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УЙІВЕРСІТЭТ
Орган парткома, рэктарата, камітэта ЛКСМБ, 

прафкома і мясцкома Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта імя B. I. Леніна

№ 27 (.305) ПЯТНІЦА, 22 л істапада 1957 г. Цана 20 кап

14 лістапада адбыўся агульнауніверсітэцкі 
справаздачна-выбарчы партыйны сход. Ha паве- 
стцы дня стаялі наступныя пытакні:

1. Справаздача парткома (даклад сакратара 
парткома тав. Старавойтава B. I.).

2. Выбары партыйнага камітэта.
3. Выбары дэлегатаў на раённую партыйную 

канферэнцыю.
У спрэчках па першаму пытанню выступіла 18 

чалавек. Прынята адпаведная пастанова.
У склад новага партыйнага камітэта абрана 

U чалавек:
Ігнаценка I. M., Баравік Ф. B., Сеўчанка А. H., 

Петрыкаў B. Ц., Хрыпко H. П., Мухаеў B. Д . 
Дарогін B. А., Волк А. А., Янчанка C. E., JIy- 
шчыдкі I. H,, Шмыгаў Ф, TI.

Адбылося арганізацыйнае паседжанне партко
ма. Абавязкі паміж членамі парткома размерка- 
ваны наступным чынам:

ІГНАЦЕНКА I. М. — сакратар парткома; 
ЯНЧАНКА C. Е.—нам. сам атара па арграбоце; 
БАРАВІК Ф. В,—нам. сакратара па палітыка-вы- 
хаваўчай рабоце; ЛУШЧЫЦКІ !. Н.—адказны за 
партыйную асвету; ГІЕТРЬІКАУ В. Ц.—адказны 
за вучэбна-вытворчую работу; ШМЫГАУ Ф. П.— 
адказны за навукова-даследчую работу; ДАРО- 
Г1Н В. А.—адказны за палітыка-выхаваўчую ра
боту 'сярод студэнтаў; МУХАЕУ В. Д . — адказны 
за абаронна-масавую і спартыўную работу; 
ХРЫПКО Н. П.—адказная за культурна-масавую 
работу; ВОЛК А. А .'— рэдактар газеты «Белару
с и  унізерсітэт».

П А Р Т Ы Й Н Ы  С Х О Д  
П А С Т А Н А В І Ў :

ПОСПЕХІ HE ПАВІННЫ ЗАСЛАНЯЦЬ 
НЕДАХОПАЎ І НЯВЫРАШАНЫХ ЗАДАЧ

I Партыйнаму камітэту 
„овага складу I ўсё* пар- 
тыйнай аргашзацьи у асно 
ву сваей дзейнасці пакласш 
далейшае няўхільнае ажыц-

S h T 1sJ f t l S S uKnRb
пастаянна памятуючы пры 
гэтым, што барацьоа »  шы- 
рокае разгортванне УНУТР“  
партыйнай дэмакратыі, 
ажыўленне ўсяго „парть№
н ага  жыцця, за  цУИ
VCix комушстау у  гэтае 
жыццё і усемагчымае P 
віццё іх ініцыятывы, прыть 
кі і самакрытыкі, павінны
зкаходзіцца ўй Ч.э„итрь'Лпга' кірауніцтва і усей партарга 
шізацыі ў цэлым. . I

2. Паставіць перад Iv1ih. 
стэрствам вышэйшай адука 
цыі СССР пытанне аб ства 
рзнні ва універс.тзце кафед 
ры тісторьй БССР I кафед
ры міжнароднага пРава;

3. Абавязаць партком 
звярнуць увагу на лалейша,
палепшанне вучэбна-выха 
ваучай і навукова-даследча*. 
працы факультэтау і ка
федр. Узмацніць кантроль 
за ідэйным зместам лекцыг 
І практычных заияткау. 
сцей ставіць на аомеркаван 
не партбюро і партСлОД у 
факультэтаў і парткома пы 
танні вучэбнай 1 .naayX S  
працы кафедр I . асоб“ 
комуністаў. Паставіць перад 
оэкааратам пытанне ао п Д 
боры ініцыятыўных Кірауні 
Kov Вучоных советаў.

Ь .црымаючы пад увагу
тое’ што дзейнасць выда_
вецтва універсітэта іграе > 
сучасны момант выключи*
важную ролю у Раз[°Ртван 
ні навуковай працы і асабл 
ва ў падрыхтоўцы навУ*°'
ввіх к а д р а ў ,  абавязаць пар
ком значна узмацнщь кірау 
ніцтва выдавецтвам, карэн 
ным чынам палепшыць рабо-
tv рэдакцыйна-выдавецкага
совета і павысіць яго> а д- 
казнасць за якасць здавае 
мых у  набор РУкашсаУптко.5 рэкамендаваць партко 
м у ’больш займацца аРган;_ 
затарскай работай у пяр
ных г.артарганізацыях, для

Ійа) кожны член парткома 
павінен удзельнічаць у пад- 
рыхтоўцы і празядзенні п P 
тыйных сходаў ПЯР8‘ ‘ ‘“ * 
пгртарганізацый і масавых 
мерапрыемстваў па факуль
тетах;

6 S v 6 S v 6 S v 6 S v ^

б) дабіцца бездакорнага 
зыканання ўсіх прымаемых 
парткомам рашзнняў, па- 
тгаянна памятуючы, што са- 
мае добрае рашэнне, калі 
яко He праводзіцца ў жыц
цё, бескарысна;

в) дабіцца правільнага 
эазмеркавання партыйных 
даручэнняў і ажыццяўлен- 
чя кантролю за выкананнем 
даручэння кожным комуні- 
стам; -

д ) узмацніць работу з 
іктывам, арганізуючы аб- 
нен вопытам і праводзячы 
вучобу.
* 6. Абавязаць партком 
змяніць стыль кіраўніцтва 
гомсамолам і іншымі гра- 
іадскімі арганізацыямі, да- 
нваючыся павышэння ўз- 
зоўню іх работы не толькі 
пляхам заслухоўвання іх на 
таседжаннях, але і практич
ным удзелам членаў партко
ма і партбюро ў арганізацыі 

важнейшых масавых мера- 
ірыемстваў. Прапанаваць 
іарткому і бюро факультэ- 
гаў вьідзеліць для работы 
I комсамольцамі лепшых 
сомуністаў. Прыняць дзейс- 
гыя меры для таго, каб па- 
зысіць кіруючую ролю ко- 
іуністаў у дзейнасці проф- 
:аюзных і іншых грамадскіх 
ірганізацый.

7. Рэкамендаваць партко
му неадкладна прыступіць 
да падрыхтоўкі да знамя- 
тальнай даты ў гісторыі бе- 
іарускага народа—сарака- 
оддзя стварэння БССР. 

Пры распрацоўцы канкрэт- 
ных мерапрыемстваў не- 
дбходна ўлічыць памылкі 
тарткома папярэдняга скла
ду ў падрыхтоўцы да юбі- 
нейных і масавых мера- 
ірыемстваў,

8. Патрабаваць ад парт
кома рашуча палепшыць кі- 
ваўніцтва шматтыражнай 
газетай «Беларускі універсі- 
гэт» і насценным друкам 
універсітэта, зрабіць яго са- 
лраўднай зброяй у барацьбе 
за палепшанне ўсёй вучэб
най, навуковай і выхаваўчай 
работы.

9. Даручыць парткому су- 
месна з рэктаратам прадау- 
жаць намаганні ў напрамку 
палепшання матэрыяльна- 
тэхнічнай базы універсітэта 
і жыллёвых умоў навуковых 
работнікаў і супрацоўнікаў.

У сваёй рабоце партыйны 
камітэт кіраваўся Пастано- 
вай XX з ’езду партыі, ра- 
шэннямі паследуючых Пле- 
нумаў Ц К  КПСС і мясцо- 
вых дырэктыўных органаў.

Асноўныя напрамкі, па 
якіх ажыццяўлялася прак- 
тычная дзейнасць парткома, 
былі наступныя:

Па-першае. Далейшая ра- 
цыяналізацыя вучэбнага 
працэсу ў духу пісьма I— 100 
Міністэрства вышэйшай аду- 
кацыі, арганізацыя сама- 
стойнай работы студэнтаў і 
наогул палепшанне якасці 
дадрыхтоўкі ’маладых спе- 
цыялістаў.

Па-другое. Усялякае па- 
шырэнне сувязі навукова- 
даследчай працы з вытвор- 
часцю, з канкрэтнымі запа- 
трабаваннямі народнай гас- 
падаркі, сканцэнтраванне 
творчых намаганняў кафедр 
на рашэнні найболып в а ж 
ных навукова-тэхнічных 
праблем.

Па-трэцяе. Рэзказ палеп
шанне ідэйна-палітычнай, 
абаронна-спартыўнай і куль- 
гурна-масавай работы ва 
універсітэце.

Па-чацвертае. Умацаванне 
матэрыяльна-тэхнічнай базы 
універсітэта, барацьба за 
палепшанне жыллёва-быта- 
вых умоў работы і жыцця 
супрацоўнікаў і г. д.

ГІры вырашэнні гэтых вуз- 
лавых пытанняў дасягнуты 
некаторыя поспехі, хаця мы 
не змаглі пазбегнуць многіх 
недахопаў і памылак.

У галіне вучэбнай работы. 
Нягледзячы на рад пера- 
шкод, звязаных з вострым 
недахопам вытворчай плош- 
чы, а таксама'з  адцягненнем 
студэнтаў на ўборачныя ра
боты на працяглы перыяд, 
вучэбны план у 1956—57 го- 
дзе выканан на 98,7°/о. 
Лепш, чым у мінулым годзе, 
наладжан кантроль за 
якасцю лекцый і практычных 
заняткаў. Асабліва адзна- 
чаюцца ў гэтай справе, як і 
ў пастаноўцы ўсёй вучэбна- 
метадычнай работы, кафед
ра дыямата і гістмата, ка 
федра гісторыі КПСС, к а 
федра палітэканоміі, кафед
ра эканамічнай геаграфіі, 
дэканаты і партбюро біяфа- 
ка, хімфака, гістфака.

Рэктарат і партком ста- 
ранна рыхтавалі навукова- 
метадычную канферэнцыю, 
якая і была праведзена ў  
лістападзе месяцы мінулага 
года. Канферэнцыя прайшла

3. СПРАВАЗДАЧНАГА ДАКЛАДА  
ПАРТЫЙНАГА КАМІТЭТА

паспяхова, на ёй было пра-
Озадоооо«хоотосх»сххо<хоахі<ххххяоосвосх>м(махіссоооооое>гоооооояо<гооооо«і* чытана больш 80 навуковых

дакладаў. Справе палепшан- 
чя самастойнай працы сту- 
дэнтаў быў прысвечан спе- 
дыяльны агульнауніверсітэц- 
кі партыйны сход.

Асноўная маса прафесар- 
ска-выкладчыцкага складу 
універсітэта вядзе сваю ра
боту на высокім тэарэтыч- 

ІЗ ным і метадычным узроўні.

Практычныя заняткі ў 
лабараторыі спецпрак- 
тыкума электрафізікі. 
Студэнты 4 курса Поля 
Стасевіч і Bepa Зайцава 
пад кіраўніцтвам дацэн- 
та Міхаіла Конанавіча 
Шыдлоўскага працуюць 
над вымярэннем дыэлек- 
трычнай пранікальнасці.

ГІрыемна, што лік такіх вы- 
кладчыкаў папаўняецца за 
кошт 'моладзі.

Але не абыйшлося і без 
браку. У мінулым навучаль- 
ным годзе былі скаргі сту- 
дэнтаў біяфака на якасць 
практычных заняткаў па гле- 
базнаўству, правадзімых 
асістэнтам тав. Паповаи. 
Сур’ёзныя прэтэнзіі прад’яў- 
ляліся дацэнту тав. Акінчы- 
ДУ-

У справаздачным годзе 
значна вырасла патраба- 
вальнасць выкладчыкаў. ЦІ 
не пагэтаму колькасць 
адзнак «здавальняюча» у 
параўнанні з мінулым годам 
павялічылася на 23,8°/о.

Павышэнне якасці занят- 
каў і патрабавальнасці з бо
ку выкладчыкаў, натураль
на, прывяло к росту паспя- 
ховасці студэнтаў. Павысі- 
ліся веды студэнтаў па со- 
цыяльна-эканамічным  ̂ дыс- 
цыплінам—гісторыі КПСС, 
палітэканоміі, дыямату і гі- 
стмату. Тут патрэбна ад- 
значыць студэнтаў-комуні- 
стаў тт. Зяцькова, Зімака, 
Церпігор’еву, Клімава і інш.

Праўда, ёсць і такія кому- 
ністы, як тт. Рудзік, Фра- 
лоў і інш., якія зусім не вы- 
значаюцца ў вучобе, і на- 
адварот, падаюць дрэнны 
прыклад беспартыйным сту- 
дэнтам.

Ba універсітэце, нажаль, 
мае месца такое становішча, 
калі рад студэнтаў — прама 
скажам: гультаёў і белару- 
чак,—накшталт Кучара, за- 
трымліваюцца ў нас толькі 
з прычыны таго, што нг ха- 
пае трэцяй двойкі. I гэта 
цягнецца з года ў год.

Ha філфаку і гістфаку 
ёсць некалькі студэнтаў, 
якія маюць «стабільную» 
акадэмічную запазычанасць. 
Вінаваты ў гэтым факуль- 
тэцкія партарганізацыі і 
партком у цэлым. Мы не вя- 
дзем бязлітаснай барацьбы 
з абібокамі, ім жывецца ў 
нас прывольна.

У галіне навукова-даслед- 
чай працы. Як несумнснны 
зрух у бок палепшання трэ- 
Oa адзначыць тое, што ў 
1956— 57 навучальным годзе 
выдавецтвам Б Д У  выпушча- 
на 214 навуковых работ су- 
проць 23-х у мінулым годзе. 
Паспяхова друкуюцца тт. 
Сцяпанаў Б. I., Лукашоў 
К. I , Сікорскі В. М., Баркан
А. С. і інш.

У справаздачным годзе 
ва універсітэце працягвала- 
ся барцьба з многатэм- 
насцю, за комплексную рас- 
працоўку навуковых праб
лем, за ўзмацнснне далей- 
шай сувязі нашых даследа- 
ванняў з запросамі народ
най гаспадаркі краіны і рэс- 
публікі. У прыватнасці, бы
ла звернута ўвага на не- 
абходнасць прыцягнення 
найбольш кваліфікаваных 
работнікаў да  напісання 
падручнікаў і вучэбных да- 
паможнікаў па раду прадме- 
таў, да  выканання навуко- 
ва-даследчых прац у супра- 
цоўніцтве з прадпрыемствз- 
мі г. Мінска і падшэфнымі 
калгасамі Дзержынскага 
раёна. Работу вялікага 
дзяржаўнага значэння па 
распрацоўцы навуковых

праблем, зацверджаных AH 
- V  вяДУДь калектывы, 

якія узначальваюць прафе- 
сары універсітэта Б. I. Спя- 
панаў А. H. Сеўчанка,

■ н - Годнеу, М. М. Паулю- 
чэнка, Б. Е. Ерафееў, H. B. 
іурбін I іншыя. Каштоўную 
работу па творчаму суппа- 
цоуніцтву з прадпрыемства- 

1 ужо нгкалькі год запар 
празодзяць кафедра спек- 
тральнага аналізу на трак- 
тарным заводзе і заводзе 
•№511 у Магілёве, кафедра 
электрафізікі — на Мінскім 
радыёзаводзз і г. д.

Важным участкам рабо
ты універсітэта з'яўляецца 
падрыхтоўка навукова-педа- 
гагічных кадраў. У гэтым 
годзе аспірантуру універсі- 
тэта закончылі 41 чалавек, з 
іх пакінута ва універсітэцз 
18 чалавек, паслана ў іншыя 
ВНУ Ц  чалавек, у АН 
DL/LP—5 чалавек.

• Ba універсітэде значны 
I . чалавек—навуковых 

работшкаў працуюць над 
доктарскімі дысертацыямі.

Якія-ж асноўныя недахо- 
пы на гэтым участю'? 
Перш за ўсэ, адсутнічае 
надежны кантроль і неаб- 
ходная дапамога працую- 
чым над дысертацыямі з 
боку кафедр. Ha большасці 
кафедр не створана твор- 
чая, дзелавая атмасф-ра 
адсутнічае прынцыповая та- 
варыская крытыка пры аб- 
меркаванні^ навуковых ра
бот. У выніку гэтага ў вы- 
давецтва і на абарону ня- 
рэдка пападаюць сырыя, ня- 
аобраякасныя працы, якія 
або празмерна затрымлі- 
ваюцца ў рэдакцыях выда- 
вецтва, напрыклад, юбілей- 
ны зборн;к, або адкланяюц- 
на пры абароне, як, на-рык- 
лад, дысертацыі тт. Волк- 
Леванов;ча, Пейсаховіча і 
Гінзбурга.

У  мінулым годзе ў 55 на- 
вуковых гуртках удзель- 
нічала каля тысячы студэн- 
гау, г. зя. каля 1/3 усіх сту- 
дэнтаў універсітэта. Асоб- 
ныя работы тт. Мазоўка 
Пакроускага, Свідэрсісага,’ 
I 1нш. маюць, безумоўна 
вялікае значэнне для народ
най гаспадаркі. На гарадскі 
агляд студэнцкіх работ уні- 
версітэт прадставіў 135 на
вуковых прац, з  якіх 52 
аднгсены да I катэгорыі I 
ьи д а другой. Сам факт 
нядрэниы. Дрэнна тое, што 
за^здавальняючай пастаноу- 
каи справы на такіх факуль- 
тэтах, як біяфак і хімфак, 

аваецца нездавальняючая 
работа гурткоў на гістфаку 
юрфаку і філфаку, ДЗе на- 
вуковыя работнікі не за- 
даюць тон моладзі не 
умеюць прывіць ёй густ і 
любоу да  навуковых дасле- 
Даванняў.
ІІІТ̂  ЦЭ? ЬІМ трэба прызнаць,
ппяп узров’’'нь навуковай 
працы ва універсітэце яшчэ 
не адказвае ў поўнай меры 
т ь я С“ ЫМ иатрабаванням.

ГЭТЫМ 1 паРтыйнага 
п ^ я і  " ЯКІ неДастаткова 
Цікав.уся работай кафедр.

займаліся пытаннямі 
камплектавання I падбору

кадраў кафедр, асабліва 
грамадскіх навук. Але гэта
га, безумоўна, недастат- 
кова. Парткому новага
складу патрэбна значна
больш увагі ўдзяліць кафед
рам, і перш за ўсё, геафака 
і хімфака, дзе яшчэ не зжы- 
ты дзяляцтва і склокі,
якія перашкаджаюць наву- 
ковым работнікам разгар- 
нуць глыбокую даследчую 
працу. Парткому сумесна з 
рэктаратам патрэбна смя- 
лей, больш прынцыпова ста- 
віць перад вышэйстаячымі 
арганізацыямі пытанні рас- 
шырэння і абнаўлення лаба- 
раторнай базы, якая ў нас 
недастатковая.

Выдавецкая дзейнасць 
ва унів-рсітэце па віне 
перш за ўсё навуковых ра- 
ботнікаў і кіраўніцтва вы
давецтвам арганізавана па- 
куль яшчэ дрэнна. Тут па- 
трабуюцца рашучыя меры 
парткома і рэктарата па па- 
шырэнню вытворчай плошчы 
выдавецтва, па замене безы- 
ніцыятыўных оаботнікаў у 
самым выдавецтве.

У галіне палітыка-маса- 
вай работы. Асноўная маса 
выкладчыцкага складу 
сумленна і з усёй сур’ёзна- 
сцю адносіцца да выхаваў- 
чай работы, выкарыстоў- 
ваючы для гэтага галоўным 
чынам лекцыі і семінары. 
і. апрача таго, гутаркі, да- 
клады і другія магчымасці. 
Гакія таварышы, як Ерэсь, 
Мелкіх, Ж  ркевіч, Лысен- 
ка, Барзова, Мельцэр, 
Якушка, Крышчановіч, Jla- 
зерка, Баркан і інш. імк- 
нуцца праявіць у гэтай вя- 
лікай і важнай справе свой 
пачын, ініцыятыву.

Гэматыка асноўных гута- 
рак, як правіла, зацвяр- 
джаецца партыйнымі бюро 
факультэтаў і ў ассбных вы- 
падках—парткомам. Астат- 
нія тэмы палітгутарак, як і 
карактар іншых’ м-ра рыем- 
стваў выхаваўчага значэн
ня, в значаюцца ў трупах у 
залежнасці ад профілю j 
інтарэсаў студэнтаў. Па 
важнейшых рэкамендаваных 
тэмах партком загадзя пра- 
водзіў семінары кіраўнікоў 
груп.

Вялікай папулярнасцю 
карыстаюцца ў нас сустрэ- 
чы са знатнымі людзьмі вы- 
творчасці, навукі і культу
ры, з грамадскімі дзеячамі, 
пабываўшымі за граніцай. 
Такія мерапрыемствы, як 
правіла, праводзяцца ў 
маштабе факультэта, Ha 
філфаку, напрыклад, добра 
ўспамінаюць сустрэчу з 
артыстамі Беларускага тэат- 
ра імя Я. Купалы — 
удзельнікамі спектакля «Са- 
лавей», вечар абмеркаван- 

- ня рамана «Крыніцы» з 
удзелам аўтара—I. Шамякі- 
на, на біяфаку і хімфаку— 
сустрэчу з Народным арты- 
стам БССР Кіставым і аб- 
меркаванне паэмы A. Ky- 
ляшова «Грозная пушча» з 
удзелам аўтара.

3 агульнауніверсітэцкіх 
мерапрыемстваў трэба 
адзначыць сустрэчу студэн- 
гаў з удз-льнікамі гераічнай 
абароны Брэсцкай крэпасці і 
пісьменнікам C. Смірновым, 
сусгрэчы і гутаркі з стар- 
шынёй калгаса «Рассвет» 
Героем Совецкага Саюза 
K- П. Арлоўскім, з акадэмі-

(Заканчэнне на 2 стар.)
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П O C П E X  I HE П 
I H

A BIH  H Ы З А С Л А Н Я Ц Ь  Н Е Д А Х О П А Ў
Ы P A Ш A H Ы  X  З А Д А Ч

(Заканчэнне, 
пачатак на I стар.)

кам JlbiceHKaj  з сакратаром 
Ц К  КПБ тав. Гарбуновым, 
з старшынёй Прэзідыума 
Вярхоўнага Совета БССР 
тав. Казловым, з сакратара- 
мі ЦК ЛКСМ Б тт. Аксёна- 
вым, Красновай, Балыпо- 
вым. Такія сустрэчы маюць 
вялікае выхаваўчае значэн- 
не.

Пытанні партыйнага кі- 
раўніцтва палітычнай асве- 
ты былі, як і раней, важней- 
шымі пытаннямі работы 
партарганізацыі універсітэта 
і факультэтаў. Найбольш 
старанна працавалі і пра- 
цуюць семінары, якімі кі- 
руюць тт. Сцяпанаў, Левін, 
Леўко, Васілеўскі, Ігнацен- 
ка.

Ha фізмаце і юрфаку ў 
мімулым навучальным годзе 
семінары па палітэканоміі 
працавалі дрэнна. Партарга- 
нізацыя фізмата (былы са- 
кратар т. Гусак) не змагла 
скаардыніраваць работу 
лабарантаў так, каб усе
яны мелі магчымасць на- 
ведваць заняткі, і семінар 
фактычна не працаваў. З а 
раз справа палепшылася.

Прыемна адзначыць, што 
ў нашым калектыве, у цэ- 
лым палітычна сталым і 
стойкім, не было праяў
сур’ёзных ідэйных хістан-
няў. Праўда, мелі месца
асобныя дэмагагічныя вы- 
казванні ў студэнцкім ася- 
роддзі, але гэты нездаровы 
настрой не меў шыро-
кага рэзанансу і быў свое- 
часова ліквідаван.

Вузкім месцам выхаваў- 
чай работы з'яўляецца не- 
дастатковая ўвага прафе-
сарска-выкладчыцкага скла
ду і грамадскіх арганізацый 
да студэнцкіх інтэрнатаў. 
Праўда, некаторыя пярвіч- 
ныя партыйныя арганізацыі 
робяць спробы распаўсю- 
дзіць свой уплыў і на інтэр- 
наты. Так, у радзе інтэрна- 
таў па ініцыятыве парт- 
арганізацый факультэтаў 
зроблены давыбары членаў 
студсоветаў замест вызва- 
леных безыніцыятыўных та- 
варышоў. У інтэрнатах па 
вуліцах Свердлова і Бабруй- 
скай з гутаркамі выступілі 
Герой Совецкага Саюза 
тав. Кірсанаў, сакратар Ц К  
Л КС М Б тав. Краснова і 
інш. Арганізавалі мэтанакі- 
раваныя наведванні сту- 
дэнцкіх інтэрнатаў выклад- 
чыкі геафака, гістфака і 
хімфака.

Аднак у болыдасці сваёй 
выхаваўчая работа ў інтэр- 
натах носіць выпадковы і 
прымусовы характар. Таму 
ў інтэрнатах па вуліцах 
Свердлова і Бабруйскай, 
асабліва ў апошні час, сталі 
частымі выпадкі п’янак і 
іншых агіднасцей. Вельмі 
ганьбіць нас такое з ’явішча, 
як крадзяжы. У інтэрнаце 
на Бабруйскай, корпус 
«Б», прывольна жывец- 
ца хуліганам і дэбашы- 
рам. Гутарка ідзе ні ў якім 
разе аб студэнтах-перша- 
курсніках, а аб студэнтах 
старэйшых курсаў, такіх, як 
Станюта, Безбард, Лепесін 
і інш. Пры патуранні парт- 
арганізацыі і дэканата філ- 
фака справа ў гэтым інтэр- 
наце дайшла да таго, што 
асобныя студэнты павялі 
сябе крайне развязна, нават 
збіваюць тых, хто не дае ім 
магчымасці беспакарана 
ламаць дзверы і сцены, біць 
ласуду, крушыць усё, што 
пападаецца на п’яныя вочы.

Сведчаннем слабай вы- 
хаваўчай работы, нездаваль- 
няючай якасці яе на факуль- 
тэтах з ’яўляецца ўсё яшчэ 
нізкі ўзровень вучэбнай ды- 
сцыпліны ва універсітэце, 
аб чым гавораць факты 
ўзрастаючай колькасці про- 
пускаў, а то і проста зры- 
ваў заняткаў. З а  першыя 
месяцы навучальнага года 
студэнтамі прапушчана

больш 11 тыс. гадзін, з іх 
звыш 2500 без уважлівых 
прычын. Асноўная доля тут 
гіадае на філфак—каля 900 
гадзін. Выключна нізкім 
узроўнем дысцыпліны па- 
ранейшаму адзначаецца ад- 
дзяленне журналістыкі. Тут 
няма такога студэнта, які-б 
не прапусціў за месяц 12— 
16 вучэбных гадзін. Прычы- 
иа гэтага, вядома, не ў спе- 
цыфіцы аддзялення, а хут- 
чэй у пастаноўцы партый- 
най работы на факультэце. 
Партарганізацыя гэтага фа- 
культэта (былы сакратар т. 
Фактаровіч) у вырашэнні 
раду істотных ідэалагічных- 
пытанняў аказвалася не на 
вышыні, плялася ў хвасце 
падзей, парой праяўляла па- 
літычную блізарукасць. Як 
інакш трэба расцэньваць той 
факт, што выступленні H. C. 
Хрушчова «За цесную су- 
вязь літаратуры і мастацтва 
з жыццём народа» да гэ- 
таго часу на філфаку не аб- 
меркаваны.

Вельмі вялікія прэтэнзіі 
трэба прад’явіць кафедрам 
грамадскіх навук, якіх у нас 
чатыры і на якіх працуе 41 
выкладчык. Многія з іх 
вядуць вялікую выхаваўчую 
работу са студэнтамі. Ад
нак мы ў праве ад гэтых 
кафедр чакаць большага. 
Уся бяда ў тым, што вы
кладчык! гэтых кафедр, ра- 
шаючыя асноўныя задачы 
фарміравання комуністыч- 
нага светапогляду, свайго 
ўплыву на студэнтаў, апра- 
ча як праз лекцыі, амаль не 
аказваюць, бо сустракаюцца 
з імі толькі за кафедрай.

Наогул, далёка не ўвесь 
выкладчьіцкі склад універ- 
сітэта ўцягнут у выхаваў- 
чую работу. I больш таго, 
не ўсе тыя, каму даручана 
гэтая работа, адносяцца да 
яе з душой і жаданнем. 3 
268 чалавек прафесарска- 
выкладчыцкага складу уні- 
вероітэта непасрэдна ў тру
пах занята толькі 82, з іх 
комуністаў—33 чалавекі.

He ўсе факультэцкія парт- 
арганізацыі з ўсёй сур’ёз- 
насцю падыходзяць да ра- 
шэння пытанняў палітыка- 
выхаваўчай работы, не ўсе 
на дастатковым узроўні і з 
поўным разумением аргані- 
зуюць яе. Асобныя дэканы і 
сакратары партарганізацый 
нават лічаць, што выхаваў- 
чая работа не падляжыць 
ніякай рэгламентацыі і кан- 
тролго.

3 боку парткома прад-
прымаліся сур’ёзныя крокі
па карэннаму палепшанню 
выхаваўчай работы са сту- 
дэнтамі. Двсйчы гэтае пы- 
танне ставілася на агульна- 
універсітэцкім партийным 
сходзе, на сваіх паседжан- 
нях заслухоўваліся факуль- 
тэцкія партарганізацыі і 
асобныя кафедры. I ўсё-ж 
партком яшчэ мала і не- 
аператыўна ажыццяўляе кі- 
раўніцтва выхаваўчым пра- 
цэсам. Недастаткова прак- 
тыкуецца ва універсітэце 
працоўнае выхаванне сту- 
дэнтаў, усё яшчэ слабая 
сувязь з моладдзю прад- 
прыемстваў і калгасаў. 
Партком не прад’яўляе на- 
лежнай патрабавальнасці 
да партийных арганізацый 
факультэтаў і д а  комуністаў 
у паасобку з мэтай значнага 
палепшання якасці работы 
са студэнтамі.

Значнае месца ў выхаваў- 
чай рабоце належыць н аш е
му друку, кіраўніцтва якім 
з боку парткома было неда- 
статковым. Асноўным не- 
дахопам работы насценных 
газет, як і шматтыражкі 
універсітэта, з ’яўляецца ня- 
ўменне і нежаданне пады- 
маць вострыя пытанні жыц- 
ця нашага калектыву. П ар
тыйныя арганізацыі, асаб- 
ліва філфака, фізмата, юр
фака, і партком не напраў- 
лялі карэспандэнцкі актыў, 
не падказвалі рэдакцыям на-

3 СПРАВАЗДАЧНАГА ДА КЛАДА  
ПАРТЫЙНАГА КАМІТЭТА

спеўшых пытанняў, якія 
трэба было падымаць у 
друку. Тэты недахоп далей 
нецярпім у рабоце як пар
тийных арганізацый, так
і рэдкалегій насценных газет 
і шматтыражкі. Друк паві- 
нен стаць рупарам прынцы- 
повай, здаровай крытыкі 
тых ненармальных з ’яў, якія 
перашкаджаюць універсітэ- 
ту ў яго дзейнасці.

Вялікую выхаваўчую сілу 
лрадстаўляе комсамол. Трэ
ба адзначыць, што комса- 
мольская арганізацыя уні- 
версітэта ў цэлым здаровая 
і надзейная. Асноўная ча- 
стка моладзі па-комсамоль- 
ску адносіцца да свайго 
абавязку—вучобы. У  гэтым 
годзе иашы студэнты больш 
энергічна, чым летась, ад- 
клікнуліся на заклік партыі 
дапамагчы ўбраць ураджай 
на цалінных землях. Калі ў 
мінулым . годзе на цаліну 
ездзілі 264 чалавекі, то сё- 
лета—497 чалавек. Нядрэн- 
на папрацавалі нашы ком- 
самольцы і на ўборачных 
работах у калгасах Мінскай 
вобласці, асабліва студэнты 
геафака, хімфака і біяфака. 
П ераважная большасць ком- 
самольцаў актыўна ўдзель- 
нічае ва ўсім грамадска- 
палітычным жыцці краіны і 
універсітэта.

Аднак за ўсім гэтым нель- 
га не бачыць сур’ёзных не- 
дахопаў у рабоце кіруючых 
комсамольскіх органаў, і ў 
першую чаргу, камітэта 
комсамола. У чым іх пры- 
чына? Прычын многа, а га- 
лоўныя з іх—гэта слабае кі- 
раўніцтва комсамолам з бо
ку партарганізацый і парт
кома; слабы склад камітэта 
комсамола, невялікая пар
тийная праслойка ў ім; за- 
быццё камітэтам комсамола 
асноўнага звяна ў рабоце— 
комсамольскія групы, а 
адсюль—слабая сувязь і ра
бота са сваім активам; 
крайне нізкі ўзровень ком- 
самольскай дысцыпліны. 
Камітэту комсамола, комса- 
мольскім бюро факультэтаў 
не хапае патрабавальнасці 
I прынцыповасці пры спаг- 
нанні з тых, хто парушае 
комсамбльскую дысцыпліну. 
Hi адзін парушальнік, той, 
хто не выконвае комсамоль- 
скіх даручэнняў, хто халат- 
н.а I нават здзёкліва адно- 
сіцца да іх, He быў пакара- 
ны ні ў комсамольскіх тру
пах, н.і ў камітэце комсамо
ла так, як гэтага патрабуе 
Статут ВЛКСМ; не было да- 
ведзена да яго свядомасці, 
што гэтым самым ён робіць 
злачынства перад тавары- 
шамі, перад партыяй і на
родам, стварыўшым яму 
ўмовы для таго, каб ён на- 
вучаўся і выхоўваўся ка- 
рысным нашаму грамадству 
чалавекам. У нас стала тра- 
дыцыяй, што звароты ком- 
самольскіх органаў да свя- 
домасці значнай часткі ком- 
самольцаў не маюць дзеян- 
.чя, адсюль, як вынік—нізкае 
наведванне лекцый, дакла- 
даў, сходаў, зрыў гіадпіскі 
на газеты і часопісы, няяў- 
кі на рэпетыцыі і трэніроўкі 
I г. д. Ці станавіліся гэтыя 
пытанні прадметам абмер- 
кавання? Так, станавіліся, 
але пастаноўка іх была не- 
гірынцыповая, нявюстрая, не- 
комсамольская. Ці звярталі 
ўвагу на гэтыя недахопы 
комсамольскай работы пар
тийны камітэт і партарга- 
нізацыі факультэтаў? He- 
сумненна, звярталі. Ўсе пар
тыйныя арганізацыі абмяр- 
коўвалі недахопы работы 
комсамольскіх бюро П арт
ком каля пятнаццаці разоў 
у той ці іншай сувязі за- 
слухоўваў і абмяркоўваў
пытанні-комсамольскай ар-

ганізацыі. У цэлым, а.маль

штомесячна партком ставіу 
на павестку дня гэтыя пы- 
танні. Як-жа камітэт комса
мола разглядаў дапамогу 
партыйнага камітэта, як ён 
выконваў нашы рашэнні? 
Адносіўся ён да гэтых ра- 
шэнняў і дэ  гэтай дапамогі, 
мямка гаворачы, утры- 
манскі. Камітэт комсамола 
лічыў, што рашэнні партко
ма б у д зе . выконваць сам 
партком.

Сакратар камітэта ком
самола тав. Бабосаў часта 
проста фізічна не мог пра- 
цаваць, бо яму, як чле
ну бюро райкома, гаркома, 
абкома і члену пленума ЦК 
ЛКСМБ, абавязкова трэба 
было наведваць паседжанні 
і райкома, і гаркома, І абко
ма, і ЦК. He маючы часу
разбірацца ў комсамольскіх 
пытаннях па сутнасці, тав. 
Бабосаў нярэдка ўходзіў у 
бок ад іх рашэння, займаў 
пазіцыю зрэзвання вострых 
вуглоў. Натуральна, што та 
кая пазіцыя ні да чаго доб- 
рага прывесці не магла, а 
толькі садзейнічала паслаб- 
леннго комсамольскай дыс- 
цыпліны. Справа дайшла да 
таго, што на справаздачна- 
выбарчым комсамольскім 
сходзе гістфака група ком- 
самольцаў на чалезМ алін і-  
hUM наладзіла абструкцыю 
самому тав.Бабосаву, калі 
той напомніў дэбашырам І 
сімулянтам аб тым, што яны 
не па заслугах займаюць 
месцы тых, хто ж адае  ву- 
чыцца.

Ці вінават ва ўсім гэтым 
толькі камітэт комсамола? 
He, вядома. Вялікая доля 
віны ўскладаецца і на парт
ком, і ў прыватнасці, на са- 
кратара, намесніка сакрата- 
ра па арганізацыйнай ра
боце, бо яны не даво- 
дзілі справу да канца, не 
прад’яўлялі да кіруючых 
комсамольскіх работнікаў 
належнай патрабавальнасці, 
не наладжвалі дзейснага 
кантролю за выкананнем 
сваіх рашэнняў. Партком 
нярэдка падмяняў комса
мол, узвальваў тую ці ін- 
шую работу на сябе, або 
даручаў яе факультэцкім 
партарганізацыям. У гэтым 
была наша памылка. Цяпер 
тав. Бабосаву даецца маг
чымасць яшчэ раз праду- 
маць недахопы мінулага го
да і ліквідаваць іх не на 
словах, а справай. Будзем 
спадзявацца, што новы 
склад камітэта комсамола, 
пры сістэматычнай дапамозе 
з боку новага складу парт
кома, куды лепш павядзе 
справу.

Мясцком і прафком—дзве 
самыя шматлікія арганіза- 
цыі; яны аб’едноўваюць: 
прафком—3117 чалавек, мя
сцком—679 чалавек. Аднак 
■удзельная вага гэтых арга- 
нізацый у выхаванні універ- 
сітэцкага калектыву пакуль 
што невысокая. Гэта зусім 
не азначае, што партаргані- 
зацыі і партком стаялі ў ба
ку ад профсаюзных спраў 
на факультэтах \ ў цэлым 
ва універсітэце. Па-раней- 
шаму слабым месцам у нас 
застаецца профсаюзная дыс- 
цыпліна. A ў гэтым крыецца 
прычына астатніх недахо- 
паў. Няўжо асобным членам 
нрофсаюза І некаторым ко- 
муністам няясна, што свое- 
часовая уплата профсаюз
ных узносаў у грамадскую 
касу—перш за ўсё паказчык 
унутранай дысцыплінаван.ч- 
сці. Партарганізацыя уні- 
версітэта павінна ведаць, 
што, напрыклад, тав. Мацко 
не плаціў членскіх ўзносаў 
з 1955 года, Сіліеанчык—за 
9 месяцаў, Маханёв—за 7, 
Лазерка і Сушкова—за 5 ме- 
сяцаў. Далей такое станові- 
шча цярпець нельга. Новаму

складу парткома трэба бу
дзе больш прад’яўляць гіа- 
трабавалыіасці і ўдзяляць 
увагі профсаюзным аргані- 
зацыям, асабліва выклад- 
чыцкага складу.

Вялікае значэнне ў выха- 
ваўчай рабоце павінна
іграць мастацкая самадзей- 
насць. У гіерыяд падрыхтоў- 
кі і правядзення VI Сусвет- 
нага фестивалю моладзі і 
студэнтаў гурткамі мастац- 
кай самадзейнаці ў нас бы
ло ахоплена больш 1000 сту- 
дэнтаў. За  справаздачны пе- 
рыяд універсітэцкімі калек- 
тывамі было арганізавана 
44 выступлений У гуртках 
мастацкай самадзейнасці 
выхавалася многа энтузія- 
стаў сваёй справы, якія не 
пакідаюць свае калектывы і 
пасля заканчэння БДУ. Ta-’ 
кія .ўдзельнікі мастацкай 
самадзейнасці, як тт. Pa- 
бушка, Бычэнка, Тамільчык 
і іншыя, ужо даўно не сту
дэнты, а выкладчыкі. Трэба 
заахвочваць такіх людзей, 
бо для карысці справы, для 
павышэння прафесіянальна- 
га майстэрства нам трэба 
арыентавацца на пастаянны 
склад, на моцны касцяк 
удзельнікаў, якія сваёй сціп- 
лай працай садзейнічаюць 
росту аўтарытэта універсі- 
тэцкага калектыву ў цэлым 
і служаць справе выхаван- 
ня моладзі.

I ўсё-ж мы не можам сён- 
ня быць задаволены работай 
нашых мастацкіх калекты- 
ваў, бо на фоне калектываў 
другіх ВНУ нашы поспехі 
мізэрныя. Парткому трэба 
сур’ёзна цікавіцца ростам 
прафесіянальнага майстэр
ства ўсіх нашых калектываў 
і колькасным іх ростам. Такі 
хор. як наш, маюць многія 
прамысловыя арцелі і многія 
калгасы. Мы не можам ісці 
iii ў якое параўнанне з ма- 
стацкімі калектывамі ВНУ 
Прыбалтыкі і Украіны. Мы 
мірымся з тым, што кіраўнік 
універсітэцкага хору тав. 
Кліёнскі вось ужо пяць год 
запар робіць перад намі 
справаздачу наспех падрых- 
таванымі двума-трыма пес
ням!. Большага ён даць і не 
можа, бо сумяшчае, апрача 
нас, работу яшчэ ў некаль- 
кіх месцах. Амаль такое-ж 
становішча, калі не горшае, 
у іншых калектывах. Трэба 
мяняць гэтыя ўмовы, пад- 
біраць лепшых кіраўнікоў, 
больш аказваць дапамогі 
калектывам, умацоўваць іх 
матэрыяльна, прад’яўляць 
болып патрабавальнасці да 
ўдзельнікаў.

3 мэтай агульнага ўздыму 
мастацкай культуры нашан 
моладзі настаў час паду- 
маць над арганізацыяй для 
нашых студэнтаў факульта- 
тыўных заняткаў па музыч- 
най грамаце. Нас да гэтага 
абавязвае I специальная па- 
станова Ц К  К П Б аб узмац- 
ненні музычнага выхавання 
моладзі. У гэтай сувязі трэ
ба сказаць аб нездаваль- 
няючай рабоце музычнага 
лектория, які не карыстаец- 
ца у нас, часткова і па на- 
шай віне, належнай папу- 
лярнасцю. У мінулым годзе 
лекторый наведвала 678 .ча
лавек. Сёлета мы гэтай 
справай амаль не займаліся. 
Мясцкому трэба падумаць 
над уцягненнем у работу 
музычнага лектория вы- 
кладчыцкага складу.

Некалькі заўваг па вы- 
ніках работы калекты- 
ваў фізкультуры і спорту. 
Ba універсітэце сталі што- 
год в’ырашчвацца не толькі 
першаразраднікі, але і май- 
стры. Студэнты пачынаюць 
пакрыху далучацца да спор
ту. Толькі ў гуртках і сек
циях пры кафедры фізвыха- 
вання з мэтай павышэння 
спартыўнага майстэрства 
закмаецца 790 чалавек. Ha 
факультэтах маюцца збор- 
ныя секцыі па стральбе, ва- 
лейболу. шахматам, ш аш 

кам I баскетболу, у якіх 
удзелыіічае каля 420 чала- 
г.ек. Але спорт не стаў яшчэ 
масавым, нашы дасягнентіі 
ўсё яшчэ нізкія, ніжэй н а 
ших магчымаоцей І прад- 
яўляемых патрабаванняў.

З а  апошні час некато- 
рае палепшанне ў рабоце 
намецілася ў камітэце 
ДТСААФ. Камітэт сумеў 
ажыццявіць рад важных ме- 
рапрыемстваў— спаборніцт- 
вы, мотапрабегі; арганіза- 
вана 22 абаронна-масавых 
гурткі, у якіх займаецца 380 
чалавек. Безумоўна, гэта д а 
лёка недастаткова для арга- 
нізацыі, у якой налічваецца 
1520 членаў.

Партийны камітэт удзя- 
ляў многа ўвагі рабоце 
ДТСААФ, аказваючы прак
тичную дапамогу ў пера- 
адоленні тых цяжкасцей, з 
якімі сутыкаўся калектыў 
актывістаў гэтай арганіза- 
цыі. Аднак. у справе птр- 
тыйнага кіраўніцтва абарон- 
на-масавай работай, асаблі- 
ва на біяфаку і філфаку, да- 
пушчана многа недахопаў.

Таварыства Чырвонага 
Крыжа, нягледзячы на на- 
маганні парткома, пакуль 
што працуе дрэнна. Стар- 
шыня таварыства тав. Жо- 
рава ў сваёй рабоце не- 
паслядоўна і недастаткова 
настойліва. Партком слаба 
патрабаваў ад комуніста 
Ж оравай  больш сур езных 
адносін да партыйнага дару- 
чэння. Гэта трэба мець на 
ўвазе новаму складу парт
кома.

У галіне гаспадарчай ра
боты. Універсітэт тут па
куль што адстае ад раду 
ВНУ Мінска, якія знахо- 
дзяцца ў аналагічных умо- 
вах. Вялікая віна парткома 
састаіць у тым, што ён на 
працягу многіх год мірыўся 
з бяздзейнасцю былога пра- 
рэктара па адміністрацыйна- 
гаспадарчай рабоце тав. Бя- 
рэзіна, усё чакаў ад яго жа- 
даных зрухаў, якіх так і не 
паследавала.

Поспехам трэба лічыць 
тое, што нам удалося аб- 
мяняць корпус юрфака, што 
дало нам прырашчэнне ву
чэбнай плошчы на 12 тысяч 
кубаметраў.

Партком і рэктарат накі- 
роўвалі свае намаганні на 
справу ра.сшырэння вучэб
най І жылой плошчы за 
кошт новага будаўніцтва. 
Усім вядома, што нядаўна 
здан у эксплуатацию новы 
дом для супрацоўнікаў уні- 
версітэта. Нас радуе так- 
сама і тое, што Міністэрства 
вышэйшай адукацыі абяцае 
сродкі на будаўніцтва га- 
лоўнага корпуса на 70 тысяч 
кубаметраў, студэнцкага ін- 
тэрната на 800 месц, а ў 
другую чаргу-—жылога до
ма і сталовай.

Партком не праходзіў мі- 
ма І такога важнага питан
ия, як арганізацыя быту і 
харчавання студэнтаў. 
Двойчы заслухоўвалася 
справаздача прарэктара аб 
стане I мерах палепшання 
бытавых умоў студэнтаў. 
Неаднойчы заслухоўваўся 
загадчык студэнцкай стало
вай тав. Багдановіч. Гэта, 
вядома, не азначае, што ў 
рабоце сталовай і ў паста- 
ноўцы быту няма недахо- 
паў.

Абавязак партыйнай арга- 
нізацыі, яе членаў заклю- 
чаецца ў тым, каб шляхам 
аб’ектыўнай ацэнкі прычын, 
якія параджаюць усякага 
роду ненармалыіыя з ’явы ў 
нашым жыцці, зброяй кры- 
тыкі прыцягнуць увагу ўсёй 
грамадскасці універсітэта, 
рэктарата і парткома на ,не- 
абходнасць ліквідацыі ўсяго 
старога, бюракратычнага, 
што перашкаджае нашаму 
развіццю, руху ўперад.
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НА СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫМ СХОДЗЕ

А Б  Ч Ы М  Г А В А Р Ы Л І  К О М У Н І С Т Ы
Больш самакрытыкі, 

настойлівасці
( 3  в ы с т у п л е н и я  к о м у н іс т а
У справаздачным дакла- 

дзе сакратара парткома тав. 
Старавойтава не дадзен 
аналіз дзейнасці парткома 
па кіраўніцтву вучэбнай, на- 
вуковай і выхаваўчай рабо
тай ва універсітэце. Выклі- 
кае здзіўленне і сам тон да- 
клада, у якім раней часу га- 
ворыцца аб поспехах і да- 
сягненнях у матэрыяльным 
абсталявапні універсітэта, 
вы і'лсіцца неаб’ектыўная 
ацэнка дзеі'шасці членаў 
парткома за год і г. д.

Партком не праявіў на- 
стойлівасці ў вырашэнні ра
ду пытанняў, якія звязаны 
з падрыхтоўкай да святка- 
вапня саракагоддзя Вялі-

тав. Абецэдарскага)
кага Кастрычніка. Так, на- 
прыклад, засталося иявы- 
кананым рашэнне партыйна- 
га сходу аб устанаўленні ва 
універсітэце мемарыяльнан 
дошкі з імёнамі работнікаў, 
загінуўшых у баях супроць 
гітлераўскіх захопнікаў.

Падтрымліваю выступлен- 
не комуніста Сікорскага ! 
прапаную неадкладна па- 
чаць падрыхтоўку да свят- 
кавання знамянальнай даты 
ў жыцці нашай рэспублікі— 
саракагоддзя БССР.

Трэба таксама адзначыць, 
што иаспела неабходнасць 
стварэння ва універсітэце 
кафедры гісторыі БССР

Многае залежыцъ ад нас
(3  выступления рэктара універсітэта комуніста 

тав. Сеўчанкі)
Вялікім тормазам у нашай 

рабоце з ’яўляецца дрэнная 
матэрыяльная база. Але мы 
з дапамогай ЦК КПБ і Сове
та Міністраў БССР пры- 
маем меры, каб змяніць гэ- 
тае становішча.

Аднак нашы поспехі зале- 
жаць не толькі ад матэ- 
рыяльнай базы, але і ад нас 
саміх.

Выхаваўчая работа ў нас 
вядзецца дрэнна. Усё яшчэ 
маюцца выпадкі амараль- 
ных паводзін асобных сту- 
дэнтаў: п’я.н.кі, крадзяжы ў 
інтэрнатах, варварскія адно- 
сіны да дзяржаўнай маёмас- 
ці. У гэтым наша з вамі Bi- 
на, таварышы выкладчыкі. 
Мы недастаткова выхоўваем 
соцыялістычны дух у нашых 
студэнтаў. У гэтым напрам- 
ку дрэнна працуе і наша 
комсамольская арганізацыя.

He развіта ў нас па-са- 
праўднаму крытыка недахо- 
паў вучэбнай і выхаваўчай 
работы. Мы павінны зай- 
мацда не засядацельскай мі- 
туснёй, а дабівацца росквіту 
творчых парыванняў, па- 
стаянна павышаць сваю дзе- 
лавую кваліфікацыю. Зма- 
гацца за высокі ўзровень 
падрыхтоўкі нашых выпу- 
скнікоў, больш увагі ўдзя- 
ляць выхаваўчай рабоце, 
больш пісаць сапраўды на- 
вуковых прац, якія маюць 
практычную каштоўнасць,— 
вось нашы аспоўныя задачы. 
Тэту работу мы павінны 
весці ў атмасферы ўзаема- 
дапамогі і таварыскай кры- 
тыкі і самакрытыкі, у атмас
феры комуністычнай прын- 
цыповасці і дзелавітасді.

Два буйныя парокі
(3  выступления комуніста
Мне здаецца, што ў рабо

це парткома маюцца два 
буйныя парокі: ён доўга
засядае і не даводзіць спра
ву да  канца.

Двойчы абмяркоўвалася 
пытанне аб нашай газеце 
«Беларускі універсітэт», бы- 
лі прыняты рашэнні, але ме
ры па іх выкананню прад- 
прыняты не былі. Аб якасці 
кіраўніцтва парткома гаво- 
рыць і тое, як ішла падрых- 
тоўка да саракагоддзя Вя- 
лікага Кастрычніка. Як вя- 
дома, па гэтаму пытанню 
было праведзена шмат па- 
седжанняў, але ні адно з 
намечаных мерапрыемстваў 
не ажыццёўлена. Кіраў-з

Самадзейнасць—не 
„іншароднае цела*

(3  выступления комуніста тав. Герасіменкі)
Недахопы ў рабоце калек

тываў мастацкаи самадзеи- 
насці універсітэта справяд- 
ліва крытыкаваліся ў спра
ваздачным дакладзе. Неаб- 
ходна сказаць аб прычынах 
гэтых недахопаў.

Некаторыя калектывы не 
маюць нават месца для ра
боты. Так, танцоры з кож- 
най чарговай рэпетыцыяй 
мяняюць аўдыторыю, бо па- 
стаяннага памяшкання адмі- 
ністрацыйная частка не дае.

Але і тыя, што маюць мес
ца для работы, не могуць 
иармальна працаваць з-за 
недастатковай матэрыяльнай 
базы. Няма беларускіх на- 
цыянальных касцюмаў для 
танцораў, не хапае асобных 
інструментаў для духавога 
аркестра, для інструменталь- 
нага квартэта і г. д. Срод- 
кі-ж, вызначаемыя універсі- 
тэту на культурна-масавую 
работу, на мой погляд, не 
заўсёды расходуюцца мэта- 
згодна. Так, з гэтых сродкаў

Комсамолу патрэбна 
дапамога

(3  выступления комуніста тав. Бабосава)

тав. Сікорскага)
ніцтва газетай з боку парт
кома, па сутнасці, абмяжоў- 
валася перабранкай паміж 
тт. Старавойтавым і Волкам. 
Парткому трэба больш 
канкрэтна вырашаць пытан- 
ні і рашуча патрабаваць ад 
комуністаў іх выканання.

Мы стаім на парозе зна
мянальнай даты у жыцці 
нашай рэспублікі—40-годдзя 
БССР. Я прапаную, каб 
новы склад парткома за- 
раз-жа пачаў распрацоўку 
канкрэтных мерапрыемстваў 
па падрыхтоўцы да  гэтага 
свята і прадпрыняў усе ме
ры па няўхільнаму іх выка
нанню.

Крытыка ў адрас камітэта 
комсамола справядлівая. На 
самой справе сувязь камі- 
тэта з групавымі і курсавымі 
арганізацыямі слабая. Ня- 
рэдка яны прадастаўлены 
самім сабе. Ці не адсюль 
вынікаюць шматлікія факты 
парушэння комсамольскан 
дысцыпліны, амаральныя 
ўчынкі, непрынцыповыя, не- 
ко.мсамольскія адносіны ра
ду групавых арганізацый да 
гарушальнікаў вучэбнай ды- 
сцыпліны і норм паводзінаў.

Многія недахопы нашай 
работы тлумачацца сла- 
басцю партыйнага кіраўніцт- 
ва комсамолаы. Вельмі мно- 
га (15 разоў!) на паседжан- 
нях парткома заслухоўваліся 
справаздачы камітэта ком
самола па розных пыганнях. 
Заўсёды прымаліся адпавед- 
ныя рашэнні. Але я не памя- 
таю ніводнага разу, калі-б 
хоць адзін член парткома 
падышоў і запытаў у комса-

ыольцаў, як выконваюцца 
рашэнні, з якімі цяжкасцямі 
сутыкаюцца актывісты ў 
сваёй рабоце, як думат.ць 
выпраўляць недахопы. Чле
ны парткома амаль не бы- 
ваюць на пасяджэннях кямі- 
тэта комсамола, сходах і 
парадах комсамольскагд ак- 
тыву. Нават арганізацыйныя 
паседжанні праводзіліся без 
прадстаўніка партыйнага 
камітэта. Такія-ж узаема- 
адносіны ўстанавіліся на ра- 
дзе факультэтаў паміж парт
бюро і комсамольскімі бюро.

Камітэг комсамола пэчаў 
ажыццяўляць мерапрыеч- 
ствы па перабудове ўнуДры- 
саюэнай работы, асноўнуо 
ўвагу звяртаючы на кап- 
крэтную дапамогу пярвіч- 
ным арганізацыям, на вучо- 
бу комсамольскага актыву.

Для паляпшэння комса- 
мольскай работы нам па
трэбна дзелавог, канкрэтнае 
кіраўніцтваз боку парткома.

He забываць завочнікаў
( 3  выступления комуніста тав. Рудзіцкага)

Вось ужо месяц, як мы пе- 
раехалі ў новы вучэбны кор
пус. A якія ўмовы створаны 
там для нармальнай працы 
і вучобы? Амаль ніякіх. 
Агульны беспарадак у кор
пусе. Ha аўдыторыях няма 
нумароў, таму выкладчыку 
даводзіцца губляць па дзве- 
тры мінуты, каб адшукаць 
адпаведны пакой. Упакава- 
нымі ў шафах ляжаць бі- 
бліятэчныя кнігі. A калі бі- 
бліятэка юрфака будзе ад- 
крыта, нікому невядома. 
Студэнты-вынускнікі выму- 
шаны працаваць над ды- 
пломнымі працамі дзе пры- 
дзецца: у бібліятэцы імя
Леніна, у іншых бібліятэках

і чытальных залах горада, 
толькі не на факультэце. 
Партыйны камітэт нічога не 
зрабіў, каб выправіць гэтае 
становішча.

Неабходна зрабіць і такі 
папрок партыйнаму камітэ- 
ту і асабіста тав. Стар.авой- 
таву. У нас абыякава адно- 
сяцца да завочнага факуль- 
тэта. Аб гэтым вялікім атра- 
дзе нашага студэнцтва—за- 
вочніках у дакладзе не ска
зана ні слова. Мы павінны 
прадумаць новыя формы ра
боты са студэнтамі-завочні- 
камі, старанна кантраляваць 
іх работу і карпатліва дапа- 
магаць ім.

Клапаціцца аб друкарні
(3  выступления комуніста тав. Кофмана)

За  апошні час комуністы 
друкарні дабіліся прык- 
метных зрухаў у сваёй ра
боце. Узняўся ўзровень па- 
літьіка-выхаваўчай работы, 
маюцца поспехі ў вытворчай 
дзейнасці ўсяго калектыву. 
Гэтыя поспехі маглі быць 
значна вышэй, калі-б у ра
боту здаваліся больш пад- 
рыхтаваныя рукапісы. У на
бор часта здаюцца недапра- 
цаваныя матэрыялы, якія 
падвяргаюцца шматразовым 
выпраўленням. Гэта вядзе 
да страты каштоўнага часу, 
неапраўданым затратам ма- 
тэрыяльных сродкаў.

Аб’ём друкаванай прадук- 
цыі універсітэта расце з 
квартала ў квартал. Усё

цяжэй становіцца спраўляц- 
ца з гэтай работай з-за цес- 
наіы  і недобраўпарадкаван- 
ня. Тым не менш, да цяпе- 
рашняга часу кіраўніцтвам 
універсітэта не прадпрынята 
надежных мер па паляпшэн- 
ню ўмоў працы друкарні.

Партком універсітэта па- 
вінен больш клапаціцца аб 
нашых патрэбах. Нельга 
апраўдаць такое становішча, 
калі да саракагоддзя Ka- 
стрычніка ні адзін з удзель- 
нікаў соцспаборніцтва дру- 
карні не быў прэміраваны, 
хаця калектыў сістэматычна 
перавыконвае план і прыно- 
сіць універсітэту значныя 
грашовыя прыбыткі.

мы за год плацім за арэнду 
басейна для заняткаў сек- 
цыі плавания больш 25 тыс. 
рублёў. Вынікі-ж работы 
секцыі паказваюць, што такі 
расход сродкаў на адну гэ- 
тую секцыю не апраўдан.

Больш таго, тыя касцюмы 
самадзейнасці, якія ёсць, за- 
хоўваюцца ў нас вельмі 
дрэнна, бо ў памяшканні, 
якое адведзена для іх заха- 
вання, пастаянная сырасць, 
на падлозе вада. A гаспа- 
дарчая частка універсітэта 
ніяк не знойдзе часу зрабіць 
рамонт.

Усе гэтыя недахопы ў 
значнай ступені тлумачацца 
адсутнасцю належнага кі- 
раўніцтва самадзейнасцю з 
боку парткома. Тав. Мерку- 
шэў, якому было даручана 
займацца гэтай работай, не 
займаўся ёю, ды і не мог 
займацца, бо ён не любіць 
самадзейнасці і лічыць, што 
самадзейнасць — гэта чуць 
не іншароднае цела.

Газета засталася безувагі
(3  выступления комуніста тав. Волка)

У справаздачным дакла
дзе вельмі скупа было ска
зана аб друку. Гэта не вы- 
падкова. Партком не зай- 
маўся гэтай справай.

Газета «Беларускі універ- 
сітэт» прыкладна 10 разоў 
выступала з крытыкай ра
боты асобных выкладчыкаў, 
кафедр і інш. Якія былі 
прыняты меры? Hi адно 
крытычнае выступление не 
было разгледжана на парг- 
коме. Мы выступалі аб ра
боце кафедры' англійскай 
мовы. Што там змянілася 
пасля гэтага? Выступалі аб 
выкладчыку Акінчыцу. Але 
меры не прыняты. Калі 
У парткоме да выступлен- 
няў газеты не будуць пры- 
слухоўвацца, газета заста- 
нецца без актыву. Мы не 
падымем партийную работу 

пры такіх адносінах да

крытыкі.
Тав. Старавойтаў і члены 

парткома не пісалі, не да 
валі матэрыялаў у газету. I 
члены камітэта комсамола 
т. Бабосаў таксама не пі- 
шуць, не падымаюць воет 
рых пытанн-яў.

Чым растлумачыць той 
факт, што за выданне газе
ты універсітэт павінен бух- 
галтэрыі выдавецтва і дру- 
карні імя Сталіна каля 16 
тыс. рублёў? Толькі абыяка- 
вымі адносінамі да газеты 
з боку грамадскіх арганіза- 
цый універсітэта. Хутка «Бе- 
ларускі універсітэт» будзе 
выходзіць без .фотаздымкаў. 
Чаму? А таму, што з-за вя- 
лікай запазычанасці друкар- 
ня імя Сталіна адмаўляец- 
ца ирымаць заказы нашай 
рэдакцыі на клішэ. Хіба гэ
та парадак?

HAM ПІШУЦЬ
КАЛІ-Б УCE БЫЛі TAKiMi

3 любоўю адносіцца да 
авалодвання прафесіяй ма- 
тэматыка студэнт другога 
курса фізіка-матэматычнага 
факультэта Генадзь Драбу- 
шэвіч.

Генадзь заўсёды ўважлі- 
ва слухае лекцыі, сістэма- 
гычна ьаведвае іх і ўмела 
ўжызае тэорыю пры раш;н- 
Н'і задач.

— Акрамя практычных 
заняткаў,—гаворыць Драбу- 
шэвіч,—я выкарыстоўваю
любы свабодны час для ра- 
шэння задач па пройдзеных 
тэмах.

На практычных занятках 
Генадзь Драбушэвіч самы 
актыўны ўдзельнік калек- 
тыўных рашэнняў задач.

Г. Драбушэвіч добры гра- 
мадскі работнік. Ужо дру- 
гі год запар ён — прафорг 
групы. Як важак профсаюз- 
най арганізацыі, Драбушэ- 
віч накіроўвае ўсю ўвагу 
студэнтаў на добрую і вы- 
датную вучобу.

Генадзь Драбушэвіч—чу- 
лы і спагадлівы таварыш, 
прыкладны комсамолец, ка- 
рыстаецца аўтарытэтам і 
павагай сярод студэнтаў.

B. КАВАЛЬКОЎ.

АБ „ЧУТКАСЦІ" HtlKATAPHY 
НАШЫІ ТА ВА РЫ ІО !

Ba універсітэце я пра- 
цую ўжо пяты год. Зда- 
рылася так, што я цяжка 
захварэла,- Яшчэ на рабо
це я адчула сябе вельмі 
дрэнна. Пайшла да май- 
го непасрэднага началь- 
ніка—загадчыцы канцэ- 
лярыяй 3. I. Красуцкай з 
просьбай адпусціць мяне 
ў амбулаторыю. У адказ
3. I. Красуцкая злосна 
кінула:

— Калі прынясеце да- 
ведку, што вы сапраўды 
былі ў урача, то можа- 
це ісці.

Праз некалькі дзён я 
канчаткова злегла.

Шмат каму з работні- 
каў універсітэта, і ў тым 
ліку 3. I. Красуцкай,
добра вядома, што я жы- 
ву -зусім адна, але, тым 
не менш, ніхто не паціка- 
віўся мной. Пабочныя 
людзі аказаліся больш 
чуткімі: яны выкліка-
лі машыну «хуткай да- 
памогі» і адправілі мяне 
ў бальніцу. Была я ў не- 
бяспечным становішчы 
(сыпны тыф у цяжкай 
форме), але за 20
дзён, якія я праляжа- 
ла ў бальніцы, ніхто з 
адміністрацыі, ні з проф- 
арганізацыі, нават наш

страхдэлегат Е. С. Доў- 
нар, не ўспомніў аб сва- 
ім супрацоўніку.

Выпісаўшыся дамоў, я 
папрасіла сваю знаёмую 
атрымаць па даверанасці 
зарплату, якая мне пры- 
лічвалася. Грошай ёй не 
выдалі:

—Няхай прыдзе сама,— 
быў адказ.

Калі я крыху акрыяла, 
то папрасіла 3. I. Kpa- 
суцкую даць мне чарго- 
вы адпачынак.

— He магу! У машын- 
ным бюро многа работы. 
I, акрамя таго, у адпа
чынак павінен ісці другі 
чалавек. Вы і так сваёй 
хваробай паламалі наш 
графік,—йавалілася К ра
суцкая.

Я ізноў легла і хварэ- 
ла каля двух месяцаў.

— Вы у мяне працуе- 
це, —- часта прыходзілася 
мне чуць ад 3. I. К ра
суцкай.

A ці з ’яўляецца яяа 
сапраўды добрым, няхай 
маленькім, кіраўн.іком, 
чулым таварышам, якімі 
павінны быць усе нашы 
людзі і асабліва кіраў- 
нікі? Н. ХІТРЫНА,

супрацоўніца машын- 
нага бюро.

„ЧЕПУХА C БАНТИКАМИ" 
ці што-небудзь іншае?

«...Художники древних лет 
придавали значение боль
шому облику лица. Вот ар
хидьякон Лаврентий (па- 
казвае студэнтам ілюстра- 
цыю карціны). Его голова. 
Лицо без детализации, но 
вы представляете его облик 
выразительно. Вот бородка., 
усики., господствующего 
класса. Решение плоскост
ное, стилизованное. Это 
очень покоряет. Вот, напри
мер, приезжают к нам ино
странцы. Они покоряются 
древним искусством. А оно 
написано или на яйце, тем
перой, или другим техноло
гическим процессом.

„ А  вот этот портрет. По
смотрите на него. Ведь это 
простой русский человек, 
славянин, хотя он мученик и 
т. д. Художники древних 
лет чДсто так поступали. 
Брали, скажем, архимандри
та, или ещё там кого, и ре
шали его как святого, сло
вом, как образ простого на
рода.

. ,А  вот зверь какой-то: 
не то осёл, не то ещё чуди
ще какое. Им украшались 
книги.

,.Прекрасны в Новгоро

де стены. Есть там орнамен
тальные, как вот здесь на 
картинке. Ho эта разруше
на. Таких орнаментальных 
стен вы нигде не найдёте 
Хотя их можно видеть во 
всех странах—Англии, И та 
лии, Франции и т. д. А это 
значит, что русский народ 
участвовал в выработке 
своей национальной куль
туры».

У кожнага чытача ўзнікне 
пытанне: што гэта такое? 
Аўтарытэтна запэўняем, што 
гэтыя цытаты не з’яўляюцца 
ўрыўкамі з эстраднага кан- 
ферансу, з гумарам і саты- 
рай нічога агульнага не 
маюць. He думайце таксама, 
што гэта адказ якога-не- 
будзь небаракі-студэнта на 
экзаменах. Гэта ўсяго толь- 
Ki ўрыўкі з курса лекцый п а  
гісторыі мастацтва, якія чы- 
тае Н. В. Тарасікаў для 
журналістаў.

Аб такіх «перлах» педа- 
гагічнай красамоўнасці 
яшчэ Марк Твэн гаварыў: 
«Чепуха с бантиками». А 
што скажа па гэтаму пова- 
ду дэкан філфака прафесар 
Ларчанка?

А. ХЛЕБЦОУ.

ВЕЧАР МАСТАЦКАГА ЧЫТАННЯ
' Ba універсітэце адбыўся 

вечар мастацкага чытання. 
3 чытаннем твораў К. Чор- 
нага, Я. Купалы, Я. Коласа, 
А. Звонака, П. Панчанкі, М. 
Лужаніна і А. Твардоў-

скага выступіў майстар ма- 
Ci ацкага чытання Аляксей 
Слесарэнка.

На вечары прысутнічала 
шмат студэнтаў.

В. КАПЦ1ЛОВ1Ч.
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БЕЛА РУ С КІ УН ІВЕРСІТЭТ лістапада 1957 г.

Т Р Э Б А  Ў 3 - Я- ЦЬ- Т А К І  H А П P A M А К—
M E H Ш С Л О Ў, Б О  Л Ь Ш С П Р А В  Ы!

А- дбылася Xl комсамоль- 
ская канферэнцыя. Cnpa- 

' ваздачны даклад зрабіў сак- 
ратар камітэта комсамола 
Я. Бабосаў. У спрэчках вы
ступи! 18 дэлегатаў.

Дэлегаты глыбока праана- 
‘лізавалі дзейнасць комса- 
мольскай арганізацыі, пака- 
залі, чым сустрэла сарака- 
годдзе Вялікага Кастрычні- 
ка студэнцкая моладзь, на- 
мецілі канкрэтныя меры па 
далейшаму паляпшэнню ву
чэбнай і ідэйна-выхаваўчай 
работы.

Канферэнцыя адзначыла, 
ште большасць комсамоль- 
цаў універспэта сур’ёзна 
адносіцца да  вучобы, ста- 
ранна вывучае творы М арк
са," Энгельса, Леніна, умее 
звязваць пытанні тэорыі з 
сучаснасцю. Значна павялі- 
чылася колькасць студэнтаў, 
якія займаюцца навуковай 
працай ў туртках.

Прайшоушы ў гэтым го дзе 
універсітэцкі фестываль вы- 
клікаў ажыўлснне культур- 
на-масавай і спартыўнай ра
боты.

Самааддана- працавалі 
комсамольцы; універсітэта 
на ўборцы цаліннага ўра- 
джаю  і ў калгасах Мінскай 
вобласці.

Разам з тым дэлегаты 
ўказалі на рад сур’ёзных 
недахопаў у дзейнасці камі- 
тэта ЛКС М Б і факультэц-- 
кіх бюро. М ала ўдзялялася 
ўвагі вучобз комсамольскага 
актыву. Члены камітэта рэд- 
ка бывалі на факультэтах, 
слаба ўнікалі ў работу ком-

е х ш х ш х ш х х х х я о с в

Х У Т К А  С Е С І Я !

самольскіх бюро, не нала- 
дзілі абмен вопытам работы.

Было і так, што комса- 
мольскія актывісты замест 
таго, каб накіроўваць на- 
маганні студэнтаў на лікві- 
дацыю недахопаў, паддаква- 
лі вохкаючым і ўздыхаго- 
чым з прычыйы гэтых неда- 
хопаў.

Пагрэбна дапамагаць мо- 
ладзі за асобнымі'часовым! 
цяжкасцямі бачыць раман- 
тыку сучаснасці, героікў 
сённяшняга дня.

Наўрад-ці можна лічыць 
правільным, калі комсамоль- 
скія арганізацыі толькі ўга- 
варваюць і пераКонваюць 
нядбалых студэнтаў на пра- 
цягу некалькіх год. Патрэб- 
на быць прынцыповымі і 
жорсткімі да  разгільдзяяў, 
лодыраў, не. жадагочых ву- 
чыцца.

Патрэбна карэйнае паляп- 
шэнне ідэйна-выхаваўчай 
работы ў комсамольскіх ар- 
ганізацыях. Аб яе нізкім 
узроўні сведчаць усё яшчэ 
сустракаючыяся ў асяроддзі 
студэнтаў амаральныя 
ўчынкі. Патрэбна дабіцца 
таго, каб кожны комсамолец 
не толькі глыбока вывучаў 
грамадскія навукі, добра 
разбіраўся ў палітыцы пар- 
тыі і ўрада, але і сваімі па- 
водзінамі паказваў прыклад 
высокай комуністычнай 
ідэйнасці. Асабліва важна 
выхоўваць моладзь на кан
крэтных справах жыцця.

Прагучэўшая на канфе- 
рэнцыі вострая і прынцы- 
повая крытыка недахопаў, 
абранне ў новы склад ка- , 
мітэта ЛКСМ Б найбольш 
дастойных дазволіць узняць 
узровень комсамольскай р а 
боты, зрабіць яе жывой і* 
дзейснай.

П аўтара месяца заста- 
лося да  пачатку залікаў 
і экзаменаў.

Аднак у нас ёсць сту- 
дэнты, якія яшчэ нз лік- 
відавалі запазычанасці 
за мінулую сесію. Больш 
150 чалавек атрымалі не- 
здавальняючыя адзнакі 
на экзаменах летам. Ha- 
жаль, многія з іх He спя- 
шаюцца з ліквідацыяй 
«хвастоў».

Адной з асноўных пры- 
чын, выклікаўшых адста- 
ванне некаторых студэн- 
таў, з ’яўляюцца про- 
пускі лекцый. I трэба 
толькі здзіўляцца таму, 
што студэнты III курса 
гістарычнага факультэта 
Тамара Барысевіч і Рэм 
Лукашэвіч, як і некато- 
рыя іншыя студэнты уні- 
версітэта, маючыя «хва- 
сты»,- працягвдюць з ха-

ладком адносіцца да  на- 
ведвання заняткаў. Кя- 
ўжо яны не разумеюць, 
як шкодзіць гэта вучобе?

Нельга не зрабіць да- 
кору і студэнтам, . да гэ
тага часу не здаўшым 
экзаменаў, якія былі ім ■ 
адтэрмінованы ў сувязі 
з пазздКай на VI Сусвет- 
ны фестываль моладзі і 
студэнтаў. Пасля фесты- 
валю прайшло многа ча
су, і даўно была магчы- 
масць ліквідаваць сваю 
запазычанасць.

Далей цягнуць са зда- 
чай экзаменаў за міну- 
лую сесію немагчыма, бо 
з кожным днём павяліч- 
ваецца вучэбная нагруз
ка, з кожным днём наблі- 
жаецца новая сесія, да 
якой трэба ўпарта рых- 
тавацца.

O. СДЕПАНЕНКА.
-=Ф-—4 —ф—4----4- - ф —ф.—4—ф -

Ў K O P A iIb
Калі-б Козьме Пруткову 

давялося быць на апоійняй 
комсамольскай канферэнцыі 
універсітэта, ён, напэўна, 
зрабіў-бы наступныя заўва - 
гі, якія былі-б карыснымі 
для ўсіх студэнтаў:

1. Веды, атрыманыя за ноч 
да экзам енаў,.. кароткі, як  
універсітэцкая коўдра: на- 
цягнеш я е к  галаве—агаляц- 
ца ногі.

2. К а л і ў  цябе запытаюць, 
што карысней— конспект ці 
кніга—адказвай: кніга, таму 
ш т о ў  кнізе ёсць тое, чаго 
не хапа'е ў  канспекце; але , 
з другога боку, конспект ле- 
пей тым, што ў  ім ёсць тое, 
што ведае вы кладчы к. І, та-

ДЭЛЕГАТЫ ПРАПАНУЮЦЬ:
Выхоўваць сапраўдных людзей

...У апошні час камітэт комсамола, комсамольская 
арганізацыя універсітэта працавалі значна го р ш .З н ік -  
ла жывая сувязь са студэнтамі, адсутнічае. палітыка-вы- 
хаваўчая работа. Вось чаму ў  студэнцкім калектыее 
нярэдка сустракаюцца індывідуалісты, лю дзі., якія па- 
гарджаюць фізічнай працай, не прымаюць ніякага ўдзе- 
л у  ў  грамадскім жыцці сваёй B НУ. Гэта лю дзі з  вуз- 
кім колам інтарэсаў. Такой аказалася і выпускніца фі- 
лалагічнага факультэта Ларышкава. П асля заканчэння 
універсітэта яна перастала працаваць над сабой, нічо- 
га новага з твораў совецкай літаратуры не чытала, на
ват не ведае, калі і ў  як іх  умовах быў створан комса- 
мол. Ц і адпавядае сама Ларыш кава той характары- 
стыцы, якую  ёй даў камітэт комсамола? He, зусім не! 
Чаму так здарылася? A таму,.што камітэт комсамола 
мала цікавіцца жыццём студэнтаў на курсах, не ведае  
становішча на факультэтах, Вось чаму вырастаюць у 
нас ларьиикавы, беларучкі, лю дзі з  амаральнымі ііаво- 
дзінамі. В акол такіх. лю дзей у  комсамольскай арганіза- 
цыі не створана абстаноўка нецярпімасці. Патрэбна рых- 
таеаць не толькі кваліфікаванага спецыялісга, але і ча- 
лавека высокий маралі. -
(3  выступления тав. К А Р А Б Е Л Ь Н ІК А В А — загадчыка

студэнцкім аддзелам Ц К  Л К С М Б)

Эканоміць час студэнта
...У нас яшчэ вельмі часта здараецца так, што адзін  

І той-жа матэрыял чытаюць на некалькіх курсах. Можна 
было-б пазбегнуць дубліравання I за л ік  гэтага на кож- 
най лекцыі эканоміць 10 мінут, а перапынкі рабіць па 
пяць мінут. Тады-б сіудэнт знаходзіўся на занятках н.е 
6 гадзін, а толькі 5. М ногія дьісцыпліны можна пера- 
весці на факультатыўнае наведванне.

(3  выступления Ю. Х А Д Ы К І— студэнта фізмата)

Дапамагаць першакурснікам
... Практика наказала, што значная частка непаспя- 

ваючых студэнтаў прыходзіцца на першыя і другія кур
сы. На мой погляд, гэта тлумачыцца тым, што ўчараш^ 
няму ш кольніку або рабочаму з вытворчасці цяжка пры- 
стасавацца да новых умоў вучобы ва універсітэце. А 
комсамольская арганізацыя вельмі мала ўдзяляё  ўвагі 
самастайнай рабоце першакурснікаў, часта зусім вы пу
скав іх з поля зроку. Студэнтам малодш ых Kypcayj як  
нікому больш, патрэбна дапамога. I x  неабходна наву- 
чыць працаваць самастойна, карыстацца кнігай, кон
спектам.

Адным з найіых недахопаў з 'яўляецца  тое, што ў  нас 
яшчэ вельмі мала або зусім не праводзяцца сустрэчы 
перш акурснікаў са студэнтамі старэйшых курсаў. Такія 
сустрэчы маглі-б прьінесці нямалую  карьісць.

(3  выступления Э. TА Ч Ы Ц К А Г A — студэнта фізмата)

Стварыць умовы 
для ўсебаковай вучобы

...Д ля журналіста вельмі важна ўмець фатаграфа- 
ваць і друкаваць на машынцы. А ле студэнты аддзялен- 
ня журналістыкі не маюць магчымасці навучыцца гэта
му. У нас не хапае машынак, да гэтага часу няма сваёй 
фоталабараторыі. Стварыць яе нам абяцалі ўжо даўно, 
але справа далей слоў пакуль што не ідзе,

(3  выступления Г. Н У Ж К О ВАИ — студэнткі
адд'зялення журналістыкі.) " .

Арганізаваць літаб'еднанне
...У HatUbiM універсітэце, асабліва сярод студэнтаў 

філалагічнага факультэта, ёсць значныя літаратурныя 
сілы. М ногія студэнты з'яўляю цца членамі літаб’еднан- 
няў пры газетах «Чырвоная змена» і «Знамя юности». 
Было-б мэтазгодна стварыць літаратурнае аб’еднаннеі. 
ў  нас, ва універсітэце. Тады лягчэй будзе выдаць і літа- 
ратурны альманах, аб я к ім  у.жо так многа гаварылі ра
ней. -

(3  выступления Б. С АЧ АН КІ—  студэнта філфака)

Дзе шукаць той дзень, 
якога не хапае перад экзаменам!?

Большасць нашых студэнтаў не ўмее з поўн'ай на
вру зкай працаваць самастойна. Таму нельга яшчэ прад- 
стаўляць студэнту самастойны графік. М ногія, прьіхо- 
дзячы на экзамен, гавораць, што калі-б яшчэ падрых- 
тавацца дзень-другі, можна было-б яго  здаць на выдат- 
на. Няўжо-ж гэты дзень студэнт не можа знайсці ў  на- 
вучальным годзе?

Патрэбна больш часта і зісорстка кантраляваць сябе,
(3  выступления A. K IP C A H A B A —заг. спецкафедрай)

@ 4- ■♦■♦ ♦ ♦ ♦  ♦'

кім чынам, што запытаюць у 
цябе на сесіі.

3. К алі на клетцы слана 
прачытаеш надпіс «буйвал», 
не вер вачам сваім. Калі 
табе скажуць, што ў  новым  
корпусе універсііэта гарде
роба хапае на ўсіх, не вер 
вуш ам сваім.

4. Ba ўсіх чистках зямнога  
шара маюцца свае, нават ча
сам', вельмі цікавыя іншыя 
часткі. Н апрыклад, у  інтэр- 
наце «А» па вуліцы  Бабруй- 
скай —  пакой № 28, які 
смела ўпадоблю  скрыні са 
смеццем.

5. Гледзячы  на свет нель- 
■ га не здзіўляцца! Так, у  Ін-

тэрнаце па вуліцы  Свярдло-

У П Е Р А Д З Е  
М Н О Г А  Р А Б О Т Ы

(3 даклада сакратара камітэта комсамола 
Я. Бабосава).

Нашы асноўныя пытанні— 
пытанні вучобы і дысцыплі- 
ны—стаялі ў цэнтры ўвагі 
комсамольскай арганізацыі 
універсітэта.

Вынікі зімняй і вясзнняй 
экзаменацыйных сесій па- 
казалі, што веды студэнтаў 
сталі больш трывалымі і 
глыбокімі ў параўнанні з 
папярэднімі гадамі. 3  2407 
студэнтаў, трымаўшых экза
мены вясной, 258 здалі ўсе 
прадметы на «выдатна», 
1309 — на «добра» і «выдат
на». Мы па праву ганарымся 
такімі выдатнікамі вучобы, 
як Мацкевіч, Арцюх, Спіры- 
дзёнак (філфак), Рубанаў, 
Неменман (фізмат),  Кава- 
леўская (хімфак), Храбры 
(гістфак), Серафімовіч (юр
фак), Ільіна (біяфак). Яны 
сумяшчаюць выдатную ву- 
чобу з актыўным удзелам 
у грамадскай рабоце. Экза
мены паказалі, што ёсць 
яшчэ ў нас студэнты, якія 
бестурботна адносяцца да 
заняткаў ва універсітэце. 
Г э т а — Кучар, Маркоўка, 
Стасенка, Кляцын, Антонаў, 
Перавзрзева, Даніленкава, 
Суворава, Радзіёнава і др.

Там, дзе дрэнна пастаўле- 
на палітыка-выхаваўчая ра
бота, абыякавы і адносіны 
да вучобы. Гэта становішча 
мела месца на II курсе и с т 
фака (комсорг Галенчанка) 
і на II курсе аддзялення ру- 
скай мовы і літаратуры 
(комсорг Заяц) .  На гэтых 
курсах 12 студэнтаў атры- 
малі нездавальняючыя 
адзнакі.

Сярод адстаючых знач- 
ную колькасць састаўляюць 
асобы, закончыўшыя сярэд- 
нія школы нават з медалямі. 
Д а  іх адносяцца Казачок, 
Філітовіч (гістфак), Лепе- 
шэва (філфак), Карповіч і 
Карасік (геафак).

Ba універсітэт п-рыйшло 
многа моладзі з вытворча- 
сці. Яна мае, як правіла, 
слабейшую вучэбную пад- 
рыхтоўку, чым учарашнія 
школьнікі. Патрэбна сумес- 
нымі намаганнямі грамад-
екіх арганізацый дапамагчы 
такім -студэнтам хутчэй
увайсці ў нармальны рытм 
вузаўскага жыцця.
-. У 55 навуковых гуртках
займасцца трэцяя частка
с-тудэнтаў універсітэта. У 
гэтым годзе завязалася пе- 
рапіска са студэнцкім наву- 
ковым тавар'ыст-вам Карла- 
ва універсітэта гора’да Пра- 
гі. Студэнты біяфака высла- 
лі ім у парадку абмена 8 
сваіх даследчых* прац. 135 
работ было прадстаўлена на 
агульнагарадскі агляд, з іх 
52 аднесены да  першай ка- 
тэгорыі.

Камітэт комсамола лі- 
чыць, што ў гэтым годзе

мэтазгодна ўстанавіць член
ства CHT1 прада-ставіўшы 
болып праў советам СНТ. 
Значна садзеййічала-б пад- 
ёму навукова-даследчай ра
боты сярод студэнтаў выз- 
валенне членаў CHT1- якія 
сумяшчаюць актыўную ра
боту ў гуртках з выдатнай 
вучобай, ад абавязковага 
иаведвання некаторых лек
цый, прадастаўленне ім маг- 
чымасці займацца па інды- 
відуальнаму плану.

Патрэбна адзначыць,.што 
ва універсітэце вельмі мала 
праводзіцца лекцый аб між- 
народным становішчы.

Часта у нас здараюцца 
выпадкі амаральных учын- 
каў, п’янак, хуліганскіх 
выпадаў з боку нашых сту- 
дэнтаў—Маханька, Дубін- 
скага, Маргалік, Цыбулькі, 
Вязевіча, Безбарда., Станю- 
ты, Лепесіна. Камітэт ком
самола лічыць неабходным 
стварыць у інтэрнатах " п.а 
Бабруйскай вуліцы комса- 
мольскі патруль, які-б змог 
падтрымліваць там неаб- 
ходны парадак.

Ba універсітэце значна 
актывізавалася культурна- 
масавая работа. Быў праве- 
дзены агўльнауніверсітэцкі 
фестываль. На VI Сусвст- 
ным фестывалі наш хор вы- 
ступаў з канцэртамі, мата- 
цыклісты прынялі ўдзел у 
мотапрабегу па маршруту 
Мінск—М асква—Мінск, пры 
свзчаным фестывалю.

Ніжэй сваіх магчымасцей 
працуе комсамольскі ка- 
лектыў нашай шматтыраж- 
най газеты «Беларускі уні- 
версітэт». Мала ў ёй дру- 
куецца вострых, хвалюючых 
матэрьіялаў, рэдка сустра
каюцца на яе старонках 
фельетоны. Карысна было-б 
у бліжэйшы час арганіза- 
ваць канферэнцыю чытачоў 
газеты «Беларускі універ- 
сітэт». Абавязак комсамоль- 
цаў універсітэта — дапамаг
чы ў рабоце газеты, узмац- 
ніць яе аўтарскі актыў.

Сумесна з спартыўным 
клубам быў праведзен 
агляд-конкурс на лепшую 
пастаноўку фізкультурнай 
работы на факультэтах. 
Першае месца заняў геагра- 
фічны факультэт.

Была праведзена пятая 
круглагадавая спартакія- 
да па 12 відах спорту, у 
якой ’ прынялі ўдзел 1046 
студэнтаў. Палепшана 47 
рэкордаў універсітэта па 
розных відах спорту.

Можна выразіць упэўне- 
насць у тым, што новы склад 
камітэта зробіць усё мэг- 
чымае для далейшага павы- 
шэння ўзроўню комсамоль
скай работы ў нашым уні- 
версітэце.

ва, баючыся злодзеяў, за- 
крылі ўваход з вуліцы  і ад- 
чынілі чорны ход. з двара.

■ 6. У чалавека для  таго 
пастаўлена галава ўверсе, 
каб ён не хадзіў уверх на- 
гамі. Калі-ж  галавы няма 
(як  гэта здарылася з А. Р.о- 
ніс і JI. Р.адзіёнавай у  дні ■ 
свята ў  Інтэрнаце), чалавек  
ходзіць уверх нагамі.

Новы оклад камітзта комсамола
Адбылося арганізацыйнае пасяджэнне новага 

складу камітэта комсамола, выбранага на XI 
агульнауніверсітэцкай комсамольскай канферэн- 
цыі. Складаецца ён з 27 членаў, з іх ліку 9 чала
век выбраны ў бюро.

Сакратаром камітэта комсамола універсітэта 
выбран Я- БАБОСАУ.

Паміж астатнімі членамі бюро абавязкі раз- 
меркаваны наступным чынам:

Б. БЯСЧАСНАУ-—намеснік сакратара па аргані- 
зацыйнай рабоце. Э. ПАМЕНСКАЯ — намеснік 
сакратара  па палітыка-выхаваўчай рабоце.
М. СЫ РА КВА Ш —намеснік сакратара па вучэб- 
на-вытворчай і навуковай рабоце.

B. АЛЯХНОВ1Ч —адказны за культурна-маса- 
вую работу, I. С ЯРГЕЕУ --адказны за  жыллёва- 
бытавую работу, Ю. Х АДЫ КА —адказны за 
шзфскую работу,
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