Пралетары! ycix краж, яднайцеся!
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№ 21—22 (645)

Пятнща, 24 чэрвеня 1966 года
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Здаецца зус!м нядауна зв1неу першы званок. А сёння
празвшеу апошш. Ззаду застауся год напружанай вучобы, разважл1вых 1 удумл1вых
пошукау, творчых дасягненняу.
Вясенняя экзаменацыйная сеЛя падыходз1ць да свайго фь
шша. А услед за ёй стартуе
працоуны студэнцк! семестр.
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Студэнты нашага ушверсЦэта зноу паедуць на цалшу.
Частка з ix будзе працаваць
на навабудоулях Цюменскай
вобласц1, дапамагаць Ташхенту. Другая — у калгасах i
саугасах
сваёй
рэспублЫ,
на будоул1 ушверптэцкага вучэбнага корпуса, студэнцкага
стадыёна.

1мя

Ул. I. ЛЕН1НА

Год выдання X IX .

П р а ц о у н ы семестр,
г о д 19

66

КАМАНД31РЫ ЗВЯРАЮЦЬ
КАРТЫ

Тэта было вясной, кал1 яркая
зелян1яа. перапоутила опартыуную базу «Стайга» пад Мшскам. Тут сабралася камандзгры
студэнцшх будоуляу года 1966га. Хутка гэтыя хлопцы i дзяучаты павядуць свае атрады па
стэпах Казахстана, па калгасах
>
Ш мат цшавых i карысных i саугасах Беларусь У 75 пунк
тах Уральскай вобласщ будуць
< спрау чакае ix наперадзе. За- закладзены сёлета новыя дамы
с кончылкя занятю ва ушверп- i цэлыя вулщы. Па няходжаных
< тэце, але вучоба працягваец- сцежках адправщца студэнцш
? ца
на
будаушчых
пля- атрад геолагаразведчыкау; радыётэхшш з M PTI i юрысты
$ цоуках, калгасных палях i Б Д У паедуць адкрываць нафтаS прамысловых прадпрыемствах. вую цалшу Цюменскай вобла
2
I дзе б Hi быу студэнт, га- сщ.
5 лоунае, каб заусёды памятау
Дзве з палавшай тысячы юнаS пра свой ушвератэт, адчувау коу i дзяучат. членау будаутS перад iM i перад ceaiivu тава- чага атрада беларусйх студэн
тау, якому у мшулым годзе у
( рышам! адказнасць за свае по- Крамлёусшм Палацы з'ездау
2 cnexi, радасш i няудачы, сло- быу уручан памятны сцяг за
^ вам i справай мацавау яго працоуную доблесць, прадоужаць сёлета асваенне сваёй
5 добрыя градыцьй.
«блаштнай планеты».
— Партыя i камсамол выказваюць вял1кую удзячнасць студэнтам-будауншам нашай рэспубл!к1. На цалшных прасцягах,
на будаунщтве у сябе у рэспуб
лщы юнаю i дзяучаты укладваюць у сцены баявы запал i жаЛетш студэнцк1 семестр данне служыць сваёй РадзЬ
1966 года аб’яулены працоу- ме, — сказау, вЦаючы удзельнгкау семшара, першы сакратар
ным.
ЦК Л К СМ Б Г. М. Жабщкь
Студэнты MiHCKa i Маилёва,
Студэнт! Твае рабочыя ру- Гомеля
i Брэста, Гродна i BiKi патрэбны
рэспублщы, цебска запэунШ камсамол, што
семестр заусёды бу
кра1не. Bbi6ipafi любую бу- працоуны
дзе дарогай мары, сродкам фардоулю: Мшск, Ташкент, бу- м1равання баявой стойкасць выcoKix маральных якасцей студаунщтва х1мкорпуса, ф1з!ч- дэнцкай моладзь
нага корпуса, ушвератэцкаАбмяркоуваецца новы статут
цалшшка. У iM затсаны асноуга стадыёна.

У В АГА, СТУАЭНТ!

Цана 1 кап.

ныя нормы паводзш кожнага
байца, адлюстраваны лепшыя
традыцьп, выпрацаваныя за час
м1нулых будаушчых семестрау.
— Гэтыя традыцьп трывала
уваходзяць у жыццё i дзейнасць
атрадау, што працуюць у Белаpyci, аргашзацьп яшх надаецца
асаблгвае значэнне. У гэтым го
дзе у нашай рэспублщы будзе
працаваць сто будаушчых атра
дау, што у тры разы болып,
чым летась, — сказау камандз!р
рэспублГканскага штаба працоуных спрау В1ктар Унуков1ч.
Ад iMH 43-тысячнага атрада
камсамола Казахстана злёт камацдз1рау працоун'ага семестра
вНау член Уральскага гаркома
камсамола тав. Аршымау. Ён
паведамш, што камсамол рэспубл1ю рыхтуецца да сустрэчы
пасланцоу Беларусь а таксама
камплектуе уласныя будаунгчыя
атрады.
Пасля пленарнага паседжання ceMinap працягвау работу па
секцыях — цюменскай, беларУскай i цал1ннай.
Гудк1 цягнгкоу кл1чуць студэнтау у дарогу. Дарог многа, i
усе яны нялёгшя. Але у студэнта свой прынцып: чым цяжэй,
тым цигавеп. I тым патрэбней.
А. СЛУКА,
камандз1р атрада
«Зубронак».

ВАЖНАЯ СПРАВА
Манаенкава, Аляшкев!ч, A.HOxiна, Maainin, Meaxix, Мшалайчык, Вронская, Паваркоу, Мартынюк, Сыракваш рзцэнз!руюць кантрольныя работы завочн!кау часам недобрасумленна i з вял!к!м спазненнем. Здараецца, што няякасна праходзяць лекцьм i кансультацьй
для завочшкау.
Дрэнна абста1ць справа i з
забеспячэннем завочн!кау вучэбна-метадычнай дакументацыяй. Тут, у першую чарту, пав1нна афсетная майстэрня i
гаспадарчая частка, як!я несваечасова забяспечвае яе патрэбным матэрыялам.
Кепская арган!зацыйная ра
бота на асобных кафедрах прыводз!ць к недабрасумленным
аднос1нам некаторых студэн
тау да вучобы. Быу выпадак,
кал1 студэнт пятага курса ад
дзялення ricTopwi Н. К. КляН1цк1 прадстав!у падробленную
рэцэнз!ю на кантрольную ра
боту. Студэнт трэцяга курса
юрфака Ляшко абураючы паводзщь сябе з cynpauoyHiKaMi
дэканата, выкладчыкамь
Не
з'яв!ушыся у час на залж або
экзамен, ён патрабуе дазволу
на пауторную здачу.
У гэтым не толью вша таго, што некаторыя кафедры i
выкладчык! факультзтау пускагаць завочную вучобу на самацёк, a i таго, што са стацыянара як прав!ла на завочны факультет пераводзяць тых,
хто атрымау нездавальияючыя
адзнак1 па аднаму або неKaabKix прадметах i увогуле
нездатны займацца на стацыянары. Хочацца зраб1ць папрок
i у адрас каб!нетау. У час ce
cii завочшкау некаторыя за
крыты. Практыку няправнпьнакафедрау ун!верЫтэта пытанга планавання адпачынкау раHi завочнай вучобы заслухоуботн1кау каб!нетау у будучым
ваюць на сваг'х паседжаннях,
патрэбна змян!ць, каб студэн
дзе акрамя гэтага абмяркоуваты Marai займацца у каб1нетах.
юцца BbiHiKi экзаменацыйных
Зараз у завочшкау давал!
cecift, якасць i тэрм1ны рэцэннапружаны час. Яны прыехал!
3iй кантрольных
работ,
зава yHieepciT3T не тольк! са
цвярджаюцца планы лекцый.
справаздачай coaix ведау, але
Вялшя np3T3H3ii да кафед
i для ix папаунення.
Трэба
рау матэматычнага факультэта
дзе такая работа праводзщца TspMiHosa нерастрайваць сваю
работу кафедрам, а дэканагам,
ад выпадку да выпадку.
партыйным i iHUibiM грамадKipayHiai i выкладчык1 ка
федрау не павшны забываць CKiM арган!зацыям факультзтау
аб цяжкасцях, яюя адчуваюць г,ракантра.!Праваць не тольк!
студэнты-завочн!к!, спалучаю- ix работу, але, кал! тэта па
трэбна, прыцягнуць да адказчы вучобу з працай. Шкада,
nacni паасобных выкладчыкау.
што яшчэ не на ycix факультэСправа завочнага навучання
тах тэта добра разумеюць. 'Га
му там-сям няякасна право- мае вялжае дзяржаунае зна
дзяцца семшары i практычныя чэнне. Абавязак кожнага вызанятк1. А менавКа апошняе кладчыка, кожнага супрацоустымул!руе самастойную рабо и!ка ун!верс!тэта, ycix студэн
тау мацаваць яе.
ту завочшкау.
Ул. Р. 1ВАШ ЫН,
Важнае месца для аргашзацьп' самастойнай вучобы
закандыдат г!старычных на
вочшкау займаюць
кантрольвук, дэкан завочнага фа
ныя i курсавыя работы. Але
культэта.
А. П. 1ГНАЦЕНКА,
не усе выкладчьш надаюць ра
кандыдат г!старычиых на
ботам
студэнтау
сур’ёзную
вук, намесгпк дэкана.
увагу. Выкладчык! Баркоускц

На дзевяц1 спецыяльнасцях
завочнага факультета нашага
yHieepciTSTa у цяперашш час
займаецца 4497 студэнтау. Тэ
та гаворыць аб тым, што за
водная форма навучання з
кожным годам пашыраецца.
Тольк! у гэтым годзе на пер
шы курс завочнага факультэта
будзе прынята 828 чалавек.
У м!нулым годзе наш фа
культет закончыла 459 чала
век. Ацэньваючы падрыхтоуку
студэнтау-завочшкау у цэлым,
дзяржауныя
экзаменацыйныя
KaMicii адзначал1, што веды завочшкау з’яуляюцца глыбок1м!
i што выпускшю завочнага фа
культэта паспяхова справяцца
з пастауленным! перад iм! за
дачам!.
Па вышках з1мняй экзаменацыйнай cecii гэтага навучальнага года паспяховасць студэнтау-завочн1кау склада 73%.
Добрую паспяховасць паказаai студэнты аддзялення правазнауства—82%, аддзялення
ф!ласофм—84,5%, аддзялення
журналктыю — 87,4%Некальк1 горш абстаяць справы
на аддзяленнях матэматыю i
6iajiorii.
Састау навукова-выкладчыцкага персаналу, HKi працуе на
заводным факультэце давол!
моцны i усебакова падрыхтаваны. На факультэце выкладае дваццаць два прафесары i
дактары навук, сто дацэнтау i
кандыдатау.
3 года у год на нашым фа
культэце чытаюць лекцьй пра
фесары тт. PaaiuKi, 1гнацьеу,
Годнеу, В1нберг, Сержан1н, Дарожк!н, Дзяменцьеу, Заурыеу,
Шкляр, Абэцадарскц Л1ушыц,
Шнеярсон, Шакун i шшыя.
У сваёй рабоце большасць

Камсамолец! Ты пав1нен
адпрацаваць не менш меся
ца на баявым участку працоунага семестра.

А С А Б IС Т Ы М

Кам 1тэтам камсамола факультэтау неабходна у найкарацейшы тэрм1н мабм1заваць студэнцтва для забеспячэння будоуляу рабочай
ci.naft.

Празвшеу званок, i у класе
усталявалася ц!шыня. Увайшоу
настаун!к. Прьшнтауся.
— Добры дзень, — адазвауся
стройным
шматгалосым хорам
клас.
1ван 1ванав!ч адкрывае журнал
i правярае .прысутных. Потым пачынае тлумачыць урок.
— Сёння, — расказвае ён,—мы
пазнаёлпмся з новым! KpainaMi
свету, даведаемся пра ix жыццё.
Вучш уважл 1ва сочаць за указкай настаун1ка i перад ix вачыма
адкрываюцца новыя ц1кавыя краявщы, глыбей а.сэнсоуваецца тое,
пра што ён расказвае.
1ван 1ванав!ч BapanoycKi працуе наставникам Падарэскай сярэдняйшколы на Случчыне.
Зараз 1ван 1ванав1ч на cecii.
Ен студэнт чацвёртага курса завочнага факультэта нашага vi-iiверДтэта. У яго зал!ковай кшжцы
тольк! выдатныя i добрыя адзнаKi. А шакш быць не можа. Аутарытэт выкладчыка заваёуваецца
перш за усё aca6icTbiM прыкладам.
Ю. АГАРАДН 1ЧЭН КА.

ПРЫКЛАДАМ

Кали’тэт камсамола
y H is e p c iT 3 T a .

Штаб працоуных
спрау.

N

Будзе

фБхьм аб будаушчым

й студэнцмм семестры 1966 г.
§

НА З Д Ы М К У : студэнты ф1-

Н лалагЫнага факультэта С. СуN прун, А . Пауленкоу i Л . Кл1N мов1ч у anouiHi раз пуавярсхоць
Я тнакамеры.
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Пачалася сешя у студэнтаузавочнкау. Яны з’ехалшя у
Мшск з ycix абласцей рэспубл ш . Тэта гнжынеры, рабочыя,
калгаснш, настаунш. Для ix
шырока расчынены дзверы бгбл1ятэк, чытальных залау, аудыторый. Нам, работшкам ун1версстэцкай б1бл!ятэк1, хочацца дапамагчы гм здаць як мага
лепш залил i экзамены. Безумоуна, магчымасцей для атрымання ведау тут больш, чым
дома.
Читальная зала нашага ушверштэта мае самую разнастайную лмаратуру. Тут створаны
усе неабходныя умовы для падрыхтоуи да экзаменау. Некаторых падручнкау у нас не
такмнога. Але пры правшьным
выкарыстанш ix запатрабаванш чытачоу могуць быць задаволены. На жаль, не усе чытачы усвядамляюць, як патрэбна
карыстацца падручнкам! у чытальнай зале. Кшг нгхто не па
вшей вынасщь з залы. У канцы рабочага дня неабходна
здаваць ix. Здаецца, усё велып
проста. Але некаторыя нашы
чытачы-завочн!к1 не прытрым-

лгваюцца гэтых правш. Бывав,
што на працягу цэлага тыдня
не здаюць icmri. 3-за гэтага шшыя студэнты часам пазбаулены магчымасщ атрымаць недо
ходную лма-ратуру. У першую
чаргу тэта адносщца да М. Мушэнкч з б1яфака, А. Гладкага з
гэтага ж факультэта, Л. Баркоускай з фшфака.
Мы радуемся поспехам нашых чытачоу. У паспяхова
здадзеных ijii экзаменах ёсць
нейкая кропля i нашай працы.
Кантынгент чытачоу сяр'од
студэнтау завочных аддзяленняу разнастайны. Многа добрага молена сказаць па адрасу
oieflaray. Кожны ранак мы Сустракаем знаёмыя ужо нам
твары Я. Ляскоускай, В. Дарашкев1ч. Б. Ядрышнкава.
Мы звяртае.мся да вас, таварышы
студэнты-завочню.
Прыходзьце у чытальную залу.
Тут вы зможаце добра падрыхтавацца да экзаменау. Мы будзем рады дапамагчы вам.

VW W VAAA/W W W W W VW W W W ^
Ц алж нж ! Ц ^ с ё ты 3pa6iy для та-!
; го, каб выехаць заутра на цалжную ;
■новабудоулю?
Памятай! У нядзелю, 26 чэрвеня,!
\а дваццатай гадзше пятнаццаць Mi-;
нут з М жска адпрауляецца першы<
цал1нны эталон.
А васемнаццатай гадзше ц ал кн ы я;
| атрады зб1раюцца каля Цэнтральна- <
! га Каммзта ЛКСМБ. Потым урачысты !
! марш па Ленжсжм праспекце да;
I плошчы Ленжа, дзе наля помнжа;
! правадыра будуць ускладзены квет; Hi.

За трыццаць мжут да адпрауж;
I эталона на вакзале адбудзецца мБ
; тьжг.
Ц алж нж ! Ужо сёння рыхтуйся;
!да адпраукБ Не забудзь, што форма!
! адзення парадна— выхадная.

ГПсьмо у рэдакцыю

Экзаменацыйная cecin — адказны перыяд у жыцц1 студэнтау. Д зе ix тольк1 не сустрэнеш у гэты час.
НА 3 Д Ы М К У : у б1бл1ятэцы ушверсНэта.
Фота Г. К А Д З Е Т А .

СПАКОЙ
НАМ
НЕ П А Т Р Э Б Н Ы

Л. БАРКЕВ1Ч.

Вось i прайшоу год вучобы ва
ужверсмэце. Для нас, першакурсншау-вячэрнжау, ён тольш пачатак цшавага студэнцкага жыцця.
Мы нават крыху зайздроешм тым,
хто у гэтым годзе абараняе дыпломныя работы. Для нас пакуль
тэта застаецца марай.
Хутка мы заканчваем летнюю
сеЫю. Нягледзячы на тое, што у
нас часу вельм1 мала, мы усё ж
стараемся вучыцца як мага лепш,
таму што люб!м сваю будучую
прафешю. Безумоуна не усё зау\ A A A A A A A A A A - ^ / 'y \ A A A / \ A A A A A / '\/ V \ / V V A A / V \ / \ /

У студэнтау — завочьпкау так
сами напружаны час. Iдзе экзаме
нацыйная cecin.
На здымку: студэнты. — завочniKi перад начаткам каНсультацьп.

ЦЕПЛЫНЯ НАСТАУН1ЦКАГА СЭРЦА
Anomni поз!рк у падручн1к, i Клава Ковалёва адчыняе
дзверы аудыторьй. Падыйшла да стала i з хваляваннем узяла
бшет. Людмша Аляксандрауна зашеала нумар бшета, ласкава
усзпхиуяася дзяучыне i сказала:
— Не хвалюйцеся, Клава. Спакойна пасядз1це, падумайце.
Я упэунена, вы гэтыя пыташн ведаеце.
Вось такая яна заусёды, Людмша Аляксандрауна, — ветл!вая, ласкавая. I на гэты раз Людмша Аляксандрауна не памылшася. Клава сапрауды адказвала абгрунтавана. Людм1ла
Аляксандрауна з чыстым сумленнем вывела у залковай
кн1жцы дзяучыны добрую адзнаку.
Сярод некаторых студэнтау icnye думка, што мовазнауства навука сухая i нец1кавая. Але кала лекцьн чытае выкладчык сучаснай рускай мовы Людм!ла Аляксандрауна Шаучэнка, то нават самыя непрьипрымыя становяцца на адваротныя паз1цьп. Непрыкметна, без напружання заваёувае яна
увагу cBaix слухачоу. А заваяваушы, смела вядзе ix па са
мых таямшчых сцежках свайго прадмета, суправаджаючы падарожжа жывьвп каментарыям! i самым! дакладньын тлумачэнням!. I усё гэта у яе атрьвшваецца проста, звычайна i у
той леа час па-майстэрску. Студэнт MiatBoni заслухоуваецца,
!дзе за чароуным апавяданнем Людм1лы Аляксандрауны. На
ват тыя, што любяць пазаймацца на занятках нечым 1ншым,
на лекцыях сучаснай рускай мовы усе свае справы адкладаюць у бок. Адсюль i BbiHiiei: ycel нашы студэнты любяць i
паважаюць курс сучаснай рускай мовы, любяць i паважаюць
выкладчыка гэтага курса Людмшу Аляксандрауну Шаучэнка.

Г. УЛАД31М1РАУ.

Паважаная рэдакцыя га
зеты «Беларускь ynieepciтэт»! Дазвольце мне приз
вашу газету ад душ и падзякаваць старшага выкладчыка кафедры замежных мовау
Казакев'ш Марыю Сямёнауну за яе карпатл'шую работу
са
студэнтам1-завочн1кам1.
Дзякуючы яе Закладным рэцэнз'1ям на контрольная ра
боты. вусным i шсьмовым
парадам, я змог за тры гады
вучобы нядрэнна авалодаць
нямецкай мовай.
А . К У Р Б А Ц К/,
студэнт-завочн1к
трэцяга курса г'ютфака.

Гэта прауда: той не
адчуу сябе па-сапрауднаму студэнтам, хто не
быу у штэрнаце. Нялёгка, бясспрэчна, адвыкаць ад дамашняй утульнасщ,
але затое самастойнасць мае
свае перавап. Уласна кажучы,
тыя, хто жыве у натэрнаце па
Кастрычнщкай вул1цы, не л1чаць
што яны не дома. Два лёгк1х пяц1павярховых корпусы, як1я злучаны пам1ж сабой шкляной галерэяй, зручна размясц1л!ся на беразе Свшлачы. На гэты будынак
звяртаюць увагу усе прахожыя
i у душы зайздросцяць яго жыхарам. A ix у 1нтэрнаце 1070
чалавек — маладых, непаседли
вых.
Прасторны шкляны вестыбюль застаулены кветкам!. Ён
нагадвае сад. Тут утУльна 1
прыгожа.
У правым крыле жывуць riсторык1 i матэматыкн У ле
вым — фшшп Але тэрытарыяльнага падзелу пам!ж iMi не icнуе. Тут, у сва1м доме, усё
агульнае. А як жа шакш? Клопатау у камендантау гэтага вялшага дома Марьи 1ванауны Кавецкай i Вольг!
С1ланцьеуны
Кл1мов1ч зашмат.

сёды было добра. Часам даводзБ
лася каму-небудзь i пакрыудзщца. Часцей за усё гэта было
на семжарах, або залшах.
Заужды прыклад у вучобе i паводз!нах паказваюць студэнтыжурнал!сты А. Тарашкев1ч, Л.
CiniHa, Е. Някрасава i жшыя. У
ix нядрэнная падрыхтоука па ycix
прадметах. Таму яны так добра
адказваюць на экзаменах. У ix залжовых кн1жках тольш «добра»
i «выдатна».
Надыйшло лета. Хутка у нас
KaHiHynbi. Але i у гэты час мы
будзем напружана працаваць. У
нас адна запаветная мара —
стаць высанаадунаваньш спецыяnicTaMi. А гэта значыць, Hi XBiniны спакою. Праца i тольк1 праца.
М. М1ХАЛАП.
п ер аш к ад ж 'а е
працаваць. Глядзець за чысщнёй у штэрна
це—справа ycix
яго жыхароу. Так
заусёды вядзецца у добрым до
ме. У студсавета i саштарнай
KaMicii многа клопатау, але ж
i вынш добры: навокал Hi пылшш, люба паглядзець. У вестыбюл1 вывешаны граф1к адзнак за чыещню. Па-KOi 112
(стараста А. ПУгаука), 305 (стараста 3. Сянько), 503 (стараста
А . БН.но) кожны раз атрымль
ваюць «выдатна».
Ранак у штэрнаце пачынаецца заусёды шумна, весела. Усе
кудысьщ спяшаюцца. I здзауляцца няма чаго — щзе сефя.
Трэба паспець паснедаць. Доб
ра, што сталовая побач. Патрэб
на толы-ci спусщцца на першы
паверх, 1 да вашых паслуг доб
ры абед, або сняданне. Адчыняецца сталовая у сем гадз1н ран1цы — таксама добра для сту
дэнтау.
Камендант М. I. Кавецкая задаволена cealMi жыхарамп
— Хоць i гарэзл!выя, але ж
1 справу любяць. Яны двойчы
шчасл1выя: вучацца ва ушверсь
тэце i жывуць у так1м добрым
1нтэрнаце.

СПРАВЫ 1НТЭРНАЦК1Я
— Цяжкавата, — прызнаецца
Вольга С1ланцьеуна, — спрау
нямала, ды i жыхары нашы непаседл1выя.
У кожным naKoi
1нтэрната
свае радасщ i свае клопаты.
Першы паверх. Пакой 211.
Тут жывуць хлопцы-псторыю.
Пяць ложкау, стол, у куце на
тумбачцы магштафон. Проста i
па-хатняму вельм1 утульна.
Трэц1 паверх. Пакой 308. А
тут жывуць дзяучаты. Дома
тольш адна, Ларыса Хом1ч, студэнтка трэцяга курса Пстфака.
— Вам
тут
падабаецца
жыць?
— Вельм1.
У пако1 гарыць настольная
лямпа i мягк1 паузмрок робщь
яго асабл1ва утульным. На ста
де — кветш. Не хочацца 1сц1.
Мабыць, гэта — прафеЛянальна-дзявочае: любы куток рабщь
утульным.
У самым- канцы калщора —
кухня. I тут, у асноуным, гаспадараць дзяучаты. Вось i зараз
кгшць чайн1к, варыцца суп.
У штэрнаце чатыры чытальныя залы. У ix uixa, шхто не

С. САЗОНАВА.

ПЕРШАКУРСН1К BIKTAP ДЫБА
Каш я працавау тэхнолагам
па рамонту рсшкавага цэха,
мне па службе нярэдка даводзшасй мець справу з начальнисам службы энергетыка цэ
ха, старшим шжынерам-энергетыкам, Вштарам Дыба. Слу
жбы мехашка i энергетыка узагмазвязаны i здаралшя выпадni, кал1 на мяне i BiKTapa ускладвал! адно i тое л: задание.
I я адчувау, што маю справу з
чалавекам, яш ведае сваю ра
боту, можа забяспечыць той pi
шшы участак працы квал1ф1каванынп электрыкамп Дяпер,
кал1 я працую шжынерам па
тэхшцы бяспеи завода, а Дыба
застаецца на ранейшай пасадзе, мы зноу-таю час-ад-часу
сустракаемся па службовых
справах, i у мяне склалася давсш пэунае уражанне аб гэтым чалавеку.

усё хапае часу. Ён — дружыншк i член таварыскага суда, рэдактар насценнай газеты
«Ролшавец», намесшк-старшыш маладых сиецыяластау завода.
Не так дауно ён радасна
паведаину мне:
— Ведаеш, Школа, я уступаю у партьпо.
Што ж, у добры час!
Тэта усеоакова pa3BiTbi чалавек. 3 iM можна пагутарыць
на тэмы TBXHiid, будаушцтва,
лИаратуры i мастацтва.
Кал! я сустрэу яго ва ушверсшце, то шчыра здз5в!уся:
— BiKTap што ты тут робил?
— Займаюся на першым
курсе истфака...
— Ты, начальное службы
энергетыка цэха, i раптам —
псторыяг? _ здзпнуся я.
— Ведаеш, — адказау Вгктар, — стаць историкам— мэта майго жыцця. Проста, у
свой час абставгны склалшя
так, што я вымушаны быу
пайсщ у элетратэхтчны тэхшкум. Але вось цяпер мара
мая пачынае здзяйсняцца.
Як вучоба? — щкаулю-

П рацорны
^
Упершыню я'пачуу
|
к аб гэтай Kpaine у
дзяцшстве.
| раншм
у
школе...
Ц Здаецца
Так...
Вядома,
у
школе...
У пятым класе ужо ведау яе
» герояу, славутых людзей. Больш
^ за ycix мне падбауся Эм1ль. I яшчэ я ведау, што у гэтай краше
f жывуць чэхг i славаю — добрыя,
цудоупыя людзь I захацелася мне
паглядзець на «Злату Прагу», убачыць майго люб1мага Затопека.
% Але пакуль гэта бьш толью мары.
Я стау працаваць. Тры гады
прайшло. Потым адслужыу армда.
Пастушу ва ушверсНэт. А надзею
усё трымау у сэрцы. Думау так:
«Закончу ушверснтэт, папрацую, i.

семестр /9 6 6
— Дык вы таксама
едзеце?
— Так, братка, будзем разам праца
ваць
— Працаваць?..
— Так... Гэта ж будаушчы ат
рад фармдруецца. А чэхаславацшя
камсамольцы будудь у Мшску да
мы узводэщь. Сваеасабл1вы абмен
вопытам. Некалью тыдняу будзе
прадастаулена i для азнаямлення
з мясцшам1 дружалюбнай крашы.
Ну як, згодны?
— Вядома!
I запрамянела, залшася шчаслн
вым святлом мая запаветная мара.
Л. ЗД А Н О В 1Ч .

МНЕ У С М!X Н У Л ЛС Я ПАРА
паеду!.. ПрьгвНанне, Прага!»
...Але зусгм нечакана ласкава
усм1хнулася мне надзея i сказала:
— Тут у нас ад ушвератэта
трыццаць чалавек зб1раюцца у Чэхаславаюю. Можа паедзеш?
— Жыццё цудоунае i здзц'ляючае!—узрадавауся я.
— Хлопцы, у нашым палку папауненне!—раптам усклжнуу нехта.
Аглянуу.ся. За мной свяцшся
радасньпш тварам1 аднакурснш
Вщя Поляк, Валодзя Гулев1ч, Iра
Шумко.

f 1ВЯЕЯЯЯЯВВЯЯ11НЯЙЙИВМВННВ!1ЯЯВВЯВЯНВЙЯЯЯЯНВЙЯНВЯЯЯВВНЯЯЯаЯ11ВЯЯ11111КВЯВ11ИКПЯЯ1ЯЯЯЯЯ1НВМЯ1М11ШДО1*НЯЯ1КЯННЯЯ1КЯ1В11В1

g

|
0

Сустракай нас цал!на
Ц а л ш а ... Будоул1, бадзёрыя п е с т ...
X i6 a гэта можа не хваляваць юначае
сэрца? Там у кожны год усё новыя i новыя атрады цал1нн!кау насяляюць «блат т н у ю планету»...
Сёлета паедзе на цалш у i шмат xiM iкау. Вопытам працы на будоулях рэспублн-u нашы рабяты' даказал1, што з
кельмай i лапатай яны знаёмы добра.
Работа па аргаьпзацьй атрадау пачалася дауно. У першыя ж дн1 колькасць
заяу перавы сш а сто. Права называцца
членам атрада атрымал1 лепшыя з лепш ы х. Гэта студэнты. як1я был1 прыкладам у вучобе i дысцыпл1не.
Асноунай задачай атрада з ’яуляецца
буд ж н щ тва жы лы х памяшканняу i жывёлагадоучых ферм у саугасе «Краснапольсщ » Уральскага раёна.
Х утка дзень ад'езду. У кожнага з
нас зараз на вуенах i на сэрцы адна мелодыя: «М ы рождены, чтоб сказку сде
лать былью».

А

п а к у л ь што
cecin

Напружаны час цяпер у ф1з1кау. CeciH —
месяц сустэматычных атак, часовых перадыр
На Mincici падшыпшкавы за
шак i рашаючых перамог.
0
вод Вштар прыйшоу электрыД оуп i цяж-Ki шлях да ф1н1шу, але тым не
Ц
кам у 1 9 5 1 годзе. Потым вучоба у тэхшкуме, ям ён окончыу
§
менш ён не страшны i для першакурсшка.
1 96 1 годзе. Пасля гэтага —
й
Яшчэ б, у яго за сшною сталы вопыт: друг! се
двухгадовыя курсы шжынерау.
0
местр
змагаецца хлопец з с]э1з1чным1 i матэмаДыба вырасщу шмат ква.ш|
фшаваных электрыкау. Аднотычным; формулам!!
___
сшы з падначаленьпуц у В1ктаА як жа быць з трэщм, працоуным семест
ра роуцыя i простыл. Але не
й
рам?
Щ упэунена будзе адчуваць сябе ф1з;к
пашбрацшя.
ся я.
на
далёкай
студэнцкай планеце? Спытай у
Служба энергетыка ролнса— Цудоуна! — адказвае g
вага цэха нярэдка займае перДыба.— Толью вось мовы, н я - |
кожнага байца атрада «Аэлпа» i ты атрымашыя месцы па заводзе у спамецкая i лацгнокая, мне цяж- 0
еш дадатны адказ. Хлопцы ужо цяпер жывуць
борнщтве. Фотаздымак BiKTa
ка даюцца. Але спадзяюся, $
дружнай
сям’ёй. Поуным ходам 1дзе работа
pa — на заводскай Дошцы гошто з iwi справа пойдзе добра. S
нару па рацыяналгзацьи.
рэдкалеги
газеты «Гаворыць планета Цал1М. ВЯРШЫН1Н,
Дыба
велыш
актыуна
студэнт другога курса
на» — асноунага прапагандыста i аг1татара
удзельшчае у грамадскай рабогштфака вячэрняга
атрада.
М. В А И Ц Е Н К А .
це, i нават дзуна, як у яго на
аддзяленкя.
«Ёсць i традыцыйная ца• оооооос>с<юс<х)ооо<>ооос<хо<>с<кк\^>с<<^^
<>с<>с>сю<х>о<х>с<>ос<><*х^х><*с<>о<>с><>оо<х>оск>^^
л1нная б!бл1ятэчка, — гаво
1. fepoi Савецнага Саюза —
6. А. !. Радз1мцау. На берагах
рыць камсамольсю важак
мапляучане, Мшск, «Полымя»,
Мансарэса i Волг!, Петразаводск,
1965 г.
Карэльсн., нн1жн., выдавецтва,
атрада Валодзя Шапашш2. А. I. Захаренка. Расказ аб
1966 г.
кау,—наш падарунак юным
адважных. (Хойншская падполь7. А. Э. Экштэйн, Гады баявых
казахсюм сябрам».
ная аргажзацыя. Данументальная аповесць). M iH CK, «Беларусь»,
i працоукых подзв!гау. (1 9 3 7 — 1 9 4 5 ). (Маладому камун1сту аб ri1965 г.
сторы! КПСС). Маснва, Пал1твыдавецтва, 1966 г.
Нямала у нас музыканта}',
3. Г. 0. Набатау. Н)ныя падпольшчык!. (Камсамольцы Е!цеб8. I. Ф. ФЫ пау. 3anicHi аб «Третьем
рейхе». Маснва, «М!жнаспевакоу, хоць зараз гатовы
скай вобласц1 у гады Вялжай Айчыннай вайны). Маснва, Пал!твыродныя аднос!ны», 1966 г.
даць канцэрт. 3 TaKiMi юна
давецтва, 1966 г.
9. Вельц Гельмут. Салдаты, ян1м здрадзш!. (Зап!ск5 былога афГ
кам! не засумуеш на плане
4. М. Л. Палявоускп Аповесць аб юнай разведчыцы. Маскза,
цзра вермахта). Пераклад з нямецкага. Маснва, «Мысль» 1965 г.
Пал!твыдав8цтва, 196 6 г.
це Цалша!

ШТО

ЧЫТАЦЬ АБ ГЕРОЯХ

5. А. Ф. Юдзянкоу. За вогненай паласой. (Партызансю рух на
смаленшчыне). Маснва, Ваенвыдавецтва, 19 6 6 г.

10. Ю. Д. Бэдз1н. Палк! !дуць на пераправу. Раман. Пераклад з
украшскага. Маснва, Ваенвыдавецтва, 1965 г.

А пакуль што сешя...
У л. З У С Ь ,
нампал1т атрада «Аэл1та».

Амаль кожны з ix не раз задумвауся над тым, ЯК1М хвалюючым I
радасным будзе гэты момант, кал1'
яны выпускний здадуць апошшя эк
замены i атрымаюць нак1раванне на
работу.
I не тольк'1 задумвауся, але i прыкладау нямала с:л каб папоунщь
свае веды i стаць высокаадукаваным
спе1{ыял1стам. I вось ён хвалюючы i
радасны момант.
На здымку: ' выпускной—журналСсты здаюць anouini экзамен.
Фота Г , Кадзета.

Б р ы га н ц н а у з ы м а е в е т р а з !
— Студэнцш будаушчы атрад Мшска гатовы да адпрауш на рабо
ту С/ Цюменскую вобласць. Усе члены атрада паспяхова здал1 ceciio.
Настрой бадзёры, баявы. Гатовы да ycix выпрабаванняу.
Камандз1р атрада Аляксандр Н Я Х А Й Ч Ы К .

...Дзвесце юнакоу у аднолькавых зручных, элегантных касцюмах выстраШся на плошчы
перад
стал1чным
вакзалам.
Праз нейкую гадз1ну яны адправяцца у далёкую дарогу.
Канчатковы прыпынак — малады паселак у ci6ipcKaft тайзе —
Нафтаюганск.

Студэнцк1 атрад едзе будаваць там жылыя дамы.
— Ваш атрад — гэта першая
ластаука, якую пасылае беларускае студэнцтва на будаунн
чыя пляцоук1 крашы, — гаво
рыць студэнт-ф1зш ушверсйтэта
1гар Шынгель. — Няхай пер
шая старонка у neTanice працоуных спрау будзе самай яр-

кай, самай запакпнальнай. Моцяых рук вам, добрых поспехау.
Вяртайцеся з перамогай!
Натан Вел1ков1ч, нампалИ
Уральскага абласнога будаунГ
чага штаба, уручае ад’язджаючым с1мвал1чны падарунак —
кельму:
— Прымще яе, сябры. На
працягу двух месяцау
гэта
кельма саслужыць вам добрую
службу. Магчыма я скажу некальк1 гшербал1чна, але няхай
яна стане вашай пуцяводнай
зоркай.

Апошшя пощсю рук, апошн1я
абдымкп
I хаця у так1 момант не вельMi хочацца перашкаджаць людзям, давайце паслухаем, што
яны гавораць.
Аляксей Сцепанкоу, студэнт
ушвератэта:
— Мы з «АэлНы», лепшага
студэнцкага атрада рэспубл1ш
м1нулага г<5да. I сёлета едзем
амаль усе. Сваю марку будзем
трымаць высока.
Ну, а пра мяне кажуць, што
я нарадзЦся з сякерай у руках,
Трэц1 год брыгадзхрам цесляроу
буду.
Ала Асташонак, студэнтка
радыётэхшчнага шстытута:
— Мне было цяжэй за хлопцау трапщь у атрад. Дзяучат

тольк1 пяцёра едзе, а жадаючых
было вунь колькП Дапамог во
пыт. Я цалшнща са стажам —
друп год еду.
I, нарэшце, — Саша Няхайчык, камандз1р атрада, студэнт
радыётэхшчнага шстытута:
— Для мяне Нафтаюганск
амаль родны. Я два разы быу
там. Месца, скажу шчыра, прыгошае. Векавая тайга,
рака
Юганка.
Яшчэ адно. Разам з HaMi у
пасёлку будуць працаваць маскв1чы. Значыць, будзем спаборьнчаць 1, вядома, сябраваць.
...I вось перон вакзала. Разв1тальны гудок лакаматыва, i
дзвесце пасланцоу м1нскага сту
дэнцтва стартуюць у працоуны
семестр.

С. СЯРГЕЕУ.

ТВОРЧАСЦЬ

Верная
Вясна першага пасляваеннага года. На тэты
раз яна штосьж спазжлася.
Аднойчы апоудж да вёсж данёсся далёж гул
трактара. Лида выйцдп на вулщу сустракаць незнаёмага госця. Тэта быу даваенны працаунж
налгасных палёу, старэньж «ХТЗ».
— Глядзще, наш Вштар,— выказауся хтосьць — Ui на да нас ён часам едзе?
Пажнуушы свежы след на маладой прыдарожнай траве, трактар спыжуся каля калгаснай кан
торы. Устанавжася нечаканая цш ы ня. Малады
трактарыст устау з сядзення i звонжм голасам
выгукнуу:
— Шчырае прывканне землякам. На падмогу
прыехау. Ян, прымеце?
—
Прымем, прымем, Фёдарав1ч, — загаваpbmi наперабой хлебаробы.
Вжтар
упершыню
пасябравау з трактарам. Скончыушы курсы пры МТС, вясной
ён папрайуся у родную вёсну. I вось ён сярод
ceaix аднавяскоуцау, я т я на яго, яшчэ нявопытнага мехашзатара, ускладваюць свае надзеь Гэтым майсжм днём i пачалкя працоуныя будж
сельскага мехажзатара. Ён уздымау першыя пла
сты залежы.
Пасля рэаргажзацьн МТС BiKTap Чыгрэцж застаецца працаваць у родным калгасе. Яму даверыл1 трактар «Д Т-54». У той год Вштар Фёдараein апрацавау больш тысячы гектарау мяккага
ворыва. Яго старанная праца была адзначана урадавай узнагародай — медалем«3а працоуную адзнаку».
Кожны год BiKTap Фёдарав!ч выходз1у пераможцам у сацыялктычным спаборнщтве сярод

ЗАВ0ЧН1КАУ

Да

калгасных мехажзатарау. Але
не тольж адны гектары мяк
кага ворыва турбавалi маладога камужста. Друпя трактарысты таксама працавал1 не
горш за яго, але якасцю пахвалщца не маглй Аднойчы на адным з партыйных сходау BiKTap Фёдарав!ч павёу такую гутарку:
— Вось сёння мы прымаем сацыялютычныя
абавязацельствы. Зноу гектары, нормы, выпрацоуж. А пра якасць — Hi слова. A xi6a тэта не
асноуны паказчык нашай работы?
— Правшьна, Фёдарав!ч, — падтрымал! яго
KaMyHicTbi. — Пара i за якасць брацца. Сее жшы
трактарыст, а на пол! што Hi крон, то arpaxi.
Неузабаве камун!ста т. Чыгрэцкага выб!раюць
старшьшёй трупы народнага кантролю. I тут В ж 
тар застауся верны сабе. Ён многае робщь, каб
ажывщь работу народных кантралёрау. Не салодка жывецца цяпер розным бракаробам i аматарам пагрзць руж каля арцельнага дабра. Аднак,
кгп\ мехажзатар дапускае брак у рабоце з-за адcyTHacpi вопыту, Вжтар Фёдарав!ч стараецца дапамагчы яму, падкажа, як зрабщь лепш. Нядауна
мехажзатары кагласа павшииавал! свайго таварыша з новай урадавай узнагародай. За грамадскую
работу ён узнагароджаны Граматай Прэзкыума
Вярхоунага Савета БССР.
3 кожным годам перадавы мехажзатар павышае сваё майстэрства, даб1ваецца новых поспехау. Трэц! год яго трактар працуе без кажтальнага рамонту. У мшулым годзе са CBaiM напаржкам Фёдарам 1ванчанкам т. Чыгрэцж апрацавау
1186 гектарау мяккага ворыва. Многа клопатау
у мехажзатара i цяпер. Зараз ён вьжонвае палявыя работы.
Б. ПРОШКА,
студэнт першага курса аддз. журналкты ж
завочнага факультэта.

Л ю б i мы
прад мет

у лады

БЕЛАРУСК1 НАРОДНЫ УН1ВЕРС1ТЭТ
У МАСКВЕ
Лета 1918 г. Савецкая Рашя
сш'снута кольцаМ1 контррэвалюцьп. Большая частка Беларуй
акушравана нямецшхп 1мперыялютамь Па заклшу старшын1 Савецкага урада Ул. I. Лен1на мйльёны рабочых i сялян паднял1ся
на абарону заваёу Вялжага Кастрычшка. Але i у тэты цяжк1
час Савецк1 урад клапац1уся аб
культуры. Усё раб1лася дзеля таго, каб узняць культурны узровень вызваленых ад царскага
прыгнёту працоуных мае. Вял1кую
культурна-асветную работу сярод
эваку1раванага з Be.iapyci насельнщтва праводз1у Беларуск1 Нацыянальны Камюарыят. Ен быу
створан па дэкрэту Ул. 1. Лешна
на правах аддзела пры Наркамнацы РСФ СР.
У
Цэнтральным дзяржауным
apxiee Кастрычнщкай рэвалюцы1
Б ССР знойдзена справа аб арган1зацы1 i дзейнасц1 Беларускага
Народнага ун1верс1тэта у 1918 г.
3 справы в1даць, што у памяшканн1 Маскоускага педагаг1чнага
шетытута 1мя П. Г. Шалапуц1на
(на Дзявочым пол]) у лшен1—
жшуш 1918 г. працавау Беларуси!
ушверштэт, арган1заваны Бела.
pycKiM Нацыянальным Кам!сарыятам. У iM штодзённа, у вячэрш
час чытал1ся лекцьи па ricTopbii,
эканом1цы, геаграфй
Беларус1,
па ricTopbii сацыял!зма i рэвалюцыйнага руху.
Яшчэ задоуга да адкрыцця ун1верфтэта Белнацкам апублжавау
у цэнтральных i ryoepancicix га

зетах аб’явы аб тым, што з 1 лР
пеня 1918 г. адкрываецца Бела
руси! Народны ушверптэт.
Да чытання лекцый ва уш'верНтэце был1 прыцягнуты вядомыя
спецыялшты з вышэйшых навучальных устаноу Масквы. Сярод
ix быу выдатны вучоны акадэм1к
Д . Н. Анучьга, якога высока цан1у Ул. 1. Ленш.
14-гадзшную лёкцыю па ricTOрьп народнай адукацьп у Беларуci прачытау выдатны руск! г1сторык-славкт прафесар А. Н. ЯНнск1, па эканом1цы сельскай гаспадарк! леицьп чытау вядомыстатыстык прафесар А. Ф. Фартунатау; па псторьп БеларуН чытау
леицьп прафесар В. I. ГПчэта, па
беларускай мове— дацэнт П. А.
Растаргуеу. Ц1кавую лекцыю на
тэму «Элемент тэатра у народнай
беларускай паэзг!» прачытау вядомы pycKi этнограф !3. Н. Дабравольею, а агляд беларускай л1таратуры 3pa6iy паэт Ц1шка Гартны (Д. Ф. Жылунов1ч). Акрамя
таго, на Усерасшсюх настаун1цк1х
курсах слухачы ун1верс1тэта праслухал1 лекцы! А. В. Луначарскага, В. П. Пацёмкша i 1'ншых дзеячоу народнай адукацьп.
Беларуси! Народны ушверштэт
у той час адыграу вялжую ролю.
£н дау настауншам веды па псто.
рыi, эканом1цы i народнай адука
цьп, як1я бьш неабходны для
карэннай перабудовы школы на
новых, па-сапрауднаму народных,
асновах.
М. KAMIHCKI.

АД 31Н 3 ШЭДЭ^РАУ
ТРЭЦЦЯКОУК1
Творчасць аднаго з вцнепшых
русктх мастакоу I. Я. Рэгпна разв1валася у гады, кал1 Pacia перажывала перыяд падрыхтоукт на
родных рэвалюцый. «Я чалавек
GO-x гадоу...— nicay мастак, —..лмкнуся увасобщь мае
у
праудзе; ...сапрауднасць занадта
абуральна, каб са спакойным
сумленнем вышьгваць узоры...»
I у гады жорсткай царская
рэакцьн, разгра>пушай рэвалюцыйна-народн1ц1Я рух, у Рзпша
з’яуляецца задума гктарычнай
карщны— «1ван Грозны i сын
яго 16 лктапада 1581 года».
HanicaHa была карц1на у 1885
годзе. Сюжэтам для яе мастак
узлу г1старычную падзею — 16
лктапада 1581 года 1ван Грозны
3a6iy свайго сына царэв!ча 1вана.
Ад чаго адбылася сварка гшнж
бацькам i сынам невядома. Але
учынак Грознага растлумачваецца дзьвумя асяоуншп умовам!:
барацьба з баярамц як!я не жада.Ti умацавання цэнтрал1заванай
Маскоускай дзяржавы, развша у
дара крайнюю падазроннасць, а
становинча неабмежаваннага самадзержца прывучыла да самаулады i нявытрымцы у гневе.
Хто быу у Трэццякоускай галярэ1 у Маскве, той бачыу, як
незвычайна гзта карцша па ci.ae
пс!халаг1чнага раскрыцця харак-
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Мжалай Сцяпанав1ч зайшоу на
кватэру да Вайля Макарав1ча.
Той падзял1уся планам! на будучае, пазнаём!у з падшыукам!
газет, дзе был! змешчаны яго
творы. М!калая Сцяпанав!ча заuiitaBiy адзш з !х — «На спатканне».
■ — Вайль Макарав1ч, тэты
верш мозкна пакласц! на музы
ку, — прапанавау ён.
Праз некалыа дзён музыка
была нашеана. Хвалявала адно:
4 i прыжывецца песня, щ узрушыць людзей.
Вучщ старэйшых класау развучы л 1 новую песню i на каст-

тару людзеп i майстэрству выкаиання. Здаецца, што ты незнарок
Tpaniy менав1та у тую мшуту, ка.'й цар уекочыу з крэсла i са
злосцю ударыу сына у скрошо.
Топ удау, зыходзячы крывёй.
Апамятаушыся, бацька exaniy
слабеючае цела сына, сутаргава
sauienyy рукам1 рану, з якой па
твары i шьп царэв1ча цячэ кроу
i капае на падлогу. Твар дара бе
лы, вочы шырока раскрыты. Ён
прыцккае да слое сына, нгбыта
хоча звярнуць яму жьщё.
Царэв1ч абмяк, бясс1льна звеciy галаву.
Левая яго рука
здранцвела, ynipaeppa у падлогу,
а па белай, пакуль яшчэ не
астыушай шчацэ, коцщца жывая,
горкая сляза.
Ён адчувае пакуты бацып, ра
зумев, як яму цяжка, i слабеючай
усмешкай даруе бацьку ягонны
учынак.
У гэтай рэал1стычнай карц1не
I. Я. Рэши змог паказаць ricTaрычнага героя, як жывога чалавека, як супярэчлгвую асобу,
здатную, як- i усе людз1, на дабро
i зло, на пакуты i раскаяние.
Акрамя гэтага мастак змог пака
заць дэспатызм i тыран1ю цароу.
У anoiuniM— грамадскае гучанне
карцшы.

I. ШПАДАРУК.
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Тэорыя i практика друку —
адзш з вядучых прадмегау
па аддзяленш журналктыш фп
лалапчнага факультэта. Та му
зразумела з якой сур’ёзнасцю
i удумл1васцга падыходзяць да
яго студэмты першага курса
вячэрняга аддзялення.
Акрамя
лекцый i семжа- ш ш ш
рау
на факультэце праводзшся адкрытыя занятий на
якнх абмяркоувалкя выступленш студэнтау на старонках
газет i часошсау. Расказы i
замалёуш Дзм!трыя Крымава,
Людмилы Крашчанка, Уладзп
Mipa Дарашэв!ча i гншых пакжул! аб сабе добрае уражанне.
Закончыуся
вучэбны год.
Вячэрнжау сёння можна сустрэць усюды. Адны старанна
каиспектуюць працы Ул.
Ленша, друпя вывучаюць пастановы
ЦК КП СС аб дру
ку, трэщя паутараюць пропдзены
ыатэрыял.
Кожны
пав! пен прыйсц! на экзамен з
добрыхи
трывалым1 ведамц
яшя ён набыу за год вучобы
ва ушверйтэце.
Ул. ГЛ1НН1К.

Ля стала —двое: настаушк
Моладаускай еярэдняй школы
Вайль Макарав1ч Туркев1ч i
выкладчык музыш той жа шко
лы М1калай Сцяпанав1ч Юрко.
Юрко час ад часу адрываецца
ад нотнага сшытка i лёпам дотыкам пальцау кранае перламутравыя клав1шы баяна. I нараджаецца музыка. Вайль lVIaкарав1ч Уважл1ва прыслухоуваедца да кожнага гуку. Xi6a не
щкава паслухаць, як словы яго
новага верша нараджаюць му
зыку?
...1х творчая дружба завязалася летам мшулага года. Неяк
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рычн!цшя святы выступ1л! на
ецэне сельскага Дома культуры.
Набл1жал1ся провады вясковых хлопцау у армш. У калгасе
рыхтавал!ся да вечара новабранцау. Як правша, прауленне арцел! рыхтавала каштоуныя падаруню,
самадзейныя артысты — цшавы канцэрт.
— А мы, Мжола, я т падарукак паднясём нашым гвардзеицам? — спытауся Вайль 1У1акаpaBi4.

— Новую песню.
Да урачыстасцей песня была
гатова. Прызыунш! прынял! яе,
як самы дараг! падарунак.

Шмат працуюць моладауешя
талент, шчодрасць душы, цеплыню пачуццяу
яны аддаюць людзям. I што галоунае — necHi прыжываюцца,
быццам маладыя дрэуцы. Дзве з
ix — «Маладыя педагоп», «Пе
сня прызыушка» — перадавал!ся па рэспублшанскаму радыё.
— Заязджаю неяк у вёску
БУсу, — успамшае УИкола Юр
ко, — i чую:
Як апусщцца ласкавы вечар,
I як травы заенуць, лазняк1,
Я чакаю з табою суетрэчы
За еялом ля задумнай ракт
— Радасна, што наша песня
палюб!лася моладз!.
М1калай Сцяпанав1ч, акрамя
заняткау у школе, шруе калгасным хорам, у яшм нал1чваецца
звыш ста чалавек. Дароп, заве-

neeeHHiKi. Свой
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яныя глыбок!м снегам, парэзаныя на астраук! вясновым! ручайкам1, кл!чуць яго у AcayHiцу, Бусу. Тут яго чакаюць як
шраушка хора, дарадчыка, настаушка.
Вайлю Макарав1чу таксама
хапае спрау: ён рэдактар калгас
най насценнай газеты.
Нягледзячы на занятаедь, сябры знаходзяць час, каб пабыць
разам. У ix жыцц! ёсць агУльнае: любоу да палескага краю,
роднай вёсш, любоу да мастацтвэ

М. ПАНАСЮК,
студэнт першага курса
аддзялення журнал!стыга
завочнага факультэта.
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