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Пролетарыі ўсіх  краін, еднайцеся! '

Орган п а р т б ю р о , р э к т а р а т а ,  к а м іт э т а  Л К С М Б  
п р а ф к о м а  і мясцком а Б е л а р у с к а г а  д з я р ж а ў -  

нага у н і в е р с і т э т а  імя В. І .  Л ен ін а

№ 19 (205)Панядзелак18кастрычніка 1954 г.
Цана 20 кап.

У навуцы няма шырокай сталбавой дарогі і толькі той можа дасягнуць яе ззяю чых вяр шынь, хто, не баючыся Стомленасці, караб- каецца па яе камяністьіх сцеж ках.КАРЛ М АРКС.
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ІІа працягу верасня студэнты нашага універсітэта дапамагалі кал- гаснікам Мінскага раёна ва ўборцы багатага ўраджаю. Яны працавалі на малацьбе, убіралі гародніну, тэх- Іічныя культуры, каналі бульбу, у вольную гадзіну чыталі працаўнікам соцыялістычных палёў цікавыя лек- цыі і даклады, наладжвалі выступ- ленні мастацкап самадзейнасці. Дяпер нашы студэнты звярнуліся ва універсітэт і прйступілі да за- няткаў.ііовы навучальны год уступіў у свае правы. Зноў кожную раніцу заклікалыіа звіняць званкі, праг- ныя да навукі юнакі і дзяўчаты зноў спяніаюцца ва аўдыторы', кабі неты. Зноў у чытадьнан зале цяжка знайсці свабодіюе месца.За вучобу, сябры! 3 першых-жа дзён за настоіілівую, упартую, цяж- кую вучобу! Всды самі не прыхо- дзяць. Іх патрэбна заваяваць сваёл энергіяй, воляіі. У  першую чаргу гэта датычыцца вас, новае папаў- ненне універсітэта— першакурснікі. Памятайце аб епецыфіцы навучання ў вышэйшай школе. Тут веды на- бываюцца штодзённа на. лекцыях, упартай самастойнай работай. Еан- троль-жа лраводзіцца толькі ў час экзаменацыйных сесін.Ва універсітэцо створаньі ўсе не- абходныя ўмовы д.ля плённага на- вучання. Адрамантаваны вучэбныя карпусы,- адчыніліся новыя лабара торвіі, майстэрні. ІІапбўніўся кніж- і і ы  фонд бібліятэкі, чытальнан залы, кабінетаў. ІІабыта шмат новага вучэбнага абсталявання. Значна вы- : раслі кадры прафесарска-выклад I

/ ,  С Я Б Р Ы !чьіцкага саставу. Больш 350 пра- фесараў, дацэнтаў прыцягнута -да чьггання лекцый, правядзення семі- нарскіх і практычных заняткаў. Найболын мэтазгодна выгёарыстаць гэтыя магчымасці, няспынна павы- шаць уеіювень вучэбнай і выхаваў- чай работы— галоўная задача дэка- натаў, кафедраў, грамадскіх аргані- зацый універсітэта і ўсіх студэн- таў.Нельга дапускаць пропускаў за- няткаў без уважлівых прычын, спа- зненняў. 3 першых-жа дзён не- абходна прымаць еамыя строгія меры ўздзеяння ў адносінах да пару • шальнікаў вучэбнага працзсу. Па- трэбна весці рашучую барацьбу за дысцыпліну, стварыць нецярпімыя ўмовы для гультаёў і прагулынчы- каў.Штодзённа трэба змагацца за якасдь выкладання, за высокі ідэй- ны і навуковы ўзровень лекцыйных курсаў.Агульны поспех у вучобе ўсяго калектыва залежыць ад поспеху козкнага студэнта. Гэта павінеч усведаміць сабе кожны студэнт. Не губляць дарма піводнай хвіліны, ні аднаго нявырашанага пытання не адкладваць на апошнія дні перад сесіяй!За вучобу з першых дзён, каб набыць навыкі для самастойнаіі пра- цы, узбагаціць сваю памяць, пашы- рыць веды, набыць любоў да навукі!За вучобу, сябры! Сваёй выдат- най вучобай адкажям на клопаты ІІартыі і Урада аб совецкай моладзі!Універсітэцкі вечарНядаўна ў тэатры оперы і балета адбыўся всчар, прысвечаны пачатку новага навучальнага года і сустрэчы з першакурснікамі. Вечар адкрыў рэктар Беларўскага дзяржаўнага універсітэта Е . I. Лукашоў, які па- віншаваў студэнтаў з новым наву- чальным годам і пажадаў новых поспехаў у працы і вучобе.Прарэктар універсітэта т. Малы- шаў у еваім дакладзе асабліва ад- значыў узросшую паспяховасць сту- дэнтаў і горача віншаваў стварэнно юрыдычнага факультэта ва універ- сітэцо. Прарэктар гаварыў далей, што вучоба зараз працякае ў знач- на леншых умовах, чым у мінулым годзе. ІГа лабараторнае абсталяван- не, на папаўненне падручнікаў і наглядных дапаможнікаў затрачана за апошні час каля трох мільёнаў рублёў. Болын чым на трыццаць тысяч папоўніўся кніжны фонд на- шай бібліятэкі. Тав. Малышаў адзна- чыў, што намнога палепшыліся і бы- тавыя ўмовы студэнтаў. У бягучым годзе зданы ў эксплуатацыю два новых інтэрнаты.— Перад студэнтаміі прафесарска- выкладчыцкім калектывам,— сказаў прарэктар,— у бягучым навучальным годзе стаяць яшчэ боіьш адказныя задачы. Неабходна ўзмацніць бараць- бу з выпадкамі нарушэнняў вучэб-

най і працоўнай дысцыпліны, пры- класці ўсе намаганні для стварэння ва універсітэце сапраўднан пра- цоўнай абстаноўкі.Пасля афіцыйнай часткі адбыў- ся вялікі канцэрт з удзелам калек- тываў мастацкай самадзейнасці трэ- ста «Аўтапрамбуда», клуба аўта- завода, студэнтаў універсітэта і но- вага шрыдычнага факультэта. Вя- лікім лоспехам карысталіся выступ- ленні ў якасці канферансье студэн- таў трэцяга курса аддзялення жур- налістыкі Э. Еалядэнка і Г. Кузмі- чэнка. 3 выключнай увагай пра- слухалі студэнты верш Л. Дзсрбене- ва «Л веру!», які прачытаў сту- дэнт I. Дабралюбаў (4 курс аддзя- лення журналістыкі). Разам з тым патрэбна адзначыць, што хор уні- версітэта выступіў ніжэй сваіх маг- чымасцей. Рэпертуар яго амаль не аднавіўся. Нічога цікавага не пака- заў і тандавальны калектыў універ- сітэта. Многія ўдзельнікі яго мала валодаюць тэхнікай танца і ў сувязі з гэтым танец будуецца проста і не цікава. Цёпла віталі гледачы вы- ступленне салістаў-танцораў сту- дэнтаў фізіка-матэматычнага фа- культэта Ерэмеза і Хмыль, якія вы- каналі польскі народны танец «Кракавяк».

НОВЫ ФАКУЛЬТЭТБылы Мінскі юрыдычны інстытут ператворан у юрыдычны факультэт нашага універсітэта.На стацыянары факультэта будзе навучацца 950 студэнтаў, на завоч- ным сектары— 700. 3 9 кафедраўінстытута 5 уключаюцца ў склад агульнауніверсітэцкіх кафедраў. Гэ- та такія кафедры, як кафедра асноў марксізма-ленінізма, палітэканоміі,

замежных моў, фізкультуры і спор- ту, епецкафедра.Еафедры тэорыі і гісторыі дзяр- жавы і права, дзяржаўнага і міжна- роднага права, грамадзянскіх права- вых дысцыплін, угалоўнага права і ўгалоўнага працэса застаюцца на факультэце.Заняткі на юрыдычным факуль- тэце часова будуць праводзіцца ў памяшканні інстытута.Вечар, прысвечаны пяцігоддзю ГДРНядаўна ў клубе нашага універ- сітэта адбылося адкрытае паеяджэн- не кафедраў гісторыі новага часу і зарубежнай літаратуры, прысвеча- нае пятай гадавіне ўтварэння Гер- манскай Дэмакратычнай Рэспублікі.3 дакладам «Пяць год Герман- скай Дэмакратычнай Рэспублікі» выступіў загадчык кафедры гісто- рыі новага часу I .  Н. Шнеерсон. Дакладчык расказаў прысутным аб дасягненнях ГДР у будаўніцтве со-

цыялізма, аб барацьбе нямецкага народа за мір і ўз’еднанне Герма- ніі ў адзіную дэмакратычную рэс- публіку.Загадчык кафедры зарубежнай лі- таратуры Д. Е. Фактаровіч зрабіў даклад аб развіцці прагрэсіўнай ня- мецкай літаратуры.Затым прысутныя праглядзеді кінофільм «За мір і дружбу».В. ПАЎЛОВІЧ.Традыцыйны шахматны турнір3 8 кастрычшка ва універсітэце праходзіць традыцыйны шахматны турнір другаразраднікаў. У  турні- ры ўдзельнічаюць шахматысты ўсіх факультэтаў, сярод якіх два перша- разраднікі— студэнт другога курса фізіка-матэматычнага факультэта 3. Ліўшыц і студэнт II курса геафакаЭ. Рысявец.

15 кастрычніка пачаліся шахмбт- ныя спаборніцтвы трэцяразраднікаў.Пераможцы турніраў увойдуць у зборную каманду універсітэта, якая прыме ўдзел у спаборніцтве вышэй- шых навучальных устаноў рэспуб- лікі. В. ЮЛІАНАЎ.
У вегетацыйным доміігу =

У  гэтын годзе біялагіяная станцыя нашага універ- 
сітэта папоўнілася новым збудаваннем—вегетацыйным 
домікам. У  ім вучоныя, аспіранты, студэнты старэйшых 
курсаў біёлага-глебавагафакулыпэта праводзяць даследа- 
ванні па вывучэнню ўплыву воднага рэжыму і мінераль- 
нага харчавання на рост і развіццё раслін. Зараз тут 
вьірошчваецца 14 відаў збожжавьіх кулыпур.

На здымку: старшая лабарантка О. Калешка вядзе назіранні за 
йоследамі дацэнта С. Б. Калішэвіча.

фото В. Хліманава.

С У С Т Р Э Ч А
3  П Е Р Ш А К У Р С Ш К А М ІНа фізіка-матэматычным факультэце адбыўся вечар сустрэчы студэнтаў нершага курс, матэматычнага аддзялення са сту дэнтамі старэйшых курсаў і вы кладчыкамі.3 цёплым прывітальным слова: да дердпакуренікаў звярнуліся док тар фізіка-матэматычных навук прі фесар А. Д. Мышкіс, дацэнт А. I Нахімоўская, студэнты-старшаку] снікі А. Васілеўскі, Шульц і другі;Затым сіламі мастацкй самадзеі цасці факультэта быў дадзен каі цэрт.
У сенцыі класіннай барацьбіУ гэтым годзе ва універсітэі створана секцыя класічнай бараці бы, для кіраўніцтва якой запроша чэмпіён Беларусі па барацьбе пе] шаразраднік Е. Стралецкі.Зараз ва універеітэце налічваеі ца больш 20 чалавек, якія ж; даюць дасканала авалодаць гэть: відам спорту. У  спартыўным сезоі гэтага года ўжо намечан рад сп борніцтваў, у якіх змогуць прі няць удзел і спартсмены-барп уіііверсітэта.У ліку студэятаў, начаўшых з няткі ў секцыі, ёсць спартсмен якія дабіліся на каўрах горада рэспублікі значных поспехаў. Сяр іх першаразраднікі Л. Верабейчы Б. Гурскі, А. Грыцко, А. Вахоўсі а таксама барцы другога і трэця разрадаў. У. АЛЕГАЎ.
Дыпломныя работы аб НітаВыбар тэм дыпломных работ ст дэнтамі гістарычцага факультз часта абумоўліваецца цікавасцго навейшай гісторыі Еітая. Т. Дзміт ева абараніла дыпломнае дасле] ванне на тэму «Значэнне совеці кітайскага дагавора-аб даужбе- д палітычнага, эканамічнага і ку; турнага пераўтварэння Ёітая», Буліцкі напісаў дьшломную рабс 1 аб эканамічных пераўтварэнняз ІШ Р, В. Еіпенварліц выканала ; боіу «Еітайская рэволюцыя 1911 1912 гг. і пазіцыя імперыялісті ных дзяржаў». М. БАСІЛЬЕЎ,

С У С Т Р Э Ч А  3  
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Справаздачна - выбарчыя пзртыйныя оходыУ адпаведнасці са Статутам ЕПСС зараз праходзяць справаздачна-вы- барчыя сходы.Ва універсітэцкай партыйнай ар- ганізацыі яны будуць праводзіцца з 14 па 28 кастрычніка. На гэтых сходах неабходна будзе падвесці вынікі працы партыііных арганіза- цый факультэтаў і універсітэта, ускрыць недахопы і ўпушчэнні, за- вастрыць увагу комуністаў на га- лоўных задачах, якія прадстаіпь рашыць у бягучым навучальным годзе, абраць новы склад партый- ных кіруючых органаў. Усебакова правяраючы дзейнасць партыйных органаў і іх кіраўнікоў, партыйныя сходы павінны актывізаваць членаў партыі, вылучыць да кіраўніцтва найболын здолыіых комуністаў, са- дзейнічаць паляпшэнню партыйнай работы.Галоўнай задачай універсітэцкай партыйнай арганізацыі з’яўляецца забеспячэнне падрыхтоўкі высока- кваліфікаваных кадраў спецыялі- стаў для ўсіх галін народнай гас- падаркі і культуры. Рыхтуючыся да справаздачна-выбарчых сходаў, пар- тыйныя арганізацыі павінны дабіц- ца таго, каб сходы сталі сур’ёзнай вехай на шляху выканання гэтай 1 галоўнай задачы.У мэтах разгортвання крытыкі і самакрытыкі, павышэння актыві- зацыі комуністаў партыйнае бюро павінна ўдзяліць максімум увагі падрыхтоўцы справаздачных дакла- Даў.Партыйнае бюро павінна сур’ёзна прадумаць вынікі сваёй працы, аба- гуліць усё праробленае, востра і прынцыпова ўскрыць недахопы і прычыны іх параджэння, правільна паставіць чарговыя задачы партый-

най арганізацыі. Еалі дакладыбу- дуць адпавядаць гэтым патрабаван- ням, то сходы пройдуць жыва і змя- стоўна.Партыйная арганізацыя універсі- тэта за бягучы год прарабіла знач- ную работу. Але ў яе рабоце маецца яшчэ ынога недахопаў. Факультэц- кія партыйныя арганізацыі неда- статкова займаюцца пытаннямі ба- рацьбы за павышэнне якасці вучэб- най і навукова-даследчай работы, пытаннямі палітычнага выхавання студэнтаў, кіраўніцтва комсамоль- скай і профсаюзнай арганізацыямі.За справаздачны перыяд партый- ная арганізацыя грамадскіх кафед- раў не рашыла ніводнага прынцы- повага пытання. Паседжанні пар- тыйнага бюро, сходы ў гэтай арга- нізацыі праводзіліся рэдка і без уся- кай падрыхтоўкі. Партыйная гаспа- дарка знаходзіцца ў запушчаным становішчы. У  некаторай меры гэта датычыцца таксама і партыйных арганізацый біёлага-глебавага, геола- га-геаграфічнага факультэтаў, пар- тыйнай арганізацыі адміністра- цыйна-гаспадарчай часткі.На справаздачных сходах неабход- на ўскрыць усе недахопы ў дзейна- сці партыйнай арганізацыі, намеціць канкрэтныя шляхі іх ліквідавання. У новы склад партыйных бюро неабходна вылучыць найболын аўтарытэтных комуністаў, здольных узначаліць барацьбу за паспяховііе здзяйсненне палітыкі Партыі і Со- вецкай Дзяржавы.Правядзенне справаздачна-выбар- чых сходаў на высокім узроўні бу- дзе садзейнічаць уздыму ўсёй пра- цы партыйнай арганізацыі.
I. М. ІГНА Ц ЕНКА ,

сакратар партбюро універсітэта.

ПАВЫШАЦЬ РОЛЮ КОМСАІЙОЛЬСКАГА БЮРО

З а  авангардную  ролю комуністаўУ партыйнай арганізацыі філа- Лагічнага факультэта ёсць нямала комуністаў, якія маюць вялікі во- пыт работы, марксісцка-ленінскую загартаванасць, якія заўсёды спраў- ляюцца з даручанай ім справай. Сі- стэматычна і ўпарта працуюць над павышэннем свайго ідэйна-палітыч- нага і тэарэтычнага ўзроўню тава- рышы Г. С. Окулаў, Ю. А. Васільеў. Яны добрасумленна выконваюць усе даручэнні, валодаюць партыіі- наіі прынцыповасцю. I сярод мала- дых комуністаў многія карыстаюц- ца заслужаным аўтарытэтам на фа- культэце. Гэта таварышы Волк, Рожын і другія.Высокія палітычныя, дзелавыя і маральныя якасці комуністаў—  адна з вазкнеіішых умоў поспеху партыі ў барацьбе за перамогу ко- мунізма. Аднак у нашай партыйнай арганізацыі ёсць і такія члены пар- тыі, якія забываюцца аб гэтым. Таварыш Сторажаў двойчы сарваў лекцыю па совецкай літаратуры, апраўдваючы гэта тым, што быц- цам-бы на ІУ курсе аддзялення жур- налістыкі павінен чытацца «асоб- ны» курс совецкай літаратуры, дзе асноўная ўвага павінна ўдзяляцца пытанням журналістыкі. У  сапраўд- насці-ж вучэбным планам на гэтым аддзяленні прадугледжан спецыяль- ны курс па гісторыі журналістыкі. Паводзіны таварыша Сторажава сталі прадметам абмеркавання на партыйным бюро філалагічнага фа- вультэта. Ва парушэнне працоў- най дысцыпліны яму аб’яўлена вы-

мова. Аднак т. Сторазкаў і пасля гэтага не прыступіў да работы.Болынасць комуністаў нашай партыйнай арганізацыі не баіцца смелай, шчырай і аб’ектыўнай кры- тыкі. У  мінулым навучальным годзе на паседзканні партбюро універсітэ- та была заелухана справаздача ка- федры тэорыі і практыкі еовецкага друку. Еомуністы гэтай кафедры М. С. Зерніцкі і Г. Булацкі правільна аднесліся да крытыкі і ў асноўным выправілі свае недахопы.Нс ўсе комуністы ў нашай пар- тыйнай арганізацыі працуюць да- статкова актыўна. Уся «дзсйнасць» тт. ІІІашкова, Еаванавай, Еасцюка, Елеўко абмяжоўваецца іх прысут- насцю на партыйных сходах. Сур’- ёзнай крытыцы на справаздачна- выбарчым сходзе аддзялення жур- налістыкі падвергся комуніст Тка- чук, член комсамольскага' бюро ад- дзялення зкурналістыкі. У час пад- рыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет СССР ён не змог арганізаваць работу агітатараў аддзялення зкурна- лістыкі, не праявіў да іх пэўнай патрабавальнасці. ГІе займае вяду- чага месца на курсе і комуніст Абу- шэнка.Велічныя задачы коыуністычнага будаўніцтва, якія пастаўлены XIX з’ездам ЕПСС, патрабуюць павы- шэння ролі партыі, як вядучай і накіроўваючай сілы совецкага гра- мадства. Абавязак кожнага комуні- ста нашага факультэта— быць у авангардзе ўсяго перадавога.
В. ЗАХАРАВА, 

член партбшро універсітзта.

Важнай падзеяй у зкыцці ком- самольскіх арганізацый з’яўляец- ца справаздачна-выбарчыя сходы—  своеасаблівы экзамен для кіраўні- коў комсамольскіх органаў. Падво- дзячы вынікі сваёй работы за год, ускрываючы нсдахопы і выбіраючы новых важакоў, члены ВЛЕСМ на- мячаюць канкрэтныя шляхі наляп- шэння комсамольскай работы.Бурна і цікава праіішоў справа- здачна-выбарчы сход комсамольскай арганізацыі аддзялення зкурналісты- кі і логікі, на якім узнімаліся пы- танні вучобы, быта, паводзін студэн- таў. У сваім дакладзе сакратар ком- самольскага бюро аддзялення тав. Ткачоў падрабязна спыніўся на паспяховасці студэнтаў. Зіыовая экзаменацыііная сесія на аддзялен- нях журналістыкі і логікі прайшла параўнаўча нядрэнна: з 284 чалавек толькі на «выдатна» здалі экзамены 89 чалавек, на «выдатна» і «доб- ра»— 187 і толькі 8 студэнтаў атрымалі пасрэдныя адзнакі.Задаволіўшыся вынікамі зімовай экзаменацыйнай сесіі, комсамоль- скае бюро стала мала цікавіцца пытаннямі вучобы. Гэта выразна па- казала летняя сесія. На аддзялен- нях зменшыўся лік студэнтаў-вы- датнікаў, а 28 чалавек атрымалі дрэнныя і насрэдныя адзнакі. Што- год адстаюць у вучобе студэнты Філенчык (V курс), Малышава (II курс), Енязева (III курс), Алфімава (IV курс) і другія.Гэтых комсамольцаў неаднаразо- ва заслухоўвалі на курсавых ком- самольскіх сходах, на пасяджэннях аддзяленчаскіх бюро. Бюро заслухоў- вала, студэнты абяцалі выправіць становішча, але справы далей «троек» не ішлі.II. Ткачоў справядліва заўважьіў, што паміж комсамольскай арганіза- цыяй і выкладчыкамі аддзялення няма ўзгодненасці ў рабоце. Вы- кладчыкі ыала цікавяцца жыццём і вучобай комсамольцаў, рэдка прысутнічаюць, а то і зусім не бы-Кніжная паліца

ваюць на комсамольскіх сходах. Адчытаюць лекцыі і хутчэй спя- шаюцца дадому. А яны павінны разам з комсамольскім бюро несці ад- нолькавую адказнасць за дысцыплі- ну і паспяховасць студэнтаў.Агульнавядома, што ў выхаванні студэнтаў немалую ролю адыгрывае гр мадскае даручэнне. ІІомсамоль- скае-ж бюро аддзялення журналі- стыкі і логікі не ўдзяляда гэтаму важнаму ўчастку работы належнай увагі. Часам было так— дадуць таму або іншаму комсамольцу даручэнне і забудуцца пра яго. I таму не дзіў- на, што студэнты 11І-га курса та- варышы Дарашэнка і Сцяпанава сар- валі грамадскае ыерапрыемства ў падшэфным Дзержынскім раёне, ку- ды яны былі накіраваны з даклада- мі. Аднак комсамольскае бюро не прымала да іх ніякіх дзейсных мер.Зусім мала гаварыў даклачык аб палітыка-выхаваўчай і культурна- масавай рабоце. Ён абмежаваўся толькі пералікам фактаў аб тым, як праходзілі палітінфармацыі, назваў агітатараў, якія праводзілі гутаркі ў рамесніцкіы вучылішчы. I ўсё. А якая-ж выхаваўчая работа нраво- дзілася непасрэдна са студэнтамі, непасрэдна на аддзяленні? Аб гэтым сакратар умаўчаў, бо не было чаго гаварыць. Еомсамольскае бюро пла- навала арганізаваць дыспут па п’есе В.: Мінко «Не называючы проз- вішчаў». Студэнты нават падрых- таваліся да дыспута, але гэтае ціка- вае нерапрыемства не было праве- дзена. Не працавалі на аддзяленні і гурткі мастацкай самадзейнасці. Створаныя наспех, яны ў хуткім часе распадаліся. Еомсамольскае бюро (адказны за гэты ўчастак работы М. Герчык) не паклапацілася, каб пада- браЦь здольных кіраўнікоў.У спрэчках выступіла многа сту- дэнтаў.А. Мальдзіс выказаў вельмі пра- вільную думку наконт выкладання некаторых прадметаў на аддзяленні

журналістыкі. ІІарысна было-б пра- слухаць лекцыі на тэорыі мастацт- ва, архітэктуры, аб тэатры і кінома- стацтве. Веданне гэтых дысцьшлін неабходна ў практыцы журналіста.—  Студэнты чацвертага курса,—• сказаў Мальдзіс,— вельмі нерагру- жаны лекцыямі, не маюць часу для самастойнай работы. Чытанне многіх курсаў расцягнута на паўтара года, у выніку чаго студэнты не могуць дасканала авалодаць імі. Бывае так, што на раду нрадметаў нам чы- таюць адно і тое-ж. Так, аб рускіх рэволюцыйных дэмакратах мы пра- слухалі лекцыі па марксізму, гісто- рыі рускай журналістыкі, рускай літаратуры, дыямату і інш.Выступаючыя ў спрэчках комса- мольцы рэзка крытыкавалі бюро за раўнадушныя адносіны да бытавых умоў студэнтаў.—  Ніхто з членаў бюро за ўвесь год не пабываў у інтэрнаце на вуліцы ІІяміга,— сказала ў сваім выступленні М. Барчэня,— но паці- кавіўся, як жывуць студэнты, у чым яны маюць патрэбу.У гэтым годзе зданы ў эксплуа- тацыю два корпусы інтэрната. У адным з іх і па сёнешні дзень не працуюць вадаправод, ацяпленне, няма падушак. Студэнты павінны бегаць мыцца ў другі корпус. Усё гэта засталося па-за полем зроку комсамольскага бюро.Быступіўшыя ў спрэчках студэн- ты Васілеўскі, Бураўкін, Мацкевіч і другія ўскрылі шэраг недахопаў у рабоце комсамольскай арганізацыі.Бюро ЛЁСМБ аддзялення журна- лістыкі і логікі працавала без іні- цыятывы і ўздыму, слаба было звя- зана з работай груп. Паміж членамі бюро не было цеснай узаемасувязі, кантакта. ІГовы склад бюро павінен зрабіць сур’ёзныя вывады з рэзкай справядлівай крытыкі комсамоль- цаў і ўзяцца за работу так, каб з нершых дзён ліквідаваць усе неда- хопы ў рабоце арганізацыі.
В. ХОРСУН.

\

У пачатку гэтага Навучальнага года ў'чытальную залу і бібліятэку універсітэта паступілі наступныя кнігі:
1. Падручнік палітычнай экано- 

міі. Быдавецтва Інстытута эканомікі Акадэміі Навук СССР. 1 9 5 4  год..
2. В. I. Лені.ч «Аб саюзе рабочага 

класа і сялякства» (зборнік артыку- лаў). Дзяржаўнае палітычнае выда- вецтва. 1954 год.
3. А. К . Белкоў. «Друк комуні- 

стычнай партыі ў перыяд інтэрвен- 
цы і». Выдавецтва вышэйшай пар- Тыйнай школы. 1954 год.

4. 3. П. М аеўскі. «Флора сярзд- 
няй паласы Еўрапейскай часткі СССР». Сельскагаспадарчае выда- цецтва. 1 9 5 4  год.5. А. В. Арціхоўскі. «Асновы 
археалогіі». Дзяржаўнае палітыч- нае выдавецтва. 1954 год.

6. Вучоныя запіскі Беларускага 
дзяршаўнага універсітэта (серыі хі- мічная, фізіка-матэматычная, гіста- рычная). 1954 год.

7. Зборнік. «Вобразы Горкага ў 
ілюстрацыях созецкіх мастакоў». Выдавецтва «Мастацтва'». 1954 год.8. А. Куляіііоў. «Граніца» (апо- весць у вершах). Дзяржаўнае вы- давецтва Беларусі. 1954 год.9. Зборнік гумару і сатыры «Раз- 
мова па шчы расці». Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі. 1954 год.

10. А. А. Караваева «Н. Остроў- 
с кі» . Выдавецтва «Совецкі пісьмен- нік». 1954 год.

Працуш над дыпломным даоледаваннемНядаўна пачаліся заняткі на 5-ым курсе аддзялення фізікі. I, хаця лекцыйныя курсы ў нас надзвычай перагружаныя, мы адразу-ж прыступілі да работы над дыпломнымі даследаваннямі.Усе студэнты, якія спецыялі- зуюцца па оптыцы, выбралі тэмы дышіомных работ яшчэ ў мінулым навучальным годзе. Праддыпломная практыка пасля заканчэння 4-га курса таксама была цссна звязана з пытаннямі дыпломнага даследаван- ня. А. Самсон, А. Прышывалка, А. Іапалюк і другія студэнты яшчэ летам аформілі вынікі практыкі. Гэта ім у значнай ступені палег- чыць папісанне дыпломных работ. Еожны з нас у гэтым семестры пра- слухае спецкурс, які цесна звязан з тэмай абранага даследавання. Трэба адзначыць, што размеркаванне сту- дэнтаў па спецкурсах у гэтам годзе адбылося болын арганізавана, чым у мінулых гадах.Мая дыпломная работа заключаец- ца ва ўстаноўцы і асваенні інфра- чырвонага спектрометра— 11. Яшчэ слухаючы першую лекцыю Б. I. Сцяпанава, я зацікавілася вельмі важнай, але недастаткова вывуча- най галінай оптыкі— інфрачырвонай спектраскапіяй, якая значна рас- шырае нашы ўяўленні аб будове рэчываў. I, калі нам былі прапана- ваны тэмы дыпломных работ, я ра- шыла вывучыць прыбор, які пры-

значан для вывучэння спектрау па- глынання і вылучэння ў інфрачыр- вонай вобласці. На працягу года я знаёмілася з нрынцыпамі дзеяння інфрачырвонага снектрометра— 11, а праддыпломную практыку прайшла на заводзе ў Іенінградзе, дзе я ме- сяц папрацавала на такім-жа пры- боры, нават сама правярала яго градуіроўку. У гэтым годзе наш універсітэт упершыню атрымаў гэты дарагі прыбор, скаііструяваны на адным з нашых заводаў. Прыбор ужо ўстаноўлен у 42 аўдыторыі корпуса фізмата. Дяпер я павінна яго асвоіць і прарабіць на ім рад доследаў. Гэта вельмі складаная і працаёмкая_ снрава. Цяпер я пачала ачышчаць рэчывы, пры дапамозе якіх будзе праводзіцца градуіроўка прыбора.Мая тэма патрабуе ведання спек- траў малекул, і таму я глыбока вы- вучаю кнігу Г. Гернберга «Хісталь- ныя і вярчальныя спектры шмат- атамных малекул». Мне створаны ўсе ўмовы для паспяховага выка- нання дыпломнага даследавання. Па- стараюея з першых-жа дзён пачаць сістэматычную нрацу над дыплом- най, каб своечасова, без штур- маўшчыны, закончыць яе і дабіцца пры гэтым добрых вынікаў.
Я Н ІН А  РУДО,

студэнтка 5 -га  нурса ад-ДЗЯЛ8ННЯ ф ізікі.



3 19 (205)ЗА С Т А Л І Н С К І Я  К А Д Р ЫМ. Ш. ЛЕРМАНТАУ(Да 140-й гадавіны з дня нараджэння)Яшчэ пры жыцці паэта вялікі рэволюцыянер-дэыакрат В. Г. Бе- лінскі прадраваў наступленне таго часу, калі імя Ы. 10. Лермантава стане вядомым усяму народу. «Мы пазнаем у ім паэта рускага, народ- чага ў вышэіішым высокародней- шым значэшіі гэтага слова— паэта, у якім выразіўся гістарычны мо- мант развіцця рускага грамад- ства»,— нісаў Белінскі.Лермантаў стаў выразнікам вы- сокародных рэволюцыііных настрояў, дум і спадзяванняў пера-давых лю- дзсіі сваііго часу. Яго наэзія з’яві- лася гулкім' рэхам дзевабрызма.Ужо верш «Скарга турка», нанісаны ў 1829 годзе, калі паэту было яшчэ толькі пятнаццаць год, здзіўляе сілаіо і смеласцю пратэсту супроць прыгонніцтва, якое ён на- зывае рабствам. Паэт гаворыць у гэтым вершы, што Русь— гэта краі- на, у якой «стогне чалавек ад ланцугоў і рабства». У гэтым-жа вершы наэт апявае свабоду, яв вы- шэйшае шчасце жыцця.У радзе вершаў канца 20-х і па- чатку 30-х гадоў М. 10. Іермантаў з захапленнем апявае ноўгарадскую вольніцу, выказвае перавананне ў непазбежнасці падзення самадзяр- жўя і ў блізкан пагібелі цароў-ты- ранаў. Яв здзейсііенас нрароцтва гучаць сёння словы Лермантава аб тым, што абавязкова настане час, «калі цароў спадуць кароны» і згіне тыран «як гіблі ўсе тыраны». Ідэя непрымірымасці інтарэсаў прыгая- тальніваў і прыгнечаных знайшла сваё выражэнне ў юнацкап ановесці «Вадзім».ІІаэт мяцеднай рэволюцыйна- пратэстушчай волі прагнуў бараць- бы з соцыяльным злом, влікаў буру, якая асвяжыла-б паветра, што было насычана смуродам паліцэйшчыны, турмаў і ссылак. Шырока вядомы лермантаўскі «Парус» быў паэтыч- ным выражэннем патаемных імк- нснняў паэта-патрыёта да волі і шчасця. Любімы героіі Лерманта- ва— адважны і моцны духам Ыцы- ры— знаходзіць вышэіішае захаплен-

не ў бітве з ворагам, у пераадолен- ні ўсі-х перашкод на шляху да сва- боды: ён «як брат, абняцца з бурай быў-бы рад». Яму надакучылі сце- ны манастыра, як самому паэту на- дакучыла і абрыдла нікалаеўская Расія. Ненавідзячы рабства, Мцыры шукае яснага адвазу на пытанне: «Для волі ці турмы На гэты свет радзілісь мы?»

Жаданнем актыўнай дзейнасці, барацьбы за свабоду, за тое, каб людзі былі «вольны, як арлы», на- скрозь прасякнута творчасць Лер- мантава. Праўда, у паэзіі паэта, па словах 'М. Горкага, нярэдка чуюцца ноткі песімізму, але ў песімізме Лермантава «ясна гучыць пагарда да сучаснасці і адмаўленне яе, прагнасць барацьбы і тужлівы ад- чай ад усведамлення адзіноцтва і бяссілля. Яго песімізм увесь накіра- ван на своцкае грамадства».Пафасам выкрыцця ненавіс- нага паэту і зневажаемага ім свец- кага грамадства прасякнуты многія востра-сатырычныя вершы Лерман- тава («ІІа смсрць паэта», «Дума», «ІІершае студзепя», «Бываіі нямы- тая Расія» і іншыя). Яны поўньт з’едлівага бязлітаснага сарказму ў адрас таго «прагнага натоўпу, стая-

чага дя трону», які пагубіў ІІушкіна і быў віноўнікам гібслі самога Лер- мантава.Востраіі саТырай на бяздушнае дваранекае грамадства з’явілася драма «Маскарад», і найвялікшае тварэнне пісьменніка раман «Герой нашага часу», у якім з вялікай ма- стацкай сілай адлюстравана сучас- ная Лермантаву эпоха і паказан трагічны лёс лепшых людзеіі Расіі ва ўмовах рэакцыі царызма.Ненавідзячы жандармскую Русь, «рабоў краіну і паноў», Лермантаў з непадкупнай шчырасцю гаварыў аб сваёй любві да народа, да рус- кай зямлі. Свой патрыятычны і грамадзянскі абавязак Лермантаў бачыў у палкай абаронс ўсяго, што дорага народу, усяго, чым жыве на- род і што яго хвалюе. Невыпадко- ва Лермантаў называў паэзію «рэ- хам дум высокародных», а ў пісь- менніку хацеў бачыць палкага тры- буна, голас якога гіавінен заўсёды гучаць так, «нібыта звон на вежы веч-авой у дні ўрачыетасцеіі і бед народных».ІІяром Лермантава заўсёды кіра- вала пачуццё бескарыснай любві да народа, яго паэзію заўсёды натхняў палымяны патрыятызм. Магутным гімнам у славу нашай Аіічыны і рускіх людзей гучыць патрыятыч- ны верш Лермантава «Барадзіно», які ўслаўляе гераізм і воінскую доб- лесць народа-асілка. Класічным прыкладам патрыятычнан лірыкі з’яўляецца яго верш «Радзіма», у якім, як пісаў Дабралюбаў, вялікі паэт «становіцца рашуча вышэіі усіх забабонаў патрыятызма і разу- мее любоў да бацькаўшчыны са- праўдна, свята і разумна».ІІясняр прагрэсіўных ідэй, вялі- кі народны паэт-патрыёт і грама- дзянін, геніяльны мастак слова, Лер- мантаў бясконца дораг не толькі свабодалюбіваму совецкаму народу, але і ўсяму прагрэсіўнаму чала- всцтву.
Ф. КУЛ Я Ш О Ў,

кандыдат філалагічных навук.

НА ЮРЫДЫЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ
ПадвоДзяць вынікіЗвыш 250 студэнтаў 3-га курса юрыдычнага факультэта летам гэ- тага года праходзілі азнаямляльную практыку, у час якой яны вывучалі ; дзейнасць совецкага суда і праку- ! ратуры. ІІрактыканты прысутнічалі на судовых пасяджэннях у горадзе Мінску і раённых цэнтрах Беларусі.! Зараз на курсе праводзіцца аба- ; рона вынікаў практыкі. Быдатныя ! адзнакі атрымалі В. Снарскі, С. Це- ; ханоўскі і В. Галенчык, якія пад ■ кіраўніцтвам кандыдата, юрыдыч- ных навук Чыгіра праходзілі прак- тыку ў Сталінскім раёне горада Ыінска. Паспяхова праіішла прак- тыка ў В. Созінава, В. Плечко і

летняй практыкіII. Шубенковай, якія пад кіраўніцт- вам дацэнта Якаўлеваіі выязджалі ў Брэст.Аднак трэба адзначыць, што ў правядзенні практыкі быў і шэраг недахопаў. Студэнты, якія прахо- дзілі практыку ў раённых цэнтрах, былі прадастаўдены. самім сабе. Піхто з работнікаў кафедраў не ці- кавіўся іх дзейнасцю. У выніку гэтага некаторыя студэнты не поў- насцю выканалі заданне. Гэтым тлу- мачыцца і тоіі факт, што ў Р. Анты- повіч, Т. Еазакевіч і ў многіх ін- шых вынікі практыкі былі ацэнены на пасрэдна.
М. АДАМ АЎ.

Першыя сеіУіінарскія заняткіУ студэнтаў 3-га курса юрыдыч- нага - факультэта пачаліся семі- нарскія заняткі па грамадзянскаму праву, крымінальнаму працэсу і крымінальнаму праву. Старшы вы- кладчык Чалікаў застаўся вельмі задаволсны ведамі, якія паказалі на семінары па крымінальнаму працэсу студэнты гіятай групы Генадзі Ба- рашка, Барыс Лаўрыновіч і ІІіка- лай Сліж. Яны сістэматычна рых- туюцца да заняткаў, канспектуюць абавязковую і дадатковуго літара-

туру. Іх выступленні пагэтаму вы- значаліся наўнатоіі і грўгітоўнасцю.У сувязі з далучэнне.м інстытута д'а унів’ерсітэта на нашьім курсе чытаіоцца новык дысцыпліны, якія значна паглыбяць напіы веды. Вя- лікай папулярнасцю еярод студэн- таў карыстаюцца лёкцыі дацэн- та Гаўзе. На іх заўсёды прысутігі- чаіоцк усе студэнты.
В. М ІХА Й Л О ЎС КІ, 

студзнт юрьідычнага факультзта.Вытворчыя нарлдыНядаўна на чацвертым курсе юрыдычнага факультэта была пра- ведзена вытворчая нарада студэн- таў і выкладчыкаў. ІГа ёй былі аб- ыеркаваны вынікі летняй экзамена!- цыйнай сесіі, намечаны шляхі вы- праўлення недахопаў. Выступаўшыя адзначылі, што ў цэльш курс з пер- шых дзён вучобы пачаў рыхтавац- ца да зімовай сесіі і вытворчап практыкі. Сістэматычна працуюць над кнігай выдатнікі вучобы Ісакаў,

ЕуранЕоў', Філіпава, Білан, ВаніцкіІ МНОГІЯ; ДРУГІЯ.Студэнты зараз здаюць унеаўды- торнае чытанне па замежных мовах. II. Талпыга, В. Саладуха, Р. Смаль- кова, М, Трубнікава,. В. Парфёнава ўжо атрымалі залікі. па замежных мовах. Многія студэнты напіеалі курсавыя работы.Вытворчыя нарады праводзяцца ва ўсіх групах курса.
Г. ФЯДОТАВА

(Насценгазета «Совецкі юры ст»).

3 дапамогайКлуб нашага універеітэта быў перапоўнены. Сюды прыйшлі вы- баршчыкі, каб пазнаёміцца з ма- стацкай самадзейнасцю студэнтаў.—  А зараз першакурснік аддзя- ленпя філасофіі Нікалай Храбры выканае «Танец лебядзей» з вядо- мага балета Чайкоўскага— аб’явіў канферанс’е.Калі адкрылася заслона, гледачы ўбачылі на ецэне невысокага юнака, які ўжо сядзеў на крэсле, павяр- нуўшы нерухомы твар некуды ўбок.—  Ужо можна пачынаць, Коля!—  лрашаптаў канферанс’е.Трапяткія пальцы баяніста ляглі на клавішы. За псршым няўшўне- ным акордам у прыціхшую насця- рожаную залу йаплылі срабрыстыя гукі. Натхненне азарыла высокі лоб юнака, асвяціла яго застыўшы твар. У  кутках зацятых губ блукала сум- ная ўсмешка. Здавалася, позірк Ііі- калая быў накіраваны ўдаль, куды вабіла мелодыя. Здавалася, ён ба- чыць тыя казачныя мясціны, аб якіх апавядалі гукі. I толькі з пер- шых радоў можна было заўважыць, што гэты позірк занадта дзіўны,

што вочы юнака нічога не бачаць......Нікалай смутна памятае даж- джлівы асённі дзень, калі ў выніку нясчаснага выпадку ён згубіў зрок. Жыў ён тады ў вёсцы, на часова акупаванай фашыстамі тэрыторыі. Аб лячэнні не магло быць і размовы.Калі Совецкая Армія вызваліла Бедарусь, сям’я Храбрых вярнулася ў Оршу. Колю рашылі вучыць. Ён быў прынят у Гродненскую сне- цыялыгую школу для сляпых, а пасля паступіў у Саратаўскую дзе- сяцігодку. Хлопчык хутка навучыў- ся чытаці. кнігі, надрукаваныя шрыфтам Брайля, выціскаць грыфе- лем літары на спецыяльным тра- фарэцс. А галоўнае— трэніраваў па- мяць: трэба было запамінаць доўгія матэматычныя формулы, утрымлі- ваць у галаве ўсё тое, што іншыя ыогуць у кожны момант паўтарыць па кнізе. Напружаная праца не прай- шла дарэмна— у 1952 годзе Нікалай закончыў дзесяцігодку са срэбным медалем.Цяпер узнікла пытанне: што да- лей? Храбры мімаволі ўспомніў раз- мову ў цягніку з адным сляпыы жабраком, ад якога нясло вінным

перагарам:— А чаму-б табе, хлопча, не пайсці па маёй дарозе? Совепкія людзі добрыя. Дадуць і на хлеб і на гарэлку.—  Сорамна так гаварыць,— абу- рыўся ІІікалаІ,— гэтл шлях слабых. Я павшен вучыцца, чуеце,— вучыц- ца!У той час Храбры даведаўся аб вядомым совецкім філосафе Руба- шэўеіфі, які атрымаў Сталінекую прэмію за працу «Філасофскае зна- чэнне мічурынскай біялогіі». Ё іі таксама невідомы, але стаў канды- датам навук. I тады ІІікадай рашыў паступіць на аддзяленнс філасофіі нашага універсітэта.Сябры зычліва аднееліся да Храб- рага. Па прапанове старасты 3. Зі- мака і сакратара комсамольскага бюро Г. Мазаніка аднакурснікі па- чаргова чыталі яму кожны дзень раздзелы падручнікаў. Найбольш вя- домыя творы Леніна і Сталіна Іііка- лай чытаў у Ленінскай бібліятэцы па Брайлю. Кожны раз, калі для Храбрага было што-небудзь латрэб- на— перайсці вуліцу або купіць хлеба, зварыць суп або напісаць

пісьмо бацькам, яму дапамагалі та- варышы: Здзіслаў Маслоўскі, Васіль Зарэцкі, Валодзя Лісіца, Броня Ма- ставая. Калі патрэбна было папі- саць даклад «Ленін аб матэрыі, ру- ху і прасторы», гэта зрабіў гіад яго дыктоўку Валодзя Лісіца. Работа была высока ацэнена кіраўніком і ўзбудзіла творчую дыскусію на к-ур- се.На клопатьт гяброў Нікалай так- сама адказваў удзячнасцю. Васілю Зарэцкаму не давалася вышэйшая матэматыка.—  Аказваецца, гато і я магу ка- лі-ні-калі прыйсці на дапамогу,—  жартаваў Коля, а пасля сўр’ёзна камандаваў Васілю:— Пішы!Зарэцкі запісваў складаны до- каз, слухаў тлумачэнні— пакуль усё нс станавілаея зразумелым.—  Цяпер можна і адпачыць,— з палёгкай уздыхаў Васіль. I сябры садзіліся за шахматную дошку, якая мела незвычапны выгляд: чорныя квадраты былі размешчаны вышэй. Нікалай часта выходзіў перамож- цам: не дарма ён пасля ўдзелу ў рэспубліканскім турніры сярод неві- домых атрымаў разрад па шахма- тах.Калі знаёмішс.я з Храбрым, перш за ўсё кідасцца ў вочы яго высокае развіццё, нястрыманая цяга да ведаў, задорны аптымізм, вера ў будучае. Яго цікавіць усё: і ма- стацкая літаратура, і музыка, і

кіно. 3 якоіі асалодай перачытваі ён Горкага і Гладкова, Гюго і Фло бера! Колькі гадзін ггравёў ля рэ прадуктара, слухаточы Чайкоўскага Барадзіна! Еолькі • разоў хадзіў ёі ў кіно з сябрамі, якія тут-жа нера казвалі змест новых фільмаў! I там' не дзіўна, што пе.ршы курс Нікала: закопчыў толькі на выдзтна.Нядаўна Храбры зноў пабыва у Гродна, у той школе, якая выха вала яго. Встліва сустрэў яго ды рэктар школы Салдацёнка, наста^ нікі, вучні. Аб сваёй’ вучобе ва уні версітэце Нікалай расказаў на спе цыяльным вечары.Калі Нікалай вярнуўся ў Мінсі яго сустрэла навіна: аддзяленне ф ласофіі аб’еднана з гістарычны: ІІрыдзецца многа панрацаваць, ке займацца на новым аддзяленні, прь дзсцца Даздаваць экз'амены па аі іграпалогіі, этнаграфіі, гісторыі пе] шабытнага грамадства, гісторыі Гр: цыі і Рыма. «Я цяпер доўга не маі заснуць,— дзяліўся Нікалай думкаі ў пісьме да настаўніцы Клюевай,- усё думаю, ці спраўлюся з.вучоба ІІа гісторыі СССР, акрамя падручн ка для сярэдняіі школы, .няма дап можнікаў са шрыфтам Брайля. таму ўся мая надзся толькі на тс што мае новыя сябры , дапамогуі мне, будуць, як і ў мінулым годе уголас чытаць падручнікі. Я вер так будзе!».
А, МАЛЬДЗІС.
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V гэтым годзе традыцыйны асенні Ерос адкрыў чарговую круглагадо- вую спартакіяду студэнтаў нашага універсітэта. Таму барацьба за прызавое месца набыла асабліва востры характар. Крос праводзіўся ў гарадскім парку культуры і ад- пачынку імя Горкага ў нядзелю 17 кастрычніка.Першы старт быў дадзены для дзяўчат, якія беглі на дыстанцыю ў 500 метраў. Пераможца першага забега паказала час— 1 мінута 50 еекунд. Але пераможцы наступных забегаў адна за другой паказвалі ўсё лепшы і лепшы час. Вось на старце студэнткі геолага-геаграфіч- нага факультэта, сярод якіх пера- молсца кроса мінулага года студэнт- ка III курса Т. Гарохава. Яна фіні- шыруе з лепшым часам дня— 1 мі- нута 28,8 секунды. Другі вынік па- казвае студэнтка V курса фізіка- матэматычнага факультэта Л. Наві- чонак. Яе час— 1 мінута 29,8 се- кунды. Добрыя вынікі паказалі сту- дэНткі геолага-геаграфічнага фа- культэта Пітулайніна і Бондарава.Пасля дзяўчат на старт выхо- дзяць юнакі. Першымі стартуюць студэнты біёлага-глебавага і хіміч- нага факультэтаў. Ім патрэбна пра- бегчы па дарожках і алеях парка 1000 метраў. Адразу-ж уперад вы- рываецца і вядзе бег студэнт біёла- га-глебавага факультэта С. Мельні-

каў. Ён фінішыруе першым з часам 3 мінуты 14,8 секунды. Гэты вы- нік быў лепшым да таго часу, пакуль бег не закончыў студэнт II курса геолага-геаграфічнага факуль- тэта В. Кісліе, які паказаў час 3 мінуты 06,2 секунды. В. Кіслік да- лёка адарваўся ад свайго саперніка, студэнта фізіка-матэматычнага фа- культэта Прановіча, паказаўшага другі вынік дня— 3 мінуты 13,6 секунды. Добрых вынікаў дасягнулі таксама студэнты Трус, Кліцуноў, Новік, Кійранен.Па папярэдніх падліках добрых агульнафакультэцкіх вынікаў у час кроса дабіліся студэнты геолага- геаграфічнага, гістарычнага і фізіка- матэматычнага факультэтаў.На кросе, як і ў мінулым годзе, зноў выявілася такая форма «ся- броўскіх узаемаадносін», якая вы- клікала абурэнне ўсіх прысутных. Студэнткі фізіка-матэматычнага фа- культэта Дютаровіч, Нікалаёнак (III курс), Зайцава, Рэутовіч (I курс), студэнткі філалагічнага факультэта Лазарэвіч, Кукрэш (ІУ курс), біёлага-глебавага факультэта Ільіна і Бельская (I курс), прабегшы дыстанцыю, разам са сваім бюлетэ- нем у ўрну кідалі бюлетэні сваіх сябровак, якія спакойна наглядалі ўсё гэта з натоўпу глядачоў.
А. У Х А Н А Ў .

Ленінград. Від на Петрапаўлаў- 
скую крэпасць. (Вячэрні здымак).

Фото КОСНІКАВА  (са здымкаў, 
дасланых на конкурс).ПАРАЖЭННЕ НАШЫХ БАСКЕТБАЛІСТАЎУ сучасны момант у рэспубліцы праводзіцца розыгрыш кубка ЦК ЛКСМБ па баскетболу. Удзел у ім прымаюць мацненшыя баскет- больяыя каманды. ІІрава змагацца за кубак атрымалі мужчынская і жаночая каманды універсітэта. Муж- чынская зборная каманда універсітэ- та сустрэлася ў мінулую нядзелю са зборнай «Іскры» і прайграла ёй. ІІрайграла сустрэчу з баскетбаліста- мі «Іскры» і жаночая каманда.Такім чынам, правёўшы ўсяго толькі адну ігру, абедзве зборныя каманды універсітэта выбылі з удзе- лу ў розыгрышы.

П А Р А Д Ы  В Ы К Л А Д Ч Ы К А
Г Л Ы Б О К А  В Ы Б У Н А

ШМАТТЫРАЖНЫЯ 
ГАЗЕТЫ РАСКАЗВАЮЦЬ Ва універсітэтах краіны

П а  дарогах чатырох рэспублікСтудэнты і выкладчыкі Маскоў- сЕага дзяржаўнага універсітэта імя 
М. В. Ламаносава правялі на мата- цыклах вялікі агітацыйны прабег па дарогах чатырох рэепублік: РСФСР, Беларусі, Украіны і Малда- віі.Маршрут мотапрабега склаў каля 5 тысяч кілометраў. Матацыклістам даводзілася ісці па піашы, прасёл- ках, а ў раёне Асканія-Нова— па стэпу. За суткі яны праходзілі да 350 кілометраў.Самым складаным экзаменам для ўдзельнікаў мотапрабегу былі Крым- скія горы, бо болыпасць з іх на матацыклах у Крым папала ўпер- шыню. Але і гэтае выпрабаванне матацыклісты вытрымалі паспяхова.Удзельнікі прабегу сустрэліся са студэнтамі універсітэтаў Кіева, Одэсы, Кішынева, Днепрапятроўска,

Харкава, прачыталі болып 35 лек- цый і дакладаў для калгаснікаў і работнікаў МТС і соўгасаў. У  Сева- стопалі матацыклісты пазнаёміліся з маракамі крэйсера «Чырвоны Крым».Удзельнікам мотапрабегу ўручана шмат каштоўных падарункаў— тут і мадэль баявога карабля, і разны драўляны кубак, і кнігі. Але асаб- ліва каштоўны падарунак— малень- кі сіні вымпел са значкамі піонер- скіх арганізацый краін народнан дэмакратыі. Яго падарылі матацы- клістам піонеры з народна-дэма- кратычных краін, якііі адпачывалі ў «Артэку».Мотапрабег з’явіўся добрай трэні- роўкай і сур’ёзнай праверкай спар- тыўнага майстэрства ўніверсітэцкай мотасекцыі.
(«Мосновскмй уннверснтет»)

ВЫСТАУКА ДЛЯ ПЕРШАКУРСНІКАУУ Казахскім дзяржаўным універсі- іігзце імя С. М. Кірава арганізавана выстаўка «Аб культуры чытання і метадах працы з кнігаю». У ёй тры раздзелы: «Работа класікаў марксізма-ленінізма над кнігай», «Асноўныя метады працы над кні- гай» і «Даведачна-бібліяграфічныя дапаможнікі для самастоііна пра- цуючых над кнігай».Выстаўка арганізавана для сту- дэнтаў-першакурснікаў.
(«За отлмчную учёбу»).

Студэнцкія брыгады ў калгасахГэтым летам 596 студэнтаў Том- скага дзяржаўнага універсітэта імяВ. В. Куйбышэва працавалі па ком- еамольскіх пуцёўках у 15-ці кал-гасах Томскай вобласці. Яны выпра-
цавалі 7 338 працадзён. 3 усіх кал- гасаў ва універсітэт прышлі лісты, у якіх праўленні калгасаў з удзяч- насцю пісалі аб рабоце студэнцкіх брыгад.

(«За советсную науку»)

ІІатрэба ў спецыялістах, якія ведаюць замежныя ыовы, увееь час узрастае. Гэта вызначаецца ростам міжнародных сувязеіі Совецкага Саюза і тым выключпым станові- шчам, якое ён займае як кіраўнік лагера міру і дэмакратыі. Апрача гэтага, развіццё навукі і тэхпікі ў нашай краіне ставіць перад вышэй- шымі навучальнымі ўстановамі за- дачу навучыць будучых спецыялі- стаў крытычна карыстацца кнігай на замежнай мове для навуковай і вытворчай працы.Сам працэс вывучэння замеж- ных ыоў мае ыногабаковае значэн- не. Ён служыць не толькі агульна- адукацыйным мэтам, але і прыву- чае ўдумліва адносіцца да сваёй роднай мовы. ІІры перакладзе, у нра- цэсе няспыннага пераключэння з замежнай мовы на родную і на- адварот, найболыд яскрана высту- паюць асаблівасці роднай і выву- чаемай моў, лепш пазнаюцца іх катэгорыі.Мне хочацца коратка спыніцца на некаторых недахопах, якія назі- раюцца ў нас, ва універсітэце ў пра- цэсе вывучэння замежных ыоў і даць параду ў іх пераадольванні.Еаб ведаць ыову, неабходна ава- додаць усімі яе элементамі. Іексіка ад граматыкі, як і тэорыя ад прак- тыкі, неаддзялімы. У радзе выпад- каў нездавальняючыя веды- студэн- таў якраз і тлумачацца неразумен- нем неабходнасці гэтага адзінства. Завучваюць граматычнае правіла і асобныя, ілюструючыя яго прыкла- ды, але не практыкуюцца над гра- матычным разборам тэкстаў і не набываюць навыкаў яго гранатыч- нага асэнсавання. Другім недахопам у ведах студэнтаў з’яўляецца няў- менне лагічна чытаць новы тэкст. Робяцца памылкі ў вымаўленні но- вых слоў, адсутнічае інтанацыя. Для студэнтаў, якія вывучаюць, напры- клад, нямецкую мову, характэрны такія памылкі, як змешванне дыф- тонга «еі» і доўгага гука «іе», ня- правільныя націскі, неадрозненне даўгаты і кароткасці галосных, ад- рыў артыкля ад назоўніка.У многіх студэнтаў вельмі бедны запас слоў. Гэта вядзе да таго, што студэнт іншы раз не перакладае

НОВЫЯ ВЫДАННІВыдавецтва Кіеўскага дзяржаў- нага універсітэта імя Т. Г. Шэўчэнкі выпусціла з друку два тамы «Прац Кіеўскага дзярліуніверсітэта», 14-ты том «Студэнцкіх навуковых прац», «Нарысы з гісторыі арганічнай хі- міі ў Еіеўскім універсітэцё».Рыхтуюцца да друку студэнцкія навуковыя працы геаграфічнага, геа- лагічнага і біёлага-глебаведчага факультэтаў.
(«За радянсьні кадры »).

УДЗЕЛ У Ф ІЛ Ь М А ХБолын 100 студэнтаў Кішынёўска- га універеітэта ўдзельнічала ў масавых здымках кінофільма «Іяна», якія праводзіліся кіностудыяй Мос- фільм.50 студэнтаў прымала ўдзел у здымках кінофільма «Звычайная гіеторыя». («Сталннец»).

СТУДЭНЦКІЯ ЛЕКТОРЫІПры студэнцкім клубе Іенінград- скага політэхнічнага інстытута імя М. I. Калініна працуюць пастаянна дзейнічаючыя лекторыі: «Знешняя палітыка СССР і сучаснае міжна- роднае становішча», «Палітычная карта свету», «Марксісцка-ленін- ская эстэтыка», «Руская і совецкая

архітэктура», «Зарубежнае выяў- ленчае мастацтва», «Гісторыя тэа- тра», «Гісторыя музыкі» і іншыя.Вялікай папулярнасцю сярод сту- дэнтаў карыстаюцца кінолекторыі «Наша Радзіма» і «Ераіны народна- дэмакратычнага лагёра».
(«П олнтехнм к»),

тэкст, а пакутліва расшыфроўвае яго. Значэыні слоў з елоўніка бяруц- ца наўгад, у выніку чаго пераклад будуецца на здаг.адках. Часам пе- раклад робіцца паслоўны, чым ска- жаецца родыая мова, у той час, як пры перакладзе патрэбна строга кіравацца правіламі і законамі мо- вы, на якую неракладаецца тэкст. А для гэтага неабходна веданне абодвух моў, з якімі маеш справу. Трэба дамятаць, што значэнні слоў | ішрэбна раскрываць у канкрэтным лексічным акружэнні, зыходзячы са зместу тэкста, улічваючы патр'аба- ванні роднай мовы.Багацце мовы вызначаецца ба- гаццем і рознабаковасцю яе слоўні- кавага складу. Таму неабходна штодзённая праца, як у аўдыторыі, так і дома, над папаўненнем запасу слоў. Для гэтага трэба выпісваць словы і звароты мовы ў спецыяль- ны сшытак-слоўнік, завучваць іх і сістэматычна паўтараць, асабліва ў працэсе чыткі новых тэкстаў. Вя- лікае зыачэнне для напаўяен слоўнікавага запасу і развіцця на- выкаў перакладу мае веданне сістэ- мы словаўтварэння. Нно дае клшч да разуыення законаў напаўнення слоўнікавага запасу вывучаемай мовы, бо на падставе правіл слова- ўтварэння можна вызначыць значэн- не новага ўтворанага слова па яго марфалагічнаму складу.Правільная расстаноўка націскаў, правільнае чляненне фразы і мела- дычнае яе афармленне садзейні- чаюць выпрацоўцы бегласці і вы- разнасці чытання, аблягчаюць разу- ыенне чытаемага. Авалодваючы тэх- нікай чытання, трэба спалучаць ве- данне правіл чытання з абавязко- выы штодзённьш чытаннем уголас хоць-бы на нрацягу 5— 10 мінут.Дастаткова 30— 40 ыінут што- дзённых заняткаў мовай, каб паспя- хова яе вывучыць.Залог поспеху— самастойпая пра- ца студэнтаў, свядомыя і добрасум- ленныя адносіны да ўсіх патраба- ванняў выкладчыкаў.
Б. Ш НЕЕРСОН, 

старшая выкладчыца кафедры 
нянецкай і французскай моў.А Б ‘ Я В ЫУ бліжэйшы час Выдавецтва Беларускага дзяржаў- нага універсітэта імя В. І. Леніна выпускае ў свет зборнік „Вучоныя запіскі11 універсітэта (серыя гео- лага-геаграфічная).Старонак 172. Цана 7 руб.

У канцы кастрычніка сіламі мастацкайг самадзеіінасці універсітэта, сіламі навуковых супрацоўнікаў і студэн- таў філалагічнага факультэта будзе наладжан вечар, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння М. Ю . Лерман- уава.Жадаючыя прыняць удзел у вечары (з чытаннем вершаў, урыўкаў з драматычных і празаічных твораў, з выкананнем рамансаў і музычных твораў на тэмы Лермантава) павінны падаць заяўку ў праўленне клуба універсітэта.
21 кастрычніка (чацвер) у памяшканпі рэдакцыі газеты „За сталінскія кадры“ адбудзецца пасяджэнне літаб'яднання.Запрашаюцца ўсе студэнты, жадаючыя прыняць удзел у рабоце літаб'яднання.Просьба мець з сабой уласныя творы.Пасяцжэнне адбудзецца а 21 гадзіне.

Рэдактар I. ХАЎРАТО ВІЧ.АТ 09523 Мінск, друкарня Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя В. I. Леніна. Тыр. 1000 Зак. 664


