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НА НІЗКІМ УЗРОУНІ КРЫТЫКІ 
На справаздачна-выбарчым сходзе Л К С М Б 

24 верасня пачаўся справаздачна-вы-
барчы комсамольскі сход ВДУ. Сход пра-
ходзіць пасля гістарычных .рашаішяў IV' 
пленума ЦК ВЯ'КСМ, праходаіць тады, ка-
лі па уоёй краше вядзецца вялікая рабо-
та па ачышчэнніо комсамольскіх аргані-
зацый ад заклятыу ворагау народа і іх 
іірыхізасняў. 

Зараз па Б€СР заканчваецца справа-
здачпа-выбарчая камланія. Гэта абавяз-
вала ка.мітэт коэіса-мола ўлічыць усе па-
мылкі і недахопы, дапушчайыя радам ар-
ганізацый, гэта абавязвала як след пад-
рыхтаваць сход, каб правесці яго на вы-
соким палітычным узро'ўні. 

Адаак, усяго гэтага камітэт комсамола 
пе ўлічыў. Справаздачны даклад тав. Гу-
рыновіча пе быў дастаткова палітычна за-
востраны. Тав. Гурыновіч перапяваў вя-
домыя арганізацыі факты, да рэчы, не да-
ваў ім належнай палітычнай ацэнкі. Між 
тым, становішча ў камсамольскай аргані-
зацыі абавязвала кам/ітэт зрабіць зусім 
ііігауіо справаздачу. 

Камітат камсамола нават і пасля вы-
крыцця ворагаў народа ва унмерсытэце 
не зі)абіў належных вывадаў, не мабілі-
заваў іірганізацыю на ліквідацыю вьші-
каў тколніцтва. Да гетага часу ў аргані-
зацыі застаю1ща людзі. не ўнугаакічыя 
ніякага палітычнага давер'я. 

Впс'і., паіірыклад, тав. Фабрикант, які 
япічя да гэтага часу з'яўля'сцца чамусьці 
комсоргам 'Курса. Фабрыкант разваліў ра-
боту курсавой комсамольскай арганізацыі, 
адарваўся ад комсамольскіх мае. Справа 
дайшла да абураючага становішча, пгго 
асобныя комсамольцы не 'зедаюпь свайго 
комсорга. 

Сам Фабрьгкант таямнічыйі шляхамі 
прабраўся ў СССР. У камітэце ведалі аб 
усім гэтым, але бясклопатнасць дайшла 
да таго, што справу аб ім не разбіралі і 
пакідалі яго ў кіраўніцтв^ комсамольсклн 
арганідацыі курса. 

Не гледзячы на зусііі ясныя ўказайні 
таварыша Сталіна на лютаўска-сакавіп-
К1ІМ Пленуме Ц'К ВШ(б) аб неабходнасці 
ўзмацніпь болшэвіцкую пільнасдь, чаго 
патрабуе ад ііас факт капіталістычнага 
акружэння, але коімсайольскі каміт.чт не 

'зрабіў і 3 гэтага неабходпых вывадаў. 
Бьйо" многа размоў аб пйьнасці і капіта- і 
лістычным акружэнігі, ;uie сапраўдйаГі 
больніэвіцкай пільнасді ў камітэце комса-
мола не было. 

Не можа задаволііці. нас і становішча 
палітвучобы. ІІалітзаняткі праходзілі на 
нізкім налітычным узроўні. Лсабліва ў 
школах нрапагандыстаў Лкійавай, Андру-
шчанкі і і'нін. Miua скарыстоў'ваіііся на 
запятках першакрыніпы. Кансультацыі і 
семінары не задавалыіяліі прапагандыстаў. 
К'омсамольцамі-пралагацдыстамі профсеці 
камітат не кіраваў. Няўважлівы падбор 
прапагандыстаў прыводзіў да таго. што ў 
рады кіраўнікоў палітшкол панадала трац-
кіспкзя свора (Верам'юк) і палітычна пя-
вытрыманыя ліодзі (.Хацінскі і інш.). 

У комсамольскай арганізапг.іі, як і на-
огул ва ўніверсітэце кулыавалася адна 
3 форм зажыму крытыкі — нерэагавання 
на сігналы друку і выступления комса-
мольдаў на сходах. Гэта пі)ывяло і да 
нізкай актыўнасці на сп|іаваздачна-выбаі)-
чы'м сходзе. 

Козмсамольскі камітэт і адказны за аба-
ропнуую работу таз. Кучар сваёй бяздзей-
насцшо садзейніча,іі і»азвалу ваенна-фіз-
культгурнай работы. Ваепна-тэхнічііыя эк-
замешы ў БДУ зусім сарвапы. Таксама 
нічогз пе рдамцца па. падрыхтоўцы вара-
mbLiavCBLK стралкоў, ллаперыістаў, пара-
niviUCTav, пілотау, зпачкістаў ИПХА, 
гйл і rc.v. 

Было не мала сув'ёзных сігналаў ао 
бяздзейнасці Кучара і загадчыка ваепнай 
кафедры Опегальскага. Але каніітзт далей 
размоу не ішоў. Гэтыя ліодзі і зараз «кі-
руюць» абароннай работай ва упіверсітэ-
не. 

Можпа было чакаць, што даклад аб 
бяздзейнасці ьомсамольскага камітэта вы-
кліча рэзкую крьггыку з боку выступаю-
чых у опрэчках койсамольцаў. Але на 
сходзе гэтаіга не атрымалася. Выстіппаю-
чыя пашлі па шляху дакладчыка і зноў 
гаварылі аб тых-жа даўпо вядомых фак-
тах. 

Новаму камігэту комсамола трэба будзе 
сур'ёзна ўлічыць стаповішча арганізацыі 
і ўрокі справаздачна-выбарчага схода ў 
сзаёй ярактычяай рабоце. 

АУЛАДАЦЬ БОЛЬШЭВІЗМАМ! 

У З О Р Н Я п я с т я в і ц ь 
П Я Р Т В У Ч О Б У 

Наша іпаіртыя іі таварыш Сталін яадаюць 
лелізарііа-е значэяяе ідэалагічпаму росту 
комулістаў. Пленум ЦК ВЕіП(б) в уоёй 'ра-
шучаоцю оіаставіў лытанпе аб паівышэйні 
палітычната івыхаівання і аўладаяня боль-
іпдвізмам. Вораігі даіюда усямерна іімкну-
лііся эры;з.аць палітычнае івыхаванне кому-
ністаў і іпрацоўных маіс. Яны даводзілі вы-
вучэінне гіісторыі парты! толькі дакаст-
рычніцкаіга іперыяда. Гэта своюа не хацела, 
кай масы выхо'ўіваліся і 'закаля-тіся на йа-
яівых старойках гкторыі лені:ніока-»сталін-
скай іпартыі, іна тым іперыядзе паіртыі, іка-
лі быў раыпромлен ісонтррзволюцы^іны 
трацкіізм і бухаірьшскм рэстаўіратарн ка-
піталівм^а. 

Адна* яе ўсе камуністы нашай аргайі-
зацыі ў'Сівядоігілі важнасці палітьгчнад-а 
(выхаваіння. Воісь. 'ua першыя ©аняткі гурт-
іЕа ла 13Ы1ву<1эщю твфраў кд.»сі£аў наіішсіз-

ма (іпраіпагандЕлст тав. Чымбуріг) з'яівйася 
толькі 6 чалаівек а агульнага лгку 16. У 
гу>гку па вывучэшію пісторышартыі ('пра-
паігандыст таів. іКамінскі) з 17 чалавак па 
занятках іпрысітнічалл ўсяіго 9. Неабход-
на асоба ўка-заць ва тое, ішто комуіністы 
Праноівіч. Комлк, Магкеінка. Сувораў, Еў-
сіокеві'Ч. Міхалйвіч, Туліца яраінусціліі пер-
шыя і друігія заняткі. 

НеЕаторыя комуністы (Рдааў. Калепк і 
др.) іпрыходзяць на йартыйныя оаняткі не 
падрыхтаіваінымі. Я ш «ічога ше 'чытаюць s 
Т)экамендащыйнай літаратуры. 

Партыйны кахітэт паізінен зраюіць з 
тэтая-а належны вынік. Трэба лрыцягнуць 
да .адказнасці комуні'стаў, ж і я «ядбайна 
адносяцца да партыйных занятаж. У тэтым 
годзе іпаіугеучобу мы іпавінны лас.таівідь 
узодаа. 

МІЛЬМАН. 

ПОСПЕХІ 
ФІЗКУЛЬТУРНІКАЎ 
Услед за унізерсітацкай спіртакіядай, 

якая наказала значпыя поспехі, 24 верас-
ня на стадыён« «Дыпамо», нашы фіз-
культурнікі прымалі ўдзел у закрыцці 
лёгка-атлетычпага сезона. Універсітят 
выставіў 4 кама'нды. 

У малай шведскай 9CTtul)eHe першай 
выступйа жайочая каманда ў складзе 
НІчэмелевай, Дзяшко, Бараноўокаіі, Се-
Еасцьянавай. Яны занялі 4 месда. Затым 
мужчы'нская каманда — Зязюля. Брыш, 
Апельбаум п Скорабагаты выйшлі пера-
можцамі ў вялікай нівецкай эстафеце, за-
няўшы першае месца сярод вытворчых 
калектызаў. 

Жаночая каманда ў окладзе Сцюль)а 
віч, Гольберг, Ероменка, Залатарэнка і Ба-
рысевіч у эстафеце 5 х 500 занялі пер-
піае месца. Япы атрымалі прыч' закрьищя 
лёгка-атлётычната сезона. 

Апонпгімі выступал! мужчыны (Кры-
шчановіч, Тумас, Зіневіч, Лісаковіч і Ма-
лец) у эстафеце 5 х 1000, якія аблгналі 

'каманду педін:"тыт5та, але першае месцз 
аста.тося за камандай «Спартак». 

БРЫШ. 
—-Ф— 

Пая агонь саійакрытыкі 
работу профбюро 

Не адзін раз сгудэнты крытыкавалі 
дрэнну.ю работу щ)о#юр» хімфака, а.де 
слрава не налепшылася. Соцспаборніцтва 
на факультэпе, носіць фармальны харак-
тар. Асаблі-ва дрэнна пастаўлйна куль-
турна-масавая работа. iKjnbTpaCHJTHiK тав. 
K-apaci-ua абмлжлуваецца таіькі раздачай 
білетаў у кіно або ў тэатр. 

Студэнты 'нетсійькі разоў латрабавалі 
ад профбюро • і тав. Кукінай, «аб артані-
заваць навувовы дыепут, вечар самадзей-
насці і т. д., але нічота ртага за ўвесь 
сгграваадачйы перъвд не было зроблена. 
Работай дабраахвотных грамадскіх аргані-
зацый ніхто не »і'руе і лны фактычна 
развалйіся. 

Неўзабаве пачнуцца пераівыбары ніііоіф-
бюро. Чяены саюза пашшы ўзяць лад 
агонь сАмакрытыкі работу профбор» і 
абраць у новы склад профбюро здоі.іі.пых 
і анаігых справе таварышоў. 

В-АЯ. 

ЗАБАСПЕЧЫЦЬ НАВУКОВЬіМІ 
КАДРАМІ ГЕАФАН̂  

Геаррафічйы факультэт БДУ іс-пуе ўжо 
чацверты год. У па'чатісу шаёй іаргадіва-
зацыі ёін наісіў гучную назву: геолага-ігле-
базінаўча-ігеагірафганы факультэт. У 1937 
г. ла інешядоімай П'Рычьше іва аддзялвшіі 
(ігеалаігічінае і глебазнаўчае) былі л^кзца-
ваны. 

Пры оэаіріганіізаіцыі факультэта студэн-
там аібяцалі вельмі ігнога, але ва оправе 
атрымоўваецца адварданае. У гэтым годзе 
на фжультэце няма .ні адааіго наівукоівага 
раібопніка са званием лрафесаіра. Увеісь 
'выкладчыцюі оклад саста'іць з асістэнтаў 
і кандыдатаў у дацэіггы. 

Джан ігеафака тав. Аядрушчанка нічога 
не ройіць, кай габяюлечььць факультэт ад-
лаіведіныімі лаівужозымі ікадіймі. I вы-
ніік—важнейшая дысцьшлша гістарычная 
геалогія змазіваецпа, бо яе чытае зусім 
непадрыхтаваны выкладчык тав. Каіва-
лёў. Сам. таів. Андруійчанка, не будучы 
.опмшяліістаім па фіізгеаіг'рафіі 'ка'пшл'істыч-
лых краій, уізяіўЧ'я чьггаць гэты адкааней-
шы курс. Рад ipydx дыюцьшлш таксама 
чытаеп.ца выключла доэнна, а экаінамічная 
теаігікіфія зуісмі не пачыиалаея 'чытацца. 
Аікрамя гэтага бываюць частыя зрывы за-
няітаік. 

Рэктарыят БДУ чавшеп пуыдіяць тэрмі-
нозыя захады, жаіб табяюлечьщь геафак 
лаівуковымі калрамі. 

СТУДЭНТЫ 

ЗА РАБОТУ 

ПА-НОВАМУ 
Нрафсаюз'иая а.ріганізадыя БДУ лраво-

ДЗІЦ1. зараз л«равы1ба;ры сваіх оргмау. 
Перавыбары прахйдзяць ва ўмовах вялі-
кага павароту ў палітычіпьгм жыцці 'на-
чтай краіны, ва ўмовах узнятай лалітьгч-
ні'л алітыўнаісці мае на аснаве Ста.тін-
скай Кангтытуцыі. 

Bopari народа заўоёды імкнуліся падар-
валь магутнасдь нашай радзімы. Тава-
рыш Сталін не раз паплрэджваў партыю 
1 рабочы ыас аб павышэіші большэвіц-
кай пільнасці і аб канчатковым выкар-
«іоўванпі трацкісцк.а-бухарынскай своры, 
шпіёгцау і дыверсантаў. 

Апотні пленум ВЦСПС у сваёй пастаіно-
ве аданачыу, што лрофсаюзныя органы 
айарваліся ад лрофс^озных лас, культур-
ны ўзровень І палітычная актыўнасць 
якіх вельмі іВіырасла. Гэта поўнасцю ад-
носйща і да нашага лрафкома і факуль-
тэцкіх профработнікаў. Большэвіцкая 
крытыка, якая была разгоряута яа спра-
ваздачінаму дакладу старшыні ігра(фім)ма 
тав. Камінскага, ускрша дранныя метады 
работы прафкома. 

Бюракратызм, адрыў ад студэнцкіх .мае, 
паруйгэнн« прынцьшаў лрофсаюжіай дэма-
кратыі і прытуплеяне класавай пільйасці, 
не дава.іі магчымасці црафаому йраво-
дзіць па-бочгьшэвіцку барацьбу І класа-
вымі ворагамі, тпгабраўшыміся «л ўйівер-
І'ІТЭТ. 

«Некаторыя профраіботнікі лічаць, шт» 
ба'рацьба са шкрднікамі, ворагамі рабоча-
га класа — гэта не іх справа, а слрава 
іншых органаў. Яны забылі аб тым, пгро 
партыя неаднаразова латрабавала ад 
профсаюзаў барацйбы з 'бюракратьРіЦ'ЫМІ 
скажэнпямі V оовецвіх і гаснадарчых іоір-
ганах, а тым больш—ібарацьбыса шкод-
никам! ў слраве культурна-бытавога aj6-
слуігоўвання» (1У пленум ВЦОПС). 

Лдной 3 велізарніых задач соцшлі-
стычнага будаўніцтва з'яўляецца бараць-
ба 3 перажьггкаж капіталізма у эканомі-
цы і свядомасп,і мае. 

Ці змата^ўся наш лрафком за выкінан-
не гэтай задачы лартыі? Не, яельга гэ-
тага сказаць. ІІалітычяа-выхаваучая, мл-
савая райота ў лрофаргаяізацыі настаў-
лена дрэлна. Налітагітацыя была сарвана 
ў мінулым годзе, не яаладжана яяа і за-
раз. Асабліва гэта мачынна щяпер, калі 
наша краіна рыхтуецца да выбарау у 
Вярх'Оўіш Соівет Саюза С-ОР ла Сталін-
скай Канртытудьгі і агітацыя пабнвае 
асаблтае значэнне. 

Мастацкая самадзейнасді. студэнтаў ле 
заахвочвалася, не работал! харавы, дра-
яатычшы і іншыя гурткі. 

Нрафком не кіраваў нав!укова-даслед-
чымі гурткамі, якія лічыліся толькі на 
палеры. 

Лсабл'ііва недалушчальна-'біоіраісратыч-
ныя адносіяы прафкома 'былі да ооцспа-
борнідтва і ўдаряіііітва. У выдатнікі ча-
ста вызначаліся студэнты, якія ў са-
лраўдяасці не былі выдатнікамі. 

У справе палітыка-йыхаваўчай маса-
вай работы сярод студантаў прафком і ка-
мітэт комсамола лэвінны былі прадаваць 
у слміым цеспым кантакце. Але г.9тага ў 
іх не был®. Бюракратызм і за;шайства 
работнікаў прафкома і •камітэта комсамо.та 
(у першую чаргу Камшскага, 1'урынйві-
ча і Рыбакова) лерашкаджалі па-большэ-
ьіцку нрацаваць у адной упражцы лавы-
хаішініо 'студэнцкай моладзі універсітэ-
та. 

Разгарнуўшы большэвіцкую крыгыку і 
самакрьггыку, агульны сход :прызнаў ра-
боту прафкома яедавальняючай. Гэта па-
вінен улічыць повавыбарчы «кл,ад праф-
кома І 'ластавіць работу лрофарганізадыі 
БДУ на узровень палітьйяых задач краі-
ны, ластаўленых лартыяй і таварышін 
Сталшым. _ J 


