
Пролетарыі ўсіх краін, еднайцеся!
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МІЖНАРОДНЫ ЖАНОЧЫ ДЗЕНЬ

Вялікі прадаўжальнік справы В. 1. Леніна5 сакавіка наша партыя, совецкі народ і ўсё нрагрэсіўнае чалавецтва адзначылі першую гадавіну з дня смерці Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна, вернага вучня і саратніка вялікага Леніна, вялікага прадаўжальніка яго справы. Іші I. В. Сталіна бясконца дорага для совецкі.к людзей і працоўных усяго свету.
У труны вялікага заснавальніка Комуністыч- 

іШ  партыі і Совецкан дзяржавы В. I. Леніна Т. В. Сталін ад імя партыі і народа даў клятву вернасці яго запаветам —  захоўваць адзінства партыі, захоўваць і ўмавдўваць дыктатуру про- .тетарыята, саюз рабочых і сялян, дружбу на- родаў, высока трымаць сцяг пролетарекага ін- тэрнацыяналізма. Гэтыы запаветам I. В. Сталін заставаўся верньш да канца свайго жыцця. Ён ва ўсім следаваў Деніну, заклікаў совецкіх лю- дзей па-ленінску жыць і працаваць, змагаццт і нерамагаць ворагаў, унутраных і знешніх. Комуністычная партыя пад кіраўніцтвам Цэн- тральнага. Камітэта на чале з I. В. Сталіным разграміла. здраднікаў і капітулянтаў, адстаяла ленінізм і павяла краіну па шляху пабудовы соцыялізма.Зыходзячы з праграмных ленінскіх падажэн- няў, якія атрьшалі даденшае развіццё ў працах I. В. Сталіна і ў партыйных рашэннях, партып распрацавала канкрэтную праграму соцыялі- с.тычнай індустрыялізацыі краіны. Ажыццяў- ленне плана індустрыялізацыі забяспечыла эка- намічную незалежнасць нашай Радзімы, узмац ніла яе абароназдольнасць, стварыла матэры- яльную-базу соцыялізма і будаўніцтва комунізма.Ажыццяўляючы запаветы В. I. Леніна, I. В. С*злін няспынна працаваў над стварэннем не- парушнай дружбы брацкіх совецкіх народаў. На аснове абагуяьнення вопыта будаўніцтв і гоцыялістычнай шматнацыянальнай дзяржавы [. В. Сталін узбагаціў вучяняе ленінізма па на- цыянальнаму пытанню.Творча развіваючы денінскае вучэнне _ аб магчымасці перамогі соцыялізма ў  адной краіне; I. В. Сталін абаснаваў палаясэнне аб магчымасці

пабудовы комунізма ў нашай краіне і ў тым выпадку, калі захаваецца капіталістычнае авру- жэнне.Да канца свайго жыцця I. В. Сталін заста- ваўся на баявьш пасту па кіраўніцтву партыяй і краінай, па згуртаванню ўеіх прыхільнікаў міру ў барацьбе супраць падпальшчыкаў вай» ны, за захаванне і забеспячэнне міру.Пасля смерці свайго правадыра. совецкі на- род яшчэ цяснен згуртаваўся пад сцягам Леніна, вакол Цэнтральнага Камітэта КПСС і Совецкага ўрада. За прайшоўшы год партыя і працоўныя нашай краіны з новай сілай прадэманстравалі сваю вернасць справе Леніна— Сталіна, сваю рашучасць дабівацца новых поспехаў у комуні- стычным будаўніцтве.Комуністычная партыя і Совецкі ўрад нястом- на мабілізуюць творчую актыўнасць працоўных на паспяховае будаўніцтва комунізма. Совецкія людзі настойліва. праводзяць ў жыццё гістарыч- ныя рашэнні вераснёўскага Пленума ЦК КПСС, паследуючыя рашэнні партыі і ўрада, якія на- мецілі баявую, канкрэтную праграму паскора- нага развіцпя лёгкай і харчовай прамысловасціi ўсіх галін седьскай гаспадаркі, у першую чаргу жывёлагадоўлі, вытворчасці бульбы і гародні- вы. Вялікую ўвагу партыя і ўрад удзяляюць асваенню цалінных і абложных зямель, як важнейшаму рэзерву павелічэння вытворчасці збожжа.Цяпе.р наша Радзіма неражывае новы працоў- ны і палітычны ўздым, выкліканы падрыхтоў- кай да выбараў у Вярхоўны Совет СССГ, Зваротам ЦК КПСС да ўсіх выбаршчыкаў. У выбарчай кампаніі партыя выступае ў блокуii усімі беспартыйнымі, які выражае непарушнае адзінства партыі, урада і народа, маральна- палітычнае адзінства совецкага грамадства.Пад сцягам Леніна— Сталіна, пад мудрым кіраўніцтвам Комуністычнай партыі совецкі народ упэўнена ідзе да светлан будучыні комунізма.

Шырокш упэўненым поступам ідзе со- вецкі народ уперад— да комунізма. 3 кож- ным новым працоўным дасягненнем, з кожным новым навуковым адкрыццём на- бліжаецца гэтае светлае будучае.Велізарны ўклад у агульную справу ўмацавання магутнасці нашай совецкай дзяржавы ўносяць совецкія жанчыны. Соцыялістычны лад раскаваў путы пры- гяёту і нераўнапраўя, якія вякамі няволі- лі жанчыну, не дазвалялі ёй узняцца ва ўвесь рост, праявіць свае багатыя тален- ты.Комуністычная партыя паўсядзённа выхоўвае жанчын, узнімае іх шматміль- ё.нныя масы на творчую працу ў галіне прамысловасці, сельскай гаспадаркі, на- вукі, культуры. Совецкія жанчыны па- спяхова выступаюць ініцыятарамі пера- давых метадаў працы ў прамысловасці, вырошчваюць высокія ўраджаі на калгас- ных палях, авалодваюць дасягненнямі чавукі і тэхнікі.Совецкая дзяржава высока цэпіць сама- адданую працу жанчын-патрыётак. За вы- датныя засдугі перад Радзімай 2 346 жан- чынам прысвоены званні Герояў Совецкага Саюза і Герояў Соцыялістычнай Працы. За выдатныя працы ў галіне навукі, вы- находніцтва, літаратуры і маетацтва 741 жанчына ўдастоена Сталінскай прэміі.. Каля 900 тыеяч жанчын— дзеячоў навукі, культуры, перадавікоў і наватараў пра- мысловасці і сельскай гаспадаркі— узна- гароджаны ордэнамі і медалямі СССР.Разняволіўшы жанчыну, совецкі лад, і Еомуністычная партыя вывелі яе на шы- рокі шлях грамадска-палітычнай дзейнасці. Сотні тысяч жанчын паказалі сябе выдат- нымі дзяржаўнымі дзеячамі. На падыхо- дзячых выбарах у Вярхоўны Совет СССР кандыдатамі ў дэпутаты вылучаны еотн: лепшых дачок совецкага народа.
У абстаноўцы магутнага вытворчага і чалітычнага ўздыму, усенароднай бараць- бы Совецкага Саюза за аслабленне міжна- роднай напружанасці і прадухіленне но- вай вайны, за мір паміж народамі адзна- чае ў гэтым годзе еовецкі народ Міжна- родны жаночы дзень— 8 сакавіка. Новы- мі поепехані ў справе будаўніцтва соцыя- лізма, у павышэнні добрабыту народл адзначаюць 8 сакавіка жанчыны краіч народнай дэмакратыі.
У абстаноўцы ўзмацняючайся эксплуа тацыі, зніжэння жыццёвага ўзроўню пра- цоўных сустракаюць гэты дзень жанчыны капіталістычных краін. Капіталістычныя гаспадары гэтых краін жадаюць развязаць новую вайну, пагнаць на новую бойню іх мужэй, сыноў, братоў. У імя шчасця дзя- цей, у імя іпчасця будучага чалавецтва

аб’едноўваюцца жанчыны ўсіх враін, уз дымаюць свой голас у абарону міру су праць новай вайны.
У авангардзе міжнароднага жаночаы руху ідуць совецкія жанчыны. У іх жан- чыны ўсяго свету вучацца таму, як зма- гацца за мір, за жыццёвыя інтарэсы, спа дзяванні і імкненні.Вялікай заваёвай соцыялізма з’яўляец' ца ўсеагульнае навучанне. У нашай краін^ для жанчын створаны ўсе магчымасці для авалодання навукай і культурай. Больш мільёна трохсот тысяч жанчын вучыцца ў вышэйшых і спецыялыгых сярэдніх навучальных установах. У  нашым уні- версітэце навучаюцца 1410 студэнтак і 35 аспірантак. Звыш 40 жа-нчын вядуць у нас выкладчыцкую работу.Усім вядомы іыёны дацэнта В. Д. Акі- мавай, у мінулыы годзе ўзнагароджанай за сваю выдатную педагагічную і грамад- скую дзейнасць ордэнам Леніна, старшага выкладчыка А. М. Базыленка, дацэнтаў В. Ф. Якушка, М. Б. Фрыдман, Е. П. Ераеь і ыногіх іншых. Слаўная сям’я вучоныі нашага ўніверсітэта налічвае многа жан- чын— маладых кандыдатаў навук. Звыш дзесяці год сумленна працуюць ва універ- сітэцкай бібліятэцы Р. Г. Любіна, А. А. ЭБенчык, 0. Л. Ніканава, М. I. Паскра- баева.3 гонарам выконваюць свой абавязак перад партыяй і Радзімай лепшыя сту- дэнткі універсітэта. Агульнай павагай на факультэтах карыстаюцца выдатніцы ву- чобы Г. Барташэвіч, Р. Маленчанка, Л. Фурсаева, Н. Вакула, В. Еаралёва і ін- шыя. Яны ўмела спалучаюць выдатную вучобу з вялікай грамадскай работай. Дзесяткі і сотні студэнтак актыўна ўдзельнічаюць у гуртках мастацкай сама- дзейнасці, паспяхова абараняюць спартыў- ную чэсць універсітэта на гарадскіх, рэспубліканскіх і ўсесаюзных спаборніц- твах.Еожны год з універеітэта ідуць у шко- лы, на фабрыкі і заводы, у рэдакцыі га- зет сотні маладых спецыялістак. I ўсюды сваёй самаадданай працай яны дапамага- юць умацаванню магутнасці совецкай Ра- дзімы, пабудове комуністычнага ладу ў нашай краіне.У Міжнародны жакочы дзень 8 сакавік-і Цэнтральны Еамітэт Еомуністычнай пар- тыі Совецкага С-аюза выказвае ўпэўне- наець у тым, што совецкія жанчыны і на- далей будуць ісці ў першых радах бу- даўнікоў комунізма ў нашай краіне, жа- дае ім новых працоўных поспехаў ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, навукі і культуры на карысць і шчасце совецкага народа.

Напярэдадні выбараўПятага еакавіка адбыўся чарговы кіх спартсменаў семінар агітатараў. Тав. Маханёк арэне». Пасля врабіў даклад «Дружба народаў СССР —  крыніца сілы і магутнасці совецкай дзяржавы».
Днямі на агітпункце нраведзен вечар маладых выбаршчыкаў. Быў прачытан даклад «Дасягненні совец

на міжнароднай даклада адбыліся спартыўныя выступленні і паказан кінофільм.
Агітатары універсітэта ў гэтыя дні нравялі даклады і гутаркі аб жыцці і дзейнасці I. В. Сталіна і Міжнародным жаночым дні.



2 3 А С Т А л  і н  е  К І Я К А Д Р ы 4 (150)КАНДЫДАТЫ ЎСЕНАРОДНАГА БЛОКУ КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЬІЙНЫХтА ★  ★
Нанстанцін Наумавіч

ДЛУГАШЭЎСКІКанстіінцін Наумавіч Длугашэуі'кі нарадзіўся у 1905 г»дзе V вёсцы О л іа -Ііу ч а .н к а  Капыльскага раёна, Мінекай воблікці, у ггоі'і гр.тяніна. Член КПСС з .1928 года.3 193- года тав. К, Н. Длугашэўекі знаходзіцца на со- нецкай ртніцс. Ёя быў старшынвй Веткаўскага, затын Жло- бінскага раіівыканкомаў, а з 1939 года— старшынёй Брэсц- кага аблвыканкома.А гады Вялікай Айчыннан ваііны тав. К, Н. Длугашэў- екі, знаходзячыся ў радах Совецкай Арміі, актыўна ўдзель- нічаў у баях з нямецка-фашыецкімі захопнікамі.3 снежня 1945 года тав. Е . Н. Длугашэўскі працаваў намеснікам Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР. 3 1945 года ён працуе старшынёй выканкома Міяскага га- радскога Совета дэпутатаў лрацоўных.Канстанцін Каумавіч Длугашэўсві— дастойны кандыдаг У дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР.1і . Н. Длугашэўскі зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Совета Ііацыянальнасцей Вярхоўнага Совета СССР па Мінскай гарадской выбарчай акрузе Л: 51.

М А К С ІІ ХАРАВІЧ САБУРАЎ

Максім Захаравіч Сабураў— член Прэзідыума Цэнтраль- нага Камітэта Комуністычнай партыі Совецкага Саюза, на- меснік Старшыні Совета Міністраў СССР, Старшыня Дзярж- плана СССР.М. 3. Сабураў нарадзіўся ў 1900 годзе ў горадзе Друж- коўка (Данбас), у сям’і рабочага, Сваю працоўную дзейнасцг. ен пачаў з 13 год.
У сакавіку 1920 года таварыш Сабураў уступіў у Ео- муністычную партыю. Ёп быў адным з актыўных аргатза- тараў комсамола ў Дружкоўцы.У 1921— 1923 гадах таварыш Сабураў працаваў -адказ- ным сакратаром раённага профсакратарыята, сакратаром павятовага камітэта комсамола (горад Бахмут) і раённага камітэта комсамола (Канстанцінаўка). Адначасова ён -быў

членам шоро рапкома ,і навятовага камітэта Комуністычнаі'і. партыі (болг.шээік'іў) 3:краіны. 3 1923 на 1926 год таварыш Сапурчў вучыўпг Комуністычным ушвррсітэцо імя Свердлова (Маеква). Цасля вўчобы ва ўнівереітэце д 1928 года працаннў прапагандыстам пропгрупы ДК ВКП (бі у Славянску, Кн.ігіовеўі Канетанцінаўцы (Данпае).У 1928 годзе Цнцтральны Камітэт ВБП(б) накіраваў таварыша Сабурава на вучобу ў ліку нарттысячнікаў у Маскоўскі механіка-маіцьірабудаўнічы інстытут імя Бау мана.Пасля закавпэпші; інетытута, у 1933 годзе, таварыш Сабураў працаваў на адным з заводаў Масквы загіідчыкач тэхналагічігага бюро, затым па Браматорскім маптыпабудаў- нічым занодзе імя Стадіна,
У  1937— 1938 гадах М. 3. Сабураў быў галоўным ін- жынерам Галоўнага ўпраўлення цяжкага машынабудаванкя I Наркоммаша.3 1938 годл. таварыш Сабураў— на рабоце ў Дзяржпла- не пры Соўнаркоме СССР яа розных пасадах, а з сакавіка ; 1941 года зацверджан Старшынёй Дзяржплана СССР і ад- начасова намеснікам Старшыні Соўкаркома СССР.3 канца 1944 года -па 1946 год таварынг Сабураў вы- конваў епецыялытыя заданні Дзяржаўнага Камітэта Абароны.У  лютым 1917 года М. 3. Сабураў быў пазначан намес- нікам Старпіьші Совета Міністраў і ў 1919 годзо зацвер- джан Старшынён Дзяржплана СССР.У  сакшііку 1953 года таварыш Сабураў быў назначан міністрам машЫнабудаг.ання і ў сувязі з гэтым вызвалсн і ад абавязклў пачеепіка Старшыні Совета Міністраў СССР і Старшыпі Дзяржплана СССР.У чэрвені 1953 года таварыш Сабураў назначан Стар- шынёй Дзяржплана СССР і ў снежні 1953 года— намеснікам Старшыні Совета Мініетраў СССР.На XIX з’ездзе Еомуністычнан лартыі Совецкага Саюзч таварыш Сабураў выбран членам Цэнтралыіага Камітэт.ч партыі. У  каетрычніку 1952 гбда выбран чдрнам Прэзідыу- ма ЦК ЕПСС.Таварыш Сабураў з'яўляецца дэпутатам Вярхоўнага Со- вета СССР і дэпутатам Маскоўгкага гарадскога Совета дэпу- татаў нрацбўных.За вялікія заелугі перад Радзімай Максім Захаравіч Сабураў ўзнагароджан трыма ордэнамі Леніна, ордэнам Пра- цоўнага Чырвснага Сцяга, медалямі: «За абарону Масквы», «За перамогу над Германіяй у Вялікан Айчыннай вайне 1941— 1945 гг. , «За доблссную працу ў Вялікаі Айчын- нап вайне.1941— 1945 гп>, «У памяць 800-годдзя Масквы».Максім Захаравіч Сабураў —  верны еын Еоыуністычнаі: партыі, ён аддае ўсе свае сілы вялікай еправе будаўніцтва комунізма ў нашай краіне.М. 3. Сабураў зарэгістраван кандыдатам у дэпутаты Со- вета Саюза Вярхоўнага Совета С.ССР па Мінскай гарадскоті выбарчай акрузё-МІ 56С.

ЖАДАРаздаецца стук у  дзверы. ГІаявіў- шаяся на парозе жанчына са строгім і заклапочаным тварам пытае:—  Ван каго?ГІры позірку на госціо твар жан- чыны святлее, становіцца радасныы.— • Аня? Заходзьце, заходзьце, ка- лі ласка.Наведвальніца ўваходзіць. Ёй добра знаёыа ўсё ў гэтай кватэры.I гтол з акуратныыі стопкамі кніг, і ўсё абсталяванне, небагатае, алс ўтульнае. Яна добра ведае і жыха- роў гэтан кватэры, адчувае сябе еярод іх, як у роднай сяы’і.3-за прыадкрытых дзвярэіі дано- сіцца голас:—  Мама, хто гэта?—  Гэта-ж Аня, наш агітатар,— з цёплай ноткай у голасе адказвас жанчына.—  Сядайце, с-ядапце,—  звяртаец- ца яна да Ані.—  Не, цёця, мнс няма калі. Я прышла сказаць, каб вы прышлі ў 31-ю кватэру. Там прастарней і ўсе могуць сабрацца. Я сёння пазнаём лю вас з біяграфіямі вашых канды- датаў. Прыходзьце!—  Абавязкова прыдзеы. Усе прыдзем. Ды вы-б пасядзелі ў -нас,—

/ г о с ц ьгаворыць жанчына, бачачы, што агі- татар збіраецца ісці.—  Дзякудо, пайду.—  Яна . выхо- дзіць, і праз мінуту чуецца яе стук у другія дзверы.Мінут праз пятнаццаць у ітрастор- ным пакоі сабраліея выбаршчыкі. Тут і работнікі Мінскай чыгункі, і вучні, і хатнія гаспадыні.Дачакаўшыся, накуль усе. ўселі- ся, Аня пачынае расказвацг. аб слаўным шляху таварыша М. 3. Сабурава, члена Совецкага ўрада, вернага сына Комуніст.ычнай пар- тыі, вылучііпага на Мінскай гарад скоіі акрузе кандыдатам у С оврт Саюза. Затым яна знаёміць выбар- шчыкаў з біяграфіяй таварыша Е. Н. Длугашэўскага —  кандыдата ў Совет Пацыянальйасцеіі.Калі Аня скончыла, усе некато ры час маўчалі. Затым Макарава. пажылая рлботніца Мінскан чыгун кі, ціха сказала:—  Добрыя ў нас кандыдатм. Дзейнасць таварышаў М. 3. Сабура- ва і К. Н. Длугашэўскага ўсім нам добра вядоыа. Я пераканана, што ўсе выбаршчыкі з радасцю праталасу- юць за верных сыноў народа.Уре прысутпічадочыя былі згодны

з ёю. Ва ўсіх адна думка,— які цу- доўны ў наш ай. краіне закон— ён дазваляе выбіраць у вышэі'шы орган улады дастойных людзей, вядоыых усёй краіне сваёй плённай працай на карысць народа.Пасля гутаркі завязваёцца ажыў- леная размова на разнастайныя тэ- ыы.'Маладая выбарйчыца Карачэнка- ва просіць зацесці яе ў смііс выбар- шчыкаў. Высвятляецца, што яна выязджала на зімовую экзаменацый- ную сесію ў інстытут, а пагэтаму не была ўнесена ў с.нісы.Аня запісвае прозвішча Карачэн- Кіпіаіі у свой блак-нот, цікавіцца, як праіішла сесія.-— Бабулька, а як ваша зда - роўе?—  пытае яна ў сівавалосаіі жанчыны з хварав'ітым бляскам ва- чэн.—  ІІадраўляіося, галубка, па- нраўляюся. 7' мінулы раз, калі ты была, дык я ,і падняцца не магла. А цянер добра. Вось кніжачку мне іалубка, іірынесла-б пачытаць. \ то так лямсаць сумна.—  Добра, бабулька, прынясу. Заўтра-ж і прынясу...Ві.ібаршчыц;і Чулкова хоча -наве- даць універсітэцкі музей.—  Вельмі шкадую, што не паіі-

шла,.калі вы прапанавалі,-гавррыць яна. —  Калі цяпер можна пабыць?Аня. адказвае, што музей можна наведаць у  любы час, але лсппг за ўсё ісці калектыўна, групай. Пабы- ваць у музеі згадзіліся і некаторыя іншыя выбаршчыкі. Аня назначае час, калі яігы змогуць наведаць музеіі.Любяць выбаршчыкі сваііго агі- татара Аніо Мельнікаву. У  кожнап к.ватэры чакаюць яе з нецярпеннем і. рады Ой як жаданаму гбсцю. Аня чула адносіцца да запатрабаванняў выбаршчыкаў, і яны не саромяцца падзяліцца з ёй сваімі жлданнямі і інтарэсамі.Аня всльмі часта бывае на сваім учагтку. Гутаркі, нраведзеныя ёю з выпаршчыка.чі, всльмі разнастаіі- ныя па тэматыцы. 3 вялікаіі ці- канасцю глухалі яны яе дакл.ады Со- вецкая вьібарчая сістэма —  сама;: дэмакратычная ў свеце» і «Аб не- парыўны.м адзінетве нартыі і ўрада з народам . А за гутарку на кнізе Е. Уруймагавай «НавстрЦу жгізнп > выбаршчыкі горача дзякавалі Аню.Тав, умела сііалучаючы граыад- скуш работу з вучобан, А. Мельні- кава робіцг. вялікую і важнуіс сітраву.
А. ІЎЧЭНКАЎ.

X Р 0 Н І К АНа адбыўшайся. 25 лютада гара: ской нарадзе грамадскіх распа) сюджвалыіікаў друку і работнікв сувязі горада Мінска з станоўчаі боку адзначана работа універсітэ1! па асваенню падпіскі на газеты часопісы ў апошнім квартале 191 года.Лепшыя распаўсюджвальнікі др ку ва універсітэце— Г. Арцюшэўс (хімфак), Н. Вакула (біяфак), Т. Г зава (гістфак) прэміраваны поўг довай падпіекай на часопіс «Мал досць».
:|::•:Днямі адбылося наседжаннс прэ; дыума рэспубліканскага сбвета ДІ Навука •, на якім разглядаліся п; •»анні настаноўкі фізкультурнай і тоты ў вышэйшых навучальні установах горада за 1953 год.Рашэннем прэзідыума наша універсітату прысуджаны перш месца і вымііел рэспубліканска Совета.У чацвер у спартыўнаіі зале я  вереітэта адбыліся першыя іг круглагадовай спартакіяды па і лейболу. У спаборніцтвах прын; ўдзел мужчынскія і жаночыя камг ды ўсіх факультэтаў. Усяго бь правсдзёна 8 іграў.
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ЗА С Т А Л І Н С К І Я К А Д Р Ы
ГАРАЧАЕ ПРЫВІТАННЕ ЖАНЧЫНАМ УНІ ІЕРСІТЭТА!■Аг -к 'к

На зды м ку: лепшьія студэнткі універсітэта. У  першым радзе: А. Карал'ёва, Н . Капці- 
ловіч, I. Кісялёва, I. Ііодзіна, I. Буракова, С. Аленіцкая, Н . Котава. У  другім радзе: Р. Мален- 
чанка, Н. Вакула, I. Казлоўская, А. Пужэнкова, Е. Паповіч, 10. Цярэнцьева.

Фото Р . ’Я С ІН С К А Г А  і Б. Б Р Э Й ЗО .

НА НАРЬІСЦЬ АЙЧЫННАЙ НАВУНІ

Энтузіясты бібліятэчнай справыЗдаецца, яшчэ ауеіл яядаўна наш уяіверсітэт нрацаваў на станцыі Сходня і старэйшыя работнікі біб ліятэкі Разалія Герасімаўна Любіна, Апна Аронаўна . Эвенчык і Марып Іванаўна Паскрабаева закладваді асновы кніжнага фонда. За прай- гаоўшыя дзесяць год у жыцці біблі- ятэкі, як і ўсяго універсітэта, адбы- ліся вялікія змены. Бібліятэка зараз займае адно з лепшых памяшканйяў і налічвае звыш 225 тысяч тамоў кніг, абслугоўваючы да трох тыся-і чытачоў. Работнікі бібліятэкі чула здносяцца да занатрабаванняў на- ведвальнікаў і заслужана варыста юцца агульнай павагай студэнтаў.Іт о  не ведае ў нас убеленую сі- візнай Паліну Наумаўну Херузо? За дзесяць пасляваенных год яна выдала студэнтам дзесяткі тысяч кніг, пастаянна цікавіцца запатра- баваннямі наведвальнікаў. Сум- ленная работніца бібліятэкі, яна ад- дае ўсе свае сілы любімай еправе. ■л Дзесяць год самааддана працуе ў даўжным валектыве бібліятэкі 0. Я. Ніканава.Кпіжныя вітрыны да юбілейных знамянальных дат, выстаўкі наві- нак, інфармацыйныя бюлетэні новьп паступленняў, рэкамендацыйны.г спісы літаратуры старанна падрых- тоўвае бібліятэкар Агнеса Сенке віч.Свой багаты воныт ветэраны бібліятэчнай справы перадаюпь ма- яадым. Пад іх кіраўніцтвам К. Са- соўская, I. Іванічава, Я. Іваноўская праявілі сябе здатнымі бібліятэкара- мі. Пяцігадовую выслугу ў бібліятз- цы маюць В. Ананько, В. Палевіч і В. Цельпугова. Гэта санраўдныя энтузіясты бібліятэчнай справы.Суетракаючы Міжнародны дзенв 8 сакавіка, калектыў бібліятэкі аба- вязуецца яшчэ лепш працаваць, ня- спынна задавальняць патрэбы чы- тачоў.
Э. ЮШКЕВІЧ,

Вольгу Філіпаўну Пкушка назы- заюць ва універсітэце маладым ву- гоныы. Але яе навуковыя працы на- былі ўжо вядомасць за межамі на- шан рэспублікі. Вольга Ф ш наўні і’яўляецца аўтарам шэрагу спецы- •.'льных тэарэтычных работ. У  той- ка час яна нярэдка змяшчае арты- ■улы ў часопісы на самыя надзён- тыя пытанні. Вялікую ўдзяч-насць іыказваюць ёй школьныя настаўні- хі і піонерважатыя за кнігу-да- паможнік «Падарожжы па роднаму краю». Вольга Фйліпаўна сама піма- надарожнічала і цвёрда ведае, што выхаванне патрыятызму начьшаец ца з паглыбленага вывучэння сваёп Радзімы. Высокародная мэта— пры- віць дзецям любоў да роднага краю настаўлена і вырашайа ў яе кнізе Вольгу Фшнаўну выхаваў наш універсітэт. Пасля заканчэння дзе- еяцігодкі яна паступае на геагра- фічны факультэт. Прага да ведаў і вялікая працаздольнасць ужо тады еылучаюць студэнтку Якушка ў шэраг выдатнікаў. Не пакідае яна вучобы і ў час Вялікан Айчыннай вайны, валі Беларускі універсітэт

быў эвакуіраван на станцыю Сход- ня Маскоўскай вобласці. А ўжо праз месяц пасля вызвалення роднага! Мінска Вольгу Філіпаўну можна было бачыць разам з другімі сту- дэнткамі на працы па аднаўленшо

універсітэта, зруйнаванага фашысц вімі захопнікамі.Як лепшую студэнтку, выявіў-

шую вялікую здольнасць да на- вуковай работы, Вольгу Явуіп- ка пакідаюць у аспірантуры. За выдатную вучобу і актыўны ўдзед у грамадскім жыцці маладой аспірант- ды і тут, як некалі студэнтцьг прысуджаюць сталінскую стыпен дыю.У 19-19 годзе тав. Якушка з по- спехам абараніла дысертацыю т тэму «Геамарфалогія Мінскага ўз выінша» і атрымала вучоную сту- пень кандыдата геаграфічных на- вув. 3 гэтага часу яна працуе да- цэнтам на кафедры фізічнан геа- графіі нашага упіверсітэта. Адна- часова з'яўляецца загадчывам сек- тара гісторыі, геаграфіі і кансты- туцыі ў навукова-даследчым інсты- туце педагогікі.Партыя забяспечыла жанчынан нашай краіны неабмежаваныя маг- чымасці ўсебаковага развіцця і\ творчых здольнасцей. Выхаваная Совецкай Радзімап, Вольга Філіпаўна Якушка самааддана служыць сван- му народу, развіваючы і ўзбагача- ючы совецкую навуву.
I. ХАЎРАТОВІЧ.

ДЭЛЕГА Т X II 3Яшчэ ў сярэдняй шкоде Майя Марчанка песціла дуыку: пасля за- канчэння дзесятага власа паступіць на хімічны факультэт універсітэта.I  вось мара збылася: яна сту- дэнтка.Надоўга застаўся ў намяці той дзень, калі званок абвясціў перша- курспікам аб пачатку першай лек- цыі ў ВГО', калі кожны з іх паду- маў: «Вось ён— пачатак новага, ціка- вага жыцця».Праз некалькі дзён на першым курсе хімфака адбыўся комсамоль- скі сход— выбіраўся комсорг. Цяпер цяжка ўспомніць, хто першы пра- наяаваў кандыдатуру Майі Марчанка але гэтая прапанова была дружна надтрымана ўсім курсам. Так дзяў- чына з першых дзён вучобы ўліла- ся ў бурнае грамадскае жыццо.3 таго часу прайшлі два з лішнім гады. Цяпер Майя займаецца наIII курсе і кіруе комсамольскай ар-ганізацыяй факультэта.У  характары Майі ёсць рысы, якія ўласцівы лепшым комсамольскім важакам —  высокае пачуццё адкая- насці за даручаную справу і чулыя адносіны да таварышаў.Многа клопатаў у сакратара ком- самозьскага бюро факудьтата, і га-

лоўны з іх— дабіцца, каб уее сту- дэнты атрымалі цвёрдыя веды і сталі добрымі спецыялістамі. Майю часта можна бачыць у студэнтаў розных курсаў. Яе цікавіць усё, што адбываецца ў групах: як вы- нускаецца насценная газета, ці не

*прапускаюць студэнты лекцый, як яны нрацуюць у лабараторыях і рыхтуюцца да семінараў, якая дапа- мога патрэбна комсамольцам з боку бюро. Кеабходіа паклапаціцца і аб

культуряым адпачынку студэнтаў Майя імвнецца да таго, каб ком- самольцы хімфака— будучыя снецы- ялісты —  былі ўсебакова развітымі людзьмі.На III курсе да савратара пады- ходзіць групорг М. Некрасава.—  Хачу парадзіцца з табою на чонт плана работы,— гаворыць янаМайя ўважліва нраглядае план. V ім намечана правесці гутлрку яб кампазітары Барадзіне, культ- таход у кіно, тэматычны вечар •-'Комеамоя —  гэта маладосць міру» і ’нпіыя мерапрыемствы.—  Добры план, —  гаворыць Майя.— Але на мой погляд, патрэбна 'ыло-б правесці экскурсію ў карцін чую галерэнн Там многія студанты ішчэ не былі.Так у план работы ўносіцца новы чункт, які з задавальненнем пад- ірымліваюць усе комсамольцы.Майя ўспамінае; што трэба канчат- вова дамовіцца пб правядзенні дыспута па внізе В. ІІановай «Поры года сумесна са с-тудэнтамі літара- гурнага аддзялення філфака. Яна ідзе ў біялагічны корпус і бачыць там вывешаныя аб’явы аб дні дыспута. Сустрэўшыся з членам комсамольскага бюро літаратурнага

аддзялення Нікалаем Рожыным, Майл гаворыць з дакорам:—  Што-ж вы без нас усё рабіце’ Оамі ўжо аб’явы зрабілі, а нам нічога не свазалі.—- Толькі сёння вывесілі,— апраў- тваецца Пікалаы.— Цяпер хацеў да час зайсці. Рыхтуйцеся, у канлы сакавіка правядзем.Некаторы час яны гутараць аб тым, як ленш арганізаваць і ціка В9Й правесці дыспут. Задаволена:* 1 * III * У рашэннем важнага пытання, -Майя зноў ідзе на хімфак.Коысамольцы хімфака адначасош чогуць браціі з Майі прыклад і ; вучобе. За тры гады ў яе заліковаГ чніжцы з'явілася толькі адна «чап верка '. Астатнія адзнакі— -выдат- 
на».Як адна з леншых комсамолак універсітэта, Майя Марчанка на Мінскай абласной комсамольскай канферэнцыі выбрана дэлегатам на ХІТ з’езд ВЛКСМ.

3 вялікай радасцю сустракае дзяў- 
чына Міжнародны жаночы дзень—  
8 сакавіка. Пазнаёміўшыся са Зва- 
оетамі ДК К П СС, Майя імкнецца ад 
казаць на клопаты партыі і ўрад'і 
паспяховым авалодваннем ведамі і 
плённай грамадскай работай.

М. ПІЛЬШЧЫКАЎ.

Сумленныяпрацаўніцы•V аудыторыях біялагічнага кор- чуеа яшчэ змрок. Хутка пачнуці сходзіцца етуд-шты. У  гэты чае прь: біралышшігы’ закакчваіоць уборк> аудыторый і калідораў, расстаўляюцд сталы і крэолы. Асабліва стараняа? працай адзначаацца. прыбіральшчы ца Наталля Несцераўна Камлёва Задоўга да пачатку заняткаў л ау дыторыях, замацаваных за ёй, пры- брана і нраветрана, старанна пра цёртьі вокны. Сваімі рэўнасным здносінамі да працы - Наталля Несце раўна заелужьіла агульную павагі сярод адмі ністратыўна-гаспадарчыі оаботпікаў. Прыбіральшчыца маі падзяку ад рэктарата і атрымал; прэмію за выдатную працу. I г.ал студэнты запаўняюць аудыторыі Наталля Несцераўна з радасцю ад чўвае, што ў іх паспяховай вучобі ёсць капля яе натхнснай працы.Не меяш етаранна працуе і пры біральшчыца фізіка-матэматычнаг: корпуса Антаніна Іванаўна Чака тоўская. За ёй замацавая шэраг ла бараторый. Прыбіральшчыцай ян! працуе амаль тры гады, і за гэть час праца яе заўсёды вызначалае бездакорнасцю.-Міжнародны жаночы дзень Па о’алля Несцераўна і Антаніна Іва чаўна сустракаюць з новым працоў ным уздымам, з жаданнем аддац усе свае сілы гправе служэння Ра ізіме.
Я. НАРПОЎСКІ.ПРЫКЛ-АДНЫТАВАРЫШНіну Паўлаўну Пратасевіч ва ўні черсітэце ведаюць як актыўнага самаадданага працаўніка. Яна загад вае аддзелам асшрантуры і адзіна іалосна абрана старшынёй проф бюро адміністратыўна-гаспадарчаі часткі універсітэта. Сваімі адногі намі да работы і актыўным удзела: у грамадска-палітычным жыцці уні версітэта Ніяа Паўлаўпа д 'аказва прыклады нашаму калектыву. таго часу, як яна абрана старшынё чрофбюро, значна палепшылася ра бота асобных яго сектараў.Тав. ІТратасовіч чула і ўважлір ідносіцца да запатрабаванняў ра іотнікаў гаспадарчай часткі.

3. КОФМАН.

УРАЧЫСТАЕ
П А С Е Д Ж А Н Н Е7 сакавіка ва універсітэцкім клу 1е адбылося ўрачыстае паседжанн ’туд.чнтаў, навуковых супрацоўні -каў, рабочых і служачых універс: -эта, прьісвгчанае Міжнароднам чіаночаму дгао— 8 сакавіка.Даклад аб ролі совецкап жанчы ны ў пабудове комуністычнага гра чадства, аб укладзе жанчын у спра ву барацьбы за мір ва ўсім свеп зрабіла кандыдат філалагічных н; вук II. Н. Багалюбава.Прыгутным быў паказан спеь гакль па п’есе Н. В. Гогаля «Рэві зор» у пастаноўцы тэатральнага ш яектыва універсітэта.
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Аб автуальнаеці і мастацкіх вар- тасцях сатырычнай камедыі А. Ма- ііаёнка «Выбачайце, калі ласка!» многа гаварыць не прыходзіцца. Ужо той факт, што п ’еса паспяхова ідзе ў тэатрах Масквы і іншых гарадо Совецкага Саюза, гаворыць сам за сябе. Поспех п ’есы не выпадковы Ён абумоўлен навізною тэмы, сме- ласцю і прынцыповасцю, з якою аў- тар яе вырашае.Некалькі слоў хочацца сказаць аб пастаноўцы камедыі ў Веларус вім Дзяржаўным тэатры імя Янкі Іупалы .Народны артыст СССР Г. П. Гле- баў цудоўна выконвае ролю Гарош- ві, старшыні калгаса «Партызан». Гэта жывы чалавек, літаральна вы- хаплены з гушчы жыцця. Кожнае яго слова, кожную яго рэпліку гяя- дач сустракае вясёлым смехам. Га- рошка запалоханы, ён цярпліва вы- конвае ўсе загады Еаліберава, навач ідзе на падман дзяржавы. Але ўсёп сваёй істотап, знешнім выглядам. сваімі паводзінамі ён пратэстус Глядач бачыць, што Гарошка не мао тых якасцей, якія неабходны са- праўднаму кіраўніку калгаса. Аднак гэта ў многім абумоўлена блізару- кімі, антыдзяржаўнымі ўказаннямі Каліберава. I глядач спачувае Га- рошку, жадае бачыць яго выправіў- шымся.Рад сумненняў і нараканняў вы- клікае вобраз калгасніцы Ганны Чыхнюк (народная артыстка БССР Л. I. Ржэцкая). Толькі цёплая і ўмелая ігра артысткі выратоўвае гэ- ты вобраз. Падобныя персанажьг сталі ўжо шаблоннымі, пераходзя- чымі з адной п’есы ў другую. Гля- дач параўноўвае развіццё характару Ганны з развіццём характараў у другіх, ужо нрагледжаных ім п’ееат і лёгка здагадваецца, як павіннл паступіць гераіня. А разам з гэтым губляецца і цікавасць да развіцця вобраза. Ці не лепш было-б аўтару ўвесці ў п ’есу 2— 3 простыч калгасніц, такіх-жа мэтанакірава- ных, як і Ганна, так-жа хварэючых за свой калгас, але без усякіх рэга- лій і без назоплівага падкрэсліван- ня гераічнага мінулага гераіні.Артыст Стома добра выконвае ро- лю райунаўмінзага Моцкіна. Ён уда- ла паказвае ўменне апошняга аб ладжваць цёмныя справы, прыста савацца, дзе неабходна, а дзе і вы даць шэраг «кіруючых указанняў» Артыст П. I. Іваноў спадабаецца ў ролі дырэктара спіртзавода Печ- курова. Людзі, падобныл Печкурову, з іх самазадаволенасцю, з іх- спро бамі пагрэць рукі ля дзяржаўнага дабра, яшчэ нярэдка сустракаюцца ў жыцці. Праўда, у іх некалькі ін-

шы выгляд, часта шшыя паводзіны, у кішэні яны носяць не медыцын- скую грэлву са спіртам, а самую звычайную бутэльку. Але некаторая гратэсвнасць вобраза ў п ’еее апраў- дана, бо сатыра патрабуе завостра- насці вобразаў. Але калі ў завостра часці вобраза Печкурова не ад-чува- эцца фальшы, то вобраз жонкі Ка- ліберава, Марыі Кірылаўны, з яе Захапленнем катамі і кашачымі кан- цэртамі, яўна перавостраны і таму чепераканаўчы. Цяпер-жа не век гтарамодных дам, з іх кошкамі, са- б-ічкамі, акварэлькамі. Такія жонкі адказных работнікаў, як Марыя Кі- чылаўна, ёсць яшчэ ў нашай со- вецкай рэчаіснасці, Іх абмежава- насць, унутраную апустошанасць 'х агіднае нутро патрэбна- выкры- ваць з усёй праматой і вастрынёГі сатырычнага слова. Але для такога чыкрыцця патрэбны некалькі іншыя снодкі.Ча.іавеку, які мала знаёмы з тай- іамі тэатральнага мастацтва, цяжка разабрацца ў трактоўцы вобраза ад- казнага раённага работніка Калібе- нава народным артыстам СССР Б. В. Плйтонавыы. Аднак, адчуваецца. што артысту чагосьці нехапае, штг не ўсе магчымасці для выкрыцця калібераўшчыны выкарыстаны ім чоўнасцю. На нашу думку, у  ігры іртыста пераважае станоўчы пача- гак, які ідзе ад выканання Платона- вым роляў станоўчых герояў. Калі- бераў-жа поўнасцю адмоўны тып Гэта недалёкая пасрэднасць, яка.-г лічыць сябе пакрыўджанай за пе равод з Мінска на нізавую работ-у ў раён. 5гсё ў ім знешняе і паказ- чое —  і хвароба, выдуманая жоп каю, і хваляваннё пасля атрыман- ня партыйнага спагнання за праваз хдебанарыхтовак, і абурэнне махіна цыямі Моцкіна, аб якіх ён, дарэчы, не мог не ведаць. Еалібераў рад па- ''рэць рукі за кошт чужых намаган чяў, але сам імкнецца выйсці з вады сухім, застацца ў баку.X IX  з’езд партыі асудзіў заган чую практыку перавода з адноіі адказнай пасады на другую асоб. якія не справіліся з даручанай ім гправай, заплямілі сваіо рэпута цыю, зарэкамендавалі сябе авапту- чыстамі і Шукальнікамі славы. Еа- лібераў, трзба думаць, у ліку такіх асоб.Еекаторае недаўменне выклі- кае ў п'есе вобраз пракурора Кур- батава (артыст Б. I. Серпкоў). Ха- целася-б, каб ён зрабіўся выражаль- нікам і выканауцаіі волі мас, калгаснага сходу, які выкрывае і свайго старшышо, і цёмныя справы раённых кіраўнікоў.

Статычнай, патрэбнай толькі для таго, каб сабраць матэрыял для сатыры, з’яўляецца ў камедыі і роля карэс-пандэнта Гардзіюк (заслужаная артыстка БС-СР I .  С. Драздова). Па г.ваёй прафесіі журналіст павінен актыўна ўмешвацца ў жыццё, вык- лікаць творчую актыўнасць мас. Хявіце сабе, што ў раён, які лічыц- ца па зводках нерадавым, прыязджае карэспандэнт абласной газеты, каб часказаць аб вопыце работы раён ных арганізацый. Еарэспандэнт сустракаецца з людзьмі, гутарыц,, з імі, назірае і ўрэшце выяўляе, што справы ў раёне зусім не блі- скучыя. Больш таго, тут пахне ан- таідзяржаўнымі прадзелкамі і ыахі- чацыямі. Усе акалічнасці спрыяюці- таму, каб супрацоўнік газеты вы- стуніў тут у якасці арганізатара гра- мадскай думкі. Карэспандэнт-жа ў ч’ес-е толькі назірае. Літаральна ні ў чыы не выяўляюцца яго.адносіны да жыцця. I не варта было-б нека- горым удзельнікам абмеркавання ка- чедыі дзякаваць Макаёнка за ства-

Ля ўвахода у епартыўную залу Акруговага Дома афіцэраў, дзе пра- ходзілі спаборніцтвы на нершынствп горада па баскет-болу, Дюда Стары- кава, капітан універеітэцкай каманды,крыху сцішыла крок.
чыць вечарам ў фізічнай лабарате рыі, дзр яна нрацуе над матэрыяла

—  Ну, дзяўчаткі,Сёння ў нас сур’ёзны трыманцеся! праціўнік, ачэнне вобраза журналіста', які, на выйграць трэба абавязкова,— звяр- наш погляд, не зусім удалы і якому, нулася яна да сябровак. «Прыдзеццанаогул, адведзена ў п ’есе другарад- чае ыесца.Дарэчы, некалькі слоў аб абмерка ванні камедыі, якое было арганіза- яана днямі праўленнем клуба. Гэтае абмеркаванне аказалася зуеім не- чадрыхтаваным. Крыўдна было за чніверсітэт, сораына за арганізата- чаў абмеркавання. Хацелася сказацг» ім: «Выбачайце, калі ласка, але аб- меркаванне— справа сур’ёзная, ад- казная. Да яе патрэбна доўга і ста- панна рыхтавацца». Абмеркавапне павінна было дапамагчы гледачам разабрацца ў п’есе, дапамагчы аў- тару выправіць недахопы, калі яны ёсць. Яно павінна было паказаць. чакольЕІ адпавядае трактоўка вобра заў артыстамі аўтарскай задуме, калі ёсць разыходжанні, то накоіькі яны мэтазгодныя, выйграе ці прай трае ад гэтага твор. Выступаючыя-ж з абмеркаваннем камедыі Макаёнкя таварылі аб усім— і аб мове п ’ееы, і аб літаратурных вартасцях твору. і аб вобразах. Забыліся толькі пра адно— пра ігру актораў. А гэта ттавінна было стаць галоўным прад- четам абмеркавання.У заключэнне хочацца парада- вацца за беларускую драматургію, дкая папоўнілася новым высокама- етацкім творам. Сатырычная каме- дыя «Выбачайце, калі ласка»! —  адказ нашых драматургаў на заклік нартыі ствараць творы, вартыя чяра Гогаля і Шчэдрына. П ’еса ў пастаноўцы тэатра імя Янкі Ку- налы радуе гледача, і ён пакідае залу ўдзячным і задаволеным.
Р. ПЛАТОНАЎ.НЕ ДАПУСКАЦЬ ПАРУШЭННЯЎ ВУЧЭБНАГА ПРАЦЭСУ

моцна трымаць абарону, быць болын акуратнымі пры падачы мяча, а ў нападзенні — болып імклівымі», —- падумада „Іюда пра сябе і рашўча ад- чыніла дзверы.Еожны, каму хоць аднойчы даво дзілася наглядаць ігру жаночай баскетбольнай каманды універсітэта, з задавальненнем адзначаў нрыго жую, знешне спакойную, але ўпэў- неную ігру Люды Старыкавай. Еа- пітан каманды, яна ў рашучы іф- мант умела накіроўвае ігру, засяа- койвае і падбадзёрвае сваіх сябро- вак.Ва універсітэце Люду ведаюць не толькі як адну з вядучых спарт зменак, але і як адну з лешпых студэнтак, выдатніцу вучобы. Па- спяхова спалучаючы выдатную ву- чобу з заняткамі спортам, Люда не забываецца наведваць рэпетыцкі. хора, добрасумленна выконвае гра- мадекія даручэнй. На ўсё ў яе ха- нае часу.

ча тэме «Поўправадніковыя лічыль- яікі элементарных часціц», якую Ўзяла ў студэнцкім навуковыл гурт- ву.Алла— адна з лепшых агітатараў універсітэта. Зараз, у перадзыбар- чыя дні, ў яе асабліва многа рабо- ты, але Алла не забывае пра спорт і рэгулярна наведвае заняткі лыж- яай секцыі. Настойлівая і ўпартаа 'фэніроўка дала свае вынікі: у епа іорніцтвах на першынство універ- йтэта Алла заняла I месца на ды- '-танцыі 5 км, паказаўшы лепшы іас. Другі спартыўны разрад мае чна і па гімнастыцы.
1Т складзе зборнай каманды рэ- іпублікі, якая ездзіла ў Тбілісі на розыгрыш першынства краіны па баекетболу, мы з прыемнасцю адзна - яылі прозвішча Жэні Ермалаевай, лудэнткі III курса хіыічнага фа- чультэта. Адна з лепшых студэнтак Ііакультэта, Жэня карыетаецца па- загай сваіх еяброў-аднакурснікаў. Пціплая, працалюбівая, яна заўсёды татрабавальна да сябе і да другіх, талі справа ідзе аб чэсці факуц.тэта ’.г у пыганнях вучобы, ірамадскай работы, так і ў спорце.

Г •

—  3 тых пор, як Ермалаеву ап- ралі ў бюро хімічнага факультэта і даручылі епартыўна-выхаваўчув саботу, справы пайшлі значка лепш,—  з задавальненнем адзнач і юць студэнты хімфака.Ееаднаразова Жэні прыходзіласяудзельшчаць у складзе , борнйкаманды унівёрсітэта ў спаборніц- твах на першынство горада п.і баскетболу і стралковаму снорту.Такіх дзяўчат як Л. Старыкава, А. Караткевіч, Я . Ермалаева, якія паспяхова сумяшчаюць выдатную і добрую вучобу з паспяховымі за- пяткамі спортам, у нас ва універсі- тэце многа. Каля 250 студэнтак за&аюцца ў розных спартыўных
Амаль штодзённа, раніцаіі на дру- гім паверсе біялагічнага корпуса універсітэта адзін і той-л;а малю нак: студэнты біяфака разгублен;і блукаюць па калідоры, недаверліва, па некалькі разоў заглядагоць у расклад заняткаў.-— Глядзі, Жэня,—  узрушана га- ворыць сяброўцы сіяявокая дзяўчы- на, паказваючы вугалком канспек- та на пустую графу расклада,—  яшчэ ўчора вечарам тут стаял/і «Фізіка глебаў», а сёння, бачыш, бурая пляма: ужо сцерлі!Адразу бачна, што студэнты нс ведаюць, чым яны павінны займац- ца і ў якоіі аудыторыі. 5Т восьмай гадзіне на выручку нрыходзіцт. сак- ратар біяфака Рэгіна Іосіфаўна Яку- бенка:

—  Трэці курс! 5Г вас зараз будзс ггебазнаўства. Прафесар Мядзведзеў не з’явіўся: мабыць, зноў кудысьці адклікалі. ІІрыдзецца яго лекцыю перанёсці на іншы дзень. Заходзг.цс зараз вось у гэтую аудыторыю.Студэнты ў недаўменні толькі націскаіоць плячыма. Чуюцца гала- сы абурэння:Зноў гэтыя ператасоўкі!—  I калі гэта наш. расклад уста- люецца, каб можна было яму вё- рыць?!-—Пачакайце, браткі, вось перад экзаменамі, напэўна, знойдуцца ўсе нашы выкладчыкі: вучэбны-ж план выконваць трэба. Вось тады будзе наы «весела»,—  спрабуе жартаваць хтосьці.ІІарэшце ўсё сяк-так утрасаец- ца. Заняткі ў некаторых групах

тгачынаюцца з вялікім спазненнем I так амаль кожны дзень!..Зараз на ўсіх курсах факультэта вельмі многа так званых «вокан». С'тудэнты часта вымушаны бяздзей- нічаць. Вучэбны працэс з прычыны гэтага груба парушаецца,Вучэбнай частцы універсітэта, напэўна, вядома, якая жорсткая і бязлітасная барацьба вядзецца на нашых прадпрыемствах— фабрыках : заводах— з усялякага роду прастоямі, з парушэннямі рытму вытворчых нрацэсаў, з штурмаўшчынай дзяр- жаўных вытворчых планаў у кан- цы месяца, 'дэкады, квартала, года? V ці-ж вучэбны працэс у ВНУ менш важны, чым вытворчы працэс пра- мысловага лрадпрыемства? Калі не—  дык чаму-ж у нас не вядзецца ба- рацьбы з яго парушэннямі?я. смольны.

Аллу Ііараткевіч, курса фізмата, часта студэнтку II можна ўба-
секцыях.Пажадаем-жа ім у дзень 8 еака- віка яшчэ болыных поспехаў у ву чо бе і спорце.

Н. УЛАДЗІМІРА8А.НАЛАДЗІЦЬ РАБОТУ ГУРТКОЎНекаторыя навуковыя кіраўнікі гістфака забываюць пра тое, што навукова-даследчая работа — важны ўчастак выхавання студэнцкай мо- ладзі. Напрыклад, кіраўнік гуртка гістарычнага матэрыялізма В. Н. Нанкратаў да гэтага чаеу не рас- працаваў тэматыку студэнцкіх на- вуковых работ.Асобныя навуковыя гўрткі іс- нуюць толькі на паперы. Да іх ліку адносяцца гурткі гісторыі стара- жытнага свету (кіраўнікі тт. Ні кбльская і Нечай). У  гэтых гурт- ках за ўвесь першы семестр быў нрачытан толькі адзін даклад.

Вялікая віна за дрэнную работу гурткоў і іх кіраўнікоў владзецца на грамадекія арганізацыі і Совет СНТ факультэта. Апошні сваё пер- шае паседжанне правёў толькі ў канцы лютага,Пакуль яшчэ ёсць час, неабходнч наладзіць работу гурткоў, каб пад- рыхтаванымі прыйсці да універсі- тэцкага агляду студэнцкіх навуво- вых рабпт.
С. НІКАЛАЕВІЧ.
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