Бярыце прыклад з
НОУ СЕСІЯ... Зно? каля
дзярэй а?дьіторьіі студэнты
чакаюць чаргі для здачы
экзамена,хвалюцца і радуюцца. А
для хвалявання? і радасці падста?
багата.
Здаецца усё ведаеш, а ?сё ж
адчуваеш, што ? адным з месц не
давучы? як патрэбна. А раптам
якраз гэта пытанне і трапіць? А
тут яшчэ хто-небудзь выйдзе і скажа:
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— Атрымау тройку...
Тут і пайшло. Слабейшыя зусім
духам падаюць. Нават Фёдар Пятровіч, і той гаворыць:
ХУТКА

Э К З А М Е Н ...

Фотаэцюд А. Ш Р У Б К А .

ЭКЗАМЕНЫ ПАЧАЛІСЯ
Вясенняя сесія не вельмі при
емная для студэнта?: на вуліцьі
столькі святла, сонца, кветак, а
тут сядзі ? кабінетах над падручнікамі. Але нічога не зробіш: вучоба цатрабуе цярплівасці і настойлївасці.
Многія студэнты ?жо началі
здаваць экзамены. Першьші былі біелагі. У іх раней, чым на
другіх факультэтах, пачалася се
сія, а разам з ёю трнвогі і хваляванні.
Першы курс зда? гісторьію
КПСС. Вьінікі нядрэнныя: выдат
ныя і добрыя адзнахі атрьімалі
студэнты Рая Белагалоука, Ларыса Жыгалка, Яуген Мароза? і
многія другія.
На другім курсе бы? экзамен
па заалогіі хрыбетных. Бадай

што, гэты курс зараз ідзе ?перадзе. У першай групе з 8 чала
век— шэсць атрьімалі
пяцбркі.
Амаль такія ж вьінікі і ? другіх
групах. На «выдатна» здалі Аляксандр Малашзвіч, Юрась Вязовіч,
Сяргей Бортнік.
Чацвбртакурснікі здалі ?жо два
экзамены: «Фауну БССР» і замежную мову. Па першаму пред
мету выдатныя адзнакі атрьімалі
Рыта Уласава, Іра Фрыд, па дру
гому— на «выдатна» і «добра» адказалі Ліна Псарова, Уладзімір
Навуменка, Тамара
Казлова і
другія.
Гарачы час зараз у біблага?,
Трэба сказаць, што ?се адчуваюць
вялікую адказнасць. Аб гэтым доб
ра сведчаць першыя вьінікі экза
мена?.
М. ШЫМАНСК1.

ГЭТА НЕ В И П А Д К О В А СЦЬ
Месяц май... Які квяцістьі, які
цудо?ны ён у гэтым годзе! І хоць
зусім зараз мала вольнага часу
? студэнтау-чацвёртакурсшкау хім
фака, але усё ж майскія дні і для
іх напоунены водырам базу і радасцю ад вьінікау экзаменацыйнай
сесіі. Ды і як не радавацца, калі
увесь курс

так

паспяхова здає

экзамены— ніводнай нездавальняючай адзнакі.

Відаць нямала аддалі працы
чацвертакурснікі, каб засвоіць ма
тэрыял, а потым замацаваць веды
на практыцы, у лабараторыях.
І вось раніцай 19 мая пачауся
экзамен па калоіднай хіміі— і ад
экзаменатара адзін за другім ста
лі вьіходзіць радасна усхваляваньш героі дня Е. Самусевіч, Р. Рагожына, А. Харзвіч, Н. Гарошка,
В. Базыльчык, Г. Браніцкі — усе
атрьімалі «выдатна»!

Н А З Д Ы М К У : адказвае студэнтка Раксана Рагожына.
фота
А. Ш Р У Б К А , Тзкст П. К Р Ы В А Н 0 Ж А Н К 1 ,

— Здаецца, нічога не ведаю.
Але лепш не гаварыць бы аб
гэтым сярод дзяучат. Ніхто не верыць. Люда Бяспалава, стараста
групы, ідзе на яго У «атаку».
— Федзя, ты зно? прывдваёшся, не інакш.
Фёдар адмоуна ківае галавой. I
калі на Пятровіча, як гавораць,
«насядаюЦь» яшчэ мацней, ён
згаджаецца:
— Ведаю, ведаю, ды малавата,
Фёдар, безумоуна, ведае і ведамі сваімі ахвотна дзеліцца з аднакурснікамі. Сёння перад здачай гісторьіі КПСС каля яго сабралася
цэлая купка. Ідзе апошняя перадэкзаменацыйная «кансультацыя».

У РЭКТАРАЦЕ
Б ДУ
Адбылося пасяджэнне рэкта
рата універсітзта. К а парадку
дня абмяркоуваліся наступныя
питанні: аб спартыуным. лаге
ры, аб ходзе абароны диплом
ных работ і падрыхтоуцы да
сесіі. У сваім рашзнні рэктарат
адобрыу ініцьіятьшу кафедры
фізвьіхавання па арганізацмі
спартыунага лагеру, адзначыу,
што колькасць адпачываючых
павінна складаць 150 чалавек.
Кошт пуцёуш не павінен перавышаць 150 рублёу.
Заслухаушы інфармацию дэканау факультэта? аб ходзе
абароны дыпломных работ і
падрыхтоуцы да сесіі, рэктарат
адзначыу, што на некаторых
факультэтах назіраецца ненармальнае кірауніцтва дыпломнымі работамі. Так, на філалагічным факультэце на аднаго навуковага кірауніка прьіходзіцца
10— 15 дьшломнікау. Было вырашана, што, пачыиаючы з наступнага
навучальнага года,
размеркаванне дыпломных ра
бот правесці да 5 верасня, а з
15 верасня кожны факультэт
павінен мець графік абароны
дыпломных работ. Адзначана,
што на факультэтах (матфак,
біяфак) маюцца студэнты, якія
не ліквідавалі запазычанасцей
з мінульїх сесій.
Разглядалася пытанне аб адказным сакратару прыёмнай камісіі. Адказным сакратаром назначаны дэкан геаграфічнага
факультэта А. М. Андрушчанка.
Рэктарат прыняу рашэнне аб
аб’яуленні конкурса на замяшчэнне вьікладчьіцкіх пасад у
1959 годзе.

М. БАНДАРЭНКА.

Адзін за другім здаюць студэн
ты. Хоць пяцёрак і не багата, але
троек таксама мала.
Падыйшла чарга і да Фёдара. 3
хваляваннем выцягну? ён білет.
Прачыта? першае, другое, трэцяе
пытанне. «Ведаю усё»,— падумау
пра сябе. А праз некалькі мінут
Фёдар сядзеу перад экзаменатарам.
Адказва? упэунена, грунтовна. Адчувалася, што хлопец добра ведае
матэрыял. Па заслугах атрымау
Фёдар адзнаку «выдатна».
Георгій Рылюк захварэу у са
мым пачатку падрьіхто?кі да экза
мена?. I тым не менш за два дні
паспеу паутарыць увесь матэрыял.
Другі б не пайшоу бы здаваць. Але
Георгій не хаце? адставаць ад таварышоу. I здау на чацвёрку. Відаць добра рыхтавауся да семінарскіх занятка? у семестры. Сябры
з вялікай радасщо віншавалі свайго таварыша.
{ Камуніст Фёдар Пятровіч і канідьідат КПСС Георгій Рылюк паказI ваюць прыклад усюды. Сваю пер
шую сесію Фёдар зда? на выдатна,
Георгій— на добра.

«Выдатна» Пятровіча
адзіньїм.

было не

Грунтоуны адказ на усе пытанні білета дала і Марыя Пракаповіч.
Не дарэмна ж экзаменатар назва?
яе імя адным з першых:
— Аб ёй абавязкова трэба напісаць.
Нельга не сказаць аб сяброуцы
Марьіі— Бацечка. Гэта простая,
сціплая дзяучына заваявала павагу аднакурсніка?. I у быту, і ? вучобе многім патрэбна браць з яе
прыклад. Адказ Марьіі бы? так
сама ацэнен вышэйшай адзнакай.
Галіна Кавальчук прышла да
нас у другім семестры з завочнага
аддзялення. Але дзяучына не адстае ? вучобе. Яна і Пятро Рагач,
Іван Гурда, Валянціна Мельнікава
таксама атрьімалі выдатныя адзнакі. У цэлым на экзаменах па гісторьіі КПСС студэнты I курса геагра
фічнага факультэта паказалі трывалыя веды. 1х адказы сведчьілі аб
тым, што яны добра ведаюць шлях
нашай роднай Камуністьічнай пар
тий

А. РУСІН0В1Ч.

ДОВРЫ Я вы н ди
На днях студэнты П курса ад
дзялення
журналштьш
здал!
апошн1 залш па курсу сучаснай
беларускай мовы. Усяго па гэтай
дысцыплше было два экзамены 1
два залш .
Bынiкi экзамена? I зал1кау га
вораць аб тым, што студэнты кур
са атрыма.Я добрыя веды па бе
ларускай мове. I гэта не выпадкова. Выкладчык 1рына йПхайлауна
Шчарбакова, якая вяла гэты прадмет, чытала вельм1 змястоуныя
лекцыь Добра праводз1ла яна 4
практычныя занятк1. На гэтых занятках студэнты часта рабш пераклады з рускай мовы на бела-

рускую і, наадварот, з беларускай
на рускую, што вельмі карысна
для будучых журналіста?. Вось
чаму студэнты Я. Ляха?, С. Паляко?, Р. Струц і Я. Пракоп’е?,
якія раней не вьівучалі беларускую мову, змаглі паспяхова ёю
авалодаць.
Практычныя заняткі на курсе
праходзілі вельмі акты?на. Часта
пісалі кантрольныя дыктанты.
Лепшыя веды на экзаменах і
заліках паказалі Нэля Кліменка,
Анатоль Падбярозны, Віктар Вольскі, Ігар Хадановіч і Уладзімір
Па?ла?.

У. КАВАЛЬКОУ.

У гадьі,^ калі савецкі народ, перамогшьі у грамадзянскай вайне,
пачау аднауленне народнай гаспадаркі, камсамольци 16 друкарні
Краснапрзсненскага раена г. Масквьі правялі першьі збор першага
піянерскага атрада. 19 мая гзтага года наш народ адзначьіу 37 год
з дня нараджзння піянерскай арганізацьіі.
НА

ЗДЬІМКУ:
юньїя піянери на вуліцах г. Мінска.
Фота А. ШРУБКА.
Тзкст Г. АМЕЛЬЧАНКІ.
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ВЕЧ АР
СУСТРЭЧЫ
крыху аб нашим шэфстве
ЭТЫМ1 ДНЯМІ у актавай
залі гуманітарнага корпу
са адбылася сустрэча сту
дента? з наватараій вьітворчасці,
вядучьші канструктарамі і членамі брыгад камуністьічнай працы завода? сталіцьі. Гасцямі у
етудзнтау бьілі рабочыя і служачыя МТЗ, МАЗ і завода аутаматычных ліній.

Г

Вядучы канструктар Мінена га
трактарнага завода т. Шулай пазнаеміу слухачоу з перспектыва •
мі росту выпуску трактарау у
гзтай сямігодцьі. Ён падрабязна
раеказау аб сканструяваных на
заводзе новых трактарах маркі
«МТЗ-50» і «МТЗ-60», іх зканамічиьіх і тзхнічпьіх перавагах
перад сваімі папярзднікамі. Прьг
сутныя у залі з цікаваецю разглядалі фотаздьімкі
трактара у
новых марак.
-Мінскі
завод аутаматычных
ліній з’яуляецца буйнейшьш у
краіне. Даволі сказаць, што у ліку
яго заказчика? ёсць такія заводы
масавай вьітворчасці, як ЗІЛ, ГАЗ,
Ростсельмаш, МТЗ, завод малалітражных аутамабіляу, аутаматычных ліній і інш. Канструктар заво
да т. Бодрый падрабязна расказау
аб рабоце канструктарскага бюро
завода, аб вельмі складанай, цяжкай і разам з тым цікавай працы
каіїструктарау.
Цікавьші бьілі таксама выступленні наватарау завода аутаматыч
ных ліній тт. ВаПнснкава і Віташ-

кевіча, члена брыгады камуніотычнан працы МАЗа т. Кныш.
Яны расказалі аб працоуных буд
нях рабочых завода, іх імкненні
жьщь і працаваць па-камуністьічнаму.
У заключение вечара сіламі студзитау бы? дадзены вялікі канцзрт'.
Нашы сувязі з рабочьімі завода
не павінньї абмяжоуЕацца толькі
арганізацьгяй сумесных вечароу
адпачынку. У дні, калі з кожным
днём усё щырэй разгортваецца
спаборніцтва за паспяховае выкананне сямігадовага плана, кожны
імкнецца унесці часцінку сваёй
скромнай працы у тэты усенародных рух.
Які уклад могуць унесці у гэтую справу нашы студэнты, апрача выканання свайго асноунага
абавязку— добра вучыцца?
Рабочыя, уключыушыяся у спаборніцтвьі за званне брыгад камуністьічнай працы узялі абавязацельства не толькі працаваць
па-камуністьічнаму,
але і пастаянна павышаць свой
адукацыйны узровень. Многія з іх сустракаюцца з немальїмі цяжкасцямі пры вьівучзнні
замежнап
мовы, матзматьікі і іншьіх прадмета?. Задача нашых студзнта?—
дапамагчы рабочым авалодаць ведамі, лепшых з іх рыхтаваць да
паступлення у ВНУ.

У Н ІВ ЕР С ІТ 9 Т

ПАКШУЦЬ СЛЕД У ЖЫЦЦ 1
Хутка
нашы
пяцікурснікі,
атрымаушы універсітзцнія дипло
мы, пакінуць факультэт.
Няма
сумнення, што тих з іх, хто npaвільна разумее жыццё, чакае впліная творчая праца і сапрауднае шчасце. А такіх на курсе
виключная большасць.
Усё ж такі, хоць мы і ведаем,
што людзі ідуць на справу, дзеля
якой прийшлі да кас і вучьіліся,
развітвацца пасля ппці гадоу сумеснай работы нрыху сумнавата.
Ды і сама думка аб тим, шта
праз якія два месяцы не будзе
на фанультзце чулай і спагадлісай Маі Сяляевай, таленавітай
Іньї Кабайлавай, чзснага і прынцыповага Геся, усімі любімага
майстра слова Міхалковіча, самаахвярных антьівістау СНТ Галі
Галкоускай і Томы Жарынай, сціплых і добрасумленных працаунікоу Такі Лебедзевай, Алы Бонуць,
Ані Шчарбаковай, Тані Сокалавай
і многіх, многіх іншьіх— не адразу укладваецца у галаве.
За буднічньїмі справамі мы не
зауважьілі, налі і як гэтыя людзі
вьіраслі і сталі патрзбньїмі налектыву. І толькі зараз, перад самым
развітаннем, стала відавачньїм,
што ідуць ад нас зусім не тыя лю
дзі, якія прьішлі пяць гадоу назад

з-за школьнай парты, а справы їх
пакінулі вялікі і глибокі след у
памяці усяго калектыву.
Успомнім, як дрзнна ішлі спра
вы у самым печатну і як цяжка
зжьіваліся паміж с-збою аднанурснікі. Але вось паявіліся нашы першыя цаліннікі і занлалі асновы
перших поспехау.
Сваёй працай на цаліне яны заслужьілі гангравую
славу для
усяго нашага фанультзта; праца
на цалінкьіх землях стала традыцыяй, а удзельніні гзтай першая
паездкі снлалі ядро будучага намсамольскага активу на факультзце. Тансама у працы, але ужо на
калгасных палях Беларусі узнікла
бригада знтузіястау, янія вынонвалі па 1,5— 2 нормы у дзень, а
затим асноуная частка іменна гзтай брыгады склала ядро студзнтау-генетьжау, якія правялі грандыёзную зксперыментальную рабо
ту у Чырвоным Урочышчы.
Прайшло няшмат часу, і тэты
курс на чале з тройчы цаліниікам
Міналаєм Гесем і Валянцінам Міхалновічам стварае ядро рзданцыйнага калектыву, які вьіводзіць
нашу газету на першае месца ва
універсітзце.
Галя Галноусная, Тома Жарина,
Ніна Кабайлава і іншьія канцзн-

БЕССМ ЯРОТНАЯ

Л. СЯНЮТА.

ДЫПЛОМНЫЯ АЦЗНЕНЫ ,,НА ВЫ ДАНА"
Абарона дипломных работ па
кафедры ф1з!ялогН чалавека !
жывёл была лаг!чным завяршэннем той работы, якую вял!
студэнты некальк1 год запар.
Нездарма ж яны удзелыпчал1 г
у навуковай I у клМ чнай канферэнцыях. Апошняе магчыма
было толью у а л у таго, што тэматыка дыпломных работ прадыктавана патрэбам 1 клшшь
Так дыпломныя работы Н, Кошкінай і Л. Панцялеевай ( к іра у нік прафесар Г. С. Ю ньеу) был!
прыевечаны злектрафізіялагічнай характарыстыцы пС1х!чнай
рэакцы! чалавека. Свае даследванж студэнты праводз!л1 на
базах клоню шетытута неуралоа т а к с а м а на кафедры. Д а 
клад аб рабоце дыпламантау з
вялшай ш'кавасцю быу выслуханы на клМ чнай канферэнцы!
1нстытутау неуралог1|', нейрахн
ругп 1 ф|з1ятэрапп.
У пратаколе пасяджэння бы
ло адзначана, што «...паведам
ленне мае у сябе шырок! даследчы матэрыял, як| атрыманы
дакладнай электроннаграф|'чнай
методыкай.
Тэты
матэрыял
акрамя тэарэтычнага значэння
можа быць выкарыстаны у да
лейшых даследваннях пры клЬ
н1цы нервовых хвароб (у дыагнастычных 1 кантрольна-тэрапеутычных мэтах)». Вялж1 поспех даклада быу падрыхтаваны
карпатл1вай трохгадовай рабо
тай Н. Кошк1най I Л. Панця
леевай.
Дыпломныя работы I. Качуры, I. Саладоушкавай (к!раун 1К
праф. Г. С. Ю ньеу) бьип прысвечаны ц!каваму ! давол1 складанаму
пытанню— вывучэнню
уплыву нервовых працэсау галаунога мозгу на рэфлектарную
дзейнасць шкшетнай мускула
туры. I. Саладоушкава 1 I. Качура засво Ы складаную электроннаграфгчную методику.
Дипломная работа Г. Ластаучанк1
(юраушк
Б. Ф.
О с т а у ) была прысвечана вы
вучэнню рэакцьп' дыхальнага
цэнтру на уздзеянне Н1зк|'х I
высок1х тэмператур.
Сабраны

дыпламантам матэрыял будзе
выкарыстаны у далейшых даследваннях рэфлектарнай дзейнасці дыхальиага цэнтру пры
розных стадиях гіпатзрнМ (паніжзнні
тэмпературы
цела).
Экспериментальны
матэрыял
Г. Ластаучанкі
мае і самастойнае навуковае значэнне.
Усе абароненыя дыпломныя
работы ацэнены на «выдатна».
.....
Б. О
С ІП А У ,

НА К О Н К У Р С
АБРА
ІВАНА
САСН0ВА
і леіітунанта Аляксея Госцева прьіпьініу на гзтай
станцьіі графік руху паяздоу. У
чаканні цягніка лейтзнант пагльїиіуся у купленую у станцьіенньш
кіеску газету.
— Пра хлапчука аднаго пішуць,
пра піянера, а, наогул, цікава,—
толькі раз адарваушьіся ад газетьі,
паведаміу єн.
— Ну, калі цікава, чьітай уголас,— Іван Пятровіч прьісаджваецца ля Аляксея на цвердую вакзальную лаву.
«Колькі
разоу
патаемньїмі
сцежкамі Скідзельскіх лясоу при
носі? Саша у атрад кашто?ньія
звесткі аб размяшчзнні, а часам і
аб намерах фашьіетау! Колькі разо?!

М

...Але аднойчьі разведчьік Саша
Сала?янюк не вярну?ся ? атрад
ва ?мо?леньі час. На мосце праз
Неман хлопчьїка затрьімау нямецкі вартави. Па вуліцьі весні Лунная, жьіхарьі якой бьілі вьівезеньї
гітлера?цамі у Азарьіцкі лагер,
яго даставілі на матацьшле ? штаб.
— Адкуль і куди крочьіш, хлапч ук ?— на рускай мове запьіта?
тоустамордьі афіцзр.
— З хутара да цеткі Лізи,— ба-

труюць вакол сябе члена? СНТ I
уносяць жывы струмень ва усё на^
вукавае студзнцкае жыцце.
Нарзшце, гзты ж курс выступас
шщыятарам высокароднай спра
вы — пасадш але1 выпускнЖоу,
якая шмЕал!зуе тай надзвычайны
факт, шта выхавакцы б!яфака
прыевячаюць сябз слушанию б1ялсгн, навуж, што працуе у !мя
зацвярдшзння жыцця \ м!ру.
Усе гзтып справы дабрыя, \
доуга будуць успамшаць на фа
нультзце.
Але самае адметнае у гэтым гордасць да выхавакых лшдзей.
Нашаму будучаму аднялькавэ
патрэбна ян выхаванне дзяцей,
я.Ч1я вызначаць далейшую псторыю нашай кражы, так \ уладарнае умяшанне у працзсы, яжя адбываюцца у шывых арган1змах.
А гэта значыць, што усе нашы выпускн1к! маюць усё неабходнае для
удзелу у гра.чдыёзкых справах на
шай зпохп
Хочацца пажадаць дарапм на
шим выпуск 1пкам высока несц|'
сцяг перадавой савецнай навуш !
культуры усюды, куды б ЯН Ы ж
папал!.
А. I. ПАЛ1ЛАУ,
(Насценгазета б|ялаг!чнага
факультзта «За м!чурынскую
б!ялаг!ю»).

НА З Д Ы М К У :

у медпункце універсітзта. Урач Р. С. Баршчова
наведвальнік.
Фота А. Ш Р У Б К А

19 мая адбмлася павуко
вая сесія, прьісвечаная пяцідзесяцігоддзю з дня вьіхада
у свет кнігі У. І. Леніна «Матзрьіялізм і змпірьіякрьітьіцьізм». Адкрьіу сесію рзктар
БД У акадзмік А. Н. Сеучанка. З дакладамі на сесії вьіступілі акадзмікі М. В. Ту])бііг і М. В. Ельяшзвіч, прафесар І. М. Лушчьіцкі, да^ ц з і -і т В. І. Сцяпанау. З асаб■ліван цікаваецю бьіу вьіслухан даклад акадзміка М, В.
Турбіна на тзму «У. І. Ленін
і-філасофскія питанні сучаснай біялагічнай навукі».

уваж ліва слухає, на што скардзіцца

Н А Р Ы С

в
саногі абадранец пакасі? вочкі на
пусти бідончик, які бра? з сабою
для маскіро?кі.
— Ах, за млекам! Я цябе ?жо
ведау,— яхідна ?сміхнууся
не
мец.— Звакуіравалася твая цётка,
фрау Луіза...
На стале тривожна зазвіне? те
лефон. Лапочучы у трубку штосьці па-свойму, афіцзр кіуну? увайшо?шаму салдату, і той адвёу юнага арыштанта ? склеп, замкну?
яго там.
«Чаму не дапьітвалі, чаму не
катавалі? — разважа?
Саша
і
страшэнныя думкі лезлі у галав у :— Ня?жо Лізавета Кірьіла?на
раптам прадалася?! А яшчз наста?ніца,
называецца... А можа
і яе цяпер катуюць дзе-небудзь?»
...Хоць у склепе было халаднавата, аднак хлопчик мімаволі зас
ну? у кутку на дашчатай падлозе,
падкла?шы пад галаву замест падушкі сваю маленькую далонь.
Праснууся ён ад шматгалосага гу
лу матора? над галавой. «Самалётьі нашы!— здагадауся Саша і тут
жа засмуткава?:— лётчикам каар-

дынаты дакладния патрзбни, а я
не змог...сяджу тут, рк у труно
Я КОЙ».

У краціетим акенци над самай
столлю начное неба-нечакана ?спыхнула,
асвяцілася
ракетай,
і праз некалькі секунд зямля так
уздрыгнула, што хлопчик биццам
мячык паляцеу пад якіясьці стзлажы; наверсе затрашчала, загрымела, пасьшауся пясок. Фугасная
бомба упала паміж хллвом і скле
пам. «Уцякаць, хутчзй адеюль!»—
вырашыу піянер, за?важыушы,
што столь склепа у а'дным месцы
зусім разбурана. Ля хлява, які ад
фугасні ператварыуся у кучу бярвенняу і жэрдак, ён наткну?ся на
труп гітлера?ца. Побач валяуся
а?тамат. Хлопчик схапі? яги, припа? да зямлі.
Бомбы узрьіваліся дзесьці за
вёскай, а тут, справа і злева, у
садах схаваліся цягачы з боеприпасамі і самаходния гармати
«фердынанды». Зусім блізка, па
той бон вуліци, з прыкрыцця бі
ла зенітка, гарланілі фашиецкія
афіцзри на сваіх салдат. «Пачакайце, будзе і вам»,— не стрымау
нянавісці юны меціуца і запусці? руку у карман фашыста-мярпвяка, зиайшоу запальнічку і па-
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поуз да разбуранага хлява. Імгненне— і полымя тонкім струыенчыкам пераскочыла на салому, разрастагачыся палезла на страху.
Не паспеу Саша адпаузці і сот
ні крокау, як агромісти пажар
вырас за яго плячыма, асвятлі?
усё иавакол. У вишині ?звыу стабілізатар падаючай бомбы" і хлоп
чик захаце? даглядзець, як узляцяць у паветра абломкі фашисцкі.ч
Фердинанда?», аднак...
Аглушальны вибух так страсянуу зямлю, што яна на момант
прапала з-пад ног, павотраная хва
ля тупа, але балюча ?дарила у
грудні і твар; у вачах на міг успихпулі вогненныя кругі, і яму
здалося, што ён падає кудисьці у
бездань».
Лейтзнант скончыу, згарну? га
зету.
— 1Ія?жо на гэтым і канчаецца
апавяданне?— спита? Іван Пятро
віч.
— Не, у газеце— «Працяг
дзе», а што?

бу

— У партизанскім атрадзе ? нас
бы? такі ж хлапчук. Можа гзта аб
ім пішуць,— пача? успамінаць маёр.— Не ведаю, ці заста?ся |и
жывы...
Падышо? цягнік. Разам з маёрцм і лейтзнантам у вагон падняліся двое хлопца?.

БЕЛАРУСКІ

У Н ІВ Е Р С ІТ З Ї

АКЛЮЧНЫЯ СТАРТЫ СПАРТА
У мінульїм тьідні адбьіліся
занлючныя старты круглагадавой універсітзцкай
спортакіядьі. На Маскоускай шашы
мераліся
сіламі
веласіпедьісты, і першынства тут заваявалі студэнты матфака, а на
Міненім стадыёне «Дынама»
лёгкаатлеты аспрзчвалі з в іт 
не мацнейшых.
★
Па-маис гэрску пераадольвае бар'сры Яугенія Гурвіч.

100 М. ЗА 10,8 СЁК!
ВА ГАДЫ спрынтары у н ів і рсі т эта
беспа спях ова
Іштурмавалі ракорд на 100
метра?, які рауня?сд 11,1 секундзе і быу установлены у 1956 годзе студэнтам гістфака У. Цітком.
Нярэдка ракорд «вісеу» на валаску, але палепшы'ць яго не удава
лася.
I вось на старт самай кароткай
дыстанцьп выйшау студент гістфа
ка С’. Сонцау. Многія баледьшчикі
захапляліся імклівьім бегам мала-,
дога спортсмена. Ужо у папярздніх
забегах ён пака за? час легші Т І
секунд, а у фінале гїрабег 100 ме-

тррау за ТО,8 секунды, палепшы?шы ракорд адразу на 0,3 секунды.
Другое месца заняу У. Гарае?—
Т 1,2 сек. На трэцш месцы на фінішьі з добрым часам быу студант
юрфака
В. Барауцоу— 11,3 секунды.
МОЛАДЗЬ НАСТУПАЕ
А ДРАЙШОУШЫМ першынстве парадавалі нас
спрынтары.. Яшчэ адиа
спроба палепшыць ракорд універсітата у бегу на 200 метра? з
бар’ерамі увянчалася
поспехам.
Гэта зрабі? студант хімфака У. Гара_оу. Ён прабёг гату дистанцию
за 26,2 .секунды. Другім бы? С.
Сонцау, трацім У. Шымаповіч.
Характерной асаблівасцю гпаборніцтва? было
тое, што ветеранам лёг
кая атлетьші прышлося
пацясніцца і уступіць
месца наладим. Так, у
бегу на 800 метра? і
5000 метрау.
перамог
•першага курса
гістфака М. Базылёу, паказаушы адпаведна 2:
:03,4 і 16:28 сек. Ціка
ва, што за дзень да пер-

н

шинст'ва
устанавіу

М.

★

★

студант філфака А. Базарзвіч. Яго
час 2:11,6 секунди.
Зноу паспяхова виступала Г.
Саучанка, студзнтка хімфака. Яна
вийшла пераможцай па скачках
у вышыню з вьінікам 1,40 мет
ра?, заняла трэцяе месца у бегу
на 100 метрау. У жанчын на 100
метра? перамагла суудэнтка хім
фака 0. Каранеуекая— 13,0 се
кунды. 0. Каранеуекая паказала
добры вьінік па скачках у даужыию (5,24 метрау), была дру
гой у бегу на 80 метрау з бар’
ерамі.
Майстар
спорту
Я.
Гурвіч

«АХІЛЕСАВА ПЯТА»

ракорд
секунды.

Другія месцы

заняу А.

Кузнечык. Трацяе месца
У. Шьімановіч і С. Сонцау на дистанцьіі

•
— Які дзень сёння цудоуны, Ва
ся! Колькі цяпла і святла! Вясна,
Вася, вясна!— у захапленні ска
за? адзін з іх, с.ляпы; і дадау:— а
я задаволены, што мяне накіроувагаць у Гродна.
Іван Пятровіч пільна ?гляда?ся
у хлопца, уста? і накіравауся да
яго.
— Саша... Аляксандр, няужо
гэта ты!
Маёр легенька крану? за ру
ка? сляпога:
— Якімі шляхамі? .
Хлопец уздрыгнуу.
— Прабачце, хто вы? — ціха
спита? ён.
— У лясах Скідзельсжіх, мабыць, разам партьізанілі...
— Ах, гэта вы, дзядзька Іван,
што мяне з. кулямёта нямецкага
страляць вучиу?
—Т ой сами.
Памятаю.
Рукі дауніх баявьіх сябро? з’ядналіся у моцньш поціску.
— Як жа здарылася з табой...
такое няшчасце?— нарзщце паслл
працяглай размовы спыта? маёр.
— Не засцярогся, у.зрі.іуноіі хва
лій ледзь не прыкончыла,— пача?
расказваць Аляксандр.— Канту'жанага мяне падабралі санітари, лячыусЯ у шпіталі. Цяжка, навдт
жудаГсна-было у першы час: я ?жо
нічога не бачыу, а побач ні рад

на 800 метра? заваявау

ні, ні таварыша? блізкіх.
— А вучоб'а я к ?— Не цярпелася
Івану Пятровічу.— Ты ж да ванны,
' мабыць, вучыуся?
— У сорак першим я скончы?
три класи,— сказау Аляксандр,
і твар яго ста? задумённым, смут
ным,— але вучобу прышлося пачьінаць зноу з ’ першага класа, -.у
школе -СЛЯЙЫХ, у Гродна. І там,
вядома, нялёгка было. А самае
галоунае— кніг не хапала. Звичай
на школьнікі задаволены, калі
оывае менш урокау, уцякаюць ча
сам з заняткау, а мы гатовы бьілі
на дзесяць гадзін падрад сядзець,
слухаць: амаль усе веды даводзілася браць слыхам. Вельмі цяж
ка было вучыцца, але школу скон
чы ? па-камеамольску, з залатым
медалей, а потым і ва універсітзт Наступі?, канчаю
? гэтым
годзе...
Тэта сустрэча узрушыла Аляксандра, прапаміналася былое.
«І якім жа по?ным нечаканасцей бывас жыццё чалавечае!» —
седзячы за столікам ля вагоннага
акёнца, дума? Саша, і з гльїбіні
памяці пачалі выплываць цёмныя,
цёмныя дні, перапоуненыя страхам
за буду.чае, а часам і адчаем. Хацелася ведаць, ці узыйдзе сонца
для я-го у жьіцці яшчэ хоць раз.
Падчас.. здавалася, што' марньші
бьілі гады пакутліва-цяжкай ву-

ЭТА КІДАННІ і штурханні
у мужчин. І на гэтым
перпшнетве не было паказана ні аднаго добрага
випіку. Пераможца па кіданню
диска студент юрфака А. Яшьін
не дацягну? да нарматыва трэцяга разряда
(33,89)
большаець
удзельніка? не змаглі дасягнуць
і ЗО метра?. Штурханне
ядра
таксама не принесла задавальнення. Ракорд універсітата належьіць Сі?цову і рауняецца 14,60
метрау, а заняушы першае мес
ца А. Яшьін паказау толькі

Г

універсітата на 5000 мет
рау— 15:4-1,0

прабегла 80 метрау з бар’ерамі за
11,8 секунды, заняла першае
месца па с-качках у даужыню—
5 метра? 35 сантиметра?.
Магчыма для некаторых нечаканьїмі, але заканамериьші бьілі
вьінікі па скачках у даужыню і
траііному скачку студзнта? гіст
фака М. Магіло і хімфака М. Сокалава.
М. Сокалау наказа? у
тройным скачку 13,84. м і заняу
першае месца. М. Магіло з випі
кам 6,52 м першынства? па скач
ках у даужыню.
Наступление маладых радує,
паказвае, што ідзе добрая змена
нашым лёгкаатлетам.
Асабліва
гэта бачна ? бегавых відах, у
скачках. Але вось...

Базылёу

новы

На фінішьі лепшы спрынтар
універсітата
С. Сонцау. (Фінальньї забег на 1000 метрау).

Г. Саучанка нікому не уступіла
першынства па скачках у вышыню.

чооы, дарэмна ён цяпер караокаецца па крутой сцежцы навукі: не
сёння, дык за?тра перад ім у вучобе паустане адвесная сцяна перашкод, а ці зможа ён яе пераадолець?
Сумненні не давалі хлопцу пакою. і пасля перших лекций ва
універсітзце. Чытаць,
чытаць і
яшчэ раз чытаць— раілі выкладчьікі студэнтам. Але колькі можа
прачытаць ён, пальцамі? Прытым
к ні г Спецыяльна для сляпых зу
сім мала. Вось калі б хто пачыта?
уголас, паслухаць бы... Таварышы?... Не варта рабіцца для іх
залітнім цяжарам. У кожнага сваІХ клопата? хоць адбауляй. «Эх,
мабыць, даремна мары? стаць гісторыкам, дарэмна ішоу праз иепагодлівую цемру, каб зно? вяриуцца у строй і быць хоць бы
крышку карысным для людзей...
Хіба я надобны чым-небудзь да
Паукі Карчагіна...»— з болем у
сэрцы дума? першакурснік, збіраючьк-я у дарогу, дадому.
На парозе яго сустра? стараста
групи камуніст Пятро Прахорчык.
— Куди, сябра, накіравауся так
рана? — запита? ён.
— Ды вось.. да цётщ— на Камароуку...— першы раз у жьіцці
схлусі? хлопец.
— Да цеткі ? другі раз з.’ездзіш,
а. зараз давай пачытаем,— прапанавау Цятро.

Ой, як хацелася да хрусту касцей сціснуць у абдымках гэтага
чалавека: дык ёець жа побач добрыя людзі, сапра?дныя таварышы!
У наступны дзень да яго при
шла Ірьіна Дубовік, камеорг кур
са. А потым усе- астатнія студэн
ты. Приход таварыша? бы? для
яго чьімсьці падобным на раніцу,
на пачатак працо?нага дня. Тава
рышы неслі яму не толькі гадзіньї
сванго часу, свае веды, усе да
кроплі, але і адчуванне усёй разнастайнасці навакольнага жьщця.

і рзспублікі

11,69 м. Гэта яскрава сведчьщь
аб узроуні падрьіхтоукі штурхальніка? і кідальнікау.
Ці вось яшча приклад. В. Сітніка?
на спаборніцтвах
заняу
першае месца па кіданню кап’я з
випікам... 42, 10 м (?!), ніжзй
трэцяга разряду. А фіналісти па
кіданню кап’я паказвалі
толькі
каля ЗО метра?.
Некалькі лепш абстаіць справа
па гэтых відах у жанчын., Хаця і
тут толькі М. Верамейчык, Г. Андрэйчык і Я. Гурвіч паказваюць
стабільний вьінікі.
Г1СТ0РЫН1 АКАЗАЛІСЯ
НА ВЬІШ ЬІН І
НЕ ТОЛЬКІ таму, што
паказалі високія вьінікі па
многіх відах спаборніцтва?. Дружны калектыу гістфака
ведае, што зімой рыхтуюць калёсы, а летам санкі. Спартсмены
гістфака добра падрьіхтаваліся да
першынства па лёгкая атлетыцы
і заваявалі агульнакаманднае пер
шае месца. Спрынтары гістфака
перамаглі у зстафеце 4x100 з в и 
датним часам 45,0 сек. У жанчын
эстафету выиграла каыанда хім
фака з вьшікам 55,7 сек.
Другое месца заваявалі лёгка
атлеты хімфака, трэцяе дасталося
математикам.
Спаборніцтвьі закончьшіея, Ця
пер лепшыя спартсмены будуць
абараняць гонар універсітата на
рзспубліканскіх
спаборніцтвах
вышэйшых навучальных устаноу,
Пажадаем ім поспехау.
Ю. Н ІК А Л А Е У .

Фота А. Міхайлава і
С. Самбурскага.

Але ці усё здзейснена? Не. Якой
жа справай * аддзякуе ён, малады
педагог, гэтай роднай студэнцкай
сям’і, дарагім товаришам, якія у
цяжкі час падалі яму евае моцныя камсамольскія рукі, дапамаглі вярнуцца ? шзрагі будауніко?
камунізма?
— Аб чим задума?ся, сябра? —
нерабіу плинь яго думак маёр.
— Аб за?трашнім дні, аб буду
чим,— ясная усмешка уепыхнула
на твары вьіпускніка Аляксандра
Салауянюка.
— Гэта добра,— кажа Іван Пят
ровіч, гледзячы у акно.
Тэлеграфныя слупы мільгаюць
усё хутчэй і хутчэй. Поезд набірае
хуткасіїь.
Іван ВАЙЦАХОВІЧ,
Пётр КРЬІВАНОЖАНКА.

Вось ён, рэкардсмен універсітата
у бегу на 3000 м М, Базылеу.

БЕЛАРУСИ! УНІВЕРСІТЗТ

Н А К ОНКУРС

Г а р д з іе у

В

ІТАЦЦА МОЖНА па-рознаму.

в уз е л
на прапанава? ён студэнтам першага курса геаграфчнага факультэта. I, не чакаючы згоды, Леашд
з кулакам! накшууся на акамянеушых ад здз^лення географа?. Аднак гэта акамянеласць прайшла
хутка. Тое, што зрабш былыя во1ны з Шсляковым, Астап Бэндар
кал1сьц! характырызавау, як вынас цела i грамадзянскую namxiду парушальнша канвенцьц Пашкоускага. Прасцей кажучы, Kicляко? бы? выкшуты у калщор.
Не да(Н?шыся перамо-

Еурапеец паціскае руку
свайго знаёмага, ці здымае шля
пу і кланяецца яму.
Індьіец некалькі разо? прикла
дає складзеныя далоні да ілба,
суправаджаючы тэты жэст легкім
паклонам.
Некаторыя жыхары Афрьші пры
сустрэчы са знаемимі пахлопваюць адзін аднаго па голым жываце.
Сыны аднаго з астраво? Палінезіі не пада- Ф в Л Ь в Ш О Н г‘ наД «першачкамі», ён
накінууся на
вокны..
юць адзін аднаму руи,
Пра?да, і тут не абышлося без
але затое па некалькі мінут з асаурону. Сцены і падлога калідолодай труцца насамі.
ра інтзрната— нямьія сведкі таго,
Студэнт I курса філфака Юрась
як зьіходзіу крывёю, паранени ?
Моцны вітає сваіх знаёмых трох«гераічнай бойцы» з вокнамі
разовым: «Ля-ля, ля-ля, ля-ля!»
Кісляко?.
Але яшчэ нідзо і ніколі не бы
ло, каб чалавек ? знак привітан
Раніца наступнага дня для
ня развярнууся— і бац! знаёмага
Леаніда была непрыемнай:
трапа твары.
шчала галава, балела парззаная
Знаёмцеся. Вынаходца новага
рука, а ? душы зно? заварушыувіду привітання студэнт 5 курса
ся страх. «А раптам пойдзе пагахімфака Леанід Кісляко?.
лоска па універсітзце?». І «герой»
Калі прасачыць усё яго доугае
пайшо? прасіць прабачзння... Перстудэнцкае жыццё, атрымаецца
шакурснікі даравалі Леаніду, і ён
даволі несуцяшальны малюнак:
супакоі?ся.
.п’янкі, бойкі, дэбошы, якія цягну— Хіба мяне можна выклю
лі за сабой касмічнай да?жьіні
чыць з універсітзта? На мяне ж
хвост спагнанняу.
Пасля чарговага дэбошу, які
столькі сродка? выдаткавана,—
учьініу Кіслякоу у інтарнаце унігаворыць усміхаючьіся Кісляко?.
версітзта па вуліцьі Свярдлова, дз— Як-небудзь закончим...
кан хімічнага факультзта Іван
І ён меу рацыю. Аб гэтым жа
Рьігоравіч Цішчанка
апынууся
гавораць і абаронцы Кіслякова.
сапраудны у цяжкім становішчьі.
Пра?да, гады 2—-3 назад яны пе— Зноу гэты Кісляко?? Што ж
лі криху іншую песню. «Нельга
з ім рабіць?— пакутліва дума? дзж выключаць,
трзба
выхо?кан .^ М ы примянялі ужо самьія
ваць»,— гаварьілі
яны. Дайшо?
разнастайния сродкі, але нічога
Кісляко? да V курса і не выхава?не дапамагае. Бадай што застаецся, а адвакаты зноу разводзяць
ца адно... Аднак... аднак, Кісля
рукамі: «Нельга ж выключаць,
коу пяцікурснік, і выключыць
столькі ж сродка? дзяржауных
яго рзктарат наурад ці згодзіцца.
ляснула!», Вось ужо сапра?ды
Ах, хоць бы хутчэй ён скончыу
Гардзіе? вузел!
ды пайшоу ад нас.
Што ж датычыцца самога КісУ сучасны момант дзканат і
лякова, дык яго менш за усё турграмадскія арганізацьіі хімфака
бавала цяжкае становішча свайго
настойліва шукаюць выйсця са
дэкана. Ён ужо паспеу перакасклаушагася становішча. Гардзіе?
нацца, што V курс для яго нешта
жа вузел яны зацягнулі да адканакшталт райскіх кушчау. Калі
зу. І калі, яны, апыну?шыея ?
на малодшых курсах ён дэбашыстановішчьі Аляксандра Македонрыу, хулігані? і п’янствава?, над
скага, прымуць тое рашзнне, якое
ім усё ж, як Дамокла? меч, вісепрыня?. калісьці вядомы палкавола пагроза виключання. Цяпер
дзец, дык не памыляцца.
жа, на V курсе, ён ста? смелым,
Г. АМЕЛЬЧАННА.
як леу.
Н. КРЫ С ЬК О .
— Можа мы паб’ёмся?— гасцін-

Е Р Ш - Н А - П Е Р Ш М Н Е хочацца з вамі пазнаёмщца.
Я, уласна кажучы, чала
век новы тут. Вы мяне, вядома,
не ведаеце. Хоць я хаджу тьімі ж
сцежкамі, што і вы; са смакам
ем у нашай сталоуцы кефір і запіваю яго чаем; стараючыся забыцца на вясну, гартаю перад
экзаменам тоустыя кніжкі побач
з вамі у душнай чьітальні.

П

Звалі мяне
раней Данілкам.
Некалі дауно яшчэ, як
толькі
што-якое, дык і пачынаецца. Бацька крычыць, аж лемантуе, да хрыпаты страшэннай: «Данілка, прывядзі мне каня з начлегу!» Маці
аж заходзіцца, каб я збегау нейкай, халера на яе, дзятлавінкі парсіочку нарвау. Н у і у бабкі маёй
таксама клопатау было хоць адбауляй— і гусей пасвіць, і курэй з
агароду выганяць, і пісклятак глядзець. І так з раніцьі да вечара—
— як Данілка, так і Данілка.
Калі я паступіу сюды, сталі
зваць мяне ?ж о Данілам. Сур’ёзны
я чалавек (у гальштуку ж цяпер і
спаць гато?— культура!) Навошта
не зауважаць гэтага! Прауда, я неяк у дзяучыну бы ? закахауся, дык
тая не зацела
прызнаваць маёй
сталасці і, мусіць, таму Данілкам
ці Данілачкам звала. Я гэтага цярпець не мог.
А так, нашто граха таіць, астатняе ішло неяк усё добра. Ну, бы
вала дзе-кольвечы, што і мне перападала. Крычау на мяне і стараста:— «Даніла, чаго на лекцьіі не
ходзіш!» Камендант інтзрната дык
той нават вьіселіць мяне абяцау.
«Даніла,— кажа,— калі смецце з
вашай хаты вьівозіць будзем?»
І зноу як Даніла, так і Даніла.

Вы уж о, пэуна ж , рашьілі, што
я і крыты каваць нікога не буду,
калі я сам такі. П амыляецеся, галубочкі. Буду, ды яшчэ і як бу
ду. Я свайго брата з першага по
гляду бачу, чым хто жыве. Мяне
на мякіне не правядзеш .
А да гумару мяне бабка прывучыла. Н еяк яшчэ я і не гавары ?
нічога, акрамя «бу-бу», а яна вы 
дум ала, што я смяюся увесь час.
Бы вала, плачу, аж заходж уся ад
слёз, а яна паглядзіць- пагрозіць
мне пальцам і скаж а: «Бач, шкоднік, на вачах бачу, што смяешся!»
Нічога не зробіш —прышлося змірыцца з яе выдумкай. Так я і пачау смяяцца.

Ручейки промчались в яр голопом.
Радуга, как стремя, над рекой.
И в ладоши листьями захлопал
Белогрудый ландыш над лозой.
Травы молодые на покосах
Поросли- кустами щавеля,
Поутру отряхивают росы

Тополя, плечами шевеля.
Бубенцом в тиши звенит криница.
Зарябило ряской на мели.
К вечеру туман, как пар, клубится
Над спиной натруженной земли.
В. К У Н Е В И Ч .

Адна справа смяяцца самому, а
другая—вас смяшьщь. Ого, паспрабуй, рассмяшыць студэнта у час
падрьіхтоукі да экзам ена? ці перад
стыпендыяй. А бкладзецца кніжкамі, што толькі галава адна блішчыць, і чытае, чытае, чытае... і
толькі пасля экзамена, вьіваліцца
з дзвярэй і рассмяецца каторы:
—Ну і абвёу я выкладчыка!
А бывае, што з дзвярэй, як х м а
ра вьіходзіць. Так з маім сябрам
было, ён на геаф аку займаецца.
Мы з ім з адной вёскг Спьіталі
яго, значыць, дзе Ф армоза знаходзіцца. Не ведае.
— А Тайвань?
Н у тут яго не правядзеш. Сябра
адразу тыц і паказау востра?. А
калі экзаменатар сказа?, што гэ
та адно і тое ж, сябра ледзь праз

Адрас рэдакцы!; Мінск, Універсітзцкі гарадок, біякорпус,
Зак, 765

AT 03165

зямлю ад сораму не праваліуся.
Выкладчык зно? пытае:
— А дзе Ш вецыя?
Паказа?.
—А Швейцария?
Ну, ведаеце, тут сябру і злосць
узяла.
— Таварыш
выклад
чык!-—не вытрыма? ён.—
Хопіць вам купляць. Гэта
ж адно і тое ж.
Вядома^ яго выклад
чык з заліку прагна?. Тады ён шпаргалкамі заняуся. І хіба толькі ён
адзін. Ведаю я, як патрэбны гэтыя
выратавальныя паперкі,
гультаям, што цзльїмі гадамі
лынды б'юць. Я гавары?
з многімі такімі. Нават
абнадзейва? іх, што мы
у
шматтыражцы
штокольвечы з парад ім да
мо. Ка б вы толькі бачьмі,
як іх заблішчзлі вочкі,
засвяціліся твары ад радасці. Параі?шьіся, мы
вось і склалі.

ПАРАДЫ У ДАПАМОГУ
ГУЛЬТАЯМ:
1. Вучыся глядзець на вы
кладчыка і адначасова чытаць шпаргалку на каленях.
Інакш нічога не будзе.
2. Не чырваней ад хвалявання,
калі спісваеш. Выгляд рабі
сур’ёзны і разумны.
3. Не шамаці гучна шпаргалкай, каб не перашкаджаць
экзаменатару.
4. Будзь нужным і не аддавай шпаргалкі.
5. (і апошняя) Не карыстайня ні адньш з чатырох ра
ней
памянёных спосаба?.
Раю з уласнага
вопыту.
Верце мне!
Бывае ж, што на экзамене не да
смеху па іншай прычыне. Была
некалі на філфаку
выкладчыца.
Ды к тая, бывала, сядзе і пачынае;
— Ш то ёсць такое Паусто?скі.
Сядзіць, рыбку ловіць— і ?сё. А
Есенін? Маякоускі усю яго творчасць адным радком закрзсліу.
І паспрабуй тады даказаць і ёй
ці яе асістзнту нейкаму Землянічкіну, што наша літаратуразнауства
інакш да іх ставіцца.
Дзе там будзе да смеху, калі
на экзаменах яна пытала нават,
які тытунь куры? прадзеда? прадзед Анегіна. Мы раз здорава
пасмяяліся: адказвау мой сябра,
смяхун такі несусветны. Д ы к ён
расказва?, што Базара? куры? самасад, але больш за усё паваж а?
махорку фірми «Кольерс і К °, Яна
была так задаволена яго эрудыцыяй, што адразу ж уляпіла у залікоуку гшцёрку, а для сябе таксама
нешта запісала. Кажуць, што гэты
факт яна пасля прьіводзіла на лек
циях другім курсам.
М ы тады і пасмяяліся. Але смех
смехам, а я, браткі, парадак люб
лю. Не магу спакойна праходзіць
міма недахопа?. Яш чэ ? школе за
мной першакласнікі бегалі і крычалі:
Ш ыла, шыла,
Нашто восы
Варушыла?
А я тады сатырычную газету
рэдагавау.
Дык вось і цяпер я
абавязкова стану ворагам для кесумленных студэнтау. А з сябрамі
буду жыць у згодзе. Пасмяёмся,
пагутарым. Толькі »ы мне дапамагаць павіннм.
Знойдзецца у вас такі чалавек,
які не з кім не лічьіцца, дрэнна вядзе сябе, не хоча вучыцца— напішыце мне пра яго. Я з ім хуценька разбяруся.
Эх, каб вы толькі ведалі, як я
не люблю п’яніц. Сам ані кроплі
не бяру, хоць я, Ш ыла, часта мог
бы
прыгадзщца
п’яніцам— вай-

страчком ж а так добра коркі адкрываць. У нас жа яшчэ ёсць такія студэнты, што да бутзлькі прыкладваюцца, каб налыкацца малачка ад шалёнай кароукі. Асабліва на юрфаку і гістфаку, грэшны
таксама і філфак. Вось для іх я 1
?гатава? сюрпрьізік. Вось ён:

А то сапра?ды часта атрммліваецца, што хлопцы п'юць, як ні у
сябе. Вось дзве паперкі, знойдзеныя мною. Адна, здаецца, у 20 пакоі, а другая ? 28. Тут праведзены
разлікі святкавання Першага мая.
У дзя?чат:

У хлопцау:

Унізе была приліска: «На хлеб
не хапіла, не бядуй, хлопцы,—
зкойдзем у суседзя?».
Супраць п'янства я і буду змагацца.
Ну, на сёнкя, мусіць, ужо і хо
піць. Цяпер мы будзем сустракацца часцей— раз у два тидні. Дык
давайце ж, сябры, рукі на дружбу
і будзем разам змагацца з усімі
адмоуньїмі з’явамі у жицці нашага
універсітзта.

Ваш Даніла ШЫЛА.
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