
В Я Л ІК А Я  П Е Р А М О Г АДзесяць год таму назад, 9 мая 1945 года, завяршылася нашай поўнай перамогай Вялікая Айчын- ная вайна Совецкага Саюза суп- роць гітлераўскай Германіі. Со- вецкі народ і яго Узброеныя Сілы пад кіраўніцтвам слаўнай Комуні- стычнай партыі здабылі сусветна- гістарычную перамогу. Разграміў- шы нямецкі фашызм, а затым і японскі імперыялізм, совецкі народ адстаяў свабоду і незалежнасць сваёй соцыялістычнай Радзімы, пазбавіў народы Еўропы і Азіі ад пагрозы фашысцкага рабства. Над Еўропай і Азіяй узнялася зара вы- звалення.Вялікая Айчынная вайна была суровым, якога яшчэ не ведала гісторыя, выпрабаваннем матэ- рыяльных і духоўных сіл нашага народа. I совецкі народ з гонарам вытрымаў гэтае выпрабаванне, да- казаў усяму свету рашаючыя пера- вагі совецкага грамадскага і дзяр- жаўнага ладу над ладам капіталі- стычным. Совецкія людзі, натхняе- мыя вялікай Комуністычнай пар- тыяй, вынеслі на сваіх плячах ас- ноўны цяжар барацьбы супроць фашызма, ішлі на любыя ахвяры і нястачы дзеля перамогі нашай правай справы.У  выніку гістарычнай перамогі над фашызмам фронт імперыяліз- ма аказаўся прарваным у многіх звеннях. Народы раду краін Еўро- пы і Азіі, цесна згуртаваўшыся ва- кол сваіх комуністычных і рабочых партый, абапіраючыся на наш во- пыт і нашу падтрымку, назаўсёды пакончылі з цяжкім мінулым і ця- пер упэўнена будуюць соцыялізм.3 дня гістарычнай перамогі со- вецкага народа прайшло дзесяць год. А якія грандыёзныя змены адбыліся ў нашай краіне, як мно- га пройдзена па шляху да кому- нізма! I ніхто, ніякія сілы ў свеце не могуць стрымаць гэты рух да светлай будучыні. Непарушны саюз рабочага класа і сялянства, ма- ральна-палітычнае адзінства совец- кага грамадства, дружба народаў С С С Р  і гарачы патрыятызм усіх совецкіх людзей—вось тыя невы- чарпальныя крыніцы, з якіх бярэ наша краіна непарушную сілу і магутнасць.Дасягненні нашай Радзімы і краін народнай дэмакратыі не на жарт палохаюць англа-амерыкан- скіх імперыялістаў. Вось чаму яны сталі на шлях скалочвання ваен- ных блокаў, прыкладаюць усе сі- лы, каб адрадзіць германскі мілі-

тарызм. У развязванні новай су- светнай вайны супроць Совецкага Саюза і краін народнай дэмакра- тыі імперыялісты спадзяюцца знайсці выйсце з тых вострых су- пярэчнасцей, якія раздзіраюць іх. Велізарнейшае адкрыццё чалавецт- ва—атамную энергію—імперыялі- стычныя цемрашалы таксама накі- роўваюць на ваенныя мэты, спрабуючы запалохаць міралюбі- выя народы свету зброяй маса- вага знішчэння людзей.Аднак лагер соцыялізма і дэма- кратыі цвёрда стаіць на сваіх мі- ралюбівых пазіцыях, не баіцца ні- якіх пагроз новай вайны. Народы свету не запалохаеш ніякімі ата- мамі! Сотні мільёнаў людзей ужо сказалі атамшчыкам «Не!», паста- віўшы свае подпісы пад Зваротам Сусветнага Совета Міру супроць пагроз атамнай вамны.Совецкі народ глыбока ўпэўнены ў сваіх сілах. Ён не баіцца пагроз англа-амерыканскіх атамшчыкаў. Наша краіна, як ніколі, трывалая і моцная. У вырабе атамнай і ва- дароднай зброі совецкія людзі дабіліся такіх поспехаў, што пакі- нулі ззаду Злучаныя Штаты Аме- рыкі. Аднак мы ке збіраемся ні- кому пагражаць атамнай і вада- роднай зброяй, а стаім за безу- моўную яе забарону і знішчэнне. Мы патрабуем гэтага не таму, што мы слабыя. Мы выступаем па праву моцных, бо не хочам, каб народы свету зноў былі кінуты ў пекла новай сусветнай вайны.Разам з усім совецкім народам пад Зваротам Сусветнага Совета Міру падпісалася і наша слаў- ная моладзь. Юнакі і дзяўчаты нашай Радзімы разам з моладдзю іншых краін рашуча выступаюць супроць пагроз новай вайны, за паслабленне міжнароднай напру- жанасці, у імя міру, шчасця і светлай будучыні.Совецкая моладзь, выхаваная Комуністычнай партыяй, жыве ў век, калі ўсе дарогі вядуць да комунізма. Усю энергію і маладып сілы яна беззаветна аддае мірнай стваральнай працы. Юнакі і дзяў- чаты настойліва авалодваюць цвярдынямі навукі, рыхтуюцца стаць усебакова падрыхтаванымі будаўнікамі комунізма. Нястомна развіваючы і рухаючы наперад культуру і навуку, совецкая мо- ладзь узвышае нашу соцыялістыч- нуго дзяржаву—несакрушальны аплот міру ва ўсім свеце.
У К А З  П Р Э З І Д Ы У М А  В Я Р Х О У Н А Г А  С .О В Р Т А  С С С РА б  у зн агар од ж ан н і М а ск о у с к а г а  ордэна Л е н ін а  д з я р ж а ў н а г а  ун ів ер сітзт а  імя М . В . Л а м а н о с а в а  ордэнам  П р а ц о ў н а га  Ч ы р в он ага С ц я гаУ сувязі з 200-гадовым юбілеем Маскоўскага ордэна Легііва дзяржаўвага упіверсітэта імя М. В. Ламаносава і адзначаючы яго ролю ў галіне развіцця навукі, культуры і ў падрыхтоўцы квалі- фікаваных кадраў, узнагародзіць Маскоўскі ордэна Леніна дзяр- жаўны універсітэт імя М. В. Ламаносава ордэнам Працоўнага Чыр- вонага Сцяга.Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета С С С Р  К. В А Р А Ш Ы Л А У . Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета С С С Р  Н. П Е ГА У .Масква, Крэмль 6 мая 1955 года.Вечар, прысвечаны Дню друку7 мая ў клубе універсітэта ад- быўся вялікі вечар, прысвечаны Дню друку.3 дакладам «Друк— магутная зброя ў барацьбе закомунізм» вы- ступіўнам. рэдактара газеты «Со- ветская Белоруссня» т. Уксусаў.

Затым на вечары былі аб’яў- левы вынікі агляду насценных газет універсітэта.У заключэнне ўдзелы-іікі веча- ра прагледзелі мастацкі фільм «Вялікі грамадзянін».
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11 мая !,1 9 5 5  г. |______ ____ ІЦ а н а  20 к а п .200- г е д д з е7 мая 1955 года споўнілася 200 год з дня заснавання Маскоў- скага ордэна Леніна дзяржаўнага універсітэта імя М. В. Ламаноса- ва. Гэтую слаўную гадавіну ста- рэйшай навучальнай уетановы нашай вялікай Радзімы адзначае ўвесь совецкі народ.Маскоўскі універсітэт быў створан па ініцыятыве вялікага рускага вучонага, мысліцеля і патрыёта Міхаіла Васільевіча Ла- маносава. 3 першых дзён свайго існавання універсітэт ператва- рыўся ў сапраўдны фарпост ру- скай навукі, цэнтр грамадскай і палітычнай думкі. У сценах Ма- скоўскага універсітэта атрымалі адукацыю віднейшыя вучоныя і выдатныя грамадскія дзеячы Ра- сіі— Чэбышэў, Пірагоў, Тіміра- зеў, Фанвізін, Грыбаедаў, Турге- неў, Чэхаў, Белінскі, Герцэн, Огарэў і многія іншыя, якія ка- рыстаюцца сусветнай вядомасцю. Тут узніклі тайныя гурткі Гер- цэна і Огарэва. Перадавыя пра- фесары і студэнты смежа высту- палі супроць дэспатызма цара і яго сатрапаў.Развіццё перадавой прагрэсіў- най навукі ва універсітэце пра- ходзіла ў жорсткай барацьбе з ідэалізмам і палітыкай царскага самадзяржаўя. Яно непарыўна звяза.ва з узкікненнем рускай класічнай філасофіі, з развіццём рэволюцыйнага руху ў краіне.У сценах універсітэта навуча- лася значная частка дзекабры- стаў— удзельнікаў першага рэво- люцыйнага выступлення супроць самадзяржаўя і прыгонніцтва. Вучоныя уыіверсітэта выстуналі ійіцыятарамі стварэння перада- вых рускіх навуковых тавары- стваў— «Вольнага маскоўскагасходу», «Таварыства даследчы- каў прыроды» і іншых. Ва уні- версітэце ствараецца рад навуко- вых кірункаў і школ, узнікаюць новыя галіны навукі, нараджаюц- ца новыя метады навуковага да- следавання. Буйны рускі вучоны А. Г. Сталетаў стварае школу рускай фізікі, бліскучымі прад- стаўнікамі якой былі II. II. Лебе- дзеў, II. А.. Умаў і другія. Вялікі рускі вучоны матэрыяліст I. М. Сечэнаў паклаў■ цачатак рускай фізіялогіі, распрацаваў нопую га- ліну навукі— фізіялогію працы,

М а с к о ў с к а г а
□К. I. Л У К А Ш О У ,прафесар, рэктар Беларускага дзпржаўнага універсітэта
□заклаў асновы матэрыялістычнай псіхалогіі. Буйнейшы рускі вучо- ны-дэмакрат Е. А. Тіміразеў ства- рае новую галіну— фізіялогію раслін. Ён выступае палкім пра- пагандыстам і абаронцам дарвіні- зма, палкім барацьбітом супроць ідэалізма ў навуцы. 3 кла-січнымі працамі Н. Д. Зе-лінскага звязана развіццё вауніверсітэце хіміі, з рабо- тамі II. Е. Жукоўскага— ру-скай авіяцыі, С. А. Чашыгіыа—  аэрадынамікі і аэрамеханікі. Буй- нейшы рускі геахімік В. I. Вер- надскі паклаў асновы развіцця геахіміі. Велізарнае тэарэтычнае і практычнае значэнне маюць работы географа Д. II. Анучына, геолага А. П. Паўлава, астрано- маў Ф. А. Брэдзіхіна, А. А. Бела- польскага, ПІтэрвберга, медыкаў Захар’іна, Остраумава, Еажэўні- кава, II. В. Скліфаеоўскага і многіх другіх.Для перадавых рускіх вучоных, якія працавалі ў дарэволюцыйны перыяд ва універсітэце, характэр- ны смеласць у шуканні новых шляхоў у навуцы, у барацьбе. за ўсталявавне і развіццё матэрыя- дістычнагаі кірунку.Пасля перамогі Вялікай Каст- рычніцкай соцыялістычнай рэво- люцыі, дзякуючы ўвазе і дапамо- зе Комуністычнай партыі і Со- вецкага ўрада, Маскоўскі універ- сітэт пераўтварыўся ў буйнеіі- шую навуковую і вучэбную ўста- нову Совецкага Саюза, у адзін з цэнтраў совецкай і сусветнаіі культуры. Еалі ў першыя гады пасля адкрыцця ва увіверсітэце было 3 факультэты і 10 кафед- раў, на якіх займалася 300 сту- дэнтау, то ў сучасны момант Маскбўскі дзяржаўны універсітэт мае 12 факультэтаў і 210 кафед- рау, дзе навучаецца 22 тысячы студэнтаў, з якіх 5,5 тысячы за- вочнікаў. На кафедрах універсі- тэта рыхтуецца 1860 аспірантаў, у тым ліку 240 аспірантаў за- вочна.Ва універсітэце рыхтуюцца вы- сокакналіфікаваныя кадры ўсіх

рінраш авацыянальнасцей Совецкага Саю- за і краін народнай дэмакратыі.ВучОныя універсітэта, абапі- раючыся на марксісцка-ленінскуш тэорыю, развіваючы перадавуго совецкую навуку, уносяць буйны ўклад у справу развіцця народ- най гаспадаркі і соцыялістычнай культуры нагаай Радзімы.Беларускі варод многім абавя- зан Маскоўскаму універсітэту ў стварэнні сваёй інтэлігенцыі. Сотні беларускіх юнакоў і дзяў- чат за час совецкай улады атры- малі адукацыю на яго факультэ- тах. 3. ліку прафесараў і выклад- чыкаў, працушчых у сучасны момант у вашым універсітэце, 15 чалавек з’яўляюцца выхаванцамі Маскоўскага універсітэта. Сярод іх буйнейшыя вучоныя— сапраўд- ны член Акадэміі навук БССР Е. Ф.' Ермоленка, В. Н. Перцаў, Т. Н. Годнеў, Б. В. Ерафееў, пра- фесары Вінберг, Мышкіс і другія.Яскравым праяўленнем неіга- рушнай друж'бы паміЖ: вялікім рускім і беларускім народамі з’яў- ляецца братняя дапамога, якая была аказана Маскоўскім універ- сітэтам у аднаўленні нашага уні- вереітэта, разбуранага і разграб- ленага фашысцкімі захопнікамі ў перыяд Айчыннай вайны. У  пе- рыяд вайны Беларускі дзяржаў- вы універсітэт быў эвакуіраван. У 1943— 44 гг. ён працаваў пад Масквой на станцыі Сходня Еа- стрычніцкай чыгункі, карыстаю- чыся для нрактычных заняткаў лабараторыямі Маекоўскага уні- версітэта. Пасля заканчэння Ан- чыннай вайны Маскоўскі увівер- сітэт аказаў дапамогу Бсларуска- му дзяржаўнаму універсітэту, пе- радаўшы каштоўнае фізічнае і геалагічнае абсталяванне. Прафе- сары Маскоўскага універсітэта чыталі ў нашым універсітэце рад курсаў.Еалектыў Беларускага дзяр- жаўнага універсітэта імя Б. I. Яешва горача віншуе вучоных, аспірантаў, студэнтаў і супрацоу- нікаў Маскоўскага універсітэта ў дзень слаўнага двухсотгадавога юбілея і жадае далейшых посне- хаў у рабоце, у развіцці совецкай навукі і культуры, у галіне пад- рыхтоўкі і выхавання маладых снецыялістау, адданых снраве Комуністычнай партыі, справе комунізма.
Л і ч б ы  іМаскоўскі дзяржаўны універсі- тэт мае зараз 12 факультэтаў, на якіх навучаецца 22 гысячы юнакоў і дзяўчат.Ва універсітэце працуе 30 ака- дэмікаў, 59 членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук С С С Р , 33 члены акадэмій навук саюзных рэспублік,20 заслужаных дзеячоў навукі, ка- ля 400 дактароў навук і столькі-ж прафесараў, 550 дацэнтаў. Усяго ў М Д У  рыхтуюць спецыялістаў і вядуць навукова-даследчую работу

ф а к т ыпрысуджаны * Сталінскія прэміі.У новым будынку універсітэта на Ленінскіх гарах налічваецца 168 аўдыторый, 1.700 лабараторый, чытальныя залы і кнігасховішча на 1.200 тысяч тамоў. Універсі- тэцкая бібліятэка зараз налічвае пяць мільёнаў розных кніг.У  1940 годзе універсітэт узнага- роджан ордэнам Леніна, і яму бы- ло прысвоена імя выдатнага ру- скага вучонага-самародка М. В. Ламаносава.

2.450 прафесараў, выкладчыкаў і навуковых работнікаў.Гіры універсітэце створан рад інстытутаў і навукова-даследчых станцый. Тут працуе астранамічны і фізічны навукова-даследчыя ін- стытуты, інстытут і музей антра- палогіі, заалагічны музей, музей земляробства, батанічны сад, наву- кова-даследчыя станцыі.За выдатныя дасягненні ў галі- не навуковых даследаванняў 141 вучонаму Маскоўскага універсітэта
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ДЗЕСЯТАЯ ГАДАВІНА ГІСТАРЫЧНАЙ
ПЕРАМОГІ СОВЕЦКАГА НАРОДАДзесяць год назад перамояна закончылася Вялікая Айчыгшая вайна Совецкага Саюза супроць і'ітлераускаіі Германіі.Совецкі народ і яго іТзброеныя Сілы адстаялі свабоду і незалеж- насць соцыялістычнаіі Радзімы і вызвалілі народы Еўропы ад фа- шысцкага рабства. Працоўныя ўсіх краін ніколі не забудуць аб вялікім подзвігу совецкаі'а народа і яго вбінаў.Айчынная вайна— самая цяж- кая з усіх перанесеных нашай Радзімай воіінаў— была суровьім выпрабаваннем трываласці Со- вецкай дзяржавы і яе Узброеных Сіл. Многа патрабавалася ахвяр, многа было неранесена няўзгод! Гітлераўцы йоўнасцю або частко- ва разбурылі і сналілі 1710 на- шых гарадоў, болып 70 тысяч сёл і вёсак.Гітдераўская агрэсія стала маг- чымай нерш за ўсё таму, што імперыяліеты ЗПІА і Англіі са- дзейнічалі адраджэнню йілітары- сцкіх сіл у Германіі. Ваенная пра- мысловасць Гё'рманіі расла тым хутчэіі, чым болып вапіталаў нс- радавалі для гэтых мэт амсрьі- канскія і англійскія манаполіі. ІІраводзімая заходнімі дзярлсавамі палітыка заахвочвання фашысц- кай агрэсіі дала магчымасць гіт- лераўцам без асабліван цяжкасці падначаліць сабе ббльшасць еў- рапейскіх дзярлсаў. У момант на- наду на СССР нацысты кантраля- валі тэрыторыы ў 5 мільёнаў квадратных кілометраў з насель- ніцтвам у 200 мільёнаў, чалавсв. Гітлераўёкую армію забяспечвалі зброяй і боеіірыпасамі прад- прыемствы як самоіі Германіі, так і раду акупіраваных ёю краін Еўропы. ГІапомнім, што гіт- лераўцы прымусілі Галандыю ка- пітуляваць на шосты дзень пасля сваііго нападу, Бельгію—  на адзінаццаты дзень. За паў- тара месяца былі разгромлевы ўзброеныя сілы Францыі і дэей- нічаючыя разам з імі англійскія' войскі.Пасля нападу гітлераўцаў на нашу Радзіму амерыкана-англііі- скія іыперыялісты будавалі свае разлікі на тым, што ў працяглай вайне вычарпаюць свае сілы не толькі Германія, але і СССР. Па- гэтаму яны зацягвалі адкрыццё другога фронта. Ёв быў адкры- ты толькі тады, калі стала зу- сім ясна, што Совецкая Ар.мія здольна самастойна разграміць нямецка-фашысцкую армію і вы- зваліць усе прыгнечаныя гітле- раўёкан Германіяй краіны, у тым ліку і Францыю.Аднак і пасля высадкі анцла- амерыканейх вонск і:а фран- цузскай тэ|»ыто])ыі аснсўныя сілы фашысцкаіі Гермапіі заставаліс» сканцэнтраі.анымі на совецка-гер- манскім фронце. ’ Але і ў гэтых умовах англічане і амерыканцы не здольвы былі стрымаць на- ступлення нямецках войск, па- чатага ў Бельгіі і Люксембургу ў канцы снежня 1944 года. | Толькі імклівае настунленне Со- вецвай Арміі, якое было прад-; прыната на прось.бе нрэм’ср-ыі- ністра Англіі Чэрчыля, нры мусі-, ла гітлсраўскае камандвавне сны- ніць свае аперацмі па захадзе.;

Англа-амерыканскія войскі былі выратаваны ад разгрому.Так выконваў свае саюзніцкія абавязкі Совецкі Саюз.Зусім інакш паступілі амеры- кана-ангдійскія правячыя колы. У перыяд смяртэльных баёў на- шай арміі з гітлераўскімі воііска- мі прадстаўвікі гэтых колаў вя- лі крывадушніцкую гульню, бу- давалі розныя інтрыгі. Так, у лютым 1943 года- ў ПІпеііцарыі сустрэліся ўпоўнаважаныя ўплы- вовых палітычшых груповак ЗША і Англіі, з аднаго боку, і Гітлера— з другога. У час гэтых тайных перагавораў абмяркоўва- лася пытанне аб заключэнві се- паратнага міру. Калі-ж Совец- кая ’ Армія ўётувіла на тэрыто- рыю Германіі, англінскі фельд- маршал Мантгомеры, выконваючы загад Чэрчыля, збіраў і захоў- ваў германскую зброю з тым, каб узброіць ёю фашыстаў і разам з імі выступіць супроць шннаіі краіны.Але піякія падкшіы і разлікі амерыкаіі'а-англійскіх імнерыялі- стаў не змаглі змяпіць ход ваіі- ны. Нягледзячы на ўсе цяжкасці і. часовыя няўдачы, Совецкія Узброеныя Сілы не толькі вы- трымалі ўдар гітлераўскай ваен- най машыны, але і разграмілі нямецка-фашысцкую армію, якая наводзіла жах ‘ на арміі мвогіх дзяржаў.Совецкі народ і яго армія бклі рашаючай сілай у разгроме гер- манска га імнерыялізма— злей- шага ворага ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва. Перамога Совецкага Саюза ў Вялікай Айчыннай ваіі- не— гэта нерш за ўсё перамога совецкага грамадскага і дзяр- жаўяага ладу. Яна пераканаўча даказала, што совецкі лад з’яў- ляецца не толькі лепшай фор- май забеспячэння эканамічнага і культурнага ўздыму краіны ў гады мірнага будаўніцтва, але і лепшай формай мабілізацыі ўсіх матэрыялыіых і духоўных сіл народа на разгром ворага ў час вайны.У выніку вайны адбылося далейшае наглыбленве агульнага крызісу сусветнай капіталістыч- наіі сістэмы, якое выразілася ў тым, што побач з сусветіным ка- ніталістычным лагерам стварыў- ся другі лагер— лагер дэыакра- тыі і соцыялізма. Гэтыя палі- тычныя лагеры маюць экана- мічнай асвовай два супроць- стаячых адзін другому сусветных рынкі. Суадносівы сіл паміж грамадскімі сістэмамі змяніліся ў карысць соцыялізма. I іменна ў гэтым— асноўны вынік другоіі сусветнай ваііны.Але пайуючыя класы краін капіталізма не Жадаюць мірыцца са стварыўшымся становіпічам. Нпы зноў разгарнулі падрыхтоў- ку новаіі сусветнаіі вайны су- нроць Совецкага Саюза і краін народнай дэмакратыі, маючы на мэце адраджэнне сусветнага па- вавання капіталізМа. У гэтых краінах растуць ваенныя бюджэ- ты, шіацягваецца гонка ўэбраен- няў, навялічваецца колькасць арміі. Рэгулярныя ўзброеньія сі- лы ’.ПІІА, напрЬіклад, маюць у гваім саставе. каля 4 мільёнаў

чалавек, з іх амаль палова зна- ходзіцца на чіужых тэрыторыях. Прамыя і ўскосныя ваевныя рас- ходы ЗПІА з 25 мільярдаў дола- раў у 1949-50 бюджэтным го- дзе ўзраслі да 57 мільярдаў у 1953-54 бюджэтныы годзе. Ваен- ная мрадукцыя складае амаль ад- ну чвэрць усёй валавай прадук- цыі амерыканскай прамысло- васці. ,Пад націскам ЗША заходне- еурапейскія краіны таксама трацяць вялікія сродкі на ўзбраенне. Так, ваевныя расходы Англіі ў 1953-54 годзе склалі амаль дзве пятых усіх бюджэт- ных расходаў. Такія-ж ваенныя расходы і ў Заходняй Германіі.Рыхтуючы вайну супроць Со- вецкага Саюза і краін народнай дэмакратыі, міжнародная рэакцыя не лічыцца з урокамі другой сусветнан вайны і ідзе на ад- крьітую авантуру. СССР у сучас- ньг момант мацней, чым быў ка- лі-небудзь раней, але заакіян- скія агрэсары да гэтага часу, ві- даць, не зразумелі, што ў суад- носішіх сіл наміж нашай враі- наіі і ЗША адбыліся вялікія зме- ны.Вынікі выканання народна- гаспадарчага плана 1954 года пераконваюць, што совецкі на- род дасягнуў новых поспехаў у развіцці ўсіх галін народнай гас- падаркі. Аснован яго ўздыму, важнейшай базай умацавання абароназдольнасці краіны і ма- гутнасці нашых Узброеных Сіл заўсёды была і застаецца цяжкая індустрыя. Прадукцыя цяжкай нрамысловасці зараз амаль у 3,5 разы перавышае аб’ём даваен- нага 1940 года. ІІяцігадовы плав па прамысловасці будзе выканан датэрмінова. ІІрадукцыя цяжкаіі індустрыі вавялічыцца за пяці- годку на 84 нрацэнты.Развіццё цяжкаы прамысло- васці з’яўлялася і з’яўляецца прадметам асаблівых клопатаў Еомуністычнай партыі і Совец- кага ўрада.ІІаколькі агрэсіўныя сілы краін каніталізма не адмаўляюц- ца ад сваёй захопніцкаіі паліты- кі, Еомуністычная партыя і Со- вецкі ўрад, настойліва змагаючы- ся за мір, нястомна ўмацоўваюць магутнасць Совецкіх Узброеных Сіл. Дзякуючы паўсядзённым клопатам партыі і ўрада, нама- ганням усяго совецкага народа, нашы Узброеныя Сілы за пасля- ваенныя гады зрабілі вялікі крок шперад у галіне сваёй арганіза-- цыі, падрыхтоўкі і павышэння баявой магутнасці. Наша армія забяспечана ўсім неабходным для пасняховых баявых дзеянняў на выйадак нападу агрэсара.У гады Вялікай Анчыннай ваііны Совецкія Узброеныя Сілы з гонарам выканалі своіі абавя- зак перад Радзімай. ІІільна аберагаючы мірную працу і бя- спеку народа, нашы воіны гато- вы ў ліобы момант выступіць на абарону сваёй соцыялістычнай бацькаўшчыны і ванесці сакру- шальны ў^ар любому агрэсару, які парушыць свяшчэнныя рубя- жы Оовецкага Саюза.Герой Совецкага Саюза А. Ф. П А ТРЫ Н .ВЕЧАР ВА У Ш В Е Р СІТ ЭЦ Е Іасля даклада адбыўся кан-8 мая ў клубе універсітэта ад- 1  3 дакладам аб дзесяцігоддзі іПыўся вялікі г.ечар, прысвечапы перамогі над гітлераўскан Гсрма-: цэрт ансамбля песні і танца па- Дню перамогі. і яіяй выступіў тав. Гаюўкін. і гранічпікаў.

С я б р о ў к і...Ніка Валачковіч доўга будзе памятаць той вераснёўскі падвя- чорак, калі разам са студэнтамі першага курса аддзялення геагра- фіі прыехала ў калгас дапамагчы хлебаробам убраць багаты ура- джай бульбы. Іменна з гэтага дня і пасябравала яна з Яняй Еетрык і Люсяіі Бірковай. Адбылося гэта так. Брыгадзір калгаса, вясёлы і ўжо немалады чалавек, сказаў студэнтам:—  Зараз развяду Еас па ква- тэрах. Жыць будзеце па тры-ча- тыры чалавекі ў хаце.Хлопцы і дзяўчаты са смехам і жартамі пачалі разбівацца на групы. Толькі Ніка стаяла ў баку ад усіх— не ведала, да каго пры- мкнуць. 3 нершых дзёв вучобы ва універсітэце яна не паспела яшчэ ні з кім блізка пазнаёміцца. Тану і адчувала сябе яшчэ адзі- нокай.—  Хадзем з намі ва адну ква- тэру. Нас двое. Добра?Ніка ўзняла вочы і ўбачыла перад сабой двух дзяўчын. Яна не чакала такой прапановы і з хвіліну стаяла моўчкі, не ведаю- чы, што адказаць. Але ў врапа- вове дзяўчат было столькі шчы- расці і цеплыні, што яна адразу згадзілася. А ўжо вечарам яны сядзелі разам за сталом і ажыў- лена гутарылі, як быццам былі знаёмы шмат год назад.3 таго часу дзяўчаты заўсёды былі разам. Чаета вечарамі, вяр- нуўшыся з работы, чыталі ма- стацкую літаратуру, абмяркоўвалі прачытавыя кнігі. Збліжала іх і тое, што яны любілі працу, ні- колі не, ўхіляліся ад яе.Яня расказвала сяброўкам аб сваім цяжкім дзяцінстве, пра тое, як трапіла ў дзіцячы дом, дзе знайшла сабе новую сям’ю, а ІІіка з Іюсяй у сваю чаргу дзяліліся сваімі ўспамінамі аб школе, любі- мых настаўніках і школьных сябрах.Вярнуліся ў Мінск дзяўчаты савраўднымі сяброўкамі. Зноў па- чалася вучоба. Цяпер сяброўкі разам рыхтаваліся да семівараўі практычных заняткаў. Гэта ў значнай меры дапамагала ім лепш засвайваць пройдзены матэрыял.Ніка і Люся палюбілі Яню за яе прастату, удумлівасць, сур’ёз- насць, за яе ўмевне саазаць праўду ў вочы, няхай нават са-
У н а в у к о вСтудэнцкі навуковы гурток крымінальнага права II курса (кіраўнік дацэнт т. Гарэлік) па- чаў сваю работу толькі ў вачатку другога семестра. За гэты карот- кі тэрмів тут ужо падрыхтавана 15 дакладаў па 8-мі тэмах, 5 з якіх прадстаўлены на агульна- універсітэцкі агляд.Цікавыя па зместу і маюць на- вуковую цікавасць работыЛ. Ша- піра «Адказнасць за падрыхтоўку і замах у святле праекта крымі- наяьнага кодэкеа СССР», М. Еат- ляровай «Ускосвы намер у совец- кім крымінальным праве», I. Ша- раваіі «Ерымінальная адказнасць няноўналетніх» і івшыя. У чіас абмеркаУЬння апошняга дакладу было вельмі цікавым выступлен- не В. Ленгардта аб уплыве ўз- рісту на крымінальную адказ- насць. Выступленне выклікала гарачыя спрэчкі членаў гуртка.Аднак у рабоце гуртка ёсць і пэўныя недахопы. ІІекаторыя

мую горкую. Яны вучыліся ў Яні ўмела выкарыстоўваць час: і па- спяхова займацца ў секцыі ма- стацкай гімнастыкі, і ўдзельні- чаць у харэаграфічным гуртку, і заўсёды добра рыхтавацца да семінараў і практычных заняткаў.Дзяўчаты разам хадзілі ў тэатр, кіно, а потым, горача абмяркоў- ваючы ўчынкі герояў, часта снра- чаліся. Гэта ім яшчэ раз паказ- вала, што ў іх аднолькавыя по- гляды на жыццё, літаратуру, ма- стацтва.—  Вы толькі падумайце,. якія яны шчаслівыя! Гэта-ж так ці- кава, быць на пярэднім краі ба- рацьбы за ўраджай!— дзялілася сваімі ўражаннямі з сяброўкамі Люся пасля прагляду кінофільма «Выпрабаванне вернасці».—  Мне таксама свадабалася сцэна ад'езду маладых рабочых на цалінныя землі. Адразу адчу- ваецца, што і там яны, як і на вытворчасці, заўжды наперадзе будуць,— дадала Ніка.Вясёлыя, усхваляваныя, са гачырымі ўсмешкамі на тварах, вярталіся яны ў інтэрнат.Цяжка расказаць, колькі хва- лявання было ў іх перад першьш экзаменам. Гэта-ж падумаць толь- кі— першы экзамен ва універсі- тэце! Дзяўчатам здавалася, што яны недастаткова ведаюць матэ- рыял. Але, калі ў іх заліковых кніжках паявіліся выдатныя і добрыя адзнакі, комсамолкі зра- зумеді, што баяцца няма чаго. Трэба толькі рэгулярна рыхта- вацца да заняткаў, і ўсё будзе добра....Перад пачаткам вясенняй эк- заменацыйнай сесіі Яня не пры- шла на заняткі. Адразу-ж пасля лекцыіі дзяўчаты пабеглі ў інтэр- нат, дзе яна жыла. Аказалася, што Яня захварэла. Сяброўкі па- клікалі ўрача, а потым штодзён- на сачылі за здароўем Яні, рас- казвалі ёй аб усіх навінах на курсе.Моцная, шчырая дружба дапа- магае сяброўкам вучыцца, ава- лодваць прафесіяй. Першы экза- мен вясенняй экзаменацыйнаіі сесіі яны здалі на «выдатна». Можна не сумнявацца, што і ін- шыя прадметы будуць зданы не менш паспяхова.
Ул. СКАПА.

ым г у р т к учлевы гуртка хоць і рэгулярна наведваюць пасяджэнні, але ад- моўчваюцца, не ўдзельнічаюць у абмеркаванні дакладаў, што дае гіадставу думаць, што яны ве рыхтуюцца да пасяджэнвяў. Не было-б лішнім, каб члены кафедры крымінальнага права ваведвалі пасяджэнні. Гэта садзейнічала-б болын пдённай рабоце гуртка. Дрэвна яшчэ і тое, што не заў- сёды можна азнаёміцца з тэзісамі даклада напярэдадні пасяджэння.У мэтах падяпшэнвя работы гуртка ў будучым навучальным годзе яго члены ўжоі пачалі рас- працоўку тэм з улікам прадстая- чай вытворчай врактыкі. У пры- ватнасці члены гуртка будуць працаваць над такімі тэмамі: «Ерымінальная адказнасць урн- чоў за нрафесійныя памылкі», «Пытанні крымінальнага асу- джэння ў святле праекта крымі- | нальнага кодэкса СССР» і інш.
Д. СІРОЦІН,
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ДРУК— САМАЯ ВОСТРАЯ, САМАЯ МАГУТНАЯ ЗБРОЯ КОМУНІСТЬІЧНАЙ ПАРТЫІ★  ★ ★  ★
Прыязджайце да нас, на вёску!Дзяржынскі раён— адзін з буй- нейшых раёнаў Мінскай вобласці. У раёне 36 калгасаў, якія абслу- гоўваюцца чатырма МТС, а так- сама нямала прамысловых прад- прыемстваў і арцелей промкаане- рацыі. Небывалы палітычны і працоўны ўздым перажываюць працоўныя раёна ў гэтыя дні. Яны поўны рашучасці датэрміно- ва выкаваць заданні партыі і ўрада па развіццю прамысловасці і ўздыму ўсіх галін сельскай гае- падаркі.У паспяховым вырашэнні за- дач, якія стаяць перад партыйнай арганізацыяй раёна, вялікая ро- ля адводзіцца мясцоваму друку—  раённай газеце «Денінская праў- да», насценным газетам і «бая- вым лісткам» прамысловых прад- прыемстваў, калгасаў і МТС.Наша раёвная газета, як і ўвесь раённы друк, узнікла ў пе- рыяд масавага калгаснага руху і з таго часу з’яўляецца актыўным удзельнікам вялікай стваральнай работы Комуністычвай партыі ў вёсцы. На працягу 26 год «Лен'н- ская праўда» нясе ў масы ўсёпе- рамагагочыя ідэі марксізма- ленінізма, на жывых канврэтных прыкладах палітычна выхоўвае калгаснікаў, рабочых, сельскую інтэлігенцыю і моладзь, дапамагае партыйным арганізацыям . прак- тычіна вырашаць чарговыя за- дачы.ІІІто можа быць бодын пачэсней і высокародней прафесіі совецкага журналіста? ,Газеты чытаюць ты- сячы людзей, іх любяць і ім ве- раць. А для нас, работнікаў рэ- дакцыі, раённая газета з’яўляец- ца высокай трыбунай, з якой мы, выражаючы волю нашай партыі, звяртаемся да мас. Газета з’яў- ляецца школай, якая вучыць нас гаварыць з тысячамі працаўні- коў сельскай гаспадаркі коратка, проста і вобразна аб самым знач- ным і жыццёва важным.

Жыццёва важным зараз, як вядома, з’яўляецца распрацаваная Ііомуністычнай партыяй гран- дыёзная праграма стварэння ба- гацця прадуктаў сельскай гаспа- даркі ў краіне, умацавання інду- стрыяльнай і абароннай магутна- сці нашай дзяржавы. I раёншіы друк самім жыццём высоўваецца на перадавую лінію барацьбы за новыя поспехі ў крутым уздьіме прамысловасці і сельскай гаспа- даркі.Сярод работнікаў рэдакцыі на- шай газеты ёсць і выхаванцы Беларускага дзяржаўнага універ- сітэта імя В. I. Леніна. Гэта—  тт. К. Палешчук, В. Акуліч, М. Замскі. Работа ў газеце ўда- сканальвае іх журналіецкую аду- кацыю, а калектыў рэдакцыі з’яўляецца вялікай школай. Раз’езды па калгасах і МТС, шы- рокая сувязь з масамі прывівае ім густ да даследававня лгыцця, духоўна ўзбагачае іх. Любоў да газетнаіі справы, да добрага імя сельскага лсурналіста натхняе іх у рабоце над сваімі артыкуламі, карэспандэнцыямі, нарысамі і фельетонамі. Якая радасная і за- хапляючая праца газетчыка, якая ганаровая і адказная роля сель- скага журналіста, работвіка рэ- дакцыі раённай газеты— самага шматлікага атрада совецкага ДРУку!Я заклікаю вас, студэнтаў аддзя- лення журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта:— ГІры- язджайце, дарагія таварышы, пасля, закавчэння вучобы на ра- боту ў рэдакцыі раённых газет. Узброіўшыся тэарэтычнымі веда- мі, будзем разам змагацца за ажыццяўленне палітыкі Комуні- стычнай партыі ў вёсцы, выка- рыстаем нашу вострую зброш для прапаганды сонечнага будучага зямлі— комунізма. Ф. ГУК ,рэдактар раённай газеты «Ленінская праўда».

Адказная справаЯшчэ два месяцы— і мы атры- маем дыдломы. Гэта радасная па- дзея ў жыцці кожнага выпускві- ка. Але не менш радасным будзе і той дзень, ііалі мы пачнем са- мастойную працу.Не будзе памылкай сказаць, што кожны з нас, будзь то на- стаўнік або супрацоўнік газеты, з хваляваннем і некаторым сум- неннем возьмецца за даручаную яму справу. Нам, як выпускні- кам аддзялення журналістыкі, да- вядзецца працаваць у газетах. Гэта надзвычай адказная і пачэс- ная справа.Упершыню прыступаючы да самастойнай работы, мы павінны заўсёды памятаць аб тых адказ- ных задачах, якіл паставіла пар- тыя перад нашьім друкам. Сваёй непасрэднай работан у газеце мы навінны на справе пацвердзіць словы Н. С. Хрушчова аб тым, што друк— гэта самая дальнабой- ная зброя нашай партыі.С. Г А Ц ІЛ А , студэнт V курса аддзялення журналістыкі.МАРАЗДЗЕЙСНЯЕЦЦАІІраз некалькі месяцаў мы ста- нем на самастойны шлях жыцця. ІІерад намі вялікія і пачэсныя задачы. Мы павінны сілай палы- мянага нартыйнага слова дапама- гаць працаўнікам калгасных па- лёў, рабочым прамысловых прад- прыемстваў, памнажаць свае по- спехі па выкананню неадкладных народнагаспадарчых задач, сама- аддана змагацца з тым, што пе- рашкаджае руху наперад.Хочацца сказаць, што ыы, вы- пускнікі універсітэта, прыкла- дзем усе намаганні, каб апраў- даць высокае званне работніка совецкага друку. А. К ІЕ Н Я ,студэнтка V курса аддзялення журналістыкі.

Пачэсная прафесіяМара атрымаць прафесію совец- кага журналіста зарадзілася ў мя- не яшчэ ў сямігодцы.Цяпер, калі ўся наша краіна адзначае Дзень друку, я яшчэ і яшчэ раз адчувато правільнасць сваііго выбару.ІІачэсна і адказна быць работ- нікам совецкага друку— самаіі магутнай зброі Еомуніетычнай партыі. Праз друк партыя гава- рыла з працоўнымі і ў цяжкі час падполля, і ў бурныя дні Каст- рычніцкай рэволюцыі. Разам з усім совецкім народам работнікі совецкага друку на сваіх плячах вывеслі цяжар Вялікай Айчын- наіі вайны, запальваючы ў сэрцы кожнага чалавека нянавісць да фашысцкіх людаедаў, любоў да еоцыялістычнай бацькаўшчыны. Пры дапамозе друку партыя і за- раз паўсядзённа гаворыць з на- родам. Пачуццё новага— вось аса- блівасць нашых газет і часопісаў.

У ажыццяўленні распрацава- най партылй праграмы ўмацаван- ня ін'дустрыяльнай магутнасці нашай дзяржавы, крутога ўздыму сельсвай гаспадаркі, у барацьбе за павелічэнне вытворчасці тава- раў народнага сшажывання вяду- чую ро.тю заклікав адыграць со- вецкі друв— калектыўны агіта- тар, прапагандыст і арганізатар. Данесці да сэрца кожнага чалаве- ка веліч’ любой лічбы з пастаноў ІІартыі і Урада, паўсядзённа быць у радах барацьбітоў ідэала- гічнага фронту— значыць наблі- жаць наша цудоўнае будучатг, умацоўваць светлае сучасвае. А для гэтага патрабуецца сістзма- тычная, крапатлівая вучоба кож- нага журналіста. За пяць год ву- чобы ва універсітэце я прыкладу ўсе намаганні, каб стаць карыс- ньш работнікам совецкага друку.П. Б Е Р А Ж К О У , студэнт I курса аддзялення журналістыкі.
Канферэнцыя чытачоўСправаздача газеты перад чы- тачамі, ацэнка яе работы і кры- тычныя заўвагі чытачоў— неаб- ходная ўмова павышэння ідэйна- га і якаснага ўзроўню друкуемых матэрыялаў.На адбыўшайся нядаўна канферэнцыі чытачоў газеты «За сталінскія кадры» да рэдакцыі быў прад’яўлен вялікі рахунак—  шырэіі і глыбей асвятляць пы- танні студэнцкага жыцця, вучо- бы, болын увагі ўдзяляць пра- блемам выхавання студэнтаў.Асаб.лівай крытыцы падвярга- ліся матэрыялы на навуковыя тэмы. Як указваў студэнт IV кур- са фізіка-матэматычнага факуль- тэта Грыбкоўскі, газета недастат- кова займаецца паказам работы навуковых гурткоў, не змагаец- ца за шырокі ўдзел студэнтаў у іх.Чытачоў газеты горача хва-

лююць пытанні маралі, культуры паводзін. Але аб гэтым газета піша мала. Выступаўшыя тт. Ма- занік і Міханоўскі раілі рэдакцыі арганізаваць шырокія дыскусіі па пытаннях маральнага аблічча совецкіх маладых людзей, каб гэтым самым стварыць у нашым калектыве ацмасферу нецярпі- масці да гультаёў, парушальнікаў дысцыпліны, людзей з замашкамі «стыляг». У гатым нлане неаб- ходна больш актывізаваць саты- рычны аддзел газеты— універсі- тэцкі вожык. Выступаўшыя ад- значылі і іншыя слабыя бакі ў рабоце рэдакцыі.Крытычныя заўвагі нашыхчы- тачоў будуць выкарыстаны газе- тай для заваёвы новых пазіцый у галіне сувязі друку з масамі, паслужаць штуршком для далей- шага палепшання газетнай ра- боты.Уссучасны момант ва універсі- тэце выпускаецца звыш 30 на- сценных газет. Асноўнай іх за- дачай была і застаецца барацьба за выдатную вучобу, за падрых- тоўку і выхаванне высокаадука- ваных ліодзей, здольных быць дастойнымі будаўнікамі комуні- стычнага грамадства.Насценны друк раду факуль- тэтаў паспяхова спраўляецца з пастаўленай перад ім задачіай. Вялікую ролю ў арганізацыі нар- мальнага вучэбнага нрацэсу, у наладжванні дысцыпліны на фа- культэце, у выхаванні ў студэн- таў высокіх мара.льных якасцей адыгралі газеты: фізіка-матэма- тычнага факультэта— «За нау- ку» з сатырычным дадаткам «Пылесос» (рэдактар т. Жбан- коў), хімічнага факультэта— «Со- ветскнй хнмнк» (рэдактар т. Ста- шонак), філалагічнага факультэ- та— «Слова філолага» (рэдактар т. Захарава), аддзялення журна- лістыкі— «За перадавую навуку» (рэдактар т. Цікоцкі), біёлага- глебавага факультэта— «За мічу- рынскую біялогію» (рэдактар т. Карташова).Асабліва патрэбна адзначыць газетў фізмата «За науку»- Характэрнай рысай многіх ма-

БОЛЫІІ УВАП НАСЦЕННАМУ ДРУКУтэрыялау\гэтай газеты з’яўляец- ца канкрэтнасць, мэтанакірава- насць. Вельмі цікава і жыва на- пісаны перадавыя артыкулы. У іх важнейшыя палітычныя падзеі ў краіве ўмела ўвязаны з зада- чай факультэта і універсітэта.Але самай вялікай заслуган рэдкалегіі гэтай газеты з’яўляец- ца вынуск пастаяынага сатырыч- нага дадатка «Пылес.ос». У  добра аформленых карыкатурах і трап- ных кароткіх падтэкстоўках рэд- калегія смела выкрывае ўсё гні- лое, аджыўшае, усё тое, што тармозіць наш рух наперад. Тут глыбока і пераканаўча раскры- ваюцца недахопы, паказваюцца прычыны адставання на тым або іншым участку работы.Вялікай панулярнасцю кары- стаецца на хімічным факультэце насцевная газета «Советскнй хн- мнк». На яе старонках змя- Шчаюцца цікавыя і змястоўныя матэрыяды на пытаннях дысцып- ліны, вучобы, маралі студэнта. У газеце маецца пастаянны саты- рычны аддзел «Хромовая смесь».Зразумела, і гэтыя газеты не пазбаўлены некаторых недахопаў.Не сур’ёзна падышлі да арга-

нізацыі работы ■ рэдкалегій на- сценных газет на гістарычным, геолага-геаграфічным і юрыдыч- ным факультэтах. Партыйная і комсамольская арганізацыі гіста- рычнага факультэта на працягу ўсяго года толькі тым і зай- маюцца, што падбіраюць рэдак'та- ра. На факультэце, гаворыць сакратар партыйнай арганізацыі т. ПІнэерсон, няма падыходзячага да гэтай справы чалавека. Ці можна згадзіцца з гэтым? Зразу- мела, не. Партыйная арганізацыя халатна аднеслася да такога важ- нага ўчастка работы, як насцен- ны друк. Яна не падабрала са- стаў рэдкалегіі, не аказала ёй канкрэтнцй дапамогі. У  выніку гэтага насценная газета «Сту- дент пстфака» (рэдактар! т. Бара- даўка) выходзіць ад выпадку да выпадку. Матэрыялы, якія змя- шчаюцца ў ёй, вельмі слабыя і па зместу і па якасці.Не лепш абстаіць справа і на геолага-геаграфічным і юрыдыч- ным факультэтах.На кожным факультэце выхо- дзяць «Бюлетэні СНТ». Іх  зада- ча— сістэматычна і глыбокаасвятляць навуковую дзейнасць

студэнтаў. Найлепшых вынікаў у гэтай справе дабілася рэдкалегія «Бюлетэня» біёлага-глебавага фа- культэта (рэдактар т. Ненязь). На старонках гэтага бюлетэня ўзнімаецца рад важных пытан- няў. Не дзіўна, што і аўтарскі актыў тут шырокі. Аднак у болынасці сваёй «Бюлетэні» вы- ходзяць нерэгулярна, і яны, на- туральна, не адлюстроўваюць навуковага жыцця студэнцкага калектыву.Яшчэ горш абстаіць справа з выпускам насценных спартыў- ных газет. ІІа ўсіх факультэтах вышла ўсяго толькі па 2— 3 нумары. Нават агульнаунівер- сітэцкія газеты абаронных і спартыўных таварыстваў выходзяць толькі па юбілейных датах. На старонках гэтых газет няма сапраўднай, прынцыповай крытыкі.Газеты інтэрнатаў таксама не ўскрываюць сапраўднага стано- вішча рэчаў, не выхоўваюць у студэнтаў, якія пражываюць у інтэрнатах, пачуцця беражлівых адносін да соцыялістычнай улас- насці.Асноўным недахопам насцен-

нага друку універсітэта з’яўляец- ца тое, што партыйныя, комса- мольскія, профсаюзныя арганіза- цыі, як і самі рэдкалегіі, не вя-. дуць штодзённаіі работы па вы- хаванню аўтарскага актыву, на ўмацаванню сувязей з жыццём Неабходна дабіцца такога стано- вішча, каб ніг.однае крытычнае выступленне газетьі не застава- лася вепрыкмечаным. Коясны трывожны сігнал газеты павінен станавіцца прадметам абмсрка- вання зацікаўленых арганіза- цыіі.Еаб выканаць свае адказныя задачы, васценныя газеты павін- ны быць цікавымі па зместу, па знешняму выгляду,. добра і граматна аформлены.У нашых газетах выступаюці. дзесяткі і сотні студэнтаў і вы- кладчыкаў па самых рознастап- ыых пытаннях. Яны смела і бяз- літасна крытыкуюць вашы не- дахопы, указваюць шляхі іх вы- праўлення і гэтым самьш дана- магаюць нашаму росту. Абавязак партыйных арганізацый заўсёды падтрымліваць гэтую ініцыятыву.А. В О Л К . член партыйнага бюро універсітэта.
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Німасавасці9 нірэкордаўПа ўсёй нашай краіне зараз разгарнулася дзейсная падрых- тоўка да спартакіяды народаў СССР, якая адбудзецца летам гэ- тага года. Спартакіяда з’явіцца аглядам спартыўнай работы яв нізавых калектываў фізкульту- ры, так і буйвейшых спартыў- ных таварыстваў.Сёлета намечана таксама пра- вядзенне студэнцкай спартакіяды, у якую ўвойдуць валейбол, бас- кетбол, лёгкая атлетыка, плаван- не, фехтаванне і веласіпедны спорт. 3 якімі-ж вынікамі пады- ходзіць да гэтых вадівейшых спартыўных мерапрыемстваў буйнейшы калектыў фізкуль- турнікаў Белдзяржуніверсітэта?
Па нявернаму шляху адборуВа універсітэце працуе больш 20-ці спартыўных секцый, але не ва ўсіх справы абстаяць доб- ра. Буйнейшай секцыяй з’яўляец- ца лёгкаатлетычная. Па спісах у ёй налічваецца болын 90 чала- век, але пастаянна трэвіруюцца якіх-небудзь 30— 40 чалавек. Кіраўнік секцыі т. Кушнароў стаў на няверны шлях адбору лепшых спартсменаў. Ён лічыць, што толькі той спартсмен, яві наказвае добрыя вынікі, можа займацца ў секцыі, а калі ў ця- бе няма выдатвых вынікаў, то пакідай секцыю або пераходзь У ДРУгую. Гэта прывяло да таго, што на спаборніцтвах за права адкрыцця сезону нашы лёгка- атлёты вы стутлі няўдала. Ака- залася, што няма кім замяніцьта- кіх спартсменаў, як А. Паўліо- чэнка, М. Ла.ўрыновіч, Г. Васі- леўскі і Л. Станішэўскі, якія не выступалі на гэтых спабор- ніцтвах. На такі-ж шлях стала кіраўніцтва гімнастычнай сек- цыі, плавання і некаторыі ііі- шых.Часта спартсмены скардзяцца на безадказныя паводзіны трэне- раў. Былы трэнер па класічвай барацьб,е Стралецкі прыходзіў на трэніроўкі, калі яму хацелася, а іншы раз не з’яўляўся па не- калькі дзён. У'вы ніку гэтага большасць барцоў перастала з’яў- ляцца на трэніроўкі. ІГе лепш абстаіць справа і ў штангіетаў (трэнер т. Новікаў), дзе секцыю наведвае ўсяго 6— 8 чалавек.Катастрафічнае становііпча і з веласіведным спортам. Нягледзя- чы на тое, што маюцца ўсе маг- чымасці для заняткаў, у секцыі няма ніводнага разрадніка. Трэні- руюцца тут усяго тры дзяўчы- ны. Трэба зрабіць папрок кафед- ры фізкультуры і спорту ў ТЬІМ, што яна дрэнна кантралюе ра- боту секцыі, не прыцягвае да заняткаў спортам студэнтаў III—  V курсаў.

Без усякай ініцыятывыКаб лепш пазнаёміЦца са ста- новіш чем  спраў, зазірнем у спар- тыўныя калектывы факультэтаў. ІІа сённяшні дзень добрых выні- каў дабіліся спартсмены геолага- геаграфічнага і хімічнага факуль- тэтаў, змагаючыся за першынство ў круглагадовай снартакіядзе.Але на іншых факультэтах справы абстаяць інакш. Возьмом для прыкладу біёлага-глебавы фа- культэт. Тут спартыўнае жыццё зусім не адчуваецца. Акрамя не- калькіх чалавек, якія займаюцца ў секцыях, уся маса студэнтаў гэтых факультэтаў лічыць спорт непатрэбнай справай.

Н еа б х о д н а  спарты ўн ая б азаВялікім недахопам у фізкуль- турнай рабоце універсітэта з’яў- ляецца адсутнасць сваёіі спар- тыўнай базы. Было прынята ра- шэнне пабудаваць да 15 мая гэ- тага іода унівёрсітэцкі стадыён. Але рашэнне так і засталося ра- шэннем. Работы па будаўніцтву стадыёва не распачаты, для за- ііяткаў прыходзіцца арэндаваць стадыён «Дынама». На гэта за- трачваецца вялікая колькасць грошай, за якія ўжо даўно можна было пабудаваць выдатны ста- дыён. Адсутнасць спартыўнап базы адбіваецца на гыіаўцах і футбалістах. Першыя маюць наг- чымасць плаваць толькі два разы ў тыдзень пасля адзінаццаці га- дзін вечара, а другім зусім няма дзе трэніравацца. Таму зусім аб- грунтаваны іх пройгрыш політэх- вікам (0:4).На трэніроўках часта нехапае неабходнага спартыўнага інвен- тару, няма баскетбольных і фут- больных мячоў, коп’яў, ядраў, дыскаў.У  б ак у а д  надзённы х зад ачБялікую дапамогу ў разві'цці спо]іту ва універсітэце маглі-б аказаць нізавы Совет ДСТ «Наву- ка», камітэт комсамола і праф- ком (адказны за фізкультурна-ма- савы сектар т. Гурыновіч). Аднак яны не прымаюць мер, у гэтым кірунку. Тав. Гурыновіч лічыць, што ўся яго работа зводзіцца да афармлення сгіартыўных стэндаў. Аднак трэба. адзвачыць, што і з гэтай работай ён не свраўляецца. Ііа фізмацеі хімічным факультэцс зусім не аформлены стэнды, на геолага-геаграфічным, юрыдыч- ным факультэтах і на аддзялеюіі журналістыкі яны не абнаўійіоц- ца. На стэндах можна сустрэць фото спартсменаў, якія займаліся спортам у далёкім мінулым. Дрэн- на афармляюцца спартыўныя фа- культэцкія газеты.Зразумела, што пры такім кі- раўніцтве спартыўная работа не дасць добрых вынікаў.Еамітэт комсамола павінев прыняць валежныя меры' да таго, каб кожны спартсмен, які ўвахо- дзіцт. у тую або іншую зборную каманду універсітэта, лічыў сваім комсамольскім абавязкам рэгуляр- на паведваць заняткі ў спартыў- най секцыі. У вас нямала такіх студэнтаў, якія, перайшоўшы на III курс, кідаірць заняткі спюртам, хаця яны маглі-б дабіцца добрых вынікаў. Да такіх можна аднесці Хоміча, Ваеілеўскага, Ярымовіч, Гулякевіча, Гурскага, Жэлвакова і другіх.Комсамольская і профсаюзная арганізацыі павінны больш уваж- ліва адносіцца да пастаноўкі фіз- культурнай работы на факультэ- тах і пастаянна кантраляваць заняткі сскцый. Гэта будзе са- дзеіінічаць палепшанніо спартыў- най работы ва універсітэце.Нізавы Совет ДСТ «Навука» абавязан больш аператыўна і дзейсна кіраваць спартыўнай ра- ботай на 'факультэтах і ў сек- цыях, падтрымліваць цесны кан- такт з кафедр.ай фізкультуры і сворту і грамадскімі арганіза- цыямі універсітэта і факультэтаў. Толькі пры гэтай умове спартыў- ная работа можа вабыць маса- васць і атрымаць далейшае раз- віццё. А. У Х А Н А У , А. С Е Р Б А Н Т А У .

Заслужанаіі павагап у студэнтаў карыстаецца агульны універсітэцкі хор. Нядаўна ён з поспехам выступаў на аглядзе мастацкай самадзеннасці горада і на вечары.прысвечаным дню Першага мая. На здымку: выступленне агульнауніверсітэцкага хора. Фото Л. Б О Н Д А Р А .Пачаліся залікі I экзаменыНа геолага-геаграфічным фа- культэце праходзіць здача залі- каў 1 экзаменаў. Студэнты IV курса здалі залікі па ■замс.жнаіі мове, трэцякурснікі— па фізічнай гсаграфіі СССГ і методыцы эка- номгеаграфічных даслеДаванняў. Студэнты першаіі групы ІІІ кўр- са аддзялення геаграфіі нядаўна здалі экзамеп па г-еаграфіі СССГ.Добра здалі экзамен па замеж- най мове сту|энты I курса.На IV курсе бріага-глебавага факультэта праішоў экзамен па гістарычнаму матэрыялізму, які прыіімаў кандыдат навук А. I. Лсўко. Як экзамінатар, так і студэнты задаволены вынікамі. Тут з 24 чалавек 20 здалі экза- мены на «выдатна» і толькі ча- тыры студэнты атрымалі добрыя адзнакі.Экзамены па палітэканоміі, ме- тадах даследавання неарганічнай хіміі і тэорыі будовы неарганіч- яых злучэнняў здалі студэнты IV курса хімічнага факулт.тэта. Большасць студэнтаў атрымала г.ыдатныя адзнакі. Г. Яалеская, Л. Некладава, М. Гыхоўская, 10. Церэнцева здалі ўсе экзамеііы на «выдатна».Першыя экзамены паказалі вбрую  надрыхтоўк-у студэнтаў.М. В А Ц ІС .

Інгэрнат па БабруйскайУ вестыбюлі інтэрната «Б» па вуліцы Бабруйскай вісіць табліч- ка з надггісам «Паказчык санітар- нага стану! пакояў». У гэтым па- казчыку болынасць вЫдатных і доб]іых адзвак.Заглянем у адзін з такіх па- кояў-выдатнікаў—№ 21. Тутзаў- сёды светла і ўтульна. Сёння-ж гэты пакой здаецца асабліва нры- гожым: праменні сонца весела гуляюць на шкле адчыненага ак- на, маленькі букецік кветак на стале развосіць па пакою нрысм- ны водыр вясны; працоўны Шум вўліцы змёйваецца са святочнай музыкай, якая льецца з рэпра- дуктара.Дбма мы засталі старасту пакоя Зіну Пахілька, студэнтісу тряцяга курса аддзялДня матэматыкі. 1

—  Яіывем мы дружна,— гаво- рыць яна,— Аня Беркова, ІІадзя Скобля і я з аднаго курса. Толь- кі сястра Ані, Люда, займаецца на першым курсо.Дзяўчаты заўеёды сочіаць за чыстатой у пакоі, штодзённіа пра- ціраіоць 'Пыл на вокнах, ложках, шафах.Усе жы.хары пакоя добра ву- чацца, а Аня Скобля атрымоўвае стыпендыю імя 15-годдзя ВЛКСМ.ІІрышоўшы з лекцый дамоў, трохі зморлныя, дзяўчаты вапа- даюць у добрыя для адпачынку ўмовы. Можна і вачытаць, і падзяліцца ўражаннямі дня. Доб- ра памарыць разам.Часта сваім невялікім,. але дружным калектывам студэнткі ходзяць у ківо, тэатр.I. М Я ГК О В А .У ПАДШЭФНЫХ КАЛГАСАХАгітбрыгада юрыдычнага фа- культэта нядаўна выязджала ў падшэфныя калгасы Крупскага раёна (імя 1 Мая, імя Каліні- на, імя Дзержынскага) для правя- дзенпя культурна-масавых мгра- прысмстваў. Старшы вывладчык факультэта Нікалай Трафімавіч Бабкоў выступіў псрад калгас- нікамі з дакладам аб міжнародным став'овішчы Совецкага Саюза.

Члены б])ыгады далі некалькі канцэі-таў маетацкай самадзей- насці. Асабліва цёпла сустрэлі гледачы. выступленні Раісы Бар- дзікаваіі, Міхаіла Лісавенкі, Ана- толія Тян, Галіны Селечэнка, Мі- хаіла Трайчэнскага, Міхаіла Дзен- скевіча і другіх. А. С А Д О У С К І-
Увага! Гаворыць радыёвузел...—  Увага! Увага! Гаворыць ра- дыёвузел Беларускага дзяржаўна- га універсітэта іыя Бладзіміра Ільіча Іеніна. ІІерадаем апошнія паведамленні,— чуецца з рэпра- дуктараў, якія ўстаноўлены ў біялагічным, хімічным і фізіка- матэматычным карвусах, інтэр- натах па Бабруйскай вуліцы.Універсітэцкі радыёвузел зусім вядаўна пачаў сваю дзейнасць. У другой палавіне мінулага года студэнты IV курса фізіка-матэма.- тычнага факультэта Шушкевіч, Умрэйка, Патаповіч,

звярнуліся да рэктарата і адміні- страцыйна-гаспадарчай часткі універсітэта, каб атрымаць дазвол і сродкі на пабудову радыёвуз-ла. Кіраўніцтва універсітэта пайшло насустрач добрай прапанове сту- дэнтаў.I работа закіпела.Пасля заканчэння мантажных работ на, радыёвузел была запро- іяана, тэхнічная інспекцыя Мін- скай радыётрансляцыйнай сеткі,

Зараз дзейнасць радыёвузла на- кіравана на правядзенне навуко- ва-адукацыйнай, палітыка-выха- ваўчай работы сярод калектыву студэнтаў і выкладчыкаў універ- сітэта. На радыёвузле агучан снектакль «Вішнёвы сад», які па- стаўлен нашым драматычным ка- лектывам па п’ есе А. П. Чэхава. Запісваюцца канцэрты універсі,. тэцкай самадзейнасці.Л. Ц ІМ А Ф Е Е У
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