
Пролетарыі ў с іх  краін, еднаііцеся!

Орган партбюро, рэктарата, камітэта ЛКСМ5, прафкома і мясцкома Беларускага дзяржаў- нага універсітэта іня В. І. Леніна
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Комсамольскі актывіст! Тваё кіраўніцтва зыходзіць з уліку пажаданняў і запытанняў мас. Ты павінен правесці ў жыццё гэтыя за- пытанні і пажаданні, правільна накіраваўшы актыўнасць радавых комсамольцаў.Толькі еднасць з калектывам пазбавіць цябе ад цяжкіх памылак.
ЗА ЗМЯСТОУНУЮ КОМСАМОЛЬСКУЮ РАБОТУСправаздачна-выбарчыя комса- мольскія сходы, VIII агулька-уні- версітэцкая канферэнцыя прайшлі пад знакам дзелавой і прынцыпо- вай крытыкі і самакрытыкі. Ком- самольцы абмеркавалі ўсе бакі свайго шматграннага жыцця, вы- казалі думкі аб тым, што хвалюе іх і цікавіць.Суровай і справядлівай крытыцы падверглася на сходах дзейнасць комсамольскіх бюро біёлага-глеба- вага, геолага-геаграфічнага і гіс- тарычнага факультэтаў. Члены гэтых бюро мала ўвагі ўдзялялі вучобе комсамольцаў, гіраходзілі міма фактаў парушэння асобнымі комсамольцамі правіл соцыяліс- тычнага супольнага жыцця. На курсах і факультэтах рэдка пра- водзіліся захапляючыя мерапры- емствы, амаль не было цікавых вечароў, добрых лекцый і дакла- даў. Не дзіўна, што з поля зроку комсамольскага бюро біёлага-гле- бавага факультэта выпалі паво- дзіны студэнтаў Галадушка, Са- віцкага і Самусенка, якія п'янымі 3‘явіліся на спаборніцтвы па ва- лейболу. Калі ім была зроблёна заўвага, гэтыя комсамольцы на- огул пачалі адмаўляцца ад удзелу ў спаборніцтвах. Мала ўвагі вы- хаванню моладзі ўдзяляла і ком- самольскае бюро геолага-геагра- фічнага факультэта. Толькі гэтым можна растлумачыць той факт, што комсамольцы II курса аддзя- лення геалогіі Осіпаў, Ж укаборскі, Тагуноў, Сядлецкі, Рысявец і Лу- піновіч у час працы ў калгасе спрабавалі супроцьпаставіць сябе калектыву.Аналагічныя выпадкі былі і ся" род студэнтаў другіх факультэтаў* Колькі разоў разбіралісл на ком- самольскіх сходах паводзіны сту- дэнта IV  курса аддзялення жур- налістыкі Нікіфарава, які ў гэтым годзе ў  трэці раз адмовіўся ехаць у  калгасі Але далей размоў спра- вы не пайшлі.Комсамольскае даручэнне яшчэ не стала ў  нас сродкам праверкі маральных і дзелавых якасцей кожнага члена ВЛ К СМ . Даручэн- няў давалася многа, а праверыць -іх выкананне не здагадваўся ні адзін з комсамольскіх важ акоў. Мала хвалявала, напрыклгд, чле- наў бюро біёлага-глебавага фа- культэта тое, што з 60 даручзн- няў, дадзеных імі ў час зімовых канікул, былі выкананы толькі адзінкі.Уноў абраныя комсамольскія бю- ро факультэтаў і курсаў распа- чынаюць сваю дзейнасць. Пры складанні планаў работы яны ўлічваюць заўвагі і пажаданні, выказаныя на справаздачна-вы- барчых сходах.Галоўны абавязак комсамоль- ца—авалодваць ведамі, паўсядзён- на павышаць свой палітычны і культурны ўзровень. Гэтаму не- абходна ўдзяліць асноўную ўвагу пры планаванні комсамольскай ра- боты. Сярод мерапрыемстваў, якія намячаецца правесці, патрэбна выдзеліць тыя, што садзейнічаюць фармаванню комуністычнай свя- домасці, што спрыяюць выпрацоў- цы якасцей, неабходных маладому спецыялісту ў яго будучай рабоце.Комсамольскаму калектыву уні- версітэта патрэбна не адміністра- ванне, а канкрэтнае кіраўніцтва, заснаванае на веданні запросаў і 

падгаданняў мас. Сіла важака мо- ладзі—у . яго сувязях з комсамоль- цамі, ва ўменні выявіць і накіра- ваць іх актыўнасць. Толькі гэта дапаможа актывісту зрабіць ком- самольскую раб-оту цікавай і змя- стоўнай, дапаможа яму пазбегнуць многіх памылак.
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19 кастрычніка а^пірант кафед- 
рьі гісторыі С С С Р  /. В. Міронаў 
абараніў дысертацыю на тэму: 
„Уздым матэрыяльнага добрабыту 
працоўных Б С С Р  у  пасляваенныя 
гады {1944— 1953)“ .

I. В. Міронаву прысуджана наву- 
ковая стунень кандыдата гіста- 
рычных навук.

У гуртку ж урналісты кіАдбылося арганізацыйнае пася- ; дягэнне гуртка журналістыкі. На і.м. нрысутнічала звыш сарака сту- дантаў.ІІавуковыя кіраўнікі гуртка да- цэнт Ы. С. Зярніцкі і кандыдат фі- лалагічных навуК М. Е. Цікоцкі лазнаёміяі перінакурснікаў з зада- чаыі гуртка, з яго работай, расказа- лі аб выніках гарадскога пгляду студэнцкіх навуковых работ.Заняткі ў гуртку даюць студэн- там вопыт і навыкі, якія неабход- ны для напісання курсавых і ды- пломных работ.Гурткоўцы абмеркавалі план сва- ёіі работы на бгггучы год. Сярод тэм, якія будуць імі распрацоўвац- ца,— «Гісторыя беларускай журна- лістыкі», «Нарысы ў беларускай журналістыцы» і іншыя. Прадугле- джаны сустрэчы студэнтаў з рэдак- тарамі рэспубдіканскіх газет, супра- цоўнікамі часопіса «Маладосць».
С. КУЦ ,

Г. 1ВАН0ВА.

На стралковых спаборніцтвах 
сярод каманд вышэйшых навучаль- 
ных устаноў г. Мінска студэнтка 
I V  курса фізіка-матэматычна.га 
факультэта I. Загорская выбіла 558 
ачкоў з 600 магчымых і выканала 
норму майстра спорту. Яна завая- 
вала першае месца сярод жанчын 
горада.

□Пасля сеанса адначасовай -гульні ў шахматы на 23 дошках са студэн- тамі універсітэта I. Е. Балеслаўскі сказаў:«У трэці раз я сустраішося са студэнтамі вашага універсітэта і кожны раз адчуваю ўсё ўзрастаю- чае майстэрства універсітэцкіх шахматыстаў.Ад усёй душы жадаю шахматы- стам новых поспехаў у вучобе і на шахматнай доніцы».
Фото А. КАСЦЮЧЭНКІ.

□@ В Е С Т К І  3  К У Р С А Ў  ®ЗАН Я ТКГП РАХО ДЗЯ Ц Ь ЦІКАВАД О Б Р А Я  Д Ы С Ц Ы П Л ІН АРэгулярча наведваюаь лекцыі сту дэнты другога курса аддзяленоя бія- логіі. Тут не было яшчэ ні аднаго выпадку пропуску заняткаў без уважлівых прычын. Аісуратна рых- туіоцца да практы'шых заняткаў і сістэматычна наведвзгаць іх Вера Аляхновіч, Тамара Бялявіна і Галіна Курапаценка. Асаблівым посчехам на курсе карыстаюцца лекцыі дацэнта Бабраўніцкага па арганічнан хі.міі і дацэнта Сержаніна на заалогіі хры- бетных. Э . ГН ЕД ЗІН А.

Сгудэнтам нашай групы прыхотзіц- ца адначасова вывучаць тры новых мовы: нямецкую, балгарскую і лацін- скую. Гэга стварае значныя цяж- касці. Але пераадольваць іх нам дапамагае тое, што выкладчыкі імк- нуцца нас зацікавіць сваім прадме- там. Жыва праходзяць заняткі па нямецкай мове. Побач з перекладам тэкстаў і выканаянем практыкаван- няў выкладчык тав. Цыганкова часга аргааізуе граматычныя віктарыны і гульні. Яны даюць нам магчымасць

замацаваць правілы Гпапоўніць елоў- нікавы за.іас. На а.юшніх занятках мы такім чынам паўтарылі раздзел аб галоўных і даданых сказах. У нашай групе, у склад якой увахо- дзяць студэнты другіх курсаў рус- кага і беларускага аддзяленняў, не бывае дрэяных адзнак па нямецкай мове. Міхаіл Томка, Ефрасіння Ся- ляўка і Міхаіл Канапліцкі адказва- юць толькі на выдатна.Т . Х О М ІЧ .АФАРМ ЛЯЮ ЦЬ ВЬІНІКІ ПРАКТЫКІ

СПАРТЫЎНАЙ ЗІМЕ ПАДРЬІХТАВАНУЮ СУСТРЭЧУУ мінулым годзе сярод студэнтаў, якія наведвалі секцыю лыжнага спор- ту, вучэбна-трэніровачная работа вя- лася на вельмі нізкім узроўні. Свед- чаннем гэтага з’явіліся вынікі першын ства горада сярод вышэйшых наву- чальных устаноў, у якіх зборная каманда універсітзта заняла перада- пошняе, 7-ае месца. Такім вынікам спрыяла дрэнна падрыхтаваная лыж- ная база, якая амаль не палепшы- лася і ў гэтым годзе. 3 170 пар лыж, якія маюцца на лыжнай базе, няма ніводнай пары, якая-б была добра падрыхтавана да спаборніцтваў. У практыцы мінулых гадоў можна было назіраць, што часта на адказных спаборніцтвах нашы спартсмены ке маглі паказаць добрых вынікаў па прычыне непадрыхтаванасці інвента- 
РУ-•У мінулым годзе ў лыжнай секцыі не было патрэбнай спартыўнай ды- сцыпліны. Нярэдка асобныя лыжнікі прапускалі заняткі, што потым ад- моўна адбівалася на выніках спабор- ніцтваў. Так, Стражэвіч і Хаткевіч мелі магчымасць дабіцца другога раз- раду, але ў выніку нядбайных адно- сік да трэніровак яны ўклаліся толь- кі ў трэці разрад. Бьшаюць выпадкі, калі здольныя разраднікі без усяля- кіх прычын перастаюць наведваць трэкіроўкі. Здаралася гэта таму, што кафедра фізічнага выхавання і спор- ту і нізавы Совет ДСТ «Навука» не кантралявалі штодзённа работу сек- цыі.Для далейшага развіцця лыжнага спорту ва універсітэце комсамоль- скім бюро факультэтаў і нізавому Совету Д СТ  «Навука» патрэбна звяр- нуць асаблівую ўвагу на стварэнне факультэцкіх лыжных секцый. У мінулым годзе яны існавалі толькі на асобных факультэтах і працавалі крайне не сістэматычна. Для кіраў- ніцтва гэтымі секцыямі павінны быць вылучакы грамадскія інструктары або трэнеры з ліку студэнтаў, якія ўва- ходзяць у зборную каманду універ- сітэта. Пры кафедры фізічнага выха- вання дзеля гэтага трэба праводзіць з удзельнікамі зборнай каманды універ- сітэта семінары, якія-б ставілі сваёй мэтай падрыхтоўку грамадскіх ін- структараў па лыжнаму спорту. Важ- ным фактарам развіцця лыжнага спорту ва універсітэце з’яўляецца выкананне студэнтамі першых і другіх курсаў нарматьізаў ГПА I і I! ступені.Сур’ёзнае хвалпванне выклікаюць горналыжнікі. У мінулым годзе не працавала секцыя па гэтаму віду спор- ту. У спаборніцтвах прыходзілася вы- ступаць зусім непадрыхтаваным спарт сменам. Становішча не змянілася і цяпер. 5 пар слаломных і 2 парыУ П ЕРШ АКУРСНІКАУПаспяхова праходзяць практыч- ныя заняткі па ыатэмаіычнаму апа лізу на першым курсе аддзялення матэматыкі. Студэнткі Бэла Дрызіна і Ірына Бахоўчык рэгуля.рна рых- туюцца да іх і заўседы даюць грун- тоўныя адказы на пытанні кіраўні- коў Родава і Стадольніка.

Цікава правялі лета студэнты трэ- цяга курса аддзялення біялогіі. Яны пабывалі ў раёне возера Нарач. Тут паўтара ыесяца працягвалася іх пракгыка. Мэтай яе было вывучэнне жывёльпага свету. Студэнты пазна- ёміліся з жыццём птушак і паўзуноу у прыродных умовах, сачылі за пры- вычкамі розных лясных птушак.

запісвалі, дзе і як яны гняздуюцца — Практыка была вельмі карыснай,— расказвзе стіграста курса Башэева. —Кожны з пас запісваў навіранні ва ўласныя дзённікі. Цяпер мы заканчваем афармленне вынікаў практыкі. Справаздачы большасці студэнтаў атрымалі высокую ацэнку кіраўніка т. Гальцовай.

скачковых лыв ніяк не могуць за- даволіць планамерную і пастаянную работу секцыі горналыжнага спорту.Не прыступілі яшчэ да трэніровак і хакеісты. Такое становішча, як бач- на, не хвалюе кафедру фізічнага вьі- хавання і спорту.
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УЛІЧЫЦЬ ПАЖ АДАННІ КОМСАМОЛЬЦАЎ УНІВЕРСІТЭТАБольш увагі самастойнай рабоце

(3 выступлення ГАНЧАРЭНКІ)Агульнавядома, што гяыбокія і трывалыя веды набываюцца толькі ў працэсе самастойнай работы над кнігаіі. Але аб гэтым забываў наш комсамольскі камітэт, забывалі аб гэтым і ў рэктараце. На працягу навучальнага года ніхто не паціка- віўся, ці ёсць у студэнтаў умовы працаваць самастойна. I толькі на- 'пярэдадні экзаменацьшнан сесіі ў каыітэце комсамола ўспаміналі аб гэтым важным пытанні. Тэрмінова праводзіліся розныя нарады і пася- джэнні, якія толькі адрывалі сту- дэнтаў ад вучобы ў самы напружа- ны момант. Тодькі няўвагай нашых грамадскіх арганізацый да пытан- няў самастой&ай працы тлумачыц- ца тое, што мвогія студэнты на- шага аддзялення атрымалі дрэнныя адзнакі ў летніою экзаменацыйную сесію.Не змянілася становішча і ў гэ- тым навучальным годзе. Студэнты малодшых курсаў усё яшчэ маюць болып 36 гадзін лекцый у тыдзень. Нашы грамадскія арганізацыі не звяртаюць на гэта ўвагі. Так, пср- шакурснікі аддзялення фізікі зай- маюцца па 48 гадзін. А калі ўлічыць падрыхтоўку да чарТо- вых семінараў і лабараторныя заняткі, атрымліваецца, што перша- курснікі вымушаны штодзённа пра- цаваць па 15— 16 гадзін. Ііб а  маг- чыма ў такіх умовах рэгулярная самастонная работа над кнігаіі? Безумоўна не. А разгрузіць сту- дэнтаў магчьшасці ёсць. Ыногія лек- цыйныя курсы можна скараціць або зусім адмяніць. 'Напрыклад, на трэ- цім курсе аддзялення фізікі чытаец- ца курс па тэхніцы бяспекі, які не мае ніякага дачынення да нашай *  будучай прафееіі, бо наўрад ці пры- дзецца фізікам, працаваць на вугаль- ных складах і нафтавых базах.

★  ★
3 VIII агульнауніверсітэцкай комсамольскай канферэнцыі

24 кастрычніка адбылася VIII агульнауніверсітэцкая камсамольская 
канферэнцыя. Са справаздачным дакладам выступіў сакратар камітэта 
комсамола гпав. Ракаў. У  спрэчках выступіла 13 дэлегатаў. Яны ўскры- 
лі недахопы ў  рабоце камітэта комсамола і ўнеслі рад каштоўных пра- 
паноў. Канферэнцыя прызнала работу камітэта здавальняючай і пры -  

няла разгорнутае рашэнне, накіраванае на паляпшэнне работы комсамоль- 
скай- арганізацыі універсітэта. Абраны новьі склад камітэта комсамола

ў  колькасці 15 чалавек.★
3 д а к л а д а  А. Р А К А В АКомсамольсЦя арганізацыя уні- версітэта— вялікі згуртаваны калек- тыў. Разам з юрыдычным факуль- тэтам у ім налічваецца 3296 ком- самольцаў. Галоўнай задачай у ра- боце гэтага калектыву з’яўляецца настойлівая барацьба за глыбокія і трывалыя веды студэнтаў.Падаўляючая бодыпасць студэн- таў сур’ёзна і добрасумленна адно- сіцца да заняткаў. Толькі нязначная частка комсамольцаў атрымала ў час сесіі нездавальняючыя і пасрэд- ныя адзнакі. У справаздачным годзе універсітэт закончылі 310 чалавек, 66 з іх  атрымалі дыплом з ад- знакай.-Ба ўсім гэтым ёсць, бясспрэчна, заслуга комсамольсвай арганізацыі. Пытанні вучобы студэнцкай мола- дзі часта з’яўляліся прадметам аб- меркавання ыа пасяджэннях камітэ- та комсамола, факультэцкіх бюро і ў комсамольскіх групах.У справе падрыхтоўкі высока- кваліфікаваных спецыялістаў вялі- кую ролю адыгрывае вытворчая нрактыка студэнтаў, якая вучыць прымЯняць у жыЦці веды, набытыя ва універсітэце. Практыка дада шмат каштоўных навыкаў студэн- там. ІІапрыклад, студэнты былога трэцяга курса гістфака прынялі ўдзел у археалагічных раскопках стагажытняга Мінска, знайшлі ба- гата розных рэчаў, якія адносяцца да VI— IX стагоддзяў. Цікава правялі практыку студэнты геолага-геагра- фічнага факультэта, фізмата, хім- фака. Студэнты добрасумленна ад- несліся да практыкі, і яна' прынесла |

ім ынога новага і цікавага. Праўда, рэктарат не ўсюды арганізаваў за- давальняючыя ўмовы для правядзен- ня практыкі. Дрэнна была аргані- завана практыка нашых студэнтаў у Калушы на заводзе калійных угнаенняў.Многія комсамольцы актыўна ўдзельнічалі ў навукова-даследчай рабоце. Гурткі СНТ заслухалі 398 навуковых дакладаў. Болынасць з іх прадстаўляе арыгінальныя тэарэ- тычныя або эксперыментальныя да- следаванні і мае бясспрэчную наву- ковую цікавасць. Гэта работы Ар- лоўскага, Жбанкова, Бяляцкай і дру- гіх. Іепшай секцыяй СНТ была сек- цыя біялагічных навук. Асабліва добра ў ёй працавалі гурткі гідра- біялогіі і энтамалогіі. Да ліку леп- шых адносяцца гурткі дыялектычна- га матэрыялізма, рускай філасофіі, замежнай літаратуры і інш.СНТ арганізавала рад навуковых канферэнцый, якія прысвячаліся 50- годдзю ІШСС, 30-годдзю з дня смер- ці В. I. Леніна, рашэнням вераснёў- скага Нленума ЦІІ КПСС, юбілеям I .  Талстога і Бутлерава. Цлены СНТ выступалі перад працаўнікамі гора- да Мінска і падшэфнага раёна з чытаннем лекцый на прыродазнаў- чыя тэмы. У школе, дзіцячым доме, ІІалацы піонераў іх сіламі было арганізавана адзінаццаць гурткоў.Значную работу на чыгуначным вузле, аўтазаводзе, на фабрыцы імя Э. Тэльмана і Фаніпальскай МТС правялі 120 студэнтаў-агітатараў. Іепшыя з іх Марыніч, Сушкевіч, ІІашкоўская, Якушаў і многія дру-

гія карыстаюцца заслужаным аута- рытэтам сярод сваіх слухачоў. Пе- рад рабочымі выступала студэнтка нашага універсітэта М. Заслонава, дачка Героя Совецкага Саюза.Важнейшае месца ў агітацыйна- масавай рабоце займалі лекцыі і даклады па пытаннях унутранага і міжнароднага жыцця, навукі, тэхні- кі, культуры, якія праводзіліся ва універсітэце на факультэтах, у гру- пах. Наладжваліся сустрэчы студэн- таў са знатнымі людзьмі краіны, з пісьменнікамі. Перад студэнтамі выступалі архітэктары Мінска, леп- шыя артысты рэспублікі. Неаднара- зова выступала дэлегат на Гене- ральнай Асамблеі ад Беларускай ССР Ф. Новікава.Вялікую цікавасць у студэнтаў усіх факультэтаў выклікалі дзве лекцыі прафесара Н. В. Турбіна на біялагічныя тэмы. Гэтыя лекцыі па- казалі, што ў студэнтаў універсітэ- та гарачае імкненне да ведаў, прага да жывой творчай думкі. Такія лекцыі, дзе-б у дыскусіі прымалі ўдзел і студэнты, трэба арганізоў- ваць і ў далейшым.Аднак у рабоце камітэта ІКСМБ універсітэта яшчэ шмат недахопаў. Усё яшчэ мала аказваў ён канкрэт- най, практычнай дапамогі комса- мольскім бюро і комсоргам груп. Ка- мітэт комсамола не наладзіў патрэб- нага кантролю за выкананнем пры- нятых рашэнняў. Галоўным недахо- пам у рабоце з’явілася адсутнасць згуртаванасці, зладжанасці і адзін- ства ў самім камітэце.

Выкладчык павінен 
быць выхаваўцай

(3 выступлення ГЕРУСА)Нашы выкладчыкі павінны ці- кавіцца жыццём комсамольскіх груп, прысутнічаць на комсамольскіх схо- дах, а не абмяжоўвацца толькі чы-, таннем лекцый. Аднак болынасць выкладчыкаў не вядзе ніякай вы- хаваўчай работы сярод студэнтаў. Так, на аддзяленні фізікі лекцыі па асновах марксізма-ленінізма чытае тав. Маханёк. Яго зусім не хвалюе становішча ў групах. На сваіх сухіх навярхоўных лекцыях ён дазваляе студэнтам займацца пабочнымі спра- вамі. Тое-ж самае можна сказаць аб выкладчыку Крыўчык, якая чытала лекцыі па стараславянскай мове на першым курсе аддзялення журналі- стыкі. Часамі выкладчыкі своеасаб- ліва рэагуюць на парушэнні дысцы- пліны на лекцыях. Яны не пры- маюць канкрэтных, тэрміновых мер, а толькі пагражаюць дрэннымі ад- знакамі на экзаменах. Напрыклад, выкладчыца замежнай мовы тав. Хурсік аднойчы ўжо своеасабліва рэагавала на нізкую дысцьіпліну ,на сучасным трэцім курсе аддзядення,. геалогіі. 3 15 студэнтаў толькі сем паспяхова здалі экзамен. Значыць, або тав. Хурсік свядома заніжала адзнакі, або яна не змагла дапамаг- чы студэнтам набыць веды.Адсутнасцю належнай выхаваў- чай работы сярод студэнтаў тлума- чыцца той факт, што некаторыя выпускнікі адмаўляюцца ехаць пра- цаваць у аддалёныя раёны. Доўга не згаджаўся паехаць у Давід- Гарадок выпускнік аддзялення гісто- рыі Кальчэўскі. Не паехала ў Ма- ладзечанскую вобласць тав. Гытэн- банд, якая закончыла хімічны фа- культэт. ІІа пратэкцыі засталіся ў Мінску тт. Гаманоўская і Шэўчык (гістарычны факультэт).Новы сйлад камітэта комсамола павінон дабіцца, каб за козкным кур- сам быў замацаван адзін з выклад- чыкаў, на якога-б ускладаўся аба- вязак весці сярод студэнтаў выха- ваўчуго работу.
К А М ІТ Э Т  П Р А Ц А В А Ў  

Б Е З  А Г А Н Ь К УПасля справаздачнага даклада са- кратара комсамольскай арганізацыі універсітэта т. Гакава разгарнуліся гарачыя спрэчкі. Выступаючыя справядліва крытыкавалі членаў ка- мітэта за тое, што яны мала аказва- лі практычнай дапамогі комсамоль- скім групам, бывалі на курсах толь- кі ў час справаздачна-выбарчых сходаў альбо калі ў групе здаралася што-небудзь незвычайнае.Член камітэта т. Герасіменка, які адказваў &а арганізацыйна-масавую работу, 'выступаў крытычна. Ка- мітэт, па яго прызнанню, працаваў слаба, без ініцыятывы. Арганіза- цыйная работа была пастаўлена не- здавальняюча. Членаў не папярэ- джвалі аб тым, якія пытанні бу- дуць ставіцца на пасяджэннях камі- тэта. Апошнія, вядома, не маглі падрыхтавацца і зрабіць змястоў- ныя выступленні. На павестку дня ставілася, як правіла, па 5— 6 пы- танняў, і пасЯджэнні зацягваліся часам да 12 гадзін ночы.—  А потым сядзім,— гаворыць т. Герасіменка,— і ламаем галаву гадзіны дзве, якуір рэзалюцыю пры- думаць. Вядома, што сакратары

| факультэцкіх бюро мала бралі ка- рыснага з такіх пасяджэнняў, ра- ; шэнняў, рэзалюцыіі. і Вялікім прабе.іам ў рабоце камі- | тэта комсамола з’яўляецца спартыў- , на-масавая і абаронная работа, за ' якую адказвалі людзі, не маючыя | нічога агульнага са спортам.Дэлегаты тт. Марчанка і Сокалаў рэзка крытыкавалі адказную за спартыўна-масавую работу тав. І у -  беннікаву, якая самавояьна ўхіліла- ся ад работы, не ўдарыла палец аб палец, каб зрабіць што-небудзь ка- рыснае ў гэтым кірунку. I калі ад- ноіічы етавілася пытанне аб спар- тыўнай рабоце на хімічным факуль- тэце, тав. Іубеннікава прыбегла да сакратара бюро хімфака:—  Скажы мне, Майка, хоць што- небудзь аб фізкультурнай рабоце, ну хоць два-тры словы.—  Што гэта табе так прыспі- чыла? Ніколі не цікавішся спортам а тут раптам аж гарыш?—  Вось-вось пасяджэнне камі- тэта... Стаіць пытанне.., а я не ў йурсе справы.Такі стыль работы Іубенніка-

вай— прыбегчы, даведацца, паведа- міць.А што зрабіў за год тав. Гадун, адказны за абаронную работу? На гэтае пытанне ён і сам бадай што не зможа адказаць. Ді ведае яго хто- небудзь з старшыняў ДТСААФ фа- культэтаў? ІІаўрад ці ведаюць. Кож- ны з іх са здзіўленнем наглядзіць у вочы тав. Гадуну і скажа: «Не, браток, не бачыў я цябе цэлы год, не ведаў нават, што існуе Гадун ва універетаце».А кіраўнікам арганізацыі ДТСААФ, асабліва маладым, яшчэ не вопытным, патрэбна было дапа- магчы ў многім: і ў правядзенні стралковых спаборніцтваў, і ў ра- боце гурткоў, і ў зборы членскіх узносаў. Справа ў тым, што камітэт комсамола быў не патрабавальным да тт. Гадун і Іубеннікавай, не кантраляваў іх дзейнасці і наогул мала цікавіўся , пытаннямі абарон- най і спартыўнай работы.Узяць хаця-б такі прыклад. Ня- даўна адбыўся агульнауніверсітэц- , кі крос. У ім ўдзельнічала звыш | тысячы студэнтаў. Прышлі «паба- | лець» за сваіх сяброў нават тыя,' хто не мог удзельнічаць у ім. Толь- кі не было відаць нікога з членаў камітэта комсамола.

За ўвесь год камітэт ні разу не ставіў на абмеркаванне пытанні фіз- культурна-насавай работы. Праўда, аднойчы намячалася паслухаць старшыню ДСТ «Навука» Б. Сока- лава, але потым гэтае пытанне, як адзначыў сам Сокалаў, «згарнулі». I таму не прыходзіцца здзіўляцца, што лыжнікі універсітэта занялі на спаборніцтвах ВНУ Мінска сёмае месца.Слабым месцам у рабоце камітэта з’яўляецца культурна-масавая і па- літыка-выхаваўчая работа. Гэдка, а то і зусім не арганізоўваліся культпаходы ў кіно, тэатры з іх паследуючым абмеркаваннем. Як сказала ў сваім выступленні дэлегат М. Марчанка, камітэт мала цікавіўся агітацыйна-масавай работай у кал- гасах падшэфнага Дзержынскага раёна. Чыталіся, напрыклад, дакла- ды на антырэлігійныя тэмы. Пра- вільныя, актуальныя тэмы. Але дрэнна тое, што камітэт не змог арганізаваць гэтай работы так, каб праводзімыя даклады і гутаркі маглі поўнасцю задаволіць калгаснікаў. Справа ў тым, што адны і тыя-ж даклады чыталіся на працягу не- калькіх год. I таму невыпадкова

адзін з калгаснікаў, праслухаушы даклад, устаў і развёў рукамі.—  Прабачце, гэты-ж даклад й-- слухаў і летась і пазалетась.Непрыемна было дакладчыку і за сябе і за свой універсітэт. Альбо, бывала, лрыедзе дакладчык у МТС і ўгаварвае інжынераў, тэхнікаў, аграномаў— людзей, якія з’яўляюц- ца членамі партыі,— «Ііе веруйце ў бога».Дэлегат тав. Васілеўскі крытыка- ваў камітэт за дрэнную арганіза- цыю падпіскі на газеты і іх да- стаўку. ІІекаторыя студэнты атры- моўваюць адну газету за два-тры тыдні, а то і зусім не бачаць іх ў вочы. Няма на руках квіт- коў, з якімі можна-б было звяр- нуцца ў гарадское аддзяленне Саюз- друку. А праводзіўшая пад- піску тав. Багданава і сама не ведае, куды падзеліся гэтыя квіткі.У спрэчках па дакладу выступілі дэлегаты Харлан, Бабосаў, Маркаў, Берлін і другія, якія адзначылі, штЫ камітэт комсамола працаваў" вяла, без аганьку, рабіў частыя промахі ў рабоце. =
В. ХОРСУН.
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ЗРАБІЦЬ КОМСАМОЛЬСКУЮ РАБОТУ ЦІКАВАЙ I ЗМЯСТОУНАЙ!У АДРЫВЕ АД АКТЫВУКомсамольцы, ж ія  прышлі апош- німі на сход, з цяжкасцю знаходзілі месца. Адсутных было ўсяго некаль- кі чалавек. I гэта зразумела: бюро ЛКСМБ біёлага-глебавага факультэ- та трымае справаздачу за год .сваёіі работы.Член бюро ф'акультэта Н. Лаўро- ва ріала справаздачу прыкладна так:—  Задача комсамольскай аргані- зацыі— дапамагчы дэканату і пар- тыйнаіі арганізацыі факультэта ў справе падрыхтоўкі высокакваліфі- каваных і ідэйна ўзброеных спецыя- лістаў.Гэта правільна. Піхто з прысут- ных і не думаў пярэчыць супроць такой ісціны.Але па меры таго, як дакладчыца пачынае гаварыць аб канкрэтных справах, у зале часта паяўляецца ажыўленне. Усё новыя і новыя ком- самольцы запісваюцца для ўдзелу ў спрэчках. Аказваецца, што бюро факультэта не заўсёды ставіла ў цэнтр увагі жывых людзей, ком- : самольцаў, мала кланацілася аб іх•'-““ быце і выхаванні. Бюро ма-"арс. . .ла пр..дуляла творчан ініцыятывы,не раз улсывала канцылярскія мета-ды кіраўніцтва. "—  Чаму ў нас арганізацыйная работа была наладжана слаба-? А та- му, што бюро не было звязана з комсамольскімі групамі,— гаворыць выступаючая ў спрэчках Шырко,—  таму што члены бюро адарваліся ад сваіх комсамольцаў.—  Чаму ў баку ад грамадскай работы засталіся леташнія перша- курснікі?— законна пытаецца сту- дэнтка Сусеева. I сама адказвае:—  А гэта здарылася па віне бюро, таму што за цэлы год ніхто з яго членаў не пацікавіўся жыццём першакурснікаў, не заіішоў на гэ-

ты курс. Вось чаму,— сказалаяна, работа групоргаў I і ІГ курсаў была ацэнена нездавальняюча.
не на друі’іх курсах справа была на многа лепшай. Большасць комсамольцаў не мела ніякіх дару- чэнняў. Указанні групоргам члены бюро дав'алі звычайна на хаду, у часе перапынкаў паміж лекцыямі. Чсна, што пры такіх абставінах не можа быць ніякіх размоў аб аргані- зацыіінаіі рабоце бюро біёлага-гле- бавага факультэта. Аб рабоце група- вых арганізацый члены бюро судзі- лі фармальна, па колькасш сходаў. А на самай справе на гэтых сходах многія пытанні вырашаліся павяр- хбўна, на скорую руку, абы як.Мастацкая слмадзейнасць— гэта адзін са сродкаў комуністычнага выхавання моладзі. Яна дапамлгае фармаваіішо кудьтурнага аблічча чалавека, развівае мастацкі густ і ўзбагачае Духоўны свет маладых лю- дзей. Удзел у мастацкай самадзей- насці,' вечарах адпачынку запаўняе і’.тыбокім зместа.м вольны час мола- дзі. Але бюро не ўлічыла гэтых запатрабаванняў. ІІа факультэце культурна-масавая работа была ар- ганізавана дрэнна.—  Сумна ішло' жыццё у нас,—  гаварыла Алехновіч.— ІІе было дыс- путаў, літаратуряых, або тэматыч- ных вечароў. Мы хацелі арганіза- ваць на курсе драматычны і хара- вы калектьівы. Але бюро адмовілася дапамагчы нам, і гэтыя гурткі ар- ганізаваны не былі.Выступаўшыя гаварылі аб тым, што на факультэце не было ні ад- наго вечару адпачынку. Самацёкам ішла таксама і шэфская работа. Бюро не наладжвала ні кантроля, ні дапамогі агітатарам,- , Таму не дзіўна, што з 20 агіта-

Па-сапраўднаму цікавіцца вучобайАддзяленне фізікі па паспяховасці ны. Студэнты аддзялення па данных-  занмае адно з апошшх месцаў ва універсітэце. Амаль у кожнай гру- пе ёсць па некалькі непаспяваючых студэнтаў, якія сістэматычна пра- вальваюць экзаменацыйныя сесіі. За апошні час на аддзяленні рэзка знізіўся лік выдатнікаў. Многія студэнты не ліквідавалі яшчэ ака- дэмічнай запазычанасці.Прычыну нізкай паспяховасці на аддзяленні трэба шукаць у тым, што комсамольскае бюро (адказны за акадэмічны сектар т. Ткачоў) не цікавілася пытаннямі вучобы сту- дэнтаў, не ведала становішча ў гру- пах. Як адзначалі выступаўшыя ў спрэчках комсамольцы Валковіч і Бічанкоў, за год на некаторых кур- сах ні разу не праводзіліся група- выя сходы, на якіх абмяркоўвалі- ся-б пытанні вучобы. Толькі гэтым можна растлумачыць той факт, што на трэцім курсе комсамольцы зусім не цікавяцца вучобай сваіх адна- курснікаў. Не дапамагла група сту- дэнтам Лойка, Маргуну, Раманенка, якія былі выключаны з універсітэта за непаспяховасць. Група прадаста- віла самаму сабе былога франтавіка Захарэвіча, які з-за вялікага пера- пыв&у ў вучобе не змог здаць се- сію без троек.Дэкан фізіка-матэматычнага фа- культэта Халімановіч, які выступіў на сходзе з цікавай прамовай, ад- значыў, што комсамольскае бюро не займалася пытаннямі дысцыплі-

старастау за год прапусцілі без уважлівых нрычын С88 гадзін. Фактычная-ж лічба значна вышэй. А без наведвання лекцый на аддзя- ленні фізікё вучыцца немагчыма.Адказны за акадэмічны сектар Ткачоў ніколі не пацікавіўся, як студэнты арганізоўваюць самастой- ную работу.- А многія комсамольцы нерэгулярна займаюцца ў семестры і, калі наступае сесія, спрабуюць «штурмам» здаць такія працаёмкія курсы як квантавая механіка і метады ■ матэматычнай фізіві. Не дзіўна, што яны атрымоўваюць дрэнныя адзнакі.Паглыбіць веды студэнтаў, наву- чыць іх сістэматычна працаваць за- клікана таксама студэнцкае наву- ковае таварыства. Але кбмсамоль- скае бюро па-сапраўднаму не дапа- магала яму.На сходзе было кінута многа па- прокаў і ў адрас выкладчываў. Мііо- гія з іх  абмяжоўваюцца чытаннем левцый і нс вядуць ніякай выха- ваўчай работы ў групах. Як адзна- чыла студэнтка Ш  вурса Жэнеў- ская, выкладчыв марксізма-ленініз- ма тав. Маханёк чытас лекцыі су- хон моваіі, дазваляе студэнтам зай- мацца на левцыях, хто чым жадае.Новаму складу бюро аддзялення фізікі трэба па-сапраўднаму .заціка- віцца пытаннямі вучобы.
А. ЯСНЕВІЧ.

тараў, прымацаваных да Аўтарам- буда, у лепшым выпадву працава- ла 10.3 боку бюро не было дастаткова га кантролю за вывананнем дару- чэнняў. Ясвравым сведчаннем гэта- •га з’яўляецца той факт, што з 00 даручэнняў, явія былі дадзены на час зімовых канівул, былі выкана- ны адзінкі. Бюро вельмі мала зай- малася гіытаннямі асабістай куль- туры студэнта, пытаннямі норм па- водзін у грамадскім месцах. Не дзіў- на, што сярод студэнтаў факультэ- та былі амаральныя ўчынкі. Сту- дэнт II! курса глебавага аддеялення Кажура груба адносіцца да дзяў- чат. Комсамольская арганізацыя праходзіла міма гэтага факта. Сту- дэнты-комсамольцы Галадушка, Са- віцві і Самусенка ў час спаборніцт- ваў на валейболу на гулыпо пры- шлі н’янымі.Гэта вывлікала абурэнне ўсёй каманды, але не членаў комеамоль- скага бюро. А калі ў наступны раз гэтых таварышаў упрашвалі прый- сці на гульню, Савіцкі груба ад- казаў:—  Здароўя няма!..Усе гэтыя фавты гавораць аб тым, што ў рабоце комсамольскай аргані- зацыі фавультэта не было зладжа- насці, шыровія комсамольекія масы ў рабоцс не ўдзельнічалі. Бюро факультэта мала змагалася за вы- сокія маральныя явасці студэнтаў. Яно было адарвана ад групавых комсамольекіх арганізацый.Выступаўшыя, апрача справядлі- вай крытыкі, гаварылі аб сваіх па- трабаваннях і жаданнях, указвалі, як у хуткім часе выправіць усе не- дахопы і зрабіць комсамольскую ра- боту цікавай і змястоўнай.
Г. ЗОТАЎ.

★  ★
Глыбей адлю строўваць  
комсамольскае жыццёДнямі на факультэтах і курсах адбыліся справаздачна-выбарчыя комсамольскія сходы. Студэнты аб- мяркоўвалі работу сваіх комсамоль- скіх бюро. Сходы падвялі вынікі работы груп, ускрылі недахопы і выбралі новыя бюро.Газета «Слова філолага» ў другім нумары піша:«Сход пачаўся бурна, з шумам і выкрыкамі з месц. Справаздачны даклад сакра- тара т. Каленчыца асвяціў усё станоўчае і ўскрыў ад- моўныя бакі работы курса. Аднак у сваёй аснове даклад быў бессістэмны, пераважалі асобныя факты і прозвішчы студэнтаў, а глыбокага аналі- лізу работы не было».Газета правільна адзначае, што комсамольскае бюро III курса ад- дзялення журналістыкі ліберальні- чала, не прымала мер да парушаль- нікаў вучобы, хавала ад дэканата факты ненаведвання асобнымі сту- дэнтамі лекцый.Пад агульным загалоўкам «Ад- казны момант у комсамольскім жыц- ці» газета ўмела аналізуе комса- мольскія сходы II і III курсаў ад- дзялення беларускай мовы і літара- туры.Правільна пастаўлена тут і пы- танне аб комсамольскіх даручэннях як важнейшым метадзе ўцягнення комсамольцаў у грамадскую работу універсітэта.I, наогул, комсамольекае жыццё стаіць у цэнтры ўвагі насценнай газеты «Слова філолага».Зусім інакш адносіцца да гэтага пытання насценная газета «Совецкі хімік» (нумар, на жаль, ад- сутнічае). Яна амаль упу- сціла з поля зроку такі важны мо- мант у комсамольскім жыцці, яксправаздачна-выбарчыя сходы. За- задач насценнага друку.

метка ў дзесяць радкоў «Еоратка» расказвае, што на ўсіх курсах прайшлі такія сходы і паведамляе, хто выбран у склад комсамольскага бюро. Як-жа прайшлі сходы, на якім ідэйным узроўні— адказу газета не дае, хаця прайшлі яны не зусім здавальняюча. Гэта відаць з вершаванай замалёўкі аднаго схо- ду, дзе з сарака зарыфмаваных радкоў ясна толькі тое, што студэн- ты не жадалі выступаць.Праўда, у газеце ёсць змястоўны матэрыял сакратара комсамольскага бюро т. Ы. Марчанка, дзе пады- маюцца некаторыя пытанні работы на курсе. Напрыклад, газета піша, што комсамольскае бюро павінна ўдзяляць больш увагі экскурсіям і культпаходам, арганізоўваць доб- рыя вечары адпачынку, каб гэтым самым яшчэ болын згуртаваць гру- пу, зацікавіць яе масавай работай.У -бюлетэні справаздачна-выбар- чага комсамольскага сходу хімічна- га факультэта многа гаворыцца пра асобных студэнтаў, якіяч прапуска- ді заняткі або адмаўляліся ўдзель- нічаць у мастацкай самадзейнасці. Але на сходзе гутарка ішла галоў- ным чынам аб рабоце комсамоль- скага бюро. Дзе работа бюро? У бюлетэні няма адказа на гэтае пы- танне.Амаль такі-ж па зместу і бюле- тэнь справаздачна-выбарчага сходу геолага-геаграфічнага факультэта. Аб рабоце комсамольскага бюро тут не сказана амаль ні слова, затое крос займае тут пачэснае месца. Рэдакцыя паступіла не зусім пра- вільна, прысвяціўшы бюлетэнь кро- су, а не рабоце бюро.Глыбей адлюстроўваць работу комсамольскіх бюро з групамі, пады- маць надзённыя пытанні комсамоль- скага жыцця, указваць на недахопы ў рабоце групы— адна з важных

П-ОЖЫІС
на комсамольскай канфсрэнцыі

Стваралі планаў столькі, 
Ш т о асудзіць не смеў ніхто, 
Ды часу не хапала толькі 
Усё праводзіць у  жьіццё.

Комсамольская арганізацыя пы- танні быта студэнтаў лічыць мана- поліяй профсаюзаў. Можа пагэтаму студэнтам, якія жывуць у корпусе «Б», прыходзіцца выносіць смецце ў кішэнях, бо ні на калідорах, ні ў пакоях няма ЎіінаЎ для смецця».
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24 кастрычніка споўнілася пяць год з дня подлага забойства выдат- нага ўкраінскага совецкага пісьмен- ніка Яраслава Александравіча Гала- на. Усё сваё лшццё таленавіты пісь- менкік аддаў справе служэння наро- ду, Радзіме, якую ён моцна любіў.Літаратурную дзейнасць Я . Га- лан пачаў у канцы 20-х гадоў. ІІершы яго твор п ’еса «Дон-Кіхот з Этэнгаііма» з’явілася ў 1927 годзе на старонках прагрэсіўнага часопіса заходне-украінскіх нролетарскіх ні- сьменнікаў «Бікна». Разам са сваі- мі сябрамі па пяру нісьменнік зма- гаецца за стварэнне ў Заходняй Украіне рэволюцыйнан літаратуры. «Прарубім вокны на ўсход», г. зн. у Совецкі Саюз,— стала дэвізам творчасці Галана. Адну за другоіі ён піша п’есы: «Цяжар», «99 %» і«Додка хістаецца»), «Ячэйка», «Ра- шаюць». У іх пісьменнік выстунае як праціўнік грабежніцкай вайны ў Ііітаі, заклікае да салідарнасці пролетарыяў усіх краін, прапаган- дуе ідэю нацыянальна-вызваленчай барацьбы. У вострай сатырычнай форме ён выкрывае украінскіх на- цыяналістаў.Яраслаў Галан нрапагандуе ідэі марксізма-ленінізма, бязлітасна вы- крывае цемрашалаў з чорнага Ва- тыкана.У верасні 1939 года здзейсніла- ся тое, аб чым марыў Я. Галан. Со- вецкія воіны прынеслі на змарда- ваную палачамі Радзіму нісьменніка святло з Усходу. Настала для заход- ніх украінцаў другая маладосць, народ выпрастаў сагнутую вякамі спіну і пачаў будаваць новае жыц- цё, новы быт.У газетах і часопісах Украіны адзін за другім друкуюцца нарысы, апавяданні Я. Галана, у якіх пісь- мсннік расказвае аб людзях Заход- няй Украіны, стаўшых будаўнікамі новага жыцця. Шчаслівае зкыццё дало людзям новыя, свежыя сілы. Працоўныя цяпер не сталі баяцца заўтрашняга дня, не хвалююцца за лёс сваіх дзяцеіі.Натхнёна, ярка і маляўніча пі- ша Я. Гадан аб свабодным зкыцці, аб шчаслівай працы сваіх земля- коў. Але ні на мінуту не забывае пісьменнік аб тым, што сусветная рэакцыя можа паквапіцца на шча- сце людзей. У сваіх творах ён па- казвае звярынае аблгчча фашызма, яго чалавеканенавісніцкае нутро. Я. Галан заклікае совецкіх людзей Оыць гатовымі даць адпор любому злачынству з боку агрэсараў.У гады Вялікай Айчыннай вай- ны Я. Галан працуе радыёкамеНта- тарам спачатку радыёстанцыі імя Шэўчэнкі, а потым— прыфранта- воіі радыёстанцыі «Дніпро». Ён вы- крывае гітлёраўскую прапаганду. Голас пісьменніка слухалі яго зем-

лякі на часова акупаванаіі ворагаы тэрыторыі.
\ У 1943 годзе украінскім выда- ведтвам быў вьшушчаны зборнік яго артыкулаў «Фронт у эфіры». У сваіх выступленнях, намфлетах Я . Галан кляйміць фашысцкіх ра- . баўнікоў. Са з’едлівым сарказмам піша ён аб англа-амерыканскіх гора- ; саюзніках.!■ Калі фапіысцкія заправілы прад- | сталі перад судом народаў, украінскі народ пасылае Я. Галана на судовы працэс у Нюрнберг у якасці спе- цыяльнага карэспандэнта украін- скай совецкан нрэсы. У сваіх карэс- пандэнцыях, нарысах, памфлетах ён паказвае украінскаму народу англа- амерыканскіх апекуноў фашызма, зрывае з іх маскі «дружбы», па- трабуе выдачы яшчэ не выкрытых таемных злачынцаў.Пісьмённів выдае зборнік нары- саў «Іх твары», піша трагодыіо «Пад залатым арлом», у явой вы- крывае цёмныя махлярствы англа- амерывансвіх шакалаў.Да нарысаў і апавяданняў пасля- ваеннага часу, прысвечаных мірнай стваражьнаіі працы совецкіх людзен, адносіцца п ’еса «Каханне на досвіт- ву ». Тэыа яе— калевтывізацыя ў заходніх абласцях Украіны. Перад намі паўстаюць поўнавроўныя во- бразы комуністаў івана Негрыча і Міколы Варканюка. Нягледзячы на шкодніцтва кудакоў, злосныя вына ды амерыканскіх шпіёнаў, яны цвёрда і рашуча выводзяць сялян- ства на шлях заможнага жыцця.3 самага начатку сваёй літара- турнаіі дзейнасці Я . Галан мужна змагаўся з чорнай зграяй Ватыкана, з ішдамі увраінекага народа— на- цыяналістамі. Гнеўныя, набудава- ныя на дакументальных фавтах, памфлеты «Айцец цемры і пры- служныя», «Змрокі чужых багоў», «На службе ў д’ябла», «Людзі без радзімы», «Ад Нетлюры да Петлю- ры» гірыводзілі ў шаленства папу рымскага і ўвесь здрадніцкі зброд, яві велічае таго, хто больш плоціць. Гэта нечысць служыла Гітлеру і Мусаліні, а цяпер служыць ЗША. «Саюз гэтых чорных сіл з фашы- стамі і надпальшчыкамі вайны з Вашынгтона зусім заванамерны, як саюз забойцы і разбойнів®— піша Я. Галан у памфлеце «На службе ў д’ябла».— Шчасце чалавецтва ў тыы, што гэта сашз асуджаных».«Барадатыя ыуціцелі святой ва- дзіцы», чорнарызыікі не аднончы нрананоўваді пісьменніку сныніць барацьбу з Ватыканам. Але дарэмна. Тады пана рымсві аддучае пісьмен- ніка ад царквы. АдваЗам на гэта з’явіўся памфлет «Пліою на папу!». «Адзіная мая ўцеха ў тым, што я не адзінокі: еумесна са мной папа адлучыў на меншай меры трыста мільёнаў чалавек,— гаворыць Яра- слаў Галан,— і сумесна з імі я яшчэ раз у поўны голас заяўляю: НЛІОЮ НА ПАГОЧ».Подлыя вырадві, шпіёны Ваты- вана абарвалі жыццё мужнага пісь- меннша-змагара ў тоіі момант, калі ён працаваў над нарысам «Веліч разняволенага чалавева», які быў прысвечаны дзесяцігодд-зю ўз’еднан- ня Совецкай Украіны. Але ворагам не ўдалося выкрэсліць з намяці мільёнаў людзеіі імя Яраслава Га- лана. Таленавітыя творы нісьменні- ка, яго ыагутнае слова і сёння ў страі барацьбітоў за мір, дэмавра- тыю і соцыялізм.

П. ТНАЧОЎ.

Н А С У С Т Р А Ч  X I V  П Р О Ф С А Ю З Н А Й  К А Н Ф Е Р Э Н Ц Ы І

Н Е Ў Н ІН А Ю Ч Ы  Ў  С У Т Н А С Ц Ь  Ф А К Т А ЎНаяўная кольвасць несц у інтэр- натах не можа задаволіць усіх інша- гародніх студэнтаў. Таму размерка- ванне месц павінна было стаць га- лоўным пытаннем у рабоце прафко- ма і яго жыллёва-бытавой камісіі.ГІерш чым прадаставіць жыл- плошчу студэнту, у прафвоме доў- га засядалі, бурна і працягла аб- ыяркоўвалі. На жаль, ад вялівіх па- сяджэнняў аказалася мала карысці. Пры размеркаванні інтэрнатаў прафком дапусціў нямала памылав. Болын таго, замест прадастаўіення жылпюшчы сапраўды маючым па- трэбу ў ёй студэнтам, прафком ча- самі ішоў па лініі найменшага су- праціўлення, надзяляў накоямі лю- дзей, якія ўпаўне маглі-б абыйсціся і без ішгэрната, выключаў з інтэрна- таў студэнтаў па ілжывых даносах, не заўсёды расследваў справы на месцьі.
«ПІШ Ы ЦЕ ЗАЯВУ...»—  Інтэрнат? А -а... Чулі такіягісторыі. Падавайце заяву,— адрэзаў Еахновіч студэнцы Клаве Стара- сельскай. Клава ў роспачы пачала тлумачыць:—  Я ўжо трэці год тулягоея па кватэрах. Мае бацьві— пенсіянеры,нідзе не працуюць. Я падала 8 заяў. (Рэктарата зноў прадаставіў ім Даііце мне інтэрнат. Я не магу жыць на поўстыпендыі, разумееце, не магу!..Еахновіч, здавалася, злітаваўся:—  Ладна, пішыце заяву...ГІапісана 9-я заява. Прайшлопоўгода. Прафком не падаваў ніякіх звестак Клаве. I вось студэнтва зноў каля Кахновіча. Нібы ўпер- шыню, старшыня ўважліва выслу- хаў Старасельскую, спачувальна па- глядзеў на яе і сказаў:—  Нішыце заяву...Слёзы перашводзілі Клаве гава-рыць дален, і яна выбегла з вабіне- та. Не хацелася ёй ісці зноў у прафком. Але неабходнаець знайсці жыллё прымусіла студэнтку зноў прадстаць «прад грозным суддзёй».I вось у Елавы запіска Еахновіча:«Пасяліць. Мае права на жыллё па 2С вастрычтва». А старшыня ўжо тлумачыў другім студэнтам:—  Бяда вялівая, што ў студэнткі фізмата Еамневай бацьва настаўнік, а маці ўрач! Ііе выганяць-жа сту- дэнтку на вуліцу. Дзе яна знойдзе сабе прытулак?..Тое-ж сказаў Еахновіч адносна студэнткі аддзялення матэматыкі Лішчук, у якой бацькі настаўніві ■тэхнікума, адносна студэнтві фізма- та Райкінай, у якой бацьва дырэк-

тар соўгаса, а маці заатэхнік. А ў той час студэнтва Еурылава, у явой бацька непрацаздольны, студэнтва аддзялення журналістыкі Лісняк, у якой брат і сястра студэнты, сту- дэнтка хімфака Сеўбо, у якой двое маленькіх сясцёр, а маці не працуе і дзесяткі другіх, якім-бы ў першую чаргу патрэбна было даць інтэрнат, бегалі па Мінску ў пошуках кватэр.
ПАСЯДЖЭННІ I РАШЭНН!Завалены паперамі, засядае праф- вом.—  Хто мае слова?—  Я ,— устае старшыня жыллё- ва-бытавой камісіі прафкома- Яўге- ні Будавей.— Я прапаную пазба- віць інтэрната Бродсвага і Гацілу. У павоі, дзе яны жывуць, бывае брудна.—  Дык можа разагнаць увееь пакой?— пытаюцца члены праф- кома.—  Не, астатнія трое няхай жы- вуць,— прымае рашэнне Будавей.—  Падтрымаць,— і Еахновіч ста- віць пытанне на гадасаванне.— Ад- нагалосна.Толькі праз некальві месяцаў т. Еахновіч зразумеў абсурднасць свай- го рашэння і па настаянню камісііін-тэрнат.—  Стоііце, студэнт 2-га курса гістфава ІПапчыц заначаваў адной- чы ў горадзе. Значыць, ён можа абыйсціся і без інтэрната. Прапаную выключыць.Неўзабаве рашэнне нарадзілася на свет. Шапчыц застаўся без інтэр- ната. Чуецца чыйсьці нерашучы голас:—  Праверыць-бы...,— але ён то- не ў шуме новых рашэнняў. Толькі потым абураныя студэнты выправілі становішча: ім неяк удалося пера- канаць Еахновіча, што ДІапчыц за- начаваў у знаёмых.Дакладваюць далей:—  У студэнткі трэцяга курса фізмата Анны Зайцавай няма маці, а бацька настаўнів няпоўна-сярэдняй школы. Напэўна, бацька шле Анне грошы.Руві падняліся— і Зайцава вы- селена з інтэрната...Еаментарыі, як важуць, не па- трэбны.

3 КАЫНЕТА НЕ Ш  БАЧНАУладзімір Зарэцкі, старшыня студвома інтэрната па вуліцы Свер- длова, паклікаў Будавея.—  Чаму вы не засяляеце нашага інтэрната? Болып дзесяці месц не

Месца, дзе павінна 
аранжарэя.

занята. Тут начуюць, каму пажа- даецца.Будавей аж падскочыў. Твар яго асвяціўся радасцю.—  Браток, у нас-жа буфетчыца без інтэрната. Пабяжым усяляць яе!— гарачыўся ён.Але Зарэцкі стаяў пануры і злосны.—  А студэнты што скажуць?Аднак Будавей ужо пабег. Веча-рам буфетчыца з чамаданамі і)НТЗ,й камі, пачціва кланяючыся Бул^вею, усялілася да студэнтак у першы пакой...—  Няхай-бы ў прафкоме і зараз ?е ведалі, што ў нашьш інтэрнаце пустуюць месцы!— уздыхнуў Зарэц- кі і накіраваўся дадому....Еахновіч, седзячы на сваім старшынскім крэсле, адбіваўся ад новых кліентаў:—  Няма меец! Няма! Піпіыце заявы...— ■ Бюракрат...— чуецца дакорлі- вы голас студэнта.
СВАБОДНЫЯ МЕСЦЫ ЁСЦЬЕастэлянка Высоцкая мае ў гора- дзе ўласную кватэру. Прафком-жа надзяліў Высоцкую асобным пакоем у інтэрнаце па вуліцы Свердлова ■ ІІрадпрыймальная кастэі янк- •

„ .Ы мМ-1шыла здаваць кватэру у наем, 9..а- рыстаўшы блізарукасць прафкома.Два прафкомы ўжо перажыла ка- стэлянка ў студэнцкім інтэрнаце. Змена аднаго прафкома другім не аказала ўплыву на яе прыбыткі. Цікава ведаць, як аднясецца да гэ- тага трэці профком?У новых інтэрнатах, якія нядаўна пушчаны ў эксплуатацыю, з пад- трымкай прафкома знайшлі пры- тулак людзі, якія не маюць у ім патрэбы. Так, у корпусе «А» сямідзесяты пакой займаюць работнікі бухгалтэрыі Пісар- чык і Валодзька і работнік спецчасткі Буглак. Работнік бібліятэкі Ша- лупенка жыве ў корпусе «Б». Акла- ды ў памянёных таварышаў значна перавышаюць студэнцкую стыпен- дыю.
Новы склад прафкома, які будзе абран у бліжэйшы час, павінен улі- чыць грубыя памылкі ў размерка- ванні жылплошчы. Неабходна пра- верыць матэрыяльнае становітча- студэнтаў, пражываючых у інтэрна- тах, падыйсці да размеркавання месц аб’ектыўна і прьшцыпова.

3. Ю Ш КЕВІЧ.

3 ФАКТАМІ I РУКАХ
На здымну справа: ля ўвахода ў буфет, работу якога універсітэцкія гаспадарнікі штогод абяцаюць нала- дзіць. Унізе; студэнцкія мары...
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