
Пролетарыі ўсіх краін, еднайцеся!

пр а фк о ма  і мя сц ком а Б е л а р у с к а г а  д з я р ж а ў -  
нага у н і в е р с і т э т а  імя В.  I.  Л е н і н а

Няхай жыве Комуністычная партыя Совецкага С а ю за  —вялікая натхняючая і кіруючая сіла совецкага народа ў бараздьбе за пабудову комунізма!Пад сцягам Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна, пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі — уперад, даперамогі комунізма!
№  9 (222) С у б о т а ,  23 к р а с а в і к а  1955 года Ц а н а  20 к а п .

С. В А С Н Л Ь Е В

С ыжевеж ЛешшнаМнрное небо в сплошных огнях, домны, п.потнны,шоссе, мосты—все это ленннской волн размах, его, воплоіценные в пвь, мечты. Тысячн га осушенных болот, песня в степн,кнкга в глушн— все это ленннскнх дум полет, жар негаснмой его душн.Влага в пустыне,сады в стегш,труд, воеднно сплотнвшнй нас,— все это звеньл в одной цепм, Леннна выполненный наказ. Заданный нм далеко вперед

мудрый завет—трудовой урок— вьшолннл доблестный наш народ в самый короткнй срок.С нменем Леннна на устах мы одолелн мороз н зной, яблонн вырастнлн в снегах, полюс разведалн ледяной. Дерзко раскрылн недра землн, камнем оделн рек берега...С нменем Ленннав бок пошлнн победнлн в бою врага.С намн невнднмый шел Нльнч сквозь бесконечный огонь н мрак; его мы слышалн громкнй клнч в топоте, в громе ночных атак.

Мы н теперь«аждый шаг путн точно сверяем с его мечтой, чтобы в сохранностн донестн светоч, зажженный его рукой, до Коммуннзма, до тех высот,до тех уже разлнчнмых лет, навстречу которым ндет народ ясной дорогой свонх побед.Будем же верою в жнзнь полны, в пламень развернутых алых знамен, будем,как Леннн,честны, скромны, будем такнмн, какнм был он!

Г Е Н І Й  Ч А Л А В Е Ц Т В АДваццаць другога красавіка споў- нілася 85 год з дня нараджэння Владзіміра Ільіча Леніна— геніяль- нага мысліцеля, заснавальніка Ко- мувістычнай партыі і Совецкай дзяржавы, правадыра і настаўніка працоўных усяго свету.«Ніколі яшчэ пасля Маркса,—  гаварылася ў Звароце Цэнтральнага Камітэта да партыі і працоўных 22 студзеня 1924 года,— гісторыя вялікага вызваленчага руху проле- тарыята не вылучала такой гіганц- кай фігуры, як наш нябожчык правадыр, настаўнік, друг. Усё, што ёсць у пролетарыяце сапраўды вялікага і гераічнага,— бясстрашны розум, жалезная, незгінаемая, упор- ная, усё перамагаючая воля, свя- шчэнная нянавісць, нянавісць да смерці к рабству і прыгнечаншо, рэволюцыйная страсць, якая рухае гарамі, бязмежная вера ў творчыя сілы мас, велізарны арганізацый- ны геній,— усё гэта знайшло сваё выдатнае ўвасабленне ў Іеніне, імя якога стала сімвалам вовага свету ад захаду да ўсходу, ад поўдня да поўначы».В. I. Ленін— геніяльны тэарэтык марксізма і вялікі арганізатар мас. У  жорсткай барацьбе з ворагамі ён ве толькі адстаяў, але творча раз- віў і абагаціў яго новымі палажэн- нямі аб законах класавай барацьбы, стварыў цэласнае вучэнне аб дык- татуры пролетарыята, аб Комуні- стычнай партыі, распрацаваў новую закончаную тэорыю соцыялістыч- най рэволюцыі, абгрунтаваў магчы- масць перамогі соцыялізма ў адной краіне, намеціў план пабудовы со- цыялістычнага грамадства ў СССР, шляхі пераходу ад соцыялізма 'да комунізма.Вялікі прадаўжальнік справы Маркса— Энгельса В. 1. Ленін ства- рыў марксісцкую партыю, партыю новага тыпу, распрацаваў яе ідэала- гічныя, арганізацыйвыя, тактыч- ныя і тэарэтычныя асновы, ператва- рыў яе ў самую магутную рэволю- цыйнуго партыю ў свеце, якая ўвасабляе сабой розум, гонар і сум- лсвне нашай эпохі.Комуністычная партыя, загарта- ваная ў баях пад кіраўніцтвам ге- ніяльнага Леніна, вучпя і прадаў- жальніка справы Леніна I. В. Сталіна і іх саратнікаў, з’яўляецца ў сучасны момант вядучай, аргані- зуючай і накіроўваючай сілай со- вецкага народа, які ідзе па галяху да комунізма.Імя Леніна непарыўна звязана са стварэннем і ўмацававнем першай ў свеце соцыялістычай дзяржавы. ІІерамога соцыялістычнай рэволюцыі і стварэнне дзяржавы новага тыпу азначала карэнны рэволюцыйны паварот ва ўсёй сусветнай гісторыі. Закончылася эпоха безраздзельнага пававання эксплуататарекіх класаў, пачалася эпоха панавання рабочага Еіаса, працоўных— эпоха дыктату- ры пролетарыята.

Залажыўшы трывалыя асповы першай ў свеце соцыялістычван дзяржавы рабочых і сялян, Ленін раснрацаваў прынцып яе арганіза- цыі, вызначыў яе ролю ў соцыялі- стычным пераўтварэвні краіны. Ён распрацаваў навукова абгрунтаваную праграму пераўтварэння эканамічна- адсталай Расіі ў перадавую, магут- ную соцыялістычную дзяржаву. Узброена.я ленінскай праграмай со- цыялістычнага будаўніцтва, ваша нартыя выпрацавала мудрую палі- тыку індустрыялізацыі краіны і ка- лектывізацы-і сельскай гаспадаркі, адстаяла гэтую палітыку ў жор- сткай барацьбе супроць трацкістаў, бухарынцаў і іншых ворагаў наро- да, якія імкнуліся звярнуць партыю і краіну з ленінскага шляху, і ма- білізавала мільённыя масы працоў- ных на яе ажыццяўленнс.За гады існавання Совецкай ула- ды наша краіна зрабіла сапраўды гіганцкі скачок ваперад, ператва- рылася ў вялікую, індустрыялыіа- калгасную, соцыялістычную дзяр- лгаву. У 1940 годзс аб’ём прадук- цыі буйнай прамысловасці СССР у 12 разоў перавышаў узровснь 1913 года, а ў сучасны момант наша буйная прамысловасць выпускае прадукцыі ў 30 з лішкам разоў болыя у параўнанпі з дарэволюцый- най Расіяй. У выніку індустрыялі- зацыі краівы і стварэння калгаснага ладу ў ССОР была забяспечана пера- мога соцыялізма.В. I. Ленін вучыў, што комунізм можа настуніць толькі пасля таго, як пераможа і ўмацуецца соцыялізм. Шлях да комунізма— гэта ўсебако- вае развіццё вытворчых сіл соцыя- лізма, ііамнажэше і ўмацаванне грамадскай уласнасці, далейшы культурны рост працоўных і поўнае пераадоленне перажыткаў капіта- лізма ў свядомасці людзей. Усю сваю работу партыя накіроўвае на выкананне гэтых ленінскіх запаве- таў.Вялікі Іенін гірадбачыў, што па меры поспехаў соцыялістычнага будаўніцтва ў нашай краіне ве- пазбежна будзе ўмацоўвацца рост сід соцыялізма ва ўсіх краівах. У сучасны момант, калі ўтварыўся і ўмацаваўся лагер міру, дэмакратыі і соцыялізма, гэтыя прарочыя словы Леніна пацвярджаюцца самім жыд- цём. Мільёны людзей у краінах народнай дэмакратыі будуюць сваё жыццё па ідэях вялікага Леніна, мільёны працоўнкх людзей усяго свету бачаць у гэтых ідэях сваё збаўленне ад капіталістычнага пры- гнёту. Неўміручае вучэнне Леніна асвятляе ім шлях у барацьбе з пры- гнятальнікамі.Вечна жывое, усёперамагаючае вучэнне Владзіміра Ільіча Левіна натхняе совецкіх людзей на новыя працоўныя поспехі. Яно дае невы- чарнальвыя сілы нашаму народу ў яго велічнай справе— пабудовс комуністычнага грамадетва.
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С і м з а л  м у ж н а с ц і  іАд узбярэжжа Ціхага акіяна да Эльбы сотні мільёнаў людзей— звыш адноіі трэці ўсяго чалавецтва— бу- дуюць новае жыццё, кіруючыся не- нераможным вучэннем вялікага Леніна. У Леніне мільёны працоў- ных усіх краін бачаць свайго на- стаўніка, на яго класічных нрацах народныя масы вучыліся і вучацца, як трэба наспяхова змагацца супроць класавага ворага, як рыхтаваць умовы для канчатковай перамогі нролетарыята.Уплыў Леніна— гэта ўплыў вялі- кай ІІомуністычнай партыі, у якой працоўныя каніталістычных краів бачаць такую партыю, вопыт якой дастойны пераймання. Пад кіраўніц- твам Комуністычнай партыі быў не толькі звергвут капіталізм і ўста- ноўлена Совецкая ўлада— улада пра- цоўных, але пабудован соцыялізм ў СССР. Працоўныя масы ўсяго свету на вопыце Вялікай Кастрычніцкаіі соцыялістычнай рэволюцыі, на во- ныце пабудовы сОцыялізма ў СССР пераканаліся ў глыбокаіі жыццёваіі праўдзе неўміручых ідэй Леніна.Выключна моцна ідэя веўміруча- сці Леніна выказана ў даргівскай песні:Кто сказал, что умер Ленпн?Он жнвет!В каждом новом поколенье жнвет,

В нашей юностн цветенье жнвет,В пролетарском еднненье жнвет,В революцпн всесветноіі жпвет,В Констптуцші победной жпвет,В нашей правде беззаветной жнвет;В клятве Сталпна бессмертноп жпвет!На пшатлікіх мовах народы Совец- кага Саюза складаюць аб Леніне пес- ні, легенды, казкі. У вароднай каз- цы «Ленінская праўда» расказваец- ца аб тым, як народ доўгія гады шукаў праўду і толькі ў Леніна знайшоў яе.Другі народпы майстра гаворыць, што Ленін «людей пробудші, как не- слыханныіі гром, слабые снлыіыміі сталн прн нем». ІІясняр гаворыць, што ЛенінДля отсталых, темньтх гілемен Создал счастлнвый век.Под мудрым взором его Человеком стал человек.3 вялікай любоўю і цеплынн'Ш га- ворыць аб Леніне беларускі народ. Ленііі і Сталін ва ўяўленні народа—  людзі вялікяга розуму, вялікай люб- ві'да црацоўііых. Яны заўсёды з на- родам, у іх няма іншых інтарэсаў, акрамя інтарэеаў народа.Лепшыя словы і вобразы падбі- раюць народныя майстры для выка- звання мудраеці Леніна, яго сілы, вялікай прастаты і чалавечнасці. Ленін сваім вучэннем і дзейнасцю прынёс святло народам, ён, як сон-
Я ўспамінаю свой калгас, Зімовы вечар ціхі,Калі сабраліся да нас За працаю ткачыхі.А  іх занятак—не сакрэт,—Усе вяскоўцы зналі:Ткачыхі Леніна партрэт Д а  позняй ночы ткалі.Быў пад рукамі ў іх не шоўк, А  просты, каляровы,

П А Д А Р У Н А К
М. АРОЧКАПа густу выбраны ўток I тонкая аснова.Я назіраў, як з-пад рукі Партрэт любімы тчэцца,Праўдзівы і ва ўсім такі,Які жыве ў іх сэрцах.Ткачых калгасных пачуццё Важней за ўток шаўковы.

славыца, абагрэў іх сэрцы, асвятліў ?м ішіях да шчаслівага жыцця, даў ім у рукі «залатыя шчасця ключы». У кожным слове выражана любоў да правадыра, як да самага блізкага і дарагога чалавека.У творах, прысвечаных Леніну, народныя песняры і казачнікі гаво- раць аб велічы Леніна, аб яго сама- ахвярным служэнні справе рабочага класа, аб яго бсзмежшііі любві да народа, аб сі.те яго духа, велічы яго заслуг перад партыяй, народам, пе- рад усім прагрэсіўным чалавсцтвам.Палымяныя мары народа аб шча- сці, аб таржастве враўды, аб свабо- дзе знайшлі сваё ажыццяўленнс ў нашу вялікую эпоху. Совецкая быль зрабілася цудоўней самай прыго- жай казкі. Усе перамогі совецкага народа звязаны з імем Леніна. На- родны пясняр Еазахстана Джамбул гаворыць аб Леніпе:Бессмертен твоіі образ!Ты жпв в напряженной борьбе,В огнях электрпчества, в чнстомсняннн сталпІТ в песнях народа, н в нашейсчастлпвоіі судьбе.Імя Леніна— сімвал мужвасці, сім- вал славьг совецкага народа, заклік да новых гераічных спраў.В. З А Х А Р А В А , кандыдат філалагічных навук.
Само шчаслівае жыццё Для працы іх—аснова. Прыгожа вытканы партрэт, Нібы любві паруку,Нядііўна я ў Маскве сустрэў М іж  іншых падарункаў.I я ўспомніў свой калгас, Зімовы вечар ціхі,Калі збіраліся да нас Калгасныя ткачыхі.

Вывучаю ленінскія творыАсновы марксісцка-ленінскай на- вукі я вывучаю ўжо другі год. Яшчэ на першым курсе я старанна канспектаваў першакрыніцы, часта выступаў на семінарах. Выпікам маёй працы была выдатная адзнака па гэтаму прадмету ў час летняіі экзаменацыйнай сесіі. Мінулагодні вопыт работы над першакрыніцаыі практыкую і ў бягучым годзе.Залогам паспяховага вывучэння асноў марксізма-ленінізма з’яўляец- ца наведванне лекцый, на якіх я канспектую галоўныя палажэнні. Але гэтага мала. Нават пры самым уважлівым слуханні лекцыіі ііе.чьга глыбока засвоіць такую навуку, як марксізм-ленінізм.Рыхтавацца да семінарскіх занят-

каў я пачынаю за некалькі дзён да ' ’,аЛ-іх. Як правіла, кожны дзень уваж-ўдна ліва прачытШю адзін з раздзелаў/ц» работы, асноўпую думку якога з і л *  пісваю ў спецыялыіьт сшытак. Так на працягу двух-трох дзён’ я маю магчымасць добра падрыхтавацца да семінара.Чытаю не толькі абавязковуто лі- таратуру, але і дадатковую, што да- зваляе значна глыбей зразумець тос або іншае пытанне.Добрасумленная падрыхтоўка да семінарскіх заняткаў значва італег- чыцт» мне падрыхтоўку да экзаме- наў па асновах марксізма-ленінізма.В. М А К А Р Э В ІЧ , студэнт II курса аддзялення журналістыкі.
У Л Е Н І Н С К І Я  Д Н ІГІаш універсітэт, які носіць імя вялікага Леніна, шырока адзначае 8Г>-годдзе з дня нараджэвня правадыра працоўных усяго свету. Пар- тыйная арганізацыя сумесна з навуковаіі часткаіі і кафедрамі грамад- скіх навук распрацавала план мерапрьіемстваў па святкаванню ленін- скіх дзён.Адбыўся агульнауніверсітэцкі вечар, прысвечаны В. I. Леніну. 3 дакладам «Вялікая жыццёсцвярджальная сіла ідэй ленінізма» высту- піў прафесар т. Лушчыцкі.У  гэтыя дні праходзяць студэнцкія навуковыя канферэнцыі, па якіх чытаюцца даклады: «В. I. Ленін— вялікі арганізатар і права- дыр Комуністычнай партыі Совецкага Саюза», «Ленів— стваральяік новай партыі— партыі соцыялістычнай рзволюцыі», «В. I. Ленін— за- снавальн-ік першаіі ў свеце соцыялістычнай дзяржавы» і іншыя.Вечары, прысвечаныя жыццю і дзеГшасці вялікага Леніна, пра- ходзяць на хімічным, фізіка-матэматычным і іншых факультэтах.ІІартыіінае бюро універсітэта вылучыла дакладчыкаў для чытання дакладаў аб Леніне на прадпрыемствах і ўстановах горада.

Мне следовало начать с Лондонско- го сьезда, с тех дней, когда Владп- мнр Нльнч встал передо мвою прс- восходно освеіценный сомненняміі н недовернем одннх, явной враждон н даже ненавнстыо другнх.Я н сейчас, вот, всс еіце хорошо внжу голые стены, смсшной свонм убожеством, деревянной церквн ва окранне Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной шко- лы. Это зданне напомгптало церковь только нзвне, а внутріг ее— полное отсутствпе предметоЕ культа, н да- же невысокая кафедра проповедннка ітомеіцалась не впередн, в глубнне зала, а у входа в него, между двух дверей.До этого года я не встречал Леннна, да н чнтал его не так много, как бы сдедовадо. Но то, что удалось мне прочнтать, а особенно восторженные рассказы товаріпцеіі, которые лнчно зна.пг сго, потянуло меня к нему с болыной сялой.Когда нас познакомшш, он, крсгіко стпснув мою руку, нроіцупывая ме- ня зоркнмн глазамн, заговорнл то- ном старого знакомого, шутлнво:—  Это хорошо, что вы прнсхалн! Вы, ведь, драіш любпте? Здесь бу- дст Оолыпая драчка.Я ожндал, что Леішн ме таков. Мве чего-то нехватало в нем. Картавнт н рукн сунул куда-то под

В. I. ЛЕНЙНмышіш, стоііт фсртом. II вообіце, весь— как-то слншком нрост, не чув- ствуется в нем ннчего от «вождя». Я— лнтератор. Нрофессня обязывает меня подмечать мелочн, эта обязан- ностг» стала прнвычкой, нногда— уже надоедліівоіі.Когда мепя «подводіглн» к Г. В. Плеханову, он стоял скрестнв рукн на грудн іі смотрел строго, скучно- вато, как смотрнт утомленный своп- мп обязанностямп учіттель еіце на одного нового ученгтка. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я по- клонннк вашего таланта». Кроме этого он н:е сказал нячего, что моя память удержала бы. II на протяже- шш всего сьезда нн у него, нн у меня не явнлось желанпя ноговорпть «гю душам».А этот лысыіі, картавый, плотнын, крепкнн человек, потіірая одною ру- коіі сократовскітіі лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескнвая удн- вптельно яспвыміт глазамті, тотчас же заговорпл о недостатках кннгіі «Мать», оказалось, что он прочігтал ее в рукопнМ, взятон у II. II. Ла- дыжшікова. Я сказал, что торопнлся натшсать кннгу, но— -не успелобьясннть почему торопнлся,—Іеннн, утвердптельно кпвнув головой, сам обьясннл этос очень хорошо, что я поспешнл, кннга— нужная, много рабочнх участвовало в революцнон- ном двнженші несознательно, стн-

М . Г О Р Ь К Н Й
хнйно, іт теперт» онн прочгттают «Мать» с болыной пользой для себя,«Очень своевременная кннга». Это был едннственный, но крайне цек- ный для меня его комплнмент. За- тсм оп деловігто оеведомнлся, перево- днтся лн «Мать» на пностранные языкіг, насколько пспортпла кннгу русская іі амерпканская цензура, а узнав, что автора регаено прнвлечь к суду, сначала— поморіцнлся, а за- тем, вскннув голову, закрыв глаза, засмеялся какпм-то необыкновенным смсхом; смех его прпвлек рабочнх, подошел, кажется, Фома Уральскнй н еіце человека тріг.Я был настроен очень праздннчно, я находнлся в среде трех сотен от- борпых партнйцев, узнал, что онп посланы на сьезд полутораста тыся- чамп органнзованных рабочнх....Но вот поспешно взошел на ка- федру Владггмнр ТІльпч, картаво про- пзнес «товарніцн». Мне показалось, что он нлохо говорііт, ііо уже через мннуту я, как п все, был «погло- іцен» его речыо. ІІервыіі раз слышал я, что о сложнеГшшх вопросах полл- тпкіг можно говорнть так просто. Этот не пытался сочпнять краснвые фразы, а подавал каждое слово на ладоніг, пзумггтелыю легко обнажая его точный смысл. Очень трудно пе- редать необычное впечатленпе, кото- I рое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед. н немного поднятая вверх ладонь, ко- торая как Оы взвешнвала каждое слово, отсенвая фразы протнвнпков, заменяя нх вескнмн положенняміі, доказательствамн права н долга ра- бочего класса нттн свонм путем, а не сзадн н даже не рядом с лнбе- ральной буржуазпей,— всё это было необыкновенно п говорнлось нм, Леннным, как-то не от себя, а, действнтельно, по воле нсторнн. Слнтность, законченность, прямота, п снла его речп, весь он на кафед- ре,— точно пронзведеніге |ласснче- ского йскусства: всё естг» п ннчего лншнего, шікакнх украшенігй, а ес- лн оші бьшг— ііх не віідно, омптак же естественво необходнмы, кав два глаза на лнце, пять пальцев на руке.Но счету временн он говорнл меныпе ораторов, которые выступалн до него, а по впечатленшо— значп- тельно больше; не одпн я чувство- вал это, сзадн меня воеторженно шепталн:—  Густо говорпт...Так оно н было; каждьій его довод развертывался сам собою, сіілою, за- ключенной в нем.Меньшевнкп не стесняясь показы- валн, что речь Леншіа шчірнятна пм, а сам он— более, чем непршітен. Чем убеднтельнее он дбказывал не- обходнмостг» для партііп подняться на высоту революцпонноіі теорнп для того, чтобы всес/юронне прове-

рнть практнку, тем озлобленяее пре- рыва.іш его речь.—  Сьезд не мссто для фнлософпп!—  Не учпте нас, мы— іій пімгіа- зіісты!Особенно старался кто-то рослый, бородатыіі, с лпцом лавочнііц, оп вскакнвал со скамьн н, зайкйясь, крнчал:—  3-загово-орчшш... в з-заговор- чнкн пграете! Б-бланкіісты!Одобрптельно кнвала головоіі Роза Люксембург; она очень хорошо ска- зала меньшевнкам на одном пз сле- дуюіцнх заседанйіі:—  Вы не стоптс на марксйзме, а сігдпто, даже— лежптс на нем.Злой, горячнй ветерок раздраже- ння, нронші, ненавігстп гулял по залу, сотші глаз развообразно осве- іцалн фнгуру В. Нльпча. Незаметіш было, что враждебные выпады вол- нуют его, говорпл он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узінал, чего стонло ему это внешнее спокоііствне. Было очень странно п обндно вндеть, что вражду к вему возбуждает такая естествен- ная мысль: только с высоты теорпн партня .может ясно увндеть прпчішы разноілаеніі средн ее. У меня обра- зовалось такое впечатленне: каждыіі деш» сьезда прндает В. Нльнчу всё новые іі нювые снлы, делает его бод- рее, уверенней, с каждым днем речн его звучат всё более твердо, п вся большевнстская часть членов сьезда настранвается решнтелыіее, строже....Как-то прігшел к нему н внжу: на столе лежнт том «Вонны н мнра».



3 3 А С Т А Л І Н С К І Я  К А Д Р Ы 9 (222)ПА С Л А Ў Н А М У★  ★5  Н А Т Х Н Е Н Н Е М  І ЛЮ БОЎЮ—  Тэмай сённяшняга семінара' з’яўляецца паказ натхняшчай і ар- ганізуючай ролі Комуністычнан пар-■’ V барацьбе совецкага народа. 
■ ./, ,ць фаіпысцкіх захопнікаў,—  звярвуўся дацэцт Г. С. Маханёк да студэнтаў трэцяй групы II курса аддзялсння матэматыкі.— Хто раска- ,жа аб; прычынах і характары дру- гой сўсветнаіі вайны?Яўгеві Царпоў упэўнена падняў. руку, устаў з месца.—  Дазвольце мне...Грыгорьтіі Сцяпанавіч уважліва- слухае, як Яўгені характарызуе, міжнародпае становішча напярэда- дні другой сусветнай ваііны, аналі- •зуе прычыгіы ўзііікнешія ў Германіі фангызма.—  Владзімір Ільіч’ Ленів вучыў' адрозніваць войны справядЛівыя і' захопніцкія. Вялікая Айчынная г.ап- на Совецкага Саіоза была вызвален- ч-іП вайной, справядлівай, а фашЫс-ая Германія вяла вайну агрясіў- н г захопніцкуш,—̂ заканчвае вы-: стўплепне. Царкоў.—  Матэрыял вы засвоілі ня-1 ДРЭйЦа,— ацэпьвае адказ Г. С. Ма-, ханек.— Але прычын у'.тікпення другой сусветігаП ваішы вы так і не ўскрылі. Хто зробіць гэта?Стараста групы Браніслава Ціха- новіч напяр.эдадні семінара ўважліва нрачытала работу В. I. Леніна «Ім- перыялізм, як вышэіішая стадыя капіталізма». I таму яна грунтоўііа дапаўняе адказ Царкова:—  Войнаў нельга пазбавіцца, не п'азбавіўшыся ад імперыялізма. Ііа- гоня за звышпрыбыткам з’яўляецца прычынай узнікнеші'Я сусветных бойняў. Еапіталісты шуваюць у іх выхаду з крызісаў, з загшвання і не зваходзяць, бо адзін выхад—  соцыялістычная рэволшцыя.Затым выступае Яўгеві Ягела...

тыі», успомніў змеет раманаў 11. Шпанава «Змбўшчыкі» і «Падпаль- шчыкі». Вось чаму ён прыводзіць мвога фактаў, якія былі невядомыадіювурснівам. Свой адказ Яўгепі ўвязвас з сучаснасцю:—  Згодна з парыжсвімі плгад- нсннямі Заходшпг Гермавія атры- мала дазвол трымаць армію ў чатыры разы большую, чым гэта германска- му вермахту дазвалялася Версаль- скім дагаворам. Амерыкана-англііі- скія манапалісты імвнуцца адра- дзіць фашызм. Але гэтага ім не ўда- сца. ІІароды но дазволяць ім!Група слухала Яўгснія з неаслаб- дай увагай. Адчувалася, што гэты юнак шмат ведае, ріісказвае не за- вучанае, а сваё, перадуманае.Затым Г. С. Маханёк дадатна хл- рактарызуе адказы студэнтаў на першаму пытаншо.—  Таварыш Ціхлповіч права. ІІяць вызвачаных В. I. Леніным нрыкмет імперыялізма, адкрываюць нам вочы і на нрычыны ўзнікнення другоіі сусветнай вайвы.Па пытапню аб нападзс на -..СССР фангысцкай Гсрманіі выступіла Гллі- па Ляшчук. Яна абдумана пераска- зала змест прамовы I. В. Сталіна ад 3 ліпеня 1941 года, падмацавала свае словы выказваннямі з лснівспа- га твора «Аб унутраняй і зііешнян палітыцы рэсп у блікі».Глыбокія веды паказаў на семіна- ры Барыс Арван. Гаворачьі аб раз- громе фашыстаў пад Масквой, ён выкарыстаў многа дадатковых зве- стак. 3 падрабязнасцю Барыс вы- зйачыў на карце лінію фронта, расказаў аб гераічных баях Совец- кай Арміі.Семінар, які прайшоў на другім курсе аддзялення матэматыкі, яскра- ва паказвае, з якой любоўю і ват- хвеннем вывучаюць студэнты ўсе-:ыхтуючыся да семшара, ен прл- пёрамагаючуюгледзеў III том «Гісторыі дыплама- ' ленінізма. тэорыю марксізма- А. М АЛЬДЗІС.
—  Да, Толстой! Захотелось прочн- тать сцену охоты, да, вот, вспомшіл, что надо нап.нсать товаршцу. А чн- тать— совсршенно нетнременк. Толь- ко сегодня ночыо прочнтал вашу кнпжку о Толстом.Улыбаясь, прнжмурнв глаза, он с набй&жденнем вытянулея в кресле іі, поріізнв  голос, быстро продоіімал:—  Еакая глыба, а? Какой матс- рый человечшце! Вот это, батенька, художннк... II,— знаете, что еіце пзумнтельно? До этого графп подлнч- ного мужпка в лнтературе не былоПртом, глядя на меня прніцурен- нымн гдазкамн, спроснл:—  Еого в Евроне можно поста,- впть рядом с шш?Сам себе ответнл:—  Жекого.II, потпрая рукп, засмеялся, до- волыгый.Я нередко подмечал в нем черту гордостн руссктіы нскусством. ІІногда эта черта казалась мне страшю- чуждоіі Іен н н у н даже нанвной, но іютом я паучшгся слышать в ней отзвук глубоко-скрытоіі, радостной любвн к рабочсму пароду.На Капрн он, глядя, как осторож- но рыбакн распутывашт сетн, нзор- ванные н спутанныс акулой, заме- тпл:—  ІІапга работают боіічее.А когда я выразнл сомненне по этому поводу, он, не без досады, сказал:—  Гм-гм, а не забываете вы Рос- снн/жцвя яа этой шшпке?

В. А. Десшіцкпй-Строев сообіцнл мне, что однажды он ехал с Леннным по Швсцші, в вагоне, н рас- сматрпшл немецкую монографнш о Дюрере.ІІеыцы, соседн по купэ, его спро- сндп, что это за кннга. В даль- ■нейшем оказалось, что онн шчего не слышалн о своем велнком ху- дожнпке. Это вызвало почтп во- сторг у Лсншіа, н дважды, с гор- достыо, он сказал Десннцкому:—  О ш  свонх не знают, а мы знаем.Еак-то вечором, в Москве, на квартнре Е. П. Пеінковой, Леннн, слуніая сона.ты Бетхог. чіа в нспол- неішіі Іісая Добровейн, сказал:—  ІІнчего нс знаю лучше « А п Ш  снонаты», готов слушать ее каждый день. ІІзумнтельная, не- чёловеческая музыка. Я всегда с гордостыо, может быть, напвной думаю: вот какне чудеса могут делать людіі!II, прпіцурясь, усмехаясь, он прн- бавнл невесело:—  Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, х§чется мнлые глуііостн говорнть н гла- дпть по головкам лгодей, которые, жпвя в грязшім аду, могут созда- вать такую красоту. А сегодня гладнть по головке нпкого нель- зя—  руку откусят, н надобно бнть по головкам, бпть безжалоетно, хо- тя мы, в ндеале, протпв всякого наснлня над дюдьмп. Гм-гм,—  должность адскн трудная!

Ш Л Я Х У  Д А К О М У Н І З М  А★  ★  ★
ТРЫУМФ ЛЕНІНСКАЙ ТЭОРЫІ КУЛЬТУРНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ22 красавіка ўсе совецкія людзі, усё прагрэсіўнае чалавецтва адзначае восемдзесят пяць год з дня нараджэння Владзіміра Ільіча Леніна— вялікага заснавалыніка і правадыра Еомуністычі-іай партыі і Совсцкай дзяржавы, мудрага на- стаўніка працоўных усяго свету, геніяльнага таарэтыка марксізма і вялікага арганізатара мас. Імя Леніна бясконца дорага і блізка пра- цоўным усіх краін. Яно з’яўляец- ца ўсеперамагаючым сцягам мільё- наў. Ідэі Леніна— вялікія, вечна жывыя, яны асвятляюць шлях да соцыялізма і комунізма працоўным лагеру міру, дэмакратыі і соцыяліз- ма, іііл я х  да перамогі ўсім нрыгне- чаным народам зямді.Развіваючы рэволюцыйнае вучэн- не Маркса— Энгсльса ў новых гі- старычных умовах, у эпоху ім- перыялізма і пролетарскіх рэволю- цын, В. I. Ленін уссбакова распра- цаваў марксісцкую філасофію, ііалі- тычную эканомію, тэорыю навуко- вага соцыялізма і комунізма. Ленін узбагаціў марксісцкую наг.уку аб законах класавай барадыбы, стг.а- рыў цэласнае вучэнне аб дыктатурьі пролетарыята і яе дзяржаўнай фор- ме, аб Еомупістычнай партыі; рас- працаваў новую закончаную тэорыю соцыялістшнай рэволюцыі, аб- грунтаваў магчымасць перамогі со- цыялізма ў адной краіне. Ленін стварыў рэволюцыйііую марксісцкую партыіо, партыю новага тыпу, якая прывяла народы нашай краіны да сусветна-гістарычнай перамогі со- цыялізма і з’яўляецца ўзорам для ўсіх сапраўды пролетарскіх партый, якія змагаюцца супроць эксплуата- тараў і прыгнятальнікаў.В. I. Ленін даў навукова-абгрун- таваную праграму будаўніцтва со- цыялізма ў наінай краіне, паступо- вага пераходу ад соцыялізма да ко- мунізма, узброіў партыю, увссь со- вецкі народ яснай праграмай пера- ўтварэння эканамічна адсталан Расіі ў перадавую, магутную соцыялі- стычную дзяржаву. Гэта праграма нрадугледжвала перш за ўсё соцыя- лістычную індустрыялізацыю краі- ны, развіццё цяжкаіі івдустрыі і электрыфікацыю; ажыццяўленне на базе магутнай індустрыі соцыялі- стычнага пераўтварэнвя сельскай гаспадаркі праз кааператыў. Адным з важнеййых састаўных звенняў леііівекай праграмы будаўніцтва ў СССР з’яўляецца ажыццяўленне культурнай рэволюцыі. У  аснове ленінскага плана пабудовы сопыя- лізма 'і комувізма ў ііаніай краіне ляжыць ідэя непарушнага саюза ра- бочага класа і сялянстга, які Вла- дзімір І.тьіч назыгаў самаіі цудоўнай у свеце сілай.Абаніраючыся на лснінскія ідэі, Кому-Н'істычная партыя выпрацава- ла мудрую палітыку будаўніцтва с'рдыялізма і комунізйа і мабіліы- вала совецкі народ на правядзеннс яе ў жыццё.У СССР перамог соцыялізм. Ра- зам з ажыццяўленнем івдустрыялі- зацыі краівы, правядзеннем калек- тывізацыі сельскай гаспадаркі і стга- рэннем матэрыялыіых асноў соцыя- лізма, Еомўністычная. ппртыя, вы- конваючы запаветы Леніна, праяў- ляла штодзёвныя клопаты аб ду- хоўным багацці совецкага ірамад- ства. У нашаіі краіпе была ажыц- цёўлена глыбокая культурная рэво- люцыя.Еапіталізм прыгшітае працоўныя масы не толькі палітычва, эканаміч-

на, але і духоўна, пазбаўляючы іх пладоў матэрыяльнай і духоўнай культуры, якія створаны працай на- рода. Вялікая Еастрычніцкая соцыя- лістычная рэволшцыя вызваліла ма- гутвыя духоўныя сілы народа, ад- крыла яму шляхі да творчасці. «Ра- ней,— нісаў В. і. Ленін,— увесь ча- лавечы розум, увесь яго геній тва- рыў толькі для таго, каб даць адным усе багацці тэхнікі і культуры, а другіх гіазбавіць самага неабходна- га— асветы і развіцця. Зараз-жа ўсе цуды тэхвікі, усе заваёвы культуры стануць усенародным багаццем». Якой бліскучай ілюстрацыяй права- ты гэтых натхнёных слоў з’яўляец- ца наша сёвняшняя сапраўднасць!Еультурная рэволшцыя, якую ажыццявіла партыя, ліквідавала су- нроцьлегласць паміж разумовай і фізічнай працай, зрабіла карэнны пералом у свядомасці мільёнаў лю- дзей. Ява азначае разгром буржуаз- лай ідэалогіі, творчасцг. поваіі, со- цыялістычнай культуры. Еультурная. рэволюцыя, як неад’ емная частка соцыялістычнай рэволюцыі, назаўсё- ды пакончыла з кудьтурнай адста- ласцю мільёнаў працоўных нашай краіны. Былі створаны шматлікія кадры сапраўды народнай, соцыялі- стычнай інтэлігенцыі, якая заняла пачэснае месца ў барацьбе совец- кага народа за пабудову комунізма.Гіганцкі размах набыла ў нас на- родная асвета і вышэйшая адука- цыя. Совецкі лад абудзіў у ася- роддзі працоўных вялікуга цягу да навукі і культуры. У нашай краіне на сённяшні дзень рознымі відамі вучобы ахоплена каля 60 мільёнаў чалавек.Зараз па рашэннго XIX з'езда ЕПСС. у СССР ажыццёўлен пераход ад сямігадовай да ўсеагульнай дзеся- цігадовай адукацыі. Да канца 1955 года такі пераход будзе завершавы ў сталіцах саюзных рэспублік, у аб- ласных і буйных прамысловых цэн- трах.Еадя трох мільёнаў чалавек наву- чаецца без адрыву ад вытворчасці ў спецыяльных, сярэдніх і вышэй- шых навучальных установах. Амаль столькі-ж юнакоў і дзяўчат набы- ваюць кваліфікацыю ў тэхвікумах і ВІІУ краіны.Паставіўшы навуку на службу народу, Кастрычніцкая рэволюцыя, як і прадбачыў В. I. Лснія, забяс- нечыла спрыяючыя ўмовы для раз- віцця навукі, лкіх яна ніколі не мела і не можа мець пры капіта- лізме. У. нашаіі краіве бурна расцві- тае навука. Ппа з’яўляецца надзей- ным і верным намочнікам народа ў барацьбе за комунізм. Дзякуючы выдатвым адкрыццям совецкіх ву- чоных, у СССР упершыню ў свеце вырашана і практычна ажыццёў- лена задача выкарыстання найвя- лікшага адкрыцця чалйвецтва— атам- най эвергіі— у мірных мэтах, у мэ- тах ет.§арэння матэрыялыіых каш- тоўнасцей. Совецкія вучоныя дабі- ліся выдатных дасягненндў у галі- не біялогіі, фізіялогіі, медыцыны, рэактыўнаіі тэхнікі, аўтаматыкі, тэ- лемеханікі, радыётэхнікі, хіміі і г. д. Адкрыцці совецкіх вучоных з’яуляшцца значным укладам у справу барацьбы нашага народа за комунізм.Магутны культурны ўздым совец- кага народа зваходзіць таксама яск-

равае выражэнне і ў вялікіх поспе- хах совецкай літаратуры і маста- цтва. Масавасць, народнасць і вы- сокая комуністычная ідэннасць— ха- рактэрпыя рысы і важнейшая асаб- лівасць нашай соцыялістычнай куль- т-уры.Совецкі соцыялістычігы грамадскі лад, мудрая ленінская пацыяналь- ная палітыка, ажыццяўляемая Еому- вістычнай партыяй, прывяла да росквіту соцыялістычнаіі па зместу, нацыянальнай па форме культуры ўсіх раней прыгнсчаных царызмам народаў. Яскравы прыклад таму—  ваша рэспубліка. Беларускі народ атрымаў сваю дзяржаўнасць, ства- рыў нацыяналыіую інтэлігенцыю, сваю багатую літаратуру, мастацтва. У  Беларусі, якая нс мела да рэво- люцыі вышэйшай птколы, працуе зараз Акадэмія навук са шматлікімі ішстытутамі і лабараторыямі; каля 30 вышэйшых навучальных устаноў рыхтуюць высокакваліфікаваныя кадры для ўсіх галін народнай гае- падаркі і культуры рэспублікі.Адноіі з старэйшых і буйнейшых навучальных устаноў рэспублікі з’яўляецца Беларускі дзяржаўны універсітэт, які носіць імя найвя- лікшага правадыра чадавецтва, муд- рага светача культуры Владзіміра Ільіча Іеніна. За 35 год свайго іс- навання універсітэт выпусціў не ад- ну сотіпо спецыялістаў, якія пры- нялі актыўвы ўдзел у барацьбе за культурную рэволшцыю. Сярод вы- пускнікоў універсітэта— многія від- нейшыя вучоныя, піеьменнікі, паэ- ты, заслужаныя настаўнікі.Беларускі універсітэт імя В. I. Леніна— буйнеішая кузня нацыя- вальных кадраў. У яго сцеяах на- вучаецца разам з завочнікамі звыш 6 тысяч студэнтаў. На 47 ка- федрах працуе больш 300 навуковых работнікаў, у тым ліку 25 прафсса- раў і дактароў навук.Адзначаючы 85-годдзе з дня ра- раджэння вялікага Леніна, шмат- лікі калектыў нашага універсітэта мабілізоўвае ўсе свае намаганяі для павьппэння сваёй навуковай, вучэб- най і палітыш-выхаваўчай работы, для далейшага паляпшэння справы падрыхтоўкі кадраў высокай квалі- фікацыі.Вялікі Ленін даў совецкаму наро- ду праграму комуністычнага будаў- ніцтва ў нашай краіне, праграму стварэння матэрыяльвых і духоў- ных асноў комунізма. Ён вучыў, што комунізм вырастае з усямерна- га ўмацаванвя і развіцця асноў со- цыялізма. Пры ажыццяўленіті па- ступовага пераходу ад соцыялізма да комунізма важнеюнае значэннс набывае комуніетычнае выхаваііш: мас, усебаковае развіццё фізічных і разумовых здольнасцей усіх членаў грамадзтва, пе.раадольванне пера- жыткаў каітіталізма ў свядомасці людзей, выхаванне ўсіх працоўных у духу комуністычных адносін да нрацы і да грамадскай уласнасці.Кіруючыся мудрымі ідэямі вялі- кага Лсніна, Комуністычная пар- тыяджыццяўляе магутвы ўздым на- роднаіі гаспадаркі, культуры і на гэтай аснове— рост матэрыяльнага і культурпага ўзроўню жыцця пра- цоўмых нашай краіны. Яна паспя- хова вядзе совецкі народ ленінскім шляхам да комунізма.в. с і к о р с к і ,кандыдат філасофскіх навук.
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Цікавыя мералрыенствы забыть—  Пройдзем зараз у сталедіцей- ны цэх,— сказаў экскурсавод т. ІІечыніок, і група студэнтаў накі- равалася ўслед за ім. У  гэтыы цэху юнакі і дзяўчаты з вялікай ціка- васцю глядзелі, як струмені полымя ўліваліся ў вялізныя катлы, а ўжо адтуль палымяная маса разлівалася ў шматлікія формачкі і паступова цям- нела. Не ўсе адразу зразумелі, піто гэта льецца метал.Студэнты спынялі свас позіркі на людзях у цёмных акулярах з гумавымі пальчаткамі на руках, якія разлівалі метал так спрытна і ўмела, нібы ыелі справу з ва- дой. Экскурсавод расказаў аб тым, што з гэтага металу адліваюць самыя рознастайныя дэталі, а потым дадаў, што сталеліцейны цэх з’яўляецца адным з перадавых на трактарным заводзе.Ынога цікавага ўбачылі студэнты ў зборачным цэху. Тут яны падра- бязна азнаёміліся з працэсам зборкі трактара «Беларусь».—  Трактаразаводцы штодзённа выпускаюць некалькі дзесяткаў трактараў,— сказаў экскурсавод.—  А дабіліся гэтага мы толькі таму, што кожны рабочы, якую-б работу ёп не выконваў, працуе сумленна, з аганьком.3 вясёлым смехам і жартамі вяр- таліся студэнты дадому. Сёшгяшняя экскурсія ўсім так спадабалася, што многія выказалі жаданне наведаць і іншыя прадпрыемствы Мінска.—  Давайце ў наступны раз зро- бім экскурсію на кандытарскую фабрыку,— прапанавала Аня Еор- сак. Усе аднакурснікі падтрымалі яе.На жаль, такіх мерапрыемстваў на I курсе аддзялевня рускай мовы і літаратуры праводзіцца мала. Яшчэ ў пачатку сакавіка было за- планавана правесці гутарку на тэму «Аб сусветным тыдні моладзі»

ў трэцяй групе. Але такая цікавая гутарка і на сённяшні дзень не праведзена толькі таму, што Алеі Шабельскі, якому было даручана падрыхтаваць даклад, не знайшоў часу для гэтага. Сістэматычна не выконвае комсамольскіх даручэнняў студэнтка Натаповіч. Яна адмовілася нават зрабіць палітінфармацыю ў сваёй групе, спаслаўшыся на тое, што ёй не пад сілу такое даручэнне.Студэнтку Навіцкую ніколькі не цікавіць тое, што робіцца на курсе. Яна не толькі адмаўляеца выканаць якое-небудзь даручэнне, але наогул лічыць лішнім праслухаць палітін- фармацыю, даклад, схадзіць з гру- пай у кіно або тэатр. Амаль тако- га-жа прынцыпу прытрымліваюцца Гарачун і Жукоўская.Гэтыя факты сведчаць аб тым, што на першым курсе няма згурта- ванага комсамольскага калектьтву. Некаторыя студэнты ўхіляюцца ад Еыканання даручэнняў, а комса- мольскае бюро не прымае канкрэт- ных мер, каб выправіць такое ста- новішча.ІІе ўдзяляе першакурснікам на- лежнай увагі і комсамольскае бюро факультэта. Ііраўда, член бюро т. Елімаў зрэдку бывае на першым курсе, але ўся яго дапамога абмя- жоўваецца... праверкай планаў ра- боты комсамольскіх груп, хаця ком- самольскае бюро факудьтэта за- клікана штодзённа і канкрэтна кіра- ваць работаіі курсавых арганізацып.Нельга абвінавачваць комсоргаў куреа Шалаеву, Сокалаву, Гры- шачкіну, што яны дрэнна пра- цуюць. Наадварот, комсоргі імкнуц- ца як мага лепш будаваць сваю работу, але ім падчас нехапае ўмення, яны не ведаюць, як пасту- піць з тымі комсамольцамі, якія адмаўляюцца выконваць даручэнні, адрываюцца ад калсктыву.Ул. С К А П А .

П а  старонках альманаха  
Творчасць журналіста“> 9Нерад намі— новы, сёмы нумар альманаха «Творчасць журналіста». Еаля дваццаці маладых аўтараў прадстаўлены ў ім сваімі творамі. Вы сустракаеце тут верш і апавя- данне, нарыс і замалёўку, рэцэнзію і ўрыўкі з манаграфіі. 3 асаблівай радасцю знаёміцеся з творчасцю першакурснікаў, якім альманах ад- вёў значнае месца.3 усіх пяці раздзелаў альманаха наіілепшае ўражанне пакідае раздзел паэзіі. Тут вы чытаеце новыя вер- шы А. Вярцінскага, Г. Мохарта, С. Дяпесіна. 3 добрымі перакладамі на беларускую мову твораў Т. Г. Шэўчэнкі выступіў П. Місько.Радуюць сваёп непасрэднасцю, тонкім лірычным настроем вершы А. Вярцінскага. Маладому паэту нядрэнна ўдаецца ашсанне  ̂летняй ночы напярэдадні жніва, той затое- най радасці, што прыносяць з сабой іершыя дні вясны і кахання. У паэ- зіі А. Вярцінскага трэба адзначыць яе. канкрэтнасць, уменне паэта тон- ка 'падкрэсліць паэтычную думку траннай дэталлю. Алс ў радзе вер- шаў аб прыродзе аўтару не хапае гэтай канкрэтнасці і таму атрымлі- ваецца павярхоўнае, а часамі і не- нраўдападобнае апісанне.Г. Мохарт, знайшоўшы часам д.чя верша цікавую думку, не ў поўнай меры клапоціцца аб яе раскрыцці. Ад яго паэзіі часта вее літаратур- шчынай, а не нашым сённяшнім днём. Асабліва падкрэсліваЮць гэта некаторыя паэтычныя вобразы і па- раўнанні (напрыклад, «туманы ку- дзелямі спавілі наплавы»).Аб вершах С. Іяпесіна можна га-

ту трэоа знаходзіць нешта новае, свежае, а не перапяваць старое. Між тым, С. Ляпесін спяшаецца ўжо аб’едноўваць свае вершы ў нізкі.Трэба кінуць папрок рэдкалегіі альманаха за тое, што яна непатра- бавальна аднеслася да вершаў здоль- нага маладога паэта Г. Бураўкіна, змясціўшы на старонках нумару вершы «Вячэрні Полацк» і«Дзвіна», якія ніяк не характарызуюць аўтара.Асабліва не нашанцавала альма- наху з апавяданнямі. I што харак- тэрна для ўсіх празаікаў— гэта ня- ўменне правільна размеркаваць ма- тэрыял у сюжэтнай схеме. Таму і прышлося Е. Еоршукаву ў апавя- данні «Сталасць» так часта змяняць дзеянне. Нарастанне канфлікту, ба- рацьбы аўтар перадае праз думкі свайго героя. Ад гэтага губляецца яскравасць карціны, і апавяданне не робіць на нас асаблівага ўражан- ня. Аўтару варта было-б зрабіць і некаторае «скарачэнне штатаў» ге- рояў, частка якіх не абумоўлена ў апавяданні яго ўнутраным дзеяннем.Чыстая выпадковасць ляжыць у аснове апавядання Е. Арцёма «Чор- ныя косы». Справа ў тым, што два юнакі— студэнты— амаль адначасова закахаліся. Еалі кожны з іх апісвае партрэт дзяўчыны, якою ён захапіў- ся, здаецца, што гэта адна і тая-ж прыгажуння. Але на іх шчасце хутка выевятляецца, што гэта дзве розныя дзяўчыны, хаця і вельмі нагадваю- чыя адна другую.Еалі ў разгледжаных апавяданнях мы сустракаліся з няўменнем пабу- даваць сюжэт або пакласці ў аснову варыць толькі як аб першых спробах яго рэальныя факты, то ў «Старым маладога аўтара. Пачынаючаму паэ-1 паромшчыку» 0. Фомчанкі зусім не

адчуваецца ні ўласнай т;’’ды, ні спробы па-новаму яе вырашыць.Асноўнага героя, старога дзядулю, аўтар прымушае «сморкаться в сал- Фетку»  ̂ (?). I яшчэ болын крыўдна становіцца, калі дзед, дзеля п а ^  вяжа на вузельчыкі. Мова а дання перасыпана ўсялжімі літара- турнымі ўпрыгожваннямі. Вось адзін з прыкладаў апісання аўтарам на- вальніцы: «Удары грома нарасталн, креплн молннн в небесном горне (?) н в грозном грохоте рыдаюіцнмн от- голоскамн (?) метадся ветер. Раздн- рая в клочья непогодь, куда-то на край землн неудержпмо рвалнсь огненные стрелы...»Болып свежа гучыць голас перша- курсніцы Н. Няхай. У  яе апавяданні «Заложніца» ёсць спроба індывідуа- лізіраваць мову дзяцей. Але сама сюжэтная схема нагадвае часамі «Баладу аб чатырох заложніках» А. Куляшова.3 цікавасцю сустрэў чытач зама- лёўку А. Луніна «Як ствараў-’ - «Вішнёвы сад» на універсітэттт сцэне». Мова замалёўкі жывая, іб-6" разная, яна добра перадае напру- жанне дзеяння, барацьбу калектыва за стварэнне цікавага спектак'ЬТ.Радуе некаторымі трапнымі назі- раннямі і заўвагамі артыкул В. Мац- кевіча «Вобраз журналіста ў творах совецкай літаратуры.» Але артыкул пабудован на простым пераліку тво- раў, у ім не поўнасцю раскрыта тэма.Рэдкалегіі ў далейшым трэба быць болып патрабавальнай да матэрыя- лаў, якія мяркуецца змясціць на ста- ронках альманаха, болын клапаціцца аб іх жанравай рознастайнасці.
А. КАСТУСЕВІЧ.

Н А Ш А  Н А Д З Ё Н Н А Я  З А Д А Ч АНашай краіне патрэбны ўсебакова адукаваныя, высокакваліфікаваныя людзі, здольныя выхоўваць падра- стаючае пакаленне ў комуністычным духу. Таму комсамольекае бюро нашага аддзялення ўдзяляе вялікуіо ўвагу вучобе і дысцыпліне комса- мольцаў.Вынікі зімовай экзаменацыйнай се- сіі гавораці) аб тым, што бюро ад- дзялення, курсавыя комсамольскія арганізацыі палепшылі кантроль за вучобай студэнтаў. Значна павысі- лася паспяховасць. Студэнты IV і V курсаў здалі ўсе экзамены на «доб- ра» і «выдатна». На першым кур- се 30 студэнтаў здалі экзамены толь- кі на «выдатна». Але побач з гэтым некаторыя студэнты выявілі ў час экзаменаў няведаннс элемснтарных нытанняў з праграмнага матэрыялу.Ёсць выпадкі парушэння комса- мольскай дысцыпліны асобнымі сту- дэнтамі. Еомсамольскі сход вынес студэнтам Чэнсік (I курс) і Зуеман (II! курс) за страту комсамольскіх білетаў суровыя вымовы.ІІомсамольскім арганізацыям кур- саў натрэбна глыбей вывучаць жыц- цё студэнтау і яшчэ болып удзя- ляць увагі барацьбе з праяўленнямі недысцыплінаванасці з боку студзн- таў не толькі ў сценах універсітэта, але і ў другіх грамадскіх месцах.Мала змен адбылося ў рабоце сту- дэнцкага навуковага таварыства. На- вукова-даследчая работа да гэтага часу вядзецца на нізкім узроўні. Та- кія гурткі, як матэматычнага ана- лізу (кіраўнік дацэнт т. Родаў), аналітычнай геаметрыі (кіраўнік да-

цэнт т. Тутаеў) і дыферэнцыяльнай геаметрыі (кіраўнік дацэнт т. Нахі- моўская) у больдіасці выпадкаў сваю работу абмяжоўваюць рагаэннсм за- дач. Зразумела, гэта не выклікае ці- кавасці ў студэнтаў да актыўнага ўдзелу ў рабоце гурткоў.Аб тым, што работа навуковых гурткоў выдзецца дрэнна, гаворыць і тоіі факт, што аддзяленне фізікі на агляд вылучыла значна больш навукова-даследтіых работ, чым ад- дзяленне матэматыкі. Прафссар т. Мышкіс раз. у тыдзень чытае лек- цыі для жадаючых займацца навуко- ва-даследчай работай, але гэта чаму- сьці нс прынесла паляпшэвня рабо- ты гурткоў.У  першым семестры дрэнна ішлз справа з развіццём мастацкаіі сама- дзейнасці. Зараз гурткі мастацкаіі самадзейнасці актывізавалі сваю ра- боту. У  іх рэпертуары маюцца са- мыя рознастаііныя нумары: мастац- кае чытанне, песні, танцы. і інш.Вялікую работу вядзе комсамоль- скае бюро ў арганізацыі спартыўнай дзейнасці на аддзяленні. Рэгулярна праводзіліся лёгкаатлётычныя спа- борніцтны паміж курсамі ў зімовых умовах, стралковыя спаборніцтвы, на якіх стралкі нашага аддзялсння занялі адно з першых мссц. На II курсе створа» гурток па нывучэншо ігры ў шахматы. Аднак нядаўна прайшоўшыя спаборвіцтвы паказнлі, што ў нас са спортам не ўсё яшчэ добра: епартсмены фізмата занялі прадапошняе несца. ІІа сумесным паеяджэнні комсамольскіх бюро ад- дзялення матэматыкі і фізікі наме-

чаны канкрэтныя ыеры, накіраваныя на паляпшэнне фізкультурнай рабо- ты на факультэце.Хочацца адзначыць, што ў жыцці нашай комсамольекай арганізацыі недастаткова ўдзельнічаюць выклад- чыкі. Яны амаль нс цікавяцца на- шай работай. Акрамя прафесара т. Мышкіса на сходах комсамольскай арганізацыі аддзялення нікога не бывае. Не наладжана цесная сувязь паміж групоргамі курсаў і выклад- чыкамі, якія замацаваны за пэўнымі курсамі.Комсамольскае бюро аддзялення павінна ўдзяляць зараз асаблівую ўвагу жыццю комсамвльскіх аргані- зацый першага курса. ІІеабходна да- памагчы першакурснікам навучыц- ца самастойна працаваць з кнігай, глыбока засвойваць праграмны матэ- рыял, правільна пданаваць свой час. Гэта ім дапаможа паспяхова здаць залікі і экзамены.Многія недахопы ў нашай рабоце тлумачацца слабай дзейнасцю комса- мольскіх аргашзацый кўрсаў. Імен- на яны павінны зрабіцца цэнтрам палітыка-вйхаваўчай работы. Аднак работа на многіх курсаХ уеё яшчэ не адпавядае ўзроешым патрабаван- ням. Узняць работу комсамольскіх арганізацый куреаў на належную вышыню— наша бліжэйшая задача ў бягучым годзе. Н. А Н ІС ІМ А У ,сакратар комсамольскага бюро аддзялення матэматыкі.

С Е З О Н  А Д К Р Ы Т !Адбылося адкрыццё летняга спар- тыўнага сезону лёгкаатлетамі Д С Т  «Навука». У спаборніцтвах удзель- нічалі каманды універсітэта, лесатэх- нічнага, народнагаспадарчага і по- літэхнічнага інстытутаў.Каманда універсітэта падышла да гэтых спаборніцтваў з добрымі па- казчыкамі па адных відах спорту і з дрэннымі—па другіх. Узрасло май- стэрства нашых сгірынцераў. Уладзі- мір Цігок, напрыклад, прабег 60 ыетраў за 7,5 секунды, заняўшы першае месца на гэтай дыстанцыі. У Цітка ёсць усе магчымасці летам на 100-метровай дыстанцыі паказаць час не болын 11,0 секунды. Добра пака- залі сябе і нашы жанчыны на гэтай дыетанцыі.Зусім дрэнньія вынікі паказалі мужчыны і жанчыны ў штурханні ядра. Акрамя Жунінай, якая ў гэтых спаборніцтвах устанавіла новы рэ- корд універсітэта— 10,36 метра, астат- нія топчуцца на адным месцы. Твор- чага росту, паляпшэння якасці мы да гэтага часу ўсё яшчэ не бачым. Гэта тлумачыцца часткова і тым, што некаторыя фізічна моцныя спарт- смены (Васілеўскі, Камінскі) спынілі заняткі ў секцыі. Слабыя вынікі былі ў спартсменаў універсітэта і па скачках у вышыню і даўжыню. Зу- сім няма замены такім здольным спартсменам, як А. Паўлючэнка, Б. Хлынцоў і А. Хоміч, ды і тыя трэ- ніруюцца стыхійна, калі ім уздумаец- ца.

Значна ўплывае на рост маладых спартсменаў адсутнасць належных умоў для заняткаў. Няма ні гара- вых дарожак, ні ям з пяском. Заняткі праводзяцца ў цеснай зале. Спартыў- ная грамадскасць універсітэта з боль- шай стараннасцю павінна ўзяцца за пабудову ўласнага стадыёна, які-б садзеннічаў заняткам лёгкаатлетаў.Трэнерскаму саставу патрэбна хут- чэй ўзяцца за вышукванне здс.СЦбных спартсменаў і прыцягванне іх у сек- цыі.Вынікі прайшоўшых спаборніцтваў паказалі, што лёгкаатлеты універсі- тэта ў прадстаячым спартыўным се- зоне змогуць дабіцца добрых паказ- чыкаў. Але для гэтага трэба дабіцца большай актыўнасці ў правядзенні заняткаў. Трэба прыцягнуць да еістэ- матычных заняткаў студэнтаў, якія раней мелі добрыя вынікі (Г. Васі- леўскі, Т. Гарохава, Р. Ярымовіч, Грышунін, Гулякевіч і другія). Нядрэнна-б было? каб кафедра фіз- культуры і спорту разгледзела спар- тыўныя перспектывы спартсменаў, якія займаюцца ў некалькіх секцыях, каб дапамагчы ім знайсці той від спорту, у якім яны прынясуць больш карысці. Добра было-б праводзіць спаборніцтвы ўнутры секцый, дзе-б спартсмены адпрацоўвалі тэхніку і тактыку спартыўнага майстэрства.
А. УХАНАУ.
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