ПР0ЛЕ7АРБІІ ЎСІХ КРАІН, ЕДНАЙЦЕСЯ!

о р і ан р эктарата. яартбюро, камігэта Л К С М Б , прафкома і мясцкома
Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя В. І. Леніна.

ііяініна
22 студзеня ?954 г.

№ 1 ( 187)

Цана 20 к*п

В ІМЕНЕМ ЛЕНІ НА
Трыццаць год прайшло з дня смерці занавальніка нашай слаўнай Еомуністыч
іай партыі, арганізатара першай у свеце
оовецкай
соцыялістычнай
дзярлгавы,
нравадыра мілшароднага рэволюцыйнага
зуху, друга і настаўніка працоўных усяго
■вету — незабываемага Владзіміра Ільіча
Іеніна.
Усе гэтыя трыццаць год совецкі народ,
кіруючыся бессмяротнымі ленінскімі ідэтці, пад кіраўніцтвам мудрап Еомуністычнай партыі, упэўнена ідзе па ленінскаму
шляху. ІІаш рух уперад, да комунізма —
чепераможны, бо няма ў свеце такой сілы,
якая здолела-б перашкодзіць нашай гіганцкай стваральнай рабоце.

В . В. МАЯКОЎСКІ

В. І. ЛЕНІН
(урывак
Партыя —■
гэта
адзіны ураган,
да таго
з галасоў спрасаваны
ціхіх і тонкіх,
ворагаў
умацаванні
лопаюцца ад яго,
як у кананаду
ад гармат
перапонкі.
Дрэнна чалавеку,
калі ён адзін!
Гора аднаму,
адзін не воін,—
кожны дужэйшы
пан над ім,
і нават слабейшьш,
калі іх двое.
А калі партьіяй,
малыя ўсе,
сталі мы,здавайся вораг,
памрэш усялякі
Партыя —
рука мільённапалая,
сцятая ў адзін
ыагутны
кулак.
Партыя —

гэта мільёнаў ндечн

з паэм ы )
I

ўзняліся,
адны да другіх
сабраныя шчыльпа.
Ііартыяй
будоўлі
ў неба ўзвысім,
адзін аднаму
пасабляючы пільна.
Партыя —спінны хрыбет рабочага класа.
Партыя —•
неўпіручасць Еашае справы.
Партыя — адзінае,
што мне не здрадзіць,
Сёння прыказчык, а заўтра
царствы сціраю з карты я.
Мозаг класа,
справа класа,
слава класа —вось што такое партыя!
Партыя і Ленін —
двайня братняя,—
аднолькава іх
маці-гісторыя
ацэніць.
Ыы гаворыы — Ленін,
разумеем —
партыя,
мы гаворым - партыя,
разумеем ■=-

Ліні§.

Бліскуча споўнілася геніяльнае ленінркае прадказанне: наша краіна стала масутнай і багатай соцыялістычнай дзяржачай, самай перадавой у свеце ў эканамічных і культурных адносінах. Завяршэнне
пабудовы соцыялістычнага грамадства і
частуповы пераход ад соцыялізма да кочунізма з’яўляецца сусветна-гістарычнай
заваёван совецкіх лтдзен.
Велізарную ролю ў пабудове комуністычнага грамадства адыгрывае перадавая
совецкая
навука. Выконваючы вялікі
ленінскі запавет аб неабходнасці цеснай сувязі навукі з практыкай соцыялістычнага
будаўніцтва, нашы совецкія вучоныя ра^ам з усім шматмільённым совецкім народам прымаюць самы актыўны ўдзел у
ажыццяўленні велічных прадначартанняў
ооднай Комуністычнай нартыі і мудрага
Оовецкага ўрада.
Самая перадавая ў свеце совецкая навука, штодзённа развіваючыся па ленінскіх
запаветах, аддана служыць кароду, аказвае
ўсямерную і ўсебаковую дапамогу працоўным нашай неабсяжнап Радзімы ў іх
ы'ганцкай барацьбе за ўмацаванне роднай
іраіны, за ўздым маральных і духоўных
сіл народа, за палепшанне матэрыяльнага
і культурнага ўзроўню жыцця ўсіх членаў нашага соцыялістычнага грамадства.
Свой сціплы ўклад у гэту вялікую і
танаровую справу ўносіць і калектыў на-

шага універсітэта, які носіць імя вялікаг
Леніна. Гэта да многага абавязвае нагаы:
выкладчыкаў і прафесараў, наша студэн
цтва, нашых рабочых і служачых. Апраў
даць вялікую чэсць, аказаную нашамі
універсітэту, заўсёды і ўсюды быць вар
тымі імені вялікага правадыра— з такоі
думкай жыве і прадуе дружны і згурта'
ваны універсітэцкі калектыў.
Вялікі Іенін заклікаў моладзь упартг
і настойліва авалодваць усім багаццел
ведаў, выпрацавзных чалавецтвам. Бе
тэтага нельга пабудаваць комуністычшг
грамадства, вучыў ,ён. Студэнты
Бела
юускага дзяржаўнага універсітэта, засвой
ваючы ленінскія запавсты, нястомна авало,
ваюць перадавой совецкай навукай. У гэ
■"ыя дні студэнты нашага уг-ііверсітэтг
трымалі справаздачу перад Радзімай аі
той вялікай рабоце па авалодваншо всдамі, якая была прароблена на нрацяг;
чінуўшага семестра.
Папярэднія вынікі экзаменацыйнай се
сіі сведчаць аб тым, што студэнты Белаоускага
дзяржаўнага універсітэта імі
В. I. Іеніна ўпарта і многа папрацавалі
набылі нямала каштоўных ведаў.
Глыбока і настойліва вывучаюць ету
дэнты універсітэта працы класікаў марк
сізма-ленінізма. Творы В. I. Іеніна з’яў
ляюцца настольнымі кнігамі нашых студэнтаў. 3 іх яны чэрпаюць упэўненасш
V таржастве справы комунізма, узбагача
юць сябе ведагаіем шляхоў пабудовы комуністычнага грамадства.
Наш універсітэт заснаваны па ўказанчю вялікага Іенінз. Ііаш універсітэт ыосіце
яго неўміручае імя. У вучобе, у гірацы,
у паўсядзённым жыцці,— усюды, куды-і
яі паслала нас Радзіма, дзе-б ні давялост
чам працаваць, будзем дастойнымі вучнямі Іеніна, нашага настаўніка і правадыра,
апраўдаем высокае і ганаровае званш
ленінцаў.
Пад сцягам Іеніяа, пад вадзіцельствам
Еомуністычнай партыі ўперад да перамогі
комунізма!

Выдунэннэ кандыдата ў састаў выбарнай камісіі
Беяарускай ССР па выбарах у Совет Нацыпналькасцей
16 студзеня самая вялікая зала біяла- вых супрацоўнікаў. Ад імя комеамольцау
гічнага корпуса — аудыторыя Л1: 58 — і моладзі універсітэта я падтрымдівато вьібыла перапоўнена: студэнты і навуковыя іучэнне Еанстанціна Ігяацьевіча Лукашосунрацоўнікі, рабочыя і служачыя універ- па ў члены выбарчай камісіі Ееларускай
сітэта сабраліся для таго, каб вылучыць ССР. Усюды, куды-б ні пасылалі яго па
свайго кандыдата ў склад выбарчай камі- рашэнгао партыі, Канстанцін Ігнацьевіч
сіі Беларускай ССР па выбарах у Совес заўсёды апраўдвае давер’е партыі. Мы
Нгіцыянальнасцей Вярхоўнага Совета СССР. ўпэўнены, што Канстанцін Ігнацьевіч і
Нершае слова- старшынствуючы дацэнг цяпер апраўдае наша давер’е.
Дацэнт С. В. Калішэвіч у сваім выетупП. Ф. Пратасеня прадастаўляе I. М. Ігнаценка, сакратару партыйнага бюро унівеіі- ленні адзначыў, што рэктар універсітэта
К. I. Іукаш оў — дастойнейшы кандыдат
сітэта.
у члены выбарчай камісіі ад нашага
Ззла сустракае апладысментамі прапанокалектыва.
ву I. М. Ігнаценка вылучыць у склад выСход студэнтаў, навуковых супрацоўпібарчай камісіі БССР па вьібарах у Совег
каў, рабочых і служачых універсітэта
Нацыянальнасцей Вярхоўнага Совета СССР
адзінадушна пастанавіў вылучыць у склад
рэктара універсітэта, прафесара Канстан
выбарчай камісіі Беларускай ССР па выціна Ігнацьевіча Іукашова.
барах у Совет Нацыяналыгаецей ВярхоўнаГорача падтрымлівае прапаноЕу I. М. га Совета СССР Іукашова Канстанціяа
Ігнаценка прарзктар па вучэбнай частцы Ігнацьевіча, 1906 года нараджэння, члена
Е . К. Азаранка.
КІІСС, рэктара Беларускага дзяржаўнага
універсітэта
імя В. I. Ізніна.
На трыбуне— студэнтка III курса хімічнага факультзта Мая Марчанка.
Указам ІІрэзідыума Вярхоўнага Совета
— ■Вылучэнне ў склад выбарчай камісіі Беларускай ССР рэктара нашага універ • ВССР К. I. Іукаш оў зацверджан членам
сітэта —-гаворыць яна,—- вялікі гонар длл выбарчай камісіі Беларускай ССР па выуніверсітэта, для яго студзнтаў і навуко- барах у Совет Нацыянальнасцей.
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КАДРЫ

30 ГОД БЕЗ ЛЕНІНА, ПА ЛЕНІНСКАМУ ШЛЯХУ |
30 год таму назад, 21 студзеня
1924 года памёр вялікі стваральнія
Еомуністычнай партыі і Совецкап
дояржавы, наіівялікшы геній чалавецтва, ліобімы правадыр і настаўнік
уеіх народаў— Владзімір Ільіч Ленін.
Ніколі яшчэ пасля Маркса— заснавальніка навуковага ко’ыунізма —
партыя. вяліКага вызваленчага руху
пролетарыята не стварала такой
гіганцкан фігуры, як В. I. Ленін.
«Усё што ёсць у пролетарыяце
сапраўды вялікага і гераічнага,—
гаварыў у звароце ЦК партьіі з
прычыны смерці В. I. Леніна,— бясстрашны розум, жалезная, незгібаемая, усёперамагаіочая воля, свяшчэнная нянавісць, нянавісць смяротная да рабства і прыгнечання,
рэволюцыйны запал, які рухае гара
мі, бязмежная вера ў творчыя сілы
мас, вялізны арганізацыйны геній,—
усё гэта знайшло сваё цудоўнае ўвасабленне^ў Леніне, імя якога стала
сімвалам новага свету ад захаду да
ўсходу, ад поўдня да ноўначы».
Імя вялікага Леніна неразрыўна
звязана з усёй гісторыяіі нашай
Еомуністычнай партыі . і соцыялістычнан дзяржавы.
Па працягу многіх год В. I. Ленін
Еыступаў як верны прадаўжальнік
вучэння К. Маркса і Ф. Энгельса.
Творча развіваючы марксізм у новых
гістарычных умовах, ён разгарнуў
няшчадную барацьбу супраць яўных
і скрытых ворагаў марксізма, суп
раць усякіх праяўленняў апартунізма ў руху працоўных, за арганізацыю і згуртаванне сіл пролетарыята
над сцягам рэволюцыннага марксізма.
У пачатку XX стагоддзя цэнтр
рэволюцыйнага руху перамясціўс.і
ў Расію, дзе рыхтавалася вялікая
народная рэволюцыя супраць царскага самадзярлсаўя, супраць рэшткаў прыгонніцтва. Расія была вузлавым пунктам усіх супярэчнасцеіі
імперыялізма і найбольш елабым
звяном у сістэме міравога імперыялізма. Буржуазна-дэмакратычная рэволюцыя тут павінна бы.та перарасці ў рэволюцыю соцыялістычную.
Расія стала радзіман ленінізма —
марксізма эпохі імперыялізма і пролетарскіх рэволюцьш. У гэтай гіста
рычнай абстаноўцы з усёй вастрынёй паўстала пытанне аб стварэнні
рэволюцыішай марксісцкан партыі.
Абагульняючы вопыт развіцця
рэволюцыйнай барацьбы, вопыт міжнароднага рэволіоныйнага руху ў
эпоху імперыялізма, Б. I. Ленін
распрацаваў вучэнне аб партыі як
кіругочай і арганізуючай сіле пролетарыята ў барацьбе за ўладу. Ён
упершыню ў гісторыі
марксізма
паказаў, што без рэволюцыйнай партыі немагчыма заваявапь дыктатуру пролетарыята, пабудаваць соцыялізм і комунізм. Ленін распрацаваў
трывалыя нормы партыйнага жыцця, прынцыпы партыйнага кіраўніцтва, паказаўшы, што партыя павінна быць жывым, самадзейным,
несугіынна развіваючымся арганізмам
баявой арганізацыян пролетарыята,
якая магутна стальным адзінствам
сваіх радоў, сваён стражайшай дысцыплнчан.
Ленін распрацаваў ідэалагінныя

асновы марксісцкан партыі, высока і В. I. Ленін высока цаніў кіруючую
ўзняў значэнне рэволюцыйнай тэо- ! і накіроўваючую ролю Еомуністыч| най партыі, называючы яе розумам
рыі.
Ленін адстаяў на II з’ездзе РСДРТТ і сумленнсм нашай эпохі. Дзякуючы
рэволіоітыйную праграму, у якон мудрай палітыцы Еомуністычна:
асноўнай задачай партыі лічылася партыі, совецкі народ, выконваючы
б&рацьба за дыктатуру пролета- зг.наветы Леніна, за кароткі тэрміі
здзейсніў
найвялікшае
соцыялі
рыята.
У барацьбе з меншавікамі і апар-. стычнае пераўтварэнне, і наша кра
туністамі вялікі Ленін распрацаваў іца з эканамічна адсталай ператваг.рганігацыйныя, тактычныя і тэа- рылася ў перадавую і магутную сорэсычныя асновы партыі новага г•ыі;ліетк-іную дзяржаву.
У нашы дні, у перыяд пабудовы
тыпу — партыі денінізма. Гэта з’явілася важнейшай умовай для афар- г.чмунізма партыя мабілізуе і аргамлення большэвікоў у самастойную нізоўвае творчыя сілы совецкага наэода на барацьбу за далейшы ўздым
марксіецкую партыю.
хіерамога г.еніяльнага ленінскага народнай гаепадаркі, за выкарыплана
стварэння
рэволюцыйнай оташ-іе ўсіх рэзерваў і магчымасцей
уія паспяховата выканання нашага
марксісцкай партыі— партыі соцы
яльнай рэволюцыі і дыктатуры про- пяцігадовага плана. развіцця народлетарыята паказала, што ў асобе най г'аспадаркі СССР, задач, якія паЛеніна расійскі і міжнародны про- ставілі нерад краінай XIX з’езд ЕПСС
летарыят мае вялікага
тэарэтыка V йвраснеўскі Пленум ЦЕ партыі.
Абатулышючы багацеіішы вопыт
марксізма, сапраўднага. стратэга р э-,
волюцыі, які празорліва прадбачыў пабудовы'соцыялізма ў нашай краіперепектывы развіцця руху. пра- не і вопыт міжнароднага вызвален-цоўных мас, горнага арла, не веда- чага руху, вялікі прадаўжальнік
справы В. I. Леніна I. В. Сталін
ючага страху ў барацьбе. .
Перамога Вялікай Еастрычніцкай т; о'рча развіў марксісцка-ленінскае
соцыялістычнай рэволюцыі завяр- вучэнне ў новых гістарычных умошыла гераічную барацьбу Еомуні- ках і ў цэлым шэрагу пытанняў
стычнай партыі за вызваленне на- узбаганіў рэволюцыйную тэорыіо нородаў Расіі, выратавала краіну ад вымі палажэннямі. Пасля смерці
нгцыяналыіай катастрофы, вывела В. I. Іеніна I. В. Сталін амаль
нашу .Радзіму н а . шлях-шібудовьі- трыццаць год вёў партыю і совсцкі
соцыялізма. Гэта перамога стала народ ад адной перамогі да другой.
Поспехі совецкага народа ў мірмагчымай таму, гато наша партыя
была ўзброена новымі тэар.этычнымі ным гаепадарчым і культурным буналажэннямі і вывадамі, якія зрабіў даўніцтве сцвярджаюць жыватворБ. I. Ленін на аснове глыбокага ана- чую сілу ідэй ленінізма, нерамогшых
лізу імперыялістычнай стадыі раз у нашай краіне і ўсё болып авалодвіцця капіталізма, на аснове абагуль- ваточых свядомасціо працоўных мае
нення вопыту рэволюцыйнай бараць- ва ўсім свеце. Міжнародны рэвобы рускага пролетарыята і міжна- люцыйны і рабочы рух развіваецца
пад магутным уплывам ідэй ленінізрсднага рэволюцыйнага руху.
Нанвялікшым навуковым адкрыц- ма, пад уздзеяннем прыкладу нашаіі
партыі,
цём Б. I. Леніна з’явіўся яго гені: Радзімы, Еомўністычнай
яльны вывад. аб магчымасці . пера- Совецкага Саюза. Вялікая Еаетрычмогі соцыялізма- першапачаткова ў ніцкая соцыялістьгчная рэволюцыя
нямногіх, або нават у адной, аеобна прабудзіла мільённыя масы працоўўзятай капіталістычнаіі краіне. Гэ- ных на барацьбу супраць імперыяты вывад быў зроблен Леніным на лізма, за сваё вызваленне ад ланцуаснове адкрытага ім закона нераў- гоў капіталістычнага рабства.
намернасці эканамічнага і палітычРост соцыялістычнага лагера і
нага развіцця капіталізма ў эпоху аслабленне пазіцый капіталізма выкліваюць злосць у лагеры іыперыяімперыялізыа.
Важнейшым укладам у марксхсц- лістаў, выклі-каюць актывізацыю
кую тэорыю з’яўляецца геніяльны ўсіх рэакцыйных сіл, іх ліхаманкавывад Леніна аб тым, што не пар- вае імкненне падар'ваць растучуго
ламенцкая рэспубліка, а рэспубдіка моц лагера ыіру, дэмакратыі і соцыСоветаў з’яўляецца найлепшай фор- ялізма.
Здзяйенягочы гіганцкую праграму
ыай дыктатуры пролетарыята.
Кіруючыся марксісцка-ленінскай мірнага будаўніцтва, Совецкі Сатоз
тэорыяп,’ наша нартыя атрымала пе- паслядоўна праводзіць мірную парамогу ў соцыялістычнай рэволю- літыку. Разам з тым совецкі нароі
цыі, стварыла першую ў свеце со- заўсёды памят-ае аб капіталістычцыялістычную дзяржаву.
ным акружэнні і каварных прогауВ. I. Ленін заўсёды вучыў, што ках імперыялістаў, пільна ахоўвае
моц і непераможнасць нашай партыі справу міру, рыхтуе сваю Радзіму да
ў неразрыўнай сувязі з народам. актыўнан абароны.
Уся дзейнасць Еомуніетычнаіі пар- ) Совецкія людзі законна ганарацца
тыі прасякнута глыбокай верай з сваёй роднай Еомуністычнай парнарод. В. I. Ленін нсаднаразова пад- тыяі;, створанай і выхаванай вялікім
крэеліваў, гато совецкая дзяржава Леніным, нашай магутнай шматнамоцна свядомасцю мас. Ён заклікаў цшатальнай дзяржавай, асновы якоі'і
усяыерна развіваць ініцыятыву і I закладзены Леніным.
актыўнасць працоўных. Толькі той
Пад сцягам ленінізма, пад кіраўпераможа і ўтрымае ўладу, указваў ніцтвам
вялікай
Еомуністычнаіі
В. I. Іенін, хто верыць у народ, хто партыі совецкі народ упэўнена ідзе
акунаецца ў крыніцу ясывой на- ўперад, да комунізма.
роднай творчасці.
Дацэнг Б. I. МАЦКО.

Калектыў універсі гэта свята ўшаноўвае памяць
У абстаноўцы вялікага палітыч- у свеце Совецкай дзяржавы Владзінага і нрацоўнага ўздыму, з непа- міра Ільіча Леніна.
рушнай верай у таржаство непера21 студзеня адбылося ўрачыстаможных ідэн ленійзма адзначылі жалобнае паседжанне, на якім дацэнт
студэнтьг і выкладчыкі
нашаг.ч В I. Мацко зрабіў даклад «30 год
універсітэта трыццатуіо гадавіну і без Леніна, па ленінскаму шляху»
дня с'мерці геніяльнага правадыра
Вучоны Совет універсітэта прапрацоўных усяго свету, заснаваль- вёў паседжаше, на якім былі заніка Комуністычнай нартыі Совец- слуханы даклады прафесара I. Н.
кага Саюза і стваральніка першан Лушчьіцкага, дацэнтаў Е. Е . Аза-

Леніна

і ранка, В. I. Мацко, Б. А. Тамашэвіча аб ро'лі В. I. Леніна ў стварэнні
Комуністычнай партыі і Совецкаіі
дзяржавы, аб распрацоўцы В. I.
Леніным ідэалагічным, арганізацый
яых і тактычных асноў партыі.
ІІа факультэтах вышлі спецыяльныя нумары насценных газет, прысвечаныя 30-годзю з дня сыерці
В. I. Леніна.

З А К Л /К У ПАРТЫІ

пялікую палітычную і арганізатарскую
работу сярод працаўнікнў
сельскай гаспадаркі.
Пастановы вераснёўскага Пленума
ЦЕ ІШСС абавязваюць усіх комунізтаў аддаць свае сілы і энергію
еыкананню гэтай адказнай і важнай
для ўсёй Радзімы задачы. 3 вялікім
каданнем і натхненнем да працы
арыняў я прапанову партыйнай арганізацыі выехаць у сельскую мясцоваець для работы па ажыццяўтенню пастаноў вераснёўскага Плечума ІІ'Е ЕІІСС. Я буду выконваць
ібавязкі загаічыка аддзела прапа*
"анды і агітацыі- Крупскага райкоча ЕПБ. Гэта важнае і ганаровае
даручэнне— праводзіць палітычную
і прапагандысцкую работу сярод
, калгаснага
сялянства,
занятага
і зараз выкананнем рашэнняў партыі
Комуяістычная партыя і Совецкі . і. ўрада аб уздыме сельсвай гаспаўрад ствараюць усе ўмовы для па- 1даркі.
Я запэўняю партыйную арганізаспяховага вырашэння ўсенароднай
задачы — вытворчасці ў нашай цыю і ўвесь калектыў універйтэта,
чгто ганаровую задачу, ускладзеную
враіне багацця сёльскагаспадарчых
; на мяне партыяй, выканаю з чэсцю.
прадуктаў. Еаб наспяхова справіцца
А. ЗЮБА.
з гэтай задачай, неа^ходна правеспі.

Ш ЧЫРАЯ ЎДЗЯЧН АСЦ Ь
Студэнты Беларускага дзяржаўна- журналістыкі Музе Заслонавай, якаэ
га універсітёта аказваюць вялікую ііасказала пра жыццёвы шлях і гелапамогу калектыву нашага завода. раічныя подзвігі свайго бацькі Героя
Паміж студэнтамі і рабочымі завя- Совецкага Саюза Еанстанціна Зазаліся сапраўдныя сяброўскія адно- слонава. Люда Сукала, студэнтка
IV курса філалагічнага факультэта,
сіны.
прачытала цікавую лекцыю аб Зоі
Над інтэрнатамі аўтазавода шэфЕасмадзем’япскай. Цёпла сустракаствуюць студэнты філалагічнага фашць рабочыя
сваіх
агітатараў
культэта. Рэгулярпа, кожную сератт. Рушкевіч, Гарбатоўс-куіо, Сабаду, яны прыязджаюць правесці заленка і другіх.
няткі з адстаючымі вучнямі вячэрКалектыў аўтазаводскай моладзі
ньх школ працоўнай моладзі. А кож
цёпла сустрэў удзельнікаў мастацны чацвер студэнты-агітатары пракай самадзейнасці універсітэта, якія
водзяць гутаркі ў пакоях інтэрнавыступілі на вечары адпачынку я
таў. Гэта дапамагае комсамольскай
вялікім канцэртам. У далейшым
арганізацыі завода ў яе рабоце па
можна будзе часцей абменьвацца
павышэнню
ідэйна-палітычнага
канцэртамі мастац&ай самадзейнасці,
ўзроўшо працоўнай моладзі.
нраводзіць сумесныя вечары адпа3 вялікай удзячнасцю гавораць чынку.
рабочыя аб лепіпых шэфах-кансульЯшчэ, на жаль, не ўсе студэнтлі
тантах, якія до'брасумленна адносяц- добрасумленна выконваюць даручэнца да сваёй працы. Студэнты I. Па- ні; ыногія агітатары пасля некаль
лонскі, А. Біркоў, В. Ерэсік, А. Все- кіх гутарак перасталі з’яўляцца на
віцкі, С. Цыбулька рэгулярна дапа аўтазавод. Напрыклад, т. Давыдчык
магаюць адстаючым па матэматыцы. адмовілася праводзіць гутаркі ў інБудучыя
філолагі I. Пашкевіч, тэрнаце ў перты-ж дзень і болып да
Г, Ляшкевіч, М. Зубалевіч і 3. Мі- і нас не прыязджала.
яановіч пішуць з адстаючымі дыкАд імя працоўнай моладзі я х а %
танты па рускай мове, растлумач явярнуцца да грамадскіх арганізацый
ваюць незразумелыя пытанні па універсітэта з просьбай, каб да нас
рускай літаратуры.
прыязджала значна больш кансульХочацца адзначыць добрасумленныя адносіны да даручанай справы
студэнта III курса аддзялення журналістыкі А. Мальдзіса, які сур’ёзна
аднёсса да падрыхтоўкі канфе-рэнцыі чытачоў на нашым заводзе. 3
вялікай. цікавасцю праслухалі рабо : чыя яго лекцьпо «Поль Робсан—
! пясняр міру». ІІаша моладзь. удзяч1 на студэ-нтцы II курса аддзялення

тантаў па матэматыцы, рускай і беларускай мовах, каб студэнты часцей
чыталі для рабочых цікавыя лекцыі.
Мы спадзяемся, што шэфства універсітэта над нашым заводам перарасце ў сапраўдную дружбу двух
калектыват.

В. ДМІТЗРНА,
кэмсорг ЦН ВЛКСМ на Мінскім
аўтазаводзе.

У час зімовых канікул
Прафком і яраўленне клуба універсітэта распрацавалі цікавы і змястоўны план правядзення зімовьп
канікул. Намечана правесці шэраг
культурна-масавых, палітыка-выхаваўчых і спартыўных ыерапрыемстваў. Будуць арганізаваны культпаходы на спектаклі «Каварства і
любоў» і «Простая дзяўчына», экскурсіі ў музеі.
Наладжваецца агіттурысцкі паход у падшэфныя калгасы Дзержын;кчга раёна. 3 мэтай папулярызацыз
Фізкультуры і спорту актывісты
ДТСААФ і ДСТ «Навука» універсітэта наведаюць калгас «Еомінтэрн»
Дзержынскага раёна.

]

У час зімовых канікул адбудзецца
сустрэча студэнтаў універсітэта са
енартсменамі ВНУ Масквы, Ленінграда і Іііева— удзельнікамі лыжных і
канькабежных спаборніцтваў на пяр
шынства Цэнтральнага Совета ДСІ
«Навука». У клубе БДУ будуць прачытаны тры лекцыі для выбаршчыкаў-студэнтаў. Арганізуецца прагл'гд
] яовых навукова-папулярных і дакўментальных фільмаў.
[ 25 студэнтаў правядуць зімовыя
канікулы ў
дамах
адпачынкц
«Блонь», «Ждановічы», «Ашмяны»
Нрафкомам атрыманы 25 экскур
і еійных пуцёвак у Маскву і ЛеніН'
| град.
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ВЯЛІКАЕ СВЯТА БРАТНІХ НАРОДАЎ

ГАВОРДІДЬ ЭКЗАМІНАТАРЫ

300 год уз'еднання Украіны з Расіяй

Што паказалі экзамены
па дыялектычнаму матэрыялізму

18 студзеня гэтага года народы
ўсяго Совецкага Саюза ўрачыста
адзначылі
300-годдзе ўз’еднання
Украіны з Расіяй. Гэта выдатная
дата— вялікае свята дружбы не
толькі украікскага і рускага, але
і ўсіх народаў СССР.
Уз’еднанню Украіны з Расіяй
папярэднічала шматгадовая барацьба украінскага яарода з чужаземнымі захопнікачі, якія імкнуліся растаптаць яго гаспадаркў і культуру.
Дружба і супрацоўніцтва рускага
і украінскага народаў сваімі корнямі ўваходзіць у глыбіню вякоў. Кіеўская Русь з’яўляласд гістарычнай
калыбеллю трох брацкіх народаў—
рускага, украінскага і беларўскага.
Пасля распадзення Кіеўекай дзяр
жавы украінскі народ трапіў у залежнасць да Рэчы Паспалітай. Гэта
му штучнаму адмежаванню ад брацкіх народаў Украіна аказала мацнсйшае сўпраціўленне. Паўетанні
пад кіраўніцтвам Крыштофа Касінскага (1591— 93 гг.), Северына
Налівайкі (1595 г.), Пятра Сагайдачнага, Паўла Бута, Дзмітрыя Гуіія
др. уздьшалі на барацьбу дзесяткі
’ты^яч украінскіх сялян і казакаў,
якія не жадалі прымірыцца з прыгнётам.

— Я вызвалю ўвесь украінскі на- Украіне ў саставе Рэчы Паспалітай
род з польскай няволі. Ва ўсён перашкаджала канкурэнцыя польскіх
Украіне не застанецца ніводнага гандляроў, якія бяспошлінна ўвозілі
інязя і ніводнага шляхціча,— гава- свае вырабы на Укоаіну. Бязмерная
эксплуатацыя
украінскіх
сялян
рыў Багдан Хмельніцкі.
разбурала
сялянскую
гаспадарку,
У некалькіх жорсткіх бітвах атрады Хмельніцкага разбілі палякаў вяла да поўнага заняпаду ўсён эка(каля ракі Жоўтыя Воды, каля номікі ў цэлым.
У з’еднанне брацкіх народаў было
В'авсуня, каля ракі Піляўкі і г. д.).
Паўстанні ахапілі ўсю Украіну ; неабходна і таму, што адзіная кульсуседнія раёны Беларусі. Сялянскія тура рускага і украінскага народаў
атрады беларускіх паўстанцаў паі патрабавала культурнага збліжэнніі
кіраўніцтвам Небабы і Ерывашапкі ім. Да таго-ж больш магутная і цэнтадцягнулі на сябе сілы літоўска- ралізаваная Руская дзяржава магла
польскай шляхты. Гзта акалічнасць абараніць Украіну ад знешніх вораспрыяла развіццю цаўстання на гаў.
Украіне.
Такім чынам уз’еднанне Украіны
з Раеіяй дыктавалася як эканамічнымі, так палітычнымі і культурнымі інтарэсамі.
18 студзеня 1654 года на ІІераяслаўскай Радзе (у горадзе Пераяслаўлі) было абвешчана ўз’еднанне
украінскага народа з рускім. Гэта
надзея адыграла велізарную ролю ў
далейшым лёсе украінскага народа.
У тэзісах аб 300-годдзі ўз’еднання
Украіны з Расіяй гаворыцца, што
«актам уз’еднання украінекі народ
замацаваў гістарычна склаўшуюся
сумесную і неразрыўную сувязь з
рускім народам, у асобе якога ёя
знайшоў вялікага саюзніка, вернага
таварыша і абаронцу ў барацьбе за
сваё соцыяльнае і нацыянальнае
вызваленне».
Украінскі на-род рука аб руку з
■рускім і другімі братнімі народамі
! Расіі зверглі царскі рэжым і пабу' давалі новае, соцыялістычнае грамадства. Іт гады рэволюцыі і грамадзянскай вайны працоўныя Укра
| іны з асаблівай яснасцю адчулі
| брацкую дапамогу рускага народа ў
! вызваленні ад прыгнёту царызма і
і іншаземнай інтэрвенцыі. У творчым супрацоўніцтве з рускім і дру,гічі народамі СССР украінскі народ
стварыў сваю нацыянальнуго дзяржаву, сваю культуру.

Беларускія сяляне таксама не
стаялі ў баку ад нацыянальна-вызваленчай барацьбы украінскага народа. Атрады Налівайкі і другіх кіраўнікоў сялянскіх паўстанняў заўсёды знаходзілі падтрымку на тэрыторыі Бе-ларусі. Барацьба беларускіх
Багдан Хмельніцкі ўжо ў 1648—
сядян адцягвала сілы Рэчы Паспа1619 гадах ■пачынае перагаворы з
літай, садзейнічаючы росту вызва
рускім урадам аб далучэнні Украіны
ленчай барацьбы на Украіне.
да Расіі. Гэтых перагавораў болып
Асабліва моцны ўздым нацыяусяго баяліся польскія дыпламатьі,
нальна-вызваленчага .руху пачаўся
якія не хацелі, каб Украіна перайў сярэдзіне 17 стагоддзя. Дэнтрам
шла пад уладу рускага цара. Руекі
гэтага руху на Украіне было Запаўрад са спачуваннем адносіўся да
рожжа, куды збягаліся тысячы абязжадання украінскага народа, але ў
доленых сялян. Тут ствараліся атгэты час (1648— 1649 гг.) не был-.і
рады казакаў. Нізавое казацтва часта
яшчэ аб’ектыўных умоў для ўз’едпаўставала як супраць засілля паУ гады Вялікай Айчыннай вайны
нання. Справа ў тым, што Расія ке
лякаў, так і супраць казацкаіі
была падрыхтавана да вайны з Рэч- народы Совецкага Саюза дапамаглі
старшыны. Але гэтыя паўстаню
чу Паспалітай, якая-б (вайна) аба- Украіне ліквідаваць небяспеку зажорстка падаўляліся. 3 1639 па
вязкова ўзнікла. Толькі пасля 1651 кабалення нямецкім фашызмам.
] 648 год наглядаецца спад барацьУзначальвасмы
Еомуністычнай
бы, але гэта было толькі зацішшам года перагаворы з рускім урадам
пдртыяй
Совецкага
Саюза,
украшскі
перад бурай. ІІарод рыхтаваўся да далі станоўчыя вынікі. Пытанне аб
народ
у
кароткі
тэрмін
аднавіў
сваю
новых бітваў з ворагам
далучэнні Украіны да Расіі было
эканоміку і культуру. Зараз УкраіВелізарная заслуга ў арганізацыі разглсджана на Земскім Саборы. на разам з усім совецкім народам
нацыянальна-вызваленчай барацьбы
Неабходнасць уз’еднання Украіны паспяхова будуе комуністычнае грасупраць польскай ш.іяхты належыць з Расіяй дыктавалася не толькі па- мадства. Пад кіраўніцтвам КоыуніБагдану Хмельніцкаму. Ён сам на літычнымі абставінамі. Эканамічная стычнай партыі украінскі народ
сабе спрабаваў усе жахі шляхецка- сувязь Украіны з Расіяй існавала "■мела ідзе да ыовых перамог, абапіга засілля. Выдатны палкаводзец і нягледзячы на межы, якія іх раз- раючыся на дружаственую і бескаграмадскі дзеяч Б. Хмельніцкі яшчэ лучалі. Развіваючыяея рамбствы і рысную падтрымку вялікага руекага
ў пачатку 40-х гадоў 17 стагоддзя сельская гаспадарка ва ўсё большай народа.
зразумеў неабходнасць самай жорст- ступені хіліліся да эканамічных зноП. САЛОХА,
кай барацьбы за вызваленне украін- сін з рўскім рынкам. Развіццю-ж
студэнт V нурса гістарычнага
скага народа.
рамяства і сельскай гас-падаркі на
,
факультзта.

Рэпрадукцыя з карціш М, Хмелько „Наеекі з Масквой. Ііазекі з рускім народам".

•к

Экзамены
па
дыялектычнаму
матэрыялізму здавалі студэнты ІУ-х
курсаў усіх аддзяленняў філалагічнага факультэта. Адказы пераважнай болынасці студэнтаў сведчаць
аб добрым засваенні асноў дыялекты-чнага матэрыялізма, аб глыбокіх
ведах, набытых у выніку сіетэматычнай саыастойнай работы над
кур.сам, актыўнага ўдзелу ў семінарскіх занятках.
Грунтоўныя адказы, якія сведчаць аб добрым
веданні работ
класікаў
марксізма-ленінізма, аб
уменні . арыснтавацца ў складаных
філасофскіх пытаннях, далі студэнты Саковіч, Гусак (аддзяленне беларускай мовы і літаратуры), Сукала,
Еупрэйчык, Бяссмсртная, Сычэўскі,
Мушынскі (аддзяленне рускаіі мовы
і літаратуры), Самахвалаваг, Букрэ»ва, Ісэрліс (аддзя.ченне логікі, псіхалогіі і руекай мовы), Платонаў,
Ткачоў, Тарубараў (аддзяленне журналістыкі) і іншыя. Гэтыя тавары
шы ў сваіх адказах наказалі ўменне
звязваць тыя або іншыя філасофскія
праблемы з сучаснасцю, з надзённымі заДачамі нашай эпохі, змаглі
добра раскрыць вялікае значэнне
палажэнняў дыялектычнага матэрыялізма для нрактычнай дзейнасці
Еомуністычнай
партыі. Студэнты

дзе разглядаецца пытанне аб крызісе ў фізіцы. Многія студэнты, паказаўшыя ўвогуле добрае веданне
"уреа, менш дакладна ўяўлялі сабе
сутнаець гэтага крызіса, не маглі з
дастатковай паўнатой раскрыць рэакцыйны характар «фізічнага ідэалізма». Зусім відавочна неабходнасць
у будучым надаць вывучэнню гэгага раздзёлу ленінекай працы на семінарскіх занятках болып увагі.
На экзаменах выявіліся таксама
тыя пытанні, якія цяжэй засвайваюцца студэнтамі і патрабуюць пагэтаму больш падрабязных асвятленняў у лекцыях. Да іх адносяцца
катэгорыя неабходнасці і выпадковасці, крытыка

ідэалістычнага рэ-

лятывізма, пытанне аб класавых і
гнасеалагічных карэннях ідэалізма
і інш.

Менш грунтоўна асвятляліся на
экзаменах і пытанні, якія патрабуюць умення самаСтойна вывучыдь і
абагуліць той або іншы матэрыял,
вылучыць у ім галоўныя праблемы.
І’эта адносіцца перш за ўсё да пытання аб развіцці I. В. Сталіным
марксісцкага дыялектычнага метада
ў працы «Эканамічныя праблемы
соцыялізма ў СССР». Адказы студэнтаў на гэтае пьгтанне паказалі, што
на семінарскіх занятках патрэбна
прадэмансТравалі глыбокае всданне
ставіць болып пытанняў такога харашэнняў X IX з’езда партыі, верас- рактару, вучыць студэнтаў абагульнёўскага Пленума ЦК ЕПСС.
няць матэрыял, вывучаць яго пад
Аднак экзамены выкрылі і шэраг пэўным вуглом зроку.
слабых бакоў у падрыхтоўцы стуНе лішне будзе сказаць і аб фордэнтаў. У бягучым
навучальным ме адказаў. Здавалаея-б, што адказ
годзе семінары па дыялектычнаму студэнта-філолага павінен вызнаматэрыялізму праводзіліся ла асоб- чацца стройнасцю і паслядоўнасцю,
ных творах класікаў марксізма- думкі, бездакорнай чыстатою і прыленінізыа. Цэнтральнае мееца ў гэ- гажосцю мовы. Аднак многія адказы
тых занятках заняла вывучэнне сведчаць якраз аб
адваротным
кяігі Б. I. Леніна «Матэрыялізм і Нават вельмі добрыя па свайяу змеэмпірыякрытыцызм».
Болынаець сту._адказы далёка не заўсёды мелі
; студэнтаў добра вывучылі гэты ге- адпаведную ім моўную форму, свед! ніяльны філаеофскі твор, паказалі чылі аб яўным няўменні ізлажыць
выдатяае веданне асноўных пытан- сваю думку паслядоўна, чотка, прыкяў, якія асвятляюцца ў ленінскай гожа. ІІеабходна, каб усе выкладчыкнізе. Але разам з тым .асобныя кі, працуючыя на факультэце, звярI часткі і раздзелы кнігі вывучаны нулі і на гэты бок еправы асаблістудэнтамі яўна недастаткова. Гэта вую ўвагу.
датычыцца, перш за ўсё, V раздзелу,
Дацэнт Ш. ВАСІЛЬЕЎ,

ЗАСЛУЖ АНЫ ПОСПЕХ
| Фізічішя хімія адносідда да ліку
1складаных дысцыплін. Студэнтач
неабходна не толькі грунтоўнае ве' данне хіміі, але таксама і добрая
падрыхтоўка ў галіне фізіка-матэмагычных навук. Слабае веданне фізі
! кі і матэматыкі робіць немагчымым
I наспяховае засваенне фізічнай хіміі.
| Экзамен на гэтай дысцыпліне, такім
чынам, з’яўляёцца адначасова і
! праверкай ведаў студэнтаў па фізіцы
і. матэматыцы — дысцьіплінах, якія
| вывучаліся імі на нрацягу першых
; двух год .вучобы ва універеітэце.
Студэнты IV курса паспяховд
, -кравіліся з засваеннем гэтай склада
; кай дысдыпліны і на экзамене 10 і
' 11 студзеня паказалі добрае веданне
' матэрыялу. 17 студэнтаў з 48 атрымалі адзнаку «выдатна», астатчія— «добра».

паловай год паспяхова займаюццэ
навукова-даследчай работай у гуртмх фізічнай хіміі.
Некаторыя студэнты, як, напрыклад, Антонава, Пуплікава, Куган
і! грыказа і інш., правільна фарму
тіруюць законы, умела ізлагаюці
тэорыю, аналізуюць хімічныя з’явы
аднак яны пазбягаюць ужыванні
яатэм'атычнага апарата да апісаню
чыкдадаемых імі з’яў і тэорый. Гэті
сведчыць аб тым, што адзначаны.
•тудэнты недастаткова глыбока за
своілі курс фізіка-матэматычных на
вук.

Экзамен наглядна паказаў, якуі
выключную і незамянімую ролі
лдыгрываюць лабараторныя занятт
ў справе аблягчэння падрыхтоўі
гудэнтаў да экзаменаў. Выкладчы
кам факультэта і кіраўнікам лабара
Асабліва глыбокія веды паказалі торных заняткаў у будучым патрэі
ті’удэнты Цікавы, Мардыкін, ІІалер на звярнуць на гэтую акалічнасц
і іншыя. Веды гэтых студэнтаў вы самую сур’ёзную ўвагу. Сгудэнт
ходзяць за рамкі праграмы па фізіч- трэба навучынь самастойнай даслеі
най хіміі. Упэўненасць і глыбокі чап рабоце, уменню эксперыментг
аналіз— вось характэрныя рысы ад- ваць, патрабаваць ад яго глыбокаі
казаў памянёных студэнтаў. Выдаті ўсебаковага ведання тэарэтычньі
нае веданне матэрыялу Цікавым,
Мардыкіным, Еадерам і інш. у знач- пытанняў, звязаных з экеперымеі
най меры тлумачыцца тым, што там.
Дацэнт М М. ПАЎЛШЧЗНКА=
гэтыя студэнты на працягу трох з
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Чаму на нашым курое нніа сапрауднага калектыва
Ужо два з паловай гады студэнты нашага курса з дня у дзень сумесна слухаюць лекцыі і здаюць экзамены, але ў нас ніколі не было
с;.'Праўднага, згуртаванага калектыва.
У мінулыя акзаменацыйныя сесіі
некаторыя

студэнты

атрьшоўваіі

нездавальняючыя адзнакі, але гэта
амаль нікога не хвалявала, бо кож •
ны думае саы аб сабе.
— зік я р ь ш ушся да экзаменаў—
мая асало'іая снрава,— сказала на
комоаяо.іЬскш сходзе ,і. Ыфімава.
і гэга невынадкова. Іа к лічаць
мноі’ія . і і і і 'о
чытае студонт, як ен
рыхтуецца да экзаменау ці зусіы не
рьіхтуецца — часаы не адкажа яго
іамы е.іізкі сяора. і вось толькі ў
выніку такіх адносш шзраг таварышау з сеш ў сесіш атрымліваюць
нездавальняіочыя адзнакі. Чыы данамоі’
курс
гэтыы таварьшші
цііііьсіДо.іі 'ць ганеонае начуцце оезаді.аоііа^ш за авалоданне ведаыі і
надрьіХтоуііу да еьаан оудучан нраюес.іі оуым НІЧЬШ. & ьас ста.іа
звьічаіііішм, што выдапшл нры наД'
рьіХіЧіуны да сесіі аоасабляіоцца, а
оо.іьш с.іаоыя студэнты нрадастаў
лены самш саое. т тэта не таму, што
выдатНіКі не хочуць данамагаЦ'.
адстсючым. Цнрава у тым, што ненамерна развгтае начуцце самаліео
ства у мноттх н н ііш х етудэнтаў не
дазва.іяе ш звярііуцца за данамогаіі
да оваіх таварышаў. 1 гэта не можа
не еказацца на ату.іьных носнехаі
куряі.
Не менш своеасабліва склаліся
адносіны сгудэнтаў у наўсядзённыы
яшіцці. Малейшыя крьггычныя заўвагі ў адрас асобных таварышаў
выклікаюць у іх хваравітае рэагаванне і нярэдка цягнуць за сабой
канец сяброўству.
Цёплыя адносіны
склаліся ў
А. Луніна і Я. Яротава яшчэ на пер
шыы курсе. Часта іх можна было
бачыць разам за размоваыі на хваляваўшыя іх тэмы — вучоба, быт,
сяброўства. Але вось Яротаў стаў
зазнавацца і аддаляцца ад аднакурснікаў, і ў сілу, відаць, шматгадовав
прывычкі пачаў абзываць студэнтаў «хахмачаыі», «дурнямі», «пі-

жонамі». А калі Лунін напісаў пр.ч
яаводзіны Яротава ў насценную га
зету, на гэтым і закончылася іх
сяброўства. Але гэта не была сапраўдная дружба. I не дзіўна. Тольш
чалавек, які не пазбаўлен мяшчан
скіх поглядаў на акружаючае, можа
чарваць дружбу з-за справядліваіі
кэытыкі. Яротаў-аіа і зараз лічыць
пто ён праў.
Оумна ў нас на перапынках
■уына пасля лекцый і на нашьг;
дэдкіх вечарах адпачынку. Бо кожіы адчувае сябе н;бы вожык і на.таўляе ўсе 'калючкі, калі да яг і
ао.ііжаецца студэнт. «А ыожа ёв
.акпіць з ыяне хоча?»— націсанч
.а яго тварьі.
А некаторыя нават не хаваюці
;аіх высокаыерных адносін да ад.акурснікаў. «Неданоскі», гаворыць
). Аліыанаў.
У выніку няправільных узаеыа'.дносін на курсе стварыліея групы
і групкі. Г. Чувікава ўтварыла сваю
зсям’іо», туды ўваходзяць В. Па’адаева і М. Юр'ева. Яны не падрымліваюць ніякіх зносін з «сям’
н» Н. Адаычык (0. Нілецкая,
і . Нікіфарава, Л. Уружнікава). Ні з
,ш не еяерутоць на курсе Н. Нікі_раў, Т. Цімашчук.
Дружба, калектыў аблагар іджвадь ччііавека, дапаыагаіонь яыу пе.пдольваць цяжкасці. А ў нас?
ожны стараецца глыбей залезці ў
ларлупу сваіН’о «я», а дружбы ня.,*а. У чым-жа сакрэт дружбы, што
ладтрымлівае яе? Можа патаканне
.;урным учынкам таварыша? Ді, як
лажуць, «узаеыаразуыенне», заснаоьнае на прьшірэнні з дрэнныыі ры■
■
амі ў характары таварыша? Не, не
гак. Нельга мірыцца з заганамі, недахопамі, перашкодамі і г. д. у нашым ліыцці. Ііалі ты сапраўдны
оябра, ты не прсндзеш міма такіт
з’яў, як разбэшчанасць, маральнае
гніенне, коснасць і руціна. Ты заўсёды дапамьжаш пераадолець іх.
I калі ты сапраўдны таварыш, ты
падзелшіся сваімі ведамі, усім тым,
чым ты валодаеш. А ў нас наадварот. I. Алфімава займаецца харэаграфічным ыанстэрствам і разумее
яго. А ці павяла яна каго-небудзь ?
аднакурснікаў на балет, ці расказала

таварышам аб гэтым мастацтве? На
жаль, не.
Няхай кожны спытае сябе, ште
ён зрабіў для другіх, чым дапамог
саварышу, ці наогул, якую карысць
чрынёс для аднакурснікаў, для на.аджвання калектыва. Думаем, што
(. Афанасьеву пашкодзіла ў гэтым
голькі яго нябачаная самаўлюблёласць. Хто адважыцца засупярэчыць
шу, рызыкуючы выклікаць яго знікчальны гнеў?
Вось такія адмоўныя «тонкасці»
характару, кікім не патрывожаныя,
^се гэгыя «нсіхалагічныя» акалічнасці, якія не нрыкмячаюцца пры
аершым нозірку і якія патрабуюць
эязлітаснага выкаранення, і з’яў„іяюцца ў асноўньш прычынай ад'.утнасці калектыва на курсе. Бядз
ў тым, што хоць мы і бачым евае
ўбогія ногляды і памылкі, але не
іочам адкінуць іх прэч.
Жыццё наша надзвычай цікавас
і багатае. Колькі добрых пачуццяў,
лолькі светлых думак абуджае яне
ў тых, хто любіць яго! Музыка, тэатр, кніга— гэта ўсё даетупна нам.
гэта акрыляе і натхняе нас, украшае наша жыццё. 1 прыкра бачыць,
іііто замест карысяага правядзення
часу многія студэнты ўвесь свой адлачынак зводзяць да танцаў; для
ічкаторых няма лепшага асалодку,
іе пасядзець у буфеце ці рэстаране
і прагііць свае аппшнія грашы
Грэція-ж аддаюць перавагу плоскім
.нскдотам, жартам. 1 так прытупляюцца
пачуцці, трацяцца ўсякія
нтарэсы. Ніякія ўвесяленні, ніякіь
цікавейшыя культпаходы не дапачогуць арганізаваць зладжаны ка'ектыў, пакуль мы не пераадолеем
.іяпічанскіх поглядаў на жыццё,
яброўства, каханне. ЬІедастаткова
іыць толькі суседзямі, сядзець разам
у аудыторыі, размаўляць, хаваючы
іяўкі. Мы павінны ісці ўперад, ісці
і адчуваць каля сябе надзейных
сяброў.
Далей
ад мяккацедых
«зручных» спадарожнікаў! Толькі ў
чалектыве залог ясыцця, няспыннага
развіцця і поспехаў у вучобе.

Я. НАРПОЎСКІ,
3. ЮШКЕВІЧ,
студэнты III курса аддзялення
журналістыкі.

М АЦ АВАЦ Ь СУВ Я ЗЬ Н А В У К І3 ВЫ ТВО РЧ АСЦ Ю
3 П А СЕД Ж А Н Н Я МЯСЦЧОМА УН ІВ ЕР СІТЭ ТА
Адбылося паседжанне мясцкома,
абмеркаваўшае
пытанні
сувячі
універсітэта з вытворчасцю за ыінулы год.
Тэматыка навуковых прац супраЙй|нікаў біёлага-глебавага факульЧята цесна звязана з актуальнымі
пытаннямі. Да навуковай работы
прыцягнуты шырокія масы студэнтаў. Шэраг тэм раснрацоўваеццз
сумесна з Акадэшяй навук БССР,
інстытутам рыбнай гаспадаркі і іншымі навуковымі ўстановамі і арганізацыямі.
Кафедра
сістэматыкі
раслін (загадчык праф. Н. А. Дарожкін) удзельнічала ў інвентарызацыі
прыродных кармавых угоддзяў МаІадзечанскай вобласці, якую правсдзіла Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР. Дацэнт С. В. Калішэвіч
(кафедра фізіялогіі раслін) распрацоўвае меры барацьбы з паляганнем
згрневых культур на тарфяных глебах. Работа праводзіцца ў цеснай
сувязі з інстытутам меліярацыі воднай і балотнай гаспадаркі АІІ БССР.
У рабоце ўдзельнічае да 12 студэнтаў. Вялікую работу ў мінулым годзе нравяла кафедра заалогіі (загадчык праф. Г. Г. Вінберг). Каф’едра
мае дагавор аб супрацоўніцтве з
Белгалоўрыбпромам БССР. У кандыдацкіх дысертацыях, якія абарані-
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лі тт. Гальцова, Пятровіч і Драко,
зроблены канкрэтныя рэкамендацыі
рыбнан гаспадарцы. Матэрыял гэтых дысертацьій быў выкарыстаны
Беларуе'Кім
аддзяленнем ВНІОРХ
для распрацоўкі прапаноў прамысловасці па рыбнай гаспадарцы на
Карачанскіх азёрах. Сумесна з Беларускім аддзелам ВІІІОРХ кафедра
вывучыла метады комплекснай інтэнсіфікацыі прудавой гаспадаркі на
базе прудгаса «Чырвоная Зорка»
Кафедрамі заалогіі, фізіялогіі раслін
і сістэматыкі раслін вядзецца эксперыментальнае даследаванне пытанняў угнаення прудоў.
Детам 1953 года пад агульным
кіраўніцтвам прафесара Г. Г. Вінберга была праведзена комплекснак
экспедыцыя па вывучэнню вадаёмаў Палесся. У экспедыцыі ўдзельнічалі студэнты геолага-геаграфічнага факультэта нашага універсітэта, Беларускага санітарнага інсты| тута і мікрабіялагічнага інстытута.
і Папярэдняя справаздача экспедыцыі перададзена Белгіппромгасу длл
выкарыстання
пры распрацоўцы
генеральнай схемы рэканструкцыі
ІІалесся.
Лабарант кафедры заалогіі Слесарзвіч і два студэпты факультэта ўдзе
льнічалі ў палескай экспедыцыі рэМіэск дру*

К І"

спубліканскан тулярэмшнан станцыі, якая вывучала асаблівасці барацьбы з мышавіднымі грызунамі,
пераносчыкамі элідэміі тулярэміі.
Многія супрацоўнікі факультэта
выступалі з лекцыямі і дакладамі ў
калгасах і соўгасах. Напрыклад, прафесар Дарожкін прачытаў тры даклады ао рашэннях вераснеускага
Пленума ЦК ЕПСС у калгасах, а
таксама для сакратароў райкомаў
партыі.
Змяняюцца формы супрацоўніцтва
з прамысловасцю кафедраў фізікаматэматычнага факультэта. Калі рансй гэтая сувязь мела распыленыя
формы, то цяпер супрацоўніцтва
афармляецца ў выглядзе дагавораў
На працягу 1953 года кафедра агульнай фізікі мела сувязь з заводам
п/с 796. Вынікі работы былі падведзены на навукова-тэхнічнай нарадзе, якая праходзіла на заводзе ў
гіачатку снежня. Праведзеная. работа была адобрана.
Гэтая-ж кафедра праводзіла вечары . фізічнага эксяерыменту для
пткол Мінска і раёна. Супрацоўнікі
факультэта прачыталі болып 20 л?кцый і дакладаў на прыродазнаўчыя
тэмы.
Кафедра фізічнай хіміі хімічнага
факультэта ў адпаведнасці з дага-
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Два экзамены здалі студэнты IV
*
*
іурса аддзялення філасофіі гістарычСтудэнты III курса хімічнаіга 'фь
нага факультэта. Па гісторыі філа- культэта нядаўна здалі экзамен па
офіі атрымана 20 «выдатна» і Г ■'ышэіішаГі матэматыцы. Прафе-аг
добра», а па курсу «Тэорыя пазнан- М. I. Арленка высока ацаніў веды
ля» адказы 24 студэнтаў заслуліылі студэнтаў. 26 выдатных адзнак і ад•ышэйшуіо адзнаку і 2— «добра».
на добрая— такі вынік экзамена.
*

❖

Добрыя веды паказваюць на экзаменах студэнты біёлага-глебаваг.-і
эакультэта. Студэнты-пяцікурснікі
’далі экзамен па «Гісторыі біялогіі».
Чераважная большаець адказаў ацэ'ена на «выдатна», астатнія— нл
кдобра».
*
Студэнты IV курса біяфака здалі
зкзамен па дыялектычнаму матэрыялізму. 23 студэнты атрымалі «вы
датна» і 4— «добра». Чарговае «выдатна» атрымала Надзежда Цветко
ва. За тры з паловай гады ў яе заліковай кніжцы стаяць толькі вынатныя адзнакі.

-X
*
Старанна рыхтаваліся студжэ>і
I курса аддзялення геаграфіі уеола га-геаграфічнага Факультчта да «кзямена па «Агульнай і гістарычнай
геалогіі».
Драфесар А. В. Фурсенка уііаж.н
ва выслухоўвае студэнтаў. і рп- ь
у заліковых кніжках студэнтаў
I. Наўловіч С. Мартынчык, Я . Парфенавай паяўляюцца вы п ;
знакі. Менш упэўнена адказвала на
экзаменацыйныя пытанні Л. Алекеандрава, і яе адказ ацрнен на «доб,іа». Прафесар А. В. Фурсенка задаволен адказамі студэнтаў. Больша'’ць
здаваўшых атрымала адзнаку «вытатна», выявіла грунтоўныя веды
I па прачытанаму .курсу.

НА 3‘ЕЗД КОМСАМОЛА
На праходзіўшай 9— 10 студзеня ВЛКСМ абрана студэнтка III курса.,
Мінскай
абласной комсамольскай г,'акРатаР- комсамольскага бюро хімічяага факультэта М. Марчанка, дэканферэнцыі абраны дэлегаты на пегатам на х у ш 3,е, д ЛЕСМБ_ .
XII з’езд ВЛКСМ
ЛКСМБ. Дэлегатам

і XVIII
на X II

з’езд аспірантка, сакратзр камітэта ЛКСМБ
з’езд універеітэта Н. Хрыпко.

ворам аб супрацоўніцтве з аўтазаводам распрацавала метад азаціравання сталей, які мае пэўнае значэнне для практычных патрэб цяжкага машынабудавання. Зараз кафедра
распрацоўвае для завода праблему
сульфінізацыі сталей.
Кафедра каталізу і прыкладнай
хіміі працуе над метадамі аналізу
для скінідарнага завода. Кафедрч
неарганічнай хіміі мела сувязь з
пеніцылінавым заводам. Пад кіраўніцтвам прафесара Н. Ф. Ярмоленка
тут праводзіліся работы ў галіне
адсорбацыі.
Дыпломнікі геолага-геаграфічнага
факультэта праводзілі даследаванні
мікраклімату Палескай нізіны. Дацэнты Дзяменцьеў, Якушка, Шкляр
і старшы выкладчык Крышчановіч
прымалі ўдзел у састаўленні праекта атласа БССР. Дацэнты Рагозін,
Раманоўскі, Малышаў, старшы выкладчык Акінчыц рыхтуюць артыкулы для зборніка «Эканамічная
геаграфія БССР».
Дацэнт М. I. Жыркевіч (філалагічны
факультэт) перапрацоўвае
граматыку беларускай мовы. Ён-жа
працуе над складаннем праграмы
па беларускай мове і літаратуры.
■Выкладчыкі філалагічнага факультзта праводзілі кансультацыі і чыталі лекцыі для настаўнікаў Мінска.
На паседжанні былі адзначаны
значныя недахопы, якія яшчэ маюцІ і ф а ж 1006

ца ў наладжванні творчага супрацоўніцтва супрацоўнікаў н а в ў й -і
! вытворчасці. Так, не ўсе жафедры
! прыродазнаўчых факультэтаў маюць
дагаворы з прадпрыемствамі, а калі
маюць, то не заўсёды своечасова іх
афармляюць. Кафедры фізіка-матэматычнага факультэта паслабілі сувязь з вытворчасцю. Калі раней яны
былі звязаны з трактарным, аўтамабільным і веласіпедным заводамі,
дык цяпер такой сувязі няма. Створаныя на факультэце кафедры фізічнай оптыкі і спектральнага аналізу
яшчэ не ўстанавілі сувязі з вытворчасцю.
Ад работы, звяз.анай з вытворчасцю, самаўхіліліся кафедры глебазнаўства, геалогіі, педагогікі, палітэканоміі.
Кафедры геолага-геаграфічнага і
гістарычнага факультэтаў адарваны
ад школ рэспублікі.
Да тэматыкі работ, звязапых з
вытворчасцю, мала прыцягваюцца
студзнты хімічнага і фізіка-матэматычнага факультэтаў. Амаль ке
і звязаны з вытворчасцю дыпломь .
работы выпускнікоў-хімікаў. Вялікую дапамогу 'калгасам маглі-б акаі заць глебазнаўцы, геолагі, але, на
жадь, яны ўсё яшчэ адарваны ад
вытворчасці.
Усе гэтыя недахопы патрэбна ўлічыць і ліквідаваць у бягучым годзв.

Рздактар А. ВОЛН.

«г

