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Зданы апошнія экзамены. Упсра- ца. ў Совецкім Саюзе, дзе захаваліся
запаведныя стэпы. Куды ні кінеш
дзе цікавае і захапляючае лета.
нецярпеннем чакасм пачатку прак- ; вовам, усюды стэл і стэп. Толькі
; зрэдку бачыш перакаці— поле ды
ш к і— падарожжа на машыне на
|хістючыяся кавылі.- У батанічяым
маршруту Мінск— Сімферопаль. Нам I і заалагічным садах наглядалі рэдкія
прадстаіць пазнаёміцца з рознымі ■пвроды раслін, нтушак, жывёлы.
глебавымі зонамі.
ІІабывалі мы і ў Новай Кахоўцы,
Прабягаюць на месцы будучай ГЗС. Апошнія тры
знаёмыя беларускія палі, лясы. Мі- тыдні правялі ў Мінску.
I вось мы ў дарозс.

наем ІІалессе. За Чарнігавым

псрАле на гэтым наша практыка не
праехалі скончылася. Мы раз’ехаліся па кал-
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Няепынна зшгаііц , за іЗвмазнне ўзроўня
вучзбнай і назцновай работы
У гэтым навучальным годзе ва
удіверсітэце будзе займацца звыш
2000 студэнтаў на стацыянары,
1700 на завочным факультэце і
1(50 аспірантаў розных спецыяльнасцей,
Да іх абучэння прыцягваецца да
250 прафесараў, дацэнтаў і іншых
навуковых судрацоўнікаў,; з ліку
якіх многія маіоць крупнае навуковае імя (сапраўдныя члены АІ1 БССР
1. С. Луніновіч, Т. Н. Годнеў, Н. Б.
Турбін, Б. В. Ерафееў, Н. Ф. Ермоленка, А. Н. Сеўчанка, Б. I. Сценанаў і інш.)
Комуністычная нартыя і Совсцкі
урад ствараюць усс неабходныя
ўмовы для вучэбнан, выхаваучаіі і
навукован нрацы студэнтаў і прафесарсва-выкладчыцкага састава.
У пачатку
навучальнага
года
ўступаюць у строй два новых інтэрнаты для студэнтаў і аепірантаў, прадастаўдена шэраг кватэр
нрафесарска-выкладчыцкаму саставу
з ліку пераабсталяваных памяшкапняў у доме па Масвоўсвай вуліцы,
не'калькі расшырана Навучальналабараторная плошча.

'

СЯБРЫ!
★

★

Сёння пачатак новага навучаль! нага года. Тысячы юнакоў і дзяў
чат нашай краіны пачынаюць сёння
і адказнейшую пару ў сваіы жыцці.
' Сярод іх і вы— новае, юнае па
ышўненне нашага універсітэта. Сёьня вы ўліваецеся ў нашу етудэнцкую сям’ю. Віншуем вас, дарагія
сябры, з цачаткам навучальнага
года! Няхай гэты год будзе для вас
грдам новых поспехаў у вучобеі
Вы прышлі ва універсітэт з гарачым жаданнем выдатна вучыцца,
каб стаць актыўнымі
будаўнікамі
новага цудоўнага будучага— комунізма, каб нрынссці як-мага больш
карысці сваёй Радзіме, свайму народу. Мы верым, што вы станецс
высокаадукайанымі, усебакова развітымі людзьмі.
Нямала яшчэ цяжкасцей сустрэнецца на вашым шляху і перш ча
і ўсё таму, што выкладанне ў вышэй]шай навучальнай устаіговс іншае,
чым у школе. Веды тут набыватоц'ца на працягу ўсяго года, а кантроль ажыццяўляецца ў асноўным
толькі на экзаменацыннап сесіі.
Таму не трацце дарма часу, а з
першых-жа дзён прыступайце да
самастойнай работы. Ва універсітэце
створаны для гэтага ўсе магчымасці.
] Але, каб стаць актыўным будаўпіком комуністычнага
будучага,
мала быць спецыялістам адной вузкай галіны ведаў. ІІеабходны яшчэ
і актыўны ўдзел у комсамольскім і
грамадскім
жыцці
універсітэта
Толькі ў комсамоле моладзь атрымоўвае палітычную закалку, прахо] дзіць школу грамадскай дзейнасці,
толькі ў калектыве растуць і развіваюцца здольнасці чалавека, здзяйсняюцца яго імкненні. Тут, сябры,
для вас шырокае поле дзеннасц1
':
Вялікія магчымасці прадетаўлягацца
жадаючым займацца спортам і зай
мацца ў гуртках мастацкай самадзейнасці.

В. ПУЗІКАЎ,

нам. санратара камітэта ЛН0М&.

★

★

СЛОВА— ПЕРШАКУРСНІКАМ

Дарагія сябры!

і •навуковыя лабараторыі будынка
Сябры! 3 першых дзён бярыцеся
Дома Ураду, пераданага Беларусваму
за вучобу, пераадольвайце цяжкасці,
Дзяржаўнаму універсітэту.
актыўна ўдзельнічайце ў грамадскай
Прадстаіць разрашыць рад пы- рабоце! У гэтым залог вашай усетанняў, якія звязаны з развіццём баковай падрыхтоўкі да будучаі
нрвых спецыяльнасцей,
вабінетаў, працоўнай дзейнасці!
лабараторый, музея і іншых устаноў.

Д АРА ГІЯ

ЗДЗЕЙСНЕНАЯ МАРА
для разведвання яе невычарпальных
багаццяў.

Я скончыў сярэдшою школу 3 3:1латым медалем. Яшчэ ў школе ў мя~
не было адно жаданне— прынесЦі
як мага больш карысці нашаму грамадству. Дяпер мая мара здзяйсняецца— я будучы гсолаг. Геалогія прыцягвае мяне шырокім размахам работы, вялікімі магчымасцямі для
даследванняў. Гэтая работа прынясе
мне вялікае задавальненне, і я ўсе
свае сілы прыкладу для справы далсйшага развіцця роднай краіны,

У совецкага геолага цікавае будучае. Ён натхняецца

ў сваёй дзей-

насці незвычаііным размахам будаў
ніцтва, шырокім працоўным

узды-

мам мас. Я ніколі не пашкадую, што
абраў гэтую спецыяльнасць.
В. АЛіСІЕВІЧ,
студэнт аддзялення геалогіі.

У НАГУ 3 ЖЫІІДЁМ
Я паступіла ва універсітэт на
аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта. Многія пытаюцца
ў мяне, чаму я абрала гэтую прафесію.
Яшчэ ў сярэдняй школе я бачыла,
; як друк, нават насценны, уздзейнічае на чалавека, выхоўвае яго,
згуртоўвае калектыў. Мне давялося
доўга супрацоўнічаць у школьнай
насценнай газеце. Я пераканалася,
што толькі тая газета цікавіла чытачоў, якая ішла ў нагу з сучасна-

У РАДЫ

сцю, якая закранала інтарэсы шкс
лы, класа. Як многа значыла падтрымка газетай якога-небудзь нова
га пачынання, крытыка ўсяго адмоўнага ў жыцці!
Работа журналіста карыстаецца ў
нашай краіне вялікай пашанай і
павагаіі. Я імкнулаея етаць журіп
лістам, каб прынесці як мага больтн
карысці Радзіме і народу.
А. Ш Х Н ЕВ ІЧ ,
студэнтка аддзялення журналістыкі.

ШУКАЛЬНІКАУ НОВАГА

Совецкія хімікі дасягнулі вялікіх
поспехаў, зрабілі многа важных адкрыццяў. Але колькі яшчэ прадстаіць зрабіць! Ад таго, як будзе
развівацца хімічная навука, будзе
залежаць далейшае развіццё важнейшых галін народнай гаспадаркі
краіны. Таму быць у шэрагах іпукальнікаў новага, перадавога— мая
даўняя мара.
Пасля заканчэння сярэдняй школы я не задумвалася, якую абраць

спецыяльнасць. Любоў да хіміі мне
прывіў любімы выкладчык
Рыгор
Захаравіч Ленаў. У хімічнай лабараторыі мы часта праводзілі цікавыя і
захапляючыя доследы.
Настаўнік
шмат расказваў новага, карыснага.
Мяне’ вабілі шырокія магчымасці
ў рабоце хіміка-даследвальніка. Таму я і паступіла на хімічны факультэт універсітэта. Цяпер мая мара
здзейсніцца!
3. БАДЗІЛОЎСНАЯ.

ЛЮБІМЫ ПРАДМЕТ
Паступіць на фізіка-матэматычны 1матэматычныя пытанні. Ён не шкафакультэт— мая даўняя мара. Магэ- ідаваў ні сіл, ні здароўя, каб нрывіць
матыку паіюбіў я яшчэ ў сёмьш ]нам павагу і любоў да свайго прадкласе. Гэтая любоў пашырылася і мета.
Я верыў, што стану студэнтам
ўмацавалася ў час навучання ў
дзесяцігодцы. Асабліва захапіў мянс універсітэта, бо я жыву ў цудоўнай
выкладчык матэматыкі Новаельнян - краіне, дзе шырока адчынены дзверы
скай школы Нікалай Якаўлевіч і вышэйшых навучальных устаноў
Лазук. Пад яго кіраўніцтвам у ма- !для ўсіх любячых навуку.
тэматычным гуртку мы рашалі ці- ]
кавыя

задачы,

разбіралі

розныл !

Э. ГРУДО,
студзнт аддзялення матзматыкі.

Зараз галоўнай задачай прафесарсга выкладчыцкага саставу і грамадскіх арганізацый з’яўляецца нястомная барацьба за павышэнне
ўзроўня вучэбнан і навуковай працы, за далейшас ўдасканаленне лекцый і іншых форм навуковай працы, за'скараненне сур’ёзных недахопаў у рабоце па выхаванню студэнтаў. Трэба паўсядзёшіа
студэнтам

глубовую

прывіваць
цікавасць да

навукі, да авалодання ведамі, якія
з’яўляюцца дастаяннем

народа і па-

вінны быць з ліхван адданы народу,
гобчаству. Павінны
ноцярпіыыя адносіны

быць створаны
да лодыраў,

разгідьдзяеў, нрагулыпчыкаў, парушалыгікаў дысцынліны, якія не-

здзеіі- ахайньі ў быцс, ігнаруюць правілы
развіцця і нормы ўнутранага распарадку.

Вялівія планы прадстаіць
спіць у справе далеіішага
універсітэта,

расшырэння ^_яго маМабілізуем усе нашы сілы і энэртэрыяльнай базы і пад’ёма навуко- гію, веды і вопыт, рвенне і прылежнасць на барацьбу за новы нов.а'-выхаваўчаіі работы.
спех у вучобе, выхаваўчай і навукоУ 1955 годзе ыеабходна распачаць ваіі рабоце, за даленшае развіццё
будаўніцтва інтэрнатаў на 1000 навўкі ва універсітэце.
месц, 48-кватэрнага дома для прафсРзктар Бэларускага дзяршаўсарсва-выкдадчыцвага

састава, за-

кончыць састаўленне праекта прыстасавання пад навуковыя кабінеты

нага універсітзта імя
В. і. Леніна, прафесар
Н. ЛУКАШОЎ.

Н а зды м ку: група юнсмоў і дзяўчаіп, якія прышлі ва універсітэт з залатымі і срэбнымі медалямі:
Альшанская Марыя, Шапавалаў Валянцін, Кліменка Ніна, Карпік Васіль, Слонімская Ірына, Алісіевіч,
Вілорый , Марціноўская Люба і Манкевіч Ольга.

3А СТАЛІНСКІЯ

КАДРЫ

ПАДАРУНАК СТУДЭНТАМ

•

На аб’екце не былі яшчэ закончаны аддзелачныя работы, але сюды
штодзённа наведвалася многа студэнтаў. Яны нрыходзілі палшбавацца на новы чатырохпавярховы ііі тэрнат, агледзсцв прыгожыя светлыя
пакоі. Сапраўды, тут ёсць чаму
парадвацца. Большасць накояў разлічаны на чатыры-пяць чалавек, а
некаторыя сямейныя студэнты атрымаюць асобныя пакоі. Усяго паселіцца тут каля 400 чалавек. У інтэрнаце будзе працаваць душ, чырвоны куток, медпункт. Інтэрнат забяспечан мяккімі ложкамі, у пакоях
расстаўлены шафы.
... Маляр Пётр Давыдавіч Маўшовіч наносіць апошнія мазкі на сцяну
пакоя. Вочы яго свсцяцца радасцю,

на карысць столькіх маладых, толькі ўступашчых у жыццё людзей...
А каля інтэрната многалюдна і
шумна. Сярод групы
студэнтаў
стаіць прараб Салоха.
— Гаварыў-жа вам, што здадзім
інтэрнат у тэрмін. Бачыце, нс падвялі будаўнікі,— гаворыць лрараб і
спяшасцца аддаць апошнія распараджэнні рабочым.
Раніцай 31 жніўня пачыпаецца
засяленне новага інтэрната. Сотні
студэнтаў з атрымапымі ў прафкоме
ордэрамі спяшаюцца пасяліцца ў
адведзеныя ім пакоі. Пад спрытііыні
рукамі хлопцаў і дзяўчат з вакон
знікаюць апошнія кроплі мелу, на
ложках паяўляюцца матрацы, белыя
простыні і мяккія падушкі, а ў не— Вось і закончана праца. Трохі каторых пакоях ухітрыліся павесіць
прасохнс— і ўсяляйся, студэнты!— шторы. Інтэрнат зажыў імклівым
гаворыць ён, потым крыху засму- шумным жыццём новасёлаў.
чана дадае:— Можа і нас, будаўніУ першакурснікаў, папаўшых у
коў, успомпяць студэнты, для якіх такую незвычаііную
абстаноўку,
мы пабудавалі такі дабротны інтэр- пад уражаннсм толькі што ўбачанат...
нага, завязваецца гутарка.
— Ну, бсзумоўна!— вессла гу— Бач, якая сустрэча— тлкі інчыць голас аднаго студэнта, які тэрнат!..
старапна адскробваў радыятар ад
— А хутка і другі будзе.
мелу і ваппы. Стары маляр зада
— I зусін блізка на заняткі хаволена аглядае пакой, кідае вясёлы дзіць, гэта лспш за ўсё.
позірк на сабраўшыхся студэнтаў
— Вось як сустракае нас маці—
і ідзе на другі аб’ект. Прыемна ад- Радзіма...
Э. Ю Р’ЕЎ.
чуваць, што твая праца пайшла

ДАПАМОГА

СТУД ЭН ТАЎ

вялікую гэтых работ было выканана надапамогу
будаўнікам
інтэрнатаў палавіну менш. Актыўная дапамога студэнтаў з’явілася важнай умоаказалі студэнты універсітэта. Яны
вай здачы інтэрната «А» у экснлавыканалі зямельных работ амаль на атацыю 1 верасня. Другі інтэрнат
80 тысяч рублёў, у той час як будзе закончан да пачатку кастрычна будоўлі інтэрната па Свердлова ніка.
У час летніх

канікул

Для будаунікоу інтэріі та
Іетам, у час работы студэнтаў на

Еультпаходы

былі

арганізаваны

для на кінафільмы: «ІІссня аб кахан
студэнтаў унівсрсітэта і будаўнікоў ні», «Парушальнікі спакою», «Аб
неаднаразова наладжваліся лекцыі, гэтым забывацца нельга» і іншыя.
будоўлі

новых

інтэрнатаў

культпаходы ў кіно, вечары адпачынку. Выходзілі баявыя лісткі.

На жаль, з-за дрэнпай
цыі работы

праўлення

аргапізаклуба для

не было
міжнародным будаўнікоў шгэрнатаў
арганізавана
ніводнага
всчара
мастановішчы быў арганізаван тэматычны вечар «Выдатны рускі пісь- стацкай самадзеіінасці. Дрэннай быАпрача лекцыіі

аб

3 МЕНА
Поршае всрасня.
Прасторныя
аудыторыі, кабінеты зноў запаўняюцца жыццёрадаснай моладдзіо
Як старыя гаспадары ўваходзяць
упіверсітэцкія
старажылы— пяці курснікі. Я ііы ўжо рыхтуюцца да
далёкай дарогі, несці ў працоўпыя
масы святло навукі. Л’сцца патох
юнакоў і дзяўчат, звіняць малады-і
галасы. Другакурснікі, трэцякур
снікі, чацверт&урснікі...
Ерыху саромеючыся (яшчэ нз
прывычна!), ідуць
першакурснікі.
Гэта новае папаўненне, змена тым,
хто ўжо атрымаў пуцёўку ў жыццо.
Адчуваюць сябе яны яшчэ няёмка,
трымаюцца групкамі. Але твары
гавораць аб тым, што яны прыйшгіі
ў свой родны дом.
Хто-ж яны, гэтыя новыя юнай
і дзяўчаты? Адны прыйшлі прама
са школыіай скам’і, на тварах другіх— адбітак суровых ваенных год
Многія ўжо некалькі год аддалі стваральнаіі працы на карысць Радзіме.
Сын калгаснікаў, Нікалай Мачу
лін -з дзяцінства імкнуўся пазнаць
таямніцы прыроды. Яго прыцягвалі неабсяжныя прасторы дзейнаені
фізіка. Гэтыя мары здзейспіліся-б

даўно, каб не цяжкія дш вапны.
3 1944 года Пікалай н а фроіше.
Шэсць урадавых узнагарод, зіх.чцячых на яго трудзях, гавораць ап
слаўным баявым шляху ад Варшавіі
да Берліна. Потым служба ў акупа
цыйньіх войсках, праца на фабрыцы
імя Еарновіча, у тэхнічнай бібліятэцы Мінскага аддзялення «Промэнергапраект». Адначасова працчілая і ўпартая вучоба ў інколе рабочай моладзі. Настойлівасць і ўпар-
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В Ы П У С 1,1 п Ы С Т Ы М У Л І Р А В А Н Н Я
Прпшлн „ болеть“ псрвокурсншсіі
За старых друзей,
Которые
Чуточку грустнымп
Выходят пз этнх дверей,
Где кем-то с утра но.ппсано
Пять внушптельных слов:
„Здесь заседает к о м і і с с і і я ,
Г'аспределяюіцая еыпускнпков"...
Какой-то дсвпце накрашенной
Назначенііе не по душе,
П е мнніістерство—
папаше—
Она позвоннла уж е...

сістэмай, якая дае болын высокі
ўраджай. Даследванні
прафесара
Панова даказалі таксам, што тыя-ж
стымулятары, калі іх прымяніць у
пэўнай канцэнтрацыі, павышаюць
л.ыццёздолыіасць аднаклетачных і
шматклетачных арганізмаў, садзейнічаюць узнаўленшо пашкоджаных
тканак, умацоўваюць імунітэт арга
В ыізмаў і г. д.

М

Проіцальным
Ласковым светом
Спяет вечершій вокзал.
—Наша песенка спета...—
Кто-то сказал.
Кто?
Я его не вчжу,
Хоть много вокруг огней:
Он спрятал
Глаза бесстыжііе
За спчны друзей,
От нашего гнееа спрятал.
ГІять лет
Оч с. намн спдсл..

Кто-то негромко
Рядом
„ Студенческую“ запел.
Да, ты ошнбся малость,
Ты, кто пряпіал глаза:
Сплетая в хор голоса,
Песня
Ліішь начііналась
П за вокзалом Мітска,
Куда дорога вела,
Нас—
Далеко п бліізко —
Кітучая
Жчзнь
Ждала.

К березкам
Позовёт ііграть...
Нет, совсем не гостем
В школе я опять,
Где меня когда-то
Научнлп жыть,
Я прншёл
Орлятам крылья подарнть,
Чтоб она
Над селама
Взвалась высоко.
Пракамай же,
Ш кола,
Друга своего!

ПА Д 3 ЯКА
За час практыкі на маскоўскім заводзе «ЕІП» студэнты пятага курса
фізіка-матэматычнага
факультэта БДУ імя В. I. Деніна Е . Апдруховіч
і М. Шэлег правялі вялікую работу па даследваншо якасцей шкляны.ч
вырабаў.
Тт. Андруховіч і Шэлсг азнаёміліся з методыкай праверкі яксцсй
шкла, распрацаванай радам навукова-даследчых інстытутаў г. Масквы,
і распрацавалі заводскую інструкцыю па прыёмцы шкла на палярыскопе.
3 іх дапамогай на заводзе унедраны эталоны для вызначэння напружаннасцяў.
За час выканання гэтых работ тт. Андруховіч і Шэлег праявілі
выключную дсбрасумлепнасць, ініцыятыву і энсргію. Яны аказалі
вялікую дапамогу заводу.
Выказваючы падзяку тт. Андруховічу і Шэлегу, мы хадатайнічаем
перад рэктарам універсітэта аб вынясенні ім падзякі.
А. М. КОЛЕНЦАЎ,
галоўны інжынер завода «КІП».

| рыла быць разведчыкам нетраў
'краіпы. Яна захаплялася апісан
нямі адкрыццяў рускіх і совецкіх
геолагаў. Піянеркай прыходзіць Інна
ў Мінскі Палац піянераў і школьнікаў і стаповіцца членам гсалагіч
най секцыі. ІІа наседжаннях гуртка
| чытао лекцыі і даклады. А колькі
I радасці прыносяць
многадзённыя
іпаходыпа роднаму краю... Геалагіч! пая секцыя рэкамендуе яе ва упі’ всрсітэт, на
гсолага-геаграфічяы
факультэт.

I ў
школьнікаў,
здаваўшых
тая праца перамагаюць усё— і вось прыёмныя экзамены, і ў медалістаў, і ў выпускнікоў-выдатнікаў
Нікалай у студэнцкай аудыторыі
тэхнікумаў і вучылішчаў адно жаЁн— будучы фізік.
данне, адна думка— набыць неабходФізікам вырашыў стаць і Елімен- ныя всды, каб прынёсці як-мага
ка Фрыдрых. Скончыўшы ў 1943 го- больш карысці сваёй маці— Радзіме.
дзе дзевяты клас, ён добраахвотпо
Яшчэ займаючыся ў Барысаўідзе ў армію. Праз некаторы час
скім
педагагічным
вучылішчы
заканчвае школу марскіх лстчыкаў
Зуёнак Васіль палюбіў адказную
і служыць у авіяцыі севернаыі
і благародную работу совецкага гафлота. Ало цяжкая хвароба вызетчыка, нясучага ў масы праўдзівае
мушае Фрыдрыха пакінуць паветнартыіінае слова. Ё іі супрацоўніраны флот. Аднак ён не падае ду
чае ў раённай газеце «За комунізм»,
хам. Вучыцца ў дзесятым класе радзе адна за другоіі з’яўляюцца яго
бочай моладзі, рыхтуецца да паступзаметкі. Дяпер ён— будучы журналення ва універеітэт. У гэтым голіст.
дзе Фрыдрых Еліменка стаў стуСын загінуўшага партызана, Садэнтам.
Інна Пачэповіч з дзяцінства ма- ланец Уладзімір рэкамендаван газе-

ІІраведзеная ў Біялагічным інстытуце даследчая работа па прымянен
шо розных

стымулятараў

для на-

вышэння імунітэга арганізма

дала

цікавыя вынікі, якія маюць

вялі-

ушны дом пад
Мінскам
Забралі у калючыя драты.
_________ _

ПРКННМАЙ ШКОЛА!
Тыхііе берёзка,
Школа у пруда—
Словно к детству
В гостн,
Я прашёл сюда,
Слоено вдруг
Пз школы,
Как давным— давно,
Вот сейчас
Весёлое
Выбежнт оно,
Бросшп мяч,

прымянення
стымуліруючых са ■
ставаў. Гэты метад ужо ўкаранён у
практыку некаторых хірургічных
клінік.

Акадэмік ІІаноў меў магчымасць кае значэнне для кЛінічнай мешпы-

НА ВОК5АЛЕ

ла і аргапізацыя вечароў адпачынку.

меннік А. П. Чэхаў».

РЫ

тай «Еіравец» як актыўны селькор.
Ііяхай яго заметкі яшчэ не зусім
адлрацаваны, няхай яго ўвагу прыцягваюць толькі некаторыя факгм
жыцця, алс ў юнага селькора ўжо
адчуваецца непрымірымаець да не
дахопаў. Ні адзін з нспаладкаў у
калгасе пе праходзіць міма яго
ўважлівага вока. Вучыцца Уладьімір тблькі на выдатна. Аб дапытіівасці і настойлівасці будучага журналіста гаворыць яго залаты м едан.

Хоць бьіў малым я хлат уком
вайною,
Пазнаў спаўна я сэнс злачынных
спраў.
Я рос ліхой парой і бачанае мною
Яшчэ тады усёй душой пракляў.
Таму усё, што я ствару у працы,
Ў руках сяброў гарыць, як востры
меч,
3 якім яны ідуць за мір змагацца,
3 якім мацней іх баявы рубеж.
Мае равеснікі жывуць па ўс.ёй
планеце.
Сягоння я пазнаю добра іх,
Дзе бой ідзе за мір, за шчасце
ў свеце
На рубяж ах пазіцый баявых.
К нам перажытае

прыходзіць на
ўспамін...
I ў памяці не сцерці час далёкі
Зямлянкі ў лесе, плот з жывых
хваін.
Што ад варожага маскіравалі вока
Гады пакут ў былое адпльілі.
Зямлянкі след расце цяпер травою,
Вянкамі ў зрубы новыя ўраслі
Смалістыя, развгжыстыя хвоі.
Хай шмат прайшло з памянутых
часін,
Хай выгляд краю роднага змяніўся , —
Ніколі не забудзеш тых мясцін.
Дзе ненавідзець ворага вучыўся.

Расце кніжны фонд
3 года ў год папаўняецца кніжны
фонд бібліятэкі універсітэта. Толькі
за гэты год
ён павялічыўся
на 31 тысячу экзэмпляраў кніжак і
часопісаў. Зараз кніжны фонд бібліятэкі універеітэта дасягнуў 235
тысяч тамоў.
Да пачатку новага навучальнага
года паступіла шмат падручнікаў,
вучэбных дапаможнікаў, праграм і
шмат іншай літаратуры. Бібліятэчны фонд папоўніўся новымі выдап-- ,
ііямі класікаў марксізма-ленінізма,
пастановамі Партыі і Урада. Набыта
сёмае трохтомнае выданне «КПСС у
рэзалюцыях і рашэннях з’ездаў,
канферэнцый і пленумаў Ц Е », паступілі новыя падручнікі Еаіістанцінава па гістарычнаму матэрыялізму і Александрава па дыямату.
Шмат
дапаможнікаў
паступіла
па палітэканоміі, папоўніўся фолд
літаратуры на замежных мовах, на
быта шмат манаграфій выданяя
Акадэміі Навук і шэраг біялагічных
азначальнікаў. Еаштоўнымі творамі
папоўніўся гістарычны
аддзел бібліятэкі. Тут набыта
«Гісторыя
БССР» (у двух тамах),
«Гісторыя
Полыпчы» (у трох тамах), «Навейшая гісторыя краін
замежнага
Усхода» і інш.
Штодзённа ў бібліятэку дастаўляюцца поштай і набываюцца на
месцы кніжкі, часопісы і газеты.
Болын двухсот навуковых устаноў
вядуць кнігаабмен навуковымі працамі з нашым універсітэтам.

Уладзімір Парчэўскі,
школыіьі
актывіст, еакратар школьнай пярвічнай комсамольскай арганізацыі
вялікую ўвагу надаваў
вучобе
3 класа ў клас ён пераходзіць з
пахвальнымі лістамі. Болып за ўсё
юнака вабяць прыродазнаўчыя навукі, жыццё раслін, глебы. Спачатку
яшчэ не зусім ясная, потым ужо
рэльефна акрэсленая мара прыводзіць яго, скончыўшага школу з залатым медалем, ва універсітэт. Ён—
студэнт біёлага-глебавага факультэта.
Папоўніліся літаратурныя фонды
...Цячэ студэнцкі паток. Але вось кабінетаў і чытальнай залі.
і званок. Адразу-ж сціхае шум у
Бібліятэка поўнаецю гатова да
калідорах. Ва аўдыторыі накіроў- рэгістрацыі і чакае новых сваіх
ваюцца прафесары,
выкладчыкі. чытачоў.
Вучэбны год уступае ў свае правк.
Р. Г. ЛЮЫНА,
Р. ПЛАТОНАЎ.

загадчык бібліятэкай*
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КАДРЫ

Шыоокія гаоызонты
Зданы апошнія экзамены. Упера- ца ў Совецкім Саюзе, дзе захаваліся
дзе цікавае і захапдяючае лета. 3 запаведныя стэпы. Куды ні кінеш
нецярненнем чакаем пачатку прак- вокам, усіоды стэп і стэп. Толькі
зрэдку бачыш перакаці— поле ды
гыкі— падарожжа на ыашыне па
хістючыяся кавылі.- У батанічным
маршруту Мінск— Сімферопаль. Нам і заалагічным садах наглядалі рэдкія
прадстаіць пазнаёміцца з розііьші гшроды раслін, птушак, жывёлы.
глебавымі зонамі.
Пабывалі мы і ў ГІоваіі Кахоўцы,
Прабягаюць на месцы будучай ГЗС. Апошнія тры
знаёмыя беларускія палі, лясы. Мі- тыдні правялі ў Мінску.
I вось мы ў дарозе.

наем Йалессе. За Чарнігавым

перАле на гэтым наша практыка не
праехалі скончылася. Мы раз’ехаліся па калпаласу дзёрнава— падзолістых гле- гас'ах рэспублікі, каб самастойна
шая астаноўка. Мы ўжо
.б аў. Пачынаюцца
зоны,

новыя

для нас скласці глебавыя карты, сабраць
толькі з абразцы глебаў для далейшага даі падручні- слсдвання іх у лабараторыях. Кал-

аб якіх мы ведаем

лекцыйнага матэрыялу

каў. Першы глебавы манаііт бярэы гаснікі шчыра і радасна прынялі
у зоне шэрых лясных глебаў. Збі- нас. Яны часта дапамагалі карыснай
раем таксама гербарын раслін гэтаіі ішродай, а асабліва сваім практычзоны. Потым пачынаюцца чарыазё- ным вопытам.
мы: звычанныя, тучныя,

паўдзёнУ калгасах мы сустрэліся з розчыя. Кожны маналіт дае нешта но- нымі відамі глебаў нашай зоны.
яае. Новая будова глебаў, іншае Асаблівую цікавасць выклікала чарразмяшчэнне гарызонтаў. Чарназёмы гаванне на невялікіх адлегласцях
асабліва цікавыя. Шурф глыбінёіо ў няску, суглінкаў і забалочаных гле2 метры, а канца пласта няма.
Ідуць зоны каштанавых і саланцаватых глебаў. ЬІарэшце, канечны
пункт— бераг Чорнага мора, Алушта.
Тут мы правялі каля тыдіія . Наведалі Нікіцінскі батанічны сад, сабралі гербарыіі рэдкіх дзікарастучых
раслін.
На зваротным шляху заязджаем
у Асканію— ІІову. Гэта адзінае ыес-

баў.
Прайшоўшая практыка яшчэ раз
пераканала нас, што спецыяльнасць
глебазнаўца— адна з самых цікавых
і рознабаковых. Для будучай нашай
дзейнасці— шырокія гарызонты.
Н. НЕВЯДОМСКАЯ,
студзнтна IV курса біёлагаглебавага факультэта.

НА РАСКОПКАХ ГАРАДЗІШЧА
шмат
У гэтым годзе ўпершышо на гі- дэнт Скарабагаты расканаў
старычным факультэце была праве- керамічных вырабаў вялікакняжскай
дзена археалагічная практыка. Над пары. Нершы на тэрыторыі Беларукіраўніцтвам павуковага сунрацоўсі жадезны сашнік, які па меркаванніка Акадэміі ГІавук БССР А. Г.
нях вучоных адносіцца да X— XI
Мітрафанава студэнты III курса зрастагоддзяў нашай эры, знаіішоў
білі раск'опкі старажытняга гарастудэнт Каыароў.
дзішча ў вёсцы Гарадзішча Мінскай
Усе гэтыя і многія іншыя матэгобласці.
рыялы знаходзяцца зараз у АкадэБылі закладзены два раскопы.
міі Навук на апрацоўцы.
Многія каштоўныя рэчы, знойдзеныя
Практыка паглыбіла веды стустудэнтамі універсітэта, сведчаць
дэнтаў,
навучыла іх класіфікаваць
аб высокай
матэрыяльнай культуры нашых продкаў. Тут .зной- археалагічныя матэрыялы. Такую
дзены старажытная кераміка, выра- карысную практыку кафедра гіб кд і бронзы, жалеза і срэбра. Сту- сторыі СССР арганізавала ўпершыдэнты Вайтовіч і Мельнік знайшлі ню за пасляваенныя гады і студэнлепную кераміку, якая адносіцца да ты за гэта ёй вельмі ўдзячны.
VI— VII вякоў да нован эры. Сту-

С. АБРАМЕНКА.

Вывучаем гаворкі народа
Чэрвень— месяц залікаў і экзаменаў, месяц студэнцвіх трывог і
непакояў— падыходзіў
к канцу.
Лета несла ўжо зусім новыя настроі
і студэнтам і выкладчыкам. Несла
яно і новыя клопаты. А ў тых, хто
збіраўся ўдзельнічаць у навуковых
экспедыцыях, клопатаў было многа.
Дыялектолагі да экспедыцыі рыхтаваліся задоўга да лета, на працягу
ўсяго навучальнага года. I цшіер
зайздрасці да ад’язджаючых на канікулы дамоў не было. Гурткоўцы—
дыялекталогі всдалі, што многа новага, цікавага чакае іх у экспедыцыі.

самастойна— у Асвенскі, Старобінскі,
ІІолацкі і другія раёны. Мы разам з
выпускніцан беларускага аддзялення
ЗГенай ІОрэвіч у адным атрадзе выехалі ў Полацкі раён.

3 самага пачатку эспедыцыі і да
яе канца ўдача была нашай спадарожніцай. Першы населены пункт,
гаворку якога мы павінны былі апісаць, аказаўся маленькай вёсачкай
(хат з дзесяць), закінутай сярод
густых лясоў. Бліжэйшая чыгуначная станцыя ад нашай вёсачкі раз
мяшчалася ў 18 кілометрах, амалітакая-ж адлегласць аддзяляла яе
ад суседніх сёл. Трэба было чакаць,
У апошні раз сабраліся гурткоў- што гаворка жыхароў вёскі захоўцьі 1 ліпеня ў пустым па-летняму вае свае традыцыйныя рысы.
Так яно і было.
кабінеце. беларускай мовы, разбіліся
на некалькі атрадаў па 2— 3 чалаУ вёсцы, напрыклад,
гаварылі:
векі ў кожным, вызначылі свае «ён ідзець»,
«ён нясець», ці, камаршруты,
размсркавалі
паміж жучы другімі словамі, дзеясловы
атрадамі запасы паперы, грашовыя першага спражэння ў трэцяй асобе
сродкі экспедыцыі і развіталіся з адзіночнага ліку мелі ў гаворцы
сябрамі на дваццаць дзён.
вёскі канчатак «-ць» (у адрознен3 Міпска кожны атрад выязджаў не ад літаратурнай мовы).

С'ёлета ў наш універсітэт прыехала новая група юнакоў і дзяўчат з народна-дэмакратычнай Польшчы,
Н а зды м ку: студэнты-палякі сярод сваіх новых сяброў.

У ЭТНАГРАФІЧНАЙ Э К С П ЕД Ы Ц Ы І
Гэтым детам мне як удзельніьу
этнаграфічнай зкспедыцыі Інстытута
гісторыі Акадэміі Навук БССР давялося пабываць у розных раёнах
Гродзенскай, Маладзечанскай і Ві
цебскай абласцей. Паша экепедыцыя на чале з ванды^атам гістарычыых навук М. Я. Грынблатам займалася вывучэннем быту і культуры
гэтых абласцей у іх гістарычным
развіцці.
У экспедыцыі я займаўся зборам
вуснай народнай творчасці. I хоць
нашай экспедыцыі ўвесь час даводзілася рухацца з аднаго месца на
другое, што перашкаджала нармальнан рабоце па запісу фальклора,
усё-ж удалося запісаць шмат цікавых песень.
Тое багацце народных песень,
чысціня мовы, самабытная свежасць
трапнага народнага слова,
з чым
мы сустракаліся на кожным кроку,
ярка
сведчаць
аб
глыбокай
любві і пашане беларускага народа
да сваён культуры, якую ён развіваў, нягжедзячы на цяжкі нацыянальны прыгнёт у панскай Полг»шчы.

Каб з каласочка
[яе баімся— машынамі ўбіраем, і
Ды- жыта бочка,
дождж не такая бяда.
А каб з другога
Збіраючы фальклор у МаладзеІІаўтара тога,—
чанскай вобласці, я сустрэўся з цімарыла песня. I радасна было адчу- кавым фактам, як паэзія Я . Купаваць, што сёння з тых палеткаў, лы і Я . Коласа, якая ідзе ад наропра якія людзі калісьці казалі, што да, зноў уваходзіць у народ. ПІмат
яны родзяць болын каменняў, чым якія іх вершы ў народзе спяваюцца
хлеба, важкія, поўныя каласы мож- як народныя песні. Асабліва мяне
здзівіла багацце варыянтаў несні
на бачыць у Маскве, на Усесаюзнай
«Пайшла цёшча к зяцю ў госці»,
сельскагаспадарчай выстаўцы.
якая з’яўляецца народнай апрацоў— • Цяпер у нас і павер’і ўжо не кай вершаванага апавядання Я . Еоў такой модзе, як ранеіі,— гаварыла ласа «Зяць». Гэтая песня карымне 57-гадовая Елізавета Сямёнаўяа стаецца асаблівай пашанай у нароДзямідка з вёскі Памошша Другое дзе. I калі людзі даведваліся, шго
Свірскага раёна Маладзечанскай воб- я запісваю народныя песні, яны
ласці. Бачыш вось нашу загарэлую ў першую чаргу знаёмілі мяне з ёю
цыганку,— з усмешкай сказала яяа
На ўсім нашым шляху мы бачылі
і наказала рукой на рабіну, што радаснае жыццё калгаснікаў.
расла пад акном.— Мы калісьці ваУражанні ад экспедыцыі ў мяно
ражылі па ёй, якое надвор’е ўвосені засталіся самыя лепшыя. Веды, н ібудзе. Еалі гронак шмат,— значыць бытыя ў час яе, многа мне дапачакай дажджу, бойся бяды. Даж- могуць у вучобе, у болын актыўджы будуць ліць, а ў цябе яшчэ ньм маім удзеле ў навуковым гурбульба не выкапана, зямлі гэтую тку.
чацвярцінку і тую ніяк не ўробіш
Ан. КЛЫШКО,
Еаня няма.
етудэнт II курса аддзялення
А сёлета хоць і гронак шмат, ?
бэларуснай мовы і літаратуры.

Затым мы заўважылі, што пры мудры вяліван жыццеван мудрасцю,
скланснні такіх слоў, як «нага», ІПатап Апанасавіч расказваў нам аб
«рука», «страха» жыхары вёскі га- |паходжанні назваў тутэйшых азёр,
ворыць не «руцэ», «назе», «стра- Ілясоў угоддзяў, аб гісторыі вёскі і
со», а «руве», «наге», страхе»— ; лёсе яе жыхароў. Стары рыбав і паг. зн., задне— язычныя пры змяв- ляўнічы, Патап Апанасавіч, здавалаI ся нам, ведаў звычкі, і паводзіны вож
чэнні н.е пераходзілі ў свісцячыя.
А адзін факт у нас выклікаў нага ляснога звера, кожнай азёрнай
вялікую цівавасць. У мове жыхароу [рябкі. А якіыі прыгожымі, іменна
вёскі— і старых, і малых— ужыва- [іірыгожымі, былі яго апавяданні!
лася слова «сачэнь». Гэтае слова I якой простай, але непаўтаральна
мы ведалі тольві па ананімнаму бе~ выразнан і ярвай, была іх мова
ларускаму твору пачатка мінулага Мы швадавалі, што не мелі магчыстагоддзя «Энеіда навыварат», дзе масці занісаць усё, што ён нам
яно сустракаецца, як назва бліна- апавядаў.
апрэснака. I звычайна ў выданнях
У
другой
вёсцы— наступным
«Энеіды навыварат» да слова «са- нункце нашага маршрута— гаворка,
чэнь» даецца тлумачэнне, бо ў лі- у асноўным, мела тыя-ж рысы, як
таратурнай мове гэтага слова цяпер 'і гаворка вёеві Сасно, але было для
няма. А аказалася, што ў нашай [ нас і новае. У прыватнасці, новымі
вёсачцы Сасно на Полаччыне слова 1для нас былі некаторыя сінтавсічзахавалася і да нашых часоў. Гэта 'ныя з’явы, напрыклад ужыванне
адно можа служыць сведчаннем выказніка тыпу «быў пашоўшы»,
I «быў паехаўшы» у фразах «стары
традыцыйнасці рыс гаворкі.
На мясцовым дыялекце мы запіса- [быў паехаўшы ў горад», «машына
лі некалькі паданняў і апавяданняў [была пашоўшы ў лес». Апісалі
ад старэйшага жыхара вёскі 75-га- ' мы і лексічныя факты, явія адрозні
довага рыбака Патапа Апанасавіча ваюць гаворку вёсві ад літаратурСпірыдонава.
Непісьменны,
але най мовы.

I

тут

мы

запісалі

некальві

цікавых гісторый ад старэйшых жыхароў вёскі.
Праз дваццаць дзён, аберагаючы
нашы запісы, як самае каштоўнае,
мы звярталіся ў Мінск. Экспедыцыя
дала нам нямала фактычных назіранняў над адным з дыялектаў беларускай мовы, а гэта вельмі многае значыць для студэнта, а тым
болын для аспіранта, яві вывучае
боларускую мову. Часта факты літаратурнай мовы становіцца болып
яснымі, зразумелымі пры параўнанні іх з дыялектнымі з’явамі. А як
многа дае веданне дыялевтаў беларускай мовы літаратару пры вывучэнні твораў нашых пісьменнікаў!
Матэрыялы

нашай

экспедыцыі

цяпер будуць абагульняцца і вывучацца

ў

Інстытуце

мовазнаўства

АН БССР. А потым- Ліудзем чакаць
выхада з друву

дыялевталагічнага

атласа беларусвай мовы.
А. МАЖ-ЭЙКА
аспірант кафедры беларускай
мовы і літаратуры.
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ПРАНТЫКА
У самых аддалёных

Н А В У К А Ў К Р А ІН А Х Н А Р О Д Н А Й Д Э М А К Р А Т Ы І

ГЕОЛАГАУ

П Р Ы Н Ц Ы П Ы СТЫМУЛІ РАВАННЯ

кутках на-

Адмоўяьш мбмантан у правядзенпабывалі ні практыкі з’яўляецца і тое, што
гэтым летам некаторыя нашы сту- выкладчыкі універсітэта не мелі
магчымасці выязджаць на нссцы
дэнты-геолагі.
У глухіх горнасамі.
таежных раёнах Сібіры, у тундрах
У асноўным паспяхова прайшла
Запаляр’я чутны былі беларуская
і
вучабная
практыка ў Цудэптаў
гаворка і стукат малаткоў будучых
другога і трэцяга курсаў, адыак
шукалыйкаў прыродных
багаццяў
і тут востра адчувалася адсутнасць
зямных нетраў. Другія юнакі і дзяўвыкладчыкаў. 3-за гэтага, нанрыкчаты пабывалі ў нашых псрадавых.
лад, студэнты другога курса, пра-аснашчоных сучаснай совецкай тэхходзіўшыя практыку на Заходняй
нікай
горна-прамысловых раёнах
Дзвіне ў Віцебскім раёне, не атрыСаюза, панюхалі пах нафты, пазналі
малі дастатковага асвятлення метада
цягаты і радасці працы рабочагавывучэння карэнных пародаў. Старбурылыпчыка, калектара.
ІІскатошы выкладчык Л. Н. Вознкчук
рыя студэнты былі накіраваны на
асноўную ўвагу быў вымушан удзягеалагічпую здымку ў сваёіі родліць гсалогіі чацвяртычных адкланаіі Беларусі, абышлі ўдоўж і ўподанняў, спецыялістам якіх ён не
перак яе задуменныя халмістыя праз’яўляецца.
сторы і не толькі многаму навучыПрактыка студэнтаў цяперашняліся самі, алс і дапамаглі сваёіі
працаіі маладоіі геалагічнай службе га трэцяга куреа з-за неыагчымасці
нашай рэспублікі ў справе ношукаў забяспечыць яе і:іраў;::гг::і з;:::сс:
і разведкі новых залсжаў карысных ад-наго з горных раёнаў краіпы пра
выкапняў. Наогул, вытворчая прак- ходзіла ў раўніішых умовах. У вы
тыка студэнтаў-геолагаў цяпераш- ніку студэнты не атрымалі дастатняга чацвертага курса працякала ў ковых навыкаў карціравання склад
самых розных раёнах краіны і чатых структураў.
шаіі неабсяянай краіны

працякала паспяхова. Былі, праўда,
у асобных геалагічных партыях
значныя непаладкі ў пастаноўцы
практыкі, не ва ўсіх выпадках і і і
налсжнаіі вышыні было кіраўніцтва
студэнтамі. Але такія выпадкі прадстаўляюць сабой еыкліочэшіі.

ЛЕКЦЫ І ДЛЯ
Справай адказваючы на ўказанні
партыі аб пашырэнні навукова- атэістычнай працаганды сярод працоўных, многія стўдэнты і аспіранты нашага унівсрсітэта летам чыталі лскцыі, праводзілі гутаркі на
антырэлігійныя і
прыродазнаўчыя
тэмы.
Дваццаць адну лекцыю аб паходжанні і рэакцыіінай 'еутнасці рэлігінных свят, аб ыаралыіым абліччы совсцкага чалавека прачытаў для

Дянер студэнты прыступаюць да
лабараторнай апрацоўіа сабраных
матэрыялаў. Гэта дапаможа ім ліквідаваць некаторыя з нсдахопаў
практыкі і замацаваць, атрыманыя
навыкі.
Прафесар А. ФУРСЕННА.

ЦРАЦОУНЫХ ,

Еал.і тралейбус паднімасцца да
пляца Іоніна і праязджае калп
дамоў і цяністых садоў, вочы пасажыраў прыкаваны да жывапіснчй
гары Вітоша. На пярэднім плане,
педалёка ад парка, знаходзіцца вялікі двухнавярховы будынак, увіты
плюшчам і акруліаны цудоўным садам. Гэта біялагічны інстытут Балгарскай акадэміі навук.

сістэмай, якая дае больш высокі
ўраджай. Даследванні
прафесара
Панова даказалі таксам, што тыя-ж
стымулятары, калі іх прымяніць у
пэўнай канцэнтрацыі, навышаюць
жыццёздольнасць аднаклетачных і
шматклетачных арганізмаў, садзейнічаюць узнаўленню пашкоджаных
тканак, умацоўваюць імунітэт арга
нізмаў і г. д.

Гэты інстытут, заснаваны ў 1930
годзс пакойным прафесарам Мефодзіем ГІаповым, быў расшыран пасля
вызвалення Балгарыі ад фашызма.
Зараз пры інстытуце маюцца новыя
лабараторыі, навуковыя кабінеты,
парнікі і жылыя дамы для супрацоўнікаў. Зараз Біялагічны інстытут з’яўляецца адным з буйнейшых
навуковых цэнтраў Балгарыі.

Акадэмік Папоў меў магчымасць кае значэнне для клінічнай медыцышырока праверыць на практыцы ны.
сваю эксперыментальную працу.

Праведзеная ў Біялагічным інстытуце даследчая работа па прымянен
ніо розных

стымулятараў

для на-

вышэння імунітэта арганізма

дала

цікавыя вынікі, якія маюць

вялі-

Пад

кіраўніцтвам

прафесара

Р.

У 1951 г. стымуліраваным насен- Паліванава ў інстытуце распрацанем было засеяна 175 акраў, у ван новы метад папярэджання ге1952 г.— 2 тысячы акраў, а ў малітычнай хваробы ў новароджа1953 г.— 26250 акраў. Бынікі гэ
тых

доследаў,

якія

ных. Гэта хвароба з’яўляецца выні

былі кам так званага фактара

НЬ

—

Інстытут займаецца гіраблемаіі праведзены на землях 220 каапера- нееумясцімасці групп крыві ў бацьстымуліравашія жыццёвых нрацэсіў тыўных і дзяржаўных гаспадарак і коў. У дзіцяці разбураюцца чырвоі практычным прыляненнем стьіму- еопытных сельскагаспадарчых стан- ныя крывяныя шарыкі, што выклі
што на участках, кае злоякаснуго жаутуху, якая выякія
засеяны
стымуліраваным
насеп- клікае смерць малога, альбо да,
і медыцьше. Прынцып стымуліра•вання, маштабы яго прымянёння,’ а нем, ураджаі Оылі вышэн на 8— альбо пасля нараджэлня.
ітаксама метады
стымуліруючага ; 18 процантаў. Ураджай рыса паЗа апошнія гады Біялагічны інІдячэніш распрацаваны
Мефодзіем Івысіўся на 13— 12 процанты, а ў сіытут працаваў таксама над разра
ІЯаповым. У перыяд паміж 1907 і ! асобных выпадках нават на 32 про- шэннем іншых навуковых праблем.
Доктар Р. Цаноў вывучае ролго
І 9 1 1 гадамі М. Папоў адкрыў маг- іцанты, цукровых буракоў— на 10—
клетачных кіслот у розных фізіялачымасць паекарэння жыццёвых пра- 17 і да 25 процантаў, табакі ад гічных і паталагічных працэсах. Вы|цэсаў раслін і жывых арганізмаў і 6.5 да 12 процантаў, бавоўны ад вучаюцца таксама імуналагічныя
змяненні, якія адбываюцца ў арга(ўздзеяння на іх далёйшае развіццё 8.5 да 12 процантаў.
Мстад стьшуліравання знаходзіць нізме хворага, падвергнутага лячэяшляхам нрымяйёння хімічных прэпрактычнае
прымяненне такеама і ню сном... Аеобныя навуковыя ра| паратаў, гармонаў і розных відаў
ў медыцыне. За апошнія 2 гады ботнікі праводзяць эксперыменталь| рядыяцыі. Еалі змясціць, напрыкраспрацаваны спосабы лячэння вяла- ную работу для рашэішя важныч
' лад, насенпе рыса, цукровых бура цякучых незажываючых ран і ва- практычных праблем, якія звязаны
| коў, табакі, бавоўны, кукурузы і Ірыкозных язваў шляхам прымяненнк з агранаміяй, хіміяй раслін, прамыраствораў
быў словай мікрабіялогіяй і інш.
|іншых раслін у стымуліруючы с.ч- , стьшуліруіочых
ліравання

рабочых Мінс-ка і калгаснікпў Мінскай вобласці етудэнт аддзялсштя
філасофіі I . Гаўрылкін. Аб паходжанні рэлігіі чыталі даклады
для калгаснікаў аспірант Г. Харошка, студэнт філасофскага аддзялення
А. Савасцюк.
| стаў -нэўнай

ў сельскай

гаснадарцы

цый, даказалі,

на нз-, Ішырока выпрабаван у клінічных
умовах. Такое лячэнне прыкметна
Аспірант В. Свірыдаў у Стаўб- ! каторы час (розны для усіх расліл),
скарачае псрыяд заясывання. Зацоўскім раёнс прачытаў нскалыіі •а затым высушыцт. іх і насеяць, з старэлыя варыкозныя язвы, якія гіе
лекцый аб атамнай энергіі і шляхах | іх вырастуць больш жыццёздольны-і наддаюцца лячэншо другімі сродка‘ расліны, з лепш, развітай карнявой мі, поўнасцю зажываюць у выніку
яе выкарыстання.

Незабыўйыя ур а д ж а н н і

прымянення
стымуліруючых са ■
ставаў. Гэты метад ужо ўкаранён у
практыку некаторых хірургічных
г.лінік.

канцэнтраЦьіі

на раслшнасць, характэрная для
данай рзспублікі. Тут, пад маскоўскіы небам, можна ўбачыць і бамбукавы гай ля павільёна Грузінскай
ССР, і сцелючыяся па зямлі яблыні
ля павільёна далёка-усхдоніх абласцей, і паяьмы ля павільёна Поўноч
на'га Еаўказа.
У ліку першых мы наведалі павільёп Беларускай ССР. Гэта лёгкі
павстраны будынак, які нагадвае па
сваёіі архітэктуры памяшканне Акадзміі навук БССР. Гэтае прыгожае
збуд;:кашіс ўнрыгожаНа беларускім
нацыянальным арнаментам.

Доктар медыцыны Вулчан
Вулчанаў, навуковы супрацоўнік Біялагічнага інстытута
Балгарскай Акадэміі навук.
(«Всеммрные студенческне
новостн» № 6— 7 1954 г.)

каб удзяліць агляду кожнага экспаігата толькі адну мінуту, спатрэбінца 90 дзён і начэй.
Выстаўку наведваюць шматлікія
іншаземныя
дэлегацыі. Адзін з
удвельнікаў выстаўкі расказваў нач
аб тым, як яму давялося супра-

Еожны вечар у Зялёным тэатры
выстаўкі, на канцэртнай эстрадзе
выступаюць лепшыя
калектывы
мастацкай самадзейнасці краіны. Мы
пабывалі на выступленпях самадзейнага калектыва працоўных рэзерваў
і Варонежскага народнага хора.

ваджаць па выстаўцы егшецкую дэ
легацыю. Членаў яе цікавіла літаральна ўсе: і як вырошчваецца ў нашаіі краіне бавоўна, і як выкарыстоўваецца вярблюжая калючка і
многа другое. Госці з Егіпту дэталёва вывучалі развіццё соцыялістычнай сельскай гаспадаркі. Іх захаплялі багацці нашай Радзімы, іх
хвалявала цудоўнае афармленне выстауш.

Поўныя пачуццём
гордасці за
сваю Радзіму, за вялікі совецкі народ— народ— творцу, нар'од— пераможцу, пакідалі ыы Усесаюзнр)
сельскагаспадарчую выстаўку 1954
года.

Еалі заходзіш у павіль-ён, яекрава ўсведамляеш, наколькі багатая
наша родная Беларусь. Тут і лён,
і пшаніца, і бульба, і рознастайная
гародйіна. Ды ці можна апісаць усё
бачанае тут!

Тры дні, што мы правЯлі на
Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, адносяцца да ліку тых, якія
намятаеш усё жыццё. Яшчэ толькі
пад’язджаеш да выстаўкі, а ўжо адчуваеш, што ўйсці адсюль ніяк немагчыма, нават у тым вынадку, калі
ў кішэні няма білета. Іедзьве ўступіўшы на тэрыторыю выстаўкі, адразу захаплясшся і алеяіі фантанаў, што вядзе да Галоўнага павільёна, і вялікім бронзавым рэльефам,
выкан’аным групай совецкіх ску.тьптараў над кіраўніцтвам Вучэціча...
3 Галоўнага павільёна трапляеш
на Плошчу калгасаў. I тут перад
вачыма паўетае велічная карціна:
АТ 05476

прама перад павільенам уздымаецца
дзівосны фантан «Дружба народаў».
Гэта агромністы залаты сноп, з якога
вырываюцца магутныя струмені вады. Па баках фантана размешчаны
шаснаццаць скульптур дзяўчат у нацыянальных касцюмах— яны сімвалізуюць непарушную дружбу народаў вялікага Совецкага Саюза.
Далей ідуць павільёны 16 саюзных рэспублік. Дяжка нават сказаць,
які з іх найлепшы і наіінрыгажэйшы. Е ожі-іы прыгожы па-евойму,
кожны захоўвае жывы адбітак нацыяналыіага каларыту сваёй рэспуб'лікі.
Еаля кожнага павільёна высаджа-

За тры дііі мы агледзелі амаль
у.се павільёны. I ў кожным з іх нас,
як і ўсіх экскурсантаў, ахапляла
адно і тое-ж пачуццё: да чаго багатая наша родная зямля, што могупь
зрабіць ясііы розум і ўмелыя рукі
чалавека!
Непадалёку ад павільёпа механізэцыі раскіііуўся вялікі мічурынскі
сад. Тут растуць рознастаііныя гатункі ігруш,
яблык, вінаграду. А
чаго толькі няма ў размешчаным
па суседству павільёне садаводства: і
ведізарныя гроздзі вінаграда, і церсікі, і гранаты, і ананасы— усе субтранічныя пладовыя культуры багата прадстаўлены тут.
Вядома, агледз.елі мы не ўсё і д;ь
лбка не так дэталёва, як гэтаха
хацолася-б. Падлічана, што для таго,

Мінек, друкарня Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя Б. I. Іеніна.

М. МАРЧАНКА.
Студзнтка IV курса хімічкага
факультэта.
Рэдактар 1. ХАЎРАТОВІЧ.
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