Пролетарыі ўсіх краін,

еднайцеся!
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Уся наша квітнеючая краіна з вядікаі
радасцю сустрэла XVIII з'езд ВК1І(б>. СовецЕІ народ з велізарньш уздыыан вывучае
- 'Ч ,
!
'
даклады тт. Сталіна, Модатава, Мануііь, ' ' - ' ! ~ ' , V-" • ' ^ :
скага, Жданава і ўсе матэрыяды з'езр, у
І^іі^іІШііШіііІіШріШй
якіх ярка намалявана шчаслівае
хыццё грамадзян краіны Советаў і аврэсіены
<' - -I
шляхі вашай дальнейшай барацьбы за ко*
ыунізм.
штттхштш^МШтттщтттш^ На ўсіх факультэтах, у інтэрнатах, сярод навуковых работнікаў
і тэхнічнага
персанала праход?іць глыбокае вывучэнне гістарычных матэрыялаі^ з'езда партыі.
Значная колькасць агітатараў хапамагае
вывучаць
даклад
таварыша
Сталіна і матэрыялы
з'езда дамашнім гаспадыням на быўшыіс выбарчы*
участку.
Неабходна адзначыць, што не fee прапагандысты сур'ёзна адносяцца к такой
ганаровай і важнай справе.
Так, напрыклад, тав. Бондараў не змог адказаць
на рад нытанняў, узнікшых у студэнтаў у
сувязі 3 вывучэннем даклада
таварыша
Сталіна.

Жданаў, Кагановіч, Варашылаў, Сталін у прэзіяыуме з'езда (15 сакавіка 1939 г.).
Фото Ф. Кіслова.

Прапагандысты
павінны
сеарыг-таць
кансультацыі, якія арганізаваны оры вабінеце нарБсізна-ленінізма.
ЦОІР.
Сакратар бюро партарганізацыі БДУ

ТРЫУЛІФ ГЕНЕРАЛЬНАЙ ЛІНІ1 ПАРТЫІ СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б),

Увесь многамільённы совецкі народ і
ўсё прагрэсіўнае чалавецтва з пачуццвм
вялікай радасці сустрэлі адкрыццё гістарычнага XVIII з'езда большэвіцкай парты!.
XVIII з'езд ВВП(б) увайшоў ў гісторыю,
як з'езд трыумфа генеральнай лініі парты! Леніна — Сталіна. У сваім справа' здачнын дакладзе таварыш Сталін заявіў:
«3 пункту гледжання
палітычнай лініі
і штодзённай практычнай работы справаздачны перыяд быў перыядам поўнай перамогі генеральнай лініі напіай партыі».
Гэтыя словы правадыра народаў таварыша Сталіна ўся партыя, усе працоўныя
нашай радзімы сустрэлі з вялікім энтузіязмам. Іарод слухаў словы
таварыша
Сталіна аб выдатных перамогах большэвіцкай партыі, як вестку аб сваіх перамогах. Інакш не магло і быць, таму што
наша нартыя з'яўляецца партыяй, якая
вядзе краіну да комунізма,
клапоціцца
штодзённа аб яшчэ больш
радасный і
шчаслівым жыцці працоўных мае.
У сваім гістарычным і выдатным дакладзе таварыш Сталін намаляваў яркую
карціну поспехаў нашаі партыі і нар.
даў СССР у барацьбе за таржаство комунізма. Гэтых поспехаў мы дасягнулі дзякуючы таму, што намі кіруе
вялікая
партыя Іеніна — Сталіна, на чале якой
стаіць самы мудры і бясстрашны палкаводзец — вялікі Сталін, пад кіраўніцтвам
якога ўшчэнт былі разгромлены ворагі
ўсіх масдей — трацкісцка-бухарынскія
бандыты, марыўшыя оптам і ў розніцу
распрадаць нашу квітнеючую радзіму.
Таварыш Сталін у сваім дакладзе вельмі ярка абмаляваў становішча капіталістычных краін, якія, будучы раздзіраемы
глыбокім эканамічным крызісам, імкпуцца
выйсці S яго шляхам гвалтоўнага певаі.чеду міра, гэта значыць шляхам вайны.
«Ужо другІ год — гаворыць
таварыш
Сталін, — ідзе імперыялістычная вайна,
якая разыгралася на велізарнай тэрыторыі ад Шанхая да Гібралтара і захапіўщая больщ 500 мільёнаў насельніцтва>>.
Фашысцкія агрэсары—Германія, Японія,
Італія гвалтоўна перакрайваюць
карту
Еўропы, Азіі і Афрыкі, узмоцнена рыхтуюцца да ваіны супроць СССР. Таварыш
Стмін кр»пка папярэджвае
фашысцкіх

варятау, што яны сустрэнуць самы рашучы адпор 3 боку народаў СССР, калі
толькі пасмеюць напасці на нашу бацькаўшчыну.
У сваім дакладзе таварыш Сталін паставіў грандыёзныя задачы
па далейшаму
умацавапню магутнасці вялікага Совецкага Саюза і яго ўзброеных сіл — Чырвонай Арміі і Чырвонага Ваенна-Марскога
Флота.
Таварыш Сталін паставіў перад усёй
партыя^, усім совецкім народам задачу,
каб перагнаць перадавыя капіталістычныя
краіны ў эканамічных
адносінах. Гэта
грандыёзная задача патрабуе многа сіл і
энергіі ўсёй партыі, усяго совецкага народа.

ИЗБРАННОГО XVIII СЪЕЗДОМ ВКП(б)
ЧЛЕНЫ Ц К . В К П ( б )
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Андреев А. А.
Андрианов В. М.
Анцелович Н. М.
Багиров М. Д.
Бадаев А. Е.
Бенедиктов И. А.
Берия Л. П.
Борков Г. А.
Буденный С. М.
Булганин Н. А.
Бурмистенко М. А.
Ванников Б. Л.
Вахрушев В. В.
Вознесенский Н. А.
Ворошилов К. Е.
Вышинский А. Я.
Двинский Б. А.
Донской В. А.
Ефремов А. И.
Жданов А. А.
Задионченко С. Б.
Захаров С. Е.
Зверев А. Г^
Землячка F. С.
Каганович Л. М.
Каганович М. М.
Калинин М. И.
Корниец Л. Р.
Коротченко Д. С.
Косыгин А. Н.
Кузнецов А. А.
Кузнецов Н. Г.
Кулик Г. И.
Литвинов М. М.
Лихачев И» А.
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Лозовский С. А.
Любавин П. М.
Маленков Г. М.
Малышев В. А,
Мануильский Д. 3;
Меркулов В, Н.
Меркулов Ф. А.
Мехлис Л. 3.
Микоян А. VL
Митин М. Б.
Михайлов Н. А.
Молотов В. М.
Никитин В, Д.
Николаева К. И.
Пегов Н. М.
Первухин М. Г.
Пономаренко П. К.
Поскребышев А. Н.
Поспелов П. Н.
Потемкин В. П.
Рогов И. В.
Седин И. К.
>
Скворцов Н. А.
Сталин И. В.
Тевосян И. Т.
Тимошенко С. К.
Фадеев А. А.
Хрущев Н. С.
Шахурин А. И.
Шверник Н. М.
Шкирятов М. Ф.
Штерн Г. М.
Щаденко Е. А,
Щербаков А. С.
Юсупов У.
Ярославский Ем.

Таварыш Сталін узброіў нас тэорыяй
аб дзяржаве наогул і аб соцыялістычнай
дзяржаве ва ўмовах капіталіст'ычнага акружэння. Соцыялістычная дзяржава ва
ўмовах капіталістычнага акружэння будзе захавана і адамрэ за непатрэбнасцю,
калі будзе ліквідавана
капіталістычнае
акружэнне.
XVIII з'езд партыі заслухаў даклад тав.
Молатава аб трэцім пяцігадовым плане
развіцця народнай гаспадаркі. У гэтым
велізарным плане пабудовы
комунізма
пастаўлены задачы ўздыму народнай гаспадаркі нашай краіны, далейшага ўздыму
матэрыяльнага
і культурнага ўзроўню
працоўных.
У дакладзе тав. Молатава асаблівае значэнне надаецца справе падрыхтоўкі кадрау, выхаванню іх у духу больвдавізма,
совецкай інтэлігенцыі, падняццю культурна-тэхнічнага ўзроўню рабочага класа да
ўзроўню работнікаў інжынерна-тэхнічнай
праця,
XVIII з'езд большэвіцкай павтыі знамянальны тым, што ён надагуліў шлях барацьбы партыі за снраваздачны перыяд і
намеціў велічны план дальнейшай пабуXVIil с'еэв ВКП(б) избрал 68 кандняатов в члены ЦК ВКП(б) и Центральку»
довы комунізма ў СССР.
Ревизионную Комиссию в соотава 50 чел.
Мы павінны прыкласці ўсе сілы, каб
па-большэвіцку глыбока вывучыць майстэрскі даклад таварьша Сталіна, вынатныя даклады таварышоў Молатава, Жданава, Мануільскага, а таксама
прамовы
дэлегатаў з'езда, пастановы з'езда і т. д.—
вось задача дня.

Секретариат ЦК^ избранный Пленумом ЦК ВКП(6):

Андреев А. А., Ж д а н о в А. А., Маленков Г.М.?
Сталин И. В.

ДАСТОЙНА СУСТРЭЛІ З'ЕЗД
Студэнты І навуковыя работнікі універ- тацыклістаў, 2 1 значкіста ГСА П ст.,
сітэта сустрэлі XVIII з'езд ВКП(б) знач- 38 чал. значкіетаў ППХА I ст.
нымі поспехаыі ў абароннай рабоце.
Сярод новых значкістаў большасць выДля выканання ўзятых ^.абавязацель- вучылі сваю справу на выдатна. Налестваў — падрыхтаваць 8 0 0 чал. к здачы жыць асабліва адзначыць тав. Жыгалконорм на абаронныя значкі, па ўнівер>й- віча, здаўшага нормы на варашылаўскага
тэту створана 4 0 абаронных гурткоў, які- конніка і нланерыста, тав, Крука, здаўшага нормы на варашылаўскага конніка,
мі ахоплена каля 1 0 0 0 чалавек.
тт. Хасіну і Пушкіну, якія здалі нормы
Б 1 5 сакавіка 3 0 0 чал. ужо выканалі на ГСА II ст.
свае абавязацельствы, здаўшы нормы на
На дасягнутых поспехах мы не павінны
той або іншы абаронны значок. На зна- застанаўлівацца, а неабходна далей мночок ВС I ст. здалі нормы 5 0 чал., падрыхта- жыць рады людзей, авалодаўшых ваеннывана 2 7 варашыяаўскіх коннікаў, 13 МІ спецыяльнасцямі.
планерыстаў, 1 8 аўтамабілістаў, 3 0 маНач. ваеннай кафедры АНТОНАЎ.
О

ГЛЫБОКІЯ 1 ПРОСТЫЯ СЛОВЫ ПРАВАДЫРА
3 вялікім захапленнем я вывучаю дакзад таварыша Сталіна. Глыбокія і простыл словы правадыра
ярка малююць
шчаслівае жыццё нашай краіны і асвятляюць шлях дальнейшай барацьбы за ЕОмушзм, ,

Гэтыя мудрыя словы абавязваюць кожнага 3 нас працавапь яшчэ лешп, натхняюць на новыя перамогі. Буду прапаваць
І вучыцца так, як вучыць нас вялікі настаўнік І правадыр таварыш Сталін.
Ф. МІХЕЕЎ.
Студэнт III к. гістфака.

О

Авалодваю марксісцка-ленінскай вавукай
Гістарычныя ДНІ работы XVIII з'езда ваонні матэрыяла. Зараз я пранрацава'
партыі шматмільённы народ нашай краіны ужо такія творы Ленша, як «Что такое
адзначае новым уздымам вытворчай і па- «друзья народа» и как они воюют против
літычнай актыўнасці.
Грандыёзны план социал-демократов», «Что делать?»,_ «Ма3-й ПЯЦІГОДКІ, план пераходу да комуні- териализм и эмпириокрититизм» І і н т .
стычнага грамадства патрабуе ад кожнага
Па «Кароткаму курсу гісторыі ВЕП(б)»
грамадзяніна нашага Саюза авалодання ва я нрапрацаваў II глаў і заканчваю праўсёй паўнаце вучэннем
Маркса — Эн- працоўку 12 главы. Увесь гэты матэгельса — Леніна — Стадіна.
рыял мне трэба яшчэ дапоўніць вывучэі
У падарунак XVIII з'езду партыі я нем усіх неабходных работ па першакрыабавязаўся глыбока вывучыць гісторыю ніцах. Штодзёнвдя глыбокая работа над
ВКП(б). Курс гісторыі партыі я слухаю ў матэрыялам дае мне надзейную гарантыю
марксісцка-ленінскім універсітэце пры ЦПтаго, што я свае абавязацельствы з гонаСаюза
работнікаў вышэйшай
школы.
Змястоўныя І глыбокія лекцыі тав. Саеві- рам выканаю.
Дацэнт С. КАЛІШЗВІЧ.
ча вельмі многа дапамат^агодь мне ў засО

Авангардная роль комуністаў у вучобе

Выправіць
дапушчаныя памылкі
На сходзе партыйнай арганізацыі універсітэта абмяркоўвалася пытанне вывучэння матэрыялаў XVIII з'езда
нартьгі.
Выступіўшыя ў спрэчках комуністы адзначылі, што партком дапусціў некаторае
верхаглядства ў справе вывучэння гістарычных матэрыялаў з'езда.
Замест арганізацыі глыбокага і дэхалёвага вывучэння нашы партыйныя і комсамольскія работнікі заняліся
скліканнем
групавых сходаў, на якіх на
працягу
2 — 3 часоў бегла прачытвалі
даклад
таварыша Сталіна.
Комсоргам было дано ўказанне рабіць
строгі ўчот з'явіўшыхся на гэтыя калектыўныя чыткі.
Студэнтка V к. хімфака т. Вальковіч
Сход абавязаў партыйны камітэт кіраза
вывучэннем гісторыі ВКП(б).
вацца ў сваёй
рабоце пастановай ЦК
ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага
курса гісторыі ВКП(б)»
і арганізоўваць
гурткі толькі на пачатках
добпаахвотнасці.

Вас. ЦІМСНі.

Б О Л Ь Ш УВАГІ
АСПІРАНТАМ
Аспіранту, каб выканаць кандыдацкі
мінімум, патрэбна сістэматычна і самастойна працаваць над матэрыялам. Але
ўмоў для самастойнай работы аспіранты
універсітэта не маюць. Расклад складаецца такім чынам, што аспіранты павінны
слухаць лекцыі ў дзве змены, гэта значыць раніцай і вечарам.
АУдыторыя ва універсітэце, дзе-б аспірант мог працаваць няма. Часта прыходзіцца аспірантам весці барацьбу за аудыторыі. Невядома каму яе заняць, такяк на адну і тую-ж аудыторыю прэтэндугоць І гісторыкі І эканом-географы. Дырэктар універсітэта тав. Савіцкі яшчэ да
ЗІМ0ВЫХ кашкул абяцаў замацаваць аудыторыю за аспірантамі, але яго словы
засталіся абяцаннем.
У бібліятэцы І габінеце эканом-геаграфіі, эканамічнай літаратуры зусім няма.
Адсутшчаюць такія часопісы (за мінулыя
годы), як «Мировое хозяйство и мировая
политика», «Тихий океан», «География в
школе», «Наша страна» и г. д. Шхто не
цікавіцца тым, каб забяспечыць літаратурай, якая выпускаецца брацкімі рэспублікамі.
Пара стварыць умовы для работы аспірантаў: выдзеліць аудыторыю, упарадкаваць расклад, забяспечыць неабходнай літаратурай.
АКІНЧЫЦ.

настаўніцкага інстытута займаюць авангардную ролю ў вучобе. ТУТ, сярод комуністаў, няма ні араго выдатніка вучобы.
Члены партыі тт. Бірылка,
Комлік,
Адзіпец, Багалюбаў не ўключыліся ў барацьбу за якасць вучобы і нават не заключылі соц. умоў.
Комуністы тт. Цыперсон
(біяфак),
Мельнічонак і Арашкевіч (гістфак), Каўхута, Каждан і ІІІульман (геофак), з'яўляюцца выдатнікамі вучобы. Гэтыя поспехі
імі дасягнуты ва ўпорнай
барацьбе за
якасць вучобы.
Парторгі, прафоргі, дэканаты
вядуць
слабую барацьбу за ўмацаванне дысцынліны. У выніку гэтага наш універсітэт па
прагулам заняў першае месца сярод выАБ Г А З Е Т А Х
шэйшых навучальных устаноў НКА.
Партыя патрабуе ад комуністаў, каб
Агульна-факультэцкая і курсавыя гаяны ўзначальвалі соцыялістычнае спабор- зеты хімфака па сваёй якасці знаходзяцніцтва і каб заўсёды займалі авангард- ца далёка не на належнай вьппыні.
ную роль як у вучобе, так і ў грамадскаАдным 3 асноўных недахопаў газет хімпалітычным жыцці.
фака з'яўляецца агульны характар і вяНРЭСНІКАЎ і АКІНЧЫЦ.
лікія размеры перадавіц. У газетах адсутнічае здаровы юмар і хранічнай хваробай
О
іх з'яўляецца наяўнасць большага жадання пісаць агульна-палітычныя артыкулы,
Таварыш Сталін заўсёды звяртаў нашу ^ Леніна «Дзве тактыкі соцыял-дэмакратыі чым артыкулы аб недахопах факультэта.
Газеты маюць вельмі малую колькасць
ўвагу на неабходнасць
авалодвання ў дэмакратычнай рэволюцыі».
марксісцка-лепінскай тэорыяй. Да гэтага
Рьіхтуючыся к дакладу на тэму «ЛенінЯк праводзіліся спаборніцтвы
ёп прызваў нас зноў з трыбуны XVIII скае вучэнне аб перарастанні буржуазназ'езда ВКП(б).
дэмакратычнай рэволюцыі ў соцыялістыч3 выхадам у свет «Кароткага курса гіс- ную», я прачытаў ужо наступную літараторыі ВКП(б)» мы атрымалі ўсе магчы- туру: «Дзве тактыкі» Леніна, I і II главы
масці сапраўды глыбока і пладатворна вы- «Кароткага курса гісторыі ВЕП(б)» і адвучаць гісторыю партыі Леніна—Сталіна, паведныя главы «Пытанняў денінізма»
вывучаць вялікае тварэнне геніяў чала- Сталіна.
Усе ўзнікаючыя ў працасе падрыхтоўкі
вецтва — Маркса—Энгельса—Леніна—
к дакладу пытанні я высвятляю па канСталіна.
У мэтах большага прыцягнення ўвагі сультацыі ў кабінеце марксізма-ленінізма.
Адначасова з гэтым я, як комсорг, кластудэнтаў к вывучэнню асобных важней- пачуся аб тым, каб кожны комсамолец з
шых твораў Леніна і Сталіна, для паглыб- маёй групы рыхтаваўся да канферэнцыі
лення ведаў гісторыі партыі ў першых глыбока і сур'ёзна.
ліках красавіка па універсітэту праводзіцКАВЕРНЫ.
ца тэарэтычная канферэнцыя па твору
Студэнт IV нурса біяфака
Калі ўзяць паказчыкі паспяховасці комуністаў за першы семестр 1 9 3 8 - 3 9 вучэбнага года, то мы маем наступнае: выдатных адзнак—39,5 проц., добрых — 3 5
проц., здавальняючых — 2 5 , 4 проц. Нездавальняючых адзнак няма. Не здавала
экзаменаў у сесіі 12 проц. комуністаў,
што перавышае агульны процант нездаваўшых экзаменаў па ўніверсітэту. Такі
вялікі процант нездаваўшых сведчыць аб
тым, што некаторыя комуністы н? сур'ёзна адносяцца да вучобы, на працягу года не працуюць над праграмным матэрыялам і дрзнна рыхтуюцца да самой экзаменацыйнай сесіі.
Даныя па настаўніцкаму інстытуту гавораць, што там справа абстаіць яшчэ
горш. Выдатных адзнак у комуністаў —
2 5 проц., добрых—25 проц. і здавальнючых — 5 0 проц. Комуністам настаўніцкага інстытута патрэбна зрабіць надежныя вынікі і рашуча змагацца за павышэнйе якасці вучобы.
Не ўсе комуністы фізмата, хімфака і

Узорна падрыхтуемся да тэарэтыннай канферэнцыі

Работаць
За чатырохгадовае існаванне
гуртка
танцаў студэнты бачылі на сцэне рад
добрых выступленняў яго ўдзельнікаў. На
111 Усебеларускай алімпіядзе самадзейнасці тт. Бернардава і Сапрыкін за добрае
выкананне народных танцаў атрымалі
сахвальную грамату.
Гэта сведчыць аб тым, што гуртокпры
аднаведнай пастаноўцы работы
змог-бы
стаць выдатным самадзейным калектывам.
Аднак значным недахойам у рабоце гуртДрунарня «Звязды»

Няудалая арганізацыя
вучзбнага працзса

Асноўнай перашкодай да сістэматычнай
работы студэнтау з'яўляецца няправільная
арганізацыя вучэбнага працэса.
На
фізіка-матэматычным факультэце
рад курсаў чытаюцца на працягу паўтара-двух год. I у практыку работы ўвайшло такое з'явішча, калі студэнты слухаюць адны дысцыпліны, а рыхтуюць друГІЯ, ЯКІЯ чыталіся ў мінулым годзе. Лекцыі, да ЯКІХ студэнты не
рыхтуюцца,
даюць вельмі мала карысщ і зводзяццада
напісання канспектаў. Такое з'явішча мы
мелі па III курсе, калі палову першага
паўгойзя заняла падрыхтоўка да экзамену па дыферэнцыяльным
раўнанням —
прадмета, асноўная
частка якога была
прачытапа на II курсе, а другі семестр
занят падрыхтоўкай да здачы
экзамена
па механіцы, якая таксама чыталася нз
II курсе. Затое студэнты не могуць сістзматычна працаваць над матэматычнай фізікай і іншымі прадметамі, якія чытаюцца ў гэтым годзе. Такое-ж становішча і
на IV курсе.
3 гэтым трэба рашуча пакончыць. Трзба так арганізаваць работу, каб нрадметы
здаваліся ў тым-жа годзе, калі іх чытаюць. Калі-ж прадмет чытаецца па працягу 2 год, трэба размеркаваць гадзіны па
гадам так, каб экзамены па іх здззаліся
толькі ў экзамепацыйную сесію. Толькі
тады будзе наладжан нармальцы вучэбны
працэс і мы зможам патрабаваць ад студэнтаў сістэматычнай работы над прадметакі.
НАХІМОЎСКАЯ.

ХІМФАКЯ
студкораўскага актыва. Большай часткай
рэдкалегіі самі і пішуць артыкулы і складаюць газеты, якія да рэчы
выходзяць
зусім не рэгулярна (I курс), а на V курсе
газета і зусім не выходзіць. Усе гэтыя
недахопы прыводзяць да таго, што газеты
не цікавяць студэнтаў, яны варацца ў
сваім саку і не здольны выканаць пачэсную ролю, якая у нашай краіне адводзіцца друку,
ПЯТРОВІЧ.
гранатамётчыкаў

лепш

ка з'яўляецца вялікая цякучасць яго
Удзельнікаў, што прымушае
кіраўніка
тав. Алексютовіча вяртацца да паўтарэн»
пя вывучаных раней танцаў.
'
Зараз гурток уліваецца ва універсітэцКІ ансамбль песні і пляскі. Гэта павінна
падняць работу гуртка на большую вышыню. Глядач спадз^чецца ўбачыць на
сцэне лепшыя абразцы самадзейнвсщ студэнтау.

Д. с.
ОблАІт № 614

Брали всех метать гранаты,
Людей ловили, где могли
Кому нужны здесь результаты?
Соревнования-б прошли.
Тыраж 1500

Таить не станем перед вами
(К чему же истину скрывать?)
Им расстояние вершками
Всем приходилось измерять.
Адн. рздаитар I. М. ЛЕВІН.

