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МНОЖЫЦЬ ВОПЫТ САМАСТОЙНАГА ВЫВУЧЗННЯ ГІСТОРЫІ ВКП(6) 
у З Б Р О Щ Ь 
М О Л А Д З Ь 

БОЛЬШЭВІЗМАМ 
Сдаўны Денінска-Сгалінскі комсамод 

горача любіць сваю родную маці — вя-
лікую партыю большэвікоў. Квітнеючы, 
сад арлінага племя ўзрошчан пад крыл-: 
ЛЯМІ партыі Леніна—Сталіна, якая ства-
рыла яму радаснае жыццё і забяспечыла 
цудоўнае будучае. Сталінская моладзь 
бязмежна аддана большэвіцкай партыі, 
вялікаму Сталіну, сваей радзіме. 

3 вялікай любоую комсамольцы і уне-
саюзная моладзь нашага універсітэта вы-
вучаюць гераічную гісторыю большэвіц-
кай партыі. Працуючы самастойна, з 
алоўкам у руках, яны ўпорна авалод-
ваюць марксісцка-ленінскай навукай. 

Нлшы студэнты добра разумеюць, што 
сапраўдньш высокакваліфікаваным педа-
гогам, работнікам любой галіны навукі 
можна стаць толькі, узброіўшыся тэо-
рыяй марксізма-ленінізма. 

«...ёсць адна галіна навукі, веданне 
якой павінна быць абавязковым для 
большэвікоў усіх галін навукі, — гэта 
марксісцка-ленінская навука аб грамад-
стве, аб законах развіцця грамадства, аб 
законах развіцця пролетарскай рэволюцыі, 
аб законах развіцця соцыялістычнага бу-
даўніцтва, аб перамозе комунізма» 
(Сталін). 

Магутным сродкам прапагапды марк-
сісцка-ленінскай навукі з'яўляецца тэа-
рэтычная канферэнцыя, добра падрыхтава-
ная і праведзеная на высокім ідэйпа-па-
літычным узроўні. 

У адпаізеднасці з жаданнямі комсамоль-
наў бюро партарганізацыі і камітэт ком-
самола БДУ цраводзіць зараз на ўсіх фа-
культэтах тэарэ'гычныя канферэнцыі на 
вядомаму твору Леніна «Дзве тактыкі 
соцыял-дэмакратыі ў дэмакратычнай рэ-
волюцыі». 

Тэарэтычцыя канферэнцыі яскрава 
пацвердзілі той факт, што адзіна пра-
виьным сродкам авалодвання большэвіз-
мам з'яўляецца самастойнае вывучэнне 
скарбніцы марксізма-ленінізма — «Ка-
роткага курса гісторыі ВКЩб)». 

Тэарэтычныя канферэнцыі наказалі 
вядікую палітычную актыўнасць нашай 
модадзі, яе умение працаваць самастой-
на. Мы маем рад каштоўных дакладаў 
(даклады тт. Савачкіна, Элькінда, Маесе-
евай, Ііалуевай і др.), як вынік паспя-
ховага самастойнага вывучэнв® гісторыі 
партыі, і геніяльных твораў Леніна. Аса-
бліва трэба адзначыць даклад тав. Са-
вачкіна, студэнта IV курса гістфака, які 
глыбока і ўсебакова асвятдіў вучэнне 
Леніна аб рэводюцыйна-дэмакратычнай 
дыктагуры пролетарыята і сялянства. 
Многія таварышы актыўна выступалі ў 
спрэчках. Добра справіліся з сваёй рабо-
тай кансультанты тт. Саевіч, Еучар і др. 

Аднак, на тэарэтычных канферэнцыях, 
на некаторых факудьтэтах недастаткова 
былі развіты таварыскія дыскусіі. Задача 
састаіць у тым, каб у далейшым нада-
ваць гэтым канферэнцыям характар зда-
ровай таварыскай дыскусіі, жывога і ці-
кавага абмеркавання пастаўленых пы-
танняў. 

Тэарэтычныя^канферэнцыі яшчэ больш 
павысяць інтарэс комсамольцаў і ўне-
саюзнай моладзі да самастойнага выву-
чэння вялікай тэорыі Маркса—Энгельса— 
Лсніна—Сталіна. 

Скарыстаўшы воныт тэарэтычных кан-
ферэнцый, неабходна ўзмацніць партый-
ную нрапаганду. 

«Задача партыйнай пранаганды, задача 
марЕСІсцка-ленінсЕага выхавання кадраў 
заключаевда ў тым, каб дапамагчы на-
шим кадрам усіх галін работы авалодаць 

Выпускнін гістфака, член ВКП(6) тав. 
Мельнічонак за вывучэннем матзрыялаў 
XVIII з'езда партыі большзвікоў. 

ЯК я ПРЯЦДВЛЎ 
НАД ДАКЛАДАМ 

Натхнёны рашэннямі XVIII з'езда на-
шай партыі, я 3 вялікай радасцю сустрэў 
нрапанову комсамольцаў нашага курса аб 
правядзенні тэарэтычнай канферэнцыі па 
рабоце Леніна «Дзве тактыкі соцыял-дэ-
макратыі ў дэмакратычнай рэволюцыі». 

Я ўзяўся падрыхтаваць даклад на тэ-
му: «Ленінскае вучэнне аб гегемоніі про-
летарыята ў буржуазна-дэмавратычнай 
рэволюцыі». 

Перш, чым пачаць работу над дакладам, 
я атрымаў кансультацыю ў дац. Чым-
бурга, які ясна ўказаў мне задачы гэтага 
даклада. Прыст '̂паючы к рабоце над да-
кладам, я двойчы ўважліва прачытаў III 
главу «Кароткага курса гісторыі ВКІІ(б)» 
і намеціў план даклада. Потым я лрачы-
таў у «Пытаннях ленінізма» усе тыя 
месцы, дзе таварыш Сталіл піша аб ролі 
рабочага класа ў рэволюцыі. Таксама много 
былі скарЫстаны адпаведныя работы 
Маркса І Энгельса. 

Уважліва вывучаючы геніяльны твор 
Ільіча «Дзове тактыкі», я выпюау усе 
палажэнні аб ролі рабочага класа ў бур-
жуазна-дэмакратычнай рэволюцыі. Толькі 
прачытаўшы ўвесь матэрыял, я прысту-
ніў да напісання даклада, 

У напісанні діклада мне многа дапа-
магла тазарыская дыскусія з тав. Элькін-
дам і Лескаўцом па гэтаму матэрыялу. 

Толькі цяпер, пасля ўважлівай сама-
ствйнай работы над падручнікам па гісто-
рыі ВКП(б) і творамі Леніна, у мяне скла-
лася; яскравае і чоткае прадстаўленне аб 
тактыцы большэвікоў у буржуазна-дэма 
кратычнай рэволюцыі. 

А. СЦЕПАНЕНКА. 

АДЗІНА ПРАВІЛЬНЫ 
МЕТАД 

На маю долю выпала пачэсная задача 
зрабіць даклад на тэарэтычнай каніферэн-
ЦЫІ, ахарактарызаваць міжнародную і 
ўнутрануй абстаноўку Расіі ў перыяд на-
пісапня Леніным свайго геніяльнага тво-
ра «Дзве тактыкі». 

Тэма даклада надзвычай багатая. Пе-
рыяд 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг. багаты ведізарнымі 
гістарычнымі падзеямі ў Расіі. Пагэтаму 
для свайго даклада я перш за ўсё ска-
рыстау мудрыя выказванні геніяльнага 
Леніна, у якіх ён характарызуе міжна-
родную І ўнутраную абстаноўку Расіі. 

Выказванні Леніна аб руска-японскай 
вайне, аб нарастаючым рэволюцыйным 
руху ў Расіі, у якім гегемооіам выступав 
пролетарыят, ляглі ў аснову майго дак-
лада. Мною скарыстаны выказванні тав. 
Сталіна аб Расіі гэтага перыяда, калі 

яна высіупае на гістарычную арэну,, як 
імперыялістычны драпежнік. 

Усё-ж я недастаткова скарыстаў увесь 
матэрыял. Гэта сказалася на якасці майго 
даклада. 

Я нераканауся, гато метад самастой-
нага вывучэння гісторыі партыі — адзіна 
нравільны. Тэарэтычная канферэнцыя 
яшчэ мацней іірывіла ў мяне любоў да 
вывучэння тэорыі марксізма-ленінізма. 

КЛАПЕР. 
- е -

3 ДЗЁННІКА КАНФЕРЗНЦЫІ 
Тэарэтычная канферэнцыя на III i IV 

курсах біяфака началася ў 7 гадзін веча-
ра 8 красавіка. 

Па колькасці комсамольцаў, і несаюз-
най моладзі, прымаючых удзел у рабо-
це канферэнцыі, магчыма судзіць аб вя-
лікай зацікаўленасці ў справе вывучэння 
твораў Леніна. 

У гэты дзень было зас.іухана 4 дакла-
ды, якія па свайму зместу і аб'ёму ска-
рыстанага матэрыяла стаяць на высокім 
узроўні. Належьгць адзначьщь гдыбокія 
і добраякасныя даклады комсамолак тт. 
Біргер і Дунке. Не зусім добраякасным 
быў даклад тав. Еавернага, які распыля-
ючыся ў агульным матэрыяле, мала асвят. 
ліў тэму свайго даклада. 

Першы дзень канферэнцыі паказаў вя-
лікую зацікаўленасць нашых студэнтаў у 
справе вывучэння твораў класікаў марк-
сізма-ленінізма. 

САПРЫКІН. 

Д О Б Р Ы Я В Ы Н І К І 
9 красавіка скончылася тэарэтычная 

канферэнцыя на II курсе гістфака па ра-
боце Леніна «Дзве тактыкі». Цяпер мож-
на падвесці некаторыя вынікі работы 
канферэнцыі. 

(ігудэнты праявілі вялікі інтарэс да ра-
бот Леніна і Сталіна. Яны з поспехам 
авалодваюць метадам самастойнага выву-
чэння марвсісцка-лешнскай тэорыі. 
Удзельнікі канферэнцыі вывучылі гэты 
тетяльны твор Леніна, япы вывучылі 
асобныя работы таварыша Сталіна, кнігу 
тав. Берыя і адпаведныя главы «Карот-
кага курса гісторыі ВКП(б)». 

Па канферэнцыі выступілі ў спрэчках 
15 чалавек. Цікавым было выступление 

j a B . Па.туевай. Яна выступіла на тэму: 
'<(Ленінскае вучэнне аб рэволюцыйна-дэма-

кратычнай дыктатуры пролетарыята і ся-
лянства». Тав. Палуева правільна асвят-
ліла гэта пытанне. 

Таварышы Брышчановіч і Мухін, неза-
давояеныя выступлением тав. Пырха, да-
поўнілі яго Ў пытанні аб гегемоніі проле-
тарыята Ў буржуазна-дэмакратычнай рэ-
волюцыі. Паміж тт. Мухіным і Крышчано-
вічам узнікла дыскусія. Тав. Крышчановіч 
сказаў, што асноўныя намёткі ідэі гегемо 

марвсісцка-ленінскай навукай аб законах ніі пролетарыята ў буржуазна-дэмакратыч-
развіцця грамадства». (Сталін). най рэволюцыі далі Маркс і Энгельс, што 

Ленін развіў гэта вучэнне далей і ства-
рыў стройную сістэму гегемоніі пролета-
рыята як у дэмакратычным, так і соцыя-
лістычным перавароце. Тав. Мухін згад-
жаецца з апошнім часткова, але не згад-
жаецца з тым, што Маркс і Энгельс далі 
асноўныя намёткі гэтага вучэння. Тав. 
Мухін гаворыць, што Маркс снарадычна 
казаў аб гегемоніі пролетарыята. Тав. 
Крышчановіч пацвердзіў сваю правату вя-
домым адказам таварыша Сталіна на пы-
танні амерыканскай рабочай дэлегацыі. 

Побач 3 гэтымі добрымі выступлениям! 
трэба адзначыць, што не ўсе таварышы 
добрасумленна рыхтаваліся да канферэн-
ЦЫІ, не наведвалі кансультацый, не ска-
рысталі ўвесь рэкамендаваны матэрыял. 
Так, тав. Пырх не справіўся з пытаннем 
ленінскага вучэння аб гегемоніі пролета-
рыята. 

Тав. Клапер капа лову выпаўніў сваю 
задачу. Ён даў абстаноўку, у якой нка-
лася кніга Леніна, але не змог паказаць, 
якія пытанні высоўвала гэта абстаноўка 
і як Ленін і большэвікі, як творчаскія 
марксісты, рашылі гэтыя пытанні. 

Не гледзячы на недахопы, тэарэтыч-
ная канферэнцыя сябе поўнасцю апраў-
дала. 

I. КУЧАР. 

Студэнт III курса хімфака тав, Жыгал-
ковіч за вывучэннем гісторыі ВКП(б). 

МОЙ ДАКЛАД 
Комсамольская арганізацыя курса дару-

чыла мне зрабіць на тэарэтычнай канфе-
рэнцыі даклад на тэму: «Марксісцка-де-
нінскае вучэнне аб перарастанні буржуаз-
на-дэмакратычнай рэволюцыі ў рэводю-
цыю соцыялістычную». Зроблены на кан-
ферэнцыі даклад прынёс мне надзвычай-
на вялікую карысць. Я навучылася яшчэ 
лепш працаваць самастойна над творамі 
класікаў марксізма-ленінізма. 

Да падрыхтоўкі к дакладу я прыступі-
ла зараз-жа пасля атрымання тэмы. Вы-
вучыла дэтальна работы В. I. Леніна: 
«Дзве тактыкі соцыял-дэмакратыі ў дэмак-

ратычнай рэволюцыі», «Адносіны соцыял-
дэмакратыі к сялянскаму руху». «Проле-
тарская рэволюцыя і ренегат Каутскі». 
Распрацавала «Зварот ЦК к саюзу кому-
ністаў» К. Маркса, «Аб асновах ленінів-
ма», «Аб некаторых пытаннях гісторыі 
бодьшэвізма» таварыша Сталіна і др. 
работы. 

Апрача гэтага, глыбока распрацавала 
адпаведныя главы «Кароткага курса гісто-
рыі ВКП(б)», прачытала рад артыкулаў з 
журналаў і газет. 

ІІры распрацоўцы матэрыяла выпісала 
галоўныя месцы, асобныя цытаты, якія 
прама адносіліся к маёй тэме. Потым 
склала план даклада і напісала канспект. 

А. МАЙСЕЕВА, 
студ. III курса хімфака. — © — 

ДЗЕЙСНАЯ ПАДРЫХТОУКА 
Нашы комсамольцы з вялікім інтарэсам 

вывучаюць энцыклапедыю асноўных ве-
даў у галіне марксізма-ленінізма «Еа-
роткі курс гісторыі ВЕП(б)». 

Комсамольскі камітэт, ідучы насустрач 
жаданням комсамольцаў, рашыў арганіза-
ваць тэарэтычную канфефэнцыю па гені-
яльнаму твору Леніна «Дзве тактыкі со-
цыял-дэмакратыі ў дэмакратычнаД рэво-
люцыі». Гэты вядомы твор Леніна пала-
жыў асйовы той рэволюцыйнай тактыкі, 
пры дапамозе якой пролетарыят црышоў к 
перамозе над капіталізмам у 1 9 1 7 годзе. 

Па гэтаму твору кафедрай марксізма-де-
нінізма было распрацавана 5 тэм для дак-
ладаў І ўказана адпаведная дадатковіая лі-
таратура. Усе комсамольцы шчыра рыхта-
валіся да канферэнцыі. Падры;хтоўка пра-
цягвалася больш месяца. 

У дапамогу рыхтуючымся да канферэн-
ЦЫІ пры кабінеце марксізма-ленінізма бы-
ло арганізавана 8 кансультацый, якія на-
ведваліся з ахвотай. Апрача таго студэн-
ты заслухалі даклад тав. Валчка на тэ-
му: Работа Леніна «Дзве тактьгкі». 

Для дапамогі ў правядзенні самой кая-
ферэнцыі да кожнага курса былі прыма-
цаваны высока-вваліфікаваныя кансуль-
танты. 

Еафедра марксізма-леаінізма, а асабліва 
тт. Чымбург, Валчок, Саевіч аказалі знач-
і[ую дапамогу ў падрыхтоўцы канферэн-
цыі. 

Тэарэтычныя канферэнцыі на факуль-
тэтах падьаодзяць в канцу. Яны яшчв 
мацней прыўюць любоў нашай мояаізі да 
самастойнага вывучэння гісторьгі партмі. 

СМОЛНІНА. 


