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ННУХШЬНА ПРАВОДЗіЦЬ 
У ШЫЦЦЁ РАШЭННі 
ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ 

У сваім рашэнні пленум ЦК ВЛКСМ 
адзпачыў, што пастанова отрзеньска-
га Пленума ЦК ВШ(б ) <Аб памылках 
партарганізацый пры выклвд'шни! ко-
муністаў 3 партыі, аб фармальна-бю^ 
ркратычных адносінах да апеляцый 
вы'влючаных з ВКіП(б) і аб мерах па 
ўстранейню гэтых недахолаў» цалкам 
аднооідца да ленін«кага коікамола. 

Пленум Цэнтральнага Камітата ВЛКСМ 
на падставе рашэнняў студзеньска-
га Пленума ЦК ВКП(б) абавязаў усе 
комсамольсвія арганіізацыі неадкладна 
выправіць грубыя памыжі, якія былі 
дапупічаны пры выключэніні комсамоль-
цаў' 3 радоў ВЛКСМ. Пленум яшчэ раз 
падкрэсліў, што «Уся работа-Ленинска-
га комісамола праследуе адну мэту — 
выхаваяне маладых людзей у духу во-
муніз'ма, у ,р'ху адданасці комуністыч-
н к партьіі і яе Сталінг.каму Цоттраль-
наму Камітэту». 

Наша комсамольская -арганізацыя 
павІЕна неадкладна, па-большэвіцку, 
вытіравіць дапушчаныя памылш. 

Па-першае, пеабходна зараз-жа пе-
разгл«дзбць усе оправы няправільна 
выключаных комсамольцаў, і ў кож-
ным выпадіку аднаўляць у радах ЛКСМБ 
тых комсамольцаў, як ія не заслугоў-
ваюць выключэння. Усіх адноўленых 
комісамольцаў трэба неадкладна пры-
цягауць да автыўнага комсамольскага 
лсы'цця. Па-другое, сурова пакараць 
тых комсамольцаў, якія бешадстаўна 
ашэльмаівалі чэсных і адданых оправе 
Леніна—Сталіна таварышаў. Па-трэ-
цяе, рэаб^л'ітаваць гых комсамольцаў, 
як ія ў свой час зняслаўлены і няпра-
вільна запятнаны на старонках друку. 

ВыЕОпваючы рапгэнні пленума ЦК 
ВЛКСМ, ирэба ср'ёзна і штодзённа 
праводзіць у жыццё лозунг таварыша 
Сталіна аб авалоданні большэвізмам. 
аб авалоданні гэорыяй марк€Ізма-лені-
нізма. І ІЖ тым, друкуемыя матэрыя-
лы Ў сёняшнім нумары нашай газеты 
гаво^мць аб сур'ёэных прарывах, якія 
маюць месца ў рабоце комсамольскіх і 
профсаюзных палітшкол. На апошняй 
парадзе прапаганды-стаў комсамольсюіх 
школ быў ртрыт рад недахопаў. Да 
ліку педахопаў трэба аднесціі дрэнную 
падрыхтоўку коміоамольцаў да палітза-
лятак (школа тав. Кавалёва, Германа 
І Л)р.), дрэннае наведванне заняткаў 
радам ком'самольцаў (Гуцьво, Паварот-
ны І др.), нездавальняючая работа 
нартвабінета (адюутнасць семінара і 
лекцый па гісторыі СССР для гграпа-
гандыстаў, метадычных указанняў, не-
дахоп мастацкай л ітарат^ы, нагляд-
ных дапаможнікаў. адсутнагць падруч-
нкаў ) , да г;дага часу не ўрэгулявана 
пытанне з памшпканнямі для паліт-
ПГК.0Л, адсутнічае патрэбная данамога 
маладым гарапагандыстам. 

У БДУ за тэты год кадры комсамоль-
СКІХ прапагандыстаў і агітатараў знач-
па выраслі. Асабліва ў час паідрыхтоў-
к і да выбараў у Вярхоўны Совет СССР 
былі выяўлены выдатныя шранаган-
дысты і агітатары. Задача заключаец-
ца ў тым, каб аказ;вадь ім сістэматыч-
ную даіпамогу ў рабоце і вучобе. 

Рашэнні сакаівй'цкага пленума ЦК 
ВЛКСМ абавязваюць кожнага' комса-
моль«кага к іраўйка па-большэвіцву 
вьгправіць дапупічаныя памылкі і сі-
стэматыч'на выхоўваць комсамольцаіў і 
моладзь у духу большэвізма. Гэту 'за-
дачу мы павінны выканаць з гонарам 

Ш т а ^ 
Матші . 
р ^ т ш ! 

УВЕСЬ НЯрОД ВІТЯЕ ГЕРОЯУ 
Доблес-ная чацвё])ка совецікіх геро-

яў—Папанін, Крэнкель, йіырпіоў' і 
Фёдараў пасля 9-месячнага нрабыван-
ня на ' дрэйфуючай крызе прыбыла ў 
Маоківу. 

3 затаенным хваляваннем уся краіна 
сачыла за гераічнай работай напанін-
цаў—слаўных патрыётаў соцыялістыч-
най радэімы. 

У імя 'радзімы яны му.кна выканалі 
задание партыі і ўрада. Шранога па-
панінцаў ёсць перамога ўсяго совец-
кага народа. Самі героі ў сваім нісьме 
на імя тавгфыша Сталіна піпіуць: 

— Усё, іпто мы зрабілі, гэта не 

асабісты подва" чатырох чалавеж—іКож-
ная тэхіпчвая, або навуковая перамо-
га гэта паказальнік узіюўню культу-
ры ўсёй краіны. Носпех нашай жспе-
дыцыі быў надрыхтаван 20-ю годамі 
соцыялістычных перамог. 

Павувовыя свае нртіцы мужныя па-
лярнікі прыовячаюць Іосіфу Віса:рыё-
нпвічу Сіа.тіну. 

Слава героям—нераможцам Паўноч-
нага полюс,а! 

Слава правадыру ігародаў таварышу 
Сталіну, выхаваўшаму выдатнае племя 
совецкіх вучоных! 

ПРИВЕТСТВЕННАЯ 
П Е С Н Я 

Из кинофильма «Папаиинцы» 

Вас крылья Советов умчали на полюс. 

Вы подняли флаг наш на нем. 

И Волга, волнуясь, и Дон, беспокоясь. 

За ваппім следили путем. 

Кіюпштаідт вас встречает, 

Москва обнимает, 
К себе зазывают 

Амур и Кавказ. 
От края до края 

страна молодая. 
Ст{іана трудовая 

приветствует вас! 
Ничто не сломило—ни вьюги, ни тучи. 
Пп штормы полярных морей, 
Четверку отважных, четверку могучих. 
Четверку советских люд<?й. 
Когда ж вашу льдину ветра разорвали 
В далеких гренлаидских краях, — 
Мы ночи не спали, мы весточек ждали. 
Мы карту держали в руках. 
Вас буря не смыла волною тяжелой 
И нас разлучить не смогла, — 
Сквозь сумрак и холод неслись 

ледоколы, 

Нх воля народа вела, 
rojw, напіе знамя, на льдине суровой! 
Взошли вы на борт корабля 
И н<"жное слово, отцовское слово 
Вам Сталин послал из Кремля. 
Н вот напій трубы трубят о победе, 
А в этот торжественлый час 
На льдинах далеких скучают медведи 
И иуночки плачут о вас. 
Отчизна героев приветствовать рада 
На мачту взвивается флаг. 
Вдали показались огни Ленинграда, 
Свой путь завершает «Ермак». 

Кронштадт ваіс встречает, 

Москва обн^імает, 
К себе зазывают 

Амур и Кавйгіз. 
От края до края 

страна молодая. 
Страна трудовая 

приветствует васі 
Виктор ГУСЕВ. 

РАЗГАРНУЦЬ АПТРАБОТУ НА УЧАСТКУ 
Выдатнай школай налітычнага вы-

хавання была кам'панія па выбарах 
у Вярхоўны Совет СССР. 46 нашых 
агітатараў пра.цавгйі на 26 выба|>чым 
yiacTity. Таюія агіггатары, як Шац. Па-
нова, Дэраш, Калінін. Пузеус-кая. Куз 
пяцоў, Райхліін, Стаінкевіч 'і іншыя 
правялі больпі 10 заняткаў. Яны ў^е, 
як адзін, вадзілі сваіх слухачоў у Дом 
урада, на выстаўку. а таксама і ў Дом 
Чырвонай Арміі. Яны проста і з|>азу-
мела неслі большэвіцкае .слова ў шы 
рокія масы працоўных. 

Набл'іжаюцца выбары ў Вярхоўны 
Совет БССР. Ужо вылучаны і працу-
юць 38 агітатараў. Агітатар Юдзін 
ужо правёў 7 заняткаў. 1 гутаркі з вы-
баршчыкамі праходзяць жыва. Выба-р-
шчЫіКІ цівавяцца самымі рознастайны-
мі пытаннямі і самі расказваюць 
сваім мінульш і цяперашнім жыцці. 

Вось Глезер—старуха 73 год, яе муж 
загінуў у імінерыялістычную вайну— 
гаворыць: 

— Я иакутвала. галадала са сваімі 
мальпіі дзецьмі, нават не мела свайго 
пакоя. Цяпер-жа я жыву добра, ра-

• дагна. Мае два сыны працуюць на фа-
бры цы «Кастрычні'К», з'яўляюццаета-
ханаўцамі. Маюць сваю кватару^ 

Яна, ЯІК І усе астатнія хатнія гаопа-
дыйі, ад усяго сэрца дзякуе роднага 
Сталіна за радаснае і шчасліівае жыццё. 

Вялікую нянавісць да ворагаў наро-
да выклі'каў працэс «права-трацмсцка-
га блока». Лысоўхкая Ядвіга, Чэрчэс, 
Барэйка гавораць; «Звяры хацеліі на-
піай врыва. Смерць праклятым гадам! 
Сабакаім—^,абачая смерць!» 

— Наша партыя,—гаворыць Іваноў-
ская,—наш родны Сталін далі нам шча-
слівае І радаснае жыццё і за гэта жыц-

цё я аддам усе свае сілы. Ніякаму во-
рагу не будае месца на нашай роднай 
ЗЯМЛІ. 

Жанчыны 26 выбарчага ўча«ткхі, як 
І увесь совецкі народ, цікавяцца жыц-
цём нашай краі'ны, цікавяцца, як жы-
вуць працоўныя ў кашталктычных 
краіінах. 

I агітатары навінны ведаць, што по-
спех выбараў рашаецца на выбарчым 
участку. Трэба несці палкае большэ-
віцкае слова ў кожны дом, трэба дабіц-
ца таго, каб не асталаоя ні аднаго вы-
баршчыка, неахопленага большэвіцкай 
агітацыяй. 

У надыходзячых выбарах увесь со-
вецкі народ яшчэ раз прадэманструе 
перад усім светам сваю непарушную 
згуртавана'Сць вакол вялікай парты і 
Леніна—Сталіна, вакол дарагога і лю-
бімага нашаіга Оталіна.П. КУХАРОНАК 


