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Пролетарыі ўсіх краін, еднайцеся!

Няхай жыве 1 Уая— дзень міжнароднай салідарнасці працоўных, дзень брацтва рабочых усіх краін!
Вышэй сцяг пролетарскага інтэрнацыяналізма!
Пролетарыі ўсіх краін, еднайцеся!
Брацкае прывітанне ўсім народам, якія змагаюцца за мір„ за дэмакратыю, за соцыялізм!

прафкома' і мясцкома Белар уск ага дзярж аўнаіа універсітэта імя В. І. Леніна
№ 10 (223)
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Мільёны простых людзей, якія жы- тыі Совецкага Саюза. Гэты заклік
вуць пад рознымі шыротамі, па роз. будзе прыняты нашымі вучонымі, як
пых кантьшентах, выходзяць сёння баявая праграма далейшай дзей.
на вуліцы-, каб яшчэ раз прадэман. насці на карысць сваёй Айчыны. Ён
страваць адзінсгва сваіх радоў, сваю абавязвае навукбвых работнікаў на.
непахісную рашучасць упарта зм а. іііага універсітэта лепш і болып ін - !
гацца за шчасце працоўнага люду. тэнсіўна распрацоўваць
навуковыя !
На алых палоткішчах і транспаран. праблемы, неабходныя для комунітах, на многіх мосах будзе вьіведзена стычнага будаўніцтва, каб новымі
слова «М ір». Міру па. ібуюць усе навуковымі працамі ўнесці ўклад у
людзі добрай волі.
агульную баоацьбу совецкага народа
' У авангардзе перпдавых змагароў за сваё вялікае будучае.
аа мір ва ўсім свеце ідзе Совецкі
'Саю з, паказваючы шлях да новага,
шчаслівага жыцця.
Совецкі парод
адзначае гэты дзень новымі поспеха.
■УІ на ўсіх у д стках гаспадарчага і
культурнага будаўніцтва.
Радасна
б’ецца сэрца пры думцы аб тым,
што зроблена совецкім чалавекам за
апошнія гады. Непазнавальна змя.
(**
няецца воолік нашай Радзімы. Р а .
стуць гарады і вёскі, заводы, шахты, электрастанцыі, узнімаюцца міль.
ёны гектараў цал.інных земляў, ства.
раюцца новыя моры,
арашаюцца
пустыні і засушлівыя стэпы.

Май прншел,
Краснв н наряден,
В ярком солнце,
В цветах весны.
Расчесал
Шелковнстые прядн
ІІышных ознмей,
Крон лесных;

У першы.ч р'адах будаўнікоў кому- ,
нізма побач са старэйшымі тавары.
шамі крочыць моладзь, слаўныя комсамольцы—веркыя памочнікі
Комуністычнай партыі. Сваёй самаадданай
прццай, уменнем
перамагчы ўсе
цяжкасці і дабіцца перамогі Ленінскі
Комсамол заслужыў любоў і павагу
ўсяго совецкага народа. Авалоданне
ведамі стала жыццёвай
патрэбай
совецкай
моладзі.
Першамайскае
спята студэнты Беларускага дзярж аў.
кага універсітэта імя В. I. Леніна
адзначаюць ковымі поспехамі ў вучобе.
Набліжаецца летняя экзаменацый- !
ная сесія. Перад намі стаіць задача—правесці яе на высокім узроўні,
I дабіцца таго, каб дрэнных і здаваль.
пяючых адзнак не было ў экзаменацыйных ведамасцях.

На базе росту народнай гаспадаркі дасягнуты значныя поспехі ў спра.
ве далейшага ўздыму матэрыяльнага і культурнага ўзроўню жыцця
нашага народа
Рашэнні партыі і
ўрада намецілі новую праграму д а .
лейшага развіцця прамысловасці і
У светлы дзень Першамая Цэнсельскай гаспадаркі.
тральны
Камітэт
Комуністычнай
У вялікай працы па пераўтварэнню партыі Совецкага Саю за звяртаецца
ў жыццё планаў, намечаных партыяй з заклікам да нашай моладзі: «Юнакі
і ўрадам, вялікую ролю заклікака і дзяўчаты, наша слаўная совецкая
адыграць совецкап навука. «Работ. моладзь! Больш актыўна ўдзельні.
нікі навукова-даследчых устаноў і чайце ў гаспадарчым і культурным
вышэйшых
навучальных
устаноў! будаўніцтве, ва ўсім грамадска.паліРухайце ўперад совецкую навуку і тычным жыцці краіны! Настойліва
тэхніку! Смялей разгортвайце кры. вывучайце дасягненні перадавой натыку недахопаў у навўковай рабоце! вукі і тэхнікі, авалодвайце ведамі
Павышаііце ролю совецкай навукі ў прамысловай і сельскагаспадарчай
развіцці народнай
гаспадаркі і за . вьітворчасці! Будзьце стойкімі і сме.
бёуічячэнмі тэхнічнага прагрэсу на- лымі ў барацьбе за перамогу вялікай
шай краіны! Паляпшайце
падрых. справы комунізма ў нашай краіне!».
тоўку спсцыялістаўЬ—заклікае ЦэнБудзем .ж а такімі, якімі нас заклітральны Камітэт Комуністычнай пар. кае быць пгфтыя!

Чуть провел
Незрнмого кпстыо—
Белнзной
Оделнсь сады,
Рекн —
Россыпыо серебрпстон,
Алоіі кромкой —
Маков цветы.
П , собрав
Воеднно этн
Краскп Роднны
П весны,
Брызнул Май нх
На іцёкн детя'М,
Как подарок
Родной страны.

В ЯД О М Ы В УЧ О Н Ы -Б ІЁЛ А Г

І

Амаль усе выкладчыкі, аспіранты і студэнты
біёлага-глебавага факультэта былі на абароне
доктарскай дысертацыі «Млекакормячыя Беларускай С С Р і іх гаспадарчае значэнне» адным са
старэйшых выкладчыкаў факультэта Іванам Ні_

{ калаевічам Сержаніным.
і

Асаблівае хваляванне і ўрачыстасць гэтай аба-

}

ропы былі выкліканы не толькі тым, што I. II.

(

Сержанін адзін з лепшых выкладчыкаў факуль-

\ тэта, але і тым, што гэта першая доктарская ды.
і

сертацыя выхаванца

біёлага-глебавага

факуль-

^ тэта.

УТРО ПЕРВО М
Псынад лііпамм м к.пГнамн,
|
Рлсллескаі; зарн посход,
Первомай, шумя знамёнамн,
І іад странон моеіі встаёт.
Н в луча^ его красавнцеіі,
Сея счастья сёмена,
Мнрным людям улыбается
!

(
Ц яж кі, але цікавы шлях праіішоў Івап Нікалае! віч— ад простага вясковага настаўніка да аднаго
( з буйнейшых Еучоных.біёлагаў нашаіі рэспубяікі.

А Й СК О Е

Белорусская весна.
Пробулсдаются алтайскне
Н снбнрскне края.
Здравствуі-і, утро
первомайскоё!
Здравсл вуіі, Родмна моя!

!

Леоннд М Н Р О Н Ч Н К О В .

ПАДАРУНАК ЮБІЛЯРУ
Да двухсотгоддзя
Маскоўскагл
дзяржаўпаі'а унівсрсітзта іня М. В.
Ламаносава. дацэнт нашага універсітэта II. Ё. Рагозін падарыў юбіляру
рэдкую кнігу: «Дарожная геаграфія,

хам

(пераклад з французскай мовы), |

выдадзенуш пры імпсратарскім

Ма-

скоўскім універсітэце ў 1765 годзе.
і

Рэктар Маскоўскага

універсітэта

якая змяшчае апісанне аб усіх ў акадэмік т. Нятроўскі ад імя калексвій;е дзяржавах, аб іх клімацс, но- тыву універсітэта пртлслаў т. Рагоравах і звычаях жыхароў, сталіч- зіну пісьмо- з надзякаіі за ісаіптоўны
ных гарадах, іх адлсгласцях ад Па- падару нак.
рыжа і аб вядучых да гэтага горада
Кніга будзе захоўвацца ў бібліядарогах як морам, так і сухім шля- тэцы Маскоўскага універсітэта.

Скончыўшы ў 1926 годзе унівёрсітэт, ён едзс
працаваць у Любанскую вясковую школу. Любоў
і да навукі, імкненне да ведаў заўсёды характары; завалі I. Н . Сержаніна. Ужо ў 1930 годзе ён паступае. ў аспірантуру Інстытута заалогіі Акадэміі
навук С С С Р у Ленінградзе. Паспяхова закончыўшы .-.спірантуру, Сержанін пачынае ў 1933
годзе вялікую выкладчыцкуго і навуковую дзеіі( насць на біялагічным факультэце нашага універ' сігэта. Вялікая штодзённая напружаная праца
1 вучонага робіцца з гэтага часу яго асноўным за.
| няткам.
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Больш 25 год свайго жыцця I. Н . Сержанін
прысвяціў вывучэнню жывёльнага свету Беларусі.
Цікавасць да даследавання
жывёльнага свету
Б С С Р выклікалася тым, што на працягу некалькіх
стагоддзяў беларускія пушчы славіліся багаццем
капытных і пушнога звера. Тут знаходзіліся
апошнія сховішчы еўрапейскага стада
зубраў,
лясных коней. яшчэ ў X V III стагоддзі тут вадзіўся собаль.

На падставе шматгадовых асабістых пазіранняў
Іг.ан Нікалаевіч зрабіў цікавыя вывады і даў
грунтоўныя апісанні вобразу жыцця і размнажэння звяроў у Беларусі. Гэтыя назіранні былі абагульнены ў шматлікіх работах, якія маюць вялікае навуковае і практычнае значэнне.
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■Каштоўны ўклад зрабіў I. Н . Сержанін шматлікімі зборамі цікппых відаў жывёл у наш заплагічны музеіі.

!

Вынікам гэ.тай доўгаіі, настоіілівай працы і \
з'явілася доктарская дысер.тацыя Івана ІІікалае- \
піча. Работа заспавана на камеральных і палявых даследаваннях у розных раёнах рэспублікі. !;
Аўтар вывучыў даволі шырокую калекцыю мле- !
какормячьіх, якая налічвае звыш 3 тысяч экзем. )
нляраў. I. II. Сержаніну ўдалося выявіць закона- (
мернасці
распаўсюджвання млекакормячых у |
розных прыродных умовах Беларусі. і тым самым і
указаць, у якім кірунку і якім чывам трэбл вы- ;
карыстоўваць паяўнасць гэтых жывёл.
>
Вывучыўшы дадзеныя заалагічнаіі і геаграфічнай літаратуры ў летапісах і старажытных .актпх,
I. Н. Сержанін характарызуе змены, якія перанесла фаупа млекакормячых у гістарычныя члсы

і
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Вялікую і плённую працу Іван Нікалаевіч спалучаез шматграннай выхаваўчай і арганізацыйнай
работаіі. Чулы таварыш, добры лектар, уважлівы
навуковы кіраўнік—такім ведаюць яго студэнты
нашага факультэта.
П ад яго кіраўніцтвам паспяхова абаронены тры кандыдацкіх дысертацыі,
чатыры аспіранты працуюць над дысертацыі'шымі
тэмамі.
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Сваёй нястомнай, плённай працаіі I. Н. Сер-

і

І

жанін зрабіў вялікі ўклад у заалагічную навуку,

(

у справу падрыхтоўкі маладых спецыялістаў.

)

Рэдакцыл бюлетэня СН Т біёлага-глебавага
факультэта.
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С Т А Л ІН С К ІЯ

МАЦНЕЕ СТУДЭНЦКАЕ СЯБРОУСТВА

НАШЫ ЛЕПШЫЯ
★

★

★

КОМСОРГ
У пачатку гэтага навучальнага
года мы сабраліся на сход, каб
выбраць сакратара курсавога комсамольскага бюро. Хтосьці з дзяўчат упэўнена прапанаваў:
— Жэшо Бічанкова!

I, сапраўды, лепшай кандыдатуры нельга было прапанаваць.
Ж эня ўвесь час вучыўся толькі на
«выдатна», з аганьком выконваў
грамадскія даручэнні і, галоўнае,
быў прынцыповым, чулым таварышам. Вось чаму мы яго адзінагалосна выбралі сваім комсамольскім важаком.
Бічанкоў апраўдаў наша давер’е.
Н а курсе палепшылася выхаваўчая работа, арганізавана некалькі
вечароў. Комсамольцы
актыўна
ўступілі ў добраахвотнае таварыства садзеяння міліцыі. I ў гэтым
вялікая заслуга Ж эні, які сам

КУРСА

БАРАЦЬБІТ ЗА МІР

часта прысутнічае на дзяжурствах
Самалёт пазніўся. Мы доўга чакабрыгады і
паказвае
прыклад лі, углядаючыся ў празрыстую сінядобрасумленнага выканання гра- ву неба;
але вось зусім нечакана
мадскіх даручэнняў.
пачуўся шум матора, і самалёт, зра-

біўшы круг, пачаў наволі апускацца
на бегавую дарожку. Гэта прыляцелі студэнты з Германскай Дэма— Пойдзем да Жэні на «кан- кратычнай Рэспублікі і Заходняй
Германіі.
сультацыю»,—рашылі тады мы.

Зімовая экзаменацыйная сесія
ў нас была цяжкай, часта ўзнікалі
незразумелыя пытанні.

I Бічаыкоў цэлымі дпямі тлумачыў
нам тэарэмы,
дапамагаў
рашаць складаныя задачы. Вучоба
Жэню давалася лёгка, і таму ён
мог значную
частку свайго часу
ўдзяляць нам. Адказы Бічанкова
на экзаменах былі вельмі глыбокімі, бо ён працаваў настойліва,
чытаў многа дадатковай літаратуры.
Мы часта здзіўляліся, як паспявае Ж эня і добра рыхтавацца да
семінараў; і ўдзельнічаць у гуртку фізікі; і цікавіцца радыётэхнікай, і дабівацца нядрэнных вынікаў у плаванні. Але сакрэту тут
ніякага няма. Проста ён мэтанакіравана выкарыстоўвае кожную хвіліну. Сваім вопытам арганізацыі
рабочага часу
Бічанкоў
часта
дзеліцца з намі.

У знак дружбы ыы паднеслі маладым барацьбітам за мір прыгожыя
букеты духмяных беларускіх кветак.
I хоць мы гаварылі на розных мовах, думкі' ў нас былі аднолькавыя,
і мы разумелі друг друга без перакладчыка. ІГас вельмі цікавіла жыццё моладзі ў Заходняй Германіі, яе
барацьба за мір, але, на вялікі жаль,
мы не ведалі нямецкай мовы, а нашы сябры—рускаіі.

Давялося

раз-

маўляць, як хто мог.
Я пазнаёмілася са студэнтам Гетывгенскага універсітэта з Заходвяй Германіі Дытэрам Фрылінгаузам.

Пасля цёплай сяброўскай гу-

таркі мы

паабяцалі

другу.
Перпіае

пісьмо я

пісаць

друг

атрымала

1 я не хачу забываць тое, што было, я ведаю, колькі ваш народ перанёс гора і пакут у гады вайны.
‘к- ‘'лут ^ГАЛІНСКАЯ СТЫПЕНДЫЯТКА
Таму мне часам становіцца сорамна,
авочйШ '
вінцыі Кітая за гады народна-дэ. як шчыра і па-сяброўску совецкія
Гэта было роўна два гады назад.
макратычнай улады. Але Валя ке людзі адносяцца да нас, немцаў».
Каля будынка універсітэта студэнты сабраліся на дэманстрацыю.
Група дзяўчат і юнакоў акружыла
збянтэжана
ўсміхаючуюся дзяўчыну. Адусюль сыпаліся палкія
віншаванні. Гэта віталі Валю Піжову, студэнтку II курса геолагагеаграфічнага факультэта: за выдатныя поспехі і актыўны ўдзел у
грамадскай рабоце загадам Міністра асветы С С С Р ёй была назначана стыпендыя імя I. В. Сталіна.

палохалася цян<касцей. Наадварот,
Людзі розных поглядаў, розных
яна працавала з вялікім захапленнем. У часопісах, у
навейшай перакананняў прыходзяць да Фрыэканамічнай і палітычнай літара- лінгхауза, каб пачуць праўду аб Со-

3 таго часу дзень 1 М ая стаў
для дзяўчыны як-бы днём вынікаў працоўнага года, хоць наперадзе яшчэ месяц вучобы і экзаменацыйная сесія. Заўсёды сур’ёзная
і ўдумлівая,
Валя настонліва
авалодвала ведамі. 3 самага пачатку вучобы ва універсітэце яна
заваявала аўтарытэт сярод аднакурснікаў. Усе гэтыя гады студэнтка вучылася толькі на «выдатна», была. актыўным комсамольскім важаком. У гэтым
годзе
чацвертакурсніцу Валянціну Піжову студэнты геолага-геаграфічнага
факультэта выбралі членам факультэцкага
комсамольскага
бюро.
Многа работы для комсамольскага
актывіста на факультэце,
але
Валя паспявала ўсё рабіць. У гэтую зімовую экзаменацыйную сесію ў яе заліковай кніжцы былі
зноў адны «пяцёркі».

Зараз Дытэр працуе над дысер-

Іўалі

яе

таварышы

выбіралі

курсавых

работ па

геаграфіі,
з

Валя ўзяла сабе адну

цяжэйшых

і

цікавейшых

тэм:

«Правінцыя Кітая Дунбэй». Многа ]
прышлося дзяўчыне папрацаваць
над гэтай тэмай. Трэба было адлгастраваць усё тое новае, шго
паявілася ў некалі
глухой пра-

аб тым, як працуе

еовецкі народ, як будуе новае шчаслівае жыццё, як змагаецца за мір.
I Дытэр шчаслівы, што ён можа
расказаць сваім суайчыннікам добрыя навіны.
тацыяй. Яго вельмі цікавіць нашае
етудэнцкае жыццё, наша вучоба. Ён
настойліва

вывучае рускую літара-

туру, мову, каб чытаць у арыгінале
Пушкіна, Горкага, Л. Талстога і другіх пісьменвікаў.
Многа цікавага

піша Дытэр аб

сваім горадзе, радзіме.
Наша дружба дапамагае яму змагацца за мір і за адзінства Германіі.
туры, якую дзяўчына глыбока вывучыла,
знаходзіла тое,
што
было патрэбным. I курсавая работа была напісана ў тэрмін. Яна
была высока ацэнена і рэкамендавана на студэнцкую навуковую
канферэнцыю.
Хутка ў чацвертакурснікаў геолага-геаграфічнага
факультэта
пачнуцца залікі. Валя Піжова даўно ўжо рыхтуецца да іх. Прачытана ўся неабходная літаратура,
старанна вывучаны канспекты.
Калі Валі прызначылі Сталінскую стыпендыю, яна дала сабе
слова вучыцца яшчэ лепш і працаваць яшчэ болып актыўна. Сваё
слова яна цвёрда стрымлівае.
№. В А Ц ІС ,

*

------------

Перад пачаткам
гэтага навучальнага года ў будынку
Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта на Ленінскіх гарах адбылася IX сесія Совета Міжнароднага Саюза студэнтаў. Юнакі і дзяўчаты з розных краін свету прыехалі ў М аскву; каб
рашыць пытанні далейшага ўмацавання міжнароднага супрацоўніцтва студэнтаў, праблемы ўмацавання дружбы паміж
студэнтамі каланіяльных, залежных і слабаразвітых краін.
Надоўга засталіся ў памяці тыя незабыўныя жнівеньскія
дні, калі нашы студэнты ў Мінску сустракалі дэлегатаў сесіі. Колькі новых знаёмстваў, колькі шчырых і цёплых слоў
было там!
Іенг Тірыт, прыгожая дзяўчынка з Камбоджы, якая зараз
вучыцца ў Сарбонскім універсітэце, не ведала зусім рускай
мовы; але, даведаўшыся^ што многія студэнтьг вывучаюць англійскую мову, увесь час толькі і гаварыла па-англійску: «Як я
шчасліва, што я ў Совецкім Саюзе, як я рада!». Разам з ёю
былі студэнты з Ліона Мішэль і Д ж о , Сюзана з Прагі, вясёлы і спрытны Мухамед з Алжыра, які адразу зблізіўся са
студэнтамі на «глебе спорту і любві да футболу».
Назаўсёды нашым студэнтам запомніліся кранаючыя сустрэчы са студэнтамі Паўднёвай Афрыкі, Мексікі, Францыі, Алжыра;
Галандыі, Чэхаславакіі, Германіі. У шчырых сяброўскіх гутарках адчувалася вялікае імкненне да міру ва ўсім свеце,
да дружбы паміж народамі, адчувалася павага і любоў да
нашай Радзімы.
I часта ў адрас камітэта комсамола прыходзяць пісьмы ад
новых сяброў. Яны цікавяцца вучобай студэнтаў; жыццём
універсітэта, марамі і думкамі аб будучым; аб барацьбе
за мір.

з

Яўгеній Бічанкоў з’яўляецца для
нас яскравым прыкладам, як спа- Масквы. У ім Дытэр пісаў аб уралучаць выдатную вучобу з цапру- жанні, якое зрабіла на яго наша
аб сесіі Совета
жанай грамадскай работай. Мы прыгожая сталіца,
яго вельмі любім і паважаем. У Міжнародвага Саюза студэнтаў, аб
дзень Першага мая студэнты на- шчырай дружбе, з якой сустракае
шага курса жадаюць Жэню новых совёцкі народ удзельнікаў сесіі.
поспехаў у вучобе і жыцці.
Вяртаючыся на радзіму, Дытэр піЭ. РУД АК ,
саў: «Як я шчаслівы, што змог пастудэнт II курса аддзялення
бываць у Совецкім Саюзе і ўбачыць
фізікі.
гэтую цудоўную краіну. Я немец.

вецкім Саюзе,

*
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Т. С А Б А Л Е Н К А ,
сгудэнтка III курса аддзялення
рускай мовы і літаратуры.

Дзяўчына з Галандыі
У жніўні 1954 года ў Маскве адбылася сесія Міжнароднага Саюза
етудэнтаў, на якую з’ехаліся пасланцы ўсіх краін свету: зТуніса і Бірмы, Алжыра і Марока, Францыі і В’етнама, Германіі і Полынчы. У Мінску
прызямляліся самалёты з удзельнікамі гэтай Сесіі. Іх з букетамі кветак суетракалі студэнты мінскіх
ВНУ, сярод якіх былі і мы. 3 хваляваннем мы спяніаліся да першага
самалёта, не ведалі, як пачаць размову, каб госці адчувалі сябе проста:
яны-ж упершыню сустракаюцца з
совецкімі людзьмі.
Сярод пасажыраў нершага самалёта былі дзве дзяўчыны з Галандыі. Пасля афіцыйных прывітанвяў
з абодвух бакоў мьг ўсе разам пайшлі ў залу аэрапорта. Тыя з нас, хто
вывучае англійскую мову, прабавалі гаварыць з гасцямі. Як шкадавалі мы, што абыякава адносіліся да
замежнай мовы! 3 цяжкасцю (нам
хацелася размаўляць без перакладчыка) даведаліся, што адна з дзяўчат— студэнтка, а другая— работніца фабрыкі. Мы запыталі ў іх , ці
ведаюць яны нашых шсьменнікаў.
I раптам адва з гасцей— студэнтка—
загаварыла на рускай мове. Аказалася, што яна вельмі любіць творы
Горкага, Маякоўскага, Гогаля. Праўда, Маякоўскага ёй цяжка чытаць.
Калі нехта з нас параіў болып чытаць паэта ўголас, дзяўчыне здалося, што мы просім яе прачытаць
што-небудзь напамяць, і ява пачала чытаць верш Маякоўскага «Левы
марш». У гэты час ні мы, ні яны,
нашы госці, не адчувалі, што вас
раз’едноўваюць тысячы кілометраў.

Было радасна ад таго, што недзе
далёка, у Галандыі, студэнты любяць,
чытаюць і вават ведаюць навамяць
нашых любімых пісьыеннікаў,
Праводзіўшы гасцей, мы дамовіліся
перапісвацца з імі. Так мы з Тэнекай зрабіліся сябрамі. Перапісваемся на рускай мове, якую яна добра
ведае.Тэнека займаецца ў Амстэрдамскім універеітэце на славяназнаўчым
аддзяленні, вельмі любіць літаратуру, музыку, спорт.
У пісьмах Тэнека расказвала аб
сваіх незабыўных уражаннях ад ваведвання Совецкага Саюза.
Мы спрачаемся ў пісьмах аб літаратуры, жывавісу. Тэнека чытае
творы Белінскага, ведае беларускіх
пісьмевнікаў. Мы абменьваемся з ёю
кнігамі, адаслалі ёй рэпрадукцыі
лепшых карцін совецкіх мастакоў.
Тэнека і яе сябры, якім яна расказвае аб бачаным у Совецкім Саюзе,
вельмі цікавяцца жыццём нашай
краіны. Разам з намі Тэвека сачыла
па «Комсамольекай праўдзе» за дыскусіяй совецкай моладзі аб шшгажосці чалавека. Яна згадзілася з
тым, што прыгожы той малады чалавек, які, нягледзячы на любыя
цяжкасці, застаецца патрыётам сваёй
Радзімы, змагаецца за шчасце і свабоду народа.
Наша перапісказ Тэнекай— яскравае сведчанве інтэрнацыянальных
сувязей паміж студэнтамі розных
краін, сведчанне ўзрастаючага імкненвя іх да міру.
I. к і с я л ё в а ,

с . к л ім к о в і ч ,
студэнткі аддз. рускай
мовы і літаратуры.

С тэфан Х в а ш ч э ў с к і
Стэфан Хвашчэўскі прыехаў да
нас ва універсітэт з далёкага польскага мястэчка Тшцянка Позваньскага ваяводства. На ўсё жыццё засталіся ў яго памяці незабыўныя
ўражанні ад першай сустрэчы з
Мінскам, універсітэтам, совецкімі
людзьмі.
— Дзе мне ві давядзецца

праца-

ваць,— гаворыць Стэфан,— заўсёды з
цеплынёй і цавагай буду ўспамінаць
выкладчыкаў і студэнтаў універсі-

тэта, з якімі правёў найшчаслівейшыя дні свайго жыцця.
Увесь свой вольвы час Стэфан аддае любімай рабоце— эксперыментальным даследаванням. Яго заўсёды
можна сустрэць у лабараторыі эксперыменталыіай фізікі, дзе ён распрацоўвае цікавую тэму: «Тэмпературная залежнасць лічыльнікаў ядзерных часціц». Гэтае даследаванне
ўвойдзе ў склад яго будучай дыпломнай работы.
Стэфан
Хвашчэўскі
актыўна

ўдзельнічае ў грамадскім жыцці факультэта. Ён гваходзіць у склад Совета СНТ фізіка-матэматычвага факультэта, з’яўляецца стараетам гуртка эксперыментальнай фізікі.
Зараз Стэфан рыхтуецца да вясенняй экзаменацыіінай сесіі. у
— Зімовую сссію я здаў на «выдатва»,— крыху
еаромячыся гаворыць ён.— Прыкладу ўсе намаганні,
каб і вясеннюю вытрымаць таксама
яа «выдатна».
С . Т А Р А С Е В ІЧ .
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X АРКЕВНЧ

С комсомольской путёвкой
Ту весыу с благодарностью
Вспомнят потомкн,
Хоть секлн её злая
Позёмка н дождь,—
Той весной, получнвшн
В райкоме путёвкн
Уезлсала по зову
Ц К молодёжь.
Снзый дым завнвая
В волннстые кольца,
Паровозы гудкамн
Буднлн страну:
Отправлялнсь в далёкнй
ПОХОД КО'МСОМОЛЬЦЫ

т
'

Подннмать необжнтых
Земель целнну.
Там, где пахоты чёрной
Край непочатый,
Где векамн дремалн
В степях ковылн,
Пробуднлн гіростор
Паренькн іі девчата.
Звонкой песней,
Что вместе с собой прпвезлн.
Прнвезлн онн в степн
Уверешюсть в снле,
Молодые сердца,
Комсомольскнй запал,
Голубые мечты
П орлнные крылья,
П велнкне душн,
Как чіістып крнсталл.
Прнглядевпшсь впнмателыіей
К этнм ребятам,
Вы за внешннм разлнчьем
Найдёте черты,
Что прнсушн для каждого,
Вместе роднят нх,
Как на дереве—лнстья,
Как в парке—цветы.

Это—Павкн Корчагнна
Правое дело,
Это— Зон,
Нацеленный в ката,
Зрачок,
Это—славный таран
Ннколая Гастелло,
Это—Сашн Матросова
В вечность бросок!
Д а , с такіімн людьмн
Разговарнвать много
Не надо:
Не впервой нм вершнть
Боевые дела.
Нх отцом
Был восставшнй
Народ Петрограда,
Мать—
Советская Родііна—
Пх роднла!
Там, где самый ответственный
Выпал участок,
Где другой бы попятнлся
Н ліі от страха
Замолк,
В ыходііл победнтелем

Тысячн раз ты,
Обессмертнв свонх сыновей,
Комсомол!
Н с отцовскою хваткой,
С горячей душой
нараспашку,
С комсомольской путёвкой
У сердца,—
Чтоб сердце буднла она,—
Провелн онн
Первую в жнзнн
Алтайскую вспашку—
Зарунела пшеігацею
Поднятая
целнна.

ЛЕПШЫЯ
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НАСТОЙЛІВАЯ

ІІРАЦА

Валянцін Міхалковіч прышоў ва
універсітэт са срэбным медалем. Гэтую высокую ўзнагароду ён апраўдаў, здаўшы першую сваю экзаменацыйную сесію толькі на «выдатна».
Цяпер Валянцін

разлічыўся з уне-

аўдыторным чытаннем, здаў залік па
марфалогіі раслін,

добра падрыхта-

ваўся да летняй экзаменацыйнай сесіі, якая ў нас пачынаецца ў бліжэйшыя

дні. Поспехі

Міхалковіча

не

з’яўляюцца выпадковымі: ён канспектуе ўсе лекцыі^ чытае
ратуры, старанна

многа літа-

рыхтуецца да се-

мінараў і практычных заняткаў, умела плануе свой рабочы час.
Круг інтарэсаў
мяжоўваецца

Валянціна не аб-

толькі

вучобай.

Ен

на наведвае. Мы часта бачым яго за
чытаннем Навінак мастацкай літара-

з’яўляецца агітатарам на «Аўтапрам-

турьі> сустракаем у кіно

будзе», удзельнічае ў рабоце гуртка

А д накурСнікі вераць, што Міхалковіч
стане добрым спецыялістам сваёп

гідрабіялогіі. Н а нашых курсавых
вечарах Міхалковіч паспяхова чытае
вершы Канстанціна Сіманава.
рых вынікаў

дабіўся

справы.

Д об-

Л.

Валянцін і ў

П а роднаму
Пясок жаўтаваты кладзецца пад ногі—
Іду па зямлі я... Дарогі, дарогі.
Я вольны сягоння: прайшлі ўжо залікі,
I лета маё—час студэнцкіх канікул.
Хто ў дом адпачынку, хто проста дадому—
На лета паехалі хлопцы, вядома.
А я вышаў ранкам з адзіным намерам
Маёй Беларусі дарогі памераць.
3 турысцкай пуцёўкай сышоў я з парогу.
Мяшок за плячыма... Дарогі^ дарогі.
Радзіма мая—пералескі, даліны;
Раса на трыпутніку паўз каляіны;
Зялёны шчэ колас над шляхам звісае;
Дарога ў калоссі густым прападае.
1 ў жытнім разліве са станам пахілым

біялогіі.

на» здаў

Паспяхова
сваё

СяОроўка мая першая,

I прымаўку з месца
Тут хтосьці складае:

Гляджу, як заварожапы,

Чакай сустрэчы дзепь.

ПІто там зараз кевска,
Дзе вас не хапае!

Бялеюцца за вёскаю

Эх, юныя гады!
Бяроза прыдарожная,
Забудзь растання сум,
Адну цябе, прыгожая,
Я ў сэрцы панясу.
Еалі-ж пароіі грымотнаю
Я не прыду з пуці,
Істулскі з пазалотаю
Пад восень запляці.
Успомні, як часінаю
Я тут бываў адзін,
Як з любаю дзяўчынаю
Пад твой ніацёр хадзіў.
I, думамі ўстрывожаны,
ІІра ўсё сказаць не мог...
Бяроза нрыдарожная,
У свеце шмат дарог.
Ды самая найлепшая

Дудоўнае лета—
Пара маладая!
Але-ж ве пра гэта
Я гутарку маю.
Мы лепей гасцямі
Давайце пабудзем
Між выпускнікамі
У інстытуце.
Сапраўднае лета
Мы тут з вамі ўбачьш
У сэрцах студэнтаў,
На тварах юначыг.
Свой след назаўсёды
Яно тут паклала,
Нібы і само тут
Дыплом атрымала.
Тут жарты і спрэчкі—
Хто ў вёску, хто ў горадДа хуткай сустрэчы!
Сустрэнемся-ж скора.

палітычнан

закончыў

навуковае

Міхаіл

даследаванне.

Час прышоў, і, так сказаць,
Трэба разлучыцца:
Жонка едзе нрацаваць,
Мужу— год вучыцца.
Год разлукі, і ў наказ
Міовка кажа гэтак:
Добра чысці керагаз,
Сам вары абеды;
Сумна будзе мне ў глушы—
Еду за поўсвета:
Еожны дзень лісты пішы
I пішы канспекты.
У тэатры не хадзі,
Лекцыі ўсе слухай,
Не куры ты і, глядзі,
Чарачкі не ш охай...
— Добра,— муж ёй адказаў,—
Толькі глянуў хмура:
Пэўна хочаш, каб папаў
Я ў аспірантуру.
Ул. Н Я Д З В Е Д С К І.

і
ён

вывучаў пытанне аб акісленні цэлгалёзы рокісламі азота. Гэта дало магвыявідь

атрымання

некаторыя

новага таннага

сваёй работы

Бяроза прыдарожная,
Зялёныя лугі...

Мяцеліцай сады.
Эх, сэрца комсамольскае,

па

стрымліваючага сродка.

ВЯСНА

На врай мой дарагі.

экзамены

эканоміі і неарганічнаму сінтэзу.

Ц В 1Р К А

Старая бяроза галіны ўтапіла.
А з сіняга неба—струменьчык срабрысты:
Звініць над палямі жаўрук галасісты.
3-за далечы пырснула сонца праменнем.
Дзень будзе лагодным. Звужаюцца цені.
Ісці мне і йсці: Беларусь немалая
А там ля кастра заначую ля гаю.
А там я світанкам ля вецця густога
Ізноў. паднімуся... Дарогі, дарогі.
Каўнер мой—уросхліст. Мятровыя—крокі,
Чупрына на ветру раскідана злёгку.
I ногі-б пылілі па ўзгорках без ліку—
Кідай толькі сцежкі мне пад чаравікі.
Іду і іду я, глытаючы вецер,
I ў думках рашаю: як добра на свеце!

У родны край вядзе.

курса аддзялення

студэнтка

ГОРДАСЦЬФАКУЛЬТЭТА

к р аю

СТУДЭНЦКАЯ

М А ІС Е Е Н К А ,

секцыі фехтавання, якую ён рэгуляр-

чымасць
К.

і тэатрах.

студэнцкай

Гілевіч

бакі
крыве-

А б выніках
расказаў

навуковай

на

канферэнцыі

Вільнюскага універсітэта.
Гілевіч спалучае выдатную вучобу
з

абавязкамі

старшыні

профбюро

факультэта.
За поспехі ў вучобе
3

новымі поспехамі

стрэў Першамай

ў вучобе су-

студэнт

IV курса

хімічнага факультэта Міхаіл Гілевіч.

і грамадскай

рабоце М іхаілу назначана персанальная

стыпендыя

імя

15-годдзя

ВЛКСМ .

Нядаўна ён, як заўсёды, на «выдат-

Г. В А С К А Б О Й Н ІК А В А .

ВЫДАТНІЦА

ВУЧОБЫ

П а с л я працоўнага дня ў дзесяты
пакой інтэрната па вуліцы Свердлова
збіраюцца яго жыхары: Зоя Мілановіч, Зіна Солтан, Ніна Башаркова і
Надзежда Табачко. Прыемна пасля
напружаных заняткаў
адпачыць ва
ўтульнан абстаноўцы, пагаварыць аб
прачытаных кнігах, аб музыцы, памарыць аб сваёй прафесіі. I заўсёды
неяк выходзіць, што ў цэнтры ўвагі
аказваецца Зіна Солтан. Яна вельмі
любіць і ведае опернае
мастацтва,
можа гадзінамі расказваць аб сваім
любімым кампазітары
Чайкоўскім
або з натхненнем уголас чытаць творы Шэўчэнкі, Тургенева ці Караленкі, абмяркоўваць творы
Максіма
Горкага, вышыты партрэт каторага

вісіць над ложкам Зіны.
Мы займаемся разам з Зінай ужо
чацверты год. I за гэты час усе па-

дзе

працаваць

любілі гэтую сціплую, працалюбівую

Зіна

актыўна

дзяўчыну. Яна

грамадскія даручэнні. Яна

ўвесь

час вучыцца

і

на

V

выконвае

курсе.
і розныя
член со-

толькі на «выдатна»^ дапамагае дру-

вета СН Т факультэта, удзельнік ма-

гім.

стацкай самадзейнасці

Напярэдадні Першага мая яна

здала кіраўніку А . Ф.

Манаенкавай

вельмі цікавую курсавую

работу, у

якой аналізуецца лексіка рускага
говара адной з вёсак Гомельскай
вобласці. Н ад гэтай тэмай Зіна бу-

універсітэта.

За ўсё гэта аднакурснікі вельмі любяць і паважаюць Зіну.
Л. Ш РУБОК,
студэнтка IV курса аддзялення
рускай мовы і літаратуры.

3А СТАЛІНСКІЯ

НАПЯРЭДАДНІ ЭКЗАМЕНАЎ
Не за гарамі летняя экзаменацыйная сесія. Хутка студэнты і прафесарска-выкладчыцкі састаў універсітэта пачнуць падводзіць вынікі сваёіі
сумеснай нрацы за год.

Але некаторыя етудэнты, відаць,
спадзяюцца
н-а рускае «авось».
Яны амаль зусім самастойна не працуюць над вывучэннем прадугледжанага праграмай матэрыялу. Так, стуПа рускай совецкай літаратуры дэнты IV курса аддзялення журнаў летвюю экзаменацыйную сесіго лістыкі Глебка, Зубараў, Коршукаў
і некаторыя другія не ведаюць тэкбудуць трымаць экзамены студэнты
стаў раду асноўвых твораў М. ГорII курса' гістарычнага факультэта і
кага, В. Маякоўскага, А. Талстога,
IV курса аддзялення журналістыкі.
М. Шолахава .і другіх пісьменнікаў.
Студэнты IV курса аддзялевня русЫеабходна памятаць, што экзамекай літаратуры і мовы павінны здаць
ны— гэта вынік работы не толькі ў
экзамены па спецкурсу (творчасць
экзаменацыіівую сесію, а ўсёй праМаякоўскага), спецсемівару і г. д.
Асабліва адказныя экзамены па цы за год. Таму студэнтам, якім бы-

совецкай літаратуры будуць у студэнтаў IV курса аддзялевня журналістыкі. Гэта тлумачыцца тым, што
на гэтым аддзяленні курс рускай
еовецкай
літаратуры зараз вывучаецца ў такім значным аб'ёме—замест 68 гадзін, якія адводзіліся
раней, ужо другі год чытаецца 108.
V мэтах кантролю за самастойнай
працай студэнтаў і накіравання іх
работы па падрыхтоўцы адпаведных
дысцыплів,

у сакавіку— красавіку

гэтага года былі праведзены індывідуальна-групавыя калёквіуііы па
частцы курса совецкай літаратуры
са студэнтамі

IV курса аддзялення

журналістыкі

і семінарскія заняткі

па спецкурсу са студэнтамі IV курса аддзялення рускай літаратуры і
мовы.
Калёквіумы паказалі, што асноўная маса студэнтаў сур’ёзва адносіцца да сваёй вучобы і сістэматычна
працуе над засваеннем адпаведнага
праграмнага матэрыялу. Да такіх адвосяцца студэнты IV курса аддзяленяя журналістыкі.; Варчэня, Урулінікава, Крачкоўская, Алфімава і другія; студэнты IV курса аддзяленн-я
рускай літаратуры і мовы Міласлаўская, Рэутовіч, Церашонак і другія.
Ставоўча трэба таксама адзначыць
работу студэнтаў-лгурналістаў чацвертага курса Мальдзіса, Нікіфаравай, Харкевіча і другіх.

КАДРЫ

У ЛАБАРАТОРЫЯХ

УНІВЕРСІТЭТА
Кожны дзень запаўняюць студэнты
універсітэцкія лабараторыі.

Тут яны

практычна

замацоўваюць праграмны

матэрыял,

самастойна

распрацоўва-

юць складаныя пытанні,

звязаныя з

удасканаленнем вытворчых

працэсаў

на заводах нашай рэспублікі.
Студэнты чацвертага курса аддзялення фізікі

3. Аіанько,

I. Русецкі

і др. не толькі паспяхова
ваюць

тэарэтычны

замацоў-

матэрыял, але і

вышукваюць новыя шляхі для паляпшэння якасці і пакіжэння сабекошту

ло ўказана на недахопы ў іх сама-

прадукцыі, якая выпускаецца прамы-

стойнай працы, неабходна неадклад-

словымі прадпрыемствамі гор. Мінска.

на перабудавацца і засесці па-сур’езнаму за работу.

На здымках: Выпускнік М. Шэлег
у лабараторыі электрафізікі вызначае
тэрмаэлектрычную сілу сплаву алюмінія з сурмой (здымак зверху).

Як рыхтавацца да экзаменаў па
рускай совецкай літаратуры?
Асноўныя веды студэнты набываюць як у працэсе слухання лекцый, так і ў працэсе сістэматычнай
самастойнай працы. Таму неабходна
звярвуць сур'ёзную ўвагу на вывучэнне прадугледжаных праграмай дакументаў аб літаратуры. Рэкамендуецца вывучаць паралельна тэксты твораў і адпаведны лекцыйны
матэрыял. ІІры гэтай умове ў студэнтаў будуць складвацца цэласныя
веды па таму або іншаму раздзелу
літаратуры. Ва ўсіх выпадках, калі
ўзнікаюць тыя або іншыя незразумслыя пытанні, трэба неадкладна атрымоўваць кансультацыю ў выкладчыка.
Калі етудэнты прыкладуць неабходныя намаганві, то безумоўна яны
ўсе змогуць паспяхова здаць экзамены. Выкладчыкі з сваііго боку
акажуць студэнтам усялякую дапамогу ў засварнві імі адпаведных дыснышіін. Але пры гэтым трэба памятаць, што поспех перш за ўсё залежыць ад кожнага студэнта паасобку, ад таго, наколькі ён упарта будзе працаваць над засваевнеы адпаведнага курса.

Студэнт аддзялення фізікі В. Грыбкоўскі вывучае законы затухання алюміністыругочых
рэчываў
(здымак
пасярэдзіне).
Студэнткі
М.

і.г а

курса

Белакурская і

практыкуюцца

ў

хімфака

3. Шчарбакова
ат.рыманні

аміячным спосабам

соды

(здымак першы

знізу). інга Кірычэнка і Ядзя Катуша
вывучаюць

асаблівасці

вуглярода

(здымак другі знізу).
Фота Л . Б О Н Д А Р А ,
тэкст В. Ч А Р Г Е Й К І-

А. С Т О Р А Ж А У ,
дацэнт.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА ОТУДЭНТАЎ
СПД СТДРОНКДХ СТУДЭНЦіІІХ ЧДСОПІСДЎІ
На працягу многіх вякоў людзі іншаземнага ўладарніцтва Кітаі, у
марылі аб свабодзе.
значнай ступені абавязаны развіццю
Зараз студэнты, якія жывуць у ка- студэнцкага руху ў гэтай вялікай
ланіяльных і залежных краінах; пра- краіне.
гнуць незалежнасці і змагаюцца за
У розных дзяржавах розныя і ўмояе, каб іх радзіма магла свабодна вы жыцця
студэнтаў. Дзейнасць
развівацца ў эканамічных, соцыяль- студэнтаў таксама мае мцогія форньіх, культурных і па.пітычных адно- мы. Нядаўна на ўвесь свет прагучэла
сінах.
патрабаванне
студэнтаў
Кіпра і
3 кожным годам расце падтрымка, Грэцыі аб уз’еднанні гэтых краін. У
якую аказваюць студэнты ўсяго све- студэнцкіх дэманстрацыях у Афінах
ту сваім калегам у калапіяльных і прымала -ўдзел каля 4000—5000 чазалежных краінах. Студэнты краін- лавек. Паліцыя кінулася на дэманметраполій усё ясней усведамляюць, странтаў з дубінкамі, у ход былі
што прыгнёт іншых народаў пясе
пушчаны
пажарныя
брандспойты.
пагрозу бяспецы ўласных краін і міАле праз два дні ў Салоніках зноў
ру ва ўсім свеце.
некалькі тысяч студэнтаў вышлі па
Многія пакаленні студэнтаў мужна
змагаліся за свабоду. Прыкладам та- дэманстрацыю.
■му можа служыць гераічная самаадданая барацьба
фашызма
вайньі.

ў час

Гэта

студэнтаў
другой

пацвердзілі

супроць
сусветнай
і

падзеі

апошніх гадоў.
Так студэнты Індыі адыгралі вялікую ролго ў тым, што іх краіна змагла заняць сваё законнае месца сярод нацыіі свету. Свой уклад у барацьбу за дасягненне незалежнасці
радзімы ўнеслі студэнты
В’етнама.
У Інданезіі і Бірме студэнты дабіліся значньіх магчымасцей для развіцця нацыянальнаіі культуры. Змены,
якія мелі месца ў пазбаўленым ад

АТ 01284

10( 223)

Студэнты Гсатэмалы і ПуэртоРьгко неаднаразова ўзнімалі голас
гіратэсту супроць іншаземнага засілля. Іх пратэст быў падтрыман усімі
студэнтамі Лацінскай Амерыкі. Усеагульны саюз
студэнтаў Ірака і
сагоз студэнтаў Тэгеранскага універсітэта ў вельмі складаных умовах
змагаюцца за поўную нацыянальную
незалежнасць сваіх краін. Усеяпонская канферэнцыя студэнтак у сваім
звароце пісала: «Зараз мы, студэнткі
Японіі, адзінадушна ўзняліся на барацьбу; ...прыкладзем усе намаганні? каб пазбавіцца ад соцыялыіай
несправядлівасці, каб наша жыццё

стала лепшым. Мы будзем змагацца
супроць пераўзбраення нашай краіны,
каб жыць у дружбе з другімі народамі, больш актыўна супрацоўнічаць
у барацьбе за ўмацаванне міру ва
ўсім свеце.
Асацыяцыя
студэнтаў-мусульман
Паўночнай Афрыкі, студэнты Нігерыі
і Французскай Чорнай
трабуюць

ухіліць

стаяць на шляху

Афрыкі

перашкоды,

паякія

ажышіяўлення на-

цыянальных імкненняў і наладжванкю міжнародных сувязей.
Асабліва трэба адзначыш, поспехі
студэнцкага руху ў Малайі. У сучаспы момант Малаіія з'яўляецца паліцэйскай дзяржавай. Жорсткія законы,
якія дзеннічаюць у краіне, ушчэмліваюць усе грамадзянскія правы і дэмакратычныя свабоды населыііцтва.
Барацьба за асноўныя дэмакратычныя свободы і правы чалавека знаходзяць гарачую падтрымку сярод
студэнтаў. Яны выступаюць з патрабаваннямі акадэмічных свабод ва
універсітэце і неўмяшальніцтва ўрада
ў справы сгудэнтаў. Улады канфіскавалі студэнцкія газеты і абвінавацілі
рэдактараў гэтых газет у падбухторванні да бунту. Усемаланская федэрацыя студэнтаў імкнецца да пашырэння сувязяў з другімі нацыянальнымі міжпароднымі студэнцкімі арганізацыямі. Федэрацыя
выступае

таксама з патрабаваннямі прызнання
малайскай мовы
нацыянальнай і
ўстанаўлення поўнаіі нацыянальнан
незалежнасці сваёй краіны. Члены
ўсемалайскай федэрацыі студэнтаў
яскрава ўсведамляюць, што прадпасылкай для ажыццяўлення гэтых
патрабаванняў служыць
арганізацыя і аб'еднанне студэнтаў. Нацыянальнае адзінства і, у прыватнасці, адзінства студэнтаў з’яўляецца
надзейнай асноваіі будучаіі нацыі.
У Судане нацыянальны саюз сту- дэнтаў дапамагае свайму народу
авалодаць

асновамі

сустракае падтрымку міжнароднага
саюза студэнтаў^ які з’яўляецца сапраўднаіі міжнароднаіі студэнцкаіі
арганізацыяй.
21 лютага 1955 года М С С ? які заўсёды прызнаваў права студэнцкіх
арганізацыіі калонііі
прадстаўляць
студэнтаў сваіх краін у розных %Г?жнародных

аб’еднаннях,

падкрэсліў, што адным

яшчэ

раз

з асноўных

прынцыпаў яго дзейнасці з’яўляецца
руху

студэнтаў

і за поўную нацыянальную

падтрымка любога

незалеж-

ведаў.-Адна з ііасць і лепшае жыццё.

арганізацын I М С С заклікае студэнтаў і іх аргазн мяжой, 1нізацыі ўсімі сродкамі садзейнічапь
! дасягненню гэтых мэт у духу міжСаюз студэнтаў Заходняй Афрыкі,
: народнага супрадоўнінтва. Міжнароднягледзячы на прынятыя нядаўна
ны сагоз студэнтаў паказаў нам нрыадміністрацыйныя меры
працягвае | клад такога супрацоўшмтва ў сваёіі
змагацца за адраджэпне і папуля- дзеГінпсці мінулага года. Пабудова
| санаторыя ў Пекіне для студэнтаў
рызацыю- афрыканскай культуры.
краін Азіі; данамога студэнтам, якія
Мэты і дзейнасць студэнтаў розных.
пацярпелі ад паводак у Пакістане і
каланіяльных і слаба развітых краін
1ад землетрасення ў Алжыры; стыцесна звязаны паміж сабою. Рост
пендыі Міжнароднага саюза студэндасягненняў гэтых краін у галіне
таў; выданпі,
якія
расказваюць
культуры гаворыць аб іх імкненні да
праўду аб жыцці і барацьбе студэн.
такоі'і сістэмы асветы, якая адпавятаў каланіялыіых і залежных краін,
дала-б нацыянальным,
гістарычным
—вось дзеянні, якімі можна паді культурным традыцыям іх народаў.
трымаць і наблізіць дзень калі кожСтудэнты змагагоцца за развіццё наны студэнт будзе займацца ў сваёй
цыянальнай мовы і выкарысташіе яе
роднай краіне, незадежнай і сваС'оддля развіцця нацыянальнаіі культуры,
най.
| за стварэнне і пашырэнне цэнтраў
Г. К Р А Ч К О У С К А Я .
| вышэйшай асветы, за ліквідацыю неI пісьменнасці сярод насельніцтва сваіх
| краін. Гэтая пашыраная дзеіінасць
Рэдактар В. Л . Ш А Ц ІЛ А .
наіібольш

актыўных

студэнтаў, якія вучацца
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