
Ч А С  Н Е  ЧАКАЕ!
Набліжаецца зімовая экзаменацый- 

ная сесія. Д а  яе засталося менш 
20 дзён.
• Усе сілы навукова-педагагічных 

кадраў, усе формы грамадскай рабо
ты і, нарэшце, максімум сіл i часу 
саміх студэнтаў павінны быць накі- 
оаваны на тое. каб удасканальваць 
свае веды і выявіць іх у час экзаме- 
каў з наибольшей глыбінёй.

Наша Партыя i Урад штодзённа 
клапоцяцца аб тым, каб зрабз'ць пад- 
рыхтоўку спецыялістаў болын глыбо- 
кай, больш звязанай з запатрабаван- 
нямі жыцця, з патрэбамі вытворча- CiiJ, культурных і асветных устаноў. 
М іж тым, належнай напружанасці 
ўсіх звеняў работы універсітэта яшчз 
не адчуваецца.

Дэканаты здалі на разгляд вучэб- 
най часткі график экзаменаў. Што-ж  
датычыцца залікаў, то яны плануюц- 
ца па меры заканчэння чытанкя лек- 
цый па дамаўлеяню паміж студэнта- 
мі i выкладчыкамі. Увогуле ніякага 
графіка салікаў не вьгарацоўваецца. 
М іж тым тэта можа прывесці да 
таго, што ў адзін дзень апошняга 
•"ыдня заняткаў будуць здавацца за- 
лікі i па замежных мовах, і па спе
циальных прадметах, і па фізічнай 
падрыхтоўцы. Вопыт вучыць нас, як 
нежадана тэта, асабліва для студэн- 
таў малодшых курсаў. Нельга на- 
водкуп асобным выкладчыкам і 
етудэнта м-п ер ш аку рсні кам аддаваць 
такую справу, як вызначэнйе тзрмі- 
наў залікаў. Калі расклад зкзаменаў 
зацвярджаецца вучэбнай часткай 
рзктарата, то графік залікаў павінен 
быць вызначан не асабістай дамоўле- 
насцю кожнага выкладчыка асобна, 
а дэканктам,

Нецяр:.'via, што кафедры ўсё яшчэ 
зацягваюць абмеркаванне пытанняў 
экзаменадыйкых білетаў і методыкі 

лпытваккя ў адпаведнасці з новымі 
гфаграм.чым: запатрабаваннямі. Атак 
тым, калі гэтыя пытанні будуць па- 
ранейшаму абмяркоўсацца за два— 
тры дні да пачатку сесіі, то тэта 
адлюструецца не толькі ка пратаколах, 
але і на якасці адказу. Своечасовае 
абмеркаванне пытанкя аб падрыхтоў- 
цы да экзамеваў дасць магчымасць 
аказаць дзейсную дапамогу студэн- 
там у іх самастойнай падрыхтоўцы 
на калоквіумах і кансультацыях, 
дазполіць аказаць дапамсту і мала- 
дым выкладчыкам.

Даўно пара дэканатам павесці 
рашучую барацьбу з бескарыснай 
тратай часу. Трэба паставіць у стро
пя рамкі толькі пэўнага пазавучэб- 
нага часу работу самадзейных і 
спартыўных калектываў, не перагру- 
жаючы студзнтаў. Трэба больц: 
усяго даражыць часам студэнта і

вучыць яго беражліва расходваць 
тэты час, запаўняць яго працай сур’ - 

I ёзнай і ўдумлівай. Толькі пры ўмовс. 
што намаганні дэканатаў кафедраў 
і грамадскіх арганізацый аб’еднаюц- 
ца ў дапамозе студэнтам г.ры пад- 
рыхтоўцы да экзаменаў, мы будзем 

j мець дадатныя вынікі. ААіж тым,
: факты гавораць, што з пераходам 

кабінетаў на двухзменную работу з 
рабочых абставін у вучэбных корпу
сах многа недахопаў.

Выключна мала займаюцца вучэб- 
нымі пытаннямі нашы комсамольскія 
і профсаюзныя арганізацыі. Так, на- 
прыклад, камітэт Л К С М Б  яшчэ ў 
сярэдзіне лістапада абмяркоўваў 
справаздачу комсамольскай аргані- 
зацыі аддзялення фізікі аб вучэбнай 
рабоце і падрыхтоўцы да сесіі. Былі 
ўскрыты факты сістэматычнага про
пуску заняткаў па асновах марксіз- 
ма-ленінізма і замежных мовах. Бы- 
лі выяўлекы факты дрзннай работы 
групавога, «калектыўнага» рашэння 
задач асобнымі студэнтамі малодшых 
курсаў. Называліся фаміліі «вечных 
хвасцістаў» Цэдрык (III курс), Іва- 
нова (IV  курс) і Русецкага, (IV  курс). AgnaK прыйятае рашэцне застаецца 
невыкананым. Ha тым-жа аддзялен- 
ні фізікі ёсць I добрыя студэнты, і 
адстаючыя. Чаму-б комсамольскай 
і профсаюзнай арганізацыям аддзя
лення не заслухді" KcrtOTKiv сппява- 
здач гэтых студэнтаў аб тым, як яны 
рыхтуюцца да сесіі? Чаму-б не за- 
прасіць загадчыкаў кафедраў і ста- 
рэйшых таварышаў— выкладчыкаў на 
гэтыя комсамольскія выворчыя ля- 
тучкі з просьбай навучыць працаваць 
самастойна?

Я к паказалі яядаўнія сходы акты- 
ву факультэцкіх насцекных газет, у 
пкім удзельнічала каля 100 чалавек, 
гэтыя органы часта праходзяць міма 
галоўнага ў нашим універсітэцкім 
жыцці— міма вучэбнай работы. Калі 
газеты і пішуць па гэтаму пытанню, 
то суха і вяла, не иазываючы проз- 
вішчаў, каб нікога не пакрыўдзідь.

Яскравым прыкладам бязрукасці 
нашых грамадскіх арганізацый у пы- 
таннях вучобы з’яўляецца гісторьія з 
вітрынай выдатніка. 3 мінулагоднімі 
фатаграфіямі яе перасоўвалі з месца 
на месца, пакўль фатаграфіі не знялі 
і ке закінулі гэтую вітрыну далей 
ад вачэй, у цёмны закутак.

Час не чакае. 3 усёй напружана- 
сцю павінны рыхтавацца студэнты да 
сесіі. Партийная, комсамольская і 
профсаюзная арганізацыі, дэкакаты 
павінны ўсю сваю ўвагу звярнуць на 
ка падрыхтоўку да экзаменаў, каб 
зімовая зкзаменацыйная сесія прай- 
шла на высокім узроўні, а студэнты 
паказалі высокія і трывалыя веды.

Пролетарыі ўсіх  краін, еднайцеся!

Opr=Ui партбюро, рэктарата, камітэта ЛКСЭДБ, нрафкома і ' мясцкома Беларускага дзяржаў- нага універсітэта імя В. І, Леніна Ц а н а  20 к ап .
У АБСТАНОЎЦЫ АДНАДУШША І 8ГУРТАВАН;

'к ★ X
С В Я Т А  С О В Е Ц Н А Г А  Н А Р О Д АБудынак Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя В. I. Леніна, дзе размясціўся выбарчы ўчастак № 1, у святочным убранні. Яшчэ задоўга да начатку галасавання нястрым- ньш патокам сшды накіроўваюцца выбаршчыкі. Ідуць групамі, ідуць ссм’ямі, ідуць паасобку.Bor ь даносяцца акорды гармоніка, чуецца задорная песня. Тэта ідзе моладзь: шчаслівыя радасныя юнакі і дзяўчаты. Многія з іх будуць га- ласаваць упершышо.' Шэсць гадзін раніцы. Старшыня выбарчай камісіі т. Краўцоў віншуе „ысзрі'гчьткя.ў з вялікім святам і занрашае іх прьГстушцъ д.т 'Піласа- вання. 3 адказным словам выступав Быбаршчык Савелій Герасімавіч Ci- дарэнка:—  Разам з усім совецкім народам мы будзем галасаваць за кандыда- таў у народныя суды і народныя за-

P А Д A C HbI Д З Е Н ЬДзснь выбараў у народныя суды з’явіўся самым радасным у маім жыцці. У тэты дзень разам з тысячам! іонакоў і дзяўчат я ўпершыню аддаў свои голас за лепшых дюдзей маёй Радзімы— за народных суддзяу i народных засядацеляў.Толькі ў краіне соцыялізма чалавек мае шырокія правы— выбі- раць i быць выбраным. Толькі ў натай цудоўнай краіне для моладзі адчынены шырокія дзверы ў навуку.Аддаўшы свой голас за народных суддзяу i народных засядацеляў, я прагаласаваў за сваё шчасце і сваё будучае.
Н. С Л А Б К О , 

студэнт I курса філалагічнага 
факультэта, беларускае аддзяленне

мовы і літаратуры. (

сядацелі. Галасуючы за блок кому- ністаў і беспартыйных, мы галасуем за лепшых людзей нашага народа, народа-стваралыгіка, народа-пера- можца. Мы зноў дэманструем да- вер’е Еомуністычнай партыі, икая вядзе наш народ да новых пе.рамог. Я заклікаю ўсіх выбаршчыкаў ад- даць свае галасы за лепшых людзей нашай Радзімы— кандыдатаў у народный суды і засядацелі.Адной з иершых атрымоўвас бю- летэнь студэнтка другога курса аддзялення журналістыкі Іарыса Kpac- неўская. Яна ўпершынш ў сваім жыцг^иадшн.та_д<а выбарчай урны i таму прыкматна хм лю кщ а. Вось апускаюць бюлстэні Віталі Кава.ть- чув, Валянцін Усціновіч, Адам Зыль, Павел Місько і другія.Некаторыя выбаршчыкі прышлі з дзецьмі. Для маленькіх грамадзян ёсць асобны пакон— дзіцячы. Сту-

дэнтка універеітэта До пара Малчана- ва ветліва сустракае будучых вы- баршчыкаў. У час свайго дзяжур- ства ў дзіцячьш пакоі яна змагла стварыць дзецям культурны і ціва- вы адначынак.Прагаласаваўшы, выбаршчыкі доўга не разыходзяцца. Адны з іх ідуць на агітпункт, каб ярачытаць новы чаеопіс, газету, другія— у клуб, дзе выступаюць калектывы мастацкай самадзеішасці.3 рэпрадуктараў далятаюцв тан- цавальныя мелодыі. Моладзь весела кружыцца ў парах.Так прайшоў радасны дзень у жыцці нашых людзей— дзень выба- рау чшродных суддзяў і народных засядацеляу. B n f e p j  яшчэ^раз^ пад- крэслілі адзінетва і згуртаванШщк совецкага народа.
В. В А С ІЛ Ь Е У .

аласую  першы разJfa ўсё жыццё запомніцца мне дзень выбараў у народныя суды. Упершыню ў сваім яіыцці, атры- маўшы выбарчыя бюлетэні, я ад- чула сябе поўнапраўньш грамадзя- нінам нашай вялікай Радзімы. 3 вялікім хваляваннем я падыходзіла да выбарчай урны, каб аддаць свой голас за лепшых сыноў i дачок нашага народа, явія закліканы стаяць на варце“ соцыялістычнай закон- насці, актыўна змагацца з пару- шадьнікамі правілаў соцыялістыч- нага граыадства. Совецкая Кансты- туцыя дала ўсе правы народам со-

вецкан краіны. Я пгчаслівая таму, што мне, простан сялянскан дзяўчы- не, дана магчымасць вучыцца ў вы- шэншай навучальнай установе, што я магу разам з усім совецкім народам аддаць свой голас за лепшых людзей Радзімы.Вялікую ўдзячнасць хочацца вы- казаць роднай Комуністычнай пар- тыі і Совецкаму Ураду, якія далі нам права радасна жыць, вучыцца і свабодна твыбіраць лепшых людзей ва ўсе грамадскія ўстановы.
Е. С А Л А Н О В ІЧ , 

студэнтка U -га курса 
філалагічнага факультэта.

НА ПРАКТИЧНЫХ ЗАПЯТКАХ
А . Х А Р К Е В И Ч

C И  А A4 И  П А Р Т И ЯКогда опять завыл за океаном, разинув пасть, клыкастый капитал и замахнулся в бешенстве ураном на тех, кто судьбы с Партией Связал,—  единодушным, твёрдым ii горячим был наш ответ, продуманный вполне:У нас есть Партия, а это значит—  не быть войне!Мы, как одип, стоим на вахте мира: растим хлеба, возводим города,—  чтобы вселялись, в новые квартиры простые люди

мирного труда.И нам везде сопутствуют удачи: мы молоды душой— не но годам!У нас есть Партия, а это значит—  цвести садам!Мы охраняем дело мира зорко.Но если вы развяжете войну,—  не усидеть вам в собственном Нью-Йорке, не спрятаться за боннскую спину!Нам не впервой давать чужинцам сдачи, нс хвастаясь, об этом говорим:У нас есть Партия, а это значит—  мы победим!

>
)>)

i На чацвертым курсе аддзя
лення геалогіі пачаліся прак- 
тычныя заняткі, якімі кіруе 
дацэнт П. С. Самадураў. На

Ix студэнты знаёмяцца з ме- 
тадамі апрацоўкі палявых ::а- 
тэрыялаў, з навейшымі ме за
дам! даследаеанчя асадачных

парад. За час летнпй практы- 
кі быў сабраны багаты матэ,- 
рыял. а б а г у . : е  ча- яка,'а Лае 
практичное зкачэннс для на
род кай г ас п ад ар к i

Дания аб лёсазых napo :ал, 
на як iX у  асноўным прахо
дзяць трасы паўднёзых аря- 
шалъных каналах, вы кAih ал i 
аксыўленыя спрзчкі еярпд сту- 
дэнтаў. Практичная заняткі 
праходзяць цікава, i таму бу- 
дучыя геолагі не толыа регу
лярна наведваюць, але i ак- 
тьіўна ўдзельнічаюць у  ix, 
Змястоўна выступаюць ка 
запятках студэнты Салагуб 
i Крыв ад у  бай,

Тэмы практичных заняткаў 
зацікавілі Г. Хруль i 3 . Даві- 
довіч, Яны рашылі працягваць 
над імі работу ў  студэнцкім 
навуковым гуртку, прысеяціць 
гэтым тэмам курсазыя дасле- 
даванні

На здымку: П. С. Самаду- 
раў (крайні направо) праао- 
дзіць практычныя заняткі па 
геалогіі ca студэнтамі ча- 
цвертага курса геолага-геагра- 
фічнага факультэта.



2 З А  С Т А Л І Н С К І Я  K A  Д’Р Ы 25 (2 Ш
Ш л я х  у н а в у к уУніверсітэт святкаваў свае трыц- цацігоддзе. 30 кастрычніка 1951 года ў Вялікім тэатры оперы i балета сабраліся на ўрачысты вечар вы- ндадчыкі i студэнты вышэйшых навучальных устаноў, партыйныя i комсамольсвія работяікі горада. Тэты дзень, такі памятны для ўсіх, хто ўдзельнічаў у свяце, быу адным з самых радасных i светлых для Антона Рабушкі, тады яшчэ студэнта III курса фізіка-матэматычнага фа- культэта.—  Заснаванне Беларускага дзяр- жаўнага універсітэта,— слухаў Антон голас дакладчыка,— з’явілася вынікам перамогі Вялікан Еастрыч- ніцкай соцыялістычнай рэволюцыі. У  гістарычным дэкрэде, падпісаным В. I. Деніным у 1919 годзе, гава- рылася: «У азнаменаванне Кастрыч- ніцкай рэволюцыі 1917 года, якая распрыгоніла працоўныя масы ад палітычнага, эканамічнага і духоў- нага прыгнёту з боку эвсплуататар- скіх класаў і адкрыла ім шырокія шляхі да крыніц ведаў і культуры, адкрыць рад новых універсітэ- таў...» ....Тэта за тое, каб для Антона i яго таварышаў былі широка адкры- ты дзверы ў навуку, бацька Антона пайшоў добраахвотнівам на грама- дзянскую вайну і ў складзе асобага атрада знішчаў кулацкія банды. Тэта за вялікае права на навукт, якога цяпер ад Антона, не адбярэ ніхте. яго заплаціў сваейкрывёю, цяжка паранены куляй бандыта ў той самы год, калі ў Мінску пачалося будаўнідтва уні- версітэта...Цяпер універсітэт адзначаў свой трыцдацігадовы гобілей. Летных яго студэнтаў, лепшых актывістаў Цэн- тральны Камітэт Комсамола Беларусі ў дзень універсітэцкага свята ўзна- гароджваў Ганаровымі граматамі. За выдатныя поспехі ў вучобе, за вялікую грамадскую работу грамату ЦЕ JlECMB атрымоўвае і Антон Бабушка.Тады-ж Антону, студэнту III курса, прысвайваецца персанальная стыпендыя імя X V -годдзя ВЛЕСМ.Поспехі, здабытыя паўсядзённаіі, настойлівай працай, ніколі— ні цяпер, ні пазней— не кружылі Анто

ну галавы. Вучыцда выдатна Антон лічыў сваім абавязкам— галоўным і непасрэдным. 3 псршых год вучо- бы ва універсітэце ёы прывучыў слое да паслядоўнасці і сіетэматыч- я а і  працы ў авалодванні нялёгкімі дысцыплінамі, якія вывучаюцца на аддзяленні матэматыкі. Выпрадаваў свои метад планавай работы. Свой рабочы час Антон размяркоўваў на некалькі тыдняў наперад. Ha блі- жэйшыя дні складаў болып дата- левы план— «нраграму-ыінімум».—  Я ніколі не паўтараіо толькі адзій прадмет,— вучыў Антон пасля- доўнасці і сваіх таварышаў,— а чаргую вывучэнне кожнага з іх. Напрыклад, пасля працы над паліт- эканоміяй вывучаю адну з фізіка- матэматычных дысцыплін. Такі метад самастойных заняткаў найболыд рацыянальны. Ён дазваляе лепш засвоіць ножны нрадмет, пазбегнуць пераўтамлення.У сваім плане Антон улічваў усё— і вучобу, і работу ў навуко- вым гуртву, і выкананне грамадскіх даручэнняў, і заняткі спортам, сама- дзейнасдю.I ён паспяваў усюды. У  навуко- вым гуртку распрацоўваў дакдады па дыферэнцыяльнай геаметрыі. Узначальваў шэфекую работу фа- культэта, затыы. ь^льтмасавую. 
Тактхаікііьны калектыў фізмата, у якім удзельнічаў і сам Антон, зай- маў першыя месцы на універсітэцкіх аглядах студэнцкай мастацкай сама- дзейнасці. Быў старшынёй проф- саюзнага бюро факультэта. Рабушка атрымаў III разряд па лёгкай атле- тыцы, навучыўся добра бегадь на каньках.Але і на гэтым Антон не заспа- койваўся. Ён выступав ў складзе харэаграфічнага калектыва універ- сітэта, на IV курсе пачаў трэніра- вацца ў стральбе і праз год атры- маў II разрад па стралковаму спорту.Такім неўтаймаваным Антон быў перш за ўсё ў вучобе.На IV курсе ён стаў займадца тэнзарным вылічэннем— адным з раздзелаў геаметрыі, які мае надзвычай важнае значэнне ў фізі- цы і, у  прыватнасці, у тэорыі ад- носнасці. Раздзел дыферэнцыяльнай

гсаметрыі «Тэорыя сетав на паверх- ні», дзе нрымяняецца тэнзарны аналіз, стаў тэмай дынломнага даследавання Антона. Праз год, ацэньваючы веды Антона, дацэнт I. 3. Фішэр меў усе падставы за- явіць: «Таварыш Рабушка атрымаў добрую падрыхтоўку па тэнзарнаму аналізу і неэўклідавай геаметрыі», а дацэнт А. II. Нахімоўская піша ў рэцэнзіі на работу Антона: «Даследа- ванне паказвае, што тав. Рабушка здольны да самастойнаі навукова- даследчай працы і можа з поспехам займадца ў аснірантуры».У чэрвені гэтага года вучоны совет факультэтаў прыродазнаўчых навук рэкамендаваў выпускніка фізіка-матэматычнага факультэта А. П . Рабушку ў аспірантуру па спецыяльнасці «матэматыка». JIen- шай харавтарыстыкан Антону быў яго дыплом выдатніка.Уступныя экзамены ў аспіранту- ру Антон вытрымаў паспяхова. Тэнзарны аналіа— круг яго студэнцвіх інтарэсаў— стаў галіното - яго аспі- рандкіх даследаванняў.—  Вялікая будучыня належыць тэнзарнаму вылічэнню,— гаворыдь Антон.— У працах нашых вучоных тэта наказана даволі ясна. А зараз мне трэба будзе пазнаёміцца і з за- мсжнаіг л і т а р г т у . ffii гэтаму пытанню.Будучы студэнтам, Антон выву- чаў французскую мову. Вывучэнне яе працягвае ён і цяпер. Але-ж па праблемах, якія цікавяць Антона, іенус значная літаратура на англійскан мове. Вывад аб неаб- ходнасці вывучаць англійскую мову ў аснірантуры для Антона быў самым натуральным. I ён вывучае абедзве мовы паралельна.Яшчэ адна важная падзея адбы- лася ў жыцці Антона;— комсамоль- ская ■ ванфорэнцыя абрала Антона Рабушку членам канітэта комсамола універсітэта.У комсамоіБца-аспіранта Антона Рабушкі многа цяпер работы— i навуковай, i гранадскай. Яшчэ больш яе, иаперадзе. Многае трэба ведаць, многае трэба ўмець, каб за- ваяваць высокае звание сове!щага вучонага! '
А. М А Ж Э Й К А .

Быцьвых 
ст удіУ гады Вялікай Айчыннай ванны пасля вызвалення Мінска ад нямец- ка-фашысцкіх захопнікаў умовы вучобы студэнтаў у аднаўляўшыхся тады карпусах універсітэта безумоў- на былі больш цяжвімі, чым зараз. Тады студэнты адначасова і вучылі- ся, і аднаўлялі сталіцу сваей рэе- публікі, свой універсітэт. Не хапала кніг, абсталявання, электраасвятлен- ня, абмежаваным было харчаванне.У  гэтых умовах выкладчыцкі ка- лектыў сумесна з активам студэнц- кіх грамадскіх арганізацый імкнуўся выхоўваць у студэнтаў жаданне дабіцца неабходных ведаў ва ўмовах цяжкой працы. Такая выхаваўчая работа праводзілася на лекцыях, у час правядзення суботнікаў, на ве- чарах і ў гутарках, прысвечаных пытанням навукі, літаратуры.У наступныя пасляваенныя гады з аднаўленнем народнай гаспадар- кі рэзка палепшылася матэрыяль,- нае становішча студэнтаў, умацава- лася матэрыяльная база універсітэ- та і, натуральна, вучэбная работа стала больш арганізаванай. Адна-

авацелем
ттаўчасова значна павысіліся і патраба- ванні да студэнтаў.Зараз у новых умовах спатрэбілі- ся новый формы выхаваучан работы. Але не ўсе прапанавапыя віды работы аказаліся аднолькава ста- ноўчымі. Так, напрыклад, на прак- тыцы не принесла жадапых выні- каў увядзенне абавязковага навед- вання выкладчыкамі студэнтаў у ла- коях інтэрнатаў для правядзення гутарак. Абмежаваны эфект мелі таксама i абавязковыя штотыднёвыя гутаркі выкладчыкаў, замацаваных за пэўнымі курсамі. Першая форма была неэфектыўнай, та-му што яна аказалася адарванаи ад жыцця факультэта. Ды і пры варотватэрліпо- вых наведваннях выкладчыкаў пра- водзімая работа не магла прыняць сістэматычнага характару. Тэта нс значыць, што наведваць інтэрнаты зусім не трэба; але -нам здаецца, не трэба пераацэньваць значэння такога мерапрыемства. Што датычыцца штотыднёвых абавязвовых гута- рак вынладчыкаў са студэнтамі на курсах, то яны фактычна ператва-

рыліся у палітінфармацыі. Такую работу, безумоўна, праводзіць ка- рысна, але думаць, што яна заме- ніць уста выхаваўчую работу, бы- ло-б памылк'ай.У  бягучым йавучальным годзе на геолага-геаграфічным факультэце за кожным выкладчыкам быу замаца- ваны адзін з курсаў тыл, каб за- мацавапи выкладчык адказвау за пьшшанне ўсяго курса. Выхаваўчая работа выкладчыкаў павінна быць шматграннай па: зместу. Праводзіць яе патрэбла ўсім калектывам. Больш важный пытанні выхавання нават у адносінах да асобных сту- дэятаў трэба абмяркоўваць на- пе- рыядычных парадах выкладчыкаў, якія склікагоцца дэканатамі, з аба- вязковым удзелам прадстаўнікоў комсамольскіх і профсаюзных арга- нізацый факультэта, а, калі неабход- на, то і курсаў.Замацаванне выкладчыкаў за ста- рэйшымі курсамі такіх факультэ- таў, ятс хімічны, біялагічны лепш за ўсё было-б праводзіць па трупах спецыялізацыі. У гэтым выпадку замацаваныя выкладчыкі атрыма- лі-б магчымасць выклікаць студэн- таў на пасядж-энш кафедраў для аб- меркавання іх паводзін, акадэміч- нац паспяховасці, іх удзелу ў наву-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

СТ У Д ЭН Т — ЖУЛІК«Жыццё кароткае— трэба жуіра- ваць»,— крычаў у будуары баране- сы, адзеты у жаночую спадніцу п ’яны чыноўнік Іван Савіч Паджаб- рын, герой адной з аповесцей I. А. Ганчарова.Надобнага роду «філасафічныя» думкі кіравалі і ўчынкамі вечна п’яянага студэнта Егісарана ў час арганізацыі дэбошу на кватэры гаспадыні, у якой ён жыў, не пло- цячы ні капенкі, узко трэці месяц.Туга прыходзілася іншы раз !валу Савічу. Выратоўваючыся ад не- прыемнасцей, пецербургскаму ама- тару папоек і «кжубнічкі» не раз прыходзілася пераязджаць з кватэры, іншы раз вельмі зручнаі, бо яна была «з пунькаю» і «ледніч- ком», дзе на лёд можна было паста- віць дыню.Невядома, ці былі ў Егісарана ляднічок, пунька і ці любіў ён ды- 
Hi. Але за жаночым тюлам, як і Іван Савіч, любіў павалачыцца. Безумоў- на, мы не будзем зараз упамінаць аб красамоўных палкіх фразах (0! Усе мы добра ведаем, які прамоўца Егісаран! j Не будзем гаварыць i аб пяшчотных уздыхах i аб тэмпера- ментным бляску п’яных вачэи пры размовах з дачкою гаспаігьтіН Г'г.?- япім' толькі u’J  l-ым, што апошняя не вытрымала прыставанняў уноў з’я- віўшагася ферціка і паскардзілася маці...

Час прабіў. Пасля п’янага скандалу, зробленага ім у доме, будучага юрыста папрасілі вызваліць памяш- канне, якое дарэчы ён вельмі забру- дзіў (некалькі дзён Сііецыяльна наняты. чалавек выскрабаў, бяліў, мы і праветрываў пакой).Егісаран не пярэчыў і не прасіў аб літаеці. Наадварот, жаданне гаспадьтні было выканана з такой хуткасцю, якоіі-бы пазайздросціў сам Падзкабрын. Яшчэ-б! У галаву Івана Савіча не прыходзіла такая бліскучая ідэя, як пакінуць кватэру, не здаўшы ключы і не за- плаціўшы за пражытак. У непагод- лівы дзень, калі спусціліся пацемкі і вуліца стала, пустэльнаю, Егісаран прыадчыніў дзверы, прасунуў нос у шчыліну, і, пераканаўшыся, што нікога няма, вышмыгнуў на брук- Ён хутка крочыў, нават не адчу- ваючы цяжару чамаданаў. Сэрца азк трапяталася ад радасці: 250 рублёў доўгу за кватэру можна будзе вы- карыстаць на гарэлку.У  пустым пакоі на стаде гаспа дыня знаншла толькі 15 рублёў, якія Егісаран пакінуў, мабыць, для - таго, каб пакрыць расходы на по- шукі студэнта-жуліка.Далёка усё-ж Паджабрыну да Егісарана: напэўна, ферцікі раней імелі больш сумлення!
А. П Л А Т А У .

ПА C Л  ЯЛ A X  Н А Ш Ы Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Я ^

„БЕРАГЧЫ СОЦЫЯЛІСТЫЧНУЮ МАЁМАСЦЬ“ 
„КАЛІ МІНУЛА ДВАНАЦЦАЦЬ...“Пад такімі загалоўкамі ў нашай газеце былі надрукаваны матэрыя- лы, якія ўказвалі на парушэнні некаторымі студэнтамі правілаў соцыялістычнага супольнага жыцця у інтэрнаце JNs 1.Як паведаміў нам старшыня праф- кома універсітэта Д. Марчанка, на днях жыллёва-бытавая камісія профкома разам ca студсоветам інтэрната абмеркавала надрукаваныя ў газеце матэрыялы. Еамісія адзначыла, што факты, аб якіх паведамляла газета, падцвердзіліся.

Еамісія выклікала на пасяджэнне парушальнікаў правілаў соцыялі- стычнага жыцця, абмеркавала іх паводзіны і зрабіла ім папярэджан- не. Студэнт I курса геолага-геагра- фічнага факультэта Хаценчык за парушэнне правілаў выключав з інтэрната.Жыллёва-бытавая камісія і студ- совет інтэрната намецілі рад мера- прыемстваў, накіраваных на лікві- даванне выяўленых недахонаў.
ковай гуртковай рабоце. Гэта-б па- легчыла работу факультэцкіх парад.Многія выкладчыкі (прафесары А. В. Фурсенка, Накаўнік, дацэнт Шкляр) праводзяць карысную вы- хаваўчую работу ў час чытання лекцый, дакладаў, пры правядзенні лабараторных і практичных занят- каў. У той-жа час многія з вы- кладчыкаў, галоўным чынам з ліку сумяшчальнікаў, праходзяць міма недастойных паводзін асобных сту- дэнтаў, не звяртаюць увагі на іх несяброўскія адносіны да тавары- шаў, на неахайныя адносіны да кніг, абсталявання.Вядікае значэнне мае разумнае выкарыстанне студэнтамі часу. Студэнты не маюць часта пэўнага рэжыму дня, у выніку яны скар- дзяцца, што ў іх няма часу для самастойнай работы.

ведаў сярод насельніцтва, пазаклас- ная работа ў школах, дзе яны да- памагалі-б выхоўваць навучэнцаў і выхоўваліся-б самі.Галоўная задача выкладчыкаў за- ключаецца ў тым, каб падрыхтаваць выпу.скнікоў да выканання асноўнага канчэння універсітэта— плённай працы ў школе, на вытворчасці.Нарэшце, выкладчыкам трэба па- мятаць, што калі яны хочуць дабіц- ца поспеху ў выхаваўчай рабоцс, то, яны перш за ўсё, самі павінны з’яўляцца прыкладаы у грамадекім жыцці, быць энтузія- стамі сваёіі справы. Толькі ў гэтым выпадку яны будуць карыстацца аўтарытэтам у студэнтаў, будуць сапраўднымі выхавацелямі новага пакалення будаўнікоў комунізма.
Дацэнт В. Д З Я М Е Н Ц ’ ЕУ.Трэба таксама рэгуляваць гра- мадскія даручэнні студэнтаў. He- цярпіма становішча, калі адзін студэнт мае па 3— 4 даручэнні, а другі не мае ніводнай нагрузкі. Профсагозным і комсамольскім арга- нізацыям трэба строга сачыць, каб кожны студэнт меў пастаяннае, але толькі адіто грамадскае даручэнне.Асабліва карысна было-б для студэнтаў работа па прапагандзе

Ад рэдакцыі. Рэдакцыя газеты j «За еталінскія кадры» пасля рашэн- I ня партыйнага бюро аб ролі выклад- чыкаў у выхаваўчай рабоце сярод етудэнтау пачынае друкаваць артикулы навуковых работнікаў аб вопыце i формах удзелу ў грамад- свім жыцці і выхаванні мала дых спецыялістаў. Запрашасм вывазац- ца па гэтаму пытанню ўсіх выклад- чыкаў, явія замацаваны за курсамі.
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Узорна падрыхтавацца да оеоіі—  

абаввзак кошнага студзнта★  ★  -к -кПРАЦУЕМ СІСТЭМАТЫЧНАСтудэнты другога курса аддзя- лення фізікі павінны здаць у зімо- вую сесііо некалькі складаных экза- менаў. Еаб паспяхова справіцца з гэтай задача», большасць студэнтау цяпер сістэматычна працуе над кнігай.На семінарскіх i практичных запятках часта выступае Л. Мінкевіч. Яго змястоўныя адказы сведчаць аб тым, што да сесіі ён прыдзе добра падрыхтаваным. Настойлівая вучоба ў яго сиалучаецца з грамадскай работай. Л. Мінкевіч актыўна пад- трыылівае кожнае мерапрыемства, удзельнічае ў спартыўных спабор- нітцвах. Рэгулярна рыхтуюцца да семінарскіх i практичных заняткау Н. Еандрашоў, И. Балдуеў, I. Яўме- иава i И. Сінякова.Вялікай павагай карыстаецца на курсе А. Пазняк. Ён дапамагае у вучобе сваім аднакурснікам, растлу- мачвае in незразумелыя пытанні. Добры прыклад дае аднакурснікам сакратар комсамолъскага бюро к ур са)

Л. Бічанкоў. Яго выступленні на семінарскіх занятках дакладныя i прадуманыя. Добрасумленна рыхтуюцца да заняткау студэнты Н. Дерпігор’ева i А. Рудой.Але яшчэ не усе студэнты нашага курса ўсвядомілі важнасць сістэма- тычнай работы над вучэбным матэ- рыялам. ІІасіўньші наведвальнікамі семінараў з’яўляюцца. А. Пракап- чук і 3. Ііўш ы ц. Наогу.т, Пракап- чук адмежаваўся ад жыцця курса.Некаторыя студэнты дрэнна вя- дуць сябе на лекцыях, што пера- шкаждае астатнім весці канспекта- ванне. М. Волк-Левановіч рашыла, што калі яна хутка рашае заданы па матэматыцы, то тэта дае ёй нрава размаўляць на занятках, не- дысцыплінавана весці сябе. He ад- стаюць ад яе і Н. Баканенка, 0. Ma- тусевіч, Л. Сарока. А груиа мала звяртае ўвагі на гэтых парушаль- нікаў ды сцы пА ы .
В. Г А Л У Б О В ІЧ .ПРАВІЛЫ1А РАЗМЯРКОЎВАЮ ЧАС

У  зімовую сесію я буду здаваць складаныя экзамены на картаграфіі і геамарфалогіі і працаёмкі залік па фізічнай геаграфіі свету. Таму цяпер я імкнуся мэтазгодна выкары- стоўваць кожную хвіліну.У нас вельмі напружаны час. Кожны дз.ень чытаецца па чатырьт, а то і на пяць лекцый. Вось чаму я рашыла скласці цвёрды рэжым дня.Пасля заняткау я штодзённа з 
4 да S гадзін вечара працую над кнігай. Большую частку гэтага часу я адводжу на вывучэнне курса фізічнай геаграфіі чаетак свету, адшукваю на карце назвы тых rop і рэк, аб якіх гаворыцца ў падруч- ніку.

Мне здаецца, што чатырох гадзін самастойнай працы дастаткова.Астатні час у мяне ідзе на выка- нанне грамадскіх даручэнняў, на ад- пачынак. Два разы ў тыдзень я бываю на рэпетыцыях танцавальнага гуртка, а ў сераду еду на аўтазавод, дзе працую агітатарам. У астатнія дні пасля 8 гадзін вечара чытаю мастацкую літаратуру' або наведваю кіно. Перад сном пераводжу некалькі етаронак тэксту на замежнай мове.Спадзяюся, што цвёрды рэжым дня дапаможа мне паспяхова закон- чыць зімовую экзаменацыйную ce
cho. Р. П А У Л О В ІЧ ,

студэнтка ІІ-га курса 
аддзялення геаграфіі.ДАПАМАГАЕ ЎДЗЕЛ У РАБОЦЕ ГУРТКАМаім любімым прадметам з’яў- 1  дяецца пажітычная эканомія. Пры надрыхтоўцы да семінараў я дэталё- ва канспектую творы класікаў марксізма-ленінізма, складам падра- бязны план адказу і прадумваю кожнае пытанне. У  гэтым мне вель- мі дапамагае ўдзел у рабоце наву- ковага гуртка на палітэканоміі, па- сяджэнні якога я наведваю рэгулярна. Цяпер я распрацоўваю тэму , «Узмацненне паразітызма і загніван-1 не капіталізма пасля друі’оіі сусвет- най вайны». На чарговых занятках I гуртка гэтая тэма будзе пастаўлена на абмеркаванне.

Я імкнуся размяркоўваць свой час так, каб яго хапала i на пад- рыхтоўку да семінараў, i на сама- стойную вучобу, i на адпачынак. Для працы над ктгіган я адводжу кожны дзень не менш 5 гадзін. Асаблівую ўвагу звяртаю на гра- мадзянскае права. Па гэтаму прад- мету я чытаю не толькі падручнік, але і дадатковую літаратуру. Гэта мне дазволіці. добра падрыхтавацца да экзаменаў.
Г. Г Р А Ч О В А , 

студэнтка ІІ-га курса 
юрыдычнага факультэта.

КНІГІ ЧЫТАЮЦЦА... НЕКАЛЬКІ FOR(Пісьмо ў рэдакцыю)Часта чытачы выходзяць з уні- версітэцкай бібліятэкі незадаволс- нымі. Ha кніжных паліцах зноў не аказалася патрэб'нага надручніка, неабходнага мастацкага твору!A ў тэты час на дошках аб’яў, на дзвярах бібліятэкі мы знаходзім доўгія спісы студэнтаў, якія па не- калькі год не здаюць кніг. Напры- клад, Т. Сарока, студэнтка IV курса аддзялення журналістыкі, 17 снеж- ня 1952 года ўзяла раман Джапаридзе «Хеўская нявеста» і «чы- тае» яго да гэтага часу. Два гады ўжо трымае падручнік на псіхало- гіі студэит III курса аддзялення журналістыкі Сяргей Гаварко. Доу- га не здае кніг Н, Ерэмень (аддзя- ленне журналістыкі).

Першае месца па запазычанасці кніг займае аддзяленне геалогіі. Доўгі cnie тут узначальваюць Т. Махнач, Р. Шэмпель, Л. Цяўлоуская.Звыш года студэнт Г. Гурыновіч «вывучае» змест пяці падручніваў і вучэбных дапаможнікаў, якія вель- мі патрэбны і іншым студентам. Не адстаюць ад яго студэнты хіміч- нага факультэта В. Бароўская, Л. Власёнак і А. Эрдман.Xiua нельга бібліятэцы знайспў больш дзейсныя спосабы ўздзеян- ня, чым вывешванне спісаў студэнтау, якія не ліквідавалі запазы- чанасці? Можна і патрэбна.
М. А Д А М А У .
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ПЕРАМОГA НАШЫХ ЛЁГНААТЛЕТАЎ
У  нядзелю ў хімічным корпусе 

універсітэта адбыліся лёгкаатлетыч- 
ныя спаборніцгвы па бегу на 30 мет- 
раў сярод спартсменаў буйнейшых 

В Н У  горада Мінска.

У спаборніцтвах удзельнічалі ка- 
лектывы спартсменаў універсітэта, 
політэхнічнага інстытута, інстытута 
народная гаспадаркі і лесатэхнічнага 
інстытута.

У залік ад нашага універсітэта і 
Беларускага політэхнічнага інстытута 
ўваходзілі 10 мужчын і 5 жан- 
чын, а ад лесатэхнічнага інстытута 
і інстытута народнай гаспадаркі — 
7 мужчын і 3 жанчыны.

Ужо з першых забегаў высветліла- 
ся лепшая фізічная і спецыяльная 
падрыхтоўка універсітэцкіх спартсме- 
наў. Пераможцам сярод жан- 
чын вышла М . Лаўрыновіч, 
студэнтка геолага-геаграфічнага фа
культэта, з вынікам 4,8 секунды. Ею-ж  
быў устаноўлены рэкорд універсітэта 
ў бегу на 30 метраў у зачыненым ■ 
памяшканні— 4,6 секунды, які быў ! 
паказаны ў папярэднім забегу.

Вострая спартыўная барацьба раз- 
гарнулася сярод мужчын. Але і тут 
яскрава была бачна перавага універ- 
сітэцкіх спартсменаў. У поўфіналь-

ных забегах за выключэннем Труса— 
спартсмена політэхнічнага інстыту- 
та—удзельнікамі былі толькі спарт- 
смены нашага універсітэта. У  фіна.пе 
барацьба разгарнулася паміж сту- 
дэнтам гістфака А. Паўлючэнка і сту- 
д.энтам юрыдычнага факультэта 
Л . Гулякевічам. Абодва закончылі 
дыстанцыю з выдатным вынікам— 
4,0 секунды. Пасля нарады судзей- 
скай калегіі пераможцам быў пры-

знаньг А. Паўлючзнка, які быў на 
грудзі уперадзе.

Спаборніцтвы паказалі, што работа 
ў лёгкаатлетычнай 'секцыі універсітэ- 
та (старшы трэнер В. Кушнароў) 
добра наладжана.

Цяпер нашы лёгкаатлеты рыхту
юцца да першынства Д С Т  «Навука» 
г. Мінска і да зімовага першынства 
Д С Т  «Навука» Совецкага Саюза, якое 
адбудзецца ў Ленінградзе.

1. Д А Б Р А Л Ю Б А У .

С Т Р А Л К
Ba універсітэце прайшлі міжфа- 

культэцкія стралковыя спаборніцтвы 
трэцяй круглагадавой спартакіяды. 
У  спаборніцтвах прыняло ўдзел 
8 факультэцкіх каманд. У  першыя 
тры дні змагаліся каманды біёлага- 
глебавага факультэта, хімічнага, гі- 
старычнага і філалагічнага факуль- 
тэтаў.

У  выніку спаборніцтваў лідэрам 
аказалася каманда хімічнага факуль
тэта, у якой у сярэднім на ўдзельні- 
ка прышлося 256,6 ачка. Усяго толькі 
на 0.3 ачка на ўдзельніка адстала 
каманда біёлага-глебавага факультэ
та.

Услед за імі ў барацьбу ўступіЛі 
каманды юрыдычнага, геолага-геа- 
графічнага і фізіка-матэматычнага 
факультэтаў. Добра падрыхтаваная 
каманда геолага-геаграфічнага фа-

О В Ы Я  С П А Б О Р
культэта закончыла стральбу з вы
датным вынікам і заваявала першас 
месца. Сярэдні вынік каманды— 
273,44 ачкі з 300 магчымых на кож
нага ўдзельніка. На другое месца 
вышла каманда фізіка-матэматыч- 
нага фіакультэта з вынікам 258,08 
ачкоў; трэцяе месца заваявала 
каманда хімічнага факультэта. Ha- 
ступныя месцы занялі каманды біё- 
лага-глебавага факультэта, аддзялен
ня журналістыкі. гістарычнага і фі- 
лалагічнага факультэтаў. Непадрых- 
таванай прышла да спаборніцтваў 
каманда такога вялікага факультэта, 
як юрыдычны, якая заняла апошняе 
месца з сярэднім вынікам у 211, 16 
ачка.

Вельмі настойлівай была барацьба 
за асабістае першынство. Д а  канца 
спаборніцтваў тры ўдзельнікі— В. П а-
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сюкевіч, I. Загорская i Л . Кабано- 
віч— прышла з аднолькавым вышкам 
у 231 ачко з 300 магчымыя;'1' П я  
адзінагалоснаму рашэнню судзейскай 
калегіі пераможцам быу прызнаны * 
студэнт IV  курса геолага-геаграфіч- 
нага факультэта В. Пасюкевіч.

Добрых вынікаў дасягнулі студэн
ты геолага-геаграфічнага факультэта 
Б. Брэйва, Л . Генералава, Л . Дубяга, 
Ю . Маркава, Е . Нікіцін, студэнты 
фзімата В. Іваноў, I. Котава i сту
дэнтка аддзялення журналістыкі 
Маскаленка.

Трэба адзначыць чоткую работу 
судзейскай калегіі (галоўны суддзя 
спаборніцтваў Л . Лыкін).

Л . К А Б А Н О В ІЧ , намеснік 
галоўнага суддзі спаборніцтваў,

М . М А Ц Ю Т А , суддзя.♦  ♦  ♦
ДЫСПУТ ПА ТВОРУ І. ЗРЭНБУРГА „АДЛІГА“Шумна было ў пяцьдзесят вось- ыай аўдыторыі біялагічнага корпу- ca. На дыспут па кнізе I. Эрэнбур- га «Ад,ііга» сабраліся студэнты амаль з уеіх факультэтаў.Вядома, што гэтая кніга выкліка- ла сярод чытачоў шматлікія мерка- ванні, спрэчкі. Летам гэтага года на старонках «Іітаратурнай газеты» са сваім артыкулам аб апо- весці «Адліга» выступіў К. Сіма- наў. Прайшло зусім нямнога часу, і на старонках гэтай-жа газеты ; з’явіўся артикул I. Эрэнбурга ў ад- каз на выступление К. Сіманава. ІІекалькі раз змяшчала «Літаратур- ная газета» і водгукі чытачоў аб кнізе.Vce гэта зусім натуральна, таму dito аутар у сваім творы паставіў многія пытанні жыцця совецкіх лю- дзей: тут і адносіньгіх да мастацт- ва, тут і іх асабістыя ўзаемаадно- сіны і іншыя. Толькі па-рознаму і не так, як у сваіх ранейшых тво- рах, паказаў I . Эрэнбург розныя бак! нашага жыцця. A совецкі чы- тач, актыўны ўдзельнік гэтага жыцця, вельмі патрабавальны да пісь- меннікаў, да іх твораў.

Вось чаму сярод студэнтау нашага універсітэта дыспут па кнізе I. Эрэнбурга выклікаў вялікуто ціка- васць.Ba уступным слове аспірант кафедры зарубежнай літаратуры Б. Ыіцкевіч гаварыў аб вялікай ролі совецкай літаратуры ў выхаванні ў моладзі маральных якасцей еовец- кага чалавека.—  У нашай літаратуры створа п поўнацэнны вобраз чалавека— чала- века-працаўніка. Вобраз чалавека соцыялістычнай эпохі служыць прыкладам у нашай барацьбе за ко- мунізм, вучыць нас пераадольваць любыя цяжкасці. Але не такое-ж уражанне пакідаюць у нас Пухаў, Танечка, Сабураў і іншыя вобразы з аповесці «Адліга». Тэта нікчэмныя людзі.Многа гаварыў аб аповесці студэнт IV курса аддзялення журналі- стыкі Мальдзіс. Ён сказаў, што можна гаварыць толькі аб мастацкіх недахопах твора, але не аб яго ідэйнай заганнасці.У  сваім выступленні студэнтка III курса гістарычнага, факультэта Хуцкая сказала, што яна не зга- джаецца з К. Сшанавым, які вы-

ступіў супроцъ аповесні 1. Эрэнбурга.—  Валодзя Пухау— удалы вобраз аповесці,— гаворыць яна,— у нашыа жыцці могуць яшчэ нарадя.ацца Пухавы.Тое-ж самае аб гэтым вобразе зау- важыў i студэнт V курса аддзялення журналістыкі В. Тарас.—  Аўшар ўзнімае многа пытан- няў, але ні на адно з ix не дае адказу,— адзначьіў студэнт III курса біс-.тага-глебавага факультэта Ежын- скі.— Аповесць «Адліга»— самы ня- ўдалы твор у пісьменніка. Залішне многа ўвагі аўтар адводзіць недахо- пам совецкага грамадства.Таму, як паказаны ў аповесці ўзаемаадносіны герояў, прысвяціў сваё выступление Раецкі. Аб адмоў- ных баках кнігі гаварылі студэнты Ганчарэнка, Гапоненка, Іўченкаў і другія.Выступіўшая ў канцы дыспута выкладчыца Н. Багалюбава адзна- чыла вялікае значэнне для студэнтау гэтага дыспуту і падвяла яго вынікі.
I. Ш У Ц ІК , 

студэит першага курса 
аддзялення журналістыкі.



4 З А  С Т А Л І Н С К І Я  К А Д Р Ы
Метад калгасеага вучонага Т. €. Мальцава

Выконваючы пажаданне чытачоў, рэдакцыя 
друкуе сёння артыкул дацэнта біёлага-глебавага 
факультэта нашага універсітэта С . Калішэвіча, 
у якім ён расказвае аб гэтым метадзе.

У  рэдакцыю газеты «За сталінскія кадры» па- 
ступіў рад пісьмаў студэнтаў, у якіх яны просядь 
расказачь аб сістэме земляробства, распрацава- 
най Т. С. Мальцавым.

Рашэнні лютаўска-сакавіцкага Пленума ЦК КПСС зрабілі велізарны ўплыў на далеішіае развіццё сель- скагаспадарчай навукі. У гэтых ра- іпэнйях наша партыя заклікае вес- ці барацьбу супроць дашатызма і схаластыкі ў навуцы, сунроць ма- наноліі асобных груп вучоных, ігна- руючых свежыя навуковыя сілы. Нартыя патрабуе развідця седьска- гаспадарчай навукі на аснове ка- лектыўнай творчасці вучоных і шы- рокага абагульнення перадавога во- лыту калгасаў і соўгасаў, на аснове творчага супра доўніцтва навукі і практыкі.Дэнтральны Еамітат натай лар- тыі ўказаў, у лрыватнасці, на не- прадуыанае і шаблоннае прымянен- не травапольнай сістэмы земляробства, якое праводзілася ў радзе раё- наў краіны без уліку мясцовых асаб- лівасден і ўмоў.Заснавальнік траваполвнай сістэ- мы земляробства В. Р. Вільямс, пра- водзячы вывучэннс пладароддзя Глебы галоўным чынам ва ўмовах ся- рэдняй паласы еўрапенскай часткі нашай краіны, прышоў да вываду аб вядучай ролі ў структураўтварэн- ні глебы шматгадовых бабовых і зла- т а в И х  траў. Свае вывады В. Р.. Вільямс абагульніў у выглядзе травапольнай сістэмы земляробства, якая мае вялікае значэнне для пэў- ных зон.Аднак многія паслядоўнікі В. Р. Вільямса ўзвялі яго вучэнне ў догму, дапускалі сур’ёзныя памылкі, лічачы травапольную сістэму земляробства прыгодным сродкам для ўздыму ўраджаннасці сельскагаспа- дарчых культур на ўсёй тэрыторыі Совецкага Саюза. Дагматычнае пры- мяненне палажэнняў аб травапольнай сістэме земляробства нрывяло ў некаторых раёнах да вялікага ска- рачэшія пасеваў зернавых культур за кошт пашырэння плошчаў над шматгадовьші травамі, урадлівасць якіх аказвалася нярэдка крайне нізкай.Справядліва крытыкуючы шаблоннае прымяненне лалажэнняў тра- вапольнай сіетэмы без уліку асаб- лівасцей канкрэтных раёнаў і гае- падарак, нартыя разам з тым папя- рэджвае ад агульнага ахайвання яе. Травапольную сістэму земляробства неабходна і важна прымяняць у та- кіх раёнах, як, напрыклад, нечарна- зёмная зона краіны і наогул у тых месцах, дзе шматгадовыя травы даюць выеокія ўраджаі.

Прыкладам смелых творчых шу-прадплужнікаў і адвалаў. Пры такімканняў у навуды і практыцы сду- жыдь сістэма земляробства, распра- цаваная ў адпаведнасді з мясцовы- мі ўмовамі паляводам кадгаса «За- паветы Леніна», Шадрынскага раёна, Курганскан вобласці, лаўрэатам Сталінскай прэмііі Т. С. Мальцавым.Еалгасны вучоны засноўвае сваю сістэму на настунных прындыпах. Згодна з палажэннем аб травапольнай сістэме земляробства шматгадовыя травы ўзбагачаюць глебу арганіч- нымі рэчываыі, еадзейнічаюць ства- рэнню структуры глебы, а аднага- дозыя разбурагоць яе. Гэта тлума- чыцца тым, што аднагадовыя раслі- ны адмірашць летам, на адносна сухой глебе, i іх корні перагніваюць у аэробных умовах і хутка мінералі- зуюдда. Пагэтаму глебы не ўзбага- чаюцца арганічнымі рэчывамі. Шматгадовыя-ж расліны адміраюць позна восенню, ва ўмовах болын вільготнай глебы (у анаэробных умовах), што вядзе да накошіівання перагною.Метад, распрацаваны калгаснъш вучбныы Т. С. Мальцавым, зыхо- дзідь з таго, што i шматгадовыя, i аднагадовыя расліны ў аднолькавай меры ўзбагачаюць глебу арганічнымі рэчывамі. Уся справа ў тым, што штогадовае пераворванне глебы з пераварочваннем пласта рэзка змя- няе умовы асыцця ў гжебе мікра- арганізмаў, узмацняе аэробныя пра- цэсы і садзейнічае тым самым раз- бурэншо глебава'н структуры. Такім чынам, разбурэнне глебаван структуры выклікаедца не еаміыі аднагадо- в ы й  раслінамі, а штогадовым узор- ваннем з пераварочваннем глеба- вага пласта.Сістэма земляробства, раенраца- ваная Т. С. Мальцавым, дазваляе абыходзіцца ў севазвароцо; без паее- ва шматгадовых траў (там, дзе яны даюць нізкія ўраджаі) і замянідь ix больш урадлівымі аднатадовымі тра- вамі, значна пашырыдь пасевы зернавых культур. Гэта мае вялі- кае гаспадарчае значэнне.Т. С. Мальцавым распрацавана новая сіетэма апрацоўкі глебы, асноўнай мэтай якой з’яуляецца стварэнне моцнага глебавага пласта з добра складзенай трывалай камя- каватан структурай.Глеба узорваецца на глыбішо 40— 50 см без пераварочваниятла- ста адзін раз на ўсю ратацьш 4—  5-польнага ссвазвароту. Порыва вытвараецца ас.обнымі плугам; без---------------- ф  Ф  ф  — ‘-----------—

ворыве глебавыя пласты перамеш- ваюцца нязначна і застаюцца ў асноўным на сваім месцы. Пасля гэтага вытвараюцца пасевы на працягу 3— 4 год збожжавых і ін- шых аднагадовых культур па лушчо- наму іржышчу без узорвання. Такая апрацоўка глебы можа даць вялікія ўраджаі i на землях з малаўрадлі- вым слоем, у тым ліку i на дзірва- на-падзолістых.Асабліва вялікае значэнне ў сі- стэме Т. С. Мальцава адводзіцца апрацоўцы папаравага поля перад ласевамі азімых культур. Яно ў пачатку чэрвеня глыбока рыхліц- ца безадвальнымі плугамі на гяыбі- шо 40:— 50 см. Па меры паяўлення сарнякоў поле лушчыцца дыскавымі лўшчыльнівамі і пасля дажджоў ба- рануецца лёгкімі боранамі.У  наступную вясну поле бара- нуецца зноў, пасля чаго лраводзіц- ца сяўба вузкарадным або перакры- жаваным спосабам.У далеіішьш, пасля азімых ноле не ўзорваецца, а толькі апрацоў- ваецца дыскавымі культыватарамі, а затым, як з’явяцца пустазелле, культывацыіо робяць зноў, але ўжо ў другим напрамку. У  такім выглядзе поле застаецца на зіму, а вясноіі барануецца, дыскуецца і засяваец- ца.Ha апрацаваных такім чынам палях Т. С. Мальдаў атрымоўвае ад 20 да 40 цэнтнераў пшаніцы з гектара.Новая сістэма апрацоўкі глебы, прапанаваяая Т. С. Мальцавым, мае вялікае значэнне ў захаванні і да- лейшым навышэнні ўрадлівасці Глебы, н(то аеабліва важна пры асваен- ні цалінных і абложных зямель.Т. С. Мальцаў лічыць распрацоў- ку сваёй сістэмы яшчэ далёка не- закончанай, і тое, чаго ён дасягнуў, неабходна, па яго думцы, праверыць у другіх раёнах нашай краіны, клі- матычныя і глебавыя ўмовы якіх адрозны ад заходнесібірскіх. У  пры- ватнасці, ва ўмовах Беларусі неабходна шырока праверыць метад Мальцава на иашых кіслых, дзірва- на-падзолістых Глебах.Акадэмія навук БССР і кафедры гжебазнаўства нашага універсітэта арганізуюць ужо з вясны 1955 года вопытную праверку метада Т. C.. Мальцава ва ўмовах Бсларускай ГСГ. . ■
С. К А Л Ш ІЭ В ІЧ , 

дацэнт. * і

Палепшьіць работу оаслгдчых гурткоўНягледзячы на тое, лхто навуко- ва-даследчая работа студэнтаў у гуртках на біёлага-глебавым факуль- тэце пастаўлена нядрэнна і факуль- тэт займае па яс арганізацыі нер- шае месца ва універсітэце, студэнц- кае навуковае таварыства ў нас па сутпасці мала прыкладае да гэтага намаганняў.Як высветлілася на справаздач- на-выбарчым сходзе СНТ, якое адбылося ў апошніх чыслах мінула- га месяца, былы састаў Совета CHT нават не ведаў, колькі членаў на- лічваюць навукова-даследчыя гурткі біёлага-глебавага факультэта.Выступаючыя на справаздачным сходзе справядліва адзначылі, штоÄ f " lö 6 5 2 ------------ ----------------------------

Совет CHT у лепшым выпадку быў больш цікавых левцый і дакладаў рэгістратарам падзей у хіавуковым па асноўных праблемах навукі, су- жыцці гурткоў .і не аказваў ніякага садзеяння ў паляпшэіші іх работы.Даўно вядона, што гурткі фізія- логіі (кіраўнік Г. С . Юньева) і мікрабіялогіі (кіраўнік А. А . Езуб- чык) працавалі і  працягваюць пра- цаваць горш, чым іншыя гурткі на факультэце. Тым не менш, пі Совет пррфсаюзнай і іншыю грамадскімхарганізацыямі ўноў абраны камітэт CHT павінсн ліквідаваць недахопы

стрэч з выдатныш дзеячамі навукі, актыўпа ўдзелыіічаць у  цадрыхтоў- цы і нравядзешіі аглядаў, кан- ферэнцып, конкурсаў;— вось тыя асноўныя задачы, якія ўваходзяць у абавязак Совета СНТ. Пры цесныы узаемадзеянні з комсамольскай,
СНТ, пі кіраўнікі гурткоў не принял! ніякіх мер да наляпшэння работы гэтых гўрткоў.Больш глыбока ўнікаць у павуко- вую дзейнасць гурткоў, актыўна дапамагаць ім у наладжванні поўна- цэннай работы, арганізаваць па-

і ўзняць навуковую работу студэн- таў на біёлага-тлебавым факультэце на больш высокі ўзровень.
Б. Ч Э Ч У Г А , 

студэнт S-га курса, старшыня 
Совета СН Т.Мінск, друкаріія Выдавецтва Б'еларускага дзяржаўнага
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ЛЕКЦЫЯ АБ МІЖНАРОДНЫМ СТАНОВІШЧЫНядаўна ў чытальнай зале у н і- ; Лекция была праслухаиа з вы- версітэта загадчыкам дектарскай ключнай цікавасцю. У  канцы лек- групы пры ЦК ЕПБ тав. Ступніка- цыі тав. Ступнікаў адказаў на шыат- вым была прачытана лекция аб між- ! лікія пытапні выкладчыкаў і сту- народным становіпгчы. | дэнтаў.Чэмпіёны ДСТ „Навука" па шахматахЗакончыліся спаборніцтвы па пер- шынство Белсовета ДСТ «Навука» па шахматах. У спаборніцтвах пры- нялі ўдзел мацнепшыя шахматысты таварыства.У  выніку ўпартай барацьбы І-ас месца заваяваў універсітэцкі спарт-

смен студэнт Y курса фізіка-матэ- матычнага факультэта кандидат у маістры А. Ройзман. На другое месца вышаў студэнт H курса гэта- fa -ж факультэта першаразраднік 3. Ліўш ыц.,
Моладзь краін народней дзмакратыі 

ў берацьбе за соцьмлізй
Па старо н ках ч асо п ісаў краін народнай дзмакраты іУ той час, як у капіталістычных краінах Захаду ўсё нацией і мацней адчуваецца подых крызісу, расце галеча народных мае, у краінах народнай дэмакратыі з кожным днём павышаецца добрабыт працоўных, якія з кожным днём усё бліжэй i бліжэй падыходзяцъ да светлага соцыялістычнага жыцця. 3 забітых i прыгнечаных у мінулым, краіны дэмакратычнага лагеру ператвараюц- ца ў враіны з перадавой кулъту- рай, магутнай прамысловасцю i сельскай гаспадаркай.Актыўна ўдзельнічае ў барацьбе за пабудову соцыялізма моладзь народна-дэмакратыч них краін. Aprani- зацыі моладзі з’яўляюцца тут блі- жэйшымі памочнікамі комуністыч- ных і рабочих партый. Малады ча- лавек у народна-дэмакратычных краінах акружаны ўвагай і клопа- тамі. Ён мае права ісці вучыцца ў любую ВНУ, школу або працаваць па заводзе ці ў сельскай гаспадар- цы.Пленумы ЦК комуні стычных і рабочих партыіі, якія абдыліся ў мі- нулым годзе, прынялі рашэнні аб неабходнасці павышэння выпуска тавараў народнага ўжытку і аб ўздыме сельскай гаспадаркі. Моладзь горача адгукнулася на гэтыя ра- шэнні і прыняла самы актыўпы ўдзел у іх ажыццяўленні. Так,' у ГДР з кожным днём шырыцца ма- савы рух пад лозунгам: «Рабочыя—  Sy вёску!»— Гэты рух мае мэтай ■ накіраваць былых сельскіх рабочих, майстроў, тэхнікаў, інжынераў, працуючых зараз на фабриках i заводах, на часовую або сталуга работу ў сельскай гаспадарцы. Тысячы ма- 'ладых немцаў, адгукнуўшыся на гэты заклік, ужо прапанавалі свае пас-лугі вытворчым кааператывам i . народным маёнткам.У падрыхтоўцы спецыялістаў сельскай гаспадаркі вялікую ролю ў ГДР адыгрыватоць нрацоўныя кало- mi, дзе вучацца і працуюць тбнакі і дзяўчатьг. Гзтыя калоніі, якіх у ГДР каля 30, агорпуты ўсебаковымі клопатамі ўрада.У Нольскай Народнай рэспублщы на працягу 1954-55 гадоу будзе аевоена каля SOO тысяч гектараў абложных зямель. Нершымі добра- ахвотнікамі, якія пасхалі на асваен- не новых зямель, быді юнакі і дзяў- чаты. Тысячы прадстаўнікоў польская моладзі выехалі ўжо на новыя землі ў Ольштынскае, Беластоцкае і інніыя ваяводствы краіны. У  да- памогу маладым патрыётам дзяржа- ва накіравала шматлікую тэхніку. Маладыя палякі таксама актыўна ўдзельнічаюць у будаўніцтве пер- пгьтх соцыялістычных гарадоў Польш и— Сталінгруда, Новай Гуты і іншых.

Юнакі і дзяўчаты Чэхаславакіі сталі першымі праваднікамі рашэн- няў X з’езда ЕПЧ, на якім асаблі- вая ўвага была ўдзелена сельскай гаспадарцы. Закончыўшыя васьмі- гадовую школу актыўна ідуць у сельскагаспадарчкя вучылішчы, дзе вывучаюць пладаводства, гародніцт- ва, біялогію і ііішыя дысцыпліны... Вялікая цяга ў моладзі Чэхасла- вакіі да вывучэння рускай мовы. 3 ахвотан яе вывучаюць тысячы юнакоў і дзяўчат у школах і яаву- чальных установах краіны.Недалёка ад горада Ліпно на ра- цэ В.йтаве будуецца Шумаўскае мора. Першымі будаўнікамі, я'кія прышлі сюды, былі прадстзўнікі чэхаславацкай моладзі.Маладыя балгары з’яўляюцца пер- шымі будаўнікамі соцыялістычмаіа горада Балгарыі Дзімітраўграда.Ha будаўігіцтве шаіпы Цінхаіі—  Тыбет у Кітаі маладзёжныя брыгады ў два разы перавыконваіоць нормы выпрацоўкі. Адначасова яны заімаюцца ліквідацыяіі непісьмен- насці сярод будаўнікоў. Раней на- сельніцтва Кітая, якое складае адну чвэрць насельніцтва зямнога • шара, было амаль непісьменным. Пагэтаму адной з задач, якія стаяць перад КНР, з’яўляеццз ліквідацыя непіеь- меннас.ці. Актыўны ўдзел прыняла ў гэтым мерапрыемство моладзь Кітая. Толькі што вывучыўшы пер- шыя іерогліфы, яна ўжо пачынае знаёміць з імі старэйшыя накален-- ні, якія не мелі магчымасці вучыцца раней.На фабрыках i заводах, у  сель- скагаспадарчых кааператывах i дзяржгаспадарках моя;на сустрэць ма.тадых герояў працы. Усе яны ігоўйыя рашучасці змагацца за но- вае светлае жыццё.Удзельнічаючы ў будаўніцтвс навага жыцця, моладзь к pain народная дэмакратыі бярэ прыклад са св'аіх совецкіх сяброў. Яна дэта.іёва вы- вучае вопит будаўнікоў К'омеамоль- ска-на-Амуры, Магната горека, Дн.- прагэса, Волга-Дона, Кахоускап, Куйбыщэускай i Стал інградска ii ГЭС. Сотні маладых налякаў, вен- граў, албанцау, чэхаў, балгараў, кітайцаў, карэііцаў вучацца_ў ВНУ Масквы і сталіц саюзных рэсйублік. Пасля заванчэння іпстытутаў, уні- версітэтаў яны праходзяць практику на нашых заводах і фабриках, ава- лодваючы ўсім лепшым, каб пра- весці гэтае леішае ў жыццё ў сябс на радзіме. Так, напрыклад, у Py- мынй на заводзе імя 23 жніўня працуе многа моладзі, якая вучыла- ся ў СССР. Маладыя людзі прывезлі з сабой багатыя веды i робяць вялі- кі ўклад у творчую работу завода.
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