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АД СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ 
САЮЗА ССР I ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА 

В К П(б) 
Совет Народных Камісараў Саюза СС Р і Цэнтральны Камітэт ВКП (большэвікоў) 

3 жалем паведамляюць аб заучаснай гібелі Герояў Совецкага Саюза таварышаў 
Анатолія Канстанцінавіча СЕРОВА і Паліны Дзенісаўны ОСІПЕНКА, паследаваўшай 
11 мая пры выкананні службовых абавя зкаў у рззультаце паветранай катастрофы, 
і выказваніць сваё глыбокае спачуванне сем'ям загінуўшых. 

* 

О 

УРАД САЮЗА GGP ПАСТАНАВІУ: 
1. Арганізаваць урадавую камісію па 

пахаванню тт. Серова і Осіпенка ў са-
ставе тт. Булганіна (старшыня), Будзён-
нага, Мехліса, Шчэрбакова, Лакціёнава, 
Смушкевіча, Грызадубавай і Расковай. 

2. Пахаванне тт. Серова і Осіпенка 
прыняць на кошт дзяржавы. 

3. Пахаваць тт. Серова і Осіпенна на 
Краснай плошчы ля Крэмлёўснай сцяны. 
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СПАЧУВАННЕ СНК БССР і ЦК К П ( б ) Б 
Совет Народных Камісараў БССР і Цэн-

тральны Камітзт Номуністычнай Партыі 
(большэвікоў) Беларусі выражаюць глыбо-
кі жаль 3 поваду трагічнай гібелі Герояў 
Совецкага Саюза, бясстрашных сокалаў 
нашай радзімы — АНАТОЛІЯ КАНСТАНЦІ-
НАВІЧА СЕРОВА і ПАЛІНЫ ДЗЕНІСАЎНЫ 
ОСІПЕНКА. 

Вобразы слаўнага бясстрашнага лётчы-' 
ка Анатолія Серова, слаўнай дачкі совец-

кага народа Паліны Осіпенка, аддаўшых 
сваё яркае жыццё за справу ўмацавання 
абароны вялікай краіны Советаў, будуць 
служыць 'для працоўных Беларусі прыкла-
дам бязмежнай любві да радзімы, прыкла-
дам бязмежнай адданасці вялікай справе 
Леніна—Сталіна. 

.СОВЕТ НАРОДНЫХ НАМІСАРАЎ БССР 
'Ко ЦК КП(6) БЕЛАРУСІ 

СВЕТЛАЙ ПАМЯЦІ ГЕРОЯЎ 
Студэнты І навуковыя работнікі БДУ 

3 ВЯЛІКІМ жалем сустрэлі жалобную вест-
ку аб заучаснай гібе.ііі слаўных сталін-
скіх лётчыкау, Герояў Совеіцйга Саша 
Анатолія Капстанцінавіча Серова і Палі-
ны Дзенісаўны Осіпенка. 

Усё сваё гераічнае жыццё верны сын 
совецкага народа Аяатолій Сеікоў і да-

аддалі іссраве: ооцыялізма, оправе 
Леігіна—Сталіна. 

Светды[я, незабыўныя вобразы герояў 
заўсёды будуць натхняць нашу моладзь 
на доблесныя перамогі і гераізм ва сла-
ву соцыялістычнай радзімы. 

Вы вечна будзеце жьгць у сэрщах еовец-
и г а народа, дарагія сталінскія сокалы 

стойкая дачка радзімы Паліна Осіпенка Анатолій • Сероў і Піаліна Осшеыка! 

У З О Р Н А П Р А В Е С Ц І 
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНУЮ СЕСІЮ 

Кароткі тэрмій аддзяляе нас ад веонаввй 
экзаменацыйнай сесц. У канцы мая дачы-
наюцца дзяржаўныя экзамены на ўсіх фа-
культэтах. Скора наш універсітэт дасць 
краіне дастойнае наяаўненне совецкай ін-
тэлігенцыі, «якая вышла з радоў рабочага 
класа, сялянства, совецкіх служачых, 
плоць ад плоці і кроў ад крыві -нашага 
народа, — інтэлігенцыя, якая не ведае 
ярма эксплуатацыі, невавідзіць экснлуата-
тараў і патова служыць народам СССР ве-
рай І праудай». (Сталін). 

Экзаменацыйная сесія будзе сур'ёзнай 
ніраверкай якасці работы студэнтаў, пра-
фесароў і выкладчыкаў. Яна падвядзе вы-
нікі работы універсітэта за вучэбны год. 

Экзаменацыйная сесія пакажа наколькі 
мы змаглі перабудаваць нашу работу у 
адпаведнасці з пастановай ЦК ВКП(б) аб 
вышэйшай школе, рашэннямі Усесаюзнай 
нарады работнікаў вышэйшай школы і 
указаниям! таварыша Сталіна. 

Абавязак студэнтаў, выкладчыкаў і кі-
раўніцтва універсітэта ў цэлым прыняць 
усе» меры дляі таго, каб на-большэвіцйу 
падрыхтавацца і нравесді экзамены. 

Асноўная зіадача заключаецца ў нра-
вільнай арганізацыі экзаменацыйнай сесіі,. 
Тут як нідзе вялікая роля дэканаў, загад-
чыкаў кафедрамі, дырэкцыі і грамадскіх 
арганізацый універсітэта. 

Рашаючай умовай для атрымання высо^ 
кай ацэнкі з'яўляецца правільна арганіза-
ваная самастойная работа студэнтаў над 
вучэбным матэрыялам і своечасовае ска-
рыетавне жансультацьш выкладчыкаў. 

Неабходна павесці рашучую барацьбу. 
супроць верхаглядства, зазубрывання па 
канспекту. 

Дырэкцыя і' грамадскасць універсітэта 
навінны рашуча змагацца супроць лібе-

іральнічання ў ацэнцы ведаў з боку асоб-
' ных выкладчыкаў, што мела месца ў зімо. 

вай экзаменацыйнай сесіі. 
Мы навінны мабілізаваць студэнцтва і 

ўсіо грамадскасць універсітэта на тое, каб 
усе студэнты своечасова з'явіліся на экза-
мены, каб даць адпор усякага рода балту-
нам і лодырам, якія будуць пытацца здаць 
экзамены, не маючы дастатковых ведаў. 

Усе грамадскія арганізацыі, усе кафедры 
зараз-жа навінны абмеркаваць пытанне аб 
падрыхтоўцы і правядзенні веснавой. экза-
менацыйнай сесіі, намеціць для гэтага 
канкрэтныя мераіірыемствы, . ліквідаваць 
усе недахопы, якія могуць зніжаць якасць 
экзаменаў. 

Асаблівая роль у надрыхтоўды і пас-
пяховым правядзенні экзаменаў належыць 
комсамольскай арганізацыі. Комсамольцы 
і комуністы павінны стаць прыкладам, 
анраўдаць сваю авангардную роль у 
вучобе. ! 

Высокаякаснай падрыхтоўкі і правя-
дзення экзаменацыйнай сесіі мы даб'емся 
толькі шляхам шырокага разгортвання со-
цыялістычнага спаборніцтва паміжфакуль^ 
тэтамі, курсамі і асобнымі студэнтамі, 
шляхам сістэматычнай, штодзённай дапа-
могі студэнтам з боку выкладчыка. 

Па выніках экзаменацыйнай сесіі можна 
будзе судзіць аб тым, як універсітэт ІВЫ-
канаў указание партыі і ўрада аб падрых-
тоўцы высока-кваліфікаваных, палітычна 
выхаваных і культурных кадраў, уладаю-
чых «веданяем усіх тых багаццяў, якія вьг 
працавала чалавецтва» (Ленін) і здольных 
ноўна.Сцю асвоіць навейшыя дасягненні 
навукі, скарыстаць тэхніку да дна і на-
большэвіцку звязаць тэорыю зпрактыкай, 
спалучаць вытворчы воцыт з навукай. 

ДАСТОЙНАЕ ПАПАЎНЕННЕ 
Заканчваецца вучэбны год. Хутва сту-

дэнта іпяідкурюнікі будуць здаваць дзяр-
жаўныя экзамены і іграз йекалькі меся-
цаў__ папоўняць рады совецкіх снецыялі-
стаў. Яны будуць выконваць пачэсную 
задачу выхавання падрастаючага пакален-
ня. Многія застануцца на на®укюва-
даследчай раібоце. 

Вось студэнтка біяФ9жа та,в. Шац. На 
факрьтэце яе ведаюць, ж леншую вы-
датніцу. Ва універсітэт яна прышлапасля 
сельска-гаспада'рчага тэхнікума і двух-
гадовай ,работы ў сельсвагаонадарчай 
ШЕоле. 3 лершага году вучобы та®. Шац 
не толькі добра вучыцца. але і актыуна 
ўдзельнічае ў "грамадскай раібоце ў якасці 
рэдактара факультэцкай гаэетыі, прапа-
гаядыста, члена жомсамольскала бюіро. 
Та®. Шац таксама актыўна ўдзельні-
чае ў навукова-даследчай рабоце. У гэтым 
годзе, не гледзячы на перагрузву V кур-
са, яна усе залжі, як і раней, здала на 
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«'выдатна» і курсавую работу скюкчша 
раней вызіначанага тэрміна. 8 мал яна 
рабіла даклад па тэме сваёй курсавой 
раіботы на біялагіічвад секцыі. Пасля эв-
эаменаў тав. Шац застаешіа пры кафедры 
сістэматыкі радуіін. 

Студэнт Палякоў у міяулым скоычыў 
двухгадовыя педкурсы. Тры годы цраца-
ваў настаўнікам, два годы інютрукггарам 
метадыстам. Як і Шац, ён выдатнік ву-
чобы — адзін в лепшьсх студэнтаў фа-
культета. Ён даўно скіончыіў сваю курса-
вую работу і зараз разам з усімі рых-
туецца да дзяржауных экзам§наў. Выдат-
ная вучоба ва ўніверісітэце. навыжі, якія 
Палякоў мае ў практычнай рабоце, з'яу-
ляюцца лешнай гаюнтыяй таго, што ёя 
3 гонарам будзе выконваш. задачу выха-
вання людзей. У хуткім часе тав. Паля-
коў канчае універсітэтз і паедзе на работу 
ў ©іцвбскае педвучылішча. 

ЗАВІСТОВІЧ. 

Здам экзамены на ^зыдатна" 
Набліжаецца 2 5 мая — першы дзень 

дзяржаўных экзаменаў на фізмаце. Мне 
хочацца расказаць аб маім імкненні да 
навукі, аб тым як я, дзякуючы совецкай 
уладзе, дайшоў да V курса універсітэта. 

Скончыўшы сямігодку, я пастушу на 
III курс рабфака пры БДУ. ПерШыя дні 
вучобы на рабфаку наказаліся надтацяж-
КІМІ: сямігодка не дала мне валежнай 
надрыхтоўкі. Але-ж я не паў у адчай, 
а настойліва і ўпарта ўзяуся за кнігу. 
Напружаная праца забяопечыла мне мат-
чымасць скончыць рабфак на «выдатна». 

Шчаслівай молад.зі нашай краіны ство-
раны ўсе ўмовы для радаснага жыЦця, 
для пладатворнай вучобы. Перада мной 
адчыніліся дзверы універсітэта. 

У 1934 годзе я паступіў на фізмат у 
грітпу фізікаў. 3 -еамата пачатку ^учобы 
я стараўся ўсебакова авалодаць ведамі, 

унікаць у глыбіню вывучаемьк З'й^. 
Гэта данамагло мне стаць выдатнікам ву-
чобы. 

На працягу ўсіх Год й прымаў aKibty^ 
ны ўдзел у грамадскай рабоце. ЧатЫрЫ 
ГОДЫ працаваў у рэдашегіі групавой І 
факульгэцкай насценгазеты. Удаельнічаў 
у навукова-даследчым гуртку па фійцы. 
на пасяджэннях якога часта выстулаў 3 
дакліадамі. Мкога 'займаўея гімкастывай, 
атрымаў правы шофера-любіцеля; 

9 мая на навуковай канферэнцыі уні^ 
версітэта рабіў даклад на тэму: «Мето-
дика изготовления меднозакисных вей= 
тильных фотоэлементов». 

Я паставіў перад сабой задачу здаць 
дзяржауныя экзамены тольві на «выдат» 
на» І гэту задачу з гонарам выкаваю. 

С. ВЕРХАЎЦОЎ. 
Студэнт V курса фізмата. 



Пиртыйнае жыщф 

СПРАВАЗДАЧА РЭДКАЛЕГІІ 
МНОГАТЫРАЖКІ 

7 мая адкрыты пацггыйны сход аб-
меркавау пытанне аб рабоце рздкалегіі 
«За ЛенІЕСЕІя кадры». Пасля справаадач-
вага дамада рэдактара . тав. Левіна, у 
опрэчках выступіла рад таварьшоў. 

У выступлениях таварышоў работа 
рэдкалегіі была падвергнута вострай 
крытыцы. 

Тав. Фердэр указау на меушыя гру-
быя памшкі у газеце. Так, у аднык з 
нумароу газеты было дана няўдалае Mi-
ma i няўдаіы агляд насценнай газеты. 

Тав. Фрайман у оваім выступленні 
сказаў, што замест жывога захапдяюча-
га І іЦікавага асвятлення пытанняў жыц-
ця, вучобы І быта студэнцтва ў газеце 
пануе стыль штампа і трафарэта. 

Тав. Цоір застанавіўся на ролі газеты 
у справе марксісцка-ленінскага выкаван-
ня студэнцтва—^маладых кадрау нашай 
радзімы, на ролі яе ў справе вывучэння 
асновы усіх навук — вучэння Маркса— 
Знгельса—^Леніна—Сталіна. 

— Неабходпа павончыщь, — гаворыць 

тав. Цоір, — 3 розиага роду памылкамі ў 
газеце. Работа дауку—адказная. Комуністы 
павінны дапанагчы работнікам газеты 
сваім асабістым удзелам. 

Рабоце факультэцкіх газет агульны 
сход удзяліў вядікую ўвагу. Выступаўшыя 
таварышы адзначылі, што газеты біяфака 
і хіісфака вьшускаюцца з вялікаЁ заці-
каўленасцю. Яны багаты зместам, мас-
тацкі д»бра афорнлены. Заметкі кароткія, 
правільна і поўна асвятляюць пытанні 
вучобы, быта студэнтаў. 

У процілегласць ім газета гіотфака 
(рэдавтар Разумнікаў) даволі непрыгляд-
ная. У ёй друкуюцца доўгія артыжулы, 
якія нярэдка перадрукоўваюцца з цэн-
тральных газет. Газета сваім афармлеяпем, 
зместам стаіць на нізкім узроўні. Слаба 
работа рэдкалегіі з актывам сгудкораў, 

Усяго ў спрэчках па справаздачы 
многатыражкі выступіла 6 чалавек, «якія 
ўнеслі рад цэнных прапаноў па палеп-
шанню работы рэдкалегіі многатыражкі і 
ўсяго універсітэдкага друку. МАгёЕВШ. 

ЛБЯРОННВЙ РЯБОЦЕ-ШЫРОКІ РАЗМЯХ 
Абаронная ра^та ва універсітэце за 

перыяд ад лютага. да мая месяца значка 
шагнула ўперад. 

Асабліва вялікі размах яна атрымала 
напярэдадні XVIII з'еэда ВКІІ(б) і з часу 
ўключэння універсітэта ва ўсесаюзнае 
міжвузаўскае спаборніцтва па абароннай 
рабоце. 

За ўказаны адрэзак часу падрыхтавана 
1200 зпачкістаў. Калі ў першым вучэб-
ным паўгоддзі не было падрыхтавана ні 
аднаго значккта ВС I I ст., ні аднаго мата-
цыкліста, аўтамабіліста, варашылаўскага 
конніка, то зараз маем 58 значкістаў ВС 
I I ст., 56 матацыіклістаў, 37 аўта-
мабілістаў і 32 варашылаўскіх коннікі. 

Першае месца ў абароннай рабоце зай-
мае фізмат. Студэнты фізмата тт. Юр'еў, 

Шпілеўская, Карпіловіч, Фёдараў маюць 
па 8 абаронных значквў. 

Отудэнт хімфака тав. Жыгалковіч мае 
10 абаронных значкоў, студэнтка біяфа-
ка тав. Міхайлоўская і студант 
тав. Фалевіч мащь па І7 значісоў. 

Адстаюць у а^ароннай рабоце истфак і 
геафак. Студэнты гэтых факультэтаў не 
выконваюць еваіх абавязацельстваў. Еом-
самольскія і профсаюзныя арганізацыі 
гістфака і геафака мала цікавяцца такім 
важнейшші і актуальным пытаннем. 

Май месяц павінен бьщь рашаючым у 
барацьбе за пяршынства ў абароннай ра-
боце не толькі паміж факультетам!, але 
і паміж асобнымі студэйтамі. 

АНТОНАЎ. 
Начальнік вавннай нафедры. 

На гістфаку не клапоцяцца аб выпускніках 
мы, Ііа якіх студэнты рыхтуюцца да экза-22 мая студэнты V курса гісгфака бу-

дуць здаваць першы прадмет — гісторыю 
старажытнага свету. 

Упарта і настойліва рыхгуюцца выпу-
скнікі да дзяржаўных экзаменаў. Яны 
глыбока ўсведамілі сабе адказную задачу, 
пастаўленую перад імі партыяй і ўрадам 
у справе комуністычнага выхавання ма-
ладога накалення. Няма больш ганаровай 
работы, як фіарміраванне нювага чалавека, 
беззаветна адданага сваёй радзіме, родпай 
партыі Леніна—Сталіна. 

Дзяржаўныя экзамены падвядуць выні-
®і нашай вучоібы ва універсітаце, з'явяцца 
сур'ёзнай праверкай таго, як мы авалодалі 
гістарычнай навукай, геніяльным вучэн-
нем Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна 
— асновай усіх навук. Экзамены выявяць 
нашу гатоўнасць несці набытыя веды для 
перадачы іх шырокім ыасам, ншпым шчас-
іівым совецкім дзецям. 

Дзяржаўішя экзамены на парове. Ад-
нак, на гістфаку далека не ўсё зробдена 
для іх паспяховага правядзення. Яшчэ і 
зараз лектарамі правераны не ўсе прагра-

менаў. А між тьш у праграмах ёсць мно-
га опрэчных і ле аісветленых йьгтанняў. 

Да гзтага часу для выпускнівоў не-
вылучаны'рабочыя аудыторыі. Гістарычны 
кабінет нічога не робіць для добраякаснай 
падрыхтоўкі к экзаменам. Выпускнікі не 
забеспечаны неабходнай літаратурай. Калі 
якая-небудзь літаратура ў кабінеце і была, 
то яе раздалі студэнтам малодшых курсаў. 

Не маючы дастатковай літаратуры па 
новай гісторыі, прыхлідзіцца траціць многа 
часу для (перапюваяня канспектаў. Hi дэ-
канат, ні вучэбная частка універсітэта не 
паклапаціліся аб тым, каб надрукаваць 
канспект па пеабходных тэмах, падшукаць 
адпаведную літаратуру. Не наладжаны 
яшчэ і канісультацыі. 

Хутчэйшая ліквідацыя гэтых недахопаў 
будзе садзейнічаць паспяховаму правядзен-
ню дзяржаўных экзаменаў. 

I. АСТАПЕНКА 
Выпусннік гістфака. 

ХОД НПВУКОВЯЙ СЕСІІ БДУ 
матэрыялаў, прадетаўляе значны інтарэс 
і аюптоўнасць. 

На паседжанні фізіва-матэматычнай сек-
цыі аСаібдівы інггарэс вызваіў даклад, пра-
чытаны праф. И. М. Гельфандам на тэму: 
«Наякольцы і кольцы бесперапынных 
функцый» Дакладчык выклаў вынікі 
сваіх уласных даследааявяў і намеідў рад 
праблем, маючых вялікав тэарэтычнае 
значэнне. Даклад дац. ВДзрамецьбва «Аб 
айласцях з углавымі точкамі» паетавіў 
задачы, маючыя вялівае іправтьнчнае зна-
чэнне ў тэорыі пругкасці. 

Даклады студантаў Равоўеюіга, Дукор, 
Пічура стаяць на высожім тэарэтычным 
узроўні і сведчаць аб значяых пошехах 
універсітэта ў галіне паарыхтоўкі наіву-
ковьо; кадраў матэматьЕкаў. 

Мнота пытанняў і вялікі інтарэс выз-
ваў даклад Іакад. Терэніна на хімічнай 
секцыі на тэму: «Аб механізме тушашія 
лншінісдэнцыі адсарбіраваннымі на вокісі 
алюмінія газамі». 

На біялагічнай секпыі быу заслухач 
даклад праф. Годнева аб «Тонкай структі'-
ры хларапластаў», а таксама даклады 
праф. Дзенісава і студэнткі Шац. 

Дакладыі на геадт>афічнай секцыі дац. 
Дземенцьева «Вопыт г«омарфалагічнага 
расчлянеяня Заходяя-Сібірскай нізіны», 
дац. Кавалёва «Тэктоніка БОСР» і дак-
лад студэнта іШульмапа «Горад Сухумі» 
вызвалі ажыіўлены абмен думкамі і рад 
пытанняў. 

^ Праф. Т. Н. ГОДНЕЎ. 

В Ы Р О Ш Ч В А Ц Ь Н А В А Т А Р А Ў Н А В У К І 
ўдзел студэнцтва. Няхай сёнпя яшчэ не 
афоркіўшыяся вучоныя, але затое ў 
бліжэйшьпс будучым смелыя наватары ў 
галійе навукі. 

Даклады студэнтаў і аспірантаў былі 
прачыганы на дастаткова тэарэтычнай 
вышыні. Адчувалася прадуманасць і 
добрасумленная падрыхтоўка да іх. • 

Як недахоп трэба адзначыць, што не 
ўсе кафедры ўключыліся ў работу cedi. 
што не усе навуковыя работнікі і сту-
дэнты універсітэта ў дастатковай меры 
цікавіліся работай сесіі. 

Грамадскасць і дырэкцыя універсітэта 
павінны дабіцца таго, каб у будучым ву-
чэбным годзе навуковыя сесіі праходзілі 
больш падрыхтаваныш, каб у іх прьшаў 
удзел увесь калектыў навуковых работні-
каў і наша слаўнае бадзёрае, жыццёра-
даснае студэнцтва. 

Дацэнт САГАЛОВІЧ. 

Навуковая сесія універсітэта мае сваёй 
задачай ажывіць навужова - даследчую 
работу і падияць яе да ўзроўню задач, 
ЯКІЯ і ^ д ' я ^ ю ц ц а нашай рэспублівай 
універсітэту, як вядучаму вузу БССР. 
Сесія выявіць нашы іасягненні і неда-
хопы І яамеціць пйяхі палепшакня на-
вувова-даследчай работы. 

'6 мая адбылося пеітшіае плеяариае па-
ссджаше сесіі, на якім былі заслуханы 
даклады: дац. Чымбурга «Раввіццё марк-
сісцка-ленінскага вучэння аб дзяржаве», 
праф. Смірйова «Дэкларацыя праў чала-
века І грамадзяніна» і акад. Терэніна 
«Асноіўныя Піраблемы хімічнай фізікі». 
Даклад акад. Тедэвіва ярка праілюстра-
ваў велізаіряыл дасягненні совецкай і оу-
светнай навукі ў разуменні пабуд<хвы 
атамаў і малекул, а таксама механізма 
хімічных рэакцый неарганічных і арганіч-
ных злучэйняў. 

3 7 мая пачалі ,работу секцыі. На гі-
старычнай секцыі быў заслухан рад дак-
ладаў навуковых ріаботнікаў і студэнтаў. 
Дайлад акад. Н. М. Нікольсвага «Ё пы-
таняю аб рэнце-налозе ў старажытным 
Двурэччы» — выівлікаў вялікі інтарэс 
прысутных, акадэміку задавалі ююга пы-
танняў у сувязі з праблемай грамадска-
эканамічнай фармацыі на старажытным 
Усходзе. Дакдад студэнта V курса та®. 
Наўлоўскага «Цраваслаўнае духавенства ў 
барацьбе з рэволюцыяй 1905 г.», пабу-
дашаны яа выкарьиеташп новых архіўных 

Навуковая сесія ўнесла ў акадэмічнае 
жыццё нашага універсітэта вялікае ажыў-
ліенне. Яна не толькі падводзіць вынікі 
навукова-даследчай работы універсітэта 
за апшні год, але і стымуліруе навуко-
вых работнікаў і студэнцтва на далей-
шую інтэнсіўную навукова-даследчую ра-
боту. 

Велізарнае значэнне гэтай сесіі завлю-
чаецца яшчэ ў тым, што ў ёй разам з 
акадэмікамі, прафесарамі і дацэнтамі 
ўдзельнічала наша моладзь — аспіран-
тура і студэнцтва. Радасна было слухаць 
выступленні нашых людзей — аспіран-
таў, учарашніх студэнтаў, і тут-то міма 
волі ўспамінаеш мінулае аспіранта, які 
нека:й>кі год таму назад не думаў, што 
ён сёння будзе выступаць яа сесіі з на 
вуковым дакладам перад .велізаряай ау-
дьггорыяй слухачоў — акадэмікаў, пра 
фесароў і студэнтаў. ч 

Выключна важна, што у сесіі прымае 
О 

Работа фізіка-матэматыіінай секдыі 
Упершыню ва ўмовах універсітэта nai-

водзяцца вынікі навукова-даследчай ра-
боты. Нершыя дні работы фізіка-матэма-
тычнай секцыі наказалі, што фізмат мае 
зцачны зрух у навуковым жыцці. 

У навукова-даследчай рабоце прымаюць 
удзел такія маладыя кадры навуковых ра-
ботнікаў фізмата, як тт. Нісневіч, Шэра-
мецьеў, Фёдараў і др. 

На сесіі разам з убеленнымі седзінамі 
авадэмікамі выступалі з дакладамі мала-
дыя навуковыя работнікі — аспірант тав. 
Родаў, а таксама студэпты I курса тт. 
Дукор, Пічура і Разоўскі. Усе даклады 
на сесіі — вынік ушорнай работы ў га-
ліне навукова-даследчай дргкі. 

Маладыя кадры — аспіранты і студэн-
ты наглядна паказалі, што яны ў галіне 

ВЫНІКІ ЭКЗАМЕНАЎ ПА AGHOBAX МАРКСІЗМА-ЛЕНІНІЗМА 
Нытаяні марксісцка-ленінскага выхаван-

ня і загартоўкі совецкіх кадраў набыва-
юць у сучасны момаят вьгключна вялікае 
значэнне. Таварыш Сталін у сваім гіста-
рычным дакладзе яа XVIII з'ездзе ВЕП(б) 
яшчэ раз 3 усёй сілай падкрэсліў задачу 
палепшаняя справы марксісцка-леніяскага 
выхавання нашых кадраў, перш за ўсяго 
нашай інтэлігенцыі, якая з'яўляецца сол-
лю зямлі совецкай. 

Совецвае студэнцтва складае вялкую 
армію нашай інтэлігенцыі. У гэтым годзе 
йаш універсітэт вьшускае больш 200 спе-
цыялістаў розных галін соцыялістычнага 
будаўніцтва: гісторыкаў, біёлагаў, фізікаў, 
матэматыкаў, хімікаў і географаў. Усе гэ-
тыя спецыялісты павіняы будуць прымя-
ніць атрыманыя веды на практыцы. 

К нашаму студэшггву партыя і ўрад 
прад'яўляюць патрабаванні не замыкацца 
ў сваю вузкую спецыяльнасць а па-са-
праўднаму авалодаць большэвізмам, марк-
сісцкай яавукай. 

Асноўная маса нашьгх студэнтаў-выпу-
скнікоў аднеслася з усёй сур'ёзяасцю да 

вывучэння acHot марксізма-ленінізма. Аб 
гэтым сведчаць вынікі экзаменаў па ас-
новах марксізма-леяінізма. Так, па истфа-
ку з 44 студэнтаў V курса, эдаваўшых 
экзамен, 24 атрымалі ацэнку «выдатна»; 
17 — «добра» І 3 — «пасрэдна». Па 
фізмату — 3 57 — «выдатна» — 30; 
«добра»—^21, «пасрэдна»—6. Па геафаку 
3 52 студэитау—«выдатна» атрымалі 26; 
«добра»—19; пасрэдна—7. Па хімфаку з 
42 стуідэнтаў «выдатна» атрымалі 28; 
«добра» 12; «пасрэдна»—-2. Ла біяфаку 
J 17 чал. «выдатна» — 5; «добра»—12. 

Такім чыяам з 212 студэятаў, эдаваў-
шых экзамены, атрымалі «выдатна» И З ; 
«добра — 81 І «пасрэдна»—18. 

У адказах студэнтаў-ввдтнікаў адчу-
валася глыбокае веданне пытанняў тэорыі 
марксізма-ленінізма, умение абатульняць 
факты. Да ліку тагах належыць аднесці 
па гістфаку гг. Маханька, Мельнічонка, 
Грашчанка, Петровіча, па хімфаву 
гг. Шыфрыну 1 Здора. 

Належыць указаць, што невялікая ча-
стка студэнтаў падышла в вывучэнню 

курса асноу марвсізма-лешнізма недаетат-
кова сур'ёзна. Тэта перш за ўсё адносіц-
ца к студэнтам біялагічнага факультэта, 
дзе выдатных адзнак у параўнанні з дру-
ГІМІ фавульгэтамі значна менш. 

Недобраісуіленна аднесліся да выву-
чэння асноў марксізма-ленінівма студэнты 
IV курса гістфака, якіязаіраз здавалі экза-
мены. Адказы студэнтаў IV курса на эк-
заменах былі не глыбокімі і стаялі значна 
ніжэй адказаў студэнтаў V курса. 

Высветлілася, што ёсць яшчэ асобныя 
студэнты, якія адносяцца к курсу асноў 
марксізма-ленінізма, як прадмету толькі 
для здачы экзамена, і «Каротві курс гісто-
рьгі ВКП(б)» чытаюць перад самым экза-
менам. 3 гэт^ім патрэбна усямерна змагац-
ца. Пара зразумець, што для таго, каб ве-
даць асиовы марксізма-ленінізма, глыбова 
вывучыць сталінскі падручшк гісторыі 
ВКП(б)'—^неабходна сістэматычна працаваць 
над ІМ, неадкладываючы да наютуплення 
экзаменаў, прыцягваючы своечасова к вы-
вучэнню творы класікаў марксізма-ленініз-
ма. I. С. ЧЫМБУРГ. 

навукі могуць дажягнуць вялікіх поспехаў, 
калі ім юістэматычна будуць дапамагаць 
і кіраваць іх пачэснай работай. 

Гэта павінны памятаць дэианат. гра-
мадсвія арганізацыі факультэта, якія да 
гэтага часу слаба кіравалі навукова-дас-
ледчай работай студэятаў, аб чым свед-
чыць слабае наведаанне студэнтамі па-
сёджанняў фізіка-матэматычнай секцыі. 

НАХІМОУСКАЯ. ^ Дацэнт фізмата. 

СТВЛРЫЦЬ НЕАБХОДНЫЯ 
ЎМОВЫ 

Лічаныя дні засталіся да дзяржаўяых 
эюзаменаў —• вялікай падзеі ў жыціц і 
вучобе студэнтаў-вьшуекнікоў. Для агу-
;[энтаў-вьшускнікоў геаграфічнага фа-
культэта аліошнія дні вучобы з'яўляіоцца 
днямі яаяружанай і ўіпартай работы. Яны 
добра разумеюць вялікую адказнасць, якая 
кладзецца на іх з лрысваеннем звания 
соведкага педагога . 

Дырэкцыя і дэванат яшчэ не стварылі 
адпаведных умоў для работы выпуеіспі-
кам. Студэнгы-географы не маюць рабо-
чага кабінета, яны ярацуюць у 22 ауды-
торыі біяворпуса, або ў іірахадной. Йяма 
падручнікаў па фізічнай геаграфіі капі-
талістычнага свету. Адсутнічаюць і сце-
награмы лекцый. 

\^гудантам-выпускнікам трэба зараз-жа 
склаеці ўмовы для пашяховай йбогы. 

Ч. 

ПА СЛЯД.ЛХ НАШЫХ 
ВЫСТУПЛЕННЯЎ 

Комсамольскі сход I I гр. I I курса гіст-
фака, раэгледзеўшы заметку «Адзін з 
нямногіх», змешчаную ў нашай газеце 
№ 8, устанавіў, што факты, ўказаныя 
газетай аб паводэінах тав. Позняка, ад-
павядаюць сапраўднасці. Сход мабілізаваў 
студэятаў на барацьбу за падняцце ды-
сцьйіліны ў групе і паставіў на від 
ком'самольцу Пс^яку. 
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