
УЗНЯЦЬ Ш І Т У К А - В Ы Х А В А Ў Ч У Ю  
РАБОТУ СЯРОД С Ш 8 Н Т А УПартыйнае бюро універсітэта ня- даўна абкеркавала мерапрыемствы па паляпшэнню палітыка-выхаваўчай работы сярод студэнтаў.Бюро прызнала, што ў цэнтры палітыка-зыхаваўчай работы павінна стаць вучэбная група, як пярвічная і асноуная вучэбная арганізацыя. У су- вязі з гэтым задача партыйных, профсаюзкых і комсамольскіх арга- нізгцый заключаецца ў тым каб сваю галоўную ўвагу звяркуць на забеспячэнне сістэматычнай і зладжа- най работы сакратароў комсамоль- скіх арганізацын, прафоргаў і ста- раст вучэбных груп. Д а  гэтай адказ- най і пачэснай справы трэба пры- цягнуць і прафесарска-выкладчыцкі склад універсітэта.Рашаючы гэтае пытанне, партый- нае бюро абапіралася ка некаторы вопыт работы грамадскіх арганіза- цый і дэканатаў біёлага-глебавага і геолага-геаграфічнага факультэтаў, дзе навуковыя работнікі і аспіранты прымацавакы да вучэбйых груп і нясуць адказнасць за арганізацыю ў групах усёй палітыка-выхаваўчай работы. Дэкан біёлага-глебавага фа- культэта, кандыдат біялагічных на- вук П. Г. Пятровіч расказаў аб вопыце палітыка-выхаваўчай работы на факультэце, станоўча ацаніў дзей- насць выкладчыкаў і аспірантаў, за- мацаваных за вучэбнымі групамі. Калі раней кекаторыя з іх неахвотна ўдзельнічалі ў правядзенні тых ці іншых мерапрыемстваў, напрыклад вечароў у групах, то зараз яны самі бяруць на сябе ініцыятыву ў гэтай справе. Такая форма работы павы- шае адказнасць выкладчыкаў за ўсю дзейнасць • груп і садзейнічае агуль- наму ўздыму палітыка-выхаваўчай работы.Улічваючы маючыйся вопыт, пар- тыйнае бюро абавяззае партыйныя і профсаюзныя арганізацыі факуль- тэтаў вылучыць з ліку выкладчыкаў і аспірантаў групавых арганізатараў, адказных за пастаноўку ўсёй палі- тыка-выхаваўчай работы ў групах.Натуральна, што групоргі пазінны мець цесную, арганічную сувязь са сваімі групамі. Пагэтаму партыйнае бюро рэкамендуе вылучыць у якасці групоргаў у першую чаргу выклад- чыкаў, якія праводзяць у данай гру- пе семінарскія заняткі або чытаюць курс лекцый, і не дапускаць змену групоргаў на працягу ўсяго наву- чальнага года.Некаторыя таварышы выказваюць сумненне, ці не падменіць групорг работу грамадскай арганізацыі. Гэта прадбачыла бюро і папярэдзіла гру- поргаў аб такой крайнасці. Яно ад- значыла, што задача групоргаў за- ключаецца ў тым, каб накіраваць работу сакратара комсамольекай ар- ганізацыі, прафорга і старасты гру- пы, а ўсе мерапрыемсты палітыка- выхаваўчага характару праводзіць

г.а ўказанню грамадскіх арганізацый факультэтаў праз комсамольскія і профсаюзныя арганізацыі, ні ў якім і разе не падмяняючы іх.| Па ўказанню партбюро групоргі будуць не менш аднаго разу ў два тыдні арганізоўваць у групах гутаркі і даклады аб унутранай і знешняй палітыцы Комуністычнай партыі і Совецкага Урада, а таксама па пы- таннях навукі, літаратуры і мастац- тва.Групоргі першых і другіх курсаў будуць больш выступаць з дакладамі самі, а на старэйшых курсах пры- цягваць дакладчыкамі студэнтаў групы.Палітыка-выхаваўчая работа не церпіць шаблону і фармалізму. Як паказвае вопыт нашай работы, тэма- тыка наіііых гутарак і дакладаў па- вінна быць самай рознастайнай, вы- цякаючай з запросаў моладзі. Нека- торыя комсамольскія групы універ- сітэта набылі ўжо ў гэтым станоўчы еопы т . У групах і на факультэтах яны праводзяць сходы і вечары, прысвечаныя самым рознастайным пытанням грамадскага жыцця, Так, напрыклад, комсамольцы гістарычна- га аддзялення правялі дыспут па кнізе Трыфанава «Студэнты». Тут-жа рыхтуецца сход па пытанню «Дружба і таварыства». Комсамольская арга- ніза'цыя біёлага-глебазага факультэта рыхтуе дыспут на тэму «Аб прыга- жосці чалавека».Студэнты фізіка-матэматычнага факультэта правялі вечар, прысвеча- ны мастацтву і культуры новага Ю- тая. 3 цікавым і змястоўным дакла- дам перад сабраўшыміся выступіў дацэнт Д . Е. Фактаровіч. На гэтым- жа факультэце рыхтуецца сход на тэму «Веды—сіла». Гэты станоўчы зопыт неабходна распаўсюджваць у другіх вучэбных групах.У  цэнтры ўсёй палітыка-выхаваў- чай работы неабходна паставіць ба- рацьбу за паспяховае выкананне ня- даўна прынятай Советам Міністраў С С С Р , Ц К  К П С С  пастановы аб паляпшэнні падрыхтоўкі, размерка- вання і выкарыстоўвання спецыялі- стаў з вышэйшай і сярэдняй спецы- яльнай адукацыяй, у якой намечаны мерапрыемствы па далейшаму раз- віццю вышэйшай адукацыі ў С С С Р .Наша задача—рыхтаваць высока- кваліфікаваных спецыялістаў, да кан- ца адданых нашай соцыялістычнай Радзіме, Комуністычнай партыі і совецкаму народу. У  гэтай справе вялікая роля належыць ўсёй сістзме палітьіка-выхаваўчай работы. Вось 
[ чаму партыйнае бюро будзе дабівац- ' ца нозага і больш глыбокага ўзды- 1 му гэтага важнейшага ўчастка дзей- насці ўсяго вялікага калектыву уні- версітэта. і. Н. Л У Ш Ч Ы Ц К І,намеснік сакратара партыйнага бюро універсітэта.

Пролетарыі ўсіх  краін, еднайцеся!

го

Орган п а р т б ю р о , р э н т а р а т а ,  каглітэта Л К С М Б ,  
н р аф ко м а  Р м я с ц к о м а  Б е л а р у с к а г а  д зя р ш а ў -  

нага у н ів е р с іт э т а  імя В. ! .  Л ен ін а

№  24 (210)
Сэрада

8
снежня 1 9 5 4  г.

Ц а н а  20 к ап .
АСТАНАВІЦЬ П АД П АЛ ЬШ  ВАЙН

Н . В А С Н Л Ь Е ВЛУЧШНЙ В МНРЕ ЗАКОН
Кнага лежат предо мною. 
Каждая строчка ее 
Греет меня теплотою, 
Радует сердце мое.
Внжу: смеется сынашка—  
Счастью он рад своему. 
Вгшсано в эту вот кнажку 
Светлое детство ему.
Мать моя, внука лаская, 
Шурат ульсбку в ответ.

}Кать еа, старушке, не зная 
Горя на староста лет.
Важу я частые дала 
С  хатьі, в котороа светло. 
Нет на тревог, на печала, 
Весело мне а тепло.
Все потому, ято вот эта 
Кнага лежат на столе,— 
Лучшая кнага на сеете, 
Лучшаа закон на земле.

3 снежня ў чытальнай зале ўні- версітзта адбыўся мітынг студэнтаў, Нрафесарска-Быкладчыцкага саставу і тэхнічных работнікаў, прысвеча- ны вынікам Маскоўскай Нарады еўрапейскіх краін па забеспячэншо міру і бяспекі ў Еўропе, екліканай па прапанове Совецкага Саюза.3 прамовай выступіў аспірант Гапоненка. ,—  Совецкі народ,— сказаў ён,—  ад душы вітае Дэкжарацыю Маскоў- скай ГГарады еўрапейскіх краія, якая з’яўляецца значным крокам па піляху міру і стварэння калектыў- най бяспекі ў Еўропе. Англа-амеры- канскі імперыялізм імкнецца адра- дзіць германскі мілітарызм шляхам рэмілітарызацыі Заходняй Германіі. Ажыццяўленне парыжскіх пагад- ненняў развязвае рукі. мілітарыстам і рэваншыстам у Заходняй Германіі, узмацняе пагрозу новай вайны.Адраджэнне герыанскага міліта- рызма,— ск'азаў у сваім выступлен-

ІУіітынг, прысзечаны за- 
нанчэнню Маскоўскай 

Нарады еўрапейскіх краін

ні дацэнт Трухноў, —  лажыцца не- памерным цяжарам на плечы рабо- чых. Ужо зараз рэзка панізіўся жыццёвы ўзровень працоўных За- ходняй Германіі. Усім вядома, што другую сусветную вайну развязаў германскі мілітарызы, натхніцелямі якога былі англа-амерыканскія ка- ніталісты. Стварэнне заходне-гер- манскай арміі, на чале якой стано- вяцца былыя гітлераўскія генералы, азначае, што народы могуць быць зноў уцягнуты ў новую сусветную бойню.Совецкі Урад і ўрады дзяржаў—  удзельніц Маскоўскай Нарады— за- явілі аб тым, што ў выпадку раты- фікацыі нарыжскіх пагадненняў, яны вымушаны будуць стварыць

шагульныя ўзброеныя сілы і іх ка- мандаванне, каб забяспечыць абаро- пу сваіх краін ад магчымай агрэсіі,—  Хто з нас не страціў у час другой сусветнай вайны бацьку, ма- ці ці брата? —  гаворыць студэнт Сталяроў. —  Хто з нас ые бачыў тых зверскіх злачынстваў, якія тва- рылі на нашаіі зямлі фашысц- кія захопнікі? I вось . зараз англа-амерыканскія падпалынчыкі вайны зноў жадаюць адрадзіць германскі мілітарызм, каб накіраваць яго ваенную машыну супроць ыіра- любівых народаў Совецкага .Сагаза і краін народнай дэмакратыі. Мы, людзі мірў і працы, заяўляем, што калі фашызму і яго натхніцелям удасца зноў развязаць вайну, то яны аб гэтым вельмі нашкадуюць.У заішочэнне студэнт IV курса аддзялення журналістыкі П. Ткачоў зачытаў рэзалюцыю мітынга, якую прысутныя сустрэлі адзінадушным адабрэннем. В. В А С ІЛ Ь Е У .У П Е Р А Д В Ы Б А Р Ч Ы Я  ДНІВялікія і адказныя задачы стаяць перад комсамольскай арганізацыяй юрыдычнага. факультэта ў дні пад- рыхтоўкі да выбараў у народныя суды. Яна павінна зараз быць пер- шым памочнікам партыйнай аргані- зацыі ў снраве наладжвання работы агіткалектыву і лектарскіх груп.Комсамольская арганізацыя ак- тыўна ўкіючылася ў работу: падаб-

: рана і зацверджана для работы з выбаршчыкамі 154 агітатары, за | кожным агітатарам замацаваны уча- : стак, складзены графікі дзяжурства на кожным агітпункце (факультэ- | це). У  сёмаіі групе першага курса ! ўжо праведзены комсамольскія схо- ды, на якіх была абмеркавана ра- бота агітатараў.На факультэце праводзяцца ін-

I структыўныя семінары на самыя ! рознастанныя тэмы.| Для выбаршчыкаў было арганіза- вана два вечары, на якіх чыталіся даклады і праводзіліся выступленні мастацкай самадзойнасці. Рыхтуец- ца вечар сустрэчы з ваігдыдатамі ў народныя суды.Выкладчыкі факультэта право- дзяць для выбаршчыкаў юрыдыч- ныя кансультацыі.
РАЗМОВА АБ ПРАФЕСІІ— У сапраўднага педагога павінны спалучацца тры асноўныя якасці—вычарпальнае веданне сваёй справы, удумлівая работа па выхаванню моладзі і пастаянная крапатлівая праца, творчасць, вучоба,— усхвалявана пачаў сваё выступленне на вечары, прысвечаным сустрэчы студэнтаў-філолагаў з настаўнікамі мінскіх школ, заслужаны настаўнік Б С С Р , дырэктар сярэдняй школы № 27 П. А. Чуліцкі.Гэты вечар быў прысвечан размове аб цяжкай і разам з тым прыгожай прафесіі совецкага педагога.Аўдыторыя была перапоўнена студэнтаіЧІ і вы- кладчыкамі універсітэта. У прэзідыуме—заслужа- ныя настаўнікі школ Б С С Р . Яны прыйшлі раска- заць будучым педагогам аб сваіх, набытых гада- мі ўпартай працы метадах выкладання, падзяліц- ца калектыўным і асабістым вопытам. Многія .са студэнтаў былі іх вучнямі. I вось хутка гэтыя студэнты ўжо прыйдуць на змену сваім настаў- нікам...Павел Александравіч Чуліцкі пачаў расказ- ваць аб першых гадах сваёй педагагічнай працы, аб тых вялікіх цяжкасцях, якія на першых кро- ках сустракаюцца ў кожнага выкладчыка, аб той вялікай любві да сваёй справы, якую павінен- мець кожны педагог.На трыбуне — заслужаная настаўніца Б С С Р , выкладчыца школы № 2 3. С . Жгун. Больш сарака год вучыць Зінаіда Сцяпанаўна дзяцей. Пачаўшы сваю работу яшчэ ў цяжкіх умовах дарэволюцыйнай Беларусі, яна ўсёй ду- шой палюбіла сваю прафесію і выхавала нямала рэбят. якія сталі потым добрымі спецыялістамі,

энергічнымі людзьмі. Яна пераканаўча гаворыць аб тым, як выхаваць у дзяцеіі любоў да свайго прадмета...Настаўнік—гэта перш за ўсё працаўнік, цесна звязаны з даверлівымі дзіцячымі сэрцамі. I зада- ча настаўніка—зрабіць з дзяцей разумных, пра- цалюбівых людзей, якія-б горача любілі сваю Радзіму. А  для гэтага, у першую чаргу, неаб- ходна быць самому працалюбівым, любіць дзяцен, сваю справу—пачэсную справу выхаваўца чала- вечых душ. Гэта падкр^сліла ў сваім выступленні Ф. К. Лагацкая, выкладчыца рускаіі мовы і лі- таратуры сярэдняй школы № 20. Яна цікава рас- казала аб тым, як умела і асцярожна трэба па- дыходзіць да кожнага навучэнца, пазнаць і вы- вучыць яго характар, яго імкненні.— Але асноўная задача совецкага вьжладчы- ка,— адзначыла Ф. К- Лагацкая,—заключаецца не толькі ў выхаванні падрастаючага пакалення. Настаўнік павінен умець працаваць у шырокіх масах. Быць настаўнікам заўсёды і ўсюды—вось асноўны абавязак совецкага педагога.Цёпла сустрэлі прысутныя словы выхаванкі нашага універсітэта Іі. А. Л ур’е, якая зараз пра- цуе ў школе № 2 горада Мінска.Студэнтка III курса філалагічнага факультэта Іра Кісялёва ад імя ўсіх прысутных выказала падзяку настаўнікам за цёплыя словы парады і запэўніла, што ўсе .студэнты-філолагі апраўда- юць званне совецкага педагога.Вечар філолагаў, бясспрэчна, пакінуў глыбокае ўражанне ў прысутных збліжэннеы нашаіі на- вукі з практыкай народнай асветы.В. М А Ц К Е В ІЧ .
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3 А С Т А Л І Н С К І Я  К А Д ' Р Ы 24 (210)^  акончыліся лекцыі. Студэнтыспяшаюцца ў кабінеты, каб атры- маць там неабходную літаратуру, падрыхтавацца да семінара, выяс- ніць на кансультацыі незразумелыя пытанні або самастойна папраца- ваць над кнігай. Зойдем-жа туды разам з імі...К А Н С У Л Ь Т А Ц Ы І П А В ІН Н ЫП Р А В О Д З ІЦ Ц А  Р Э ГУ Л Я Р Н АВа універсітэце ўсё янічэ шыро- ка распаўсюджана думка, што кан- сультацыі можна і патрэбна право- дзіць толькі перад экзаменамі. Калі лабарант кабінета эканамічнай геа- графіі В. Ф. Клімаў пазваніў вы- кладчыку А. С. Акінчыцу з прось- бай вызначыць дзень і гадзіну кан- сультацый, той здзіўлена адказаў:—  А хіба ў гэтым ёсць неабход- насць? Я-ж яшчэ не закончыў чы- таць тэарэтычны курс...Безгрунтоўнасць такіх думак ві- давочна. Для таго, каб растлума- чыць студэнтам незразумелыя пы- танні . або пракантраляваць сама- стойную работу студэнтаў, выклад- чыкі павінны ўжо цяпер, побач з чытаннем тэарэтычнага курса, рэгу- лярна па графіку праводзіць кан- сультацыі. Патрэбна шырока прак- тыкаваць метад выклікаў на кан- сультацыі адстаючых студэнтаў з тым, каб прагледзець іх рабочыя запісы, мець уяўленне аб глыбіні іх ведаў. Абавязак кабінетаў— не толь- кі вывешваць графік кансультацый і вясці іх улік, але і непасрэдна арганізоўваць іх.Так і робяць лепшыя кабінеты нашага універсітэта. Рэгулярна праводзяцца кансультацыі ў кабі- неце асноў марксізма-ленінізма юрыдычнага факультэта. Тут яшчэ не было выпадкаў зрыву кансуль- тацый па віне выкладчыкаў. Два разы ў тыдзень дзяжурыць у кабі- неце старшы выкладчык В. I. Лен- кова. Яна загадзя паведамляе стар- шай лабарантцы Р. 3. Ханінай, якім етудэнтам патрэбна кансультацыя, каго трэба выклікаць у наступны раз. Часцей за ўсё выклікаюцца тыя студэнты, якія прапускаюць лекцыйныя або семінарскія занят- кі. У  тым выпадку, калі студэнт адстаў ад таварышаў, В. I. Ленко- ва заўсёды дапамагае яму.

ЗАГЛЯНЕМ !Прыкладаў добрасумленных ад- носін выкладчыкаў да правядзення кансультацый можна прывесці мно- га. Дацэнт В. М. Цімафеева выклі- кае на каі-ісультацыі тых студэнтаў ІУ курса аддзялення журналістыкі, якія абыякава адносяцца да лекцый. Студэнтам ІІ-га курса аддзялення журналістыкі, якія перайшлі туды з аддзялення філасофіі, дапамагае дацэнт Д. Е. Фактаровіч. Па пер- шаму пажаданню етудэнтаў право- дзяць кансультацыі выкладчыкі А. Я. Бірала, М. I. Жыркевіч, К. I. Шапялевіч, Е. П. Ерэсь і мно- гія другія. Строга па графіку прахо- дзяць кансультацыі ў кабінеце гі- сторыі СССР.Аднак кансультацыі арганізава- ны я’шчэ не ва ўсіх кабінетах. Ла- барантка кабінета фізічнай геагра- фіі Г. Е . Лукошка не можа назваць выкладчыкаў, якія праводзілі-б кансультацыі. Графіка кансульта- цый тут няма. ІІе зноіідзеш яго і ў кабінетах марксізма-ленінізма, су- светнай гісторыі, друку. Еафедра палітэканоміі ўсе ніяк не можа рас- нрацаваць графік дзяжурстваў вы- кладчыкаў. Не прытрымліваюцца вызначаных гадзін выкладчыкі Ф. I. Куляшоў (кабінет рускай і замеж- най літаратуры) і I. Г. Родзін (кабі- нет філасофіі).Зусім недапушчальна становішча, якое склалася з кансультацыямі на фізіка-матэматычным факультэце. Тут абмяжоўваюцца толысі правя- дзеннем кантрольных работ і калёк- віумаў. А гэта не задавальняе сту- дэнтаў. Вось у аўдыторыі, якая ў час сесіі служыць чытальнай залай, над незразумелай тэарэмай б’ецца некалькі другакурснікаў:—  Няма да каго звярнуцца за растлумачэннем,— гавораць яны. —  Другая справа, калі-б рэгулярв дзяжурылі выкладчыкі. А то аб кан- сультацыях успамінаюць толькі не- рад саііымі экзаменамі...Я К  З А Й С Ц І У  К А Б ІН Е ТСтудэнт адчыніў дзверы кабінета замежных моў. Але ў кабінеце вы- кладчык 0. В. Казюва праводзіла се- мінарскія заняткі з трэцякурснікамі

' КАБІНЕТЫбеларускага аддзялення. Прышлося сту^энту вяртацца назад без не- абходнай кнігі.Такое становішча назіраецца амаль ва ўсіх кабінетах філалагіч- нага факультэта. Так, 29 лістапада быў заняты не толькі кабінет за- межных моў. У  кабінеце беларускай мовы і літаратуры дацэнт М. I. Жыркевіч праводзіў заняткі з трэ- цякурснікамі. На дзвярах кабінета друку вісела паперка: «Дзверы не адчыняць! Ідуць заняткі!»— туг знайшлі прытулак пяцікурснікі. У кабінет псіхалогіі і педагогікі пры- шлі працаваць дыпюмнікі, але яны хутка вымушаны былі шукаць дру- гую аўдыторыю— сюды нрышлі на лекцыю аспіранты. ■ Нават па рас- кладу кабінет філасофіі чатыры ра- зы ў тыдзень адводзіцца пад лек- цыйныя заняткі. На самай-жа справе— значна часцей.Аб тым, што кабінеты філалагіч- нага факультэта выкарыстоўваюцца для правядзсння лекцый, неадна- разова напаміналася начальніку ву- чэбнай часткі тав. Гуцаву, гавары- лася і ў рэктараце. Аднак па- ранеіішаму ў кабінеты ідуць на лекцыі фізікі і біёдагі, па-ранейша- му лабаранткі вымушаны працаваць у дэканаце, па-ранейшаму студэнты застаюцца без кніг, без рабочага месца.Рабочы дзень кабінетаў філалагіч- нага факультэта павінен працяг- вацца да пяці гадзін дня. Але ўжо з трох гадзін усе яны псраўтвараюц- ца ў аўдыторыі. Студэшш выму- шаны вандраваць па іншых месцах. Паўстае пытанне: чаму кабінеты гістарычнага факультэта могуць працаваць у дзве змены, а філа- лагічнага— не? Патрэбна, каб, па меншаіі меры, два кабінеты гэтага факудьтэта напярэдадні; сесіі праца- валі да дзесяці-адзінаццаці гадзін вечара. Гэта стварыла-б болып- менш нарыальныя ўмовы работы і для дыпломнікаў.А Б  Л А Б А Р А Н Т А ХЛабарант кабінета павінен быць не толькі рэгістратарам выданых кяіг, алс і чулым дарадчыкам сту-

дэнтаў. Вялікай павагай на юры- дычным факультэце' карыстаецца старшая лабарантка. кабінета асноў марксізма-ленінізна тав. Ханіна. Яна заўсёды падскажа, які новы артыкул можна пачытаць па тоіі ці іншай тэме, як дастаць тую ці іншую кнігу. Пад яе кіраўніцтвам студэнты зрабілі многа наглядных дапаможнікау, якія выкарыстоў- ваюцца пры надрыхтоўцы да семіна- раў. Заўсёды ўважліва адносіцца да студэнтаў і дабарантка кабінета гісторыі СССР тав. Кантор.Але часта лабаранты недобра- сумленна адносяцца да сваён рабо- ты. Бываюць вынадкі, калі студэн- ты вымушаны доўга чакаць лаба- рантаў кабінетаў палітэка'номіі, ас- ноў марксізма-ленінізма, крыміналь- нага права і працэса.Часамі лабаранты адсутнічаюць у кабінетах не па сваёй віне. Дэ- канаты выкарыстоўваюць іх для па- бочных работ. Так лабаранткам Р. і . Яраслаўцавай і I. Ф. Дблбік дэ- канат філалагічнага факультэта да- ручыў друкаваць характарыстыкі для пяцікурснікаў. А калі насту- паюць дзяржаўныя экзамены, лаба- ранткі днямі засядаюць у якасці сакратароў камісій.Адміністрацыйна-гаспадарчая ча- стка не заўсёды чула прыслухоў- ваецца да патрэб кабінетаў. У ша- фах кабінета палітэканоміі кнігі стаяць у тры рады, і даставаць іх вельмі цяжка. Але новых шафаў кабінету не даюць. Лабарантка ка бінета рускай і замежнай іітара- туры Р. I. Яраслаўцава з-за адсут- насці шафаў не можа трымаць збо- ры твораў класікаў. Для таго, каб дэманстраваць дыяфільмы, кабінету фізічнай геаграфіі патрэбны шторы, але заяўка на іх таксама не выка- нана. У кабінеце геадэзіі і карта- графіі на капіравальных сталах няма лямпачак, але гэта нікога не турбуе.Ус’е гэтыя недахопы трэба лікві- даваць у бліжэйшыя дні. . Нашы кабінеты павінны па-сапраўднаму дапамагаць студэнтам у іх вучобе.Рэйдавая брыгада:Т. Б У Л Г А К А В А , Л . Б А Р Ы К ІН А ,Э. Г Н Е Д З Ш А , А. М А Л Ь Д З іС .

С У С Т Р э ч ы 3 БЕЛАРУСКІМІ ПІСЬМЕННІКАМІ
Дяямі ва універсітэце адбыўся вечар, прысвечаны сустрэчы сту- дэнтаў з беларускімі пісьменнікамі.3 уступным словам выступіў Алесь ІІучар. Ён расказаў прысут- ным аб развіцці беларускай совец- кай літаратуры за перыяд з І-га Усесаюзнага з’езда совецкіх пісьмен- нікаў, а таксама аб тых задачах, якія стаяць перад нашаіі літарату- рай напярэдадні другога з’езда.Затым выступіў паэт А. Астрэй- ка. Ён прачытаў своіі новы верш «Ландышы».Ы. Аўрамчык нрачытаў свае вер- шы «Беларуская еасна», Ы. Лужа- нін— «Сенатар Тобі і розгі», лаурэ- ат Сталінскай прэміі М. Садковіч—  урывак з новага твора «Фрэскі». 3 чытаннем сваіх твораў выступілі таксама паэты II. Кіслік, Д. Кава- лёў, А. Бялевіч, пісьменнік I. Ша- мякін і другія. В. М А Ц К Е В іЧ , студэнт II курса аддзялення журналістыкі.
На днях на фізіка-матэматычным факультэце адбыўся вечар сустрэчы студэнтаў з буйнейшым майстрам беларускай драматургіі, байкапісцам Кандратам Крапівой.Студэнт V курса філалагічнага факультэта Гудовіч зрабіў даклад аб творчасці пісьменніка. 3 заўвагамі па такіх творах пісьменніка, як «Ііанец дружбы», «Хто смяецца апошнім», «Зацікаўленая асоба», выступілі студэнты першага курса аддзялёння фізікі Аскерка і Шыд- лоўская, а таксама студэнтка перша- га курса аддзялення матэматыкі Фішман.Затым перад сабраўшыміся вы- с-тупіў сам пісьненнік. Ён расказаў аб тым, як працуе над сваімі тво- рамі, падзяліўся творчымі планамі на будучае, прачытаў байкі «Ма- халыіік Іваноў», «Сава, асёл ды сонца» і адказаў на пшатлікія пы- танні студэнтаў.П. У Л А Д З ІМ ІР А У .

В О З В Р А Ш Е НВ ночь разыгралась метель. Где-то за селом она взметала целые охап- кіі колючего снега н разгульнымп впхрямп врывалась на улпцы, гро- моздя сугробы. Казалось, выйдп в поле— п помннай как звалн: снесет, как пупшнку.ІІо вот нз села в мутную выож- ную ночь нырнул возок-, в котором сндело двое смельчаков.Однн нз нііх, прнстально всма- трнваясь в темноту, правпл лоша- дыо. Прн возможностн разглядеть его лнцо, можно было бы догадать- ся, что это уже не юноша, а впол- не возмужалый молодой человек. В теплой овчннной шубе, подпоясан- ный солдатскнм ремнем, он похо- днл на заправского кучера.Рядом с нпм спдела девушка. Она кутала в воротннк пальто свое маленькое лнцо п вкрадчнво по- глядывала на спутшіка.Странное дело! За одну лншь не- делю, которую она провела в кол- хозе в качестве ревнзора облнспол- кома, ей успел понравнться этот застенчнвый, неуклюжпй в обра- іценпп парень. Н ннчего в нем, ка- жется, нет особенного: смуглое лн- цо, прямой нос с полукружьямж у

Ф
РАССКАЗ

♦ноздрей да черные, как у цыгана, завнткп, спадаюшце на крутой лоб. Но глаза у него какне-то особен- ные, острые. Так н сверлнт он нмн. По ннм угадывалось, что за внеш- ней грубоватостью парня скры- вается горячее большое сердце, пга- рокіій непреклонньій характер.Метель все крепчала.—  Хоть бы не заблуднться,— с беснокойством думал ездок. Он нско- са метнул взгляд в сторону девуш- кн.Маленькая, обсыпанная снегом, она сндела сьежпвшжсь, забнвшпсь в уголрк возка.— Долго лн замерз- нуть такой? II как может согре- вать ее легкпй шарфпк, накннутый поверх береткн? Сама впновата: предлагал шубу— не захотела, ов- чннный запах, наверно, пе поііра- внлся. Да н я хорош! А еіце парнем. называюсь. Ее дело отказываться, а мне нужно было взять. Сейчас бы, небось, не отказалась. Он еіце раз посмотрел в ее сторону н громко, чтобы заглушнть ветер, спроснл:

В . Н Н К О Л А Е Н К О
МЕ—  Вам не холодно?Девушка отрііцательно качнула головой.—  П зачем было выезжать се- годня? В такую погоду даже волкн прячутся.—  Но ведь я опаздываю,—  вскянув голову, отвстнла девуш- ка,— потому что пробьіла у вас лншннй день, товарйіц Березкнн.—  Она называла его, как п подобает начадьству свыше, только по фамп- лпп. Эта офііцііальность ей н са- мой не нравнлась, но как нначе она могла называть этого грубова- того, коренастого парня, которого она знает лншь несколько дней н с которым нн о чем, кроме опоросов н отелов на колхозной фёрме, не го- ворнла. II вот сейчас ей хотелось назвать его по йменп, обьяснпть, что не такая она уже строгал іі прндіірчюзая, какой была прн про- верке его хозяйства,— ведь какой ревпзор без строгостн! Она очеяь хотела заглянуть ему в глаза н ласково сказать: «Грнша, не зовн меня «вы», называй просто Верой». Но Вера вспомннла злое выраженне его цнца н решнла, что он не же- лает быть для нее Грпшей. Она

даже разозлнлась на Грнгорня, что он, внесто того» чтобы ласково по- говорять с девушкой, смотрнт на нее волком нз-под лохматых бровей. Ей захотелось сказать ему что-ннбу’дь дерзкое, понздеваться над сго не- расторопностыо.—  Вы же зяалн, что бонтесь езднть по ночам, зачем было на- прашнваться везтн меня. Я бы неш- ком дошла до станцшт,— сказала Вера.—  Напроснлася н сам не рад,—  проворчал Грнгорнй.— На печку нужно было вас отправпть іі ннка- кнх гвоздей. А то вот замерзнете, а мне потом отвечай. ІІочему шубу не захотеш брать?—  Думала, тепло будет,— нотеряв всякое желанпе говорнть Гріігорню колкостп, отвстгоіа девушка.—  Значнть холодно,— упрекнуя ее Грнгорнй.—  Немножко.—  Вы сядьте блнже ко мне,—  ожнвнлся Грнгорнй,— заслонять бу- ду вас от ветра. Нлн знаете что? У меня шуба ітросторная— я укрою вас.—  Да нет, что вы, Грнша!..—  почтн маншнально проговорнла де- вушка іі почувствовала, что не мо- жет нначе называть -этого человека.Грнгордй распахнул полу п уку- тал в нее Веру. Она доверчііво прн-

жалась к его теплоіі грудн н услы- шала, как у Грнгорня снльно-снль- но забнлось сердце. Всю жпзнь она была готова слушать этн удары, нусть бы даже выога злплась— с ннм не страшно.А Грнгорню хотелось обласкать Веру, отогреть сеоіім дыханнем, прнжаться к ее тонішм озябпшм гу- бамі Несколько раз ,он пытался ска- зать ей что-то, но не находпд нуж- ных сдов п каждый раз с-конфужен- но умолкал.Будто очнувшнсь, он заметнл, что онн уже подьехалн к станцнн. Он даже огорчнлся, что, обычно длнн- ная, на этот раз такой короткоп оказалась дорога. А Вере так не хо- телось вылезать нз его теплой шу- бы.Грнгорнй помог взять Вере бнлет н остался посаднть ее на поезд. Пе- ред поеадкой, потушів взгляд, он сказал:—  Вот вы іі уезжаете,— голос его дрогнул, а лнцо стало такнм грустным, будто вобрало в себя всю печаль, какая есть на земле,— н. быть может ішкогда болыне не встретпмся.—  Нет, Грнша, мы должны встретпться, правда? На будуіціга год я снова прнеду к вам в колхоз. Так?— она заглянула ему в глаза. В грудн у нее что-̂ то ныло, мучп-
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Студэнтам— культурны адпачынакПрайшло болыл месяца з часу пе- раабрання прафкома, камітэта ком- самола і праўлення клуба. У  інтэр- натах змяніліся саставы студкомаў. Але гэтыя змяненні і пераўтварэн- ні не зрабілі яшчэ колькі-нсбудзь станоўчага ўплыву на арганізацыю культурнага адпачынку студэнтаў ва універсітэце і асабліва ў інтэр- натах. Гэтае становішча выклікас тым большую трывогу, што сектары культурна-масавай работы нашых грамадскіх арганізацый, як-паказва- 'оць факты, не толькі не паляпша- юць стан кудьтурнан работы, а, наадварот, нс праяўляюпь нават ці- кавасці да яс.На комсамольскаіі і профсаюзнай канферэнцыях былі заўвагі, што ў выніку мноства адказных за куль- турна-выхаваўчуіо работу наступіла абязлічка. Ііа справе. яно так і ат- рымалася, таму што адпаведныя сектары не дамовіліся аб сумеснай рабоце, не размеркавалі абавязкаў. Адсюль не дзіўна, што вечары адпа- чынку па факультэтах узнікаюць стыхійна. Праводзімыя без папярэд- няй падрыхтоўкі, без належнага кі- раўніцтва, такія вечары нічога ка- рыснага не прыносяць і нярэдка за- канчваюцца патасоўкай і дэбошам.Далёка не станоўчы сэнс мае чі фа-кт, што некаторыя дэканы факультэтаў сталі забараняць кур- савыя вечары адпачынку, загадзя баючыся іх вынікаў( бойкі і г. д.). Зразумела, гэта лінія наныеншага супраціўлення, на якую стаў ня- даўна дэканат філалагічнага фа- культэта, забараніўшы вечар адпа- чынку на IV курсе аддзялення жур- налістыкі.Вакнае значэнне арганізацыі культурйага адпачынку аёабліва ўзрастае зараз, у час надрыхтбўкі да зімовай экзаменацыйнай сесіі. Добра наіірАяцаваўшы, студэнты па- вінііы і добра адпачыць. I з гэтым патрэбна лічыцца.Ёсць некаторыя зрухі ў стварэн- ні арганізаванага адпачынку ў ін-

тэрнаце № I (старшыня студкома В. Зарэцкі). Тут была праведзена еустрэча з работнікамі кіностудыі «Беларусьфільм», лаурэатамі Ста- лінскай прэміі Булінскім і Стральцо- вым, якія расказалі студэнтам аб сваёй рабоце. ІІрафесар I. В. Гута- раў прачытаў лекцыю: «Ленінская тэорыя адлюстравання ў літарату- ры». Але і тут ёсць недахопы. У чырвоным кутку холздна, пагэтаму сюды рэдка ходзяць студэнты, тра- цячы магчымасць пагўляць у шах- маты, даміно, пачытаць газеты.Яшчэ горш абстаіць справа ў ін- тэрнатах на вуліцы Бабруйскай. Ужо прайшло тры месяцы, як яны ўсту- пілі ў строіі. Але за гэты час не абсталяваны яшчэ чырвоныя куткі, не наладжаны вьшуск насценных газет. У пакоях для ленкуткоў можна бачыць адны і тыя-ж- сталы ў беспарадку, кучы смё^ця на і.х. РІе адчуваецца, што тут бываюць члены прафкома або старшыні студ- комаў Зелінскі (корпус «А») і Ла- гуноў (корпус «Б»), На ленкуткі нрыходзяць газсты, але яны нікім не выкарыстоўваюцца. Аб якой-жа культурна-масавай рабоце можа ісці рэч?А ыіж тым, толькі праз чырвоны куток можна стварыць у інтэрнаце сапраўдны адпачынак. Для гэтага советы куткоў і студсовёты маюць усе магчымасці. Тут патрабуецца толькі адно— ініцыятыва. Ііеабходна часцей запрашаць у інтэрнаты знат- ных людзеіі горада, перадавікоў вы- творчасці, работнікаў культуры і навукі.Патрэбна адзначыць і той факт, што выкладчыкі нашага універсітэ- та не цікавяцца бытам студэнтаў, рэдка наведваюць інтэрнаты. Не абавязкова ісці ў інтэрнат выклад- чыку толькі з дакладам ці лекцыяй, ІІаведванне пакояў, клопаты аб сту— дэнцкім быце мелі-б нямалае зна- чэнне ва ўстанаўленні ўзаемаразу- мення і больш цеснага кантакта выкладчыкаў і студэнтаў.Э. Ю Р ’ ЕУ, I. К ІР Э Е Н К А .

З А М Е С Т  ЛЫ |НКІУ  буфетах інтэрнатаў ма- 
ла стаканаў і чайных лыжак, 
а та му студэнтам даводзіцца 
піць густы кісель ікефнр прос- 
та з бутэлек.

ПАВАЖ АНЫ  „ВОЖ ЫК"!
Я  паступіў на адзінае ва універ- 

сітэце аддзяленне журналістыкі. 
Уласнымі рукамі і нагамі заваяваў 
сабе спартьіўную славу. I  таму з 
нямалым задазальненнем убачьіў на 
агульнауніверсітэцкім спартыўным 
стэндзе сваю фатаграфію Але мая 
радасць хут ка была сапсавана, калі 
я прачытаў такі надпіс: „ Студэнт  
I V  курса журфака". А побач, пад 
фатаграфічй майго таварыша краса- 
валася: „ Студэнт III курса геафака-. 
Дагэтуль я ведаў, што ніякіх ж ур- 
факаў і геафакаў у  нас ва універсі- 
тэце няма, а ёсць толькі аддзялен- 
не журналістыкі і геолага-геаграфіч- 
ны факультэт. Хочацца спытаць 
у  работнікаў кафедры фізкультуры 
і спорту, колысі-ж у  нас гэтых 
„факаў"? Ііяць, дзесяць? I  чаму гэ- 
та ім уздумалася аддзяленні пера- 
твараць у  факультэты, робячы пры 
гэтым памылкі?

я. яшын.Вечар дружбы
У Беларускім політэхнічным інстытуце імя I. В. Сталіна адбыў- ся вечар, прысвечаны албана- совецкай дружбе.Пасля даклада быў дадзен вялікі канцэрт, у якім актыўны удзел прынялі студэнты універсітэта.

К У Б А Ў Ш Ч Ы Ц А МУ  ' інтэрнатах маюцца 
тытаны, але яны не эа- 
бяспечваюііь кіпятком студэн- 
таў. Адны з іх  зусім не пра- 
цуюць, а другія працуюць ад 
выпадку да выпадку, ды і то 
кіпяток бяжыць з іх  малень- 
кім струменчыкам, так што 
прыходзіцца чакаць па поўга- 
дзіны^ каб напоўніць чайнік.

(3 пісьма ў рэдакцыю)

Ці позна вечарам , ці ранаЛ ед зь-ледзь цурчы ць вада з тытана, Л ед зь-ледзь п аўзе чарга да крана.І кож ны  марыць аб адным,І кубаўш чы ц у пра адно ён моліць:К ал і-ж , ка л і-ж  ты нас напоіш У волю  кіпятком круты м?

ЧАРАВіЧКІ МАЕ!
Сапожная майстэрня, якая 

знаходзіцца ў  будынку універ- 
сітэта, выконвае ў  першую 
чаргу заказы на рамонт абут- 
ку не студэнтаў, а пабочных 
людзей.

Ч аравічкі мае парваны я,Не д ар уе арцель вас п аш анаю .Д ля д р угіх  на хад у  дзіркі латае,А  студэнту д зен ь, два і не кра'тае.Ц і то дзіркі ў  д р угіх  асаблівы я,Ц і такія ў ж о  вы неш часлівы я?Э х , пры тупнуць бы тут н ал еж ал а,Каб паш ана бьіла вам належ ная!..АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫІНядаўна на пасяджэнні Вучонага Совета універсітэта адбылася абаро- на дысертацыі аспірантам кафедры гісторыі СССР Царуком Александрам Владзіміравічам на тэму «Рэволю-

цыііна-вызваіенчы рух у Заходняй Бедарусі».А. В. Царуку, які паспяхова аба- раніў дысертацыю, прысуджана ву- чоная ступень кандыдата гістарыч-ных навук.■телы-іо некало вьіхода наружу. В последніою мннуту она вложнла 
~ьі‘.о руку в своп н полушонотом спроснла:—  Гршпа, ты будешь... ппсать мне?В ответ он до болн сжал ее паль- цы.Долго еіце стоял на перроне Грн- горнй п смотрел в ту сторону, куда умчался поезд, выстукнвая колесамн о мерзлые рельсы: «до свн-дань-я, до свн-дань-я»....ІІервыс днн после отьезда Веры Грнгорпн ходнл мрачнын, подавлен- нын. II только тогда, когда он вспо- мпнал, что от нее скоро должен быть ответ, Грнгоріш делался нс- обычаііно возбужденным. ІІо ответа не было. Уже две неделн, как он послал ей пнсьмо. Н какое ішсьыо! Душу жнвьём запечатал в конверт н послал. Мсеяц, другой ждал он пнсьма, но почтальон унрямо об- ходнл его.Эх, Грпша, Грнша! Ты н не знаешь, что девушка не получнла твоего пнсьма. Утерял его твой братншка Ваня, когда по твоему по- рученшо нес пгісьмо на почту, ндя в школу. Доверял ты ему, пото̂  что Ваня прнлежно п чстко выпод- нял все твоп порученжя. Но на этот раз сплоховал. Но не надо журнть его. Бережно он нес твое дорогое

пнсьмо в надежном, как ему каза- .тось, месте, в шапке. Но мальчюпе- чье любонытство толкнуло Вашо разглядеть его повннмательней. Снял он шапку, выпал голубой кон- верт н, подхваченныіі ветром, за- маячнл, как голубь, по полю. Пзо всех снл бежал Ваня по сугробам за твонм посланнем, бежал до тех пор, пока обессплеііньш упал ннч- ком в снег н горько заплакал. Знал он твой крутой нрав н решнл скрыть сВрю ОГІЛШІІНОСТЬ. А ты ждешь ответа...ІІо чем болыпе Грнгоріш думал о Вере, тем снльнее крепло в его сердце неусмігое бунтуішцее чув- ство. Он нытался заглушнть его, но оно' категорнческіі отказывалось нодчпнііться холодному рассудку.Шлн днп. Открнч.ала весна жу- равлннымн стаяын, спелымн ко- лосьямн отшуршало зноііное лето н окунулось в прохладу бронзовоіі от загара осенн. Спокоііно меняла прн- рода своп наряды іг в каждом но- вом уборе она была по-своему хоро- ша. Гнтмнчно н слаженно текла жнзнт. в колхозе, где жнл Грнгорнй. Только у него на сердце была тре- вога. Габотал он попрежнему стара- тельно, с увлечешіем, цёлымн дня- мн пропадая па ферме.Но однажды, в хмурое осенне утро, он прншел в правленне п, к

уднвленшо всех, заявнл, что уез- жает.На вопрос председатедя, куда п надолго лн он едет, Грнгорпй от- ветнл:—  Уезжаю совсем... К брату на Донбасс.—  А не лучше бы тебе под- лечнться?— с ехндцей глянул на него председатёль.— Ведь ты рех- нулся, батенька мой. А на ферме; кто будет?—  А что я, прпкован к нсй? ІІіцнте другого заведушцего,— отру- бнл Грнгорнй.Продседятель был ошеломлен. От Грнгорня он не ожндал такого сюр- прнза. Березкнн прннадлежал к тем людям колхоза, кого председатель счптал своеіі надежной опорой. ТрудоЛрнвый н деятельный, не- отступный в свонх требованнях, Грнгорйі круто повернул дело на ферме.Председатель свернул козыо нож- ку, затянулся.—  За длнннымн рублямп гонпшь- ся?— выпустнл он клуб дыма в ліі- цо Гріігорпя. Потом мягче, но суро- во добавнл:— Что ты делаешь, Грнш- ка?! Подумай.Но Березкпн нс хотел дуыать. Тогда председатель вплотную подо- шел к неыу н сдержанно, чеканя каждое слово, сказал:

—  Ну п поезжай! На все четы- ре стороны! Только помнн,— дорога тебе к нам заказана.Мрачным вышел Грнгорнй нз канцеляршг.— «За длнннымн руб- лямн гонншься!»— больно ворошп- лнсь в ушах председательскне сло- ва. Протпворечіівые мыслн теребн- лн мозг Грнгорня. «А может я дей- ствнтельно делаю ііепоправшіую глупость? Может быть нужно вер- нуться в нравленіге н сказать, что ннкуда я не поеду».— II тогда на память прнходнла Вера, н он стано- внлся бесснльным перед разумнымн доводамн совестн.— «Нет! Уеду. Не могу я здесь больше оставаться..,».,В ненастную осеннюю ночь с небольшпм чемоданчнком в руках Грнгорлй вышел за околнцу. Орі на мпнуту остановнлся, чтобы еіце раз посмотреть на темнсюіцне во мраке ночн нзбы, на одпнокне маняіцне огонькн. Здесь было все до болн знакомо п дорого. Сколько стежек нзбегало здесь его босое озорное детство. По этнм тнхнм улочкам с крнвымн вербамн он воднл ватагн свонх сверстннков. Не в первый раз Грнгорнй покндает родной угол, но солсный комок разлукн подкатнл- ся к горлу. ІІз села веяло печным дымком, нрнятной теплотой. А впе- редп была черная, как сажа, ночь.

Весь промокшнй, облепленный грязыо, Гріігорнй прншел на стан- цшо. Он взял бнлет н вышел на пер- рон. Совсем недалеко прокрнчал па- ровоз п через несколько мннут, пыхтя н отдуваясь, он гірргромыхал мймо Грпгорпл н остановнлся.Грнгорнй неспеша отыскал свой вагон н стал ожпдать, пока сойдут пассажнры.На какое-то мгновенне взгляд его остановнлся на выходе пз вагона, н Грйгорнй... обомлел. ІІРре.і ннм с шйроко раскрытымп пт удйвлення гііазаміі стояла Вера. Он растерялся. Но в слёдўюіцее жс мгновенне он протянул к неіі рукй іі осторожпо снял Веру вместе с веіцамн на зем- лю.—  Грпша,— проінептала опа. В ее голосе было столько упрека п ласкн, что Грнгорнй растсрял всю обігду, которую затанл на Веру.—  Вера... Куда ты едешь?.. На- долго лн?..—  ІІрнехала к вам в колхоз, Грнша. ІІавсегда. Зоотехнпком ра- ботать буду.Грнгорнй смял проездной бплет н броснл к ногам. Выношенное в му- ках чувство не вместплось в его сердце н вылнлось жадным поцелуем в Вернны покорные губы.
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Пытанні вучобы

на комсамольскім сходзеНядаўна адбыўся комсамоль- скі сход нашай групы, на якім мы прыняді ў комсамол двух нашых та- варышаў. Такім чынам, у групс не засталося ні аднаго некомсамодь- ца. У спісах комсамольскай аргані- зацыі зараз 57 чалавек. Гэта вялі- кі, моцны валектыў.Як-жа гэты калектыў праводзіць барацьбу за высокую дысцыпліну і добрую паспяховасць?Ужо даўно вывладчык англійскай мовы т. Дорскі свардзіўся на дрэн- ную дысцыпліну студэнтаў у яго групе. Акрамя гэтага амаль уся гру- па сістэматычна не рыхтавала да- машніх заданняў. У  другіх групах замежных моў узровень пасняховасці авазаўся такім-жа нізкім.Гэтае пытанне вынесді на вом- самольскі сход групы. На сходзе прысутнічаў і сам вывладчыв С. А. Дорскі. Абмеркаванне гэтага пытан- ня прайшло автыўна і ажыўлена, хоць яно і не было новым для гру- пы. Комсамольцы рэзка врытыкава- лі найболын автыўных парушальні- каў дысцыпліны.Зараз дысцыпліна на лекцыях рэзка палепшылася. Усе студэнты пачалі рэгулярна вывонваць дамаш- нія заданні.Хочацца свазаць невалькі слоў аб адносінах на вурсе да сваіх спе- цыяльных прадметаў— па.теантало- гіі і крысталаграфіі. Болыпасць студэнтаў уважліва слухае і акурат- на канспектуе гэтыя лекцыі, удум- ліва выкарыстоўвае часы практыч- ных занятваў. Вось іх прозвішчы:

Лупіновіч, Кіслік, Тагунова, Леўкова і многія другія.Але ёсць сярод нас і тавія сту- дэнты, явія спадзяюцца ўзяць сесію «штурмам». На левцыях яны згодны займацца чым угодна, толькі не канспектаваннем.Адказы неваторых з іх на ны- танне, чаму яны не канспектуюць левцыі па палеанталогіі, выглядаюць прыблізна тав:Фелівс Кучар:—  Я , бачыце, пачаў канспек- таваць, але згубіў сшытак...Анатолі Сядлецві:—  Зачым ванспевтаваць апошнія лекцыі, прапушчаны нершыя?Эрыв Рысявец:—  Не жадаю!Валерый Вішнеўсві:—  У мяне маецца падручнік.Нельга чакаць, што экзамен папалеанталогіі яны здадуць паспяхо- ва.Яшчэ раз думаецца не лішнім ўзняць пытанне аб перагружанасці студэнтаў нашага фавультэта. Ра- бочага дня ледзь-ледзь хапае, каб праслухаць левцыі, адпрацаваць практычныя заняткі, падрыхтаваць дамашнія заданні на наступны дзень. Ді можна пры такім распа- радву дня заняцца паўтарэннсм па- пярэдніх левцый, пачаць рыхтавац- ца да эвзаменаў? Цяжка!Вось чаму так востра ставіцца пытанне аб наведванні ўсіх лекцый і правтычных заняткаў, аб вядзен-

У НАШАЙ ГРУПЕУ мінулым годзе ў нашай групе меліся сур’ёзныя недахопы. У час летняй эвзаменацыйнай сесіі два чалавекі атрымалі пасрэдныя адзна- кі, частымі былі пропускі заняткаў без уважлівых нрычын. Галоўнае, на чым грунтаваліся недахопы, гэ- та абыякавыя адносіны да такога становішча з бову актыву групы. Быўшы комсорг групы К. Галавац- кая не толькі мала цівавілася, як вучацца і наведваюць левцыі сту- дэнты, але і сама была ў ліку н е -1 дысцыплінаваных. Бывалі выгіадкі, калі Галавацкая станавілася на аба- рону прагулынчыкаў. ■У гэтым годзе мы абралі новаеI комсамольсвае бюро групы, у якое ўвайшлі лепшыя комсамольцы К. Катаржынсвая, А. Антанюжэнка, Н. Сяргееў. Яны дапамаглі палеп- шыць становішча ў групе. Цяпер кожны з нас адчувае адказнасць за сваю вучобу і дысцыпліну. Але нам і яшчэ недастаткова дапамагае ком- : самольскае бЮро факультэта ў ба- рацьбе з пропускамі заняткаў, явія і ў нас яшчэ маюць месца. Комса- мольскае бюро не запрашае на свае пасяджэнні нашых актыві'стаў, чле- ны бюро не гутараць з імі.Д . Ц ІХ А Н А В Е Ц , стараста 8-ай групы, 2-га курса юрыдычнага факультэта.

ні канспектау усімі студэнтамі.I. П У Ш Ч Ы Н ,Г І А Д З Я К А  Н А В У Ч Э Н Ц А ЎНавучэнцы і валектыў настаўнікаў Грозаўсвай сярэдняй школы Грэскага раёна з вялівай радасцю атрымалі прыборы і рэавтывы ад хімічнага факультэта Бедарускага дзяржаўнага універсітэта імя В. I. Деніна. Наша лабараторьія зрабілася зараз значна багацейшай., Цяпер у нас маецца магчымасць праводзіць амаль усе доследы, явія прадугле- джаны праграмай для сярэднян школы, і некаторую ўнекласную работу, што прыводзіць да наглыблення тэарэтычных ведаў.Ад імя педагагічнага калектыву і навучэнцаў школы выказваем сардэчную падзяку прафесарска-выкладчыцкаМу складу і комеамольсваіі арганізацыі ўсяго хімічнага факультэта, за аказаную шэфскую дапамо- гу. Просім у далейшым узяць шэфства над нашаіі школаіі.С. I. Л А Г В ІН О В ІЧ , настаўніца хіміі,К О РБ У Т , сакратар комсамольскай арганізацыі, К Р З Ж Ы Ц , старшыня вучкома.

ДЫСПУТ
ПА КНІЗЕ і. МЕЛЕЖАДнямі ў актавай зале юрыдыч- нага факультэта адбыўся дыспут па внізе беларускага пісыіенніка, быў- шага студэнта нашага універсітэта Івана Мележа «Мінсві напрамак». Аб творчым шляху пісьменніка рас- казаў кандыдат філалагічных навук I. Науменка. Затым выступілі кан- дыдат юрыдычных навук Чыгір, студэнты факультэта тт. Смірнова, Сліж, Няхац і другія. Яны дэталёва нрааналізавалі кнігу пісьменніка, адзначылі ў ёй рад недахопаў.У заключэнне выступіў аўтар кнігі I. Мележ. Ён расказаў аб ра- боце над раманам «Мінскі напра- мак» і падзяяіўся сваімі творчымі планамі на будучае. Веч'ар праішоў у творчан і дружнай атмасферы.В. З Е Б Р Ы Н .

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Кубак прафкома разыгранСпаборніцтвы на кубак прафкома па баскетболу пачаліся сустрэчай жаночых каманд хімічнага і біёлага- глебавага факультэтаў. На працягу ўсёіі гульні адчувалася значная пера- вага хімікаў, якія атрымалі пёрамогу з лікам 55 :20. Услед за імі ў ба- рацьбу ўступілі мужчынскія каманды філалагічнага і гістарычнага факуль- тэтаў. Філолагі не змаглі супроцыіа- стэеіц ь  дружнай гульні праціўніка добраякасную гульшо ў абароне і ў нападзе. Яны прайгралі сустрэчу з буйным лікам 103:21.Напружанай сустрэчаіі дня з’яві- лася гульня жаночьіх баскетбольных каманд геолага-геаграфічнага і фі- лалагічнага факультэтаў. У першай палове гульні каманды змагаліся за кожнае ачко, дэманструючы высокую тэхніку і дакладныя кідкі па кальцу.Але ў другой палове філолагі не змаглі вытрымаць высокага тэмпу і прайгралі гульню з лікам 54 : 29.Сустрэча мужчынскіх каманд фі- зіка-матэматычнага і біёлага-глеба- вага факультэтаў закончылася пера- могай матэматыкаў з лікам 58 : 28.Вялікую цікавасць у гледачоў выклі- кала сустрэча мужчын геолага-геа- графічнага і юрыдычнага факультэ- таў, якая закончылася перамогай першых з лікам 107 : 67.І6 і 18 лістапада праходзілі поў- фінальныя гульні. Мужчынская каманда геолага-геаграфічнага фа- культэта выйграла ў каманды хім- фака з лікам 29 : 59 і ўвайшла ў фінал. У фінал таксама ўвайшлі жа-

яочыя каманды геолага-геаграфічнага і хімічнага факультэтаў і мужчын- ская каманда гістарычнага факуль- тэта.У нядзелю 21 лістапада па свістку суддзі на пляцоўку вышлі фіналі- сткі хімічнага і геолага-геаграфічна- га факультэтаў. 3 першых мінут гульня набыла вельмі імклівы і бая- вы характар. Праціўнікі ідуць ачко ў ачко. Але грубая гульня асобных ігракоў зніжае агульнае ўражанне ад гэтай цікавай спартыўнай сустрэчы. К канцу гульні ў камандзе геафак" засталося толькі два ігракі, астатні.. былі выправаджаны з гульні за гру- басць. 3 перавагай у адно ачко ку- бак прафкома заваёўваюць студэнткі хімічнага факультэта.Затым на пляцоўку выклікаюцца мужчыны гістарычнага і геолага- геаграфічнага факультэтаў. Гульня пачынаецца ў хуткім тэмпе. Геолагі робяць разрыў у 8—9 ачкоў, які ў далейшым павялічваюць і выігрыва- юць гульню з лікам 96 : 67. Гэта пер- шае паражэнне баскетбольнай каман- ды*гістфака за апошнія некалькі год ва ўнутрыуніверсітэцкіх спабор- ніцтвах.У выніку ўпартай барацьбы кубак прафкома заваявалі жаночая каманда хімічнага факультэта і мужчынская каманда геолага-геаграфічнага фа- культэта. А. У Х А Н А У .АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯЎ РУСКАЙ АРФАГРАФІІПытанні арфаграфіі рускай мовы ў сучасны момант прыцягваюць увагу шырокай совецкай грамадска- сці. ІІа працягу раду год ужо пра- водзіцца абмеркаванне звода новых арфаграфічных правілаў, распраца- ванага ў 1951 годзе лепшымі мова- знаўцамі Совецкага Саюза.Пытанням рускан арфаграфіі быдо прысвечана адбыўшаеся нядаўна пасяджэнне кафедраў рускаіі мовы нашага універсітэта і Мінекага пе- дагагічнага інстытута.У  сваім уетупным слове дацэнт А. Ф. Манаенкава' падрабязна аха- рактарызавала новы звод арфагра- фічных правілаў. Яна адзначыла, што работа па ўпарадкаванню арфа- графіі мае вялікае дзяржаўнае і куль- турнае значэнне. Многія правілы ар- фаграфіі ў ыногіх выпадках лікві- дуюць той разнабой у напісанні, які існуе да сучаснага моманту. Напрыклад, добра ў новым зводзе вырашана пытанне аб напісанні га- лосных па'еля шыпячых, якое да гэтага часу заставалася адным з наіібольш цяжкіх раздзелаў сучас- най рускай арфаграфіі. Новым пра- вілам ліквідуюцца выключэнні, у сі-

сярэдняга роду на ьэ (з Заказказье, 
в уіцелье, а не в Закавказьн, в

лу чаго, напрыклад, слова «чорт» пісалі праз «о», нягледзячы на іс наванне слова «чертн», у якім ушельн). У цэлым новы звод арфа- карэнная галосная «е». Ліквідавана графічных правілаў безумоўна па- нсабходнасць завучваць тут шматлі- легчыць засваенне рускай арфагра- кія выключэнні, што Еядзе да па- фіі і павінец атрымаць етаноўчую.тягчэння работы. Станоўчым фактам у новых правілах з’яўляецца такса- ма і тое, што ліквідаван разнабой у напісанні слоў. тыпу «лнсонька 
Лкзоньна, полосонька» з ласкацель- ным суфіксам— «оньк» пасля цвёр- дых зычных. Зусім выключаецца суфікс— «аньк», які іншы раз пі- саўся без дастатковых падстаў. Нельга не вітаць правіла, у сілу якога ў назвах населеных пунктаў, як на -нн (-ын), -сз (-ез), так і на -нно (ыно), -озо (-ево) у твор- ным склоне адзіночнага ліку мярку- ецца пісаць толькі канчатак -ом напрыклад, «под іісковом, под горо- 
дом Калнннном, за Бороднном, Тару- 
тнном, за Харьковсм» і г. д. Гэты самыы устанаўліваецца склаііенне

ацэнку.Тав. Маяаенкава застанавілася і на некаторых недахопах новага ар- фаграфічнага звода. Асобныя нраві- лы тут яшчэ застаюцца вельмі цяж- кімі для заеваення. У якасці пры- клада Ыанаенкава прыводзіць пра- віла аб напісанні прыметнікаў з суфікеам -ннск, -енск, якія ў новым зводзе складаюцца больш чым з'дзе- сяці пунктаў.Цікавым і змястоўным было вы- ступленне стЦэйшай настаўніцы, зараз метадыста Мінскага педагагіч- нага інстытута імя А. М. Горкага А. А. Ыартынаван. Яна застана- вілася на некаторых пытаннях вы- кладання арфаграфіі ў сярэдняй школе і падвергла крытыцы новыуказаных назвау па узору назоўш- падручнік па рускап мове, складзены каў (яны і з’яўляюцца назоўнікамі). прафесарамі С. Г. Бархударавым Зусім правамерна ліквідацыя та- і С'. Е. Кручковым. Тав. кога разнабоя ў напісанні меснага Мартынава ўказала на неда-склону адзіночнага ліку назоўнікаўкладнасць і непрздуманасць ра-

ду арфаграфічных правілаў. Напрык- лад, такі цяжкі раздзел рускай ар- фаграфіі, як напісанне падвоенных зычных у іншамоўных словах, зусім нс вытлумачваецца такім вось пра- вілам: «В некоторых словах пшпут- ся двойные согласные, напрнмер, вожжа, ванна, аллея, аккуратный» (стр. 5. § 3)— Існуючыя вучэбныя дапаможнікі,—  гаворыць Мартына- ва,— часта адсылаюць навучаючыхся да арфаграфічных слоўнікаў, але вучні, асабліва ў малодпіых класах, гіе заўсёды ыаюць пад рукамі арфа- графічныя слоўнікі і часам не ўмеюць карыстацца_ імі.ІІытанаям вывучэння арфаграфіі ў вышэіішай школе прысвяціў сваё выступденне т. Касоўскі. Ён адзна- чыў, што ўзровень арфаграфічнан падр'ыхтоўкі студэнтаў малодшых курсаў універсітэта ўсё яшчэ заста- ецца нізкім. Аб гэтым сведчаць пісьмовыя кантрольныя работы, асабліва на завочным факультэце, канспекты лекцый асобных студэн- таў. Пагэтаму правамерным з’яўля- ецца настаноўка спецыяльнага кур- са па пытаннях рускай графікі і арфаграфіі, які ўжо на працягу не- калькіх год чытаецца на аддзяленні рускай мовы і літаратуры. Тав.

Касоўскі, які вядзе гэты курс, ука- заў, што студэнты праяўляюць вя- лікую цікавасць да грунтоўнага вы- вучэння рускай арфаграфіі, і такі курс, безумоўна, прыносіць карысць у працэсе падрыхтоўкі выкладчы- каў сярэдняй школы.Некаторыя з выступаўшых адзна- чылі, што пытанні арфаграфіі цесна звязаны з пытаннямі арфаэпіі. На гэтым застанавіўся дацэнт А. Я. Бірала, які сказаў, што традыцыі жывой мовы несумненна ўплыва- юць на арфаграфічныя навыкі. Тав. Бірала ў якасці ілюстрацыі прывёў канчатак -а ударнае ў назоўным склоне множнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду (выбора, тока- ря), якое трывала ўмацавалася і па- ступова пашырае свае межы ў су- часнай рускай літаратурнай мове.Загадчык кафедрай рускай мовы педагагічнага інстытута дацэнт Н. I. Гурскі адзначыў мэтанакіраванасць сумесных пасяджэнняў кафедраў рускаіі мовы двух буйнейшых ВНУ нашай. рэспублікі. Ён выказаў так- сама пажаданне, каб кафедры пра- цягвалі і ў далейшым наглыбленае вывучэнне пытанняў арфаграфіі.
Рэдактар В. Л . Ш А Ц ІЛ А .АТ 09925 Мінск, друкарня Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя В. I. Леніна. Зак. 777


