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ПРАЛЕТАРЫ'УСІХ КРАЁЎ, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ1 

Орган Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту 

1 
ПАНЯДЗЕЛАК Падоісная цана 10 кап. на меіяц 

30 СЬНЕЖНЯ 1929 г. 

№ 2 Лдрас Рэдакцыі: 
! М Е Н С К, 

Выходзіць 2 разы на месяц Праўленьне БДУ • 
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апамагаць партыі ў 
скіх спэцыялістых 

хутчэишаи падрыхтоўцы пралетар-
—асноўная задача ячэяк ВНУ. 

студэн 

"ыЧ'За вытворчую дысцыпліну. 
>пяшаеіі • «/ ^ »/ 

адчыненым партийным схо-
на ар Унівэрсытэту ў дакладзе 
к а ж а Р ы ў л і н а і выступленьнях 
Тав. К а р а н е ў с к а г а , у высту-

"д/сы,ььнях кіраўнікоў раённай 
зай Рэв^=ійнай арганізацыі і партый-
1ДН0СІЦЦ каляктыву БДУ, у спрэч-

прадуібыла рашуча падкрэсьлена ё Н Я Т 

ыя пра^У"*^ '̂ акадэмічная ра-
я кам) Ў мурох БДУ ёсьць тая-ж 
сяго с(я вытворчая праца на ічы разіпрыемствах. Калі ёсьць розь-
I аЛ Н о п 
ультур? Ў карысьць сту-
інны кіАў. Рабочы на прадпрыем-
шу нор стварае матар'яльныя каш-
сталоўіасьці, ён зьяўляецца вытвор-
1 існуе Работнікам ужо сёньня, яго 

іай трымаецца рабочая дзяр-
I, студэнты-ж у значнай сва-
астцы (амаль напалову) ni-

ne ствараюць, яны самі 
^ уць за кошт рабочай дзяр-

ы. 
-тэраііж тым, у той час, як на 
гу а&прыемствах, у сувязі з тымі 
[зацыгітцкімі тэмпамі, якія ўзяты 

іетарыятам і партыяй у на-• ЧаНЫІ 
. сзньня да сацыялізму, ужо 

грамадзкая думка заво-
за гоіна на пытаньнях павы-
н ь н і : ь н я вытБорчай дысцыпліны, 

'^тэньня вытворчасьці працы, 
Іавялічд^, ў Б д у толькі ў самы 
_л__діні ча'' гэтыя пытаньні па-

дглены п а-б а я в 0 м у, пастаў-
'=j так, як таго патрабуе пя-

ддка, як таго патрабуе прале-
;кая грамадзкасьць, як таго 

• эабуюць пастановы Лістапа-
^Ькага Пленуму ЦК УсеКП(б). 

1'ы думаем, што недахопам 
амені^чак па дакладу зьяўляецца 

што ў іх далёка ня ў поў-
17! мёры праявіліся настроі 

— патрэбна называць рзчы 
^•'^^^^ным імем — адсталай часткі 

лэнцтва, якія часта прары-
іўскіЯццд^ ў „сямейных" размовах, 
У ' Ьобных заўвагах, у запісках. 

' "'ім нярэдка чуць такія заявы: 
"".^"іавільна, што наша праца 

"дь вытворчая праца і што ў 
^ павінна быць, як і ўсюды, 
''Р^'^цягнута вытворчая дысцыплі-
І ашнале гэта параўнаньне з ра-

ьімі патрэбна працягнуць: 
^ ^ ^ ч ы ня можа добра праца-
^^mt, , калі ў яго дрэнны станок, 

ішы ўмовы працы — гэта наш 
аэнтуіок. Пакуль ня будуць у нас 
іага эыя станкі, да тых пор ня 
іры ее і добрай работы", 
іньнііы будзем весьці вайну за 
іаўгоепшаньне ўсіх умоў нашай 
Сім цэмічнай працы. 

.ле яшчэ больш жорсткую 

фджераклічка камсамольскіх каляктываў. 
Арганізаваць актыўнасьць студэнцтва 

онку н а в а к о л в ы к а н а н ь н я сацумовы. 

вайну мы будзем весьці з усімі, 
хто спасылаючыся на „аб'ектыў-
ныя" умовы, на цяжкія ўмовы, 
будзе ўвільваць ад задачы пад-
няцьця акадэмічнай дысцыплі-
ны, акадэмічнай пасьпяховасьці, 
будзе ідэёва дэмабілізоўваць сту-
дэнцкія масы. Мыбудзем літараль-
на травіць 'тых злосных пра-
гульшчыкаў, падрывацеляў на-
шай вытворчай дысцыпліны, якія 
ўсё яшчз сустракаюцца як сярод 
студэнтаў, так і сярод выклад-
чыкаў. Мы будзем адзначаць усе 
памылкі, якія незалежна ад доб-
рых настрояў і пажаданьняў ра-
біўшых іх фактычна перашка-
джаюць ці зрываюць барацьбу ў 
вадносінах нашай вузаўскай 
працдысцыпліны. Мы, у пры-
ватнасьці, ахвотна верым, што 
студ. фракция Прадметнай Камі-
сіі па дыялектмату вельмі пла-
датворна працавала. Але аргані-
затары яе паседжаньняў у вучэб-
ны час павінны панесьці гра-
мадзкую адказнасьць. Мы верым, 
што камсамольцы, якія пайшлі 
вітаць зьезд ударнікаў, гэта зра-
білі на падставе лепшага па-
чуцьця салідарнасьці з перадаві-
камі рабочымі, але тое, што яны 
пайшлі ў вучэбны час і тым 
сарвапі заняткі зварачвае гэтае 
прывітаньне ў скандальнае пры-
вітаньне, у насьмешку над самой 
ідэяй ударных брыгад. 

Уся краіна ўступіла ў паласу 
вялікага сацыялістычнага будаў-
ніцтва. Перамагаючы супраціў-
леньне клясавых ворагаў, пера-
магаючы хістаньні ва ўласных 
радох, рабочая кляса супольна 
3 бядняцкімі і серадняцкімі ма-
самі сялянства пад кіраўніцтвам 
партыі ідзе да вялізарных да-
сягненьняў. У сваёй барацьбе і 
працы рабочая кляса і найбольш 
блізкія колы сялянства праяў-
ляюць вялікі працоўны знту-
зыязм. 

Было-б дзіка, каб наша чыр-
вонае студэнцтва засталося ў 
баку ад гэтага руху. Мы ня сум-
ляваемся, што наша студэнцтва, 
некалькі спазьніўшыся, энэргіч-
най працай хутка збудуе і за-
бясьпечыць пералом у нашай 
вузаўскай вытворчай рабоце. 

Задача, якая пастаўлена вы-
шэйшымі партыйнымі ворганамі: 
дабіцца таго, каб сацыялістыч-
нае будаўніцтва было забясьпе-
чана і н а ш ы м і спэцыялісты-
мі і нашымі с п э ц ы я л і-
с т а м і , павінна быць выканана. 

ПРАВАДЫРУ I ПАПЛЕЧНІКУ ЛЕНІНА. 
Сталёваму бальшавіку і вернаму вучню Леніна, непахістнаму змагару 

за чыстату бальшавіцкай лініі з усялякімі ўхіламі, кіраўніку пераможнага 
сацыялістычнага будаўніцтва і барацьбіту за сусьветную пралетарскую 
рэвалюцыю 1. Сталіну ў дзень яго пяцідзесяцігодзьдзя сход ячэйкі КП(б)Б 
пэдфаку БДУ шле сваё гарачае прывітаньне. 

Сход заяўляе, што студэнцтва прыме ўсе патугі, каб выхаваць з сябе 
д о б р ы х чырвоных спэцыялістых, якія над кіраўніцтвам Ленінскае Камуністыч-
нае Партыі будуць будаваць сацыялізм і аддадуць усе свае сілы і веды на 
паскарэньне тэмпаў сацыялістычнага будаўніцтва, на хутчэйшае выкананьне 
пяцёхгодкі. 

Няхай жыве Усесаюзная Камуністычная Партыя Бальшавікоў! 
Няхай жыве т. Сталін—правадыр сусьветнай пралетарскай рэвалюцыі! 

Ц ь в ё р д а м у як с т а л ь р у л я в о м у . 
Тав. Сталіну, стойкаму і непрымірымаму бальшавіку і сапраўднаму Ленінцу 

ў дзень 50-х годзьдзя парткаляктыў Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту шле 
сваё шчырае прывітаньне. 

Ад імя пралетарскага студэнцтва БДУ абяцаем прылажыць усе сілы, усю 
энэргію ў мэтах поўнага, усебаковага выкананьня дырэктыў партыі ў падрых-
тоўцы новых кадраў для нашае сацыялістычнае дзяржавы. 

На прыкладах тваёй слаўнай рэвалюцыйнай дзейнасьці мы будзем вучыцца 
зьвязваць Марксыцка-Ленінскую тэорыю з рэвалюцыйнай бальшавіцкай практыкай. 

Сумесна з табой і пад тваім кіраўніцтвам будзем рашуча змагацца за чы-
стату лініі партыі, за перамогу ўсіх цяжкасьцяй, за выкананьпе тэмпаў сацыялі' 
стычнага будаўніцтва, узятых партыяй. 

БЮРО КАЛЕКТЫВУ КП(б)Б БДУ. 

Кампанія па рзалізаііыі 3 пазыкі праведзена недастаткова ўваікіііва. 
Прафшамі нічога ня зробша па каляктыўным шаваньні аблігацый. 

Падпіска на 3-ю пазыку інду-
стрыялізацыі ў Б. Д. У. падыхо-
дзіць да канца. Ужо цяпер можна 
сказаць , што Прафкомы ня ўсё 
зрабілі для таго, как цалкам і 
поўнасьцю ахапіць усю студэнц-
кую масу. Калі студэнты-сты-
пэндыяты ахоплены на 97,9% 
на агульную сумму ў 64.340 p., то 
студэнты не стыпэндыяты ахоп-
пены вельмі мала(Пэдфак 14,3%, 
Мэдфак 2 0 ^ j o , a Праўгас яшчэ 
менш (на суму 3200 p.). Зразу-
мела, такое становішча нельга 
л ічыць нармальным, калі яшчэ 
прыняць пад увагу, што і сту-
дэнты-стыпэндыяты ня поўнасьцю 
ахоплены падпіскаю (Мэдфак 4®/о, 
Праўгас 3,30/о). 

Крыху іншае становішча па 
падпісцы на 3-ю пазыку па 
МК БДУ. Там служачыя ахоп-

>ы фядаўна наш каляктыў заклю-
я бe^ умову сац. спаборніцтва з 
ІМІ ісамольскім каляктывам Кіеў-

Гга Інстытутў Народнае Гаспа-
йняйкі на лепшую пастаноўку 
[вышзрнацыянальнай работы і 
[Ы Ззл у будаўніцтве пралетар-
сталй культуры Ў нацыянальных 
цый,публіках. 
: ззі^тая ўмова ўскладае на нас шэ-
іыка абавязкаў: вывучэньне ста-

чішча ўмоў барацьбы і працы 
^аЛ(іежных братэрскіх кампартый 

амсамолаў, узьняцьце работы 
• ^ ^ ш э ф с т в у над камсамолам За-

'няй Беларусі, 100% уцяг-

неньне камсамольцаў у шэрагі 
МОПР. Мы павінны ўступіць у 
міжнароднае сац. спаборніцтва з 
аднэй 3 ячэяк Камсамолу Чэха-
Славакіі. 

У галіне пралетарскай па 
зьместу і нацыянальнай па фор-
ме культуры мы павінны добра 
зразумець нацпалітыку партыі, 
беларусізаваць усю работу арга-
нізацыі і дабіцца самага шыро-
кага ўнядрэньня беларускай 
мовы ў быт камсамольцаў, дэта-
лёва азнаёміцца з рознымі плы-
нямі беларускай пралетарскай 
літаратуры і літаратуры нацыя-

нальных меньшасьцяў, арганіза-
ваць літаратурныя групы на 
вытворчасьці, правесьці падпіску 
на творы Леніна сярод усіх кам-
самольцаў каляктыву. 

Умовы сац. спаборніцтва па-
вінны ведаць усе камсамольцы 
і ўсё пралетарскае студэнцтва. 
Усе павінны прыняць актыўны 
ўдзел у яго выкананьні, памя-
таючы, што выкананьне гэтае 
сацыялістычнае ўмовы зьяўля-
ецца нашым рэвалюцыйным аба-
вязкам. 

Умова сацспаборніцтва з каляк-
тывам КІНГпавінна стаць адпраў-
ным мерапрыемствам па разгорт-
ваньні інтэрнацыянальнай ра-
боты камсамольскага каляктыву. 

К. С. 

лены на 99°Iq, усяго на суму 
76.205 руб. 

Такім чынам, цяперашняе ста-
новішча 3 падпіскаю на 3-ю па-
зыку індустрыялізацыі прыво-
дзіць да таго, што Прафкомы 

I зараз-жа, пакуль яшчэ ня позна, 
І павінны прыняць шэраг прак-
тычных мерапрыемстваў па ЮО /̂о 
ахапленьні падпіскаю на пазы-
ку ня толькі студэнтаў-стыпэн-

' дыятаў, але асабліва студэнтаў 
не стыпэндыятаў, дзе сума пад-

j піскі і о/о ахапленьня вельмі ня-
значны. У гэтым пытаньні ня 
можа быць ні аднаго студэнта, 
які-б у тэй ці іншай меры ня 
прыняў-бы ўдзелу ў падпісцы і 
тым самым ішоў-бы ў адных шэ-
рагах 3 рабочай клясай, батрац-
ка-бядняцкаю і лепшаю серад-
няцкаю часткаю да хутчэўшага 
выкананьня 5-годкі і тым самым 
да хутчэйшай пабудовы нашай 
сацыялістычнай гаспадаркі. 

Дадатковая падпіска павінна 
праходзіць у такім напрамку, каб 
гэтая падпіска ня прымала па-
раднай формы, і каб давала поў-
ную магчымасьць студэнту пад-
пісацца на любую суму. 

Затым, да адмоўнага моманту 
работы Прафкомаў трэба аднесьці 
і тое, што ні водзін Прафком 
яшчэ да гэтага часу нічога не 
зрабіў па каляктыўным заха-
ваньні аблігацый пазыкі ў той 
час, калі гэтае пытаньне набывае 
вельмі вялікае значэньне. У блі-
жэйшы час гэта павінна быць 
выпраўлена. 

3. X. 

Андрэй Александровіч. 

Ч Ж А - 0 - Л І Н . 
(Урывак). 

Ці застогнуць жалем 
Ветры над страхой, 
Ці то гоман хваляў 
Бурнай Хуан-хо. 

Кожную хвіліну, 
Кожны рух і крок. 
Пальцы Чжа-о-Ліна 
Труцца аб курок... 

Чжа-о-Ліну дваццаць, 
Толькі дваццаць год. 
Прагне жыць змагацца 
Згінуць за народ. 

За няшчасных кулі 
Голых і худых, 
Што ў жыцьці пачулі 
Толькі крык бяды. » * 

Сіл рабочых скарбы 
Зваў у люты бой. 
Чжа-о-Лін змагар быў 
За Савецкі строй. 

У тунэлях ночы 
Бунтаваў палкі: 
Зваў салдат, рабочых 
Павярнуць штыкі. 

Жыць, расьці, змагацца 
1 не на крок назад. 
У Манчжурыю дабрацца 
Кампартыі загад. 

Там пад хмелем віскі 
Вышлі ў поле-шыр 
Генэрал расійскі 
3 бандай Фу-Янт-Шы. 

Ў гонар ІХ пагонаў 
Даў ім мандарын— 
Нью-Ёрскія патроны 
Ангельскі карабін. 

А ў прысадах здрады 
Быццам здань, адзін 
У Манчжурыю міжбур'ем 
Крочыць Чжа-о-Лін. 

1929. 


