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ад Той пералом, які адбыўся ў найшырэйшых ма-
гх сялянства у адносінах да калектывізацыі селъ-
шй гаспадаркі, у будучую веснавую пасеуную кам-
НІЮ павіяен зрабіцца адпраўным пунктам новага 
'ху наперад вауздыме бядняцка-серадяяцкай гас-

адаркі і ў сацыялістычяай перабудове вёскі. 

ОГК К1КТ 

Bllbli ІК 

д д а т к і 

праекЗа апошні год дзякуючы пра-
дзенььнай палітыцы Камуністычнай 
зійныхртыі, мы зьяўляемся сьвед-
гу, Гі«і магутнай лавіны калгас-
у. га руху, якая ахапіла шыро-
ячаецс бядняцка-серадняцкія масы 

:кі. Веска магутным тэмпам 
. е да буйнай сацыялістычнай 
. Ітворчасьці, перамагаючы ку-
. іцкае супраціўленьне і выкар-

ітар. ўваючы карэньні капіталізму. 
• Яшчэ „ўчора", а тым больш 

=іка- іньня" дашчэнту разьбіты 
эда- 3 ^пророчества' правых апар-

• НІСТЫХ. Жыцьцё абвергнула 
; іх дробна - буржуазныя тэо-

У • k аб „устойлівасьці" дробна-
• ітянскай гаспадаркі, абыва-
• Ц с к і я тэорыі „роўнавагі", 
• амацёку" і інш. 

I . Ужо гэтай вясной сацыялі-
ычны сэктар сельСкай гаспа-

^ ркі Саюзу будзе аб'яднаць каля 
мільёнаў га яравога кліну, 

ычым шэраг раёнаў (Паўноч-
Кауказ, Ніжняя і Сярэдняя 

iMCBa^j,^^ будзе калектывізаваны 
унасьцю. 
А які нябачны рост калекты-

| ^ ^ | . а ц ы і мы маем у БССР. Ён 
ракрыў усе плянавыя, нават 

гацык 
сера» 

Пар; 

5-цігадовыя меркаваньні. Мы 
ўжо назіраем пераход да суиэль-
най калектывізацыі ўсёй Магі-
лёўскай акругі. 

Улічваючы такі м,агутны рост 
калектывізацыі апошні Пленум 
ЦК зусім правільна высунуў 
задачу: К а л е к т ы в і з а в а ц ь 
Б. С. С. Р. 3 а д в а г а д ы і ўжо 
ў падыходзячую пасеўную кам-
панію калектывізаваць ня менш 
40<'/о плошчы сельскай гаспадаркі. 

Гэта ёсьць правільнае і ра-
шучае правядзеньне Ленінскай 
лініі на паступовае зьнішчэньле 
межаў паміж горадам і вёскай. 

Наша пралятарскае студэнц-
тва, якое кроўна зьвязана з ін-
тарэсамі рабЬчае клясы як са-
мой вучобай, так і вялікай гра-
мадзскай працай удзельнічае і 
дапамагае ў правядзеньні генэ-
ральнай лініі Партыі. Але зна-
ходзячыся ў ВНУ мы дапамага-
лі вырашаць адну праблему,— 
праблему падрыхтоўкі кадраў, 
а ў вырашэньні іншых праблем, 
трэба адчынена сказаць, мы 
зьяўляліся т о п ь к і с ь в е д -
к а м і. 

Але зараз, калі тысячы сту- j 

Скарыстаць вакацыі для 
дапамогі партыі ў сацы-

ялістычнай перабудове 
вёскі. 

дэнтаў розных спэцыянальсьцяй 
ад'яжджаюць у вёску — у нас 
ёсьць усе ўмовы быць ня толькі 
сьведкамі, але і актыўнымі да-
паможнікамі правядзеньня ў 
ж ы ц ь ц ё лініі Партыі на калек-
тывізацыю вёскі, зрабіць усё 
мажлівае, каб прывесьці ў рух 
асноўныя масы сялянства ў вы-
кананьні задачы — калектывіза-
ваць Б С С Р у два гады. 

Трэба вітаць працу, начатую 
Калектывам КП(б)Б БДУ, калі па 
яго ініцыятыве камсамолам БДУ 
арганізаваны курсы па калгас-
наму будаўніцтву для ад'яжджа-
ючых у вёску студэнтаў. 

Але трэба ганьбіць за тое, 
што Hi Выканбюро, ні Прафком 
не разгарнулі навокал гэтай 
задачы масавай працы, што не 
падвялі , нават, вынікаў зробле-
най студэнцтвам працы па ка-
лектывізацыі ў мінулыя вакацыі. 

3 такімі адносінамі да выка-
н а н ь н я галоўнейшай задачы 
сучаснай эпохі трэба пакончыць. 

Адначасова трэба папярэдзіць 
н а ш а студэнцтва, іііто „замена 
буйнай кулацкай вытворчасьці— 
буйнай вытворчасьцю калгасаў" 

Мабілізуючы сілы рабочай клясы і дамагаючыся 
яайбольшай арганізаванасьці ды актыўнасьці рабо-
чай грамадзкасьці ў падрыхтоўчай працы, партия 
ў будучай пасеўнай кампаніі зіуртуе вырашальяыя 
масы сялянства на ажыцьцяўленьні задач гаспадар-
чага ўздыму і пераходу да калектыўных спосабаў 
земляробства. 

вырашаецца ня так легка. Ра-
зам 3 іншымі цяжкасьцямі бу-
даўніцтва (недахоп машын, трак-
тараў, электрычнай энэргіі 1 г. 
далей) мы маем шалёнае перад-
сьмертнае ,на жыцьцё і сьмерць" 
супраціўленьне кулака, калі мы 
зусім вырываем яго эканамічныя 
карэньні і пераходзім ад палі-
тыкі абмежаваньне росту кулац-
кае гаспадаркі да палітыкі зьні-
шчэньня кулацтва як клясы. 

1 гэта супраціўленьне, апіра-
ючыся на ўсе рычагі пралетар-
скай дыктатуры, мы павінны пе-
рамагаць і папярэджваць, даючы 
самы рашучы і ёязьлітасны ад-
пор кулацкай агітацыі асабліва 
па разбазарваньню коняй ікароў.: 

Неабходна разгарнуць масавую 
працу за абагульненьне жывёлы 
і сродкаў вытворчасьці ў пер-! 
шую чаргу ў калгасах. 

Трэба таксама папярэдзіць 
няправільнасьць і шкоднасьць І 
думак, якія маюцца сярод на- ' 
шага студэнцтва, што нельга 
такімі тэмпамі разгортваць ка- -
лектывізацыю з-за немажлівась-і 
ці поўнасьцю забясьпечыць буй-/ 
нымі машынамі і трактарамі. 

Такія думкі могуць ісьці толь-
кі на карысьць кулаку ў яго 
барацьбесупроць сацыялістычнай 
перабудовы сельскай гаспадаркі. 

Вядома, што пры самых хут-
кіх і магутных тэмНах мы ня 
зможам забясьпечыць патрэб-
насьць сельскай гаспадаркі ў ма-
шынах. Але варожым і шкод-
ным будзе рабіць з гэтага вы-
вад, што нельга будаваць кал-
гасы без забесьпячэньня іх ма-
шынамі і трактарамі. „Простое 
сложение крестьянских орудий в 
недрах колхозов даст такой эф-
фект, о котором не мечтали 
наши практики" (Сталін). 

Прыехаўшы ў вёску студэнц-
тва павінна зарлз-жа ўліцца ў 
шэрагі барацьбітоў за калекты-
візацыю вёскі, пад кіраўніцтвам 
мясцовых партячэяк. 

Арганізуем сацыялістычнае 
спаборніцтва паміж студэнцтвам 
паасобных раёнаў на лепшую 
працу па дапамозе ў калектыві-
зацыі сельскай гаспадаркі і леп-
шую падрыхтоўку дл пасеўкам-
паніі. 

Дапаможам завочніку. калга 
<яцка 

дляЗавочны рабфак, як і дзённы, 
арусквінен даць студэнту завочні-

цьвёрдую дыялектычна-матэ-
у п('ялістычную ўстаноўку, якая 
завайУ неабходнаў яго далейшай пра-
іьнам»! па сацыялістычнаму будаў-
ад'езЯ'''ву. а таксама ў яго далей-

в ы л і й навуковай працы. 
,на дСтудэнты, скончыўшыя Завоч-
'с. J рабфак прымаюцца ў ВНУ 
іньнез усялякіх іспытаў. У час 
амі ;Чобы на Завочным рабфаку, 
[ сту.удэнты Завочнага рабфаку 

Л1,рыстаюцца ўсімі правамі сту-
нтаў рабфаку БДУ. 

——^Зараз рабфак гіасьля некато-
іга адсеву налічвае 335 асоб, 

з а ўіх па сацыяльнаму паходжань-
іцы. о: рабочых—139 чалавек, бат-

ікоў—10 ч., сялян-беднякоў і 
"^(^)^!раднякоў— 196 чал. 

_ Якія-ж маюцца недахопы ў 
'̂Ц'̂ УЬацы Завочнага рабфаку? 

Ёсьць частка студэнтаў, якія 
^^'грымоўваюць падручнікі і за-

I a пісьмовых прац для 
"Р^Чраверкі не прысылаюць. 
даручі-

Па-другое: ёсьць шмат сту-
дэнтаў, якія акадэмічна адсталі 
па аднаму і двох заданьнях. 

Што можа зрабіць пралетар-
скае студэнцтва БДУ у час зі-
мовых вакацый для зьнішчэньня 
вышэй паказаных недахопаў За-
вочнага рабфаку. Бязумоўна, 
студэнцтва павінна паслужыть 
штурхачом для завочніка, дапа-
магаючы яму разабрацца ва ўсіх 
незразумелых пытаньнях. Неаб-
ходна таксама востра паставіць 
пытаньне перед тымі ўстанова-
мі дзе працуюць завочнікі аб 
частковай разгрузцы іх ад не-
памерных грамадзкіх прац. 

Прэзыдыум рабфаку БДУ упэў-
нены, што студэнцтва, якое па-
едзе Ў час зімовых вакацый на 
вёску, дапаможа завочніку больш 
пасьпяхова выконваць заданьні 
Завочнага рабфаку, памятуючы, 
што Завочны рабфак зьяўляцца 
крыніцай да пралетарызацыі 
ВНУ. 

Я - ў . 

Рэарганізацыя нашай вучобы, 
бесьперапынка.адзінаначальніцт-
ва І ІНШЫЯ ўмовы патрабуюць 
новай сыстэмы работы і кіраў-
ніцтва прафарганізацый, і ў пер-
шую чаргу Выканбюро. Пытаньне 
аб рэарганізацыі Выканбюро ста-
в ілася ЯШЧЭ на мінула^і канфэ-
рэнцыі студэнцтва, але да гэтага 
часу канкрэтна нічога ня зроб-
л е н а , калі ня лічыць таго, што 
Бюро каляктыву КП(б)Б вызна-
чыла камісію для абмеркаваньня 
гэтага пытаньня. Гэта камісія 
т аксама нічога не зрабіла. 

Чым выклікаецца пастаноўка 
гэтага пытаньня? 

3 пункту эканоміі сродкаў, 
упрашчэньня кіраўніцтва, пера-
будовы ўсёй сыстэмы работы Уні-
вэрсытэту, перанясеньня асярод-
ку працы на курсы І аддзяленьні. 
З а р а з на ўтрыманьне Выканбю-
ро ідзе 5000 руб., акрамя іншых 
выдаткаў, якія складаюць яшчэ 
каля 3000 руб. Патрэбна зрабіць 

Асноўныя моманты культ-масавай 
работы. 

работа І замацаваць яго, абагульніць 
сродкі вытворчасьці, намеціць 
плян работы калгасаў. 

Работу мясцовых груп лёгкай 
кавалерыі направіць на правер-
ку работы як усёй арганізацыі 

1 на 
іхопы 
іначы 

сваі) 
днасы Культурна - масавая 
зіцкаіігудэнцтва на гэты час павінна 

ьці ў напрамку: папулярызацыі 
[хтавіяцігодкі, азнаямленьня сялян 
[ай п[ мерапрыемствамі Партыі і Са-
;СМБгцкай ўлады ў галіне калекты-
I і зацыі і правядзеньня вясень- j ў цэлым, так і кожнага камса-
(іламЗй сяўбы, растлумачэньня між-! мольца і партыйца паасобку, 
гыі, аіроднага становішча СССР, паставіўшы перад імі пытаньне— 
ым ідач абароны краю, арганіза- што вы зрабілі па справе ка-
арусіыі гурткоў АСО, прыцягнуўшы лектывізацыі, што ты зрабіў па 
1 і ія работы ў іх дэмабалізава- ўцягненьню гаспадаркі тваіх 
іаслаых чырвонаармейцаў, абсталя- бацькоў і тваёй гаспадаркі ў 
іімі [іньня хат-чытальняў, якія за- калгас—такое-ж пытаньне па-
^ .13 становяцца культурным ася-1 вінна ставіцца перад кожным 
.ваць)дкам вёскі, правядзеньня ле-1 партыйцам, камсамольцам, сту-

худ'нскіхдзён, ліквідацыі няпісьмен- дэнтам, бацькі якіх жывуць у 
оў Дсьці, выпуску насьценгазэты, 
К Усоганізацыі вечароў самадзей-
ых №сьці, прыцягваючы да ўсіх 

перітых мерапрыемстваў мясцо-
йы ыя камсамольскія ячэйкі і куль-

новурныя сілы вёскі. 
лісты Студэнты, якія будуць пра-

вёсцы і патрабаваць на гэта 
азначальны адказ. 

Па Саюзу ССР зараз право-
дзіцца месяц жывёлагадоўлі. 
Гэты месячнік павінен мабаліза-
ваць увагу ўсяе мясцовае гра-
мадзкасьці на пытаньні жывёла-

>цю йваць у вёсках разам з рабо- гадоўлі. Студэнты павінны рас-
•алЫмі брыгадамі, павінны ня тлумачыць сялянам задачу пра-
Щии^льк! дабіцца арганізацыі кал- ! блемы жывёлагадоўлі, якая можа 
Дар^су, але 1 дапамагчы аформіць j быць вырашана толькі шляхам 

рэканструкцыі гэтай справы, 
шляхам стварэньня буйнае жы-
вёлагадоўчае гаспадаркі ў саў-
гасах і калгасах. 

Студэнты, якія застаюцца ў 
горадзе, павінны прыняць ак-
тыўны ўдзел у арганізацыі бры-
гад і правядзеньні збору попелу 
і розных утыльадбросаў, праве-
рыць як ідзе збор попелу ў 
прадпрыемствах, установах, а 
тдксама ў жактаўскіх 1 калга-
саўскіх дамох, праводзіць збор 
агранамічнай, палітычнай і ма-
стацкай літаратуры для вёскі, 
сябрам лёгкай кавалерыі браць 
для выкананьня канкрэтныя за-
даньні РСІ па праверцы падрых-
тоўкі мясцовых і цэнтральных 
арганізацый і ўстаноў да вя-
сеньняй сяўбы. 

Уся гэтая работа для кож-
нага студэнта ў час вакацый 
зьявіцца палітычным экзаменам, 
праверкай наколькі даны сту-
дэнт здолен практычна право-
дзіць клясавую лінію ў прак-
тычнай рабоце, праверкай на-
колькі ён сапраўды зьяўляецца 
пралетарскім студэнтам. 

Чарнамордзік. 

некаторыя спрошчаньні і ска-
рачэньні, каб даць эканомію 
ў 3000 руб. 

Сама работа Выканбюро зараз 
абмяжоўваецца, калі можна так 
сказаць, таптаньнем на месцы. 
Яна ня спрыяе нашай акадэміч-
най работе. 

Возьмем для прыкладу Эканом-
камісію. Чым яна зай'маецца? 
Цяжка заўважы.ць якую-небудзь 
работу Ў гэтай камісіі. Яна зай-
маецца пісаньнем вынікаў.і зьбі-
раньнем вестак, а канкрэтнай 
работы „кот наплакаў". 

Наадварот, мы маем яшчэ па-
горшаньне культурна-бытавога 
абслугоўваньня студэнтаў. Не-
вядома чаму скасаваны ільготы 
Ў лазьні, не даюцца трамвайныя 
білеты І г. д. 

Прачытваючы пратаколы і 
пляны Выканбюро, знаходзіш 
шмат заданьняў-прапаноў (па-
глыбіць, пашырыць, узмацніць 
І г. д.), але ўсё гэта ня выкон-
ваецца. 

Трэба рэарганізаваць працу 
Выканбюро. А калі і на далей 
будзе такая праца, дык зусім 
узьнікае думка аб непатрэбнась-
ЦІ Выканбюро, бо яго працу 
студэнцтва не адчувае. 

Самахвалаў. 
Артыкул друкуецца ў парадку абга-

варэньня. 

]1 ШПІІ 
(Эканамічнае адз. праўгасу). 

Па маёй думцы рэарганізацыя на-
шага сучаснага эканом. аддзеленьня 
павінна пайсьці па напрамку; устанаўт 
леньня дакладнай мэтавай устаноўкі 
кожнага цыклю, разам з гэтым пры-
стасаваньня праграм да гэтых запа-
трабаваньняў і вызваленьне ад усяго 
лішняга Ў праграмах, скарачэньня тэр-
мінаў навучаньня І нравільнай паста-
ноўкі бесьперапыннай вытворчай прак-
ТЫКІ. 

У мэтавай устаноўцы трэба адмовіц-
ца ад агульных разважаньняу, аб шы-
рокім І вузкім тыпе эканамістага. 
Трэба ўзяць устаноўку на с п э ц ы я-
л І 3 а ц Ы ю э к а н а м і с т ы х . Гэтаму 
Ў значнай ступені дапаможа бесьпера-
пынная вытворчая практика. Апошняя 
павінна пачынацца з 1-га курсу і зай-
маиь да 40о/о усяго часу студэнта ў. 

Пры ўмовах спэцыялізацыі І бесьпе-
рапыннай вытворчай практыкі з 1-га 
курсу можна скараціць тэрмін наву-
чаньня да 3-х год, а на прам. аддзя-
леньні да 31/2 год. нрычым, ужо трэба 
сёлетні 3-ЦІ курс выпусьціць за 31/2 га-
ды., а 1-шы І 2-ГІ—за 3 гады, а гэта 
вымагае, каб ужо з 2-га сэмэстру гэ-
тага навучальнага году мы пачалі пра-
цаваць па новых праграмах. 

Адна ўмова. Для якой бы мы галіны 
не рыхтавалі-б эканамістага ён павінен 
аўладаць ц ь в ё р д а й к л я с а в а й 
ў с т а н о ў к а й . Гэта ўсё патрабуе, 
як НІКОЛІ, далейгиай пралетарызацыі 
ВНУ. Нажаль, ад сацыяльнага складу 
апошніх курсаў Праўгасу трэба чакаць 
шмат лепшага. 

Нарэшце. Гэта задача можа быць 
выканана па духу рашэньняў партыі 
толькі пры актыўным • ўдзеле г а с п а-
д а р и і к а ў. навуковых працаўнікоў і 
самага пралетарскага студэнцтва. 

Лушчыцкі. 

Ад варштатау у ВНУ. 
Адным са зьвеньняў дапамогі 

ў падрыхтоўцы кадраў з рабо-
чай моладзі зьяўляюцца „курсы 
па падрыхтоўцы ў ВНУ". Гэтыя 
курсы, якія існуюць ужо 1 год і 
3 мес., поўнасьцю сябе апраў-
далі. 

БДУ ў гэтым годзе атрымаў 
3 нашых курсаў каля 25 чал. 
рабочых'. 

Для лепшай падрыхтаванасьці 
слухачоў курсаў Выканбюро БДУ 
павялічыла лік навучальных га-
дзін, у зьвязку 3 пераходам за-
няткаў курсаў на пяцідзёнку. 

Але ёсьць некаторыя пераш-
коды, як напрыклад: праца слу-
хачоў на прадпрыемствах у вя-
чэрніх зьменах перагружна гра-
мадзкай працай, няма сталага 

памяшканьня для заняткаў. Вы-
кладчыкі курсаў перагружаны — 
усё гэта не дае магчЫмасьці 
добра працаваць. 

Для зьнішчэньня гэтых не-
дахопаў прафкомы павінны асла-
баніць т. т., што працуюць на 
курсах ад іншай грамадзкай 
работы; фабзаўкомы 1 адміні-
страцыя прадпрыемстваў павін-
ны зараз-жа перавесьці т. т., 
што займаюцца на курсах з 
вячэрніх зьмён у раняшнія І 
аслабаніць ад грамадзкай працы. 
Пра гэта ёсьць агульная ды-
рэктыва ЦСПСБ. 

Трэба абавязкова дабіцца та-
кога становішча, каб за курса-
Mi было замацавана спэцыяль-
нае памяшканьне. Чучко. 


