Гіролетарыі ў с іх краін, еднайцеся!

ПАТРЫЯТЫЧНЫ АБАВЯЗАК
МАЛАДОГА СПЕЦЫЯЛІСТА
У добры Ш.ЛЯХ, дарагія
сябры!
Такімі словамі
штогод праводзіць
універсітэцкі
калектыў сваіх выхаванцаў, якіп з дыпломамі ў руках
накіроўваюцца на месцы будучай
работы, куды іх пасылаюць Партыв
і Урад. Калектыў універсітэта чакае
ад выпускніка, што ён высока будзе
трымаць гонар сваёй навучальнай
становы, што ён прынясе як магд
,ольш карысці сваёй маці-Радзіме.
Вялікае шчасце быць спецыялістам
у совецкай краіне!
Радзіма прадастаўляе яму ўсе магчымасці для практычнага прымянення ведаў, набытых у навучальнай установе. Совецкі
народ адносінца да яго як да прадстаўніка самай высокай у свеце соцыялістычнай культуры.
Большасць выпускнікоў універсітэта правільна зразумела свой пачэсны
абавязак перад Айчынай. Яны самааддана працуюць у тых месцах, куды іх накіравалі пры размеркаванні.
Для прыкладу возьмем выпускніцу
біёлага-глебавага факультэта Н. Л асоўскую. Выкладанне ў Грэскай сярэдняй школе яна спалучае з вялікай
грамадскай рабогай.
Як біёлаг, т.
Ласоўская дапамагае навакольным
Злгасам у іх барацьбе за ўздым
. дспадаркі. Прыкладаў добрасумленнай працы можна прывесці
многа.
Аб ёй сведчаць пісьмы выпускнікоў
універсітэта М. Сыракваша, Т. Махоткінай, Н. Вышкінай, якія змешчаны ў гэтым нумары нашай газеты
Але, на жаль, не ўсе выхаванцы
універсітэта добрасумленна выканалі
свой грамадскі абавязак. Некаторыя
выпускнікі замест таго, каб паехаць
на працу ў раёны нашай рэспублікі,
да гэтага часу бязмэтна блукаюць
па Мінску або пры дапамозе пратэкпыі шукаюць пасады
па Міністэрствах. У Маладзечанскую
вобласць
была накіравана выпускніца аддзялення логікі і псіхалогіі Н. Кайкова.
Аднак яна не пажадала
пакінуць
сваю мінскую кватэру і гіа знаёмству
прыстроілася на работу ў прыгарадзе
Мінска Калодзішчах.
Не паехала ў
вёску і біёлаг Р. Карпік. У сучасны
момант яна не па спецыяльнасці працуе ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі. Нядаўна Міністэрства асветы
Б С С Р паведаміла рэктарату універсітэта, што толькі з мінулагодняга
выпуску восем спецыялістаў зусім не
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з ’явілася на месцы назначэння. Трое
з іх былі прыцягнуты да судовай
адказнасці.
Гэтыя факты прымушаюць задумацца аб многім. Як магло здарыцца,
што са сцен універсітэта вышлі людзі, якія згубілі сваё грамадзянскае
сумленне? Відаць таму, што выхаваўчая работа сярод студэнтаў пастаўлена дрэнна. Таму, што пяцікурснікі
часцей за ўсё
выпадаюць з поля
зроку нашых грамадскіх арганізацый.
Нарэшце таму, што пасля размеркавання універсітэт перастае цікавіцца
сваімі выпускнікамі.
3 першых дзён вучобы ва універсітэце студэнту трэба прывіваць любоў да яго будучай прафесіі. Садзейнічаць гэтаму закліканы і сустрэчы
з выпускнікамі,
якія
ў
гэтым
годзе
пачалі
праводзіцца
на
некаторых
факультэтах.
Нядаўна
каля
100
былых
выхаванцаў
біёлага-глебавага
факультэта
універсітэта сустрэліся са студэнтамі. Яны расказалі аб сваёй рабоце,
заклікалі выпускнікоў паехаць на работу ў вёску. Гэты цікавы вечар, без
сумнення, дасць дадатныя вынікі.
Але што
можа даць студэнгам
сустрэча, якап была арганізавана на
філалагічным факультэце? На вечар
прышлі ў асноўным першакурснікі і
пабочныя людзі. Ніхто не расказаў
студэнтам аб героіцы работы сельскага педагога. Усё
мерапрыемства
звялося да танцаў. Хіба такап су1
стрэча зацікавіць студэнтаў у іх будучай прафесіі?
Ва універсітэтах і інстытутах краіны праходзяць сходы выпускнікоў,
на якіх маладыя спецыялісты абавязуюцца самааддана працаваць там,
дзе яны найбольш патрэбны. Сотні
студэнтаў-выпускнікоў
просяць накіраваць іх у школы, на лекцыйную
работу ў раёнах асваення цалінных
і абложных земляў.
Праз некалькі дзён на факультэтах нашага універсітзта распачнецца размеркаванне пяцікурснікаў. Гіачэсны абавязак кожнага маладога
спецыяліста паехаць туды, дзе ён
будзе больш за ўсё патрэбны. На
клопаты нашай
Радзімы, выпускнік
павінен адказаць напружанай, самаадданай працай. Д а гэтага яго абавязвае дыплом аб звканчэнні Беларускага дзяржаўнага універсітэта
імя В. I. Леніна.

--------- -----------------

С У С Т Р Э Ч А 3 А. Ф. К ІС Т А В Ы М
У ленінскім накоі інтэрната па
А. Ф. Кістаў пазнаёміў студэнтаў
вуліцы Свердлова. адбылася суетрэ- з тым, як ён працаваў над роляй
ча студэнтаў з народным артыстазт караля Ліра ў аднаіыеннай трагерэспублікі А. Ф. Кіставьш.
дыі В. ІІІэкспіра, адказаў на шматА. Ф. Кістаў расказаў аб дэкадло лікія пьітанні.
У бліжэйніы час намячаецца прабедаруекан літаратуры і ыаетацтва
восці
новую сустрэчу з А. Ф. Кістаў Маскве, аб планах Рускага дрпвый,
на
якоіі ён раскажа аб сваім
матычнага таатра імя А. М. Горкага.
Зараз тэатр рыхтуе да пастаноўкі творчыл шляху.
I. Ш У Ц ІК ,
н'есы «Годы странствміі»,
«Домнк
студэнт I курса аддз. журналістыкі.
на окранне» і іншыя.

НА ПАСЯДЖЭННІ ГУРТК'А
Днямі здбылося пасяджэнне гуртка сучаснай беларускай літаратуры.
3 дакладам аб новым зборніку вершаў М. Танка «У дарозе» выступіў
студэнт II курса А. Клышко. Ахарактарызаваўшы зборнік у цэлым,
дакладчык даў крытычны аналіз раду вершаў. Вершы «Мірная праца
людзеіі», «Месяц», на яго думку,
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Орган партбюро, р эк тар ата, камітэта Л К СМ Б ,
прафкома і мясцкома Б елар уск ага дзярж аўнага ун ів ер сітэта імя В. І. Леніна
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Вялікі гонар быць сельскім педагогамі
❖
Нядаўна на біёлага-глебавым
і філалагічным
факультэтах адбыліся вечары сустрэчы выпускнікоў універсітэта са студэнтамі і прафесарска-выкладчыцкім саставам. Удзельнікі сустэч— сельскія
педагогі і аграномы, навуковыя
супрацоўнікі і
аспіранты— адзінагалосна рашылі збірацца на такія вечары штогод. Выпускнікі біёлага-глебавага
факультэта выказалі жаданне, каб на гэтых су-

стрэчах іім чыталісп лекцыі-агляды ао навеншых
дасягненнях айчыннай навукі.
Рэдакцыя звярнулася да выхаванцаў філалагітнага факультэта, якія працуюць у сельскай мясповасці, з просьбай расказаць чытачам газеты аб
сваёй рабоце, аб сваіх планах на будучае. Ніжзй
друкуюцца пісьмьі асобных выпускнікоў аддзялення рускай мовы і літаратуры.

ПАЧЭСНАЯ
«Таварыш! Знай і вер, нгто ты
самы неабходяы чалавек на зямлі.
Робячы сваю маленькую справу, ты
начаў ствараць
сапраўды новы
свет. Вучыся і вучы!».
5' гэтым выказванні А. М. Горкі
вызначае туго вялікую ролю, якая
ндводзіцца ў ійш ан к-раіне настаўніку. Быць настаўнікам— гэта значыць адкрываць людзям новае, выхоўваць падрастаючае
пакалетпге,
выводзіць яго на шырокія нрасторы
творчай дзеігнасці.
Асабліва цікавая работа маладога настаўніка ў вёсцы. Тут ад яго
накаюць многа творчай ініцыятывы,
аганьку ў рабоце. Не гаворачы ўжо
аГ) тым, што на нас, закончыўшых
універсітэт, усвладаюцца надзеі, як
на высокакваліфікаваных спецыяліс-таў, нас еуетракаюць у вёсцы і
як носьбітаў высокай культуры. На
нас глядзяць, у нас вучацца, з нас
бяруць ттрыклад. Як і ва ўсякай
справе, у рабоце пачынаючага педагога е.уетракаецца нямала цяжкасцей. Для некаторых новымі і непрывычнылі пакаЖуцца абставіны
вёскі. ІІе адразу ўсё лёгка пойдзе
і ў школе. Аеабдівя з многімі цяжкасцямі
сутыкнуцца выкладчыкі

ПРАЦА

мовы і літаратуры. Некаторыя вучні сельскіх школ мала чытаюць,
таму іх агульнаадукацыйны ўзровеяь нізкі. Не заўсёды забяспечваюць швольнікаў у дастатковай
меры патрэбнай літаратурап сельс.кія і школьныя бібліятэкі. Таму
даводзіцца вышукваць самыя рознастайныя сродкі, каб данесці вучням змест таго ці іншага твора.
Затое, як радуе кожны, нават самы
йязначны поспех, якое адчуваеш
задавальненне, калі ведаеш, што
праца твая нрьшосіць карьісць.
Дзейнасць вясковага настаўнікл
нс абмяжоўваецца школаіі. Д.гя па-

курс філалагічнага факультэта не
ўсе паехалі на месцы назначэння.
У
нек-аторых знайшліся ўсякія
прычыны, каб застацца ў Мінску.
Справядлівае абурэнне выклікаюць
наводзіны II. Йэрнікавай. Вясною
мінулага года калектыў V курса
філфака спрабаваў
перашкодзіць
Нэрнікавай пры дапамозе пратэкцыі абсталявацца на работу ў
Мінску. Але, відаць, недастаткова
рашучымі былі выступленні аднакурснікаў у газеце «Сталннская молодежь». Чэрнікава ўсё-такі засталася ў сталіцы.

На жаль, не ўсе выпускнікі універсітэта разумеюць высокую адказнасць працы настаўніка. У мінулым годзе з ліку закончыўпшх V

Т. Л'іАХОТК,,Н./Х.
выкладчыца рус' ай мовы і
літаратуры Нежкаўска \ сярэдняй
школы Магілёўскай вобласці.

Еаб не паехаць у вёску, Мешкес
нават
перакваліфікавала ся, змяніўлйыка-выхаваўчай работы ў вёсцы
шы прафесію педагога на карэкнатрэбны высокаадукаван ыя
лютара.
дзі. Хто-ж, як но настаўнік, дапамоВыпускніца уяівереітэта Норкіна
жа правесці канферэнцшо чытачоў
наогул нідзе нс працуе. йй, відаціцры сельскай бібліятэцы, прачытас
нс ўдалося прыстроіцца ў Мінгі'.у,
лекцыю аб міжнародкым станоа ў вёску ехаць яна не, жадае.
вішчы, растлумачыць
пастановы
У заішочэнне я звяртаюся да
партыі і ўрада? Хто, як не напяцікурснікаў:
таварышы, прыязстаўнік, павінен дапамагаць у арганізацыі мастацкай
самадзейнасці джайце да нас у вёску-! Вас чакас
цікзвая работа, сапраўднае жыццё.
пры сельскім клубе?

Лепш рыхтаваць выкладчыкаў
ІІаеля заканчэння універсітэта я
быў накірован на- работу ў Будслаўскую сярэдню ю школу Маладзечанскай вобласці. Высокар'одная праца
педагога ыяне лрыцягвала заўсёды,
але раней я не думаў аб тых цяжкасцях, якія могуць сустрэцца ў
першы год работы. А іх аказалася
вельмі многа. Па-першае, работа ў
вяскован школе натрабуе, каб настаўнік акрамя свайго нрадмета быў
добра знаёмы з сеяьскай гаспадаркай, бо педагог ў вёсцы— гэта ў
той-жа час актыўны ўдзельнік правядзення ў жыццё рашэнняў партыі
і ўрада па ўздыму сельскай гасігада-ркі. Та-к, я пра-цую агітатарам у
а-дной з брыгад нашага калгаса. Па-

другое, педагог, які працуе першы
год у школе, сутыкаецца з многімі
цяжкасцямі педагагічнага характару. Гэта тлумачыцца ты.м, што вм
універсітэце мала ўдзяляецца ўвагі
методыцы выкладання, практыцы ў
школе. Мала чаго ведаюць вьпіускнікі універсітэта аб класньш кіраўніцтве, комсамольскай рабоце ў
школе, дрэнна знаё.чы з педагагічнай сігадчьшай выдатных рус-кіх і
совецкіх подагога-ў. У маю бытнасць

У заключэіше хачу сказаць, штп
мяне вельмі абурылі адносіны некаторых маіх
аднакурснікаў да
с-ваёй начэенай спецыяльнас-ці. У
той час,.калі сельскія школы маюць
впструю патрэбу ў кга ііі|:іі;аг,аных

педап.тах, такія выпускнікі яв Нш’кіна, Мйпаяава нідзе не нрацуюць,
а Мешкес нядаўі-га паііш.іа па работу, але не на еігецыялыіасці. У
Міністэрствг асветы БСС-Р павінмы
звярнуць асаблівую ўвагу на такіх
ва унішчісітэце на занятках, навынускшкоў.
прыклад, ніколі не ўзнімалася такое
пытанне, як- настаноўка голасу ітс-

М . С Ы Р А К В А ІІІ,

дагога, а гэта мае вялікае значэнне
ў рабоце сярод вучняў.

выкладчык Будслаўскай сярэдняй
школы Маладзечанскай вобласні.

У спрэчках выетупілі гурткоўцы
А. Каратай і Г. Давідчык. А. Каратай адзначыў грунтоўнасць разбору
ПЫТАННЕ ВЫРАШЫ.ЛАСЯ ПРОСТА
вершаў М. Танка, указаў на істотныя недахопы даклада. Так, дакладМне добра памятаецца той дзень,
Вырашыць гэтае пытаняе’ аказа- I тыі. Работы многа, але імснна ў ёіі
чык мала ўвагі ўдзяліў мастацкім калі я атрымоўвала дыплом аб зая знаходжу задавальненне.
сродкам вершаў, не ўскрыў фальклор- к-анчэнні фііа-лагічнага і|іакул ьтэта лаея зусім яяцяжк-а. Я ігачала праПрыязджШце, та-варышы, да- нас
ную аснову зіногіх з іх.
Беларускага дзяржаўнагл універсі- цаваць у рэда-кцыі СмаргоНскай
ў
сельскую
мясцовасць! Якаяшырыраённай
газеты
і
адначасова
выУ заКлючэнне кіраўнік гуртка, тэта імя В. 1. Леніна. Некаторыя
ня
тут
для
плённай,
твбрчай працы!
кладаць
рус-куіо
мову
і
літаратуру
высокамаетацкія творы, якія гаво- кандыдат філалагічных навук т. Ка- сяброўкі з сумненнем запытваліся
Н.
В Ы Ш К ІН А ,
Ў 8 к-ласе вячэряян школы рабочан
раць аб творчым росце паэта. Глы- злова дала станоўчуго ацэнку да- ў мяне:
бокай лірыкай і цянлынёй вылучаец- кладу.
— ІІяўжо ўсё-такі ты паедзеш мо.тадзі. Акрамя гэтага, я кірую супрацоўнік Смаргонскай райгазеты,
ца верш «Ня.ма сцежкі карацен».
і
А. К А С Ц Ю Ч Э Н К А .
з Мінска?
гурткоы па вывучэнню гісторыі пар- I выкладчык школы рабочай моладзі.
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ПАРТЫ ЙНАЕ

ЖЫЦЦЁ

В Ы С Т А У К

ІІАЛЯПШАЦЬ

А.

заходнееўрапейскага мастацтва

ПАЛІІЫЧНУЮ ВУЧОБУ КОМУНІСТАЎ
Важнейшай умовай для плённай чае эканамічны лад краін народнай
работы нашых кадраў з’яўляецца па- дэмакратыі.
Для аказанюі дапамогі іЖіуністам
вышэнне
іх
ідэйна-палітычнага
ўзроўню. Глыбокае веданне марксіс- у авалоданні асновамі марксісцкацка-ленінскай тэорыі дае магчы- ленінскай тэорыі на факультэце
масць

правільна

. арыентавацца ў

пытаннях унутранай і знешняіі палітыкі партыі і ўрада, паспяхова
вырашаць пастаўленыя задачы. Вось
чаму ў статуце ЕПСС запісана, што

і ствам і геаграфічным асяроддзем»,
: комуніст т. Самадураў— «ПраяўленI не адзінства і барацьбы еупроцьлегласцей у развіцці стратасферы».
На бліжайшым
семінары
будзе
праслухана
лекцыя
«Вучэнне
арганізаван філасофскі семінар, якім В. 1. Леніна і I. В. Сталіна аб эванакіруе кандыдат філасофсвіх навук мічным раяніраванні».
А. Деўко. Семінар праводзіцца 1— 2
Вялікую ўвагу ўдзяляе партыйразы ў месяц. У яго рабоце комуні- ная арганізацыя вывучэнню марксты прымаюць самы автыўны ўдзел. сісцва-ленінскай тэорыі аспірантамі
Так, т. Салун выступіў па тэме: «Ды- і студэнтамі нашага фавультэта.
ялектычныя заканамернасці тэкта- Члены ЕІІСС аспіранты тт. Долбік,

кожны комуніст абавязан працаваць
над павышэннем сваёй свядомасці,
настойліва
авалодваць
асновамі нічнага працэсу» на філасофскім семі- Маныкін, Царук
паспяхова здалі
нары
іірафесарсва-выкладчыцвага кандыдацкі мінімум па філасофіі.
марксізма-ленінізма.
1саставу факультэта. Яго давлад вы- Студэнты-комуністы тт. Кавальчук,
Улічваючы важнасць і ўсю адУ залах дзяржаўнан
карціннай
рыхтуюцца да
казнасць гэтай справы, партыйная ! клікаў у слухачоў вялікую ціка- Хрэнаў сур’ёзна
арганізацьш
геолага-геа графічнага васць. Станоўчым у рабоце семінара семінарскіх заняткаў па асновах галерэі Беларускай С С Р адкрыта выстаўка твораў заходнееўрапенскага
Член партыі
факультэта правяла значную работу з’яўляецца тое, іпто яго ўдзельнікі марвсізма-ленінізма.
мастацтва
X V — X IX вякоў. Выстаўка
па ўцягненню комуністаў у палітыч- распрацоўваюць філасофсвія тэмы т. Яравікоў распрацаваў тэму: «Соў сувязі з тымі або іншымі галінамі навукі. Гэта станоўча адбіваецца
ІІалітычная самаадукацыя членаў
на рабоце яашага прафесарска-выКГІСС нашай партыйнай арганізацыі
кладчыцкага саставу.
зрабілася гадоўным метадам авало'Зараз
комуністы
фавульдання
марксізмам-ленінізмам. Як
толькі вышаў у свет ітадручнік «Па- тэта распрацоўваюць рад актуальтэм.
Так,
наітрыклад,
літычная эканомія», комуністы II. ных
Рагозін, Н .Яравікоў, Е. Гуцаў і т. Рагозін працуе над тэмаіі ,«Аб
другія пачалі самастоііна вывучаць праблеме і метадзе эканамічнай
соцыялістычны спосаб вытворчасці, геаграфіі», т. Раманоўскі— «Харакл член ІШ СС II. Раманоўскі выву- тар сунярэчнасцен паміж грамад-

цыялістычнас ўзнаўленне».

ную вучобу.

НА

ПАРТЫЙНЫМ

У далейшай сваёй рабоцс партыйнае бюро геолага-геаграфічнага факультэта прыме ўсе меры, каб палепшыць палітычную вучобу комуністаў і навысіць

ідэйна-тэарэтыч-

! пы ўзровень нартыйнай асветы.
А . А К ІН Ч Ы Ц ,
сакратар партбюро геолагагеаграфічнага факультэта.

СX 0 Д 3 Е

паказваецца «Партрэт старой» Дэннера.
Карціна адлюстроўвае рэалістычны напрамак у нямецкім мастацтве. Цікавасць выклікаюць карскладаецца з карцін запаснога фон- ! ціны Анджэлікі
Кауфман
(X V III
ду Эрмітажа, буйнейшага совецкага век), пейзажы братоў Ахенбах Д Х ІХ
музея, скарбніцы
сусветнага ма- век).
стацтва і культуры.
Галандскае мастацтва X V II I века,
Н а выстаўцы прадстаўлена
ма- якое ўжо ў той час стала на шлях
стацтва Італіі,
Іспаніі, Фландрыі, рэалізма, прадстаўлена творамі буйГаландыі, Германіі і Францыі. Тут нейшых
мастакоў-рэалістаў:
Рэмёсць рад твораў вядомых майстроў, брандта, Фан-Схотэна, Пеланесеса і
некалькі цікавых копій высокай яка- другіх.
сці.
Упершыню арганізаваная ў Мін"
Мастацтва
Італіі
на выстаўцы
такая выстаўка выклікае вялікую ш -1'
складаюць жывапіс
і скульптура
кавасць студэнтаў сталіцы Беларусі,
X V — X V II I вякоў. Сярод іх старажытякія знаёмяцца з выдатнымі творамі
ныя копіі твораў Леанарда да Вінчы,
мінулага.
Рафаэля, Мікель-Анджэло.
С. П А Л Е С ,
Мастацтва Германіі прадстаўлена

казнасці ў рабоце бюро і комсамоль- жывапісам і скульптурай X V — X IX
вякоў. 3 больш пазнейшых твораў
скіх автываў.
Сход намеціў мерапрыемствы па
■паляпшэнню арганізацыйнай і культурна-маса-вай работы на фавультэце, наладжванню рэгулярнага выпу*
ску насценных газет, перабудаванню

авадэад- ліны, пропускаў занятваў,
быўся адкрыты партыйны сход. На мічнай зайазычанасці неваторымі
комсамольцамі. Еомсамольскае бюро
парадку дня было пастаўлена пытанмала ўдзяляла ўвагі рабоце насценне аб рабоце комсамольскай аргані- нага друку
і навукова-даследчых
зацыі фавультэта.
гурткоў.
Выступіўшыя ў спрэчках тт. СіСа справаздачным дакладам выступіў сакратар комсамольскага бюро дарэнка і Шнсерсон указалі, што ў
факультэта А. Гідзенка. Ён адзначыў, далейшым комс'амольскае бгоро пашто ў цэлым работа на факультэце вінна асаблівую ўвагу звяртаць на
вялася добра. Аднак комсамольскае больш актыўнае прыцягненне стуйіоро яшчэ не дастаткова імкнулася дэнтаў да грамадскай работы і на
да ліквідацыі парушэнняў дысцып- павышэнне патрабавальнасці і адІІа гістарычным фавультэце
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работы навукова-дасдедчых гурткоў,

г
)

я.
'I
1
5
I
і
І

Затым

выступіў

прафесар

спыніўся на навейшых

Т. Н . Годнеў.

Ён

адкрыцнях совецкай на-

мацца навукова-даследчай

работай.

Універсітэт

<

павінен прывіваць моладзі любоў да навукі. Але

I

захавалася няправільная думка

вы-

і

пускнікоў, якія, не паступіўшы ў аспірантуру, лі-

1

некаторых

чаць, што з гэтым усякая сувязь з навўкай губ-

!

ляецца.

(

Кожны

добры

спецыяліст

участку даручанай яму працы
сваю творчую

думку.

Не

павінен

выпадкова

глебазнаўства перадавая думка
гаснаму вучонаму

уносіць
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ў галіне

!

належыць

Т. С . Мальцаву.

зразумеюць усе радавыя

на любым

працаўнікі,

кал-
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Калі

гэта

,

то

маша

|

навука зробіць небывалыя крокі наперад.
Выпускнік 1935 года Е . С . Янушэўскі падзяліў-
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поглядзе на будову і самаадвольны распад ата-

дзення новых гатункаў фруктаў.
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I

ня сонечных праменяў на хларафіл.
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У час перапынку госці пазнаёміліся
кай біёлага-глебавага
факультэта,
кабінеты, лабараторыі.

А б сваёй рабоце расказалі выкладчыца асноў
царвінізма і хіміі 8— 9-ых класаў Мышкавіцкай
школы ў калгасе «Рассвет» Е. С . Хацько, загадчыца навучальнай часткай Заслаўльскай сярэдняіі
школы 3. А . Валасевіч, кандыдат біялагічных
павук О . ІТ. Долар і другія. Усе яны горача
дзякавалі выкладчыцкаму саставу факультэта за
аірыманыя веды.
У заключэнне адбыўся канцэрт мастацкаіі самадзейнасці гістарычнага факультэта.
І'. В А С К А Б О Й Н ІК А В А .
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вукі ў вобласці біялогіі,

расказаў

аб

сучасным

ма, аб атрыманні жывых рэчываў шляхам уздзеянз выстаўагледзелі

Калі ўсе зноў сабраліся ў зале, выступіла старэйшая выкладчыца

факультэта

дацэнт

О. Д .

Акімава.

— Гледзячы на выпускнікоў,— сказала яна,—
мне прыпамінаецца ўся гісторыя нашага факуль-

ся вопытам работы ў галіне пчалярства

і вывя-

(
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Рыхтуюцца да экзаменаў

устанаўлённю больш цеснай сувязі
— Іт о жадае сёння адказваць?—
бюро курсаў з выкладчыкамі ў пра- звярнуўся выкладчык т. Царук да
вядзенні як арганізацыйнай, . так і студэнтаў. Адразу-ж угору паднялося
некалькі рук. Выкладчык назваў
культурна-масавай работы.
прозвініча Галі Шацернік. Дзяўчына
------------------ ------------------------------------ўстала і пачала адказваць на першае
пытанне.
Аднакуренікі ўважліва сдухаюць
яе, бо ведаюць, што Галя заўсёды
тэта, яго арганізацыя, росквіт, затым вайна,
! добра рыхтуецца да семінараў, умела
Днямі адбыўся
вечар сустрэчы студэнтаў і
узнаўленне, новы росквіт,
і карыстаецца падручнікамі, акуратна
выклёдчыкаў з выпускнікамі
біёлага-глебавага
факультэта. Весела было ў прасторнай аўдыторыі
Сапраўдны член Акадэміі навук ГІ. В. Турбін V
| канснектуе • важнейшыя
работы
№ 58. Колькі радасных сустрэч, колькі ўспамісваім выступленні падкрэсліў, што для спецыя< класікаў марксізма-ленінізма. Вось і
наў! Тут, у родным універсітэце, цяперашнія праліста-біёлага неабходна змагацца з дагматызмам;
( сёння ў яе адказе адчуваецца глыбоцаўнікі сельскай гаспадаркі, вучоныя, выкладчыкі
праўдзівасць думкі пацвярджаць фактамі, а не
! кае веданне матэрыялу,
паслядоўмнога год назад атрымалі пуцёўку ў жыццё. I вось
цытатамі; вывучэнне весці неадрыўна ад сумеж|
насць у раскрыцці тэмыё' Вывладзараз з розных месц нашай рэспублікі сабраліся
ных з біялогіяй навук— фізікі і хіміі; упарта зай> чык задаволсны адказам Галі.

яны зноў сюды, каб расказаць аб сваіх дасягненнях, падзяліцца вопытам сваёй працы.
3 уступным словам выступіў дэкан біёлагаглебавага факультэта П . Г. Пятровіч. Павіншаваўшы гасцей з выпадку сустрэчы, ён адзначыў,
што факультэт выпусціў больш чатырохсот высокакваліфікаваных спецыялістаў, з якіх 20 чалавек
ужо абаранілі дысертацыі. ё с ц ь ч ы м ганарыцца
і нашым студэнтам.
Міністэрства вышэйшай
адукацыі ўзнагародзіла граматамі ў гэтым годзе
10 пяцікурснікаў.
Студэнтка Л . Кішчанка
за
навукова-даследчую работу атрымала некалькі
грамат і падзяк.

карціннай галерэі Б С С Р .

Насуспграч экзаменацыйнай сесіі

СУСТРЭЧА 3 В Ы П У С К Н ІК А М І
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намеснік дырэктара дзяржаўнай

Комсамольцы II курса аддзялення
геаграфіі ўжо даўно пачалі рыхтавацца да экзаменаў. Іх можна заўсёды бачыць у чытальнай зале, у кабінетах. Таму на семінарах і практычных занятках яны паказваюць грунтоўнае засваенне лекцыйнага матэрыялу.
Асабліва радуюць сваімі адказамі
I. Паўловіч, Н. Рымдзейка, М. Касцюковіч, В. Сяржынскі, С. Зайво,
М. Лаўрыновіч і М. Гудовіч.
Можна з упэўненасцю свазаць,
што студэнты II курса аддзялення
геаграфіі здадуць эвзамены толькі на
«выдатна» і «добра».
^
I. Д У Д З ІН А .

Актыўней удзельнічаць у семінарах
Авалодаць асновамі марксізма-ленінізма— пачэсны абавязак кожнага
комсайольца, бо толькі пры 'спалучэнні марксісцка-ленінскай тэорыі з
нрафесійнымі ведамі можна ст-аць сапраўдным совсцкім снецыялістам.
Многія комсамольцы першага курса аддзялення боларусвай мовьі і літаратуры добра ўсвсдамш гэтую задачу. 3 першых дзён заняткаў ва
універсітэце яны настоііліва вывучаюць асновы марксісцка-ленінскан
тэорыі.
Зараз на курсе праходзяць. семінарскія заняткі. Болынасць студэнтаў
сістэматычна рыхтуецца да іх. Заўсёды добра выступаюць на семінарах
комсамольцы А. Брыль, Н. Слагода,
Р. Загосвіна, В. Максімовіч, А. І а зоўскі і многія другія. Пры падрыхтоўцы да заняткаў яны шырова выкарыстоўваюць дадатковую літаратуру. Гэта дазваляе ім змястоўна адказваць на пытанні кіраўніка, падмацоўваць тэарэтычныя палажэнні
фактамі з практычнай дзеіінасці Еомуністычнан партыі.

Актыўна ўдзельнічае ў семінарскіх
занятках Зося Грыц, член Саюза
польскан моладзі. ГІры адказах яна
заўсёды прыводзіць цікавыя факты з
жыцця краін народнай дэмавратыі.
Аднак патрэбна адзначыць, што на
вурсе ёсць комсамольцы, якія абыякава адносяцца да вывучэння асноў маркеізма-ленінізма. ГІ. Шукан,
Е. Дарошка, В.-Канапліцкі, I . Корбут вельмі рэдка выступаюць на семінарах, а валі і выступаюць, то адказваюць павярхоўна, блытана. Гэта
можна растлумачыці. тольві тым,
што яны не па-комсамольску адносяцца да свайго асноўнага студэнцкага абавязву.
Пабліжаецца экзаменацыйная сесія. Ад таго, як зараз комсамольцы
рыхтуюцца да заняткаў, у многім
будуць залежаць іх адказы на эвзаменах. Таму трэба актыўней ўдзельнічаць у семінарах, высвятляць усе
нсзразумелыя пытанні, каб сустрэць
экзамены ў поўнай гатоўнасці.
Н. Л У К ’ Я Н Ц А В А ,
Р. Б А Р А Д У Л ІН .
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3 18 красавіка пачне работу 11-ая навуковая
студэнцкая канферэнцыя універсітэта. На дзевяці
яе секцыях будзе заслухана і абмеркавана 70 дакладаў.
Вынікі канферэнцыі з’явяцца адным з асноўных
паказчыкаў праводзімага ў сучасны момант універсітэцкага агляду студэнцкіх работ.
На гарадскі агляд універсітэт прадстаўляе звыш
200 работ: па біёлага-глебаваму факультэту— 60
работ, па фізіка-матэматычнаму—-20, па філалагічнаму— 30, па юрыдычнаму— 25, па геолага-геаграфічнаму—22, па гістарычнаму— 20, па хімічнаму— 15 работ.
Д а пачатку гарадскога агляду засталося 20
дзён. М іж тым, пераважная большасць гэтых раП —

,
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Кафедры, навуковыя кіраўнікі гурткоў, а таксама і Советы С Н Т , комсамольскія і профсаюзныя
арганізацыі факультэтаў не ўдзяляюць патрэбнай
увагі падрыхтоўцы да гарадскога агляду студэнцкіх работ. Асабліва нездавальняюча вядзецца падрыхтоўка да агляду на фізіка-матэматычным, хімічным і горыдычным факультэтах.
Советы С Н Т факультэтаў сумесна з кіраўнікамі
гурткоў павінны неадкладна высветліць стан падрыхтоўкі кожнай работы, намечанай
на агляд,
устанавіць цвёрдыя тэрміны яе заканчэння, рэцэнзіравання і прадстаўлення для друкавання.
Падрыхтоўка да гарадскога агляду студэнцкіх
навуковых работ у сучасны
момант з’яўляецца
асноўнай задачай дэканаў, кафедраў і трамадскіх
арганізацый.
Г. П А В Е Ц Ц Е У ,
прарэктар універсітэта па навуковай рабоце.

■ ■-

НАШЫ
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бот яшчэ дапрацоўваецца. Марудна прадстаўляюцца работы для друкавання
і рэцэнзіравання.

............. ................-

Навукова-даследчай рабоце ва універсітэце
надаецца
вялі'кая
-'га. і гэта не выпадкова. Студэнт
^-і і
в а е самастойна драцаваці),
правіііьна карыстацца першакрыніцамі, крытычна падыходзіць да таго
ці іншага пытання. Акрамя гэтага,
працуючы над абранай тэман, ён папаўняе свае веды. А калі паслядоўная работа распачата, ужо .ўбаку яе
заетавацца нельга— цікавяць усё но- выя і новыя пытанні, якія хочацца
рапіыЦь самастоііна. I, можа быць,
геолага-геаграфічны факультэт уяўляе ў гятых адносінах найбольшую
цікавасць.
На факультэце працуе 5 навуковадаследчых гурткоў: гуртов фізічнаіі
геаграфіі I і III курсаў і такі-ж гурток IV — V курсаў; гурткі эканамічнай геаграфіі, агульнай геалогіі, вывергнутых і асадкавых народ. У рабоце гурткоў удзельнГіае 170 чалавёк. Большасць гурткоў іірацуе добра. Яны маюць ігланы работ, тэматыку, праводзяць у сярэднім па 2
пасяджэнні ў месяц, на якіх абмяркоўваецца да -I— (> дакладаў. Хочацца адзначыць добрую работу гуртка
эканамічнай геаграфіі
'(кіраўнік

----------- --С

ВЫНІК!

Н. Е. Рагозін), нанасяджэнняхякога
абмеркавана 15 дакладаў. Чатыры
даклады рэкамендаваны на агляд
студэнішх навуковых работ. Добра
працуюць гурткі фізічнай геаграфіі,
асабліва гурток пад кіраўніцтвам
0. Ф. Якушкі, гурток агульнай геалогіі (кіраўнікі тт. В. В. Шчыгдова і
С. А. іал у н ).
Нездавальняюча працуе гурток
вывергнутых і асадкавых парод.
Доўгі час кіраўнікі гэтага гуртка
нрафесар т. Накоўнік і дацэнт т. Самадураў не маглі прыйсці да згоды,
хто з і-Х з’яўляёцца кіраўніком і хто
павінен начаць работу першым. Старасты-ж гурткоў не садзейнічаді
своечасоваму размеркаванню тэмітыкі, складанню плана работ, уцягненню ў гурткі студэнтаў. Нягледзячы
на заўвагі Со'вета СНТ, адказных за
работу гурткоў ад комсамольскага
бюро і прафкома,
нават
заўвагі
партыйнага сходу, работа ў гэтым
гуртку не яаладжана і па сённяшні
дзень.
Значную работу праводзяць студэнты нашага фавультэта ў школах.
Гэтая форма навукова-даследчай работы таксама мае пэўнае значанне.

Асабліва добра працуюць гуртві ў
школе № 28, дзе іх пасяджянні наведвае болып 100 вучняў. Чдены
гурткоў праслухалі многа цікавых
дакладаў, агледзелі наш мінералагічны музеіі. Вялікая заслуга ў гэтым
належыць адказнай за шэфскую работу Г. Шацернів і віраўнівам гурткоў студэнтам Н. Еасцювевіч (II
курс) і Р. Дземянчык (III вурс).
Вынікам добрай гуртковай работы
з’яўляецца гатоўнасць
факультэта
да агляду. У гэтым годзе мы прадстаўляем на агляд каля 36 студэнцкіх работ: 25— географы і 5 геолагі.
Ужо гэтыя лічбы гавораць аб розных
стылях работгуртвоў геаграфіі і геалогіі.
Факультэт мог-бы даць значна
бояын дакладаў на універсітэцкі і
агульнагарадск-і агляды. Аднак слабы ўдзел у рабоце гурткоў студэнтаў
пятых курсаў, недастатковая актыўнасць многіх студэнтаў і кіраўнікоў
перашкаджаюць сур’ёзнай і сістэматычнай рабоце СНТ факультэта.

в. юзвюк,
старшыня Совета С Н Т
геолага-геаграфічнага ф-та.

.Жалектыумаладых
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Тры студэнцкіх навуковых гурткі
працуюць пры вафедры заалогіі.
Самым маладым з іх з’яўляецца гурток энтамалогіі, які існуе трэці
год. Асаблівасцю гуртка з'яўляецца
тое, што ў свладзе кафедры няма
спецыяліста-энтамолага,
таму ў
адрозненне, напры'клад, ад членаў
гідрабіялагічнага гуртка студэнты,
якія цікавяцца энтамалоыяй, не
могуць увлючацца ў навуковую работу супрацоўнікаў кафедры. Тым
не менш, неабходнасць 'гуртва не
выклікае сумнення: яна дыктуецца
вялікім значэннем энтамалогіі сярод
заалагічных дысцыплін і шырокім
нрымяненнем энтамалогіі ў барацьбе з сельскагаспадарчымі шкоднікамі.

Еожны біёлаг у сваёй практычнай рабоце сутыкаецца ў той ці іншай форме з насякомымі. Асабліва
важны энтамалагічныя веды для
, настаўніка сярэдняй школы. Пры
адсутнасці на біёлага-глебавым факуаьтэце спецыялізацыі па энтамалогіі гурток ■у пэўнай меры папаўняе веды студэнтаў. Працуючы
ў гуртку на працягу 2— 3 год, а то
. г больш, студэнты знаёмяцца з
асноўнымі прадстаўяікамі энтама-

фауны Беларусі, з навуковай энтамалагічнай літаратурай і, што асабліва важна, самі ўдзельнічагоць у
практычнай барацьбе са шкодныыі
насякомымі ва ўмовах соўгасаў і
калгасаў розных раёнаў нашай рэспублікі. Так, напрыклад, Е. ІІаповіч летам 1953 года ўдзельнічала ў
барацьбе еа шкоднікамі садоў у соўгасах і калгасах Гомельскай вобласці, а летам 1954 года— у вынрабаваннях эфектыўнасці мер барацьбы
з семяедам канюшыны. Гэты невялікі жучов істотна паніжае якасць
насенйя канюшыны. Сабраны матэрыял з’явіўся асновай для яе
дыпломнай работы, якая будзе надрукавана ў зборніку студэнцвіх
навуковых работ.
Студэнтка IV курса 3. ЛІытко
вывучае біялогію таксама новага ў
БССР шкодніка збожжавых культур — аднаго з відаў кдапа-чарапашкі, дкі наносіць вялікія страты
ўраджаю.
Некаторыя члены гуртка звязаны
ў сваёй рабоце з навуковай дзейнасцго энтамолагаў, супрацоўшкаў
Акадэміі навук БССР. Напрыклад,
,3. Хацько ўдзельнічае ў вывучэнні
гдебавых насявемых, якое вядзецца
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Да прадотаячага агляду студэнцніх работ
У мэтах падвядзення вынікаў навукова-даследчай работы студэнтаў у бягучым
навучальным
годзе ва універсітэце праводзіцца чарговы агляд
навуковых работ студэнтаў, выдзяленне лепшых
работ на гарадскі агляд.

8 ( 221)

пад кіраўніцтвам кандыдата біялагічных навук А. Ф. Кіпенварлітц на
сельскагаспадарчан вопытнай станцыі.
3 майго пункту гледжання, ваштоўным пачынаннем гуртка энтамалогіі з’яўляецца прыцягненне для
дакладаў на пасяджэннях энтамрлагаў, якія працуюць у Мінску. Яны
з ахвотай згаджаюцца расказаць студэнтам аб харавтары праводзімых імі
работ і іх значэнні. Ііа пасяджэннях
гуртка ўжо выступалі т. Т. Т Бедзенка, супрацоўнікі Авадэміі' навук,
кандыдаты, навув тт. А. Ф. Маркавец,
А. Н. Кіпенварлітц, 0. I. Мяжэўская.
Гурток працуе па плану і збіраецца на свае пасяджэнні кожны тыдзень. На гэтых насяджэннях, акрамя дакладаў аб выніках уласных даследаванняў, робяцца рэфератыўныя
агляды бягучай навуковай літаратуры, закранаюцца пытанні, явія
маюць практычнае або агульнатэарэтычнае значэнне. Напрыклад,
на адным з апошніх пасяджэнняў
гуртка студэнтка II курса I . Байдалава нрачытала рэферат па рабоце
вядомага совецвага энтамолага БёйБіенка
«Неваторыя
праблемы
эятамалогіі ў сувязі з задачай

★
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ЗА Н Я Т К І Ў ГУ Р Т К У —
Н Е Д Р У Г А Р А Д Н А Я СП РАВА
Валя Румянцава, старшыяя совета СНТ гістфака, задумалася;
— Еолькі-ж студэнтаў занісалася
ў навуковыя гурткі? Мабыць, звыш
ста.
Сто студэнтаў, якія займаюцца самастойнымі даследаваннямі,— зна чная лічба. Але справа ў тым, што
многія з іх даўно ўжо не працуюці,
у гуртвах. ІІрычыны гэтага розныя.
1 адна з іх— абыявавыя
адносіны
асобных выкладчыкаў да насяджэнняў навуковых гурткоў.

гістарычнага фавультэта займаецца
не больш 30 чалавск. У асноўным
гэта студэнты IV— V курсаў.

Сярод работ, якія навінны быць
прадс.таўлены на
агульнауніверсітэцкі агляд, нельга знайсці ні адной
работы студэнтаў .чалодшых вурсаў.
У гэтым перш за ўсё вінаваты дэканат факультэта, які не наклапаціўся
аб тым, каб зацікавіць студэнтаў
навукован работай, не забяспечыў
некаторыя гурткі кіраўнікамі. Асобныя Еыкладчыкі без усялякіх пры— Пасяджэнні— непатрэбныя рэ- чын накінулі працаваць са студэнтачы,— гавораць
на
фавультэце. мі. Калі ў мінулым навучалыіым гоГалоўнае, каб студэнт прывучаўся дзе дэкан А. I. Сідарэнка раздаў
сваім гурткоўцам хоць тэмы работ,
самастойна працавацы над кнігай.
3 апошнім сцверджаннем нельга то цяпер ён не зрабіў і гэтага.
не згадзіцца. Аднак першае выклікае
Совет СНТ факультэта ў асноўсур’іёзныя супярэчанні. Еаб перша- ным складаецца са студэнтаў II
курснік змог навучыцца самастойна курса. Яны-ж выпускаюць і напрацаваць над матэрыялам, веабход- вуковы бюлетэнь. Зразумела, што
на даць яму прыклад самастой- другавурсніві далёка не ўсё могуць
нага даследавання, дапамагчы. А зрабіць уласнымі сіламі. Але дзейсдзе ён можа знайсці добрую параду, най дапамогі'ні ад дэканата, ні ад
калі не на наеяджэнні гуртка? Акра- партбюро яны не атрымліваюць.
мя гэтага, чытанне навуковых дакла- Гэта тлумачыцца тым, што студяндаў павышае веды іншых студэнтаў, цкая навукова-даследчая работа на
садзейнічае ўцягнснню ў гурткі но- гістфаву лічыцца другараднай справых членаў.
вай. А час ужо пакончыць з тавімі
У выніку арганізацыйных непа- поглядамі.
А. М А К С Ш А У .
ладкаў зараз у навувовых гуртвах

МАЦАВАЦЬ СУВЯЗЬ 3 ВЫТВОРЧАСЦЮ
Студэнты
фізіка-матэм атыч нага
фавультэта
падтрымліваюць пастаянную сувязь з прамысловымі
прадпрыемствамі і заводамі Мівска
і данамагаюць ім у вырашэнні многіх вытворчых пытанняў, звязаных
з далейшым ростам прадукцыйнасці
працы.

та. Але на заводзе яшчэ не вядомы
метады такога
вызначэння. Выбракоўва вытвараецца толькі пасля
таго, як гатовая дэталь ужо ўманціравана ў рэнрадуктар і падвяргаецца намагнічва'нню. Толькі тады
выяўляецца, што асобныя магніты

На Мінскім радьіёзаводзе вы- не забяспечваюць неабходнай велірабляюцца магніты для дынамічных чыні напружанасці магнітнага пояя.
рэпрадуктараў да радыёпрыёмнікау. I работа па зборцы рэпрадуктара і
Пры гэтым часам атрымліваецца намагнічваншо аказваецца дарэмнай.
брак. Было-б вельмі зручна і выгадна ў адносінах эканоміі вызначаці
брак адразу-ж пасля адліцця магні-

уздыму прадувцыйнасці сельскай
гаспадаркі», якая надрўкавана ў
апошнім томе «Заалагічнага часопіса».
Усяго ў бягучым навучальным
годзе гурток збіраўся 15 разоў і заслухаў 27 давладаў і рэфератаў.
Шэсць работ вылучаны на агляд
студэнцвіх навувовых рабод'.
Але недьга закрываць вочы на
істотныя недахопы,
якіяі
яшчэ
маюцца ў раббце гуртка. Хоць яго
члены арганізавалі дружнуш, згуртаваную групу, абмеркаванне дакладаў не заўсёды працякае так актыўна, як гэта трэба было-б. Галоўны-ж
нёдАхоп завлючаецца ў тым, што да
гэтага часу не ўдалося перанесці
цэнтр увагі гурткоўцаў на даследаганні ў ла-бараторыі. Рабоіа, як.
правіла, амаль
спыняецца, калі
апрацаван сабраны летаы матэрыял.
Між тым, асновай дзейнасці ўсякага
біялагічнага гуртка павінвы быць
палявыя назіранні ў летні нерыяд
і лабараторныя работы зімой. Трэба ў бліжэйшы час дабіцца пералому
ў гэтых адносінах і тым самым
ўзняць вышэй узровень
работы
гуртва энтамалогіі, які даказаў на
практыцы сваю жыццёвасць і каштоўнасць.
Прафесар Г. Г. В ІН Б Е Р Г ,
навуковы кіраўнік гуртка,.

Студэнты IV курса аддзялення фізікі С. Іабко і I. Русецкі паспяхова
вырашаюць
выяўлення

адшуканне
спосабаў
браку.
Яны
са-

бралі ўстаноўку, у якой гірымяняецца зменнае магнітнае поле высокага напружання. Назіранне за
паводзінамі магніта вядзецца на
экране осцылографа. Рашэннс гэтага пытання будзё мець вялікае зпачэнне для радыёзавода.
3. Манько (IV курс

аддзяленші

фізікі) распрацоўвае для завода будаўнічых матэрыялаў методыку аналіза гліны на крэмній, жалеза і
алюміній. Аналіз вядзецца метадамі
спектраскапіі. Увараненне гэтага метаду ў практыву вытворчасці мае
вялікае эканамічнае значэнне.
Аднав магчымасці факультэта у
дапамозе праднрыемствам вычарпаны
далёка не цоўнасцю. Наш факультэт мае ў сваім раснараджэнні каштоўную

і дакладную

апаратуру, з

дапамогай якой можна ставіць і
рашацт, навукбвыя і вытворчыл
праблемы. Аднак у выніку слабага
кантавту з прадпрыемствамі студэнты ў болынасці выпадкаў пазбаўлены магчымасці працаваць для вытворчасці.
ГРЫ БКО УСКІ,
член Сявета С Н Т .

3 А
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К А Д Р Ы
ФІЗКУЛЬТУРА

АГЛЯД ТВОРЧАСЦІ М АЛАДЫ Х
У наступны дзень пасля заключнага канцэрта ва універсітэце лепшыя спевакі, музыканты,
танцоры,
дэкламатары
дэманстравалі
сваё
майстэрства на аглядзе мастацкай
самадзейнасці Ленінскага раёна горада Мінска.
ГІесняй Новікава «Партня, слушай,
родная» канцэрт адкрыў хор студэнтаў юрыдычнага факультэта. У тымжа выкананні гледачы праслухалі
народную песню «Любы зоры залацістыя» і «Волжскне прнпевкн».
Безуцешнае гора маці, якая згубіла
на вайне сына, пякучую нянавісць да
падпалынчыкаў новай вайны пачулі
прысутныя з твору Іржы Марэка
«Гаворыць маці» у добрым выкананні студэнткі хімічнага факультэта
Власёнак.
Нямала рознастайных нумароў прадэманстравалі ўдзельнікі
мастанкай
самадзейнасці
фізіка-матэматычнага
факультэта. Хвыль і Крэмез прыгожа танцавалі польскі танец «Кракавяк», жаночая
вакальная
група
выканала песню кампазітара Дунаеўскага «Московскне огнн» з кінофільма
«ГІспытанне верностн»,
а мужчынскі квінтэт— песню «Звеннт штормовая волна».

з гумарам прачытаў твор Э . Валасевіча «Комар», а Г.
Кандрашова
(філалагічны факультэт) у музычным суправаджэнні з вялікім пачуццём прачытала «Лнрнческне фрагменты» Дзяніса Давыдава.

кампазітарам Вагнерам
песню «Рамулё».

іепанскую

ГІаспяхова выступіў агульнауніверсітэцкі
хор
(мастацкі
кіраўнік
Клеонскі). Велічна прагучэлі
мелодыі «Патрнотнческой песнн» М . Глннкн і «Роднна слышнт» Д . Шастаковіча. Вялікае ўражанне ў гледачоў
засталося ад выканання хорам беларускіх
песень
«Ой,
на гары
пшанічачка», «Пайду, Ясю», украінскай песні «Сусідко»
і малдаўскай «Як-аша».

Хочацца
асобна
спыніцца
на
універсітэцкіх канферанс’ е Э .
Калядэнка і Г. Кузьмічэнка. Публіцы
спадабаецца іх вясёлы гумар, вострая,
бязлітасная сатыра. Але яны не
павінны спыняцца на дасягнутым, а
пастаянна паднаўляць свой рэпертуар новымі рэчамі, дабівацца рознастайнасці ў ігры на сцэне. На жаль,
нашы канферанс’е выступалі амаль
з тым-жа самым рэпертуарам,
які
ўжо даўно вядомы студэнтам.

---------------- ф ф

ф ---------------

У ніве рсітэцкія
К А М Е Н Д А Н Т

, , с л а ву т а с ц •АІ
Б У Ш У Е..

Еаля дзвярЙ інтэрната ў корпусе ІПтосьці шапнуўшы шве-йцару, яна | — Тады скажыце хоць, яв ваша
нрозвішча. Я-ж не ведаю, хто забраў
«А» па Бабруйскай вуліцы 12 кра- атакавала нізкарослага студэнта.
савіка сабралася шмат студэнтаў.
— Дзе пропуск? Няма?! У м іл і-! у мяне раеведчанне.
— Ты яшчэ не дарос, каб ведаць,
Нейкі чалавек, хістаючыся на нагах, цыю завяду.
хто я такі,— прагаапялявіў какрычаў:
— Ды я-ж тутэйшьт...
мендант і, зрабіўшы некалькі «вась— Ты куды? Назад! Не сунься!
— У цябе на гадаве не напі- мёрак». у вестыбюлі, тыцнуў на мяСтукну!
сана...
яе пальцам:
Мне тэрмінова трэба было папасці
— Арыштую...
Праз гадзіну я зноў падышоў да
ў інтэрнат. Стаўшы ў чаргу, я назіШве-йцар кіўком гадавы паказала,
швейцара.
раў за дзеяннямі гэтага крыкунл.
каб я пакінуў інтэрнат. А ў гэты
—
Калі
ласка,
звярніце
пасвед— Аддайце мне пашпарт. Я хадзічас вамендант аеыпаў мяне градам
ла ў магазін,— нросіць чарнявая чанне.
бульварных слоў. Не жадаючы слуТав. Мавоўская тожькі працягнула хаць беспадстаўныя зняважанні, я
дзяўчына.
— Еаціся. Разбярэмся заўтра,— руку, каб аддаць мне дакумент, як пайшоў.
зноў надскочыў той-жа чалавек і
цэдзіць чалавек праз зубы.
Маё насведчанне ззсталося ў кавыхапіў яго.
менданта. Ён не пажадаў растлумн— ІІрапусціце мяне. Я толькі з
— Не аддам,— крыкнуў ён. I п ’я- чыць мне, па якой прычыне так назаняткаў...
ныя вочы, якія, здавалаея, патра- хабна забраў дакумент.
-—• Не размаўляць! Не пушчу! На- буюць доўгачасовага адпачыяву, заА такіх растлумачэнняў ад’ яго
чуй, дзе хочаш.
палідіся агнём лютай злосці.
ўжо даўно чае патрабаваць, бо паПадыншла і мая чарга. Аддаўшы
— Раетдумачце, у чым спрзва і добныя ўчынві паўтараюцца неаднапасведчанне швейцару т. Макоў- хто вы такі?— звярнуўся я. Знаёмы
разова. Як раевазваюць студэнты, ва
скай, я сказаў:
етудэнт іпапнуў мне, гато гэта сам меадант вельмі часта паяўляецца ў
— Мне натрэбна зайсці да сяброў. камендант інтэрната.
тогэрнаце п ’яным,
да таго-ж не
— Праходзьце, калі ласка.
— Я
знаю,
што
раблю,— адзін, а з нейкімі падазронымі сябЗагадкавая фігура воўкам пагля- буркнуў ён і адвярнуўся да мяне рамі.
В. Ч А Р Г Е Й К А .
дзела на мяне і нічога не сказала. сніною.
П Р Ы «С Л А Б А Й» П А М
Студэнт юрыдычнага
факультэта
Смаляк— унікальная асоба. Ён належыць да рэдкага тыпу людзей, якія
ўмеюць паступаць
ва універсітэт
двоіічы. Выключаны за непаспяховасць
першы раз,
Смаляк зноў
прымаецца на агульных падставах
на I курс. Аднак і паўторная спроба
не прынесла гультаю поспеху. Пастаяннае парушэнне
вучэбнай дысцыпліны, нежаданне рыхтавацца да
еемінараў прывялі яго да заканамерных вынікаў:

Смаляк

у першую-ж

сесію «бліскуча» правальвае экзамен
гта совецкаму крымінальнаму

праву,

залікі па асновах марксізма-ленінізма
і замежнай мове. Недахопы ў ведах
аказаліся настолькі

сур’ёзнымі, што

Смаляк, які прывык усё рабіць двойчы,

праваліў

экзамен

і пасля дру-

гога заходу быў выключаны з універсітэта.

АТ 01272

Наладзіць спартыўную работу
на факультэце

3 усіх
выступаўшых
вакалістаў
найбольшым поспехам
карысталася
о ушверсітэта павінны выходзіць
студэнтка юрыдычнага
факультэта людзі не толькі ўсебакова адукаваР. Бардзікава, якая валодае добрым ныя, але і фізічна развітыя.
Таму
Многага можна было
чакаць ад каларатурным сапрано. Арыя Анта- спорту павінна надавацца
вялікае
домра-балалаечнага
аркестра
уні- ніды з оперы М . Глінкі «йван Суса- значэнне. Але спартыўны калектыў
Бруселоўскага «Две філалагічнага факультэта,
версітэта, але яго выступленне не ннн» і песня
на якім
зрабіла станоўчага ўран^ання. У рэ- ласточкн» прагучэлі прыгожа. Добра навучаецца 487 чалавек, аб’едноўвае
пертуары аркестра не было ніводнага выканала спявачка румынскую на- зараз толькі 80 студэнтаў.
Больнароднага твору, хаця аркестр скла- родную песню «Марэннке» і «В лю- шасць з іх наведвае секцыю лёгкай
даецца з народных музычных інстру- бнмом Бухаресте» ў суправаджэнш атлетыкі. Многія спартсмены вельмі
духавога аркестра.
ментаў.
актыўна займаюцца ў секцыі. Р.эгу-

Танцоры геолага-геаграфічнага
і
У заключэнне хочацца пажадаць,
філалагічнага
факультэтаў
з майстэрствам выканалі
беларускія тан- каб грамадскія арганізацыі універудзялялі
ўвагі
цы «Крыжачок»,
«Бульба» і поль- сітэта яшчэ больш
мастацкай самадзейнасці. Трэба зраскі танец «Куявек».
Высокае музычнае майстэрства ад- біць яе сапраўды масавай. Толькі
мастацкая сама3 чытаннем сваіх вершаў высту- чувалася ў выступленні вакальнага пры гэтай умове
пілі Ніл Гілевіч («Вясёлая быль») і актэта універсітэта, які выканаў пес- дзейнасць універсітэта дасягне значГ . Бураўкін («Маці»),
Студэнт гі- ню «В прнбрежном колхозе», жар- нага творчага росту.
А. АЛ ЕГАУ.
старычнага факультэта
Герасіменка тоўную песню «Дуня» і апрацаваную

яЦ

I...

Нядаўна на пасяджэнне рэктарата
былі выкліканы і другія універсітэцкія славутасці. Студэнт I курса аддзялення журналістыкі Лепесін праявіў сябе ўжо з першых дзён знаходжання ва універсітэце
віднейшым
гультаём, які падае надзеі на хуткае выключэнне за
прагулы, непаспяховасць і схільнасць да хуліганскіх учынкаў. Студэнт Афанас’еў
(IV курс аддзялення журналістыкі)
вядомы
як устойлівы
двоешнік.
Атрымаўшы ў зімовую сесію нездавальняючую адзнаку па дыялектычнаму матэрыялізму, Аф анас’еў да

га-геаррафічным факультэце
з ’яўляецца студэнт II курса I. Макарэвіч.
Голубеў (II курс юрыдычнага факультэта)— чалавек бывалы, з вялікім практычным вопытам па часцы
атрымання адміністрацыйных епагнанняў. Не абмяжоўваючыся сістэматычным пропускам заняткаў, Голубеў, наперад прадбачачы вынікі,
рашыў не з ’яўляцца і на залікі.
Болыная частка выкліканых аказаліся гонакамі «хілага» здароўя і
«слабай» памяці. Пропускі заняткаў
яны растлумачвалі хваробамі, а ад-

гэтага часу не ліквідаваў

сутнасць дзкументаў, якія-б

най

запазычанасці.

акадэміч-

Мяркуючы

па

валі гэтыя гіропускі,

таму, што Аф анас’еў і цяпер не жа-

быўчывасцю

дае акуратна

папяровых». Рэктарат

апраўд-

тлумачылі за-

і пагардай

да

«спраў

па

заслугах

летнюю сесію яго даўжкі могуць па-

ацаніў дзейнасць вядучых

гультаёў,

вялічыцца.
Рэкардсменам
па колькасці прапушчаных гадзін заняткаў на геола-

аб чым сведчыць чарговы

эагад па

Між с е ,

наведваць

заняткі, у

друкарня Выдавецтжа

лярна наведваюць трэніроўкі Ледзянёва (студэнтка IV курса), Чэмярыцкі (студэнт II курса). Яны
дабіліся пэўных поспехаў: Чэмярыцкі па кіданню дыска заняў другое
месца ва універсітэце ў гэтым годзе,
Ледзянёва лічыцца рзкардсменкай па
гэтаму віду епорту.
Параўнаўча нядрэнна ўкамплектавана на філфаку баскетбольная
жаночая каманда. Тут рэгулярна
трэніруюцца Л. Старыкава, С. Навіцкая. Яны з’яўляюцца першаразрадніцамі. Акрамя таго, ІІавіцкая— член зборнай каманды БССР
па баскетболу.
Добра праходзяць заняткі ў жаночай камандзе па спартыўнай гімнастыцы. Большасць яе саставу—
другаразраднікі
(Р.
Маленчанка,
Л. Сеўрук, Т. Рабуніна). Па праграме майстра спорту займаецца студэнтка I курса Л. Патаповіч.
Зусім нядаўна на філфаку ўкамплектавалі секцыю мастацкай гімнастыкі.
Аднак, нягледзячы на некаторыя
поспехі,
факультэт у спартыўнай рабоце
значна
адстае ад
іншых
факультэтаў.
Справа
ў
тым,
што
адказныя
за
епартыўную работу забываюць іншы
раз аб сваіх абавязках. Старшыня
нізавога Совета калевтыву ДСТ т.
Нікіфаровіч працуе дрэнна, не ўдзяляе ўвагі пашырэнню спартыўнага
калектыву. Нагляднай агітацыі Совет зуеім не вядзе. За тры месяцы
гэтага году вышаў толькі адзін
нумар спартыўнага выпуску «На
старт». Рэдактар газеты т. Савельеу

, не адчувае за сабой адказнайц, самаўхіліўся ад кіраўніцтва газетай.
Нізавы Совет і комсамольскае бюро
ні разу не заслухоўвалі яго на сваіх
наеяджэннях.
Нягледзячы на тое, што нізавы
Совет факультэта нічога не робіць,
старшыня універсітэцкага Совета
ДСТ «ІІавука» Сокалаў у сваім
оаваздачным дакладзе аб рабоце ў н.шу
лым годзе нічога нс сказаў аб спорце
на фідалагічным факультэце, не
ўскрыў недахопаў і не паставіў
ніякіх тіатрабаванняў да таварышаў, якія адказваюць на, факультэце
за спартыўную работу. Адказным
за фізкультурную работу на факультэце ад комсамольскага бюро з’яўляецца т. Рагуля. Але ён не атрымоўвае дзейснай дапамогі ні ад
бюро, ні ад нізавога Совета, ды і
сам мала што робіць для палялшэння спартыўнай'работы.
Еомсамольсвае бюро спортам цікавіцца мала. Яно не мае цеснага
кантакту з нізавым Советам, не
заслухоўвае адказных за спорт на
сваіх ласяджэннях. У выніку ўсяго
гэтага спартыўныя секцыі не па
наўняюцца новымі сіламі,
адварот, многія спартсмены -ь„ібываюць з іх. Без усялякіх прычын
перасталі хадзіць на трэніроўкі Л.
Леўчык, В. Слабко і другія.
Вельмі дрэнна абстаяць справы з
мужчынскімі камандамі. Яны зусім
не ўкамплектаваны. Вось чаму, напрыклад, лершакурснік Д. Будай
вымушан выступаць па ўсіх відах
спорту. I гэта не таму, што ён
імкнецца ўсюды ўдзельнічаць, а
таму, што не хагіае ігракоў у той або
іншай камандзе.
Зімовы спартыўны сезон ужв
закончыўся, але наперадзе яшчз
многа спраў. Усебаковае ўмацаванне
спартыўнага калектыву факультэта,
укамплектаванне каманд да летнягз
сезону ўжо зараз павінна , занепавоіць нізавы Совет, комсамольсвае і
профсаюзнае бюро.
С. С К А К У Н .

НА ШАХМАТНА-ШАШАЧНЫМ ГІЕРШЫНСТВЕ
Амаль тыдзень працягвалася ўпар -1 занялі першае месца, а шашыстытая барацьба на шахматных дошках , другое.
у першынстве В Н У горада Мінска. 1 Спартыўнай арганізацыі універсі
Шахматная і шашачная каманды на- тэта трэба звярнуць увагу на тос
шага універсітэта ўдзельнічалі ў гэ- што да гэтага часу не ўк"лзплектя
тай барацьбе па лершай групе.
вана асноўная каманда па шашка>
Першы тур закончыўся для спарт- у выніну чаго шашысты універсітэт
еменаў
універсітэта
паспяхова. многа слабей шахматыстаў. Нядрэн
Каманда шахматыстаў, у якой былі на-б было, каб кафедра фізкультурі
амаль адны перціаразраднікі, згуляла
і спорту правяла ўнутрыуніверсітэці
ўнічыю (6:6) з камандай політэхнічтурнір
гіа шашках з мэтай выяўлеі
нага інстытута, а шашысты прайня
лепшых
ігракоў.
гралі камандзе
гэтага
інстытута з
лікам 2:4. Затым нашы спартсмены
3 шахматыстамі справа абстаіц
выйгралі сустрэчу ў шахматыстаў лепш. А д спаборніцтва да спабор
(Ю'/ісПА) і шашыстаў
(б’А :1/») ін- ніцтва добрыя вынікі паказваюн
стытута фізічнай культуры. У той- Ройзман, Ліўшыц, Дземенцей, Наумс
жа час камаыды політэхнічнага ін- віч, Стругач, Кацнельсон.
Час-б
стытута прайгралі шахматыстам мед- ўжо вывесці з асноўнага саставу ша>
інстытута, але выйгралі ў шашыстаў. матыста Рысяўца, які ўсе парть
Універеітэцкія каманды
выіігралі ў : праігрывае.
медыкаў і па шахматах (вУшЗV») і па !
А. У Х А Н А У .
шашках (51/г.21І«). У выніку гэтай
перамогі шахматысты
універсітэта
Рэдактар В. Л . Ш Х ц Т Л д Г
I чііооооаееемввевсвооооаосоеооеюооооопаіэосо^шооооаахіооооооооооооеоаоаоііеі^аооовоіхюаао |

А Б ‘ Я В А
3 25 красавіка па 5 мая
ва універсітэце
праводзіцца агляд насценньіх газет.
Лепшыя газеты і надрукаваныя ў іх матэрыялы
будуць прэміраваны.

універсітэту.
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