
Усёперамагаючаяіасавіка споунілася 84-я гадавіна з дня :ня Владзініра Ільіча Леніна. Імя >а Ільіча Леніна бясконца дорага совец- !ям і працоўным усяго свету. Усё жыццё даў справе комунізма. Ён нястомна змагаў- ■ізваленне рабочага класа і ўсіх працоў- алпрыгнёту зксплуатацыі, за выратаванне нцтва ад знішчальных войн, за свободнас 
Нае жыццё на зямлі для працоўнага на-
рерамагаючая сіла марксізма-ленінізма са- ц. у тым, што гатае вялікае рэволюцыйнае нне правільна адлюстроўвае патрэбнасці 
ддя матэрыяльнага жыцця грамадства, ка- ыі інтарэсы працоўных, што яно непарыў- 
Вязап.і з рэволюцыбнаб практыкаб і ,  як чаі вучэнне, непарыўна ўзбагачаецца новым пам класаваб барацьбы пролетарыята, новы- іалажэннямі і вывадамі, адпаведнымі но- гіргарычнаіі абстаноўцы. Ленінізм— далей- рівіццё марксізма ва ўмовах імперыялізм і няарскай рэволюцыі— захаваў і памножыў уДтворчую сілу рэволюцыбнага марксізма каідзякуючы таму, што рускія марксісты але з Леніным, зыходзячы з сутнасці тэорыі іса, смела дзвінулі наперад глгую тэпрілю, Ш  яе з новымі задачамі, якія ўсталі перад 'Чым класзм і яго партыяб.енін адстаяў, узняў на новую, вышэйшую іень вучэнне марксізма ў цэлым, марксісцкую софію, палітычную эканомію, вучэнне аГ іялізмс і комунізме, ідэйна ўзброіў рабочы Расіі і ўсяго свету на барацьбу за звяржэн- іашталізма і нерамогу комунізма. Марксізы- нвм-—баявое вучэнне мільённых мас, зма- іыхся супроць капіталізма, за перамогу ія.кма. Бязмсжная вера ў  певычарпальныя народа як тварца гісторыі— адразняльная жнінізна.I  ■ністычная партыя Совецкага Саюза 6 ш а  слаўны поўвекавы шлях гераічнай іцьбы, цяжкіх выпрабаванняў і сусветна-г' рычньп перамог. Загартаваная ў  перамогах кіраўніцтвам геніяльнага Леніна, вучня ^раЬўжальніка справы Леніна вялікага ів і і іх саратнікаў, наша партыя з’яўляец- Кріз вядучай, кіруючай і накіроўваючай

сіла ідэн ленінізмасілай совсцкага грамадетва, якое будуе кому- пізм.Пад сцягам марксізна-леншізыа Еомуністыч ная партыя прывяла народы нашап краіны да перамогі Вялікай Кастрычніцкай соцыялістыч- най рэволюцыі, пад сцягам ідэй ленінізма совец- кі народ атрымаў перамогу над унутранай контррэввлюцыяй і інтэрвентаыі, пад сцягам ідэп ленінізма Комуністычная партыя прывяла яарод да перамогі соцыялізма. Пад сцягам марк- сізма-ленінізма наш народ вышаў пераможцам з гарніла Вялікай Айчыннай вайны, паспяхова і ў  кароткі тэрмін залячыў цяжкія раны вайны і зараз ажыццяўляе паетуповы пераход ад со цыялізма да комунізма.X IX  з’езд КПСС падвёў велічныя вынікі ба- рацьбы і перамог совецкага народа і намеціў канкрэтную праграму далейшага р у х у . наперад. У  рашэннях 5 сесіі Вярхоўнага Совета СССР, у рашэннях вераснёўскага Пленума ЦК КПСС, у  паследуючых пастановах партыі і ўрада, ра- шэннях лютаўскага і сакавіцкага Пленуыаў ЦК КПСС вызначана праграма, якая прадугледжваз побач з усямерным развіццём цяжкай прамы- словасці круты ўздым сельскай гаспадаркі і вытворчасці прадметаў народнага спажывання.Сіла і моц Комуністычнай партыі ў тым, што яна заўсёды абапіралася і абапіраецца на давер’е народа, на творчую актыўнасць мільёнаў. Пар- тыя звязана з народам цесныыі і непарыўнымі узамі, неаслабна клапоціцца аб умацаванні гэ- тых сувязей. Непарушнае, усё больш мацнею- чае адзінства партыі, Совецкага ўрада і  народа—  жыватворчая крыніца нашых пераыог, аснова нашага ўпэўненага руху наперад па шляху да комунізма.Комуністычная партыя Совецкага Саюза, натхняемая ідэямі ленінізыа, цвёрда і ўпгўнена вырашае гіганцкія задачы комуністычнага будаў- ніцтва, вядзе нястомную барацьбу за мір ва ўсім свеце. Комуністычная партыя непераможна, бо яна верна вучэнню Маркса— Энгельса—  Леніна— Сталіна, служыць свайму народу, ведае, куды весці справу, і не баіцца цяжкасцей. Со- вецкі народ, кіруемы слаўнай Комунктшнаіт партыяй, даб’ецца новых- перамог на шляху будаўніцтва комуністычнага граыадства.

Пролетарыі ўсіх краін, еднайцеэя1

Орган партбюро, рэктарата, камітэта ЛКСМ Б, прафкома і мясцкома Беларускага дзяржаў- нага універсітэта імя В. і . Леніна
№ 9 (195) I Субота, 24 красавіка 1954 года Цана 20 кап.ДАСТОЙНА СУСТРЭН ЕМ  ЭКЗАМЕНАЦЫЙНУЮ СЕСІЮВясенне-летняя экзаменацыйная сесіясесію. Да гэтага часу не здалі экзаменаўз’явіцца сур’ёзнай праверкай работы сту- дэнтаў і прафесарска-выкладчыцкага са- ставу універсітэта за ўвесь навучальны год. Перад калектывам універсітэта стаіць зараз важная і адказная задача— арганіза- ваць справу так, каб кожны студэнт су- стрэў сесію з цвёрдай упэўненасцю ў сваіх ведах і паспяхова здаў усе экзанены. На факультэтах, курсах, у  вучэбных групах трэба шырока разгарнуць падрыхтоўчыя работы.Асабліва вялікай арганізаванасці і на- пружання патрабуе падрыхтоўка да сесіі ад студэнтаў. Неабходна разлічыць свой час так, каб найболын рацыянальна вы карыстаць яго для паўтарэння пройдзенагз матэрыялу. Асноўная ўвага студэнтаў у гэты перыяд павінна быць звернута на своечасовае напісанне і абарону курсавых рэбот, здачу ўнеаудыторнага чытання па замежных мовах, здачу залікаў.Сур’ёзную трывогу |  факультэцкіх пар- тыйных і грамадскіх арганізацыях павін- ны выклікаць тыя студэнты, якія адста- юць па семінарскіх, практычных і  лабара- торных занятках. А такія студэнты, на жаль, яшчэ ёсць. Бось, напрыклад, сту- дэнт першага курса геолага-геаграфічнага факультэта Сядлецкі на працягу вучэбнагд каўгоддзя сістэматычна прапускаў семі- нарскія заняткі па асновах марксізма- ленінізма, а калі і з’яўляўся,— то непад- рыхтаваным. Ці могуць быць трывалымі і глыбокімі веды ў Сядлецкага пры такіх наплявацкіх адносінах яго да вучобы? Зразумела, не.Аналагічныя факты мі/жна сустрэць і на малодшых курсах другіх факультэтаў. Асобныя студэнты трэціх і чацвертых курсаў дрэнна здаюць ўнеаудыторнае чы- танне па замежных мовах, йе-здалі ў  тэр- мін курсавых работ.Кіраўнікі дэканатаў і кафедраў павінны расквітацца з -уснкімі праяўленнямі лібе- ра.тізма і мяккасардэчнасці ў адносінах да студэнтаў, якія амаль у кожную' сесію атрымоўваюць нездавальняючыя адзнакі.Абураючым з’лўляецца такое станові- шча, калі на фізіка-матэматычным факуль- тэце ёсць яшчэ студэнты, якія маюць за- пазычанасць за зімовую экзаменацыйную

зімовай сесіі студэнты гэтага факультэта Сарока (IV курс аддзялення фізікі), Мар- гун і Лойка (II курс аддзялення фізікі).Адказныя задачы стаяць зараз перад вучэбнай часткай, дэканатамі і кафедрамі. Яны павінны аператыўна і чотка кіраваць пгдрыхтоўкай да сесіі, выявіць 1 хуткл ліквідаваць усе недахопы, аказваць прак- тычную дапамогу адстаючым студэнтам. Трэба стварыць самыя спрыяючыя ўмовы для самастойнай работы студэнтаў, кан- траляваць гэту работу з тым, каб усе студэнты маглі своечасова разлічыцца | залікамі, лабараторнымі і практычнымі заняткамі, з унеаудыторным чытаннем і курсавыыі работамі.Дэканатам факультэтаў асаблівую ўвагу патрэбна звярнуць на правільнае састаў- ленне раскладаў экзаменаў, улічваючы пры гэтым, акрамя метадычнай вытрыма- насці і  пажаданняў экзамінатараў, такса- ма і  запытанні студэнтаў. Ужо зараз неаб- ходна выдзеліць аудыторыі для самастой- ных заняткаў студэнтаў, падрыхтаваць, абмеркаваць і  зацвердзіць экзаменацый- ныя білеты.Час, які застаўся да сесіі, выкладчыві павінны выкарыстаць для таго, каб дапа- магчы студэнтам засвоіць матэрыял, рас- тлумачыць незразумелыя, складаныя пы- танні. Для гэтага неабходна дабіцца, каб кансультацыі па прачытаных курсах пе- рад экзаменамі былі дзелавымі, змястоўны- мі. Быкладчык на кансультацыях паві- нен высветліць слабыя бакі падрыхтоўві студэнтаў, глыбока раскрыць перад імі асноўныя, найбольш важныя тэмы.Вялікую і незамянімую ролю |  пад- рыхтоўцы да сесіі закліканы адыграць ву- чэбныя кабінеты пры кафедрах. У  іх па- вінны быць падрыхтаваны спіскі літара- туры на тэмах і асобных пытаннях, вы- вешаны планы семінарскіх заняткаў. Ла- баранты кабінетаў абавязаны быць самы- мі актыўнымі кансу.тьтантамі студэнтаў па ўсіх без выключэння вучэбных пытан- нях.Патрыятычны абавязак калектыва уні- версітэта—паспяхова завяршыць навучаль- ны год і арганізавана, ва ўсеўзбраенні ве- даў сустрэць і правесці летнюю экзамена- цынную сесію.
Грамадскасць універсітэта адзначае 84-ю гадавіну з дня нараджэння В. І. ЛенінаРазам з усёй совецкай краінай студэн- ты і выкладчыкі Беларускага дзяржаў- нага універсітэта адзначаюць 84-ю гада- віву з дня нараджэння ’ заснавальніка і мудрага кіраўніка Комуністычнай партыі, стваральніка псршай у свеце Совёцкай дзяржавы Владзіміра Ільіча Леніна.На ўсіх курсах універсітэта праводзяц- ца гутаркі, чытаюцца даклады аб жыцці

і рэволюцыйнай дзейнасці В. I. Леніна.У  бібліятэцы універсітэта арганізавана выстаўка, на якой прадстаўлены творы В I. Леніна/успаміны дзеячоў совецкай дзяржавы ж> сустрэчах з В. I. Леніным, рэпрадукцыі, карцін совецкіх мастакоў, прысвечаныя рэволюцыйнай дзейнасці вялікага правадыра працоўных.



2 3 А С Т А Л І Н С К І Я  К А Д Р ЫКомсамольскую работу— на ўзровень узросшых задач
(3 універсітэцкага сходу комсамольскага актыву)17 красавіка ва універсітэце ад- быўся сход комсамольскага автыву, на якім з дак-ладаы аб вшгіках X II з’езда ВДКСМ і задачах ком- самольсвай арганізацыі універсітз- та выступіў савратар ЦК ДКСМБ II. М. Машэраў.Давладчыв адзначыў, што XII з'езд ВДКСМ прапшоў пад знакам крутога павароту ўвагі комсамоль- скіх аргашзацый да ўдзелу ў дзяржаўнай і гаспадарчай дсейнасці, пад знавам рашучай ба- рацьбы з канцылярсва-бюракратыч- нымі метадамі ў віраўніцтве вом- самольсвімі арганізацыямІгЗа апопі- нія гады мнопя вомсамольсвія арга- нізацыі адышлі ад вытворчага жыц- ця, замвнуліся ў вузвім вругу ўнутрывомсамольскіх спраў. З’езд абавязаў консамольсвія арганізацыі ўсю сваю работў па выхаванню мо- ладзі цесна ўвязваць з практычны- мі справамі.Беларусві дзярлсаўны універсітэт імя Б. 1. Деніна за апошні час да- біўся значных поспехаў у сваёй ра- боце і па праву займае вядучае мес- ца сярод ВНУ рэспублікі. Дасягну- тая ў гэтым навучальным. годзе паспяховасць, роўная 99,5 працэн- та, з’яўляецца вынікам той вялі- каы работы, явая праводзіцца пра- фесарска-вывладчыцкім саставам, партыйнай арганізацыяй і рэвтара- там універсітэта. Нямалая заслуга ў гэтым і вомсамольсвай. арганізацыі. Аднав было-б глыбовай памылкай не бачыць за гэтьімі поспехамі знач- ных недахопаў у рабоце комсамоль- скай эрганізацыі універсітэта і га- лоўным чынам у  рашэнні такой важнай і асноўнай задачы, як ба- рацьба за глыбовія |  трывалыд веды студэнтаў.Ва універсітэце застаецца нізкац вучэбная дысцыпліна сярод студэн- таў. Справа дайшла да таго, што рэ.ктарат- вымушан ■ вывлючаць з універсітэта асобных студэнтаў. Аднав вомсамольскія арганізацыі фавультэтаў і  аддзяленняў у  сваёй болынасці стаяць у баку ад пытан- няў вучэбнай дысцыпліны, не пры- маюць колькі-небудзь дзейсны.х мер

выхаваўчага і іншага ўздзеяння да недысцып.тінаваных комсамольцаў. Многія-ж з іх,. яв нанрыклад Аўра- менка (I курс беларускага аддзялсн- ня), Усціновіч (III курс рускага аддзялення), ухітрыліся прапусціць за семестр па 40— 60 вучэбных гадзін.Комсамольская арганізацыя уні- версітэта павінна сканцэнтраваць сваю ўвагу ў  першую чаргу на пы- Таннях умацавання працоўнай ды- сцыпліны, разгарнуць рашучую ба- рацьбу сунраць нядбайных адносіа да вучэбных заняткаў, пропускаў лскцый і семінарскіх заняткаў, не- добрасумленнага выкананнгГ вучэб- ных заданняў.Нярэдка комсамольскія арганіза- цыі ўсю сваю работу зводзяць да абмеркавання фактаў правала экза- менаў, але нічога не робяць, каб папярэдзіць падобныя правалы. 3 такімі фармальнымі адносінамі да пытанняў. паспяховасці студэнтаў ніяк нельга мірыцца.
іНамаганні комсамольскіх аргані- зацый павінны быць накіраваны на забеспячэнне сістэматычнай і паў- сядзённай рабОты студэнтаў па за • сваенню праграмнага матэрыялу ў перыяд паміж экзаменамі. Тут ком- самбльскія групы маюць вялікае по- ле дзейнасці. Дзе, як не ў комсамоль- скай арганізацыі лешп за ўсё вядо- ма, хто і  як з комсамольцаў працуе над сабой?Вывучэнне асноў марксізма- ленінізма з’яўляецца важнейшай часткай усёй нашай работы па комуністычнаму выхаванню моладзі, павышэнню яе палітычнай свядо масці і  ідэйнай загартоўкі. Аднак асрбнымі студэнтамі матэрыял за- свайваецца фармальна, адказы на семінарах даюцца механічна завуча- нан кніжнай мовай. Выклікае здзіў- леііне той факт, што на семінары ў групе фізікаў I  курса тэарэтыч- ныя палажэнні, у  прыватнасці па пытаннях нацыянальна-вызваленча- га руху, ні ў  якай меры не звяз- валіся і не падцвярджаліся прыкла- дамі з нацыянальна-вызваленчай ба- рацьбы сучаснага перыяда.

Абавязак комсамольскай арганіза- цыі— сістэматычна і  паўсядзённа кантраляваць вывучэнне студэнтамі марксізма-ленінізма, актыўна дапа- магаць студэнтам і кафедрам гра- мадска-палітычных дысцыплін у палепшанні іх  работы.Бомсамольскія арганізацыі павін- кы настойліва прывіваць моладзі высокія маральныя якасці совецкіх людзей, выхоўваць у  яе пачуццё ад ■ казнасці за свае паступкі, пачуццс грамадзянскага абавязку.Я  ўпэўнен, сказаў у  заключэннп тав. Машэраў, што комсамольская арганізацыя і ўвесь студэнцкі ка- лектыў універсітэта не пашкадуюць сіл у імя ажыццяўлення вялікіх за- дач, пастаўленых перад комсамолам X II з’ездам ВЛЕСМ, з чэсцю выкана- юць свой ганаровы абавязак перад совецкім народан і  соцыялістычнай Радзімай.У  спрэчках па дакладу савратара ЦК ЛКСМБ П. М. Машэрава высту- пілі адзінаццаць чалавек.Таварышы Герасіменка і  Сяргей- чык гаварылі аб тым, што вом- самольскія кіраўнікі нашай аргані- зацыі дрэнна ведаюць сваіх ком- самольцаў, не цівавяцца іх асабі- стым жыццём.Консанольсві актыў факультэтаў не атрымлівае дастатвовай практыч- най дапамогі ад камітэта вонсамола. Гэта адзначылі выступаючыя ў спрэчках комсамольцы Герчыв і Ганчарэнка. На слабую падрыхтоўку групавых комсамольскіх сходаў на біяфаку і аддзяленні натэматыкі ўвазаў тав. Кахновіч.Рад крытычных заўваг у  адрас камітэта ЛБСМБ зрабіла комсамолка Кісялёва. Яна прывяла прыклады дрэннага. кіраўніцтва з яго боку лектарскім калектывам. Многія сту- дэнты добраеумленна падрыхтавалі цівавыя даклады, але ім не давялося іх прачытаць.Па прапанове т. Ганчарэнві сход консанольскага актыву універсітэта адзінадушна закліваў усіх комса- мольцаў адпрацаваць не мешп 15— 20 дзён на сёльсвагаспадарчых работах у  калгасах рэспублікі ў  час летняга адпачынку.
ЗА „БЛАГАПАЛУЧНЫМІ“  ЛІЧБАМІ

На фізіка-матэцатычным факультэце дрэнна пастаўлена 
навукова-даследчая работа студэнтаўБыў чае, калі фізіва-матэматыч- ная секцыя студэнцкага навуковага таварыства універсітэта славіласл сваімі дасягненнямі. Будучыя фізікі і  матэматыкі актыўна ўдзельнічалі ў  рабоце таварыства. Яны распра- цоўвалі праблемы, якія мелі нямалас навуковае значэнне, праводзілі да- следаванні, абяцаючыя практычнуго каштоўнасць.Нядзіўна, што на гарадскіх аглл дах студэнцкіх навуковых работ дзейнасць СНТ фізмата неаднаразова атрымоўвала вышэйшую адзнаку, л СНТ лічылася мацнсйшым у фізіка- натэматычнай секцыі сярод ВНУ Мінска.Але ўсё гэта ў мінулым. Зараз на- вукова-даследчая работа студэнтау ф&вультэта мае сур’ёзныя недахопы. Не здавальняе перш за ўсё тэматыка работы гурткоў. Яна адстае ад жыц- ця, ад карэнкых пытаншіў навукі і народнай гаспадаркі.У  баку ад жыцця працуе гурток дыфсрэнцыяльпай геаметрілі. Мпогія работы гуртва не актуальпы ііа тэматыцы, не высокія на якасці Як вынів, на універсітзцві а ляд ад гуртва вылучаецца ўсяго толькі ад іа  |аб*та.

Між тым, гурткоўцы маглі-б зай- мацца каштоўнымі справамі. Ім пад сілу, скажам, авазаць дапамогу прадпрыемствам лёгвай і харчовай прамысловасці ў  эканоміі сыраві- ны, у правільньім расходванні матэ- рыялаў. Да таго-ж кіраўнік гуртка дацэнт А. ~Н. Нахімоўская ў свой час займалася даследаваннямі ра- сврою скуры на Мінскай абутковаіі фабрыцы імя Кагановіча.Адрыў студэнцкіх даследаваннлў ад практычных задач, якія рашаюц- ца ў народнай гаспадарцы, тлума- чыцца ў многім адарванасцю кафсд- раў ад нрактыкі. Вось адзін з пры- кладаў.Калектыў Мінскага аўтазавода, асвойваючы выпуск новых відаў прыцэпаў для транспартыроўві цяжкавагавых грузаў, звярнуўсн за дапамогаіі да нашых фізікаў ІІатрэбна было правссці разлікі ме- талічных фсрм новых машын. Перад навуковымі работнікамі, студэнтамі- гуртвоўцамі старэйшых курсаў ад- чыняліся шырокія гарызонты для эксперыментальных даследаванняў. Але рука работнікаў вытворчасці, нададзеная імі на творчас супра- цоуніцтва, была адвергнута. Наяу- ныя на факультэце навукввыя спо-

цыялісты ў вобласці механікі дацэн- ты М. П . Халімановіч і  С . А . Паху- та аказаліся няздольнымі рашыць задачу, пастаўленую правтыкамі, не змаглі нацэліць на гэта студэнтаў, таму што займаюцца пытаннямі даволі аддалёнымі.Дрэннае кіраўніцтва гурткамі з бову іх навуковых віраўнікоў— адна з асноўных прычын адставання фа- культэцкага СНТ.Фармальна кіруе гуртком матэма- тычнага аналізу на III курсе аддзя- лснкя матэматыкі дацэнт Н. В. Лам- бін. Для падрыхтоўкі напісаннн работ ён рэкамендаваў студэнтам лі- таратуру, якой нельга дастаць у мінскіх бібліятэках. Без вывучэн- ня-ж указанаб літаратуры выка- наць работы немагчыма. Аднак толь- кі ў другім семестры кіраўнік пера- мяніў тэматыку. У  выніку, ніводна- га паседжання гуртка з абмеркаван- нем студэнцкіх работ яшчэ нс было.Не клапоціцца аб выхаванні ў етудэнтаў цікавасці да навукова- даследчаіі работы і кіраўнік гуртка матэматычнага аналізу на II курсе дацэнт А. Е . Турэцкі. У  гэтым гуртку за мінулы семестр было за- слухана толькі тры студэнцкіх да- клады. Пасля зімовай эізамаіацый-

Студэнты-выдатнікі хімічнага факультэта рыхтуюцца да I 
менаў. Злева направа; В . Мардыкін, М. Марчанка, В . Цікавьі.

Ф от о Р . Я С ІН С К А Г А  I М  П/ЛЬШ ЧЫ КАВАВУЧОНЫЯ УНІВЕРСІТЭТА НА Ю БІЛЕЙНЫХ УРАЧЫ СТАСЦЯХВыдатнай падзеі ў  жыцці нашай Радзімы —  300-годд8ю ўз’еднання Украіны з Расіяй— былі нрысвечаны завончыўшыяся нядаўна ўрачыстыя навуковыя сесіі Авадэміі навук СССР і  Акадэміі навук У С С Р . У  ра- боце іх прынялі ўдзел вучоныя на- шага універсітэта: правадзейны член Акадэміі навук БССР прафесар В . Н. Перцаў і  загадчык вафедры гісторыі

СССР вандыдат гістарычных я  Л. С . Абецэдарскі, якія выязд  ̂Маскву і  Кіеў.10 врасавіва на паседжанні] чыстай навувовай сесіі аддзя) грамадсвіх навук АН УССР таві цэдарскі прачытаў даклад беларуёкага народа ў вызваі вайне увраінскага народа 1 1654 гг .» .ВЕЧАР ПАМЯЦІ В. В. МАЯКОЎСКАГАІАдзначаючы 24-ю гадавіну з дня смерці вялівага совецкага паэта В . В . Маякоўскага, кафедра рускай і  ўсеагульнай літаратуры, студэнцві навуковы гурток па вывучэнню творчасці В . В . Маякоўсвага, біблія - тэка і ванітэт ЛКСМБ наладзілі 16 врасавіка вечар памяці паэта.Дацэнт А . I . Сторажаў ва ўступ- нын слове ахарактарызаваў значэн- не творчасці В . В . Маякоўскага для сучаснай літаратуры, расказаў аб шырокіх маштабах вывучэння твор- чай спадчыны паэта ў  нашы дні.3 дакладамі па розных прабленах творчасці В . В . Маявоўскага высту- пілі студэнты філалагічнага фавуль-

тэта. А. Шалкоўская ў свал дзе раскрыла вобраз В. I. Леі паэме «Владзімір Ільіч Ленр давастрычніцвай сатыры 1  расвазала на вечары М. Бяі ная, падрабязную характарыі сатырычных вобразаў у п'есе ня» дала Н. Еурто. Значэнне Маякоўскага ў барацьбе з пері вамі капіталізма ў свядонасц) вецвіх людзей паказаў у сваі ступленні М. Мушынскі. Аб ті гнеўна выкрываў Маякоўскі талістычную Амерыку, гаві Л. Няхаева. Паведамленне рах паэта для дзяцей зрабіу |  мановіч.
наб сесіі гуртов зусім не працуе Ён фактычна спыніў сваё існаван- не, распаўся.Не лепш абстаіць справа і  ў  шэ- рагу фізічных гуртвоў. Многія пер- шакурснікі выказалі жаданне зай- мацца пытаннямі агульнай фізіві. Аднав для іх  быў створан толькі адзін гурток. Адкрыты ў другім се- местры новы гурток бяздзейнічае. Яго кіраўнів асістэнт т. Шапавалава пайшла ў водпуск, а аб тым, каб падабраць другога кіраўніка, ніхто працяглы час не клапаціўся.Па віне навугювых кіраўнікоў, со- вета СНТ амаль усе гурткі факуль- тэта пачалі сваю работу з вялікім спазненнем. Паўтара-два месяцы пайшло на «раскачку». А гурток тэарэтычнай механікі для студэнтаў аддзялення матэматыкі так і не пачаў работу. 23 студэнты-другакурснікі; якія рашылі займацца ў  гуртку, нават не атрымалі тэм для работ. Кіраўнікі гуртка тт. Халімановіч і Пахута на працягу года не знайшлі часу для распрацоўкі тэматыкі.Перашкодай для студэнцкіх наву- 
бо ііы х  даследаванняў з’яўляецца бедная матэрыяльна-тэхнічная база. Студэнт Р. Красоўскі, яві працуе ў гуртку электрафізікі, расказвае, што для таго, каб атрымаць у  лабарато- рыі той ці іншы прыбор, даводзіцца часам губляць не адзін месяц. Для пастаноўкі даследаў хярідка н м а

нават самых звычайных гаек.Студэнты-гурткоўцы, явія юцца даследаваннямі ў лабараі спектральнага аналізу, не бензола, талуола, чатыро: стага вугляроду. Яны выі выпрашваць іх у  студэнтаў-пПедахоп лабараторый стрі эксперыментальньія даследі студэнтаў у галіне оптыкі. манае да пачатку навучальная багатае абсталяваннс не 1 стоўваецца. Па віне гаспадаі затрымліваецца ўвод у аксп цыю новых лабараторыб. I не праведзен вадаправод, I не наны і іншыя работы.Слаба выкарыстоўваюцца у Бовай студэнцкаб рабоце заі лабараторыі. Тлумачыцца гэ: ста: студэнцкія даследапанні не звязаны з пытаннямі пра' васці.На жаль, бывае і так, іг' нямногія работы, якія і звяэ] патрэбамі народнай гаснадаі даводзяцца да канца. ся на занятасць, студэнтк;! нельсон спыніла «Спектральны аналіз у і  цэху». Між тым, у  гэтай вельмі зацікаўлен Мінокі Г  завод.Кінулі працу над мамі, спужаўшыся першькі с ц і і ,  студнтк* IV курса Н. I
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ЗА С Т А Л І Н С К І Я  К А Д Р Ы 9(115)
БЛІЖЭЙ ДА ЗАПЫТАННЯЎ ЖЫЦЦЯI  міну.іым годве нануковая раво- I іафедраў факультэта нраводзіласч рўным чынам I  кірунку в ы в у -1 ія растварымасці і адсорбцыі ў Ькнасці ад прыроды асяроддзя, редавання ыеханізма гетэраген- Крэакцый, вывучэння каталіза ■ |ў  і хімізма нрацэсаў вадкаснага ш іслення вуглевадародаў і ррацоўкі новых метадаў сінтэза ійічных злучэнняў. Вядомая кан- рацыя сіл навукова-педагагіч- супрацоўнікаў на раш эн н і! |квых важнейшых тэарэтычных ігем дала пэўныя станоўчыя вы-1 I ў пастаноўцы даследчай рабо-гарацоўнікамі факультэта было Іыхтавана і  абаронена пяць Вртацый. Абаранілі дысертацыі юанты I. М. Конюшка, 0 . Р . Ска- од, Н. Л. Лемец. Дацэнтам М. М. ўлючэнка абаронена доктарская Іертацыя. У  б.тіжэйшы час будуць ■стаўлены да абароны канды кія дысертацыі А . I .  Гірко, А . I аэўскай, В . Г. Шлык. Да кан ■этага' года будзе закончана пад Ітоўка доктарскай дысертацыі |нтам Г. 1  Старобінцам. Іаботнікамі факультэта выкана- |22 навуковыя працы. Акрамя та- 

120 навуковых артыкулаў 'эме~ Тна I  Вучоных запісках БДУ і ріх перыядычных выданнях. фесарам Б. В . Брафеевым пад- тавана да друку манаграфія пч йнан кінетыцы і каталізу, пра- Ірам Н. Ф. Ярмоленка напісана на па храматаграфічнаму адсорб- |наму аналізу.■студэнцкіх навуковых гуртках |о прачытана 76 дакладаў. Восем рнцкіх работ на гарадскім агля- Ібылі аднесены да першай катэ ш . Гасшырылася садружаства 
Ідраў з вытворчасцю. хнак трэба' адзначыць, што пра- шная кафедрамі работа пе можа 
воліць запатрабаванні жьіцціі, Угыкі комуністычнага будаўніц- [Адным з істотнейшых недахопаў 
Еовай работы кафедраў з’яўля- Іадсутнасць цеснай сувязі тэма- ■-навукова-даследчай працы з Борчасцю, з патрэбамі народнай Ьдаркі.

У  нае ёсць добрыя прыклады твор- чай сувязі кафедраў з вытворчасцю. Так з года |  год нашырас такую сувязь кафедра фізічнай і калвіднай хіміі (загадчык праф. М. М. Паўлю- чэнка). Тут распрацавана для вы- творчасці арыгінальная методыка па азотаванню сталёвых вырабаў з мэ- тай павышэння іх цвёрдасці і анты ■ каразійпых уласцівасцей.Гаспрацавана ў  значнай меры і зараз правяраецца на практыцы тэ- ма па сульфінізацыі сталёвых трак- тарных'дэталяў з мэтай павышэння іх зносаўстойлівасці. Прафесарам Н. Ф. Ярмоленка для пеніцылінавага завода прапанаван адсорбень па ачыстцы антыбіётыкаў. Прафесар Ф. Г. Асіпенка выканаў працў па хімічнаму фасаніраванню скуры.Але гэтых прыкладаў мала, і дзела- вое творчае садружаства даследчай працы з натрэбамі практыкі не стала кроўнай справай кафедраў на- шага факультэта. Мы мала дапама- гаем прадпрыемствам у выпрацоўцы прадметаў шырокага ўжытку, ука- раненню новай тэхналогіі. У  тэма- тыцы навуковай работы кафедраў няма тэм, звязаных з дапамогай сельскай гаспадарцы. Між тымтакія пытанні, як прымяноане гербісыдаў для барацьбы з пустазеллем хлебных раслін, выкарыстанне хімічных срод- ! а ў  барацьбы з шкоднікамі сельскай гаспадарКі, адшуканне новых сты- мулізатараў' росту раслін, распра ■ цоўка. новых паскораных метадаў аграхімічнага аналізу глебы і другія пытанні маглі-б быць распрацаваны на кафедры арганічнай і  аналітыч- най хіміі.Хімічны факультэт распалагае від- нымі спецыялістамі— прафесарамі і дактарамі навук, якія маюць вг^лікі вопыт работы у розных галінах хі- міі. Між тым у  нас вельмі рэдка лішуцца глыбокія манаграфічныя даследаванні, падручнікі і вучэбна- метадычныя дапаможнікі.Так, напрыклад, Вучоны Совет Маскоўскага універсітэта, дзе адбы- лася абарона доктарскіх дысерта- цый П. I . Белькевічам і  М, М, Паў« лючэнка, настойліва рэкамендаваў

аўтарам падрыхтаваць дысертацыі да друку. Гэтыя працы маглі-б ака- заць вялікую паслугу пры спецыя- лізацыі нашых студэнтаў. Аднак надрыхтоўка да выдання гэтых работ пакуль што затрымліваецца па не- вядомых прычынах.Вялікую карысць маглб-б аказаць студэнтам напісанне падручнікау невялікіх па аб’ёму, насычаных змя- стоўным матэрыялам.Не ўсе яшчэ супрацоўнікі факуль- тэта вядуць навуковую работу. На- прыклад, дацэнт В . С. Бабраўніцкі з года ў  год не выконвае запланава- най яыу тэыы. Абараніўшы канды- дацкую дысертацыю ў 1936 годзе, ён на працягу 18 год не выканаў ніводнай навуковай працы.Да навуковай работы кафедраў недастаткова яшчэ прыцягваюцца лабаранты. Так у  баку ад навуковай работы аказаліся А. С. Гайдаева і Н . М. Бардзіч, якія маюць спецы- яльную вышэйшую адукацыю і даў- но працуюць на факультаце ў яка- сці старшых лабарантаў.Да апошняга часу ў пастаноўцы навуковай работы была нездаваль- няюча наладжана падрыхтоўка вад- раў праз аспірантуру. 3 9 чалавек, скончыўшых аспірантуру ў пасля- ваенны час, ні адзіа не абараніў у тэрмін кандыдацвай дысертацыі. Ііад тавой-жа пагрозай зяаходзіцца зараз работа аспіранткі трэцяга года навучання Н. А . Ушахінай.Разгортванне сапраўднай навуво- вай работы на факультэце патрабуе расшырэння плошчы, папаўнення 1 вафедраў новым абсталяваннем і рэ- актывамі. Неабходна карэнным чы- нам пераабсталяваць выцяжную сі- стэму, забяспечыць лабараторыі пра- водвай пастаяннага току і  тову з рознымі напружаннямі, падвесці газ у  цэнтральны вавуум, прыняць ме- ры па ахове працы навуковых ра ботнікаў.У  рашэнні гэтых і  інпгьтх задач факультэту павінны дапамагчы рэктарат і адміністратыўна-гаспадар- чая частка універсітэта.
I. ЦІШЧАНКА, 

дэнан хімічнага факультэта.

ЗА ГЛЫБОНАЕ ВЕДАННЕ 
МАРНСІСЦНА-ЛЕНІНСНАЙ НАВУНІ

^^^Мтрэццекурснік М. Яфімчык і Ід ^ ^ гін . Навувовыя работнікі, члены|а СНТ, кіраўнікі комсамоль- арганізацыі факультэта безу-■  гаварылі студэнтам аб не- днасці самаадданасці ў  навуцы, юяага падыходу да яе, уменні вдольваць цяжкасці і г. д. Алс Твельмі мала зрабілі для выха- |я гэтых якасцей.: фавультэце паявілася нямала Коў, якія толькі лічацца ў [Еалі пачынаюцца падлікі і Мдзяцца сярэднія лічбы «ахопу ■>, [Шыву», то па зводках атрымоў- Іда не так ужо і дрэнна. На раве-зк далёка не усё добра. Вяогія студэнты зусім не пры- ■ ь  удзелу ў навукова-даслед- ■рабоце. Гэта датычыць у  пер- |чаргу старшавурснікаў. Існую- ая на трэціх— чацвёртых курсах урткі з’яўляюцца гурткамі для ня- Ш іх . 3 154 студэнтаў гэтых кур- I I  гуртках удзельнічаюць толькі гчалавекі. Навуковыя віраўнікі хільны тлумачыць гэта тым, што Кюялікіх гуртках работа вядзецца Т п  плённа. 3 гэтым нельга нс Нгацца. Але няўжо нельга павя- Кыць колькасць гуртвоў? Маса- Ваець— неабходная ўмова і важны йказчык поспехаў у  навукова-да- редчай студэнцкай рабоце.Шгучнае звужэнне ліку гуртвоў ' кагло не прывесці і да звужэння

маштаба навувовай прапаганды, явая павінна займаць значнае месца ў рабоце СНТ. 3 пачатку навучаль- нага года фізіва-матэматычная сев- цыя СНТ універсітэта арганізавала лравядзенне толькі шасці лекцыіі на навувова-папулярныя тэмы ся- род працоўных Мінска. Ніводнай лекцыі не прачытана' гурткоўцамі для працаўнівоў вёскі, Студэнтамі фізмата не практывуецца чытанне лскцый на гуманітарнЫх фавуль- тэтах універсітэта.Сведчаннем агульнай слабасці на- вукова-даследчай работы студэнтаў фізмата з’яўляецца тое, што за год на факультэце- не было праведзена ніводнай навувова-тэхнічнай ван- ферэнцыі сумесна з работнівамі нрамысловасці. Добрыя традыцыі мінулых гадоў аказаліся забытымі.Адставанне СНТ фізмата прыняло зацяжны харавтар. Яно працягваец- ца ўжо другі гбд і асабліва рэзка адчуваецца сёлета.У  многім вінават тут факультэцві совет СНТ. Яго старшыня т. Бура- коў не змог аргаюзаваць работу советз яв органа калектыўнагч кіраўніцтва, прыцягнуць да актыў- ш й  дзейнасці ўсіх яго чкенаў А ніверсітэцві совет СНТ, вбмсямоль- свае бюро фізмата мала цівавяцца справамі факультэцкага СНТ. Не адчуваецца ролі «Бюлетэня СНТ ■> (рэдавтар т. Салаўёў), які выпу-

скаецца на факультэце. За навучаль ны год вышла ўсяго два нумары.У  пачатку гэтага года работа СНГ фігмата прыцягнула ўвагу фавуль- твцкага партыйнага бюро. У  выні- ву паявілася яшчэ адна пастанова. Але колькі-небудзь прывметных змяненняў у  дзсйнасці навуковага таварыства не адбылося.Гэта аднав не перашкаджае сак- ратару партбюро факультэта т. Еісля- кову заяўляць, што становішча на- вукова-даследчай работы студэнтаў намнога палепшылася.«Автывізацыя» сапраўды ёсць. Тольві разумеюць яе на фавультэц.; своеасабліва. Пасворанымі тэмпамі афармляюцца да гарадскога агляду студэнцкіх навуковых работ ды- плоыныя і курсавыя работы, пры- тым многія з іх не з’яўляюцца ні пачатваы, ні працягам, ні завяршэн- нем гуртковай работы. Да такіх ра- бот адносяцца 19 з 24 прызначаных да агляду. Надобныы прыёмам ва- рысталіся на фізмаце і летась. 3 18 прадстаўленых на гарадскі агляд ра- бот тольві тры былі выкананы ў гуртвах.Сапраўдных-жа дасягненняў ма- ла. За «благапалучнымі» лічбані прадстаўляемых на агляд работ ха- ваюцца сур’ёзныя недахопы ў  дзей- насці фавультэцвага СНТ.
Я. КАРПОЎСКІ.

У  вучэбным працэсе вялівае зна- чэнне ддя атрымання глыбовіх і трывалых ведаў маюць ссмінарскія занятві. На нашым фавультэцс асаб- ліва добра праходзяць ссмінары ў першай групе I  вурса аддзялення гісторыі (вывладчыв Н. Хрыпко) Тут заўсёды многа жадаючых вы- ступіць па таму ці іншаму пытан- ню. Вывладчыву ніволі не прыхо- дзіцца вывліваць студэнтаў для ад- вазу на спіску. На семінары 30 са- вавіка, напрьгалад, выступілі адзі • наццаць чалавек. Усе яны выявілі добрае веданне прац класікаў марв- сізма-ленінізна. Асабліва добра рых- туюцца і адвазваюць на сенінарах студэнты Собалева, Дружыніна, Грушэўская, Румянцава.Нядрэнна праходзяць семінары і ў другой групе II курса аддзялен- ня гісторыі (выкладчыв С . Т. Іоў- чув). Адказы студэнтаў гэтай групы Дзерча, Сласцюнінай, Бажэнавай, Ціг ка заўсёды старанна прадуманы, змястоўны. Аднак у  справе выву- чэння марксізма-ленінізма ў нас ёсць шэраг сур’ёзных недахопаў. У гэтай-жа групе эаймаецца студэнт Вашвевіч, які з 5 першых заняткаў прапусціў 3. Студэнты Лагашкін, Веліксонава, Пугачоў адмоўчва-

юцца на семінарах. Трэба сказаць, што комсамольская група не павіяу- ла без увагі гэтыя фавты і абмер- вавала паводзіны нерадзівых сту- дэнтаў на вонсамольсвім сходіе. Еомсамольцу Вашвевічу, яві сістз- матычна прапусваў лекцыі і семінар- свія заняткі, была вынесена вымова.Болынасць студэнтаў I  і IV  вур- сэў аддзялення філасофіі добра- сунленна рьптуюць давлады, выка- рыстоўваючы пры гэтым лврамя рэвамендаванай значную дапаўняль- ную літараіуру. На правтычных ганятвах са гчястоўнымі даклаіамі выступілі студэнты Зенчаява, Нл- занік і другія. Аднав і тут у  нае не ўсё добра. Студэнт I вурса аддн- лення філасофіі Лісіца фармальаа аднёсся да работы над давладам, пісаў яго абы з рув збыць. У  выні- ву тэма давлада авазалася нявыра- шанай. Студэнт не змог даць тал- ковага адвазу на зададзеныя яму пы- танні.Перад вомсамольсвай арганізацыяй факультэта стаіць задача дабіцца глыбовага ведання марвсісцва-лішм ■ скай навукі ўсімі студэнтамі.
Т. ГУЗАВА,

член комсамольскага бюро гістфака,

У  кабінеце геахіміі і карысных выкапняў заўсёды многалюдна. На  
гэтым здымку вы бачыце 3 . Давідовіч, Н . Лагунова, Ю . Копысава і Ю . 
Лупіновіча за паўтарэннем пройдзенага матэрыялу.

Ф от о М . Г Н Л Ь Ш Ч Ы К А В А  і  Г . Ш Ч Э Р Б Ы .РЫХТУЕМСЯ ДА ЭКЗАМЕНАЎБлізіцца да канца вучэбнае паў- годдзе. Хутка пачнуцца першыя за- ліві, а потым і экзамены. Боль- шасць студэнтаў нашага курса добра разумеюць усю адказнасць, якая ўскладаецца на іх  прадстая- чан экзаменацыйнай сесіяй. Бадзё- ры дух падрыхтоўкі да экзаменаў адчуваецца ва. ўсім жыцці курса. Актыўна праходзяць практычныя заняткі па мовазнаўству, беларуска- му фальклору, лацінскай мове і інш.Студэнткі 3. Шынгель, Н. Муш- тарова, С. Шыцько у  час зімовых канікулаў сабралі багаты матэрыял па вуснай народнай творчасці, апрацавалі яго і зараз паспяхова выступаюць на занятках.Добра рыхтуюцца і  паспяхова адказваюць на практычных занят- вах па лацінскай мове студэнткі С. Клімковіч, 3. Варановіч і многія другія.Але побач з гэтым на курсе ёсць шэраг адмоўных фактаў. Некаторыя студэнты недаацэньваюць значэння практычных і  семінарскіх занятваў у падрыхтоўцы да сесіі. Дрэнна рыхтуецца да занятваў па меіа-

знаўству і  па лацінскай мове сту- дэнтка Е . Селяўка. Вынікан гэтага з’яўляюцца дрэнныя адзнакі су- проць яе прозвішча ў журналах вы- кладчыкаў. Гэта-ж самае і ў  боль- шай ступені можна сказаць аЗ студэнтцы Т. Аўраменка. Яна не толькі не рыхтуецца да экзаменаў, але і вельмі часта без уважлівых прычын прапускае лекцыі. За про- пускі лекцый рэктарат аб’явіў Т. Аўраменка вымову, але яна не зрабіла з гэтага належных вывадаў.Недастаткова актыўна прахо- дзяць на курсе сенінары па асно- вах марксізма-ленінізма. Тлумачыц- ца гэта тым, што многія студэнты несур’ёзна адносяцца да вывучэння першакрыніц і  твораў класікаў марксізма-ленінізма, рыхтуюцца да сенінараў з ходу, за некалькі гадзін да пачатву заняткаў. Вядома, што карысці ад такой «падрыхтоўві» мала.У  застаўшыяся да экзаменаў дні трэба ліквідаваць гэтыя недахопы і ўвесь час аддаць вывучэнню ма- тэрыялу па ўсіх прадметах.
Студэнт I курса бел. аддзялення 

Г. КУЗЬМІЦКІ,

і
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Інга Алфінава чаета разважае аб скромнасці, вультуры, гуманізме. Ды і не тольві разважае, але і  цыты- руе выказванні вялікіх пісьменнікаў. Яна іх ведае напаняць і вельмі нно- га. Аб тым, што тавое вультура і свромнасць, ножа пачуць ад яе вож- ны. Але ці віравалася яна іні хоць раз у  сваіх паводзінах? Наўрад. I нават наадварот.На эвзанене па англійсвай нове яна адказвала вельні доўга і дрэнна. Але калі ўбачыла ў залівовай вніж- цы «тройку», паврыўдзілася:—  Яв, тройва? Што вам— шкада адзнаві? Ці не ўсёроўна ван, што ставіць? Эвзанен-жа пустая фар- нальнасць.I вывладчыв быў збянтэжан. Але не, ён не павысіў ёй адзнаві. Яго абразілі нахабныя паводзіны етудэнтві.Няўжо Алфднава забылася пра вультуру і скроннасць? Забыла тое, аб чын нядаўна стольві разважала, прыводзячы ў доказ цытаты вялівіх пісьненніваў.А ножа быць не забылася? Можа гэта выпадковасць?

| Зіной, ш  экзанене па занежнай літаратуры паўтарылася такая-ж гісторыя. Алфімава не знагла адва- заць на пытанні білета, але спра- бавала давазаць, што яна ведае, што яна права. Патрабавала праверыцб яе веды аб'евтыўна, скандаліла. Але ведаў авазалася вельмі нала. Нават на эленентарныя пытанні яна не магла адказаць і ў выніву атрынала «дрэнна».Між тым, гэта трэцяя сесія, явую яна здае на «пасрэдна». I вожны 1 раз паўтараецца адно і тое-ж. За- быўшыся аб усякай культуры і свром насці, Алфінава патрабуе, сванда- ліць, даказвае. Дзе-ж тут успамі- наць аб тьга, што гавораць власі- кі. Самыя непадыходзячыя моманты. Забывае Алфінава і яшчэ аб адным: што нічога не даецца без намаган- няў. Яе вельмі вабіць поспех, слава. Але ваб усё гэта далося само сабой.Захаплялася Алфімава гімнасты- кай. Але бачачы, што да вышынь сла- вы шлях цяжкі, яна закінула спорт. Стала прапускаць трэніроўві і дэманстратыўна не пайшла на сход, дзе ў яе адрас было выказана

многа папрокаў. Між іншым, не заў- сёды вінавата Алфімава. Напрыклад, на вечары, дзе яна павінна была выступаць, авазалася вінаватай... сцэна. Алфімава рыхтавалася, рэпе- тыравала. Але, пачаўшы танец, не закончыла яго, аказалася малой 1 сцэна.Напэўна патрэбна было-б быць трохі свраннейшай.Самыні непрывабныні і абураю чымі былі паводзіны Алфінавай на . комсамольсвін сходзе, дзе разбірала- I ся яе справа. Яна згубіла вонсаноль- сві білет. Але заявіла, што яго ў  яе ўвралі. Бессаромна наніла і вывара- чвалася. Гэта была тавая непрыкры- тая нана, явую няцяжва было разгадаць. »Алфімава атрынала новы ком- самольсві білет. I  зноў чуюцца на трэцім курсе аддзялення журна- лістыкі яе разважанні аб культуры і свромнасці, паднацаваныя цытата- мі класікаў.ДАРАГІ ЧЫТАЧ!Еалі табе здарыцца быць у  віно ці ў тэатры, дыв сядаючы на сваё месца азірніся назад і па бавах—-ці не сядзіць за тваёй спіной або по- бач з табой хлапец, яві звычайна носіць шэрае паліто і белы шалів. Суседства гэтага хлапца ножа ака- зацца для цябе небяспечным.У саны напружаны нонант спек- тавля, валі ты, забыўшыся на ўсё ў свеце, не адводзіш вачэй ад сцэны і нават не бачыш сваіх суседзей—  уяві, што ў гэты нонант да тваёй галавы працягваецца нейчая рука, хапае цябе за валасы і з сілай цяг- не назад. Усё навакольнае паплыве ў цябе перад вачані, і наўрад ці заў- важыш ты, якой хцівай усмешкай асвятляецца твар твайго мучыцеля.Дыв ведай, чытач, што прозвішча хлапца-мучыцеля— Царвоў, завуць- Жэня, а займаецца ён не ў трэцім класе (яв ножна' падунаць), а ва універсітэце, на першын курсе ад- дзялення фізіві. I валі ты паціка-

вш ся, дзеля чаго адпальвае такія «жартачкі» Царкоў, дык можам спаслацца на яго словы: «Дзеля маральнага задавальнення».Ці не праўда, што гэткі адказ варты закаранелага садыста? Толькі дзіву дасшся, яв такое «хлапчанё»

змагло дайсці да такога вялівага на- хабства. Хто яго вучыў гэтану, хто яму патураў, хто яго разбэсціў?Можа таварышы фізіві дадуць ра шэнне гэтай задачы?
3 павагай ВОЖЫН.

КОМСАМОЛЬСКІ „АКТЫВІСТ“

Н А Т А Т К І  Г Л Е Д А Ч А
„НАМАНДЗІР НАРАБЛЯ*

Аб Ані Калінінай сярод адна- курсніваў найшоў не зусім добры слых.—  Член консанольскага бюро, п работы яе не відаць... Памылілісн мы ў таварышу,— справядліва абу- раліся консанольцы.У састаў комсамольсвага бюро I курса аддзялсння журналістыкі Калініну абралі ў канцы верасня. Даручылі ёй весці вультнасавы сектар. Работы ннога, у асаблівасці ў пачатку года. Уцягнуць студэн- таў у навувовыя гурткі, арганіза- ваць на курсе мастацкую санадзеб- насць— усё гэта патрабуе ініцыяты- вы, энергіі і ўнелага ііадыходу да справы. Аня спачатку горача ўзя- лася за работу. Але нрабшоў нека- торы час і пыл яе астыў. Скажуць ёй, напрыклад, правесці запіс н.і вурсе ў  які-небудзь гуртов, Анн зробіць гэта хутва і дакладна. У

адзін перапынак абяжыць усіх, а на другін ужо нясе гатовыя спісы. ІГазнеб аказваецца, што навуковай работай зайнаюцца лічаныя людті, ніхто не прымае ўдзслу ў самадзей- насці. Але Аню не цікавіць гэта: яна лічыць сваю работу выкананаб.Жыццё групы, яе поспехі і ня- ўдачы не цікавяць члсна бюро ІСалініну. Ні па адным вонсамоль- свін сходзе Анн не выступае, нн хоча гутарыць аб недахопах на курсе, хаця яны ёсць і іх трэба рашуча вывараняць. Ало што яна скажа аб таварышах, калі сама пн нролусках лекцыб займао чуць не першао носца, даўно не вядзе кан- сцектаў.На адным са сходаў таварышы рэзка нсудзілі наводзіны Калініннб на курсе, але гэта мала дапамагло, Больш таго, Анл пачала пазбягаць таварышаў. Цееная дружба ў яе талькі з Ліляй Прадзедовіч, з якой

разам прапускаюць занятві, сядзяц з засмучаным выглядам на лек- цыях.—  Ведаеш, пасля гэтага сходу я ў нногін расчаравалася, ды наогу.і парашыла падалей быць ад усіх,—  прызнадася сяброўцы Калініна.Дзіўна чуць такія словы ад ком- самольскага актывіста, яві эаўсёды павінек знаходэіцца разам з калек- тывам, быць у курсе ўсяго яго жыцця.Узнікае нытанне: ці ведаюць кон- санольскае бюро аддзялення журна- лістыкі і яго сакратар т. Ткачоў аб абывацельскіх паводзінах аднаго з сваіх «автывістаў»? I што робіць бюро, каб выкараніць рысы абы- вацсльшчыны сярод некаторай ча- сткі нашых коысанольцаў-актыві-

Наша віненатаграфія выпусціла нянала фільнаў на нарскую тэматы- ву. Сярод іх выдзяляюцца кінофіль- ны выдатнага ыайстра совецвага віно Уладзіміра Брауна. Глядач доб- ра панятае тавія ўдалыя яго карціны яв «Скарбы загінуўшага карабля», «Маракі», «V далёвін плаванні», «Мавсінка», «У нірныя дні». Зараз В. Браун ажыццявіў пастаноўву новага настацвага кінофільна «Еанандзір карабля».У аснову фільна павладзен праў- дзівы і  жыццёвы канфлікт. Закон- чыўшы Ваенна-Марскую акадэыію, у флот навіроўваецца капітан трэ- цяга рангу Высоцін. Ён прызначап ванандзіран «Дзяржаўнага». Еа- рабль калісьці быў узорнын, але не- патрабавальнасць ранейшага каман дзіра, самазаспакаенне зрабілі яго далёка не перадавын. Новаму ка- нандзіру патрэбна вывесці карабль у  перадавыя. Высоцін сустракаецца са сваім таварышан Светавым —  ванандзіран «Дзерзнавеннага». Яго варабль лічыцца лешпым у флаты- ліі. Высоцін знаёніцца з вамандай і работай ванандзіра.Падтрымліваючы жалезную ды- сцыпліну на вараблі, Светаў дана- гаецца аднаго: наракі павінны сле- па падпарадвоўвацца начальніву. Ён зусім забывае аб далейшын уда- сканаленні ведаў экіпажа, упіваец- ца славай сваіх неваторых поспе- хаў, у  ін няма чулых адносін да натросаў. Але Светаў глыбока пера- кананы ў  правільнасці сваіх погля- даў.Зусіы другіы ужо з першых вад- раў прадстае Высоцін. Артыст М. Кузняцоў цудоўна перадае рысы ўдунлівага, чулага і  патрабавальна- га совецкага афіцэра. Высоцін не імкнецца да знешняга блясву і па- казной храбрасці, ён лічыць, што

канандзір павінен шТодзенна выхо| ваць свядоную дысцыпліну, шыро| кругагляд у падначаленых. Тав вязваецца адзін з канфлікт| фільна.Цівавын павінен быў атрьшацй па задуне вобраз Светава— чалавй ва, яві спачатву глыбова памылі ецца і перавыхоўваецца ў канц фільна. Дапанагчы яну, перакашЯ іяго сцэнарысты прынушаюць Выс| і ціна.і Гледачы бачаць, яв удунліваі 1 влапатліва адносіцца да натросаў]| афіцэраў Высоцін. Але ў фільхе: на вадраў, явія павазвалі-б шл| перавыхавання Светава. I калі, рэшце, ён у  адзін ыонант «перан доўваецца», гэта гучыць нала пер| ванаўча.Не зусін удаўся вобраз «невып віыага» натроса Сцебелева. Аб іы яв Сцебелеў поўнасцю расврыў св харавтар на вараблі Высоціна,; тын, яв ён знайшоў сваё месцаі калектыве, кадры расказваюць сбЯ  па. Не бачыць гэтага і Светаў, а Ш  раз гэта і нагло паставіць пад сх ненне правільнасць яго поглядаў вывадаў.Добра справіліся са сваіні ролі артысты В. Цягушаў (Еіпарысаў Б. Смірноў (капітан другога ран Золатаў), I . Гарбачоў (лейтэнантх дыцынсвай службы Плакуша). 1Слабае ўражанне пакідаюць во разы жонві Сакалова (Л. Сакалов і дачкі Золатава (Н. Ерачкоўскаі Замест дзеючых асоб яны выглі даюць у  фільме нейвін фояан ц вядучых герояў карціны.НяглеДзячы на гэтыя недахоп) фільн «Еаыандзір варабля» глядаі ца з цікавасцю. У  ін бачны бу| службы і вучэння нашага слаўя Ваенна-Марскога Флота.
Р. ЯСІНСНІ.

Пвршынство па плаванню10 і 11 красавіва ў  басейне АДА праходзілі ніжфавультэцкія спабор- ніцтвы па плаванню. Першае ыесца з суыай 1447,66 ачка заняў гео- лага-геаграфічны факультэт, дру- гое—-фізмат, хімічны факультэт за- няў трэцяе месца. ДалеЗ месцы раз- меркаваліся наступнын парадван: гістфав— 4-е месца, біяфав— 5-е, аддзяленне журналістыкі— 6-е несца з сунай у  127 ачкоў. Філалагічны факультэт не выставіў кананду і такім чынан аказаўся на апошнін несцы.Лепшы вынік на дыстанцыі 100 нетраў вольнын стыдеы паказала Бразоўская (фізмат)— 1 мін. 26 сек.Сярод нужчын на гэтаб дыстан- [ цыі першае несца заняў Бабкін і (геафак)— 1 нін. 15,5 сек. Саыуеен- ка (біяфак) вышаў на другое ыесца, на трэцім— Сансон (фізнат).Упартая барацьба разгарнулася пры занлыве на 100 нетраў стылем брас. Першай еярод жанчын фіні- шавала ПІацёр (геафак), яо час

стаўі
М. АРЛОУ.

1 нін. 47,9 сек. Вразоўская на 1,1 се в ..У  заплыве на еітіне Е цёр таксана прышла першаб.У нужчын пераног Весялоў 1 фав). 100 нетраў брасан ён прам за 1 нін. 24 сек. і такім чынахТ канаў норму другога разраду.Першае месца ў эстафеце зав нужчынсвая кананда геодагаі графічнага факультэта ў с Ш  Кучара, Себясевіча, Весялова, кіна (5 мін. 52,8 сек.) і жавій вананда хінічнага факультэта: Л  лоўская, Зубровіч, Арыка, АлоГ кая (7 мін. 55,4 сек.).У  заплыве на пабіццё р ш  Весялоў устанавіў новы рэкорд версітэта і Бедсовета ДСТ «НавуІ Ён праплыў 200 ыетраў брасШ |  нін. 05 сек.Новы рэкорд універсітэта ўсм віла Шацёр, праплыўшы 100 хёЯ стылем батэрфляб за 1 мін. э і іУ час гэтых спаборніцтваў 131 лавек ныканалі норму III разра|3 ч'алавекі— II разраду.ДА ВЕДАМА ЧЫТАЧОЎУ сувязі з прадстаячым выха- дам у свет 200-га нумару газеты «За сталінскія кадры» рэдак- цыя аб'яўляе конкурс на прыт газеты на лепшы літаратурны твор.На конкурс могуць быць прадстаўлены творы ўсіх жан- раў.Лепшыя творы будуць на- лрукаваны ў газеце. Д ля пера- можцаў акрамя прыэа газеты

устанаўліваюцца шэсць прэ| (тры— за празаічныя і гры- вершаваныя творы).Першыя— па 100 руб. і Другія— па 75 руб. Трэція— па 50 руб.Апошні тэрмін прадстаўле| твораў на конкурс — 15 1954 г. Р Э Д А К Ц Ы Я .
В. а. рэдантара I. ХАУРАТОВІЧ
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