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3 НОВЫМ ЫАВУЧАЛЬНЫМ ГОДАМ, СЯБРЫ! 

Орган парткома, рэктарата, кааятэта ЛКСМБ, -
прафкома i мясцкома Беларускага дзяржаунага 

ушвератэта iMH В. I. Лешна 
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№ 22 (264) 1 верасня 3956 года Цана 20 кап. 

новых поспехау ? 
Вось ужо 35 год шырО!ия дзве-

ры вучэбных карпусоу Беларуска-
га дзяржаунага ушверЫтэта гас-
цшна расчыняюцца у гэты радас-
ны для ycix вераснёуск! дзень. 

Пасвяжзлыя, загарэлыя юнак! i 
дзяучаты з вясёлым незмаукаю-
чым смехам запауняюць калщоры 
i аудыторьп... 

Комунгстычная партыя i Совец-
Ki урад пастаянна клапоцяцца аб 
развщщ совецкай вышэйшай шко-
лы. З а час пасля заканчэння ра-
боты XX з 'езда КПСС быу пра-
ведзен рад мерапрыемствау, на-
юраваных на усямернае павышэн-
не узроуню усёй вучэбна-выхавау-
чай работы В НУ. 

Мшктэрства вышэйшай адука-
цьп, рэктарат ушверЫтэта правял1 
некаторыя практычныя мера-
прыемствы па палепшанню вучэб-
ных планау i праграм, па расшы-
рэнню матэрыяльна-тэхшчнай ба-
зы. 

Усё узрастаючыя патрабаванш 
Партьи i Урада аб паляпшэшн пад-
рыхтоук! спецыял!'стау ускладаюць 
в я л ш я задачы на нашых выклад-
чыкау. I кал! яшчэ учора узровень 
лекцый у якойсьц! меры задаваль-
няу студэнтау, то сёння яны па-
трабуюць асвятлення найбольш 
злобадзёкных праблем навуш на 
высоким педагапчным узроунь 
Зыходзячы з вопыту прошлых год 
ва ушверЫтэце разам з добрым! i 
высокаякасиым1 лекцыям! бывал! 
выпадк!, кал! некаторыя выклад-
чык! чытал! лекцы! слабыя у !дэй-
ных i тэарэтычных адноЫнах. Па-
лепшанне якасщ лекцый залежыць 
перш за усё ад сам!х выкладчы-
кау. Пры умове карпатл!вай i на-
стойл1вай работы над прадметам, 
творчасц! i дасканаласц1 у сваей 
вобласщ мы не будзем мець пры-
кладау, кал1 студэнты выказваюць 
незадаволенасць чытаннем курса 
лекцый па ф1зщы выкладчыкам 
М1хайлавым Г. М., кал! кафедра 
пал!тэканоми адх1ляе ад правя-
дзення ceMiHapcKix заняткау вы-
кладчыка Чаплшскую М. А., кал! 
у рэспублжансшм друку падвяр-
гаюцца крытыцы лекцьп да-
цэнта Ц1мафеевай В. М. 
Усе гэтыя факты — сведчан-
не несур'ёзных адносш выклад-
чыкау да сваёй справы. 3 другога 
боку яны з усёй нагляднасцю га-
вораць аб недастатковым узроуш 
работы кафедр. 

Партыя паставЬта перад совец-
кай вышэйшай школай задачу 
умацавання сувязг i садружнасц! 
навук! з вытворчасцю. Калектыу 
ушверЫтэта прараб!у вял!кую ра-
боту у гэтым напрамку. Рад ка-
федр ушверЫтэта паспяхова 
ажыццяуляюць садружнасць з 
трактарным, аутамаб!льным заво-
дам!, радыёзаводам i !ншым|" прад-
прыемствам1 рэспублш. Аднак 
гэта усяго першыя KpOKi. Неаб-
ходна шырэй практыкаваць рас-
працоуку навуковых праблем, звя-
заных непасрэдка з запатрабаван-
ням! вытворчасщ, даб1 'вацца уня-
дрэння ix у прамысловасць, сель-
скую гаспадарку. 

Цесная сувязь навуковых работ-
нжау з работн1кам1 вытворчасц! 
будзе садзейшчаць палепшанню 
вучэбна-выхаваучай работы ся-
род студэнтау. У гэтым навучаль-
ным годзе неабходна шырэй пры-
цягваць для чытання асобных кур-
сау найбольш квал1фжаваных 
прадстаушкоу прамысловасць 
сельскай гаспадарк!, работшкау 
культуры. 

Вялжая i адказная задача у 
гэтай сувяз! стащь перад комса-
мольскай i inuibiMi аргашзацыям! 
ушверЫтэта. Хто, як не моладзь 
В НУ i вытворчасц^ павшна стаць 

застрэльшчыкам гэтай вялжаи 
справы. I няхай шэфства ушвер-
Ытэта над прадпрыемствам:, шко-
лам), калгасам!, якое, дарэчы, вя-
дзецца давол! шзка, стане асноу-
ным шляхам прылучэнкя студэн-
тау да вытворчых навыкау. 

Наш шматтысячны калектыу па-
поушуся дапытл1вай здольнай 
моладдзю. 3 525 п а с т у т у ш ы х на 
стацыянар,— 15S чалавек медал!-
стау, з HKix 67 чалавек з залаты-
Mi медалям!. Прыемна адзначыць, 
што значная частка новага набо-
ру—людз!, як!я працавал! на 
вытворчасц1 ке менш двух год. I 
сёння яны па праву з пачуццём 
падзяк! Партьп, Радз!ме увахо-
дзяць у сцены ушверЫтэта. Па-
жадаем im яшчэ большых поспе-
хау на новым для ix шляху. I 
няхай веды, навык!, здабытыя на 
практыцы, стануць закладам па-
спяховай вучобы у В НУ. 

Партыя i Урад патрабуюць ад 

п р а в 1 л ь м ы шлях 
У гэтым годзе я закончила 2-ую 

сярэднюю школу горада Бабруй-
ска. У школе я больш за усё за-
хаплялася б^ялопяй, i таму адра-
зу-ж ведала, куды мне паступ1ць 
вучыцца. Займаючыся у школе, мы 
разам з настаунщай б1ялоп! выра-
шчвал1 розныя расл1ны. 

I цяпер я з вялшай радасцю да-
ведалася, што зал1чана студэнткай 
ун1верс1тэта. Мне здаецца, што я 
прав1льна абрала свой шлях, што 
тольш на гэтай рабоце я прынясу 
карысць сваёй Радз1ме. 

Н. КРУЧКОВА, 
студэнтка I курса б!ялапчага 

факультэта. 

нас уа'лення пал!тыка-выхаваучай 
работы сярод студэнтау. I гэта 
асабл!ва важна цяпер, у сувяз1 з 
новым папауненнем. 

Факты, як'1я мел! месца у час 
приёмных экзаменау, кал1 чаць-
вёра паступаючых арган1завал! 
п'янку у 1нтэрнаце, ганебна адно-

Радасны дзень сёння у тых, ; 
хто стау студэнтам yHiBepci-
тэта. 

НА 3 Д Ы М К У : студэнты Ь 
курса С. Карака , 3. Гарошка, 
В. Ляудансю. 

Сёння, дараг1 таварыш, ты 
прыйшоу у аудыторыю yHiBepci-
тэта. 3 сённешняга дня ты назы-
ваешся студэнтам Беларускага 
дзяржаунага ушверЫтэта 1мя 
вялжага Лен1на. Табе хутка выда-
дуць студэнцк! б!лет i зал!ковую 
кшжку.. . 

KiM-бы ты Hi быу, д а р а п тава-
рыш,—учарашн1м дзесящкласш-
кам, рабочым з-за станка, як1 за-
кончыу сярэднюю школу без ад-
рыву ад вытворчасц1, д э м а б ш з а -
ваным во1нам,—не забывай, што 
у TBaiM жыцц1 адбыуся вельм1 
вял1К1 паварот. Табе выпала вя-
л ж а я чэсць быць студэнтам уш-
верс!тэта, самай старэйшай наву-
чальнай установы нашай рэспуб-
л ш . 

Ты не павшен забываць, што аб 
стварэнн1 ун1верс1тэта, у як! ты 
сёння прыйшоу вучыцца, думау 
вялж! Ленш. Гэта яго рукою быу 
падпгсан дэкрэт, як[ паклау пача-
так арган1зацьп твайго ушверЫ-
тэта. 

Трыццаць пяць год жыве на све-
це ун1версгтэт.А да гэтага ninnix 
навучальных устаноу на Ееларус! 
наогул не было.. Твой • дзед або 
нават бацька, Я!им1-б здольным1 
яны Hi был1, не магл: i марыць 
аб вучобе ва ушверЫтэце. Бачыш, 
малады таварыш, розн!цу пам!Ж 
ix i TBaiM лесам. Высокае званые 
студэнта дала табе совецкая ула-
да, Комушстычная партыя. Не за-
бывай аб гэтым, таварыш! 

Трыццаць пяць год жыве твой 
ушвератэт . . . Ён амаль што равес-
iriK Совецкай улады на Беларус!. 
Удумайся, .што азначае гэта, ма-

лады таварыш. Гэта азначае, што 
спецыял|'сты, выпушчаныя ушвер-
С1тэтам, ажыццяулял! (ндустрыя-
л!зацыю, калектыв!зацыю, куль-
турную рэволюцыю у рэспубл!цы. 
Яны будавал! соцыял1зм. 

Упауне магчыма, малады тава-
рыш, што цябе вучьш HacTayHiKi, 
яи!я caMi закончыл! сённешн! твой 
ун1'верЫтэт, цябе л я ч ь ш дактары, 
як!я некал! б ь ш студэнтам! меды-
цынскага факультэта твайго уш-
верЫтэта, ты чытау KHiri nicbMeH-
HiKay, адукацыю HitiM дау такса-
ма твой yniBepciT9T. Ты не павшен 
падзесщ ycix гэтых людзей, раз 
стау ты студэнтам ушверЫтэта, 
малады таварыш! 

Мнопя вядомыя у рэспубл1цы 
людз1 з гонарам п!сал! i п1шуць 
у сва 'х анкетах, што яны вучыл1-
ся Еа ун!'верс1тэце. Пра гэта ты 
можаш прачытаць у б!яграф!ях 
Кузьмы Чорнага, Кандрата Kpani-
вы, Пятруся Броук!, Пятра Глебк! 
i M H o r i x !ншых. Д а р а ж ы гонарам 
yHiBepciT3Ta, малады таварыш, так 
як д а р а ж ь ш гэтыя людз!. 

Наш народ будуе комушзм. Яму 
трэба вельм! многа спецыялктау, 
знауцау сваёй справы. Народу 
патрэбны добрыя спецыял1сты, 
як!я-б глыбока авалодал1 навукай. 
Будзь-жа так!м спецыял1стам, да-
р а п таварыш! Перад табой рас-
крьшся дзверы аудыторый, наву-
ковых кабжетау, даследчых лаба-
раторый. Д з я р ж а в а забяспечвае 
цябе стыпендыяй. А табе заста-
лося—па-сапрауднаму вучыцца i 
высока несц! гонар свайго yHiBep-
с!тэта. 

М А Р А З Д З Е И С Н 1 Л А С Я 
Мара паступ1ць на ф!з!ка-матэ-

матычны факультэт нарадз1лася 
у мяне дауно, але здзейсн1ць яе 
удалося толью у гэтым годзе. 

^ ^ г П е р ш , ч ы м n a c T y n i u b в а yHiBepci-
с'л 'ся да соцыял1'стычнай маёмасц!, ^ s e A s e A a e A s e A s e A s e A s s A s s A s s A s e A s e A s e A e e A s e A r e ^ 
за што не был! зал!чаны ва ун!- Iffi i t 

" Новы парадак 
назначэння стыпендый 

верс!тэт, застауляюць нас сур'ёзна 
задумацца над пытанням!- шэйна-
га выхавання студэнтау першага 
курса. 

Партыйныя i комсамольск!я ар-
гаш'зацьп факультэтау, навуко-
выя p a 6 o T H i K i , студэнты старэй-
шых курсау naBiHiibi акружыць 
студэнтау-першакурсн!кау па-
стаяккым! TaeapbicKiMi клопатамь 
Асабл!ва неабходна звярнуць ува-
гу на выхаванне высокай комунь 
стычнай свядомасц1, прав!л со-
цыял^стычнага агульнажыцця. А 
галоунае—з першага дня занят-
кау п р ь т в а ц ь IM навык! да сама-
стойнай работы над кшгай, любоу 
да працы, да наву!п. 

Сёння пачатак нозага навучаль-
нага года. Але недалёка той час, 
кал1 мы будзем падводзщь BbiHiKi 
яго. I каб яны был! не вельм! сум-
ным!, беражыце кожную м!нуту. 
I першакурснж i выпускн!к, пра-
фесар i ла;барант, кожны з нас 
выношвае у думках смелыя ня-
стрымныя парывы, мары: хачу да-
следаваць новыя земл!, будаваць 
электронныя машыны, тварыць, 
адкрываць, выхоуваць... Але мары 
здзяйсняюцца тольк! у крапатл!-
вай працы, не потым, не кал!-
небудзь, а сёння, цяпер у просты 
будзённы дзень нашага жыцця. 

У добры час, д а р а п я сябры! 

Як павед,ам1л! карэспандэнту 
_ ТАСС у Мшштэрстве вышэй-
шай адукацьи СССР, прынята 
рашэнне аб новым парадку на-
значэння стыпендый студэнтам 

' ВНУ i сярэдшх спецыяльных 
.навучальных устаноу. 

Раней стыпендьй назначал1ся 
'выключна па вын1ках экзамена-
^цыйных ceciir Ix атрымл1вал1 
студэнты, як1я здал1 экзамены 

>на добра i выдатна. Паводле 
новага палажэння, рашаючае 
значэнне таксама мае паспяхо-

. васць. Р а з а м з тым будзе ул1ч-
вацца i матэрыяльнае становш-

' ч а юнакоу i дзяучат. У асобных 
^выпадках права на стыпендыю 

атрымаюць студэнты, як!я ма-
• юць патрэбу у дзяржаунай да-

памозе, хоць у ix будуць зда-
вальняючыя адзнаш. 

У кожным канкрэтным вы-
>падку пытанне назначэння 

стыпендый будзе вырашацца 
дырэктарам навучальнай уста - ' 
новы з шыроюм удзелам гра-
мадск1х арган!зацый. 

Дырэктарам ВНУ i тэхн1ку- • 
мау прадастаулена таксама 
права пазбауляць стыпендьй 
навучэнцау, яшя парушаюць , 
дысцыпл1ну. 

Новае палажэнне распау- ' 
сюджваецца таксама на сту- „ 
дэнтау завочных i вячэрн1х ад-
дзяленняу i факультэтау, яюя • 
атрымл1ваюць стыпендыю у 
час выканання i абароны ды-
пломных праектау або здачы. 
дзяржауных экзаменау. 

Назначэнне стыпендый па-
новаму будзе праводз!цца сту-
дэнтам першых курсау з I ве-
расня 1956 года, а для наву-
чэнцау ycix астатшх курсау , 
з другога семестра. 

(ТАСС) 

^ e A s a A s a A s i j A s a A s s A s s / N s s A s a A s s A ^ 

тэт, мне давялося многа папраца-
ваць, спалучаючы вучобу у шко-
ле з працай на вытворчасц!. 

Мае планы на будучае—займац-
ца т о л ь т на «добра» i «выдатна» 
i паспяхова закончыць ун1верс1тэт. 

А. МАЖЭЙКА, 
студэнт I курса ф!змата. 

НА 3 Д Ы М К У : А. Мажэйка у 
час працоунай змены на вагона-
рамонтным заводзе, дзе ён пра-
цавау зваршчыкам да паступлен-
ня ва ушверЫтэт. 



КУТОК ПЕРШЯКУРСН1КЯ 
Б у д з е м 

ю р ы с т а м i 

НА В03ЕРЫ ПАРА Ч 

КАРЫСНАЕ ПАЧЫНАННЕ 
Вялжую щкавасць выюнкала 

12-я студэнцкая навуковая кан-
ферэнцыя, якая падвяла в ы н ш 
работы навукова-даследчых гурт-
коу ушверптэта за прайшоушы 
год. Толыи па секцьп пстарычных 
навук был1 заслуханы i абмерка-
ваны 22 даклады. Тэматыка да-
кладау вельм1 рознастайная: соцы-
яльна-пал1тычная щэалопя А. 
Дантэ i Ж а н - Ж а к а Русо, уташч-
ны соцыял1зм Р. Оуэна i В. Вейт-
лшга, барацьба Джардано Бруно 
супраць царкоунай щэалогп i роля 
Маскоускага ушвератэта у раз-
вщщ рускай навук1 i культуры у 
другой палавше XVIII в. 

Сярод дакладау, у яюх падвяр-
гаюцца даследаванню канкрэтныя 
праблемы ricToptii старажытнага 
свету, трэба адзначыць работу вы-
пускнщы Т. Гузавай «Барацьба 
антычнага сялянства за Mip па ка-
медыях Арыстафана» i студэнтю 
IV курса Н.Сласцюшнай «Прычы-
ны узнжнення народнага трыбу-
ната». 

Рад важных i цжавых тэм быу 
распрацаван членам! гуртка ri-
сторьп новага i навейшага часу, 
напрыклад: «Барацьба Маркса i 
Энгельса з ласальянствам у 60 га-
дах XIX века» (работа студэнтю 
III курса В. Румянцавай), «Ды-
пламатычнае прызнанне СССР 
KpaiHaMi каштала у 1924 годзе» 

• (работа студэнта IV курса Р. Пе-
сля^а) . 

Большая частка дакладау была 
прысвечана псторьи СССР. Знач-
ную щкавасць прадстауляюць да-
клады аб дзейнасщ pycKix рэволю-
цыянерау-дэмакратау студ. IV 
курса Л. Бажэнавай «Новыя матэ-
рыя#ы аб рэволюцыйнай Ытуацьй 
у Pacii», студ. IV курса А. Хьль-
KeBi4, «ГПсьмы да старага тавары-
ша» А. I. Герцэна», студ. IV кур-
са Г. Герас1менк1 «Польскае пау-
станне 1863 года i руская рэволю-
щйная дэмакратыя». 

Лепшай прызнана ' работа вы-
ускнша П. Ткачова «Працоуныя 

подзв1г1 комсамольцау БеларуЫ па 
асваенню цалшных i абложных зя-
мель». На в я л ш м фактычным ма-

тэрыяле аутар паказвае удзел бе-
ларускай моладз1 у выкананн1 ра-
шэння ЦК КПСС па асваенню 
новых зямель. Вядома, што на пра-
цягу 1954—1955 гг. каля 20 тысяч 
маладых патрыётау Беларуа Пс: 
пуцёуках комсамола выехал1 на 
асваенне цалшных i абложных зя-
мель. 24 соугасы Казахстана 
укамплектаваны комсамольцам1 i 
моладдзю, як1я прыехал1 з Бела-
pyci. 

Мног1я з дакладау прадстауля-
юць навуковую щкавасць. Работы 
студэнтау П. Ткачова, А. Бажэна-
вай, Т. Гузавай i шшых бьш вы-
сока ацэнены на гарадск1м агля-
дзе навуковых студэнцюх работ. 
Таму трэба в!таць шщыятыву ri-
старычнага факультэта, як1 апу-
блшавау тэзшы дакладау сту-
дэнцкай навуковай канферэнцьй. 
Тэз1сы даюць магчымасць пазнаё-
мщца з работай студэнцюх гурт-
коу, ix тэматыкай шырокаму кру-
гу студэнтау i выкладчыкау. Ад-
нак 22 анатацьп, яюя складаюць 
даны зборшк, не роунацэнны у на-
вуковых адносшах. Некаторыя з 
ix напамшаюць хутчэй схематыч-
ны план, а не тэзшы. Па ix цяж-
ка меркаваць не толью аб выва-
дах, яюя 3pa6iy аутар, але нават 
i аб змесце даклада. 

V' 
Трэба таксама зауважыць, што 

у выданн1 маюцца непрыемныя 
anicKi. Так, на стар. 9 замест «рур-
CKi» нашсана «руск1», на стар. 16 
замест «штэр-зенцыяшсцюх 
дзеянняу» HanicaHa «1нтэрнацыя-
нал1стычных дзеянняу», на стар. 
26 замест XIX в. указан XX в. i 
i H i n . . Аднак, нягледзячы на указа-
ния недахопы, апубл1каванне да-
нага 36opHiKa адыграе станоучую 
ролю. I перш за усё будзе садзей-
Н1чаць актыв1зацьп работы навуко-
вага студэнцкага таварыства. 

Вопыт пстарычнага факультэта 
па выданню тэз1сау навуковых 
канферэнцый пав1нен быць выка-
рыстан шшым1 факулыэтам! ун1-
верс1тэта. 

Д. МЕЛЬЦЭР, 
к а н д ы д а т Г 1старычных н а в у к . 

На беразе в'озера Нарач размешчана б1ялапч-
ная станцыя Беларускага дзяржауыага ушверсггэта 
1мя В. I. Лен1на. Тут студэнты б!ялапчнага фа-
культэта праходзядь кожны год практику. Вял1кае 
возера з яго рыбным багаццем дае будучым б!ёла-
гам многа матэрыяла для ceaix даследаванняу. 

НА ЗДЫМКУ: студэнтк! б1яфака В. Стральцо-
ва, Г. Базыленка, Л. Грыгорьева i Н. Башэева на 
практычных занятках па пдраб1ялогп. 

(Фотахрон1ка БЕЛТА) 

Аляксандр Сянчыла: 

— Я вельм1 рад, што 
здзейсшлася мая запавет-
ная мара—я зал!чан на I 
курс юрыдычнага факуль-
тэта. Тут я прыкладу усе 
свае намаганн!, каб атры-
маць глыбок!я i трыеалыя 
-веды i стаць дс-брым спе-
дыялютам сваёй спразы. 

Звычайна гавораць, што цяжка 
выбраць прафес1ю юнаку або 
дзяучыне у 17—18 год, кал1 зза-
ду—сярэдняя школа, а напера-
дзе—замашпва адчыняюцца ня-
ясныя гарызонты. I гэта сапрау-
ды так. 

KiM быць? Гэтае пытанне хва-
люе сэрцы юнакоу i дзяучат, як1я 
атрымал1 атэстаты сталасц1 i 
стаяць на парозе вялжага жыцця. 
Адны мараць стаць урачом, дру-
г1я—педагогам, трэщя—1нжыне-
рам... А мнопя, закончыушы ся-
.рэднюю школу, засталкя праца-
ваць у родных калгасах, пайшл1 
на прадпрыемствы, у Совецкую Ар-
Miio. У гэтай моладз1 зараз за пля-
чыма некаторы жыццёвы вопыт, 
вытворчы стаж. Аб ix паклапащу-
ся Совецю урад. Рашэннем Mi-
н1стэрства вышэйшай адукацьп 
дэмаб!л1заваныя вошы Совецкай 
Армп, моладзь, якая працавала на 
вытворчасщ, карыстаюцца некато-
рым1 {льготам! пры паступленн1 у 
ВНУ. 

Прыемна бачыць, што у гэтым 
годзе сярод першакурсшкау на-
шага yniBepciT3Ta многа тых, хто 
працавау ля заводскага станка, 
на будоулях 1 калгасных палях. 
Аб некаторых з ix мы i раскажам 
Н1ЖЭЙ. 

Пётр Бясчаснау— 
студэнт юрфака 

Перад HaMi адна з шматл1к!х 
заяу, паданых у прыёмную KaMi-
cira: «У гэтым годзе я буду дэма-
б1л1заваны з радоу Совецкай Ap-
Mii, дзе сумленна служыу 3 гады. 
Раней я жыу i вучыуся у гор. MiH-
ску. Затым 5 год працавау на вы-
творчасщ. У apMii я закончыу дзе-
сяты клас i адз!н курс партыйнай 
школы. Прашу прыняць мяне на 
першы курс юрыдычнага факуль-
тэта...» 

Паспяхова здаушы уступныя эк-
замены, Пётр Бясчаснау зал1чаны 
на першы курс выбранага iM фа- ] 
культэта. 

Малады номун1ст 
1ос1фу Вас1леускаму нямнопм 

больш дваццац! год. Але ён мае 
ужо значны стаж працы на вы-
творчасцг Працавау памочшкам 
машын1ста, затым машын1стам у 
паравозным дэпо. Што i казаць, 
работа нялёгкая, але настойл!вы 

хлопец знаходз1у час, каб вучыцца 
у вячэрняй школе. Там i зара-
дзшася у яго думка паступ1ць у 
Беларуси дзяржауны ун1верс1тэт. 
Ужо здадзены уступныя экзамен'-1 

Кандыдат у члены КПСС 
Васшеусю—студэнт I курса 
рычнага факультэта. 

Усё так проста, 
звычайна... 

— Што я магу аб сабе рас-
казачь? Працавау, вучыуся, слу-
жыу у Совецкай ApMii, выконвау 
грамадскую работу. Часу малава-
та, вядома, было... але шчога, 
спрауляуся. 

Уладз1м!р Ганчароу глядзщь 
на нас з шчырым здз!уленнем. 
Усё так проста, звычайна... 

Расказачь ёсць аб чым. Уладзь 
Mip Ганчароу, скромны хлапчына 
з горада Ярцэва, Смаленскай воб-
ласщ, атрымау добрую працоуную 
i армейскую закалку. Працавау 
грузчыкам i вучыуся у школе ра-
бочей моладзи Затым—служба у 
Совецкай ApMii. Вошы горача па-
л ю б ш Валодзю за яго душэуную 
прастату, прынцыповасць i настой-
л1васць. Яны выбрал! яго сакрата-
ром комсамольскай арган1зацьй 
падраздзяЬення. А кал! скончыу-
ся тэрм1н службы, Уладз1м1р 
цвёрда вырашыу атрымаць вышэй-
шую адукацыю. I з гэтага часу ён 
пачау старанна рыхтавацца да 
уступных экзаменау. Працуючы у 
рэдакцьп раённай газеты, Уладз!-
Mip Ганчароу вечарам! сядзеу за 
KHiraMi, паутарау пройдзены ма-
тэрыял. Вось тут i дапамагла доб-
рая працоуная закалка. Уступныя 
экзамены Уладз1м1р здау паспя-
хова. Цяпер ён студэнт I курса фь 
лалапчнага факультэта. 

Taiiix, як Уладз1м!р Ганчароу, 
Пётр Бясчаснау, 1оаф BacifleycKi 
цяпер на першых курсах не адз1н-
Ki. Ix можна сустрэць на ycix фа-
культэтах. 

Ад усёй душы вшшуем нашых 
новых таварышау з паступленнем 
ва ушвератэт, як1 нос1ць iMH вя-
л1кага Лен1на. 

Вучыцеся так паспяхова, як 
працавал! на вытворчасщ. 

Р. ТКАЧ УК. 

Дз!на Конанава: 

—Яшчэ у школьныя гады 
я жадала а'валсдаць па-
чэснай i ганарсвай.прафе-
с:яй юрыста. I вось мая 
мара здзейсшлася: сёння я 
упершышо увайшла у сту-
дэнцкую аудытарыю. Бу-
ду вучыцца так, каб глы-
бока авалодаць ведам1 i 
быць дастойнай звання со-
вецкага юрыста. 

У Б1БЛ1ЯТЭЦЫ 
УШВЕРСПГЭТА 

3 кожным годам папауняецца 
кшжны фонд б1бл1ятэк1 БДУ. У 
апошш час б!бл1ятэкай атрымана 
новая пал1тычная, сельскагаспа-
дарчая, навуковая, вучэбная i ма-
стацкая л1таратура. У б!бл1ятэку 
паступ!л1 KHiri аб Kpainax народ-
най дэмакратьп. Гэта—«Пстарыч-
ныя сувяз1 народау Совецкага 
Саюза i Югаслав11» В. Г. Карасё-
ва, «Рэспубл1ка ErineT» В. I. Юся-
лёва, «Карэя нашых дзён» Н. П. 
Хахлова i шшыя. 

Сярод новай мастацкай Л1тара-
туры цжавыя творы: раман Ро-
бшдраната Тагора «Берег Бибхи», 
аповесць Эрнеста Хем1нгуэйя 
«Старик и море», пстарычны ра-
ман К. Г. Шыльдкрэт «Крылья хо-
лопа» i 1ншыя. 

У сучасны момант у б!бл1ятэцы 
ун!верс1тэта нал1чваецца 400 ты-
сяч тамоу л1таратуры. 

В. БЯРОЗК1Н. 

Яшчэ за некальк1 год да закан-
чэння сярэдняй школы я цвёрда 
вырашыла стаць xiMiKaM. Мне спа-
д а б а е ц ц а у xiMii тое, ш т о яна м а е 
непасрэдныя адносшы да жыцця, 
распрацоувае важныя практычныя 
пытанш. 

Пасля заканчэння школы я пай-
шла працаваць лабаранткай у 
Праектны 1нстытут-2, потым пра-
цавала у Ьелгорпраекце. Разам з 
тым, я упарта рыхтавалася да 

здачы уступных экзаменау ва уш-
верс1тэт. 

У гэтым годзе я пастушла на I 
курс х!мфака. Упэунепа, што ра-
бота у лабараторьа на працягу 
двух год дапаможа мне у вучобе. 
Мяркую, што я прав1льна абрала 
сабе спецыяльнасць. 

Н. ЖУЧКОВА. 
НА ЗДЫМКУ: Н. Жучкова у 

лабараторьа Белгорпраекта. 

ЯНЫ ПРЫИШЛ1 
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Лшень 195G года... 
Свята neciii, Mipy i друж-
бы у Тарту... Незабыу-
ныя Д1П, праведзеныя у 
старажытным студэнцшм 
горадзс... Усё тэта школ1 
не забудуць студэнты 
Pbiri i KieBa, Леншграда 
i Каунаса, В1льнюса i 
Талша, Мшска i Петра-
заводска, яшя з'ехал1ся 
на Свята. 

Рыхтавацца да яго 
студэнты ВНУ сям1 рэс-
публж пачал! яшчэ поу-
года назад, кал1 моладзь 
Тарту прапанавала пра-
весц! першае студэнцкае 
С в я т а necHi . А у ж о у п а -
чатку лшеня Тарту вет-
л1ва сустракау cBaix 
доугачаканых гасцей. 
Маладыя лешнградцы, 
украшцы, лп'оуцы, бела-
русы, карэла-фшы, эстон-
цы i латышы запоунш 
прыгожыя вулщы, пар-
к1, бульвары i скверы го-
рада. 

— Тэрэ тулемаст,—Bi-
тал1 пасланцоу брацюх 
рэспублж юнак1 i дзяу-
чаты у белых шапках з 

Нас радасна сустрэл! 
на цалше 

Цжавым, памятным на усё 
жыццё быу шлях ад Мшска 
да Кустанайскай вобласц1, ку-
ды прыехал! комсамольцы уш-
верЫтэта, каб дапамагчы но-
васёлам убраць багаты ура-
джай. 

Смаленск, Тула, Пенза, Куй-
бышау, Уфа, Чэлябшск... На-
заусёды запомнщца кожнаму 
з нас пераезд Волп ноччу—не-
пауторны па сваей прыгожасш 
малюнак рускай прыроды. 

23 лшеня наш, трэиц па лшу 
эшалон добраахвотнжау Бела-
pyci, прыбыу на станцыю Брэ-
ды Чэлябшскай вобласцк Ад-
сюль на машынах звыш поута-
ратысячны атрад комсамоль-
цау наю'равауся па соугасах i 
калгасах Кустанайскай вобла-
cui. Студэнты БДУ, педшсты-
тута, !нстытута народнай гас-
падарю", медыцынскага шсты-

тута прыехал1 у соугас 1мя 

Фрунзе. На вулщах пасёлка 
адбылася першая радасная су-
стрэча з новасельцамк Кож-
ную падыходзячую машыну 
яны сустракал1 вясёлым1 пес-
ням!, букетам! кветак, шчыры-
м| словам! прыв^тання. Нас 
размясц1л! ва утульных штэр-
натах, i мы з вялжай ахвотай 
узял1ся за работы, ямя нам да-
ручыл1 у соугасе. 

Ужо з першых дзён свайго 
жыцця на цалше мы здолел! 
аргашзаваць цжавы адпачы-
нак: наладжваем сустрэчы па 
валейболу, 1гры, танцы. 3 кож-
ным днём расце i мацнее наша 
дружба з новасельцам!, друж-
ба, якая устанав!лася назаусё-
ды. 

Пасылаем шчырае прыв1таи-
не yciM нашым студэнтам. 

В. ПАУЛОВ1Ч, 
студэнт 4 курса аддзялення 

журналктыкк 

3 к о м сам оль с к 1м аганъком 

ч о р н ы м 1 л а к ! р о в а н ы м 1 
казырка1УП — гаспадары 
горада—эстонская сту-
дэнты. 

•— Шчырае прыв^тан-
не, здоровеныи булы,— 

Варшаву, Дрэздэн, Бер-
лш, у Венгрыю, Фшлян-
дыю i шшыя гарады. Не-
аднаразова хор узна-
гароджвауся Ганаровым1 
граматам1 Вярхоунага 
Совета Эстонскай ССР. 
Гэтыя i шшыя калекты-
вы паспяхова выступш 
У Тарту. 

У памяць аб гэтым цу-
доуным Свяце народнай 
творчасщ калектывы ма-
стацкай самадзейнасщ 
атрымал1 фотаальбомы: 
«Эстонская харавая 
творчасць» i «Совецкая 
ЭсТОШЯ». 

...Кал! над горадам 

ледзь развщнела, студэн-
ты паидал1 Тарту. 

— Чакаем вас у 
MiHCKy,—запрашал1 бе-
ларусы CBaix новых сяб-
роу, яшя прыйшл! ix пра-
водзщь. На аутамашыны 
паляцел1 букеты кветак. 

— Да новай сустрэчы! 
НА 3 ДЫМКАХ: I. 

Калона студэнтау Лат-
вп наюроуваецца у парк 
'Гоомеорг. 2. Калона бе-
ларусих студэнтау. 3. 
Танцавальны калектыу 
БДУ. 4. Хор БДУ. Ki-
р а у т к i дырыжор I. Я. 
Кл1ёнск1. 

Н. АРЛЕНКА. 

necHi народау СХСК л а -
равая капела Щеускага 
Ордэна Ленша пол!тэх-
шчнага шстытута на 
аглядзе мастацкай сама-
дзейнасщ заняла першае 
месца па рэспублщы. Ха-
рысты з в я л ш м поспехам 
выстушлг у 1954 годзе у 
стал1цы нашай Радз1мы. 
Яшчэ у 1912 годзе Юхан 
CiM (цяпер народны 
артыст Эстонскай ССР) 
аргашзавау мужчынск1 
хор студэнтау Тарту. За 
гады свайго 1снавання 
хор 3 p a 6 i y гастрольныя 
паездк1 у Лен1нград, 
Маскву, на Украшу, у I 

«Пмн М1жнародиага 
Саюза студэнтау» у вы 
кананн1 двухтысячнаг,-
студэнцкага хору. I у тэ-
ты урачысты момант у 
цэнтры поля успыхвас 
вял1к1 касцёр. 

«Няхай песня мацус 
нашу дружбу»—натсанг 
вялшип Л1тарам1 над 
сцэнай. Гэтыя-ж словы 
паутарае рэктар Тарту-
скага дзяржаунага yni-
верс1тэта Ф. Клемент, 
зЕяртаючыся з прыв1тан-
нем да прысутных. 

— Няхай далека за 
межам! наша!1 кра1ны 
прагучаць нашы _ necni 
палымяным закл1кам да 
Mipy i дружбы, — гаво-
рыць Ф. Клемент. 
Ад inw дзесяц1м1льённ^ 

га беларускага народа го 

д з я о ж а у н а г а у ш в е р о т Э ' 
та 1Мя В. I. Ленша. Ён 
вьжанау беларусюя на-
родныя танцы «Польку» 
i «Лявон1ху». 

Наступны дзень быу 
прысвечаны песнь 

Вел1чна прагучала у 
выкананш зводнага хору 
песня кампаз1тара Г. 
Эрнесакса «Мая радз1.ма 
—любоу мая» на эстон-
ск1м языку. Мужчынсю 
нацыянальны хор Карэ-
ла—Фшскага дзяржау-
нага ушвсрс1тэта, як1 вы-
канау жартоуныя народ-
ныя necni «Ребята игра-
ют» i «Хей руллаа», змя-
няюць хоры ВНУ Эсто-
ни, Украшы, Латвп. Па-
спяхова выступ1у сту-
дэнцк1 хор БДУ 1мя В. 1. 
Л е н ш а . П а д K ipay-

весела неслася ш у ад-
каз. 

А на наступны дзень, 
ужо пазнаём1ушыся i 
моцна пайябраваушы, 
студэнты розных ВНУ 
разам аглядал1 маляуш-
чыя кутк1 Тарту. Аб чым 
тольк1 не гаварыл! но-
выя сябры! Аб музыцы i 
люб1мых KHirax, аб спор-
ц е , а б ж ы ц ц 1 у CBaix р о д -
ных гарадах. 

...Над горадам згу-
сщуся змрок. Вял1кую 
плошчу перад тэатрам 
«Ванемуйне» запоун1л1 
удзельн1к1 Свята. Кольш 
тут было вясёлага юнац-
кага смеху, жартау! Але 
вось калоны у прыгожых 
нацыянальных касцю-
мах нак1равал!ся па не-
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i Ф1НАНСАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

За першае поугоддзе 1956 года 
фшансавая гадавая смета выка-
нана: па даходах на 52,4 працэн-
та, па расходах—на 44,4 працэн-
та. 

Вялжая увага удзялялася фь 
иансаванню на правядзенне 
культурна-масавых мерапрыем-
ствау i спартыунай работы. На 
мастацкую самадзейнасць, правя-
дзенне розных факультэцюх веча-

„ роу 'расходавана звыш 31 тысячы 
о Я вельм! жадаю nepanic-^ рублёу. На вучэбна-спартыуную 
«зацца з совецкай моладдзю.А работу i масавыя' ф1зкультурныя 
0 :авязаць з ёю сяброуства i мерапрыемствы расходавана звыш 
« : ь ш самым увесц! свой с ц ш л ы ^ ц тысяч рублёу. Вялжая частка з 
«уклад у Япона-Совецкую друж-»: ГЭТых сродкау пайшла на утры-
;<> эу. Японская моладзь в е л ь м ^ манне спаотыунага лагера «Стай-
,>'ц1кавщца жыццём Совецкай®: к Ь _ д з е д В а Т Ь 1 д н 1 т р э ш р а в а л к я 
:*кра1ны, жадае ведаць звычай-^, спартсмены БДУ. 

.. .. 
3 далекага японскага горала о 

о X i p a T a н а а д р а с Б е л а р у с к а г а ^ : 
о.дзяржаупага ушверптэта прый-<£ 
.о шло nicbMo восемнаццащгадо-*? 
£ вага юнака Tocio 1тоо. ГэтаеЛ 
•отсьмо прасякнута шчырай па-£ 
° вагай да совецкай моладз1, с; 

ф Жаданнем ведаць, чым жывуць:?: 
осёния лгадз! нашай Kpainw. £ 
° Tocio Itoo nima: '.О: .. - £ 

^ныя, будзённыя спразы моладзь?;: 
оСССР: як 8 Значныя затраты зроблены на 

набыццё культшвентару i абсталя-
вання. Так, у гэтым годзе набыты 

жывуць совецк1я^ 
олюдз! у калектыве, у сям'], як05 
^працуюць, адпачываюць, яюмг«( 
озахапляюцца KniraMi i кшо. УШ 2 3 музычныя шструменты для 
«сваю чаргу я ахвотна р а с к а ж у й домбра-балалаечнага аркестра, 
J зам усё,. што цшавщь вас абЩ 
о ЯПI;;; i яппнпяу ипзунрцм 'М 
Ж ш т о 

lapry я ахвотна раскажу о 
в щ ь вас аб ' 

i японцах. Я упэунены,^, 
гэта дасць магчымасць:^ 

& 
адзш аднаго, <> 

за Mip i w 

куплены баян i шшыя шструмен-
ты, для танцавальнага калектыву, 
пашыты касцюмы, набыт абутак. 

Асабл1вая увага удзялялася пы-
танню аказання дапамоп студэн-
там, яюя маюць у ёй патрэбу. 
На гэтую справу расходава-
на 11200 рублёу. Грашовая да-
памога у 100—200 рублёу аказа-
на студэнтам Скутаву, Сянкев1ч, 
Шупенька, Цяулоускай, Карнееву, 
Навщкаму i мнопм шшым, усяго 
больш чым ста чалавекам. 

Недахопам у рабоце прафкома 
з 'яуляецца тое, што некаторыя 
члены профсаюза, атрышпваючы 
грошы пад справаздачу на пра-
вядзенне тых або шшых мера-
прыемствау, нерэгулярна робяць 
справаздачу за атрыманыя грошы, 
у вышку чаго стварылася запазы-
чанасць на 3280 рублёу. Прафком 
прымае меры да лшвщацьп падоб-
ных недахопау. 

В. РАД31ЁНАУ, 
казначэй прафкома 

СПАРТАН1ЯДА НАРОДАУ С С С Р 

•о зразумець лепш 
о каб разам змагацца 
Зшчасце ва yciM свеце. gs 
•о': Шчыра ваш TOCIO ITOO. § 
оИпошя, прэфектура Г1фу, 
: |уезд Кайдзу, город XipaTa, 
о Хатаоса—653. § 
щ Ш о о .> v> ы с> ^ v •> о о о о о о о < » о 

НА ПРАКТЫЦЫ 
У КРЫМУ 

Студэнты 5 курса ад-
дзялення б!ялог!1 з р а б ш 
летам трохтыднёвае пада-
рожжа па Крыму i Кав-
казу. Яны пабывал1 у Су-
xyMi, Сочы, T6^ic i , Ялце 
i iHuibix гарадах, наведа-
л! лепшыя баташчныя са-
ды нашай крашы. Б1ёлап 
а з н а ё м ш с я з багатай фло-
рай i фаунай. 

НА З Д Ы М К У : студэн-
ты б1яфака у Н ш ц ш м 
баташчным садзе у час 
падарожжа па Крыму. 

Мы ужо прывыюн, што у Дзень 
ф!зкультурн!ка у высокае падня-
бессе узв1ваюцца радугай многа-
колерныя спартыуныя сцяп i мо-
ладзь, бронзавая ад летняга сон-
ца, строщца для парада на зялё-
ных палях стадыёнау KpaiHbi. На 
гэты раз дзень быу незвычайны. 

Мы ведал! дауно, што ён насту-
п1ць. Аднак не проста чакал! яго 
прыходу,—яму был1 прысвечаны 
праца 1 заботы цэлага года. 

Моладзь будавала грандыёзны i 
раскошны стадыён у Лужшках. 
Юнак1 i дзяучаты ад HaBi4Koy да 
чэмп1ёнау, вял1 захапляючую ба-
рацьбу за права дэбютаваць на 
гэтым стадыёне на Спартак1ядзе 
народау СССР. 

Цэнтральны стадыён iMH В. I. 
Ленша у Лужн1ках пабудаван за 
вельм1 каротк1 тэрм1н—450 дзён. 
Таюх тэмпау не ведала Hi адно 
падобнае будаушцтва свету. Гэта 
не проста стадыён, а «горад спор-
ту». Акрамя цэнтральнага ядра, 
якое умяшчае 103 тысячы чалавек, 
v гэтым буйным спартыуным кам-
б1наце свету пабудаван адкрыты 
басейн для плавания i прыжкоу у 
ваду з трыбунам1 на 15 тыс. месц, 
стадыён для ручных irp на 20 ты-
сяч месц, спартыуны зал для riM-
nacTbiKi, бокса, барацьбы. Акрамя 
гэтага збудавана 29 тэшсных кор-
тау, 16 валейбольных i 15 баскет-
больных пляцовак, 21 спартыуны 
з а л д л я riMHacTbiKi, п а д н я ц ц я ця-
жару, фехтавання. Усяго на пло-
шчы 180 гектарау размешчана 130 
спартыуных збудаванняу. 

Дванаццаць дзён працягвалшя 
на гэтых збудаваннях буйнейшыя 
у ricTopbii совецкага спорту спа-
борн!цтвы, у як1х прыняла удзел 
каля 10 тыс. ф;зкультурн1кау Kpai-
ны—прадстаун1коу ycix брацшх 
рэспубл1к. 

У-камандзе нашай рэспубл1к1 
был1 прадстаулены 14 лепшых 
спартсменау Беларускага дзяр-
жаунага ун1верс1тэта 1мя В. I. 
Ленша. Дзякуючы упорнай i ci-
стэматычнай трэьнроуцы студэнты-
спартсмены: Натапов1ч, Казакоу, 
Ляпков1ч, Дз5дзенкава, Пранов1ч, 
Белякова, Пракапчук, Ярымов1ч i 
друпя паказал1 высок!я спартыу-

ныя вын1К1 1 атрымал1 права удзе-
лу у Спартак!ядзе народау СССР. 

Па праву Спартаюяду можна 
л1чыць трыумфам маладых. Мо-
ладзь паказала выдатныя BbmiKi 
амаль па ycix вщах спорту. Да-
статкова сказаць, што Спартаюя-
да народау СССР азнаменавалася 
33 новым1 усесаюзным! рэкордам1. 
Дзевяць з ix перавышаюць рэкор-
ды свету. Нас вельм1 радуе, што 
на гэтых спаборнщтвах паказаны 
па раду вщау спорту высок1я вы-
н ш . Варта мець на увазе, што 
Спартаюяда народау СССР адна-
часова з'яв!лася адборным спа-
боршцтвам для фармавання збор-
ных каманд Совецкага Саюза для 
удзелу у XVI Сусветных ал1мп;й-
CKix irpax, як1я, як вядома, адбу-
дуцца у л1стападзе—снежн1 меся-
цы 1956 года у сталщы Аустра-
л11—гор а дзе Мельбурне. 

Неабходна адзначыць, што 
Спартак1яда народау СССР была 
блккуча аргаьизавана. Яе абслу-
гоувала 1.300 высокаквал1ф!кава-
ных суддзяу. На Спартак1ядзе 
прысутн1чал1 ш м а т л ш я зарубеж-
ныя rocni, у тым fliKy K i p a y H i K i 
м!жнародных супрацо^ных аб'ед-
нанняу i нацыянальных арган1за-
цый. Ход спаборн!цтвау асвятлял! 
звыш 700 карэспандэнтау совецка-
га i зарубежнага друку. Больш 
100 к1ноаператарау кожны дзень 
здымал1 найбольш ц1кавыя су-
стрэчы. 

Спартак1яда народау СССР— 
знамянальная веха у псторьн со-
вецкага спорту. Яна паказала, 
яюя в я л ш я магчымаспд для да-
лейшага разв!цця мае наш ф!з-
культурны рух. Спартак1яда пад-
ияла ф!з1чную культуру i спор г у 
нашай краше яшчэ на адну сту-
пень. 

У перадавым артыкуле -аз^т-л 
«Прауда» ад 19 жн1уня 1956 года 
гаворыцца: «Няма сумнення у 
тым, што у бл!жэйшы час будзе 
забяспечан новы магутны уздым 
масавага ф1зкультурнага руху 
у ш-.арэсах далейшага pocKBiTy 
SKaHOMiKi, культуры i добрабыту 
народау нашай кра!ны». 

Е. МАРКАУ, 
загадчык кафедры ф!з!чнага 

выхавання i спорту. 

[зевяты нумар рукашснага аль-
I манаха «Творчество журнали-

ста» складаецца з трох раздзелау: 
вершы, апавяданн1 i нарысьг, пуб-
л1цыстыка i крытыка. 

Тут друкуюцца вершы паэтау 
БДУ А. Харкев!ча i А. Вярц1нска-
га, Бураукша, С. Блатуна, I. 
Рудамётава i А. Акул1ка. 

Альманах адкрываецца вершам 
Аляксандра Харкев1ча «Родные 
места». Цёплым!, пран1кнёным! 
словам! гаворыць аутар аб сваёй 
любв! да таго месца, дзе ён нара-
дз1уся, правёу дзяц!нства. Прыго-
ж а я прырода, слаунае м1нулае i 
разам з тым рысы новага родных 
мясцш выкл;каюць пачуццё гор-
дасц1 за сваю радз!му, 1мкненне 
быць дастойным сынам яе. 

Среди других, 
меня зовущих станций, 
среди других 
цветущих городов, 
я оправдаю 
звание оршанца, 
не запятнаю 
славных земляков!— 

так заканчвае свой верш А. Хар-
Keeiq. Добры верш! Ён, безумоуна, 
падказан аутару светлым! i глыбо-
KiMi пачуццям!. Вось толью трош-
ку малавата у iM прастаты. Ц я ж -
ка чытаюцца таюя радк1 верша, 
як «Льнокомбинат алеет черепи-
цей» або «...упиваясь босоногим 
божеством». 

ПА СТАРОМ К АХ АЛЬМАНАХА 

Тэме MipHafl стваральнай працы 
совецкага народа прысвечан дру-
ri верш А. Харкев1ча «На берегах 
Двины». Верш расказвае аб бу-
даушцтве новага маета праз Д з в ь 
ну у В!цебску i падкрэсл1вае, што 
совецк!я людз! yciM сэрцам лю-
бяць Mip, любяць сваю ствараль-
ную працу. 

Вершы А. Харкев1ча «Сердце» i 
«Посмотри мне прямо в глаза» 
прысвечаны тэме кахання, напол-
нены в я л М м i прыгожым пачуц-
цём. HanicaHbi яны проста (асаб-
мва «Сердце») i цёпла. Але часам 
сустракаюцца зб!тыя параунанн! i 
выразы («...тают, как дым», «по-
никшие глаза» i шш.). 

Найбольш удалым з вершау А. 
Вярц!нскага з 'яуляецца «Дурман». 
Пад алегарычным вобразам дур-
ману выводзяцца пустыя i ьпкчэм-
ныя людз!, яюя яшчэ сустракаюц-
ца у нашым жыцц!. Аб тым, як 
дапамагае у жыцц1 пачуццё ка-
хання, гаворыць верш «1дуць эк-
замены». 

3 творау больш маладых паэ-
тау трэба адзначыць вершы сту-
дэнта II курса аддз. журналкты-
Ki Сямёна Блатуна. Яны вызна-

чаюцца сваей прастатой i шчыра-
сцю пачуццяу. 1менна гэтым ха-
рактэрны верш «Пасля дажджу». 
Проста, маляушча anicBae С. Бла-
тун гульн1 дзяцей на вулщы вёск! 
пасля дажджу. 

Напауняюць вул1цу ix KpbiKi . 
I TaKi вясёлы звоню смех— 
Сам здаецца-б скшу$? 

4apaBiKi 
Падкасау калошы i пабег. 
Добра н а т с а н верш С. Блатуна 

«Ля помшка двойчы Героя Совец-
кага Саюза Грыцауца». Верш пра-
сякнут щэяй любв1 да Радз!мы. 
За яе неабсяжныя прасторы, за 
шум яе лясоу, за усё, што бл!зка 
i дорага кожнаму совецкаму ча-
лавеку мужна змагауся i аддау 
сваё жыццё лётчык Грыцавец. 

Тэме школьнага жыцця прысве-
чаны верш Г. Бураукша «Школь-
ныя «акторы» i А. Акул!ка «Шко-
ла». У ix падкрэелгваецца вял!кае 
выхаваучае значэнне совецкай 
школы, яны прасякнуты пачуццём 
пгдзяк! школе за усё добрае, што 
дае яна моладзь 

Д р у п раздзел альманаха пачы-
наецца апавяданнем О. Фомчанк1 
«На стрелках стучат поезда». Ге-

poi яго—простыя совецкш людз1, 
яюя заняты, як здаецца на перйы 
погляд, звычайнай працай. Аутар 
правшьна паказвае, што кожная 
праца у нашай KpaiHe ганаровая, 
напоунеиа рамантыкай, трэба 
тольк1 у мець разгледзець гэтую 
рамантыку. Недахопам апавядан-
ня з'яуляецца ужыванне аутарам 
TaKix надуманых выразау, як «гру-
стная прелесть» або «равнодушное 
удивление». Давол! часта сустра-
каюцца напьшшвыя месцы, асоб-
ьыя фразы. Апавяданню нестае 
прастаты. 

Альманах змяшчае два нарысы: 
А. Кузняцова «В колхозе имени 
XII лет Октября» i Л . Абушэню 
«Цяжю «вучань». 

А. Кузняцоу вельм1 добра ведае 
жыццё калгаснага еяла, удала пе-
радае у иарысе асабл1васщ мовы 
герояу. Нажаль, аутар не здолеу 
добра апрацаваць багаты фактыч-
ны матэрыял, i таму нарыс як-бы 
нагадвае стэнаграф1чную справа-
здачу аб сходзе у калгасе. Нарыс 
зал1шне расцягнут, не роб1цца у 
iM н1воднага вываду. 

Аб адказнай i ганаровай працы 
совецкага настаунжа, аб яго тры-
вогах i радасцях творчых перамог, 
аб вялжай выхаваучай рол1 шко-
лы расказваецца у нарысе Л. Абу-
шэккь 

Раздзел «Публ1цыстыка i кры-
тыка» прадстаулен TBopaMi ча-
тырох аутарау. Кожны з ц!кава-
сцю прачытае заметк1 А. 1учанка-
ва «О матерях». Аб выстауцы 
рускага выяуленчага мастацтва у 
MiHCKy Hanicay А . Л у н ш . Г . М о -
харт змяшчае рэцэнз!ю на паэму 
Раждзественскага «Моя любовь». 
Аб творчасщ маладых паэтау БДУ 
чытачы даведаюцца з артыкула 
В. Зуёнка. 

Радасным з'яуляецца тое, што 
амаль кожны твор альманаха за-
слугоувае асабл!вай yBari, падра-
бязнага разбору. 

Манера nicanb у кожнага аута-
ра своеасабл1вая. Многа можна, 
йапрыклад, гаварыць i т с а ц ь аб 
заметках А. 1учанкава. I гэта та-
му, што яны HanicaHbi з сапрауд-
ным пачуццём i надзвычай ц1кава 
узн!маюць пытанш, як!я хвалю-
юць кожнага чалавека. 

В. МАЛ1БОШКА, 
студэнт III курса аддз. 

журнал!стык1. 

ТТТТ77Т7ТТ7ТТТУТУТТ7У7ТУГ ТТ7Т7ТТТ 
Рэдактар А. ВОЛК. 
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