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Соцыялістычнпе сппборяттво сярод 
осьпіронтаў. 

Асьпірантура БДУ заключи-
ла дагавор на соцспаборніц-
тва 3 асьпірантурай Навукова-
дасьледчага інстытуту імя Ле-
ніна. 

На рэйкі спаборніцтва пера-
ведзена ўся праца асьпірантаў. 

Спаборніцтва праводзіцца на 
100% выкананьня праграм, 
каб навуковая зьмена была 
надежным чынам кваліфіка-
вана. 

Праводзяцца справаздачы 
асьпірантаў з мэтай зьняцьця з 
працы тых, якія ня выкон-
ваюць праграм. 

Пераглядаюцца праграмы 
для таго, каб асьпіранты зай-
маліся актуальным! пытаньнямі, 
уносілі ў працу катэдр дух 
ваяўнічага матэрыялізму. 

Для лепшай сувязі з пра-
цоўнымі масамі, акрамя сваей 
бягучай грамадзкай працы, 
асьпірантура БДУ адчыніла ў 
г. Барысаве Нядзельны Рабо-
чы Ун-т, які пачаў ужо пра-
цаваць. Цікава адзначыць, што 
Сэкцыя Навуковых Працаўні-
коў спачатку супярэчыла гэ-
таму. „У іх, бачыце, ёсьць у 
пляне такі самы пункт аб 
адчыненьні Ун-ту і сваім ад-
чыненьнем асьпіранты перабі 
ваюць ініцыятыву з рук сэк-
цыі". Паміж іншым, пункт у 
іх стаіць яшчэ з мінулага году 
і для ЯГО выкананьня нічога 
ня зроблена. А з-за гонару 
Сэкцыі магчыма было загубіць 
жывую справу. 

В. 

За новы быт праз камуны. 
Зараз па ўсіх ВНУ, асаблі-

ва Москвы І Ленінграду, ши-
рока праводзіцйа кампанія за 
арганізацыю студэнцкіх ка-
мун. Мэта іх—стварыць са-
праўды спрыяючыя ўмовы для 
павышэньня акадэм. пасьпя-
ховасьці, марксысцка-кляса-
вага выхаваньня пралетарска-
га студэнцтва.. Такімі спрыя-
ЮЧ.ЫМІ ўмовамі V перш)!Ю чар-
гу будзе вылучэньне па ін-
тэрнатах пакояў і наданьне 
студ. камунам цэлага шэра-
гу матар'яльних і арганіза-
цыйних пераваг. У аснову ар-
ганізацыі студ. камун трэда 
пакласьці вопыт працы камун 
Масквы І Ленінграду таксами 
І прыкладны статут Цэнт-

ральнага Бюро Пралетстуду. 
Камуны будуюцца на дабра-
ахвотных падставах, згодна 
принятому статуту. Сродкі 
камуны павінны складацца з 
уступных узносаў, дабраах-
вотних адлічэньняў ідатацыі 
3 боку гаспадарчих і грамадз-
КІХ арганізацйа. Часта ство-
раныя камуны былі няжыць-
цёвымі, бо Ў аснову іх ня быў 
пакладзен рэальны арганіза-
цыйни прынцып, да і самі кі-
руючыя арганізацыі мала 
зьвяртілі ўвагі на іх працу. 

I Нам патрэбна випрацаваць 
плян, канкрэтна намеціць 
апорныя пункты, правесьцігу 
таркі па інтэрнатах са сту-
дэнцтвам, вызначыць адказ-

УЗМАЦНІЦЬ ПРОЛЕТАРЫЗАЦЫЮ УНІВЗРСЫТЭ1:яп 
ЦКК-РСІ ВЫПРАВІЛА ЛІНІЮ НАРКАМАСЬВЕТЫ^^'' 

Выклюцпна 26 ідэолёгічна-чужых элемэнтау, якія былі адноулены 
Перад намі з усёй яскравасьцю 

стаіць пытаньне аб неабходнасьці 
рашучага вылучэньня f па ірыхтоў-
кі маладой навуковай зьмены. Гэта 
пытаньне зьяўляецца бясспрэчна 
асноўным і рашаючым у справе 
асьвяжэньня атмасфэры нашых ка-
тэдраў і ліквідацыі ўсякіх спроб 
выкладаньня чужых нам тэорый і 
шкодных для соцыялістычнага бу-
даўніцтва. 

Шэраг прыкладаў можа паказаць, 
што вынікам антымарксысцкіх І 
чужых ідэалёгіі пралетарыяту 
выступленьняў зьявілася зьняцьце 
3 працы даволі саліднай групы 
прафэсароў і выкладчыкаў як: Жа-
рынііва, Парменава, Крыльцова, 
Шыраева, Рубашовай, Шчаііоцьця-
ва, Таўсталеса, Кіпеля, Зьверавай 
і інш., якія замяннюцца маладымі 
навуковымі сіламі. 

Аднак. лічыць скончаным аднаў-
леньне БДУ сьвежымі сапраўды 
марксысцкімі сіламі, бязумоўна, 
нелыа. Значная частка катэдраў 
патрабуе запрашэньня новых пра-
цаўнікоў. 

Ня менш вялікую групу склада-
юць навуковыя працаўнікі, якія 
свае буржуазныя, антыленінскія 
тэорыі і погляды прыкрываюйь 
марксысцкай афарбоўкай. Гэтая 
група, маскуючы свае сапраўдныя 
шкодныя і антыпралетарскія ідэі 
скажае, рэвізуе і вульгарызуе марк-
сысцка-ленінскае вучэньне. У па-
радку дню стаіць задача рашуча 
выкрываць сапраўдны твар псэўда-

HUX асоб за гэтую працу і 
адпаведны лік сродкаў, памя-
таючй, што толькі праз ка-
муну MU можам падрыхта-
ваць сапраўднага грамадзкага 
дзеяча, стварыць сапраўдныя 
формы камуністычнага быту. 

Сушынскі. 

марксыстаў, даючы адпор скажэнь-
ню марксысцка-ленінскага вучэнь-
ня і даводзячы глыбока рэакцыйны 
і буржуазны характар гэтых псэў-
да-марксыстых. 

Задача пабудовы цяжкой прамы-
словасьці ўпіраецца ня толькі ў 
праблему накапленьня, яна ўпі-
раецца яшчэ ў праблеіму кадрау, у 
праблему далучэньня дзесяткаў 
тысяч .савецкі - насгроеных тэхні-
каў і спэцыялістых да соцыялідтыч-
нага будаўніцтва і да выработкі 
новых чырвоных тэхнікаў і чырво-
ных спэцыялістых 3 рабочае К Л І І С Ы . 

„Калі праблему накапленьня мож-
на ў асноўным лічыць разьвязанай, 
дык праблема кадраў чакае свайго 
разьвязаньня, а ііраблема кадраў 
зьяўляецца цяпер у абставінах 
тэхнічнай рэканструкцыі прамысло-
васьці, рашаючай праблемай соцы-
ялістычнага будаўніцтва" (Сталін). 

У сувязі 3 гэтым надзвычайна 
востра стаіць пытаньне падрых-
тоўкі кадраў, выхадцаў з пралета-
рыяту і ачышчэньня БДУ ад соцы-
яльна-чужых элемэнтаў. 

Ужо ня раз мы гаварылі і пісалі 
аб знаходжаньні ў складзе ст-ва 
БДУ некаторай часткі чужых і ва-
рожых нам элемэнтаў. Некаторыя 
3 іх ужо некалькі раз органам! 
БДУ выключаліся з У-ту і толькі 
пастановамі калегіі НКАсьветыяны 
аднаўляліся. у сувязі з чь'м пагор-
шыўся соцыяльны склад студэнцтва 
і затрымліваўся тэмп пралетарыза-
цыі. Гэта „лінія" НКАСьветы ў свой . 
час была асуджана адпаведнымі | 
організацыямі і апошняй канфз-
рэнцыяй пралетарскага студэнцтва 
БДУ. 

Пытаньне пралетарызацыі БДУ 
было і ёсьдь адным з асноўных 
пыта^няў , якое займала і займае 
належнае мейсца ў рабоце нашых 
партыйных, камсамольскіх і сту-
дэнцкіх арганізацый. 

Гэта пытаньне ў апошнія дні бы-
ло пастаўлена перад калегіяй НК 

ш 
РСІ—ЦКК, і" мы маем ўжо. 
ву калегіі НК РСІ, накіровг 
паляпшэньня соцыяльнап 
студэнцтва і да больш 
тэмпу пралетарызацыі Б 

НК РСІ ў адмену паста 
пастанавіла выключыць 
студэнтаў, якія ў свой ч а и — — 
ноўлены НКА, як соцыяль-
элемэнты: Гаўзэ, Ф. І., І Г ^ ^ ^ 
С. С., Зянькевіча, II О., 
Я. Ш., Юрдзіцкай. Р М., р й і і і 
3 . М., Рулько. У.С. ,ПапоГОіЦі 
Лашкевіча, М. Л , МатчьОрЫГ 
Слабодкінай. К. P., Федчэ^ТиИ 
Вараноўскай, Д, А., Біндлі 
Рывіна, Р. Я , ШтыльбаніІ 
Норкіна. Д. Т., Макарскаг» 
віцкай, Д. С., ЖыдовічійЯ Г 
Сталовіч, Л. К., Мацкеві' • 
Мардвілкі, А. В., Шэкуі 
Яўхімчык, П. М. 

А п о ш н і я 9 с т у д э н т а ў выі 
пастановай Праўленьня 
с о ц ы я л ь н а - ч у ж ы я і І д э а л 
р о ж ы я э л е м э н т ы . 

На гэтым застанаўлівацц 
Мы павійны спаю працу n^^g а 
тарызацыі БДУ ўзмацніці 
каб нашыя будучыя спэц?^'^^''''' 
былі сапраўднымі выхадцаГры J. 
летарскага асяродзьдзя, іздач; 
бясьпечыць у БДУ npa;u„«ra 
клясавы ідэёвы зь.«іест усй '„ 

Зольш рашучасьці ў 
ідэалёгічным фронце, шляИ-
рокай пралетарскай саман ба.' 
выкрываючы ўсіх носьбі ца 
даючы ім сваечасовы адпок „ 

Для ratara ў першую чУ , 
паві"ны мобілізаваць уваг!.НЗ Ф 
навуковых працаўнікоў тыйн 
стых, усёй партыйна-камса» „„j 
організацыі і ўсю прале' 
частку ст-ва навакол пытаД 
рацьбы нэ ідэалёгічным іігічнаі 
пралетарызацыі БДУ, ачыі-гудэі 
яго ад соцыяльна-чужых 
гічна варожых элемэнтауУ „ 
навукочых працаўнікоў. Тіітаў, 
дэнтаў. Эпштэйн, льна( 

на 

^эй 

T B O P S M д а в ы т в о р ч с с ь ц И в о р а м д а в у ч о б ы . 
Мы адсьвяткавалі 12-ю гада-

віну Кастрычнікавае рэвалю-
ЦЫІ пад знакам барацьбы за 
5-годку. Падняцьце вытвор-
часьці працы, бярацьба за но-
выя амэрыканскія тэмпы, за 
разгортваньне творчай ініцыя-
тывы І працоўнага энтузыязму 
мае—пад гэтымі лезунгамі, без 
ажыцьцяўленьня якіх 5-годкі 
ня выканаць, дэманстравалі 
масы дзень 7-га лі:тапада. 

Мы адзначылі к 12-й гадаві-
не і значныя посьпехі, якіх за 
апошні год мы дабіліся ў спра-
ве ажыцьцяўленьня гэтых лё-
зунгаў. 

„Едва ли можно сомневать-
ся", пісаў тав. Статін ў аргы-
куле „Год великого перелома", 
„Чго одним из саиых важных 
фіктоз , если не самым важным 
фактом нашего стрэигельсгва 
за последний год является тот 
факт, что нам удалось добить-
ся решительного перелома в 
области производительности 
труда. Перело\1 эгит выразился 
в развертывании творческой 
инициативы и могучего тру-
дового под'ема миллионных 
масс рабочего класса на фрон-
те социалистического строи-
тельства. В этом наше первое 
и основное достижение за 
истекший год". 

А нак, ЦІ ва ўсіх галінах на-
шага будаўніцтва дабіліся мы 
„рашучага пералому ў галіне 
вытворчасьці працоі"? Калі ў 
адносіне да нашай гаспадаркі, 
і ў першую чаргу ў адносіне 
да прамысловасьці, гэты пера-
лом бясспрэчны, то ў нашым 
культурным будаўніцтве, гэта 
трэбл прызнаць, мы яшчэ пе-
ралому не дябіліся. Не дабілі-
ся мы пералому і ў працы на-
шай вышэйшай школы, на якую 
кладзецца задача падрыхтоўкі 
кадраў, задача, якая „в обста-
нове технической реконструк-
ции промышленности является 

решающей проблемой социа-
листического строительства" 
(Стаайн). Тут мы яшчэ а'Дста-
ем, тут мы яшчэ працуем ста-
рым! тэмпамі, І 3 прычыны 
гэгага у цытаваным вышэй ар-
тыкуле тав. Сталін указвае на 
праблему кадраў, як на адну 
3 сур'ёзьнейшых проблем,з цяж-
касьцямі якое нам яшчэ давя-
дзецца сустрэцца. „Истекший 
год показал, что партия справ-
ляется с эгой задачей (задачей 
накопления), решительно пре-
одолевая все и всякие труд-
ности на этом пути. Эго не 
значит, конечно, что промыш-
ленность не будет больше 
иметь серьезных трудностей. 
Задача построения тяжелой 
промышленности упира^;тся не 
только в 1!роб)Гему накопления, 
она упирается еще в проблему 
кадров. Если проблему накоп-
ления можно считать в основ-
ном разрешенной, то проб лема 
кадров еще ждет своего раз-
решения... Проблему построе-
ния тяжелой промышленности 
нельзя считать полностью раз-
решенной, пока не будет раз-
решена проблема кадров. От-
сюда зздача партии—взяться 
вплотную за проблему кадров 
и овладеть этой крепостью во 
что бы то ни стало". (Сталін) 

Як спраўляемся мы ў сучас-
ны момант, як спраўлчецца ў 
прыватнасьці наш Унівэрсытэт 
3 задачею падрыхтоўкі кад-
рау? Трэбз проста адказаць: 
дрэнна. Мы працуем да гэтага 
часу „рабскімі" тэмпамі, мы 
працуем з вельмі нізкай вы-
творчасьцю працы. Нашаю вы-
творчасьцю 3 >яўляецца вучоба, 
І гэта вытворчасьць арганіза-
вана ў нас з рук вон дрэнна. 
Hi на аднэй вытворчасьці ня 
былі-б цярпімы такія прагулы, 
такое разгільдзяйства, такая 
дэзарганізацыя, якую мы цер-
ПІМ у нас, якую, больш гэтага. 

мы ЛІЧЫМ нечым нармальным. 
Гэта адносіцца іі да працы сту-
дэнтаў, І да прац л выкладчы-
каў, І да працы адміністрааыі. 

Начнем з студэнтаў. Ці не 
вядома ўсім, што ва Унівэрсі-
тэце ёсьць аспбы, што пачалі 
вучыцца ў 1921-22 годзе і да 
гэтага часу сядзяць на 4 або 
5 курсе, асобы, якія па 2, а 
часамі І патры гады застаюцца 
на адным і тым-жа курсе? А 
ЯКІ гвалт падымаюць, калі 
гэткіх асоб выключа'пць з Уні-

Нам. рэктара БДУ т. Рыўлін. 

вэрсытэту. ЦІ гэта ня „р.абскія" 
тэмпы работы, ЦІ адзін гэты 
факт не паказвае. 'што Ў адно-
сіне вытворчасьці працы мы 
безнадзейна адсталі ад пра-
мысловасьці? 

Але возьмем „нармальных" 
студэнтаў, ЯКІЯ пераходзяць з 
курсу на курс. ! 

Ці Ў нас пастаўлены, як 
сьлед, вучот іх работы, ці мы 
сочым ^а тым, як яны працу-
юць 3 дню на дзень, а ня толькі 
Ў час заліковых сэсій, ці мы 
ведаем, як яны пзсьпяваюць? 
У нас абавлзкова наведваньне 
практычных заняткаў, сэміна-| 
pay, труп і г . д . Але мы штосьці 
ня чулі, каб каго-небудзь вы-
ключал! за ненаведваньне гэ-
тых заняткаў, хаця вельмі і 

вельмі многія наведваюць гэ-
тыя занягкі вельмі неакурат-
на. Ці той факт, то мы нікога 
ня выключаем, нікога ня пры-
цягваем да адказнасьці за не-
наведваньне пра'^тычных за-
няткаў не дапамагае разгіль-
дзяйству, прагулам і г. д.? 

Яшчэ горш тое, што самыя 
студэнцкія арганізацыя гэгымі 
пытаньнямі мала цікавяцца. У 
той час, калі на вытворчасьці 
барацьба за падняцьце вытвор-
часьці працы, барацьба з пра-
гулам!, сабатажам і г. д. даўно 
сгаіць у цэятры ўвагі паргьы-
ных, камсамольскіх і прафса-
юзных арганізацый,—мы ча-
мусьці ня чулі, каб у нас якая-
небудзьграмадзкаяарганізацыя 
прыцягнула б да адказнасьці 
студэнтаў, што ня выконваюць 
тае асноўнае, эканамічнае пра-
цы, якая на ІХ складзена, мы 
ня чулі, каб вялася барацьба 
3 канкрэгнымі носьбітамі зла. 
Гэтым пытаньням, пытаиьням 
вытворчасьці, трэба прызнаць, 
нашы арганізацыі не ўдзялілі 
І тае ўвагі, якая патрабуецца 
жыцьцём, якая патрабуецца 
партыяй. 

А МІЖ тым бяз гэтага пера-
лому не дабіцца. У нас наогул 
да гэтаму часу адносяцца да 
вучобы, як да чагосьці друга-
раднага. Гэта гучыць парадак-
сальна, але гэта факт: ва 
Унівэрсытэце, мэтай існаваньня 
якога зьяўляецца вучоба, яна 
(вучоба) стаіць, быццам, на 
другім пляне. 

Ці на якой небудзь вытвор-
часьці гэта відаць, каб спынялі 
працу з-за якога небудзь схо-' 
ду? 3 гэтым наша прамысло-
васьць пакончылаяшчэў1928 г., 
а Ў нас, у 1929 г., некалькі 
разоў сарваліся заняткі з-за 
сходаў (Пленум Навуковых Пра-
цаўнікоў, выбары Праўленьня 
і г. д.). І гэта^ ў эпоху, калі 
падняцьце вытворчасьці працы 
барацьба з прагуламі зьяўля-
ецца адным з асноўных лёзун 
гаў партыі. 

ліва/ 
Ці гэта не паказвае, эія се 

нас наша вытворчасьць-джа/ 
ба—яшчэ не стпіць на п>ь па 
пляне? Вельмі часта напжуль' 
як студэнт ідзе з сэміідх с 
лекцыі „таму, што ў я^цю-
седжаньне". І выкладч^і^ікл 
рэдка з-за пзседжаньн^ ; j, 
ваюиь лекцыі, і сотні ;̂ овай 
г)бляюць з-за гэтага ^астаі 
гадзін. Ці на самым ад» 
заводзе відаць што-небу/ 
добнае? Ці, працуючы ^ 
тэмпам, мы зможам вир' ^ 
задачу падрыхтоўкі Kaĵ ĵ  

Трэба раз на заўсёды ўавеці 
на першьш месцы Віьпям 
часьць, вучоба. Прагул»кова 
вінна быць абвешчана (цыя 
тасная барацьб.і'. Ніякаі цэлі 
бэралізму тут не павініігтіўш 
месца. 1 гэта павінны JjKaM 
і студэнты і выкладчыкіт-ыРі 
шы арганізацыі. ў рэ 

„Бліжэй да вытворчас'ю 
вось той лёзунг, пад які курс 
цуюць цяпер прафсаюзьвялі' 

„Бліжэй да нашае В І Р — 

часьці—да вучобы"—л 
зрабіцча лёзунгам нашыі Ч і 
нізацый. , Л. аб 

Кожны прзфком, паріікі п 
і камсамольская ячэйка пркае 
ў цэнтры сваёй работы ""jl̂y 
віць нытаньні арганізаці5 рдд̂  
чобы, рацыяналізіцыю «а на 
вытворчасьці, барацьбы прав« 
гуламі, як даўно ў ж о 
пытаньні стаяць у цэнтрі^^^сг 
заводзкіх ячэек і заўкоызнач 

Якасьць работы нашыі"^® )̂ 
нізшый трэба ацэньвацьыхтаі 
за ўсё, па канкрэтных вы»>льл( 
якіх яны даб'юцца ў f o f " . Э ЗаР 
падняцьця вытворчасьці ц „р, 
ў іх на факультэце. гэг 

„Тварам да вытвор^алГі 
тварам да вучобы"—пад.ць і 
лёзунгам павінны праідсеў 
нашы арганізацыі, 
жадаюць ісьці ў нагу с^эц 
нашым сацыялістычныівысі 
даўніцтвам. «а а 

1 фаі 
Е. Рыіў. Н 


