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БЫЦЬ ТАКІМІ, ЯКІМ БЫУ ВЯЛІКІ ЛЕНІН! 
Геній р э в о л ю ц ы і 
15 год таму назад першстала біода 

огненае оэрца Ільіча — гшгія працоў-
нага чалавецтш. У глыбокім смутку 
паапклі галовы працоўных мае п&рад 
прахам таго, хто ўсё еваё жыццё да 
апошняй мінуты, адцаў на б^іага дарода. 

У гістары'тую мюху раволюцыйных 
бу^) і патрасенняў, у перыяд гібвігі ка-
піталізма і ўзніюнення соцыялізма Вла-
д з т і р Ільіч высока ўзйяў ус&перама-
гаючы сцяг Маркса—Энгельса. 

Ленін разграміў здрадакаў і ўзняў 
на новую вышэйшую ступень вялівав 
марксісцкае вучэнне ў эпоху імпорыя-
ліэма. ' 

Владэімір Ільіч Ленін арганізаваў і 
выхлваў партыю новага тыііу — пар-
тию большэвкоў,, пад кіраўніцтвам 
ЯВОЙ рабочьт клас у саюзе з бядней-
шым сяляшутвам знішчыў прыгнет па-
мешчыкаў і каійталістаў. 
Ільіч указаў масам шлях да ио®агасо-

цыялктычнапа жыцця—да соцыяліэма. 
Горны арол, нвдіахісны ў барацьбе, 

ён омела вёў партыю, народы (ХСР 
па істалбавому шляху да соцыялізма. 

Велічны і разам з тым просты 
вобраз Ленійа уанёсся над мірам і 
йуцяводаым маяком свеійць прыгнвча-
HUM месам, кліча іх йа штурм валіта-
ліама, на батміцьбу за комунівм. 

Таварьйп Огалін высока ўзняў ецяі" 
Леніна і панос яго ўперад. Кн ад імя 
партьгі, ад ўсяго совецкага народа даў 
кдятву выканаць заветы Леніна. Ісваё 
слова ён стЬьшаў. Збыліся лошнскія 
імарыі На адной шостай частцы звмнай 
еушы нспрыстутоіа высіцц» цытадэль 

'соцыялізма і ў ёй бурліць, льецца це-
раз край радаснае, заможнае жывдё 
евабоднага совецкага народа. 

Да гэтага радаснага шчаолі'вага жьщ-
ця народы СССР прышлі ў выніку 
жорсткай барацьбы, якую яны вялі пад 
кіраўніцтвам партыі, ітравадыра наро-
даў СОС-Р таварыша Сталіна, з ворага-
мі ўсіх масцей і адценкаў. Жалезйай 
рукой дьпотатуры рабочага класа былі 
раадаўлоны і змецены з ішару зямлі 

і'разныя, трацкісцжа-бухарынскія па-
донга. 

Сталінская Канстытуцыя запісала 
вялікія заваёвы совецвага народа, яхі, 
следуючы мудрым указаниям таварыша 

ІСталііна, ажыццяўляючы ленінскія заве-
ты, уздвіг Владзіміру Ільічу дастойны 
помйів — роцыялістычігую дзяржаву. 

«Сталин — это Ленин сегодчя» — 
так выразіў Барбюс пачупді любві і 
аддаяасці к прадаўжацелю справы 
Леніна — таварышу Сталіну. 

Таварыш Сталін абагаціў сісарбніцу 
марксізма-ленінізма, Кожнае слова і 
ўказанне таварыша Сталина прасявну-
та ленінскай мудрасцю і праэорлівас-
цю. Таварыш Сталін вучычь партыю, 

\ народы СССР пільнасці і н&прыміры-
масці да ворагаў соцыялістычнай ра-
дзімы. Ен вучыць горача любіць свой 
народ, сваю радзіму — любіць так, як 
любіў іх Ленін. Таварыш Огалій ву-
чыць быць чэсным і праўдзівым, ву-" 
•чьтцца ў народа і быць неразрыўна 
звязаным 3 ім. Сталінскае ўк^анне аб 
!тым, што чалавек — самы каштоўны з 
усіх капіталаў, ляжыць, у асяове палі-
тыкі партыі, «ашага совецкага ўрада. 

Яшчэ і ЯЩЧЭ мы павінны чэрпаць 
веды 3 скарбніцы большэвізма — «Ка-
роткага курса гісторыі ВКЩ6)». Яшчэ 
старанней мы павінны авалодваць боль-
шэвізмам—тэорыяй Маркса—Энгельса— 
Ленша—Сталіна, каб ва ўсім узбраенпі 
змагапда з ворагамі, раопазнаваць іх, 
яшчэ больш загартоўвацца для нады-
ходзячага рашучага боя паміж мацнею-
чым соцыялізмам і гніючьгм капіталіз-
мам. 

Наш даяржаўны карабль не баіцца 
бур. Над ім горда рэе чырвоны сцягсо-
цыялізма. Вядзе яго вьшрабаваны 
кормчы—таварыш еталін. 

ПАМЯТАЙЦЕ, ЛЮБІЦЕ, ВЬШУЧЛЙ-
ЦЕ ІЛЫЧА, НАШАГЛ НЛСТАУШКЛ, 
НАШАГА ПРАВАДЫРА. 

ЗМАГАИЦВСЯ I ПЕРАШГАИЦЕ ВО-
РАГАУ, УНУТРАНЫХ I ЗНЕІІШІХ,-
ПА ІЛЫЧУ. 

БУДУИЦЕ НаВАЕ ЖЫЦЦЁ, НОВЫ 
БЫТ, НОВУЮ КУЛЬТУІРУ-ПА ІЛЫЧУ. 

! НІКОЛІ НЕ АДМАУЛЯИЦЕОЯ АД 
' МАЛАГА У РАБОЦЕ, ВО 3 МАЛАГА 

ВУДУЕЦЦА ВЯЛІКАЕ, - У ГЭТЫМ 
АДЗІН 3 ВАЖНЕЙШЫХ ЗАіВЕТАУ 
1ЛЫЧА. 

I. СТАЛІН 

ЛЕНИНСКИЙ ПОРТРЕТ 
Века /уж Аориоуют, «идно, 
нвдориофванмый портрет. 

Н. ХІолстм*. 

Чем яростней, не уставая. 
За рубежи бросаем сшет. 
Тем радостнее новь живая. 
Тем ярче Ленина портрет. 

В главах, увидевших все дали, 
В руке, протянутой вперед. 

Мы видим все, о чем мечтали, 
За часом час, за годом год. 

Входил резец в тяжелый мрамор. 
Отучали молот и кираса. 
Шло время день за днем, упрямо, 
За годом годы, как века! 

Пунктир и линию прямую 
Недаром Сталин очертил 
И каждый штрих, чврту живую 
Нам передал и закрепил. 

И всюду новь его живая, 
И ей в борьбе предела нет, i 
И, труд его обозревая, 
Мы видим Ленина портрет. 

Михаил г о л о д н ы й . 

. В. СТАЛІН 

А Б Л Е Н І Н Е 
' 3 праммы на вачары крэмяёўсйіх курсантаў 28 студэеия 1924 г. 

ГОРНЫ АГЮЛ 

Упершьшю я паанаёміўся з Леніным 
у 1903 г. Праўда, гэтае знаёмства было 
не асабістае, а а&вочнав, у парадку пе-
ралісжі. Але яно павінула ва мне ие-
згладжальнае ўражаняе, якое не пакіда-
ла мяне за ўвесь час маёй работьі ў 
партыі. Я энаходзіўся тады ў Сібіры ў 
ссылцы. Знаёмства з р®волюцыйнай 
дзейяасцю Леяіна з канца 90-х гадоў 
і асабліва пасля 1901 года, пасля вы-
дання сЙскры», прывяло мянв да пвра-
канання, што мы маем у асобе Леніна 
чалавока неэвычайнага. Кн но быў та-
ды ў. маіх вачах простым віраўніком 
партыі, ён быў яе фажтычньга творцам, 
бо ён адзін разумеў унутраную сут-
насць і неадаладныя патрэбы .нашай 
партыі. Калі я параўвоўваў яго з ас-
'таттмі кіраўнікамі аашай, гі^рт)ыі, мае 
' ўвесь час здавалася, што capaTjUKj Ле-
ніна—Плеханаў, Мартаў, 'Аи&елврод.у і: 

^іншыя—стаяць ніжэй Л е н і я а 'ра-
,лавой, што Ленін у параўнанні з^МІ.де 
проста алаан з кіраўнікоў, а кіраўнік 
вышэйшага тьгпу.горны арол. які не ве-
дав страху ў барацьбв' і смела в я ^ е 

^ўперад партыю па кяэведаных шляхах" 
^рускага рэволюцыйнага руху. Г ^ б 
ўражанне так глыбо®а*'запала' мне ў 
душу, што я адчуў яаабходнасць т ш і -
саць пра яго аднаму свайму блізжаму 
другу, ЯКІ з т х о д з і ў с я тады ў эмігра-
цыі, патрабуючы ад яго водзыву. Праз 

некалькі часу, будучы ўжоў ссылцы ў 
Сібіры,—гэта было ўканцы 1903 года,— 
я атрымаў ааханляючы адказ ад майго 
друга І простае, ало глыбока змястоў-
нав пісьмо Лвйіна, якога, як аказалася, 
пазнаёміў мой друг з маім пісьмом. Пі-
сямцо Лоігіна было параўнаўча невялі-
кае, але яно давала смелую, бясстраш-
ную крытыку практыкі нашай партыі 
і надзвычай яснае і сціслае ізлаіжэн-
не ўсяго плана работы партыі на блі-
жэйшы перыяд. Тольві Ленін умеў пі-
саць пра самыя заблытаныя рэчы так 
проста і ясна, сцісла і смела — калі 
кожйая фраза не гаворыць, а страляе. 
Гэтае. простае і смелае пісямцо яшчэ 
больш у.чацавала мяне ў тым, што мы 
маем у асобе Леніна горнага арла на-
шай партыі. Не магу сабе дароваць, 
што гэтае ігісьмо Леніна, як і многія iiu 
шыя пісьмы, па прывычцы ютарога пад-
польшчыка, я спаліў. 

3 гэтага часу пачалося маё энаём-
QTBa 3 Леніным. 

СКРОМНАСЦЬ 
Упершыню я сустрэўся ,з Леніным 

у сяежні 1905 г. йа канферэнцыі боль-
давікоў у Таммерфорсе (у Фінляндыі). 
<Я спадзяваўся ўбачыць горйага арла 
(̂ іашай партыі, вялікага чалавека, вя-

'лікага не тольві палітычна, але, калі 
хочаде, і фізічна, бо Ленін рьгсаваўсяў 
^аам уяўленйі ў вытлядзе велікана, 
статнага і тірадставіцельнага, Явім-жа 

было мае расчараванне, калі я ўбачыў 
самага звычайнага чалавека, ніжэй ся-
рэдняга росту, які нічым, літаралына 
нічым не адрозніваўся ад звьтчайных 
смертных... 

Прынята, што. «вялікі чалавек» звы-
чайна павінен пазяіцца на сходы, з 
тым, каб члены схода з замірайнем 
оэрца чакалі яго паяўлення, прычым 
перад паяўлшшем вялікага чалавека 
члены схода папярэджваюць: стсс... ці-
шэй... он ідзе». Гэтая абраднасць зда-
валася мне не лішняй, бо яна імпаніруе, 
унушае лавагу. Якім-жа было маё ра-
счараванне, калі я даведаўся, што Ле-
НІН з'явіўся на сход раней дэлегатаў 
І, забіўшьгся недзе ў кутку, па-прасце-
цву вядзе гутарку, самую звычайную 
•Гутарку 3 самымі звычайнымі дэлвга-
тамі канферэнцыі. Не скрыю, што гэта 
здалося мне тады некаторым нарушай-
нем некаторых неабходных правіл. 

Толькі пазней, я зразумеў, што гэ-
тая прастата і скромнасць Леніна, гэ-
тае імкненне астацца нейрьгметным, 
або, ва ўсякім іразе, не жідацца ў вочы 
і не падкрэсліваць сваё высокае стано-
вішча, — гэтая рыюа прадстаўляе адзін 
3 самых сільных бакоў Леніна, як но-
вага правады'ра новых мае, простых і 
звычайных мае найглыбейшых «ігізоў» 
чалавецтва. 

СІЛА ЛОГІКІ 
Выдатны былі дзве прамовы Леніна, 

сказаныя на гэтай канферэнцыі: аб 
бягучым моіманце і аіб аграрным пы-
танні. Яны, на жаль, не захаваліся. 
Гэта былі натхненыя прамовы, пры-
івёўшыя ў бурнае захапленне ўсю кан-
ферэнцыю. Незвычайная сіла пераіка-
нання, прастата і яснасць аргумента-

(Працяг на 2 стар.) _ 



П Р А Ц Я Г П Р А М О В Ы I . В . G T A J i I H A 
ЦЫІ, каротвія і ўсім зразумелыя фразы, 
адсутнасць рысоўкі, адсутнасць і»лава-
кружных жэстаў іэфектяых фраз, якія 
б'юць на ўражавне, — усё гэта выгад-
на адрознівала прамовы Леніна ад нра-
моў звычайных «парламенцкіх» арата-
раў. 
. Але мяне захапіў тады не гэты бок 
прамоў Лдніна. Мяне захапіла тая н&І 
пераможная сіла логікі ў прамовах 
Леніна, як«і некалькі суха, але затов 
грунтоўна авалодвае аўдыторыяй, па-
'ступова электрызуе яе і потым бярэ яе 
ў палон, як гавораць, без астатку. Я 

щамятаю, як гаварылі тады многія з 
дэлегатаў: «Логіка ў прамовах Ленша— 
гэта нейкія ўсясільныя шчупальцы, 
якія ахапляюць цябе з усіх бакоў аб-
цугам! і 3 абдымкаў якіх няма магчы-
масці выршацца: або здавайся, або ра-
шайся на поўны правал». 

S Я думаю, што гэтал асаблівасць у 
прамовах Лені«а з'яўляецца самым 
сільным бокам яго аратарсвага май-
стэрства. 

БЕЗ ХНЫКАНИЯ 
Другі раз сустрэў я Лені'на ў 1906 

годзе на Стакгольмскім з'ездае нашай 
парты}. Вядома, што на гэтым з'оздэв 
большэвікі асішгіАя ў мешпаоці, падяр-
пелі параясэнне. Я ўпершыню бачыў 
тады Леніна ў ролі пэраможанага. Ён 
ні на ёту не быў падобны на тыхпра-
вадыроў, якія хныкаюць і сумуюць лас-
ля паражэння. Наадварот, паражэнне 
псратварыла Лоніна ў; згустак энвргіі, 
які натхняў оваіх старошіікаў на п<х-
выя баі, на будучую перамогу. Я гава-
1)у аб паражэнні Леніна. Алв я«ов гэ-
та было паражэнне? Трэба было пагля-
:дзець на праціўнікаў Лвяіна, перамож-
цаў на Отакгольмскім з'ездэе — Плеха-
нава, Аксельрода, Mapfaea і іншых: 
яны вельмі мала былі падобны на са-
праўдных пераможцаў, бо Леаів у 
оваёй бязлітаенай крытыцы меншавізма 
не пакінуў на іх, як гаворыдца, жыво-
га месца. Я памятаю, як мы, дэлегаты-
болыпэвіві, збіўшыся ў кучу, глядзелі 
на Леніна, пытаючы ў яго парады. У 
прамовах некаторых дэлегатаў адчува-

ліоя зморашасць, сум. Памятаецца, як 
Ленін у адказ на такія прамовы едка 
працадзіў скрозь зубы: «Не хныкайце, 
таварышы, мы напэўна пераможам, бо 
мы правы». Нянавісць да хныкаю-
чых інтэлігентаў, вера ў свае 
сілЫ, веіра ў перамогу, — вось аб чым 
гаварыў т д ы з намі Ленін. Адчувала-
ся, што паражэйне большэвікоў з'яў-
ляецца часовым, што большэвікі павін-
ны перамагчы ў бліжэйшым будучым. 

<Не хныкаць з прычыны паражэн-
ня» — гэта тая самая асаблівасць у 
дзейнасці Леніна, якая дапамагала яму 
згуртоўваць вакол сябе адданую да 
ванца і верачую ў свае сілы армію. 

БЕЗ ФАНАБЭРЫІ 
На наступным з'ездзе, ў 1907 годзе, 

у Лондане, большэвш аказаліся пера-
можцамі. Я ўпвршыню бачьгў тады 
Леніна ў ролі пераможцы. Звычайна 
перамога «руясыць галову іншым пра-
вадырам, робіць іх заяослівымі і фана-
бэрыстымі. Найчасцей у такіх выпадках 
іачынаюць трыумфаваць перамогу, 
соачываць на лаўрах. Але Ленін ні на 
ёту не быў падобны на такіх правады-
роў. Наадварот, іменна палля перамогі 
станавіўся ён асабліва пільным I на-
старожаным. Памятаецца, як Леши на-
стойліва ўнушаў тады дэлегатам: «Пер-
шая справа — не захапляцца пврамо-
гай і не фанабэрыцца; другая справа — 
замацаваць за сабой перамогу; трэцяя 
— дабіць праціўніка, бо ёя толыц па-
6ІТЫ, але далека яшчэ не дабіты». Ен 
едка высмейваў тых дэлегатаў, якія 
лёгкадумна запэўнівалі, што «ад гэтага 
часу 3 меншавікамі пакончана». Яму 
не цяжка было даказаць, што меншаві-
КІ ўсё яшчэ маюць карэнні ў рабочым 
руху, што 3 ІМІ тр»ба змагацца ўмею-
чы, усяляк паэбягаючы пераацэнкі 
сваіх сіл і, асабліва, недаацэнкі сіл 
проціўніка. 

«Не фанабэръпща перамогай» — гэта 
тая самая асаблівасць у характары 
Леніна, яюая дапамагала яму цвяроза 
ўзвалаваць сілы праціўяіка і стреха-
ваць партыю ад магчымых нечаканас-
цей. 

ВЯЛІНІ ШЧ01 СОЦЫЯЛІЗМА 
"" ' ' '•• ле- ' ' I.' . " ' ' • . 

ШЧАСЦЕ БЫЦЬ ГРАМАДЗЯНІНАМ СССР 

ЭКЗДМЕНАЦЫЙНДЯ СЕСІЯ НА ГІСТФДКУ 
Да 19 отудзеня па гістфажу праве-

дэена 10 экзаменаў і залікаў. Коль-
касць вьадатных адзнак складав 41^ 
проц., добрых — 31,8 проц., здавальня-
ючых — 24,5 проц. і незяавальняючых 
— 3 проц. 

На III і IV курсах нездавальнятючых 
адзпаж не было. Амаль усе нездаваль-
яягочыя адзнакі прьпсодзяцца на II 
курс, дзе 3 студэнты н« здалі паліт-
эжаяоміі і 9 — гісторыі сярэдйіх вя-
коў. Студэнты гэтага курса дрэшіа 
падрыхтаваліся да экзаменацыйнай св-
сіі, таму эначна зніжаюць агульныя 
паіказчыкі сеоіі па факультэту. 

Нежаторыя студэнты зусім не з'яўля-
ліся на экзамены і залійі. Так, сту-
дэнт II курса тав. Асгапешса не з'яэіў-

ся яа экяамещ па гістотіыі сярэдйіх вя-
коў. Ен-жа два разы здаваў палітэха-
номію і атрымаў ацэкку «неедашаль-
няюча». Тав. Астапенюа яа працягу 
паўгоддзя пралускаў лекцыі, бяз-
дзельнічаў, таму для лодыра такія і 
выяікі. 

Отуйэнты IV курса тт. Пашкевіч і 
Герміан К. I. да гэтага часу не лікві-
давалі запазычанасці па нямецкай мо-
ве за III курс. 

Дырэкцыя ўніверсітэта і грамадскія 
арганізацыі павінны прыняць рашуічыя 
леры супроць лодыраў і прагульшчы-
каў, якія парушаюць працоўную дыо-
цыпліну і дарэмна пераводзяць дзяр-
жаўныя сродкі. 

Дэнан гістфті А. ПЬЯНКОУ. 

Арганізаваш быў праведаея пирате 
пасажыраў у цягніку № 2, Нега^лве-
Владаіваоток брыглдай шчотчша^сту-
дэятаў БДУ.: 

Роўна у 11 гадзін радыёрушіры па-
ведаміді па сахугаву цяшіка аб пачат-
ку ператсу. Шчотчыкі прывтупілі да 
•работы. Пачаўчгя вялкі соцыялістычяЬі 
шчот. Першым прайшоў перапіс ак^д. 
Н. М. Кулагін. 

Пасажыры сустрмалі шчоічьраў ра-
даон» і ветліва. Адалаы былі поўяыя .і 
точныл: «Іяжынер-ляміавік», «праааднік 

опальных, вагонаў», «прафесар», «ра-
ды!|;тэхнів» і др. Беюпрацоўных няма. 
У вагоне: была толькі адна «гепісьмен-
най» (Грама/дзянка — васьмімеся'гяая 
да|ка камв|1дз5ра Рабоча-Сялянскай 
Чырвонаа Аірміі. 

Г^имадаине вялкагіа ^оведкага Саю-
за на 'пытанне «гражданства» горда 
адкашаді; «^.рамад^шн CQCP» .̂i ў гэ-
тых словах гучэла раЯшГь і пічасцв' 
жыць у краіне перамогшага соцыялізма. 

Шчот^ні: СМ0ЛИ1Н, ТАМАШОУ, 
РЬ(3«ВА. 

У цягніку М 86 
Мне, яік і дзвсятаам тысяч другіх 

шчотчыісаў нашай краіны выпаў вялікі 
гонаір — праводзіць Усесаюзны перапк 
ваоельініцтва. Да гэтай работы я ад-
неося 3 выжлючнай сур'ёзнасцю. Дэ-
тальаа вывучыў тэініку перапісу і пе-
рапісяы ліст. Пе^ля уходам на участак 
для мянв не было незразумелага на 
аднаго пытання звязанага в перапісам. 

3 групай студэнтаў-шчотчыкаў япе-
рапісваў пасажыраў у цярніку № 88 
Меисж-Крэмеячуг. 

Я® Т0ЛШІ цяпні« крануўся са стан-

ЦЫІ Менск, мы пайшлі па вагонах. На-
сажыры ветліва, па-гасціннаму, су-
сттрэлі нас. Першым да мяне ггаідышоў 
стары кадравы рабочы дэпо, які даў 
вьгчарпальныя адюазы на пытанні пв-
рапісяога ліста. 

За 2 гадзіны былі першпісаны ўсе 28 
пасажыраў майго вагона без адзінай 
памылкі. Задаволеныя сваёй работай 
мы звярталіся ў спецыяльным вагоне 
ў Меяск. 

Шчотчкік Н. ЛІПА7КА. 

НЯ НІЗКІМ УЗРОЎНІ 
у ходае залі&»вай сесіі на фізмаце 

выявіўся цэлы 'рад істотных цедахопаў 
і памылак, якія оведчаць аб тым, што 
да гэтай работы была праведзена сла-
бая падрыастоўка. Грофік акзАменаў 
на іве«атч>рых курсах «бь^ парушан. 

Многія студэнты не прыходзілі зда-
вадь экзамены. Так, ла IV курсе гру-
па студэнтаў 8, 9 і 11 отудзеійя не 
з'явілася здаваць экзамен, даібіваючыся 
таго, каб яго перанеслі на наступнае 
паўгоддзе. 

3 боку асобных выкладчызйіў (Лам-

бія, Пісябвіч) былі парушаиы правілы 
прыёму залікаў. На экзамене па мат»-
матычнаму аналізу некаторыл студэн-
ты 1 курса карысталіся канспектамі і 
«пшаргалкамЬ. Пры здачы экзамена 
па тэорыі вераятнасці дац. Нісневі'Гу. 
студэнты III курса выходзілі ў каінл-
дор распытвалі таварйшоў. 

Прыведзеныя факты гавараць аб тым, 
што дэканат фіэмата і грамадскія ар^ 
ганізацыі мала аддаюць >'вагі задіко-
вай сесіі. 

Л. 

ЭКЗАМЕНЫ НА ХІМФАКУ 
Папярэіднія выяікі экаамейаў на хім-

факу паказалі, што студенты па сур'-
езнаму адаесліся да вьяыанання сваіх 
абавяяваў — здачы экзамегнаў. 

Лепшыя паказчьші макміь студанты 
V курса (проц. выдатных і добрых ад-
знак па біяхіміі — 72,7 проц.) і III 
курса, дзе 52,3 проц. выдатных i доб-
рых аданак па аргаяічнай хі-міі. 

Значна г»ршыя вынікі у с.тудэнтаў П 
вурса. Па палітэканоміі маецца 4 не-
здадаальняючых адзлакі. 

Студэты Міцкешіч, Зайдэль, Грж, 
Кушнерова, Севасцьянава экзамены 
здалі на «выдатна». 

Рад выкладчыжаў правялі вялікую 
работу па падрыхтоўцы к сесіі. П р ^ . 
Осілеініка добра аірганіааваў кансульта-
цыі, прачытаў некалькі абзорных лек-
цый. Добіра былі наладжаны каясуль-

ПАПЯРЭДНІЯ ВЫНІКІ 
Зімовая экзаменацыйная сесія ў на 

шым універсітэце падыходзіць да кап-
ца. Гэта дазваляе зрабіць некаторыя 
выніЕІ. Неабхюдна падкрэсліць, што ў 
арганізацыі экзаменацыйнай сесіі дэка-
аы і вучэбная частка універсітэта зра-
біді рад істотных упушчэнняў. Так, на-
арыклад, па пекаторых дысцыплінах 
студэнты атрымалі праграмы толькі не-
задоўга да экзаменаў (асновы археа-
логіі, гісторыя СССР для геофака і 
інш.), або здавалі зусім без праграм 
(эканомгеаграфія СССР). Не ўсюды да-
біліся добрага абслугоўвання студэн-
таў кансультацыямі, былі асобныя зры-
8ы. Напрыклад, студэнты V курса гіот-
фака здавалі экзамен па новай гісто-
рыі, не атр'ымаўшы ні адной кансуль-
тацыі ў вывладчыка тав. Гайдука, што 
сказалася на выніках экзамена. Не зу-
сім удала быў д^я Ііаасобных курсаў 
складзен расклад экзаменаў. Напрыж-

лад, студэнтамі II курса біяфака, най-
больш цяжкі для іх прадмет з вынасі-
мых на сесію, палітэісаномія, якая чы-
талася паўтары гады назад, паві-
нен быць здан апопшім. Тое-ж самае 
атійлмалася з 3-м курсам фізмата з 
дыяматам. Дэканы і вучэбяая частка 
універсітэта яе паслядоўна праводзілі 
прынцып: ставіць у першую чаргу 

найбольш цяжкія экзамены для здачы 
і недастаткова выяснялі студэнцкія па-
жаданні пры складанні расклада. 

Усё-жа у цэлым расклад экзаменаў 
ствараў нармальныя ўмовы для пад-
рыхгоўкі, — былі эабяспечаны адпа-
ведныя інтэрвалы паміж экзаменам! і 
інш. Студэнцтва і прафесарска-выклад-
чыцкі склад універсітэта ў сваёй боль-
шасці сур'ёзна аднеслюя к прадста-
ячаму ім важваму іопытанню — якаоці 
іх райоты. Аднак былі выпадкі пару-
шэння нармальнага хода сесіі. Неасато-
рыя вывладчыкі парушалі расжлад—пв-
рамосілі без дазволу дэкана і дырэкцыі 
экзамен на другі дзень (дацэнт Маро-
заў, Пракапчук і інш.), не з'яўляліся ў 
назначаны раскладам чао (дац. Маро-
заў. Гайдук), а з свайго боку асобныя 
і'рупы студэнтаў настойліва імкнуліся 
скараціць аб'ём сесіі, перанесці частку 
акзаіменаў на люты і сокавік, пагража-
ючы гэтым сарваць нармалшыя за-
няткі II семестра (фізмат IV курс, бія-
фак II .курс). 

Мы маем факты недапушчальнага па-
рушэиня дысцыплгаы, калі з 10 студэн-

таў III курса фізмата, запісаных на 
здачу экзамена па тэарэтычнай механі-
цы на 8/1 НІХТ0 яе з'явіўоя. 

У цэлым сесія праходзіла щ>ы павы-

шаных патрабаваннях да ведаў сту-
дэнцтва, — І трэба падврэсліць, што і 
ары гэтых патрабаваннях студанты 
аа экзамегнах, якія ўжо праведзены, да-
ЛІ не дранныя вынікі. Так з 1505 ацэ-
нак на 19 студзеня—выдатна 519, доб. 
ра 537, здавальняюча 413, нездавалшя-
юча Зв. Лднак гэтага «едастаткова. Па 
некаторых дысцыплшах яшчэ значны 
процант нездавальняючы: так па гіс-
горыі сярэдн'іх вякоў на II курсе гісг-
фака 9 чалавек атрымалі изд. Досыць 
значна колькасць студэнтаў, якія не 
з'явілгся на экзамены без уважлівых 
прычын І таму аднесеяы да трупы ат-
рымаўшых над. 

У ходзе экзаменацыйнай сесіі выяві-
ліся і некаторыя істотныя недахопы 
вучэбиага працэса. Так на фізмаце на 

^экзаменах па фіаіцы пры добрым ве-
данні тэорыі студэнты не маглі адка-
заць на пыташп практычнага характа-
ру. На экзаменах па матэматытяаму 
ана»іізу добрым вынікам пашкодзіла ад-
сутнасць увязкі практычных заняткаў 
(дац. Бухшавіаў) з лекцыйньш курсам 

дац. Ламбіна. Меў значныя недахопы 
курс методыкі гісторыі (дац. Грачоў). 

Адоачыўшы за чао зімовых канікул, 
3 новымі сіламц возьмемся за працу, 
саб у другім паўгоддзі паказаць лел-
шыя паказчыкі пасп*ховасці. 

Нем. дырэнтара .п« нмучальнай част-
'ЧЫ ШНЕЕРСОН Л. 

тацьа і па тэрмадымаміцы (viau. Паў-
лючэйка). Значна горш абстаяла опра-
ва 3 кансультацыямі па палітакаяоміі. 
Дацэнт Окуман эбіраў ш катасульта-
цыю студэнтаў усіх факультэтаў, што 
не давала ста-ноўчых выяжаў ад кан-
сультацый. Т. 

У дні зімовых 
канікул 

На правядзбнне зімовьгх канівул 
універсітэту выідзелена 35 тыс. рублёў. 
50 студантаў выдатніжаў вучобы па-
едуць на экскурсію ў Маскву і Лепін-
прад. У дамы адпачынку (Ждановічы, 
Барысаў і Кленкі) будзе паслаш 61 
чал. 49 студэнтаў выедуць у Харкаў 
на опаборніцтвы паміж камавдамі Бе-
ларуокага і Харюаўскага уяіверсітэтаў 
па шахматах, шашкам, валейболу, бок-
су, лыжах, стральбе. Намечана праоес-
ці рад ціжавых даюладаў і гутаірак. 

24, 26, 27 і 28 студзеня будзе аргані-
завана масавае навучанне студэптаў 
яздзе на лыжах за матацьгкламіі, аўта 
машыяамі і коньмі. 

26—29 — мйсабы выхад на лыжах за 
горад па здачы норм на ГПА. 

27 студзеня адсад. ПаступгкоУ прачы-
тае для студэнтаў даіклад на тэму: 
«Вайна будучага». 

30 студзеня — спаборніцтвы вадзіце-
ляў матацыклаў на асабістае пяршын-
ства. 

2 лютага у 313 аудыторыі (біяфак) 
дац. геафака тав. Зудзілін прапытае • 
дажлад аб міжна(родным становішчы. 

4 лютага—стралковыя спаборніцтвы 
паміж камандамі БДУ на асабістае 
пяршынотва (цір «Дынаадо»). 

6 лютага у памяшканні БДТ-1 албу-
дзецца сустрэча з членам прэзідыума 
Вярхоўнага Совета БС!СР, палкоўнікам 
ордэнаносцам тав. Марозавым, які пра-
чытае дажлад: «Аб каварных метадах і 
прыёмах іншакраінных разведак». 

10 лютага у памяшканні Тэатра опе-
ры і балета будзе праведзен вечар 
студэнтаў, навуковых і адмініістрацый-
на-тэхнічных працаўнікоў, прысвечіанм 

сванчэнню першага паўгоддзя. 

Мвнок, Друнарня «Звяэды». Тырвж 1.5М. Адй. рэдактяр I. М. ЛЕВІН. 


