — двяіжуф'ны». 
Неузабаве Казя ярынёс гармонік 
і (пачэў «рьшаць»-.. Адсіюль Мі-
х-аісь тір_айііу яа дьрспуг у В.1І.1. 
Прадаетам шыюпута бьпў тво-р 
OcrpofcKara «Как закалялась 
сталь». 

На дышуще Мщасъ сядзеў по-
баіч 3 сваім таварышал і шаятаў 
даіу ла вухаі: 

— Сяіджу я і думаю: захаяляіц-
ца працаіі—гйта добра, але за-
хаіпляндіа скрыійкаій страты 
ярыггоімнаса і̂ — ore, яжудьв яе 
карта. 

Ты ведзіеш, для мяінв сікрьшкаі 
радасць, і го]». . . Каб, скажам, 
кантраляваў мяне хто яебудзь до-
ма, адм я зіайійаюсіяі, тады і ў ву-
чобе не адстайаіў-бы... 

Таіваірьш йерабіў. 
— Дрошга, што Ты пайяюў ва 

уяіверсітэт, адяак кала найшоў на 
вучобу—^вучыся. Можа, будзе 
о ю т я а , щто (Я табе траіпаіп'рі... 

— Ну:,'иу. 
— Прьшцюі ты сваю скірышіку 

мне, Я ,|Я18 зіамкііг}', а тьь тым ча-
сам І леінцыіі тдігоінііш. 

— Яікшаі гэта? 
— Так, ярынясі і ўсё, а пасля 

мы ў Кіймсам'-эілів шігаівоірьтлі аю 
прыіватныім жьпцці яашык студэн-
таў-ік'0місам0«цаіў. 

М. БЛІЗКІ-

куючы прытуплешю класава 
п'ілшасір еомсамольцау біяфака. 

Трэба адзй-ачыіц, і іпалітычну 
слеііату каімітэта котйсамола, ж 
да апошняга часу яе змог вы 
крьиц, клас.авага твару «KipafH: 
коў» біяфака. Горш за ўсё, • шт 
камітэт комсамола, ведаючы, шт 
Найман — выхадаец з кла'саві 
варожага асяроддзя, дазволіў ям 
рабіць сяраваздачу яа яеравыба^ 
чым «ходзе. Найман выікарыста 
гэта; ёя расцягнуў больш чым щ 
дзво гад.зіііны свой даклад, у жіі 
амаль увесь час гаварыў. што ё 
добры работнк 1І т. д. 

Коисамолвцы) выпглючіыілі На 
мана і' Пятрушу оа овак рдоў. 

В. ЦІМСКІ. 

СПРАВАЗДАЧА 
ФАКТАМІ 

Онраваздач'на-яеравыбарчы с и 
комсамольскай арганізацыі хшфан 
яачаўся ў вызвачаяы тэрміін. Слі 
ва ярадстаўляіеціііа комсоргу т а 
Рамановіч. Яна гаворыць аб тьи 
ягго НІКОЛІ 1пе эрьшалкя палітзі 
НЯТКІ Ў комсамольскай школе, яп 
яа яаапяховасц! камсамольи 
ідуць нанерадзе, лепшыя з к 
руюць гурткамі па даяамозе а:і 
сташым на факультэце І гуртка 
па вывучэияю замежяых моў к 
ярадпрыемствах, што комсамольці 
аб'явілі яаход за культурную раіб( 
ту Ў лабараторыі. Комсамольц 
Здор, Рудая І ІЯШ. добра враводзяі 
лаліггугаркіі'ў пакоі. I мяога япі' 
ян а гаварыла яра выдатныя спр; 
ЕЫІ ««исамолыскай арганіза'ЦЬ 
Ў цэлым І кожяага комсамольца 
яаасобку. 

Яіі яа недахоп у комсамольска 
а'ргапіізачыі т. Раманойя указаа 
на слабую маісавую работу, на aj 
сутнасць ярацы ігурткоў самадзе 
яасці, на яедастатко®ую баіраці>( 
за комсамольца-'вьгдатнка вучл 
б]>1. 

У ко'місамольокай аргаяізацыі і 
было росту. Толькі ў часе пера 
выбараў 7 лепшыж студантаіў пе 
шага курса падалі заявы. 

Жі>гва І актыўяа праходзі 
сяірэчкі па ояраваздачы воімсоірп 
Усе 1 4 выіступаўшых комсамоль 
цаіў уокржалі чіедахопы f ріабоі 
і ўіно'сілі йвае пранановы ў іШі 
новаіму бюро. 

3 вялікай уваігай выслуха 
сход выстртленяе сакратара Р 
ЛКСМБ тав. Лапідуса, ж і на каі 
врэтньгх пі)ыкладах расжазаў, і 
грэба яравоідзіць выхаваўчую рі 
боту сярод студ.^іпітва. 

Паклаўшы ў аснову выступле 
ні і пірапаяовы камсамольцаў, сх( 
гіірынія'ў пастанову, якая будзе л 
к.азам для щовага бюро факул; 
тэцкай коюсамольскай аргаяіз 
цыі. КАРПУЧОК. 


