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М К З А М Е Н Ы  Ў В Н УшШш краіне праяўляюцца вя- Падобнаыу лібералізму не павіннэ ш паты  аб росввіце соцыялі- 'быць месца ў нашых ВН У.культуры, аб памважэнні I 3 другога боку, сустракаюцца эв •замінатары, якія сваёіі прыдзірліва- сцю і рэзкасцю ствараюць нервозныя абставіны ў час экзаменаў, абцяжар- ваючы тым самым выяўленне сапраў- дных ведаў у студэнтаў. Спакойная, дзелавая абстаноўка, аб'ектыўнасць ацэнав, заснаваная на расврыцці сапраўдных ведаў студэнтаў, без уліку явіх-бы там пі было прыўхо- дзячых, пабочных мерапрыемстваў,— пярвеіішая ўмова паспяховага пра- вядзення экзаменаў. іНянравільна наступаюць тыя в ы - * * 1 владчыві, якія зводзяць эвзамены да фармальнага анытання студэнтаў 1 не цікавячыся тым, наколькі глы-1 бова, творча яны разумсюць данае 1 нытанне. Надобныя адносіны да пра-1 веркі ведаў непазбежна вядуць да | развіцця дагматызма і  начотніцтва ў студэнтаў. Экзамены павіпны па- казаць нс толькі ўзровснь ведаў у студэнтаў, але і  іх  уменне прымя- няць тэарэтычныя веды на правты- цы, ясна ўяўляць сабе іх  жыццёвае. значэіше. Эвзамінатар павінен па- трабаваць ад студэнтаў ведання аба- вязковай літаратуры, явая рэвамен- давана па пратрамс.Еіраўніві ВН У, кафедраў абавяза- ны наўсядзённа і  ўважліва вывучаць ход эвзамснаў, асабіста прысутні- чаць на іх , абагулыіяць недахопы ў надрыхтоўцы студэнтаў і рабіць на гэтай аснове нравтычныя вывады для далейшага паляпшэння вучэб нага нрацэсу. На справе, нажаль, не заўсёды бывае тав. У Горваўскім універсітэцс выпіві мінулых эвза- менаў падводзіліся чыста фармальна, не вывучаліся. Невыпадвова лів непаспяваючых тут за апошнія тры гады павялічыўся ў  два разы— з няці да дзесяці працэнтаў да агуль- нага ліку студэнтаў. Гэта гаворыць аб сур’ёзных недахопах у арганіза- цыі вучэбна-выхаваўчай работы’ ва універсітэце.Вялівая адказнасць за правядзсн- не экзаменацыйнай сесіі ўсвлада- ецца на партынныя, вомсамольсвія і профсаюзныя арганізацыі ВНУ. Іх абавязак— мабілізаваць студэнтаў н.і добрую падрыхтоўву да экзаменаў, дабіцца высокай свядомасці і  ды- сцыгілінаванасці экзаменуючыхся.У  неваторых ВНУ партыйныя, проф- саюзныя і комсамольскія арганізацыі яв трэба ў ход экзаменацыйнай се- сіі не ўнікаюць, праходзяць міма фактаў грубага парушэння вучэбнай дысцынліны, шіправільных адносіп асобных студэнтаў да экзаменаў.У  Новачэркаскім нолітэхнічным ін- стытуце не з’явілася на экзамен па адной з вядучых дысцыплін некаль кі студэнтаў чацвертага вурса хі- мічнага факультэта. Гэтая недысцып Іставяцг. у заліковыя вніж кі Ілінаванасць— прамы вынів незда аныя завышаныя адзнакі. Івальняюча пастаўленай выхаваўчай

ш  багаццяў народа. Аб гэ едчыць, у  прыватнасці, без- рост вышэйшай адувацыі. краіны ў цяперашні час на- й больш паўтара мільёна Ў. У гэтым годзс ВНУ выпу- больпі 230 тысяч спецыялі- ірымуць на першыя курсы р ч  чалавек.|  жыцці совсцкай вьштэй- лы настуніла адказная па- івая экзамснацыйная сссія I паважуць поспсхі і на- жрыюць недахоны ў арга- учэбнага працэсу за прай і д .ацыйнай сесіі папярэднічае ргіваў па раду дысцыплін. аказвае, што ў  тых ВНУ, іякіх сочаць за своечасовай рікаў студэнтамі, экзамеяы іяць больш спакойна і аргані- [ Ва і.аль, у  радзе вышэншых н ы х  устапоў нс ўдзяляецц і іаііувагі залівам, многія сту- маіоць іх у  самыя апошнія радіэкзаменамі, а іншы раз I уідні эвзамен-тў. Так было, цад, у перыяд зімовай экза- Ьаіі сссіі ў Молатаўскім гор - Кы туце, у  І-м Маскоўскім }ным псдагагічным інстытуце ых| моў і некаторых іншых пыі навучальных установах. (аеКзначэпнс мае стварэннп ш х умоў для надрыхтоўкі іаўіда экзаменаў. Еіраўніві Нкііканы павлапаціцца аб аб Ітудэнтам былі адвсдзены лнні для самастойных занят вялічан лів месцаў у чы- .аалах, выгадна рэгламента- -работы бібліятэв. Расклад вўвеабходна складаць з улі- працаёмкасці і свладанасці аўікаб даць студэнтам маг- ь без спешві падрыхтаваццл юых экзаменаў. ш  ШІУ па асобных куреах цаіаглядныя лекцыі, што без- і дігіамагае студэнтам лепш рызраць матэрыял пры пад іы іа эвзаменаў. Аднак не- Ты кладчы кі замеет таго, Впйюгай аглядных лекцый цуць; увагу студэнтаў да Тіьгган н яў вывучаемых Цуюіератвараюць іх у  свое- ■етад «нацягвання» сту- Інашдказы па эвзаменацый- вгах.І Гэта не арыентуе сту- |на глыбокае вьшучэнне ву- дцецыплін.замецах павінна быць забя- Івысокая, але справядлівач Вальнаоць. У  нас ёсць яшчэ р  выкладчыкі, якія з лёгкім

На факультэтах універсітэта эа- канчвасцца абарона дыпломяых ра бот. ІІераважная большасць выпуск- нікоў павазала сваю сталасць і доб- рую падрыхтаванасць да самастоП- най практычнай работы.Арганізавана і паспяхова црайш- ла абаропа дыпломных работ н і  
хім ічн ьім  фавультэце. 3 27 рабог 22 ацэнены вамісіяй на «выдатна» і 5 работ— на «добра». Пятнаццаць лопшых работ, явія наюць значны навукойы інтарэс і практычнае зна чэыне, рэвамендаваны да друку і

для выкарыстання ў вмтворчасці.У гэтым сэнсе варта адзна чыць работу студэнта V вурса фізі- ка-матэматычнага факультэта А. М Крыпскага, яві распрацаваў методы- ку спектральнага апалізу алюмінія з вялікай волькасцю крэмнія. Рас- працаваны Крыпскім метад ўкараня ецца ў вытворчасць яа Мінсвім мо- тавелазаводзе.Паспяхова абаранілі дыпломныя работы студэнты гістарычнага і фі- зіка-матэматычнага фавультэтаў. Тут няма ніводнай пасрэднай ацэнкі.
ВЕСТКІ  3 К У Р С А Укомсамольскую групуУ  поўным разгары экзаменацый- ная сесія на геолага-геаграфічным факультэце універсітэта.На першым курсе аддзялення геа- логіі прайшоў экзамсн па асновах марксізма-ленінізма. 17 студэнтаў здалі яго на «выдатна», 37— па «добра» і адзін (Рысевец) на «па- срэдна».

Экзамсп па асновах марксізма-ле- нінізма здалі і другавурснікі ад- дзялення гралогіі. Несур’ёзныя ад- носіны студэнтаў да вучобы і дрэн- ная падрыхтоўка да экзамена пры- вялі да тацо, што выкладчык да- цэнт Н . А. ІІрахарэнка вымушаэ быў паставіць 8 пасрэдных адзнак пры 12 выдатных і 30 добрых.
Гсолагі трэцяга курса здавалі экзамен па арганічнай хіміі. Дацэнт В . Ф. Беляеў ацаніў 15 адказаў на «выдатна», 36— па «добра» і адзін на «пасрэдна».
Першакуііёнікі-географы трымаяі экзамен на курсу «Агульнае зем- лезнаўства». Дацэнт В. А . Навіцкі наставіў 20 выдатных адзнак, 12 добрых і дзве пасрэдныя. А студэнт- ка Пітуланніна ўмудрылася нават атрымаць «нездавальнягоча». Такі выяів эвзаменаў павінен сур’ёзна

ўсхвалявацькурса.
III курс географаў паспяхова здаў эвзамен па эканамічнай і  палі- тычнай гсаграфіі замежных краін. 3 атрыманых адзнак— 19 выдатных і 9 добрых. Таксама паспяхова прай- шоў тут экзамен па недагогіцы. Да- цэнт Л. В . Шашвоў ацаніў адказы 20 студэнтаў на «выдатна» і  васьмі на «добра».

*Чацверакурснікі аддзялення геа- графіі трымалі экзамен па палітыч- най эканоміі соцыялізма. Эвзамен выявіў абыякавы падыход некато- рых студэнтаў да вывучэння гэтагт важнага прадмета. Еандыдат навук Ф. В. Баравів паставіў 7 «выдатна», 12 «добра» і  2 «пасрэдна» (Марка вай і Еоршун). * -Радуюць сваімі ведамі студэнты IV  курса хімічнага факультэта. У хуткім часе яны раз’едуцца на лет- нюю практыку, а зараз прыкла- даюць усе намаганні, каб пасняхова здаць сесію. Нядаўна яны здаді экзамен па гістарычнаму матэрыя- лізму. 31 выдатная адзнака і 17 добрых— такі вынік экзамена. Нг менш наспяхова здадзен імі экзамен па палітычнай эканоміі соцыялізма.

Э к з а м е н  
па палітэканомііВывучэнне вурса палітэканоміі патрабуо ад студэнта ўпартай, сіс- тэматычнай работы над праднстам на нрацягу ўсяго нучэбнага псрыя ду. Тут значна больш, яв у якой- небудзь справе, нсцярпімы штурмаў- шчына, схопліванне «вяршкоў». Справа ўсвладняецца яшчэ і тым, што па вурсу палітычнай эваноміі няма спецыяльнага падручніва і студэнтам нрыходзіцца вывучаць прадмет па першаврыніцах і адры- вачных вучэбных дапаможнівах.Гэта патрабуе ад студэнтаў асаб- ліва сур’ёзных і добрасумленных ад • носін да прадмета, глыбокай і сістэ- матычнай прапрацоўві матэрыялу на працягу ўсяго навучальнага года.Прайшоўшы нядаўна экзамен па палітычнай эканоніі соцыялізма на I V  вурсе аддзялення журналістыкі павазаў, што тольві штодзённае і настойлівае вывучэнне натэрыялу дае станоўчыя выніві. Грунтоўныа веды выявілі на эвзаменах тт. Ста- радворцаў, Ткачоў, Грышкевіч, Пла- тонаў, Тарас, Жалняркевіч і іншыя.Гэтыя студэнты і на працягу ву- чэбнага года авуратна наведвалі се- міпарскія заняткі, старанна да іх  рыхтаваліся, автыўна выступалі. Іх адказы на эвзамене былі выдатнымі.Ніжэй сваіх магчымасцей адказ валі Л. Мартынюк, П. Тарубараў, В . Бровікаў, I . Міроненка, С. Гаціла і  іншыя. Адвазы іх  былі не бліску • чымі, хоць яны ўсе мелі магчынасць атрымаць выдатную адзнаку. Слабас веданне псршакрыніц выявіла сту- дэнтка А. Гарунова. Студэнтка Е . Ермакова не змагла дастатвова поўна расказаць аб пастанове верас- нёўскага Пленума ЦЕ ЕП СС. У  цэ- лым IV  курс аддзялення журналі- стыкі— падрыхтаваны вурс. Веды студэнтаў у  болыпасці глыбокія і  надзейныя. Трэба толькі, ваб усе зразумелі, што ад совецвага журна ліста патрабуюцца ўссбаковасць аду- кацыі, высокі ўзровснь ведаў і, перш за ўсё, глыбокае веданне бессмярот нага вучэння Маркса —  Энгельса —  Леніна— Сталіна.

я. смольны.

Ф і л і я л  У с е с а ю з н а г а  г е а г р а ф і ч н а г а  т а в а р ы с т в а13 мая ў  Вялікай аудыторыі хім- ворпуса адбылося арганізацыйнас насяджэпнс Беларускага філіяла Усе- саюзнага геаграфічнага таварыства.

адзнакі. вальняюча Еарагандзінскім работы сяродІяайісесіі ў|іястытуце экзамінатары па і і і і і  ўсімі шляхамі імкну Мяшуць» студэнтаў, пака- | зусім! нездавальняючыя ве- наючы пры гэтьш у  разліг» |га роду пабочныя матывы.

студэнтау інстытута.Экзамеіш — адказны нсрыяд у жыцці студэнтаў і выкладчыкаў. Патрэбна зрабіць усс неабходнас для таго, каб экзамсны прайшлі аргані зава'на, нлённа.
(«Правда» ад 19 мая 1954 г.).

транспартных трасаў поўднёвых раёнаў Беларусі.3 цікавым дакладам выступіў член Совета Усесаюзнага геаграфіч- нага таварыства доктар геаррафіч- ных навук прафесар 0 . Банстанці- наў.Затым адбыліся выбары Совета Беларускага геаграфічнага тавары- ства і Рэвізійнай камісіі.Старшынёй Таварыства аднагалос- на абран віцэ-прэзідэнт АН БССРI. С. Лупіновіч, членамі Совета прафесар Г. Г. Шэнберг (Магілёўскі педінстытут), Ф. С. Марцынкевіч,A. Н. Трухан (інстытут народнай гаспадаркі), загадчык кафедры фізіч- най геаграфіі нашага універсітэт.чB. А. Дзяменцьеў, дацэнт В. А. Навіцкі.

Цяпер беларускае Таварыства на- лічвае 26 членаў. Плануецца шыро- кае ўцягненне ў яго работу наву- ковых работнікаў, выкладчыкаў геаграфіі сярэдніх школ, студэнтаў.Намечана ўключыць у  план ра- боты сістэматычнае правядзенне лек- цый, і дакладаў для насельніцтва.Усесаюзяае геаграфічнае тавары- ства перадасць нашаму філіялу каштоўную бібліятэку, у  якой бу- дуць сабраны нрацы па пытаннях геаграфіі, выдадзеныя за апошнія сто год.На здымках: I. Прафссар 0 . Еан- станцінаў чытае даклад на пася- джэнні БГТ. 2. Члены Совета Бела- рускага геаграфічнага таварыства.
Фото і тэкст Р. Ясінскагэ, Б. Брэйво.

Аб задачах Геаграфічнага тавары- ства БССР расказаў віцэ-нрэзідэнт АН БССР нрафесар I. С . Лупіновіч. Ён сказаў, што перад арганізўіочыя- ся беларускім аддзяленнем Таварыст- ва стаяць вялікія і адказныя задачы. Прадстаіць далейшае вывучэннг прыродных рэсурсаў, праблемы Па- лескай нізіны і лепшая планіроўка



* 3 А С Т А Л І Н С К І Я  КАД^РЫ

ХАЙ ДРУЖБА  СТУДЭНТАЎ КВІТНЕЕ НА ВЕкТ
Расказ аб ж ыцці і  справах калект ы ва брат няга Кіеўскага універсіт эт а★  ★  ★  ★  ★  *•

Н О В Ы Я  Б У Д Ы Н Н І  У Н І В Е Р С І Т Э Т А( г у т а р к а  з  р э к т а р а м23 мая ў сталіцы сонсчнай Украіны— Кісвс ў  азна- менаванне 300-годдзя ўз’еднаппя Увраіны з Расіяй адбылася закладка повага будыпка Кісусвага дзяр- жаўнага унівсрсітэта імя Т. Г. Ш эўчапкі.Гэта будзе сапраўды вслічнае збудаваннс, якое вар- та пашай эпохі, номпік пямсркггучай дружбы рускага, украінскага і другіх братніх народаў нашай вяліва.т Айчыны. Збудаваннс новага будынва універсітэта з’яўляецца ярвім сведчаннем бацькоўсвіх влотіатаў роднай Комуністычнай партыі і Совецкага ўрада, кло- патаў аб студэнтах і  выкладчыках, аб далсйшым ма- гутным развіцці совецвай культуры.Новы будынав, давладнсй свазаць, будынві, таму што іх  невальві, будуць узводзіцца ў Кагановіцвім раёнс сталіцы Увраіны супраць Рэспубліканскай сель- свагаспадарчай выстаўві. Па памерах вучэбныя кар- пусы амаль у  тры разы перавысяць існуючьія пло- шчы. Дастатвова свазаць, што плошча, на якой раз- месцяцца вучэбпыя каргіусы з інтэрнатамі і  падсоб- нымі памяшваннямі, дасягне 208 гевтараў. Горда ўздымуцца ўвысь свстлыя, прасторныя, пяціпавяр- ховыя будыпкі вучэбных карпусоў. У  цэптральнай частцы вышыня будынка дасягнс 9— 10 паверхаў.Многія фавультэты размесцяцца ў  спецыяльна ад- ведзеных для іх  вучэбных карпусах. Біёлага-глеба- знаўчы фавультэт, хімічны і фізічны будуць займаць асобныя карпусы. Прадугледжваецца, што ў  асобных варпусах будуць размешчаны гістарычны і геаграфіч- ны фавультэты. Будзе пабудавана памяшканне біблія- тэві з вялівімі чытальнымі заламі, павоямі для вабі- нетаў і кнігасховішчамі.У  новых памяшканнях універсітэта размесцяцца шматлікія аудыторыі, вабінеты, лабараторыі, залы і павоі для гуртвоў мастацкай самадзейнасці і  спар- тыўных секцый. Толькі вучэбныя варпусы будуць мець 2200 павояў. Тут будуць створаны ўсе -ўмовы для паспяховай вучобы і  навуковай работы, а таксама длн арганізацыі культурнага і  вясёлага адпачынву студэн- наў. Кожная аудыторыя будзе ўмяшчаць значна больш студэнтаў, чым самыя прасторныя ў цяперашнім цэн- тральным корпусе. Аврамя таго, кожны факультэт бу- дзе мець спецыяльныя аудыторыі, дзе змогуць слу- хаць левцыю студэнты адначасова да 300 чалавек. Кабінеты будуць забяспечаны ўсімі неабходнымі на- гляднымі прыборамі і дапаможнівамі. Лабараторыі аб- сталяваны першавласнай айчыннай тэхнівай. Гэта дасць магчымасць прыцягнуць да навуковай работы

т а в . А .  3 .  Г о л ік а м )болыпасць студэнтаў для вырашэння імі навуковых праблем у  сценах універсітэта.Важную ролю ў  выхаванні студэнцтва адыгрываюць культурна-масавая работа, чытва папулярных левцый на пытаннях гісторыі навуві і тэхніві, літаратуры і мастацтва, сустрэчы з перадавікамі вытворчасці, знат- нымі людзьмі краіны. Усё гэта ўлічваецца ў  праевце новых будынкаў універсітэта. У  галоўным корпусе будзе знаходзіцца вялікая зала на 1500 месцаў са сцэнай і дапаможнымі пакоямі, і две малыя залы па 500 мссцаў кожная. Аврамя таго, кожньім двум фа- культэтам будзе прадастаўлена адна зала на пяцьсот месцаў.Значна расшыраецца рабдта спецыялькых навуко- вых устаноў універсітэта. У  новых намяшканнях раз- месцяцца астранамічная абсерваторыя, геафізічная і мстэаралагічная стапцыі. Йа плошчы ў  28 гектараў будзе разбіт батанічны сад <з шматлівімі аранжэрэямі1 лабараторыямі.Побач з вучэбнымі варпусамі вырастуць шматпавяр- ховыя будынкі студэнцвага інтэрнату, дом для вы- кладчыкаў на 200 пакояў і  майстэрні бытавога аб* слугоўвання. Студэнцкі інтэрнат будзе самым вялікім у  горадзе. У  ім размесцяцца 6 тысяч чалавек. У  вож- ным з пакояў будуць жыць па 3— 4 студэнты ці2 аспіранты. Пакоі будупь абстаўлены ўтульнай камфартабельнай мэбляй. У  студэнцвім гарадку будзе ўсё неабходнае для навуковай работы, вучобы, куль- турнага адпачынку: кінотэатр, сталовыя, атэлье, ма- газіны і г. д. Да паслуг жыхароў студэнцкага гарад- ка— спартыўны вамбінат з уласным стадыёнам, басей- ны для плавання, залы для розных відаў спорту.У  той час, калі будуць уведзены ў  эксплуатацыю новыя будынкі, ва уяіверсітэце будзе займацца каля сямі тысяч чалавек, але ў сё -к  будзе магчымым вучы ц- ца ў  адну змену. У  сваю чаргу гэта дасць магчымасць шырэй разгарнуць знелекцыйную работу ў  чыталь- ных залах і кабінетах, гуртках мастацкай самадзей- насці, спартьгўных секцыях.Збудаванне новых карпусоў універсітэта— вяліві па- дарунак нам, студэнтам і  выкладчыкам аднаго з ста- рэйшых В Н У  краіны. Гэтае новае праяўленне баць- коўскіх клопатаў Комуністычнай партыі і  Совецкага ўрада аб усямерным развіцці навукі і  культуры а б і- вязвае студэнтаў і вывладчьшаў вышэй узняць узро- вень ідэйнй-выхаваўчай, вучэбнай і навуковай рабо- ты, выхоўваць для Радзімы высовавваліфікаваных спе< цыялістаў розных галін народнай гаспадарві.

На здымку: у  кабінеце філасофіі КДУ.

С Я Б Р Ы

СТУДЭНЦКАЯ ХАРАВАЯ КАПЭЛАХаравая капэла Кіеўскага універ сітэцкая харавая капэла. 3 1950 гсітэта заснавана ў  1853 годзе вы датным кампазітарам, класікам укр-і- інскай музыкі Міколаю Лысенка, які вучыўся ў той час ва універсітэце У  дакастрычніцкі перыяд хор быў толькі мужчынсвім. Нс раз ёп выступаў у Пецербурзе і Масвве.Сапраўдным масавым харавым ка лектывам стаў ён пасля Кастрычпіка Ужо ў 30-я гады сн быў удзельні кам Усесаюзнай харавой алімпіяды.Адразу-ж ласля ўзнаўлення за* няткаў ва ўніверсітэце пасля вы звалення Кісва ад гітлераўскіх за хопнікаў была адноўлена і універ

яе кіраушком з яуляецца дырэктар Украінскага народнага хора Я каў і Міхайлавіч Мішчанка.У  1951 годзо хор упершыню вы- стулаў на рэспубліканскай алім- піядзе і заняў трэцяе месца. А ў 1953 годзе ў  дві зімовых канікул !ен пабываў у  Маскве, паспяхові выступаў у Маскоўскім універсітэц1,| у клубе Совета Міністраў СССР, I Цэнтралыіым Доме работнікаў ма*I стацтваў.24 красавіка гэтага года жаночы састаў хора ўдзельнічаў у  капцэрці

Н а  здымку: зводны хор універсітэтпа.

украінскага мастацтва ў Вялікім тэатры Саюза ССР для дэпутатаў Вярхоўнага Совета СССР. На кан- цэрце прысутнічалі члены Урада і Цэнтральнага Камітэта КНСС.На рэспубліканскім аглядзе ма- стацкай самадзейнасці 1954 года, ісрысвечаным 300-годдзю ўз’еднання Украіны з Расіяц, універсітэцві хор заняў другое месца.У дні дэкады рускага мастацтва ў Кіеве ўдзельнікі хора Кіеўскага уні* версітэта сустрэліся з лепшымі творчымі калектывамі краіны— Ле- нінградскай дзяржаўнай акадэмічнай капэлай, рускім народным хорам пад 'КІраўніцтвам Свешнікава, хорам імл Пятніцкага, Чырвонасцяжным імя Александрава ансамблем Совецкай Арміі.У  рэпсртуары хора —  руская, украінская і заходнееўрапсйская класіка, украінскія, рускія, грузін- скія, малдаўскія народныя песні, а таксама беларуская народная песня «Хацела мяне маці», песвя Палон- свага. «Вечарынка ў калгасе» і інш.Да святкавання 300-годдзя ўз’ед- нання Украіны з Расілй хор пад- рыхтаваў спецыяльную праграму—  украінскія і рускія народныя песю, песню Мурадэлі «Украіна і Расія» марш а онеры Данькевіча «Багдан Хмелыііцкі», «Гей^ не днвуйте, добріілшдн» і ІНШЫЯ. 0 . КАЛІХЕВІЧ.

Іх дваццаць— і ўсе сябры,— такі- мі ведае філалагічны факультэт сту- дэнтаў IV курса аддзела логікі і псі халогіі. Сябры ў  працы, сябры ў вольны час, сябры ў  шчасці, сябры і ў  нядолі.3 першага курса гэтая група зай- маецца толькі на «выдатна» і «доб- ра». Цяпер у ёй 9 выдатнікаў. А студэнтка Т. Чэрняхоўская, сакра- тар комсамольскага бюро аддзела, удастоена стыпендыі імя Ушынскага.—  Мы патрабавальны да сябе. Пагэтаму мы заўсёды гатовы да нрактычных заняткаў, пагэтаму ўзорна выступаем на семінарах,—  расказваюць студэнты групы.Зразумела, чаму ў заліковых кніж- ках пераважаюць выдатныя адзнакі. Зразумела, чаму школьную практы- ку восемнаццаць з дваццаці правялі толькі на «выдатна».Добрым, поўным жыццём жывуць чацверакурснікі. Сумесная праца ўжо з першага курса стала галоў- ным для кожнага члена гэтага невя* лікага калектыва. Многа карыснага сумелі зрабіць яны за годы вучобы ва універсітэце.Часта збіраецца група, каб разам са сваім групоргам А. Мастовай вы- рашыць, што-б яшчэ зрабіць у  блі- жэйшы час. Трэба наведаць падшэф- ны дзіцячы дом. У  красавіку, су- стрэўшыся са сваімі маленькімі сяб- рамі, група падарыла ім невялікую бібліятэчку. Хтосьці прапанаваў правесці вечар, прысвечаны Шаляпі- ну. Рашылі зрабіць гэта так, як і вечар, прысвечаны Рахманінаву,—  правесці яго на кватэры, за чаем. Знайшліся жадаючыя заняцца арга нізацыяй музыкальнага афармлення, другія падшуквалі матэрыялы ар вялікім майстры сцэны, некаторыя рыхтавалі ілюстрацыі. А вечарам, пасля лекцыі, сабраўшыся ў цесным кругу, студэнты цікава і з карысцю нравялі свой вольны час.Ведаюць і любяць чацверакурсні- кі мастацтва. Міма іхняй увагі н-5 нраходзіць ні адна навінка ў жыцці мастацтва. Акрамя стыхійных абмер каванняў кожнага новага спектакля,

новага кінофільма, у г р Я  дзяцца ‘ гутаркі, якія Я  Іаглядам літаратурных ш  іведчых выданняў. Так уц Ізацікавіла гутарка « ■  часопіса «Октябрь». прайшоў дыспут па кнш  кіна «Глыбокая плыньаДУсім ц ік а в я ц ц ^ с т Д  часта наведваюць музеі, I  Ітрыкатажнай і кніжна-1 'фабрыках. Будучы педа| многае ведаць і ў першуЯ даць жыццё людзей. Сам I быць сапраўдным чалайаБыхаваннем ^ож нагаі на пастаянна займаеццаі IV  курса. У  групе даўноГ добры звычаб гаварыць ] Іма і  адкрыта. Да гэтага |' добра помніцца сход на 1 Ітарым аб кожным» і «д біў ты, каб стаць сапраў гогам?» Гэта было доб|{ для кожнага.Добра працаваць ра зам і  адпачываць. Ужо I лікая комсамольская дру студэнтаў універсітэ курса горнага факульт політэхнічнага інстыт праводзяць яны свой разам бываюць у тэаі разам сустракаюць свяЧацверакурснікі прв усё агульнымі сіламі. | адзначаюць дзень нара, таварышаў, нядаўна суі кавалі вяседле сваёй сяі кая песня заўсёды спаді—  Мы вельмі любіі нас усе спяваюць,— | дзяўчаты.—  I вершы любім скл ліва жартоўныя.Я к роднымі сталі ету| ды сумеснаб вучобы. I  ведае свайго таварышш сябе.Вялікая, адвазная прац праз год. Яны раз’едуіГІ месцы, але і тады засш рамі.
С. ПАІ

М ам эры ялы  гэм ай ст аронкі арганізі 
калектывсім рэдакцы і шматтыражнай г(Ш  
К іеўскага дзярж аўнага універсітэт а імя Т,I 
Ш э ў ч э н к і ш3 а  радянські кадріі• .  Ч



Арганізавана правесці дзяржаўныя экзамены
ЗА С Т А  Л І Н С К  1 Я К А Д Р Ы 12(198)

■  У гэтьш годзс наш універсітэт В ііп с в а е  вяліві атрад нададых спз* Ія .ііст а і' для народнай гаспадаркі, Апукі і вультуры враіны. Праз ме- К ц — два 311 маладых людзсй атры- Кюць пуцсікі і  жыццё і раз'едуц- ў розкыя раёны рэспублікі. ■Студэнты-выпускнікі універсітэтгі Н б а ч  з абаронай дыпломнай работы К » іці, дзяржаўныя экзамсны па ріовах марвсізма-лснінізма і па тосцылльных прадмстах.|Дзяржаўныя экзамсны з'яўляюццз Шлычным этапам у надрыхтоўцч й іа д ы х  спсцыллістаў. Лны падня- д|ць не толькі вынікі іх вучобы п.і ріверсітэде, але і з'явяцца сур’ёз- ній правсркай работы кожнай ка- т|ры, кожнага выкліідчыка.■ Зібсспячэннс выдатнай падрых- 'ікі і аргапізаванага правядзснн.ч жаўных экзамснаў— выключнч ,;кая справа, першаступеннаіі ача грамадскіх і  спсцыялыіы> Зедраў, партыйных і комсамоль- ]«віх арганізацый факультэтаў. Комуністычная партыя і Совецлі мд вучаць, што маладыя людз:, кія заканчваюць ВП У, павіннь. 
-Ць не толькі добрымі спецыялі- стамі, але і  ведаць асновы марксісц- 'гденінскан тэорыі, умсць пры- ^няць яе ў  жыцці. Марксісцка

лснінскао вучэннс ўзбройвае мала дых спецыялістаў всданнсм завопаў развіцця грамадства, натхняс і мабі- Ілізуе іх на автыўны ўдзел у ба- рацьбе за пабудову комунізма.Бафсдры грамадскіх навук павін ны прыняць самы автыўны ўдзел у падрыхтоўцы і лравядзснні дзяржаў нага экзамсна па асповах марвсЬ- ма-лснінізма. Са студэнтамі-выпуск- нікамі неабходна праводзіць інды відуалыіын і групавыя клнсульта- цыі на важцсіішых пытанііях гі- сторыі ГОІСС, палітычнан эваноміі. марксісцва-лснінскай філасофіі.Дэканы, партыйныя і комсамоль- скія арганізацыі павінны ўзяць пад нсаслабны каптроль усю справу лравядзсння дзяржаўных акзамснаў.Студэнтам пятых курсаў нсабход- на цалкам псраключыцца на пад- рыхтоўку да экзамснаў, засвоіць агллдныя лскцыі, лрапрацаваць ра боты класікаў марксізма-лснінізма, рэкамсндаваныя праграмай, наўта- рыць свае запісы па пытаннях марксісцка-ленінскай тэорыі, зробле- ныя за пяць год вучобы ва упівер сітэцс.У  нас ёсць усс магчымасці добра падрыхтавацца і ўзорна правесці Ідзяржаўныя выпускныя экзамсны.

У ТЭРМІН ЗАКОНЧЫЦЬ БУДАЎНІЦТВА ІНТЭРНАТАЎ----------------------------------------------------------  *  *  *Па Белдзяржуніверсітэту ўвесці ў  эк- сплуатацыю два студэнцкія інтэрнаты плошчай 1.860 кв. метраў у жніўні і асво- іць на будаўніцтва 24-кватэрнага жылогя
дома па Вайсковаму завулку 300 тыс. рублёў.( 3  п астан ов ы  С о в е т а  М ін іс т р а ў  Б С С Р  і Ц э н т р а л ь н а га  К а м іт э т а  К П  Б е л а р у с і) .★  ★  ★БУДАЎНІКАМ ПАТРЭБНА ДАПАМОГА

Па закліку РадзімыІУсяго некалькі тыдняў аддзяляс ад таго часу, калі ыы, выпуск- І і універсітэта, атрымаем дыпло- мы высокакваліфікаваных спецыя- т га ў .■Пройдзен пятнаццацігадовы шлях втчобы ад парты першакласніка да шіверсітэцкай аудыторыі. Я кі ціка- Т  і цудоўны шлях!Й калі гэтыя пятнаццаць год нас ^ры лі, выхоўвалі, дык зараз на- гпіла пара ўсе накопленыя і сістэ ітызаваныя намі веды прынесці нч кірысць сваён Радзіны.Т із я к у ю ч ы  бацькоўскім клопатам іуністы чнай партыі і Совецкага рада мы атрымалі вышэйшую аду- ш ш .р іі могуць аб гэтым марыць юнакі Ш яўчаты  ў капіталістычных краі (ніх? Для дзяцей рабочых і сялян у Іфаінах капіталу закрыты дзверы ў явуку. I калі якому-небудзь «шчас • лш ыку» пашанцуе скончыць ВНУ, дык ён усёроўна не знойдзе работы.

Толькі ў  Совецкім Саюзе моладзі шырока адкрыты дзверы ў  інстыту- ты, універсітэты. У  гэтым годзе уні версітэт заканчвае некалькі сот ча- лавев. Сярод выпускнівоў і геогра- фы, і  літаратары, і хімікі, і гісто- рыкі, і журналісты.Усе яны з радасцю і ахвотай раз’-  едуцца ва ўсе куткі Беларусі, каб панесці свае веды ў масы.Мне, ж  журналісту, прыдзеццп працаваць у  раённай газеце. Гэта ўскладае на мяне асаблівую адказ- насць, бо журналіст павінен пепа- срэдна ісці ў  нагу з жыццём, зма- гацца за ўздым сельсвай гаепадарк-" і прамысловасці.Радзіма накіравала мяне ў  Васілс- віцкі раён, і я прывладу ўсе свае намаганні, каб апраўдаць высокае званне совецвага журналіста. Гэтаг.ч патрабуюць ад нас Комуністычная партыя і Совецкі ўрад.
Э. СУШКЕВІЧ,

студэнт V курса аддз. журналістыкі.

Да канца змены яіпчэ нскалькі гадзін. ІІа рыштавашгях унівсрсі тэцвіх інтэрнатаў прахаджваюццч рабочыя. Дзяўчаты-тынкоўшчыцы назвсшвалі з вокан ногі і любуюцці наваколлсм. Тут не адчувасцца пра- цоўнай абстаноўкі, не чутна шуму будаўніцтаа. Па ііершы погляд можа наказацца, што ў рабочых абсдзенны псранынак. ІІа снравс-ж добрчн трэць будаўнівоў не запята работай з прычыны адсутнасці матэрыялаў.Алс вось раздаецца радасны вов- ліч тынкоўшчыц: Прывезлі! Пад’е- хала машына з алсбастрам і цэнсн- там. «ІТу, на сёння будзе работа»,—  думаюць яны, і  тут-жа закіпас пра- ца. Затое сталяры працягваюць свой вымушаны адпачынак. Яны рання чаваюць дошак...Праходзіць дзень, але значных змсн на аб’сктах не прыкмячаецца Здача ў эксплуатацыю двух новых унівсрсітэцвіх інтэрпатаў ужо ў  трэ- ці тэрмін— да пачатву новага на- вучальнага года— ставіцца пад па- грозу.У  чым-жа справа?.. Яна ўпіраец- ца, авазваецца, у  раўнадушша гра- мадскасці універсітэта і  нашых гаспадарнікаў. Далей разважанняў

аб дапамозе будаўнікан не ішоў нс- безвядомы т. Зюба. Зусім ііядаўлі прарэктар па адміністратыўна-га- спадарчай частцы т. Адамчыв так- сама сказаў шімала прамоў у тым- жа кірунку. А нопм нрарэктар т. Зайцаў павуль што раскачвасццаСвоечасовая здача ў эксплуатацыю інтэрнатаў— вроўная справа уніпер сітэта, якой, нажаль, нс надаіоць увагі не толькі гаспадарнікі. Аб гэ- тым гаворыць хаця-б той факт, што толькі тыдзень таму назад пасля доўгіх дэбатаў камітэта комсамола і прафвома было выратана аказаць будаўнівам практычную дапамогу —  арганізаваць нядзельнік. Але вось піто расказвае аб гэтых «нядзельні- ках» прараб будаўніцтва т. Салоха:—  У  панядзелав працаваць пры- шло студэнтаў трыццаць. Праз поў- гадзіны іх было ўжо 15. А праз га- дзіну— ніводнага. Такая-ж з’ява на- глядалася і ў  аўторав. У  сераду: ж і чацвер студэнты не прышлі зусія. У  суботу на працягу тольві адной гадзіны працавала ўсяго шаснац- цаць чалавев.Вядома, пры такой «дапамозе» становішча не палепшыцца. Так затухае ваштоўнае пачынанне на-

шых кіраўнікоў, якія, запісаўшы 1 пратакол ластанопу, забмліся іір-1 яо выкананме.Мпога мог-бм дапамагчы будаўніі кам інжынср будаўнічых работ у іі і і  ікрсітэта т. Ж.’.лконіч. Нсльгі сказаць, каб ён не бываў на аб’ск I тах. Алс ідзс сн туды, калі яму н аі трэбна прайсціся па свсжым паветі ры. На крайняй мсры ад гэтых в ізіі таў будаўнікі не адчулі кармсціі Тав. Жалковіч, як і в. а. нраі рэктара т. Зайцаў, нс прымаюцгі ніякіх мср супраць самаўпраўстші галоўнага інжынера пятага ўпраў-І лення будтрэста № 1 т. Тоўсцікаі яві зняў з будаўніцтва іптэрната)] лспшуіо брыгаду тынкоўшчываўі А тое, што рабочыя гадзінамі пргн стойваюць у чаканні матэрыялаў, ня пыклівае ў гэтьіх незадачлівых га-І спадарніваў ніякага пачуцця адказ яасці.Да пачатку новага навучальпаг; года засталося нямногім больш троа месяцаў. Між тым, маюцца прадпа сылкі, што і да гэтага тэрміпу сту- дэнты не атрымаюць інтэрнатаў Прадухіліць гэты чарговы зрыў— зло-| бадзённая задача ўсёй грамадскасці універсітэта. Э. ЮР’ЕЎ.
Н А Ш А Б А В Я З А К

Ю . Г У С Е В
Днпломмрованная невеста

Под сенью дуба, на лесной
опушке,

Случайно Дятел встретчлся с 
Кукушкой. 

(Когда-то здесь она в семнад- 
цать лет 

Друг другу даліі верностіі обет). 
Он так « сяк—не может под- 

ступаться:
Кукушка не Кукуш ка, а Ж ар- 

птаца.
Цветама радугц горат её наряд, 
Ч прошн модные, как звездоч- 

ка, ыскрят.
Но, к счастью, улучав запгме- 

ныя момент,
Он выплюнул такой ей комп- 

лементі
—Как вы горды, как вы спесавы, 
Н не в прамер родне—стропта-

вы,—
Кукушку Дятел упрекал.
—О, боже мой, какой нахал,— 
Она ему в ыстераке вскріічала!— 
Легко сказать: я анстатут 

кончала,
Л ты?...
—Лестехішкум...

—мелка твоа мечты. 
%-ЛеСнак, презренный кратакан, 

Тебе ла говорать об этом? 
—Ведь я знакома с высшам све-

том,
А ты кто есть?

Осановый чурбан.

Ученый слон мне кЛанялся 
учтаво,

Он говорііл, что я талантла- 
ва, красява,

Сам Лев мне руку целовал 
Н  собственную дачу предлагал. 
Я  согласялась быть его женой, 
Как только разведётся с той. 
(На Дятла хлынул целый водо-

пад
Заумных слов, прамеров а 

цнтат).
—Ты должен сам понять, что 

я тебе не пара, 
Работать, жать в лесу — всё 

для меня отрава.
Я  город полюбала всей душой, 
Ж енах мне нужен не простой— 
С образовашіем,
Зарплатою большой,

почётным званьем. 
...Опеш ал наш герой,
Он был простым работчаком 

лесхоза.
Когда-то нравался Кукушке

той,
Ну, а теперь она—„учёная“ 

заноза,
* *

*
У  этой басна нет мораля, 
Таках Кукушек мы встречала: 
Окончат ішстатут — а оыбор 

«х таков:
Домохозяйкама —у  знатных 

женііхов.

Ужо каля двух год на тэрыторыі універсітэцвага гарадка вядзецца бу- даўніцтва двух інтэрнатаў, явія па- вінны быць здадзены ў эвсплуата- цьпо да пачатку будучага навучаль- нага года. Рабочым авазваюць невато рую дапамогу студэнты. Яны праца- валі на будоўлі яв летам мінулага года, так і  цяпер, у  часы суботнікаў.Але гэта толькі адзін бов тоб да памогі, якую мы можам авазаць ра- бочым, занятым на будаўніцтве ін- тэрнатаў. Мы можам і павінны весці там таксама і культурна-маеавую і палітыва-выхаваўчую работу. На я:аль, ёю сур’ёзна не займаліся ні вамітэт вомсамола, ні прафвом.Магчымасці праводзіць такую ра- боту ёсць. Для рабочых можна кож- ны тыдзень чытаць лекцыі і давлады на палітычныя і  навувовыя тэмы, наладжваць вечары адпачынку з ванцэртамі мастацвай самадзейнасці і танцамі. Але ў гэтым годзе нашы- мі студэнтамі і- выкладчывамі не было прачытана для рабочых ііівод- нага даклада, не правсдзена ніводнай гўтарві. У  врасавіку быў запланавач ванцэрт мастацкан самадзейнасці. для будаўнікоў інтэрната, але і ён быў сарваны і перанесены на неаз- начаны тэрмін.3 дванаццаці да першай гадзіны ‘дня ў рабочых— абедзенны перапы- нав. Чаму-б у  гэты час агітатарам з ліву студэнтаў не правесці сярод рабочых гутарку, не прачытаць све- жы нумар газеты, або расказаць аб міжнародных падзеях? Але вамітэг комсамола нават не ўдасужыўся вы дзеліць агітатараў.—  11 мая на пасяджэнні камітэ- та абавязкова выдзелім людзей,—  абяцаў т. Раваў.Але прабшло 11 мая, адбылосл ііасяджэнне камітэта комсамола, а агітатараў усё яшчэ не замацавалі за рабочымі інтэрната.

На будаўніцтве адсутнічае нагляд- ная агітацыя, няма лозунгаў і пла- катаў. Няма і  Дошкі гонару, хацл зрабіць яе пры дапамозе членаў фотагуртва не тав ужо і цяжва. Не выпускаецца і  насценная газета, не наладжан выпуск «баявых ліст - коў». Рабочыя абралі з свабго асяроддзя членаў рэдвалегіі, але без кваліфіваванай дапамогі яны не змаглі прыступіць да работы. Гэта тым болып недаравальна, што ва універсітэце існуе аддзяленне жур- налістыві, студэнты якога могуц-. дапамагчы рабочым у выпусву на- сценных газет.—  Здаецца, гэтым даручана было заняцца намесніку сакратара каыі тэта комсамола Л. Багданаваб,—  гаворыць адказны за жыллёва-бы- тавы севтар камітэта т. Кастылёў, яві непасрэдна адказвае за станові- шча спраў на будаўніцтве інтэрна- таў.Але Л. Багданава аб такім дару чэнні ніколі нават не чула. А ад I вазныя за друк ад камітэта ЛКСМБ { і прафкома А. Мажэйва і Л. Сева- сцьянчык не паклапаціліся аб ты», каб вызначыць студэнтаў-журналі • стаў у  састаў рэдкалегіі рабочых.Ды ці мала існуе іншых спосабаў дапамагчы рабочым ажывіць вуль- турна-масавую работу. На будаўніц- тве працуе 109 чалавек. Гэта ў ас- ноўным моладзь, вомсамольцы. 3 імі можна праводзіць сумесныя вечары адпачынку, сумесныя культпаходы ў кіно і тэатр з паследуючым абмер - каваннем, чытацельсвія ванферэн- цыі. Сярод рабочых многія любяц-. паспяваць, патанцаваць. Чаму-б нс дапамагчы арганізаваць ім сваю ма- стацкую самадзейнасць? Чаму-б не дапамагчы ім заняцца спортам? Калі нсльга з рабочымі праводзіць сама-

—  Што вы,— адвазала на запра-і шэнне наведацца ва унівсрсітэт ра- ботніца-комсамолка Лена Аксёнава,- там-жа студэнты, а я— у ватоўцы...і Вядома, мы хацелі-б прыйсці да вас. А то нрыдзеш дамоў і спаць. Часаміі толькі патанцуеш на «пятачву». На- ват у наш ленвугалок заходзіць неі хочацца: там тольві хлопцы гру- ваюць у «вазла». Я  чула шмат доб- рага пра оперны тэатр, але баюся ісці: не зразумею. Вось ваб хто рас- тлумачваў... Або з кнігамі. Прачы- тала «Белую бярозу»— многа незра- зумелага, аб многім хацелася-б па- гаварыць, а няма з вім.Чаму-ж сапраўды тав здарылася, што работніца, якая будуе інтэрнат ;| для нашых студэнтаў, не бачыць у студэнтах сваіх таварышаў? Чаму ны, арганізоўваючы культурны ад- пачынак на іншых прадпрыемствах, не можам яго аргапізаваць у сябе пад бовам? Чаму можна шэфствавацт, над аўтазаводцамі і нельга— над бу- даўнікамі інтэрнатаў? Вось сур’ёзныя | пытанні да камітэта комсамола і прафкома.Адсутнасць палітыка-выхаваў- чай і вультурна-масавай работы ся род будаўнікоў. сказваецца на іх працы. Сярод часткі рабочых дрэн- ная працоўная дысцыпліна. Комса- мольская брыгада цесляроў, якую ўзначальвае т. Гамбалеўскі, дапускае брак. Паміж рабочымі не вядзецца соцыялістычнае спаборніцтва. Доб- рых поспехаў дабіліся брыгады тт. Слінько і Стаброўскай, але іх вопыт не распаўсюджваецца, не гіс- радаецца другім.Камітэт консамола (адказнм за жыллёва-бмтапы сектар т. Касты- лёў) і прафвом (старшыня жыллёва- бытавой вамісіі Е . Будавей) павінны ў бліжэйшы час наладзіць шэфскую работу сярод будаўнікоў. Гэта— па- Iстойныя мерапрыемствы, то трэба іх чэсны абавязак усей грамадскасці часцей запрашаць ва універсітэт. універсітэта. А. МАЛЬДЗІС.
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Палепшыць падрыхтоўку аспірантаўКомуністычная партыя, Совецкі ] членаў кафедры. Такое становішч; ўрад праяўляюць вялікія клопаты аб падрыхтоўцы кадраў навуковых работнікаў. 3 года ў год наш універ - | сітэт рыхтуе высокакваліфікаваных навуковых спецыялістаў. Многія яго выхаваццы сталі вядомымі вучоны- мі, здольнымі творча развіваць на- вуку.Аднак ва універсітэце яшчэ неда- статкова ўдзяляецца ўвагі вялікай і важнай задачы— падрыхтоўцынавуковых кадраў. Часта аспіранты заканчваюць аспірантуру без аба- роны дысертацый, ці абарона право- дзіцца са вначным спазненнем. Так, у  1953 годзе з 18 чалавек 8 прад- ставілі і  абаранілі дысертацыі з вя- лікім спазненнем. Затрымліваецца складанне і зацверджанне кафедрамі індывідуальных планаў работы аспі- рантаў. Нанрыклад, планы аспіран таў цершага года навучання Саму скевіча (навуковы кіраўнік Б . А .Лапотка), Дзяжурава (навуковы кі- раўнік праф. Я . Г. Ракаў), Палкіна (навуковы кіраўнік ’ дацэнт А . I .Сторажаў) былі зацверджаны зўсім нядаўна. Многа яшчэ сур’ёзных не- дахопаў і  ў  арганізацыі вучэбнай работы аспірантаў першага года на- вучання. Дацэнт I . М. Ьгыошын доў- гі час зрываў лекцыі для аспірантаў па дыялектычнаму і гістарычнаму матэрыялізму. На кафедры марксіз- ма-ленінізма планы дысертацыйных работ аспірантаў другога года наву- чання былі зацверджаны толькі пасля лютага.Дрэнна наладжана кіраўніцтва аспірантамі трэцяга года навучан- ня. Аб гэтым гаворыць такі факт.Аспіранты кафедры рускай літарату- ры Куцэнка і  Сцепунін фактычна засталіся бе? навуковага кіраўніка, таму што дацэнт Д. А . Палітыка ад- новіўся ад кіраўніцтва аспірантамі, а кафедра (загадчык кафедрм праф. I . В . Гутараў) не прыняла своечасова мер для забеспячэння на- вуковай дапамогі аспірантам.Напісаныя аспірантамі раздзелы дысертацый абмяркоўваюцца на не- каторых кафедрах з вялікім спаз неннен, часта фармальна, бсз неаб- ходнай навуковай крытыкі з боку

на кафедры марксізма-ленінізма, дзе працуюць 7 аспірантаў апошняг: года навучання.3 боку кафедраў і навуковых кі раўнікоў не вядзецца сістэматычны кантроль за работай аспірантаў, не аказваецца ім неабходная дапамога ў  падрыхтоўцы да'здачы кандыдац кіх экзаменаў, у  напісанні дысерта- цый. Адсюль і  вынікі — аспіранты 3 года навучанпя Рагавая, Куцэнка, Касмакова, Шэўчэнка і другія часта зрывалі і не выконвалі календарныл тэрміны па напісанню асобных раз- дзелаў дысертацый.Асабліва нездавальпяюча аргані- завана вучэбная і  навуковая работа аспірантаў-завочнікаў.Адной з асноўных прычын такога становішча з падрыхтоўкай навуко- вых работнікаў у  БДУ з’яўляюцца ў  многім фармальныя адйосіны да падбору аспірантаў. Фармальны па- дыход да справы падбору ў  аспіран- 
ТУРУ прыводзіць да - разбазарваннл дзяржаўных грогаай на навучаннс ня здольных да навуковай дзейнасці людзей. Болыная частка кандыдатаў у  аспірантуру з’яўляецца людзьмі, якія толькі што закончылі унівср- сітэт. Сярод іх  мала тых, якія пран- шлі ўжо сапраўдную практычную падрыхтоўку па спецыяльнасці. Гэта тлумачыцца ў  многім тым-, што ка- федры не падтрымліваюць сувязі з вьпгускнікамі універсітэта, не пры- цягваюць найбольш здольных з іх  да навукова-рэфератыўных семіна- раў на кафедрах, не ствараюць г такімі работнікамі' актыву кафедры і, значыць, не ведаюць, каго з прак- тычных работнікаў можна рэкамен- даваць у аспірантуру.Навуковай частцы і кафедрам уні версітэта, а таксама навуковым кі- раўнікам неабходна звярнуць сур’ёз- ную ўвагу на, палепшапнс падрых- тоўкі навукова-педагагічных кадраў праз аспірантуру унівсрсітэта.Трэба разгарнуць шырокую работу па падрыхтоўцы да набору ў  аспі- рантуру, прычым асаблівую ўвагу ўдзяліць людзям,' якія маюць прак- тычны вопыт работы.

Н. АДАМЧЫК.

• ВА УНІВЕРСІТЭТАХ 
КРАІНЫ

(па старонках 
шматтыражных газет)У  памяшканні гістарычнага фа- культэта арганізавана другая вы стаўка мастацкіх работ студэнтаў універсітэта.На выстаўку было прадстаўлен-і каля тысячы экспанатаў, большач частка якіх— мастацкія вышыўкі і фотаздымкі.

«Сталннец»'
(г. Саратаў)

Студэнты універсітэта сабралі кнігі для бібліятэкі падшэфных кал- гасаў. Дэлегацыя студэнтаў філа- лагічнага факультэта перадала пад- шэфнаму калгасу «ІІерамога» калл 300 кніг. 3 хвалішочай прамовай вы- ступіла намеснів сакратара комса- мольскай арганізаЦыі калгаса т. М. Замкова. Япа падзякавала студэнтаў за клопаты аб калгасе і  выказала на- дзею, што ў  будучым сувязі паміж ВНУ і калгасам будуць яшчэ боль шымі.
«За сталннскне научные кадры»

(г. Фрунзе)

НАТАТКІ ГЛЕДАЧА

ФІЛЬМ АБ БЕДНЯНАХ ІТАЛІІ

У  1954 годзе маладому італьян- гаспадар наймае ўсіх, толькі-б сі скаму рэжысёру П ’етро Джэрмі была браць ураджай. Бадры фільма а п і  прысуджана рымская прэмія «За вядаюць нам аб салідарнасці гаріш- твор кінематаграфіі» за кінофілы і1 коў і  батракоў. Гарнякі адмаўляюЯ «Дарога надзей». Фільм быў цёпла 'ца ад работы і пакідаюць феріЖ сустрэты майстрамі кіно, ён завая- Яны ідуць далей, на поўнач, да ваў прызнанне, ало ўсё-такі цэнзура граніцы, у  пошуках абетаваня яго забараніла. Вельмі праўдзіва было1 краіны— яны вераць, як і ўсе про|паказана гаротнае жыцце простыхітальянцаў. Такая гісторыя стварэн- ня гэтага фільма.Востраў Сіцылія. Шахцёры, да- всдаўшыся пра закрыццё рудніка,
стыЯ людзі Італіі, што яны маюць’ права на працу і шчасцс і што ішыяго даб’юцца. ______Хочацца сказаць некалькі слоу і аб самім калектыве, які стварыўАле прадпрыемстві ты фільм. Рэжысёр П’етро ДжэрЯ

рукі, якія шукаюцьзаключнуюсваёй апошняй паэмы «На ленінскіх [мускулістыя гарах». Цёпла сустрэлі слухачы работы, але яе нідзе няма. Гарнякі выступленне Леаніда Псрша.майскага.1 асуджаны на галоднае выміранне. які прачытаў урывак з сваёй паэм ы |у гэты час у  сяленні з’яўляецца «На крутых бсрагах». 3 вялікім нейкі дзялец Чыччыо. Ён за вялі- задавальненнем праслухалі студэнты [кія грошы абяцае пераправіць гар- віфшы Андрэя Малышкі,Ганчарэнкі, Платона Варанько, уры- г.ак з апавядання «Сэрца» вядомага украінскага празаіка Вадзіма Сабко.У  другім аддзяленні выступілі артысты украінскіх- тэатраў і сту дэнты кансерваторыі. Былі выкана ны украінскія песні і арыі з вядо- мых украінскіх опер.
«Московскнй уннверсктет»

У СВЕЦЕ НАВУКІ І ТЭХНІКІ

СТАРАЖЫТНЫ КІТАЙСКІ СЕЙСМОГРАФ3 далёкага часу славіцца кіта' ская навука. Яшчэ ў першыя ста- годдзі нашай эры ў Вялікай Ся- рэдзіннай дзяржаве— так у той чае называўсЯ Еітай— вяліся дакладны.і астранамічныя назіранні. Бітайскія астраномы ўмелі прадсказваць зац- мснні, апісвалі каметы.Народ, цывілізацыя якога вы- лічваецца тысячагоддзямі, які пада ■ рыў свсту паперу і порах, компас і фарфар, стварыў і першы ў гісто- рыі навукі сейсмограф— прыборадзначаючы землетрасенні.У  гарыстай частцы Еітая пасель- яіцтва всльмі цярпсла ад зсмлетра сенняў. Але як хутка адзначыць, дзе адбылося землстрасеннс, і дапа- магчы пацярпеўшым. I вось ў 132 годзе пашай эры, гэта значыць за восемнаццаць стагоддзнў вялікі кітайскі вучоны і астраном Чжан Хэн сканструяваў поршы ў свеце ссйсмограф.У  цэнтры вялікага закрытага са- суда, накшталт перавернутай уверх дном вазы, вучоны ўстанавіў вср- тыкальна металічны стрыжань, па- тоўшчапы кверху,—  маятнік. Пры землетрасенні адбывасцца змяшчэп-

большназад,

не глебы ў выпіку прыходу сей- смічнай хвалі. Борпус прыбора і пункт апоры маятніка рухаюцца разам з глебай. Груз-жа маятніка, І  прычыны інерцыі, намагаецца заста- вацца ў спакоі. У  выніку гэтага маятпік адхіляецца ў напрамку, про- цілеглым напрамку руху аснавання, гэта значыць глебы, і, такім чынам, паказвае на наяўнасць ваганняў глебы.Скрозь сценкі вазы былі прапу- шчаны 8 рухаючыхся каленчатых рычагоў, размешчаных па 8 галоў- цейшых румбах компаса. Пры пад зсмных штуршках маятнік адхіляўся ў бок найбольшага штуршка і  дапі па рычаг.Еанцы каленчатых рычагоў, якія выходзяць з вазы, злучаліся з сківі- цамі фігурак драконаў, сядзсўшых на Ле сцснках,— старадаўнія прыбо ры заўсёды ўпрыгожваліся рознымі арнамснтамі, ізабражэншші казач- ных чудзішчаў; быў упрыгожап вольмі багата і ссйсмограф Чжан Хэна.Навокал вазы пад кожным з 8 драконаў стаялі статуаткі жаб з шырока расчыненымі пасцямі.

У  Актавай зале Палаца навукі ад ■ быўся вечар украіпскай літаратуры мастацтва, прысвечаны 300-годдзм ўз’еднання Украіны з Расіяй. Укра інскіл пісьменнікі расказалі аб сва- ёй рабоце, аб сваіх творчых планах.Старшыня праўлення Саюза сог.ец- забаставалі.кіх пісьменнікаў Украіны Мікола ўсё-ж закрылася. Шахцёры заета [паставіў- фільм « П а д л е б а м С іц ы л ^ В  Бажан прачытаў заключную частку]ліся без работы. Мы бачым моцныя [ Сцэнарыст Ф. Тэлліні— яго філыЛ[«Мары на дарогах», «Пад небам Сіці л іі» , «Неапаль— горад мільянераўі (адзін з сцэнарыстаў)— добра вядід мы совецкаму гледачу 3 аператарам Л. Барбоні мы паі знаёміліся ўнершыню. Нас здзіўляіІвана някоў і членаў іх сямей праз грані цу, у  Францыю, дзе, па яго словах, шмат работы і хлеба. Другога вый- сця няма. На дарогу праданы апош- нія рэчы.— Горш чым тут не будзе,— га- вораць гарнякі.Але хутка бедпякі псраканаліся, што Чыччыо ашукаў іх : ён збег ад іх  у  Рыме. Што рабіць далей?Вярнуцца дамоў, як прапануе паліцыя, але-ж гэта не выхад.Што чакае іх  там? Распраданы апошнія пажыткі, страшэннае бес- працоўе, голад. Не, трэба ісці далей, па гэтай дарозе, дарозе надзеі, да граніцы. Можа там пашчаслівіць знайсці працу.Цяжкі шлях, ужо многія не вы- церпелі і вярнуліся, але самыя стойкія выраіпылі ісці далей.Па дарозе ў  адным сяленні імпрапанавалі працу. Праўда, заробак [ сцэнарый і добрае аператарскае май-1 невялікі, але ўсё-ж ёсць работа, стэрства фільма «Дарога надзеі ,̂

Балі стрыжань надаўліваў на адзін з рычагоў, зеў дракона, злуча- ны з гэтым рычагом, адкрываўся і з яго выкатваўся шарык, які па- даў у  пасць жабы, сядзеўшай на- супраць гэтага дракона. Па сузор’ях, ьамаляваных па акружнасці вазы, вызначалі, у  якім баку размешчана месца, адкуль прышлі ваганні гле- бы, выклікаўшыя пвдзенне шарыка.Вучоныя сучаснікі Чжан Хэна сустрэлі яго сейсмограф недаверліва. Здавалася невераемным, каб ваза з драконамі і жабамі магла паведам- ляць аб зсмлетрасеннях, якія адбы- валіся вельмі далёка ад яе. Але калі ў заходняй частцы правінцыі Гань- су адбылося землетрасенне і ваз'і Чжан Хэна паведаміла аб ім рансй,

яго глыбокі рэалізм. Мы бачым цу доўна заснятыя кадры, якія паш. ваюць Сіцылію не як месца адпа- чынку багатых турыстаў, з яе дзі- воснымі палацамі, з старажытіЕ архітэктурай і  шматлікімі фантаГ намі, а Сіцылію гора, галечы і бес- працоўя.Праўдзівасцю і шчырасцю пад-і купляе нас вобраз Саро Камерато. Яго цудоўна іграе Раф Валлоне,] знаёмы нам па кінофільмах «Няма міру пад алівамі», «Рым у 11 га- дзін». Раф Валлоне здолеў і ў гэтым фільме стварыць запамінаючыйсн вобраз простага італьянца, з яго леп- шымі рысамі—-стойкасцю, чуласцю да таварышаў і  салідарнасцю з усімі людзьмі, прыгнечанымі капіта- лам. Цудоўна справіліся са сваімі ролямі Елена Варці (Барбара), Саро Арчыдыаконо (Бармэло); Захапляючая ігра акцёраў, удалаі
хоць які-небудзь кавалак хлеба.Але аказалася, што тут мясці- выя батракі аб’явілі забастоўку і які паказвае сучасную ІталіюІ выклікаюць хваляванне ў гледачоў.1 

Р. ЯСІНСКІ. 1

У ЧАС ЛЕТНІХ КАНІКУЛЦікавым і змястоўным угодзе будзе леТа ў студэнтаў III кур са аддзялення глебазнаўства біёлага- глебавага факультэта.18 мая студэнты гэтага курса вы чым адтуль прыбыў ганец, недавер’о [ ехалі на практыку ў падшэфны кал - да новага прыбора знікла. гас «Бомінтэрн» Дзержынскага раё-1  далейшым ссйсмограф Чжан Хэ- Й  СтУДэнты некалькі дзён праца- ■ на быў згублеп. Толькі ў  1951 г о -|вал1 1  пасадцы бульбы. Зараз яны дзе, выкарыстаўшы дакументы, у д а - . займаюцца складаннем глебавых карт лося пабудаваць драўляную мадэль гэтрга прыбора, які ў першапачат- ковым сваім выглядзе быў латун-

гэтым дзева прондуць занальную практыш па маршруту ад г. Бранска да Крыма Г Лета студэнтаў III курса закоп [ чыцца месячнай вытворчай практыі кай у  калгасах Гомельскан і Гро-| дзенскай абласцей.

ным ці бронзавым.
3. БАБЫР.

(Часопіс «Тэхніна моладзі» № 2, 
1954 г.).

калгаса.Пасля двухтыднёвага прабывання ў калгасе студэнты адправяцца нч практыку пад кіраўніцтвам прафе- сара I . С . Луніновіча на вопытную станцыю Бараўляны. Затым пад кі- раўніцтвам прафесара А . Г. Мядзве-

П А П Р А Ў К АУ  № 11(197) нашай газеты ў ар-1 тыкуле.. „Узорна падрыхтавацца да| летняй-экзаменацыйнай сесіі* па ві-І не рэдакцыі дапушчана памылка. У першым абзацы 3-й калонкі, пачы-1 наючы з дзевятага радка, трэба чы>| таць: „Таму недаравальна катэгарыч-1 ная заява тав. Куляшова..." 1 далсйл як у тэксце.
Адказны рэдактар А. ВОЛН.АМ 47564 Мінск, друкарпя Выдавсцтва Бсларускага дзяржаўпага універсітата імя В. I . Леніна. Зак. 375


