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Сіла нашай агітацыі— 
у праўдзівасці. 

Сіла лозунгаў партыі— 
у дзейственнасці 

(3 „Правды") 
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ПАЛЕПШЫЦЬ 

АГІТАЦЫЙНУЮ РАБОГУ 
Ленін і Сталін заўсёды выключную 

ўвагу ўдзялялі агітацыі, рабоце з ма-
самі. Асабліва цяпер, калі наша краіна 
приняла новую, самую дэмакратычную 
у свеце Каястытуцыю пытанне агіта-
цыйпай работы набыло асаблівае зна-
чэнпе. 

Таварыш Сталін у сваім дакладзе на 
Надзвычайным YI I I Усесаюзным З'ез-
дзо Сбветаў указаў на неабходнасць 
паляпшэння агітацыі: «Калі народ кой-
дзз і выбярэ варожых людзей, то гэта 
бідзе азначаць, што наша агітацый-
ная работа пастаўлена з рув вон дрэя-
ta , 1 мы ўпаўне заслужылі такую 
ганьбу, калі-ж наша агітацыйная ра-
Сч)та будзе ісці па-большэвіцку, то на-
род не дапусціць варожых людзей у 
свае вышэйшыя органы. Значыцца, 
трэба нрацаваць, а не хныкаць». 

У СССР канчаткова і беспаваротна 
перамог соцыялір. Пабудоваиа магут-
ная, соцыялістычная дзяржава рабочых 
І сялян. Знішчаны экснлаататарскія 
класы. Але гэта не азначае, што ў 
нас ужо няма ворагаў. Яшчэ ёсць 
астаткі варожых класаў. Трацкісцка-
і'іноўеўскія паследышы прадаўжаюць 
яшчэ сваю здрадніцкую ^)а6оту. А 
таму нам заспакайвацца нельга. 
Бйльшэвщкая пільнасць застаецца 
асноўным законам. 

Агітацыю трэба умела арганізаваць 
І весці сістэматычна, штодзенна ўліч-
ьаючы ўзровень аудыторыі і цікавя-
чыя слухачоў нытанні. 

У пастанове ЦЕ ВКІІ(б) аб сгапові-
шчы налітагітацыі на балахінскім кам-
бшаце ясна ўказана, што'нельга агіта-
цыііную работу пускаць на самацёк, 
што неабходна стварыць моцны калек-
тыў агітатараў з лепшых комуністаўі 
вомсамольцаў. Работу агітатараў па-
г і ін іш ўзначальваць сакратары партый-
ны^ камітэтаў. 

Гэта рашэнне у нас ноўнасцю яшчэ 
не выканана. Агітатары прадастаўле-
ны самі сабе, для іх няма высокая-ІГрыгоравіч. 
каснай кансультацыі, няма нланаў ра-
боты. Партгабінет зусім нс кіруе агі-
татарамі. Друкуемыя сёння матэрыя-
лы поўнасцю пацвярджаюць сказалае. 

Так далей ирацягвацца не можа. 
Партыйны камітэт навінен перабуда-
ваць агітацыйную работу. 

Агітацыя І— гэта вялікае мастац-
тва І мы навінны аўладаць Ім, як гэ-
тага патрабуе ад нас Сталі некая 
'?анстытуцыя. 

ЖЫВА І РАДАСНА 
У пакоі Л» 8 паліттутаркі праводзяцца 

сістэматычна адзін раз у шасцідзенку. У 
час Надзвычайнага Усееаюзнага З'езда 
Советаў і Надзвычайнага Xlt Усебеларус-
кага З'езда Совета? гутаркі праводзілі па 
два разы ў шасцідзенку. 

За апошнія два месяцы мы абгаварылі 
даклад таварыша Сталіна. аб праекце 
Еанстытуцыі СССР і іншыя матарыялы 
Надзвычайнага VIII Усесаюзнага З'езда 
Советау. Жыва і радасна прайшлі гутаркі 
пры абгаварэнні Сталінскай Капстйтуц,ыі. 
Больш за ўсё нас цікавілі гла.вы аб грамад-
екім ладзе ў СССР і аб правах і айавязках 
грамадзян. 

\ . Щ 

На лалітгутарках у нас скарысто?ваецпа 
геаграфічная карта, па якой мы вывучаем 
новае раёнаванне СССР. Кожны жыхар 
тіакоя маз новую Канстытуцыю. 

У палітгутарЕах актыўны ўдзел прыма-
юць жыхары нашага пакою Вярцелка, Баб-
чонак, Фурманец, Кошкіна і інш. 

Трэба іцзпачыць, заціклўленасць агіта-
тарам тав. Каган сваёй работал. Яна пад-
бірае ціканы матэрыял, загадзя аб'яўляе 
нам najii і якал будзе праводзідца гутарка, 
добрасумленна сама рыхтуецца да цалітгу-
тарак. 

БЕРНШТЭЙН. 

Сум і зевата у часе 
у лакоі № 43 агітатарам працуе ' 

таварыш Ротман. Ен хоць і рыхтуспца 
да палітгутарак, але праводзіць іх 
неійкава і сумна. Так і хочацца за-
снуцА, што і робяць йногія студэнты 
забіраючыся над коўдру. У чым «сак-
рэт>, што гутаркі праводзяцца сумна? 
Перш за ўеё ў тым, што адсутнічзе ў 
ЕГО план правядзення налітгутарак. 
Распрацоўваецца тое, піто панаізецда 
пад рукі. 

Студэнты таму не рыхтуюцца да 
гутаркі, амаль не прымаюць удзелу ў 
ёй. Зачыталі, праслухалі... па гэтым 
гутарка і канчаецца. Іспуе паралелізм 
пры прапрацоўцы тэм. Зразумела, гэ-
та вядзе да таго, што палітгурткі 
праводзяцца суха, фармальна. 

Адказны член парткома за работу 
агітатараў тав. Мільман не дае ўказан-
няў, якія тэмы патрэбна абгаварваць. 

ІІяма плана работы агітатараў. Рэдка 
праводзяцца кансультацыі. 

Некаторыя студэнты, як Паўлоўскі 
Япка, не толькі не дапамагаюць у ра-
боце агітатара, а наадварот, самі не 
слухаюць і другім перашкадн.аюць 

Добра падабраная тэма зацікаўлівае 
ўсіх жыхароў пакою, так папрыв.іац, 
месяц таму назад праводзілася гутарка 
па артыкулу ў «Комсомольскай правде» 
— «Неравный брак». Кожны студэнт 
спяшаўся выказацца па закрапутаму 
пытанню. Гутарка цягнулася да 2-х 
гадзін ночы 3 вялікай актыўнасцю. 

Але 3 таго часу больш не праводзі-
лася НІ адна гутарка. 

Студэнты хочуць, каб гутаркі пра-
В0ДЗІЛІСЯ па цікавых тэмах і падрых-; 
таьапымі агітатарамі. ' 

БОНДАРАУ. , 

Задаволены палітгуртком 
Палітгурток, у якім займагоцца ком-

самольцы III І iV курсаў біяфака над 
кіраўніцтвам таварыша Кучара, можа 
даць прыклад у сваёй рабоце другім 
палітгурткам. 

Трэба адзначыць, што кіраўнік гурт-
ка актыўна ўцягвае слухачоў у рас-
працоўку даклада таварыша Сталіна, 
грунтоўна застанаўліваючыся на кож-
ным пункце.. Часта ўзнікаюць спрэч-
ныя пытанні, па якіх слухачы атрым-
ліваюць 3 боку кіраўніка заўсёчы ноў-
ны і_ вычарнальны адказ. Комсамольцы 
заўсёды задаволены палітзанятісамі. 
Прапагандыст добра падрыхтаванн і 
сур езна адносіцца да заняткаў. 

Комсамольцы надрыхтоўваюцца даза-
няткаў добра, выкарыстоўваюць рэка-
мепдованую літаратуру. Таму заняткі 
яраходзяць жыва, пры актыўны'м уцзеле 
усіх слухачоў. Леншыя слухачы яаліт-
гуртка тт. Пыж, Пушны, Найман. 
Але некаторым комсамо.ііьцам, як тт. 
Мільгуй, Пузеўская і інш., як ія ары-
шлі ў наш гурток не так даўно, да-
трэОна было-б рыхтавацца да занягкаў 
лепш. 

Недахонам з'яўляецца і тое, што s 
боку комсамольцаў ёсць недысцынліна-
вапасць, часта наглядаюцца сназненні 
(Гельфанд, Варонін і інш.), а таксама 
пропускі (Талувзь), на што трэба 
звярнуць увагу комсамольскай арглні-
зацыі. 

Зараз мы нрыступаем да распрацоўкі 
Сталінскай Канстытуцыі. Ірэба снадзя-
взцца, што актыўнасць комсамольцаў 
будзе яшчэ лепшай. 

ГАЛІОНКА. 

Адказ 

Тры гутаркі за поўгода 
У пакоі № 51 гал^оўнага 'корпуса 

агітатарам з'яўляецца Цішчанка Івап 

Не праводзяцца палітгутаркі 
Палітгутаркі ў пакоі № 49, дзе жы-

вуць студэнты I I I курса фізмата, з'яў-
ляюцца вельмі выпадковай з'явай. 
Апошняя гутарка адбывалася больш ме-
сяца таыу назад. Агітатар накоя тав. 
Пантусевіч не думав аб сваіх абавяз-
ках. 

ІІраўда, бодьшасць студэнтаў рэгу-
лярна чытаюць газеты, але ёсць шмат 
пытанняў, аб якіх трэба нагаварыць 
цэлым калектывам. 

Трэба таварышу Пантусевічу ўспом 
ніць нра свае абавязкі і ўзяцца за 
праду. 

ЖЫХАР. 

За прайшоўшае паўгоддзе ён нравёў 
3 гутаркі: 1. артыкул таварыша І'іка-
ло — «Выпікі чысткі КІІ(б)Г)», 2. «Га-
давіпа смерці Кірава», 3. «Неравный 
брак». Ажыўлепа і цікава прайгала 
толькі гутарка аб смерці таварыша 
Кірава. На астатніх 2-х гутарках не 
ўсе прысутнічалі і нраведзены яны 
былі фармальна. Агітатар прачытаў і 
ўсё. 

У сувязі 3 тым, uiTq цяпер увага 
ўсіх працоўных прыкована да надзсй у 
Ісшініі рашылі ў пакоі № 51 начаць 
вывучэнне геаграфіі Існаніі, нават у 

комсамольскі камітэт паведамілі, 
ўжо прыступілі да вывучэння, а 
нраўднасці гэта пакуль-што 

адшчапенцам 
; 31 снежня 1936 года навуковыя 
' работнікі БДУ заслухалі інфармацыю 

^дацэнта Сагаловіча аб быўшых акадэ-
I міках Іпацьеве і Чычыбабіне, як ія ад-

ШТО моіііліся вярнуцца ў СССР, 
ў са-1 Поўныя абурэння гэтым здраднінкім 

толькі паступкам выступал! навуковыя работ-
п ік і БДУ, прафесар Годнаў, дацэнт пажадапне. „ - „ -

Цішчанка хоць і мае нагрузкі (сакра- Нелеп, Зубковіч, Мацісава і шшыя. На 
тар комсамольскай арганізацыі хімфа- здрадніцкі пастунак двух адшчапенцаў, 
ка), але пры жаданпі мог-бы лепш па- яі:ія сталі халопамі капіталістаў, на-
став! ць работу. 

Жыхары пакоя вельмі цікавяцца 
бяіучымі падзеямі: чытаюць газеты і 
кожны вечар пасылаецца «Дэлегац^ія» 
ў пакой № 13 слухаць апошнія пане-
дамленні па радыё, якая потым расказ-
вас аб пачутым усім жыхарам пакоя. 

КАВАЛЕНКА, 
БАЛУХА, 

КАРПУЧОК. 

ЛЕПйі СТАЛІ ПРАЦАВАЦЬ 
Спачатку гэтага года палігутаркі ў па-

коі № 5 праводзіліся вяла, нецівава. Сту-
дэнты не ўдзелыгічалі ў гітарках, а толькі 
слуха.іі агітатара. , 

Цяпер гэта становішча рэзка змянілася. 
Кожны студэнт рыхтуеппа да палітгутарак. 
У працэсе гутаркі пасті'пае мпога ціка-
вых ііытанняў і выступленняў. 

За апошні час у нашым пакоі абгавары-
лі матэрыялы Надзвычайнага ТШ Усесаюз-
нага З'езда Советаў: даклад ̂  таварыша 

Ста,іііпа, прамовы тг. Молатава, Літ^інава, 
Галад-чеда і інш. 

Праведзена было дзве гутаркі аб падзе-
ях у Існаніі. Правялі гутарку-даклад аб 
жыцці і дзейнасці М. В. Ламаносава, а так-
сама аб усесаюзным перапісу. «Неровным 
браке» (а{)тыкуд з «Комсомольскай прав-
ды»). 

Добра вывучыді Сталінскую Канстьггу-
дьш) І ІНШЫЯ натэрыялы. 

ДРАЗДОЎ. 

вуковыя работнікі БДУ рашылі адка-
запь яшчэ большым разгортваннем 
навукора-даследчай работы, пля ўзмац-
ноння нашай соцыялістычнай радзімы, 
яка.-! дае неабмежаваныя магчымасці 
для творчасці ва ўсіх галінах навукі і 
кулі.туры. 

I. НЕКРАШЭВІЧ. 

Х р о н і к а , 
у часе зімовьй канікул прафком БДУ 

пасылае 50 студэнтау выдатнікаў вучобы 
ў дамы адпачынку. 

* * * у 
23 студзеня гэтага года будзе праведзен 

агульна-універсітзцкі вечар па падвядзен-
н» вынікаў першага навучальнага пау-
годдзя І прэміраванне выдатнікаў і ўдарні-
каў вучобы. 

* 

Арганізуецца зкскурсія 15 лепшых вы-
датнікаў у Маскву ў часе зімовых канійуя. 
Студэнты наведаюць музей Леніна, гіста-
рычны музей, музей Рэволюцыі, Вялікі 
акадзмічны тзатр, Траццякоўскую галярэю, 
ттро і інш. 


