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У З Б Р О І М П А Р Т Ы Й Н Ы Я М А С Ы 
РЭВАЛЮЦЫЙНАЙ ТЭОРЫЯЙ ДЛЯ ПАСЬПЯХОВАЙ БЛРАЦЬБЫ 3 АПАРТУНІЗМАМ, ЗА ВЫСОКІЯ ТЭМПЫ V РАБОЦЕ. 

Перавыбары бюро 
іад агонь самакрытыкі 

Хутка І рашуча выправіць памылкі 
(Да пастановы Бюро Кастрычнікавага РК КП(б)Б). 
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іартыйная арганізацыя БДУ 
ыходзіцьда перавыбараў свай-

Вэюро сплочанай па асноўных 
аньнях сацыялістычнага бу-
ніцтва. Вынікі чысткі і пра-
кі асобных ячэек каляктыву 
гдчаць аб тым, што ідэаля-
іае становішча каляктыву ў 
оўным здаровае. Партийны 
яктыў у свой час рэагаваў 
5ў рашучую барацьбу з трац-
іам і пасьпяхова згуртоўваў 
тыйную арганізацыю навакол 
эральнай лініі партыі. 

'юро 5ядучы рашучую барацьбу з 
кімі праявамі правага ўхілу 
у ідэалёгіі, так і на практыцы, 
•ткаляктыў не паслабляў ба-
,ьбы 3 „левымі" загібамі і рэш-
іі контр-рэвалюцыйнага трац-
чу. Усім спробам выступіць 
права-апартуністычнымі пры-
энчымі да кулацтва адносі-
іі, усім спробам прыкры-
іьня „левай фразеалёгіяй"сваіх 
іацкіх настрояў партийны ка-
стыў даў моцны і рашучы 
юр. 
\сабліва была завострана ўва-
на барацьбе з праявамі ша-

.ізму розных колераў, дадзены 
іьшавіцкі адпор нацыянал-дэ-
кратычным вылазкам (справа 
фука і • Gocidaj, партийная 
'анізацыя была правільна ары-
гавана ў змаганьні супроць 
дыянал-дэмакратызму як суп-
дь адной 3 галоўных небясьпек 
ўмовах нацыянальнай рэспуб-
І. 
Перад усёй партарганізацыяй 
ігстае задача падвядзеньня вы-
аў аграмаднай работы, пра-
ізенай за 10 апошніх месяцаў. 
га былі 10 месацаў бараиьбы 
Ленінскую лінію ў партыі суп-
дь правага ўхілу і прымірэнц-

Вц да яго, супроць скажэньняў у 
цыянальнай палітыцы.запаска-
іьне тзмпаў падрыхтоўкі пра-
гарскіх кадраў, за ідэалягіч-
г выхаваньне ўсяго студэнцтва, 

пралетарызацыю БДУ. Усю 
шу працу мы павінны пад-
эгнуць самай жорсткай баль-
.віцкай крытыцы і самакры-; 
цы 3 1ЫМ, каб усе нашыя не-і 
ісопы пры актыўным удзеле | 
ій студзнцкай масы былі зьні-
іаны. Перавыбары Бюро каляк-
ву праходзяць у складаных 
овах, калі наша партыя, пра-
цзячы работу па мабілізацыі 
jpoKix мае рабочае клясы, да-
іася буйнейшых посьпехаў ва 
•х галінах сацыялістычнага бу-
і^ніцтва. Першы год 5-ці годкі 
энчаны 3 перавыкананьнем пля-
ў у шэрагу рашаючых галін 

ро віРоднае гаспадаркі. Мы ўсту-
іі ў другі год 5-ці годкі з 
сім рэальнай пэрспэктывай вы-
наньня яе ў 4 гады, а па нека-
рых галінах народнае гаспа-
ркі і за бо.іьш кароткі тэрмін. 
Рашуча ажыцьцяўляемы пар-
іяй курс на правядзеньне інду-
рыялізацыі, узмацненьне змычкі 
бочае клясы з асноўнымі ма-
мі сялянства навытворчай базе 
•служылі магутным штуршком 
галіне сацыалістычнай рэкан-
рукцыі сельскай гаспадаркі. 

оцны тэмп калгаснага руху, 
хапіушага ня толькі бядняцкія, 

JlEFie і шырокія серадняцкія масы 
|""^лянства, суцэльная калекты-

: о д 

візацыя вялізарных зямельных 
масываў забясьпечвае рэальную | 
магчымасьць ужо сёньня ня толькі 
замяніць, a значна перакрыць 
вытворчасьць кулацкай гаспа-
даркі вытворчасьцю калгасаў. 

На грунце ажыцьцяўленьня ма-
савай калектывізацыі бядняцка-
серадняцкіх гаспадарак партыя 
высунула лёзунг пйвароту ад 
палітыкі абмежаваньня і выці-
сканьня кулака да палітыкі лік-
відацыі кулацтва, як клясы. 

Мы сёньня павінны праверыць, 
як наша партыйная арганіза-
цыя ўсвоіла І праводзіла палі-
тычную лінію партыі ў практыч-
най п р а ц ы , я к кожны партыец 
паасобку і асобныя партыйныя 
яч. зразумелі задачы, якія ста-
яць перад партыяй. 

Маючы за справаздачны час 
значныя дасягненьні ў галіне 
падрыхтоўкі кадраў: узмацненьне 
марсыцкага ядра выкладчыкаў, j 
ачышчэньне складу навуковых [ 
працаўнікоў ад ідэалягічна-варо- | 
жых, ня маючых навуковай каш-
тоўнасьці; маючы бялізарны раз-
мах сацыялістычнага спаборніц-
тва і значныя посьпехі ў рацыя-
налізацыі вучобы: скарачэііьне 
тэрміну навучаньня, перагляд ву-
чэбных плянаў і бесьперапынку; 
зрабіўшы вялікую справу па пра-
летарызацыі унівэрсытэту, ачы-
шчэньню яго ад сацыяльна і ідэа-
лягічна-чуждых^ элемэнтаў; раз-
гарнуўшы бальшавіцкую крытыку 
і самакрытыку,—партыйная арга-
нізацыя, студэнцтва і навуковыя 
працаўнікі павінны яшчэ больш 
упарта працягваць барацьбу за 
Т Э М П Ы , за якасьць, за больш вы-
сокую ступень падрыхтоўкі кад-
раў. 

Уся маса студэнцтва і наву-
ковых працаўнікоў, пад кіраў-
ніцтвам камуністычнае партыі, 
павінна зрабіць упор на вучобу, 
разгарнуць жорсткую непрымі-
рымую, бальшавіцкую крытыку, 
каб зьнішчыць усе тыя недахопы, 
павольныя тэмпы, „халадок", ва-
рожасьць і шкодніцтва, якія там-
сям яшчэ вынікаюць. Мы павінны 
шырэй разгарнуць барацьбу на 
ідэалягічным фронце, уцягнуць 
у яе ўсю масу студэнцтва з тым, 
каб гэтая барацьба выхоўвала 
і загартоўвала пралятарскую мо-
ладзь у непрымірымасьці, нецяр-
плівасьці да ўсіх антыпартый-
ных, антыленінскіх.антымарксыц-
кіх поглядаў, з тым, каб гэтая 
барацьба выхавала барацьбітоў 
і будаўнікоў, узброеных мэта-
дам дыалектычнага матарыялізму, 
якія цьвёрда стаяць на кляса-
вых пазыцыях з сьвядомым афор-
мленым марксыцка - ленінскім 
сьветапоглядам. 
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АДЧЫНЕНЬІ ШЛЬШНІВЗРШТЗІІКІ 
[ХОД НДЛЯКТШ КО(б)Б 

АБВЕСТКА ДНЯ: 
1) Справаздача бюро каляктыву 

КП(б)Б. 
2) Перавыбары бюро каляктыву. 

ЦК КП(б)Б зьвярнуўся са спэиы-
яльным ЛІСТОМ да усёй КП(б)Б аб пе-
равыбарах нартыйных ворганаў, у якой 
даецца чоткая бальшавіцкая ўстаноўка 
гэтай кампаніі. У лісьце проста гаво-
рыцца: „прадстаячая перавыбарчая кам-
панія павінна разглядацца як генэраль-
ная праверка ўсіх партыйных аргані-
зацый, праверка палітычнай лініі кож-
нага асобнага партыйнага зьвяна, пра-
верка таго, наколькі кожная асобная 
ячэйка, кожны асобны камуністы зра-
зумеў задачы, якія стаяць перад пар-
тыяй". 

Перавыбары большасьці бюро ячэ-
ек БДУ прайшлі пры яўна недастатко-
вай падрыхтоўчай працы. Ліст ЦК 
КП(б)Б неабмяркоўваўся ніводнай 
ячэіікай. Больш таго, у ход была пу-
шчана памылковая „тэорыя" аб тым, 
што .студэнты народ пісьменны і мо-
гуць прачытаць самі ў друку" (з яко-
га гэта часу прапрапоўка партыйных 
дакумэнтаў стала абавязковым толькі 
для малапісьменных?!). 

Прайшоўшыя перавыбары партый-
ных арганізатараў ня былі скарыста-
ны дзеля абмеркаваньня пытаньняў, 
зьвязаных 3 перавыбарамі бюро парт, 
ячэек. Брыгады па праверны працы 
асобных зьвеньняў ячэек альбо зусім 
ня былі вылучаны, а там дзе былі вы-
лучаны іірацавалі вельмі слаба; у вы-
ніку чаго, гэтыя брыгады на перавы-
барчых сходах не адыгралі ролі арга-
нізатараў увагі мае навакол асноўных 
недахопаў работы ячэек (слаба ўдзель-
нічалі ў спрэчках, а на паасобных схо-
дах, нават, не адчытваліся аб праое-
дзеняй сваей працы). 

Газэта „Ленінсмім шляхам" І боль-
шасьць насьценгазэт быді зусім слаба 
скарыстаны для правядзеньня кампа-
НІІ. Д p J н н a я падрыхтоўчая нрлца пры-
вяла да таго, што на адчыненых схо-
дах была зусім недастатковая коль-
касьць камсамольцаў, беспартыйнага 
студэнцтва і навуковых працаўнікоў. 
Сход на ячэйцы Правгасу сарваўся 
ня толькі таму, што ня прысутнічала 
беспартыйнае студэнцтва, але і не 
зьявілася значная частка партыйцаў. 
Не ва ўс іх ячэйках быў забясьпечаны 
дастаткова шырокі ўдзел партыйнай і 
беспартыйнай масы ў абгаварэньні 
справаздачных дакладау. Як у справа-
здачных дакладах, так і ў спрэчках ня 
была завострана ўвага на шэрагу ву-
злавых пытаньняў нашае партыйнае 
працы, (перабудовы форм і мэтадаў 
партыйна-масавай працы, нацпалітыка 
І беларусізацыя, ударніцкі pyx i г. д.), 

Аднэй „важнейшай задачай перавы-
барчай кампаніі зьяўляецца праверка 

таго наколькі кожная партыйная арга-
нізацыя забясьпечыла ўмовы для шы-
рокага разгортваньня самакрытыкі .ня 
гледзячы на асобы", наколькі кожная 
асобная арганізацыя праводзіць рашу-
чую барацьбу 3 усялякімі элемэнтамі 
зажыму І глушэньня самакрытыкі, .па-
колькі усе партыйныя арганізацыі за-
бясьнечылі дзейнасьць самакрыты^і" 
(3 лісту ЦК КП(б)Б). 

Асаблівае значэньне гэтае ўказаньне 
набывае ва ўмовах нашае аргані-
зацыі, у зьвязку з меўшым) месца 
памылкамі, у разгортваньні самакры-
ТЫКІ І ўнутрыпартыйнай дэмакрытыі ў 
Кастрычнікавай арганізацыі. Няўжо 
спэцыяльная пастанова Менскага Ак-
ругкому КПБ, дзьве вымовы, якія 
атрымала Бюро Кастрычнікавага РК 
за апошні м-ц, сігналізацыя „Правды" 
і „Зьвязды" не абязвала партыйную 
арганізацыю БДУ з усёй рашучасьцю 
даць палітычную ацэнку меўшым па-
дзеям у арганізацыі, выцягнуць з іх 
пэўныя ўрокі, заклікаць арганізацыю 
да выпраўленьня гэтых недахопаў? 
А між тым гэта не знайшло ніякага 
адлюстраваньня ў перавыбарчай кам-
паніі. 

Усё гэта 3 відавочнай выразнасьцю 
сьведчыць аб тым, што Бюро Кастрыч-
нікавага РК у сваей пастанове дало 
правільную ацэнку памылкам Бюро 
партыйнага каляктыву ў падрыхтоўцы 
і правядзеныіі перавыбарчай кампаніі. 
У соаёй пастанове Бюро РК адзначае, 
што асноўнымі прычынамі нездаваль-
няючага правядзеньня перавыбарчай 
кампаніі jj БДУ зьяўляецца тое, што 
Бюро каляктыву „недастаткова ўлічы-
ла палітычнае значэньне перавыбар-
чай кампаніі, не змагло арганізаваць 
работу актыву для забесьпячэньня 
праяільнага ходу і разгортваньня гэ-
тай оажненшаи палітычнай камгіаніі, 
не змагло ўтварыць каляктыўнасьці ў 
рабоце Бюро па кіраўніцтву перавы-
барамі". 

5юро каляктыву з усёй бальшавіц-
кан шчырасьцю прызнала свае памыл-
КІ І прыняла шэраг практичных мера-
прыемстваў, якія павінны забясьпе-
чыць хуткае выпраўленьне дапушча-
ных памылак. Правадзімыя зараз пар-
тыйныя сходы па факультэцкіх ячэй-
ках для прапрацоўкі лісту ЦК КП(б)Б 
І абгаварэньня пастановы РК, паўтор-
ныя перавыбары ў ячэйках факультэ-
таў савбудаўніцтва і наргасу і шэраг 
Інш. мерапрыемстваў да перавыбараў 
Бюро каляктыву павінны прайсьці пад 
знакам мабілізацыі ўвагі шырокай ма-
сы партыйцаў, беспартыйнага студэнц-
тва і навуковых працаўнікоў да прад-

стаячых перавыбараў Бюро парткаляк-
тыву, забесьпя'іэньня максымальнага 
разгортваньня бальшавіцкай самакры-
тыкі і актыўнага ўдзелу ў абгаварэнь-
ні і выпраўленьні ўсіх недахопаў і па-
мылак у працы партыйнай арганізацыі 
БДУ і ўсёй Кастрычнікавай арганіза-
цыі КП(б)Б. 

Адначасова неабходна' яшчэ больш 
завастрыць увагу вакол пытаньняў 
ажыцьцяўленьня нацыяльнальнай палі-
тыкі партыі і аоабліва беларусіза-
цыі, на праверку таго, як партыйнае 
кіраўніотва забясьпечыла рашучую і 
бязьлітасную барацьбу з беларускім 
нацыянал-дэмакратызмам і ўсялякімі 
ша.вінізмамі (расінскі, яўрэйскі, поль-
скі і інш.). 

Асаблівая ўвага ў падрыхтоўцы і 
правядзеньні перавыбараў Бюро ка-
ляктыву пайінна быць зьвернута на 
праверку і далейшае вывучэньне таго, 
як партыйная арганізацыя перабудава-
ла формы і мэтады сваёН працы і на-
колькі адпавядае зьмест іх работы важ-
нейшым палітычным і гаспадарчым ды-
рэктывам партыі. Выкананьне рашэнь-
няў Лістападаўскага Пленуму ЦК Усе 

I КП(б) i студнёўскага Пленуму ЦК 
КП(б)Бабхуткай і высокаякаснай пад-
рыхтоуцы пралятарскіх спэцыялістых 
патрабуе новых тэмпаў, новых форм 
І мэтадаў працы забясьпечваючых вы-
кананьне пастаўленых задач. 

Акадэмічная праца-вытворчасьць, ву-
чэбная ўстанова—завод! Гэта патрабуе 
ўзорнае дысцыпліны, высокіх якасных 
паказчыкаў і поўнай выразнасьці ва 
ўсіх галінах нашае працы. 

Пастанова ЦК КП(б)Б аб акадэміч-
ных зрывах Унівэрсытэту, шэраг пра 
рываў у выкананьні вучэбнага .прам-
фінііляну", 3 аднаго боку, ход пера-
выбарчай кампаніі факультэцкіх ячэе.: 
і зрыў шэрагу важнейшых кампаній 
на паасобных факультэтах (правгас) 
3 другога боку, зьяуляецца як раз па-
казчыкам і вынікам маруднасьці ў пе-
рабудове форм і мэтадау работы пар-
тыйных, камсамольскіх і стуаэнцкіх 
арганізацый, і прыстасаваньне іх да 
новых тэмпаў акадэмічнай вучобы. 

Мабілізацыя актыўнасьці шырокіх 
партыйных і студэнцкіх мае на пера-
маганьне гэтых „ножніц" павінна па-
гэтаму заняць адно з цэнтральных 
месц у далейшым ходзе перавыбар-
чай кампаніі. 

Вось тыя асноўныя ўрокі і задачы, 
якія стаяць зараз нерад нашай партар-
гані.зацыяй. 

В. Левін. 
Ш. Голанд. 

Становішча партасьветы БДУ. 
Выходзячы 3 асаблівасьцяй 

Унівэрсытэту, дзе цэлы шэраг 
марксыцкіх дысцыплін уключаны 
ў навучальны курс кожнага фа-
культэту,Бюро лічыла, што парт-
асьвета БДУ павінна галоўным 
чынам садзейнічаць больш глы-
бокаму "вывучэньню бягучай па-
літыкі партыі і пагэтаму арга-
нізаваны галоўным чынам гурткі 
бягучай палітыкі партыі. 

П а ўсяму Унівэрстытэту мы 
зараз маем 55 гурткоў у якіх 
займаецца 517 партыйцаў, што 
складае 96% усёй партыйнай 
арганізацыі, 522 камсамольцаў ці 
9 5 % камсамольскай арганізацыі 
і 7 0 3 беспартыйных. У параў-
наньні 3 мінулым годам мы маем 
значны рост ліку гурткоў, лік 
ахопленых сяброў і кандыдатаў 
партыі, камсамольцаў і беспар-
тыйных студэнтаў. У гэтым годзе 
мы таксама маем значныя да-
сягненьні ў сэнсе высоўваньня 
на прапагандыцкую працу пал<-
тычна падрыхтаваных вытрыма-
ных радавых сяброў партыі. 
Амаль, большасьць кіраўнікоў 
гурткоў у першы раз кіруюць 
палітгурткамі і з работай спраў-
ляецца. 

Некалькі слоў аб недахопах; 
адзначаючы наогул сьвядомыя 
і здаровыя адносіны сяброў пар-
ты! да партасьветы, трэба ад-
значыць, што з боку некаторых 
партыйцаў назіраюцца фармаль-
ныя адносіны да партвучобы: 
дрэнна наведваюццазаняткі гурт-
коў, некаторыя ня толы^і ня 
рыхтуюцца да заняткаў, але, 
нават, газэт ня чытаюць (а fipa-
ца гурткоў будуецца галоўным 
чынам на газэтным матар'яле). 
Вынікам гэтага зьяўляецца па-
літычная няпісьменнасьць нека-
торых сяброў партыі. Партый-
ныя арганізацыі, галоўным Чы-
нам, курсоргі недастаткова кант-
ралявал і наведванЬне і падрых-
тоўку партыйцаў да заняткаў. 

Наогул, яшчэ слаба наладжан 
вучот працы гўрткоў. Партый-
ныя арганізацыі слаба рэага-
валі на парушэньне партдысцы-
пліны 3 боку некаторых партый-
цаў у адносіне да партасьветы. 
Слаба было пастаўлена мэта-
дычнае кіраўніцтва працаю гурт-
коў. За ўвесь час было ўсяго 
дзьве парады кіраўнікоў і ста-
раст гурткоў. Заданьні не заўсёды 
былі сваечасова ііаДрыхтаваны. 

У далейшым неабходна паста-
віць перад усёй партарганізацыяй 
задачу палепшаньня якасьці пра-
цы гурткоў, палепшыць мэта-
дычнае кіраўніцтва гурткоў, пад-
рыхтоўку тэм І кантроль навед-
ваньня. Дырэктыва партыі аб 
100% ахапленьні партыйцаў і 
камсамольцаў усімі відамі парт-
вучобы павінна быць выканана, 
а гэта залежыць ад кожнага 
сябра партыі і ад ^ с ё й партый-
най 'арганізацыі Ўнівэрсытэту. 
Партасьветай павінны быць ахоп-
лены ня толькі партыйцы і кам-
самольцы, але ўся студэнцкая 
маса, якая рыхтуецца ў БДУ 
для практычнай працы, бо гэтыя 
кадры — як сказана ў рэзалю-
цыі лістападаўскага Пленуму 
ЦК Усе КП(б) —павінны ўла-
даць дастаткова-глыбокімі спэ-
цыяльна-тэхнічнымі і э^анаміч-
нымі ведамі, шырокім грамадзка-
палітычным кругазорамі якасьця-
мі неабходнымі для арганізатара 
вытворчай актыўнасьці шырокіх 
працоўных мае". Гэта павінна 

і памятаць уся партыйная маса 
і кожны пралятарскі студэнт. 

С. Трус. 


