
Пролетарыі ўсіх к;:а1н, алучайцеся! 
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Орган парткома і профкома Беларускага Дзяржаунага Універсітэта 
№ 6 3 кастрычніка 1935 г. № 6 

Горача вітаем пастанову ОНК СССР і ЦК ВКІ1(б) 
3 велізарным задавальненнем і вялікай радасцю сустрэлі с т у -

Дэнты БДУ пастанову партыі і ўрада аб зніжэнні цэн на хлеб і ад-
мене картачнай сістэмы. 

На адбыўшыхся сходах па інтэрнатах 29 га верасня, студзнты 
горача віталі і дзякавалі партыю I ўрад за бацькоўскія клопаты 
аб паляпшэнн! ўмоў жыцця ўсіх працоўных нашай радзімы. Сту-
дэнгы ў сваіх пастановах заяўлялі, шго гэтыя штодзенныя кло-
паты партыі і ўрада, нашага вялікага пргвадыра тав. СТАЛІНА 
яшчэ больш абавязваюць і натхняюць нас працавзць лепш^ пад-
рыхтаваць з сябе высокаякасных спецыялістаў, патрэбных нашай 
радзіме. 

Праверкай партдакументаў— 
да канца ачысцім нашы рады ад усіх ворагаў партыі 

С У Р ' Ё З Н А Е П А П Я Р Э Д Ж А Н Н Е 
Рашэнпе ЦК ВКП(б) аб правер-

цй партдакументаў з'яўляецца 
аднйм 3 галоўнейшйх мерапры-
емстваў па рэалізацыі пастаноў 
XVII з'езда партыі і ўказанняў 
таваоыша СТАЛІНА аб падцяг-
ванні арганізацыйнага кіраўніцт-
ва да ўзроўня палітычнага. Пра-
верка партдакументаў павінна 
выкрыць, разаблачыць апартуніс-
таў, чужакоў і аферыстаў, якія 
зацясаліся ў ради нашай партыі. 

Выкрыць чужакоў і прахадзім-
цаў немагчыма без самага кра^ 
патліаага вывучэння ўсіх звенняў 
работы партыйнай арганізацыі, 
без вы9учэння жывых людзеа, без 
самай вострай болыйэвіцкай піль-
насці да наших ворагаў. 

Пастановай Менгаркома КП{б)Б 
адменена правядзеная праверка 
партдакументаў у нашай парт-
арганізацйі і назначана паўтор-
ная праверка. 

Адиена праверкі партдакумен-
таў—сур'ёзнае папярэджанне на-
шай партарганізацыі. Гэтй факт 
сведчыць аб тым, што партарга-
нізацйя аднеслася да гэтага вель-
мі важнага палітйчнага питан-
ия не 3 большэвіцкай пільнасцю. 
Дрэнна била праведзена падрйх-
тоўчая работа. Зусім недастат-
кова било прапрацавана, на сходзе 
питание аб праверци пар.пдаку-
ментаў і дастойнасці данага 
члена або кандидата napmui на-
с'щь білет нашай вялікай боль-
шввіцкай партии 

Адмена праверкі партдакумен-
таў у нашай партарганізацйі 
яшчэ раз сведчиць аб недастат-
ковай большэв'щкай самакрйтйкі 
І пільнасці, якая павінна быць ар-
ганічнай уласцівасцю кожнага 
большэвіка. Аб гэтим сведчаць 
такія факти, як виключэнне з ра-
доў нашай партыйнай арганізацйі 
Нікалаені М. Ф. і Аибросава. 

ІІаў торная праверка партда-
кументаў павінна яшчэ больш ад-
тачиць большэв'щкую пільнасць 
кожнага члена нашай арганіш-
цйі. 

Праверка партдакументаў па-
вінна вйчвіць не толькі патрэби 
нашай арганізацыі, але і патрэ-
би кожнага комитета паасобку 
І гэтым самым мы карэнныи чы-
нам палепшын нашу партыйную 
работу. 

Праводзячы праверку, вывучаючы 
нашы партыйныя кадры, мы змо-
жам зрабіць перастаноўку пар-
тийних СІЛ і висуиуць на адказ-
ныя работы тых таварышоу, якія 
здольны выконваць гэту работу. 

У часе паўторнай праверкі парт 
дакументаў, зорка прыглядаючыся 
да кожнага комуніста, ачышчаючи 
нашу арганізацйю ад варожих 
элементаў, викрываючы слабыя 
месци кожнага комуніста, ми 
даб'емся яшчэ большага ўмаца-
вання нашай партыйнай аргані-
зацыі, згуртавання яе вакол ле-
нінскага ЦК і яе правадира тав. 
Сталіна. 

Т в а р ^ у к о м у н і с т а ^ Н і к а л а е н і 
Факты, уокрытыя партарганізацыяй 

БДУ, зусім яскрава даказваюць пра-
вільнасць рашэння гарадскога камітэта 
партыі аб адмене праввркі партийных 
дакументаў у нашай партарганізацыі. 
Паўторная прапрацоўка гэтага пытання 
наказала, што падрыхтоўчая работа да 
праверкі партдакументаў была праве-
дзена дрэнна, праверка фактычна з'яві-
лася тэхнічна-канцэлярскай зверкай 
правільнаоці запісаў і ўстанаўленне 
дат. Патарганізацыяй не былі выкры-
ты класава-варожыя элементы, хаваю-
чыяся за партбілетам. 

Вось факты. НІкалаеня М. Ф., член 
КП(б)Б 3 1929 г., у Копыльокай аргані-
вацыі ён атрымаў ад райкома КІІ(б)Б 

Гровую вымойу за оувязь з кулацтвам, 
1931 г. ён выіслючаецца з партыі за 

праваапартуяістычнае кіраўніцтва ячэй-
кай і сельсоветам, за не рэагаванне на 
нвДавядзенне цвёрдых заданняў ку-
кулацка-заможным гаспадаркам, за вы-
ступление супроць рэальнасці планаў 
даведзеных да сельсовета, за прысва-
енне кулацкай маемасці (адзеяла I га-
дзінвік). 

З а р а з Нікалаеня студэнт БДУ. Адв 
Зтут прая<ўляе сябе, як абывацель. Ен 

пачынае 

А п р а ў д а ц ь з в а н б з е п а р т т ы с я ч н і к а 
На факультэтах Б Д У 45 комуяістаў— 

парттысячнікаў—паеланых партыяй яа 
вучобу, як на адзін з адкаанейшых 
участкаў . Асноўная маеа парттысяч-
нікаў сваёй вучобай, партыйнай і гра-
мадскай работай, апраўдваюць давер'е 
партыі, ведучы за сабой беспартийных 
студэнтаў. 

Парттысячнік Камінскі працуе стар-
шынёй црафкома, з работай спраўляец-
ца і вучыцца на .добра". Парттыояч-
нік Адзінбц—нам. сакратара парткома 
БДУ—таксама не адстае ў вучобе. 
Парттысячнікі Малюкевіч, Маханёк— 
.атлічнікі вучобы", актыўна ўдзельні-
чаюць у грамадскай рабоце універсі-
тэта. Парттыеячнікі ІІІыфрына, Гузей, 
Цоір, Юшаэ, Грыф, Поляк, Перапеаш, 
Акімава і др.—гэта наш актыў. 

3 45 чалавек парттысячнікаў ёсць і 
такія, якія не апраўдваюць гэтага вы-
сокага звання студэнта-парттысячніка. 
Яны забылЮя, што партыя ад іх паті)а-
буе добра авалодваць тэхнікай сваёй 
справы, у наших умовах—гэта добра 
вучыцца, актыўна ўдзельнічаць у ua-
літычным жыцці, павышаць свой ідэй-

Ц. і Дзягель. Гэтыя парттысячнікі не 
адчуваюцца як комуністы ў асяроддзі 
студэнцтва. 

На геафаке ёсць парттысячнік Зміцер, 
які зусім адарваўся ад партарган і за -
цыі, у асабовым жыцці пайшоў па шля-
ху разлажэння .Там-жа 'на геафаке я ш ч э 
лічыцца парттысячнікам даўно выклю-
чаны 3 партыі Лмбросаў, які падраб іў 
партстаж, прысвоіў 13-ці гадовы рабо-
чы стаж, які, правучыўшыся 3 гады н а 
факультэце—рэдка калі да канца пра-
слухваў лекцыі, ніколі не рыхтаваўся 
да занятак, палітычна няграматны, а 
хваетаючыся сваімі заслугамі толькі 
п 'янстваваў. 

Асобка трэба адзначыць паводзіны 
парттысячніка Арашкевіча—члена парт-
кома, які ніколі не бывае ў масе с т у -
дэнтаў і нават не ўсе студэнты-кому-
ністы ведаюць яго. Арашкевіч а м а л ь 
ніколі не выступав на партсходах. У 
інтэрнаце ў яго тэндэнцыя не аргані-
зоўваць студэнтаў, а раз 'яднаць іх, 
пасварыць паміж сабой. Калі д а яго 
звяртаюцца за дапамогай, то ён адмаў-
ляецца. 

Есць парттысячнікі, якія, хлваючыся ны ўзровень, працаваць над асваеннем 
асноў марксізма-ленінізма, знаць важ- pniHv nnvrix aveivr нйпікапяйпя чым 
нейшыя палітьічныя і арганізацыйныя | ^ыве ^ i p ^ ^ K i a S " м ы Г ж Г е фа-

^ растлумачвайь іх бес- «удьтэт, чым жыве Ь і в е р с і т э т (Скі-

"Ё^штТйн. Бабчонак, Церашэнка-парт Й Г м а н ™ I f p ' S ^ ^ 
тысячнікі. у вучобе апошнія, ад актыў- ^ільман і ырульчык). 
най грамадскай работы адмахваюдца. 
Марксісцка-ленінская падрыхтоўка ў іх 
нізкая. Або, напрыклад, Бірылка, калі 
ёй даюць грамадскую работу, то яна 
кідае вучобу і адстае ў знак пратэсту 
—,нв спраўляюся" па-прооту гаворачы 
—сімуліруе, а такія паводзіны недас-
тойны комуніста. 

Акрамя адмоўнага больш няма чаго 
сказаць і аб парттысячніках Капенгуд 

Тыя комуністы, як ія ўспамінаюць, што 
яны парттыеячнікі толькі пры атрыманні 
стыпендыі, не павіаны быць у ліку парт-
тысячнікаў, аб іх патрэбна ставіць 
вельмі востра пытанне, як аб комуніс-
тах . 

Студэнт, аеабліва комуніст, павінен 
быць не толькі перадавіком у вучобе, 
але і ў грамадскай рабоце. 

Ф. Асоўскі I Р. 

зараз, калі мы стаім на парозе па-
будовы бяскласавага соцыялістыч-
нага грамадства, калі мы перама-
гаем „перажыткі капіталізма не 
толькі ў экано.м1цы, але і ў свядо-

спекуляваць салам сярод масц і л ю д з е й " , в ы в у ч а ц ь тэорыю 
студэнтаў. На чыстцы партыі Ў 1933 г , і , , =3 г істооыю на-
яго за абсалютную палітычную непісь- маркс і зма -лен іныма . п с т о р ы ю на 
меннасць, правая работы і наогул не-
падрыхтаванасць быць членам партыі— 
пераводзяць у кандыдаты, аднак Ні-
калаеня не робіць для сябе адпаведных 
вывадаў, а шукае месца, дзе-б можна 
было шляхам ашуканства нажыцца. Ён 
прабіраецца ў каменданты баракаў. 
Закупаючы розныя рэчы для інтэрна-
таў , Нікалаеня не мог, безумоўна, за-
ставіць сябе ў крыўдзе, ён прысвайвае 
дзесяткі метраў мануфактуры і мягкую 
мебель. I нарэшце, працуючы на ра-
монце інтэрната, ён п^апанаваў сту-
дэнтам падпісаць фіктыўны рахунак за 
работу, якой яны зусім не рабілі, абя-
цаючы 1м палову грошай, што безумоўна 
яны не зрабілі, а выкрылі жуліка. 

Д а партвучобы Нікалаеня адносіцца 
пагардл ва, па мяшчанску, гаворачы, 
што мне няма часу вучыцца, ды і я 
так многа ведаю. 

Пры праверцы партдакументаў Ніка-
лаеня амаль у с е скрыў ад парт-
кома І камісіі. I толькі зараз усё гэта 
выкрыта. 

К-В. 

Высокаякасна арганізаваць партпалітвучобу 
Наша партыя заўсёды ўдзяляла два гурткі па вывучэнню гісторыі 

вялікую ўвагу партыйнай вучобе. Ііпартыіі гурток па вывучэнню асоб-

шай партыі патрэбна кожнаму ко-
муністу, комсамольцу і беспартый-
наму. Без гэтых ведаў немагчыма 
быць на чале мае, якія будуюць 
соцыялізм. 

XVII партз'езд у прынятым ста-
туце партыі, абавязвае кожнага 
комуніста „бесперапынна праца-
ваць над павышэннем сваёй ідэйнай 
узброенасці, над уразумением ас-
ноў марксізма-ленінізма, важней-
шых палітычных і арганізацыйных 
пастаноў пэртыі і растлумачваць 
іх беспартыйным масам". 

Наша партарганізацыя —вузаў-
ская, састаіць у большасці з мала-
дых членаў і кандыдатаў пчртыі і 
адсіоль правільная арганізацыя 
партыйнай вучобы набывае асаблі-
вае значэнне. Паргыйны камітэт 
БДУ рашыў арганізаваць тры ты-
пы партшкол: кандыдацкуо школу, 

ных твораў класікаў марксізма. 
Усе члены партыі, кандыдаты і 

спачуваючыя ахоплены партыйнай 
вучобай. Арганізавана 13 комса-
мольскіх гурткоў па вывучэнню 
гісторыі партыі і 2 гурткі па вы-
вучэнню асобных твораў класікаў 
марксізма. Таксама арганізаваны 21 
тэматычны гурток і адзін гурток 
па вывучэнню твораў класікаў 
марксізма, дзе будуць вучыцца 
беспартыйныя студэнты. Акрамя 
гэтага, арганізаваны гурткі для на-
вуковых работнікаў, тэхнічнага 
персэнала і адначасова будуць 
працаваць тры семінары для пра-
пагандыстаў. 

Цяпер галоўнае састаіць у тым, 
каб добра і правільна арганізаваць 
семінар прапагандыстаў і штодзён-
на дапамагаць у іх рабоце. 

Паспяховае правядзенне парт-
палітвучобы залежыць, галсўным 
чынам, ад прапагандыста. Работа 
прапагандыста вялікая і адказная, 
патрабуючая вялікіх вецаў, ідэала-
гічнай' вытрыманасці і добрасум-
ленных аднОоі'к да справы. 

і!І С. Адзінец. 


