ЗНЯЦЬ РОЛЮ ДРУКУ
ВЫХАВАННІ СТУДЭНЦТВА
! 5 мая—Дзень совецкага друку.
[ ;эты дэень мы падводзім вынікі
намячаем далейшыя эадачы ў
Іашай рабоце.
> гэтым годзе Дзень друку праодзіць пад знакам барацьбы за
жыццяўленне рашэнняў X X з'езу К П С С —за новы ўздым прамыловасці і сельскай Гаепадаркі, за
іалейшае павышэнне матэрыяльага добрабыту
і
культурнага
зроўню совецкага народа.
У сувязі э рашэннямі партыйага з'езду яшчэ больш адказныя
дачы паўстаюць перад нашым
ніверсітэтам у справе падрыхтоўі высокакваліфікаваных кадраў.
ялікую ролю ў вучэбным працэсе
[ выхаванні студэнтаў адыгрывае
|асценны друк факультэтаў.
Газета «Слова філолага» (рэрктар В. А. Захарава) аказвае
ялікую дапамогу дэканату і парІыйнай арганізацыі філфака ў
учэбнай і навуковай рабоце, а
аксама ў выхаванні студэнцтва.
айбольш значныя крытычныя вы|т\пленні газеты абмяркоўваюцца
а групавых комсамольскіх схоах, па гэтых выступленнях прыаюцца рашэнні партбюро фаультэта. Гэта гаворыць.аб тым,
К іто насценгазета заваявала аўта|ытэт сярод студэнтаў, шго яе выупленні дзейсныя.
Станоўчай з’явай трэба прынаць і той факт, што ў некаторых
азетах, чапрыклад у газеце юрака (рэдактар тав. Вострыкаў),
змацніЛася асвятленне пытанняў
|артыйнага жыцця. Правільна паупае газета. часта змяшчаючы
ісьмы студэнтаў у рэдакцыю.
Добрымі з’яўляюцца падборкі
ад агульным загалоўкам «Новотн дня», якія змяшчаюцца ў наВцснгазеце геафака.
Гаворачы аб дасягненнях друу універсітэта за прабшоўшы год,
эба ўказаць і на ўзмацненне роі сатыры ў насценных газетах, на
[ўзросшы лік сатырычных выданяў. Цяпер выходзяць агульнауніерсітэцкая сатырычная
газета
Авадзень», сатырычныя выпускі
ГГыдесос» (фіэмат), «Хромовая
смесь» (хімфак) і іншыя, якія
Нброяй смеху, сатыры дапамагаюць дэканатам і факультэцкім
I яартыйным арганіэацыям змагацш а з праявамі недысцыплінаванаК ц і, з амаральнымі ўчынкамі асобіК ых етуд. нтаў універсітэта.I

I

I

Прышла вясна і на біёлага-геаІграфічную вучэбную
станцыЮ
Белдзяржуніверсітэта. Кітайская
шгваздзіка і наперстаўка, што пер' шымі зазелянелі на агародзе,
Ідрэўцы саджанцаў, якія вось-вось
нпакрыюцца маладымі лісточкамі,
расада капусты, памідораў, дэка■ратыўных кветак—усё гэта ўжо
адчула на сабе цудадзейны поІдых вясны.

I

І

Гарачая пара цяпер на вучэбнай станцыі. Трэба ўсё дагледзець,
^надрыхтавацца да сустрэчы стуІдэнтаў, якія будуць праходзіць
■ сваю вытворчую практыку. Імен■ на тут яны атрымліваюць неабВходныя практычныя веды, тут су■стракаюць іх першыя радасці са' мастойнай працы і горыч сваіх
■няўдач і памылак. Але бясспрэчна адно: практыканты
многаму
■ могуць навучыцца, каб потым на■ бытыя веды смела і ўпэўнена
■ несці ў народныя масы.

І

Не толькі ў студэнтаў першыя
■ ярактычныя работы звязаны з
■
; вопытнай станцыяй. Тут працуюць
В аспіранты
над
кандыдацкімі
дысертацыямі, тут праводзяць вя■ лікую даследчую работу старэйшыя вучоныя рэспублікі. Можна
■ было-б многа расказаць аб іх пеI рамогах, аб здабытках творчай
думкі; і пра гібрыды кукурузы,
■ выведзеныя
і вырашчаныя
на
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СУСТРЭЧА
С А СТАРЫ М
Б О Л Ь Ш Э В ІК О М
Студэнты філалагічцага факультэта сустрэліся нядауна са старым
большэвіком Вячэславам Аляксееві'іам Нартыш-Блукам, удзельнікам першай рускай рэволюцыі
1905 года.
Вячэслаў Аляксеевіч расдазаў
аб цяжкіх умовах, у якіх прыходзілася сустракаць свята 1 М ая
раней, аб барацьбе рабочых з царскім самадзяржаўем у першамайскія дні. Ен расказаў студэнтам і
аб тым, як уступіў на шлях рэволюцыйнай барацьбы, аб рабоце
большэвіка-прапагандыста. Чатыры разы арыштоўвалі яго агенты
і паліцыя, і чатыры разы ўцякаў
Вячэслаў Аляксеевіч з турмы.
Студэнты філфака былі вельмі
задаволены цікавай ‘сустрэчай і горача дзякавалі ВяЧэславу Аляксеевічу Нартыш-Блуку.
А. ЯУТУШ ЭН КА.

Агульным недахопам многіх
насценных газет з'яўляецца тое,
што актыў карэспандэнтаў у іх нязначны, прытым непастаянны. Рэдакцыі сддба вядуць барацьбу за
дзенснаснь матэрыялаў, якія змяшчаюцца ў газетах, рубрыка «Па
слядах нашых выступленняў» рэдка сустракаецца. Не аказваюць
дапамогі насценным газетам у гэтай цяжкай справе і факультэцкія
партарганізацыі.
На наш універсітэт ускладзена
адказная задача падрыхтоўкі газетных кадраў для друку рэспублікі. Абмеркаванне даклада кафедры тэорыі і практыкі партыйнага і совецкага друку на партыйным сходзе філфака паказала, што
ў справе спецыяльнай падрыхтоўкі
студэнтаў-журналістаў
маюцца
сур’ёзныя недахопы. Галоўны недахоп—недастатковая сувязь вучэСнай работы з жыццём, з практыкай рэдакцый газет. Дэканат і
кафедра друку павінны ўлічыць
вынікі абмеркавання і дабіцца такога становішча, каб аддзяленне
Студэнты 3-га курса філалагічжурналіс'*'ыкі рыхтавала газетных
нага
факультэта (аддз. бел. мовы
работнікаў, якія-б стаялі на ўзроўні вялікіх патрабаванняў, што і літ.) правялі экскурсіі на трактарпрад’яўляюцца цяпер партыяй да ны эавод і тонкасуконны камбінат.
совецкага друку.
Асабліва цікавай была экскурсія
Партыйным арганізацыям фа- на тонкасуконны камбінат. Н а гэкультэтаў неабходна значна . па- тым прадпрыемстве
большасць
лепшыць кіраўніцтва рэдкалегіямі
студэнтаў
была
ўпершыню.
ГІанасценных газет, дапамагчы зрабіць іх больш змястаўнымі і ціка- доўгу затрымліваліся студэнты ў
вымі, знг.чна падняць ролю газет у ткацкім цэху, дзе яны ўбачылі, як
комуністычным выхаванні студэн- вытвараецца тканіна, пазнаёміліся
цтва.
з працай ткачых. 3 захапленнем
аглядалі студэнты новыя станкі і
машыны, якія аблягчаюць працаёмкую работу ткачых, паскараюць
выпуск тканіны.
ўчастку, і пра многія новыя, вельМы пабывалі ва ўсіх цахах гэмі карысныя расліны.
тага буйнага прадпрыемства МінНядаўна было прынята рашэн- ска. Усюды бачылі навейшую суне аб разбіўцы на біёлага-геагра- часную тэхніку—новыя станкі і
фічнай вучэбнай станцыі батаніч- машыны, за якімі так натхнёна
нага саду размерам у два з пала- працуюць рабочыя.
вінай гектары. Уж о цяпер вядзецВельмі было-б карысна для ўсіх
ца падрыхтоўка да гэтага. А прой- студэнтаў, каб такія экскурсіі прадзе яшчэ некалькі год—і малаводзіліся значна часцей.
дыя раслінь* будуць сустракаць
Н. КАВАЛЬЧУК.
вясну зелянінай і сваімі першы3 . В А Р А Н О В ІЧ ,
мі духмянымі кветкамі.
студэнткі 3-га курса філфака.
В. С А М А Р Ы Н .

Подых вясны

Сёлетняя вясна прышла некаль1 кі са спазненнем. Але яе поступ
^ адчуваецца ўжо ва ўсім: у подыхах ветру, і ў промнях веснавога
. сонца, і ў першых дружных паран т к а х зеляніны. Прачынаецца пас. ля працяглага зімовага сну прырода, абуджаецца наваколле.

I

Але трэба прызнаць, што далёка яшчэ не ўсе газеты заваявалі
трывалае месца ў барацьбе эа высокія паказчыкі вучобы і ў слраве
выхавання студэнцтва.
Напрыклад, на нізкім узроўні
вядзецца насценгазета «Студэнт
гістфака» (рэдактар тав. Гадуноу). Яна запаўняецца агульнымі
артыкуламі, мала звязаннымі з
жыццём студэнтаў факультэта,
або заметкамі, якія напісаны аб
дробных, нязначных фактах. Часта з-за адсутнасці матэрыялаў
(рэдакцыя слаба звязана са студэнтамі) у чарговых нумарах вялікае месца займаюць лозунгі, напісаныя буйнымі літарімі. Партарі анізацыі гістфака трэба па-сапраўднаму паклапаціцца, каб палепшыць сваю газету.

ЗКСКУРСІІ НА
ПРАДПРЫЕМСТВЫ

Цана 20 кап.

К О М С А М О Л Ь С К А Е Ж ЫЦЦЁ

м

Беражы чэсць змоладу «

Н а такую тэму адбыўся нядаўна комсамольскі сход на геолага-геаграфічным
факультэце.
Даклад зрабіў член комсамольскага бюро факультэта Ф. СяргеЙчык. Ен адзначыў, што на факультэце ёсць многа добрых, сумленных комсамольцаў. Гэта Д зіна Езерская, Г.еоргій Гурскі і іншыя. У той-жа час на курсе
ёсць такія, што толькі лічацца ў
комсамоле—плацяць узносы, наведваюць час-ад-часу сходы. Ёець
яшчэ студэнты з дробнымі,, эгаістычнымі інтарэсамі, і
жывуць
яны па прынцыпу «мая хата з
краю».
Сур ’ёзную трывогу выклікаюць,
напрыклад, паводзіны комсамольцаў Ціхановіча, Чэрняхоўскага,
Пятроўскага.
Абавязак комсамольцаў—своечасова спыніць та'варышаў
на іх няправільным
шляху.
Даклад Ф. Сяргейчыка выклікаў ажыўленае абмеркаванне. Ц ікавымі былі выступленні Руса-

чэнкі, Старавойтава, Карпавай,
Барыс Гурскі адзначыў, што некаторыя
члены комсамольскага
бюро без аганьку адносяцца да
сваіху абавязкаў, а ад гэтага церпіць работа ўсяго калектыву.
В.
Науменка расказаў сходу аб
абураючых паводзінах многіх студэнтаў I V курса ў інтэрнаце па
вуліцы Свердлава.
Уважліва слухалі комсамольцы выступленне Георгія Гурскага.
Ен гаварыў аб фактах амаральных паводзін
сярод
студэнтаў
курса і зрабіў сур’ёэны папрок
комсамольскай арганізацыі, якая
недастаткова ўважліва адносіцца
да людэей, мала цікавіцца жыццём студэнтаў па-за сценамі універсітэта.
Цікава і пры вялікай ажыўленасці комсамольцаў прайшоў гэты сход.
I. Л У К ІН С К А Я ,
студэнтка IV курса аддзялення
геаграфіі.

ЛЕПШ ВЕДАДЬ СВАІХ КОМСАМОЛЬЦАЎ
Прайшло нямногім больш шасці
месяцаў, як існуе комсамольская
арганізацыя нашага курса. Першы
час у нашай групе амаль не праводзілася цікавых
мерапрыемстваў. Адчувалі сябе неяк нясмела, няўпэўнена. I гэта зразумела:
мы-ж не ведалі адзін аднаго. Але
гэтая няўпэўненасць хутка прайшла, калі ў групу прышлі старшакурснікі, каб дапамагчы нам добрай парадай, прапановамі. Было
вырашана правесці вечар дружбы
з 3-м курсам. Рыхтаваліся да вечара старанна, стараліся прыцягнуць усіх комсамольцаў. Н а вечары выступілі студэнты 3-га курса
Нячай, Буглак, Зімак. Яны расказалі аб тым, як трэба рыхтавацца да сесіі, як пісаць курсавыя
работы, у чым заключаецца самастойная работа па літаратуры.
Н а першым комсамолскім сходзе мы гаварылі аб дружбе і ся-

броўстве. Цікавы даклад зрабіла
Л . Пятрэнка. Яна гаварыла не
толькі аб тым, што ёсць добрага
ў нас на курсе, але і дрэнным. У
даклад былі ўключаны канкрэтныя факты нетаварыскіх адносін
сярод некаторых нашых аднакурснікаў. Добры даклад адра«
зу-ж выклікаў бурную рэакцыю.
Выступаўшых было многа: О . СЬ
ніцкі, А . Сямёнава, Л . Захватава
і іншыя.
Цяпер мы добра ведаем адзін
аднаго. Ведаем, хто чым цікавіцца. каго што захапляе. Гэта дае
магчымасць комсамольскаму бюро
рабіць жыццё нашага калектыву
цікавым і захапляючым. Н а вечарах мы гаворым аб маральным
абліччы совецкага чалавека, аб
культуры паводзін, аб выхаванні,
праводэім літаратурныя віктарыны. Цікавай была праведзеная нядаўна літаратурная віктарына па
творчасці рускіх пісьменнікаў.
У гэтым месяцы мяркуем правесці літаратурную віктарыну па
антычнай літаратуры.
Многа ўвагі ўдзяляе комсамольскае бюро курса пытанням вучобы. У нас у групе налзджаны
строгі кантроль за наведваннем
лекцый. Ні адна гадэіна заняткаў,
прапушчаная без уважлівай прычыны, не выходзіць з поля эроку
актыву. У гэтым вялікая заслуга
стараст груп I. Бубен і А . Матвейчук.
Я ўпэўпена, што жыццё нашага
калектыву было-б яшчэ больш цікавым і рознастайным, калі-б не
толькі комсамольскае бюро, але
і нашы прафоргі Л . Ляўданская і
С . Чэчко
працавалі
таксама
актыўна. Але, нажаль, іх работа
пакуль толькі абмяжоўваецца зборам членскіх узносаў.
Зараз, напярэдадні сесіі, йомсамольцам курса трэба прыкласці
ўсе намаганні, каб добра падрыхтавацца і паспяхова здаць
экзамены. Тады і канікулы можна
будзе правесці цікава.
Н . Н А Т О В ІЧ ,
комсорг I курса аддзялення
рускай мовы І літаратуры.

БЫЛЫЯ ВЫПУСКНІКІ УНІВЕРСІТЭТА ЖАДАЮЦЬ
ТАБЕ, БУДУЧЫ
РАБОТНІК ДРУКУ, настойліва авалодваць майстэрствам журналіста,
любіць абраную табой баявую прафесію, заўсёды быць
прынцыповым, самакрытычным
АБАРОНА ДЫПЛОМНЫХ РАБОТ

... Кабінет друку. Ідзе абарона
дылломных работ выпускнікаміжурналістамі. Радасная, шчаслівая падышла да
сяброў Т.
Крачкоўская. Яна яершая паспяхова абараніла дыпломную работу на тэму «Фельетоны, гумарэскі
і артыкулы М . Лынькова ў газеце
«Комуніст» за 1925— 1927 гг.»
Тэма, над якой яна працавала,
мала распрацаваная. Але настойлівасць і веды, здабытыя за пяць

год вучооы • ва
універсітэце,
I дапамаглі ёй поўна і арыгінальна напісаць работу. Яе работа
: ацэнена вышэйшай адзнакай—выМ атна. Такую-ж адзнаку атрымаI лі пры ^бароне дыпломныя ра;І боты Чаркасава «Агляд газеты
| «Дружба»—орган таварыства кі: тайска "Совецкай дружбы (красаIвік 1955—красавік 1956 гг.)», За
харэнкі «В. I. Ленін аб задачах
; Комуністычнай партыі», Луніна
«Паэзія Д . Беднага ў газеце
«Правда» за І912-19І4 гг.)», Цімафсева «Газета «Звязда» ў барацьбс за арганізацыйна-гаспадарчае
ўмацаванне калгасаў (1932—пер-»
шая палавіна 1933 гг.)».
Пройдзе некалькі месяцаў—і
сённяшнія выпускнікі прымуцца
за працу. Ш када расставацца з
універсітэтам, з таварышамі, студэнтамі і выкладчыкамі, але наперад кліча не менш цікавая,
чым вучоба, праца совецкага журналіста, новыя таварышы, новыя
героі нашых працоўных будняў,
пра якіх журналісты будуць расказваць у , нашых газетах.
Б . ЧОРНЫ '.
На здымку: Т. Крачкоўская
абараняе дыпломную работу.
Фото М. Пільшчыкава.

ПОВЫХ ПОСПЕХАЎ!
Чатыры гады таму назад мае
аднакурснікі, таксама як і цяпер
сёлетнія выпускнікі, перажывалі
хвалюючыя дні. Ішла абарона дыпломных работ, уперадзе былі
дзяржаўныя экзамены, а там (і
гэта хвалявала больш за ўсё) самастойная праца ў друку—справа,
якой мы прысвяцілі свае жыццё.
Нясмелымі і няўпэўненымі былі
лершыя крокі многіх з нас. Ды
гэта і не дзіўна. Толькі на пр.актыцы набываецца вопыт, становяцца даступнымі ўсе тонкасці і
лрьмудрасці газетнай справы. Універсітэт, яго' выкладчыкі многае
зрабілі для таго, каб выпусціць
нас кваліфікаванымі спецыялістамі. Мы не можам скардзіцца на
недахоп ведаў (нават латынь у
свой час давялося вывучаць), але
практычных навыкаў на першых
парах яўна нехапала. Я не хачу
абвінавачваць у гэтым толькі кіраўнікаў аддялення журналістыкі: далека не дасканалай была вучэбнан праграма. Пасля гэтага
яна пацярпела змяненні, і, дума-

ецца, гэта паншло на карысць
справе.
)в
Цяпер мае аднакўрснікі працуюць у розных газетах, і многія з
іх сталі добрымі журналістамі.
Аркадзій Качароўскі рэдагуе Х алоі еніцкую раённую газету, Георгій Сіняковіч загадвае аддзелам у
часопісу «Коммуннст Белоруеснц»,
у «Советской Белоруссйн» працўе
Алег Сурсйі, у «Сталннской молоч
дёжн» Ілья Масткоў, > у «Ромельской правде»—Грыгор Разінскі,
Валянціна Равякіна і Антон Грамыка.
Сёння, адзначаючы наша слаўнае свята—Дзень друку, хочацца
ад усёй душы пажадаць выкладчыкам і студэнтам
аддзялення
журналістыкі новых творчых поспехаў. Думаю , што да маіх пажаданняў далучацца ўсе мае аднакурснікі, якіх, як і мяне, выхаваў універсітэт.
А . З ІН ІН ,
адказны сакратар рэдакцыі
«Сталннской молодёжн».

ЁН А П Р А Ў Д А Ў ВЫС' ОКАЕ Д А В Е Р ' Е
Пасля
аб’еднання абласцей
Клецкі раён перайшоў у Мінскую
вобласць. 3 гэтага часу ўсё часцей у М4Ім кабінеце* раздаюцца
тэлефонныя званкі з Мінска. У рэдакцыю зьоняііь журналісты. Звычайна яны засыпаюць нас такімі
пытаннямі:
•»» Ц і ёсць у вас вакантныл пасады і якія?
— Ці занята пасада сакратара
або загадчыка аддзелам?
~~ Ці ёсць прамысловы аддзел?
— Які ганарар на нумар газетш
Не тлкім быў званок у ліпені
мшулага года Расціслава Плато*
мава, выпускніка аддзялення журцалістыкі Беларускага дзяржаўнага уні&ерсітэтз імя В. I. Леніна.
Ен не цікавіўся ні лаеадай, ні гана*
рарам, ні многімі іншымі асабістага характару патрабаванняміі а
| іш ф ш ш у м трубку сказаў'. «Я
скончцў \ ніаерсітэт, мяне накіроў'
вакнш да вас на работу».
| жніўня Р . Плэтонаў лрыбыў
у рэдікцыю і ўзяўся за работу.
У амі з першых дзён ён праяаіў сй *
бе
здольны журнадіеТі ініцыя’
тыўны работніКі добры арганіза ■
тар. Аб ім можна гааарыць як аб
чаданёку, які апраўдаае нысокае
данер'е, аддае саае ведм, атрыманыя ва уніаерсітэце, усенароднай
снране.

«БЕЛАРУСКІ

у н ів е р с іт э т »
I с о д . 7 маа 1 Ш года.

Расціслаў Платонаў працуе адказным сакратаром рэдакцыі, вядзе | газеце пытанні культурнаасьетнай работы, комсамольскага
жыцця, школ. Дзякуючы яго намаганням, у газеце рэгулярна друкуюцца матэрыялы аб рабоце хатчыталень, аб жыцці школ, аб дзейнасці комсамольскай арганізацыі,
рэцэнзіі на тэатральныя пастаноўкі I кіно. Ен мае цесную сувязь з
ку.іьтработнікамі, настаўнікамі, кіраўнікамі комсамольскіх арганізацын і комсамольцамі.
Платонаў—актыўны грамадскі
дэеяч. Ен член раённаіа камітэта
комсамоля,
прапагандыст сеткі
комсамольскай аснеты, рэдактар
насценнай газеты і член дясцкома
рэдакіші. Р. Платонаў карыСтаецца вялікім аўтарытэтам не толькі
сярод калектыву рэдакцыі, але і
сярод грамадскасці раёна. Ен далёкі ад той думкі, якая бывае ў
неіШторых журналістаў, што Ім*
існуцца гірацаваць толькі ў сталіцы або ў абласным цэнтры. Ен
сам гаворынь:
Л Калі хочаш быць сапраўдным журналістам, абавязісовд папрлцуй у нізавым друку, у газеш ’, якая бліжэй да вытворчасці.
Работшкі машай гаэсты выкаэ*
ваюць сті
ўдзячнасць усяму ка*
лектыду універсітэта за такога выхаванца. #д Расціслаў Пятровіч
Іідатоііаў
П. Ц В ІР К О ,
р з д і ш р Клецкай раённай іазеты
«Да моаых асрамог».

У РАЁННАЙ ГАЗЕЦЕ
ВАС ЧАКАЕ ЦІКАВАЯ
І КАРЫСНАЯ РАБОТА

М ае пажаданні

Дзень совецкага друку. М ім а- рабсельскораўскія заметкі
волі кожны журналіст (незалеж- цоўваць, пра вывазку ўгн^
на. ад таго, дзе і кім ён працуе) пісаць.
падводзіць пэўныя вынікі сваёй
Іншы раз здаецца, што $
работы, аглядае пройдзены шлях тар ці загадчык аддзела н а і^ ^
Першае пытанне, з якім звяр і крытычна ацэньваё зробленае | ля так робяць, каб паказаць|Ц
таюцца пасля ўзаемных прыві самім і сваімі таварышамі. 'I, мне «ўладу». А ўдумаешся, які
танняў знаёмыя: «Н у яй , цяжка здаецца, я не памыліося, калі ска- і бачыш, што вось гэтае пр^
ж у, штб Vнаўрад ці знойдзецца нае і ёсць аснова газетнай(
працаваць у раеннай газеце?
сярод нас такі чалавек, які-б быў ты. Пісьмо селькора ці рабхі
Другое: «ВіДацЬ, сумна жывуць
задаволеньі тым, штб ім зроблена. асноўны-ж матэрыял газетцШ
на р а ё н е ?» .З а ў с ё д ы шчыра ад- Бьшаюць, вядома, выключэнні (у якога няма совецкага - Ш у
казваю: «ГГрацаваць не цяжэй, якім асяроддзі няма самазадаво- Пісьмьі— нітачкі, што звязеШ
чым у люоой’ іншай газеце, а су- леных людзёй?), але-ж не аб іх газету з масамі, падказваю^Н
чым жыве народ. Не у н Н І
ідзе гутарка.
маваць няма калі*.
Мне,; напрыклад, де прыпамі- працаваць над пісьмамі р а ^ Н
Газетнаму работніку вельмі ка- наецца такі дзёнь, калі-б я быў кораў, нельга навучыцца і Л І
рысна пачынаць сваю журналісц- зусім задаволены сваёц работай. му добра пісаць, нельга н Л р
кую дзейнасц-ь з самага першага, Увесь час здаецца; нешта неда- тыя веды, без якіх журналкВ*і*2
пачатковага звяна совеіхкага дру- рабіў, не так выразна і поўна ска- журналіст. Таму мая парадав *
заў, як трэба, штосьці не заўва- хто хоча быць добрым газе^Р®
ку—раённай; газеты. Работа ў жыў. Н е скаж у, што ў мяне не работнікам: не шкадуйце сц
раённай газеце вьшрацоўвае- та- былб' ўдач. Амаль чвэрць стагбд- літаратурную
апрацоўку
кія якасці, як Самастойнасць і дзя я працую ў друку. З а гэты час рабселькораў, бо гэта потына
аператыўнасць, Калектыў
раёнг былі і добрыя нарысы, і добрыя ціцца ў сто разоў.
У сувязі з гэтыгл мне хоа
карэопандэнцыі, і добрыя фельетонай рэдакцьіі нёвялікі. ' Кожны
ны. А ле-ж было і много няўдала- зрабіць хэкую заўвагу: усе]
работнік адказвае за пэўньг, стро- га, сырога, траф арэш ага.
дэнты, што праходзілі практі
га выЗначаны. ўчастак; ЛітаральЧамутЖ. гэтае трафарэтнае і нашай рэдакцыі, не вельмі аі
на, з першага :ідіня т ^ й л я ёш - у сырое ўбачыла евет? Паспяш аўся на працавалі над пісьмамі. I
напружаную ■працоўную : атмас- здаць у друк, а тыя, хто кіраваў відаць, вынік таго, што на
газетай> не прад’явілі да мяне не- дзяленні журналістыкі такой
феру. Ч асу на тое; каб «прырык- абходных патрабаванняў,
былі боце будучых журналістаў
нуць», «агледзецца»|||амаль няма. некрытычнымі і да маёй прадук- ляецца мала ўвагі. А шкадаі
Сказаным, вядома, далёц'
Апрацоўваеш Ііісьмы, вычытваеш' цыі. Сваю безадказнасць перад
газету, арганізрўваёш матэрыялггШ чытачом я ўбачыў пазней і вельмг вычэрпваецца закранутая п
Вялікія абавязкі совецкага
пакрыўдзіўся на еваіх старэйшых
і ўжо пріаз некалькі Дзёну адчутаварышаў: чаму сврейасова нё наліста, і выканаць іх не так
ваеш сябе-1роўнапраўным і нават сказалт мне, што работа журна- ста. М нога няўдач і расчара
неабходным членам рэДакцыйнага ліста паграбуе надзвычай сур’ёз- няў чакаюць кожнага, хто сі
Іі
ных адносін да самога сябе. Таму віцца газетным работнікам
калектыву.
адступаць не варта. Праца у
раю
і
вам,
маім
маладым
калеI . амаль Зс пе^шага-ж Дня ра- \
гам, не крыўдзіцдя, ; калі хто са бой галіне-^-сгірава нялёгкая,
боты выяўляюцца слабыя бакі тэа- | старэйшых таварышаў . будзе па- ббльш
у газеце. Трэба
рэтычнай паДрыхтоўкі. Галоўны трабавальным, р.аз, другі і трэці ўпартым у дасягненні мэты,
прабел У' ведёх^вельм і павярхоў- забракуе напісанае, вядома, рас- апускаць рук, а галоўнае
крытычна адносіцца да сваеі
наё знаёмств.а: з эканомікай седь- казаўшы, чаму ён гэта робіць.
М аладому
заўсёды
здаецца, боты/ ' Тады напэўна прі
скай .гаспадаркі. П раўда, зараз на што, прышоўшы ў газету, ён там ўдача—добра напісаныя і паі)|
аддзяленш х^))йаШё^ьЙі ’ . ;бтольш горы перлверне. М ары вялікія, а ныя людзям нарыс, фельетон.
ўвагі ўдзяляеДца гэтаму прадме- шлях да іх ажыццяўлення цяр- рэспандэнцыя і нават мал
ту, а два гады таму назад вы- ністы. УзЛёт думкі такі, што ў інфармацыйная заметка.
С.
паднябёссі лунаеш, а тут цябе на
пускнік-журналіст меў аб |ёель- зямлю прымушаюць
адказны сакратар рэдакш
спусціцца,
скай гаспадарцы прыкладна та- празаічнымі справамі
газеты «Мінская праўдг
заняцца:
кое-ж уяўленне, як вядомы герой
Марка Твена.
Акрамя тагб) каб. лягчэй было аўдыторыі. Практычная раб
Але не трэба палохацца пернепрыемных расшырыць і ўмацуе гэтыя ве
шых цяжкасцей. М ы -ж пішам не пазбегнуць вельмі
проста аб метадах вырошчвання для журналіста казусаў, трэба як
У ' Дзень совецкага друку!
ільну або кукурузы, ке проста аб мага боЛьш чытаць сёльскагаспа-. чацца звярнуцца са словамі ц I
рабоце трактара або бульбаўбо- дарчай літаратуры. Крыўдна і со- вітання да выкладчыкаў аДЯ
рачнага камбайна, а аб людзях, рамна было пачуць нешта на- лення журналістыкі, якія узб(
якія выкарыстоўваюць гэтыя пе- кшталт анекдота аб адным з вы- лі ведамі не адзін атрад сёвД
радавыя метады і працуюць на пускнікоў нашага унверсітэта, рэніх' газетных работнікаў, да
гэтых трактарах і камбайнах. А дактара газеты, які' пахваліў у
будучых
маладых журналі а
ў жывога чалавека, да таго-ж перадавым артыкуле калгаснікаў
Смялей
станавіцеся,
сябры,
за
тое,
што
яны
сабралі
другі
яшчэ вопытнага, спрактыкаванага работніка, заўсёды можна за- ўкос лубіну.
самастойны шлях. У рэдакй|
пытацца аб не зусім ясных спеБываюць яшчэ большыя неда- раённых газет вас чакае ціь I
цыфічных баках іх работы. Н і ў
рэчнасці, I пазбегнуць іх можна і карысная работа!
якім разе не трэба сароміцца спытаць лішні раз. Сарамлівасць і толькі пры ўмове глыбокага аваЭ . АУРАМ ЕНКА
нерашучасць у нашай. журна- лодвання асновамі сельскагаспан а м . р э д а к т а р а Мірскіі
лісцкай рабоце—шкодная рэч.
р а ё н н а й газетк
дарчай навукі яшчэ ў студэнцкай

Друкарня Б Д У ... Цікавым жыццём жывуць яс супрацоўнікі. Колькі тут хваляванняў, радасцей!
Сёння друкуецца кніга, заўтра—
машына выкідвае свежыя нумары
газет, запрашальныя білеты. Старанна працуюць тут друкары, наборшчыцы, лінатыпісткі.
На здымку: друкары А , Навіц*
кі і В. Урбановіч за работай.
Фото Г . П Р А В А Л О В ІЧ А .

К О М У Н ІСТ Ы А Б М Я Р К О Ў В А Ю Ц Ь
РАБО ТУ КАФ ЕДРЫ Д Р У К У
У канцы красавіка партарганізацыя філалагічнага факультэта
заслухала і абмеркавала даклад
тав. ЗярНцкага аб рабоце кафедры тэорыі і практыкі партыйнага і
совецкага друку. Дакладчык і камісія партбюро адзначылі, што за
апошні час некалькі палепшыўся
кантроль за ідэйным зместам лекцый і практычных заняткаў. Заслугоўвае усялякага адабрэння
распрацоўка тт. Зярніцкім і Ц ікоцкім спецыяльных курсаў па гісторыі беларускай журналістыкі
і совецкага друку Б С С Р . Больш
упарадкавана праходзіла практыка ў шматтыражцы. Многія выпускнікі не толькі падрыхтоўваюць змястоўныя дыпломныя работы, але і добра зарэкамендаваді сябе на практыцы ў рэспубліканскіх газетах Г выдавецтвах.
Разам з тым выступленні на сходзе тг. Азарэнкі, Гутарава, Наўменкі, Фактаровіча, Гаўрылкіна,
Янчэнкі, Каленчыца, Мацко ўскрылі у падрыхтоўцы журналістаў
рад сур’ёзных недахопаў, якія неабходна ўхіліць для. выканання
рашэнняў X X з’езду К П С С , які
патрабаваў рашучага паляпшэння
якасці падрыхтоўкі спец&ялістаў з
універсітэцкай адукацыяй. Абмеркаванне работы кафедры журналістыкі на факультэцкім партсходзе
паказала, што вучэбны працэс па
журналістыцы ўсё яшчэ недастаткова звязан з практыкай газетнай
справы, нездавальняюча кантралюецца практыка студэнтаў III—
IV курсаў у рэдакцыях газет і часопісаў. Некаторыя заняткі па журналісцкіх дысцыплінах не ўзбройваюць
студэнтаў . неабходнымі
практычнымі навыкамі, што паказала, напрыклад, абмеркаванне
стэнаграмы лекцыі кандыдата навук Бандарэвіча аб кінорэцэнзіі
ў іазеце. Справядлівыя папрокі
зроблены ў адрас кафедры ў тым,
што многія раздзелы журналісцкіх
прадметаў дубліруюцца з «Кароткім курсам гісторыі партыі». Зусім
недастатковае кіраўніцтва і кантроль кафедры за методыкай правядзення практычных заняткаў па

тэорыі і практыцы друку, асабліва
на завочным аддзяленні.
Пры ўмове, калі стэнаграфія,
машынапіс і фотасправа набылі
вельмі сур’ёзнае значэнне ў прафесійнай падрыхтоўцы журналіст*ў, ніяк нельга мірыцца з тым,
што гэтыя прадметы вядуцца на
нізкім узроўні. Партыйны сход
прапанаваў кафедры рашуча палепшыць пастаноўку вучэбнай работы, максімальна набліжаючы
яе да запатрабаванняў практыкі.
Звяртаючы ўвагу сектара друку
Ц К К П Беларусі на ўзмацненне
штодзённай дапамогі аддзяленню
журналістыкі Б Д У , партсход выказауся за вызначэнне ў якасці
базавай рэдакцыі ўсяго .аддзялення—газетьі «Мінская праўда»Г а
перад-* Міністэрствам
вышэйшай
адукацыі паставіць пытанне аб
увядзенні кніжнавыдавецкага профілю ў сувязі з пускам Мінскага
паліграфічнага камбіната.
Партсход падтрымаў сур’ёзныя
прэтэнзіі кафедры да паступаючых, якія павінны паказаць несумненныя задаткі для рсіботм ў
друку. Адначасова трэба паставіць кафедры ў абавязкі ўвесці ў
прак?гыку работы на ўсіх курсах
абавязковы паказ публікацый у
ДРУКУ» без чаго не пераводзіць
студэнтаў на старшыя курсы.

ПАТРЭБНЫ I КАРЫСШ
ДАПАМОЖНІК

Вядома, што газеты толькі
ў тым выпадку паспяхова вы. конваюць сваю вялікую ролю ў
ідэйна-палітычным і культурным выхаванні масавага чытача, калі матэрыялы ў іх рознастайныя, захапляючыя, даходлівыя па форме, іншымі словамі, калі ў газеце прадстаўлены
самыя розныя жанры: перадавыя артыкулы, інфармацыі, заметкі і карэспандэнцыі па пытаннях гаспадарчага і культурнага будаўніцтва, агляд друку,
замалёўка, нарыс,
фельетон,
рэцэнзія і г. д.
Але каб газета была цікавай,
нашым журналістам трэба пераадольваць шаблон і штамп,
настойліва авалодваць газетным майстэрствам, газетнымі
жанрамі.
Вялікую дапамогу ў гэтым
напрамку можа аказаць нашым студэнтам, будучым журналістам, вучэбны дапаможнік
«Газетныя жанры». У ім змешчаны лекцыі, прачытаныя ў
В П ІІІ пры Ц К К П С С , на наступныя тэмы: перадавы артыкул, прапагандысцкі артыкул,
агляд друку, карэспандэнцыя,
пісьмы працоўных, інфармацыя
ў газеце, тэатральная і кінорэцэнзія. Аўтарамі дапаможніка
з’яўляюцца журналісгы цэнтральных газет і часопісаў—
Д . I. Заслаўскі, Н . П . Логінаў,
А . В. Грэбнеў, А . К . Азізян,
Н . А . Козеў, К . А . Кавалеўскі,А . А. Круглоў, Д . Г. Бекасаў,
С . Б. Сутоцкі і М . А . М арозаў.
У лекцыях абагульнен вялікі
вопыт, накоплены нашым друкам у выкарыстанні названых
вышэй газетных жанраў. Аўтары прыводзяць многа цікавых
фактаў з практыкі і работы рэдакцый цэнтральных, рэспубліСёння, калі выхбдзіць 258 нумар
нашай газеты, успамінаецца, у
канскіх, абласных і раённых
якіх цяжкіх умовах прыходзілася
газет.
набіраць і друкаваць гэтую газету
Лекцыі
выклікаюць
вяліадразу-ж пасля вайны. Н а набор
кую цікавасць у чытача. У
і дрдоаванне трацілася тады шмат
кожнай з іх аўтары ставяць
часу. Друкарня знаходзілася' ў
сваёй задачай не выпрацоўку
сырым, цёмным, поўразбураным
нейкіх гатовых рацэптаў, а выпадвале. Працавала ў ёй усяго
яўленне на аснове аналізу і
шэсць чалавек, з якіх—чатыры
абагульнення вопыту нашага
вучні-падлеткі. Усе працэсы праводруку спецыфічных асаблівадзіліся ўручную. Нехапала шрыфсцей кожнага жанра.
то\, матэрыялаў. Аднак усе мы
Хочацца выказаць толькі аддобра ведалі. што цяжкасці нано пажаданне аўтарам, каб
шы—з’ява часовая.
пры перавыданні кнігі яны ўліДзякуючы клопатам партыі і
чылі рашэнні X X з’езду К П С С
ўрада адбудаваўся зруйнаваны
(рукапіс быў падпісаны да
Міьск, адноўлены і будынкі універдруку да партыйцага з’езд.у),’
сітзта. I цяпер у нас ёсць не тольтады кніга захавае сваё знакі друкарня, абсталяваная навейчэнне як вучэбны дапаможнік
шымі айчыннымі машынамі, але і
бельш працяглы час.
выдавецтва. Душа радуецца, калі
Мы рэкамендуем кнігу «Гапраходзіш па светлых цэхах друзетныя жанры» студэнтам адкарні.
дзялення журналістыкі нашага
Былыя нашы вучні сталі кваліуніверсітэта, актывістам. • нафікаванымі рабочымі. Калектыў
сценнага друку факультэтаў і
друкарні і выдавецтва
вырас
ўсім, хто цікавіцца пытаннямі
амаль да 50 чалавек.
газетнай
работы, газетнага
3. КОФ М АН.
майстэрства.
На здымку: старэйшы друкар
Дацэнт М . С . З Я Р Н ІЦ К І.
друкарні Б Д У 3 . Кофман.

ДЗЯКУЮЧЫ КЛОПАТАМ
ПАРТЫІ

3 НОВЫ Х ВЕРШ АЎ Д. СІМ АН ОВІЧА
МногІя з чытачоў нашай газеты, напэўна, добра памятаюць студэнта філалагічнага факультэта Давіда Сімановіча, які часта выступаў з сваімі вершамі на вечарах мастацкай самадзейнасці. Зараз малады паэт працуе выкладчыкам у Крынкаўскай школе на Віцебшчыне.
У 1955 годзе ён быў удзельнікам усесаюзнай нарады маладых пісьменнікаў у
Маскве. Многа карыснага і цікавага давялося пачуць там ДавІду аб сваіх вершах
ад сяброў, ад старэйшых паэтаў. Лепшыя з яго вершаў друкаваліся ў газетах і часопісах, у тым лІку і ў «Новом мнре» . А зусім нядаўна Давід атрымаў добры *святочны падарунак: часопіс «П рага—Масква» надрукаваў некалькі яго вершаў у перакладзе на чэшскую мову. Гэты факт—яркае сведчанне творчага росту маладога
паэта. I сапраўды, для вершаў Сімановіча характэрна цеплыня і шчырасць, юнацкая
ўсхваляванасць, глыбокая лірычнасць. У іх многа свежасці, цікавых паэтычных находак, якія, безумоўна, сведчаць аб таленавітасці паэта.
Працуючы ў школе, Сімановіч не забывае і пра універсітэт, пра сваіх сяброў,
падтрымлівае з імі цесную сувязь. Гэта аб іх, аб моладзі, Іх жыцці і каханні піша
ён свае вершы. Вось чаму мы з ахвотай знаёмім нашых чытачоў з вершамі маладога паэта, якога мы лічым нашым паэтам.

У ТЕЛЕФОНА
Наберу тороплйво, номер,
прошепчу его, как стнхнк
чтобы где-то
в далёком доме
разбуднлн тебя звонкн.
Н , звонкам помогая будто,
затрезвоннт по стёклам дождь.
Плечн нежные не укутав,
к телефону ты подойдёшь
н, сказав лншь первое слово,
вдруг озябнешь
с трубкой во тьме,
словно всё тепло
через провод
от тебя перейдёт ко мне.
$
4с
*
Гудок.
Н дым над станцней
растает, как над прежней...
Н о кто-то
здесь останется,
сойдя с улыбкой нежной
на эту землю тнхую,
где поле н дуброва,
что увлеклн
на мкг тебя
н на всю жнзнь
другого.
*
*
$
Вместе с птнцамн
будят меня поезда, *

Абмяркоўваем артыкул 7
дацэнта А . С . Баркана

Пажаданні біёлагаў

рассыпая гудок у вокзала.
Поезда, поездаі
Вы откуда? Куда?
Где дорогам концы н начала?
Еслн грустно,
что долго не вндел друзей,
еслн сердце обндою тронет,
выбегаю скорей
не в просторы полей,
а чуть-чуть постоять
на перроне.
Там дорожные ветры.
прохватят насквозь,
там душа без' внна захмелеет;
от шумлнвых берёз,
от стучаіцнх колёс
вдруг становнтся сердце
теплее.
Словно все,
кто студенческой дружбе
верны,
монм думам сказалн:
«Отстаньте!
Очень роднне рукн такне
нужны
на далёком её полустанке!»

ж нву

в МОСКВЕ

Ж нву в Москве,
как в доброй сказке,
где рядом—
нё за тыіцу вёрст—

Умацоўваць
сувязь са школай

ГР03А МЗ ОКНА ВАГОНА
Бежала вдаль узкоколейка
навстречу утренней земле.
Н о кто-то
каплн под лннейку
провел пунктнром по стекле,
потом пальнул нз пушкн
где-то,
желая тучн растолочь.
Н , вместо нужного рассвета,
ненужная продлнлась ночь.
А я прнльнул к окну
н замер:
глядсла на меня гроза,
как будто полные слезамн
твон сверкавшне глаза.

Першы з'езд профсаюза работнікаў
вышэйшай школы і навуковых устаноў

Нядаўна ў Маскве, у Доме вучоных, адбыўся I з’езд профсаюза
работнікаў вышэйшай школы і навуковых устаноў. З'езд абмеркаваў спра-заздачу Ц К профсаюза,
прыняў статут, выбраў цэнтральны
камітэт і рэвізійную камісію.
С а справаздачным дакладам на
з’ездзе выступіў старшыня Ц К
профсаюза тав. Цуцкоў.
Дакладчык і выступаючыя дэлегаты адзначалі, што совецкія вучоьыя за апошні час унеслі каштоўны ўклад у навуку.
Аднак, указвалася на з’ездзе, у
дзейнасці нашых навуковых і вышэйшых навучальных устаноў маюцца буйныя недахопы. У некаторыХ галінах наша навука адстала
ад раступых запатрабаванняў народнай гаспадаркі, а ў асобных—
ад навуковых дасягненняў за рубяжом.
З'езд адзначыў, што Міністэрства вышэйшай асветы не прымае
належных мер да ўхілення недахопаў у падрыхтоўцы маладых
спецыялістаў. Студэнты не атрымліваюць у В Н У неабходных ведаў
па гіытаннях канкрэтнай эканомікі
Раней студэнты-матэматыкі бы- і арганізацыі вытворчасці. Вылі 3 тыдні на практыцы ў школах творчая практыка студэнтаў часта
і давалі-толькі па тры ўрокі. У праводзіцца на адстаючых прадгэтым навучальным годзе на пед- прыемствах і ў калгасах, на ўстапрактыку адведзена 6 тыдняў, рэлых узорах машын і абсталяванкожны с/гудэнт даваў па 6 уро- ня. На практыцы студэнты не закаў. Але і гэтага таксама мала. бяспечваюцца рабочымі месцамі,
У час педпрактыкі мы правялі ў нехапае падручнікаў, дрэнна аргашколах многа матэматычных ве- нізавана самастойная работа. У
навучальных
чароў, конкурсаў, працавалі з ад- радзе і вышэйшых
стаючымі,
вялі
матэматычныя уртаноў на нізкім узроўні знахогурткі. Усё гэта рабілася толькі ў дзіцца вучэбная дысцыпліна.
З ’езд адзначыў, што профсаюзчас педпрактыкі, а пасля сувязь
студэнтаў са школай скончылася.; ньія арганізацыі слаба вядуць раМне здаецца, што так не можа боту па комуністычнаму выхаванбыць: сувязь са школай павінна ню студэнцкай моладзі. Ідэйна-паіснаваць пастаянна. Студэнтам- лііычная і культурна-масавая раматэматыкам трэба ўвесь час вес- бота часцей за ўсё праводзіцца ў
ці пазакласную работу з вучнямі. адрыве ад жыцця, ад практыкі
будаўніцтва.
У гэтай рабоце ім дапамогуць во- комуністычнага
пытныя Аедагогі школ. Набыты Профсаюг-.ныя арганізацыі дрэнна
вопыт вельмі дапамог-бы студэн- прыцягваюць выкладчыкаў да навукова-выхаваўчай і культурнатам і ў і:-: будучай рабоце.
масавай работы.
Н. С К О Б Л Я ,
З'езд указаў, што Міністэрства
студэнтка IV курса аддзялення
вышэйшай асветы не забяспечвае
матаматыкі.
Н а нашым факультэце ўпершыню ў гэтым годзе на 4 курсе ўвёдзена педагагічная практыка. Мы
пераканаліся, як яна нам патрэбна Зусім недастаткова было тых
двух урокаў, якія давалі ранеЙ
студэнты-пяцікурснікі. Цяпер мы
зможам лепш пазнаёміцца не
толькі з %вядзеннем саміх урокаў,
але і з выхаваўчай работай у школе.
Але ўсё-ж да гэтага часу на факультэце мала ўдзяляецца ўвагі
практыцы. Напрыклад, ні адзін з
нашых студэнтаў не мае магчымасці і не зможа зараз арганізаваць
работу на прышкольным участку.
А гэта, як вядома, неабходна для
выкладчыка біялогіі.
Мы спадзяемся, што гэты недахоп будзс ўлічаны і ліквідаваны
ў бліжэйшы час.
Н. А Н ІС ІМ А В А ,
студэнтка IV курса аддзялення
біялогіі.

куранты бьют
' на башне Спасской
н светятся рубпны звёзд.
'Здесь у меня
знакомых много,
всех обойтн я не смогу:
зовёт к Арбату
старый Гоголь,
ждёт Ломоносов в М ГУ .
А в том, что по ночам
нё спнтся,
внновен шум, н блеск огней,
• н та, что стала
проводннцей
н в песне
Й в Москве моей.

жыллёва-бытавых умоў студэнтаў
і прафесарска-вьікладчыцкага калектыву, з года ў год не выконвае
план жыллёвага і культурна-бытавога будаўніцтва.
. У многіх студэнцкіх інтэрнатах
цесна, нехапае элементарнага абсталявання, большая частка цвёрдага і мяккага інвентару прышла ў
нягоднасць.. У большасці інтэрнатаў няма пральняў і сушылак.
Профсаюзныя арганізацыі мала
паграбуюць ад гаспадарчых кіраўнікоў назядзення належнага парадку ў інтэрнатах і праяўляюць
недапушчальнае роўнадушша да
запатрабаванняў студэнтаў.
Трэба сказаць, што многія з указаных недахопаў маюць месца і ў
нашым універсітэце. Задача прафкома і -профсаюзных арганізацый
—гірыняць меры да іх ухілення,
дабіцца ўздыму ўсёй нашай работы.
Ажыўленыя спрэчкі разгарнуліся на з’сздзе пры абмеркаванні
статута профсаюза работнікйў вышэйшай школы і навуковых устаноў, асабліва 13 і 33 артыкулаў.
У артыкуле 13 гаворыцца аб аб?еднанні профарг'анізацый рыкладчыкаў і студэнтаў у адну арганізацыю. Многія дэлегаты былі супргць гэтага. У выніку абмеркавання было запісана, шго ўсе, хто
працуе і хто вучыцца ў вышэйшай
навучальнай ці навуковай установе, уваходзяць у адну пярвічную
профарганізацыю. З ’езд даручыў
Ц К профсаюза праводзіць работу
па аб’еднанню профсаюзных аргднізацый, зыходзячы з арганізацыйнай падрыхтаванасці кожнай
В Н У . Тэрмін выбрання прафкомаў
(арт. 33) пакінуты ранейшы—
адзін год. Адначасова з’езд звярнуўся з просьбай у В Ц С П С разгледзець пытанне аб выбранні
прафкомаў В Н У тэрмінам на два
гады.
Д . М АРЧАНКА,
старшыня прафкома Б Д У ,
дэлегат з’езду.
ІТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТтттттттттттт
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Гэта наш абавязак

Ш ТО П А К А З А Л І — - —
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ВЫНІКІ РАЗМЕРКАВАННЯ
Выпускнікі Беларускага дзяр- раюць пальцамі адлегласць да
жаўнага універсітэта імя В. I. Мінска. Ііапера мала скажа ім.
Леніна перажываюць хвалюючыя Але рэктарат і дэканаты факульдні. Заканчваюцца студэнцкія га- тэтаў па-сапраўднаму падрыхтады, і кожнага з іх чакае ўперадзе валіся да размёркавання. Папялюбімая справа. Дзе-ж пачнецца рэдне на ўсіх факультэтах былі
іх працоўны шлях, у якім вугалку праведзены субяседванні з выпуроднай зямлі давядзецца паспра- скнікамі, ім быў дадзены план
размеркавання маладых спецыялібаваць .свае сілы?
Пяць гадоў назад яны выраша- стлў. Члены камісіі раней высветлі. кім быць, якой справе прысвя- лілі эканамічныя магчымасці, прыціць сваё жыццё. I многіх, хто родныя ўмовы тых раёнаў, у якія
прышоў ва універсітэт, парадніла паедуць выпускнікі. А цяпер расадна мара — стаць настаўнікам, казваюць ім аб месцах, аб люаддаць дзецям свае веды, свой дзях, з якімі ў недалёкім будучым
розум, сваё сэрца. Пяць год яны трэба будзе працаваць выхаванхадзілі раніцой у гэтыя карпусы, цам універсітэта.
Адзін за адным атрымліваюць
вучыліся складанай навуцы выхавання, мужнелі, раслі. I вось ця- накіраванне маладыя спецыялісты:
пер універсітэт адзначае сталасць матэматыкі і філолагі, хімікі і гісваіх выхаванцаў, дае ім пуцёўкі сторыкі, біёлагі і фізікі. I да кожў вялікае жыццё. I мінулы, і пяць, нага, хто выходзіць адсюль, бяі дзесяць гадоў назад тут гучэлі гуць таварышы: «Ну што? Куды?»
— РазамІ На Случчыну! — ратакія-ж хвалюючыя словы пажамаладыя
даьняў,
выказвалася
гарачая дасна паведамляюць
ўдзячнасць выкладчыкам эа наву- муж і жонка Генадзій і Галіна
ку, за ўсё добрае, што дзень эа Васілеўскія. Яны адыходзяць ад
днём цярпліва і клапатліва закла- юнакоў і дзяўчат, якія тоўпяцца
далі яны ў душы тых, хто цяпер ля дзвярэй, і накіроўваюцца ў
вестыбюль, дзе стаяць групы мауступае ў самастойнае жыццё.
Але гэты выпуск асаблівы. Усё лодшакурснікаў, што таксама цісваіх
шырэй крокі совецкіх пяцігодак кавяцца4 размеркаваннем
і велічней, грандыёзней станодяц-: старэйшых таварышаў.
ца задачы, якія ставіць партыя і
ўрад перад усім совецкім наро-1
дам. Усё больш і больш патра-1
буецца спецыялістаў для розных
Дзяўчына з нерашучым, спалогалін народнай гаспадаркі.
...Урачыстая абстаноўка ў кабі- ханым тварам падсаджвасцца да
нене прарэктара універсітэта, дзе стала. Яна нервова паціскае пальэасядае камісія па размеркаван- цы, адводзіць вочы.
ню маладых спецыялістаў. Перад
— Дзе-б вы хацелі працаваць?сталом камісіі стаіць свабоднае —пытаюцца ў яе члены камісіі.
крэсла. Адзін за другім займаюць
Лілія
Аляксашына маўчыць,
яго таварышы па выпуску.
апусціўшы галаву. Чырвоныя пляГавораць, каб распазнаць чала- мы выступаюць у яе на твары.
века, трэба пуд солі разам з’есці.
— Нікуды я не паеду,—чуецца
Але і ў гэтыя кароткія, адказныя
мінуты можна даведацца многае нарэшце, глухі, але ўпарты гоаб маладым спецыялісту. Тут-жа лас.—Уся мая сям'я жыве тут. У
млне [ дом у Мінску. Пакіньце
рашаецца яго будучае. I таму для
мяне без раэмеркавання, а работу
нас зусім не абыякавы імкненні
сабе я ўжо як-небудзь знайду.
выпускніка, яго погляды на жыцМаладую настаўніцу
ўгаварцё, на сваю далейшую работу.
ваюць доўга. Члены камісіі настойліва растлумачваюць ёй, іііто
месц у Мінску няма, а раёнам
рэспублікі патрэбны спецыялісты.
Але
Аляксашына
дамагаецца
— Солтан!—выклікае сакратар.
У кабінет эаходзіць невысокая свайго.
— Каго я буду вучыць на раёстройная дзяўчына. Садзіцца. Гэта
выпускніца рускага аддзялення не?—пагардліва кідае яна і тутфілфака. Зачытваецца характары- жа пераходзіць на грубасць:—А
стыка Зіны Солтан. I па гэтай чаму вы самі не едзеце працаваць
кароценькай, надрукаванай на па- у раён, а сядзіце ў Мінску?
Пытанне яснае. Члены камісіі
лаьіне старонкі характарыстыцы,
месца
работы
можна меркаваць аб тым вялікім зацвярджаюць
шляху, які прайшла дзяўчына ва Аляксашынай. «Не згодна»,—неруніверсітэце. Выдатніца вучобы, вова піша выпускніца і выходзіць.
— Я нікуды не паеду з М ін ск а ,грамадскі дзеяч, актыуны ўдзельнік студэнцкага навуковага гурт- эаяўляе Галіна Хацько.—У мяне
ка па вывучэнню рускай лексікі, муж канчае медыцынскі інстытут.
Дарэмна прапануюць ёй работу
стараста
агульнауніверсітэцкага
харавога калектыву, яна набыла ў раёнах Мінскай вобласці, дарэмузгадніць
гэтае
за пяць год тыя навыкі, якія бу- на абяцаюць
дуць неабходны ў практычнай ра- пытанне з камісіяй па размеркаванню выпускнікоў медыцынскага
боце.
^
— Куды-б вы хацелі паехаць на інстытута і накіраць мужа і жонку
работу?—пытаюць Зінаіду Солтан ў адно месца. Але выпускніца не
зггджаецца. Лепш працаваць лачлсны камісіі.
— А я над гэтым не думала,— барантам, ды не пакідаць горада.
— Сокалаў!
адказвае дзяўчына.—Буду працаУ кабінет перавальваючыся ўваваць там, куды пашле камісія.
Толькі,—яна сарамліва камячыць ходзіць чорнавалосы юнак у стакасцюме.
у руках хустку,—накіруйце нас раіжа выпрасаваным
Прыплюшчыўшы вочы, ён уважліразам... мяне і Люду Шрубок.
Многія на філфаку ведаюць аб ва глядэіць на карту рэспублікі і
даўняй дружбе Зіны і Люды. Ужо потым тэатральным жэстам абвона першым курсе дзяўчат аб'ед- дзіць акружнасць вакол Мінска.
— У рыдусе 150 кілометраў.
нала ўзаемаразуменне той мары,
дзеля якой яны прышлі ў сцены Далей я не паеду,—нахабна заяўляс Барыс Сокалаў.—Няма месц
універсітэта.
Мінска,
вы
гаворыце?
I подпісы сябровак Люды Шру- каля
бок і Зіны Солтан з’яўляюцца ў Ш ю -ж , я магу пачакаць. Няхай
кнізе
сакратара.
«Чэрвенскі Міністэрства асветы пашукае.
раён»,—нашсана ў графе супраць I I ў кнізе сакратара з'яўляецца
запіс: «Не згодзен».
іх прозвішчаў.
Бягуць дні. Адзін за адным праРазмерічаванне—адказны экзамен для кожнага выпускніка. 1 ходэяць перад вачыма выпускнік
можна прама саказаць, што боль- роэных факультэтаў універсітэта
шасць выпускнікоў універсітэта I чым больш прыглядаешся да не
дастойна вытрымалі гэты экэамен. каторых з іх, тым больш трывож
Яны імкнуцца туды, дзе іх кіпучая на становіцца на душы.
Пяць год краіна чакала тых, хто
энергія маладосці прынясе найабраў сваёй прафесіяй працу набольш карысці.
— Накіруйце мяне на Палессе: стаўніка. Цяпер дораг кожны, хто
там нехапае педагогаў,—просіць зможа гэтай восенню ўвайсці ў
школьны клас. Яго чакаюць. Але
Разалія Серыкава.
— Пашліце ў адну з абласцей выпускнік заходзіць у кабінет праЗаходняй Беларусі,—заяўляе Іван рэктара, і тут высвятляецца, што
ён не мае намеру ехаць у школу.
Русецкі.
— Пачну сваё жыццё там, дэе Ён думае аб чым хочаце, але тольэагадае Радэіма,—шчыра гаво- кі не аб тым, каб сумленна працаваць там, дзе патрабуе Радзіма.
рыць Тамара Рэутовіч.
—Чаго я на раёне не бачыла?—
У кабінеце, дзе працуе камісІя
па раэмеркаванню, вісіць вялікая ааяўляе Таіса Герасімёнак.—Такокарта Беларускай С С Р . Здаецца, га дабра эаўсёды хопіць.
ніколі раней выпускнікі так уваж1 толькі праз поўгадзіны яна
ліва не вывучалі яе. Яны ўгля- выціскае праз слёзы: «Плешчаніцдаюцца ў кропкі на Палессі, Гро- кі напішыце».
дэеншчыне, Віцебшчыне, вымя— А што я буду рабіць у вёсцы

Іх чакаюць у школах

Дзе загадае Радзіна

Райком партыі і райвыканком
падшэфнага Дзержынскага раёна
звярнуліся да вучоных Б Д У з
з сям'ёй?—задае пытанне Фёдар просьбай дапамагчы калгасам у
Барысевіч.
выкананні задач, пастаўленных X X
— Якія-ж вашы жаданні?
з'ездам К П С С перад работнікамі
— Х ачу працягваць вучобу ў сельскай гаспадаркі. Пытанне аб
аспірантуры,—як завучаную фра- арганізацыі гэтай дапамогі выразу, гаворыць ён.
шалася на нарадзе навуковых ра— Н а якой кафедры жадаеце ботнікаў універсітэта 24 сакавіспецыялізавацца?—цікавіцца пра- ка, а затым на вучоным,совеце 17
рэктар па навуковай рабоце тав. красавіка.
Павецьеў.
У раёне ёсць каля II тысяч гек:
— А на любой...
тараў (з 20 тысяч гектараў) забаГэты адказ красамоўна тлума- лочаных лугоў і пасбішч. Без
чыць «навуковыя здольнасці» Фё- асушкі іх цяжка развіваць жывёдара Барысевіча.
лагадоўлю. Указанні-ж меліяра— М аці жыве ў М інску,— мар- тыўным станцыям павінны даваць
мыча Іна Лапцевіч.
калгасы, а для таго, каб ведаць,
— Я не магу працаваць настаў- што патрабаваць, трэба мець праніцай: у мяне панічны страх перад ектна-сметную дакументацыю. Н і
школай,—заяўляе Іна Курыловіч. саставіць карт, ні правесці на— Дайце нам накіраванне ў вукова-вышукальных работ самі
Акадэмію навук. Мы хочам зрй- калгасы не могуць. Апрача таго, у
мацца н^вукрвай дзейнасцю,— раёне адкрыты вівіяніты і вапнапатрабуе радхдыцускнікоў фізіка- выя туфы, якія выкарыстойваюцца
матэматычнага і біялагічнага фа- ў якасці ўгнаення. Вялікая адлегкультэтаў.—:Ш кола—гэта вельмі ласць не дазваляе перавозіць іх.
А гэтыя мінералы ёсць усюды,
мала для нас.
— Я энайду любую|і работу, толькі трэба іх знайсці. Чам у-б натолькі пакіньце мяне дома,—чуец- шым студэнтам не правесці тут
ца нясмелы голас Рамуальда Кра- даследаванні? Хто, як не геолагі,
географы. глебазнаўцы, могуць дасоўскага.
Адмовіцца ад сваёй лрафесіі, памагчы калгасам у гэтай справе?
Каб атрымліваць высокія ўратолькі-б нікуды не паехаць! Аб
якой маральнай беднасці і пуста- д ж аі, неабходна ачысціць палі ад
це гавораць паводзіны гэтых вы- хмызняку, мець новыя гатункі купускнікоў! А ўсе-ж яны комса- курузы, бульбы. У некаторых месмольцы. Тым большага папроку цах кукуруза можа даспяваць—
заслугоўваюць грамадскія аргані- патрэбен мясцовы гатунак гэтай
зацыі унізерсітэта, што не ўбачылі культуры. Усе пытанні ад самага
своечасова сур'ёзных недахопаў вялікага да такога, здавалася-б,
у некаторых студэнтаў, не змаглі I нязначнага, як і дзе біць шчыліны,
прывіць ім любоў да ганаровай каб мець ваду, цяжка вырашыць
калгасам раёна без дапамогі наработы настаўніка.
вуковых работнікаў.
У чым канкрэтна можа заключацца наша дапамога? Т. Пашын
расказаў аб даследаванні глеб,
праведзеным студэнтамі 4-га курса, якія праходзілі практыку ў зоКамісіі па размеркаванню давоне Дзержынскай, Фаніпальскай.
дзілася вытрымліваць націск не
Негарэльскай М Т С . Цяпер студэнтолькі са.міх выпускнікоў. Кіраўніты складаюць картаграму патрэбкі многіх арганізацый і ведамнасці глеб ў вапнаванні, забяспестваў прыслалі свае заяўкі, адчанасці фосфарам. Яны могуць
носіны, просьбы накіраваць у іх
скласці картаграму магутнасці пераспараджэнне' маладых спецыярагнойнага гарызонту. Даследалістаў. Вядом а,скалі заяўка адпавядала плану.размеркавання, ка- ванні паказваюць, што ва ўсіх калмісія накіроўвала маладых спе- гасах глебы кіслыя, таму так вост-

3 дапамогай
„добрых дзяцькоў"

цыялістаў у распараджэнне таго
або іншага ведамства ці арганізацыі. Былі, напрыклад, накіраваны
выпускнікі універсітэта на прадпрыемствь* рэспублікі, у інстытуты
А Н ,Б С С Р . Т&кія накіраванні
атрымалі студэнты, у якіх за перыяд насучання ва універсітэце
выявіліся навыкі да лабараторнай
і навукова-даследчан работы.
Але ў рабоце камісіі сустракаліся выпадкі, калі ў аснове некаторых просьбаў ляжалі не вытворчая неабходнасць і дзелавыя меркаванні. Так, за некалькГ дзён да
размеркавання камісія атрымала
адносіну дырэктара інстытута гісторыі А Н Б С С Р тав. Краўчанкі
на выпускніка гістарычнага факультэта Георгія Іванова, якога
«добры дырэктар» хацеў выкарыстаць на пасадзе навуковага супрацоўніка інстытута.
Характарыстыка, якую прадставіў дэканат гістфака на студэнта
Іванова, сведчыць, што ва універсітзце Іваноў не прымаў удзелу ў
рабоце студэнцкіх навуковых гурткоў. Зыходзячы з гэтага, камісія
не палічыла патрэбным накіраваць
Іванова на работу ў інстытут гісторыі А Н Б С С Р і замяніла кандыдатуру іншай. Але калі дэкан
гістфака тав. Савачкін рашыў
узгадніць гэтае пытанне з ьучоным
сакратаром аддзялення грамадскіх навук А Н р С С Р тав. Раманоўскім; той адказаў, што ніякіх
вакантных пасад у інстытуце гісторыі няма.
Выпускніца філфака Н . Ш куратава адмовілася ўзяць накіраванне: у яе, бачыце, бацькі хворыя!
Камісія прапанавала ёй прад'явіць заключэнне ўрачэбна-працоўнай экспертнай камісіі аб групе
інваліднасці яе бацькоў. Замест
даведкі, выпускніца прынеслп адносіну з выдавецтва А Н Б С С Р за
подпісам дырэктара тав. Мікульскага з просьбай накіраваць Н .
Шкуратаву для работы ў выдавецтве.
Раэмеркаванне закончана. 400
юнакоў і дзяўчат пакідаюць у гэтым годзе універёітэт, каб пачаць
ноьае жыццё, прыступіць да натхнёнай стараннай працы. 1 цяпер
выпускнікі ўрачыста развітваюцца
з універсітэтам. Ён даў ім глыбокія і трывалыя веды. Прышла пара ўдасканаленняў, дзярзанняў,
творчасці!
Э . Ч Э Р В Е Н Ь С К І.

ФІЗКУЛЬТУРА I СПОРТ

НА ПЕРШ Ы НСТВО ВНУ
27 красавіка пачаліся ігры на
першынство В Н У горада па баскетболу. У першы дзень муж*1*У
ізчьінская і жаночая каманды універсітэта сустракаліся з політэхнічным інстытутам.
У ж о на першых мінутах у сустрэчы жаночых каманд лік павялі
спартсменкі
універсітэта.

Прайшло ўсяго 3 мінуты, а лік
7:0 у нашу карыець. Толькі на
пятай мінуце політэхнічны інстытут праводзіць з ігры першы мяч
у кошык нашай каманды. Удала
ігралі ў нападзенні 3 . Дзідзенкова. С . Навцікая, Л . Старыкава.
Добра змагаецца за адскокі мяча ад шчыта пад сваім і чужым
кальцом Л . Свідэрская. Д а 10 мі-
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ра стаіць пытанне аб вапнякоц
туф ах. Даследаваннём глебаш
пакроваў зоймуцца і студэнтьіЯ
курса.
Д обрую думку выказаў пра)^—
сар Турбін: спалучыць даЫ ванне глебы з даследаваннем іЛ
ляпшэннем лугоў, стварыць ] Н
гэтага спецыяльную брыгаду. |
Справядліва адзначыў дадзН.
Ш кляр нямэтазгоднасць экспеДІ'
цыі ў раён будаўніцтва гідраэЛ
трастанцыі на Заходняб ДзвгН
Зацвярджаючы будаўніцтва,
меў усе даныя, праекты. Намн'і
карысней накіраваць гэту эксэ
дыцыю ў калгасы, у Дзержыві
раён, дзе студэнты зоймуцца
лагічным даследаваннем, складЛ
комплекснае апісанне глебы кЛ
гасаў.
— М ал а даць карты, правесціш
следаванні-неабходна скласціпЛ
рабязныя інструкцыі да іх э уш
заннямі на пяцігодку, арганія
ваць службы эксплуатацыі глебГ
па раёну.— прапанаваў дэкан^
фака тав. Пятровіч.
Прафесар Дарож кін гаварыуі
маічымасці хімічнай
апрацо;іЬа|
хмызняку з самалёта, падкрзсіД
што авіяцыю можна выкарысцад
і для падкормкі, і для апрацо«С
збсж ж авы х супраць пустазелД|]
Ен абяцаў дапамогу ў арганіза
насенных участкаў пад булі
адбор гатункаў і г. д. Біёлагаг^
бавы факультэт зможа даць і Д
гасам раёна план агратэхнікі к Л
най культуры ў залежнасці Н
глебы.
;з
Універсітэт не мае магчыма^ем
безумоўна, забяспечыць калгД
гатунковым насеннем, але рэі(
мендаваць,
дапамагчы выве
новы гатунак— не толькі маг
ма, але і неабходна.
Н а апошнім пасяджэнні вучо
га совета было вырашана, ішоі
бліжэйшы час усе кафедры
ставяць падрабязныя канкрэта
планы дзеянняў. Практыка сЯ
дэнтаў, такім чынам, акажа: I
выдатным укладам у справу к? I
тога ўздыму сельскай гаспадар I
Гарачыя, вострыя, канкрэтныяб I
лі выступленні, няхай такойі I
будзе работа.
■
с гурэвічГ

__________

нуты лік 14:2 у нашу карысць |
на 15—27:6.
■
П асля перарыву на нляцо| I
выходзяць ігракі другога сш I
нашай каманды. Д а канца іл [
яны ўтрымліваюць розніцу ў 201 I
коў. У выніку— заслужаная пе? I
мога жаночай каманды уніве: а\
тэта—48:28.
Сустрэча мужчынскіх кам=&г
пачалася ў хуткім тэмпе. Лік№с
штрафнога адкрылі нашы басе I
балісты. Госці тут-жа праводзі 1
мяч з ігры, на што гаспада|сн
юля адказваюць дакладным * |
паданнекі і рэалізуюць штраф^
кідок— 4:2.
Політэхнікі ўзмацняюць тэміі
да перапынку вядуць тры аі^
Пасля перапынку інстытуцкія Ш
скетбалісты
падоўгу
разыітЯ
ваюць мяч. Камамда універсіті
ў першай палавіне прытрымліі
лася зоннай сістэмы ў абароі I
Гэта не раз прыносіла ім поО I
у першай палавіне. Але ў друпз к
калі госці пачалі падоўгу раі I
грываць
мяч,
універсМ I
спартсмены адмовіліся ад зонй I
абароны і пераходзяць да перв I
нальнай. У індывідуальнай I м
рацьбе госці перайгралі гаспіх
роў. Д а гэтага-ж за 12 міі
трэнер універсітэцкай камзхЖ
Е . Анкуда неабгрунтавана № I
на пляцоўку Весялова заместі і
бінскага. Гэта памылка, пра{* I
была выпраўлена. Перамога *1*У
із |
політэхнікамі—71:54.
У другі дзень мужчынскн™
жаіночая каманды універсітэта <
стракаліся з баскетбалістаыі
стытута фізкультуры.
ская каманда ва ўпартай
бе выйграла з лікам 57 : 53, а
ночая праіграла—31 : 36.
Н а здымку: момант ігры
шчыта каманды
інстытута ♦
культуры.
Фото Г. Праваловічі

Рэдактар А . ВОЛ*

