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Ндш ы ВЕДЫ СІЛД І АРУЖЖД.
СЕМНКЦЦАЦЬ год БЕЗ ЛЕНШ  

ПАД КІРА^НІЦТВАМ таварыша СТАЛІПАСемнаццаць год та)0 ' назад перастаў нысліць генія^гьны мозг, перасгала бівда палкае сэрца аюнавальніка большэвіцкай лартыі, аснавальніка III Комуністычнага [нтэрнацыянала, арганізагара перамог соцыялісгычнай рэволюцыі, правадыра і настаўніка працоўных усяго cBerj'—  В. I. Леніна,Декін быў верным прадаўжальнікам справы Маркс-а і  Энгельса, геніяльным гэарэтыкам, вялікім сусветяым вучоным, які смела вёў баряцьбу супроць уетарэў- шай навужі і правладваў шляхі для но- вай, працоўнай навукі.Развіваючы і канкрэтызуючы в>"чэнне Маркса і Энгельса аіб пролетарскай рэводю- цыі, Іенін абгрунтаваў і раавіў ідэю гегемоніі пролетарыята ў рэволюцыі, ідэю лерарастання буржуазна-дамакратьгчнаіі рэволюцыі ў соцыялістычну'ю рэволіоцыю. ідэю саюза рабочага класа з працоўнымі масамі сялянства пры кіруючай ролі рабо- чага власа ў гэтым саюзе, абап'ліў вшьгг Парыжокай Комуны і двух рэволюцый у РасМ— 1905 г. і ў  лютым 1917 года Ленін а,дкрыў ссвецкую ўладу, як. дзяр- жаўную форму дыкгатуры пролетарыята На аснове даных аб імпбрыялістычньо' кашталізме. аб няроўнамерным і скачка- ііадобным яго развіцці, Леніін распрацава^’ новую тоорыю соцыялістычнай рэволюцыі, тэорыю аб магчымасці перамогі соцыялізма ў адной асобна ўзятай кашталістычнай краіне іі немагчымасці адначасовай пера- могі соцыялізма ва ўсіх краінах.Семнаодацігадовьг перыяд, які аідзяляе нас ад смерці Леніна, з’явіўся доказам

магчымасщ перамоп комушзма V нашай краіне пры ўмове, калі наваг захоўваецца капіталіСтычнас акружэнне. Таварыш Сталін распрацаваў і развіў далей марк- сісцка-ленінскае в^'чэнне аб соцыялісгыч- най дзяржаве.26 студзеня 192 4 года з трыбуны II Усесаюзнага з’езда Говетаў магугным набатам аіракаціліся па краіне словы сталінекай клятвы. Таварыш Сталіп даў клятву перад труной Леніна з чэсцю пы- кюпіваць яго заветы. Оталінская клятва ажывдёўлена. Слірава Леніна, за якую ён 'вёў барацьбу, перамагла. Тое, што завяш- чаў Лснін, тое, чаму пастаячна вучыў ён оольшэвіцкую партыю, блііскуча ажыццёў- лена ў нашай краіне пад кіраўнііцтвам гаварыша Сталіна.Перамога соцыялізма ў ССОР— тэта велі- зарпейшы, трыутгф ленінізма. Тэта перамо- га іграхюдэіла ў жорсгкай барацьбе, бараць- бе 3 рознага роду ворагамі ленінізма, яаіпай партыі, совецкага народа. Партыя над кіраўніптвам таварыша Сталіпа ,да каіша зазграміла трацкісцка-бухарьгпі'кую бан.гу onieiiay, забойцаў, рэстаўрагараў ійчіта- ізма. Наша партыя, як ніколі, мгпалітна. гдзіна, згурта’вана вакол свайго лепіііска- сталііГскага ЦК. За гэтыя годы ўзмацліла- ся абароназдолыіасць нашай краіны, магут- насць нашай содыялістьгчнаіі дзяржавы, пашырылася т.зрыторыя СССР..\.л€ Ленін 'вучыў нас ніколі не зазнавац- ца, не супакенвацца на дасягнутым. Мы павіііны ігамятаць, што пера,г н.тмі стаяпь яшчэ больш вс.тізарныя за.дачь;— завяршэн- не пабудовы соцыяліз.ма і папуносагавялжяга, таржаствачых ілай ленінізма. Пасля смерці В. I. Леніна знамя ленінізма перайшло ў рукі пернага вучня, еаратні,ка, праідаўжальніка, генія сучаснага прагрэсіўнага ча,тавецтва таварыша Сталіна.Таварыш Сталін, вялікі майстар матэ- рыялістычнай дыялектыкіі, абагулыіяючы вопыт соцыяліістычнага будаўніцтва і сусвегнага рэволюцьпінага. руху, развіў чарксісцка-ленінсвую тэорыю, узбагаціў яе новымі палажэннямі і вывадамі. Усе еастаўныя часткі марксізма-леніні'зма—  дыялектычны і ігістарычны матэрыялізм, зканамічнае вучэнне, нав^жовы соцыялізм — атрымаді ў  работах таварыша Сталіна далейшае развійцё. Таварыш Сталіін развіў

усшерамагаю- | ііераходу а.т соцыялізма да камушзма.йадачы ііаступовага перахпду ад еоцыялізма да комунізма патрабуюць паі- вышэння яка'сці вышэйшап адукацыі. Ленін не раз гаварыў', піто комуністам можна стаць толькі тады. калі ўзбагаціш сіваю памяць усёй сумай ведаў, накопленых чалавецтвам на працягу ўсёй тісторыі. Быць сапраўдным  ̂ леніін- цам, тэта значыць перш за ўсё аўладаць ма.рксісцк.а-ленінскай навукай— навукай, якая ўзбрайвае веданнем законаў грамад- ската развіцця і палітычнай барацьбы.Над сцягам Левіна)— Сталіна мы пера- маглі ў вяліікіх баях за соцыялізм. Над гзтым-жа сцягам, пад геніяльным кіраў ніцтвам прадаўжальніка справы Леніналенінскае вучэнне аб магчымасці перамогі вялікага Оталіна мы нерамежам ў барапь- еопыялізма' ў адной краіне да вучэння аб | бе за комунізм ва ўсім свеце.
М У Ж Н А С Ц ЬЬолым снегам уеынаяы нлошчы, белым снегам укрыты сады.Зол'КІ ведер штапдары палошчя, замятае на бруку сля.ды.Мы ідзем —І дадзеншчык,І токар,І шахцёр,І марак,І гарбар,І студэні', иалады і высок!,І пануры СІВЫ камагар.Мы ідзем —  у палапленых с в і т і ,  у шынелях, надраных з вайны, у падшытых вятраш найіткаі —  мы ідзем да ягояай труни.Дон Саюзаў.КадоЕная аала.Норным кротам гпавітчі груша.

Мы нрышлі...I наўсцяж sapbuavTa ласцярожаная цішыяя.I ніколі не знойдзеш ні у якіх летапісных аналах ш р а, каб народ гэтак горка плакаў над 'магілаю правадыра.Нашы сэрцы яаўзрыд галасілі, иашы вочы заслала імгла... Чадавечага плачу сіта горы змыдь векавыя магла.Але вырасла мужнасць класа, падняла нас ізноў на бой; над налётам планет, над часам,над праклятай суровай зімой, над снягамі, над горам, над жал ем,над законам! смерд! й жыцця падымаецпа aBHiHein Сталів, увншаючы ленійскі едяг.Пятрш ГЛЕЬИА.

КЛЯТВА ПРАВАДЫРАУ жалобным чДенінскія дн! на II з'ездзе Советау СССР таварыш СТАЛИ! лау ад іменіі парты! вялікую клятву:
«Мы, комунЁсты,— ЛЮДЗІІ асобага складу. 

Мы скроены 3 асобага матзрыялу. Мы —  
тыя, ЯКІЯ складаем армію вялікага пролс- 
тарскага стратэга, армію таварыша Леніна. 
Няма нічога вышэч, нк чэсць належадь 
да гэтай армИ. Ин'та нічога вышзй, як 
звание члена партыі, аснавальнікам і 
кіраўніком якой з'яўляецца таварыш 
Ленін...

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін завя- 
шчаў нам трымаць высока і захоўваць у 
чыстаце вялікае званне члена партыі. 
Клянемся табе, аварыш Ленін, што мы з 
чэсцю выканаем гзту тваю запаведзь!..

Ухсдзячы ад нас, таварыш Ленін завк- 
шчаў нам захоўваць адзінства нашай пар
ты!, як зеніцу вона. Клянемся табе, тава* 
рьгш Ленін, што мы з чэсцю выканаем і 
тэту тваю запаведзь!..

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін завг- 
шчаў нам захоўваць I ўмацоўваць дыктс- 
туру пролетарыята. Клянемся табе, тава* 
рь:ш Ленін, што мы не пашнадуем еваіх I е1л для таго, каб выканаць з чзсцю І 

тэту тм м  запвввдзь!..

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін зг- 
вяшчаў нам умацоуваць усімі сіламі саюз 
рабочых І сялян. Клянемся табе, таварыш 
Ленін, што мы 3 чзсцю вынанаем I тэту 
тваю запаведзь!..

Таварыш Ленін няспынна гаварыў нам 
аб неабходнасц! добраахвотнага саюза наро- 
даў нашай краіны, аб неабходнасц! брац' 
нага ІХ супрацоўніцтва у рамках Саюза 
Рэспублік. Уходзячы ад нас, таварыш 
Лен!и завяшчау нам умацоуваць I рас- 
шыраць Саюз Рэспубл!к. Клянемся табе, 
таварыш Лен!н, што мы выканаем з чэе* 
цю I гзту тваю запаведзь!..

Ленін не раз указваў нам, ште ўмаце- 
ванне Чырвонай АрмИ I паляпшэнне яе 
стану з’яўляецца адной з важнейшых 
задач нашай парты!... Паклянемся'Ж, 
таварышы, што мы не пашнадуем с!л для 
таго, наб умацаваць нашу Чырвоную 
Армію, наш Чырвоны Флот!..

Уходзячы ад нас, таварыш Лвнін завг- 
шчау нам вернасць прынцыпам Комуні- 
етычнага Інтзрнацыянала. Клянемся табе, 
таварыш Лвнін, што мы не пашнадуем 
свайго жыцця для таго, наб умацоўваць 
! расшыраць саюз працоўных усяго см ту  
—  Комуністычны Інтзрнацыянал!»,



У С П А М І Н Ы  А Б  Л Е Н І Н Е

Мне было тады год адзінаццаць'два' нацпаць. Мама наслала мяне ў крамку на Ям. Ад нас вярсты чатыры. 1ду я. Мяне даганяе чалавек, Апрануты у с к у  раную к у р ж у  І у КНПІ.Пытаецца:—  Ты, дзяўчынка^ куды ідзеш?—  На Ям, к Гарбачу за мукой..— Чаму-ж ты ідзеш к Гарбачу? Ідзі у "KaanepaTbiy, там дзешавей.—  А дзе кааператыу? Я не ведаю.Ён паказау мне кааператыу, а сам на Горкі пайшоу.Цяпер, цераз тыдзень, настаўліца Клаўдзія Пікалаеўна кажа мне:—  Пойдзем, Наташа, на Горкі.—  Зачым?—  У  мяне там знаёмая ёсць. Яна у больніцы працуе.Н у, я пайшла з ёю.Гляджу: ідзе гэтьгж чалавек.Ён мяне адразу пазнау, надышоу і пытаецца:—  Н у, як прыяцелька., дзе ты брала муку?Я  кажу:—  У кааператыве.Ён засмяяуся і пайшоў.Калі ён пайшоў, Клаўдзія Нікалаеўна мне сказала:—  Наташа, тэта Ленін...Адзін раз прывезлі бульбу.Дзяўчаты сабраліся, стала ім iii з тато, ні 3 'Сяго весела, стаяць яны і смяюцца.Камепіаінт ім кажа:—  Будзе вам смяяцца, дзяўчаты! Ён спіць.А Лепін адчыніў фортку і кажа ка- менданту:—  Не, я не сплю. Зачым вы адгава- рываеце дзяўчат?Няхай ЯНЫ смяюцца, Тэта добра!
Як ў іе ў л а л . ^

9€ іл Сйі(іш м і̂  у

А е п і п а  БЫЛА.
У нас бацька быў кровельшчык, пра- цаваў у Смольным, ды перад самай рэво’ люцыяй І памер. Так што зарплата не- даагрыманай засталася. Часовы урад з’я ' віўся, маці пайшла адносна грошай, звяр- нулася 3 сорамам. Толькі і спыіалі:«А ты, бабка, бачыла, як жабы ска- чуць?»Зіма нас прыціснула, маці кажа:—  Усе Леніна хваляць цяпер, ці нс схадзіць мне ў Смольны?Неяк раніцап устаем —  няма _ стаіюй. Думаем —  у абедні, а яна гэта ў Смольны ўгрэбла... I падумайце толькИ Ноу- зала, поўзала там па кабінетах, ды па Владзіміра Ільіча. і нарвалася... Піша ён, запівае цукерку халодпым чаем...Яна ніколькі ие надумала, што гэта ён сам —  тады партрэтаў мала было, —  І пытаецца:—  Вы, судар, якой главы: на пісьме ці на разборы?Ён рассмяяўся:—  Я к прывядзецца, сударыня. Вам на што?—  Мяне ЛЮДЗІ к Леніну накіравалі, к Владзіміру Ільічу. Еаж уць, тваю справу, Фядосія Нікіціпша, з усіх начальнікаў адзін Ленін можа разбдытаць... А  я і гляджу па вас, як хутка пішаце, і думаю: ЯКІ гаспадзін шматграматны! —  мабыць, не з апошніх пачальнікаў... Дзе МНС Леніна ш укаць, не ўвойдзеце ў  мае становішча?• Спакойна ўоелася, ды коратка і дала- жыла.Вочы Ў ЯГО такія вясёлыя зрабіліся, усміхаецца:—  Праўда, Фядосія Нікіціш на... Без Леніна абыйдземся.Выклікаў супрацоўніка, выметку з кніжачкі даў:«Таварыш, тэрмінова ўладзьце Фядосіі Нівіцішне яе cnpaiBy».Маці дадому прыходзіць і грошы выкладвае:—  Усе начальнікі ў  Смольным добрый! I  без Левша ўсю справу зрабілі:А цераз месяц прьшосіць з базара фа- таграфічную картку:—  Вось купіла начальнікй, з якім у каібінеце сядэела...Мы Е'лянулі, ды І ахнулі:—  Мама, ды гэта-ж Ленін і быў!

Працаваў я на пасецы і рантам бачу: раэн1.маючы рукамі кусты, ідзе Ілыч.Я  кінуўся к яму:—̂  Владзімір Ільіч, стсйце! Я дам вам галаўны ўбор, каб вас пчелы не п а к у  са.ді.А ён мне:—  Мяне НІ адна пчала не зачэпіць.I сапраўды: Владзімір Ільіч настолькі плаўпа прайшоў, —  ні адна пчала яго пе ўкусіла.Тады я яго спытаў:—  Владзімір Ільіч, растлумачце мне: як вы адшукалі маю гаспадарку? Гэта-жі вы ішлі не па сашы, а звярнулі на луг і па задпяй дарозе прышлі да мяне на па' секу. Хто вам наказаў дарогу?Владзімір Ільіч засмяяуся:—  Тав. Скарамыслау мяне прывялі да пябе па гэтай дарозе тшае ра- ботнікі —  пчолы. Еалі я ішоў ад луга, я бачыу лятаючых пчол, лёталі ўзад і ўперад. Гэта яны і прывялі мяне да пасек!.Чуючы гэта, я вельм! захваляваўся.—  ВладзТчір Ільіч, вы вялікі геній! Нават я, інструктар па пчалаводству, не 8дагадаўся-б, ідучы на пасеку, спытаць дарогу ў пчол!

Е  нам на завод прыязджае Лепін. Мне крычаць:—  Натарава, ты прымеш паліто!У  клубе душна. Ленін стаў гаварыць. Скінуў паліто н а стул. Я схапіла —  ды і ў  гардэробную. Бачу ў левай нале сярэдняга гузіка няма. Я ад сваёй жа' кеткі адарвала гузік ды на ленінекае па' літо d прышыла тоўстым нумарам,^ каб надоўга... Ён п^рхаў, не заўважыў. А гузі'К трошкі не такі. I так мне гэта іірыемна, а нікому не адкрываш свой сакрэт.Тут парадкам часу прайшло. 1ду па Лі- цеппаму, а ў  фатаграфіі «Фепікс»,  ̂ у вакне, партрот навялічаны Леніна. Паліто на ім тое самае. Я ўважліва _ ўгляд- 'ваюся. а гузік —  той самы, мой гузік.Ён у гэтую'Ж зіму І памёр. Я дастала. Ў фатагі»аі|>іі на Ліцейным заветны парг' рэт.Ён у мяне каля люстэрка у раме цяпер.Еожны дзень падыйлу. пагляджу ды наплачу.
к  гузік'та мой прышыты...

— ♦ - —

У ДНІ ЗІМОВЫХ КАНІКУЛУніверсітэцкімі аргатзацыямі зацве- рджап п.тан правядзеппя канікул па ўпі- Бзрсітэту, які прадугледжвае наступнае: 40 лешпых выдатпікаў вучобы і актыві- стаў грамадскай работы пасылаюцца ў дву.хтыднёвыя дамы адпачьшку. 25 сту- дзеня будзе праведзеп вечар, прысвечаны вышкам першага паугоддзя 1940/41 ву- чэбнага года.Для застаўшыхся студэнтау у гор. Міпску намячаюцца наступныя мерапры- емствы: 27/1— лекцыя аб міжнародным становішчы. 31/1— лекцыя дац. Зудзіліна на тэму «ЦіхаакіянскаяуПраблема». 4/ІІ—  лскцыя-канцэрт аб Бетховене. 6/П— лекцыя ас ^аірактары сучаснага бою.Апрача таго, будуць праведзены два культпаходы ў драматичны і оперны тэатры І экекурсіі у  карцінную галерэю І музей,Абаронна-фізкультурныя мерапрыемст- вы: арганізуецца пераход двух лыжных аддзялснняў у  поуцым баявым снаражэп- НІ па маршруту Мінск-Баранавічы. Будзе праведзена некалькі масавых выхадаў за ’Горад па здачы норм на значка ГПА I І II  ступені І для трэніроўкі к кросу імеці X X III  гадавіны РСЧА. 28/1—  маса- 'ВЫ выхад на каток. 30/1— ваенная ігранад кіраўніцтвам ордэнаносца т. Данілава І  т. д.
К. ЦІШКЕВІЧ.

КОЛ ЭКЗАМ ЕНАЦЫ ИНАИ CECU★  ★  ★
П А  а » 1 » М А Т АНа фізмаце, яшчэ задоўга да пачатку экзаменацыйнай cedi, большасць студэн- гаў сур’ёзна рыхтавалася да экзаменаў. йднак, неабходна адзначыць, што многія етудэнты мала праіірацоўваді матэрыял на працягу года. Тэрмін здачы экзамена па̂  фізіцы на III курсе фізмата быў пра- доўжан на адзін дзень. Экзаменатар не паспеў праэкзаменаваць усіх у  апошні гэрмін— 13/1-41 г. Па гэтаму курсу лепш ва ўсіх падрыхтаваўся і  здаў экзамен т. Разоўскі. У  часе сесіі выявілася, што т. Разоўскі ведаў глыбока матэрыял, вывучыў многа літаратуры, чытаў літара- туру сумежных дысцыплін і добра ведаў гістарычныя факты.Быді выпадкі нядобрасумленных адносін да сесіі. Так студэнт П. зусім не падрых- таваўся да экзамена. На пытанне выклад- чыка (дац. Нелеп): «Раскажыце, што вы ведаеце добра з гэтага курса», П . незм-ог знайсці такога пытання, на якое ён змог- бы адказаць. Студэнт П. атрымаў адзнаку нездавальняіоча. Таксама не здалі экзамена етудэнты Б. і Р . Студэнт гэтага курса т. Маўшовіч М. па экзамене рашыў ска- рыстаць канспект (канспект tl Леонава), за што быў недапушчаи да здачы прадме- га. Студэнты Л., 3. і  М. не здалі першува І другую частку гэтага курса I такім чынам маюць па дзве неадавальняючыя адзнакі.Не высокая веды наказал! студэнты II курса ш  фізіцы. 16/1-41 г. з 13

здаваушых экзамен толькі адзш студэнт Войтаў змог адказаць на выдатш-. Ст^'дэнт- ка т. Авербух хутка і без замінкі оаывела бараметрычную формулу, аднак на пытанне выкладчыка аб прымяненні гэтай формулы на практыцы не змагла адказаць, Ў далейшым выявілася, што яна не ведала пабудову барометра і вопыт Тары- 
ЧЭЛІ. Тав. Авербух атрымала нездаваль- цяючую адзнаку. Неабходна сказаць, што тэты курс чытауся студэнтам у  мінулым вучэбным гоід'зе і , такім чынам, студэнты здаюць экзамен праз поўгода пасля .скан- чэння курса, што з’яўляецца непармаль- ным. Неабходна таму паставіць пытанне перад Еамітэтам вышэйшай школы аб змяненні парадку здачы экзаменаў па фізіцы.У часе экзаменаў была і такая частка стіцэнтаў, якая раней вучылася на паерэд- на І ідсібра, а паюля постановы СНЕ начала займацца на выдатна (студэнты III курса Наймарк, Плашчынск! і  др.). Аднак, иекаторыя студэнты гэтага-ж курса цагоршылі паспяхов:асць. Стыпендыят т. Фрыдлянд Я . 3 трох экзаменаў здаў адзін на добра І два на паерэдна. Неабходна адвначыць, што некаторая частка студэн- гаў не з’яўляедца ва ўказаныя тэрміны на экзамены. Так. 1б/і не з’явіліся на экзамены 64 отудэнты і ім выстаўлсны нездавальняючыя адзнакі.

Нам. дэкана фізмата 
ГАБРЫЕЛАЎ.

П А  0 > І Л « П А П ; УНа філфаку закоінчыліся экзамены па чатырох дысцып.чіпах: стараславянская иова (I І II  курсы), агульпае мовазпаў- сгва (I куре) і сучасныя беларуская і руская мсв-ы (II курс).Экзамены па стараславяпскай мове праходзілі 24 І 2о^снежня, г. зи. да пачатку экзаменацыйпай сесіі. Студэнты доўгі час рыхтавалася да .здачы гэтай дысцыпліны; гэтым і тлумачыцпа тое, што 3 48 здаваўшых па I курсе выдат" па атры.малі 27 чал ., добра —  14; пас- рэдпа —  7; 3 35 здаваушых па II курсе выдатпа атрымалі —  22, добра —  7 і паерэдпа —  6. Экзамены праходзілі нры наяўнасці ьысокіх патрабаванняў. Не гледзячы на гэта, мы маем вялікі процанг выдатных і добрых адзяак, што глумачыцца добрым! ведам! студэптаў.Процапт атрымаўшых выдатна і добра па агульнаму мовазнаўству таксама злачны: 3 47 здаваўшых выдатна атрымал! 17 чал., добра —  11, паерэдпа —  17,

нездавальняюча —  2. Узровень ведаў, ЯКІ наказал! студэнты па гэтай дысцын- лше, вельм! добры.Экзамены па сучаснай рускай мове праходзіл! 14 студзеня. Процант атрьг маушых выдатна ! добра .чалы; з 24 здаваушых выдатна атрымал! 3 студэнты, добра —  4, паерэдна —  13 ! нездавальняюча —  3. Студэнты недаацанілі гэтай ДЫСЦЫПЛІНЫ, на працягу года мала працавал! над яе засваеняем; яны лічылі зазорным Д.ТЯ сябе «зубрыць», гэта зн. асвойваць канкрэтны эмпірычны матэрыял. 3 вопыту правядзення экзаменаў па дапай дысцынліне студэнты павінны зра- біць для сябе ўсе неабходныя вывады, ! перш за ўсё зразумець, што вывучэнне 
ЛІНГВІСТЫЧНЫХ ДЫСЦЫПЛІН, галоўным ч и пам у перадэкзамснацыйныя ! экзамена- цыйныя дна, не можа забяепечыць зда- валымючых вынікаў.Экзамены па сучаснай беларускай мове дал! лепшыя вы н іііі.

Дэнан філфана праф. Т. П. ЛАМЦЁУ.

П А  І  І С Т Ф А К УСтудэнты IV курса гістарычнага фа- кулы эта Ў тэту сеоію здавалі дацэнгу Ё'фімаву першую частку курса гісторыі залежных 1 каланіяльных краін. Да гэтага экзамена студэнты рыхтаваліся доу- га ! грунтоуна. Значная частка з !х мела для падрыхтоўкі свае падручнікі, а астаініх поўаіасцю забяспечыла імі біблі- ятэка.Добрую падрыхтоўку паказау рад сту- дэнтаў. 3 45 здаваушых першую частку курса гісторыі залежных ! каланіяльных краін 9 чал. атрымал! выдатна. Асабліва выдзяляюцца грунтоўныя адказы студэнтау Абецэдарскага, Надэля, Леўко ! Ар- цюшкевіч М. Аднак, трэба адзначыць, што некаторыя студэнты адказвал! горш, чым ад ІХ чакалі. Так, студэнт-выдагнік

Сока л адказаў тольк! на добра. Экзамен паказаў, што некаторыя студэнты дрэнна ведаюць каргу: тав. Сіняўскі даваў грун' тоуныя адказы на пытанн! экзаменатара, але, кал! яму нрьпнлося паказаць на карце рэспублікі Ііаўднёвай Америк!, ён не змог ІХ зыайсці. Частка студэнтаў у вышку дрэннай падрыхтоўкі атрымала нездавальняючыя адзнакі. Да ліку таках адносяцца М ., Е ., М. ! П.Экзамены па гісгорыі залежных ! ка- ланіяльных краін сведчаць аб тым, што студэнты хоць ! лепш стал! працаваць, аднак !х  работа яшчэ не поўнасцю адпа' вядае патрабаванню парты! ! ўрада аб навышэнн! якасц! вучобы.
Дэнан гістфака П'ЯНКОЎ.

Н А  Г Е А Ф А К ^Вынікі cedi наказал!, што пераважная большасць студэнтаў старэйшых курсаў сур’ёзна рыхтаваліся да прадстаячых і'Опытаў. Студэнты IV курса дагэр.м!нова здал! гкторыю нарюідаў С С С Р . Нядрэнна 
sja H b i ІМІ гідаалегія суш и, асневы марксізма-ленініэма.Але не ўсе студэнты гэтых курсау уявілі сабе сучнасць станошшча. Яны спадзяваліся на лебіралізм выкладчыкаў, на магчымасць атрымаць дадатную ацэн- ку без адпаведнай'падрыхтоўкі.Да такіх студэятаў адносіцца Зомерград (IV курс), як! атрымаў дрэнна па гідралогіі сушы, яму-ж  не залічана за- межная мова. Апрача таго ён мае старую запазычаяасць па трох чірадмвтах. Не з’явіўсія на экзамен студэнт V  курса Здановіч,Зусім дрэннае становішча на I курсе. 3 28 чал. экзамеоіаваўшыхся па матэма- тыцы здала тольк! 11 чал. 14 студэнтаў

атрымал! нездавальняючую ацэнку ! 3—  не з ’явіліся на экзамен. Гэта пакаэвае, што студэнты 1 курса не займаліся што' дзённан падрыхтоукай, спадзяючыся за некальк! дзен падрыхтаваць увесь курс. Дрэнна аб ць справа ! з пісьмепайсцю. Залік па рускай мове не залічан 18 студэнтам. Асабліва выдзяляецца не- сур'ёзнасцю адносін па экзаменацыйнаи cedi Лагуценка (нездавальняюча на- ма" тэматыцы ! рускай мове), Старобінец (нездавальняюча па матэматыцы, рускай І замежнай мовах).Наглядаліся вьшадк! ! недысцьшліна' ванасці. Студэнтка I курса Гоберман дрэнна вяла сябе ў часе экзамена па ма- гэмагыцы-. Выкладчык тав. Мопсік вы м у шан быу звярнуцца за садзейнасцю у дэканат. Вьшікі экзаменаў на I курсе паказваюць, што студэнты яшчэ не ўявілі сабе асаблівасцей вучобы ў BiHV, не навучыліся самастойна працаваць над кнігай.
Дэнан фанультэта ЖЫ ЛІНСКІ.МІНСН, -йрукацнп «Заязды». УК98. Тыраж 1000. Адиазны рэдантар I. ЛЕВІН,


