
З р а б і ц ь п а р т в у ч о б у 
глыбокай, жьівой і цікавай 

11К ВЕ11(б) і ЦК ІШ(6)Б у стаіх 
{шц'шшлі ш) задачах нартыш^ 
ву.чуцы ш&тавш шарад да|)'га'Р'га-
ййал^ыіяац і кювшыш ікюліі'АісгаіМ 
дыхалке аб павышэінні' таарэтыч-
іаііаі ўшроўню, і а аса&шша аб 

ійойышііі'а̂  ве-
гіюімр'Ш (нашай стулай, ге-

•рАшай яаіяыі Ленша—Сіадіна, 
ддаачасава иастаулша ў гэтыж 
іраіішшшіх іныітаіншй аб щдаиры 
имшпфшашашысс кад<ра;і̂ -праііаіга)й-

а6 іх росце, а6 дапалозе 'У 
а шічаенай і суір езініаа ]раоюіц&. 

Г э т ш эадаічіы оюумоуиа стаяіць 
і йеірад інашай паіргаірігашшіцшш. 
А'КіраіМія таіш, деірад иартаргадш-
цыш ііді' стащь задача даіітвы-
іаіваінвія 4 5 7 шмішіойіьіцаіў і калія 
бои ^юоодртыійшіыіх стуйэвігаў у т -
веір&ітэта. И'рьичьш, гэтыія »адачы> 
иерая Еаішай аіргаіЕІвацшй оталіі 
(ва усіёй оваіёй ошцыфщьг, ж парт-
яргашзацыіі даівучадьнай уютано-
ш . Для гэтага аатраі&авала'ся шмат 
аірігашіізаваіць Гірткіоў, шюоід і иа-
даіараіць едольаык ніраінаганаыг 
отаў. I • I 1 і [ 

йк жа мы сщравкаоя з гетай 
задачай? Мы арганізавалі ўсягоЗЗ 
пшшл і гуірті, 8 іх пафтйійы.х 
м о л 3, ювдыдацкк 1, сшачу-
ваючик 1, iK№caoiojibc.Kk 13 i па-
лігішікод И1Я беслафтыйных сту-
яэатаў 15. Гэтыя шкоиш ахал-
лішоць І016 слухачоў. У нас 
ор»цу'Юць 33 прапаганйы^ты. Усё 

гэта аюдзі нашаі арганізацыі, якія 
^ а й п ш ррааеірку яры ГК КП(б)Б 
і Кагаловіцкім РК ЕП(б)Б. Для 
дапааюгі црапашащдастам паіртко-
щм apraiHifeaiBaiH йартта&іяет. які 
ігравёў 6 'сотиара^-ирапагавды-
стаў, аікаэана квыш сотні івды-
йідуальных кансультацый, рашра-
цаівая ішш ipafioTM і тэматыша 
овміінаіраў, йадбііравцца матэрыяа 
і йрапіаігаінйыісту даевда план на 
коиоиую тэму. 

Прашедзеаая тэарэтычная кан-
ф^рэндыя па вы'ніках цралрацоўкі 
матарыялаў Y11 каншрэса Колін-
гарна ў паіртшколаіх ііа.каза.'іа 
іідайішы арітх і дас.яігвеіБ!П€ ў парт-
вучобе ў паіраўіЕашші з і̂шульіім 
года.м. Тэарэты'чная юанферэицыя' 
.іаікаізада 'рост лраіш'аійдыота.у. 
Мы маем значнае аавышэине тэа-
рэярыічшаіга ўзіроўішо паіртыіййай ар-
'анізацыі. асаблшва многа комуні-
:ітаў, ягая іраніей лічылкія «слабы-
лі» іі ткюл! не выіступалі (Туіпіда, 
i-'yckaf, Овібара і іініпыія). 

Алю ў шаіртыанай sj-rofe мы 
маещ яіігчэ рад не!дахо.паў. Га-
ло'ўныя 3 іх: мы яшчэ н̂ е на-
ізучылі слухаяа соотэматьша рых-
таівавд к паіртзаішггкаім і сн час-
та ірыктуеціца трдвык.! ў той д а ж , 
калі івыіэнача,ті паіргнуічоба, ш йн 
йадаугаыілі нашых слухачоў і гэта 
•аанюіс.ііцца к часощы лірапагайды-
•отаў рыіхтаЕадца к заояшкам на 

твйірах класііваў па Марксу--Эш'ель-
су—леншу—ьталшу. дашы слуха-
чы ч частіса прааіагайды-отйу не 
jiMieuoip. шіраіцаваіцв івад іыіаша.ш 
імаіркюшіа-ліелшшіаі? ііаіртга«шет 
ящчэ ае аюраоудаіваў шаю (раяю-
ту да налешйсшіу аосл^тоўваішш 
іНірадай̂ аййыістау ц слухачоў, оюді-
іятчжа веліыш оедніаія, ш а ад заа-
ва̂ ііЬЕіяіе ла/г]шь! ў лвдратуіры! 
щра̂ иш'андыюта і слухаіча. Ііаасудь-
тацыіі бышаюіць шішай яікасіці і 
такісіаш оетшар Hpaaaa'ai^UjicTaJ 
не стаў miiOtiM, дзе-б дранааш-
дыіст ірос, йзетб ён вуічыуш. йа 
заіштшіх шришиш свудэнт часта 
ад'чувае сяібе як у класб ў час 
ак.ауэ11инаи ВІІЧООЫІ. 

Метад заштааў не можа ©ас 
здавзішііяць, ЯНЫ часта «'Зікаэё-
итанодща.», імалі і даояана Так ежа-
заіЦіь. Ліаістацшія літдіратііра, жя-с-
цоівіы ашэірыяд, факты з иашасга 
жыцця араинаганцысты не окарьг-
стоуіваюш;ь. 1'этыя ведаіхшіы мы 
швкнны хунчэй лііввдаваіць, ара-
біць нашу иартартабу жьшой, щ-
каіваій, аваіяі-б (цягауіа да сяое иа-
діык слуіхачіоў, бусрідатб ў іх жіг 
іцыіятьрву, 'ціікаівасіціь і далаімагада 
лашашу •студэ'нтл гліьшка аўла-
Даць тэорыяй Марюса—Энгель-
са—^Леніна—Огаліна. 

Ад ®ас гетаіга йапрабуе нарты,» 
і імы ігэта наівішы зраіоііць. 

u I . МАХАНЁК. 

Комуністы фізмата; парторг факультэта т. Загорскі, выді 
вучоЬы т. Йодальман і прыкладны прапагандыст т. Цукерман. 

3 яе браць прыклад 

Мой палітычны рост 
За чатыры гады прабываняя ва 

ўЕіверсітэце я падіты'чна значна 
вырас. Той цыкл гра'мадскіх дыс-
цыллін, як іпалітэканомія, дыямат, 
пютмат і ленішзм; чытаюцца ва 
ўнлверсітэце, і яны мне далі маг-
чыімасць больш глыбока ўясыіць 
асноуныя Еытанні марйсізма-дені-
нізма, увялі ў ншы круг пытання 
грамад<ясаіга жыцця; навучылі кры-
тычна падыходзіць да таго ці н. 
шаііа йытатя наьуковаіга зместу з 
пункту гледжаніня дыялектыічнага 
матэрыялізма. 

Дзяйуючы аалітвучобб я на ира-
цягу гатага года азнаёміуся з ак-
туальнейшыміі дыханнямі сучас-
йасці, як па ўнутранаму будауйід-
•mj ў СССіР, таіі і міжнародным 

маштаібе. У прыватйасці ў апошні 
час распрацоўваў матэрыіялы YH 
каегрэса Комінтэрна. 

Акрамя гэтага я сістэматычна 
чытаю, а зараз у сувяэ! з праход-
жаннем курсу метадалогіі матэма-
ТЫКІ работаю над творамі Энгельса 
—«Дыялеаітыіка прыроды>, »Анці 
Дзюры'НіГ», журналам — «Под зна-
менем марксдама». Зараз перада 
мной стащь задача доора расдра-
цавэць гісторьш паіртыі, бо гэты 
курс у нас не чытаецца. У чэрвег 
йі месяцы мінулага года я ўсту-
ніў у трупу опачуваючых, пасля 
чаго яшчэ у большай студеніі ад-
чуваю абіа;вязак больш работаць 
над сабой. 

КАЛАЧОЎ. 

У Р Ы К Л а Д Н Ы И Р А П А Г А Н Д Ы С Т 

— Што тут асабліва расказ-
ваць. Рыхтуюся звычайна—адкиз-
вае прапагандыст таварыш Пра.-
каповіч—на заиытанне, як ён рых-
туецца да палітзалятак. 

— Я добра разумею ўсю адказ 
насць, якая ляжыць на мяне, як нь 
праыагандыста. 1 таму я акуратни 
наведваю кансультацыі прапапш-
дыстаў. Вяду запіс асяоўных мо 
мантаў. Высвятляю ўсе незразу-
мвлыя мие пыташіі. Для гэтага я 
прапрацоўваю загадзя максі.муы 
матэрыялу, раней чым іду накан-

сультадыю. Пасля кансультацыі 
я яшчэ раз грунтоуна прапрацоу-
ваю матэрыял, абавязкоіва вяду 
канспект, запісваіо пьітаіші, якія 
буду ставіць перад слухачам, 
гуртка. Пасля такой іірапі'ацоўкі 
я ўпэўнена іду праводзіць занят, 
кі. 

Таварыш Пракановіч—студэят 
2-га курса гістфака, ударнік вучо-
бы, кіруе гуртко-м ко.лса.мольскай 
школы дыііломн'ікаў. Жвава і доб 
ра праходзяць. заняткі ў яго гурт-
ку. ШАЦ. 

Э«тяткі Ў папітшколв фізмат». 

АДЗ/Н^З 
ЛЕиШЫХ 

Па.тітгіуіріч)аі 4-га Kjipca фівмата, 
яікіім кфуе драіпаганідыіст тав. Ры-
бакоў зяўляедца адным з лепшых 
гу^іоіў, йк на даілрыктоуцы да 
заыятаік, так і йа яікаіС'ДІ эасваен-
ая іііраіхадзііміыіх тэм. Тав. Рыбакоў 
с-ктэматьина ир'ашрае ікайсінекты 
ў шіутхаічоў оваой нькю'Л'ы і дабіўся 
таіч), ідто ў«в пірыкоавяць на за-
ляткі 3 іканісшіітаімі. Л-ашдыімі слу-
хачам! гуіртійі з'аўлш>цца Каіата-
'рсшіічі, Геірцыг, Леівіш; і Рььўкіін. Лі-
TaipaiTjpaa гуіртш; зашісшчан заў-
седы доўнасдю, у гэтым трэба ад-
значьщь добрую работу старасты 
гуіржілі тав. Гврцыіга. Ііраўда, 
ёсіць іуі гуіріку і адаа адістаіючая — 
гэта '̂ тудантка Голад, якая нядоб-
расумленна рыхтуетр да да.тіт-
заняткаў. Нельга аомш^щъ' і тагэ, 
што прафорг фі'змата тав. Цоір 
мала (цкавщда йаладжватюм ра,-
боты гургка. МАЛЮКЕВІЧ. 

- О -

М А Л А 
Д А П А М О П 

У паіртгруне гіістфаіка 24 іграла-
тавдцыістыі, шрашодзяць заінят-
кі на другіх факультетах. Лелшьші 
цранагандыстаімі з'яўляюдда тава-
рышы: Маханек, Алай, Камінскі. 

Аа пайрыктакаіваіс'ці нрадагая-
дьпста, ад таго, як іяшу данашагае 
ў ірабсіцв партгірріш, йаіртгабшет, 
залежкщь і йкаіець иравадзгмъгх 
занятав і якасдь засваення матэ-
рыяла. Як-жа нрадагандыстам гіст-
фака дапаснагае партоірг факуль-
тзта таів. Лййуіыюіў. Тіреба прыз-
ваіілца, пгто данаида няма. Да гэ-
таіга часу ініа -с̂ с̂дае паірттгмы не 
была заслуха;.на йі адна спраівазда-
ча шраінаігавдыіс/та. ІІаіртсіріг йколі 
й'в аьрашірау (ра'ботьв ніводааіга 
іграпагашаьпста.. 

Былі выяадкі, што слуха-
чы гурткоў (біяфаік) зусім не-
зяавальнялііся работай нрапаган-
дыста. Але да сёнешняга дня на-
лежнай дапамогі праяагавдйсту іе 

Ik 

На перапынку яе можна оачыць 
на карыдоры ў гутарцы з тавары-
шамі, якія радзяцца, як леаш вы-
канаць даручаную работу. 1 вось 
яна пайшла ў дэканат, каб неад-
кладна ліквадаваць недахоаіы ў 
выкананні дынломных работ на 
чацвертым курсе. Праз некаторы 
час яна вядзе гутарку з комсор-
гам Рамановіч, як леоіш наладзіць 
комсамольскую работу... 

Да парторга хімічнага факуль-
тэта тав. Шыфрыной можна звяр-
нуцца 3 любькм пыганем. Я н а з а ў -
сёды рада параяць таварышу, 
даць адпаведнае ўказанне. У яе 
многа работы, яна дужа занята... 
На грамадскую работу яна удзя-
ляе шмат часу і энерпі. Але гэта 
не нерашкадаие глыбока прапра-
цоўваць .вучэбны матэрыял, быць 
адной 3 леяшых студэнтак вучо-
бы. 

Тав. Шыфрьпіа прышла ва ўні-
версітэт ад варштата. Яна даўно 
ўжо забылася калі сядзела на 
вучнёўскай скамейцы. 

— Неяк страшэнна шіе наказа-
лася першая лекцыя па фізіцы, 
успамінае тав. Шыфрына.—Дума, 
ла, што не. здолею асвоіць увесь 
гэты складаны матэрыял. Але 
нершы год вучобы даў найлеа-
шыя ВЫНІКІ. Цянер тав. Шыфрына 
выдатніца вучобы. V яе ацэнкі 

па прадметам у большасці «і 
мі добра». Глыбока яна пра 
цоўвае фізіку, матэматыку, 
І ия.мецкую мову. Не ў загон 
яе І мастацкая літаратура. 
апошні час яна прачытала «Не 
реводя дыхания»—Эренбурга, < 
закалялась сталь»—Островсь 
«Салавей» — Вядулі, «Дрыгв; 
Якуба Коласа. 1 гэта ў той 
калі ў тав. Шыфрьшой сям'я, 
ЦІ, на што ёй патрэбна аддав 
мноіга часу і ўвагі. Але усе і 
йііколькі не перашкаджае ёй бі 
актыўным удзелыіікам граз 
окага лсыцця ўніверсіітэта і 
дэмічнай вучобы. 

Таварыш Шыфрына адна з 
МНОГІХ у ВДУ, ЯКІІЯ нясуць таі 
вялікую партыйную нагрузку 
яна член парткома ВДУ, д{ 
год парторг хімфака, яна дае ў 
дысцыплінаванасці, акуратна 
чулых І ўважлівых адносін да 
муністаў, комсамольцаў і 
йтудэнтаў, і ўпаўне заслуж 
хсарыстаецца аялікай любоўіо 
^тудэнтаў факультэта. 

1 самае важнае, чаму трэба 
вучыцца ад Шыфрыной мно 
нашым і комуністам і ўсім о 
дэнтам,—гэта ўменне спалучь 
вялікую партыйную работу з 
сошімі паказчыкамі акадэмвучоі 

ВАЛЬЧЭЎСКА; 

ПЕРАНіМАЙЦЕ ЯГО ВОПЫГ 
— Трэба толькі нравільна раз-

меркавііць свой час, тады можна 
заіўсёды лраработаць максімум ма-
тэрыяла нартыйнай вучобы. — 
Бось, йапрыіклад, я — гаворыць 
тйв. Пазнякоў — ад адных дарт-
заняткаў да другах асігно^ваю 15 
гадзііі вы'ключна да надрыхтоўку 
да наргвучобы. Іірацую я сістэма-
тычна на гадзіне ў дзені., а ў вы-
хадныя дві ш 4 гадзіны. 

Такое радаеркаванне часу, такая 
сктэматычная рабага над сабою ў 
тав. И-азнякова не вьшадкова. Ён 
яшчэ кандыдат партыі, а таму ўз-
моцнена рыхтуедца да нераходу ў 
члены нартыі. 

— Да ораработкі даклада тав. 
Берыя naapbLXTaeaificH — шрацяг-
вае Пазігяікоў. — Я праработаў 
даклад, заканснектаваў яго. Пра-
работаў І заван'йіектаваў — 
«Кавказцы і канфсірэнцыя ліквіда-
таіраў» — Стадана, »3адачы рус-
к<іх соіцыя л-дэм аі; р атаў»—Леніна, 

Ха прачьггаў брашуру Сталін і 
шым. 

Даклад тав. Берыя—расказі 
Пазнякоў, я не проста чытаю і і 
снекцірую. Я кожную раволюіі 
ную падзею, кожную дату, кожі 
вьгстунленне пролетарыіята Грузі 
Закавказья ўвязваю з рэволюдь 
нымі падвеямі у выютуйленвямі 'П) 
летаірыята Расіі суйродь 
дйіяржаўя. 

Вынік няарэнны. Тав. Пазняі 
на п.артзаняткі дрыходзіць заўсёі 
надрыхі-аіваным, з каях^пеістам, н, 
іградаваўшы максімум матэрыял, 

ІІазнякоў не адзін сярод koj 
'йістаў нартыЁнага гуртка, якім 
руе тлів. Камінскі. 

Парторг фізмата тав. Загорі 
так'сама прыходзідь на паргзана 
заўсёды надрыхтаваігым. Ён акр 
мя джлада тав. Берыя да насту 
ных яартзаштак рашрацаваў а 
тыкул тав. Сталіна — іКаўкаеі 
і канферэндыя ліквідатаіраў» і J 
віна «Задачы рутіх содыял-дэа 
кіратаў». МАКРЫС. 

Студэнткі геафака рыхтуюцца к палітзанлткям. 


