
Н А С У Т Н А Я  З А Д А Ч АН А С Д Е Н Н А Г А  Д Р У К  УФакультэцкія і аддзяленчаскія на- Замест сістэматычнага асвятлення сцекныя газеты з’яўляюцца дзейс- вучобы студэнтаў газета «За перада- нымі памочнікамі дэканатаў, пар- вую кавуку» значную частку аднаго з

Пролетарьй ўсіх  краін, еднайцеся!

тынных, комсамольскіх і профсаюз- ных арганізацый у барацьбе за глы- . бокія веды студэнтаў, за выхаванне ў маладых людзей высокіх мараль- ных і дзелавых якасцей. Іх пачзсны абавязак—усебакоза адлюстроўваць жыццё і паўсядзённыя справы уні- версітэцкага калектыву, мабілізоў- ваць студэнтаў на барацьбу за ўпор- нае і настойлівае авалодванне асно- вамі перадавой совецкай навукі.Семінарскія і практычныя заняткі, напісанне і абарона курсавых і ды- пломных работ, выканакне вучэбных планаў, г. зн. увесь ход вучэбнага працэсу ні на хвіліну не павікен вьпадаць з-пад іх увагі.Трэба прызнаць, што ў бягучым навучальным годзе, у параўнанні з мінулым, насценныя газеты універ- ! сітэта ў значнай ступені страцілі свой баявы дух і вастрыкю выступ- і ленняў. Насценгазеты запаўняюцца малазмястоўнымі заметкамі, часта 1 вельмі далёкімі ад вучобы студзн- таў. Замест аналізу недахопаў у : правядзенні семінараў і практьічных заняткаў, замест дзелавой і прыкцы- повай крытыкі парушальнікаў вучэб- най і працоўнай дысцы.пліны, газеты абмяжоўваюцца агулыіымі разважан- нямі і не нацэльваюць на ліквідацыю маючыхся недахояаў.

! апошкіх нумароў адвяла раздзелу «Сяброўскія шаржы і прэтэнзіі», які запоўнен фантастычнымі рэпартажа- мі аб сустрэчах студэнтаў, будучьіх журналістаў у 197... годзе пасля ўдалых палётаў вакол зямнога шару на «рэактыўных снарадах» і здачы ў кабор інфармацыі аб пуску на Мар- се першага металургічнага камбіната.Членам рэдакцыі гэтай газетьі даў- но пара гірыступіць да сур’ёзнага асвятлення вучобы студэнтаў, а ке лунаць у воблаках, не аддавацца фантастычным ілюзіям. на якія, да- рзчы, у рэдакцыі таксама не хапае ні густу, ні гумару, ні элементарнага ўмення.
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Насценныя газеты выходзяць ад выпадку да выпадку, афармляюцца без мінімальнага мастацкага густу.Усё гэта датычыцца не толькі га- зет «Даследчык» (геолага-геаграфіч- ны факультэт) і «Студзнт гістфака», якія ўжо даўно адрозніваюцца вуза- сцю тэматыкі і навярхоўнасцю сваіх выступленняў, але і лепшых нашых газет «За перадавую навуку» (ад- дзяленне журналістыкі) і «Совецкі хі- мік».Нягледзячы на хое, што ўжо даў- но поўным ходам ідуць семінарскія і практычныя заняткі, толькі некато- рыя з насценгазет змясцілі матэрыя- лы на такія тэмы. Ды і то гэта толь- кі інфармацыйныя заметкі, без ана- лізу недахопаў і станоўчьіх моман- таў у падрыхтоўцы і правядзенні се- мінараў. Мала таго, газета «Даслед- чык» наогул не разумее сутнасці се- мінараў і, магчыма, таму сцвярджае на сваіх старонках, што «ісціна на- раджаецца ў спрэчках—у гэтым сутнасць семінарскіх заняткаў»(?і).

Газета «Совецкі хімік» большую палову сваёй газетнай паласы адвя- і ла дыскусіі «У  чым прыгажосць ча- і лавека?..» Мы не супроць гэтай дыс- кусіі, якая безумоўна прынясе вялі- кую карысць у барацьбе газеты за высокую культуру. Але трэба ведаць меру і не забывацца аб галоўным— аб вучобе і дысцыпліне студэнтаў.Матэрыяламі агульна-папулярыза- тарскага плана запаўняюцца старон- кі газеты «За навуку» (фізіка-матэма- тычны факультэт). Гэтая газета нао- гул абыходзіць маўчаннем пытанні вучобы.Набліжаецца зімовая экзаменацый- ная сесія. За якасную падрыхтоўку да яе змагаецца ўвесь універсітэцкі калектыў. Значную ролю ў гэтай падрыхтоўцы павінны адыграць на- сценныя газеты. На іх старонках патрэбна з нумару ў нумар друка- ваць матэрыялы аб ходзе падрых- тоўкі да сесіі, аб росце ўзроўню ве- даў студэнтаў. ГЕрапагандуючы вопыт самастойнай вучобы лепшых студэн- таў, нельга абыходзіць маўчаннем ні аднаго дрэннага адказу на семінарах, ні аднаго пропуску заняткаў без уважлівых прычын, ні аднаго зрыву лекцый.Толькі праводзячы адзіную, мэта- накіраваную лінію ў асвятленні ву- чэбнага працэсу, расказваючы аб перадавым, смела і прынцыпова вы- крываючы адмоўнае, насценныя газе- ты выканаюць свой галоўны абавя- зак і стануць сапраўднымі памочні- камі грамадскіх арганізацый у ба- рацьбе за высокую якасць вучэбнай і навуковай работы.
В Е Ч А Р П А М Я Ц I С. I. ВАВІЛАВАНядаўяа адбылася навуковая і навук прафесара Ь канферэнцыя, нрысвечаная памяці акадэміка С. I. Бавілава.Клуб універсітэта запоўнілі сту- дэнты, аспіранты і навуковыя су-працоунікіфакультэта.'Змяетоўны дзейнасці С.

фізіка-матэматычнага
даклад «Аб жыцці і I.. Вавілава» зрабіў вучань С. I. Вавілава, доктар фізі- ка-матэматычных навук, прафесар А. Н. Сеўчанка. Дакладчык ахарак- тарызаваў пакойнага акадэміка як выдатнага вучонага і грамадскага дзеяча і расказаў аб яго ролі ў развіцці совецкай навукі.Вялікую цікавасць выклікаў да- клад доктара фізіка-матэматычных

I. Сцяпанава на тзму: «Працы С. I. Вавілава па люменістэяцыі» і даклад загадчыка кафедры тэарэтычнай фізікі дацэн- та Ф. I. Фёдарава «Філасофскія пра- цы С. I. Вавілава». Дакладчыкам быў зададзен рад пытанняў, на якія ўдзельнікі канферэнцыі атрымалі вычарпальныя адказы. Затым пра- фесар А. II. Сеўчанка падзяліўся ?ваімі ўспамінамі аб сумеснай пра- цы з С. I . Вавілавым.У заключэнне ўдзельнікам кан- ферэнцыі быў паказан дакументаль- ны фільм аб жыцці і дзейнасці С. I. Вавілава. М. к.  Ш Ы Д Л О У С К І, в. а. загадчыка кафедры электра-фізікі.

ДАПАМ ОГА ВЫ ТВОРЧАСЦІВялікую дапамогу вытворчас.ці па вывучэнню прыродных рэсурсаў рэспубдікі аказваюць студэнты гео- лага-геаграфічнага факультэта. У гэтым годзе яны даследвалі вадаё- мы ў раёнах асваення новых зя- мель. Другакурснікі геаграфічнага аддзялення займаліся комплексным даследваннеы азёр у Кушмурыскім і Сяміазёрным раёнах Кустанайскай вобласці. Яны выканалі вялікую колькасць морфаметрычных работ па даследванню аб’ёыу -водных мас азёр, іх глыбіні, плошчаў, вывучылі хімічны склад вады і ўмовы развя- дзення рыбы ў гэтых вадаёмах. Даныя даследвання будуць шырока выкарыстаны Міністэрствам соўга- саў КазССР для вырашэння праблем водазабяспечання ў месцах, дзе ствараюцца зараз новыя соўгасы.Студэнты III курса геаграфічнага аддзялення прарабілі значную рабо- ту па даследванню грунтовых вод на тэрыторыі соўгасаў Акцюбінскай і Семіпалацінскай абласцей.Студзнты III і IV курсаў геала- гічнага аддзялення, якія працавалі ў геадагічных атрадах і партыях Казгеолагаўпраўлення і аб’еднання «Казахстаннафта», даследвалі геа- лагічную будову новых месцанара- джэнняў карысных выкапняў.«За отлнчную учебу».Казахскі універсітэт імя С. М . К ІР А В А .
КУЛЬТПАХОД  

У М УЗЕЙНа днях студэнты першага кур- са аддзялення журналістыкі аргані- завалі вультпаход у музен гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Яны на- знаёміліся з дакументамі, якія рас- казЕаюць аб гераічнай барацьбе со- вецкага народа ў гады вайны. 3 цікавасцю разглядалі етудэнты эк- спанаты— сведкі выдатных подзві- гаў беларускіх нартызан, падоўгу заставаліся каля тых, явія расказ- ваюць аб абаронцах Брэсцкай крэ- пасці, аб барацьбе совецкіх людзей у тылу ворага.У  кнізе водгукаў студэнты пакіну- лі таві запіс:«Мы ніколі не забудзем бяссмерт- ных подзвігаў Зоі Еасмадзем’янсвай, Нікалая Гастэла, Віктара 'Талаліхіна, краснадонцаў і іншых герояў, явія загінулі ў баях за Радзіму. Іх жыц- цё— прыклад для совецкай. моладзі ў яе барацьбе за мір, за вомунізм».I. Ш УЦІК, студэнт І-га курса аддзялення журналістыкі.

ПА СТАРО НН А Х  Ш М А Т Т Ы Р А Ж Н Ы Х  Г А З Е Т

1200 В І Д А Ў  Р А С Л І НКалевтыў работнікаў батанічнай станцыі за некальві год сабраў ка- лекцыю розных раслін у 1200 відах.Супрацоўнівамі станцыі право- дзіцца работа па ўкараненню ў кал- гасы вобласці такіх эфіра-масліч- ных кудьтур як парэзнік, гладыш, ірыс, лаванда, казанлыкская ружа, чубушнік і інш.3 кадгасаў вобласці станцыя атрымоўвае вялікую колькасць за-

просаў аб высылцы ўзораў рознага насення кармавых траў, дэкаратыў- ных і іншых раслін, якія калекцыя- мі пасылаюцца ў вёсву.Еожнае лета батанічную станцыю наведваюць экскурсанты з валгасаў, МТС і соўгасаў. У кнізе запісаў яны пакідаюць станоўчыя водгукі.«За кадры».Варонежскі сельскагаспадарчы інстытут.
Прэмія часопіса„Сусветныя студэнцкія навіны*У пачатку года рэдавцыя журна- ла «Сусветныя студэнцкія навіны» запрасіла ўсіх студэнтаў свету пры- няць удзел у трэцін конкурсе жур- нала на лепшае каротвае апавядан- не ці нарыс, паэму або драматычны твор, фотаздымак, малюнак або ка- рыкатуру, адлюстроўваючыя ўсе бакі дзейнасці студэнтаў. Ужо падведзе- ны і апублікаваны вынікі гэтага конкурса («Сусветныя студэнцкія навіны», № 8— 9 за жнівень—  верасень 1954 г.). Усяго прэмірава-

на 23 работы, з якіх дзве з Совец- кага Саюза. Другой прэміі удастое- на се.рыя фотаздымкаў, явія пры- слаў Джангір Эфендзіеў, студэнт ІУ курса юрыдычнага факультэта нашага універсітэта. Па ўмовах конкурса Д. Эфендзіеў павінен атры- маць набор для рьісавання, а так- сама альбом грампласцінав або се- рыю кніг.«За ленннское воспнтанне».Аэербайджанскі дзяржаўны універсітэт імя С . М. К ІР А В А .
К А Б І Н Е Т  Ф А Н Е Т Ь І К ІВялікую дапамогу ў вывучэнні замежных моў авазвае студэнтам філалагічнага фавультэта кабінет фанетыкі. Ён мае навейшую гука- занісваючую апаратуру, схемы і дыяграмы, макеты галасавога апа- рата. Усё гэта дае магчымасць нра- водзіць карысныя практычныя за- няткі па правільнаму вымаўленню. Для студэнтаў рэгулярна арганізоў- ваюцца кансультацыі па агульнаму мовазнаўству і фанетыцы.Спецыяльная апаратура дае маг- чымасць збіраць каштоўную ка- лекцыю запісу моў свету: індый- скай, кітайскай, негрыцянскай і многіх ІН ІН Ы Х .«За радянські кадря».Кіеўскі дзяржаўны універсітзт імя Т. Г. Ш Э У Ч Э Н К А .

СТУДЭН Ц КІ
ЛЕКТОРЫ ЙДакладам аб міжнародным стано- вішчы пачаў сваю работу лекторый філалагічнага факультэта. Тут рас- працавана цікавая змястоўная тэма- тыка, да чытання лекцый прыцяг- нута шырокае кола выкладчыкаў.У бліжэйшы час адбудзецца су- стрэча з пісьменнікамі Масквы, сустрача з удзельнікам Абухаўскай абароны і рэволюцыі 1905 года ра- бочым М. Г. Ерэзавым.Лекцыі чыталоцца па аўторвах у Актавай зале фавультэта.«Ленннградскмй уннверснтет».Ленінградскі ордэна Леніна дзяржаўкы універсітэт імя А. А . Ж Д А Н А В А .Японскія госці ў інстытуцеДнямі ў інстытуце пабывала япон- ская профсаюзная дэлегацыя, якая гасціла ў СССР па запрашэнню ВЦСПС.Асаблівую цікавасць праявілі чле- ны дэлегацыі да арганізацыі рабо- ты на факультэце народаў Ерайняй Поўначы. Дырэктар інстытута А. I. Шчарбакоў падрабязна расказаў га- с.цям аб структуры факультэта, аб арганізацыі вучэбнага працэсу на ім, аб спецыфіцы падрыхтоўкі на- стаўніцвіх кадраў для школ Совец- кай Поўначы.Затым члены дэлегацыі пабывалі на факультэце народаў Ерайняй

Поўначы. Выступаючы перад сту- дэнтамі з Поўначы і студэнтамі другіх факультэтаў, старшыня дэ- легацыі заявіў аб рашучасці рабо- чых Японіі прадухіліць новую вай- ну і жыць у міры і дружбе з совец- кім народам і іншымі народамі све- ту.Пасля азнаямЛення з заняткамі на геаграфічным і іншых фавуль- тэтах госці з вялікай цікавасцю прагледзелі дэманстраваўшыяся ў гэты час у кіноаўдыторыі каляро-выя кінофільмы.«Советскнй учнтель».Ленінградскі педагагічны інстытут.
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К в М С А М О Л Ь С К А Е  Ж Ы Ц Ц Ё

КОМ ОАМ ОЛ ЬОКАЯ АРГАНІЗАЦЫ Я ! ВЫ ХАВАННЕ СТУД 8НТАЎ
Накіраваць работу  

дыпломнікаўІІалітыка-выхаваўчая работа ся- род студэнтаў у многім залежыць ад таго, як гэтаму ўдзяляюць увагу комсамольскія факультэцкія ці аддзяленчаскія арганізацыі, як яны цікавяцца становішчам вучобы, дысцыпліны і быту студэнтаў.Комсамольская арганізацыя аддзя- лення журналістыкі настойліва змагаецца за павышэнне якасці ву- чобы студэнтаў, за павышэнне іх ідэйнага, палітычнага і культурнага ўзроўню.Асабліва вялікая ўвага* ўдзяляец- ца першаму курсу. Большасць пер- шакурснікаў прышлі ва універсітэт са школьнай парты і таму не былі знаёмы з арганізацыяй, метадамі ра- боты і вучобы ў ВНУ. Комсамольскае бюро аддзялення ў першыя-ж дні заняткаў рашыла правесці сход, на якім выдатнікі вучобы старэйшых курсаў падзяліліся вопытам сваёп работы і вучобы з маладымі тава- рышамі. Гэта прынеела жаданыя вы- нікі за выключэннем асобных вы- падкаў, калі на курсе знайшліся ком- самольцы, рашыўшыя, што навед- ванне лекцый, вядзенне канспектаў і выкананне грамадскіх даручэнняў для іх неабавязкова. Многія выклад- чыкі скардзіліся на недысцыплінава - насць такіх студэнтаў, як Фралоў, Пераверзева, Булгакова. Адразу-ж быў скліканы комсамольскі сход, на якім студэнты абмеркавалі і асудзі- лі несур’ёзныя адносіны комсамоль- цаў да вучобы. На гэтым-жа сходзе комсамольцы падверглі справядліван і прынцыповай крытыцы і членаў комсамольскага бюро курса, якія яшчэ слаба рэагуюць і не прыма- юць мер да недастойных учынкаў студэнтаў. Еа гэтым-жа курсе наме- чана правесці сход на тэму: «Аб слаўных традыцыях комсамола уні- версітэта».Першыя-ж месяцы вучобы ў гэ- тым годзе паказваюць, што асабліва дрэнна абстаяць справы з наведван- нем і дысцыплінай на III курсе (комсорг тав. Гаворка). Многія ком- саыольцы гэтага курса дзейнічаіоць па прынцыпу: «мая хата з краю».

Нават сам прафорг курса тав. Рапа- цэвіч зусім безадказна адносіцца да выканання грамадскіх даручэнняў. Бн сам не прымаў удзел ва ўборцы бульбы, калі ўвесь курс ездзіў да- памагаць калгасам, не з’цўляецца на суботнікі, прапўскае заняткі.ІІевыпадковым з’яўляецца той факт, што іменна на гэтым курсе знайшоўся «смяльчак» у асобе сту- дэнта Балаша, які з трыбуны проф- саюзнага с-ходу аддзялення журна- лістыкі заявіў, што на лекцыі ён не хадзіў і не збіраецца хадзіць. Усё гэта сведчыць аб слабай палі- тыка-выхаВаўчай рабоце на III кур- се. Мала зрабіда для выпраў- лення такога становішча і ком- самольскае бюро аддзялення.ІІа другім курсе самай звычай- най з’явай сталі пропускі лекцый, у той час як у мінулым годзе кожны пропуск абмяркоўваўся ўсім калекты- вам курса. Тым больш гэта недара- вальна, што з ліку студэнтаў курса ў гэтым годзе абраны ў кіруючыя органы грамадскіх арганізацый ўні- версітэта многія комсамольцы і ко- муністы. Вывонваючы, безуыоўна, вялікую грамадскуго работу, яны не, заўважаюць, што робіцца на іхнім-жа курсе. ІІават болып таго, часта самі прапускаюць лекцыі.Рашэннем партыйнага бюро уні- версітэта ў гэтым годзе адменена правядзенне палітінфармацыіі. Гэта развязвае ініцыятыву комсамольскіх груп, дае ім магчымасць сваімі сі- ламі праводзіць гутаркі і даклады на тэмы, больга блізкія для студэнтаў.Ііомсамольскае бюро аддзялення рашыла праводзіць на кожным кур- се такія даклады не радзей двух разоў у месяц. Аднак гэтае рашэнне вывонваецца далёка не на ўсіх’ кур- сах. На пятым курсе, напрыклад, яшчэ не прачытана ніводнага дакла- да на палітычную тэму (еакратар комсамольскага бюро курса Г. Чэ- лышава). Адказны за палітыка-вы- хаваўчы сектар комуніст т. Еаленчыц недастаткова патрабуе ад комсоргаў рэгулярнага правядзення такіх да- кладаў і гутарак, а сакратары ком-

самольскіх груп самі не праяўляюць | ініцыятывы і чакаюць абавязкова ўказанняў «зверху».Ііа аддзяленні ёсць лектарская група з 17 комсамольцаў. Яны чы- іТаюць даклады і лвкцыі на лад- |піэфных прадпрыемствах. Але ком- самольскае бюро недастаткова зай- маецца падрыхтоўкай дакладчыкаў і не кантралюе іх работу. У выніку дакладчыкі прадстаўлены самі сабе. Гэта прыводзіць да таго, што нека- торыя з іх, як Ераснеўская, Міха- ленка, за апошні час не падрыхтава- лі ніводнага даклада.Недьга не адзначыць, што ў гэтым годзе на аддзяленці працуюць у болын цесным кантакце комсамоль- ская і профсаюзная арганізацыі. Аднак часам адна арганізацыя, спа- дзяючыся на другую, выпускае з поля зроку якое-небудзь важнае пы- I танне. Напрыклад, ні комсамоль- ! скае, ні профсаюзнае бюро да гэтага ; часу не пацікавілася, як жывуць і студэнты аддзялення ў інтэрнатах, чым заіімагоцца яны ў вольны час. А тут якраз не ўсё абстаіць добра.Недастатковую дапамогу ком- самольскай арганізацыі аказвае і 'партыйнае бюро факультэта. Еалі ў мінулым годзе за козкным курсам былі зацверджаны адказныя з ліку ! выкладчыкаў, якія хоць зрэдку бы- | валі на курсах пасля лекцый і на ’ комсамольскіх сходах, то сёлета сту- дэнты бачаць выкладчыкаў толькі 1 на лекцыях.Комсамольская арганізацыя здоль- на і павінна палспшыць палітыка- выхаваўчую работу на аддзяленні. У гэтым павінна аказаць ёй дапа- могу і партыйная арганізацыя. Партыйны сход філалагічнага фа- культэта заслухаў даклад сакратара комсамольскага бюро аддзялення журналістыкі,. намеціў мерапрыем- ствы па ліквідацыі недахопаў у гэ- тай справе. Трэба чакаць, што гэта дасць жаданыя вынікі, павысіць узровень палітычнага выхавання студэнтаў. Д . ГА Л К ІН .

Падрыхтоўка дынломнай работы—  завяршальны этап у авалодванні спецыяльнасцю, гэта сур’ёзная пра- верка ведаў студэнтаў, праверка та- го, наколысі ён засвоіў асноўныя прынцыпы навуковага дасдедвання. I таму як студэнт-пяцікурснік, так і яго кіраўнік павінны аднесціся да работы з усёй сур’ёзнасцю і адказнасцю.Гэта добра зразумеў калектыў студэнтаў і выкладчыкаў геолага- геаграфічнага факультэта. У асно- ву даследванняў дыпломнікаў тут пакладзены матэрыялы летняй прак- тыкі. Усе пяцікурснікі ўясо ядалі справаздачы аб практыцы, якія ў будучым з’явяцца касцяком дыплом- ных работ. Паспяхова працуюць над сваімі тэмамі В. Курмянскі, Л. Бул- гакова, Н. Асноўская і 3. Альфер. У  іх справаздачах, якія прысвечаны эканамічнай або фізіка-геаграфічнай характарыстыцы раёнаў БССР ці асобнага калгаса, ёсць многа карыс- ных для народнай гаспадаркі прапа- ноў. Выкладчыкі факультэта рэгу- лярна дапамагаюць дыпламантам. Дацэнт Н. Я . Грынблат часта кан- сультыруе студэнта Г. Цвяткова, які працуе над этнаграфічным нарысам аб каягасным жыцці Багушэўскага раёна Віцебскай вобласці. Сістэма- тычна праводзяць кансультацыі выкладчыкі В. А. Дземенц’еў, Н. Е. Рагозін і 0. Ф. Якушка.Вопыт паказвае, што найболып каішгоўнымі з”яўляюцца тыя ды- пломныя даследванні, якія выраслі з курсавых работ або дакладаў у навуковых гуртках. Еалі студэнт працуе над тэмай з трэцяга— чацвер- тага курсаў, ён мае магчымасць здаць работу датэрмінова. Так і зра- біў студэнт 5-га курса аддзялення філасофіі А. Самаль. У  мінулым на- вучальным годзе ў гуртку ён рас- працаваў тэму аб светапоглядзе дзекабрыста Якушкіна, і цяпер за- сталася толькі паглыбіць і распра- цаваць асобныя месцы. Дыпломныя даследванні М. Бясемертнай (II курс аддзялення біялогіі) у сваёй аснове

таксама маюць дыпломныя або кур- савыя работы.Абарона дыпломных работ не за гарамі. I таму нашы грамадскія ар- ганізацыі навінны цікавіцца рабо- тай кожнага дыпламанта. Так і ро- біцца на У курее аддзялення фізікі. Грунорг Э. Гіцэвіч і прафорг Л. За- вадзкі штодзённа сочаць, ці сістзма- тычна працуюць пад дыпломнымі іх аднакурснікі. Выкладчыкі I. Г. Не- крашэвіч, Ф. I. Федараў, Л. А. Бары- саглебскі і А. Е. Турэцкі не ча- каюць, пакуль студэнты самі пры- дуць на кансультацыю, а сістэма- тычна выклікаюць іх да сябе. Трэ- ба, каб на такі шлях сталі ўсе кі- раўнікі дыпломных работ нашаг.ч універеітэта.Павінен выклікаць трывогу той факт, што кіраўнікі ёсць не ва ўсіх дыпламантаў. Згодна з заявай дэкана гістарычнага факультэта тав. Сіда- рэнка, па віне кафедры асноў марк- сізма-ленінізма і гіеторыі філасофіі некаторыц студэнты V курса ад- дзялення філасофіі засталіся без кі- раўнікоў. Не паклапацілася аб ды- пламантах завочнага аддзялення і кафедра гісторыі рускай літаратуры.—  Дыпломнікі нас. бамбардуюцг. пісьмамі,— гаворыць намеснік дэка- на завочнага аддзялення П. Г. Скапцоў,— а мы не можам ім ад- казаць, хто іх кіраўнік, да каго звяртацца за канеультацыямі.Япічэ не ўсім дыпламантам за- бяснечаны добрыя ўмовы для па- спяховай работы. Некаторыя студэн- ты V курса аддзялення матэматыкі не маюць неабходнай літаратуры па дыферэнцыяльнаіі геаметрыі.У пяцікурснікаў аддзялення бія- логіі Т. Малчанаван і А. Бандарчук няма пастаяннага мееца для лаба- раторных работ.Гэтыя недахопы павінны быцт. ў бліжэйшы час выпраўлены з тым, каб кожны пяцікурснік змог паспя- хова і ў тэрмін абараніць сваю ды- пломную работу. А. М А Л Ь Д З ІС .
К О Ж Н Ы  К О М С А М О Л Е Ц — ВАЯЎНІЧЬІ АТЭІСТМарксісцкі погляд на свет, на жыццё, па развіццё пры- роды і грамадства абапіраецца на непарушны фундамент трывалых ве- даў, на гранітныя асновы перада- вой матэрыядістычнай навукі. С-о- цыялістычная ідэалогія канчаткова і безраздзельна пануе ў нашай краі- не. Яна зацвердзілася і порамагла разам з ліквідацыяй старога гра- мадства, разам з пабудовай соцыя- лізма ў СССР. І’этая ідэалогія не- сумяшчальна ні з якой папоўшчы- най, ні з якімі забабонамі.Асноўныя корані рэлігіі ў эксгілу- ататарскім грамадстве, у тым ліку і сучасным напіталістычным,— ву- чыць марксізм,— соцыяльныя. Яны заключаюцца ў страшэннай прыду- шанасці працоўных эксплуатацыяй і, як здаецца працоўным, у поўным іх бяссіллі нерад стыхіішымі сіламі капіталізыа, перад эксплуататарані. 3 жіквідацыяй эксплуататарскіх кла- саў у нашай краіне зніклі корані, якія жывяць рэлігію. Аднак пе- ражыткі старой буржуазнай ідэа- логіі, у  тым ліку і рэлігійнай, усё яшчэ напамінаюць аб сабе і да гэ- тага часу, працягваюць атручваць евядомасць часткі совецкіх людзей.

Еомуністычная партыя, выхоў- ваючы ўсіх совецкіх людзей у духу навуковага светапогляду, заўсёды праводзіла і праводзіць непрьшіры- мую ідэйную барацьбу з рэлігіяй, як антынаізуковап ідэалогіяй. «Еалі ў адносінах да дзярліавы рэлігія з’яў- ляецца прыватнаіі справай і па гэ- таму царква адлучана ад дзяржа- вы,— указваецца ў пастанове ДЕ КІІСС ад 10 лістапада 1954 года,—  то Комуністычная партыя, абапіраю- чыся на адзіна правільны навуковы светапогляд —  марксізм-ленінізм і яго тэарэтычнуы аснову— дыялек- тычны матэрыялізм,— не молга абыякава, нейтральна адноеіцца да рэлігіі, як ідэалогіі, нічога агуль- кага не маючай з навукай».- Навукова-атэістычная прапаган- да, якую праводзіць наша партыя, з’яўляецца састаўной чаеткай кому- ністычнага выхавання працоўных. Яна мае сваёй мэ'тай пашырэнне навуковых, матэрыялістычных ве- даў у масах, паказ беспадстаўнасці, антынавуковасці рэлігійных догм, вызвалекне такім шляхам веруючых людзей з-пад уллыву рэлігійных за- бабонаў. ЦЕ КПСС у сваёй Пастанове з усёй сілай яшчэ раз падкрэслівае,

што мэта нашай антырэлігійнай прапаганды ў сучасных умовах—  гэта ідэалагічная барацьба навуко- вага, ыатэрыялістычнага света- погляду супроць антынавуковага рэлігійнага светапогляду.Вялікую дапамогу партыйнай арганізацыі ў . справе далейшага пашырэння навукова-атэістычнай прапаганды моліа і павінна аказаць вялікая армія нашага студэнцтва, комсамольская арганізацыя універ- сітэта. Статут ВЛЕСМ абавязвае, кожнага комсамольца актыўна пра- водзіць барацьбу супроць рэлігійных забабонаў.Студэнты прыродаведчых і гума- нітарных факультэтаў глыбока вы- вўчаюць асновы і дасягненні сучас- най навукі, яны ўзбройваюцца мар- ксісцка-ленінскім светапоглядам. Задачы нашых комсамольцаў, асаб- ліва старэйшых курсаў, у тым і за- кліочаюцца, каб несці навуковыя веды ў масы, распаўсюджваць іх, дапамагчы вызваліцца тым, хто ве- рыць, з-пад рэлігійнага дурману. Нры гэтым заўсёды неабходна па- мятаць ўказанні партыі, што ба- рацьба з рэлігіяй ёсць барацьба ідэа- лагічная,'што тут недапусцімы аб- разьі і выпады супроць веруючых і слулсыцеляў культу.Каму, як ні студэнтам-комсамоль- цам, 'лягчэй за ўсё паказаць у гу-

тарках і дакладах супроцьстаўлен- не навукі і рэлігіі, растлумачыць, што калі навука абапіраецца на факты з лсыцця, на навуковыя эксперыменты і на вывады, якія правераны і строга падцверджаны на практыцы, то любая рэлігія аба- піраецца толькі на біблейскія і ін- шыя паданні, на фантастычныя выдумкі першабытных людзсй. ~1Іе- абходна паказваць, што навука дапамагае чалавеку ўсё глыбей і глыбей пазнаваць аб’ектыўныя за- коны развіцця прыроды і грамад- ства, прымушае прыроду служыць на карысць чалавека. У гэты-ж час патрэбна на канкрэтным разборы рэлігійных догм аб стварэнні зямлі і чалавека паказаць, што рэдігія затуманьвае свядомасць чалавека, навязвае яыу ілжывае, недарэчнае прадстаўленне аб свету, чым скоў- вае яго творчую актыўнасць і іні- цыятыву.Асабліва вялікую работу па пра- пагандзе навуковага атэізма студэн- тьі могуць і павінны праводзіць у час канікулаў, калі яны раз’- язджаюцца па вёсках, дзе яшчэ во- стра адчуваецца недахоп у кваліфі- каваных кадрах антырэлігійных прапагандыстаў.У  гэтай сувязі неабходна адзна- чыць, што нашы кафедры грамад- скіх навук, асабліва прыродавед-

чых, яшчэ недастаткова ўвагі ўдзя- ляюць такому важнаму пытанню, як дапаыога студэнтам у набыцці навыкаў вядзення навукова-атэі- стычнай прапаганды. Нярэдка бы- ваюць выпадкі, што студэнт- нрапагандыст засвойвае правільнае матэрыялістычнае разуменне таго ці іншага пытання, але ён незнаём з рэлігійным, ідэалістычным яго тлу- мачэннем і пагэтаму аказваецца няздольным, няпоўнацэнным ба- рацьбітом з рэлігіяй. Еафедрам не- абходна сур’ёзна прадумаць і на- меціць канкрэтныя мерапрыемствы па ўвязванню ў лекцыііных_ курсах і практычных занятках пытанняў навуковага атэізма з тым, каб узброіць наша студэнцтва разумен- нем задач, якія стаяць у вобжасці антырэлігійнай прапаганды і ўмен- нем правільна і дзейсна праводзіць гэтуіо прапаганду.Наш вялікі калектыў навуковых работнікаў і студэнтаў можа вельмі многае зрабіць у барацьбе за кан- чатковае пераадоленне рэлігійных перажыткаў у свядомасці людзей. У гэтым і павінны аказаць вялікую дапамогу комсамольцам-прапаганды- стам партынныя і комсамольскія арганізацыі факультэтаў.В. С ІК О Р С К І, кандыдат філасофскіх навук,
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8а творчуш раіоту СНТСярод вышэйшых навучадьных . (кіраўнік— кандыдат філадагічныхустаноу горада Мінска шырока вя- дома сваімі дасягненнямі студэнц- кае навуковае таварыства нашага універсітэта. і  1953— 51 навучаль- ным годзе яно дасягнула значных носпехаў і ў трэді раз заняло нер- ніае месца на гарадскш аглядзе сту- дэнцкіх навуковых работ.На справаздачным сходзе універ- сітэцкага СНТ, які адбыўся нядаў- на, былі надведзены вынікі работы таварыства за мінулы год. Старшы- ня совета СНТ А. Самускевіч у справаздачным дакладзе адзначыў, што асноўнай формай дзеіінасці на- вуковага таварыства была гуртко- вая работа. Колькасць навуковых гурткоў узрасла з 5,7 у 1952— 53 навучальным годзе да 65 у 1953—  1954 г. У  іх удзельнічала каля 1000 студэнтаў. Да кіраўніцтва да- следчай работай студэнтаў прыцяг- нуты лепшыя сілы універсітэта: 19 прафесараў, 56 дацэнтаў і кан- дыдатаў навук, 5 выкладчыкаў і асістэнтаў. Многія з іх сумелі нры- віць студэнтам любоў да навукі. Плённай і цікаван была работа ў гуртку гідрабіялогіі і энтамалогіі ішд кіраўніцтвам прафесара Г. Г. Вінберга. Да лелшых адносяцца і /урткі гісторыі рускай філасофіі 'кіраўнік прафесар I. Н. Лушчыцкі),іялектычнага матэрыялізма (да- цэнт В. I. Сцянанаў), сучаснай бе- ларускай мовы (дацэнт М. 1. Жыр- кевіч), замежнай літаратуры (дацэнт Д. Е. Фактаровіч) і многія іншыя.Умелая пастаноўка работы ў гурт- ках садзейнічала творчаму росту іх удзельнікаў. Аб гэтым сведчыць гарадскі агляд етудэнцкіх навукова- даследчых работ. На аглядзе было прадстаўлена 183 работы. 3 іх 156 работ аднесены да першай і другой катэгорый. Лепшымі з’.'яўляюцца да- следванні студэнтаў .Е . Паповіч, В. Кашэўскай, Н. Цветковай, Е. Ка- мароўскага і другіх.Аднак нараду з нямалымі носгіеха- мі ў рабоце СПТ маюцца яшчэ с.ур’- ёзныя недахопы. .На сходзе адзначалася, што дрэн- на працавалі на працягу навучаль- нага года гурткі рускай фразеалогіі

1 навук т. Базыленка), рускай мовы , (дзцэнт т. Бірала), матэматычнага аналізу (дацэнт т. Дамбін). Бяз- 'дзейнічалі гурткі тэарэтычнан ме- ханікі (кіраўнікі— дацэнты тт. Ха- .іімановіч і Пахута).Выстуніўшы ў снрэчках старшы- ; ня совета СНТ філалагічнага фа- ( культэта 1. Пісарэнка прызнаў, што ! і Ў новым навучальным годзе многа і навуковых гурткоў знаходзяцца | яшчэ ў стадыі раскачкі і работу не | начынаді. Ён адзначыў, што многія студэнты толькі фармальна лічацца ; удзельнікамі гурткоў; за доўгі час | нны не выканалі ніводнай работы. і Аб гэтым сведчыць той факт, што за мінулы навучальны год у гурт- | ках універсітэта заслухана. ўсяго 398 дакладаў. Адсутнасць кантро- лю прывяла да таго, што совет СНТ і яго старшыня А. Самускевіч не ведаюць, чым займаліся асТатнія 600 студэнтаў.Такая неарганізаванасць тлума- чыцца слабым' кантактам у рабоце ламіж советам СНТ, кафедрамі, вы- кладчыкамі і грамадскімі арганіза- цыямі універсітэта. Ыногія кіраўні- кі гурткбў лічаць лішнім займацца арганізацыннай работай у гуртках. Камітэт комсамола і прафкоы абмя- жоўваюць свае адносіны да наву- кова-даследчай работы ўсяго толькі зборам фактаў.На сходзе ўказвалася, што ва ўні- версітэце мала цікавяцца лёсам ра- бот, якія прадстаўляюцца на гарад- скія агляды. Дацэнт т. Фішэр пры- вёў такі прыклад: у мінулым годзе на гарадскім аглядзе былі адхілены работы студэнтаў А. Крыпскага і Л. Ёазачэнка толькі на той падставе, што яны з’яўляюцца дыпломнымі. Між тым, гіершая работа ўкаранёна на Мінскім трактарным заводзе, а другая прынята для надрукавання рэдакцыяй часопіса «Пзвестня Ака- демнн наук СССР».Сход абраў новы еклад совета СНТ у колькасці 9 чалавек. Стар- шынёіі соврта абраны аспірант В. Нядзелька. А. З А Х А Р Э Н К А .

Ф Е Л Ь Е Т О Н

КАЛІ МІНУЛА Д В А Н А Ц Ц А Ц Ь . . .—  Хлопцы, пусціце...— у голасе нросьба і стрыманая пагроза. Але з-за дзвярэй пакоя ,]\» 114 інтэрна- та па вуліцы С-вердлова даносіцца з’едлівы смех.—  ІІусціце! Да д’ябла гэткія жарты!— юнак пачынае выходзіць з роўнавагі і нервозна ірве дзвярную ручку. —  А то выламаю дзве- ры...ІІры гэтых словах см.ех у пакоі цйраходзіць у гамерычны рогат, ад якога дрыжаць шыбы ў вокнах і які палохае нават самых уроўнаважа- ных асоб інтэрната. А юнак, пера- ступаючы на падлозе босымі нагамі і ляскаючы зубамі ад холаду, зноў грукае ў дзверы.—  Чаго глоткі дзярэце? Адкры- вайце!3 дзвярэй суседніх пакояў выла- зяць здзіўленыя заспапыя твары.—  Вы з глузду з’ехалі, ці што?—  Яшчэ пухам не паабрасталі, а ўжо на галовах ходзяць...—  Аіі да першакурснікі! Ну і дурні!— чуецца з усіх бакоў. Амаль увесь чацверты паверх на. нагах.Расчырванелы студэнт першага курса геолага-гсаграфічнага факуль- тэта Ф. Дрык сарамліва ціснецца да вушняка. У вачах яго елёзы, крыў- да на сваіх таварышаў Савіцкага, Тарасіна, Хаценчыка, якія дзеля «забавы» выкінулі яго ў калідор, захлопнуўшы дзверы на. ключ. Ім смешна, як іх сябра нервуе. Толькі не да. смеху жыхарам суседніх па- кояў: хуліганы нарушылі іх ад- пачынак. Самі-ж «жартаўнікі» рані- цой нраспяць першыя лекцыі.Але носпакойна не толькі на чац- вертым паверсе. На трэцім, з пакоя № 73, чуваць нраз лёскат даміно ўзрушаныя галасы студэнтаў П. Жарскага, Н. Дубіна, Е. Зубарава, Еўменава:—  Шэсць— адзін, тры— пяць!I, нарэшце, ўрачысты голас Жар- скага:—  Еазлы, айда пад стол!«Казлам» няма ніякай ахвотысядзець пад сталом, дзе поўна акур- каў, але нічога не зробіш! I пад

і.
Дзеля ,забавы“ яго выкінулі ў  

калідор...

ГгКазлы, айда пад стпо.і.

\

— Даю туза — крычыць Гусак.

— Бяздзельнік, хто з намі не п‘е!

бурныя воплескі спачатку Дубін, а потым Зубараў пралазяць пад ста- лом на каленках.X' студэнтаў пятага курса Гусака, Клюсава, Сычэўскага і Мушынскага (пакбй № 78) ноч таксама прахо- дзіць шумна: яны рэжуцца ў «ты- сячу». Зашмальцаваныя карты, якія мол;а доўгія гады служылі якой-не- будзь бабульцы ў якасці аракулаў, аж зіхцяць у руках будучых педа- гогаў.—  Даю туза,— крычыць Гусак.—  ІІадкідвайце, хлопцы, яе шкадуйце. Пачакай, Клюсаў, ты што там махдюеш? У цябе-ж ёсць масць. Бач, вывучыўся...—  ПІто ты да мяне прычаніў- ся? —  крыўдзіцца Клюсаў. —  Ты-ж сам махляр добры.ІІаверхам ніжэй таксама спяць не ўсе. Дзяўчаты суседніх пакояў бы- лі-б рады заснуць, але такой маг- чымасці ім не дае радыёла, якая жудасна раве ў начной цемры з па- коя № 38.Радыёлу перакрыкваюць п’яныя жаночыя галасы:—  Бяздзельнік, хто з намі не п ’е! Вып’ем, добрая сяброўка, сэрцу будзе весялей...Гэта студэнткі V курса філалагіч- нага факультэта 3. Роўба і В. Но- вік спраўляюць усю ноч імяніны сваёп сяброўкі Т. Гарановіч.Дзяўчаты з суседніх пакояў можа ў дзесяты раз просяць развесяліў- шыхся жыхароў пакоя Л? 38 супа- коіцца.—  Падуыаеш!—-адказваюць тыя. — Мы тут апошні год жывем. Нам усё можна.Агульнавядома, што ў інтэрнаце пасля 12 гадзін ночы павінен пана- ваць поўны снакой. Праз месяц з невялікім пачнецца зімовая экзаме- нацыйная сесія, у час якон павінен быць забяслечаны нармальны ад- пачынак студэнтаў. Дзеля гэтага трэба, каб у Пгсэрнаце быў уста- ноўлен гіатрэбны рэжым, а аматары начных «гульняў» стрымлівалі свае пачуцці ў інтарэсах калектыву.Д . ГУ С А К О У .РЫХТАВАЦЬ СЯБЕ ДА НАВУКОВАЙ РАБОТЫЦтановішча з падрыхтоўкай сту- дэнтаў-матэматыкаў да навуковаіі работы пастаўлена ў нашым універ- сітэце, на мон погляд, нездавальня- юча. ІІрыводзімыя іншы раз фар- мадьныя даныя аб ліку гурткоў і іх удзельніках могуць толькі ўвесці ў заблуджэнне, бо ў сапраўднасці творча займаюцца толькі лічаныя адзінкі. У выніку выпускнікі, нават лепшыя, аказваюцца вельмі слаба падрыхтаванымі да самастойнай на- вуковай працы, а набор і навўчанне аспірантаў сутыкаюцца са значны- мі цяжкасцямі. Многія дыпломнікі і аспіранты горка шкадуюць аб упу- шчаным імі часе. Усё гэта вельмі непрыемна пры не такім ужо сла- бым складзе студэнтаў аддзялоннп.Сур’ёзна займацца, творча авалод- ваць навукай— такая задача стаіць перад намі. Вось чаму ыы ўсе аба- вязаны ўнесці= ў гэтую справу свой пасільны ўклад. 3 другога боку, ха- чу падкрэсліць, што такія заняткі—  абавязак перад самім сабой: толькі тады жыццё можа стаць па-сапраў- днаму цікавым, поўнацэнным.Вядома, лепш за ўсё пачаць глы- бокае вывучэнне навукі ўжо з пер- шага курса. Аднак шматлікія пры- клады наказваюць, што гэта зрабіць ніколі не позна, нават пасля закан-

чэння універсітэта. А студэнты, здольныя да глыбокай працы, на ад- дзяленні ёсць, але навуковай рабоце яны не ўдзяляюць увагі. Няправіль- на і шкодна таксама падманьваць і абяззбройваць сябе і другіх «аб’ёк- тыўнымі прычынамі»: недахопам ча- су або тым, -піто іііоы ўжо позна начынаць.Для сур’ ёзн й  навуковаіі работы неабходны лшбоў і здольнасць да навукі. Усе гэтыя якасці могуць быць у далейшым значпа развіты, але іх патрэбна развіваць з самага пачатку. I ўсё гэта павінна спалу- чацца з унартан працаіі, якая пе- ратвараецца ў асноўную прывычку, натрэбу і радасць жыцця. Навуковы рост нямыслім без сістэматычнай мэтанакіраванай працы; маё асабі- стае веданне раду дзеячоў навукі паказвае, што ўсе яны боз выклю- чэння з’яўляліея адначасова лібдзь- мі, якія працавалі значна больш другіх.Падрыхтоўка да навуковай работы складаецца ў набыцці неабходных ведаў і навыкаў да элементарных самастойных даследванняў. Еалі першае ў якімсьці аб’ёме дае ўні- версітэцкая праграма, то з другім справа абстаіць горш. Пагэтаму ў першуіо чаргу па важнасці для нас,

матэматыкаў, трэба паставіць трэ- ніроўку ў рашэнні задач павыша- най цяжкасці (тыпа доказу тэарэм). Справа ў тым, што ў выніку проста добрасумленнага канспектавання і паўтарэння лекцый, рашэння зада- ных на дом задач і чытання, ска- жам, аднаго дакладу ў год на вуз- кую тэму, студэнт не будзе падрых- таван да навуковай работы: тут не- абходна значна болынае.Гдыбпкія веды набываюцца ў ас- ноўным з кніг. Мяркую, што мэта- згодна чытаць кнігі (падручнікі ці іншую літаратуру) паслядоўна, гэта значыць, чытаць адну кнігу, пакуль не прачытаеш яе ўсю, або, ва ўся- кім выпадку, значную яе частку; пры гэтым не трэба палохацца знач- ыа забегчы наперад у параўнанні з тым, што ў даны момант, чытаецца на лекцыях. Ііа першым этапе трэба чытаць кнігу падрад. Пры гэтым самае галоўнае— вывучэнне матэры- ялу— павінна быць творчым і іні- цыятыўным. Трэба аналізаваць дока- зы (якая ўмова дзе выкарыстана), імкнуцца будаваць прыклады на нрыводзімыя азначэнні і тэарэмы, спрабаваць прыдумваць самому ана- лагічныя сцвярджэнні і даказваць іх, або абвяргаць пры дапамозе пабудавання прыкладаў. Іменна,

тут- -невычарпальная крыніца задач павышанай цяжкасці, якая падво- дзіць студэнта да навуковай работы. Іншы раз можна зрабіць так: пра- чытаўшы фармулёўку тэарэмы, снра- баваць яе даказаць, заглядваючы ў кнігу толькі пасля некалькіх дзён роздуму. Трэба прывыкнуць заўсёды думаць над такімі задачамі, абмяр- коўвацт, іх з таварышамі і выклад- чыкамі. ІІа старэйшых курсах маг- чыма больш вузкая спецыялізацыя; тады найболын мэтазгодна індыві- дуальная штодзённая работа выклад- чыкаў са студэнтамі.Усё гэта патрабуе, перш за ўсё, затраты болынап колькасці часу. Трэба навучыцца з паваган адно- сіцца да ўласнага часу і.ч а су  тава- рышаў і не растрачваць сістэма- тычна, упустую, шматлікія гадзіны і дні. Патрэбна мець на ўвазе, што болын глыбокае вывучэнне аднаго прадмета зробіць значна лягчэйшай падрыхтоўку любога іншага. Неаб- ходна дабіцца, каб вучэбная нагруз- ка студэнтаў (уключаючы ўсе віды аўдыторных заняткаў) не перавыша- ла 36 гадзін у тыдзень. Нарэшце, я мяркую, што мэтазгодна зноў уз- няць перад Міністэрствам вышэй- ■шай адукацыі пытанне аб прада- стаўленні найбольш паспяхова пра- цуючым студэнтам права водьнага наведвання заняткаў.

Студэнты павінны мець паміж сабой больш цесныя сувязі. Трэба размаўляць аб матэматыцы, даваць адзін другому задачы, прыдзірліва разбіраць рашэнні, садзеннічаць развіццю здаровага саперніцтва. У стварэнні такой навуковай атмасфе- ры значную ролю навінііа адыграць СНТ. Студэнты старэйшых курсаў могуць указаць малодшым літарату- ру, задачы. Не трэба таксама пало- хацца «адымаць час» у выкладчы- каў: для кожнага выкладчыка крыў- дным з’яўляецц'а не няведанне, а не- жаданне ведаць, і ён часта толькі некалькімі словамі можа даць неаб- ходныя ўказанні.Трэба імкнуцца выкарыстоўваць усе магчымасці ў пашырэнні свайго навуковага і агульнага кругагля- ду— наведваць даклады, сачыць за часопісамі, набываць кнігі, не гля- дзёць на сябе як на вузкага спецыя- ліста; у гэтым роля студэнцкага навуковага таварыства (СНТ) істот- на.У заключэнне яшчэ ўкажу на тую надзвычай важную акалічнасць, што навуковы работнік нямыслім без агульнага дастаткова высокага культурнага і палітычнага ўзроўню: Прафесар А. Д . М Ы Ш К ІС ,
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А . ХаркевнчЗНАЕШЬ л Г Т Ы ?Знаешь лн ты, девушка с ласковым взглядом, с нолуколечкамн русых волос, что разрешнть нам обязательно надо наедпнеочень важный вопрос?Знаегаь лп ты, что неспроста в корндоре я нзбегаю насмешек ребят?Знаешь лн ты, что самым трепетньш взором я провожаю украдкой тебя?Знаешь лн ты ,п что по ночам мне не спнтся: чудпшься ты, улыбаешься мне,—  н до утра нервноскрнпят половпцы в такт мопм мыслям в ночной тншнне?Знаешь лп ты...Может,н знать не желаешь: может, другой... на прнмете давно?Дучше всего, еслнты просто не знаешь, что разрепгать это нам суждеяо!
Г. Мохарт

РАСКАЖЫ, ДЗЯЎЧЫНАНе еумуй, бяроза, ў полі адзінокая,—Не хачу хадзіць я у журбе...Раскажы, дзяўчына—  кветка сінявокая,Ад чаго мне сумна без цябе?...Напаўнялі неба крыкі жураўліныя—Развіталася і ты са мной...Уразаўся поезд у туманы сінія,I ляцелі думкі за табой.Ты ідзеш, харошая, ціхаю станіцаю,.4 кругомна ростанях-палях Багацее лета,шалясціць пшаніцамі.Асядае сонца ў каласах....Навуціннем бельш верасы пакрыліся,Паясаўцела лета на палях,—А ў сэрцы думкі, мары затаіліся—I завуць, і просяцца на шлях.Не раняй, бяроза, лісце адзінокае,Як кусочкіжнівеньскіх зарніц.I хаця, дзяўчына, ад цябе далёка я,Ды маё каханне—Без граніц."А Т " 10424

ФЕСТЫВАЛЬ ІІОЛЬСКІХ ФІЛЬМАЎ і БЕРАГЧЫ СОЦЫЯЛІСТЫЧНУЮ 
МАЁМАСЦЬ3 кожным годам мацнее дружба і культурная сувязь паміж працоў- нымі Совецкага Саюза і Народнай Полынчы. Адным з доказаў гэтага з’яўляецца другі феетываль поль- скіх фільмаў, які пачаўся ў гарадах Саюза. Совецкія гледачы ўбачаць лепшыя кінокарціны нояьскай кінематаграфіі. Сярод фільмаў, якія будуць паказаны на фестывалі, ёсць і такія, якія ўжо атрымалі ў совец- кага гледача высокую ацэнку.Трэба адзначыць, што кінома- стацтва ў буржуазнап Полынчы стаяла параўнаўча на нізкім узроў- ні, а лепшыя яго дасягненні былі знішчаны фашызмам. Пасля вызва- лення Полыпчы Совецкай Арміяй польская кінематаграфія пачала ра- боту над першым фільмам. Гэта была цяжкая праца, бо праводзілася Я Е а  ў вельмі цяжкіх умовах. Але на экраны адзін за другім выходзяць фільмы: «Апошні этап», «Непака- роны горад», «Забароненыя песень- кі», «Начны ўзрыў», у якіх расказ- ваецца аб барацьбе польскіх патрыё- таў супроць гітлераўскіх захопні- каў. Нягледзячы на цяжкія ўмовы, у якіх ствараліся гэтыя фільаы,- яны неаднаразова былі адзначаны прэміямі за іх ідэйна-мастацкія яка- сці. Напрыклад, фільм «Аношні этап» у пастаноўцы Ванды Якубоўскай атрымаў Вялікую прэмію на Між- народным фестывалі ў 1948 годзе ў Марыянскіх .Тазнях. Ужо гэтыя першыя фільмы сведчылі аб тым, што польская кінематаграфія ўсту- піла на. шлях соцыялістычнага рэа- лізма..3 цягам часу польская кінемата- графія ўсё болын развіваецца. Яна выпускае ўсё болын і болын ма- стацкіх і дакументальных фільмаў, якія адзначаны шматлікімі прэміямі на міжнародных фестывалях.Вялікую цікавасць выклікаў у гледача фільм «Дзве брыгады», у якім апяваецца мірная, свабодная праца. Пераыога новага ў вёсцы па- казана ў фільме «Абшчына». Гарад- ской і вясковай моладзі прыевечаны фільм «Першы старт». Аб будаўні- ках Варшавы апавядае кінокамедыя «Мой скарб». Дружба польскіх і

чэшскіх пагранічнікаў паказана ў кінокарціпе «Чортава цясніна». ІІольекая кінематаграфія выпусціла гісторыка-біяграфічны фільм «Вар- шаўская прэм’ера», які расказвае аб гісторыі пастаноўкі першай поль- скай оперы кампазітара Машошкі. Да гэткага-ж роду фільмаў можна аднесці і «ІОнацтва Шапэна».Заслугоўваюць увагі і дакумен- талыіыя фільмы аб ■ жыцці новай Нольшчы— «Пісьмо гарняка», «Ма- ладая вёска» і іншыя.Поіьекая кінематаграфія смела ідзе наперад. Аб гэтым сведчаць новыя філвмы, якія ўбачылі совец- кія гледачы на фестывалі. Адным з іх з’яўлясцца «Дарогі жыцця» (рэ- жысёр Ежы Еавалеровіч) па маты- вах вядомага польскага пісьменніка Ігара Неверлі «Дзённік з фабрыкі «Цэлгодоза». Фільм расказвае аб беспрацоўі і галечы ў даваеннай буржуазна-панскай Полыпчы, аб людзях, якія для таго, каб існаваць, павінны былі брацца за любую ра- боту. Поўны драматызма кадры, ад- люстроўЕаючыя забастоўку рабочых. Другім фільмам, які ўключан ў фе- стываль, з’яўляецца фільм «Выпа- дак на Марыенштаце» (рэжысёр Л. Бучкоўскі). Фільм паказвае бу- даўнікоў новай, соцыялістычнай Варшавы і ролю жанчыны ў новай Полыпы. Галоўным героем гэтага фільма з’яўляецца вясковая дзяў- чына Ганка Ручай, ролю якой вы- конвае маладая артыстка Д. Еорсак, якая ўпершыніо здымалася ў кіно.Блізкі да яго па тэматыцы даку- ментальны фільы «Варшава» (рэ- жысёр I .  Перскі), які расказвае аб будаўніцтве польскай сталіцы.Работнікі кінематаграфіі пра- цуюць над шэрагам новых карцін, якія расказваюць аб выхаванні но- вага чалавека, аб барацьбе за мір і аб выкрыцці замсжных агентаў.ІГародная ўлада .стварыла ўсе ўмо - вы ддя развіцця кінематаграйіі, якая павінна ўзбагаціць не толькі скарбніцу польекай, але і сусвет-

Некалькі студэнтаў стаўпіліся каля каменданта інтэрната № 1 т. Ткачука.—  Сцяпан Прохаравіч, зрабіце ласку, замяніце паламанае крэсла...—  А нам, Сцяпан Прохаравіч, выдайце новы рэпрадуктар, а то наш сапсаваўся... Ды і, наогул, нікуды не годны ён!Сцяпан Нрохаравіч у здзіўленні разводзіць рукамі, затым сярдзіта дзёргае за вус:—  Таварышы, што-ж гэта атры- моўваецца? Я добра памятаю— у ваш пакой я выдаў зусім новае крэсла, а ў вас быў спраўны, як трэба, рэпрадуктар!..Студэнты непрыкметна ўсміхаюц- ца: нічога, заменіць, важная рэч—  крэсла, ці рэпрадуктар, падумаеш...3 просьбай «замяніць» да камен- данта звяртаюцца многія студэнты. Нры гэтым кожны з іх імкнецца запэўніць, што крэсла і іншая рэч «зламаліся самі». Такое ашукан- ства выклікае законнае абурэнне каменданта. Можна назваць цэлы рад пакояў, дзе за ўвесь час жыцця ў інтэрнаце студэнтамі не сапсава- на ніводнай рэчы, беражліва захоў- ваецца мэбля. Гэта пакой № 90 (стараста Паляшчук), пакой № 7 5  (ст. Русак), пакой № 111 (ст. Харлан) і многія іншыя. Узнікае пытанне, няўжо не змаглі-б збераг- чы ад паломкі мэблю ў пакоі № 120 (стараста Басякоў), дзе зусім ня- даўна зламана два крэслы, ці ў па- коі № 92, дзе ўшчэнт разбіт рэпра- дуктар? Вядома, можна. Трэба толь- кі болын беражліва і сумленна ад- носіцца да грамадскай маёмасці.Як ні дзіўна, але на калідорах нярэдка можна бачыпь нікчэмныя астанкі ад крэслаў— ножкі, спінкі і г. д. Яны валяюцца тут-жа пад дзвярыма пакояў, гаспадары якіх нават не патурбаваліся здаць пала- маную мэблю каменданту інтэрната.

Праверкай устаноўлена, што ў мно- гіх пакоях крэслаў нехапае па аднаму і больш, як, нанрыкдад, у № 66 і іншых.Нярэдка ў дзень, калі абмень- ваецца пасцельная бялізна, можна пачуць наступную размову:—  Што гэта- ў вас з абрусам?ІІарэзаны... Не, я такі не прыму,—  рашуча гаворыць кастэлянша.—Хопіць ужо!—  Што вы, што вы?— пачынас апраўдвацца етудэнт.— Ён-жа такі і быў! Прыміце, калі ласка...Еастэлянша крыху раздумвае, за- тым, уздыхнуўшы, гаворыць:—  Так і быць, на гэты раз пры- му, але ў наступны...Такая непатрэбная тут чуласць кастэляншы прыводзіць да зусім нечаканых вынікаў. Сярод інтзрнац- кіх абрусаў, якімі зараз карыстаюц- ца студэнты, амаль нельга знайсці цэлага. Прыкра тое, што нават дзяў- чаты, якія-б, здаецца, павінны болын акуратна глядзець за чы- статой, прыносяць мяняць занадта брудныя абрусы (напрыкдад, пакоіі № 56— стараста Бразоўская).Здараецца, што студэнты падва- рачваюць прасціны пад матрацы, у выніку чаго яны ржавеюць і рвуц- ца ад пружын.Між тым на рамонт мэблі, замену шкла разбітых вокнаў, а таксама рамонт іншых рэчаў кожны ме- сяц прыходзіцца расходваць вялі- кія сродкі. I не да твару студэнтам такая абыякавасць у адкосінах да маёмасці, якоіі карыстаемся мы самі, якой будуць карыстацца сту- дэнты пасля нас. Студсовету інтэр- ната патрэбна прыняць болын дзей- сныя меры да студэнтаў, якія па- рушаюдь правілы ўнутранага рас- парадку інтэрната, не захоўваюць соцыялістычную маёмасць.я. к а р ш у к о у .най культуры. Э. Г Ж О Н Д З Е Л Я ,студэнт IV курса філфака.
Ф із кул ь тура і спорт

КУБАК—
У  СПАРТСМ ЕНАК УНІВЕРСІТЭТААдбылася фінальная суетрэча на кубак ГЕ ЛЕСМБ паміж валейбалі- сткамі універсітэта і іястьітута на- роднай гаспадаркі. Трэба адзначыць, што з трох сяброўскіх сустрэч, якія адбыліся ў мінулым месяцы паміж гэтымі камандамі, дзве выйгралі эдартсменкі інстытута.Але да гэтага адказнага спабор- ніцтва каманда універсітэта прышла добра падрыхтаванаіі. I гэта ў пер- шую чаргу заслуга трэнера каманды майстра спорту тав. Зумерграда. Радасна бачыць, што моц нашай каманды заключаецца перш за ўсё ў калектьівізме, ва ўзаемаразуменні, у правільных тактычных замЫслах і іх паспяховым выкананні.

Ацэньваючы гульню каманды уні- версітэта, цяжка сказаць, хто ў гэтым калектыве лепшы: усе шэсць ігракоў асноўнага складу каманды нядрэнна валодаюць моцнымі за,- вяршаючымі ўдарамі, усе шэсць—  паспяхова спраўляюцца з задачамі абароны; усе шэсць, як паказала апошняс спаборніцтва, у адказны мо- | мант самааддана змагагоцца за кож- нае ачко, за кожную. падачу.На тактыцы каманды трэба спы- ніцца асобна. Амаль ні адна жано- ' чая каманда горада не выкарыстоў- | вае завяршаючы ўдар з першага па- | са, бн такую тактыку можа ўжываць ! толькі каманда са значнай тэхніч- ! най падрыхтоўкай і тактычна пра-

Н. Невядомская, I. Чэхоўская, Г. Захарава.

А. Рыбарава, Р. Ярымовіч, Л. Квач.ільным пабудаваннем гульні. Але вэнер каманды не пабаяўся ўжыць ітую перадавую тактыку.Для таго, каб каманда набыла во- ыт у прымяненні гэтай тактыкі ў габорніцтвах, тав. Зумерград ста- аўся праводзіць як мага больш гіброўскіх сустрэч з мацнейшымі амандамі горада. А для таго, каб аманда не мела прабелаў у тэхніч- ай падрыхтоўцы, з пачатку ка- грычніка трэніроўкі праводзіліся ават па два- разы ў дзень.I вось першы скромны вынік: на- іы валейбалісткі заваявалі кубак К ,ДЕСМБ.Прысутнічаўшыя на гэтай ціка- гш сустрэчы «балельшчыкі» ка- :уць, што фінал барацьбы за кубак рынёс ім мала задавальнення. Гэ- а на самой справе так: перавага адейбалістак універсітэта была на-

некалькд мінут пасля пачатку су- стрэчы ніхто нс сумняваўся ў пе- рамозе нашай каманды.Менні паспяхова выступала ў гэ- I тых спаборніцтвах мужчынскаг каманда універсітэта. Пацярпеўшь „ ! наражэнне ад валейбалістаў Інсты і ' тута фізічнай культуры і спорту яна выбыла са спаборніцтваў. Ал трэба адзначыць, што нашы валей балісты ў сучасны момант непараў нальна мацнейшыя, чым гэта был ў мінулым годзе. Так, 12 лістапад яны перамаглі з лікаы 3 : 2 каманд іголітзхнічнага інстытута, адну мацнейшых у рэспубліцы. Гэта был трэцяя перамога, якую атрыыалі н; шы валейбалісты за апошнія пяг год над камандай лолітэхнічнаі інстытута. А. ГАРНАК-
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