Пролетарыі ўсіх краін, еднайцеся'.

УВАЖЛІВА АДНОСІЦЦА
ДА СІГНАЛАЎ ДРУКУ
Змяі-ччэнне таго або іншага крьі
тычнага матэрыялу ў Друку яшчэ
не азначае ліквідацыі выкрытых не
дахопаў. Толькі тады, калі грамадскія арганізацыі будуць уважліва
іг ■
' адносіцца да крытычкых сігналаў і
прымаць па іх дзейсныя меры, гэтыя
недахопы будуць ліквідаваны.
Прынятая VI іі з’ездам партыі рэзалюцыя «Аб партыйным і совецкім
друку» абавязвала асоб і ўстановы,
5 дзеяннях якіх гаварылася ў друку, у найкарацейшы тэрмін даць на
старонках той-жа газеты дзелавое
іішктычнае абвяржэнне ці ўказаць аб
выпраўленых кедахопах або памылках. Справаздача аб прынятых мерах
па выпраўленню ўскрытых друкам
недахопаў патрэбна длп інфарманан
ня грамадскасці, якая не можа мірыцца з непаладкамі, патрабуе іх
ліквідацыі.
За апошні час газета «За сталікскія кадры» надрукавала рад крытычных матэрыялаў, на якія дагэтуль
гпамадскія арганізацыі універсітыа
далі адказу. Для прыкладу возьм.ем нумар газеты за 22 снежня мінулага года. У артыку .е «Берагчы
кожную мінуту вучэбнага часу» падвяргаюцца крытыцы дэканаты геолага-геаграфічнага і хімічнага факультэтаў за перагружвакне студэятаў
лекцыямі і пракгычнымі заняткамі.
Дэканаты гэтых факультэтаў і вучэбная частка
універсітэта
абыйшлі
маўчанне.м гэтае выступленне газеты. Як паказаў нядаўна адбыўшыйся
сход
профсаюзна-комсамольскага
актыву, становішча на гэтых факультэтах не голькі не палепшылася зле
і пагоршылася.

ва Вучонымі Советамі
універсітэта
працэсам навуковай работы. Гэтае
пытанне таксама нідзе не абмяркоўзалася, між тым як у кіраўніцтве навуковай работай маюцца сур’ёзныя
недахопы.
На пасяджэннях камітэта комсамола і прафкома матэрыялы газеты
абмяркоўваюцца ў рэдкіх выпадках.
Тое-ж трэба сказаць і аб факультэцкіх комсамольскіх бюро. Асабліва
недаравальную пазіцыю заняло комсамольскае бюро філалагічнага факультэта
(сакратар
В.
Рожын).
Яно пакінула без рэагавання факт,
на які ўказвала газета «За сталінскія кадры» ў артыкуле «Н а слізкім
шляху» (№ I за !955 год) — карыстанне шпаргалкамі на заліку п.т
гісторыі славянскіх літаратур. Д а гэтага часу не разбіралася персанальная справа студэнта V курса аддзяіення беларускай мовы і літаратуры
С. Гусака, які стаў «героем» фельетона «Рыцар дамы пік і маскоўскай
саракаградуснай», змешчанага ў тымжа нумары.
Замест асуджэння паводзін Гусака
аднакурснікі горача выступілі ў яго
абароку. Аб якой-жа прынцыповасці
комсамольцаў курса і сакратара іх
комсамольскага бюро 3. Роўбы мож а ісці гутарка?

Орган п а р т б ю р о , р э к т а р а т а , к а м і т э т а Л Н С М Б ,
пр а ф к о м а і мя сц к о ма Б е л а р у с к а г а д э я р ж а ў нага у н і в е р с і т э т а імя В. І. Леніна

□

Змагаракя за ўраджай
Студэнты юрыдычнага факультэта пашага універсітэта паслалі
ў падарунак
комсамольцам на
цалінныя землі новы патэфон і
некалькі набораў пласцінакЦяпер на факультэце ідзе камплектаванне бібліятэчкі мастацкай
і навуковай літаратуры, якая неўзабаве будзе накіравана на цалінныя землі.
На зды м ку: Студэнты 3. Осмалоўская, Я. Ашытко і іМ. Касцюковіч
рыхтуюць
падарункі для
комсамольцаў, змагаючыхся за
ўраджай.
Фото Л . Б он дара.

Яшчэ горш абстаіць справа з рэагаванкем на выступленні
насценных
газет. Партыйныя,
комсамольскія,
профсаюзныя арганізацыі, органамі
якіх з’яўляюцца факультэцкія газеты, занялі пазіцыго ігнаравання
крытычных сігналаў насценнага друку, нічым не дапамагаюць рэдак- !
цыйкым калегіям у барацьбе за дзекс- і
Днямі адбыўся сход профсаюзнаТрэцяя старонка таго-ж нумару га- насць друкуемых матэрыялаў.
комсамольскага
актыву нашага унізетм, была ярысвечана абслугоўзапТолькі ў тым выпадку. калі ўсе
версітэта. 3 дакладам «Задачы вуню .студэнтаў у сгглоьай і буфетгх грамадскія аргакізацыі будуць рэагауніі^ерсітэта. Ліінск; га.радскі аддзел ваць на крытычныя сігналы, будзе чэбна-выхаваўчай работы універсітэта
ў святле рашэнняў Ц К К П С С і Со•анд.-о своепас--..» паведаміў рэдак- створана абстаноўка нецярпімасці да |
вета Міністраў С С С Р ад 30 жніўня
ігяі аб прьшятых мер ;х па ліквіда- гультаёў, парушальнікаў дысцыпліны.
1954
года» выступіў на сходзе рэкцыі недахопаў у рабсце студэнцкай , Тольг.і тады кожны адчуе; што ён
тар нашага універсітэта прафесар
сталовай пры фабрьшы-кухні. Але знаходзіцца пад грамадскім кантроК. I. Лукашоў.
ррафком універсітэта і гаспадарчая лем.
частка не толькі не гірыслалі ў рэДакладчык
адзначыў,
што за
Нашы грамадскія арганізацыі заўдакцыю адказаў на змешчаныя ма- сёды павінны памятаць аб тым, што апошнія гады совецкая вышэіішая
тэрыялы, але нават нічога не зрабілі адсутнасць рэагавання на сігналы школа, у тым ліку і наш універсітэт,
для паляпшэння работы буфетаў, друку або рэагавакне са спазненнем дабіліся значных поспехаў. Аднак
якія працуюць у інтэрнатах. Д а гэ- патрэбна
кваліфікаваць як свое- патрабаванні да маладых спецыялітага часу буфетчыцы тт. Капытка і асаблівы заціск крытыкі, як маўклі- стаў настолькі ўзраслі, што гэтыя
Сакалоўская працуюць згодна свайго вую згоду, прымірэнне з недахопамі. поспехі з’яўляюцца яўна недастаткопажадання, спазняюцца на работу. А заціск крытыкі з’яўляецца цяжкім вымі. Для таго, каб наша народная
Па-ранейшаму раніцаю ў буфеты не злом, бо ён перашкаджае руху на- гаспадарка шточас атрымоўвала нозавозяцца свежыя прадукты.
перад. Таму ён павінен быць недапу- выя атрады поўнацэнных спецыяліПерадавы артыкул таго-ж нумару шчальным і недаравальным у дзей- стаў, мы павінны павысіць узровень
вучэбна-выхаваўчай работы. А некрытыкаваў недастатковае кіраўніцт- касці нашых устаноў.
дахопаў у нас яшчэ вельмі многа.
Некаторыя выкладчыкі яшчэ чытаюць
лекцыі на нізкім узроўні, па шпаргалках, якія былі напісаны 20 год
назад. У сувязі з гэтым неабходна
працягваць
камплектаванне універсіУрачыста адзначыў
калгктыў гаспадарча-іі часткі універсітэта былі
тэта
прафесарска-выкладчыцкімі
кадуніверсітэта Міжна-родны жанпчы аб’яўлёны надзякі рэктарата, урурамі.
Вядомыя
зрухі
ў
гэтым
напрамку
дзень.
чаны падарункі прафкома і грагаоў нас ёсць. Так, за апошні час каля
Ва універсітэцс адбыўся вечар, выя прэміі мясцком'а.
на якім з дакладам аб Між'народным
Актыўныя ўдзельніцы ыастацкай дзесяці дацэнтаў падрыхтавалі докжаночым дні. вьтступіла кандыдат самадзейнасці былі ўзнагароджаны тарскія дысертацыі. Вучоныя Советы
гістарычных навук М. II. Баранава. граматамі Беларускага рэспублікан- уяіверсітэта за апошнія два гады
прысудзілі ступені кандыдата навук
Пасля даклада многім выкладчы- скага Совета гірофсаюзаў.
цам, аспіранткам, студэнткам-выдатУ заключэнне адбыўся канцэрт звыш 140 выкладчыкам і аспірантам,
добрая палавіна якіх засталася праніцам, работніцам адміністрацыйна- мастацк-ай самадзейнасці.
I
цаваць у нас.

ВЕЧАР, ПРЫС-ЗЕЧАІіЫ МШШАРОДНАМУ
ЖАНОЧАМУ ДгІЮ

Цана 20 кап.

ВЫШЭЙ УЗРОВЕНЬ
ВУЧЭБНА-ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОТЫ!
Са схода комсамольска-профсаюзнага актыву
чоным

трэба

пераглядзець

якія яны чытаюць, а таксама

курсы
11рЫ

няць актыўньі ўдзел у стварэнні стабільных падручнікаў.
Затым дакладчык спыніўся на пытаннях вучобы і дысцыпліны студэн-

ным выглядзе. У той-жа час студэн! ты аддзялення фізікі не маюц.ь эле|
д
і ментарных тэхнічных навыкау. а о
адарванасці выкладання ад запатрабаванняў жыцця гаварыў тав. Сталяроў (IV курс біёлага-глебавага факультэта).

таў. Вынікі зімовай сесіі з ’яўляюцца
ў цэлым вдавальняючымі. Але мы
не павінны забываць аб тым, што
181 студэнт атрымаў на экзаменах
здавальняючыя адзнакі, а 74—нездавальняючыя. Па-ранейшаму ў нас
вельмі высокая колькасць пропускаў
лекцын. Так, толькі за люты было
прапушчана
без уважлівых прычын 481 гадзіна і па ўважлівых —
звыш 5 тысяч гадзін ■заняткаў. У
першы-ж дзень заняткаў другога семестра адсутнічала на лекцыях 139
студэнтаў юрыдычнага факультэтз
і 82 філалагічнага. Гэта сведчыць
аб тым, што камітэт комсамола і
прафком універсітэта недастаткова
займаюцца выхаваўчай работай. Аб
гэтым гавораць і шматлікія факгы
недастойных паводзін асобных комсамольцаў у быту.
Вакол такіх
парушальнікаў дысцыпліны, як Дыкаў, Ж алвакоў, Нядзведскі, Тузін.
патрэбна стварыць нецярпімую грамадскую думку. Мы павінны звяртаць болып увагі на так званыя
«дробязі» культуры, у якіх праяўляецца маральны
воблік
комсамольца.

Выступіўшыя ў спрэчках студэнты
ўскрылі шэраг недахопаў у вучэбна— Вялікім недахопам у нашай равыхаваўчай рабоце сярод студэнтаў.
боце,—сказаў далей К. I. Лукашоў,— Студэнты Мельнік
(IV курс гістаУ Масквс
закончыўся . другі універсітэта адбылося сумеснае пд- 1з’яўляецца недапушчальная перагру- рычнага факультэта) і Шушкевіч
геаграфічны з’езд СССР, у
рабоце сяджэнне кафедраў эканамічнай і жанасць студэнтаў. Хіба гэта нар- (IV курс фізмата) гаварылі аб тым,
якота прымалі ўдзел, акраыя совец- фізічнай геаграфіі, на якім дацэнты мальна, калі ад іх патрабуюць пра- што студэнтам чытаецца многа прадкіх вучоных, вучоныя краін
народ- 1Трухан і Якушка падрабязна рас- працоўваць за 2—3 дні да 20 пер- метаў; якія непасрэдна не звязаны з
най дэмакратыі і Індыі.
казалі аб рабоце з’езда, аб значэнні шакрыніц? Мы павінны значна ска- будучай практычнай дзейнасцю. Сюды
Ад нашага універсітэта на з’ездзс з’езда для развіцця геаграфічнай ' раціць асобныя курсы за кошт лікві- можна аднесці курсы па тэорыі хіпрысутнічалі дацэнты I. I. Трухан, і навукі СССР і краін народнай д э -! давання дэталізацыі і дубліраванняЛ станняў і квантавай механіцы (адН. Е . Рагозін, 0. Ф. Якушка.
| макратыі,
адказалі на шматлікія і у сувязі з гэтым будзе праведзена дзяленне фізікі), курсы совецкай
Пасля заканчэння работы з’езда і яытанні студэнтаў, аспірантаў, вы- значная работа па ўзбуйненню ка- і зарубежнай літаратуры, якія чыфедраў і спецыялізацый, Нашым ву- таюцца на гістфаку ў вельмі скомкана геолага-геаграфічныы факультэце | кладчыкаў.
В. П А У Л О В ІЧ ,

На сумесным пасяджэнні кафедраў

— Трэба пераглядзець пытанне аб
спецыялізацыі біёлагаў,—сказаў ён,—
бо раздзяленне на батанікаў і заолагаў нічога нам не дасць. У будучым
нам давядзецца выкладаць у школе
і батаніку і заалогію. Двухтыднёвай
практыкі нам недастаткова. Мнопя
выпускнікі не ведаюць нават, як
працаваць на прышкольным участку,
як зрабіць прывіўку або тшсадку
дрэва.
Многія з выступаўшых гаварылі
аб тым, што ў нізкай дысцыпліне
студэнтаў вінаваты і выкладчы-.і
якія ўхіліліся ад свасй работы. Так.
на хімічным факультэце палітінфармацыі праводзяцца цяпер 1—2 разь
„V
у месяц.
Сапраўднаму збліжэнню студэнта;
перашкаджае і тое, што

на

курса:

вельмі рэдка праходзяць вёчары ац
пачынку.

Аб

Рудакоўскі,

гэтым

гаварылі

Паляшчук,

тт

Мальдзі

і другія.
Ва універсітэце вельмі дрэнна аі
стаяць справы з

заахвочваннем ві

датнікаў.
Напрыклад,
такі абураючы

Ганчарэнка

прыві

факт: студэнты фі

мата ўжо трэці год не могуць дабі
ца ў гаспадарчай
культэту

частцы,

зрабілі стэнд

каб ф

для фота:

трыны выдатнікаў.
Удзельнікі сходу прынялі

разгс

нутае рашэнне, накіраванае на лік
дацыю выяўленых

недахопаў

у

чэбна-выхаваўчай рабоце.
М. АДАМ АУ

З'А С Т А Л І Н С К І Я
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ПАРТЫЙНАЕ

ПРАЦУЕМ
НАД КУРСАВЬІМІ
РАБОТАМІ

ЖЫ Ц ЦЁ

Паляошаць палітьіка-выхаваўчуш работу
сярод студэнтаў
Партыйнае бюро універсітэта днямі разгледзела пытанне аб стане
палітыка-выхаваўчай работы ў студэнцкіх групах
філалагічнага і
юрыдычнага факультэтаў.
У сваіх справаздачах тт. Науменка і Еўдакімаў адзначылі, што выхаваўчая работа сярод студэнтаў
яшчэ не носіць мэтанакіраванага
характару, не ўплывае на ўсе бакі
вучооы і жыцця студэнтаў. Так, са
студэнтамі праводзяцца час ад част
налітінфармацыі. Дле да гэтага часу
яшчэ не наладжана работа групавых арганізатараў з ліку выкладчыкаў, хоць гэты метад павінен
сябе добра апраўдваць. У выніку
таго, што групоргі не цікавяцца,
як след, жыццём студэнтаў, рэдка
бываюць у інтэрнатах, дрэнна ведаюць прычыны адставання ў вучобр таго або іншага студэнта,
маіоць месца значныя нропускі заняткаў, амаральныя ўчынкі студэнтаў.

Блізіцца тэрмін здачы курсавых
работ. Папісаць і абараніць іх ў
Палітыка-выхаваўчая работа павін- тэрмін— справа вялікай важнасці.
Як-жа абстаіць справа з гэтым
на быць накіравана не толькі на
у
студэнтаў 111 курса аддзялення
правядзенне палітінфармацыіі, яе
беларускай
мовы і літаратуры?
неабходна будаваць болын шырока,
Палова
трэцякурснікаў
піша севыхоўваць культуру студэнтаў, прывіваць правілы
соцыялістычнага мінарскія і курсавыя работы па
мове лад кіраўніцтвам выкладчыка
агульнажыцця.
М. I. Жыркевіча і палова— па ліРад думак аб дзейнасці выкладтаратуры наД кіраўніцтвам 0. Б.
чыка, як выхавацедя,
выказаў
Казловай.
дацэнт т. Рудзіцкі. Ён гаварыў аб
Трэба адзначыць, што болынасць
тым, што асобныя групоргі, якія
студэнтаў ужо паспяхова напісала
нават добрасумленна адносяцца да
семінарскія работы. Да іх
ліку
сваіх абавязкаў, усё-ж не спраў- {
можна аднесці I .
Ларычкаву, С.
ляюцца са сваімі задачамі. Трэба,
Еліменценка, I . Гурыну, А. Рагулю,
каб групоргі абменьваліся вопытам
А. іваноўскую і другіх. Гэта дае
сваёй работы, неабходна чытаць
падставу думаць, што і курсавыя
для іх спецыяльныя лекцыі. Парработы гэтымі студэнтамі будуць
тыйныя арганізацыі факультэтаў
нанісаны добра і ў тэрмін, бо сепавінны рэгулярна
заслухоўваць
мінарская работа ўваходзіць састаўгрупоргаў, разгледжваць гэты абавяноіі часткай у курсавую.
зак, як асноўнае партыйпае даруАсабліва добра абстаяць справы
чэнне.
з семінарскімі заняткамі і працай
Прафесар тав. Іуш чы цкі ўдзяліў над куреавымі работамі ў мовазнаўасноўную ўвагу ў сваім выступден- цаў, дзе кіраўніком з’яўляецца М. I.
ні пытанням быту.
Адсутнасць Жыркевіч. Пад яго непасрэдным
добра пастаўленай палітыка-выха- і наглядам студэнты прачыталі амаль
ваўчай работы прыводзіць да таго, усю рэкамендаваную асноўную і дашто ёсць яшчэ факты худіганства,
паможную дітаратуру.
студэнты ходзяць
па калідорах
Гэта з’яўляецца сведчаннем таго,
універсітэта ў галаўных уборах,
што ўсе студэнты з напісаннем
кураць у аўдыторыях. Нават у тых курсавых спра.вяцца, што работы
выпадках, калі студэнта за- яго будуць напісаны імі і здадзены ў
амаральныя паводзіны трэба в ы -, вызначаны тэрмін.
Е. Ш У Л Е Й К А ,
ключыць з універсітэта, яму даюпь
студэнкта
III курса.
спагнанне і пакідаюць ва універсітэце, а гэта адыоўна дзейнічае на
калектыў.
ПАСЯДЖ ЭННЕ

Быступіўшы ў спрэчках сакратар
нартыйнага бюро біёлага-глебавага
факультэта тав. Андрушчанка адзначыў, што на філалагічным факультэце абмеркаванне работы групавых
арганізатараў не лраводзіцца, яны
дрэнна ведаюць свае задачы, а некаторыя з іх нават і не прыступалі
да работы. Тав. Андрушчанка лічыць няправільным, што ў якасні
групоргаў замацоўвалі аспірантаў,
якія яшчэ не маюць неабходнага
вопыту ў рабоце са студэнтамі і
У спрэчках выступілі таксама тт.
таму дрэнна спраўляюцца са сваімі
ІНнеерсон, Павеццеў, Шкляр, Салун,
задачамі.
а таксама сакратар партбюро тав.
Рэктар універсітэта прафесар т. Ігнаценка. Ён адзначыў, што парЛукашоў паведаміў членам партый- тыйныя арганізацыі факультэтаў
нага. бюро, што ўсё яшчэ маюць недастаткова займаюцца дзейнасцю
месца значныя пропускі заняткаў групоргаў, не прымаюць дзейсных
мер па наладжванню палітыка-выстудэнтамі. Так, напрыклад, 11 лютага на заняткі не з’явілася 82 хаваўчай работы.
студэнты з філалагічнага факультэта, 139— з юрыдычнага, шмат— з
хімічнага факультэта і г. д. Ёсць
яшчэ вынадкі хуліганства, дрэнных
адносін да дзяржаўнай маёмасці.

НАША
Пасля нрыезду ва універсітэт Ніна
Терпігор’ева адчувала сябе спачатку
вельмі адзінока. Так і хацелася
вярнуцца да бацькоў, сустрэцца з
сяброўкамі па педвучылішчу, прайсціся па вуліцах і скверах Мозыра.
і яна рашыла ў першы-ж дзень
напісаць дамоў доўгае-доўгае пісьмо...
— Можна ў вас на-зычыць аўтаручку?— зайшоўшы ў суседні пакой,
лапрасіла Ніна ў незнаёмай стройнай дзяўчыны.

КАДРЫ

Г У Р Т К А Г Е А Г Р А Ф ІІ
. Адбыдося пасяджэнно гурткаэканамічнай геаграфіі.
Студэнт II курса С. Зайко зрабіў
цікавы даклад на тэму «Міжледніковыя адкладанні ў ваколіцах вёскі
Муравы».
Даклад на тэму «Драпежніцкае
выкарыстанне прыродных рэсурсаў
у капіталістычных краінах» зрабіла
студэнтка Г. Марцынкевіч (II курс).
Чдены гуртка з цікаваецю пра| слўхалі і абмеркавалі гэтыя дакла-

У сваім рашэнні партыйнае бюро
універсітэта намеціла рад мерапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне масава-палітычнай і кульДЬІ.
турнай работы сярод студэнтаў.

НІНА

П. У Л А Д З ІМ ІР А У .

гары.— Любяць цябе
калгаснікі.
Толькі вось не разумею, навошта
табе так настойваць, каб мы раней
дэнты II курса аддзялення фізікі
за ўсіх выходзілі на работу і пасля
выехалі ў калгас, каб дапамагчы
другіх вярталіся. Хіба студэнтам
хлебаробам
ва ўборцы
бульбы,
болып трэба, чым валгаснікам?
Терпігор’ева аказалася, як заўсё— і гэта гаворыш ты, прафорг
ды, ў цэнтры групы.
курса! Не думала, гато ў цябе—
— Мы павінны паказваць калабы дзень да вечара.
гаснікам прыклад не толькі ў ды— Думай, як сабе хочаш. Толькі
ецыпліне, але і ў паводзінах, акуратнасці,— гаварыла тады Ніна. I я перад другімі выдзірацна не
словы ў яе не разыходзіліся са спра- етану,— абразілася Дуся і, адвярвай. Днём яна абганяла на рабоце нуўшыся да сцяны, хутка заснула.
вясковых жанчын, а вечарам з сяб- А Ніна доўга ляжала з адкрытымі
роўкамі мыла старэнькай гаспадыні вачыма, пазіраючы цераз адтуліну
падлогу, дапамагала другаклаеніку ў страсе на мігаючую зорку.

— Калі ласка. Нябось, засумавалі
Паўліку рашыць незразумелую запа- сваіх? Нічога, заўтра пойдзем
дачу. А калі згушчаўся змрок, дзяўна заняткі— усё гіройдзе.
чаты выходзілі на вуліцу, каб тры— А вы на- які факультэт пастувожыць цішыюо задушэўнай песняй.
пілі?
Часамі студэнты арганізоўвалі ў
— На аддзяленне фізікі.
калгасным клубе танцы— і Ніна
— 0, тады мы аднакурсніцы. першая выходзіла ў круг, заахвочДавайце знаёміцца, Мяне завуць вала нерашучых трактарыстаў.
Нінай.
— Засталася-б такая ў нас,—
— Дуся...
шапталі яны, пазіраючы на яе паТак Ніна Терпігор’ева
пачала ружавелыя ад хуткага танца шчодружыць з Дусяй Сычовай. Іх зблі- кі і туга запдеценыя косы.
зілі аднолькавыя погляды на жыццё,
— А што вы думаеце— і застануна літаратуру, на мастацтва. На- ся,— жартавала ГІіна, пачуўшы гэстойлівая і шчырая Ніна хутка стала тыя словы.— ІІачакайце толькі: закарыстацца любоўю і павагай сярод кончу універсітэт— і прыеду да вас
аднакурснікаў. Яны выбралі яе ў выкладаць фізіку...
комсамольскае бюро аддзялення. I
— Шчаслівая ты, Ніна,— сказала
Терпігор’ева апраўдала іх давер’е. аднойчы Дуся, калі сяброўкі, вярЕалі восеншо мінулага года сту- нуўшыся з вечарынкі, леглі спаць на

На другім курсе біёлага-глеёаваіа факультэта праводзяцца практычныя заняткі па батаніцы.
На зды м ку: Студэнткі Людміла Калента і Наташа Г'апонцава вывучаюць будову папаратніка.
Фото Л . Б он дара.

Актывізаваць дзейнасць С Н Т
Вынікі першай наловы навучальнага года сведчаць аб трывожным
становішчы навукова-даследчай студэнцкай работы на некаторых факультэтах.
На гістарычным факультэце за
ўвесь час з пачатку навучальнага
года ў 11 існуючых гуртках зроблена ўсяго 5 дакладаў. Мала таго,
з 5 гурткоў па гісторыі СССР
(загадчык кафедры дацэнт
тав.
Абецэдарскі) толькі ў адным распаўсюджана. тэматыка (і то часткова). Гэта сведчыць аб тым, што
кафедры і грамадскія арганізацыі
гістарычнага факультэта ўпусцілі з
поля зроку навукова-даследчую работу студэнтаў і зусім ухіліліся ад
кіраўніцтва ёю.
Вельмі дрэнна працуюць і многія
гурткі на філалагічным факультэце.
У гуртках совецкай літаратуры
(кіраўнік тав. Багалюбава), беларускай літаратуры (кіраўніі; дацэнт
тав. Пшыркоў), гуртку па вывучэнню мовы пісьменнікаў-класікаў (кіраўнік дацэнт тав. Бірала), гуртку
па вывучэнню мовы совецкіх пісьменнікаў (кіраўнік дацэнт тав. Касоўскі) зроблена па аднаму дакладу
або і зусім ніводнага.

пайшоў на фронт, а я з мамай— у
лес, да партызан. Пасля вызвалення на «выдатна» закончыла Мозырскае педвучылішча, дзе была сакратаром комсамольскай арганізацыі.
Там я стала кандыдатам у члены
партыі.
Услед за Нінай слова ўзяў выдатнік вучобы, старэйшы яе таварыш
I. Зяцькоў:
— Я ведаю Терпігор’еву, як
сур’ёзную і настоішвуіо студэнтку.
Вучыцца яна на «выдатна» і «добра». Думаю, што таварыш Терпігор’ева варта таго, каб яе прыняпь у
| члены КПСС.
А праз нека,ты;і дзён Ніна гута— Няўжо гэта канец дружбы?—
рыла ў Ленінскім райкоме партыі
думала яна.— Не, трэба адкрыта
з сакратаром тав. Глазковым, які
пагаварыць з ёй аб усім гэтым.
сам закончыў у евон час фізмат.
Пасля шчырай размовы Дуся
Дык чым тлумачацца магнітзразумела сваю памылку. Пасля гэ- ныя ўласцівасці цел?— нечакана
тага іх дружба стала яшчэ мацней- спытаўся ён.
шай. I хаця Ніна і надалей кажа
I Ніна, крыху збіваючыся, пасяброўцы праўду ў вочы, Дуся не чала адказваць. Пасля размова пекрыўдзіцца: санраўдныя таварышы райшла на інтэгралы,
на пытанні
заўсёды гавораць, што думаюць.
электрычнасці,
на
міжнародныя
30 студзеня мінулага года ў па- праблемы.
мяці Ніны заетанецца назаўсёды. У
— Жадаю вам наспяхова здаць
гэты дзень здзейснілася яс запавет- сесію,— лаціснуў сакратар на разная мара: партыйны сход універсітэ- вітанне руку Терпігор’евай. Яна
та прыняў Терпігор’еву ў рады чле- пастаралаея выканаць гэты наказ.
наў ЕІ1СС.
Два экзамены здадзены ёю на «вы— Ііарадзілася я ў сям’і настаў- датна», адзін— на «добра».
ніка,— расказвала Ніна сваю каротРабочы дзень Ніны нагружан да
кую, але змястбўнуіо аўтабіягра- адказу. Яна не прапускае ні адной
фію.— Калі пачалася вайна, бацька лекцыі, пасля заняткаў многа часу

Менш за ўсё прычынай такога
становішча з’яўляецца неактыўнасп*1студэнтаў. Вопыт паказвае, ш ,
студэнты з запалам і вялікай цікавасцю прымаюць удзел у тых гуртках, кіраўнікі якіх здолелі зрабіі;ь
работу ў іх сапраўды цікавай. Дз
ліку такіх гурткоў трэба аднесці
гурток зарубежнай літаратуры (кіраўнік дацэнт тав. Фактаровіч) і гурток рускай літаратуры (кіраўнік дацэнт та,в. Куляшоў).
ІІерад навукова-даследчымі гурткамі стаяць важныя і адказныя задачы. У сярэдзіне красавіка адбудзецца. 11-я студэнцкая навуковая
канферэнцыя, прысвечаная вынікам
навукова-даследчай работы за 1954
год. Ужо да пачатку красавіка лепшыя даклады студэнтаў, выдзеленьш
на канферэнцыю, павінны быць
абмеркаваны на гуртках, адрэцэнзіраваны навуковымі кіраўнікамі і
аформлены. Гэта патрабуе ад кафедраў, Советаў СНТ, комсамольскіх
і профсагазных арганізацый факультэтаў значна большай увагі да навукова-даследчай работы студэнтаў,
В. Н Я Д ЗЕЛ ЬК А.
старшынп СНТ універсітэта.

аддае грамадскай рабоце. У вольныя
гадзіны Терпігор’ева развучвае разам
са струнным аркестрам новыя мело- дыі, ідзе з Дусяй на- каток або знаёміцца з новымі творамі совецкіх
пісьменнікаў. Што-б ні здаралася,
Ніна прымушае сябе кожны дзень
прачытаць хаця-б некалькі старонак падручніка, прагледзець свежыя
яумары газет. А позна вечарам, калі
ўсе жыхары 67 пакоя корпуса «Б»
збіраюцца разам, разгараюцца доўгііі
дыскусіі аб новых кінофільмах, аб
навінках літаратуры. Часта пачынаюцца спрэчкі аб будучай прафесіі.
— Што можа быць цікавейшага,
чым праца фізіка,— адказвае ІІіна
на контраргументы будучага гісторыка Валі Казюўскай.— Ыы часта
праходзім міма з’яў прыроды і не
ўмеем іх растлумачыць. А хіба не
высокародна прывіваць вучням любоў да гэтай важнай навукі? Я,
здаецца, уклала-б усю душу ў сваё
выкладанне...
Калі Ніна на хвілінку вышла з
пакоя, Дуся ўрачыста паведаміла:
— Таварышы! Хутка Міжнародны жаночы дзень. Мы павінны купіць нашай Нінс які-небудзь падарунак. Давайце параімся.
— Правільна!— згадзілася Нэла
Наточый.— А заадно абмяркуем, як
нам усім пакоем адзначыць 21 сакавіка— яе дзень нараджэння.
А . М А Л Ь Д З ІС ,

3А СТАЛІНСКІЯ

КАДРЫ

Не усё добра на гі стфаку

1

Звонкія галасы абарвала доўгая
трэль званка. Еалідор апусцёў, і
тоЛгікі з-за дзвярэй яшчэ глуха даносіцца шум. Але вось разышліся
пыкладчыкі іта аўдыторыях, і адразу
стала ціха.

Аўдыторыя № 5. Тут ідуць семінарскія заняткі па асновах марксіз...
ма-ленінізма. ў студэнтаў трэцяй
групы II курса. Не паспеў тав. Пузікаў прачытаць першае лытанне,
' V . як наднялося некалькі рук.

’ — У гонар жаночага дня дадзім
слова дзяўчатам,— жартуе выкладчык.— Калі ласка, Дружыніна.
Спакойна, падрабязна расказвае
студэнтка аб XVIII з’ездзе партыі,
аб дакладзе
I. В. Сталіна. 3
папраўкамі і дапаўненнямі выступаюць Каспіровіч, Храбры і другія.
Добрыя
адказы
выступаючых,
актыўнасць усёй групы сведчаць,
што група прышла на семінарскія
заняткі добра падрыхтаванай.

Многія студэнты ' курса прапускаюць заняткі. Так, 2 сакавіка на
цершай лекцыі былі ўсе, на другоГг— адсутнічала.трое, а на аношняіі— адсутнічала ўжо 22 студэнты,
сярод якіх, як заўжды, былі Г. Герасіменка, I. Казырыцкі, 0. Каробкіна, Г. Журава, I. Жыркевіч і другія.
'Іэмніёнам па недысцыплінаванасці на курсе можна назваць 3. Андрыеўскую, якая прапусціла без
уважлівых прычын 14 гадзін заняткаў за 20 дзёя лютага. Пераплётчык за гэты-ж час прапусціда 8
гадзін.
Па IV курсе ёсць студэнт С. Абраменка, які часта адсутнічаў на за-

Многа на гістарычньіы факульг[эце добрых груп, многа працалюбід дысцыгглінаваных студэнтаў,
які'я сваімі паводзінамі даюць нрыклад другім. Але сярод студэнтаўгісторыкаў ёсць і парушальнікі ды
(■цы,дліны.
Вось на калідоры блукае студэнтка III курса А. Ізюмава. Яна, як
заўсёды, спазнілася на заняткі. 1'
буфеце за шклянкай кісялю сядзіць
стараста гэтага-ж курса А. Лопан.
Гэта ў той час, калі выкладчык
даўно зайшоў у аўдыторыю і чытае
.текцыю па палітэканоміі.
2 сакавіка. III курс. Лекцыя па
гісторыі СССР. Большасць былых
студэнтаў філасофскага аддзялення
рыхтуецца да экзаменаў па археалогііі А. Клімава ў гэты час у асяроддзі'студэнтаў ІІугачова, Дэрты і дру
г іі разглядвае фатаграфіі. Калі пачынаецца лекцыя па лалітэканоміі,
Р.‘ Герасіменка вырашае падсілкавацца. На адным з задніх радоў ён
апетытна ўмінае бутэрброд з маелам. Закончыўшы гэты прыемны
занятак, ён пачынае ведьмі Л.ажнуй
размову з суседкап: як яму спадабацца дзяўчатам? На суееднім раду
нрыцягвае ўвагу А. Пераплётчык.
Яна старанна прыводзіць у парадак
завіўку сваёй сяброўцы Пужанковай. Мімаволі. задумваешся: хто-ж
тут сдухае выкладчыка?
>

Звыш чатырохсот чалавек зай'іаецца ў стралковых гуртках. Трэ~'5а адзначыць, што за час свайго
ісчавання стралковая секцыя дабілася значных поспехаў. Толькі да
канца мінулага

года

налічвалася

247 студэнтаў-разраднікаў ла стралковаму спорту.

Ф ЕЛ ЬЕТОН

Н А Н Ц Э Р Т
«Я здесь, Мнезнлья,
Стою под окном».
(А. С . Пушкнн).

Пасля таго, як выпілі па трэцяй,здзіўленыя выкладчыкі і студэнты.
і'сціновічу, студэнту філалагічнага А яны спявалі. Ангельскія галасы
факультэта універсітэта, неадкладна спяваючых пачуў нават праз абітыя
захацелася пабачыць яе, сваю ка- скурай дзверы дырэктар інстытута.
ханую.
Адарваўшыся ад неадкладных спраў,
Ідзем, сябра!— крыкнуў ён ён надняўся і вышаў у калідор.
Не лепш паводзіны і ў студэнта ужо задрамаўшаму
Курчэўскаыу,
А яны ўсё спявалі. Спявалі нават
гэтага-ж курса Іванова. У мінулым свайму аднакурсніку.— Сёння вы- тады, калі іх ветліва ўзялі пад рукі
семестры рабочы тыдзень у яго рашаецца мой лёс!
і вялі на калідоры. Спявалі, седзячы
складаўся з 5 дзён. Дяпер, праўда,
Спатыкаючыся і падаючы, яны ў енежным с.умёце каля параднага
гэты тыдзснь стаў шасцідзённым, пацягнуліся заснежанымі вуліцамі ганку інстьгіутн, пасля таго, як іх
але зараз Іваноў значна пакарочвае горада ў педагагічны інстытут.
выставілі за дзверы, спявалі па
рабочы дзень.
— Хлопцы, назад!— рашуча за- дарозе ў родныя пенаты— універНа першы погляд— усё гэта дро- явіў швенцар, адразу вызначыўшы, сітэт, спявалі і ва універсітэце.
бязі. Але гэтыя дробязі вядуць да што мае справу з людзьмі «пад Толькі песня згубіла жыццёрадасны
('УР ёзных парушэнняў
вучэбнай градусам». V тую-ж хвіліну гукнуў тон, і ў ёй зазвінеў пічыры смутак,
яысцыпліны і адбіваюцца на паспя- на дапамогу прыбіралынчыц цёцю перадаючы пакуты непадзеленага
ховасці. Якая, напрыклад, будзе Маню і цёцю Таню, спадзяючыся пачуцця...
паспяховасць на факультэце, калі агульнымі
намаганнямі
затрыА ў гэты час у педінстытуце
| на
У •чю.тым прапушчана без маць буянаў.
цёця Маня і цёця Таня, падмятаючы
іважлівых прычын 335 гадзін лекАле ці магла доўга супраціўляц- ноле бою, знайшлі ў кутку канспекцьііі.'' Асабліва вызначыўся лропу^ ца гэтая слабая «застава» адчай- ; ты па рускай літаратуры. ІІаводле
скамі III курс (163 гадзіны). Не наму націску двух «смельчакоў», !іх удалося ўстанавіць прозвішчы
на многа адстаў ад яго і II курс якія былі натхнёны высокароднай ! доблесных герояў. Не будучы зло(130 гадзін).
мэтай— пабачыць яе? У хуткім часе '•памятлівымі, педінстытутцы пераНе вядзе рашучай барацьбы з цёці Маня і Таня засталіся ззаду. | далі гэтыя канспёкты ў вучэбную
парушальнікамі вучэбнай дысцып- Усціновіч і Курчэўскі, паспяхова : частку універсітэта для звароту іх
ліны комсамольская
арганізацыя развіваючы наступ, ужо манеўравалі пацярпеўшым. ІІры гэтым яны выфакультэта.
шырокімі дарогамі калідораў. Перад разілі ўпэўненасць, гато Угціновіч
4 сакавіка адбыўся агульны ком- 1 вачыма мільгацелі дзверы аудыто- і Курчэўскі калі і будуць у дасамольскі сход факультэта. Але і 1 рый. За аднон з іх, мабыць, сядзіць лейшым спяваць у сценах педінстыён быў праведзен на нізкім узроўні. яна. Але як здагадацца: дзе?
тута, то то.лькі са сцэны клуба, як
У асноўным выступаді сакратары і
— Паслухай,
сябра!— прапана- прадстаўнікі мастацкай самадзейчлены комсамольскіх бюро. Самі ваў Курчэўскі, успомніўшы ста- насці універсітэта. Тады, зразумела,
радавыя комсамольцы не ўскрылі ражытныя іспанскія звычаі.— Да- і цёця Маня і цёця Таня праводзяць
фактаў парушэння дысцыпліны.
іх інакш— апладысментамі, а не
вай заспяваем серэнаду...
Мала ўвагі вучэбна-выхаваўчай
I яны заслявалі. Захлопалі дзверы швабрай.
А. СТУ М ЕН Ч Ы К .
рабоце ўдзяляе і дэканат. Сам дэкан аўдыторый, у калідор
выбягалі
факультэта А. I. Сідарэнка ні разу
не прысутнічаў на комсамольскіх
сходах. Дрэнна адноеяцца да сваіх
П А С Л Я Д А Х Н АІЛ Ы Х В Ы С Т У П Л Е Н Н Я Ў
абавязкаў замацаваныя за III і IV
„Ш Л Я X Д А Р М А Е Д А “
курсамі выкладчыкі Г. М. Дівшыц
і Ф. М. Нячая.
У фельетоне пад такім загалоу- павядаюць сапраўднаеці. На падМногія сцвярджаюць, што на гіст- кам («За сталінскія кадры», Л'» 3) ставе рэзалюцыі прарэктара па вуфаку цяжкія ўмовы для вучобы.
гаварылася аб студэнце II курса чэбнай час.тцы рэктарат універсітэІІяма часу і няма дзе праводзіць схо- юрыдычнага
факультэта Пятры та пастанавіў выключыць П. Чопады і іншыя мерапрыемствы. Доля
Якаўлевічу Чопараве, які скончыу рава з універсітэта.
праўды тут ёсць. Але гэта зусім не !
філалагічны факультэт нашага уніздымас адказнасці за парушэнні ды- |
версітэта, але ўтаіў гэты факт і
сцыпдіны, а яшчэ болын абавязвае
паступіў у юрыдычны інстытут,
ўзмацніць выхаваўчую работу на
каб не ехаць на работу. Вучэбная
факудьтэце.
частка універсітэта паведаміла, што
Е. Л ЕО Н Ц Ь ЕУ .
У трэцім нумары нашай газеты
Малюнкі А . К ІЙ РАН ЕН А.
факты, указаныя ў фельетоне, ад- пад такім загалоўкам быў змешчап
артыкул, дзе ўказвалася на недастатковую ўвагу з боку нашай вустралковай секцыі: многа жадаючых па гэтаму віду спорта. I нікога гэта чэбнай часткі да дэманстрацыі назаіімацца, ды цір малы. I гэта ўжо не турбуе. Да гэтага часу не аргані- вукова-папулярных
кінофільмаў
працягваецца з году ў год. А аб заваны радыёгурток, хаця ёсць маса сярод студэнтаў. У адказ на гэта
стралковым спорце патрэбна было-б жадаючых вывучаць радыётэхяіку, начальнік вучэбнай часткі тав. Гупадумаць сур’ёзна, бо многія факты ёсць для гэтага і ўмовы, ёсць людзі, цаў паведаміў, што ў новым семевыяўляюць дрэнную падрыхтоўку якія ыаглі-б весці гэты гурток. стры работа клубнай кіноўстаноўкі
епартсменаў-стралкоў.
Члены аўтагуртка даўно ўжо па- будзе значна палепшана. Кінофільвінны
пачаць практыку па ваджэн- мы будуць паказваппа для усіх фаУ дрэнных умовах даводзіцца праню
аўтамабіля.
Але ў гуртку няма культэтаў, прычым у клубе будзе
водзіць заняткі членам паветранай
штодзённа дэманстраваппа той або
бензіну,
а
адміністрацыйна-гаспадарсекцыі. У нарашутыстаў здаўна
іншы фільм.
чая
частка
аб
гэтым
не
клапоціцца.
адна і тая-ж скарга: няма памяшЗагадчыкам кафедраў
дадзеныНе цікавіцца справамі ДТСААФ і
кання. Але з гэтым ужо звыкліся
ўсе, і парашутысты займаюцца ў камітэт комсамола. Адказны за рабо- ўказанні выбраць па каталагу пакалідоры. У многім тут вінаваты і ту ДТСААФ ад камітэта комсамола трэбныя
фільмы
і
падаць у
Рэспубліканскі камітэт
ДТСААФ. тав. Бадзяй не Оывае на пасяджэн- вучэбную частку заяўкі на новы сеПрайшло больш года з таго часу, нях камітэта ДТСААФ і наогул, па
местр.
калі павінна была быць пабудавана традыцыі, не цікавіцца праводзімымі
У сувязі з гэтым пашыраецца
парашутная вышка, але па нрычы- мерапрыемствамі.
памяшканне
клуба,
абсталявана
Нягледзячы на поспехі,
якія
не абыякавых адносін да гэтага з
таксама- новая стацыянарная кіномаюцца
ў
рабоце
ДТСААФ,
трэба
боку Рэспубліканскага камітэта, буўстаноўка. У клубе ўстанаўліваецца
даўяіцтва яе не пачата япічэ і за- звярнуць самую еур’ёзную ўвагу на
вузкаплёначная ўстаноўка для дэнедахопы,
перашкаджаючыя
ўзняць
раз. Па такой-жа прычыне ў мінулым годзе было сарвана такое доб- работу на больш высокі ўзровень. манстрацыі фільмаў у час лекцыті.
рае і важнае мерапрыемства, як Універсітэцкім кіраўнікам і ў пер- Дзве новьш вузкаплёначныя ўстапералёт на самалёце па маршруту шую чаргу камітэту комсамола трэ- ноўкі перададзены на фізіка-матэМінск— Харкаў,
прысвечаны 300- ба сур’ёзна зацікавіцца ўдзелам наматычны і гістарычны факультэты.
годдзю ўз’еднання Украіны з Расіяй. ніых студэнтаў у гэтай масавай арДля дастаўкі кінокарцін выдзелена
У спартсменаў-парашутыстаў няма ганізацыі.
М.
В
А
Ц
ІС.
спецыяльная аўтамашына.
дастатковай колькасці літаратуры

„ВУЧЭБНЫЯ ФІЛЬМЫСТУДЭНТАМ“

НАЛАДЗІЦЬ РАБОТУ ДТСААФ
Універсітэцкая
арганізацыя
ДТСААФ з’яўляецца адной з масавых арганізацый. Толькі да канца
справаздачнага перыяду ў ёй налічвалася звыш 3100 членаў. За палову гэтага навучалькага года лік
членаў ДТСААФ яшчэ больш узрос.
У арганізацыі працуюць такія гурткі, лк стралковы, парашутны, аўтамабільны, фотагурток і рад абаронных гурткоў.

нятках у першым семестры. Ён гэта
тлумачыць тым, што яму быццам-бы
дэкан дазволіў вольнае наведванне
лекцый. Усе ведалі, што гэта яўны
абсурд, але ніякіх мер да гэтага
парушальніка дысцыпліны не нры
малі.
Дяпер Абраменка таксама
рэдка бывае на лекцыях. Напрыклад,
3 і 4 сакавіка на занятках яго
зусім не было. Дарэчы, і паспяховасць у яго далёка не бліскучая.

5(218;

! наогул універсітэтау краіны, намя I чаецца нравядзенне ўнутрыуніверсітэцкіх спаборніцтваў па парашутнаму спорту, у якіх прымуць удзел
спартсмены 3-га разраду. У снежні
.1954 года 19 членаў паветранай
секцыі здалі залік і атрымалі права
парашутыста-укладчыка.
Добра
працуюць факультэцкія фотагурткі.
Сучаснае міжнароднае становішча
патрабуе ад нашай моладзі, каб яна
была моцнай, смелай і загартаванай.
Гэта павінен у.тічваць у сваёй рабоце камітэт ДТСААФ (старшыня
тав. Барысевіч). Абавязак кіруючых
членаў ДТСААФ— зрабіць арганізацыю нанбольш масавай, прыцягнуць
кожнага студэнта да ўдзелу ў тым
або іншым гуртку. Рост членаў
ДТСААФ у нас назіраецца, азе гэта
яўна марудны рост. Зразумела, тут
віна не толькі камітэта ДТСААФ.
Часам у тым ці іншым гуртку жа-

Шырокія мерапрыемствы намячаюцца ў парашутным гуртку. У
канцы лютага будзе праведзена сустрэча нершакурснікаў з лётчывам- даюць займацца, напрыклад, 100 чаінструктарам, парашутыстам, рэкардлавек, а іірымаюць у гурток толькі
сменам Совецкага Саюза Міхаілам
Шаіпакым. Упершыню ў гісторыі не 30. Бываюць і іншыя прычыны.
толькі нашага універсітэта, але і Справядліва скардзяцца • кіраўнікі

3А СТАЛІНСКІЯ

НЕ К А Т О Р ЫЯ

ВЫНІКІ МІ НУЛАЙ СЕСІІ

падзейнічаць на т. Пыж, каб яна
сесіі паказваюць, што комсамоль- ЧЬІ- Трэба адзначыць, што Л. Пыж змяніла свае адносіны да вучобы,
ская арганізацыя хімічнага факуль- закончыла сярэдшою школу з за-_ калі трэба, дапамагчы ёй.
латым медалем і, як бачна з выніКалі занытваеш студэнтаў друтэта у цэлыы справілася з выканан- каў першай для яе сесіі, не апраўгога курса, па якой прычыне ў іх
нем пастаўленых перад ёю задач.
дала ўзнагароды.
А. Гаркавая, Л. чатыры пасрэдныя адзнакі, яны
3 268 комсамольцаў на «выдат-| Калупанава, М. Пацеева, С. М а р у -: адказваюць, што на працягу сомена» здала ўсе экзамены 120 чала- дзіна (II курс) і I. Рудакоўская і стра ім не прыходзілася, як след,
век, на «добра» і «выдатна»— 134 і I (III курс) таксама закончылі сесію нрацаваць самастойна, бо яны быді
толькі 6 чалавек атрымалі здаваль- з пасрэднымі адзнакамі. Гэтыя сту- перагружаны: займаліся 48 гадзін
няючыя адзнакі па асобных прадме- дэнты не рыхтаваліся да сесіі на у тыдзень. Хоць толькі гэтым нельтах. Факультэт па паспяховасці стаў нрацягу ўсяго семестра. Адсюль і га абгрунтоўваць дрэнныя вынікі
лепшым ва універсітэце.
сесіі ў другакурснікаў, але дэканавыцякаюць такія сумныя выйікі.
ту патрэона падуыаць аб разгрузцы
Гэтыя вынікі сведчаць аб тым,
Сееія яшчэ раз падцвердзіла, што етудэнтаў, бо аналагічнае становішто пераважная маса комсамольцаў
тольні настойлівая работа над сабой шча назіраецца цяпер на IV курсе,
сур ёзна аднеслася да авалодвання
ведамі. 'і'ак, на V кўрсе з 50 сту- ыожа прывееці да станоўчых выні- дзе студэнты займаюцца 44 гадзіны
дэнтаў здала на «выдатна» экзамеяы каў. Напрыклад, студэнт I. Макарэ- ў тыдзень, а таксама на I і II кур27 чалавек і на «выдатна» і «доб- віч у час вясенняй сесіі атрымаў сах.
ра»— 23; на ІІІ курсе з 48 сту- здавальняючую адзнаку, а зараз
Паспяховасць у многім залежыць
дэнтаў здала экзамены на «выдатад зацікаўленасці студэнтаў да сваёй
экзамены здаў «на выдатна».
на» 18 чалавек.
будучай прафесіі. Пагэтаму комУ тым, што на факультэце 9 ча- самольсікімі бюро і кафедрамі заплаГлыбокімі адказамі ў час экзаме- лавек
маюць
нездаваЦняючыя
наў па ўсіх прадметах парадаваді адзнакі, вінаваты, у першую чаргу, навана ў гэтым семестры часцей
нас Б. Дікавы, Б. Лаўрык (V курс), комсамольскае бюро і комсамольскія праводзіць вечары сустрэч з выпускнікамі, з хімікамі, якія праГ. Арцюшэўскі (IV курс), М. Гурэ- групы факультэта. Ёсць віна ў
цуюць на вытворчасці, праводзіць
віч, 1. Пакроўскі, М. Дарашкевіч гэтым і выкладчыкаў, якія не заўсёэкскурсіі на прадпрыемствы. Для
(II куре), Э. Детрашкевіч, Н. Да- ды вялі кантроль за прапрацоўкай
паляпшэння работы ў комсамольскіх
выдава, А. Кавалёва, I. Кірычэнка студэнтамі лекцыйнага ыатэрыялу,
групах на курсах намечана правесці
(I курс) і многія другія.
не змаглі аказаць адстаючым свое- нараду па абмену вопытам работы.
Аднак было-б няправільна не ба- часовую дапамогу. Так, I . Пыж на
Еомсамольская арганізацыя хіміччыць за гэтымі нядрэннымі выніка- практычных занятках па неарганіч-,
мі сесп і сур езных недахонау у нан хі.411 і вышэпшай матэматыцы нага факужьтэта ўлічыць недахопы,
рабоце комсамольскай арганізацыі была вельмі пасіўнай, а адказы яе якія выявіліся ў час зімовай экзафакультэта
і
комсамольекіх павярхоўнымі.
Комсаыольская-ж менацыйнай сесіі і прыкладзе ўсе
груп. У час экзаменаў слабыя веды група і яе сакратар тав. Сінкевіч не намаганні, каб не паўтарыць гэтых
праявілі 9 студэнтаў, з якіх 6— ком- ўдзялілі гэтаму належнай увагі, недахопаў у летшою сесію.
В ы н іе і

зімовай
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КАДРЫ

ЭЕзаменацыйнай нічнай хіміі і вышэйшай матэматы-

своечасова не-. дапамаглі таварышу.
Комсамолка Пыж і зараз дрэнна адказвае на нрактычных занятках па
вышэйшай матэматыцы. Групе трэба

самольцы. Недобрасумленна аднеслася да вучобы студэнтка I курса
Я. Пыж, якая атрымала ў час экзаменаў пасрэдныя адзнакі на неарга-

3. ЗЕ М Ц О В А ,
адказная за акадэмічны сектар
комсамольскага бюро хімічнага
факультэта.

П І С Ь М О У Р Э Д А К Ц ЫІ О

І НОГІ

НАБІЎ, І В Е Д А Ў

3 вялікай ахвотай я запісаўся ў
гурток акардэаністаў яшчэ ў пачатку навучальнага года. Я марыў
набыць хоць першапачатковыя навыкі ігры на акардэоне. Зайшоў
запытацца ў камітэт комсамола. Мяне
адаслалі да т. Герасіменкі.
— Скажыце, калі ласка,— пытаюся я,— які лёс гуртка акардэаністаў?
— Вы яго член?
— Як бачыце.

НЕ Н А Б Ы Ў . . .

— А іграць можаце?
— Не. Я-ж і запісаўся, каб навучыцца. Праўда, акардэон ра-зы два
ў руках трымаў.
— Ну, мілы, нам такія не патрэбны. Мы бярэм толькі навучаных.
— Як-жа быць?— думаў я.—-Калі
ты чаго-небудзь рабіць не ўмееш, дык
і заставайся няўмелым? Уласна
кажучы, навошта мне гурток, ці

правільней,

секцыя

па звычайнап

-хадзьбе, калі я дасканала перастаўляю ногі і без яе?
Скарыстоўваючы ўмелых гурткоўцаў для розных выступленняў, гурткі павінны навучаць студэнтаў. Аб
гэтым пара задумацца універсітэцкім
кіраўнікам. Гэтага патрабуюць студэнтьг
I. К У РБ ЕК .А, студэнт.

Фоіаэціод Л. Б О Н Д А Р А .

НА С Т А Р Т !

Кні г а

аб моладзі

Н а дыспут па кнізе Кочэтава «Маладосць з намі», які нядаўна адбыўся ва універсітэце, сабраліся студэнты розных факультэтаў,
прышлі
выкладчыкі і аспіранты. 3 уступным
словам выступіў студэнт філфака
I. Пісарэнка. Затым з грунтоўнымі
аналізамі кнігі (праўда, без смелых
абагульненняў)
выступілі
студэнт
IV курса гістфака А. Камароў і
студэнтка III курса філфака I. Кісялёва. Яны адзначылі, што пісьменнік у цэнтры ўвагі кнігі паставіў
праблему барацьбы новага са старым. Аўтар паказаў, як ідзе ў грамадстве барацьба за кожнага чалавека, за тое, каб зрабіць з яго актыўнага будаўніка комунізма. Пісьменнік гаворыць, што калі мы не ўтаймуем Іртыш, калі не прарыем канал
праз Кара-Кумы, то патомства не
так строга нас асудзіць. Але яно г
даруе, калі мы дрэнна выхаваем нашую моладзь. Аўтар гаворыць, што
моладзі трэба часцей напамінаць
рэволюцыйныя традыцыі, традыцыі
бацькоў. Трэба напамінаць аб тым,
якімі ахвярамі заваявана тое шчаслівае жыццё, якое даецца ў спадчыну
моладзі.

выступлення аспіранта М . Палкіна,
які сказаў; што раман намерана
расцягнут, штс тое-ж можна было
сказаць у рамане значна меншага *
памеру, што аўтар дае надзвычай б ■
ныя псіхалагічныя
характарыст^Аа
герояў. Недаравальна тое, што, апавядаючы аб людзях навукі, аўтар не
паказаў пафас навуковай п р К -і,
пафас людзей,
якія
прысвяцілі
сваё жыццё навуковай дзейнасці. Не
паказаў пісьменнік героіку штодзённай сумленнай працы, ён заводзіць
чытача ў героіку мінулага. Мова ў
творы не вызначаецца
багаццем,
няма партрэтаў герояў, якія-б запаміналіся.
Затым выступілі
А.

Ганчарэнка,

студэнт
студэнт

фізмата
V

курса

філфака Мушынскі і другія.
Большасць з выступаючых згаджалася з тым, што раман смела ставіць
шматлікія праблемы, але да канна
і прама не вырашае амаль ніводнай
3 іх.

3 заключнай прамовай выступіла
выкладчыца рускай літаратуры, кандыдат філалагічных навук Н . Багалюбава, якая зрабіла глыбокі аналіз
Былі адзначаны многія дадатныя рамана, адзначыўшы пры гэтым, што
гэты твор значна слабей за папярэдбакі кнігі.
ні раман Кочэтава «Журбіны».
Але санраўдныя спрэчкі разгарнуліся пасля смелага і прынныповага
I. ПЯТРОВІЧ

Каця плакала ціха, без усхліпаў.
Е. К А Р Ш У К О У
К а д я прачнулася. Скрозь няЁй было шкада
маці, хворую,
шчыльна зачыненыя аканіцы ледзьстарэнькую,
было пакутліва ад
ледзь пранікала святло. Была раніца.
думкі, што вось ужо столькі год
Дзяўчына здзіўлена прыўзнялася нз
ты, Мар’ічка! Гэта мама працуе, не шкадуючы здароўя,
—
Ды
што
лакцях, агледзелася і радасна рас- выдатна,— гаварыла Мар’я ііятроўтабе здалося. Там акрамя Кацюшы сіл, і ўсё— дзеля Каці, толькі-б
А П А В Я Д А Н Н Е
смяялася: дома яна, дома! Вунь і на,— а цяпер і адпачываюць няхай
яна вучылася... А Каця? Чым добнікога няма!
знаёмая з дзяцінства карціна— воўк на здароўечка.
ік
Грукнулі дзверы. Суседка пай- рым адплаціла яна маці? Сорамна
Дзяўчына ўсміхнулася. Ч ам усьці,
..
і чырвоная шапачка. У кутку— этаёй успомнілася, як у дзяцінстве нам. Трэоа. Няхан сучацца, а вось ! гала. Агрыпіна Кузьмінічна бясшум- ■прызнацца: падманула яе... Заваліла
жэрка з кнігамі... Еаця юркнула пад
Паўлів і Воўка дражнілі яе, а Мар’я пад^старасць нам, парым, кавалак на адчыніла дзверы ў пакой і ці- экзамен па сучаснай рускай мове,
коўдру, і даўно забытыя вобразы
атрымала «тройку» і ўтаіла, нс
хімі крокамі прайшла да дачкі. Дзяўўсплылі перад вачыма. Тут, у гэтым Пятроўна разганяла іх з матузаыі ў хлепа дадуць...
сказала дома. Еаця плакала і непакоі, Каця вучылася хадзіць, по- рувах. Каця тады пераможна смяя- ; — Яно так. Толькі, ведаёш, цяж- чына ляжала, уткнуўшыся тварам
навідзела
сябе— маладушную «пялася,
паказвала
язык
хлапчукам,
а
кавата
прыходзіцца,—
ціха
■
загау падушку і здавалася, што спіць.
тым за вялікім дубовым сталом д зе-;
шчотніцу», збалаваную
і лёгкаяны,
уцякаючы
ад
маці,
употай
граварьіяа
Агрыпіна
Кузьмінічна.
Агрыпіна
Кузьмінічна
клапатліва
сяць год яна рыхтавала ўрокі, п о -1
думную.
А
ці
яна
не
магла
здаць
тым пісала заяву ў
інстытут... зілі ёй кулакамі... Цяпер іх не па- Каця мая спачатку без стыпендыі паправіла споўзшую на наД^іогу
добра
гэты
экзамен?
За
чатыры
дні
Успаміны! Здаецца, што гэта было знаць, сапраўдныя мужчыны! У наступіла... Прыходзілася мне веча- коўдру, з хвіліну ітастаяла над лож- надрыхтоўкі Каця ледзь прагледзела
рамі
праседжваць,
на
кравецкан
кам. Прадаўгаваты, у маршчыністых
зусім, зусім нядаўна. Ды толькі Паўліка нават вусікі над верхняй
снраве падзарабляць. А ўчора— праменчыках твар яе ў гэтую міну- паюву матэрыялу. Затое падоўгу
прайшло яно, дзяцінства, і Каця губой чарнеюць...
пустасловіла на калідоры.
Амаль
'3 кухні даносіўся звон цасуды, абрадвала мяне дачка: гаворыць, ту выражаў невычарпальную маўжо не маленькая Кацька з касічштодзённа
прагульвалася
ў
суседні
працяглыя ўздыхі суседкі і роўны здала ўсё-такі экзамены на «добра», цярынскую любоў, задаволенасць.
кані, а студэнтка першага курса...
без троек, значыць. Будзе стыпен- Потым асцярожна, нібы на штосьці клуб на танцы. Цяпер гэтыя бясЗабыццё зноў агарнула дзяўчы- грудны голас Агрыпіны Кузьмінічдыя,
ды і мне весялей глядзець на кволае і пяшчотнае, палажыла на крыўдныя «дробязі» выклікалі ў
ну. Сніліся сяброўкі-студэнткі, кі- ны— кацінай мамы. Аб чьш гэта?
яе... Стараецца, вучыцца!
галаву дачкі сваю шурпатую далонь Каці яшчэ мацнейшую пагарду да
раўнік лыжнай секцыі Ілья Ефімыч,
— Учора, учора прыехала,— адсябе. «Стараецца, вучыцца!»
Сло— Вядома, разумее, што табе, і ціха-ціха пагладзіла. Каця зварухновагодні баль і іншыя прыемныя казвала мабыць на пытанне суседкі
вы,
якія
сказала
маці,
здавалася,
рэчы. Але ранішні сон недоўгавечны. Агрыпіна Кузьмйрчна.— I гэтак я Кузьмінічна, нялёгка, вось і стараец- нулася. Маці спалохана адхапіла
руку і, баючыся разбудзіць дачку, віселі ў Каці над галавой, не давалі
Скрыпнулі дзверы, загаварылі на рада, Мар’ічка, што, ведаеш, нібы ца. Мае таксама...
ёй спакою.
Чуваць было, як Мар’я ІІятроўна хуценька выйшда з пакоя.
кухні. Каця праз дрэму пазнала го- памаладзела... Адна-ж яна ў мяне,
лас еуседкі, Мар’і Пятроўны. Яна дачушка!
глыбока ўздыхнула, устала з шумам
! Каця плакала. Плакала сэрцам,
...Але Каця не спала. Яна чула
штосьці ўпоўшэпта расказвала. У
— Ну, што табеі Адной дапама- і ўзялася за клямку дзвярэй.
ўсё, аб чым гаварылася на кухні. якое не прывыкла плакаць. Гэта
прыадкрытыя дзверы
данбсіліся гаць лягчэй. У мяне іх чацвёра: двое
— Ну, найду я, а то там у печ- Штосьці нясцерпнае, яшчэ не зусім былі першыя слёзы па-сапраўднаму
толькі абрыўкі фраз.
ў школе, двое ў інстытуце. Хаця і цы гарыць, ды і хлопцы ўсталі. А ... асэнсаванае, пякучае, як сорам, не- ўсвядомленага раскайвання.
— ...Мае хлопцы? Малайцы, ого! атрымоўваіоць старэіішыя стыпен- што гэта, за сценкай, Кузьмінічна, прыемнае і горкае, упершыню давіУсе экзамены паздавалі на добра і дыю, а ўсёроўна дапамагаем з Іва- I нлачыць нехта, ці што?
ла ёй грудзі, вырывалася вонкі. I
Рэдактар В. Л . Ш АЦІЛА.
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