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Вучэбная і вытворчая практыка сту;..энтаў з’яўляецца важнай са- стаўной часткай вучэбнага працэ- су. Яна не толькі развівае і да- паўняе веды, атрыманыя з тэорыі, але і прывівае практычныя навы- кі да складанай і ўсебаковай ра- боты ў калгасах і соўгасах, на заводах і ў геалагічных партыях. Іменна ў часе практыкі будучы спецыяліст па-сапраўднаму па- знае сваю прафесію. На практы- цы выяўляюцца здольнасці і схіль- насці студэнтаў.Рэктарат, дэканаты і ўвесь пра- фесарска-выкладчыцкі састаў уні- версітэта прарабілі сёлета знач- ную работу, каб забяспечыць узорнае правядзенне вучэбнай і вытворчай практыкі. Распрацаван дакладны плак праходжання прак- тыкі. Для кіраўніцтва практыкан- тамі вызначакы лепшыя навуко- выя сілы— 19 прафесараў, 56 да- цэнтаў і 5 выкладчыкаў.Згодна распарадку, студэнты- геолагі 1 курса будуць праходзіць практыку ў даліне ракі Заходняй Дзвіны, дзе яны гіравядуць назі- ранні над геалагічнымі з ’явамі, вядомымі ім з курса «Уводзіны ў гег'^огію», зробяць апісанне гор- ных парод, Еывучаць умовы заля- гання іх і інш., маючы на мэце складанне геалагічнай карты.Студэнты П курса пройдуць практыку ў раёнах Прыднястроўя, III і IV  курсаў—у раёнах Куй- бышэва, Каўказа, Кіева, Мінска, Мазыра, у Заходне-Сібірскім геа- лагічным упраўленні і г. д. Сту- дэнты будуць мець усе магчы- масці выканаць тэмы сваіх дып- ломных работ.Цікавая работа прадстаіць сту- дэнтам-практыкантам аддзялення фізікі і хімічнага факультэта, якія накіраваны ў лабараторыі буй- нейшых заводаў і у Ленінградск5 дзяржаўны універсітэт.Будучыя біёлагі пройдуц,, сё- лета практыку на Беламорскай біялагічнай станцыі Маскрўскага універсітэта, а таксама ў сістэме Міністэрства сельскай гаспадаркі Б С С Р . Працуючы на раёне у яка- сці энтамолагаў, яны прымуць не- пасрэдны ўдзел у барацьбе са шкоднікамі сельсхагаспадарчых культур, правядуць абследаванне натуральных кармавых угоддзяў, буду” > вывучаць фаўну і г. д.Вельмі рознастайнай будзе прак- тыка студэнтаў III курса аддзя- лення глебазнаўства. Пад кіраў- ніцтвам дацэнта Н. П. Булгакова яны зробяць буйнамаштабную здымку глеб калгасаў зоны Фа-

Днямі ў клубе нашага уні- версітэта адбыўся вечар, прысве- чаны выніка^і агляду мастацкаіі самадзеннасці універсітэта.Дакладчык П. Л. Рутштэін, га- ворачы аб выніках агляду ма- стацкай самадзейнасці факультэ- таў, адзначыў, што найболын ма- савымі па самадзейнасці з’яўля- юцца філалагічны, геолага-геагра- фічны і фізіка-матэматычны фа- культэты.Пагля даклада адбылося ўзна- гародаганне ўдзельнікаў.Граматамі рэктарата і прафко- ма ўзнагароджаны харавыя ка- лектывы юрыдычнага, фізіка-ма- тэматычнага і філалагічнага фа- культэтаў, харэаграфічны калек-

ніпальскай М ТС Затым пад хі- раўніцтвам прафесара I. С . Лупі- новіча яны пройдуць тыднёвую практыку па глебазнаўству і вы- едуць на занальную практыку па маршруту Гомель—Сімферополь.Студэнты III і IV курсаў бія- лагічнага факультэта, якія праца- валі пад кіраўніцтвам праф. Г. Г. Вінберга, будуць праходзіць прак- тыку на універсітэцкай базе ля возера Нарач, а будучыя глеба- веды выязджаюць у Малдаўскую С С Р .Як бачна з гэтага кароткага пе- раліку, студэнты-практыканты бу- дуць працаваць у самых розна- стайных галінах народнай гаспа- даркі, змогуць творча прымяніць і паглыбіць атрыманыя веды па зыбранай спецыяльнасці. Толькі пры ўмове строгага выканання ўсіх практычных работ, толькі пры самых сур’ёзных адносінах да практыкі студэнты змогуць у да- лейшым стаць адукаванымі і высокакваліфікаваньімі спецыялі- стамі.У нас ёсць усе ўмовы, каб пра- весці практыку на высокім узроў- ні. Трэба толькі каб дэканаты і кафедры сур’ёзна аднесліся да гэтай работы. Яны абавязаны трымаць самую цескую сувязь з арганізацыямі, дзе студэнты пра- ходзяць практыку, і з самімі практыкантамі. Уся практычная работа студэнтаў павінна быць пад строгім і паўсядзённым кан- тролем. Толькі тады яна дасць станоўчыя вынікі.Абавязак нашых грамадскіх арганізацый—наладзіць палітыка- выхаваўчую работу сярод студэн- таў-практыкантаў, усямерна да- памагаць навуковым кіраўнікам у правядзенні практыкі. Ні на адзін дзень нельга прадастаўляць студэнтаў самім сабе. Абавязак комсамольскіх арганізацый—тры- маць самую цесную сувязь з практыкантамі, дапамагаць ім. Кожны практыкант, дзе-б ён ні быў, павінен адчуваць сябе чле- нам дружнага універсітэцкага ка- лектыву, павінен жыць інтарэсамі калектыву. Тады і работа будзе спорыцца, тады і практыка будзе паспяховай.У  нас, праўда, яшчэ ёсць не- каторыя недахопы ў арганізацыі матэрыяльнага забеспячэння прак- тыкі. Аднак, трэба спадзявацца, што гаспадарчая частка універсі- тэта станоўча вырашыць гэтыя пытанні ў бліжэйшыя дні, і прак- тыканты не будуць сустракаць ніякіх перашкод у сваёй рабоце.

тыў біёлага-глебавага факультэ- та, струнны аркестр і вакальны квінтэт фізіка-матэматычнага фа- культэта, драматычны калектыў аддзялевня журналістыкі і дру- гія, паспяхова выстуніўшыя на аглядзе.Граматамі рэктарата былі ўз- нагароджаны асобныя ўдзельнікі агляду. Сярод іх Л. Власёнак (хімфак), Г. Барташэвіч і Р. Мз- ленчанка (філфак), Р. Бардзікава (юрфак), А. Тян (юрфак), А. Чэр- касаў, Г. Кузьмічэнка і В. Каля- дэнка (аддз. журналістыкі) і др.У  заключэнне вечара быў па- казан новы спектакаль драматыч- нага калектыву універсітэта «У добры час» па п’есе Е. Розава.

ІІаступіў адказнсйшы час ў жыцці студэнтаў-выпускнікоў нашага універсітэта. ІГекалькі дзён, як ідуць дзяржаўныя экза- мены па асновах марвсізма- ленінізма на філалагічным фа- культэце. 29 і 30 мая экзаменьг па асновах марксізма-ленінізма здавалі студэнты V курса аддзя- леняя рускай мовы і літаратуры.Вынікі першых дзён дзяржаў- ных экзаменаў наказалі, што асноўная маса студэнтаў глыбо- ка авалодала марксісцка-ленін- скай тэорыяіі і ўмела нрымя- няе тэарэтычныя веды да ана- лізу з’явіпгчаў палітычнага лсыц- ця і дзейнасці Еомуністычнай партыі і Совецкай дзяржавы.Болынасць студэнтаў свабодна звязвае тлумачэнве асноўных праблем марксізма-ленінізма з характарыстыкай падзей між- народнага жыцця і барацьбы за- межных комуністычных і рабо- чых партый.Асабліва добрых вынікаў на дзяржаўных экзаменах па асно- вах марксізма-ленінізма дабіліся студэнты-філолагі Б. Елюсаў, Л. Еупрэйчык, В. Міхайлава, Л. Якаўлева, А. Шалкоўская, В. Еасцюк і іган. Іх адказы былі ўпэўненымі і глыбокімі па зме- сту, ілюстраваны яркімі пры- кладамі з гісторыі нашай партыі
Два дні (1— 2 чэрвеня) сту- дэнты-выпускнікі аддзялення ло- гікі, нсіхалогіі і рускай мовы здавалі дзяржаўны экзамен па асновах марксізма-ленінізма. Два- наццаць выдатных, дзесяць доб- рых і толькі тры здавальняю- чыя адзнакі— такі вынік гэтай сур’ ёзнай нраверкі ведаў будучых педагогаў. Ён сведчыць аб тым, што выпускнікі аддзялення глы- бока засвоілі асновы марксісцка-1

і брацкіх комуністычных і ра- бочых партый.Прыемным з’явішчам было тое, што болынасць студэнтаў не аб- меліавалася мінімумам абавязко- вай літаратуры, а шырока вы- карыстала дадатковуш літарату- ру. Прыкладам гэтага можа слу- жыць адказ студэнткі В. Міхай- лавай. Адказваючы на пытаннс; «Поспехі соцыялістычнага бу- даўніцтва ў краінах наргцпяй дэмакратыі. Брацкая ўзаемада- памога. краін соцыялістычнага лагеру »— Валянціна Міхайлава вельмі доора, глыбока і поўна расказала аб двух этапах і свое- асаблівасці развіцця краін народ- най дэмакратыі.Аднак ве ўсе студэнты рада- валі дзяржаўную экзаменацый- ную каыісію такімі адказамі.Слаба падрыхтаваліся да экза- менаў студэнты Р. Еарчык, Н. Еурто і Р. Зільбург. Несур’ёзная падрыхтоўка да экзаменаў лры- вяла да таго, што яны не звяр- нулі сваю ўвагу на важнейшыя пытанні бягучай палітыкі на- шай нартыі і дяржавы; адказы іх быді павярховыя, без паглыб- лення ў сутнасць разбіраемых пытанняў.Экзамены паказалі, што нека- торыя студэнты, добрасумленва вывучыўшы асобныя тэарэтыч-

ныя палажэнні, не асэнсавалі іх, і калі іх пыталі, як-жа яны ра- зумеюць гэтыя палажэнні, аказ- валіся ў бязвыхадным станові- шчы. Такія адказы— тыпічны прыклад начытніцтва, які, на жаль, яшчэ мае месца і ад якога трэбіі рашуча адмовіцца.Былі і такія выпадкі, калі студэнты, расказваючы бойка аб некаторых падзеях з гісторыі напіай партыі, не маглі сказаць з якбга года існуе Еомуністыч- ная партыя Совецкага Саюз.т, альбо, расказваючы аб марксіз- ме як навуцы, не ведалі годы жыцця асновапаложнікаў марк- сізма. чПраўда, такія недаравальныя промахі ў падрыхтоўцы да экза- менаў былі адзінкавымі.Агульны вынік першых дзён дзяржаўных экзаменаў сведчаць ,аб вялікай і сур’ёзнай рабоце нашых студэнтаў і прафесарска- выкладчыцкага саставу універ- сітэта за ўсе пяць гадоў навру- жанай вучобы.Гэтыя першыя поспехі павін- ны быць замацаваны ў яаступ- ных экзаменах. Такі абавязак студэнтаў перад Радзімай, якая чакае спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі.
0. РАЖКОЎ, 

старшы выкладчык.

Вынік стараннай падрыхтоўкіленшскай навукі і змогуць па- спяхова карыстацца ёю ў сваёіі далейшай практычнай дзейнасці.Асабліва змястоўнымі былі ад- казы студэнтак А. Букрэевай, Р. Бакуновіч, Л. Ламака, В. Яфім- чук, Ц. Якімавай. Яны, як і многія іншыя, праявілі глыбокае веданне твораў класікаў марк- сізма-левінізма, веданне актуаль- ных падзеіі міжнароднага і ўнут- ранага жыцця нашай краіны, уменнс звязваць марксісцка-

ленінскуіо тэорыю з практычнымі патрэбамі комуністычнага будаў- віцтва ў нашай краіне.Вельмі радуе таксама добрае валоданне літаратурнай мовай, якое паказалі студэнты, іх умен- не лагічна абгрунтоўваць свае думкі і прыводзіць яркія і пе- раканаўчыя факты для ілюстра- цыі евайго адказу. М. Ц ІК О Ц К І, член дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі.
Еіншаванне прафесара Г. Г. ВІНБЕРГА ;Днямі грамадскасць нашага універсітэта адзна- чыла 50-годдзе з дня нараджэння і 25-годдзе навуковай і педагагічнай дзейнасці загадчыка кафедры заалогіі, доктара біялагічных навук прафесара Георгія Георгіевіча Вінберга.Георгій Георгіевіч карыстаецца заслужанай любоўю і павагай сярод выкладчыкаў і студэнтаў нашага універсітэта. Добры і чулы таварыш, ён умела спалучае навуковую, педагагічную і гра- мадскую дзейнасць, кіруе студэнцкімі навуковымі гурткамі гідрабіялогіі і энтамалогіі.На ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным юбіля-

ру, выступіў доктар біялагічных навук I. Н. Сер- жанін, які расказаў аб жыцці і творчай дзейнасці Г. Г. Вінберга.Юбіляра віталі: ад рэктарата і партбюро Б Д У — А. Я. Малышэў, ад Акадэміі навук Б С С Р — I. С . Лупіновіч, ад Інстытута біялогіі А Н  Б С С Р — Н. В. Турбін, ад біёлага-глебавага факультэта універсітэта—дацэнт А. Н. Андрушчанка, ад С Н Т — студэнт Б. Чэчуга і другія.На імя юбіляра атрыманы віншавальныя тэле- грамы і пісьмы ад В Н У , даследчых інстытутаў і асобных вучоных Совецкага Саюза.

Вынікі агляду мастацкай самадзейнасці
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дыпломньіх работУ гэтым годзе студэнты нашага увіверсітэта ўпершыню абаранялі дыпломныя работіл на кафедрах.Як паказваюць вынікі, гэта поў- насцю сябе апраўдвае.—  Абарона дыпломных на кафедрах, —  гаворыць намеснік дэкана фізіка-матэматычнага фа- культэта тав. Кіслякоў,— дала нам магчымасць болын аб’ ектыў- на і кваліфікавана ацавіць вы- кананыя студэнтамі работы. Ця- пер выкладчыкі не толькі больш ахвотна ідуць на абарону ды- пломных, але і актыўнен ўдзель- нічаюць у іх абмеркаванні. На кафедрах нашага факультэта аба- рона врайшла творча, з агань- ком.Такія-ж думкі былі выказаны і на вытворчай нарадзе, якая была нядаўна склікана на хіміч- ным факультэце з удзелам загад- скага чыкаў кафедраў. На нарадзе было муны адзначана, што новы метад аба- ровы дыпломных работ даў станоўчыя вынікі. Тут з 50 ды- пламантаў 4С атрымала за свае даследаванні выдатныя адзнакі,3— добрыя і толькі адна работа студэнткі Ірыны Проетак была ацэнена на «пасрэдна». Асабліва паспяхова прайшла абарона на кафедры фізічнай хіміі (загадчык праф. М. М. ІІаўлючэнка). Усе 11 студэнтаў, якія былі замаца- ваны за гэтай кафедрай, атры- малі выдатныя адзнакі. 7 работ рэкамендавана да друку. Тавіх- жа вынікаў дабіліся кафедры каталізаў (загадчык праф. В. В. Ерафееў) і аналітычнай хіміі (за- гадчык праф. П. I. Бяльвевіч).Станоўча трэба ацаніць той факт, што на хімічньім факуль- тэце бодыпасць дыпломных да- следаванняў мае вялікае прак- тычнае значэнне. Так, Ала Шуль- ман зацікавілася пытаннем пры- мянення мечаных атамаў для кантролю за ачысткай хімічных рэактываў і рашыла прысвяціць гэтай тэме сваіо дыпломную. Еафедра пайшла студэнтцы на- сустрач, ёй была прадастаўлена магчымасць працаваць над гэ- тай праблемаіі. ІІІульман атры- мала цікавыя вынікі, якія- бу- дуць выкарыстаны ў вытвор- часці.У садружнасці з вытворчасцю працавалі і іншыя дыпламанты гэтага факультэта.Практыка абароны дыпломных работ ігаказвае, што складаныя тэмы павінігы распрацоўвацца грунамі студэнтаў. Так, студэнт- кі біялагічпага факўльтэта А. Акуловіч, Г. Белая, В. Кашэўская і II. Цвяткова сумосна даследа- валі кармавыя ўі'оддзі калгасаў

даручэнню Совета Міністраў БССР студэнты хімічнага фа- культэта I. Краўцова, М. Бела- ноўская і А. Малсвіч вывучалі спосабы атрымання воску са звычайнага торфу. Метад сумес- най работы некалькіх дыпломні- каў (асабліва над працаёмкімі тэмамі) павінен шырока прымя- няцца і на іншых факультэтах.Цяжка пералічыць усе работы, якія заслужылі высокую ацзпку і маюць вялікае навуковае і практычнае значэнне. Сюды трэба аднесці даследаванні Б. Савіцкага аб спосабах барацьбы са шкод- нікамі цукровых буракоў і В. Арлоўскага аб крывяных паказ- чыках новаіі конскай пароды абарону студэнты геолага-ге факультэта), работы студэнта аддзялення журнвлістыкі Э. Езер- аб друку Парыжскай ко- і студэнта гістарычнага факультэта М. Жарскага на тэму аб барацьбе з інтэрвентамі ў пе- рыяд грамадзянскай вайны.Добрыя работы прадставілі на абарону студэнты геолага-ге- аграфічнага факультэта Шахле- віч, Леўчанка і другія аб экано- міцы калгасаў.Поспех гэтых дыпламантаў не з’яўляецца выпадковым, таму што над сваімі тэмамі яны праца- валі на працягу нскалькіх год у студэнцкіх . навуковых гуртках.Аднак не ўсс студэнты сур'- ёзна аднесліся да абароны ды- пломных работ. ІІапрыклад, тт. Брэііво, Дарожка і Шаперінтейн (геолага-геаграфічны факультэт) зацягнулі здачу дыпломных да 25 мая. Кафедра фізічняй геагра- фіі недастаткова кантралявала іх работу. У  выніку гэтага на падрыхтоўку да дзяржаўных экза- менаў па асновах марксізма- ленінізма вышэй указаным сту- дэнтам заставалася літаральна некалькі дзён. Вось чаму ў бу-

дац. Л. і другіх. М.Але
НАВУКОВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ—НА СЛУЖБУ НАРОДНАЙ ГАСПАДАРЦЫ

Вінберг (біяфак),Шнеерсон (гістфак) некаторыя выкладчыкі кіравалі дыпломнікамі фармальна, а калі гутарка ідзе аб завочніках, то ім не аказалі дзейснай дапамогі. У часе абароны дыпломных ра- бот на фізіка-матэматычным фа- культэце завочнікі скардзіліся на старшага выкладчына А. Е. Мак- сіменка, які дрэнна іх ’кансуль- таваў.Гаворачы аб выніках абароны дыпломных работ, трэба звяр- Шгцг> увагу і на праявы лібера- лізму, завышэвня ацэнак, асаблі- ва з боку кіраўнікоў. Напрыклад, дац. Г. М. Міхайлаў ацаніў ра- боты студэнтаў фізмата В. Еота- ва і В. Сарока на «выдатна». Але рэцэнзент Д. А. Балабаеў і члены кафедры выявілі ў работах сур’ёзныя недахопы. ІІасля гэ- тага работа В. Котава атрымала «добра», а В. Сарока нават «па- срэдна».Нешта падобнае здарылася і на кафедры рускай літаратуры пры абарове дыпломных работ тт. Кобрынскай і Чайка. Першай з іх кіраўнік 3 . С. Мелкіх па- трабавала паставіць «выдатна». Аднак рэцэнзент Н. Н. Багалю- бава выявіла ў рабоце... 70 гра- матычных і стылістычных па- мылак. Не гледзячы на гэта, работа была ацэнена ...«выдатна»

X IX  с’езд Комуністычнай пар- тыі Совецкага Саюза паставіў перад совецкімі вучонымі вялікуіо і ганаровую задачу: пераўзый- сці ў бліжэйшы час дасягненні навукі за межамі нашай краіны. Перад вучонымі і ўсёй тэхнічнаіі інтэлігенцыяй пастаўлена задача далейшага тэхнічнага прагрэеу. Пяма сумнення, што пры топ вялікай увазе, якую аказвашць нартыя і совецкі ўрад развіц- цю навукі і тэхнікі, пастаўле- ныя задачы будуць-выкаяаны.ІІевялікі калектыў навуковьчх работнікаў хімфака, які налічвае 0 прафесараў, 13 дацэнтаў і вы- кладчьшаў, працуе над рашзн- нем раду праблем, маючых як навуковае, так і народнагаспа- дарчае значэвне. Адной з важ- ных праблем, над якой працушць многія навуковыя работнікі, з’яў- ляецца сорбцыя і прырода асярод- дзя. Вывучэнне законаў сорб- цыі і распрацоўка тэорыі сорб- цыйных працэсаў маюць вялікае

акісленне у пры- ініцыятараў працякаеказана, што сутнасціз утварэннем гідрапсракісаў, якія могуць знайсці сабе прыстасаван- не ў нрамысловасці пластмас і і'. д. Акісленню вепрэдзелышх злучэнняў тыпу кетонаў пера- кісам вадарода з мэтай атрыман- ня рэакцыйна-здолыіых моно- і дывокісаў кетонаў прысвечаны даследаванні дацэнта I. Г. Ці- шчанкі. Атрыманыя прадукты маюць зпачэнне для распрацоў- кі новых метадаў арганічнага сінтэза, а таксама могуць быць скарыстаны як фізіялагічна ак- тыўвыя рэчывы.На кафедры фізічнай і калоід- най хіміі праводзіцца вялікая ра- бота па акісленню цэлюлозы дву- вокісам азота. Атрыманы пры гэтым прадукт валодае крывя- спыняшчымі ўласцівасцямі і знаходзіць прымяненне ў меды- цыне пры хірургічных апера- цыях, а таксама ў папяровай і тэкстылыіай прамысловасцяхне толькі навуковае, але і прак- 1 1  г. д.

значна

Маладзечанскай вобласці. Работа праводзілася па даручэнню Міві- стэрства сельскай гаспадаркі БССР па працягу некалькіх год, і мае вялікае значэнне для раз- віцця калгаспай вытворчасці. Па

дучым годзе абарон^ ных трэба завяршаць раней.Будзе ўмесным адзначыць, што нскаторыя дыпломнікі ў сваіх работах сталі на шлях фальсіфі- кацыі. Так, I. Простак (хімічны факультэт) падтасоўвала лічбо- выя дапыя. А калі рэцэнзент узяў іх пад сумнепне, яна не задумвагочыся назвала новыя, узятыя са столі. Педасткова па- працавалі над сваімі даследаван- нямі В. Карнееў (гістфак) і А. Шураігкова (геафак). 5 13 дыпломнікаў кафедры фізічнаі геаграфіі 3 атрымалі пасрядныя адзнакі.Болыцасць кіраўнікоў вельмі добра, данамагала студэнтам -У ігапісанні дыпломных работ. Да такіх трэба аднесці праф. Б. I. Сцяпанава, праф. А. II. Саўчан- ка, праф. А. Д. Мышкіса, дац. I. Г. Некрашэвіча (фізіка-матэ- матычны факўльтэт), праф. Г. Г.

і вернута (пасля абароны!) для выпраўлення. Завочніку т. Чай- ка пры выяўленні 66 памылак. было пастаўлена ...«добра» і пра- панавана прыносці выпраўлены варыянт.Беспрэцэдэнтны выпадак ад- быўся на гэтайгжа кафедры з дыпломніцай - завочніцай В. Шаплыка. У яе йават не было кіраўніка (у дзень абароны яго функцыю ўзяла на сябе Р. Б. Паіна), абарона адбылася... 31 мая, пасля таго, як прайшлі ўсе тэрміны. Ііа пасяджэнні ка-дыплом- федры не было затадчыка і каляпалавіны членаў. Болып таго, пасля абароны выявілася, што работа спісана цэлымі абза- цамі з манаграфіі А. I. Метчан- ка, а калі аўтар спрабуе выка- заць свае думкі, яны выкладзены непісьменна граматычна і стылі- стычва...Пам вядома, што на кафедры руекаіі літаратуры паспяхова абаронена 56 дыпломных работ, мігогія з якіх заслужана атрыма- лі высокую ацэнку. Аднак не- сур’ёзныя адносіны да абаровы дыпломных работ з боку некато- рых члёнаў кафедры і прыво- Дзяць падчас да выпадкаў, аб якіх гаварылася вышэй.Абарона дынломных работ за- кончана. Цяпер абавязак кафед- раў— хутчэй здаць справаздачы аб яе выніках, а дэканатаў—  абмеркаваць іх на вытворчых нарадах, як гэта было зроблена на хімічніым факультэце. Такія нарады дапамогуцг, вылвіць не- дахопы і прыняць меры па іх ухіленшо ў будучым годзе.А. МА.П Ь Д З ІС .

тычнае значэнпе. М-ногія са р -' бенты, як, напрыклад, вугаль, гліна і г. д. знаходзяць пры- мяненне для ачысткі тлушчаў, маслаў, антыбіётыкаў і харчо- вых прадуктаў.Прафесар Н. Ф. Ермоленка ра- зам са сваімі супрацоўнікамі працуш над пытанвем атрымання актыўных сарбепгаў— вугаляўз мясцовай сыравіны— торфу.Выпрабаванне прыгатаваных ву- галяў у вытворчых умовах дало станоўчыя вынікі. Супрацоўні- камі кафедры аналітычнай хіміі (заг. кафедрай прафесар II. I. Белькевіч) разам з работнікамі трактарнага завода паказалі, што беларускія гліны могуць быць Еыкарыстаны ў якасці сарбен- таў для ачысткі адпрацаваных мінеральных маслаў. Атрыманыя вынікі дазваляюць ставіць зараз пытанне аб замене прывозных глін беларускімі.Вялікае даследаванве па сорб- цыі раствораў каучуком праве- дзена дацэнтам кафедры фізічнай і калоіднай хіміі Г. Л. Старобін- цам. Ім устаноўлены вельмі ціка- выя законамернасці, звязаныя з сабіральнай сарбацыйнай здоль- насціо каучука- Даследаванні ў гэтым напрамку абагулены ў яго доктарскай дыссртацыі, якую ён паспяхова абараніў. ІІад пытап- нем выкарыстання сарбацыйных працэсаў для вырашэння прак- тычна важных задач працуе пра- фесар Ф. Г. Асіпенка. Ім пака- зана магчымасць раздзялення бі- тумаў торфу хроматаграфічным метадам і выдзяленне з іх вугле- вадародаў, складаных эфіра- воскаў, тлушчаў і г. д.Другой важнай праблемай, пад якой працуюць навуковыя ра- ботнікі хімфака, з’яўляецца акі- слеііне арганіч'іпых рэчываў. Су- працоўнікамі і аспірантамі ка- федры каталіза, узначальваемай прафесарам Б. В. Ерафеевым, па-
У ЖУРНАЛІСТАЎ - ВЫПУСКНІКОЎНа V курсе аддзялення жур- налістыкі закончылася абарона | 25 дыпломных работ. Вынікі пака- залі, што на працягу вучобы ва універсітэце студэнты ўгіарта авалодвалі ведамі, каб стаць да- стойнымі работнікамі совецкага друку.

3 44 студэнтаў стацыянараабаранілі дьшломныя работы | на «выдатна», 17— на «добра» і толькі дзве работы атрымалі здавайняю чыя адзнакі.Асобна адзначаны работы сту- Дэнтаў Р. ІІлатонава «Сатырыч- ныя выпускі на мінскіх трактар-

ным і аўтамабільным заводах», I. ІІовікава «Партыйнае жыццё на старонках абласной газеты» і А. Агеева— «Фельетон у бела- рускім друку». Гэтыя работы рэкамендаваны да друку.М. У Р А Н А У .

Аношняя, трэцяя, праблема, якую распрацоўваюць супрацоў- нікі кафедр фізхіміі і катал/чг, прысвечана вывучэнню кінетыкі гетэрагенных хімічных рэакцый, працякаючых з удзелам цвёр- дых целаў. Пытанні, якія ўва- ходзяць у гэтую праблему, маюць важнае практычнае значэнне. Да іх ліку адносяцца такія пы- танні, як карозія металаў, атры- манне будаўнічых матэрыялаў, металу і г. д. Тэарэтычныя і эксперыментальныя даследаванні ў гэтым напрамку дазволілі рас- працаваць тэорыіо кінетыкі і механізма гетэрагенных рэакцый.Да цыклу гэтых работ адно- сяцца даследаванні сульфінізіра- вання сталёвых і чыгунных вы- рабаў, а таксама азаціраванне сталі. Як гэты, так і другі пра- цэс, а таксама разам узятыя па- вышаюць зносаўстойлівасць ста- лёвых і чыгунных вырабаў у некалькі разоў. Так, напрыклад, пасля серанасычэнпя паверхпі сталёвых вырабаў знос памян- шаецца ў 2— 3 разы, а для чы- гунных вырабаў у 5— 7 разоў. Сульфідзіраванне і азаціраванве памяншаюць знос у 20— 30 ча- зоў. Атрыманыя вынікі йПум- венна маюць важнае значэіше для машынабудаўнічай і інстру- менталыіай прамысловасці, бо яны дазваляюць павялічыць тэр- мііі службы дэталяў машын.Вынікі сваіх даследаванняў су- працоўігікі кафедраў публікуюць як у «Вучоных запісках» уні- версітэта, так і ў часопісах АН СССР. У 1954 годзе апублікавана ўсяго 28 навуковых работ і зда- дзена ў друк 30 работ. Работы, якія маюць народнагаспадарчае значэнгіе, знаходзяцца зараз у стадыі праверкі на прадпрыем- ствах горада .'Ііпска.Праф. М. М. П А У Л Ю Ч Э Н К А ,загадчык кафедры фізічнай і калоіднай хіміі.Абмеркаванне фільма „Несцерка“Дііямі ў  клубе універсітэта ад- былася сустрэча студэнтаў з творчым калектывам новага ка- ляровага мастацкага фільма «Не- сцерка»— вытворчасці Белару- скай кіностудыі.На сустрэчы выступілі рэ- жысёр - пастаноўшчык новага фільма Зархі, выканаўца ролі Насці артыстка Драздова, аўтар сцэнарыя ніеьменнік В. Вольскі і

ДРугія, лкія расказалі аб сваёй рабоце над пастаноўкай фільма.Пасля прагляду, адбылосіі аб- меркаванне фільма. Выступілі студэнты МаЦдзіс, Ыісько, Ге- рус і другія.Вечар прайшоў у вельмі цёп- лай абстаноўцы. Хочацца, каб і надалей наладжваліся падобныя сустрэчы. С. С ІЛ ІЧ ,



14 (227 ) 33 А С Т А Л І Н С К І Я  К А Д Р Ь Івз
Студэнтам БДУ імя В. I. Ленінаад студзнтаў факультэта журналістыкі Варшаўскага універсітэта
Дарагія сябры!Сардэчна дзякуем вам'за пры- сланыя падарункі: альбомы і кнігі. Мы просім у вас прабачан- ня за доўгае маўчанне і пішам да вас гэтае нісьмо, якое, трэба спадзявацца, стане пачаткам да- яейпгай перапіскі паміж нашымі аддзяленнямі.Хочацца апісаць вам нашае жыццё, праблемы, якімі мы зай- маемся, справы, якія нас ціка- вяць.Нам нельга не сказаць аб II з’ездзе Саюза польскай моладзі, які адбыўся чатыры месяцы на- зад.II з’езд СПМ звярнуў, паміж іншым, увагу на неабходнасць змены стылю работы нашай ар- ганізацыі. Аказалася, што часта актыў ізаляваўся ад членаў ар- ганізацыі. II з’езд СПМ указаў на неабходнасць прыцягваць да арганізацыйнай работрі ўсіх чле- наў, арганізацыі. Гэтага можна даІ'цца нры дапамозе адшіведнай раооты актыву, прымяняіочы адпгіведныя цікавыя і актуаль- ныя формы работы з моладдзю.Арганізацыя СПМ нашага фа- культэта сур’ ёзна ўспрыняла ра- шэнні II з’езда. I ў нас часта здаралася так, што актыў ад- мяжоўваўся, аддзяляўся ад мо- ладзі. I ў нас работа зводзілася да доўгіх, сумных і частых схо- даў, не арганізоўваліся цікавыя гутаркі, дыскусіі, сустрэчы, кон- курсы. I ў нас большасць чле- наў С-ПМ была пасіўнай, таму што актыў няўмела прыцягваў яе да работы ў арганізацыі.Безумоўна, работа СПМ на на- шым факультэце мела і дадат- ныя бакі. Але недахопаў знай- шлося многа. Мы заўважылі іх задоўга да II з’езда, вялі на гэ- тую тэму заўзятыя спрэчкі. I таж было ва ўсёй краіне. 3 га- рачых, неспакойных дыскусій, якія вяліся нольскай моладдзю, нарадзіліся рашэнні II з’ езда Саюза польскай моладзі. Яны не зваліліся з неба, але былі выні- ка^масавай дыскусіі. ІІрынятыя II з*ездам рэзалюцыі сталі, у сваю чаргу, законам нашай да- лейшай работы.Пасля II з’езда мы звярнулі таксама болын увагі на вучобу. А яна, зразумела, для нас з ’яў- ляецца самай важнай справай. Апошняя экзЯенацыйная сееія была самаіі лепшаіі праверкай работы арганіяацыі СПМ. Зкза- мены прайшлі для нас не зусім добра. ІІраўда, (11,2 % ацэнак—  гэта «выдатяа» і «добра», але і нездавальнягочых еабралася аж . 6 , 8 %.  3 гэтага матэматыч- нага параўнання выцякае прак- тычны вывад: трэба, каб мы болып сур’ёзна ўзяліся за вучо- бу, каб пастараліся аднаведна накіраваць інтарэсы моладзі.Адной з форм барацьбы за па- спяховую вучобу з’яўляецца спа- борніцтва паміж студэнцкімі гру- памі ўсіх чатырох курсаў. «Зма- гайцеся за званне найлепшай грўіГы!»— так гучыць ншн за- клік. Пры гэтым улічваецца як спосаб падрыхтоўкі да экзаменаў (кансультацыі і калёквіумы) і вынікі экзаменаў, так і грамад- ская работа, дысцыпліна, куль- турная дзейнасць. Нядаўна ка-

місііі падвяла вынікі спаборні- цтва на першым этапе гэтай па- чэснай барацьбы ў вучобе. Спаборніцтва паміж групамі,
цягваецца.У сваёй падрыхтоўцы да бу- дучан нрафесіі мы імкйемся не абмяжоўвацда толькі лекцыямі і семінарамі. Прабуем працаваць самастойна. У нас існуе некалькі навуков-ых гурткоў. ІІапрыклад, на II курсе праводзіць даслед- чую работу гурток міжнародных спраў, у якім удзельнічае каля 30 ярых аматараў зарубежнай нраблематыкі. 3 выпадку 10- годдзя лапулярнай газеты «Жыц- цё Варціавы» наш факультэт распачаў працу над манаграфі- яй аб гэтай газеце. У канцы сака- віка адбылася канферэнцыя ма- ладых даследчыкаў, прысвечаная тэме: «Адліостраванне жыцця моладзі ў польскім друку ў ле- рыяд перад II знздам СПМ», Асобвыя гурткі ўжо са студзеня пачалі збіраць матэрыял для да- кладаў,, апрацоўваць тэзісы, ды- скусіраваць, як лепш за ўсё пра- весці навуковую канферэнцыю.На IV курсе ўсе пішуць ужо магістарскія работы, тэрмін зда- чы якіх 30 красавіка. Пасля пройдуць дзяржаўныя экзамены, і са сцен нашага факультэта выйдуць новыя работнікі газет, радыё і выдавецтваў.Што адносіцца да нйшай ву- чобы, то на першым і другім курсах мы вывучаем палітэка- номію, эканамічвую геаграфію Польшчы і свету, гісторыю ЕПСС, стылістыку, граматыку, сусвет- ную гісторыю1 і інш. У  час ка- нікулаў, пасля кожнага курса, праводзім месячную практыку.Вось і ўсё, што ■ датычыцца вучобы. Мы просім вас напісаць, якія вам чытаіоць лекцыі, як праходзіць практыка. Як справы з вывучэннем замежных моваў, бо ў нас яны абстаяць не зу- сім добра (практычныя заняткі праводзяцца толькі раз у ты- дзень, што, на нашу думку, не- дастаткова).Безумоўна, вучоба не можа адымаць і не адымае ўвест, наш студэнцкі дзснь. Мы маладыя, жадаем весела і карысна пра- весці свой вольны час. Як і ўсц людзі ў нашым веку, мы павін- вы пагуляць, паспрачацца на дыскусіях, праявіць сваю энер- гію ў спорце. Для вас гэта, на- пэўна, звычайная справа, а мы да нядаўняга часу аб гэтым толькі марылі. Яшчэ два гады назад наша арганізацыя СПМ нікавілася амаль выключна па- літычным выхаваннем сваіх чле- наў, забываючыся, што гэта не старыкі, а маладыя людзі, якія, напрыклад, могуць пакахаць, або зацікавінца мастацкай літарату- рай. А раней было, што ні ты- дзень, то с.ход, а вечар ці ды- скусія— раз у год. Прапорцыя, згадзіцеся, не зусім добрая.Многае змянілася з тон пары. Еаб у гэтым пераканацца, хо- піць хаця-б прагледзець аб’явы, якія вывешаны ў вестыбюлі. 3 невялікага лістка паперы, напі- санага паспешліва, нервовым по-

чыркам, мы даведваемся, што ў пятніцу студэнты, якія спецыя- лізуюцца ла міжнародных пытан- нях, арганізуюць дыспут на сва- бодныя тэмы. Паміж іншым, мо- ва будзе ісці і аб II з’ездзе со- вецкіх пісьменнікаў. Другая аб’я- ва паведамляе, што ў суботу ў пятай гадзіне пасля абеду су- стрэауцца аматары кіно, каб па- гутарыць аб навейшым польскім фільме «Пакаленне» і француз- скім фільме «Плата за страх». На гэтую дыскусію прыдуць вя- домыя крытыкі Вільгельм ПІах і I. Бырнаўскі. I трэцяя аб’ява: на белым ватмаве бачна танцую- чая пара. Побач на каляровых кругах чырвоны надпіс напамі- нае, што гэта апюшні вечар у сёлетшм карнавале.Вечары, дыскусійныя сустрэ- чы, культпаходы ў кіно і тэат- ры— гэта не ўсё. Са снежня мы выпускаем сваю газету «Гары- зонты», якая інфарміруе аб жыц- ці нашага факультэта журналі- стыкі. Да гэтага часу вышла 6 нумароў, вялікай заслугай якіх з’яўляецца важнасць уздымае- мых тэм, а вялікай бядой— знач- ная колькасць карэктарскіх па- ыылак. Хаця ўбачыце самі— па,- сылаем вам 6 нумароў «Гары- зонтаў».На жаль, не можаце вы ўба- чыць' выступденняў ЖЕС (або нашага «журналісцкага ка- лектыву сатыры»), Яны вельмі вясёлыя, трапныя і датычацца непасрэдна жыцця нашага фа- культэта. Усё гэта пачалося з таго, што ў снежні мінулага го- да груна самых дасціпных сярод нас падумала так: «Існуе радыё- калектыў сатыры, які прымушае смяяцца мільёны радыёслухачоў. Мы можам тое-ж’ самае зрабіць у нас, у нашых маштабах» Мы ўзяліся за работу: адны пісалі тэксты, другія развучвалі вер- шы, інсцэніроўкі, песні, рабілі нескладаныя дэкарацыі. Першае выступленне ЖКС адбылося ў час аднаго з вечароў і мела вялікі поспех. Цяпер нашы сатырыкі маўчаць, аднак гэтае маўчанне творчае: рыхтуецца вовая бага- тая праграма. Некаторыя сцвяр- джаюць, што яна будзе намнога лепш за папярэдшою. Ну, уба- чым... і напішам аб ёй у наступ- ным пісьме.А паку.ль сардэчна вітаем вас, горача, па-сяброўску і, зразумс- ла, просім адпісаць. ІІапішыце аб сваім жьіцці, вучобе і адпа- чынку, радасцях і клопатах.А можа ўбачым каго-небудзь з вас на V сусвётным фестывалі моладзі і студэнтаў? Мы, як га- спадары, ужо цяпер рыхтуемся да фестывалю, хочам, каб прай- шоў ён як мага лепш. Моладзь нашага факультэта ўзяла рад аба- вязацельстваў, у тым ліку мы рашылі працаваць на будаўніц- тве фестывальнага стадыёна. Фа- культэт журналістыкі ўзяў шэф- ства над французскай дэлегацыяй.Мы былі-б вельмі рады су- стрэць вас у Варшаве. А цяпер яшчэ раз паціскаем вашы рукі і з нецярплівасцго чакаем вашага пісьма.
Вашы сябры, студэнты фа-
культэта журналістыкі 

Варшаўскага універсітэта.

якое аказалася дзейснай формай мабілізацыі студэнтаў, перш за і ўсё, на добрую вучобу,— пра-

В Е Р Ш Ы  Н ІЛ А  ГІЛ ЕВ ІЧАПершы верш Ніл Гілевіч на- друкаваў, калі яму было 15 год, у часопісе «Бярозка» (№ 6,1946 г .) . Але па-сапраўднаму ён аддаўся творчасці з заканчэннем Мінскага педвучылішча і асаблі- ва пасля паступлення на філала- гічны факультэт Б Д У  імя В. I. Леніна.За апошнія гады на старонках нашага рэспубліканскага друку—у часопісах, газетах і зборніках па- чынаючых змешчана многа вер- шаў маладога паэта.Тэматыка вершаў яго досыць рознастайная. Яго хвалююць і вялікія новабудоўлі і гераічныя справы слаўных працаўнікоў ца- лінных земляў; ён піша аб піо- нерах і школьніках, аб пільных пагранічніках і мужных мараках, аб вясковай моладзі і студэнцтве, аб дружбе і каханні.Яго паэзія прасякнута шчырай любоўю да сваёй соцыялістычнай Радзімы і нянавісцю да тых, хто збіраецца парушыць мірную ства- ральную працу совецкіх людзей.На выдатных узорах вуснай народнай творчасці, на творах лепшых майстроў мастацкага слова вучыцца паэтычнаму май- стэрству Ніл Гілевіч. Паэт не б’е на эфектыўную дэталь, не го- ніцца за гучнай рыфмай. Спалу- чаючы прастату верша з мастац- кай дасканальнасцю, ён цесна звязвае ў адзінае, арганічна цэ-

лае форму твора са зместам.Праўда, у вершах Гілевіча ча- сам сустракаюцца хібы. Аднаіс у маладога паэта, яшчэ не маючага багатага жыццёвага вопыту, яны з’яўляюцца вынікам пастаянных пошукаў новых прыёмаў пісьма, сваёй творчай манеры, сватіго аў- тарскага «я». Больш за ўсё яму ўдаюцца вершы сатырычна-гума- рыстычнага характару, а таксама лірычна-інтымнага. Такія вершы, як «На шашы», «Франт», «У дзя- вочным інтэрнаце», «Вясёлая быль», «Дзяўчына з хімфака» і др. карыстаюцца шырокай папу- лярнасцю сярод чытачоў.Зараз нельга яшчэ цалкам вы- значыць паэтычную тэму Ніла Гі- левіча. Але ясна адно—і гэта га- лоўнае: перад намі несумненна здольны малады паэт, голас якога абяцае ўнесці нешта новае, сваё ў нашу паэзію.Нядаўна ў Саюзе пісьменнікаў Б С С Р  адбылося пасяджэнне сек- цыі паэзіі, прысвечанае абмерка- ванню вершаў Ніла Гілевіча. Вы- ступіўшыя паэты П. Глебка, П . Панчанка, К. Кірэенка, М . Лу- жанін, М . Аўрамчык і др. указа- лі на некаторыя недахопы ў тво- рах паэта. Секцыя рэкамендавала выдаць вершы Гілевіча асобнай кніжкай.Ніжэй мы друкуем некалькі но- вых вершаў паэта.
П О Д 3 в I гПакінуўшы родны завод,3 гурбою сяброў сваіх шчырых, Яна ад’язджае на ўсход,У  край неабсяжнай Сібіры.У сэрцы дзяўчыны жыве Апошняя хвіля разлукі.А я ўсё гляджу на яе Маленькія тонкія рукі.— Куды ты?—карціць запытаць.—Ты хочаш такімі рукамі Сібірскі аблог уздымаць,Які дзірванеў там вякамі?!м сама дарэчы было-б Трымаць карандаш ці іголку...

Але не за гэтым на 06 Пуцёўку ўзяла комсамолка. Але не для гэтага ў шлях Гарачае сэрца імкнецца. Там сілы чакае зямля,Там подзвігам сталасць пачнецца,Там пойдуць плугі цаліной, Узвернуць пласты векавыя, Устане пшаніца сцяной, Дзе зараз аблогі сівыя.А  жніўная прыдзе пара— Маленькія рукі дзяўчыны Гару залатую дабра Падораць любімай Айчыне.П А С ]Прышла яна вельмі дарэчы,Як зналі бацькі ўсёадно: Стыпендыя вышла да рэшты,А  новай яшчэ не чутно.Мы сябра гурбой абступілі:— Давай ускрывай, брат, хутчэй!Не думай, што мы падружылі 3 табою з-за карых вачэй. Дыхнула са скрыначкі вёскай...1 тут мы, каб лепшы быў лад,
Н А  С Х ІКалгасны жнівеньвышаў на парад: Абмыты ўночы звонкімідажджамі,Нібы на выстаўку, развесіў сад Гірлянды яблыкаў на плотдашчаны.На ціхім плёсе залатых аўсоў Жняяркі крылле развінаюць спрытна,А там, дзе шэлестжытніх каласоў Нядаўна чуўся,—ходзіць статак сыты.Д а элеватара—ці дзень, ці ноч— | Грузавікі з дабромідуць няспынна.Дарогам—горача. Трава паўзбоч Напудрана сівым, як прысак, пылам.

Л К АУ  госці па звычцы сяброўскай Завем аднакурсніц-дзяўчат. Спрабуем каўбасыз-пад Слуцку,1 робім заўвагі свае,Жартуем, што ўсё ў наспа-людску,Вось толькі віна нестае...Ці думала маці ў раёне, Складаючы масла ў глячок, Што будуць удзячны ёй сёння Аж  восем сыноў і дачок!
Е Л Е Т АУ агародзе цесна: агуркі Не паспяваюць выбірацьжанчыны.Турнэпсы, рэдзька, морква,буракі—А ж  павылазілі да палавіны. Качан за лістам апранае ліст— Яму таўсцець да самых дзён марозных.I бульба ў рост ідзе:зірнеш калі— Ажно зямля варушыццаў барознах.А на рацэ ад ранку млын гудзе, Здымае пробу з новагаўраджаю;Відаць, багаты будзепрацадзеньКалі авансам гэтак загружаюць,
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Т Э А Т Р V д о б р ы ч а о“Вызначыць свой жыццёвы ныях, напэўна, ні для каго не было справай лёгкай. Многа роз- ных дарог перад табой," і ці лёгка сказаць, якая з іх самая санраўдная, твая, на якой зной- дзеш ты шчасце і радасць, зада- вальненне сваёй уласнан пра- цай!А табе ўсяго семнаццаць год, біяграфія толькі-толькі начы- наецца, і ўжо трэба— цяпер і вазаўсёды —  вызначыць сваё прызванне, знайсці сваё мссца ў грамадстве. Як гэта цяж- ка, але затое як ярка і чотка выяўляюцца ў гэтых першых вьшрабаваннях рысы твайго, яшчэ не зусім сфармаванага характару! I для станаўлення тваіх будучых перакананняў, для вьгарацоўкі тваіх жыццёвых пра- віл вельмі важна тос, як, з якімі думкамі ідзеш ты ў жыццё, бо сапраўдныя, смслыя людзі ідуць да сваёй мэты ца прамой, хоць і самай цяяскай дарозе, а лёгкага шляху з чюрнага ходу шукаюць эгаісты з халодным разлікам вы- біцца ў начальства.Гіерад такімі нялёгкімі задача- мі пастаўлены героі п’ есы В. С. Розава «У добры час». На дзіва шчыра і праўдзіва, а таму нера- канаўча і хвалююча расказана ў р’есе аб цікавым і яркім жыцці ігашых юнакоў і дзяўчат, іх па- дзеях і імкненнях, цялскіх днях і першых выпрабаваннях. Вялі кія і жыццёвыя нытанні ўзні- маюцца ў п’есе— праблемы адно- сін людзей да працы і адзін да другога ў грамадстве, праблемы дружбы і кахання, адносін баць- коў і дзяцей.Заелугоўвае ўсялякага ада- брэння выбар іменна гэтай, су- часнай цікавай п’есы студэнцкім тэатральным калектывам універ- сітэта для сваёй новай паста- ноўкі.ІІа-рознаму шукаюць сваіх шляхоў героі п ’есы. Рознымі паў- стаюць яны і перад. гледачом.Акцёры правільна разумеюць і перадаюць сэвс, галоўную ідэю п ’ееы, добра адчуваюць увутра- ную логіку характараў сваіх ге- рояў.Сын вучонага-батаніка Андрэй Аверын (ролю выконвае В. Уну- каў) пасля заканчэння сярэдняй школы стаў перад неабходнасцю выбраць сабе прафесію. Лёгкае, бесклапотнае існаванне ў сям’і ніколькі не падрыхтавала Андрэя да самастойнага рашэння гэтага пытання. Вельмі добра перадае В. Унукаў рысы супярэчлівага характару Андрэя— яго лёгкадум- насць, няўстойлівасць інтарэсаў, дзёрзкае свавольства з братам Аркадзіем, блазенскую васмешлі- васць. В. Унукаў угмее розна- стаіць адносіны сванго героя да

у грубасцях з маці Андрэй не становіцца вульгарным, агідным.I ўвесь час за лёгкадумнасцю «вясёлага блазна» глядач угадвае багатую, складаную натуру Ан- дрэя, яго душэўную прамату і сумленнасць, станаўленне харак- тару, высокароднага і смелага.Амаль усе адмоўныя рысы ў характары Андрэя— вынік вера- зумнага выхавання ў сям’і, бяз- межнай паблажлівасці з боку ма- ці. Вобраз Анастасіі Ефрэмаўны, маці Андрэя, бадай, самы скла- даны ў п’ есе. Радуе тое, што гэты вобраз стаў адным з самых яркіх на нашай ецэне. Р. Маленчавка іграе Анастасію Ефрэмаўну без усялякага «націску», без пра- малінейнага гратэскавання якіх- небудзь асобных рыс,— іменна такой, якой яна павінна быць па п’есе і якой вельмі часта сустракаецца нам у жыцці. Гэта сама па сабе можа і добрая жан- чына, нават мяккахарактарная і спагадлівая, асабліва да сваіх хатніх, але недалёкая, абмежа- ваная і аб’ектыўна— мяшчанка, нават ваяўнічая мяшчанка, якая хоча і свайго сына Андрэя зра- біць лёгка жывучым эгаістам.Аляксей —  поўная проціле- гласць Андрэю. У выкананні Е. Жука Алякеей —  разважлівы юнак, скупы і нямногаслоўны ў выражэнні сваіх пачуццяў і ў ацэнцы людзей, пекалькі груба- ваты і запальчывы. Ён не па ўзросту сталы, гэта зразумела—  Аляксей замяніў сям’і забітага на вайне бацьку, ён вучыўся і працаваў, каб забяспечыць сям’ю. Адной з развітых рыс у характары Аляксея з’яўляецца чуласць да людзей, гэта натура болын глыбокая, чым Андрэй. Е . Жуку, яві добра сыграў ро- лю Алякеея, нехапае дзе-ні-дзе гэтай чуласці, асабліва да Еаці ў сцэне яе прызнання.Рафінаваным, сто разоў вымы- тым і адпрасаваным паўстае пе- рад гледачом'аднакласнік і сябра Андрэя Вадзім Развалаў у вы- канаіші Е. Гарвавага. Не адразу (і гэта правільна і цалкам ад- павядае п’есе) выяўляе Е. Гарка- вы сапраўдную сутнасць свайго героя. У першай дзеі Вадзім Е. Гарвавага-—проста ветлівы, акуратны разумнік з добра вы- трыманымі манерамі. I толькі пасля другой дзеі (дарэчы ска- заць, вельмі удалаіі па рэжы- сёрскаму афармленню) бачым ха- лодны, цынічны эгаізм Вадзіма, непрыврыты разлів і кар’ерызм.Цяжка перажывае свой жыц- цёвы крызіс, свае няўдачы ў тэатры Арвадзій у выкананні Л. Тамільчыка. Аркадзію ў п’есе адведзена не так ужо многа мес- ца, крытыка нават указвала, што I Арвадзій слаба ахарактарызаван

СТВАРЫЦЬ УМОВЫ ПРАКТЫКАНТАМ

авружаючых яго людзей— м а ц і,; як раоотнік мастацтва, артыст.бацькі, Аркадзія, дваюраднага брата Аляксея. Унукаву нідзе не здраджвае пачуццё меры, нават Гэтую цяжкасць Л. Тамільчык, трэба сказаць, пераадолеў. Ча- самі яго Аркадзій нарат залішне

тэатральны, патэтычны, таму вельмі кантрастныя пераходы ад высокага пафасу выкрыцця кар’- ерыста Вадзіма да павутлівага еамааналізу.Паэтычнасцю, тонкім лірызмам авеяны вобраз Машы, створаны Г. Кандрашовай. Гэта— прыгожы вобраз любячай жанчыны, доўга непрызнанае каханве явой да Аркадзія перамагае ўсе цяжкасці на сваім шляху і дапамагае Арка- дзію знайсці сваё месца ў жыц- ці, вярнуць згубленую веру ў свае сілы. Г. Еандрашова ўмее перадаць пачуцці сваёй гераіні на ўсіх этапах ролі— то сама- адданную настойлівасць у сваёй дапамозе Аркадзію, то горкую іронію над сабой, то смутак ад- маўлення ад любімага чалавека, то, нарэшце, спакойнуго радасць ад прызнання свайго кахання.Значна бядней сыграла гэтую ролю Н. Еасьянава.Сімпатыі гледачоў заваяваў I. Хаўратовіч у невялікай ролі бацькі Андрэя Пятра Іванавіча. Добра перадае I. Хаўратовіч па- стаянную занятасць, працаві- тасць вучоыага, сканцэнтрава- насць яго на сваіх думках.Аднакласніцу Андрэя Галіву іграюць Л.  Чарнова і А. Шарапа- ва. X выкананні Л. Чарновай характар Галіны яркі, з падкрэс- ленымі рысамі насмошлівасці, бойкасці, а А. Шарапава выраз1- ных сродкаў для характарыстыкі сваёй гераіні не знайшла.Спадабаўся гледачам у каларыт- най ролі Афанасія Н. Панамароў, які ўпершыню выступае на на- шай сцэне. Добра вытрымлівае Н. ІІанамароў камізм сітуацый, у якія пападае Афанасій дзякую- чы сваёй натхнёнай мане. Але трэба заўважыць, што ў апошніх прадстаўленнях II. Панамароў залішне развязвы на сцэне.М. Марголіну ў гэтай ролі трэба яшчэ нямала папрацаваць, каб стварыць колькі-небудзь акрэслены вобраз.. Ціхую, сарамлівую дзяўчыну іграе М. Заслонава ў ролі Еаці. Вобраз Еаці цэласны і сам па сабс не выклікае папрокаў, але ведаючы М. Заслонаву па другіх спектаклях, хочацца пажадаць ёй большай рознастайнасці ў ігры.Новы спектакль «У добры час» заваяваў у універсітэцкага гледа- ча заслужаны поспех. Галоўная ўмова поспеху— у працяглай, на- нружанай працы над п’есаіі на- шых;акцёраў і іх кіраўніка Е. Л. Рутштэйна, той плённай нрацы, якая дала выдатныя вынікі— не асобныя акцёрскія ўдачы, а вялі- кае дасягненне ўсяго калектыву.Не будзе пераўвелічэннем ска- заць, што поспех апошняй паста- ноўкі абумоўлен і ўсёй шматга- довай работай тэатральнага ка- лектыву, які хутка будзе адзна- чаць сваеасаблівы юбілей— свой соты спектакль. А. МАЖЗЙКА.

На некаторых курсах геолага- геаграфічнага, біёлага-глебавага і ішпых факультэтаў закончылася экзаменацыііная сесія. Студэнты выязджаюць на летніою вытвор- чую практыку.Практыка дапамагае студэнтам глыбей замацаваць тэарэтычныя веды, навучыцца самастонна вы- карыстоўваць гэтыя веды ў жыц- ці. Паспяховае правядзенне прак- тыкі ў многім залежыць ад таго, у якіх умовах ява праходзіць.Леташняя практыка паказала, што студэнтам-практыкантам не былі створаны неабходныя ўмо- вы. Здавалася-б, што вучэбная і гаспадарчая часткі універсітэ- та, нашы грамадскія арганізацыі загадзя паклапоцяцца, каб не да- пусціць гэтага сёлета. Аднак і зараз, калі студэнты ўжо ад’яз- дліаюць на практыку, амаль нічо- га не зроблена, каб забяспечынь ім нармальныя ўмовы.Студэнты геолага-геаграфічна- га факультэта ў мінулым годзе не мелі дастатковай колькасці рукзакаў, геадэзічных інструмен- таў, палявых сумак, чайнікаў, вёдраў і шмат чаго іншага. Дэ- канат геолага-геаграфічнага фа- культэта некалькі разоўзвяртаў ся за дапамогай у гаспадарчую і вучэбную часткі універсітэта, але гэта не дапамагло.Студэнты-біёлагі выязджаюць на практыку на пастаянныя ба- зы універсітэта ля возсра Нарач і ў Чырвоным Урочышчы. Але ў Чырвовым Урочышчы яшчэ няма электрычнага святла, неадраман- таваны дахі памяшканняў, сту- дня, ы студэнты не маюць чыстай піццявой вады, Нездавальняю- ча пастаўлена і бытавое абслу- гоўванне. Ставцыя гэта блізка

ад універсітэта, і тут есць усе магчымасці забяспечыць студэн- таў газетамі і часопісамі, нават гарачай ежай.Аднак гэта не зроблена. Студэнты геолага-геаграфічна- га факультэта, напрыклад, вы- язджаюць у раёны Сібіры, Еаў- каза, Украіны і г. д. Мінулы год наказаў, што з гэтымі прак- тыкагогамі універсітэт не нала- дзіў цеснай сувязі. Часта сту- дэнты былі прадастаўлены самі сабе, і таму многія выходзілі на работу нясвоечасова, не ў поў- ным саставе, а таксама часта нерацыянальна выкарыстоўвалі час практыкі.Месяц назад праходзіла пася- джэнне прафкома універсітэта, на якім абмяркоўваліся мера- прыемствы па лепшаму забеспя- чэнніо студэнтаў на час практы- кі. Былі адзначаны шматлікія недахопы ў арганізацыі практы- кі. У прыватнасці адзначалася, што на геблага-геаграфічйым фа- культэце толькі 30% прыгодных палатак, астатнія патрабуюць рамонту.Пасяджэнне раіла рад важньіх і канкрэтных мерапрыемстваў. Аднак і да гэтага часу яньыЧз выкананы. I гэта, відаць, мала турбуе адказных прафкома за вучэбны сектар тт. Еастылёва і Еавальчука.Не аказвае дапамогі ў гэтай справе і камітэт комсамола (ад- казная за вучэбны сектар т. Бар- ташэвіч).ІІеадкладна, у самы кароткі тэрмін трэба зрабіць усё магчы- мае, каб забяспечыць правядзен- не практыкі студэнтаў на высо- кім узроўні.
В. МАЦКЕВІЧ.

Напярэдадні спартакіяды

Абмеркаванне аповесці аб А. МіцкевічуНядаўна на кафедры зцрубеж- най літаратуры былі абмеркаваны асобныя раздзелы аповесці бела- рускага пісьменніка Е. Садоўска- га аб ювацкіх гадах геніялыіага польскага паэта Адама Міцкевіча.Выступіўшыя ў спрэчках да- цэнты Д. Е. Фактаровіч і В. М. Цімафеева, старшы выкладчык Н. I. Лапідус і студэнты А. Маль- дзіс і В. Дронь адзначылі, што

аповесць напасана на актуальную ; вай для шляхты першай паловы тэму. Аўтар шырока выкарыстаў , X IX  стагоддзя. біяграфічныя даныя аб сувязях У аповесці не паказана, як бе- Міцкевіча з нрадстаўнікамі бела- ларускі фальклор уплываў на рускага народа, аб яго ўдзеле ў : фармаванне творчасці паэта. таварыствах філаматаў і філарэ- Маюцца і моўныя недахопы. таХ- . ! У заключэнне Е. Садоўскі па-Аднак вобраз вялікага паэта | дзякаваў прысутных за карысныя дадзен некалькі схематычна. Міц- заўвагі і парады і абяцаў закон-кевіч у многіх выпадках асучас- нен, гаворыць мовай, не ўласці- чыць аповесць да стагоддзя з дня смерці пэта.

У  апошні час адзначаецца значнае паляпшэнне работы спар- тыўных секцый універсітэта. Ня- гледзячы на летнюю сесію, паста- янна праходзяць трэніроўкі ба- скетбалістаў, валейбалістаў, лыж- нікаў. У пералічаных секцыях пра- вільна пастаўлена фізкультурна- выхаваўчая работа, амаль усе члены секцый трэніруюцца -рэгу- лярна. Некалькі палепшылася ра- бота ў гімнастычнан, лёгкаатле- тычнай секцыях, а таксама ў фехтавальшчыкаў, веласіпедыстаў і плаўцоў. Спартсмены нашага уні- версітэта сумленна рыхтуюцца да спартакіяды вышэйшых навучаль- ных устаноў Беларусі, якая адбу- дзецца 1—5 ліпеня.Але не ўсе спартсмены зборнай каманды універсітэта добра разу- меюць свае задачы. Многія лічаць, што выступіць можна без папярэд- няй трэніроўкі, за лік здабытых у мінулым навыкаў. Такая думка па- мылковая. На спаборніцтвах, дзе каманда Б Д У  будзе змагацца з калектывамі фізкультурнага і по- літэхнічнага інстытутаў за кож- нае ачко, такі спартсмен не зможа паказаць сваііго лепшага выніку. А гэта адаб’ецца на камандзе, го- нар якой ён абараняе.Акрамя віны, якую нясуць лёг- каатлеты— Бацюкін, Бойка, Хлын- цаў, веласіпедысты—Ш эвуха, Маў- рына, Кошкіна, Залатуха і нека- торыя другія спартсмены, якія дрэнна наведваюць секцыі, адказ- насць нясе і кафедра фізічнага вы- хавання. Яна і да гэтага часу не наладзіла сувязі з камітэтам ком- самола, каб устанавіць кантроль за ходам заняткаў у секцыях.

Камітэт комсамола таксама ма- ла ўдзяляе ўвагі спартыўнай ра- боце. Нядаўна на пасяджэнні ка- мітэта комсамола адказны за фізкультурны сектар А. Рабушка ўнёс прапанову, каб кожны член камітэта ўзяў на сябе кантроль за работай якой-небудзь секцыі. Прапанову адобрылі, але ніхто так і не ўзяў на сябе гэтага да- ручэння.Дрэнна абстаяць справы . ч з  будаўніцтвам універсітэцкага ста- дыёна. Заўсёды чаго-небудзь не- хапае: то людзей, то лапат, то машын, то будаўнічых матэрыя- лаў.Днямі рэктарат універсітэта за- цвердзіў склад спартыўнаіі каман- ды Б Д У  ў колькасці 90 чалавек. Створана камісія па падрыхтоўцы нашых спартсменаў да спарта- кіяды і намечаны адказныя за ра- боту кожнан секцыі: Кушнароў і Коржык—за лёгкую атлетыку, Шапялевіч—за гімнастыку, Ан- куда—за баскетбол, Зуммергард— за валейбол, Собалева— за пла- ванне, Болдырава і Хрэнаў—за фехтаванне, Троіцкі і Рэцкі—за веласпорт.Прадстаячыя спаборніцтвы бу- дуць аглядам усёй культурна-маса- вай работы ў В Н У  за.прайшоўшы навучальны год. Пачэсны абавя- зак усіх нашых спартсменаў,—уме- ла спалучаючы вучобу з споргам, настойліва і ўпарта авалодЕцць спартыўным майстэрствам з тым, каб адстаяць на спартакіядзе го- нар нашага універсітэта.
А. УХАНАУ.
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