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ТО хоць сшькі-нібудзь послобляе молезную дысцыпліну портыі пролетпрыяту (особліва 9 часе 
дыкшуры), ТОЙ фонтыниа допомагое буржуозіі супроць пролеторыяту. ЛЕНШ. 

П р а г р о м а б а р о ц ь б ы . 
эрнутае сацыялістычнае 
щтва востра паставіла 
.не аб падрыхтоўцы кад-
аліфікаваных працаўні-

іруская Савецкая Рэс-
а разгарнула за апошнія 
сацыялістычнае будаў-
да нябывалых у гісто-

азьмераў. Сялянская ад-
Беларусь шпаркім тэм-

гратвараецца ў індустры-
[аграрную краіну. Буду-
Іфабрыкі і заводы, расьце 
гыўная сельская гаспа-

(ССР, як І Ў другіх Са-
Рэспубліках, руйнуецца 

|т „тэорыя" правых ухі-
. ГІрацоўныя БССР бу-
І пабудуюць сацыялізм. 

іеларускім Дзяржаўным 
зсытэце абвостраная кля-
барацьба у краіне адбі-

як у люстэрку. Тут І 
Іведваюцца з унівэрсытэц-
|атэдраў антымарксыцкія 
/азныя тэорыі—Шырае-

Пармёнавым, Крыльцо-
ІНШ. Гэтыя тэорьи ах-
падхопліваюцца непра-

:кай праслойкай студэн-
Іякая пралезла ў Унівэр-

і папулярызуюцца згра-
Іай, а часта і партыйнай 
Тны беларускі, яўрэйскі 

нацыянал-дэмакратыч-
^дэі рознымі Марукамі, 
змі і інш. 

Іача нашай газэты зьяў-
бязьлітаснае разабла-

і барацьба з усялякімі 
іарксыцскімі буржуазны-
правым!, нацыянал-дэма-
Ічнымі ідэалёгіямі. 
Іія-ж адносіны 3 боку га-

сустрэне ўсякае пры-
ітва да антыленінскіх і ^ 

|л-д?макратычных ідэй. 
генэральную лінію Кому-
інае Партыі. Забарацьбу 
<ага роду ўхіламі ад лініі 
|і і найбольш небясьпеч-
іа сучаснцм этапе ба-
.1-3 правым ухілам. Наша 
будзе садзейнічаць ар-

|цыі для гэтай мэты пра-
скіх студэнцкіх і навуко-

Іадраў. 
Іры, якія да гэтага часу 
зыпушчаны 3 БДУ, слаба 
Іхтаваны тэхнічна і гра-

для непасрэднай кіру-
|апэратыўнай работы, 
іалепшаньне якасьці ве-

Ііанчаючых Ун-т і карэн-
Іалепшаньне грамадзкай 

падрыхтоўкі студэнтаў—вось 
чаму будзе садзейнічаць наша 
газэта. 

У сувязі 3 гэтым выцякае 
неабходнасьць пасіленьня пар-
тыйнай, комсамольскай, гра-
мадзкай увагі студэнцтва і на-
вуковых працаўнікоў да спра-
вы Ленінскага ідэалёгічнага 
выхаваньня. Hi ў якім разе 
нецярпіма, калі студэнты і на-
ватнавуковыя працаўнікі свая-
часова не даюць адпоруанты-
марксыцкім, антыленінскім вы-
ступленьням „у навуковайфор-
ме" розных асколкаў буржуаз-
най і меншавіцкай .навукі". 

Неабходна ў бліжэйшы час 
выявіць найлепшыя мэтады і 
разгарнуць у больш шырокім 
маштабе ленінска-навуковае 
выхаваньне студэнцтва і наву-
ковых працаўнікоў. Наша га-
зэта будзе ўсямерна служыць 
гэтаму. 

Бязьлітасна вядучы барацьбу 
3 антымарксыцкімі, буржуаз-
ным! ідэалёгіямі, выкрываючы 
іх на кожным кроку, газэта 
адначасова будзе садзейнічаць 
стварэньню сапраўдных тава-
рыскіх абставін для працы на-
вуковых спэцыялістых, якія 
ўявілі і ўяўляюць, што адзіны 
навуковы мэтад—гэта мэтад 
марксыцка-ленінскі і што на-
вука палінна,; служыць справе 
працоўных. 

На вылучэньне новых наву-
ковых працаўнікоў з шэрагу 
пралетарскага студэнцтва, аса-

Новы барацьбіт у 
дзейнасьці. 

Друкаваны ворган Беларус-
кага Дзяржаўнага У нівэрсытэту 
павінен быць добрым бараць-
бітом за ажыцьцяўленьне генэ-
ральнай лініі партыі ва ўмо-
вах ВНУ. 

Бороцьбіту за п р о л е т а р и я к а д р ы 
Выданьне газэты БДУ мае 

надзвычайна важнае грамадз-
ка-палітычнае значэньне. Га-
гэта зьявіцца яшчэ адным з 
магутных сродкаў у клясавай 
барацьбе на ідэолёгічным ву-
частку агульна-сацыялістычна-
га фронту. 

Пад кіраўніцтвам камуні-
стычнай партыі, газэта павінна 
будзе гуртаваць сваю ўвагу 
на грунтоўных вузлавых пы-
таньнях барацьбы за марксыц-
кую ідэолёгію, за выразную 
клясавую лінію. 

Усямерна пасіляючы дыфэ-
рэнцыяцыю інтэлігенцыі, ра-
шуча разьбіваючы зброю, так 
званых „лёяльных" і варожых 
нам навуковых працаўнікоў, 
уцягваць інтэлігенцыю перай-
шоўшую на марксыцка-ленін-

скую мэтадалегію ў сацыялі-
стычнае будаўніцтва. 

Змагацца за больш высокі 
тэмп падрыхтоўкі кадраў, за 
павышэньне працоўнай дыс-
цыпліны і акадэм. пасьпяхо-
васьці. 

Газэта павінна выхоўваць 
бальшавіцкую нецярпімасьць 
да ўсякага роду праяў, ухілаў 
ад лініі ленінскай камуністыч-
най партыі, праяў шовінізму 
усіх нацыянальнасьцяў, так-
сама і да праяў нацыянал-дэ-
макратызму, арганізуючы на-
вокал гэтай барацьбы шыро-
кія масы студэнцтва і навуко-
вых працаўнікоў шляхам ра-
шучага разгортваньня бальша-
віцкай самакрытыі. 

Адказны сэкратар Ка-
стрычн. РК КП(б)Б 

Конюхаў. 

3 0 м а р к с ы ц к у м м э т о д і і л і г і ю . 
Адказны сэкратар колектыву КПЬ 

т. Эпштэйн. 

Газэта павінна з'арганізаваць 
у магутны калектыў студэн-
цтва, навуковых і тэхнічных 

вырашэньня 
Л.ЧДрЫАіО̂ гСІ 

новых кадраў j марксысцка-ле-
нінскага выхаваньня іх. 

Разгортваючы шырокую са-
макрытыку і соцыялістычнае 

працаўнікоў дпя 
згдачіл. лепш^-й 

бліва студэнтаў-рабочых. і на спаборніцтва—гэта задача бу-
ленінскае выхаваньне іх, га- дзе выканана. 
зэта зьверне асаблівую ўвагу. 

Праца грамадзкіх арганіза-
цый у БДУ патрабуе значнэга 
пасіленьня ўвагі да яе. Трэба 
выкінуць 3 іх казёншчыну, ня-
дбайства і недысцыплінава-
насьць. 

Наша газэта будзе бязьлі-
тасна выкрываць усе гэтыя 
хваробы і садзейнічаць іх хут-
чэйшаму зьнішчэньню. 

Зразумела, што газэта па-
вінна, галоўным чынам, садзей-
нічаць і сачыць за разгорт-
ваньнем самакрытыкі ва ўсіх 
галінах працы. 

Пры актыўнасьці шырокіх| 
мае пралетарскага студэнцтва, і 
навуковых і тэхнічных працаў-' 
нікоў БДУ, на грунце разгор-
нутай самакрытыкі і пры аб-
салютным забясьпечаньні ле-
нінскай лініі—уперад да но-
вых перамог на сацыялістыч-
ным культурным фронце. 

Бюро калектыву 
КП(б)Б БДУ. 

Павялічым падпіску 
на 20 проц. 

Шляхам падпіскі на 3 пазы-
ку студэнцтва БДУ ўнесла на 
індустрыялізацыі краіны звыш 
60.000 рублёў. 

Па факультэтах разгорт-
ваецца дадатковая падпіска. 

'Выданьне агульнаунівэрсытэцкай 
друкаванай газэты БДУ есьць справа 
у грамадзка-палітычным і акадэмічным 
жыцьці Унівэрсытэту надзвычайнай 
важнасьці. Газэта павінна дапан^агаць 
выхоўваць у прааетарскай ідэолёгіі 
шырокія масы студэнцтва БДУ, стаць 
ваяўнічым ворганам па барацьбе за 
чыстату марк-сыцкай мэтодолРгіі ў яы-. 
кладайіні ўсіх 'дысііын.іін, д.іпамагаць 
ныкрыцьцю ў радох пралеіарскага 
студэнцтва ідэолегі>ша-в?"ожых і са-
цыялша-чужых элемэнтаў; вясьці 
бязьлітасную барацьбу са ўсялякімі 
праявамі беларускага нацыянал-дэма-
кратызму, шовінізму ўсіх колераў і 
антысэмітызму, рашуча змагацца з ад-
хіленьнямі, паслаблеііьнем тэмпу і не-
выкаканьнем дырэктыў у правядзеньні 
Ленінскай нацпалітыкі КП(б)Б; пабаль-
шавіцку біць па канкрэтных насіцелях 
правага ўхілу, прымірэнцтва да яго і 
.левых" заскокаў ад генэральнай лініі 
камуністычнаП партыі ў сацыялістыч-
ным будаўніцтве; змагацца за больш 
шпаркія тэмпы, рацыяналізацыю ілеп-

шую якасьць у акадэмпрацы сярод 
студэнцтва. Вось у асноўным нашы 

пажаданьні новаму маладому воргаі 
БДУ. 

Рэктар БДУ Каранеўскі. 

Узмоцнім пролетарызацыю БДУ. 
Падрыхтуем новыя чырвоныя кадры. 

'йнейшае дасягненьне 
Іуск друкаванай шмат-
|най газэты зьяўляецца ў 

унівэрсытэцкім жыцьці 
ішым дясягненьнем. Сту-
за і каляктыў навуковых 
І^нікоў і супрацоўнікаў 

мець орган, дзе можна 
абгаварваць прынцыпо-

Іытаньні нашай працы, 
гдзе давацца поўнае ась-
рьне ўсяго жыцьця ун-ту, 
)эба ў такім воргане 

^ла ўжо даўно. 
ьценгазэты не маглі 
U ў курс унівэрсытэцка-

га жыцьця, бо яны асьвятлялі 
толькі жыцьцё.свайго факуль-
тэту. 

Друкаванай агульна-унівэр-
сытэцкая газэта здолее слу-
жыць сродкам сувязі між асоб-
нымі факультэтамі. 

Агульна-унівэрсытэцкая га-
зэта ўзмоцніць сувязь паміж 
студэнцтвам і навуковымі пра-
цаўнікамі, калі апошнія бу-
дуць прыймаць у ёй большы 
ўдзел, чымся ў насьценгазэтах. 

Нам. рэктара БДУ 
Рыўлін. 

Воейізоцыю но вышзйшую ступень. 
Катэдра вышэйшай дапры- пытаньняў, напрыклад: „Поль-

зыўнай падрыхтоўкі ў гэтым ска-Савецкая вайна", „Лені-
годзе разгортвае сваю працу нізм і вайсковае пытаньне", 
шырэй. Мы пераходзім да сэ- „Эканоміка, палітыка і так-
мінарскіх прапрацовак тэм, тыка", „Паветрана - хэмічная 
калектыўных рашэньняў так- вайна", „Вайскова-палітычная 
тычных задач, уводзім больш падрыхтоўка да вайны ў бур-
практычных заняткаў як так- жуазных краінах", „Паліт пра-
тычна-стралковых, так страя- ца ў буржуазных арміях у 
вых, шляхам выхаду ў поле, сусьветную вайну" і г. д. 
правядзеньня стрэльбішчаў, 
праверачных збораў і экскур-
сіяў. 

Мы дабіваемся ўзмацненьня 
рэвалюцыйнай дысцыпліны, 
сумленных адносін да ваенных 
заняткаў і 100% наведваньня 
апошніх. 

Для лепшай увязкі працы 
вайсковай катэдры з працай 
Асо-Авіахіму шырока разгор-
тваецца праца гурткоў з прак-
тычным ухілам. Арганізуюцца 
групЫ па вывучэньню спэцы-
яльных вайскова-палітычных 

На распрацоўку гэтых тэм, 
жадаючыя студэнты запісва-
юцца ў вайсковым габінэце і 
на працягу месяцу, альбо 2-х, 
прапрацоўваюць 'гэтыя пы-
таньні, пасьля чаго трупа пры-
ступае да прапрацоўкі другой 
тэмы. 

Праўленьне БДУ ў згодзе з 
грамадзкімі арганізацыямі уні-
вэрсытэту і Асо-Авіахімам кож-
ны месяц адводзіць адзіндзень 
на вайсковую працу. У гэты 
дзень увесь унівэрсытэт: і сту-
дэнты, і навукрвыя працаўнікі 

займаюцца пытаньнямі абаро-
ны СССР. У адных трупах 
праводзяцца манэўры, у дру-
гіх—стрэльбы, трэціх—дакла-
ды на вайсковыя тэмы, у чаць-
вертых—фільмы на вайсковыя 
тэмы, экскурсіі і інш. 

Навуковыя працаўнікі за-
прашаюцца праводзіць у гэты 
дзенб вайсковую працу па 
сваіх спэцыяльнасьцях. 

Ня менш^ важнае пытаньне 
Ў справе ўзмацненьня вайско-
вых ведаў студэнцтва зьяў-
ляецца ўнядрэньне вайсковых 
пытаньняў па кожнай катэдры 
на працягу ўсяго навучальнага 
году. 

Пралетарскае студэнцтва па-
вінна больш актыўна падтры-
моўваць гэтыя пачынаньні ў 
разуменьні неабходнасьці ўзма-
цненьня вайсковай падрых-
тоўкі для забесьпячэньня на-
шага сацыялістычнага будаў-
ніцтва. 

Вайсковы Кіраўнік 
БДУ Пятроў 


