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Юнакі і дзяўчаты, наша слаўная совецкая моладзь! 
Настойліва вывучайце дасягненні перадавой навукі і 
тэхнікі, авалодвайце ведамі прамысловай і сельскагаспа- 
дарчай вытворчасці! Будзьце стойкімі і смелымі ў 
барацьбе за перамогу вялікай справы комунізма ў нашай 
краіне!

(3 Заклікаў ЦК КПСС да 37-ай гадавіны Вялікай Кастрычніцкай 
соцыялістычнай рэволюцыі)

С Л А Ў Н Ы  К А С Т Р Ы Ч Н І К37 год ыазад залпы «Аўро- ры» абвясцілі аб палатку новай эры ў жыцці чалавецтва— эры кру- шэння капіталізма і перамогі кому- нізма. На адной шостай частцы зям- нога шара яркім полымем успыхну- лі агні свабоды і шчасця для про- стага чалавека, які ўпершыню рас- правіў сагнутыя прыгнётам і не- пасільнан нрацай плечы і з упэўне- насцю пакрочыў у будучае.37 год— невялікі адрэзак ча- су, але ён быў дастатковым для таго, каб створаная ў выніку Вялікай Кастрычніцкай еоцыялістычнай рэ- волюцыі соцыялістычная сістэма поўнасцю даказала свае перавагі перад гніючай капіталістычнай.Першая ў свеце дзяржава рабочых і сялян у жорсткай барацьбе з 14 імперыялістычнымі драпежнікамі да- казала сваё права на іенаванне. Яна нерамагла ўсе цяжкасці ўзнаўлен- чага перыяду і ператварылася ў магўтнуіо індустрыяльна-калгасную дзяржаву. У дпі Вялікай Айчыннай вайны яна выратавала свет ад чор- най фашысцкай навалы.I ў дні вайны, і ў дні мірнай стваральнай працы народы совецкай краіны дак-азалі на справе, што яны могўць жыць без капіталістаў і па- мешчыкаў, што яны самі могуць

кіраваць сваёй дзяржавай, паліты- кай якой з’яўляецца палітыка міру і росввіту народаў. Таму СССР стаў магутным маяком, які асвятляе пра- цоўным усяго свету галях да свабо- ды і гачасця. Таму СССР узначаліў непераможны лагер міру, дэмакра- тыі і соцыялізма.Мы ганарьшся тым, што з’яў- дяемся грамадзянамі вялікага Со- вецкага Саюза, шчаслівы тым, што наша навучальная ўстанова носіць імя яго правадыра і заснавальніка вялікага Леніна. Разам з усім совец- кім народам мы ўпэўнена ідзем да вабячых вяршынь цудоўнага бу- дучага чалавецтва— да комунізма.. Расце і мацнее наша Радзіма, а ра- зам з ёй расце і добрабыт працоў- ных. 3 кожным днём прыгажэе наш родтіы горад, расце і пашыраецца наш універсітэт. Гэта ўсё— вялікія клопаты роднай Комуністычнай пар- тыі аб чалавеку працы. I ў гэтае ўрачыстас імгненне, крочачы ў свя- точных калонах па вуліцах прыго- жага Мінска, мы клянёмся, што ад- дадзім усе свае сілы, веды1, пачуцці і імкненні роднай краіне. Мы бу- дзем стойкімі і мужнымі ў барацьбе за перамогу вялікай справы кому- нізма.
С у ст р э ч а  оа с в а д н а к іі р зв о л ю ц ы й н ы х д з ё нНапярэдадні 37-ай гадавіны вялі- кага Кастрычніка студэпты II курса аддзялення геаграфіі запрасілі на свон комсамольскі сход сведкаў неза-

быўных дзён рэволюцыі П. I. Хрып- ко і Г. С. Окулава.3 вялікай увагай і цікавасцю слу- халі студэнты ўспаміны гасцей аб слаўных кастрычніцкіх падзеях.

Раўняцца на перадавых!У першых радах святочных калон мы ўбачым сёння нашых лепшых таварышаў: Галіну Барташэвіч, Рыму Маленчанка, Аляксандра Хоміча, Владзілена Калера, Івана Зяцькова, Уладзіміра Бузака... Ды ці пералі- чыш усіх 368 універеітэцкіх выдат- нікаў, якія радуюць Радзіму добры- мі адзнакамі і актыўнай грамадскай работай!Крыху сумна сёння Владзілену Калеру: гэта яго апошні Кастрыч- нік ва універсітэце. Праз восем месяцаў ён закончыць хіміч- ны факультэт. А пасля— сама- адданая праца ў сярэдняй школе ці лабараторыі завода. I калі Вла- дзілен думае аб гэтым будучым, грудзі яго поўняцца шчасцем і спадзяваннем. Ён мае права на гэтае шчасце! За яго ён змагаўся на франтах Айчыннай вайны. Аб ім ён думаў у незабыўны дзень 7 ліста- пада 1943 года, калі ўпершыню стаў камандаваць агнём зенітнай батарэі, якая тады збіла тры варо- жыя самалёты і не дазволіла фа- шыстам бамбардыраваць С-маленск. Дзеля гэтага шчасця пасля адзінац- цацігадовага перапынку ў вучобе паступіў ён ва універсітэт. Многа папрацаваў Владзілен напярэдадні Кастрычніцкіх свят. Ён правёў пер- шыя доследы для дыпломнай работы, якая захапіла будучага хіміка. Апра- ча таго Калеру, як адказнаму за на- сценны друк ад партгрупы хімфака, трэба было дапамагчы рэдактарам у выпуску цікавых святочных ну- мароў. Зроблена нямала. I таму так лё.гка на сэрцы ў Владзілена.У напружанай працы прайшлі перадсвяточныя дні і ў студэнта трэцяга курса аддзялення геаграфіі Аляксандра Хоміча. Нядаўна яго вы- бралі сакратаром комсамольскага бюро геафака. Аляксандр імкнецца ажывіць дзейнасць груп, • перанесці туды цэнтр работы.Сёння ў калоне універсітэта мы ўбачым нашых новых таварышаў з юрыдычнага факультэта. Сярод іх— член ІШ СС, студэнт 4-га курса Уладзімір Бузак. Ён спалучае вы- датную вучобу з паўсядзённай гра-

мадскай работай. Для яго— гэта першы універсітэцкі Кастрычнік!3 чыстым сумленнем выйдуць на святочную дэманстрацыю выдатніцы аддзялення рускай мовы і літарату- ры Галіна Барташэвіч і Рыма Мален- чанка. Ні адна хвіліна не прападае для іх дарма. Ды і як-жа інакш? Рыма, як стараста групы, павінна паказваць іншым ва ўсім прыклад. А Галіна адказвае за вучэбны се-ктар ад камітэта комсамола. Яна разумее, што павінна не толькі сама выдат- на вучыцца, але і дапамагаць ін- шым. Многа прышлося ёй папраца- ваць, каб арганізаваць да свята дошку гонару. 56 выдатнікаў— леп- шыя з лепшых— былі занесены туды.Прайшоў усяго год. Але коль- кі новага, захапляючага адбы- лося ў студэнцкім жыцці, як за гэты чае выраслі нашы та- варышы: сакратаром партыйнагабюро фізмата абралі комуністы сту- дэнта 3-га курса аддзялення фізікі, былога воіна Івана Зяцькова, Ста- лінекую стыпендыю атрымала Галі- на Барташэвіч. А колькі паспела зрабіць за гэты год Рыма Маленчан- ка! Яна здала нп выдатна дзве экза- менацыйныя сесіі, атрымала другі разрад па гімнастыцы, паспяхова выканала ролю Дзіаны Міхайлаўны ў камедыі Мінко «Не называючы прозвішчаў». У  перадсвяточныя дні яна працавала над стварэннем вобраза Ані ў п ’есе Чэхава «Вішнё- вы сад».Прышло доўгачаканае свята. Ве- сёла правядуць яго нашы студэнты. Пасля дэманстрацыі Аляксандр Хоміч паедзе ў Вільнюс, каб сустрэцца з роднымі і таварышамі. Рыма запро- шана на студэнцкас вяселле да сваёй аднакурсніцы Валянціны Антончык. А Владзілен Калер, хутчэй за ўсё, сустрэне свята ў кругу сваёй сям’і, разам з маленькім сынам Геран... Той, хто заўсёды ідзе наперадзе, хто паказ- вае іншым нрыклад у вучобе і пра- цы, можа сёння весяліцца ад усяго сэрца!
А. МАЛЬДЗІС.

В, Калер / .  Зяцькоў

Р. Маленчанка

Г. Гарташэвіс
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П А Р І Ы Й І Ш О  РАБОТУ НА НОВЫ, ВЫШЭЙШЫ ЎЗРОВЕНЬ!
Больш увагі выхаваўчай рабоце
(3  выступлення 

т. НАХІМОЎСКАЙ)Выхав.тўчая работа сярод студэп- таў іграводзіцца ўсё яшчэ дрэнна. Многія навуковыя работнікі не прымаюцг. у ёіі ніякага ўдзелу. Калі ў мінулым навучалыгі.гм ’годзе ў нас нранодзіліся палітінфармацыі, то ў гэтым годзс яшчэ і іх няма.Партыйнае бюро прыняло рашэн- не з'амяніць палітіпфармацыі іншы- мі формамі выхаваўчаіі работы, але гэтыя новыя формы пакуль што застаюцца толькі словамі. Стварае- мыя на: факультэтах лскцыйныя бгоро яшчэ ніякай работы пс право- дзяць.Неарганізавана пачалася ў гэтым годзс вучоба ў еетцы партыйнай асветы. ІІа першыя лекцыі ў асобных гуртках не з’явіліся мно- гія слухачы, таму што не ведалі нават, куды іх залічылі.
Л еп ш  к ір а ва ц ь  к о м о а м о л а м
(3  выступлення А. РАКАВА)Кіраўніцтву комсамояам партый- нае бюро ў мінулым навучалг.ным годзе ўдзяляла мада ўвагі. Уся ра- бота зводзілася да таго, што на бюро разглядаліся планы работ камітэта комсамола. Алс як гэтыя планы праводзіліся ў жыццё, партыйнае бюро ведала дрэнна, бо члены бюро не бывалі на насядзкэннях камітэта, а таксама на комеамольскіх сходах.Праўда, партбюро некалькі разоў заслухоўвала справаздачы комса- мольскіх бюро факультэтаў, але ад гэтага білло мала карысці, таму што партыйнае бюро нс старалася выеветліць прычыны недахопаў, а больш за ўсё абмяжоўвалася кры- тыкай комсамольскіх кіраўнікоў за дрэнную работу.Палеппіыць работу шматтыражнай газеты

(3  .выступлення
В. СІКОРСКАГА)Партыйная арганізацыя і ітар- тыйнае бюро прарабілі значпую ра- боту, але разам з тым у нас маец- ца ншат недахопаў. Я застанаўлюся на рабоцс газеты «За сталінскія кад- ры». Я праглядзеў матэрыялы газе- ты за С месяцаў, але не знайшоў амаль ніводнага сур’ёзнага матэ- рыялу на навуковую тэму. Як пра- віла, у газеце змяшчаюцца справа- здачы, а таксама слабыя заметкі Іаб рабоце кафедраў. Так, напрыклад, у пумары ад 18 кастрычніка пера- давы артыкул «За вучобу, сяб- ры»— слабы. У  ім толькі адны громкія фразы, заклікаючыя з пер- шых дзён нрыняцца за вучобу. У газеце ёсць артыкул тав. Ігнаценві, а.іе, на лсаль, гэты артыкул не па- казвае на канкрэтных прыкладах, як лснш праводзіць сходы: указ- ваецца аб разгортванні крытыкі і самакрытыкі— і болып нічога. Ёсць там артыкул тав. Захаравай, які з’яўляецца зборам фактаў. Ыасцца таксама і падборка «Па універсітэ- ту», але яна, трэба сказаць, слаба- ватая: ІІартбюро універсітэта, а таксама кафедра тэорыі і практыкі совецкага друву не надаюць па- трэбнай увагі друку. Свлад рэдва- літіі не ўвамплевтован. Мне здаец- ца, што неабходна пераняць вопыт Маскоўсвага, Саратаўскага, Свсрд- лоўсвага і іншых уіііверсітэтау і падабраць у склад рэдкалогіі паву- ковых работніваў.

★  -А
Оа еправаздачна-выбарчага партыйнага сходу

28 кастрычніка адбыўся справаздачна-выбарчы сход партыйнай аргані- 
зацыі універсіт эт а. 3  дакладам аб рабоце партбюро выступіў сакратар 
бюро !. М . Ігнаценка. У  разгарнуўшыхся спрэчках выступіла 16 комуні- 
стаў, якія ўскры лі істотныя недахопы ў  рабоце бюро і ўнеслі рад каш- 
т оўных прапаноў. С х о д  прызнаў работу бюро здавальняючай і прыняў 
раш энне, якое накіравана на далейшае палепшанне партыйнай работы. 
Абраны новы склад бюро ў  колькасці 11 чалавек і дэлегаты на раённую

партыйную канферэнцыю.

3 д а к л а д а  1. М.  І Г Н А Ц Е Н К ІГалоўнай задачай партыіінага бюро і ўёёіі партыйнай арганізацыі уні- версітэта за справаздачны перыяд было забесггячэнне падрыхтоўві вы- совавваліфікаваных спецыялістаў для розных галін народнай гаспа- даркі і культуры враіны.Выконваточы патрабаватгаі Пар- тыі і Совецкага Урада ў справе падрыхтоўкі высокакваліфікаваных кадраў, партарганізацыя, рэвтарат, кафедры штодзённа ўвагу на вучэбнага працэсу.Кафедры перагледзелі праграмы і планы левцыйных і лрактычных заняткаў у напрамку наблізкэння іх да патрэб вытворчасці. У праграму па аналітычнай хіміі ўключаны та- кія пытанні, як аналіз глебаў, угнаенняў, прэпаратаў, якія ўжы- г.аюцца для барацьбы са іпкоднікамі сельскай гаспаракі. ІІа ІТІ і ІУ кур- сах біёлага-глебавага факультэта ўведзены спецкурсы, непасрэдна звязаныя з сёльсвай гаспадаркай. Псрагледжаіга тэматыва курсавых, дыпломных работ і дысертацый, аб- меркаваны многія павуковыя працы і дапаможнікі.На кафедрах праводзілася ўзаема- наведванне лекцыіі, сценаграфа- ванне і абмсркаванне гэтых лекцый. Еантроль за якасцю лскцый асаб- ліва добра быў арганізаваны ка- федрамі дыялектычнага і гістарыч- нага матэрыялізма, беларуевай мо- вы і літаратуры, геалогіі і заалогіі. Партбюро абмервавала работу ка- федраў тэорыі і правтыві совецкага друку, эканамічнай геаграфіі, рус- кай літаратуры і прыняло рашэнне, навіуаванае на ліквідаванне недахо- паў у дзейнасці гэтых кафедраў.У мэтах умацавання кафбдраў вваяіфікаванымі выкладчыкамі вяс- ной было прынята рашэнне аб правядзенні конкурса, які аднак не даў жаданых вынікаў. На двух кафедрах фізіка-матэматычнага фа- культэта конкурс зусім іге адбыуся. Не прайшоў конкурс і на вафедры рускай літаратуры.Назіраюцца факты парушэння працоўнай дысцыпліны як з боку студэнтаў, так і з бог.у выкладчы- каў. Неаднаразова зрываў заняткі без уважлівых прычын член КПСС тав. Талкачоў. У  гэтым годзе рьітан- не курса лекцый па совецкай літа- ратуры на аддзяленні журналістыкі сарваў комуніст тав. Сторажаў. За парушэнне працоўнай дыс- цыпліны тт. Талвачоў і Стора- жаў атрьшалі партыйнае спаг-

сходах і пасяджэннях партыннага бюро абмяркоўваліся пытанні па- станоўкі навукова-даследчай работы на кафедрах, факультэтах і ва ўні- версітэце, а таксама пытанні аб СН'Г і аспірантах усіх гадоў навучання.У гэтым годзе закончылі доктар- скія дысертацыі тт. ІПашкоў, Фёда- раў, Фішэр, заканчваюць— Ларчая- ка, Сцяпанаў. Сур’ёзна працуюць над д'октарскімі і кандыдацкімі дысерта- тт. Шмыгаў, Нячай, Аза-накіроўвалі цыямісістэматычйае паляпшэнне' рэнка, Тамашэвіч, Шнеерсон, Рагоў-скі і другія. Датэрмінова абара- ніў кандыдацкую дысертацыю комуніст I. Науменка, у тэрмін—  Міронаў.Надзвычай марудна, або зусім не працуюць над доктарскімі ды- сертацыямі тт. Баркаё, Раманоўскі, Шкляр, Нахімоўская, Панкратаў, Калішэвіч, Бірала, Зярніцкі і другія.Сур’ёзным недахопам навукова- даследчых прац нашых вучоных з’яўляецца тое, што ў іх рэдка вы- рашаюцца праблемы, якія-б мелі вялікае навуковае і народнагаспа- дарчас значэнне.У рабоце СНТ удзельнічала каля 1000 студэнтаў. Да кіраўніцтва імі былі прыцягнуты лепшыя прафе- сарска-выкладчыцкія сілы. Асабліва добра працавалі гурткі, якімі кіра- валі тт. Вінберг, Жыркевіч, Сцяпа- наў, ІІаўлючэнка, Пратасеня.У сістэме партыйнай асветы уні- версітэта ў мінулым годзе працавалі філасофскія семінары, семінары па праблемах палітэканоміі, па выву- чэнню твораў класікаў марксізма- ленінізма, гурткі па вывучэнню гі- сторыі К1ІСС і палітшколы. Усяго ў сетцы партыйнай асветы займалася 209 чалавек. Аднак Т  тут быў шэ- раг недахопаў: не заўсёды захоў- ваўся прынцып добраахвотнасці ў выбары форм вучобы, у работу гурт- коў уцягваліся людзі старога ўзро- сту, жанчыны з малымі дзецьмі. Нрофсаюзпая арганізацыя самаўхі- лялася ад работы па наладжванню вучобы юесііартыіінлга выкладчыц- кага складу.У бягучым годзе партыйнае бюр», строга захоўвае нрыпцып добра- ахвотнасці ў выбары форм палітву- чобы, прымае меры да ліквідавання іншых недахопаў. Большасць кому- ністаў выказала жаданне вывучаць марксіецка-ленінскўіо тэорыю са- мастойна, што не зніжае, а, наадва- рот, павышае адказнасць партый- най арганізацыі па кіраўніцтву |партасветай. Засталося працягваць работу ўсяго некалькі гурткоў.а рэктарат зволіу іх з 1 СтвораныВялася жорсткая барацьба закліканынанне,работы. „ .„ і-. . . . . . . . .  — ,—  |з парушальнікамі працоўнай д ы -, самастоннан сцыпліны і амаральнымі ўчынкамі сярод студэнтаў. Сем студэнтаў бы.ті выклібчаны з універсі^эта, комуністу Каясамякіну партыйны сход вынее вьімову.У гэтым годзе бачіта паляпшэнне навуковай работы. На партыйных; праходзілі суха, нецікава і не

лектарскія групы, якія дапамагчы комуністам у вучобе. Самастойную работу трэба кантраляваць і сачыць за -тым, каб яна не ператварылася ў шырму для прыкрыцця бяздзей- насці.ІІалітінфармацыі, якія праводзілі- ся у цінулым годзе са студэнтамі,

апраўдалі сябе, хоць для правя- дзення іх накіроўваліся лепшыя выкладчыцкія сілы. Таму партбюро прапанавала замест інфармацый правадзіць на факультэтах лекцыі на актуальныя тэмы.Значную ўвагу партыйнае бюро ўдзяляла і культурна-масавай ра- боце. Аднак у другім семестры старшыня праўлення клуба тав. Іапцёнак пагоршыў кіраўніцтва ра- ботай клуба. Многа недахопаў ў репертуары калектываў мастацкай самадзейнасці. Напрыклад, у рэпер- туар рэдка ўключаліся творы бела- рускіх пісьменнікаў і кампазітараў, слаба вялася работа па ўцягненню новых удзельнікаў у самадзейныя калектывы, мала дэманстравалася навукова-папулярных і дакумен- тальных фільмаў, абмеркаванне пра- гледжаных спектакляў вялося слаба, не чыталіся лекцыі па эстэтыцы для ўдзельнікаў самадзейнасці. Не- здавальняюча кіравалі мастацкай самадзейнасцю на факультэтах ка- мітэт комсамола і прафком.Слаба праводзілася палітыка- выхаваўчая работа ў інтэрнатах. Мала культурна-масавых мера- прыемстваў праводзіў мясцком ня- глезячы на вялікі план.Партбюро дамагалася таго, каб газеты аказвалі дзейсную дапамогу рэктарату, партыйнай і іншым грамадскім арганізацыям у вырашэн- ні задач, якія стаяць перад універ- сітэтам. Іеш п другіх была пастаў- лена работа насценных газет аддзя- лення журналістыкі «За перадавую навуку» і філалагічнага факультэта. «Слова філолага». Да ліку лепшых можна аднесці і газету фізмата. Горш працавалі рэдкалегіі на геола- га-геаграфічным і біёлага-глебавым факультэтах. Многа займалася парт- бюро работай шматтыражнай газеты «За сталінскія кадры». Аднак яна яшчэ но зрабілася дзейсным памоч- нікам партбюро і рэктарата. У  газе- це друкуюцца сырыя вершы, нары- сы, фельетоны, данускаюцца гра- матычныя памылкі.Нягледзячы на вялікую работу, якую прарабіла шіртбюро з дапамо- гай камітэта ЛКСМБ і прафкома іга культурнаму выхаваяню студэнтау, яна ўсё янічэ знаходзіцца на нізкім узроўні.Уноў абранаму партыйнаму бюро трэба янічэ болын узмацніць работу па палітычнаму выхаванню студэн- таў. Зараз перад партыйнай аргані- зацыяй універсітэта стаяць вялікія задачы. НОВЫ СКЛАДСакратаром партбюро абраны т. 
I. М. Ігнаценка, намеснікам па па- літыка-выхаваўчай рабоце— I. Н. 
Лушчыцкі, намеснікам па арганіза- цыйна-масавай рабоце— М. В. Пры- 
лепка.

У З Н Я Ц Ь  В У Ч З Б Н У Ю  
І  Н А В У К О В У Ю  Р А Б О Т У

(3 выступлення 
К. І. ЛУКАШОВА)Перш за ўсё мне хочацца адзна- чыць топ факт, што ў склад наша- га універсітэта ўлілося 950 студэн- таў. і звыш 50 выкладчыкаў юры- дычнага факультэта.У нас зараз 3500 студэнтаў на стацыянары і 2500 на завочным аддзяленні. У той-жа час мы маем усяго 23 прафесары, гэта значыць, што мы не разлічваем яшчэ такім лікам вопытных, высокакваліфака- ваных выкладчыкаў, якія-б змаглі задаволіць нашы патрэбы. Галоў- ным чынам, ад гэтага церпіць наву- ковая работа. Таму галоўнай нашай задачай з’яўляецца ўмацаванне кад- раў. За мінулыя два гады ўсяго 6 чалавек было накіравана ў дак- тарантуру, а праз 2— 3 гады нам трэба мець каля 50 •дактароў і пра- фесараў навук.У вучэбна-выхаваўчан рабоце ў нас яшчэ многа недахопаў. Многія выкла.дчыкі ўсё яшчэ вядуць лек- цыі на сярэднім узроўні. Хочацца, каб гэты «сярэдні ўзровень» пады- маўся да болын высокага. Асноў- най крыніцай дапамогі павінны з’явіцца кафедры факультэтаў. У нас усе кафедры вялікія і склад іх добры, але некаторыя з іх пра- цуюць яшчэ слабавата. 21-шы з’езд Комуністычнай партыі Белару- сі адзначыў, што ва універсітэце не распрацоўваюцца сур’ёзныя тэ- мы, якія-б мелі народнагаспадарчае значэнне.Вялікім недахопам навукова-да- следчай работы з’яўляецца таксама тое, што ў нас яшчэ не выдана пі- воднага падручніка і вучэбнага да- паможніка. Да таго часу, пакуль нашыя кафедры не выдадуць добрых падручнікаў, будуць гаварыць пра наш кадектыў, як пра слабы і даетаткова працуючы.
Сур‘' ‘ёзней займацца 

кастацнай самадзейнаспо
(3  выступлення Г. Герасімека)У нас вельмі мала ўвагі ўдзяляец- ца развіццю мастацкай самадзей- насці. Дакладчык адзначыў, што в7 універсітэце ў сучасны момант пра- цуе 20 гурткоў мастацкай сама- дзейнасці. Па-мойму, правільнен быбо-б сказаць «працавала». Асаблі- ва на факультэтах гэтая работа за- раз зусім замёрла, а комсамольская і профсаюзная арганізацыі нс надаюць ёй патрэбнай увагі. Дэкламатараў не рыхтуюць. Звычайна на вечарах пасля даклада пачынаюцца танцы. Чаму? Таму, што няма новых нума- роў у існуючых кал.ектываў сама- дзейнасці, а са старым рэнертуарам няёмка выступаць у каторы раг перад студэнтамі.-Скора пачнецца агляд мастацкаг самадзейнасці горада. 3 чым мы вы- ступім? Ііад гэтым пытаігаем па- трэбна сур’ёзна задумацца грамад- скім арганізацыям універсітэта асабліва комсамольскаму і профеаюз наму кіраўніцтву факультэтаў.ПАРТБЮРОУ склад бюро ўвайшлі Т. А. Ба 

зылеў, А. А. Волк, К . I. Лунашоў
А. Я. Малышэў, Г. А. Павецьеў 
А. Ф. Патрын, П. Ф. Пратасеня 
Н. Е. Рагозін.
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( Чатыры ?ады назад Іван 
Якаўлевіч Науменка завочна. 

< закончыў Беларускі дзяржаў- 
; ны універсітэт імя В. I. Леніна 

і. паступіў у  аспірантуру па 
кафедры беларускай мовы і 
літпратуры. А да гэтага ён 
працаваў пяць год карэспан- 
дэнтам абласной газеты „ Со - 
вецкае Палессе" і рэспублікан- 
скай газеты „ Звязда*.

Іін часта бывад у  калгасах, 
добра вывучыў жыццё сель- 
скіх працаўнікоў. Работа ў  
гпзеце дапамагла яму потым 
выбраць тэму дысертацыі— 
„Праца ў  творчасці Я ■ Бола- 
са."

...Успамінаюцца дні', калі 
пасля работы ў  рэдакцыі да- 
водзілася пераглядаць дзссят- 
кі кніг, узнаўляючы ў  памяці 
забытае ці выпадкова ўпушча- 
нае. У  чэрвені 1954 года 
адбылася абарона дысертацыі, 
і Іван Якаўлевіч атрымаў 
ступень кандыдата філалагіч- 
ных навук. 3  пачатку новага 
навучальнага года яму ўж о  
даручылі весці семінарскія за- 
няткі і чытаць курс лекцый 
па гісторыі беларускай літа- 
ратуры.

Цяпер малады выкладчык 
настойліва п/іацуеУіад сабой, 
папаўняючы і замацоўваючы 
свае веды.

А. НЭЛІНА.

У перадсвяточныя дніДа X X XV II гадавіны Вялікай Еа- стрычніцкай рэволюцыі студэнты «ддзялення журналістыкі нашага універсітэта падрыхтавалі ў падару- нак студэнтам факультэта журналі- стыкі Варшаўскага універсітэта тры альбомы адкрытак: «Рускае выяў- ленчае мастацтва», «Віды гарадоў
Нядаўна ва універсітэце ад- быўся вечар першакурснікаў. Ве- чар адкрыў загадчык кафедрай фіз- культуры і спорту Е. Ма-ркаў. Ён уручыў граматы і дыпломы пера- можцам асенняга кроса і розыгрыша лершынетва першых курсаў па ва- лейболу і баскетболу. ІІотым перад удзелыіікамі вечара выступіў заслу-

Совецкага Саюза» і «Выяуленчая творчасць совецкага мастака Герасі- мава».Варшаўскія сябры пазнаёмяцца з відамі Масквы, Ленінграда, Кіева, Мінска, з рэпрадукцыямі карцін Рэпіна, Сурыкава, Левітана і другіх рускі.х мастакоў.
жаны майстар спорту чэмпіён СССР і Еўропы па кіданшо молата Міхаіл Ерываносаў. Ён расказаў аб дасяг- неннях совецкіх спартсменаў, аб апошніх міжнародных сустрэчах.Вечар закончыўся выступленнямі спартсменаў-разраднікаў: гімнастаў. штангістаў, баксёраў.

НА РЭПЕТЫ ЦЫ І ДРАМ КАЛЕКТЫ ВУ

3 кожным годам мацнеюць сувязі паміж студэнтамі нашага універсітэ- та і Бейарускага політэхнічнага ін- стытута імя I. В. Сталіна. Студэнц- кія калектывы абменьваюцца вопы- там у ііавукова-дасле'дчай рабоце, у дзейнасці комсамольскіх актывістаў, наладжваюць абменныя выступлен- ні мастацкай самадзейнасці. *У  спартыўнай зале універсітэта адбыліся спаборніцтвы студэнтаў- першакурснікаў па валейболу. У спаборніцтвах удзельнічалі мужчын- скія і жаночыя каманды факуль- тэтаў. Першымі сустрэліся жаночыя каманды філалагічнага і хімічнага факультэтаў. Ва ўпартай барацьбе перамаглі філолагі. У фінале яны еуетрэліся з камандай геолага- геаграфічнага факультэта, якая пе-
У клубе нашага універсітэта адбыўся вечар, прысвечаны пя- цігоддзю з дня гібелі выдатнага украінскага пісьменніка-змагара, пал кага публіцыста Яраслава Галана.

Дяпер студэнты універеітэта рых- туюць для сваіх сяброў радыёпера- дачу, прысвечаную жыццю і спра- вам універсітэта. Студэнты політэх- нічнага інстытута пазнаёмяцца' з гі- сторыяй Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя В. I. Леніна, з тра- дыцыямі яго выхаванцаў, даведаюц- ца аб буднях старэншай навучаль- най установы рэспублікі.=і:рад гэтым выйграла сустрэчу ў каманды фізіка-матэматычнага фа- культэта. Пераможцамі аказаліся спартсмены геолага-геаграфічнага факультэта.Сярод мужчынскіх каманд у фі- нал выйшлі каманды аддзялення журналістыкі і геолага-геаграфіч- нага факультэта. Апошняя каманда атрымала перамогу і заваявала пер- шае месца.❖ Даклад аб жыцці, творчасці і ба- рацьбе Яраслава Галана зрабіў сту- дэнт V курса аддзялення журналі- стыкі П. Ткачоў.

Еалі на сцэну падпімаецца Еузьмз Львовіч Рутштэйн, шум змаўкае. Члены тэатральнага калектыву ўважліва слухаюць свайго кіраўні- ка.1 —  Сёння мы працягваем мізан-сцэніраванне першага акта,— гаво- рыць ён.— ІІаўторым пачатак акта.Імгненне сцэна пустая. Потым і выходзіць Муза Заелонава, якая рэ- | летыруе ролю Дуняшы. У яе руках абломак стула, які замяняе патрэб- | ны па ходу дзеяння падсвечнік.! Услед за ёю на сцэне з’яўляецца ( Аркадзі Рудон.—  Прышоў поезд, слава богу. Якая гадзіна?— старанна басіць ён, выконваючы ролю Лапахіна.1 Еузьма Львовіч уважліва назірае за кожным рухам выканаўцаў. Ён , часта перарывае рэпетыцыю, каб ' зрабіць заўвагу, як лепш сыграць ’ тую ці іншую сцэну, растлумачвае сэнс незразумелай фразы. Зноў і зноў паўтараецца ўрывак, пакуль не загучыць ён па-сапраўднаму, пакуль вопытны рэжысёр нс ўловіць таго, што ён называе «ансамблем спектакдя», г. зн. узгодненых, ла- гічна апраўданых дзеянняў усіх вы- канаўцаў.

Тыя, што не загшты ў рэпетыцыі, выконваюць ролю гледачоў.Яны ўжо некалькі разоў бачылі сцэну паяўлення Епіходава, але, нягледзячы на гэта, не могуць утрымацца ад смеху, назіраючы за тым, як гэты фізічна нязграбны ча- лавек, прэтэндуючы на адукава- насць, натыкаецца на стулы, га- ворыць бязглуздзіцу і штохвілінна трапляе ў няёмкія становішчы. Сён- ня гэтую ролю выконвае Анатоль Лунін. Яму не ўдаецца сцэна выха- ду, калі Епіходаў, зачапіўшыся за етупеньку, павінен расцягнуцца на падлозе. Сцэну прыходзіцца паўта- рыць некалькі разоў. I Анатоль па- дае, пакуль рэжысёр не гаворыць задаволена:—  Пойдзем далей.Так праходзіла адна з рэпетыцый пьесы А. II. Чэхава «Вініііёвы сад».Шосты год існуе ва універсітэце тэатральны калектыў. За гэты час ён здзейеніў 8 пастановак па п’есах рускіх і беларускіх пісьменнікаў. «Вішнёвы сад»— дзсвятая работака- дектыву. А. ДЫМАV.
Н  А Ш ЫЦікавым і рознабаковым жыццём жывуць студэнты нашага універсі- тэта. Еожную раніцу заклікальна звіняць званкі, і тысячы юнакоў і дзяўчат запаўняюць аўдыторыі. А пасля заняткаў ажываюць спартыў- ныя пляцоўкі, распачынае сваю ра- боту клуб, дзе праводзяцца рэпеты- цыі драматычнага, харавога, харэа- графічнага, струннага і іншых ка- лектываў мастацкай самадзейнасці Сёння мы расказваем аб буднях універсітэцкай моладзі.На першым здымку вы бачыце чыталыіую залу універсітэта, дзе самастойна працуюць сотні сту- дэнтаў. Акрамя гэтай залы да паслуг студэнтаў добра абсталяваныя ка- бінеты, лабараторыі. *Вялікай папулярнасцю сярод сту- дэнтаў рэспублікі і вучняў сярэдніх школ карыстаецца універсітэцкі му- зей. Толькі за гэты год у музеі пабывала 178 экскурсій, у склад якіх уваходзіла да 6000 чалавек. Вы бачыце (другі здымак) загадчы- ка музеем Ф. Н. Вароніна, які знаё- міць вучняў Новадворскай сярэдняй школы з экспанатамі музея.А гэта (трэці здымак) аматар паслухаць радыё— студэнт аддзялен- ня журналістыкі Г. Зотаў. Шмат вольнага часу ён праводзіць у лен- комнаце інтэрната па вуліцы Сверд- лова ля радыёпрыёмніка. Вечарамі

Б У Д Н Іленкомната запаўняецца студэнтамі, якія жадаюць лачытаць новыя га- зеты, часопісы. Тут часта наладж- ваюцца цікавыя лекцыі, сустрэчы з дзеячамі мастацтва рэспублікі.Нядаўна ва універсітэце адкрыў- ся новы, юрыдычны факультэт. Ся- род студэнтаў-юрыстаў многа здольных спартсменаў, аматараў валейбола, баскетбола. Вы бачыце лдомант міжкурсавых спаборніцтваў па баскетболу на юрыдычным фа- культэце (здымак чацверты).Наогул ва універсітэце любяць і паважаюць спорт. Самыя мужныя і емелыя ідуць у нарашутны гурток, у якім ужо другі год інструктарая працуе студэнтка IV курса аддзялен- ня журналістыкі Тамара Сарока. За гэты час яна падрыхтавала нямала парашутыстаў-епартсменаў. Сярод іх трэцеразраднікі студэнтка другога курса хімічнага факультэта Л. Еаз- лоўская, работніца картаграфічнай фабрыкі 3. Іакціонава і іншыя. На пятым здымку вы бачыце Т. Саро- ку, якая праводзіць заняткі са сту- дэнткай II курса аддзялення бела- рускай мовы і літаратуры Е. Сіляў- ка.Яшчэ многае можна расказваць аб будзённых справах нашых студэн- таў, якім універсітэт дае не толькі вялікую навуковую, але і культур- ную і фізічную падрыхтоўку.
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Алесь Чабор.

Ноч. Марозіць. Снег рыпіць, 
Быццам цукар крохкі.
Удаль бягуць, гудуць слупы. 
Свежа. Слаўна. Лёгка.

Абажур жывы нябёс 
Зорамі затканы.
Па-над шляхам строй бяроз 
Шэранем прыбраны.

Апрануты ў  лёд-граніт 
Шнур калгасных вуліц 
Электрычнасцю заліт.
Светла так, утульна.

Клуб ажыўлен, як заўжды, 
Людна тут, вясёла:
Цягне ўсіх прыйсці сюды—
І старых і моладзь.

Лье гармонь у  ціш начы 
Срэбра гукаў дзіўных.
Песня мкнецца ў далячынь 
Звонка, пераліўна,

Песня птушкаю ляціць 
Аж да зораў ясных.
Аб шчаслівым, аб жыцці,
Аб жыцці калгасным.

Чуйна спіць ваколле. Поўнач 
Зямлю абняла.
Месяц лье з даёнкі поўнай 
Малако святла.

Ветрык ліпеньскі даносіць 
Сена-чаю пах.
Перашэпт буйных калоссяў 
Чуецца ў  жытах.

Разышлася моладзь з клуба. 
Песні! Не да сну!
Вось хлапец з дзяўчынай любай 
Ўздоўж ракі імкнуць...

Ш  я л  В Ё С Ц Ы  К А Л Г А С Н А Й  
Па дарозе ў калгас

Узмахі шапак, поціскі рук-і,
Смех, перамешаны з сігналамі машыны, 
Вяс'елы гурт студэнцкі гаманкі...
I  еось з асфальтам зашапталі шыны.

Мінаем мінскія бульеары, карпусы 
Палі-насустрач, там-лясы, імшары 
I сталлю ззяюць рэчак паясы, 
А вецер б‘е струменямі ў  твары.

Крылом поўнеба хмара абняла.
Ды, дождж калючы, перастань старацца,
Бо, як-ні-як, ўся грамада з.магла
Пад плашч адзіны, як пад дах схаеацца.

— Гэіі, стараста, прыпеўкі
запяеай!—

Хтось жарт па адрасу , начальства*
пасылае.

— Ого, як на вяселле Нікалай:
Гармонік, бач, у  вёску дастаўляе.

— Ну што-ж тут дзіўнага? Дзень праца-
ваць,

Настане-ж вечар.. Дык я еыйду з хаты,
Гармонік расцягну, — хоць да зары спя-

еаць,
Будзіць прасторы песняю крылатай.

Пад жарты, смех імчыцца жеа-
еа ГА З ,

Дармо, што дзе на рытеінах і ска■
чам..

А неўзабаве нас сустрэў калгас,
Узмахі шапак, поціск рук гарачых.

Ураджайная шчодрая восень 
ДзеЦзень і ноч на таку гаспадарыць.
Але сёння дружней разлілося 
Рэха песні пад гул малапгарні.

Бо з калгаснай дзяўчынай чарнявай 
Локаць к локцю за ўеішнай работай 
Стаў студэнт загарэлы, рухавы, 
Теар на сонцы іскрыцца ад поту ..

Зеычна, зграбна трымаючы еілы,
Хлопцы гурбы саломы кідаюць.
Вось дзе трэба і шчырасць і сіла— 
Бачыш, сцірты, бы гмахі ўзрастаюць'

А дзяўчаты з запалам гарачым 
Ў  барабан падаюць—не шкадуюць.

Малацьба
„Што за хлопцы студэнты-па- 

бачым:
. Моў, управяцца ці забуксуюць?"

Толькі ў  гразь мы не ўдарымся гпварам: 
Хіба ў  нас мазалі ўж о астылі?
Ці-ж  даўно мы з бацькамі, братамі 
Малацілі, аралі, касілі?

I сябры налягаюць старанна...
Не адна заглядзіцца употай,
Бо хлапцоў выбіраць вечарамі 
Крыху позна—прыкмець за работай!

А тым часам, налітае сонцам,
У  засек залатым вадаспадам 
Зерне еажкае льецца бясконца,

Нібы нашае шчасце і радасць.

В е ч а р ы н к а
Б. ПУРАЎКІН

Заліўчаты звонкі гармонік 
Гамоніць суладна з абцасам.
Калгасная мвладзь сягоння 
Танцуе з студэнтамі разам.

Усмешкамі сеецяцца теары 
У  „польцы“ еіхрыстай і. хуткай. 
Шчасліеыя кружацца пары,
Аж  вецер гуляе ў  закутках.

I колькі агню, весялосці 
У  сэрцах студэнтаў, аратых.
Ды толькі сумуе чагосьці 
Танго і факстротаў аматар.

Глядзіць ён на пары скептычна, 
Падбрытыя ссоўеае бровы:

Не змаўкаюць да заранак,
Будзяць ночы ціш.
Песні звонкія каханых 
Аб вясне ў  жыцці.
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—Ды гэта-ж зусім не пластычна, 
Ніколькі не модна, не ноеа.

Іін плаўнасць цудоўнага еальса 
Аддасць за крьіўлянне факстрота,
За пошласць нікчэмных рамансаў— 
Народнае песні. пяшчоту.

3  пагарднай усмешкай на твары 
Стаіць ён, нікім не прызнаны,
I ў  танцы за параю пара 
Яго абмінаюць старанна.

I  добра ў  клубе прасторным 
Усім жартаваць і смяяцца.
3  такім-жа юначым задорам, 
Як гэтак нядаўна у  працы.

Гіачало сваю работу літара- 
турнае аб‘яднанне, створанае 
пры нашай газеце. Літаратур- 
нае аб‘яднанне налічвае каля 
25 маладых паэтаў і празаі- 
каў, Яно значна папоўнілася ў 
гэтым годзе за лік літара- 
турнай моладзі, якая прышла 
ва універсітэт на першыя кур- 
сы. Нядаўна адбылося першае 
пасяджэнне, на якім былі аб- 

меркаваны творы студэнтаў- 
першакурснікаў Бураўкіна, Зу- 
ёнка, Чабора, Лепесіна, Фрало- 
ва і другіх.

У сённешняй літпадборцы га- 
зета змяшчае лепшыя вершы, 
абмеркаваныя на аб‘яднанні

С. ЛЕПЕСЯН
Р О Д Н Ы Е  М Е С Т АМне нс забыть наштг тнхне улнцы, Сннтся ночамн наш сад:Там под встрамн деревья сутуіятся II шеле'стнт лнстопад.С грустыо прнпомннтся всякаявсячннаII нн за что не забыть,Будто бы с детства нам кем-то назначеноІІомнпть, грустпть н любнть. ІІросто, неярко— н помннть-то нечего,ІІе о чем вроде тужпть.Сколько ведь было краснвого встречено, Сколышм прпвык дорожнть!ІІо не сотрут ннкакне ішденігя В памятн горстку землн Пуеть не краснвую, ту, где срожденняІі сердцу навск прнрослнТропкп в ітолях друг на друга похожне, ІІвы, что пруд стерегут,Клёны, что улнцей, будто прохожіге, Нетороплнво ндут.II уезжая, мы ходгтм тревожттые, Словно бопмся забыть Весь этот мнр в чемоданы дорожпые, С мылом своігм ПОЛОЖІІТЬ.Першыя семінарыНа першых курсах філалагічнага студэнтаў. Амаль не быю на занят-факультэта адоьшся першыя семі- нарскія заняткі па асновах марк- сізма-ленінізма. Гэтыя заняткі пака- залі, што студэнты сур’ёзна ўзяліся за вывучэнне першакрыніц. Асноў- ныя пытанні тэмы «К. Маркс і 

Ф. Энгельс. «Маніфест комуністыч- нан партыі» студэнты добра засвоі- лі. Многія з іх актыўна выступалі на семінары, самастойна выкладаю- чы пытанні марксісцка-ленінскай тэорыі. Так, студэнтка I курса ад- дзялення рускай мовы і літаратуры Е. Грышачкіна добра асвятліла ў еваім выступленні такое складанае пытапне, як закон абавязковай ад- паведнасці вытворчых адносін ха- рактару прадукцыйных сіл. Грун- тоўным было таксама выступленне студэнткі гэтага-ж курса I. Лушчыц- кай. На аддзяленні беларускай мо- вы і літаратуры да семінарскіх за- няткаў добра падрымтаваліся сту- дэнты А. Лазоўскі, А. Марусевіч, В. Канапліцкі.Аднак першыя заняткі выявілі і шэраг недахопаў. Асноўны з іх—  адсуунасць актыўнасці ў некаторых

ках творчап дыскусіі ў абмеркаван- ні асноўных тэарэтычных пытан- няў. Студэнты не дапаўнялі і нс выпраўлялі выступленняў сваіх та- варышаў. Акрамя таго, студэнты слаба ўвязвалі пытанні тэорыі з жыццём. А гэта з’яўляецца галоў- ным пры вывучэіші твораў класі- каў марксізма-ленінізма. Некаторыя студэнты не ўнікалі ў сутнасць пы- тання, а абмяжоўваліся запамінан- нем асноўных фармуліровак.Каб пазбогнуць гэтых памылак, неабходна пры падрыхтоўцы да се- мінарскіх заняткаў творча засвай- ваць палажэнні марксісцка-ленін- скай тэорыі, а пры адказе— заўсё- ды падмацоўваць іх тірыкладамі з нашага жыцця і з барацьбы кому- ністычных і рабочых партый зару- бежных краін.Творчаму зж асн ш о марксісцка- іенінскай навукі навінны вучыцца студэнты на семінарскіх занятках.
В. СІНОРСКІ,

выкладчьш, кандыдат філасоф- 
скіх навук.

К Р А С В О Р Д
(склаў стуЭзнт аддзілекні журналістыкі I. ГЛАДКІ)

Нядаўна члены гуртка фізіялош чалавека і жывёл заслухалі і абмеркавалі даклад асгііранта Б. Осіпава «Новыя даныя аб фізіяла- I гічнан ролі ўнутраных органаў па- чуццяў».На чарговым пасяджэнні гуртка будуць заслуханы і абмеркаваны

ЦІКАВЫЯ ДАКЛАДЫдаклад студэнтак IV курса Н. Ча- ранкевіч і Л. Пурыновіч «Фізіялогія рыб возера ІТарач» і даклад студэн- та V курса В. Арлоўскага «Марфа- фізіялагічнае змяненне крыві ўпраж-ных коней Беларусі».
В. ПДЎЛОВІЧ.

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ:1. Вядомы рускі крытык. 3. Ву- гляроднае злучэнне. (і. Порт у Бал- гарыі. 8. Забарона ўвоза або вываза тавараў. 9. Газ. 10. Звярок. 11. Піо- нерскі лагср 13. Частка электра- матора. 15. Неад’емная ўласцівасць прадмета. 17. Непрыяцсль. 18. Пэў- ная штогадовая сума, выплачваемая страхавым таварыствам застрахова- наму. 19. Пераўтварэнне. 20. Опера Дэліба. 21. Частка шкілета. 22. Ста- ражытнагрэчаскі гісторык. 23. Хва- роба. 2-1. Авантура. 25. Перавозка грузаў без перагрузак на прамсжка- вых пушстах. 28. Важнсйшая са- стаўная частка жывога арганізма. 30. Урачысты агляд воііск. 32. Спо- саб. 33. Раённы цэнтр БССР. 3-1. Перадавік. 35. Публічная аб’ява.36. Каменнавугальны басенну СССР.37. Абрыс прадмета.
ПА ВЕРТЫКАЛІ:1. Пляцоўка, на якой дзейнічае актор. 2. Горны разбойнік. 4. Дзеяч мастацтва. 5. Чалавск, які дае сваю кроў другім. 6. Асілак. 7. Бразільскі нісьменнік. 12. Карэннае змяненне

грамадскага ладу. 14. Злучэннс ме- ласа па краю тканіны, якая адрозні- тала з ртуццю. 15. Злучэнне некаль- ваецца ад яе колерам, узорам. 30. кіх машын. 16. ІІавуковае сачынен- Невысокае пласкагор’е. 31. Рабочы' не. 26. Частка вулля. 27. Прадстаў- на суднабудаўнічай верфі. нік адной з народнасцей Азіі. 28. [Аэраліт у час яго палёту. 29. Да- і Рздактар I. ХАЎРАТ0ВІЧ.
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