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чыішчашы иартыю ад чужа-
І ваірожых элшентаў, ятая 
шиа rapaB'kji ў яе ради, ира-
й вдртыйиых даку.мотта| 
«ьш ірай буійінык віедахАпаў 
райоўікіі 'піартьмінай р^оты у 
собных арганвацыях і садаей-
да іаіжіыўліенійо, уйіутрыаар-
таіГі іраібоггы', прьгоядаенню ў 
вдак піаіртыійнай ігаспадарні і 
ш большаму ўмацаванвіо Edp-
ійык ipaaof. 
ідменай, ііраведзенай у чэрвені 
ицм 'іБравеіркі шіртдакуіментаў, 
(гыйнм арігаатацыя БДУ 
•ымала суір'ёзнае папярэджанне 
гаірадсівага тамітэтз паіртыіі. 
'эта рашэше дапамагло нашай 
айіШіЦыіі шішэй уаищь боль-
щкую ишааоць, jciHpbiiijb у 
цьпх: ірадах ледзей чуждыя' аля 
(ТЫІ, лтодаей выпадшва папа^ 
к у Я1в рады І нв ао,раўдаушіых 
ііійае иванше чліеш йаіртыі 
'аваи 3 жышчэанш вдшай 
тарган'ващьм, цравеірка сздэей-
мя ўзшшйю гааіртый'ваій ды-
Іштаньг {віаюедваінінв паіртсхо-

овоочаетвая! ірнлата лаіртуж-
), ианьишнаю адка8нак:,ці ко-
іктаў аа ідаірртаную работу, 
щяццю актыўнаеці ў вьирашэн-
пыташяў паіртыйіната жывдіг. 
іа час іпрдаеіркіі шртдакумеп-
і̂ , ааша партарайпзацыа віы-
выіліа ірад таіварьшоў яа~ :;фуіо-
ю-ла)річ.ііаую і адміні'трацый-
10 іраіботу (Гантаая — парторг 
іфака, Валіеіші! — Л'артоі[)іг геа-
ікта, ГельфДяд — дэкан 
/га) іі йыіяівіяа аначш рэзерз 
я 'Піайаўіне'Йвя йашага йартьйіна-

актыіва (Кащман, Семоцьяті-
пк, Цуіімріііаа, Цоір і другія). 
Аднак, гэтымі ўжо дасягнутыш 
эультатаой далека не шчэр-пы-
поцца ТЫІЯ эаідачы, якія вькоў-
« перад шмі закончываючаяся 
»авеірка гаартакумейтаў у галше 
шщця 'на шшэійішую 'CiyjieEb 

ущу»1|р1ьг1Ю!рты)йл!ай і 'паргыйна-ма-
саваіі іраооты. _ 

сіашчзіта недахопаў шставоў-
лі па]ргыйва)й 'раіоогы ў л-ашай 
паіртаіргані'іВіаіцыа і (Л)рогае выка-
наші<8 ўстаіва наіртьш йавівііа 
быщь у іцэнснры далейшай ;рабкл:іы 
йаіртьшйага йа'ііішта і ўсёіі ларт-
аргаіЕШцыіі ВДУ. 

У ярлктыцій івашай оаргарга-
аі'зацыа аійліі июсар факты л^ало-
ra віаіруаіэшяі устава: ш арацягу 
двуіх год 'С'іаад лаіртыійівага калі-
тэта паіпіаўініяіуш кайітыіравашеіі 
таві4)іышоу (юз ©ьюарау ііх лн 
агульльці схо'дзе (Адзілец, Шыф-
ірыша, Йарініейч'Ыік., Арашкввлч і, 
ііа'рііоіріг фшаха тавараш Уаю'рс̂ !.,! 
эа два, г,аіды шаёй ірайюты еі ра 
зу інв sipawiy шрававдачу лорад 
лаірггіруііМ'й. Яе раюікй с'іі'ра.вазда-
ш'^шлшьа іі дррш шірііОіргі, ЯіКііл 
лрацущь ла: працагу года (ист-
фак, ХіііміфаііО. Ііваійіодаа ліквіда-
ааіць зюульае іМ'есіца нарушэіше 
усташ (юклйд ларткоііа, справа 
зідачшіеіць йаіртоірігіаў). 

JibMytiieiHibi ў чаюе ліраіверіа яіакі 
ідэйва-лалітычыы ўаровель іасц 
члшіаіў і кіавдыдатаў лартыі, 
С'ведчіыіціь aw ведаетатшваі ба-
іраіцьйо ў€вй лаіртаірігшгашц'ыіі за 
высонае ідэйлаіе. ўізбраенле шжна-
га ікюімуініста. 

Усаорытмя паіртаіргашзацьіяіі 
факты аштьшвсщга -вылазаіі; з 
<юа,іу аісюшыж істудадтаў, 'лаевгаИ: 
айаішліевЕя стаюанаўіСЕага руху 
(Салодііі), алтышвецш анждиты 
(Куідршіец) гаівсіраць т ледастат-
'кова глыбоікай паліітыка-івыха-
іваўічай раі&Сііцв шрод інаіс студэн 
цт,ва: шаютаноука пшртвучо(5ьг, ля-
ліШ'ШІуаірмацыій у ііівтэрватаіх і дру-
гііх -відаў ійаі'ітыжіа-імсаівай ірабо-
ТМ. і і 1 , і і 

У адпаведііасці 8 ігэтым перад 
намі стаіць задача ў блшайшы час 
палепшыць партыйвую, шмса-
мольскую і лалітвучоОу, трэба да-

біцца павышэвля актыўвасці са-
міх сліухачоў, Оольш глыбокай 
ладрьжтоўікі па лерішаігрыінііцам 
Еласікаў марсі'зма. Таксама лат-
рэбна яаладзіць сістэматыч'ную ра-
боту семшара іпрапііігандыстаў і 
стварыць умовы ў партгашнеце 
для работы лрапагандыста лад оа-
бон. 

Бяліікую ролю ў лалітвыхаваў-
чай рабоце адыгрываюць лаліт-
гутар'іаі ў ілтэряатах. Для лавышэа-
яя іх якасці латрэбла лерагдедзіць 
е-клад ікіраўлжоў з тым, каб колс-
ііы 3 іх •с.апраўды адпавядаў свай-
му лріызначэнню ян па палітычла-
му развіццю, так і па вытрымаласці. 

Павышэлле ідэіната ўзроўню ко-
луЕІстаў лавілла быщь у цэлтрьг 
/сёл работы партгрул факультэтаў. 

Нам трэба злачна лалелшыць 
ра̂ боту са спачуваіошмі', лакіра-
заць 'іх энергію на вывучэлде гі-
лорыі больліэвізма і арганізацый-
ны'Х прынцылаў лашай лартыі. 
ідлачасова шырэй разгарнуць і>а-
jOTy ііа івыяўленнн) новых адда-
шх лам студэнтаў і навуковых 
ш.ботвікаў, якія могуць уступіць 
/ грулы слачуваючых. 

Неабходла арганіЗ'аваць штодзён-
ную дапамоту вылучаны'М таваріі-
ійам, лрацаваць з выяўлевым рэ-
зервам і сістэматычпа ў пр-ацэсе 
работы лалаўляць яго делпіымі, 
с(ытрымалы:мі большэвікамі — та-
лава цэнтральная задача выроліч-
вання лартыйных к.адраў шшай 
аргалізацыі. 

Партыйная арганізацыя ў цэ-
лым і кожлая лартгрула лаасобку 
лавінвы эрабіць адпаведныя выва-
ды і лераглеідзіць с®аю работу 
гак, каб замацаваць дасяглуты 
узды.м у працэсе лраверкіі лартда-
кумелтаў, яшчэ больлі лавышаючы 
нільлаісць, вь[весці нашу лартарга-
нізацыю ла лерадавое месца сярод 
ііярвічлых .аргалізацый Каганозіч-
скага раёна. 

30-годдзе літаратурнай 
дзейнасці народнага паэта 
рэспублікі ЯНКІ KУПftЛЫ 

т П П ( б ) Б , Я Н К У К У П А Л У 
У дзень трыццаціг^ддзя Вашай 

літаратурнай дзейнасці Цзнтрэль-
ны Камітэт Комуністычнай пар-
ты! (большэвікоў) Беларусі горача 
вітае Вас, як аднаго з выдатных 
паэтаў Совецкай Беларусі і Совец-
кага Саюза і майстра мастацкага 
слова. 

ЦК КП(б)Б жадае Вам доўгага 
жьіцця і новых велізарных поспе-

хаў у Вашай далейшай мастац-
кай творчасці на карысць нашай 
соцыялістычнай радзімы, тварыць 
на радасць працоўных, якія буду-
юць пад кіраўніцтвам нашага лю-
бімага правадыра вялікага 
СТАЛІНА сваё шчаслівае радас-
нае жьіццё. 

ІДК КП(б)Б. 

С Л О В Ы 1 С П Р А В Ы 
ш 

Непрыететна яадкрадаўся ве-. 
up. Ву.ща латаиула ў цем,ры но-
м, црытулілася ля дамоў. Прад 
|кіны 'ііЕТбірйата ліраб.йааа€я с®ят-
h электрычщых ліамяачаіі і далёка 
[арада ваш шваіртал. 
' ...Івтэірват ажыіў: еднівя іва ўоіх 
^ріыі івайірой. У лаші JVg 9, 
игельса, 50 оабраліся студэвты на 
Іралраціоўку лрамовы таварыша 
тшша іна еарадз© стахакауцаў. 
Іасяроід лакоя стаіць засланы 
и л 3 к.®еткамі. Иахле зелялі-
іай. Ад гэтага паху і бурлшай 
Ііідасп,і анаіжііваюіцліа грурзі яшчэ 
ольш імадіайіой бадзёірасшію. 

Адкрываецца «сход. Зататваецца 
раіжіва вяажата цраівадіыра ларо-
іу. Эатыіл адзій за другіл высту-
іаюдь стуцэлты. іівы яшчэ раз 
ачйішіюіць асююйыія адаащы з лра 
ювы таварміша Оналііна, гаіаораць, 
цта іжыіліь стаіла ліепш, жьщь «та-
іа весялей... Я ш гавораць пра 
ffioe стуідэвціійія слравы. 3 іК(расда 
щымаб'лда акадэіірабоігнік 3-ра 
typca/ заюлагаў тшваірыш Петровіч. 

стуілэЕцкага важ-Етшв сшйго 
ёш m m f . 

— У акяз нл црамдау правады-
ра, ла аісініове раэгоіртвашяі сощ-
слабортщва і ўдаірівііцтва наоі 
курс біярэ настуш;лыія абавязацоль-
сітвыі: зааць зашшшвую cieew на 
75 пірошантаў «вбжма добіра» і 
.«добра» і ні аднаго «недавальня-
шагді». 

За ім выістулае прафорг групы 

Зв нвв^кова-даследчвй ввботай. 

батаінііік.аў ташаръш Еўсеенка. Ён 
гаіворыць: «Наш-ашруна абавявіваед-
ц̂а здаць залііковую сесію ла 80 
ігікіцаіпггаў «ашмі Яййра» і »до> 
ра> і ні аДіНато «нездавальняюча-
га». 

ВкідатіНіік вучо.бы, Пбрадавьв коім-
•савюЛ'е'Ц таіваірыіш Пузевіч аюавя-
заўса ў а.дказ йа лраошу вялка-
га Стаадла зда,чіь іуісе лраддетыі зір-
лкоЕай cecdi иа *вельщ добра» i 
вывесщ адааюо з адстамык сту-
дэлтаў у рады ўдаряжаў. Адна 
за другой ліріЬвйаюісца праяащ'овъи 
студанітаіў, п€радавык ксмсамоль-
.цаў, ліе'лйіык Бікдапінікаў вуччісы. 

ІІраішло йеЕіаіліыкі дзён. Абяцан-
ліі, дадвеныя ў часе пракрацоўкі 
врамовы таіваріыша Стажна,нб за-
сталтісіяі лую-тымі слсшімі: грула 
заіоілагаў Зта кутрса saaaa иедаго-
гжу ш 70 піріоіцаінтаў <велйіі доб-
ра» і «добра» і аі аднаго «НЗД»; 
2-ігі курс баггаілйкаў здаў сішма-
тыку іраслій йа 70 тііроцантаў 
«іВ&ліымі дюібіра» 'і «добра» і так са-
ма няма Hi аднаіго «НЗД». 

Ф. 8АР0НІН. 
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Сардэннае прывітанне нястомна-

му паэт'ў'рэволюцыянеру* 
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Пясняр соцыялісгычнага народу 
Мінула трыццаць тод»таго ча-

су, ж быў ладіруікаіваініы лерлгы 
веірш Лліі 'Йурлды). Трышдащь год 
літаратурлай дзейласці—ле малы 
тэрм'ІЕ. За трыццаць год Лшіа Ку-
іліала «лварыў штат выідатаюйішыіх 
твоіра ,̂ яікк зяўміюліца вялжіім 
ііфоікам J аштаіційм іраввівді бела-
рускага народу. 

Явка Купала йрыйішоў у літара-
туру 3 мрацоўных народрых н.зоў. 
У jjx чэрілаіу «л ісваао «ілу. У ix 
чэірлаў ён свае вобразы, мову, му-
зыку паетычінага йказу. Беларусь 
у тол чаю ошіа аднюй з иаиущ^ъш 
айстіалыіх, саімык лірьйг'яеічашыіх :ка-
доній, івайбоіЛіш іглужіх каоі«ір у 
«тдаю інаіродаіў»,_ яік сііірйшдаіва 
ашшаліі царскую'Расій). І'&та бы'-
ліа па іпіраўдав «леівкісёлаія стаірон-
ка». Б^ршаш'іі «пюшстн і смутку» 
апяваў яіе Явік.а Купала. 

іМ'іінула трыщдащь (год. «Неіаасё-
лая стаір'(>йш» пад «іраўліцтваім 

, ііартыі ^іеніва—Сталіна, стала йвііт-
ншчай, ордашініосінай •оацъвяжтыч 

' на і р9с.цралтай. Жы|щ> стала 
ліешл, жыць стала (веонавй. Знклі 
Ошэваірі&тна і «лша̂ р» і «карчші-
ка», і «чужыініа». Йаіліына сталіа 
лірыіяцеляім чала(века. Ча-іавек, які 
ауладаў тэхілікай, не торбаіо кор-
оі'ііць іоям'ю», — ёа зрабіўсія ста-
хаіваўфм., імайстрам віысоіііаа ш т -

і ікулт)іі>ы! ирадц. 

На ўсв гэшыія яізіівоьніыя падзоі 
ноівымі, 'радасныж aecHHiMii адаы,-
ваецца Янка Купала •— паэт ба-
•рап^оы і лераімюа' со.цыяластшнага 
буідаўінііцтва, ййсга^ гфаачнаіга 
на;роду нашай радізімы. 

У тівофаіх )інкі Купашы наша 
мшадзь, наша €!тудавіцтіва.,_ у 
люстры бачыць цёмаае і змрочнао 
мінулае; сонечвае, оадзёрае, р.ада-
онае сёная і заўтра. 

Юойей Яінкі ііуяад'ы заўлледіца 
вяліікал радасіцю ила ўсіх інародаў 
BuiBiiKaw <іоіввп)каіга Саюза, бо ён 
ізіаігчыім тодыкі ў йас, у краінв, 
дз® і ш ш каіяш'лктаў, яіяіміа ламе-
шчыкаў, яяма эксялаатацый чада-
века чалаівіеіі;ам, дз'в лшінока-ста-
ліжісйші яартыа іпеіраівыіхо.ўівае лвп-
піык люідзей старой юуяьтуіры, 
ствараючы! ўсе ў'мювы дли іх ііво|р-
чіай ірабаты ш ікарььсць новага 
еветлага жыодя нрацоўных. Гэты' 
юб'іл'бй магчыш TOuHfii ў краіне, 
т буя'уецца соцы!ЯЛ(іэді, дзе, пая 
ікіраўеіцтваін лартыіі л;ры штодзён-
ных моіпатах 1Щ КП(б)Б і асабіс-
та таваірыліа Гіікало, ліобо-ўяа выро-
шчшющца і перавыйоуваюцца лі-
тарат^-рнш кадры. 

Мы жыюём у даіівюсінш годм. 
Лра тэта радатае, вясёлае жыццё 
Ялка Jtuyiiavia створьщь мнюта i 
многа выюоікашаістайікіх палопнаў, 
'Е^тык иашай эпщ] — эпоаі ag-
лікш Стадша, 


