
Пролетарыі ўсіх  краін, еднайцеся!;
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Юнакі і дзяўчаты! Памятайце вялікі запавет Н. Остроўскага совецкай моладзі:„Мужнасць выхоўваецца з дня ў дзень ва ўпартым супраціўленні цяжкасцям. I дэвіз нашай моладзі,—гэта мужнасць, гэта ўпартасць, гэга настойлівасць, гэта пера- адоленне ўсіх перашкод“ .Цана 20 кап.
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ПАРТЫЙНАЯ АСВЕТА 
Ў БЯГУЧЫМ ГОДЗЕНаступаючы навучальны год у сстцы партыйнай асветы характары- зуецца шэрагам асаблівасцей. Вы- праўляючы памылкі мінулых год, партыйныя арганізацыі строга прытрымліваюцца прынцыпа добра- ахвотнасці ў выбары комуні- стамі форм вучобы. Яны зжы- ваюць ні чым не апраўданыя імкнен- ш да ахопу ўсіх без выключэнпя комуністаў гурткамі і школамі, ліквідуюць фармалыіа-бюракра- тычную рэгламентацшо іх ра- боты, будуюць палітычную ву- чобу ў поўнай адпаведнасці з жа- тннямі саміх комуністаў. Кому- ІСТЫ могуць вучыцца ў тым ці іншым гу-ртку, семінары або зусім не наведваць ніякіх гурткоў і школ і займацца самастойна. Гэта, аднак, нс здымае, а навышае адказнасць партарганізацыі за кіраўніцтва партыннай асветай.•V мінулым годзе ў нашым уні- версітэце працавала 12 гурткоў і семіяараў. Сёлета Оудуць працяг- ваць сваю работу 2 гурткі другога года навучання па вывучэнню гі- сторыі КПСС, у якіх будуць зай- мацца працаўнікі адміністрадыйна- гаспадарчай часткі і работнікі гара- жа (кіраўнікі тт. Пасько і Гракаў). Некаторыя комуністы прыродазнаў- чых кафедраў жадашць працаваць у семінары па вывучэнню філасоф- скіх нраблем гірйродазнаўства. Мно- і'ія комуністы філалагічнага факуль- тэта гіажадалі вывучаць філасоф- скія праблемы тэорыі пазнання ў сувязі са спецыфікай літаратурнай творчасці. ІІартыйнае бюро універ- сітэта, улічыўшві гэта, вылучыла кіраўнікамі такіх семінараў канды- датаў філасофскіх навук тт. В. I. Сцяпанава і 10. А. Васільева, якія з’яўжяіоцца высокакваліфікаванымі спецыялістамі ў гэтых галінах ве- даў.Пакольві большасць комуністаў і беспартыйных выкладчыкаў вываза- ла жаданне вывучаць марксісцва- ленінскую тэорыю самастойна, у да- памогу ім арганізуюцца кансульта- цыі і лекцыі па асобных галінах марксісцка-леншскай тэорыі.ІІартыйнае бюро універсітэта стварыла чатыры лектарекія групы, якія ўзначалены найбольш кваліфі-

каванымі левтарамі: па пытаннях філасофіі (кіраўнів прафесар I. II. Лушчыцкі), па гісторыі партыі (кі- раўнік Г. I. Якуб), па міжнароднай налітыцы Совецкага Саюза і сучас- ным міжнародным становішчы (кі- раўнік дацэнт Г. М. Трухноў), па палітычнай эканоміі (віраўнік кан- дыдат эвапамічных навук Ф. і. Б'аравік).Лектарскія групы будуюць сваю тэматыку з улікам інтарэсаў сама- стойна працуючых і прымаюць ые- ры для забеспячэння іх высока- якасяымі і цікавымі левцыямі. Гэ- тага можна дабіцца пры дасканаль- най падрыхтоўцы лектараў і валек- тыўных абмеркаваннях зместу лек- цын. Асабліва .адказныя задачы стаяць у гэтым годзе нерад лектар- скай групай па палітычнай экано- міі, якая павінна забяснечыць угросшы інтарэс самастойна выву- чаючых гэтую навуку. ў сувязі з выхадам новага падручніка па палі- тычнай эканоміі.Лектарскія груды не навінны абмяжоўваць сваю работу толькі чытаннем лекцын. Яны павінны аказваць данамогу кожнаму кому- ністу паасобна ў яго вучобе. Вельмі важыа, каб кожны комуніст з сама- га пачатку самастойнай вучобы мог нараіцца з Йансультантам, меў свой план работы на цэлы навучальны год. Гэты нлан будзе дысцынліна- ваць яго, а партарганізацыі дазво- ліць кантраляваць ход вучобы са- мастоііыа нрацуючых.Лектары, кіраўнікі гурткоў і се- ыінараў давінны выклікаць інтарэс у комуністаў і беспартыйных вы- кладчыкаў да вывучэння марксісц- ка-ленінскай тэорыі, задавальняць іх усё ўзрастаючыя запатрабаванні нляхам нястоынага навышэння свай- го прапагандысцкага майстэрства, не данускаць унрашчэння і вуль- гарызацыі . асобных палажэнняў марксісцка-ленінскай тэорыі, заўсёды звязваць тэарэтычныя праблемы з практыкай соцыялістычнага будаў- ніцтва, прывіваць слухачам непры- йірымасць да нраяўленняў бур- жуазнай ідэалогіі. П. ПРАТАСЕНЯ, 
намеснік сакратара партбгаро 
універсітзта.

Вечар брацтва народаўУ нядзелю ў памяшканні актавай залы педагагічнага інстытута адбыў- ся вечар сустрэчы студэнтаў і пра- фесарска-выкладчыцкага саставу Бе- ларускага дзяржаўнага універсітэта імя В. I. Леніна і Мінскага педага- гічнага інстытута імя М. Горкага з дзсячамі Таварыства польсКа-совец- кай дружбы.-3 уступнаіі прамовай выступіў рзктар універсітэта, прафесар К. I. Лукашоў. Ён расказаў аб поспехах польскага народа ў будаўніцтве соцыялізма, аб мацнеючых з кож- ным днём сувязях беларускага і подьскага народаў.

Ад імя студэнтаў універсітэта гасцсіі вітаў студэнт аддзялсння журналістыкі I. Хаўратовіч. Ад на- вучаючайся ў Беларусі польскай мо- ладзі выступіў студэнт ІУ курса біёлага-глебавага факультэта Б. Чэ- чуга.3 прамовай у адказ выступіў пра- фесар Варшаўскага політэхнічнага інстытута Ііавацкі.Пасля ўрачыстага паседжашія ад- быўся канцэрт мастацкай самадзей- насці студэнтаў вышэйшых наву- чальных устаноў Мінска.

Універсітэт святкуе пяцігоддзе народнага Кітая
- ^  ★  ★ВЫСТАЎКА АБ НОВЫМ КІТАІКамітэт ЛКСМБ, бібліятэка уні- версітэта арганізавалі выстаўку, прысвечаную пятай гадавіне Кітай- скай Народпаіі Рэспублікі. Выстаў- ка знаёміць студэнтаў і выкладчы- каў універсітэта з дасягненнямі ІШР у будаўніцтве соцыялізма.Матэрыялы выстаўкі расказваюць аб будаўпіцтве Аньшанскага мета- лургічнага камбіната, аб будаў- ніцтве перш.ага ў Ііітаі аўтамабіль- нага завода, аб будаўніцтве электра- станцын, плацін, чыгунак, аб дапа-

мозе совецкіх спецыялістаў у інду- стрыялізацыі краіны, аб росце кітаіі- скага рабочага класа.ІІІмат матэрыялаў прысвечана правядзенню зямельнай рэформы, аб’еднанню сялян у кааператывы, механізацыі працы на палях.Зкспанаты выстаўкі ;фказваюць гледачу аб вялікіх іцшіах, якія атрымаў кітайскі народ па прыня- тай нядаўна Канстытуцыі Кітайскаіі Народнай Рэепублікі.
С. ПЯТРОВІЧ.

ж ★
ПАСЕДЖАННЕ НАФЕДРЫ  

Ў НАПГАСЕНа днях у клубе калгаса імя Мола- тава Мінскага раёіга адбылося адкры- тае паседжанне кафедры новай і навейшай гісторыі, на якім пры- сутнічалі студэнты універсітэта, якія працуюць на ўборцы бульбы,. і калта'снікі. 3 дакладам «Пяць год Кітайскай Народнай Рэспублікі» вы- ступіў дацэнт Г. Трухноў. На па- седжанні прысутнічалі нрафесар Н. Налетыка, дацэнт ,4. Шнеереон і члены кафедры.ІІасля даклада адбыўся канцэрт мастацкай самадзейнасці універсітэ- та. Калгаснікі цёпла сустрэлі вьт- ступленні Д. Сімановіча, які пра- чытаў свае вергаы, II. Паўлічкава (сольнае спяванне), Г. Герасіменка (мастацкае чытанне). Вялікую ціка- васць у гледачоў выклікаў жартаў- лівы беларускі танец «Полька Янка» ў выкананпі хар'эаграіфічнай групы універсітэта.
Г. КУЗМІЧЭНКА.

ДАСЛЕДАВАННІ ПА КІТАЙСКАЙ ЛІТАРАТУРЫМастацкая літаратура народнага Ііітая з’яўляецца прадметам шыро- кага вывучэння ў гуртку зарубеж- най літаратуры, якім кіруе дацэнт Д. Е. Фактаровіч. Важнай тэме—  «Мао Цзэ-дун аб літаратуры»— пры- свяціла сваё даследаванне студэнтка аддзя.тення зкурналістыкі Л. Араліна.

Студэнт беларускага аддзялення Е. І’апановіч выканаў у гуртку працу на тэму «Вобразы комуністаў у ра- мане Дзін Лін «Сонца над ракой Сан- гань». Абодва даклады атрымалі станоўчую адзнаку на апошнім га- радскім аглядзе студэнцкіх навуко- вых работ.
А. ШАЛКОЎСКАЯ.

КІН О Ф ЕС ТЫ ВАЛ Ь МІРА І Д Р У Ж Б Ы
ВЫСОКАЕ МАСТАЦТВАІІеріінл ў СССР фестываль індыіі- скіх фільмаў адкрыў мастацтва таленавітага народа Індыі, да гэтага часу амаль зусім незнаёмае нам, мастацтва сапраўднае, выеокае, сталае. Кожны фільм— хвалюючы твор вялікага грамадскага гучання, кожны фільм— дасягпённе індый- скаіі кінематаграфіі.Усе тры фільмы— і «Два бігхі зямлі», і «Ураган», і «Бадзяга»—  прасякнуты духам высокага гума- нізма, клічуць да барацьбы за шча- сце, евабоду, за прыгажосць адносін памізк людзьмі. Сваёй глыбокай ідэй- насцю яны заваявалі любоў совец- кага гледача.Нам блізкі думкі і пачуцці про- стых людзей Індыі, багацце душэў- ных якасцей якіх раскрываецца ў вобразах, створаных таленавітымі ііідыпскімі артыстамі.Незабыўнае ўражанне пакідаіоцт. ХБаліоючы драматызм ігры Балраджа Сахні (Шамбу Мето ў «Двух бігхах зямлі»), глыбокая лірычнасць Ніру- гіы Рон (Паро, зконка Мето), цудоў- ная па сваёіі непасрэднасці ігра ма- лснькага Ратана Ііумара (Канайя, сын Мсто), паэтычнасць і пяшчот- наець Німі (Рані ва «Урагане»), бальзакаўская выразнасць створа- нага К. Сінгам' вобраза Кувердаса, высокае маіістэрства пераўвасаблен- ня Раджа Капура (Радзк у фільме «Вадзяга»), чароўнасць выдатнай артысткі Індыі Фацімы Рашыд у ролі Рыты.Музыка фільмаў і ўмела ўключа- ныя народныя песні і танцы рас- крываюць нам душу народа, апа- вядаюць аб яго надзеях і імкнен- нях, аб бедах і няшчасцях, надаю-

| чы фільмам яшчэ болынае эмацыя- нальнае гучанне.На выдатным прыкладзе індый-1 скіх фільмаў мы яшчэ раз перакана- ліся ў тым, што сапраўднае ма- стацтва— гэта мастацтва, якое слу- жыць сваёй краіне, свайму народу.
А. МАЖЭЙКА, 

аспірант.

ПРАУДА ЖЫЦЦЯЗвыш двух гадзін працягваецца дэманстрацыя індыйскага фільма «Ураган», але напружанне гледача за гэты час не слабее. Начынаючы з цудоўнай ігры таленавітых арты- стаў Німі, Картых, Сінга і ванчаю- чы яркай музыкай Устад Алі Ахбар Хана, усё захапляе ў гэтай праў- дзівай кіноварціне. Хіба можна за- |быць скромную дзяўчынку Рані,' якая за знешнім спакоем хавае глы- бокае самаадданае пачуццё кахання! Хіба можна не адчуць агіднасці да зкорсткага ліхвяра Кувердаса, асаб- ліва калі ён падыходзіць да свабіі ахвяры Дзканкі, жуючы сваю па- стаянную жвачку! Хіба мозкна не заханляцца еднасцю простых індый- цаў, якія дапамагаюць у бядзе сме- ламу Рамахану!Сцэнарыст і рэжысёр Гетан Аннад стварыў глыбока рэалістычны фільм. У яго сюжэце ўсё проста, перака- наўча і лагічна. Сапраўды, ва ўмо- вах капіталістычнага грамадства нельга прыгадаць іншы канец кіна- карціны, чым гібель Рані. У фільме многа рэжысёрскіх знаходав. Да- статкова ўспомніць сцэну, калі Рані думае аб Рамахане, а глядач адна- часова чуе з эврана яе задушэўныя словы. Часам нават забываеш, што

ілерад табою іграюць акторы: здаец- ца, назіраеш саыо жыццё.Узко з першых кадраў, калі адзі- нокая жанчына спявае: «тым, хто бедны, горка зкыць на евеце: іх жыццё, як ураган», мы ўпэўніваем- ся, што фільм створан у духу леп- шых традыцый індыйскай нацыя- нальнай культуры. Гэтая ўпэўне- насць расце, калі мы бачым на экране народньія танцы. Нядаўна ў нас дэманстраваўся фільм «ІГяспраў- джаныя надзеі», тэма якога— анала- гічная. Але дастаткова параўнаць вобразы Естржаба і Еувердаса, па- раўнаць лёс Грдлічкі і Дзканкі, каб убачыць усю своеасаблівасць індыіі- скага нацыянальнага характару, ін- дынскай культуры.Беларускі глядач да гэтага часу быў мала знаёмы з індыііскай пра- грэсіўнай кінематаграфіян. ! тым болілп прыемна, што першае са- праўднае знаёмства пакінула неза- быўнае ўражанне, што фільмы «Два бігхі зямлі», «Ураган» і «Бадзяга» яшчэ раз выклікалі ў нас сімпатыі да своеасаблівай культуры Індыі. Ня- хай у гэтым фільме і ёсць недахо- пы— расцягнутасць, некаторы на- лёт натуралізма і сентыменталь- насці,— але яны заўважаюцца толь- кі пасля прыдзірлівага аналізу. ІІе- пасрэднае-ж уражанне— цудоўнае.Нельга не радавацца дасягненням ііідыіісвап кінематаграфіі, якая нясе гледачу вялікую жыццёвую праўду.
А. МАЛЬДЗіС, 

студэнт.
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Я К  Ж Ы В Ы  3 ж ы в ы м /Еалі гавораць аб ыаральным аб- ліччы совецкага чалавека, побач з імёнамі выдатных дзеячоў нашай партыі ўснамінаецца імя Нікалая Остроўскага— ленінца ва ўсёй сваёй сутнасці. Яго жыццё— узор комуні- стычнай высокароднасці. У яго спра- вах і ўчынках асабліва яскрава вы- ражана сутнасць соцыялістычнай рэволюцыі, ператвараючай прыроду чалавека. Сын партыі і комсамола, Нікалай Остроўскі ўсім сваім жыц- цём уяўляе прыклад патрыятычнага служэння Радзіме і народу. Гэта ха- рактар, народжаны рэволюцыяй і для рэволюцыі. Несакрушальная воля Остроўскага да перамогі, яго воля да жыцця— тая самая вялікая энер- гія, якая нараджаецца для вялікай мэты.Нікалай Остроўскі быў чалаве- кам, для якога не існавала падзелу спраў на вялікія і малыя. Для яго існавала толькі адна мера: справы карысныя і бескарысныя. Быць ка- рысным Радзіме і народу— у гэтым ён бачыў сэнс жыцця. Адсюль—  дзве формы жыцця, аб якіх ён га- варыў нрама і рэзка: гніць або гарэць. Для Остроўскага не існавала будзённай працы, бо яго будні былі гарэннем у імя вялікай мэты— пабу- довы комунізма ў краіне, бо ўсё яго жыццё належала «барацьбе за вы- зваленне чалавецтва».—  Эгаіст гіне раней усяго. Ён жыве ў сабе і для сябе. Еалі ўшчы- міць яго «я», то яму няма чым жыць. ІІерад ім страшная ноч асуджанасці. Алс, калі чалавек жы- ве не для сябе, калі ён раствараец- ца ў агульным, то яго цяжка за- біць, бо трэба забіць усё акружаю* чае, забіць усю краіну, усё жыц- цб.У сваён цудоўнай кнізе «Як гар- тавалася сталь» Остроўскі паказаў станаўленне характару комуніста, яго зараджэнне і фармаванне. Павел Еарчагін стаў узорам для нашаіі моладзі, і не толькі для нашай: вя- дома, што кнігу Остроўскага аб Еар- чагіне чыталі комуністы замежных краін і вучыліся перамагаць усе цяжкасці ў барацьбе. Магутная сіла гэтай кнігі выявілася асабліва ярка ў гады Бялікай Айчыннай вайны,

„ Толькі наперад, толькі на лінію агню, толькі 
праз цяжкасці да перамогі і толькі да перамогі—і 
нікуды інакш. Вось дэвіз моладзі нашай краіны, дэ- 
віз цудоўны, дэоіз мужны, дэвіз, які завяшчалі нашы 
правадыры".

Н . О С Т Р О Ў С К І.

калі пакаленне карчагшцаў— пака- ленне Еашавых, Ыатросавых, Чай- кіных, Гастэлаўцаў— узнялося гру- дзямі на абарону краіны. I ў нашы дні гэтая кніга прадаўжае сваю вя- лікуіо справу; сёнешнія героі асваен ня цалінных зямель— гэта нашчад- кі Остроўскага, гэта акрылёныя карчагінцы.Сёння, калі ў парадак дня з усёй вастрынёй пастаўлена пытанне ко-

муніетычнага выхавання, трэба па- мятаць, што ў арсенале зброі за ко- муністычную мараль маіоцца творы Остроўскага. Ва ўсіх цяжкіх выпад- ках жыцця нам трэба часцей пы- тацца ў сябе: а як-бы зрабіў Остроўскі? Заўсёды і ва ўсім трэба раўняцца на Остроўскага.У прыватнасці, мне асабліва хо- чацца падкрэсліць неабходнасць ву- чобы ў Остроўскага для маладых

літаратараў. Вучыцца ў яго трэба ўсяму: стылю працы і стылю жыц- ця.Часта той або іншы малады лі- таратар скардзіцца, што пісаць ня ма калі—  і піша неахайна, паспеш- ліва; што жыць сумна— і ў вершах яго мала радасці і задору; што ву- чыцца няма калі— і ён стаіць на месцы ў сваім развіцці.Еарысна кожнаму маладому літа- ратару памятаць суровую і мужную іфаўду слоў Остроўскага:—  Здараецца, што я размаўляю з якім-небудзь слюнцяем, які стра- шэнна ные з-за якойсьці асабістай няўдачы. Яму яяма для чаго жыць, гаворыць ён, у яго нічога не заста- лося. I тады я думаю: што, калі-б у мяне было тое, што ёсць у яго: здароўе, магчымасць рухацца па не- абсяжнаму свету (гэта— страшная мара і я не дазваляю сабе), што было-б?..іБудучы цяжка хворым, Остроўскі прапрацоўваў сотні кніг, перапісваў дзесяткі разоў раздзелы сваіх тво- раў, пісаў лістьі, якія самі па сабе з’яўляюцца натхнёнымі творамі ма- стака, выступаў па радыё з прамо- вамі, у друку— з артыкуламі і, апрача таго, размаўляў з мноствам гасцей, якія наведвалі яго. Пры гэ- тым ён быў у курсе ўсіх спраў, міжнародных і ўнутраных.Так адносіцца да справы павінен кожны з'нас. Раманы Остроўскага, яго прамовы, артыкулы, пісьмы па- вінны быць настольнымі кнігамі кожнага комсамольца, кожнага мала- дога чалавека нашай краіны.
Ул. БОЙКА.

Раўняцца на Н. ОстроўскагаЕалі я бяру ў рукі творы Н. Остроўскага, мяне зноў і зноў ахо- плівае святое пачуццё бязмернай па- вагі і любві да гэтага чалавека, жыццё і дзейнасць якога былі най- вялікшым подзвігам у імя шчасця свайго народа, у імя будаўніцтвт светлай будучыні— комунізма.У час абмеркавання яго бессмя- ротных, у муках народжаных тво- раў, прысвечаных выхоўванню нова га совецкага чалавека, Н. Остроўскі не пераставаў паўтараць:—  Толькі ўмовімся: заспакойваць мяне па дабраце сардэчнай не трэ- ба. Мне можна гаварыць прама і рэзка аб ўсім. Я-ж ваенны чалавек, з хлопчыкаў на кані сядзеў і цяпер усяджу...3 прынцыповасцю пісьменніка- змагара ён старонку за старонкай перапрацоўваў свае рукапісы, уліч- ваючы ўсе крытычныя заўвагі та- варышаў і пісьменнікаў, удаска- нгльваючы мову і стыль твораў. Працу над імі ён лічыў мэтай свай- го жыцця. Сістэматычна, няспыіы на ён павышаў і свой агульна- адукацыйны ўзровень. У асобны сшытак II. Остроўскі папрасіў вы- пісаць словы свайго вялікага на- стаўніка Алякеея Максімавіча Гор- кага: «Літаратар павінен ведаць калі не ўсё, то як мага больш аб астра- номе і слесару, аб біёлагу і краў- цу, аб іюкынеру і пастуху, і г. д.».Самаадданая праца Н. Остроўскага над сваімі творамі, над авалодван- нем усім багаццем ведаў, якія вы- працавала чалавецтва, служыпь для нас, студэнтаў аддзялення журналі- стыкі, вялікім натхняючым прыкла- дам.
П. МІСЬКО.Выстаўка аб творчасці Н. ОстроўскагаУ чытальнай зале нашага універ- сітэта адкрылася выстаўка, пры- свечаная 50-годдзю з дня нараджэн- ня пісьменніка-патрыёта Нікалая Алексеевіча Остроўекага. На вы- стаўцы экспануюцца творы «Як гар- тавалася сталь» і «Народжаныя бу- рай», выдадзеныя на рускай, бела-

рускан, нямецкай і іншых мовах, а таксама крытычныя працы' аб твор- часці пісьменніка. На асобным стэн- дзе разыешчаны фотарэпрадукцыі, якія расказваюць аб жыццёвым і творчым шляху Остроўскага, аб велі- зарнай любві да яго совецкай мола- дзі, чытачоў краін народнан дэма- кратыі.
Пяць1-га кастрычніка 1949 года гар- матныя залпы салюта, якія прагу- чалі над старажытнай сталіцай Еі- тая— Пекінам, абвясцілі аб пачатку новай эпохі ў гісторыі вялікага кі- тайскага народа— аб абвяшчэнні Еі- тайскай Ііароднай Рэспублікі.3 таго часу праншло ііяць год. Гэтыя гады паказалі непарушную трываласць народна-дэмакратычнага ладу, цвёрдую волю мільённых пра- цоўных мас ісці па шляху, які ўказан Еомуністычнай партыяй. Абапіраючыся на непарушны саюз рабочага класа і сялянства, Еомуні- стычная партыя і народны урад Еі- тая за кароткі тэрмін прарабілі ка- ласальную работу па правядзенню соцыяльна-эканаыічных пераўтва- рэнняў, якія ў корані змянілі абліч- ча краіны.Важнепшымі з іх з’явіліся рэво- люцыйныя аграрныя пераўтварэнні, якія ліквідавалі феадальную сістэ- му землекарыстання і перадалі зям- лю ў рукі сялян. Звыш 300 мільё- наў беззямельных і малазямельных сялян атрымалі бязвыплатна 47 мільёнаў гектараў зямлі. Акрамя та- го, сялянс атрымалі вялікую коль- касць зерня, цяглавай жывёлы і сельскагаспадарчага іпвентару.

год народнага■ Значных поспехаў дабіўся кі- тайскі народ у справе аднаўлення прамысювасці. У  выніку патрыя- тычных намаганняў кітайскіх пра- цоўных аднаўленне народнай гас- падаркі краіны было закончана за кароткі, трохтадовы псрыяд. У кан- цы 1952 года аб’ём вытворчасці ў краіне быў не толькі адноўлен, але ў шэрагу галін прамысловасці пера- высіў даваенны ўзровень. За чаты- ры гады прамысловая вытворчасць у краіне павялічылася амаль у два разы.Вырасла роля дзяржаўнага сек- тара ў эканоміцы краіны. У 1952 годзе дзяржаўныя нрадпрыемствы давалі палову ўсёй прамысловай прадукцыі краіны. У цяжкай пра- мысловасці прадукцыя дзяржаўных заводаў складала каля 80 працэн- т;іў. Важнейшыя кіруючыя вяршы- ні ў эканоміцы сканцэнтраваны за- раз у руках народнай дзяржавы.1’этых поспехаў народ дабіўся ў барацьбе з рэшткамі контррэволю- цыі ў краіне, у барацьбе супроць агрэсіўных дзеянняў амерыканскіх імперыялістаў, якія развязалі вай- ну з суседняй Еарэяй.Глыбокае давер’е і гарачая любоў самых шырокіх слаёў насель-

Кітаяніцтва Еітая да Еомуністычнай пар- тыі і народнага урада, яскрава пра- явіліся на ўсеагулыіых выбарах у нізавыя органы ўлады. У  выбарах, якія закончыліся летам 1954 года, прыняло ўдзел звыш 85 працэнтаў агульнага ліку выбаршчыкаў. На- роднымі дэпутатамі было абраяа 5.6С9.144 чалавек, з якіх звыш 17 працэнтаў— жанчыны.Соцыялы-іа-эканамічныя пераў- тварэнні, якія здзейснены за першыя тры гады пасля стварэння Еітай- скай Народнай Рэспублікі, умаца- ванне дэмакратычнап дыктатуры падрыхтавалі неабходныя ўмовы для. пераходу да планавага эканамічнага будаўніцтва. 3 1953 года працоў- ныя Еітая прыступілі да выканан- ня першага пяцігадовага плана.Генеральная лінія, якая распра- цавана Комуністычнай партыяй Еі- тая, магутным маяком азарыла гі- тайскаму народу шлях да соцыя- лізма. Еітайскія працоўныя горача падтрымліваюць праграму пабудо- вы соцыялістычнага грамадства і ў сваіх паўсядзённых справах пера- твараюць яе ў жыццё.Здзяіісняючы план соцыялістыч- най індустрыялізацыі, кітайскі па-

род будуе новыя прамысловыя прад- прыемствы, праводзіць рэканструк- цыю старых. Аб’ём прамысловай вытворчасці ў 1957 годзе павялі- чыцца ў параўнанні з 1952 годам болын чым у два разы. У  гэтым годзе павінна ўступіць у строй каля 70 новых і рэканструяваных прад- прыемстваў.Паспяхова ажыццяўляюцца соцыя- лістычныя пераўтварэнні і ў  кітай- скай вёсцы. Па закліку Еомуністыч- най партыі сотні тысяч працаўнікоў зямлі ўступаюць на шлях калек- тыўнай працы.Для працоўнай моладзі адчынен шырокі доступ у вышэйшыя паву- чальныя ўстановы. У сучасны ,мо- мант у ВНУ навучаецца звыш 220 тысяч студэнтаў, што на 70 пра- цэнтаў болын, чым было да вызва- лення краіны. У  сярэдніх школах лік навучэнцаў павялічыўся болын чым у два разы. У  пачатковых школах займаецца звыш 50 мільё- наў дзяцей— на 135 працэнтаў болып самага высокага ліку наву- чаючыхся ў гісторыі старога Еітая.Вялікай падзеяй у жыцці кітай- скага народа з’явілася прыняцце Еанстытуцыі, у якой падводзяцца слаўныя вынікі грандыёзнай працы, якая прароблена вялікім кітайскім

народам за прайшоўшыя пяць год. За апошнія гады ўзрос аўтарытэт Еітайскай Народнай Рэспублікі на міжнароднай арэне. Актыўны ўдзел ЕНР у рабоце Жэнеўскай нарады мі- ністраў замежных спраў, уклад, які ўнёс Еітай у справу мірнага ўрэ- гулявання інда-кітайскага пытання, паказалі вялікую ролю Еітая як вя- лікай дзяржавы ў вырашэнні спрэч- ных міжнародных пытанняў. Ужо 25 дзяржаў уетанавілі дыпламатыч- кыя адносіны з Еітайскай Народнай Рэспублікай, болын 50 капіталі- стычных краін уетанавіді з ёй гандлёвыя адносіны.Мацнеюць брацкія сяброўскія ад- носіны Еітая з Совецкім Саюзам і краінамі народнай дэмакратыі-Дагавор аб дружбе, саюзе і ўзаема- дапамозе паміж Еітайскай Народнай Рэспублікай і Совецкім Саюзам на- векі згуртаваў два вялікіх народы. Пэспяхова развіваецца палітычнае, эканамічнае і культурнае супрацоў- ніцтва паміж совецкім і кітайскім народамі.Народны Еітай, які ўваходзіць у лагер дэмакратыі і соцыялізма, выступае сёння як магутная крэ- пасць міру на Далёкім Усходзе і ва ўсім свеце.
Л. ДЭЛЮСІН.



3 18 (204)ЗА С Т А Л І Н С К І Я  К А Д Р Ы
ДАПАМОГА КАЛГАСАМ —  СПРАВА ГОНАРУ КОЖНАГА СТУДЭНТА★  ж ★  ★
ПРАЦУЕМ ОУМЛЕННАСтудэнты трэцяга вурса аддзялен- ня фізікі з вялі'кім задавальненнем сустрэлі вестку аб выездзе ў калга- сы Мінскага раёна. Нас накіравалі ў сельскагаспадарчую арцель імя Еарла Маркса. Уся наша група ў складзе 18 чалавек з першага-л; дня шчыра прынялася за работу. Спачатку мы дапамагалі хлебаро- бам абмалаціць зерневыя культуры, зараз працуем на копцы бульбы.Група добрасумленна аднеслася да працы. Характэрна тое, што сярод, студэнтаў няма такіх, якія-б ухіля-

ліся ад работы ці парушалі гірацоў- ную дысцыпліну. Штодзённа выпра- цоўваецца норма— 0,05 гектара на студэнта. А Тацяна ІІікалаёнак, Леанід Палянін, Фадзей Руткоўскі пе-равыконваіоць нормы выпрацоўкі. Асабдіва задаволены студэнты Ве- рай Шчарбаковам, якая 'гатуе смач- ныя абеды.Добра папрацаваўшы, мы з новы- мі сіламі прымемся за вучобу.М. ПЁТУХ, 
студэнт 3 курса аддзялзння 
фізікі.ДОБРЫЯ. ПАМОЧНІКІРаніцай на палі іташага калгаса выходзяць студэнты-трэцякурснікі глебавага аддзялення універсітэта. Яны дапамагаюць нам, калгасііікам, ва ўборцы багатага ўраджаю. 1 дапа- магаюць добра. Якую-б работу ім не даручылі— уборку бульбы. аб- малот зерневых— усё яны робяць з аганьком, па-комсамольску. Умела, як спрактыкаваныя калгаснікі, пра- цуюць на ўборцы ўраджая Н. Ра- маненка, Р. Пётух, Т. Цучкарова, В. ІІіліповіч, I .  Высоцкая, А. Елі-

мовіч, С. Вайцяховіч і другія сту- дыіты. Яны выбіраіоць кожны што- дзённа больш чатырох сотак бульбы і сабралі ўжо ўраджай на плошчы 15 гектараў.Еалгасйікі нашай сельскагаспадар- чай арцелі горача ўдзячны студэн- там за добрую дапамогу.Я. КРУПНІКАЎ, 
брыгадзір другой паляводчай 
брыгады калгаса імя Мяені- 
коза Мінскага раёна.

На зды м ку: аспірсштка Н. Чакал'шская (злева) і студэнтка III 
курса глебавага аддзялення Л. Пазняк на ўборцы бульбы ў  калгасе імя 
Мяснікова. Фото Э . Ю Ш К Е В ІЧ А  і Я . К А Р П О Ў С К А Г А .

| Кіпіць дружная праца на I > калгасных палях. Сельскія  |
Іпрацаўнікі імкнуцца свое- > 

часова закончьіць усе сель- 
скагаспадарчыя работы. \ 
Зараз паўсямесна ідзеўбор- \I' ка бульбы. Земляробам да- 
памагаюць працоўныя ўсёй  
краіны, у  тым ліку і со- 
вецкае студэнцтва.

Выехаўшыя нядаўна ў  
калгасы Мінскага раёна 
студэнты нашага універсі- : 
тэта ў  сваёй пераважнай : 
большасці заваявалі любоў 
і павагу калгаснікаў. (

Студэнтьі капаюць буль- 
бу,ўбіраюцьгародніну,пра- ' 
цуюць на малацьбе. А ў   ̂
вольную гадзіну яны чьшіа- | 
юць калгаснікам лекцыі і | 
даклады, праводзяць гу- < 
таркі, наладжваюць вы- ! 5 ступленні мастацкай са- | 
мадзейнасці. |І Сёння мы расказваем аб | ; працоўных днях нашых | | студэнтаў. |„ПАПА, ПРЫСЫЛАЙ МАШЫНУ!“Ада Матусёвіч з першага дня на полі хадзіла вельыі асцярожна, ні- быта гэта было не бульбяное поле, а мінігае. Еалі яна і адважвалася ўзяць бульбіну ў рукі, то брала яе зноў-жа асцярожна, двума паль- цамі, як чарвяка. Гэта яшчэ не ўсё. Ада ніяк не магла ўставаць у 8 гадзін. Яе сяброўцы, Марыі Хлапіц- кай, давялося нямала патраціць ча- су, каб будзіць уее гэтыя дні Аду на работу. Нарэшце Ада не вытры- мала. Яна рашыла, што капаць бульбу— зусім не яе прызванне. ГІе папрасіўшы дазволу, Ада пабег- ла ў сельсовет. «Папа, прысылай хутчэй машыну!— закрычала яна ў тэлефонную трубку.— А то пехатой пайду ў Мінск». Папа машыну не прыслаў, і Ада паппіла ў Мінск пешшу. Гэты ўчынак ганьбіць сту- дэнтаў нашага курса і павінен знайсці самае шырокае асуджэнне. 

(3 «Баявога яістка» студэнтаў 
першага курса аддз. беларускай 
мовы і літаратуры).

РАЗМ О ВА ПА Ш Ч Ы Р А С Ц І
„Той дзень, калі ты адарвешся ад калекты- 

ву, будзе пачаткам твайго канца“
Н . ОстроўскіУжо ішла другая палавіна сходу. Спрэчкі разгараліся. Стрыманыя і абгрунтаваныя выступленні ўступілі месца гарачым прамовам. ІОнакі і дзяўчаты з расчырванелымі тварамі ўскаквалі з месц, не звалгаючы ча- сам на заўвагі свайго комсорга, якая заімала месца старшыні прэ- зідыўма схода.—  Ша, мне слова,— падняўся з цёмнага кутка Жора Осіпаў,— Вось тут нас, як кажуць, «кучку жука- борскіх», абвінавацілі ва ўсіх смя- ротных грахах. Гавораць— «вы адарваліся ад курса, вы супроцьпа- ставілі сябе калектыву, вы інды- відуалісты і эгаісты». Але-ж гэта пустыя словы. Так, толькі словы. Дзе факты? Ну скажыце нам, у чым праяўляецца гэты адрыў?—  А ў тым, што работку шукае- це палягчэй,— чуецца дзявочы грла-с з. другога кутка.—  Канкрэтней!— у адзін голас крычаць Осіпаў і Жукаборскі.—  Я раскладу па палічках, калі не ясна,— устаў высокі статны юнак у куртцы геолага. Гэта Алек- сандр Святагораў. Калі калектыў за вашу шасцёрку выбіраў пяць бара- зён. бульбы, каб не пакінуць раза- ранага ўчастку на ноч, вы пайшлі да дому. Як думаеце, быў гэта крок да сплачэння ці да адрыву? А калі вы ўсе шасцёра пайшлі працаваць на сеялку, а трэба было толькі дваім?..—  Мы хацелі ўсе навучыцца сеяць,— перабівае Сядлецкі.Такое апраўданне выклікае агуль- ны смех.—  А для таго, каб авалодаць пра- фесіяй сейбіта больш дасканала, вы захапілі з сабой карты і гулялі на- пераменку ў падвіднога?— іранічна пытае Святагораў.Сядлецкі аеекся.Але калектыў не ўнімаецца. Раз- мова ідзе напрамату. Комсамольцы рашылі прама заявіць сваім тавары- шам, што яны стаяць на небяспеч- ным шляху.—  Ваш адыход ад калектыва пачаўся не тут у калгасе, а задоўга

да таго, як вы адмовіліся харчавац- ца на агульнай студэнцкай кухні.Тагуноў не вытрымаў і. ўскочыў з месца.—  Таварышы, мы, здаецца, <адхі- ліліся ад канкрэтнай тэмы. У па- радак дня не запісан разбор нашых асабістых спраў.Агульны гул пратэсту супроць такога фіглярства ўразуміў «за- конніка».—  Можа не мае дачынення да сёнешняга сходу і тое, што вы не з’явіліся пасля летняй практыкі ўпарадкаваць прывезеныя экспанаты і здаць на склад палатку, у якой вы жылі?— пытаецца выкладчык Л. Вазнячук.— Не, мае самае не- насрэднае дачыненне. Бо за вас— за Тагунова, за Іупіновіча, за Осіпава, за Сядлецкага і Рысяўца— працаваў курс. 3-за вашай несумленнасці ледзь не згніді палаткі, якія -каш- туюць сорак тысяч рублёў.Фактамі абвяргаюць комсамольцы кожную адгаворку гэтай шасцёркі. Успамінаюць і непатрэбны шык Лупіновіча, які прыязджае ў калгас на «Зіме»; успомнілі Тагунову яго зневажэнне да калектыва, калі ён адмовіўся пайграць на акардэоне, бо быў заняты... гуляў у карты. Пры- помнілі і адносіны да грамадскіх да- ручэнняў.Усё ніжэй і ніжэй нагінаюць га- лаву «жукаборцы», як празвалі іх на курсе, перад жорсткім судом сваіх таварышаў.Абвінавачванні бясспрэчныя і вя- лікія, і ўсё-ж прызнаць іх цяжка. Але прызнаць трэба, а значыць трэ- ба, і выкараніць усё тое, чаго не па- вінна быць у комсамольскім калек- тыве.Сурова асудзілі сваіх таварышаў комсамольцы другога курса ад- дзялення геалогіі, але далі ім магчы- масць выправіцца. Аднакурснікі не проста паверылі ў пакаяныя гірамо- вы, а рашылі— праверыць іх у пра- цы, у адносінах да грамадскіх да- ру чэнняў.
I. ПЯТРОВІЧ.

У Ф І Л О Л А Г А Ў
(Н а р ы с)Пахмурны вераснёўскі ранак апа- віт туманам. Няроўная ўзгоркавая мясцовасць ужо ў некалькіх кроках губляе свае абрысы. ІГарэшце ў ту- мане вырысоўваюцца расплыўча- тыя абрысы хат. Гэта Тарасава.Еаля праўленЯя калгаса імя Суво- рава, куды прыходзіць падарожнік, стаіць падвода. Трэцякурснік Міхаеь ІІалтановіч крокамі гаспадара рас- хаджвае побач. Падарожнік вітаецца з- ім, як з старым знаёмыы.—  Да вас у госці,— паведамляе ён.—  Гасцей у нас пазнаюць у пра - цы,— усміхаецца ў адказ маладыВ03ІГІК.З’яўленне карэспандэнта, а ім аказваецца наш падарожнік, сустра- цасцца ва ўсеўзбраенні. Знаходзіцца 'і незанятая карзіна і свабодны ўча- стак, і карэспандэнт, схаваўшы ало- вак, становіцца на баразну. Але справы ў яго рухаюцца занадта туга нават на звычаііным 8-метровым участку. Адной стараннасці і жадан-

ня не адстаць 'ад другіх не хапае. Тады на дапамогу паспяшае Валян- ціна Грышчанкава, брыгадзір другой брыгадьт, якая ўжо паспела выбраць бульбу з сваёіі баразны.—  На ўсё трэба ўменне,— спачу- вае яна, лоўка разграбаючы абодву- ма рукамі зямлю.— А дзяўчаты на- шы і сапраўды малайцы, працуюць за семярых. Вы пытаецеся, ці стам- ляюцца? А то як-жа! Вечарам нават з ног валяцца. Але ў нае ёсць па- тэфон: як закруцім пласцінку— ні- хто не ўсядзіць, усе ў пляс кідаюц- ца. Шкада толькі, што агітбрыгада не заязджае да пас. Вось мы ўжо самі падрмхтавалі вечар аб Остроў- скім для моладзі калгаса. На днях нравядзём яго.Універсітэцкай агітбрыгадай, між іншым, тут незадаволены ўсе. Два разы ў Ратамку прыязджаў духавы аркестр, але ні разу не заглянуў

сюды. А адсюль да Ратамкі ўсяго тры кілометры.—  Пратрэсціся баяцца,— іранізуе Іван Пісарэнка, пачынаючы выкон- ваць сцэны прыезду да іх некато- рых універсітэцкіх упаўнаважа- ных.
З ‘ява першаяАбедзенны перанынак. У распа- лажэнні дзіцячых ясляў, дзе жы- вуць студэнты, з’яўляецца Л. Баг- данацд з сумачкай у руках.Багданава: Дзень добры, дзяўчаткі! ІІу, як пажываеце? Якія ў вас прэ- тэнзіі?Дзяўчаты маўчаць. Яны не па- зпаюць свайго кіруючага тавары- ша з камітэта комсамола. Не дача- каўшыся адказу, Ліля Багданава спяшаецца да начальства. ІІраз га- дзіну, забраўшы некалькі пісем у Мінск, яна пакідае Тарасава.
З ‘ява другаяБульбяное полс. Над толькі гато разаранымі барознамі схіліліся сту- дэнты. Раптоўна чуецца сігнал лег- кавой аўтамашыны. Перад студэн- тамі ўзнікае дэкан філалагічнага факультэта Зазека.

Зазека: Тэрмін працы ў калгасе працягнут да’ 5-га кастрычніка. Але вы, дзяўчаты, не хвалюйцеся, па- трабуйце выхадных.Хвалявацца ніхто не збірасцца. Раз трэба да 5-га, значыць ніякіх хваляванняў не павінна быць.Зазека: (Пасля кароткай паўзы) Гутарава і Ідэльсон! Можаце ехаць дадому. Адпускаю на два дні.Усе маўчаць.Машына адыходзіць.—  Распарадзіўся...— ляціць ёй услед чыйсьці дакорлівы голас.Доўга-б яшчэ расказваў Пісарэн- ка аб «хаджэнні ў народ» упаўна- важаных, калі-б яго не перапыніў агульны спалох:—  Еазе ногі адрэзалі! Но-о-гі!Араты Шурык— цыбаты падле-так— вінавата перамінаўся з нагі на нагу. Гэта ён нарабіў столькі шуму.«Еазой» аказалася двухмятровая рагаціна, якая служыць для вымя- рэння плошчы. Вось Шурык і ўкара- ціў яе, каб зменшыць норму.Але Алёша Рагуля хутка зразу- меў, у чым справа, і падняў трывогу.

Пакуль майстравалі новую «ка- зу», дзяўчаты апавядалі аб лек- цыях, якія чыталі ім у дажджлівыя дні дацэнты Д. Ё . Фактаровіч і Ф. I. Еуляшоў.—  Сумаваць у нас некалі,— га- ворыць Аза Тарасевіч. Потым яна з гордасцю расказвае аб А. Рагулі, II. Рагоўскай, М. Лепеха, I. Еісялё- вай, М. Прашковічу, якія кож- ны дзень ўбіраюць па 5— 6 со- так бульбы.—  Ну, а аб трэцяй брыгадзе і гаварыць нечага. Святлана Елімен- ценка так паставіла там работу, што аб ёй слава ідзе па ўсяму кал- гасу. Гэта яны і з’явіліся ініцыята- рамі соцыялістычнага спаборніцтва паміж брыгадамі і першыя паставі- лі рэкорд— 7 сотак за дзень на кожнага чалавека.Добрьтм, згуртаваным калектывам жывуць філолагі 3-га курса. Па- сапраўднаму вучацца і прыкладна ўмегоць папрацаваць. Нават старшы- ня калгаса т. Разумоўскі, чалавев прыдзірлівы па натуры, гаворыць аб іх толькі добрае. Ды і як не пахваліцца гэтымі людзьмі, якія ўжо ўбралі каля 50 гектараў бульбы.
А. ЛЮБІН.
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ГУТАРКІ 3 ПЕРШАКУРС- НІКАМІ Студэнцкае навуковае таварыства

Студэнцкае навуковае таварыства нашага універсітэта аб’ядноўвае болын тысячы членаў. У 64 наву- кова-даследчых гуртках, якія ство- раны нры ўсіх кафедрах, студэнты праводзяць немалую работу: глыбей авалодваюць ведамі, выконваюць складаныя эксперыментальныя да- следаванні.Бялікімі поспехамі быў адзначан у дзейнасці нашага таварыства мі- нулы навучальны год. ІІа паседжан- нях гурткоў было заслухана каля 400 навуковых дакладаў. 200 з іх, як сур’ёзныя даследаванні, былі нрадстаўлены на агулыіауніверсі- тэцкі агляд навуковых студэнцкіх работ. Па выніках навукова-даслед- чай работы наш універсітэт у трэці раз заняў першае месца сярод вы- шэйшых навучальных устаноў Ыінска.Сваю работу ў СНТ студэнты вя- дуць пры пастаянным кіраўніцтво з боку старэншых вучоных’і вопыт- ных выкладчыкаў. Да кіраўніцтва гурткамі прыцягнуты амаль усе на- вуговыя сунрацоўнікі універсітэта. Вялікія клопаты аб дзейнасці наша - га таварыства праяўляюць прафесары Бінберг, Годнеў, Фурсенка, дацэн- ты Жыркёвіч, Фактаровіч і другія. Яны ўважліва сочаць за навуковым ростам студэнцкай моладзі, даюць каштоўныя парады і кансультацыі.Работа многіх гурткоў характа- рызуецца актуальнасцю распрацоў- ваемай тэматыкі. Напрыклад, у гуртках гідрабіялогіі і фізіялогіі рас- лін (кіраўнікі тт. Вінберг і Годнеў) праводзяцца сумесныя работы на высвятленшо ўплыву мінеральных угнаенняў на развіццё фітапланктона ў сазкалках. Вынікі гэтых даследа- ванняў маюць немалаважнае значэн- не для паспяховага развіцця рыб- най гаспадаркі.Заслугоўваюць увагі навуковыя

канфсрэнцыі, нрысвечаныя рашэн- ням вераснёўскага Нленума ДК КііСС, якія былі праведзсны на біёлага-глебавым і геолага-геаграфіч- ным факультэтах. На гэтых кан- ферэнцыях студэнты расказалі аб сваіх эксперыментальных даследаван нях, звязаных з практыкай сель- скай гаспадаркі.У нашым таварыстве з поспехам працуюць як студэнты малодшых курсаў, так і старшакурснікі. Сту- дэнты першых— другіх курсаў вы- конваюць, як правіла, рэфератыўныя даклады ці прасценшыя эксперымен- | тальныя даследаванні. Але ўжо гэтая інраца дае вельмі многае. Нярэдкаi бывае так, што студэнт, які пры- ! шоў у гурток яшчэ на першым кур- | се, да самага заканчэння універсі- ітэта— актыўны ўдзелыіік СНТ. ІІа- слядоўная работа на працягу не-Ікалькіх гадоў дазваляе глыбока рас- іпрацаваць тую альбо іншую тэму.i i  нярэдка, як, капрыклад, у студэн- ітак 5-га курса біёлага-глебавага ! факультэта Панкруцкай, Даўровай, 'Малчанавай, Бандарчук, гуртковая I работа нерарастае ў дыпломную.і Члены СНТ нашага універсітэта вядуць навуковую прапаганду сярод насельніцтва Мінска і вобласці. Яны арганізуюць літаратурныя, гі- старычныя, геаграфічныя гурткі, гурткі юных натуралістаў для школьнікаў.Навукова-даследчая работа на фа- культэтах асвятляецца ў бюлетэнях, лспшыя даследаванні гурткоўцаў друкуюцца ў студэнцкіх навуковых зборніках.Работа ў СНТ карысная і за- хапляючая. ІТаша парада вам, пер- шакурснікам: з першых дзён вучобы ва універсітэце актыўна займайцеея навукова-даследчай работай.
Л. ШШЧАНКА,

адказная за навукова-даследчукз 
работу прафкома.

Да грамадскага багацця так не адносяццаБатанічны сад нашага універсітэ- та быў закладзены ў 1930 годзе. Тады-ж быў разбіты і сквер. 3 та- го часу зялёнае багацце універсітэ- та няспынна павялічвалася, расло. Зараз толькі ў батанічным садзе на- лічваецца больш 800 раслін. Тут кожны год праводзіцца збор насен- ня раслін, узоры якіх у парадку абмену рассылаюцца ў многія бата- нічныя сады Совецкага Саюза. У сучасны момант мы трымаем су- вязь з 80 батанічнымі садамі, 250 школамі рэспублікі, 13 станцыямі юнатаў. Наш батанічны сад навед- ваюць шматлікія экскурсіі студэн- таў і школьнікаў. Расліны, якія вырашчаны ў ім, скарыстоўваюцці як вучэбны матэрыял на лекцыях і практычных занятках.ІІобач з батанічным садам раз- мешчан універсітэцкі сквер, у якім падабран рознастайны склад дрэў і кустарнікаў. ІІаш сквер з’яўляецца ўнікальным. Гэта— сапраўднае ба- гацце. У скверы сабрана нямала рэд- кіх, вельмі цікавых раслін, такіх як лапіна -  (адзіны экземпляр у Бела- русі), спірэя Вангутта, манжурскі, чорны і шэры арэхі, плакучая іва, срабрысты лог, пробкавае дрэва,

відытаксама самыя рознастанныя топаля і баярышніка.Але, на вялікі жаль, да гэтага багацця ў нас адносяцца нс па- гаспадарску. Ахова сквера і сада наладжана вельмі дрэнна. Летам тут быў вартаўнік, але са сваімі абавяз- вамі ён не справіўся і быў зводе- ны. Зараз-жа сквер зусім ніхто не ахоўвае. ІІярэдка бывае так, што дзеці, якія прыходзяць у сквер, аб- ламваюць галіны каштоўных дрэў, палкамі збіваючы плады, абдзіраюць кару з пробкавага дуба. Студэнты-ж, замест таго каб забараніць ім гэта, самі псуюць дэкаратыўны'я на- саджэнні, рвуць кветкі. Трава ў скверы вытаптваецца яшчэ з вяс- ны. Ыала клапоцяцца аб скверы і нашы гаспадарнікі. Зараз у ім няма ніводнай лаўкі, усе дарожкі і алеі забруджаны смеццем, цэлае лета не працаваў фантан.Наш сквер— студэнцкі, і ахоў- ваць яго навінны ўсе студэнты. Трэба, каб кожны студэнт быў са- праўдным сябрам зялёных насаджэн- няў. Да багацця трэба адносіцца клапатліва.
А. ЕФРЗМКША, 

загадчыца батанічным садам 
універсітэта.

пошні дзень слартакіяды ча- тырох рэспублік— Літвы,Латвіі, Эстоніі і Беларусі— выклі- каў _ асаблівую цікавасць у гле- дачоў: вырашалася пытанне, хто выйдзе пераможцам у спаборніц- івах. Асноўнымі прэтэндэнтамі на першае месца ўжо з нершага днц сталі каманды Ьеларусі і Эстоніі. Ііа бсгавой дарожцы, рынзе, зялё- ным долі стадыёна, у басейне для шіавання ва ўпартай і напружанай барацьбе лёгкаатлеты і баксёры, футбалісты і плаўцы вялі барацьбу за кожнае ачко, якое давала каман- Дзе права лічыцца мацнейшай.Разам з такімі спартсменамі, як ІІрываносаў, ІОлін, Іткіна, Бокун, Гурвіч і другія, спартыўны гонар рэспублікі абараняла моладзь. У  гэ- тым годзе за зборныя каманды рэспублікі выступалі і студэнты на- шага універеітэта.ІІашы лепшыя баскетбалісты сту- дэнтка 3-га курса геолага-геаграфіч- нага факультэта Тацяна Гарохава, студэнт 1-га курса гэтага-ж факуль- тэта Анатоль Карашкоў і студэнт 5-га курса гістарычнага факультэта Яўгсні Анкуда выступалі ў асноў- ных саставах баскетбольных каманд рэспублікі. Асабліва добра высту- наў ва ўсіх гульнях малады спартсмен А. Карашкоў. Выдатна іграючы ў абароне, ён быў адначасова адным з самых актыў- ных ігракоў у нападзе. Спалучэннз добрай тэхнікі валодання мячом з дакладнымі кідкамі вылучыла яго ў шэрагі лепшых баскетбалістаў рэс-

Ф І З К У Л Ь Т У Р А  І С П О Р ТУ дніспартакіяды

На здымку: Момант спаборніцтваў баскетбольных каманд Ге.іа-
русі і Латвіі.публікі. Добра іграла і Тацяна Гаро- хава.Вялікі поспех выпаў на долю выкладчыка кафедры фізкуіьтуры і спорту Анатоля Ішчанкі. Толькі ня- ўдача на пёракладзіне перашкодзіла яму заняць першае месца і выка- наць норму маіістра спорту. У вы- ніку спаборніцтваў Ішчанка заняў другое месца, прайграўшы перамож- цу спаборніцтваў Раману Ваткіну толькі адзін бал.

Фото В. ХЛІМ АНАВА.Парадаваў сваім дасягненнем і малады лёгкаатлет універсітэта сту- дэнт 1-га курса хімфака Леанід Станішэўскі. У спаборніцтвах па трайному скачку ён паказаў вынік 13 метраў 71 сантыметр і запяў 7-ае месца.Удзел у складзе зборных каманд Беларусі ў спартакіядзе дружбы студэнтаў нашага універсітэта свед- чыць аб усё ўзрастаючым май- стэрстве нашых спартсменаў.
I. ДАБРАЛЮБАЎ.

Злева направа: А. Ішчанка, Л. Станішэўскі, Т. Гарохава, А. Карашкоў.НІЖЭЙ СВАІХ МАГЧЫМАСЦЕНГод назад упершыню была створа- на самастойная профсаюзная арга- нізацыя і абрана бюро адміністра- цыйна-гаспадарчай часткі універсі- тэта. Нядаўна рабочыя і служа- чыя універсітэта сабраліся на своіі першы справаздачна-выбарчы сход. 3 даі^іадам аб рабоце профсаюзнай арганізацыі адміністрацыйна-гаспа- дарчай часткі за справаздачны пе- рыяд выступіла старшыня профбюро 11. ІІратасевіч.Дакладчык і выступаўшыя ў рпрэчках адзначылі, што стварэнне самастойнаіі профсаюзнай арганіза- цыі для работнікаў адміністрацый- на-гаспадарчай чаеткі сябе апраў- дала. Узмацнілася роля профсаюзаў у гаспадарчай дзейнасці. Профсаюз- ныя групы інтэрната па вуліцы Свердлова і хімічнага корпуса праца- валі ў цесным кантакце з камен- даітамі, дапамагалі ім у наладжван- ні нрацоўнай дысцыпліны, арганіза- цыі працы рабочых.На сходзе адзначалася, што лепш, чым у ыінулыя гады, была арганіза- вана сярод працаўнікоў адміністра- цыйна-гаспадарчай часткі палітыч- ная вучоба. Рознымі яе формамі было ахоплена каля 160 чалавек. Значна больш пабывала ў гэтым

годзе рабочых і служачых у дамах адпачынку.Але, як указвалася на сходзе, профсаюзная арганізацыя адміністра- цыйна-гаспадарчай часткі працавала ніжэй сваіх магчымасцей. Яна яшчэ недастаткова займалася вы- творчымі пытаннямі. Сярод рабочых сталярнай майстэрні, біялагічнага корпуса нават не былі заключаны дагаворы на соцыялістычнае спабор- ніцтва. Рабочыя гаража заключылі такі догавар, аднак выкананне яго правяралася ад выпадку да выпадку.Выступіўшыя на сходзе загадчы- ца бібліятэкі т. Любіна, сакратар партыйнай арганізацыі адміністра- цыйна-гаспадарчай часткі т. Кофман і другія гаварылі аб сур’ёзных не- дахопах у арганізацыі выхаваўчай і культурна-масавай работы. Ад- сўтнічае прапаганда здаровага быту, занушчана атэістычная прапаганда. На гэтыя тэмы за год не было пра- чытана ні адной лекцыі, не праве- дзена ні адной гутаркі.У паетанове, якая прынята спра- ваздачным сходам, намечаны мера- прыемствы па паляпшэнню дзейна- сці профсаюзнай арганізацыі. Абран новы склад бюро.

К О Р А  Т К  АПершага кастрычніка ў памяш- канні тэатра онеры і балста адбыў- ся вечар, прысвечаны кітайска-со- вецкай дружбе.Даклад на тэму «Пяць год з дня абвяшчэння Кітайскай Народнай Рэспублікі» зрабіў рэктар нашага універсітэта прафесар К. I. Лукашоў.
У бібліятэцы універеітэта аргані- завана кніжная выстаўка, прысве- чаная 5-годдзю КІІР. На выстаўцы шырока прадстаўлены работы I. В. Сталіна аб Кітаі, творы Мао Цзэ-дуна. Шырока экспануюцца творьі кітайскіх шсьменнікаў Го Мо-жо, Эмі Сяо, І у  Сіня, Дін Лін а таксама кнігі совецкіх пісьменні- каў, якія пабывалі ў Кітаі.*  *У актавай зале. педагагічнага ін- стытута імя М. Горкага 29 верасня для актыву горада, прафесарска- выкладчыцкага саставу і студэнтаў ВНУ горада Мінска была прачыта.- на лекцыя аб міжнародным стано-'< вішчы.Іекцыю прачытаў лектар ЦК КПСС таварыш I. В. ІІечаеў.

Рздактар I. ХАЎРАТОВІЧ.
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