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НА НАЛІ ННЫЯ
ІГП X* «Л*рчых урваі, кі* прі
пшсаяакь ** гмё «гтл-тц».

П**тр тва*І 5Гіт*цыі*іЙ *»*•<- 
т*г—■яыбарчы г *ж і . Тут ты ч«-
*МЯ «С*іуа і  і і ы і я і . врар-зяіш 
і  ■■>. “»*>. льтацыі, кклаізсвА'-ін ка- 
ліеты?Е4с ораслухмнае ціглжп 
вадкёер'рлдлч. «йак'рхяванне мастіц 
«іх і  д*хум"!тлмшх кія«фішм?. 
кж» яе аайыцяй і квлтарах вы- 

«*?пёіы «удаь тем жа- 
«я.я'ым геецеш.

АгіііТам' ІіеЕйзт тва.ё сл«м. іттаріа пшнны | ш э  пра- 
*е.»тты духан гістірычвых рлтэя- р.я? V с«*піі Вяріе?*іга Гпйрт» 

СС€В, іхішшйя? веріс?і?ск*г* Цлевума ЦК ЕПОС, е*следуьі4ых па- стзро?  Говет» Мішстра? і ЦК 
ЕПОС, у якіх выпрацавага іранды- ёзчая праграад далейпгагя ?здыму соцыяліетычнай эканоміві.

3' ліку студэнта?, аспірантаў і 
«аладых выкладчыка? універсітэта, 
яеія вядуць агітацыйва-маеавум 
работу сярод працоўньгх, нямалз 
ўкелых і Д'ібрых арганізатаря?, 
як іі любяць і паяахаюць выбар- 
шчыкі. і  сваіх гутарках яны ня- 
суць працо?ных не толькі палітыч- 
выя веды, аде і веды па літарату- 
ры і мастацтву. Гэта агітвтары фі 
лалагічяага факультэта 3. Белы, 
Т. Пзешчанха, Н. Сніпарэва, В. Хац- 
вевіч і другія, якія пряцуюць нд 
выбарчым участку Л! 1. Яны 
оасказваюць сваім р.ыбартчыкам «5 
творчасці лепшых совецкіх тсыіен 
ніка?, класікаў рускай і беларускай 
лтаратуры, аб твсфчасці пісыгенні- 
ка?-3аурзата? Міжнародных Сталін- 
•’.кіх прэмій Міру, праводзяць з еы - 
йарпгчыкамі ЕалоЕтыўныя прагляды 
і абмеркаванні навейшт кінофіль- 
маў і спектакляў.

Гэтыя агітатары свосчасова пра- 
верылі епісы Еыбаршчыкаў, пазнаё- 
нілі выбаршчыка? з парадкам гала- 
саваяня, рэгулярна абвішічаюць іх 
аб усіх мерапрыемствах, якія пра- 
водзяцца на агітпункце. Іх работа 
сярод выбаршчыг.а? з’яўляеццз 
прыкладам для ўеіх агітатараў упі- 
версітэта.

Агітатар! Прлдстаячыя пыбары ? 
Вярхоўны Совет СССР пройдуць у 
абетаноўцы далейшага ўмацаваннл 
м&гутнага лагеру міру, дэмакратыі і 
гоцыялізма. Адзінадушна прагааа- 
саваўшы за кандылатаў непарушна- 
га бтоЕа комуніста? і беспаршй- 
чых, твае вьібаршчыкі выкажупь 
тым еамым гарачую падтрымку і 
адабрэнне міралюбівай палітыкі 
Совецкай дзяржавы і Комунігтыч- 
най партыі.

Агітатар! ПамятаЙ, пгто партый- 
ная і комсанольская арганізацыі 
універсітэта, вылучы?шы цкбе на 
гэты адказнейшы ўчастак работы з 
і:рэцо?ныні, акагалі табе вялікас 
давер'е. Будзь-жа дастойвым еысо- 
і.аіа звання агітатара, каетойліва і 
еястсняі вясі ў насы працоўных 
Ла,тымянае слова партыі!

... Па гэтым консамоіьскім сходзе раўнадуш- 
ных не было. Доўга не змаўкала бура воплескаў. 
Сапраўднае шчасце, радасць свяціліся натварах, 
радасць і гордасць за свой калеЕтыў, за тава- 
рышаў-Еомсамольцаў, якія з усім запалам юняц 
кай душы яаявілі аб сваім жаданпі паехаць 
туды, куды клічуць Радзіма і Паршя— у раё- 
ны цалінных і абложшх зямель.

Спачатку іх было пяцёра, пяцёра пеілпых, і 
студэнты геолага-геаграфічнага фзкультэта доб- 
ра ведалі іх усіх. Валвз Сінякову ведалі і як кі 
раўніка навуковай работы студэнтаў на фахуль- 
тэце, і як лепшую баскетбалістку, Нэлу Перуц- 
кую— як добрага арганізатара, старшышо проф- 
саюзпага бюро, Маю Ігнатоўскум, Галіну Лепе 
шынскую, Ольгу Еарыткя ведалі па іх удзелу ў 
навуксвых гуртках.

Цяпер яны —  выпускшкі. I, рыхтуючыся да 
дзяржаўныг экзамснаў, да абароны дыпломнш 
работ, не раз задумваліся дзяўчэты аб сваім 
далейпшм жыццёвым шляху. Многа дарог рас- 
крывала перад імі Гадзіма, дзе-ж знайеці еака- 
левшзе прымяненне сваім сілам, сваім педам?

Далёкія краі вабілі дзяўчат-географаў гпаёй 
прыгажосцю і кедаследаванасцю, і цяжкасці н> 
етрашылі комсамолак, ім хацелася, хай і цях- 
кай, але цікавай, самастойнай прлцы, якая

был*-б варысяа кзроду.
У далёкі Іабараўсь паслалі Гьлійі Дна- 

шынлкая і Нзла Перупаая пісьмо в пр«--іА*І 
пасадзейяічаць іх накіраезнню е» рабо-ту ? і г  
бараўскім краі.

ЗакліЕ родпаб Еомув'стычнай партыі д* мо 
ладзі ехаць на асваенаг ііідіііны* і абложеых 
зямель а’явіўся для дзяўчат адказам к» мяо.і*. 
хвалюючыя іх пытанві. Няншгье было адяо, \ 
яшз не магло быць ігшым— дзяўчяты гтллі ў 
шэрагі повай раці ьомсзмплмі»?, яаія бддуць 
змяпяць тпар зямяі.

Заяьу вб сваім жлдаяні ех&ць у раАны цялін- 
нмх і аблохных зямель яны псрадмі д»Е«ву
факудьтэта Н. Т, Гаманоўскаву, і юалі ц ы і  
аб'яві? аб рашэняі дзяўчат па апмсамольсхія 
сходзе, гром апладысмент»? няеры? ягв елнгід,

Назаўтра насля ехода аіз жаіаючш ехвш. 
на новыя землі павялічыўп» ўдвая Ге п&вялдч- 
ГШЦЦ* 3 ЕОЖПЫМ днём.

На здымну; стуіэнш  \ гурса і еотпн'Ттагр*. 
Фічпага факультята ііішуць заяву з птюеьіаю 
някірав&ць іх на рабтту ў ря-Ьш цдхіввых I 
абложных зямель. і' цершым ры »  0. Рудак. 
0, Кзрытна, Г, Лептіымская. V другім р а т  
В. Сінякова, М. ігнатоусная, М. КІяіцІні, 
Н. Перуцная,

У БАРАЦЬБЕ ЗА ПАСПЯХОВАСЦЬ
Трэці курс аддзялепня геаграфіі 

доўгі час лічыўся адным з депвшх 
па паспяховасці на геолага-геагра- 
фічным факультэце. У мінулыя га- 
ды на курсе заўсёды быяо С— 8 вы- 
датнІЕаў, але, ў той-жа час 2— 3 ча- 
лівекі пастаянна атрымлівалі па- 
срэдныа і нават нездавальняючыя 
адзнакі, і тьгм самым псавалі агуль- 
ны малюнак. Па консамольскіх схо- 
лах сурова асуджаліся непаспяваю- 
чыя ў вучобе, аднак на працясу 
чатыроі геместра? справа не няла- 
джвалася,

Т першым семестры гэтага навд- 
чальнага гада на групавьів сходзе 
Еомсамольцы рашші аказаць дзелі- 
вую дзпамогу веяаспяваючым тапа- 
рштам і здаць зімовую г»сію толькі 
я* «добрат і < выдатнл?.

Для рйтага ? групе былі створаны

ьабочыя калептывы, па пекалькі 
чадавек у кожнык. Групн камплек- 
таваліся так, кяб адетак<чыя студзв- 
ты прапавалі разам з выдатнІЕамі. 
Гтудэятка П. Пашкоўская, папрыЕ- 
лад, рыхтзвалася да эсзаменаў ра- 
зам з выдатніцай П. Сіліч. Т  другі* 
рабочым калектыве побач * шддат 
ніпамі Е. Еарэняіа, Л. Твёрдахва- 
лавай забмался Е. Бойка, у якой 
еучоба ішла некалькі горш,

Зімовая сесія выявіла, што Тагі 
метад падрыхтоўкі поўнасцю апраў- 
даў гяйе. Цяпер на папгым курсе 
з 28 пудэнтаў— 3 5 выдатякаў, і 
яусім няма паерздных і реэдявалг- 
пяк.чых адзнак.

Стапоўч*' зяачэнііе пры пэдгмзх- 
тоўцы дя сегіі адыграла тзсое меу - 
прыемства, як ааміцаванме л.і Еог,- 
ныч і.ургям пДнай аудыторыі, Дзя-

і суючы т * » )  ітідамгы магді м -  
дектіЛ іц гысытллць {мавыа ву- 
чэбныя НЫТІНКІ, Г.»рЫСТІ{іЦі ўсіаі
віммі паіру««іь*ў і влрі, дрымвь 
пастаянпіс- сумя,> а еы ы ідчьгм м і 

Еомпмолігсая груп* »«зім»дрм* 
і суров* і»уд»:»е парушаЛіяік»? 
мучэбчаВ дмсцыплікы. Хы ц&мкл 
сгочрацэвтваг» н івоваякя семіэ*- 
раў. Ф

Еомгямольскея грув» не млмера- 
ш  застанаўлішда к* дю-лгвуты* 
й'МйгіЭХ. Лаіэтая) ўжо 3 пе{гЕШХ
длёв ятяг»  с -*?гтра мы ітрыетуш і 
да «чп>млппн*І і Е-шруж!і*аІ 
гграцы Ьодыйлсць сгудлтгзў ужо 
закоігчыла ра/ярайг|ту курсзвш
Тля. нгкЕіорыя ймдстуігіхі ?д здачы 
ўв<-ау.іыі'Ч-г*'.к «гтнма па «*м»м* 
най моь'. в .  н з з в ю к .

I

А г і т а т а  р!
І І М Г М  кн біяіл  ?сгука* ? 
р |  ІД Ш Н  « Й Ш  —  Ш Ш С І
В ^ № *  н  ш і ы ш !  т ійгттагм 
Н М ж і  С « я я  СГСР Тм« р* 
Б к Т  г т а  р ій м і м**
Ш к >  уілн** зп»ч»яр* \т таго.
■  К  «с е р ш іх гз . 5 і і э т і  м - 
■ Ш > - В 4Г&=! ?ГН *Ы5*?Ш В  Г1*

Ол • »й. Н*«4 4

Брріхы мгі Смііггг* К в н тв к т’*- 
■I адгш С«е*да*га Сжюа н  >ы 
І ц п л і і  і 3**р*г Цвагрлльяаг» 
р і г т  Гсм м »«*г*  ір»ялк*г» 
Ь т т г ш а г а  С*я л і  М&з*к і да 
|оі н*2*діп вмг.ірвтым! У ш ш  
■рігяі і в*г аддюстр*в*а
| | Ш  ВЖ2ІКІ* ІМГВЫ. ВКІІ ціылкя
| « кді кр&іяс і  дня апяпюі еы 
■ і !  ] ' суж&свы ыожавт усм ж & -  

■ ■  КвкувісгывЕав шртыі накі- 
■ н а  Е* ШСОШЕЯС Еітврыііль- 
рп твоюягча пр*ц«!ныі Проб- 
у іі 2— 3 гады, і населыгіцтва на- 
М  краівы будэе ш>?насцю забас- 
■ ы  прадуктдні іарчавання і 
■МШтані юырокага ўжытву, а 
ІВ ы  і харноааа пранысловасць —  
■Вшвай. Расіажы зб гэтын вы- 
■Міыіав, вынарыстаб у сваіі гу- 
■ ц  лічбы і факты, нвія прыве- 
■ I  !  Зваротаі. Пяятав, што 
^ ■ е , нітхндючае слоса заўссіы 
Б ш  да еовсцжага чаіавека, зной - 
■ н оігу і у яго сэрцы, разбудзіць
■  іунку, вшлікае гарачае жадан- 
і дзейншць, ствараць. Памятай,
■  ты робіш начэсную і адказную 
■ г у — ты дананагаеш нартыі вы- 
г)мцт. лодзев у дугу беззаветнага 
■цдага яатрыятызха, у духу ад- 
Ш п  служання соцыяліетычнай 
|рпе.

Ты знаёніш выбаршчыкаў з жыц- 
Ь  і дзсйнасц» Еаедыдатаў у дапгу- 
Ь  Вяріоўеагя Совета СССР. Цёп- 
■1, ад сэрца ідучыжі словані 
Ь ан ы  а4 гранадскай і  вытвор- 
ЙГ рабоце народныі абранцаў, 
ШІдзі ў і і  аіышц яскравыя пры 
ады бездасорнага і  адданага слу- 
№ і Аічыне.
Гы расказваеш аб выбарчай сістз- 

Г еецііалістычнай краіны. На г.ан- 
р п н х прыкіадаі пакахы яе пс- 
П П  нерад выбарчай сістэнай ка- 
Івсетычныі краін. Пакахы вы- 
р і ы і і  перавагі ссвецвага гра- 
н ш п  і даярхаў нзга лаіу над ка- 
■ястьгчныж

Ва прыкладаі тыі ь я л і е і і  з н с н , 
Ь  адбыліса пасля апошніі выба- 
4  ха вуліцы, дае ты хывеш, ва 
ЙМрглтэце, дае вучышся, на праі- 
рвенств ці ва ўстаяове, діе 
рцдкць ш е  выбаршчыЕІ, пака- 
■. інтв ўся дзейнасць Кохуніетыч- 
Й вартыі накіравава ва найбольш 
4 * »  мдавмьненне пастаянна 
■ р ы і  натьрыяльнш і нультур- 
нх ватраб працоўных.
АеаСлігую ўвагу явярві на нала- 

а  сыблршчыкаў, ябіл 14 сакавіка 
ігаь' раз ў сваін жшгпі яаіый
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П А Р Т Ы Й Н А Е  Ж  Ы  Ц  Ц  НБез належнага кірауніцтва і дапамогі
Еомсамольская арганізацыя уні- 

версітэта налічвае ў сваіх радас 
і звыш двух тысяч комсамольцаў. 

Гэта баявы і нрацаздольны калек- 
тыў. Пры ўмовс дзейснага і ўмела- 
га кіраўніцтва з боку партыіінага 
бторо і камітэта комсаыола ён у станс 

I справіцца з любоіі задачаіі, якую 
ставяць перад комсамолам партыя і 
ўрад. Здавалася-б, што ва універсі- 

,.тэце ёсць усе ўмовы для таго, каб 
комсамол універсітэта быў у пер- 
шых радах барацьбітоў за высокія
1 трывалыя веды, за ўмацаванне ву- 
чэбнай дысцыпліны, што комсамо і 
стапе ініцыятарам шэрагу мерапры- 
емстваў, якія будуць садзеіінічаць 
вучобе студэнтаў, выхаванню іх у 
духу комуністычнай маралі.

Аднак, не атрымліваючы дзейснай 
дапамогі з боку партыйнага бюро. 
камітэт комсамола няправілыіа бу- 
дуе сваю работу, слаба мабілізуе 
комсамольцаў на правядзенне ў жыц 
цё гэтых мерапрыемстваў.

Асабліва дрэнна абстаяць справы 
з дысцыплінай. Адсутнасць належ- 
най палітыка-выхаваўчай работы 
прывяла да таго, што многія ком 
самольцы сталі абыякава адносіцца 
да лекцыіі. Так за 1952— 53 наву- 
чальны год усяго па універсітэту 
было прапушчана 12.449 вучэбньп 

і гадзін. Гэтая^астранамічнал цыфра 
была з поспехам гіаўторана ў 
мінчлым семестры бягучага паву- 
чальнага года. Студэнты-комсамоль- 
цы прапусцілі звыш 7000 вучэбпых 
гадзін без уважлівых прычын. Яі: 
рэагаваў на падобныя недапушчаль- 
ныя факты камітэт комсамола? Еаб 
ліквідавацв падобнае становіптча, у 
лістападзе мінулага года камітэтам 
комсамола быў праведзен рэйд пл 
праверцы навелвання студэнтам'- 
лекцый. У  выніку рэйда было выяў 
лена, што толькі за два месяцы ву- 
чобы было прапушчана без уваж- 
лівых прычын 6.079 вучэбных 
гадзін, у тым ліку па гістфаку 1138, 
па геафаку— 566, па фізмату— 593, 
па аддзяленню журналістыкі —  
1340, а ўсяго па універсітэту за
2 месяцы было прапушчана 13.577 
вучэбных гадзін.

Здавалася-б, што падобныя выні- 
к і павінны былі занепакоіць кіраў- 
нікоў комсамольскай арганізацыі. 
Чаадварот, сабраўшы такі матэрыял 
яны знайшлі, што справы абстаяпь 
«добра» і вынікі рэйда былі па- 
кладзены пад сукно. Інактп кажучы 
камітэт комсамола такім чынам 
санкцыяніраваў пропускі. Падобная 
работа пе можа пе выклікаць 
абурэпня.

Камітэт комсамола не вядзе паў- 
сядзёнпан работы з адстаючымі ў 
вучобе комсамольцамі. У  лспшыч 
выпадку паводзіньт іх абмяркоўва- 
юцца на комсамольскіх сходах. Але 
далеіі гэтага слрава не ідзе. I пе 
выгіадковп, што часта аднаго і та- 
го-ж етудэігга «абмяркоўваюцт. 
некалькі год падрлд, а Гчг, як зай- 
маўся дромн.і, так гірадаўжас і сі'іі- 
І'Я.

Замест таго, каб дабіпацца павы- 
шэння зігачэііпя ко.мсамольскіх ар- 
га н і з а ц ы іі фа к у л ьт эт а ў, г. ы х о ў і:; і п і 
кіруючыя комсамолт.скія кадры ў 
духу высокаіі адказнасці за даруча- 
ную спрапу, камітэт комсамола пра 
водзіў семінары комсамольскага ак- 
тыву чпста непадрыхтаванымі, на 
нізкім аргапізацыііным і тэарэтыч- 
ным узроўні.

У  выніку паслаблення мартыіінаг.і 
кіраўніцтва за апошнія гады знач- 
на знізіўся ўзровень налітыка-шл 
хаваўчаіі работы. ІІалітінфаіімацыі 
якія нраводзяцца на ^уреах, не ад- 
Н'ішцаюці, :;амат|іабаіі;іііііям жыцця.

Агітатары на курсах не цікавяцца 
справамі курса, асобных комсамоль' 
цаў. Гутаркі праводзяцца на любыя 
тэмы, толькі не аб жыцці і справах 
груны. У выніку такой работы 
навялічыліся выпадкі амаральных 
учыккаў комсамольцаў. Камітэт ком- 
само.ла абыякава адносіўся да пра- 
вядзення лекцыіі і дакладаў для 
студэнтаў. Усё гэта прывяло да 
паслаблення крытыкі і самакрытыкі, 
комсамольская арганізацыя стала 
мірыцца з фактамі безадказных ад- 
чосін да даручанай справы з боку 
цэлага шэрагу комсамольцаў.

Камітэт комсамола не перабуда- 
ваў сваю работу ў адпаведнасці з ра- 
шэннямі IX Пленума ЦК ВЛКСМ «Аб 
рабоце комсамольскіх арганізацый 
вышэіішых навучальпых устаноў» 
і бюро ЦК ЛЕСМБ «Аб рабоце ком- 
самольскай арганізацыі Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта імя В. I. 
Леніна». Пытанні ўмацавапня ды- 
сцыпліны, палепшання палітыка- 
тыхаваўчай работы, барацьба з па- 
вярхоўным засваеннем праграмнага 
чатэрыялу яшчэ не сталі ў цэнтры 
ўвагі работы камітэта комсамола

Чсць нямала такіх фактаў, калі 
камітэт комсаыола, комсамольскія 
бюро факультэтаў і курсаў, абмя- 
жоўваючыся правядзеннем сходаў і 
чарад, не клапоцяцца аб прак- 
тычпым ажыццяўленні намечаных 
ча іх мерапрыемстваў. Такім за- 
ганным стылеы работы асабліва вы- 
іначаецца комсамольскае бюро ад- 
дзялсння журналістыкі (сакратар 
”,ав. Ткачоў), дзе дрэнпа абстаяць 
справы з дысцыплінай. На пасеіжап- 
нях комсамольскага бюро, комсамоль 
скіх сходах курсаў неаднаразова 
чрымаліся каштоўныя рашэнні, на- 
кіраваныя на падняцце дысцыпліны 
ў групах, аднак гэтыя рашэнні 
жасталіся толькі на паперы.

Дрэнна і тое, што каыгтэт ком- 
самола зусім пе займасцца пашы- 
рэннем вопыту работы лешных сту 
дэптаў. Замест таго, каб арганіза- 
ваць вытворчыя нарады па абмену 
вопытам работы, камітэт садзейнічаў 
арганізацыі такіх парад, на якіх 
ставіліся пытанні аб вызначэнн: 
кваліфікацыі выкладчыкаў, дзе ком 
самольская група выносіла рашэнні 
аб прабыванні выкладчыка ва ўні- 
версітэце, як гэта было на II курсе 
філалагічпага факультэта (сакратар 
чомсамольскага бюро т. Пісарэнка).

Нездавальняюча ў комсамольскай 
арганізацыі абстаіць справа з арга- 
пізацыГінаіі работай. У  многіх ком- 
самольскіх бюро факультэтаў зусім 
не вядзецца дакуыентацыя, многія 
паседжанні камітэта комсамола, 
комсамольскіх бюро, комсамольскія 
сходы праходзяць пспадрыхтаваны 
чі, у выніку чаго нярэдка ііассджан- 
чі зацягваюцца да лозняп ночы. 
І'олькі дрэннаіі пастаноўкап аргані- 
шцыіінан работы можна вытлума- 
чыцг. той факт, што на біялагіч- 
чым факультэце за ўсё першас паў- 
"оддзе не бы.іо праведзена ніводнага 
юмса.мольскага сходу.

Чым раст.іумачыць такія сур'ёз- 
іыя нсдамшы ў рабоцс камітэтл 
;омса.чо.іа? Башзііне гаркома КІІБ, 
V які.м работл нлртышіага бюро 
/нівсрсітэта па кіраўніцтву ком- 
■амольскаіі арганізацыяіі прызнана 
гездавалыіяюмаіі, дае адказ на гэ- 
"че пыташіе.

На агу*і,ііауііівсрсіт;іці;і.ч партыіі- 
іым сходзс, адбыўшымся 18 лютага 
іа абмсрканаішю рашэння Мінскага 
'аіжома, быў ускрыт шэраг недахп- 
■іаў у рабоцс партбюрп умівсрсітэ- 
па па кіраўніцтву ка.чітэтам ком- 
'амола. Лк дакладчык, сакратар 
ііартаргамізацыі тав. I. М. Ігнацен-

ва, так і шэраг выступаючых кому- 
ністаў адзначылі, што партыйнае 
бюро не цікавілася па-сапраўднаму 
работай комсамольскан арганізацыі. 
ІІартбюро ў лепшым выпадву 
заслухоўвала справаздачы вом • 
самольскан арганізацыі. Гэтым, 
уласна кажучы, абмяжоўвалася 
дапамога і кіраўніцтва. Так, вясной 
мінулага года. на агульнауніверсі- 
тэцкім сходзе быў заслухан даклад 
сакратара камітэта комсамола. Па 
дакладу была прынята разгорнутая 
пастанова, накіраваная на падняц 
це ўзроўню работы консамольскай 
арганізацыі. Але далей гэтага парт- 
бюро не пайшло. Аб рашэнні хутка 
забыліся, ніхто не павлапаціўся пра- 
кантраляваць ход яго выванання. 
Гаты факт гаворыць аб тым, што. 
як партыйнае бюро ў цэлым, так і 
асобныя яго члены па-сапраўднаму 
не ўнікалі ў работу, не цікавіліся 
жыццёы комсамольскай арганізацыі. 
Той факт, што члены партыйнага 
бюро універсітвта амаль ніколі не 
прысутнічалі на паседжаннях камі- 
тэта комсаыола, консамольскіх бюро, 
помсамольскіх сходах і  гэтым са- 
мым не дапамагалі комсамолу ў вы- 
рашэнні какрэтных пытанняў, га- 
чорыць сам за сябе. У  рабоце пар- 
"’ыйнага бюро адсутнічала патра- 
бчвальнасць да комуністаў у справс 
дапамогі і кіраўніцтва комсамоль- 
скай аргапізацыяй.

Аб авангарднай ролі комуністаў- 
выкладчыкаў у выхаванні моладзі 
гаварыў тав. Ракаў. Ён адзначыў, 
пгго шэраг пашых выкладчыкаў у 
леншым выпадку з’яўляюцца добрьы 
мі лектарамі, але не з’яўлягоцца пе- 
дагогамі. Яны зусіы не цікавяцца 
жыццём комсамольцаў, іх  інтарэсамі.

На партыйным сходзе прыводзі- 
лася ынога прыкладаў нездавальня- 
ючага кіраўніцтва з боку партыйных 
арганізацый факультэтаў факуль- 
тэцкімі комсамольскімі арганізацыя 
мі. Усе масавыя мерапрыемствы, 
якія праводзяцца на факультэтах, у 
болыпасці выпадкаў праходзяць без 
удзелу і кантролю комуністаў. Гэта 
прывяло да таго, што комсамольцы, 
гледзячы на сваіх старэйшых тава- 
рышаў, падчас самі не з’яўляюц- 
ца на навуковыя канферэнцыі, веча- 
ры, прысвечаныя знамянальным 
датам.

Яартыйны сход абмеркаваў шэраг 
мерапрыемстваў і  прыняў пастано- 
ву, дзе намечаны канкрэтныя шляхі 
ліквідацыі недахопаў у  рабоце ком- 
самольскай арганізацыі. Пастанова 
партыйнага сходу абавязвае пар- 
тыйнае бюро праводзіць кожны 
месяц семінары сакратароў ком- 
самольскіх бюро факультэтаў, аддзл 
ленняў, дзе павінны ставіцца кан 
крэтныя пытанні работы комсамоль- 
скаіі арганізацыі. Партыйныя бюрі 
факультэтаў навінны перыядычна 
абмяркоўваць справаздачы сакрата- 
роў комсамольскіх арганізацый аб 
кіраўніцтве комсамольскімі групамі. 
Партыііны сход патрабуе ад камітэ- 
та комсамола накіраваць усю сваю 
работу на павышэнне паспяховасці 
студэнтаў, на аказанне дзейснай да- 
намогі рэктарату і  партыйнаму бюро 
ў настаноўцы вучэбна-выхаваўчаіі 
работы, у справе выхавання высо' 
какваліфікаваных спецыялістаў.

Шматграннас жыццс паўсядзённа 
ставіць перад цартыіінаіі арганіза- 
цыяіі, камітэтам комсамола многа 
мытанняў, якія трэба вырашаць на 
месцы ў апоратыўным парадку. Доўг 
і абавязак нартыйнаіі арганізацыі, 
усіх комуністаў— аказваць паўся- 
дзёммую дамамогу комсамолу.

В. АЛЯНСЕЕУ.

На педагагічнай практыцы

Пройдзе некаторы час, і маладыя настаўні- 
кі ўвойдуць у  прасторныя і светлыя класы школ, 
каб раскрыць перад дапытлівай моладдзю цудоў- 
ныя глыбіні навукі. Цяпер-жа яны, яшчэ сту~ 
дэнты, праходзяць педагагічную практыку ў  ся- 
рэдніх школах Мінска. Будучыя педагогі знй- 
ёмяцца з пачэснай і адказнай работай выхаваль- 
ніка маладых будаўнікоў комунізма.

Дырэкцыя і настаўнікі школ цёпла сустрэлі 
студэнтаў. Яны расказалі, як скласці план 
урока, як падрыхтавацца да яго, як весці ра- 
боту з бацькамі школьнікаў. Настаўнікі пазна- 
ёмілі студэнтаў з тымі новымі метадамі вык- 
ладання, якія прымяняюцца ў  мінскіх школах.

На зды м ку: Студэнты I V  курса аддзялен- 
ня беларускай мовы і літаратуры А. Трацінка, 
У. Нядзведскі разам з выкладчыкамі М . С. Ла- 
рычкавай і X .  С. Гарбачовай абмяркоўваюць урок 
сваёй аднакурсніцы Г. Сіліч, які быў дадзены 
у  6-ым класе сярэдняй школы М  1 з. Мінска.
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Глыбей асвятляць работу агітпункта
Пачэсныя і  адказныя задачы паў- 

стаюць у перыяд падрыхтоўкі і  пра- 
вядзення выбараў у Вярхоўны Совет 
СССР перад насценнымі газетаыі, 
якія выходзяць на выбарчых участ- 
вах. Усебаковае асвятленне ходу 
выбарчай кампаніі, падрабязны ана- 
ліз работы агітацыйнага пункта, 
выкрыццё недахопаў, вышукванне 
лепшых форм агітацыйна-масавай 
работы— вось тыя пытанні, якія па- 
вінны знаходзіцца ў цэнтры ўвагі 
газеты. Як-жа спраўляецца з выка- 
наннем гэтай важнай задачы на- 
сценгазета «Советскнй пзбнратель», 
якая выдаецца на выбарчыы участку 
№ 1? Азнаямленне з вышаўшымі да 
гэтага часу двума нумарамі газеты 
сведчыць, што рэдкалегія недастат 
кова суыленна і  патрабавальна ад- 
носіцца да сваіх абавязкаў, не вы- 
карыстоўвае поўнасцго ўсіх маючых- 
ся магчымасцей. Апублікаваныя ў 
газеце матэрыялы падчас напісаны 
неахайна, непісьменна. Пытанні. 
якія закранае газета, раскрываюццэ 
павярхоўна.

Возьмем першы пумар. У ім на 
друкаваны прапагандысцкі ыатэры 
ял аб выбарчай сістэме. Газета ра 
сказвае аб нашым дэмакратычныу 
выбарчым правс, аб яго перавагіг 
перад буржуазным. Але тут-жа да- 
нускаецца памылка. Характарызую 
чы сутнасць тайных выбараў, га- 
зста піша:

«Выборы в Советы являются тай- ііы міі. Это значнт, что всс граждан.' 
получают возможность голосовать за 
тех, кому онп довсряют».

Тлумачэнне занадта агульнае і 
шырокае. Як вядома, тайнае гала- 
саванне азначае такі парадак гала. 
санання, пры якім выбаршчык 
атрымоўвае магчымасць запаўняць 
выбарчы бюлетэнь у ізаляваным 
памяшканні, дзе не дазваляецца 
црысутнічаць каму-б там ні было, у 
тым ліку і членам участкован камі- 
сіі. Такі парадак галасавання ноў- 
насцю забяспечвае евабоду воляпра-

яўлення выбаршчыкаў.
Падобныя факты гавораць аб тьа, 

што рэдкалегія непатрабава. 
няўважліва адносіцца да друкуі 
матэрыялаў.

Работа агітатараў сярод выб| 
шчыкаў павінна быць у ц: 
ўвагі насценгазеты. «Сове1 
нзбнратель» прысвячае гэтаму 
танню матэрыялы ў абодвух 
рах.

Аднак рэдкалегія неглыбова, 4 
грунтоўна займаецца гэтым 
нем. Часцей за ўсё яна абмяві 
зцца пералікам прозвішчаў добра 
дрэнна працуючых агітатараў, 4 
оаскрывае змест іх  работы, нв п«і 
чулярызуе вопыт лепшых.

У  другім нумары змешчана 
метка «Агнтаторы за работой». Аі» 
■пырокавяшчальны загаловав V 
кадцвярджаецца зместам матврыі' 
ш. Пры ўсім жаданні чытач нічоі' 
не знойдзе ў ім аб гэтай раба| 
Іўтар заметкі большуго частву Я  
ідводзіць лпісанню афармлення агіі 
чункта і толькі ў канцы замеЛ 
іімаходам паведамляе, што цікава і 
іахапляюча праводзяць работу агі- 
"ары Хвалей, Мельнікава, Белы 1 
ншыя. Было-б куды больш карым 
ц, калі-б газета падраблзна расіа 
іала аб тым, як гэтыя агітатары 
іраводзяць сваю работу, чаму яяа | 
х праходзіць цікава і захапля»' 
ік ія  формы агітацыйнаГі работы яп 
зыкарыстоўваюць.

«Сх
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Аб тых-жа агітатарах, якія пв«*і 
цуюць дрэпна або зусім не вядш 
чіякаіі работы, рэдкалегія ў гэтв 
заметцы заыоўчвае і па незразум^

4 «

іай прычыне пералічвае іх у д р у іЯ Ч  
матэрыяле. ^

Да выбараў засталося нямяогі 
менш паўмесяца. Рэдкалегія газе 
павінна выкарыетаць гэты час, 
перабудаваць сваю работу. У №  
шую чаргу трэба павялічыць перыя« 
дычнасць выпуску газеты, болып Ы' 
казна і сур’ёзна адносіцца да ДРУ'

| куемых матэрыалаў.

*І1І
№3

*0Д1
ВЫГ!
а і
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Паляпшаць выхаваўчую работу 
на малодшых курсах

(э камсімольсііга схоіу літарітурнага аддэялення)
кі восіірнні { вучобе су- * і\ неглыбоко, аавярхоўна вывуча-

студвнты фммагічнагв 
яяфдіжаючыйся XVIII 

ЛСМБ. Па вывівах лновай 
цыйвай сесіі факультэт вы- 

. другое несца па паспяховасці 
сітаце. Актыўны ўдэея у 
іа трывалыя веды сту 
прынялі вомсанольская і 

аваа арганізацыі аддаялення 
на літаратурным аддзялен- 

іілфак* адбыУся комсамольска- 
взны сход, на якім былі аб- 
вы вынікі зімовай экзаменз- 

I сесіі і настаўлены задачы на 
сеыестр, На сходзе з дакла- 

вмстушў дэкан факультэта тав.

лі першакрышцы. Піжэй сваіх маг- 
чымасцей адказвалі гтудэнты 1 курся 
беларускага яддзяленнл на акзаысно 
аа антычнай літаратуры. Грамадскія 
арганіэацыі аддзялення не дабіліся 
яшчэ ўэорнай вучэбнаіі дысцыпліны 
сярод студантаў, рагулярнага навед- 
ваяня імі ўсід лекцый. Асабліва 
многа пропускаў лскцый на II курсе 
аддзялсння рускай мовы і літарату- 
ры.

Гэтыя факты сведчаць аб тым. 
што комсамольскас і профсаюзнае 
бюро яедастаткова працавалі з ма- 
лодшымі курсамі, не цікавіліся па- 
сапраўднаму іх вупобай, не пыхоў- 

'2 валі ў іт добрасумленных атносін д \

СЛОВА М А Л А Д Ы Х  В Ы Б А Р Ш Ч Ы К А Ў
★  ★

ЗА БУДУЧЫНЮ 
АДДАМ СВОЙ ГОЛАС

V кожнагл чаллвска ёсць такія дпі аіітанамі. Ііалгагнікі арце.іі -17 ве- 
у жыцці, пры думцы аб якІх мац- раснн любяці. у волыіы час паслу- 
ней пачыпас біцца сэрца ад радасці, хаць родны Мінск, Маскву. Кулі.ту- 
ад гордасці. Такім дпём для мяне, лк ра г.тыбока ўвайшла ў іх быт.

А. Васільеў. Ён адзначыў, што
ую сесію з 369 студэнтаў Працы 

ення, трымаўшых экзамены, і Палепшь выхаваўчую работу 
здалі іх тольк. на «выдатна». ' на малодшых курсах_  галоўная за. 

ахдэяленні няма н.воднага непа- ксмсамольскага і профсаюзнага 
ічага, . тольк. два студэнты аддзялення ў другім семе.

пасрэдныя адзнакі. У ’  ' ‘
ідэе выдатнікау вучобы ідуць „

льскія і профсагозныя акты- Комсамольска-профсаюзпы сход
Клімковіч, Рацановіч, Сычэў- прыняі:' Р ™ н е  не заспакайвапт 

Суі , Купрэйчык і іншыя. на Дасягнутых поспехах, а замацоў-
ваць і пашыраць іх з тым, каб у 
веснавую экзаменацыйную сесію да- 
біцца яшчэ лепшых вынікаў.

М. МУШЫНСКІ.
Б. НЛЮСАУ.

іам з тым зімовая сесія ўскры- 
1 шэраг недахопаў у вучобе сту- 

аў. Недастатковае веданне 
ісцка-ленінскай навукі выявілі 
ты першых курсаў. Мнотія

ПЕРАДВЫ БАРЧЫ  ВЕЧАР
21 дютага адбыўся вечар ыала- 

выбаршчыкаў, арганізаваны 
іольскім і профсаюзныы бюро 

плтэта. Вечар прайшоў кыва і

вершвыразнасцю прачытаушага 
П. Панчанкі «Бульба».

Прастатой і непасрэднасцю вы- 
лучалася выступленне студэнткі III 

а. Давлад на тэму «Совецкзя кУРеа філалагічнага факультэта
вчая сістэма— самая іэмакпа- Г' СУ™ 6814- прачытаўшай урывак э 
р д . р «Аповесці аб сапраўдным чалавеку»

? свеце» прачытаў асшрант  ̂ Палявога. 3 глыбокім пачуццём
перадала яна хваляванне і пера- 

вялілін задавальненнем слухалі жыванне совецкага чалавека, які, 
уданты канцэрт мастацкай сама- дзякуючы свасй мужнасці і сіле 

іасці. Актыўны ўдзел у іы волі, зноў вярнуўся ў строй, стаў 
лі першакурснікі Марчанка, на абарону Радзімы. Затым студэнт 

ьская, Томва. Канцэрт пачаўся Г\’ курса Давід Сімановіч прачытаў 
уплевнем хора пад кірзўніцтвам свае вершы. У заключэнне канцэрта 
ювіч, выканаўшага песюо пра факультэцкім танцавальным ка- 

^'«Слухай увесь свет» Новікавч. лектывам быў выканан маладзёжны 
■стая, велічная мелодыя песні танец.
іецца Вадзёрьгаі, жывымі гука- Вялікая заслуга ў падрыхтоўцы 
«Вечарынкі ў калгасе». Гучным мастацкай самадзейнасці для кан- 

V  і і апладысментамі было су- цэрта належыць Рыме Маленчанка і 
га выступленне студэнта I кур- Адзе Туміловіч.

М. Токва, з вялікім гумарам і Р. СТАХОВІЧ.

і для мільёнаў совецкіх людзей. 
з'яўляецца 14 гакавіка 1954 годя. 
3 гэтай урачыстай датай у мяне 
звязаны сямыя светлыя пачуцці. У  
гэты дзень л ўпершыню буду 
ўдзельпічаць у пыбарах вярхоўнага 
органа дзяржаўнай улады пашай 
краіны, упершыню аддам свой голас 
за лепшых сыпоў і дачок народа, за 
тое, каб яшчэ болын квітнела дара- 
гая Радзіма, за нашыя ясназорыя 
шляхі ў светлую будучыню.

Нядаўна, у час зімовых канікул, 
я пзбываў у сваёй роднай вёсцы 
Данейкі, на Навагрудчыне. I скажу 
па гіраўдзе, не пазнаць сёнпя на- 
шай вёскі. Замест старых, згорбле- 
ных хат узводзяцца новыя дамы, 
грамадскія будынкі.

—  Мянлецца паша жыццё,— ска- 
заў мпе пажылы цясдяр Ігнат Даб- 
рыян.— Бачыш, цяпер вунь замесг 
крыжыкаў пад хатамі зоркі пяці 
кутныя...— I паясніў:— А раней 
жыццё для нас было бязрадасным, 
беспрасветным. Пездарма магілы і 
хаты пашыя адзначаліся толькі ад- 
ным —  драўляным крыжам. Бо і 
жыццё падта ўжо зусім нагадвала 
магілы...

Зусім не тое зараз! Здалёку ві- 
даць, як высока над хатамі, як 
тычкі, высяцца жэрдкі з распятымі

Збываюцца спрадпечныя мары на- 
рода, казкі становяцца рэчаіснасцю.

V падцперджанне гзтых слоў мне 
хацелагя-б расказаці. атзін такі пы- 
падак.

У  нас чіж людзеіі хпдзіці. цікаван 
тегепда. Еазалі людзі, гато калі 
прыдуць волаты ў гэты край і вы- 
нішчаць паноў,—  зноў будзе бага- 
тай абмялсўшяя рачулка, яноў зппяо 
свас песні...

У мінулым годзс калгаснікі Дзят- 
лаўскага раёна— суседзі— узвялі п і 
Маўчадцы плаціну, пзбудавалі элск- 
трастанцыю, радыёфікавалі свае 
вёскі. I сапраўды, заспявала, загава- 
рыла Маўчадка! Першы голас радыё 
быў з Масквы.

Рачулка гаворку сваю пачынала з
Масквы.
Дзе шчасцс бярэ свой пачатак,—  

гаворыццл ў адным вершы, які склаў 
ужо сам парод пра здзяйснепне сва- 
ёй запаветнай мары.

Вось за гэта— за сваю шчаслівуіо 
будучыню, за будучыню нашай 
краіны, за родную Комуністычную 
партыю— аддам я свой голас 14 са- 
кавіка 1954 года.

Ан. КЛЫШКО, 
студэнт I нурса аддэялення

бепаруснай мовы I літаратуры.

Н Я Л І К А Е  І1РЛ Н Л
Лі:ш- ііічі' ці'

р;іі > ЖІ.ІІІЦІ!—
тараюЦі. с ’ імііі 
т.іяу'і.іт паііі.чіі

г ‘.ыглііацг. П"|.шіі 
г.іт'»іі слпііі.г паў- 

ІІ.ІГЯЧІ.І Н'ІМІ кчў і 
І.ГІІІІЫ.

ІІаііліжпсцца Той г.іі'ні. палі і 3 
ўіН'Ііпіыню в.’ыі.му > і.угі цм.'арчы 
бю.іі'Т.тііі. і |іааам са гімімі гцбрамі 
нрнгалаг’ і ю а.і і..тнііы:.тл> у і’.яіі- 
Хоўмы Гоіі"т ,! і'ліі, «ымр.тў м'’Лм .і 
сустрапаці. б". хвтлім:-ііііііі. Ііямт 
слоў, якічі моікіі.т былп-б ПЫК.і’ЫЦ, 
ГіЯЗМі'ЖМуіО любоў І а.і тмагці. Ко- 
мумістычнай мартыі і Ур.чту ў гэты 
самы ргчаслівы дзрііг, у жыцці!

Бяручы періпы раз у рукі бкг.п - 
Тэнь, кожны з мае адчувае цяпл» 
тых клопятаў аб нае, етудэннккм 
моладзі, якімі екружылі іюе Ь’ому- 
чістычмап партыя і Говецкі ўрал. 
даўгаыя нам такую цудоўпую, с. мукі 
дэмакратычную ў гвгцг Елнетыту- 
цыю.

Раней мае бацькі-сялянс нават 
це маглі марыць аб тым, піто іх сын 
будзе вучыцца ў ВНУ, булзе выбі 
оаць дэпутатаў у вышэйшы орган 
народнай улады.

Галасуючы за капдыдатаў нароя- 
нага блока комуніетаў і беепартый- 
ных, я буду галаеаваць за лепшае 
жыццё ўсіх працоўпых людзей све- 
ту, за мір і дэмакратыю.

—  Цзякуй партыі і ўраду,— з гз- 
тай думкаіі я прылу 14 сакавіка па 
выбарчы ўчастак. Гэтыя словы, іду- 
чыя ад шчырага сэрца, я напішу 
на выбарчьш бюлетэні.

Іван КІРЭЕННА,
студэнт I курса аддэ. журналістыні.

На агітпункце выбарчага ўчастка
Прыемна зайсці ў агітпункт вы- 

барчага ўчастка № 1, які знаходзіц- 
ца ў памяшканні пашага універсітэ- 
та. Вока радуюць прыгожа аформле- 
ныя стэнды, фотавітрыны, маляўні- 
чыя дыяграмы і г. д.

Сярод разнастайных сродкаў на- 
гляднай агітацыі ўвагу наведваль- 
нікаў прыцягваюць стэнды, прысве- 
чаныя рашэнням вераснёўскаг» 
Пленума ЦК КПСС і пятаму пяціга- 
доваму плану развіцця народнай 
гаспадаркі СССР. Лічбы, падмаца- 
ваныя яркімі здымкамі, наглядна 
гавораць аб велізарных поспехах 
совецкага народа, дасягнутых ім у

-аспадарчым і культурным будаў- 
чіцтве, аб мсрапрыемствах партыі 
: ўрада ў справе далейшага росту 
чатэрыяльнага і культурнага добра- 
эыту працоўных.

Сцены агітпункта ўпрыгожаны 
члакатамі і лозунгамі з заклікамі 
ЦК КПСС да выбаршчыкаў, з вы- 
трымкаыі з твораў класікаў марксіз- 
ма-ленінізма.

Вялікі інтарэс у наведвальнікаў 
выклікаюць цікавыя фотавітрыны 
«На варце Радзімы», «36 год Со- 
вецкай Арміі і Ваенна-Марскога Фло- 
ту».

На агітпункце абсталявана вы-

стаўка спецыяльнай літаратуры д* 
чыбараў у Вярхоўны Совст СССР.

Вельмі важна, каб выбаршчыкі 
евоечасова азнаёміліся з жыццёвым 
шляхам кандыдатаў, за якіх яны 
будуць галасаваць. Гэтай мэце слу- 
жаць плакаты з біяграфіямі каады- 
датаў у Вярхоўны Совет СССР.

Да выбараў засталося не так 
многа часу. У бліжэйшыя дяі ў ра- 
боце з выбаршчыкамі неабходна вы- 
карыетаць усе формы агітацыі, у 
тым ліпу такі важны еродак як па- 
глядная агітацыя.

Т. БАНЬНОУСНАЯ.
^ ~  ~  ~ ^  ^  ^  ~

АПТАТАР ГАЛІНА ВАСКАБОЙН/КАВА’врмі
ШДІ
і ( 3 еамей раніцы Галіну Васка 
*у іівйнікзву непакоіла адна думка. 
агіКіж сёння яна правядзе сваю першую 

унрку 3 выбаршчыкамі. Праўда, 
іавівкаіходны матэрыял быў загадзя 

ыхтаваны, тры разы прачыта- 
дзклад, перагледжана дапамож- 

ш  дітаратура і больш цікавейшае 
ісана ў блак-нот. Але непакой 

ітЦуеё-х не пакідаў дзяучыну.
' Паступова ён перарос у хваляван 

ВПІю, Галіна стала ўяўляць сабе, як 
я | ш  будзе чырванець, заікацца, га- 

ірыць нязвяэныя і блытаныя фра- 
ш. У  думках нават з’явіўся пата- 
яны нарок на сваіх сяброў і сябро • 
віі: навошга яны вылучылі яе 

1 агітатарам? Яна-ж толькі шэсцз 
іцаў таму назад прышла ва 
версітэт са школьнай парты і ні- 

хвіі за ўсё сваё невялікае жыццс 
я  мела такой гутаркі, якая ёй 

•істаяла сёння.
,.. Воеь і кватэра. На дзвярах 
пчыць таблічка з лічбай 48. 

Гіхіна аецярожна пастукала і сталі 
чііаць аікаэу.

I • -  Еазі ласка, заход9ьце,— да> I 
іёес* з-за дзмнрэЙ слабы голас. I

Галя ўвайшла і ўбачыла перад са- 
бою: недалёка ад акна, на ложку, 
накрыўшыся коўдрай ляжала ста- 
рэнькая бабулька.

— Дык гэта вы, кажаце, аіітатар. 
Да мяне яны часта заходзілі. Летась 
надта добры хлопец быў— кожны 
вечар прыходзіў чытаць кнігу. 
Я нават многія месцы адтуль дпбра

всдаю, пра Карчагіна, Надта ўжо 
цікава.

Галіну Васкабойнікаву вельмі за- 
хапіла гэтая размова, але болып за 
ўсё яе здзівіла тое, што бабулька 
ведае многія оперы, якія перадавалі

вераснёўскага ІІленума?—  нерабіл 
яе Га.ііна.

—  А як-жа, слухала. Там на 
сельскую гагпадарку нашу ўвагу 
звярнулі.

Дзяўчыне гэта як раз трэба было 
У  яе-ж сдгоннл на гзтую тэму 
павінна быць гутарка. А бабулька

На здымку: Г. Васкабойнікава рыхтуецца да чаряоіай 
сустрэчы з яыбаршчыкамі. Фото Р . Я С /Н С К А ГА .

па радыё, дзеліцца сваімі ўражан- быццам здагадаўшыся аб гэтым 
ннмі аб літаратурных перадачах. начала гаварыць пра сябе, расказ 

—  А ці слухалі вы пягтянову ллць усё, што перажыта, што прой
дзена жыццёвым крока.м на доўгім 
вяку. Размова зацягнулася глпарылі 
ад душы, вольна і жвава.

Галіна сама пачала прыподзіць 
цікавыя прыклады, зачытваць асоб 
ныя мссцы з пастановы вграснёў- 
гкага Плепума.

У  той-жа самы дзснь група дзяў 
чат-аднакурсніц, сустрэўшы Галіну 
ў вестыбюлі універгітэта, пацікаві- 
лася:

—  Як-жа, Галя. у цябе з аііта- 
цыян? Ты ведаеві, мы так хваля 
валіся за цябе, ты-ж такпя нясме- 
.іая, баязлівая.

— Усё добра, дзяўчаткі,— радаснэ 
адказала Галіна,— усё добра,—  паў- 
тарыла яна.— Заўтра зноў паііду.
Я ўжо дамовілася з Еўдакіяй Ніка- 
лаеўпан Варфаламеевай (там ссць

адна сляпая бабу.іька), што буду сй 
'і нагтупны раз чытаць Юліусэ 
Ручыка Рэпзртлж з пятлёй н.т 
шыі». Зараз бягу ў агітпункт, гка- 
?аць там, што ў бабулькі затрыма- 
ДІ з пенсіі 65 рублёў, а на якой 
чрычыне, дык і яна сама пе недаг. 
т оэба дапа.магчы гй, выгветліць у 
рансабесг.

—  Маладзгц ты, Галя!— пыгуі:- 
ну.ті разам сяброўкі.— Гэтап і тра- 
ба! А мы... нясмелая...

—  Вы не ведаеце, калі ў на.: 
будзе мастацкая самадзеіігіасць? —  
черабіла і.х Галіна.

—  Будзе, а на што табе?
— Выбаршчыкі цікавлццл, хпчуць

да нас ва універсітэт у госці.
Так праіішоў псргаы рабочы дзень 

маладога агітатара Га.ііны Васка- 
бойнікавай, гтудэнткі перпыга кур- 
а аддзялення філасофіі гістарычна- 

га факультэта. Нагтупньія гугтрэчы 
выбаршчыкамі яна правяла ўжа 

іольш сме.іа І ўпэўнгна. Галіна па- 
ппмгамо.іьп.'у, (обрагум.ігпіга ныноіг- 
паг ігачагную і адказнуіп работу аіі- 
татара.

В. АДАМЧЫК.
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НАД ДЫПЛОМНЫМІ ДАСЛЕДАВАКНЯМІ
Студэнты шітага курса аддзялен- 

ня філасофіі з ш-ршых дзён новапі 
семестра нрыступілі да напісання 

’ дыпломных работ. Мпогія пачал: 
прадавадь над імі яшчэ ў першьш 
семестры і нават раней— у павуко- 
вых гуртках, пры падрыхтоўцы да 
семінараў. Цяпср амаль у кожнага 
студэнта складзен плап работы, пра- 
працавана і заканспектавана пеаб- 
ходная літаратура, праведзена п:і 
некалькі сустрэч з навуковымі кі- 
раўнікамі.

Сваё даследаванне Аляксандр 
Кляўчэня прысвяціў тэме «Філасоф- 
скія і эстэтычныя погляды поль- 
екага рэволюцыйнага дэмакрата 
Ядварда Дэмбоўскага». Гэтае мала- 
раепрацаванае пытапне зацікавіла 
срудзпта яшчэ па чацвертьш курсе. 
3 таго часу ён пачаў збіраць ыа- 
тэрыял для сваёй працьг. Сустрака 
ліся і цяжкасці: мпогай патрэбнай 
літаратуры ў Мінску не аказалаея, 
і яе прышлося выпісваць з Масквы 
Тут дыпломшку вельмі дапамог па- 
вуковы кіраўпік прафесар I. Н. 
Лушчыцкі. У А. Еляўчэні напісана 
ўжо больш палавіны першага раз- 
дзелу.
' Хутка скончыць першы раздзс.г 
і А. Кіряла, які ў сваёй рабоце раз- 
г.гядае тры прынцыпы рэфлектар- 
най тэорыі ] . 1Т. Паўлава. Многа 
цікавагя матэрыялу сабралі для 
сваіх даследявапняў А. Ракаў і I .

Тамарын. ІТ'ршы з іх распрацоўвае 
тэму -Народная дэмакратыя як спе- 
цыфічная форма дыктатуры пролс- 
гарыята , а Л. Тамарына зацікавіла 
нытаные аб культурна-выхаваўчай 
функцыі Совецкай дзяржавы ў па- 
сляваенны перыяд.

Разам з тьш трэба адзначыць, што 
/іоспехі курса былі-б значна боль- 
шыыі, калі-б коысамольская група 
і групорг М. Іоська па-сапраўднаму 
цікавіліся становішчаы з дыплом- 
чымі работамі. Гэтае пытанне нават 
че ставілася на комсамольскім схо- 
дзе. У выпіку некаторыя студэнты 
вельмі марудна, з вялікай раскачкай 
прыступаюць да работы над дыплом- 
пымі ^аслсдаваннямі, не паладзілі 
яшчэ цеспай-с-увязі са сваімі кіраў- 
аікамі. Так, Уладзімір Сеўрук зага- 
лзя не абдумаў тэму і ў апошпі час 
оашыў змяніць яе на другую. Толькі 
часля канікул удакладніў з кіраўпі- 
ком тэму работы Арнольд Шалапё- 
пак. А. Зарзцкі яшчэ да гэтага ча- 
су не быў у сванго навуковага кі- 
раўніка, не ўзгадніў з ім план 
дыпломнага даследавання. Еом- 
;,амольская група павінна кантраяя- 
паць работу плцікурснікаў над дын- 
томпымі работамі з тым, каб яны 
былі закончапы ў тэрмін і  напісаны 
на выспкім ідэйна-тэарэтычным уз- 
ротпі.

А. МАЛЬДЗІС.

' .  с ш іт т

Ці такой павінна быць 
факультэцкая газета?
Значнае месца ў жыцці нашага 

факультэта адводзіцца насценнаму 
друку. На яго ўскладаюцца вялікія 
задачы. Насценныя газеты курсаў, 
факультэцкая газета павінны змяш 
чаць на сваіх старонках матэрыялы, 
у якіх адлюстроўвалася-б знястоў- 
нае і пгаатграннае жыццё факуль 
тэта.

Аднак вышаўшыя ў гэтым наву 
чальным годзе нумары факультэц- 
кай газеты «Студент нстфака» па- 
казваюць, што яна нс спраўдяецца 
са сваімі абавязкамі.

Змест газеты надзвычай бедны. 
На яе старонкі рэдка трапляюць ма- 
тэрыялы аб жыцці комсамольскіх 
груп, хаця гэтае пытанне павінна 
быць заўсёды ў цэнтры ўвагі газе 
ты. «Студент нстфака» не змяшчае 
жызых, цікавых артыкулаў аб жыц- 
ці курсаў, абмяжоўваючыся сумны- 
мі, еухімі матэрыяламі аб комсаыоль- 
скіх сходах, нуднымі інфармадыя- 
мі аб правадзімых на факультэце 
черапрыемствах. Газета друкуе ма- 
ла крытычных ■ матэрыялаў. А калі 
яны і  змяшчаюцца, то адзначаюцца 
лавярхоўнасцю, неканкрэтяасцю.

Зусім недастатковая сувязь рэд- 
калегіі «Студента нстфака» з курса- 
вымі газетамі.ВЕЧАР АДПАЧЫ НКУ

Дікава прайшоў вечар студэнтаў 
аддзялення журналістыкі, логікі і 
псіхалоііі, прысвечаны 300-годдзю 
ўз’еднання і'краіны з Расіяй.

Пасля змястоўпага даклада, пра- 
чытанага студэнтам I курса В. Ма- 
карэвічам, калектыў мастацкай са- 
мадзейнасці выступіў з новай пра- 
грамай. Студэнты цёпла сустрэлі 
салістак В. Баута і Ж. Пракуда, 
якія выкапалі песні рускіх і укра- 
іпскіх кампазітараў. В. Тарас і

А. Харкевіч прачыталі свае новыя 
вершы. Вялікім поспехам карыста- 
ліся выетупленні Э. Калядэнкі, 
Г. Кузмічэнкі і  А. Фомчанкі (музыч- 
-ныя фельетоны, сатыра і  гумар).

Пры актыўным удзеле студэнтаў 
былі праведзены літаратурна-му- 
зычная віктарына, конкурсы на 
лепшае выкананне ва.тьса, народна- 
га танца, розныя масавыя гульні і 
атракцыёны. Пераможцы конкурсаў 
былі прэміраваны.

■У дрэннай рабоце газеты «Сту- 
дент нстфака» вінавата і комсамоль- 
скае бюро факультэта, якое сугаба 
кіруе насценньга друкам.

Рэдкалегіі газеты «Студент нст- 
фака» неабходна ў самы кароткі 
час перабудаваць сваю работу, 
больш свядоыа адносіцца да сваіх 
абавязкаў, рашуча палеппіыць змест 
друкуемых матэрыялаў.

С. АБРАМЕНКА, 
студэнт III нурса гістфака.

В ЫВ У . Ч А Й Ц Е  К А Р Т У  Р А Д З І М Ы
Некалькі год назад мне давялося 

слухаць выступленне аднаго нашага 
вядомага пісьмепніка. Ён справядліва 
абвінавачваў моладзь у тым, што 
яна недастаткова ведае геаграфію 
спаёй краіпы, дрэнна зпаёма з кар- 
тай Радзімы. «Запытайцеся, напрык- 
лад,— сказаў пісьменпік,— па якой 
раца стаіць юрад Тула. Далёка не 
вожны вам адкажа!». Вопыт выкла- 
даішя па гсалагічнын аддзялеіші 
нашага уяіворсітэта, на жаль, пад- 
цііярджае гэтую думку. Здаецца, каму 
іп; не студэшач-геолагам дасканал.і 
Ні'даць карту. А між тым, на экз.т- 
г нах пыяніііся зусім неверагод- 
ш,ія факты— ш.-каторыя ст-удэнты 
не змнг.іі наказаць на карцс, дзе 
зігаходгяіцца Жыі улёууня горы, 
Еу.тін.-цкі бассіііг, ракл Ал.і.ан і г. д. 
Гэтыа студгінты. забылі навят тос, 
чаму іх ну чг.і.аі ў сарышій школс-. 
што ЯШ.І наіііііпы былі гтдаіі.ь яшч.ь 
іюы пастунлі'іміі і:а упіішіісітэт. 
Трэба думаць, і на друііх Фізкулі,- 
тэтах і ад.гіяленшіх сіціаьы абстаяць 
но лсцш. А між тым, ігагр.гфічнуш 
карту і аслб.ііна карту пашаіі Ра 
даімм навіні-іі доіціа нгд.аці. кожяі.і 
совецкі іптэ.пТспт, калі Г-п жада • 
быць сапраўды высокаадупавапым 
чалавекам. Па тэрыто]шіі наіпай 
краіны, адлюстраванай па каііце, 
здзяйсняюцца шыічнкы снрашл 6] - 
даўніцтна комунізаа, пра яг.ія мы 
штодзённа чуем, чытаем, у імя ягіх 
агывем, вучымся, ствараем.

дахоп у нашай выхаваўчай рабоце, 
у нашай адукацыі?

Мне здасцца, патрэбна раз і  на- 
заўсёды пакончыць з барскі-знева- 
жалыіымі адносінамі да геаграфіі. 
Гэта асабліва датычыцца геолагаў, 
якім у бліжэйшым будучым прад- 
стаіць слухаць гістарычную геало- 
гію, курс геалогіі СССР, засваснне 
якіх пемагчыма без добрага всданпя 
геаграфіі. Яшчэ больш спатрэбяцца 
геаграфічшля веды ў будучай дзей 
насці геолага, калі яму прыдзецца 
нспасрэдна ўдзельнічаць у асваепні 
нетраў роднай краіны. Тое-ж самае 
датычыцца таксама і гісторыкаў, і 
літаратуразнаўцаў, і  оіёлагаў, і сту- 
дэнтаў іншых спсцыяльпасцей.

Для таго каб ведаць карту, не- 
абходііа сістэматычпа яе вывучаць, 
паўтарііці., я.тўсёды мець перад сваі- 
мі вачыма. Самае лепшае і лёгка 
ажыццянімае— у сябе над нісьмеп- 
ным ста.юм ці над ложклм у інтзр- 
нацг ніпіссіць фізічнуін ці палітыка- 
іі.іміністратыўііую ігаграфічную 
карту Сіня'Цііага ('аюла, у за.іежна- 
сці а;і пн'цыяльн.'ігці, а.іг з дастат- 
•'шгіай "іоті'рузкай-. і патрэбнч 
ўтігць сабг за нравіл.т кожпы дзень 
па 10— ІГі мінуг разглядаць карту, 
ныоучаць, паўтараць яе.

Акра.мя таго, карыена нраі.іядаць 
даглмпп. іі.ныя кінофільмы, нры- 
сг.гчлныя аснбііым раснублікам н.ч- 
ніай І'ад.іі'Ш, а пршноўшы д.-ідому 
Пад уражаннгм бачанага, напамяць 
прыііііааць матэрыял кіншрільма д.і

Прафесары і  выкладчыкі універсі- 
тэта не толькі павінны самі быць 
на адпаведным узроўні ў веданні 
геаграфіі, але і актыўна дапамагаць 
у  гэтых адносінах студэнтам. Мож- 
на, напрыклад, аргапізаваць пры ка- 
федрах, маючых непасрэднае дачы- 
ненне да геаграфіі, стэнды змен- 
най геаграфічнай карты. Няхай у 
калідоры геолага-геаграфічнага фа- 
культэта на працягу года змяняюць 
адна другую карты Совецкага Саюзз 
ў цэлым, потым асобныя карты 
саюзных рэспублік, у гісторыкаў—  
карты розных этапаў развіцця на- 
шай Радзімы.

Выкладчыкі універсітэта павінны 
ў час экзаменаў і залікаў правяраць 
геаграфічныя веды студэнтаў.

Дапускаць студэнтаў да праслух- 
вання такіх курсаў, як «Гістарыч- 
ная геалогія». і «Геалогія СССР». 
і іншых, патрэбна толькі пас.ія 
нраверкі асістэнтам всдаішя імі гса- 
графічнай карты. Еаб палсгчыць за- 
дачу засваення карты, неабходна 
ўдзяліць ёіі шілікуіо ўвагу на еемі- 
нарскіх занятках і лекцыях. Ка- 
федры павінны адвесці гэтай важ- 
наіг справс неабходны мінімум- часу 
ў ііабочых нланах выкладаннн асоб- 
шлх дысцыплін.

Барацьба за грунтоўнае веданне 
геаграфіі— снрава нялікаіі вааспасці. 
Вывучэншо і засваенню яс павінны 
цадаць палеашум ўвагу рэктарат, 
партыйпая і комеамольская аріані- 
зацыі унінерсітэта.

Як ліяні.і-тіьтці. іэтіі

АТ ОлЙОп

СіР’ёгіНЫ це- ;і ;.||і,іі],ІчіЬіГі КарТЫ. Прафесар А. ФУРСЕНКА.

Ыівск друк. БДУ, універсітзцкі гараАок.

С П О Р Т СМ ЕЛЫ Х І М УЖ НЫ Х
Наша краіна з’яўляецца радзімай 

аэрастата, самалёта і  авіяцыйнага 
парашута. Паветраны спорт— спорт 
снелых і мужных —  ужо даўно 
стаў у нас масавым, як ні ў адной 
краіне свету. Дзесяткі тысяч юна- 
коў і  дзяўчат зайнаюцца парашу- 
тызмам, вучацца лётаць на плане- 
рах і  самалётах. Совецкія паветра- 
чыя спартсмены заваявалі амаль 
усе сусветныя рэкорды.

Наша партыя і  совецкі ўрад 
ствараюць усе ўмовы для ўсебако- 
вага развіцця нашай моладзі. Яркііг 
праяўленнем клопатаў аб совецкіх 
спартсменах з'яўляецца пастанова 
ЦК ЁПСС па пытаннях фізічнай 
культуры ад 27 снежня 1948 г.

У  1952 годзе ў нас ва універсі- 
тэце пачаў працаваць першы пара- 
шутны гурток. Удзельнікі яго па- 
спяхова закончылі праграму, зрабілі 
па некалькі трэніровачных і за- 
ліковых прыжкоў з парашутам. За- 
ваз многія з іх ужо маюць спартыў- 
ныя разрады.

Аднак гэты вопыт падрыхтоўкі 
спартсненаў-парашутыстаў трэба па- 
жыраць і  ўдасканальваць. Зараз 
нашы спартсмены-авіятары рыхту- 
юцца да палёту і групавой высадкі 
на Харкаўскім аэрадроме. Гэты па- 
лёт будзе прысвечаны 300-годдзю 
ўз’еднання Украіны з Расіяй. Удзел 
у налёце дапаможа нашым спарт- 
сненам атрымаць болыпую практыку 
і  палешпыць свой спартыўны разрад

Днямі ва універсітэце пачнуцца 
заняткі парашутнага і  планернага 
гурткоў новага набору. Заняткі па- 
вашутнага гуртка будзе праводзіць 
вэкардсмен СССР і  Беларусі пілот 
інстр-уктар парашутыст М. Шаіпаў 
Ён ужо падрыхтаваў адзін выпусв 
парашутыстаў ва універсітэце.

Планерны гурток распачаў сваю

работу ўпершыню. Еіраваць гуртш  і 
будзе вопытны авіяцыйны спарт- 
снен В. Еалабанаў.

Зараз камітэт ДТСААФ павінек’ 
так разгарнуць работу, каб хаігііц 
найбольшую колькасць жадак 
авалодаць парашутным і  планер 
спортам.

Наша ноладзь павінна авалод 
майстэрстван парашутнага і  
нернага спорту. Гэта неабходна' 
мэтах умацавання абароназдоші>| 
сці нашай Радзімы. Прыклады а н-| 
пыту Вялікай Айчыннай вайны : 
казваюць, наколькі важна мецг' 
падрыхтаваныя кадры, валодан 
парашутным і планерным найетэр 
ствам. Часта прыходзьтася 
ваць паветраныя дэсанты ўваіі 
тыл, і тут на выручку прыхоі 
вонытныя спартсмены-парашутыс 
Былі вьшадкі, калі прыгаць 
дзілася людзям, якія не мелі 
лення аб парашутах. Вялікая коі 
касць разнастайных грузаў узбргн 
ня, боепрыпасаў было пераі 
па паветру партызанам, явія , 
нічалі ў  тылу ворага. Для 
мэты шырока выкарыстоўваліея і 
неры, якія буксаваліся да ба 
самалётаў. Планеры на вайне 
гралі незамянімую ролю, бо 
маглі рабіць пасадкі на самых; 
вялічкіх пляцоўках.

У  будучым развіццё планерыш | 
парашутнага спорту будзе неі 
яшчэ большае значэнне ў спр 
ўмацавання актыўнай абароны 
шай соныялістычнай Радзімы.

Я  заклікаю нашу ыоладзь унт 
паць у. парашутны і  планері 
гурткі і  настойліна авалодваць 
тым відам спорту —  спорту сш  
і  адважных. .

Гарой Совенкага Самаі 
А. Ф. ПАТРІЬІН. '

X  р о н і к а
3 мэтай далейшага развіцця ма- 

савай фізкультурнай і  спартыўнай 
работы сярод студэнцтва, прафесар- 
ска-выкладчыцкага саставу і  адмі 
ністратыўна-гаспадарчага персаналу 
універсітэта быў наладжан агляд- 
конкурс факультэтаў на лепшую 
пастаноўку фізкультурнай работы за 
1953 год. Агляд праводзіўся па 
раздзелах: круглагадавая спартакія- 
ца, вучэбна-спартыўная работа, 
спартыўна-масавая работа, работа з 
актывам і  інш.

Згодна вынікаў агляду першая 
месца заняў фізіка-матэматычны фа- 
культэт. Яму прысуджан пераходны 
Чырвоны сцяг рэктарата. На другім 
мссцы— гістарычны факультэт, на 
трэцім— геолага-геаграфічны. Хім іч-

ны факультэт заняў апошняе мй 
ца.

У  азнаменаванне 36-й гада 
Оовецкай Арміі і  Ваенна-Мар 
Флоту ўпершыню ў  гісторыі 
рускага шахматнага мастацтва 
ведзена шахматнае спаборніцтва 
100 дошках наміж кахандамі 
імя В. I. Леніна і  Акруговага 
афіцэраў.

Ва ушверсітэцкай каыандзе 
ступілі 3 першаразраднікі, 10 
матыстаў другога разраду і 
трэццеразраднікаў.

У  выніку спаборніцтваў пера 
цай аказалася лешп падрыхта 
каманда АДА. Яна выйграла ў | 
шай каманды з буйным лікам 
да 30,5 ачкоў.

Адбылося арганізацыйнае цасс- 
джанне камітэта ЛЕСМБ універсітэ- 
та. Абавязкі членаў камітэта раз- 
мсркаваны наступным чынам:

1. А. Ракаў (V курс гістфака)—  
сакратар.

2. /I. Багданава (IV курс аддз 
журналістыкі)—  нанеснік сакратарі 
на палітыка-выхаваўчай рабоце.

3. В, Пуэінаў (аспірант)— наыес- 
нік сакратара па арганізацыіінай 
рабоце.

4. 3. Земцова (II курс хімфака)—  
адказная за акадэыічную работу.

5. А. Самускевіч (аспірант)— ад 
казны за навукова-даслсдчую работу.

0. Н. Хрыпно (аспірантка)— ад- 
казная за лекцыйную прапаганду.

7. А. Мажэйна (аепірант)— адказ- 
ны за друк.

8. Г. Діемянцэвіч (I курс геафа-

У КАМІТЭЦЕ ЛКСМБ
ка)— адказная за культурна-м^ 
вую работу.

9. В. Лапцёнан (аспірант)— V 
казны за культурна-ыасавую ра

10. Г. Кулін (III куре філфав 
адказная за шэфскую рабог 
горадзе.

11. Н. Сідарэнна (I курс ФЦ 
ка)— адказная з.т шэфскую 
ў вёсцы.

12. Н. Гадун (11 курс гістфав 
адказны за абаронную работу.

13. I. Лубеннікава (III курсфй
та)— адказная за фізкультурнуг |  
поту.

14. С. Кастылёў (П курс гіс 
ка)— адказяы за быт.

15. Г. Герасіыенка (II курс 
Фака)— адказны за ўлік.

Рэдантар А. ВОЛК.І
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