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НОМСАМОЛЬЦЫ-НА ЛЫЖЫ!
Лыжны башьіБаявыя ЭПІЗОДЫ ба.ізц^бы з бзлафішші паказалі, што баец Ч?а:Еонай Арміі, ум^ла спалуяаючы' хадзьбу на лыжах і в'-.дагна уладаючы сваёй зброяй, з ’яуляецца най- болын каштоуным, боездольным, вьшослі- вым воінам у любых умовах зімовага без- Дсірожжа •у  нас ёсць многа выдатных лыжнікау, злв 3 ІХ мала хто знаём з ваеннай тэх- нікай, І, наадварот, —  многа моладзі, якая ведае і умее прымяняць вінтоўку, кулямёт І іншую зброю, але не уладае лыжамі.Таму І вынікае неабходнасць стварэпня ваенна-лыжных атрадау.Па прыкладу комсамольскіх арганіза- цый Карэла-Фінокай ССР у Беларускім дзяржауным упіверсітэце створан лыжны батальён. 1м кіруюдь лепшыя спартсме- НЫ-ЛЫЖНІКІ нашай сталіцы. У распара- ДЖЭННІ байцоу батальёпа —  звыш .100 пар бегавых лыж. Застаецца адно; на- стойліва працаваць над сабой, умела спа- лучаць вучобу з фізкультурай.Перад ваенна-лыжнымі атрадамі стаяць тры асноупыя задачы:Па-першае, выхоуваць і развіваць у кожным студэнту пачуццё патрыятызма грамадзяніпа-байца, які здольны у любы момант стаць па абарону сваёй Радзімы.Па-другое, усебакова аулададь тэхнікай лыжнай справы.Па-трэдяе, засвоідь тэарэтычны курс ваенных заяяткау.Вось наша праграма.Часу для яе засваення дастаткова. Ву- чэбныя заняткі лыжнага батальёна разлі- чаны, прыкладпа, на шэсдь месядаў. У тыдзень аврад займаецца два-гры разы. Аўладанне хадзьбой на лыжах мяркуецда перш за ўсё, як выхаванне ў сабе вынослівасді. Ад кож- нага лыжніка патрабуедца ўменне пера- магчы перашкоды любой мясдовасді ва ўмовах ічарозу, адлігі, завірухі. Наш лыж- u k  павінен бьщь гатовым да любых не- чаканасдей. Ёи павінен умедь распала- гадда на начоўку сярод гурбаў снегу, выдагна ведадь свой інвентар і снара- жэнне, каб хутка і ўмела яго раманга- вадь. Байду-лыжніку неабходна вьшу- чыдь на практыды рух строем у баявым нарадку нры шматкілометравых ска- расных пераходах.Аб’ём ваеннай падрыхтоўга атрада вызиачаедда веданпем і ўмепнем екары- стадь ручны кулямёт, вінтоўку, гранаты пры розных аперадыях пяхоты: настун- ленні, разведды, абароне, а таксама пры спедыяльпым прымяненні лыжніка для мэт сувязі 3 санслужбы.Вялікая ўвага ўдзяляедда прапрадоўды фактычных элементаў з кожным асобна ўзятым байдом, з кожнай групай.Глыбокія веды павінен агрымадь баец- лыіжйік і  на та'паіграфіі. Бездакорная ары- ентьфоўка па компасу, карде, зорках і мясдовых прадметах яму неабходна, бо ва ўмовах вайны атрады, аддзяленні і асоб- ныя байды будудь дзейнічадь у адрыве ад сваіх асноўных сіл.Наступіўшая зіма павінна быдь як мага лепш скарыстапа для трэніровак на- 

■1 ых лчт-ч;нікаў, 3 тым, каб да каііда зі- ; д .ітраі, прайшоўшы адзіночную пад- -;,<:тоў-;, змог дзейнічадь і выконвадь !' зныя тактычныя задачы, прыбліжаючы - оаявьк умоў.Васйцая і фізкультурная кафе.’ ры БДУ уое і'мовы для выдатнаіі гадры.х- ўкі сваіго ваеші.а-лЫд.^н.-.га- атрада.
ЙГОВЬ ВРІШЬ! yt- 
(kApZp.TftBftPWU >

Гаворачы аб лыжшым спорде, мне хо' чадда расказадь пра адну сустрэчу на рынгу, якан на практьщы даказала вялі* кую ролю лыжнага спорта ў справе раэ' віддя арганізма ў фізічных і анатаміч- ных адносінах. Уепамінаю 1936 г. Бела' рускія баксёры паівінпы былі сустрэдда 3 баксёіюмі Карэліі. Мачт быў прызна' чан на сярэдзіву студзеня, у горадзе Петразаводску. Да пачатку спаборнідт' ваў заставаўся адзін месяд —  тэрмін, дастатковы для дасягнення «спартыўнай формы». Але тэта дасягненне «спартыў' най формы» ўскладнялася, бо перад на- мі стаяла дяжкая задача, задача перамо' гі над баксёрамі, якія, як нам было вя- дома, уладаюць вялікай здольнасдю арга- нізма супрадіўлядца стомленаеді. Гэта ў сваю чаргу непасрэдна звязана э выдат' ным, натрэніраваным дыханием, што дае магчымасдь весді бой у  хуткім тэмпе. Лешпыя якасді —  выносліваедь, беспе- рапынпую хуткасдь —  карэльскія баксёры вы прдавалі ў  сабе сіствматычнымі лыжнымі прагулкамі. Зусім зразумела, ШТО КОЖНЫ 3 Lx З ’ ЯЎЛЯЎСЯ добрым ЛЫЖ' нікам. Улічваіочы гэтую асаблівасдь, мы, у сваю чаргу, эмянілі характар нашых трэніро'вак. А імгенна, ранішнюю нрагулюу

★  ★  ★
Слова баксёра

-  крое —  мы замяііілі хадзьбой на лыж а х .Хадзьба на лыжах у іуткім  часе дала свае жаданыя вынікі. Тыя якасді. якія раней у пас у зпачнай ступеяі адсутнічалі, паііоўніліся. Наша трэшровачная работа начала ііраходзідь інтэіісіўна, мы ^дчува- лі сябе болын бадзёрымі, вынослівымі, npj-'KM'crHa ўзрасла волькасдь беснера- ііыг.най хуткасді. Такім чьшам, слалуча- ючы еваю трзіііроўку з лыжнымі прагул- камі, нам удалоея даібідііа доібра.й «снар- тыіўнай Формы».Спабо'рнідгвы прайшлі з лікам 5:3 у карысдь беларускап каманды.Я  меў вялікае шчасде сусгрэдца з ветэраііам рынга, чэмпіёнам Шведыі 1935 года. Вы'Нкам гэтай сустрэчы я вельмі задаволен. Суддзя надняў маю руку ў знак перамогі над адным э маднейшых баксёраў Еўропы.Гэтай перамове я ў значнай ступені абавязан лыжнаму спорту. Іменна гэты момант 3 майго спартыўнага жыддя мяне глыбока нераканаў у неабходнасді сп а л у  чэння сваёй трэяіровачнай работы з хадзьбой на лыжах.
М. А. ПАНАСЮК, 

студэнт IV курса гістфака.

Болып арганізаБанасціПа колькасді юдь у пешым людзеіі, якія удзельніча- пераходзе, універсітэт заняў першае месца як па Кагановідкаму раёну, таік і па гораду. Але для нас прадастаўлялася поўная магчымасць за- няць нершае месца .  і  па павазчыках хуткасці, вынослівасші і  арганізаванасці. Аднак, апошня’га універсітэт не здолеў' дасяігнуць па той простай прычыне, што ўдзельнікі паходу былі дрэнна да яго падрыхтаваны. Сістэматычных трэніровак амаль не было. Уся арганізацыя гэтага важнага мерапрыемства праводзілася ў момант 'самюга пахо<ду. Аб гэтым сведчыць той факт, што' нават зборныя каманды універсітэта камплектавалііся па руху калоны ад зыходнага месца да старта. I ўсё-ж каманды тт.. Рудоміна, Каспяро- віча і Прыжаевай змаглі паказаць добрыя ВЫНІЕІ І заняць першыя месцы.Наша жаманда ў састве тт. Калініна, Тамашова, Мачуленка. Налівайка, Шакаля Станкевіча, Фердэра, Райхліна, Сітала і Рыбакова, не гледзячы на тое, што была скамилектавана на хаду, наказала

нядрэиныя ВЫНІКІ. У  яе састаў зусім выпадкюва падабраліся роўньпя сілы з агульнай заціка'ўленасцю ў лепшым аы- ходзе пераходу. Таму нам не трзба было затрачваць часу на падцягванне адстаю- чы х, яв гзта наглядалася ў другіх камандах.Вынік пера.ходу залежьщь і ад удаклад- нення мясцовасці і .маршрута. Нашай каманідай пры старце не быў дакладна ўстаноўлен маршрут. У вьшіку нам пры- шлося зрабіць лішнія два километры, што адбілася на паказчыках часу. Але намі былі добра размеркавапы с к ы  па ўсю ыстанцыю пераходу. Гэта дало магчымасць прайсці адлегласць у 15 кілометраў за кароткі час, з захаваиием боездольнас- ЦІ ўсіх удэелыііжаў.Пераход паказаў, што мы яшчэ слаба падрыхтаваны да масавых абаронных спа- борніцтваў. Гэга абавлзвае грамадскія арганізацыі ўзмацніць ваенна-абароняую работу шляхам сістэматычных настойлі- вых трэніровак.
РЫБАКОЎ, СІГАЛ.

МАЯ ПАРАДАЛыжы развіваюць сілу, лоўкасць, вы- нослівасць, адвагу. Чалавек, усебакова аўладаўшы лыжамі, з’яўляецца поўнацэн- ным байцом Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Таму лозунг: «Усе на лыжы»! падхапілі ўсе комсамольскія арганізацыі, кожііы нізавы калектыў фізкультуры. Зараз на ўсёй краіне разгарнуўся вялікі рух моладзі за паглыбленае аўладзнне ваенна-лыжнай справай. Усюды ствараіоц- ца. ваенізаваныя атрады лыяшікаў. Ножны ўдзельнік такога атрада павінен медь асноўную якасць спартсмена— вынослі- васць. А гэта дасягаецца ўпорнай работай над сабой, рэгулярнымі, цобра пабу- даванымі трэніроўкамі і захявяп»т-г жйага рэжыма. Лыжшк- іевпіўпім курс j на.’.учання, па.віц'^" Ч.'моць прайс’- ;ках 10 кіло^' йА 4Р ідетраў J  '

У адказ на заклік 
Карэла-Фінскіх 

комсамольцаўТрупа байцоў-лыжнікаў'студэнтаў ін ' сіы гута ім. Лесгафта, якая дзейнічала на фронце барацьбы з белафінамі,' атрымала заданно, ад выканання якога залежыў поспех вялкай анерацыі. Лыжнікі шпарка ішлі ўперад, зраоіўшы ў дзень толькі адзін ноўч-адзінны npuBavi. У ценную ноч яны заначаваліі ў глыбокім снезе, не зааіальва- ючы 'кастра. На світанні крануліся далей. Высл-аная развеідва ў саставе чагырох чалавек на адлегласці трох кілометраў ад мэ' ты шаткнулася на атрад белафінаў. Зава- заўся няроўны бок Чацвёра— супроць дваццаці. Фіны іыкнуліся абкружыць раг- ведчыкаў, але гэта ім не ўдалося. Меткія кулі чацвёркі, умела замаскіраваўшайся за ішямі, укладвалі белафінаў на несоы. Йайаспеўтныія астатнія гажарьшны з атрадаім баііцоіў-лыжнікаў, адціснулі белафішіў, і атрад рушЫў далей д,ія выканажя эадачы. Ш'лях быў цяжкі. Але ўсё'ж задание было выіканана і група ў  іюіўным састаше вярну- лася 3 каштоўнымі весткамі ў месца раз* мяшчэння часці. Фізічная вынослівасць, лыжная трэніроўка, умение весці сяба ў баі рашылі поспех.Совецкая моладзь імкнецца стаць такі- мі выдатйымі лыжнікамі, як лесгафтаўцы.Комсаыольцы Барэла-Фінскай рэспублікі звіярнуліся 3 аткрытым пісьмом да комса- мольцаў некаторых абласцей Совецкага Саюза. Нны заклікаюць нас аўладаць лыжным спортам.Гэта пісьыо атрымала шырокі водгук ва ўсіх арганізацыях нашага Саюза, у тым ліку і ў нашым універсітэце.Рашэннем камітэта комсамола Беларус- кага дзяржаіўнаіга універсітзта ў  нас ар- ганізаван лыжны батальён.Справа грнару кожнага комсамольца і студэнта стаць яго байцом.
КАСПЯРОВІЧ.

1 гадз. 5 міп. Нормы ГПА 50 км. за 4 гадз. 50 міп. Выканашіе гэгых нарма- тываў патрабуе настойлівай працяглай трэніроўкі. I не правы тыя таварышы, якія, нідзе не праверыўшы сябе ў пра- цяглым шляху, думаюць выканаць гэтыя нормы толькі прыроднымі дадзенымі. Бе- зумоўпа. і яны міаюць вялікае значэнне, але такі від спорта, як лыжы, дзе патра- буецца спалучэнне тэхнікі, у  першую чаргу, і сілы, без трзніроўкі асвоіць нель-

СПАЛУЧАЦЬ ВУЧОБУ 3 ФІЗКУЛЬТУРАЙСярод студэнтзіў часта можнл чуць раз- мовы аб тым, што фіэкультура адымае многа часу, дрэшга адбіваецца на вучобе. Наўрад ці трэба даказва-ць, што падобныя раз.мовы ые маюць надставы.Можна поўнасцю сцвярджаць адварот- нае: фізкультура робіць чалавека больш энергічным, ііавышае іірацаздольнасць. Асабліва трэба спыніцца на лыжным снорце. Лыжы павінны набыць папуляр- насць сяірод нашай студэнцкай моладзі. Нам, будучым байцам РСЧА, трзба наву- чыцца хадзіць на- лыжах так, каб у любы час, змяніўшы сцены навучальнай установы на паходныя палаты Чырвонай Арміі, стаць на лыжы для аба-роны граніц нашай радзімы.Зусім зразумела, чаму ў гэтым годзе надаецца_ такое -велізарнае значэнне раз- віццю І ўнядрэнню сярод моладзі лыжнага спорта. На пастанове ЦК ВЛКСМ у лютым месяцы праводзіцца Усесаюзны лыжны крое. Ад нас паграбуецца самы ак- тыўпы ўдзел у яго правядзенні. Хугк-а

заме'т

га. Таму з першых дзён работы нашага <^нежпы кавёр накрые палі і можна будзе універсітэцкага лыжнага батальёна п р ы -І к ш ст у ц іц ь  да трэніровак. Нашай задачайз’яўляецца прыцягиенне да іх усіх сту- дэнтаў. Пара пакінуць размаўляць аб тым, UITO сумяшчэнне спорта з вучобай немаг- злдзча навучьнц.  ̂ студэнта перамагаць j чыма. Прыклады многіх фізкультурнкаў чаі:сімук шля.ху з мінімальнай затратай j даказваюць адваротнае: фізкульгура дапа- ,,нррп1. РУД0МІН. кматае вучобе. САЛТАНАУ,

дзецца звярнуць самую сур еаную "С ГГ” — " “"ярпування на лыжах. увагуНаша
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РУДОМ 1Н. ' матае вучобе.
Нальшах хутчэй.чым пешш

II ДАСТДВІШ у ШТАБ ДЭПЕШУ,



ЭКЗАМЕН ПА КРЫЕТАЛАГРАФТІ 
ЗДАН ДАТЭРМІНОВА У е  . / пэта

Пастанова Совнаркома Саюза ССР аб уютанаўленні платнага навучання у вышэйшых І сярэдніх навучальных угта- новах І аб змяненні парадку назначзння стыпендыі студэнтам надняла соцыялістыч- нае спаборніцтва иа выіпэйшуві п уп еп ь. Значная большасць студэнтау па-сур’ёана- му падрыхтавалася да зімовай якзаменаиын- най сесіі. Студэнты 111 курса хімічнага факультэта датэрміпова трымалі экзамен па крысталаграфіі і  мінералогіі. Тэты экзамен паказаў, што многія таварышы

грунтоўна іірапрацавалі матэрыял. >-'ь палавіна сгуаэнтаў нашага курса адалЭ экзамен на «выдатна». Сярод іх л е н ; • . выдатнікі вучобы тт. Чубакоу, AV'f .ШЭЦКО І ІНШ.Засталося здаць яшчэ два экзам Студэнты трэцята курса шрыкладуць наімаганні к гаму, каб і гэтыя экзамены здаць на выдатна для таго, каб утрымаць за саіоой поршае месца па паопяховасдц на ХІМІЧНЫМ факультэце нашата унівеіь оітэта.
М. ПУЗЫРНЫ

ДОБРЫ ВЫНІКНа II курсе філалагічнага факультэта прайшоў першы экзамен па стара- славянсікай мове. Ён паказаў глыібо.кія веды студэнтау. Д а к , з 38 экзаменую- чыхся —  24 чалавекі наказал! в-ыдагпыя веды. Такіх вьгнікаў сту'дэнты дабіліся дзякуючы ўчіорнай, свядомай падрыхтоў- цнп. Вялікае значэнне ў засваенні мовы мелі практычныя заняткі —  чытанне старажытных помнікаў. Да гатых занят- каў студэнты вельмі сур’ёзяа <рыхтаваліся.Дэканат факультэта стварыў нам усе ўмовы для вывучэння гэтап. неабходнай

будучым філолатам, мовы. 3 Масквы была запрошана прафесар Карнеева-Петрулан. Яна ўдзяліла нам вельмі многа ўвагі (шматлікія кансультацыі’, індывідуаль- ныя ігутаркі 3 студэнтамі і т. д.). Апрача таго філагагічны кабінет падрыхтаваў у дастатковап колькасці стараславянскія таксты, якія вельмі дапамагаі за-свае-нніо курса. Студэнты мел! магчымасць сама- стойна працаваць над тэкстамі Зографска- га евапгелля, над пісьмом Чорнарызца храбрага і другімі важным! помнікамі рускай старыны. Л. ПАНЦЕЛЯТ.

Яшчэ раз аб пісьменнасціНядаўна мне давялося прачытаць насценгазету' гістфака. У  газеце змешчаны цікавыя артикулы, добрыя малюнкі і на- ват вершы. Тым больпі яепрыемна бачыць у гэтай газеце грубыя граматычныя памылкі. Там можна прачытаць словы, сказы, напісаныя супроць усіх правілаў сінтакса і стылістыкі. Нешта падобнае «ожна сустрэць і  ў  соцыялістычных абавязацельствах студэнтаў біяфака. Сту- дэнуы абавяізваюцца здаць усе экзамены на «выдатна» 1 «учаНствовать в обще- стаенной работе». Няўжо такія грамацеі лічапь. што ЯНЫ змогуць аўладаць скла-

даньвмі навукамі, нават не умеючи п іа ц ь ?Грубым! памылкам! зіхацяць і аб’явы; аб «п еШ тем » пераходзе, аб дэманстра- цы! «днЯпозигивов», аб «воеЯых занятиях». I так іпініуць студэнты, якія праз некальк! год атрымаюць вышэйшую аевету', якая лічаць сябе культурным! людзьма.Нельга стань кулыу'рным чалавекам, а тым больш спецыялістам з вышэйшай асветай, не сочачы за сваей мовай, за сваей пкьменнасцю.
М. ГУРЭВІЧ, 

студзнт 1 курса гістфака.

- н- .л устак ' ■ ;' у . ■ у.т.і; 1 :■ ; I. - музеем«) ЛГи ііа£і«іад^г;ііЫ КЛЛбКЦЫІмуляжэн -па старажытна-ўсходніх рэлігіях, сабраныя заслужаным дзеячом навук! якадэміаам- Н. М. Нікольскім для іенагваў- шата при БДУ ў 1928 годзе антырэлігШ- нага музея, а таксама сабраныя ' мною спецыяльна для нашага музея сапраўд- ныя антычныя старажытнасц! з р аскг пачных запаведнікаў Крыма.Першы семестр мінулага вучэбнага года прайшоў у  арганізацыйнай рабоце: заку- паліся ! збіраліся неабходныя дадагковыя матэрыялы, падрыхтоўваўся этыкетаж, прадумвалася ! распрацоўвалася .экспазі- цыя.Аддзел старажытнага Усхода быў цал- кам створан буйнейшым спецыялістам у гэтай галіне— акад. Я . М. Нікольскім. Актыўна працавалі лабаранты Ф. Бейліп 1 С . Кацман.Музей служыць добрым вучэбным пад- спор’ем у  сттдэнцкіх занятках, хадя па- куль што Ў !м тольк! адзін аддзел ста- ражытнай гісторыі. Акрамя вучэбных экскурсій па курсах гкторы! старажытнага свету, ас-ноў археалогИ ! гісторыі грэ- часкіх калопій, тут можна атрымаць матэрыял для курсавых тэм. Часткова па матэрыялам нашага музея працавал! над сваімі тэмам! студэнты Сапега ! Ка- валевіч.3 канца мінулага вучэбнага года музей

у ■ ■ урш  школьшкау зиаёмячыся туг з рэчавы- ■'омпікамі .эпох і краін, вывучаемых .. па школьна!! прагра-ме. Летам прайшоў рад экскурсій 3 заходніх абласцей БССР—  настаўнікаў, школыіікаў, урачоў. У  кнізе водзываў занесен рад ііадзяк нашаму па- стаяннаму экскурсаводу— грамадскаму ра- ботнку, актывкту студэнЛ’ Л. М. Сокалу.К восеп! музей ііаііоўніўся вялікай ка- лекцыяп старьпшых манет, прынесепых на.м Дзярж. Эрмітажам (Лешнгран) і  ка- лекцыяй аптычнай ! візантыйскап кера- МІКІ, агрымапай студэнтам Л. А . Міхай- лоўскім для нас з гісгорыка-археалатіч- ных музеяў Крыма. Был! таксама ! пры- ватныя дарэнні, як зуб мамапта (дац. Н. С . Махнач) ! інпіыя.Бл!жэншая задача— афармленпе шчыта «Иавука. філасофія, навука, рэлігія ста- ражытпасці», які, сиадзяёмся. адыграе сваю ролю Ў развіцц! пашай антырэлігій- най работы ! адкрыццё аддзе.Та па гісто- ры! нароідаў С С С Р . Па прикладу мінулага года мы будзем у  дадатак «растлумапэнню стабільнай музейнай зкспа'ЗІцыі пала" джваць адпаведныня лекцы! ! дэманстра- ЦЫ І. Адзін вечар прысвецім грэчаскім калоіііям поўдпя С ССР , з наказам новага кіпофільма «Херсонес Таврический».
Дац. В. I. ШЭЎЧЭНКА, 
заг. гісторыка-археалагічным 
музеем БДУ, член музейнага 
Совета НКА БССР.

НАШТОУНАЕ ПАЧЫНАННЕПры фізіка-матэматычным факультэце БДУ арганізаваны матэматычныя і’урткі для школьнікаў г. Мінска. У  ся- рэдняй школе на лекциях матэ.чатыкі вучні вывучаюць рэчы, вядомыя яшчэ ў старажытнай Грэцыі, Рыме. Аб сучаснай магэмагычнай навуцы школьнікі, як прав к а , ведаюць вельмі мала.Арганізаваныя намі гурткі раз.лічапы на вучняў 8— 10 клаоаў. Аднак, таи будуць разбірацца пытанні, якія адносяц- па і да вышэйшай матэматыкі. Існуе цэлы рад пытанняў матэматыкі, які не т т р а б у е  для свайго вывучэння асаблівай падрыхтоўкі. Гурткі не ставяць перад оабой мэты чым болъш растлумачыць вучням. Не. Яны павінны так арганіза- ваць работу, ваб школьнікі зацікавіліся, каб яны сам! працавалі над матэматыч- най і тэхнічнай літаратурай, каб яны

больш думал! над рашэннем задач (вя' дома не з Шапачнікава і Вальцава). Ці- кава адзначыць тое, што ў Маскве такія гурткі існуюць ужо не першы год. Іх быўшыя ўдзельнік! зараз заканчваюць аспірантуру.Нашы гурткі арганізаваны па ініцыя- тыве і пад кіраўніцтвам прафесара Мас- коўскага універсітэта тав. Гельфанда. Першыя заняткі, ўжо адбыліся. На агуль- ным пасяджэнні кандидат матэматычных н р у к  тав. Нкневіч прачытаў вельмі цікавую лекцию аб некаторых пытаннях алгебры. Дру'Гія заняткі праводзіліся па трупах. У рабоце .манэматычных гурткоў нрымаюдь непасрэдны ўдзел студэнты т.т, Буз, Ждановіч, Дукор. Блох. Фрэй- ДКІН, Ш чура.
А. Б.

Лепты 'Дапаможнік у падрыхтоўцы да зкзаменаўЗаалаг!чпы музей з’яўляецца гордасц’О унівіерсітэта. У  !м сабраны каштоўныя экспаиаты нашай ! трапічнай фаун. Але самым важным з’яўляецца тое, што ў музе! вельм! ііоўна прадстаўлоііа фаўна БССР.Экспанаты заалагічнаіга музея з’яўля- юцца лепшым падручнікам прывывучэн- н! такіх навук, як заалогія пазванковых, заа,лог!я беспазванковых, параўнаўчая аватомія, эмбрыялогія, палеанталогія. Рыхтуючыся да зімовай экзаменацыйнай сесіі, студэнты біялагічнага факультэта павінны скарыстаць багатыя калекцыі музея. Тэта аблегчыць засваенпе сістэ- матыкі пазванковых і беспазванковых;

работа агад сістэматыкай з сухога заву- чвання ператворыцца ў цікавыя заняткі.3 фауны БССР ааци.ча калекцый мле- какормячых у вітрынах музея ва ўсім багацці сваіх форм прадстаўлепы рэдка сустракаючыяся птушкі. Тут мы зпахо- дзім бусла, шэрую цаплю, жураў.ті'ў, а таксама птушак. нрадстаўляючьк каш- гоўны аб’ект палявання як, цапрыклад: цецеравоў, глухароў, рабчываў.Бельм! добра наказаны спяваючыя пту- шкі.3 траійчных птушак нрадстаўлены казуар, эму (Аўстраліія), пелікан, флаі- мінго'— ^птушка, маючая вогненна ружовую афарбоўку ітер’яў. А. МАЕУСКІ.

Аб шахматна-шашачнай рабоцеУніверсітэт у параўнанні з другімі БНУ Беларусі ўладае найбольшай коль- касцю высокакваліфікаваных шахматы- стаў і шашыстаў. У ліку наш их шаіііы- стаў— неаднараэовыя ўдзельнікі ўсебзла- 
pycKiLx і ігарадіскіх пяршынстваў, перша- катэгорнікі тт. Борак, Гарадзецкі, Ш умахер. Ёсць таксама рад шахматысгаў другой катэгорыі тт. Маневіч, Пенікрат. Дымент, Парахнев!ч. I не гледзячы на эта, шахматна-шашачнай справе ўдзяляец-

НА ВЫСОКІМ УЗРОЎНІ
(Першыя датэрэііновыя экзамены ў БДУ)Па плану заліковая сесія яшчэ не па- ЧЫЯАлася. Але лепшыя студэнты і о т п ы . скарыстоўваючы праластаўленую Камітэ- там па справах вышэйшай школы магчымасць, ужо здаюць залікі і экзамены па прачытаных курсах. 3 дазволу рэк- тара да 20 снежня на IV курсе геафака 3 35 Чалавек >—  33 ужо здавал! курс «Гкторыт нарадаў С С С Р »; на III курсе хімфака 23 студэнты з 32 здалі экзамен па врысталаграфіі і мінералогіі.Экзамены на тэты раз праходзілі на зваяніаі вышэйшым узроўні, чым раней: павысіліся занатрабаванн! экзаменатараў, загадчыкі кафедр I прадстаўнікі дэкана- таў цікавіліся не толькі вынікамі па за- -тікпвай ведамасці, а часта заглядвалі ў пакой. дзе адбываўся экзамен. I асабліва пзлепшылася якасць падрыхтоўкі сту" дэнтаў —  гэта аднадушна падкрэсліваюць экзаменатары і навуковыя работнікі, якія прысутнічалі пры здачы.Рад студэнтаў звыш абавязковага міні- мума прапрацаваў багатую дадатковую лі- тара.туру. Студэнты теафака —  сталінскі стьтпендыет т. Шэфер, тг. Сушко, Шчэрба 1 Еаліхута прапрацавалі вышаўшыя з дру- ку тамы айадэмічнага выдання гісторыі

Еаб медь магчымасць карыстацаа гэтай літаратурай, на якую зараз назіраецца вялікі попыт, памянёныя таварышы пры- ходзілі ва універсітэт яшчэ з» 1— 2 га- дзіны да адкрыцця кабінета. Такі факт, да рэчы. паказвае на неабходнасць iia- быцця боЬіынай кольнасці экземпл'яраў падручнікаў. Перадавікі III курса .хіімікаў —  студэнты тт. Чубакоў. ІІІэпко, Пу- зырны. Азбель звыш- “ бавязковай літара' туры рыхтаваліся nw- арыгінальных ма- паграфіях акалэмікаў Ферсмана, Вернад- скага і т. д.—  Новы стыль падрыхтоўкі студэн- таў да экзаменаў ііа крысталаграфіі і мі- нершіоігіі, — расказвае дац. Зубрыцкі —  адтуваўся ужо на перадэкзаменацыйных кансу.ртацы ях у хлыбіні пастаноўкі пы- танняў. Тэта была С};рраўды сур’ёзныя пытанні, на яюія сту-дэнты не маглі внайсці вычарпальны адказ у  праграмнай літаратуры і як!я све-дчылі аб тым, што літаратурны мінімум ужо грунтоуна за- своен. Большэвіцкія агносіны стутэнта^' да вучобы дал-! дастойныя вынікі.На IV курсе геафака ;і 3,3 зтаваЎшых гісторыю СССР 13 аары уш  адкаку выдатна іі 9 —  добра, склатамчы разамнародаў СССР, артикулы акад. Яраслаў- 166 проц. усяго ліку здсваЎшыт. т,.ды ската 1 іншую дадатковую літаратуру,'-як у мінулым годзе па гэтаА-жа дысМІНСН, друнарня «Звязды». УК2087

цьшліне добрыя і выдатныя ацэнк! ледзь дасягалі 60 процантаў. 3 ліку вы- датнікаў геафака асабліва грунтоўнымі пазнаннямі адзначыліся гт. Шэфер, С у  шо, Еасянцова, Мярэцкая, Шчэрбо і Кал к а . -Яшчэ лепшых вынікаў дабіўся ІП  курс хімфака, дзе з 23 здаваўшых 12 атрымалі выдатна і 6 —  добра, што складае разам 78 проц. да ліку здаваў- шых.Быў на геафаку і адзін выпадак ат- рымання нездавальняючай адзнакі- т. Раіковічам, які не змог ахаракгарыза- ваць перыяд Бладзіміра Манамаха ў Еіеў- скім княстве і йе адюазаў яшчэ на пе- калькі запытанняў. Таварыш меў час яшчэ падрыхтавацца, ніхто яго ў шыю не гнаў і яго датэрміновы прыход на экзамен без надежных ведаў сведчьщь аб иедастаткова сур’ёзных адносінах да справы. Быпадаж тэты адзінкавы 1 трэ- ба спадзявацца, што ён паслужыць добрым уроюам для друігіх.На клопа гы парты! 1 ўрада па пагра- баванн! краіны ііавысіць яііасць вышэй- шай адукацы! студэнци Б дыяты Ў першую чаргх’̂ справам!.вганікТ п е т 7 ^— X. трэба за'аац.іаалі, , па-юпшьщь у перыяд з! наша баязая задач,

на Ў нас зусім мала Іўваті. Дзякуючы энгузіязму Маневіча, быў арганізазан чэмпіянат ўніверсітэта. Аднак ! гэта .ідзі- ны, з-за нядбайных адносін да яго некаторых удзелыіікаў, быў праведзен на нізкім узроўні.Усесаюзная шахсекцыя заклікае ўсіх шахматыстаў і шашыстаў займацца не толькі шахматам! і шашка.мі, але і другім! вітамі спорта, бо апрача чыста інтэлектуальных здольнасцей, для дасяг" нення добрых выніжаў кожны шахматыст павінен быць фізічна моцным, вытрымаць шматгадзінную напружаную барацьбу. Мііж тым пераважная большасць шахма- тыстаў і шашыстаў пе заіімаецца фізіч- най падры-хтоўкай.,Профсаюзнай і комсамольскай ар'Ганіза; цыям неабходпа разам з другімі відамі спорта культывіраваць шахматы і шашкі. У  прыватнасці, неабходна стварынь шах- матна-шашачную секцыю. якая займала- ся-б арганіэацыяй спаборніцтваў г рас- паўсюджвашірм гэтых ігр сярод студэп- таў. ПЕНКРАТ.
----------- О ------------

Не рыхтуіоцца 
да лыжнага кросау  а-знаменаванне X X III гадавіны Чырво- най Арміі арганізуецца вялікі лыжны крос комсамольцаў і несаюзнап моладзі. Аднак, на філалагічным факультэце да гэтага важнага мерапрыемства чамусьці зусі'М не рыхтхюцда. Ш профбюро, ні комсомольская аргапі.задыя нашага фа" культ .зта не оабиляшца пытаннямі фі:г ■ - члмр.,  .іаі'пі. .іыжнага
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