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ЗА БОЛЬШЭВІЦКАЕ АВАЛОДВАННЕ 
АСНОВАМІ МАРКСІЗМА-ЛЕНІНІЗМА 

ЦК ВКП(б) і таварыш Сталін узброі-
лі многамільённы совецкі народ магут-
най ідэйнай зброяй большэвіізма — 
йКароткім курсам гісторыі ВКІКб)». 

«сКароткі курс гісторыі ВКІКб)» ство-
раны пры ійепасрадным удзело 
таварыша Сталіна, з'яўляэцца энцы-
клапедыяй аеноўных ведаў марксізма-
лэнінізма, мае велізарнае гістарычнае 
піначэнне ў жыцці яашай партыі. 

«Вывучэнне гісторьгі ВІШ(б) абагачае 
волытам барацьбы рабочых і сялян на-
тай кіраінм за соцыялізм. 

Вывучэннэ гісторыі ВКіП(б), вывучэя-
не гісторыі барацьбы нашай партыі з 
усіш ворагамі марксазма-ленінізма, з 
усімі ворагамі працоўяых дапамагае 
авалодваць большэвізмам. павышае па-
латы чную пільнасць. 

Вывучэнне гераічнай пісторыі боль-
шэвіцкай паргыі ўзбройвав веданнем 
яаконаў грамадскага развіцця і П І Л І -

тычйай барацьбы, вэданнем рухаючых 
<!ІЛ Р Э Б О Л Ю Ц Ы І . 

Вывучанне гісторыі ВКЛ(б) умацоў-
вао ўпэўне-насць у канчатковай пера-
мозе вялікай справы лартыі Леніна— 
Сталіла, перамозе комунізма ва ўсім 
і.'веце». («іКаротісіжурс ііеторыі ВКЩб)»). 

«Кароткі курс гісторыі БКП(б^> прыка-
ваў да сябе ўвагу ўсёй пашай к^іны, 
увагу комуйістаў, комсамольцаў, не-
партыйньгх большэвікоў, — усе япы з 
вялікай любоўю вывучаюць гэтую зала-
тую чснігу. Аісновы маірюсізш-ленійізма 
з'лўляюцца ключом да вывучэння ўсіх 
(іавук — матэматыкі, фізікі, хіміі, бія-
ло-гіі, геаграфіі, гісторыі і г. д. 

3 другога семестра гэтага вучэбнага 
гйда ва ўсіх вышэйшых навучальйых 
установах уведзен курс асноў марксіз 
ма-ленінізма. У иащым улівэреітэце 
лекцыі па асновам марксізма-ленінізма 
ііачаліся арганізавана. Лекцьгі чытаюц-
ца ўпаўне здавальняюча. Лектары 
гт. Валчок, Драгілеў, Чымбург, Саевіч 
заўюёды рыхтуюцца да лекцыі і чы-
іаюць іх на высокім ідэйішм узроўні. 

.'\днак, у асобных лектараў маюцца 
яшчэ недахопы. Сюды трэба аДнэсіп 
•г. Мазо, які ў час чытання лекцый 
опяішаецца, іпаіўтарарцца. зайягар напе-

рад. У та в. Мазо стыль мовы мае ]іе-
каторыя шэрахаватасці. 

Студэнты 3 В Я Л І К І М інтарэсам пры-
ступ;лі да вывучэння асноў марксізма-
ленінізма, яны ўважліва адносяцца к 
слуханию лекцый, а разам з тым са-
мастойпа працуюць над вывучэнпэм 
«Кароткага курса гкторьп В|КБ(б)». Вя-
лікую ўтагу ў справе авалодвання ас-
новамі марксізма-летнізма павіпен 
адыгращ, адкрыты на днях кабінст 
марксізма-ленінізма, які забяснечан 
ноабходпай літаратурай, наглядным! 
дапаможнікамі, фотавітрынамі, выстаў-
камі па паасобпым тэмам «Кароткага 
курса гісторыі ВКП<6)». У гэтым-жа 
кабінеце аргапізуюцца лекцыі ла па-
асобным тэарэтычным лытанням. Тут 
кожны 'студэнт і навуковы работнітг 
зможа атрымаць высокакваліфікавануго 
кан'сультацыю па дікавяічаму іх пы-
танню. Усё гэта павінна забясп^чыць 
выдатныя вьшікі вучобы. 

Партыя і ўрад нраяўляюць выключ-
ную заботу аб совецкім студэнце. Нам 
сті^раны ўсе ўмовы для Авалодання 
марксісцка-леііінсікай таарыяй, для вы-
Еучэння гісторыі большэвіцкай партыі. 
У сваёй больша'еці студэнты гэта доб-_ 
pa разумеюць, скарыстоўваюць усе г»-
тыя магчымасці. 

Аднак, было-б бахвальствам заявіць, 
што гэта адносіцца абсалютна да ўсіх 
студэнтаў. Есць яшчэ таварышы, якія 
сваёй недысцыплінаванасцю ' ганьбяць 
званне совецкага студэнта. Гэта ў нэр-
шую чаргу адносіцда да студэнтаў 
V курса гісвфака тт. Шаўцова, Шчас-
нага і Чысціка, якія 8 лютага не з'яў-
ві.ліся на лекцыі па асіювам марксізма-
ленінізма. 

Трэба зразумець, што ў справе ава-
лодання лраграмай курса па асновам 
марксизма-лені'нізма рашаючымі ўмовамі 
з'яўляюцца выдатпая дысцыпліна са' 
і'астопігао і глыбокг-е вывучэнне «Ка. 
роткага курса J-idopbii ВКП(б)» кож-
ным етудэнтам. 

Будзем-лва, таварышы, упорна вучыц-
ца, па-большэвіцку авалодваць вялікай 
тэорыяй Маркса—Энгельса—Леніпа— 
Сталіна, каб лагтонна сустрэнь ХУІП 
з'еад аВП0). 

РЫХТУЙЦЕСЯ ДА ТЭАРЭТЫЧНАЙ 
^ КАНФЕРЭНЦЫІ 

Вялікае значэннб ў справе . выву-
чэння рэволюцыйнай тэорыі мае ўвя-
дзенне ў вузах вьгклада-нне аоноў 
марксіэма-леінінізма. 

Задача кожнага кам'самольпа і сту-
данта глыбока вывучыць гэты прад-
мет і здаць яго не ніжэй чым на «вы-
датна». У дапамогу вывучаючага гісто-
рыю. партыі арганізоўваецца цыкл-
лекцый. У сакавіку будуць іграведзе-
цы наступныя лекцыі; 

15-ІП — «Роль лачнаіс.ці ў гісторыі», 
дакладчык т. Чымбург. 

Нб-ІІІ-аіб рабоце Ленііна «Што ря-
Оіць», дажладчык т. Валчок. 

2в-ПІ — «Дзве тактыкі соцыял-дэма-
крагыі ў дэмажратычнай рвволюцыі», 
лакладчык т. Ільюшын. 

Добра абсталяван ікаібінет праііаган-
ды і аігітацыіі, дзе можна атрымаць 

О 

любую літаратуру d канеулыіацыі на 
гісгорыі нартьгі, дыямату і пстмаггу і 
па пытаннях міжнароднага становішча. 

Па фажультэтах 2—3 сакавіка. 'будзе 
праведзенй. тэарэтычная канФерэнцыя 
на рабоце Леніна «Дзве тактыкі 
соцыял-дэмакратьй ў дэмакралычнай 
рэволюцыі». Для таічз, каб тсанферэн-
цыя была 'ЦІкавай і 'варыснай кожны 
комсамолец павінен глыібока прапра-
цаваць гэту работу Леніна і прыняць 
актыўны ўдзол у канферэнцыі. 

Па трупах -неабходна арганізаваць 
вывучэнне біяграфій нашьгх нравады-
роў — Леніна, Сталіва, Варашылава, 
Кірава, біяграфіі, якія вучаць безза-
ветнай адданасці справе рабочата 
класа, справе большэйізма. 

СМОЛКІНА. 

Студэнты БДУ уэяліся за большэвіцйае вывучэнне марнсісцна.ленінонай 
тзорыі. 

НА ЗДЫМКУ: Дацэнт Чымбург чытае лейцыю па асновах марніэма-лені-
нізма. 

Н А Г Р А Н І Ц Ы 
Мы над язджалі к заставе. Иавакол 

па навала паграііічная цішыня. Перад 
намі бялела апошняя палаіса радзімай 
^оврцкай зямлі, а -там за густым кус-
тарнікам. па зял^най сцяной маўкліва-
га лесу гіачынаўся| чужы І варожы 
свет. 

Тут, .1я варот краіны Советаў, нас 
кетліва сустрэў гаспащар граніцы — 
камрндант Н-іскай заставы орданано-
сец тав. Сцепаненка. Дзеісяткі дывер-
сантаў І шпіанаў затрымаў баявы ка-
мепдант за час сваей ганаровай служ-
бы на граніцы. Цяпер ён даў' клятву 
быць верным совецкаму на(р(>ду да 
апоппіяга свайго дыхання. 

— • Прыезджайце часцей да нас. — 
сказаў на развіта|ііне тав. Сцепанен-
ка, — заўісёды будзеце лепшымі гаюця-
МІ. Усміхаючыся ён дадаў: «Неіпроша-
пыя госці 3 таго боку, — ён указаў 
на граніцу, — неяк «ласкавей»: ні 
адзпі 3 іх не праходзіпь міма маёй за-
ставы». 

## А 
У дзепь' слаўнай, гадавіны РСЧА і 

Ваенна-Марскога Флота ганаровую 
вахту не'слі лелшьш паграніч'нікі, вы-
датнікі баявой і палітычнай вучобы тт. 
Атоса, Захараў і др., якія Многа ра-
зоў затрымлівалі па'рушальнікаў гра-
ніцы. ' 

У гзты- дзень прагучэла баявая 
клятва доблес'ных совецкіх дазорных* 
і адсюль свяпічэшіыя словы, як гроз-
ный хмары нлылі ў паветры на той 
бок гранііцы. 

Нячутнай ступою прышоў лютаўскі 
вечар. Байцы і камандэііры Н-іскага 
пагранатра.да весела, з вялікам нат-
хнрнном святкаівалі слаўную гадавіну. 

На ўрачыстым паюяджэнна мы пера-
далі лепшай заставе падарунаж ад на-
шага ўніве'рісітэта. Атрымоўваючы яго. 
намеснік палітружа тав. Лужашэшса за-
пэўніў калектыў універсіхуга, што 
слаўныя патрыёты соцыялістычнай іра 
дзімы будуць яшчэ лепш берагчы гра-
ницу і ні адна ва)ро;кая нага не сту-
іііпь на нашу свяшчэнную совецкую 
зямлю. ; 

Мы паглядзелі выдатную " самадзей-
насць пагранічіпкаў і іх баявых над-
руг. Гарачыя словы а<5 адвазс і доС 
лесці герояў Хасана прачыталі браты 
Доедзе-нко. Яны абадва вьцдайгікі баи 
вой і палітычнай падрых^гоўкі, карыс-
таюцца вялікай павагай сярод байцоў. 
Враты Дзедзенко ідуць на шляху 
свайго бацькі старага большэвіка і 
партызана. 

Вясёлая музыка, эванкія песні на-
паўнялі сэрцы ;байцоў. 

Да нас падышоў ваенком тав. Лагві-
нюк. На гірудзях у яго ярка гарэлд 
медаль «20 лет РККА». У гутарцы з 
цамі та®.-Лаігвінюк сжазаіў: «Толькі ў 
нашай шчаслівай краіне магчыма такая 
цееная дружба паміж народаяіі і ар-
міяй». Як у роднай сям'і адчувалі мы 
Сябе м р о д байцоў. Не хацелася рас 
тaвaццa^ з нашымі дараіімі і ветлавы-
мі гаснадара'мі граніды, якая наладзілі 
нам такую цёплую сусгрэчу. 

Кожны цяпер жадае толькі аднаіго — 
захаваць і зрабіць дзейонай нашу сту-
дэнцкую дружбу 3 паграйчнікамі. 
Камітят комісамола і прафком у гэтых 
аідносінах праводаяць доібрую і важную 
справу. 

I. НАЛІНІН. 

MAE АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ I 
у гона^) XVIIi з'езда большэвіцкай 

партыі я блру на сябе абавязапельства 
вучыцца на «выдатна» і «добра». Глы-
бока вьгвучаць гіісторыю партыі па 
падручніву і прапрандваць да адкрыц-
ця з'е»да работы Леніна «Кто такие 
«друзья народа» н как они воюют пр»)-
TITB социал-д-емократов», «Что делать». 

Глыбока вывучыць усе матэрыялы 
XVIII з'езда партыі. Да дня адкрыодя 
з'езда сжончыць планерную школу на 
«выдатна» і атрымаць званне «Варашы. 
лаўісікаіга ў'садніка». Да канца наву^іаль-
нага года здаць усе нормы на значок 
ГПЛ II ступені. 

ЖЫГАЛОВІЧ. 
Студэнт III курса хімфака. 

ДЭЗАРГАНІЗАТАРЫ ВУЧОБЫ 
Большаісць студэнтаў добрасумленна 

ўзялася !за вывучэнне асноў марксіз-
ма-лейц.нізма, «Кароткага курса гісторыі 
ВКП(б)»; яны ўв»жлІіоа слухаюць лек-
ныі, з'яўляюцца прьькладам дысцыплі-
навангк'ці. Адчак, сярод нашых ,сту-
дэнтаў маюцца людаі, якія парушяіоць 
дысцыпліну, перашкаджаюць выкладчы' 
ку чытаць лекцыю. 

Студэнц IV ікурса Фізмата, івомсамо-
лец т. Глейзер у чаіС лекцыі марксіз-
ма-леіпніз.ма заняўся фатаграфіяй і 
расяаўсюджваннем сваой дпрадукцыі». 

Студэнт IV курса Геафака, комсамо-. 
лен Лохаў у часе лвкцыі рашыў за.-
няцца вывучэннем геаграфііі. Тав. Чэр-
няік на леосцыі па основам .маркоіама-
леніііпзіма чытаў мастацкую лііта.ра-
туру. Стуід. IV курса Геафака тав. 
Штыцько самавольна пажінуў' левцык. 
Некаторыя студэнты дазваляюць сабе 
ааходзіць у :час -чыткі лекцьй ў ауды-
торыі, чым П'арушаюйіь дьюцышйну. 

Тап. Жэлабковіч (студ. IV к. Химфа-
ка) вашоў на лекпыю, калз да лаица 
яе заоталося 10 м. 

Не лепш справа і на другіх курсах. 
25 лютага на лекцыі па асновам 
марксізма-ленінізма студэнты ІІ-гд 
курса Фіэмата Корэун і Ждановіч у 
ча*;е лекцмі' заняліся ігрой у шапікі. 
У Я'касціі актыўнага суддзі ў іх ібыў 
т. Шахавец. У гэты-лс дзень отудэнт; 
Таўтібка (Геафак Н к.), Комлі'к Щ к. 
Хімфака), Маеўскі (II к. іБіяфака) у ча-
се леікцыі па 'асновам марксіізіма-лв-
кінізма чыталі мастацкую літаратуру. 

Гэтыя таварышы сваімі паіводзіінамі 
дэза.рганізуюць вучэбны npaupic і пра-
цоўную дысцьшліну. 

Наіп^ўнаі/ на г0тыя агіднасці ім ука-
жуць грамадскасць і дырэкцыя уяі-
версітэта. 

ХІМІК/ 
м. ц. 


