
ПАРТЫЙНАЙ РАБОТЫ 
УЗНЯЦЬ УЗРОВЕНЬ Пролетарьи ycix кра'ш, еднайцеся! 

На справаздачна-выбарчым схо-
дзе комун1сты зрабЫ мпога кры-
тычных зауваг у адрас парткома i 
выказал! рад канкрэтных прапа-
ноу, наюраваных на палепшанне 
партыйнай работы ва ушверЫтэце. 
Партком, партбюро факультэтау. 
адмнистрацыйна-гаспадарчай ча-
стю, выдавецтва, спецкафедры па-
вшны ул1чыць крытычныя заувап 
i рэал1заваць прапановы комущ-
стау у сваей практычнай рабоце. 

Галоуным у рабоце партаргаш-
зацый ушверптэта з'яуляецца за-
беспячэнне падрыхтоуш высока-
квал1ф1каваных, усебакова развь 
тых, адданых сваёй соцыялхтыч-
най Радз1мг спецыял1стау для 
розных галш народнай гаспадарю 
i культуры. Ажыцця$<лен«е гэтай 
задачы патрабуе ад партыйнай 
аргашзацьи штодзённай творчай 
работы. Партком, партбюро ляр-
В1чных аргашзацый павптны да-
б1вацца палепшання вучэбнай i 
навуковай работы. У гэтых мэтах 
неабходна с:стэматычна дапама-
гаць рэктарату i дэканатам у ix 
рабоце па аргашзацьи вучэбнага 
працэсу, кафедрам i асобным вы-
кладчыкам, асабл1ва пачынаючым 
сваю выкладчыцкую дзейнасць,— 
павьнйаць як метадалапчны, так i 
метадычиы узровень лекцыйных i 
практычных заняткау, а таксама 
навуковай работы. 

Неабходиа перыядычна заслу-
хоуваць на ceaix паседжаннях дэ-
канаты i кафедры, прычым не 
толью тыя, якая слаба працуюць, 
але i тыя, яюя добра працуюць, 
вывучаць ix вопыт i перадаваць 
друпм. 

Якасць вучэбнай i навуковай 
работы v MinoriM залгжыць ад ма-
тэрыяльна-тэхшчнага забеспячэн-
ня вучэбнага працэсу. Таму парт-
аргашзацыя адмн-истрацыйиа-гас-
падарчай частил павшна Hakipa-
ваць сваю увагу на тое, каб сту-
дэнты i прафесарска-выкдадчыцю 
склад магл1 працаваць у своеча-
сова i якасна адрамаптаваных i 
добра абсталяваных аудыторыях 
i кабшетах. Неабходна праяу-
ляць больш клопатау аб жыллёва-
бытавых умовах навуковых работ-
шкау, рабочых i служачых ушвер-
слэта. У партком прыходзяць 
мнопя кому1мсты, яюя скардзяц-
ца на тое, iuto ix шматлшя прось-
бы у адмшгстрацыйна-гаспадар-
чую частку застаюцца без увап. 

У цэйтры увап партыйнай рабо-
ты павшим быць пыганш щэала-
г1чнага выхавання студэнтау, а 
таксама выкладчыкау, рабочых i 
служачых ушверсггэта. Пры парт-
коме працуе 9 семшарау навуко-
вых работшкау, 3 семшары лаба-
ранцкага складу i 4 гурти рабо-
чых i служачых. Важнейшай фор-
май щэалапчнага выхавання сту-
дэнтау з'яуляюцца лекцьц i прак-
тычныя занятю, яюя праводзяцца 
на факультэтах. Гэтую форму не-
абходна дапоушць друпм! форма-
ми Найбольш эфзктыуным1 з ix 
з'яуляюцца пал^ычныя шфарма-
цьи i гутари у трупах, выступленш 
перад студэнталп на п а л т ш н ы я 
тэмы юраунткоу уш'вератэта, фа-
культэтау, загадчыкау кафедрам!, 
прафесарау, дацэнтау, правядзен-
не MiTbraray i сходау, прысвечаных 
важнейшым пал!тычным падзеям, 
аргашзацыя сустрэч з перадавжа-
Mi прадпрыемствау, старым! боль-
шэвгкам1, в!дным1 шсьменшкам!, 
правядзенне студэнцюх вечароу, 
работа студэнтау у грамадсюх 
аргашзацыях i добраахвотных та-
варыствах, развщцё шэфсшх сувя-
зей з прамысловым! прадпрыемст-
BaMi, калгасам!, часцям1 i злучэн-
ням1 Совецкай Армп i Флота i г. д. 

Аднак усё гэтае багацце форм 
даалапчнай работы выкарыстоу-
ваецца у нас далёка не поуна. Н а 
MHorix факультэтах (х1м1чным, 

в!ялапчным", фичалапчным), для 
работы у трупах выдзелены пера-
важна маладыя выкладчыю, мала 
комушстау. Партбюро не ажыц-
цяуляюць належнага юраунщтва 
работай групавых арганазатарау, 
не вывучаюць ix вопыту. Вельм! 
рэдка выступаюць перад сту-
дэнтам! з паллычным! дакла-
дам1 дэканы факультэтау, загад-
чьни кафедрам!. На палЬычныя 
Mifbinri, правадз!мыя на факультэ-
тах, прыходзяць далёка не усе вы-
кладчым. Так, напрыклад, на Mi-
тынгу г!стфака i юрфака, прысве-
чанаму вышкам Маскоуоюх Нарад 
прадстауи:коу комунктычных i 
рабочых партый прысутшчал! дэ-
кан г!стфака П. 3. Савачшн, сак-
ратары партбюро факультэтау 
С. Г. Скапцоу i I. А. Юхо, выклад-
чык! тт. Грышанов!ч, Рагожыя, 
Левш, Шнгерсоп, Мельцэр, Рудзщ-
Ki. Абсалютная-ж большасць вы-
кладчыкау у гэтым мерапрыем-
стве не прыняла удзелу. Вельм1 
мала вы.кладчьжау бывае у iHT3p-
натах, на студэнцюх вечарах, як1я 
праходзяць у нас на н!зк!м арга-
рнзацыйным узроуш. 

Прыкметна зн!жэнне узроушо 
работы самадзейпасц1. Нашы ка-
лектывы самадзейнасц1 цяпер вы-
ступаюць шжэй CBaix магчымас-
цей. Занятк! гурткоу з прычыны 
не^ысцыплшаванасц1 асобных чле-
нау праходзяць -«не рэгулярна. 

У сваёй рабоце партарган1за-
цыя, кал[ яна жадае даб!цца по-
спеху, павшна абашрацца на ра-
боту комсамольскай, профсаюзнай 
арган!зацый, добраахвотных тава-
рыствау. А тэта азначае, што трэба 
павыс!ць узровень к!раун!цтва гэ-
TbiMi аргаШзацыям! з боку парт-
кома i партбюро факультэтау. Не-
абходна клапатл1ва вырошчваць 
комсамольска-профсаюзны актыу, 
вучыць яго формам i метадам 
комсамольска-профсаюзнай ра.бо-

дапамагаць комсамольск1м i 

1ТЭТ 
Орган парткома, рэктарата, кам1тэта ЛКСМБ, прафкома 

Беларускага дзяржаунага ушвератэта 1мя В. I. Лен'1 
1 мясцкома 

Ленша 
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ты, 
профсаюзиым органам у ix рабо-
це па пал!тычнаму i культурнаму 
выхаванню ceaix членау. Неабход-
на у мэтах аказання дапамог! 
комсамольск!м трупам ласылаць 
туды найбольш вопытных кому-
шетау, яюя дапамамп-б рыхта-
ваць комсамольсшя сходы i друг1я 
мерапрыемствы. 

Ад парткома патрабуецца павы-
ещь узровень арган1зацыйнага Ki-
раушцтва пярв!чным1 партарган!-
зацыям!. Членам парткома трэба 
часцей бываць у арганЛзацыях, 
дапамагаць партбюро у ix прак-
тычнай рабоце. Ва уздыме узроу-
ню партработы вял1кае значэнне 
маюць семгнары сакратароу, чле-
нау партбюро па абмену вопытам 
работы. Цэнтр аргашзацыйнай i 
партыйна-пал!тычнай работы трэ-
ба перанесщ на факультэты, бл\-
жэй да мае. Тэта дазволщь парт-
кому працаваць больш аператыу-
на. Партыйнаму кам!тэту трэба 
больш i лепш кантраляваць вы-
кананне CBaix рашэнняу i вучыць 
гэтаму партбюро i к!руючыя орга-
ны комсамольскай i профсаюзнай 
эрган1зацый. 

Прайшоушы час пасля справа-
здачных сходау паказау, што 
яшчэ не усе партаргашзацьп пе-
рабудавал! сваю работу, У парт-
аргажзацыях юрыдычнаг'а i ф1ла-
лаг!чнага факультэтау у ластапа-
дзе мнопя комун!сты не заплац!л! 
партузносы. У партаргашзацьп ri-
стфака на працягу двух месяцау 
не праводзшея партсходы. У ра-
дзе аргашзацый працягвагцца ра-
нейшы стыль шраушцтва грамад-
CKiMi аргашзацыям!. Усё гэта га-
ворыць, што перыяд перабудовы 
вельм1 зацягнууся. U,i не час кан-
чаць перабудоувацца? Пара па-
належнаму узяцца за справу! 

I. М. 1ГНАЦЕНКА, 
с а к р а т а р п а р т к о м а Б Д У . 

ДА СЕСН ЗАСТАЛОСЯ 35 ДЗЁН! 
* ¥ ^ 

ФОТАРЭПАРТАЖ Г Д Р А Ч Ы Я Д Н I 

3 кожным днём становщца цяс-
ней у б!бл1ятэцы, чытальнай зале, 
каб1нетах. Адчуваецца набл1жэн-
ие экзаменау. Яшчэ два Tbi,nii на-
зад у кабанеце nafli-rsKanoMii цяж-
ка было сустрэць каго-небудзь, 
акрамя лабаранта. Цяпер-жа з 
рання да вечара тут заняты амаль 
усе месцы. Студэнты рыхтуюцца 
да семшароюх заняткау, канспгк-
туюць неабходную лпаратуру. 

Нярэдка ля стала лабаранта 
выстрайваецца чарга за кшжкам1. 
На першым . здымку вы бачыце 
студэнтау ф131ка-матэматычнага 
факультэта Любу Прышчэп, Вла-
A3iMipa Скацецкага i Рэн1са Jlic-
неускага, як!я стварыл1 «жывую 
чаргу» за л1таратурай. 

Бываюць выпади, кал1 кн!жк1, 
якую патрабуе хто-небудзь, ужо 
няма. Hi4ora не зроб!ш: спазшуся 
—адыходзь ад стала з nycTbiMi ру-
кам!. Сёння у станов!шча спазшу-
шагася Tpaniy студэнт II курса 
баяфака Н!калай Белабародау. На 
яго долю не засталося шводнага 
тома Лен!на з творам «Дзщячая 
хвароба «лев1зны» у комушзме». 

Няумольнае наблажэнне cecii па-
чынае не на жарт трывожыць сту-
дэнтау ф!лфака. Ды i як тут не 
турбавацца, напрыклад, трэце-
курешкам аддзялення журнал1-
CTbiKi, кал! толью перал^чэнне тэк-
стау, яюя трэба ведаць па рускай 
л!таратуры, заняло дзве гадз1ны 
з «хвосщкам»? ' Трэба здаваць 
яшчэ i зарубежную латаратуру. 
Проста не ведаеш, за што ухап1ц-
ца: прачытаеш зарубежных nicb-
меннжау—не паспееш пазнаёмщца 
з p ycK iM i . Ды i астатн1я экзамены 
патрабуюць шмат часу для пад-
рыхтоум. Але мнопя студэнты 
энайиш выхад. Яны адначасова 
слухаюць лектара, зап!сваюць яго 
словы i чытаюць мастацкую л!та-
ратуру (здымак 2). Такая карвд-
на на фшфаку—не рэдкасць. Bi-
даць, дэканату трэба разабрацца у 
прычынах, ®К1Я парадзш1 у студэн-

На ycix факультэтах пачало-
ся чытанне лекцый па матэрыя-
лах юбшейнай cecii Вярхоунага 
Совета СССР. Дацэнт " В. I. 
Мацко прачытау лекцыю для 
студэнтау 1 , 2 , 3 курсау ф!лфа-
ка па першаму раздзелу 
даклада тав. Н. С. Хрушчова 
« Г а л о у н ы я BbiHiKi pa3Bi44H на -
шай крашы за 40 год.» 

На канкрэтных прыкладах з 
ricTopbii сов?цкага грамадства 
лектар паказау станауленне i 

рост Совецкай улады, расказау 
аб перамогах i цяжкасцях бу-
даун!цтва соцыял!зма. 

— Зарубежныя щэолап,—га-
ворыць тав. Мацко,—спадзява-
Л1ся, што Совецкая улада не 
пратрымаецца i двух тыдняу. 
Аднак жыццё жорстка пасмя-
ялася з ix. Совецкая улада 
i c H y e у ж о 4 0 г о д . 

Слухаючы лекцыю, мы, сту-
дэнты. был! ахоплены гордасцю 
за нашу люб!мую 

Е. ПРАКОП'ЕУ. 

тау сх1льнасць да цэзарауска ме-
тадау працы. 

А у xiMi«ay—свае клопаты. 3 
асабл1вай стараинасцю выкон-

ваюць яны лабараторныя работы, 
Паглядзще, як уважлава право-
дз1ць xiMi4Hd анал1з невядомага 
раствору студэнт II курса Арка-
дз1 Пярцоусю (зд. 3). I гэта зра-
зумела, бо усе лабараторныя рабо-
ты па анал:тычнай xiMii увойдуць 
у экзаменацыйныя б!леты. У той-
жа час яго аднакуренща Нэля 
Жучкова аджазвае к!раун1ку за-
няткам1 Людм1ле 1ль1н!чне Сева-
сцьянавай на пытанш па якаснаму 
анал!зу. Праз некалью м!нут яна 
атрымае заданнг i таксама будзе 
вызначаць xiMi4Hbi склад невядо-
мага раствору (зд. 4). 

На ycix факультэтах и з е на-
пружаная, гарачая работа. Ун1-
верс!тэт рыхтугцца да з!мовай ce-
cii. 

О. СЦЕПАНЕНКА. 

На практычных з а н я т и у п е р а к у р ш а у 
Мы наведал! студэнтау I трупы 

I-га курса аддзялення беларускай 
мовы i л!таратуры фшфака, каб 
пазнаём!цца, як тут праходзщь се-
M i H a p па r i c T o p b i i КПСС. 

...Званок. Усе садзяцца. Амаль 
перад кожным твор В. I. Ленша 
«Што рабщь?» i свой канспект гэ-
тай працы. Кфаушк семшара т. 
Сел!ванчык пытае, хто будзе ад-
казваць па першаму пытанню. Жа-
даючых многа. 

Аб пстарычных умовах паяулэн-
ня KH i r i В. I. Ленша грунтоуна ад-
казвае Кулгшэуская, аб барацьбе 
Лен!на супроць «эканамктау»— 
Кл!мов!ч. Адказ студэнтга Задо-
ра, якая поуиасцю нг здолела 
асвяц!ць пытанне аб трох формах 

класавай барацьбы,' дапауняюць 
Каленчыц i Каваль. Асабл:ва змя-
стоуным i поуным быу адказ сту-
дэнт.к1 Гардзейка аб стых1Йнасц! ^ 
рабочым руху. 

Выяв!лася, што некаторыя сту-
дэнты яшчэ слаба рыхтуюцца да 
семшара або амаль не рыхтуюц-
ца. Непадрыхтаваным! прыйпш на 
занятю BiTymKo i Дав:дов!ч. 

Аднак у цэлым nepmaKypcuiKi 
сур'ёзна працуюць над TBopaMi 
клаегкау MapKci3Ma-fleiiiHi3Ma. 1м 
яшчэ у значнай меры не х'апае 
тольш вопыту; вял!кае-ж жаданне 
да працы ёсць. 

Фёдар ХАРЛАПАУ. 
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ПА ШЛЯХУ СЛУЖЭННЯ НАВУЦЫ 
(ДА 80-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ I 55-ГОДДЗЯ 

НАВУКОВА- ПЕДАГАПЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦ1). 

Владз1м1р ШкалаевЬч ПЕРЦАУ 
Грамадскасць Совецкай Бе-

ла pyci адзначае 80-годдзе з дня 
нараджэння i 55-годдзе наву-
кова-педагапчнай дзейнасц! 
выдатных вучоных-псторыкау, 
аргашзатарау нашага yHiBepci-
тэта—сапрауднага члена i чле-
на Прэзщыума АкадэмИ навук 
БССР прафесара Владз!ипра 

^Н!калаев1ча Перцава i доктара 
пстарычных навук сапрауднага 
члена АН БССР прафесара Hi 
калая М!хайлав!ча Ншольскага 

У 1897 годзе В. Н. Перца} 
пастушу у Маскоуск1 ушверЫ : 
тэт на псторыка-фмалапчнь ; 
факультэт У тыя гады на гэ- : 
тым факультэце працавал! вя : 
домыя вучоныя-г!сторык1 пра-
фесары Binnep, Вшаградау, Ка-
рэлш i др. Пад ix навуко-
выи к|'раунщтвам В. Н. Перцау 
пачынае сваю плённую працу 
псторыка-даследчыка. Захопле-
ны хвалям! рэволюцыйнай ба-
рацьбы з самадзяржау'ем, 
В. Н. Перцау разам з лепшым! 
прадстаунжам! рускага сту-
дэнцтва прымае у ёй актыуны 
удзел. За удзел у рэволюцый-
ным руху В. Н. Перцау двой-
чы—у 1899 i 1901 гадах—вы-
ключаецца з ушверЫтэта i пад-
вяргаецца праследванням пал|-
цьи i жандармерьп. 

Страц|ушы надзею закончыць 
ужвератэщй курс ва умовах 
разгула царскай рэакцьп, 
В. Н. Перцау, каб працягваць 
адукацыю, вымушаны быу вы-
ехаць за гранщу. ЁН слухае 
лекцьм ва ушверЫтэтах Вены i 
Берлша. Аднак недахоп срод-
кау прымуау В. Н. Перцава 
вярнуцца у Pacire. 3 вялшм)' 
цяжкасцям! яму зноу удаецца 
паступщь у Маскоуск1 ушвер-
С1ТЭТ. 

У гэтыя гады В. Н. Перцау 
не абмяжоуваецца навукова-
даследчай i педагапчнай дзей-
насцю. ЁН чытае папулярныя 
лекцьп рабочым Замаскварэчча. 

3 1903 па 1917 гады В. Н. 
Перцау нашсау да 30 вялшх 

прац на пстарычныя тэмы. 
Буйнейшым! працам1 гэтага пе-
рыяду з'яуляюцца «Очерки но-
вой истории XIV—XVI веков», 
«История Рима», «Учебник древ 
ней истории» (часть 1), «Учеб-
ник древней истории» (часть 2). 

Плеханау аб рабоце Перцава 
«Немецкое массонство в 18 ве-
ке» у трэцяй кшзе «Исто-

рии русской общественной мыс-
ли» у раздзеле II nirna: «У 
Германн, якая далека адста-
вала тады ад Францы1 на 
шляху грамадскага развщця, 
дух мктыцызму сустракау 
менш рашучы адпор з боку пе-
радавых мыслщеляу i таму 
распаусюджвауся мацней. Як 
гаворыць В. Н. Перцау, мкты-
цызм станавгуся там свайго 
роду грамадскай заразай, якой 
не заусёды пазбягал! нават 
людз1, меушыя звычку да цвя-
розага мыслення». 

I далей: «Таму нельга абви 
навацщь В. Н. Перцава у пе-
раувял!чэнш, кал! ён гаворыць, 
што ход развщця нямецкага 

масонства дае нам самыя яркш 
старонк! з псторы! нямецкага 
акульцызма, чарадзейства, а 
часам i простага шарлатанст-
ва». 

Пасля nepaMori Вялжай Ка-
стрычнщкай соцыял1Стычнай 
рэволюцы! перад В. Н. Перца-
вым, як i перад yciMi вучоным! 
нашай крашы, адкрылася маг-
чымасць поунага развщця твор-
ЧЫХ С1Л. 

У 1918 годзе В. Н. Перцау 
выб!раецца прафесарам Сма-
ленскага дзяржаунага ушверЫ-
тэта i Маскоускага педагапч-
нага шстытута. 3 1921 года 
выкладае у розных В НУ Бела-
pyci—у MiHCKy, Вщебску, Ма-
плёве, Рагачове. 

У цэнтры навуковых Штарэсау 
прафесара В. Н. Перцава як i 
раней знаходзщца вывучэнне 
ricTopbii народнай гаспадаркь 
праблем ricTODbii фшасофп, ri-
сторы! Германа i г. Д. 

У 1935 годзе В .Н. Перцаву 
прысуджана вучоная ступень 
доктара пстарычных навук. У 
1949 годзе яго выб!раюць са-
праудным членам АН БССР. 

Навуковыя работы, Hanica-
ныя акадэмжам Перцавым у 
апошшя гады, прысвечаны 
ярк|'м старонкам ricTopbii бела-
рускага народа. 

В. Н. Перцау у якасщ адна-
го з рэдактарау i аутара пры-
мае актыуны удзел у рэдага-
ванш выдаваемых 1нстытутам 
гкторьи АН БССР KHir: «Псто-
рыя БССР», «Нарысы па псто-
pbii СССР», «Нарысы па пста-
рычнай навуцы», «Псторыя ф!-
ласофм СССР». В. Н. Перцау 
з 1947 года па сучасны момант 
з'яуляецца дэпутатам Вярхоу-
нага Совета БССР. 

За плённую, шматгадовую 
навуковую i педагапчную дзей-
насць Прэз!дыум Вярхоунага 
Совета СССР узнагародз1'у 
В. Н. Перцава 3 ордэнам! 
Лешна. Прэзщыум Вярхоунага 
Совета БССР прысво!у яму га-
наровае званне заслужанага 
дзеяча навую БССР. 

НЬкалай MixauAaelH hlKOJlhCKl 
Шкалай М1хайлав!ч Нжоль-

ск1, вядомы совецк! усходазна-
вец i г|СТорык рэл!гП, нарадз!у-
ся 13 лктапада 1877 года у Ма-
скве. У 1896 годзе пастушу у 
Маскоуск) ушверптэт на ricTo-.-
рыка-ф1лалапчны факультэт . 
дзе займауся пераважна па,1 • 
к1раун1цтвам прафесара П. Г 
Вшаградава i прыват-дацзнт : 
М. В. Н1кольскага, свайго баць 
Ki. 

Ужо ва ун!верс1тэце Н. М 
Н1кольск1 спецыял1зуецца j 
галше старажытнай ricxopbii 
асабл!ва па псторьи Усходу 
Шмат працы ён аддае рабоце 
над клшашссю i семщкай мо 
вай. Пасля заканчзння yHiBep 
ciTsra Нжалая М|хайлав1ч; 
пак!даюць пры ун!верс!тэц( 
для падрыхтоук1 да прафесар 
скага звания, але цяжкае ма 
тэрыяльнае станов1шча не дал( 
яму магчымасщ прайсц! вял! 
кую праграму для здачы маг! 
старскага экзамену. 

У 1901 годзе выходзщь пер 
шая праца Н. М. Н!кольскага 
яго дыпломная праца «Иуде' 
при Л1аккавеях и Асмонеях». Ъ 
гэтыя-ж гады паяуляюцца K H i r i 

«Древний Израиль», «Древний 
Вавилон», «Былое вокруг нас», 
главы па г!сторьп рэл!гм i царк-
вы у «Русской истории» М. Н. 
Пакроускага i шш. 

У час рэволюцы! 1905— 
1807 гг. пад уплывам знаёмст-
ва з творам! Маркса И. М. Hi-
кольск! прымыкае да большэ-
BiKoy i працуе у лектарскай 
трупе Маскоускага Кам!тэта 
РСДРП пад псеудан!мам «3. 
Антонау», супрацоун!чае у 
большэв!цк1'х газетах «Борьба» i 
«Светоч». 

3 1918 года Н. М. Жколь-
CKi—прафесар уноу арган!зава-
нага Смаленскага дзяржаунага 
ушвератэта. 
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У 1922 годзе Жкалай Mixafi-
лав!ч пераязджае на работу у 
БДУ прафесарам стара-
жытнай ricTopbii. Тут, 
акрамя навуковай, вядзе вял|'-
кую арган!зацыйную работу. У 
MiHCKy Н. М. Жкольск! упер-
шыню атрымау магчымасць 
шырока i поуна разгарнуць на-
вукова-даследчую працу Ак-
тыуна удзельн!чае у дыску-
cii вакол праблемы фармацый-
нага тыпу старажытнаусходШх 

Ч А С Н Е Ч А К А Е ! 

грамадствау i знаходзщь пра-
в)'льнае рашэнне, якое потым 
лягло у аснову рада артыкулау 
у «Вестнике древнейшей исто-
рии» i манаграф!|' па ricTopbii 
аграрных адносгн у Двурэччы i 
грамадска-земляробчай рэл!гн 
Фш1К11. ён складае першы пад-
ручн!к старажытнай ricTopbii 
для еярэдняй школы i раздзел ^ 
«Усход» для другога падруч-
HiKa, flxiM карыстаюцца да гэ-
тага часу. 

У гэтыя-ж гады Н. М. Hi-
кольск! працягвау работу у га-
лше беларускай этнаграф|'! i 
фальклору. 

Нжалай М!хайлав!ч мае 
звыш пяц!сот публшацый па 
пытанях п'сторы! Усходу, ri-
сторьп рэл1гп, этнаграф|'1'. 

У 1931 годзе Н. М. Hi кольев 
аб!раецца сапраудным членам 
АН БССР, а у 1944 годзе яму 
прысвайваецца званне заслу-
жанага дзеяча навук! БССР. 3 
'946 года Жкалай М!хайлав!ч— 
член-карэспандэнт АН СССР. 

Н. М Н!кольск! карыстаец-
ia заслужанай павагай i да-
ер'ем беларускага народа, як! 
ройчы Bbi6ipae яго сва!м дэпу-

/ам у Вярхоуны Совет СССР. 
За плённую навуковую, пе-

дагап'чную i грамадскую дзей-
насць Н. М. Н1кольск! узнага-
роджан 2 ордэнам! Лен!на i 
ордэнам Працоунага Чырвона-
га сцягу. 

Адзначаючы заслуг! акадэм!--. 
кау В. Н. Перцава i Н. М. Hi-. 
кольскага, пажадаем iM зда- . 
роуя, бадзёрасщ i энерг!! для ( 
далейшай плённай навуковай, 
педагапчнай i грамадскай дзей- j 
насщ. 

Насцен.ны друк мае выключна вя-
Л'кае з-начэвне у выхаваучай рабо-
це еярод студэнтау. ён дапамагае 
давесщ да шыроюх студэнщ.К1Х 
мае усё каштоунае, карыснае, што 
неабходна нашай моладзь Як i 
увесь друк, насцениыя газеты 
1нтэр1натау пав,:,нны крочыць разам 
з нашым жыццём, адлюстроуваць 
выдат.ныя i адмоуныя з'явы, выяу-
ляць памылк1, дапамагаць студэн-
там наладз!ць добры адпачынак, 
друк закл1кан адлюстроуваць жыц-
цё i быт студэнтау, змагацца за 
чысц1ню i парадак у пакопх. 

Як-жа спрауляюцца насценныя 
газеты нашых штэ.рнатау са сва-
iMii задачам!? 

...Прайпш перавыбары студэнц-
кага совета у штэрнаце па вул1цы 
Свердлова. У склад новага студ-
совета увайпш лепшыя студэиты: 
Алекса,нд|ров1ч (х1мфак), Позняк 
(Х1мфа,к), Попель (б!яфак), Mixa-
лап (г1стфак) i 1ншыя. Старшыиёй 
яго абран студэнт IV курса xiMi4-
нага факультэта 1ва« Александро-
Bi4. Новы склад студсовета пачау 
працаваць больш эиерг1чна, у яка-
сщ свайго дапаможнжа, трыбуны 
крытый студсовет вькарыстоу-
вае насценяую газету штэрната 
«Наш быт». 

Нядауна быу праведзен рэнд 
студсовета i рэдкалегп газеты 
«Наш быт». Выявшася, што у па-
коях 74 i 94, дзе жывуць студэнты 
б1яфака i геафака, непарадак. Па-
кой быу сфатаграфаван i здымак 
змешчан у газеце. Пасля таго, як у 
газеце была надрукавана другая 
крытычная заметка—аб жыхарах 
пакояу 55 i 95, парадак там быу 
наладжан. 

У гэтым навучальным годзе рэд-
«алег1я «Нашага быту» актываза-
вала сваю работу. Але тут ёсць 
i недахопы. Так, у першым нума-
ры газеты палова месца была за-
нята агульным перадавым артыку-
лам. Лгпш было-б даць некальк1 
маленьшх, канкрэтных матэрыя-
лау, шеем чытачоу, фотаздымкау, 
карыкатур. 

...Заглянем у штэрнат па вул1цы 
К:рава Тут таксама выходзщь на-
сценная газета. У мшулым наву-
чальным годзе рэдкалег1я яе пра-
•цавала дрэнна. За увгеь год было 
выпушчана усяго 4 нумары. Хаця 
газета i выступала па некаторых 
злобадзённых пытаннях, але яе 
голас быу чуцен вельм1 рэдка. Га-
зета выходз!ла не рэгулярна i, як 
правша, прысвячалася святочным 
датам: 7 Кастрычнжа, 1 студзеня, 
1 М а я i 8 K p a c a e i K a . 

Нядауна рэдактарам насценнай 
газгты назначай студэнт I курса 
аддзялення журналктьио Э. Кан-
дзереш. Рэдкалепя новага складу 
роб1ць першыя KpoKi—ужо выпу-
шчан адз1н нумар. Чытаючы га-
зету, можна пазнаць, што у штэр-
наце ёсць нямала па;кояу, дзе зау-
сёды пануе чьгащня i парадак. 
Так, жыхары 38-га атрымал! пра-
ва карыстацца грамадскай радыё-

лай. Але разам з тым газета 
адзначае, што яшчэ не рэдшя вы-
падк! парушэння правм агульна-
жыцця. Студэнты 5 курса юрфа-
ка Лысенка, Андрэенка i нават сам 
стараста пакоя Матора да позняй 
ночы гуляюць у карты. Наеденная 
газета крытыкуе i таюх парушаль-
MiiKaу п а р а д к у , я к с т у д э н т к а r i cTa-
рычнага факультэта Андрэйчык, 
п'ягица i дэбашыр студэнт Мар-
чэнкау. 

...А вось штэрнат на вулщы Ба-
бруйскай. Якая-ж тут газета? 
«Н!якай»,—адкажа кожны жыхар 
гэтага 1нтэрната. За апошшя тры 
месяцы тут не выпушчан Hi адз!н 
нумар i HixTO не ведае, щ выйдзе 
ён кал1-небудзь. Не ведаюць гэтага 
i студэнцш совет 1нтэрната, i уноу 
абраная рэдкалепя газеты. Стар-
шыня студсовета Н. Плашчынская 
тольш абяцае, што сёння-заутра 
паванен выйевд нумар газеты. Час 
:дзе, станов1шча-ж не мяняецца. 

Набл:жаецца экзамэнацыйная 
сеия. У гэтым адказным моман-
хе у жыцц! студэнтау насценныя 
газеты адыгральб вял1кую ролю. 
На жаль, яшчэ ш адна насценная 
газета штэрнатау не выступша па 
гэтаму пытаяню, не прысвящла 
яму шводнага радка. 
., Як iii крыудна, але трэба адзна-
чыць, што партыйныя бюро фа-
культэтау мала цгкавяцца бытам 
студэнтау, работай рэдкалепй 
:нтэр.нацшх насценных газет, не 
удзяляюць т я к а й уваг1 гэтаму 
лытанню. Нават на перавыбарчым 
сходзе студсовета не было Hi ад-
наго прадстауижа партыйных бю-
ро факультэтау: Х1мачнага, б!яла-
пчнага, г1старычнага i шшых. Не 
бываюць у 1нтэркаце i выхавацел1 
груп, У новым навучальным го-
дзе штэрнат наведал! тольы дэкан 
геафака О. Н. Андрушчанка i вы-
хавацель групы 5 курса гэтага-ж 
факультэта I. I. Трухан. 

Некаторыя партбюро cTaBifli пы-
тан.не аб 1нтэрнатах у агульнай 
справе щэалапчнага выхавання 
студэнтау, але рашучых дзеянняу, 
сапрауднай дапамог1 не аказали 
Пакуль што справа щзе самацё-
кам. А час удзялщь увагу гэтай 
важнай справе прыйшоу дауно. 

Не цжавяцца выпускам наеден-
ных газет у штэрнатах i комса-
мольегая бюро факультэтау. Мо-
жа яны л!чаць, што гэта не ix 
прамы абавязак? 

Партыйныя i комсамольск1я бю-
ро факультэтау неадкладна пав1Н-
ны заняцца студэнцюм! {нтэрната-
Mi, дапамагчы рэдкалег!ям зра-
6iub насценныя газгты трыбунай 
крытый, барацьб1там! за чысц1ню 
i парадак у ceaix штэрнатах, пра-
пагандаваць лепшыя naKoi, рас-
казваць аб тым, як студэнты рых-
туюцца да экзаменацыйнай cecii, 
змагацца за культурнае афарм-
ленне кожнага нумару. 

В.КАВАЛ ЬКОУ, 
Е. ПРАКОП'ЕУ, 

А. ФУРЫК. 
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ЗА ВЫСОКУЮ АКТЫУНАСЦЬ 
КОМСАМОЛЬСКАЙ АРГАНВАЦЫ! 

Штогод ва усе кутю рэспубл1к1, 
а часта i далека за яе межы, 
раз'язджаюцца coTHi маладых спе-
цыялгстау з дыпломам'1 Белару-
скага ушвератэта. Як праявяць ся 
бе яны на новым месцы, як сумеюць 
выкарыстаць веды, атрыманыя за 
гады вучобы ва ун1верс!тзцё, на 
практычнай рабоце, як[мi погля-
дам1, звычкам1, норавам! будуць 
вызначацца ва узаемаадносшах з 
людзьм1, накольм справяцца са 
сваей роллю спецыялкста—удзель-
н!ка грамадокай работы—усё гэта 
у канчатковым вышку з'яуляецца 
пазачьжам работы прафесарска-
вьжладчыцкага складу i грамад-
CKix аргашзацый ун!верс1тэта. 

Часта прыходз1цца слухаць до-
брыя, радуючыя сэрца водгук1 аб 
выпускнжах БДУ, працуючых у 
розных галшах народнай гаспа-
д а р и i культуры рэспублш. Ад-
нак нярэдка з горыччу i абурэн-
нем пазнаеш аб ганебных учынках 
i непрыгожых справах нашых вы-
пускнжоу. 

У м1нулым годзе у кам1тэт ком-
самола прышло nicbMo, у яюм га-
варылася, што выпускнща аддзя-
лення (j)i3:Ki 1дчак не пажадала 
удзельшчаць у грамадскай рабоце, 

пагардлта аднеслася да калекты-
ву той школы, якая яе выхавала i 
</ якой ёй даверьш пасля закан-
чэння yHieepciTSTa выхоуваць вуч-
няу. Нядауна на комсамольскай 
канферэнцьи расказал! аб абыва-
цельеюх, мяшчансюх поглядах вы-
пусипцы ушверспэта м1нулага 
года Ларычкавай. Абедзве гэтыя 
дзяучыны паехал! з ун1верс1тэта 
не толью з дыпломам!, але i з 
комсамольск1м! б!летам1 у кшэ-
нях. Гэтыя факты гавораць аб 
сур'ёзных нгдахопах у рабоце ком-
самольскай аргашзацьи. Гэта-ж не 
сакрэт, што камкэт комсамола, 
факультэцк!я бюро i мног1я комса-
мольцы-актыв!сты курсау i груп 
не заусёды адчуваюць адказнасць 
за выхававне кожнага чалавека, 
закоичыушага ушверс!тэт. Захап-
ляючыся агульным! мерапрыем-
ствам!, курасавыя i факультэцюя 
комсамольсюя бюро часта забы-
ваюць аб менш прьжметнай, але 
больш важнай, шдывщуальнай ра-
боце са студэнтам1, не задумваюц-
ца над тым, дзе студэнт бывае у 
вольны ад заняткау час, чым ён 
займаецца, якое яго акружэнне, як 
ён падрыхтаваны да жыцця, да 
самастоннай працы, да таго, каб 

Л 
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В Ы С Т А В К А 
I л ы щ i дзеннасд 

В. I. ЛЕНША 
Кабшет ricTopbii 

КПСС аргашзавау вы-
стауку «Жыццё i дзей-
насць В. I. Ленша». 

Выстаука складаецца з 
21 раздзела. Асабл1ва 
шырока прадстаулены 
раздзелы: «Леншси 
«Саюз барацьбы за вызва 
ленне рабочага класа»— 
пачатак рэволюцыйнай 
партьп», «Гады першай 
рэволюцьп», «У дш Вяль 
кага Кастрычшка», «Пе-
рыяд замежнай штэрвен-
цыИ грамадзянскай вай-
ны». Аб згуртаванасщ ва-
кол Комушстычнай пар-
тьп, аб барацьбе совецка-
га народа за лешнсшя 
5дэ1 расказвае апошш 
раздзел выстауш «Усюды, 
заусёды непадзельна з 
нам! Ленш». 

На выстауцы прадстау-
лен багаты i каштоуны 
матэрыял з жыцця i дзей-
насщ В. I. Ленша, з ri-
сторьп рэволюцыйнага 
руху у Pacii. Тут i K n i r i , 
па яюх вучыуся Ленш 
у юнацшя гады, i здымю 
тых, хто працавау з IM 
у першых м а р т с ц ю х 
гуртках. Акрамя рэдюх 
фотаздымкау, на выстау-
цы змешчаны малюнш, 
рэпрадукцьп совецшх ма-
стакоу, у яюх раскры-
ваецца вобраз вялжага 
правадыра, яго жыццё i 
дзейнасць. На выстауцы 
шырока прадстаулены 
творы В. I. Ленша у ix 
храналапчным парадку, 
пстарычныя дакументы 
аб падрыхтоуцы трох ру-
CKix рэволюцый, дэкрэты 
першых год Совецкай 
улады. 

Выстаука «Жыццё i 
дзейнасць В. I. Лешна» 
з'яуляецца каштоуным 
дапаможшкам у вывучэн-
Hi Mnorix г р а м а д с ш х на-
вук. 

I. Н1КАЛАЕУ. 

Пасля смеху часта плачуць 
«Ноч начаваць—не век века-

ваць»,—гаворыць руская прымау-
ка. Аднак студэнт III курса фил-
фака Г. Правалов1ч не згодзен з 
гэтай 1сцшай. Выюнуушы частку 
«не», ён щха, MipHa спщь. Спщь 
днём, сп1ць ноччу. Дарэчы, «ноч»— 
паняцце давол1 няпэунае. BepxHi 
рубеж ночы наогул нявызначаны. 
Нават у дванаццаць гадзш дня 
можна застаць Правалов1ча у лож-
ку. А рашцой... 

Сем гадзш пяцьдзосят мшут. 3 
иеймавернай шпаркасцю ускочыу-
шы з ложка, абы-я.к заправ1ушы 
яго, а часцей за усё не заправ:у-
шы, ледзь апалашуушы палову 
твару, а часцей зуЫм не памыу-
шыся, ён з хуткасцю, уласщвай 
майстру спорту, праходзщь поу-
галометровую дыстанцыю ад кор-
пуса «А» да Чырвонаармейскай 
вулщы. 

Восем гадзш. Натоуп, чарга, 
сумяцща у вестыбкш фшфака 
праглынула Правалов1ча. Успам!-
наецца старадауш анекдот аб 
унечарговай стыпендьн. 

Восем гадзш дзесяць мшут. Раз-
даецца паспешны стук, у дзверы 
аудыторьп усоуваецца сонны твар 
Правалов1ча, i выкладчык выму-
шан перарваць лекдыю. У жур-
нале старасты паяуляецца «о». 
Але часцей сугароць прозвшча 
Праваловгча ставщца «нб». А 
колыо T a K i x Правалов1чау i «нб» 
пястрыць у журналах фшфака, 
юрфака i друпх факультэтау! 

Нават першакурснш, бадай, са-
мыя старанныя студэнты, пачал! 
парушаць традыцык радзеюць 
рады прыхшьшкау дысцыплшы. 
Першакурсшк истфака Л1твш 

прапусщу некальш дзгсяткау га-
дзш заняткау. Таварышы-комса-
мольцы выклжал! яго на комса-
мольсщ сход, хоць ён i не комса-
молец, i прышлося Л!твшу пера-
жыць некальш непрыемных мшут. 

На II курсе юрфака комсамолец 
Капленка надта часта адпачывае 
ад лекцый. У мшулым годзе вы-
шкам гэтага з 'явшася акадэм!ч-
ная запазычанасць па усеагульнай 
ricTopbii дзяржавы i права. Але, 
вщаць, нмкага уражання гэта на 
яго не мела. Комсамольцы, рашыу-
шы пагутарыць а Капленка, пра-
панавал1 яму з'явщца на бюро. 
Капленка не прыйшоу. I комса-
мольцы спынйпся на поударозе, 
не давял1 да канца пачатую спра-
ву. A ix таварыш усё далей ад-
стае ад курса. 

Клашчны узор недысцыплшава-
наещ прадэманстравау пяты курс 
фшфака. На лзкцыю па матэрыя-
лах юбшейнай cecii Вярхоунага 
Совета Союза ССР з'явшася 10 
працэнтау студэнтау: «усеведаю-
чыя» ' п я щ к у р с н т паказал! перш 
за усё пагардл!выя адносшы да 
вывучэння грамадсюх навук. 

Як слм^адовае дз1ця. вядзе 
сябе на занятках студэнт I курса 
фшфака В. Салееу, перашкадж'ае 
займацца непамерна гаварл!вая 
Ганчарова (II курс юрфака). Не 
дзейшчаюць на ix i зауваг1 тава-
рышоу. 

Многа можна гутарыць аб спа-
зненнях, дрэнных паводз!нах. 
Спяць студэнты. Спяць комсамоль-
ск1я арган;зацьп факультэтау. 
Спяць. Не чуюць! Прачнуцца — 
глядзхш-—позна будзе! 

Е . Л Я Х А У . 

На здымку: Члены рэдиалеги 
бюлетэня СНТ С. Шумшна (3 
курс), Т. Банкещк, Л. 1льша, 
Г. Галкоуская (4 курс) за вупу-
скам чарговага нцмарц бюлетэня 
СНТ. ' ^ 

D • DG 

ПОЛБСК1 
у 

Н А Ш Ы М 
УН1ВЕРС1ТЭЦЕ 

Па запрашэнню М!н1стэрства вы-
шэйшай адукацьп СССР наш yni-
вер01тэт наведау дэкап юрыдычна-
га факультэта Варшаускага yHieep 
сггэта прафесар Леу Сташслава-
Bi4 KypoyCKi. Ен п р а ч ы т а у сту-
дэнтам-юрыстам лекцыю па ф1наи-
саваму праву, а таксама выстушу 
з дакладам аб пастаноуцы юры-
дычнай адукацьп у Варшауск1м 
ун1верс!тэце, у якой расказау: 

— Д а 1956 года усе адмшктра-
цыйныя пасады назначал1ся ура-
дам. Зараз яны выбарныя. Дэка-
нау i прадэканау Bbi6ipae тайным 
галасаваннем Вучоны совет фа-
культэтау, у HKi уваходзяць пра-
фесары, дацэнты, намзснак1 прафе-
сарау. Рэкта-р i прарэктары Bbi6i-
раюцца сенатам (Вучоным сове-
там) ушверЫтэта таксама тайным 
галасаваннем. 

Усе паступаючы.я здаюць вусны 
i пшьмовы экзамен. Патрабаванш 
на экзамене вял1к1я. У гэтым го-
дзе па плану мы магл! прыняць 
150 чалавек. Здавал1 экзамен 500, 
з яюх вытрымал1 яго 300 чалавек. 
Аднак восенню мы прынял1 яшчэ 
дадаткова 100 чалавек з Л1ку не 
прайшоушых па конкурсу. Ташм 
чынам, на першы курс юрфака 
было зал1чана 250 чалавек. 

У нас яшчэ, у не 3yciM адноуле-
най Варшаве, не вырашана праб-
лема забеспячэння штэрнатам!. 
Для 150 спачатку прынятых сту-
дэнтау мы мел1 тольк1 30 месц у 
штэрнаце. Астатн1я жывуць у 
сваякоу, знаёмых, а то i наймаюць 
кватэру. Дзве трэщх нашых сту-
дэнтау атрымл!ваюць стыпендыю. 

На першым курсе студэнт атры-
мл!вае 260 злотых у месяц. 3 пе-
реходам студэнтау на старэйшыя 
курсы размер стыпендьн павял1ч-
ваецца да 500 злотых. Есць такса-
ма i прэм1яльныя стыпендьн. Яны 
на сто злотых больш звычайных. 
Атрымл1ваюць стыпендьц студэн-
ты, яюя добра вучацца i матэ-
рыяльна не забяспечаны. Маюцца 
студэнцк1я сталовыя з танным1 
цэнам1. 

Навучанне у нас бясплатнае. 
Наведванне лекцый—не абавязко-
вае. Абавязковым для ycix студэн-
тау з'яуляецца наведванне семша-
рау i практычных заняткау. Вы-
кладчык! часта выклшаюць сту-
дэнтау да сябе на кансультацьп, 
каб кантраляваць ix самастойную 

пасля заканчэння ВНУ стаць, ак-
тыуным будаушком комушзма. 
Вядомы-ж факты, кал1 выдатш-
Ki, актыв1сты ва ун!верс1тэце аказ-
ваюцца сябелюбцам! i ганарысты-
Mi людзьм1 у жыцц1, i наадварот, 
н1чым не прыкметны на курсе сту-
дэнт, якога адносш нават да раз-
раду «naciyHbix» i «шэраньк!х», у 
час работы на цалше часам стано-
в1цца душой вялжага i складанага 
працоунага калектыву. Гэта гаво-
рыць аб тым, што мы яшчэ дрэн-
на умеем працаваць з людзьм1, не 
ведаем ix па-сапрауднаму, хаця i 
сустракаемся з iMi кожны дзень, 
вучымся у адной групе, жывем у 
адным 1нтэрнаце. Бачыць i ведаць 
кожнага чалавека i тых, хто адно-
с1цца да вучобы з душою, i тых, 
каго яшчэ у MHoriM трэба папрау-
ляць—вось у гэтым i заключасцца 
адна з асноуных задач комсамоль-
скага актыв:ста. Тут добрыя усе 
сродк1: i ryTapKi «па душах», i 
суровая размова на комсамольсюм 
сходзе, i заметка у насценным дру-
ку. 

Часам комсамольцы курса роу-
надушна паз1раюць, як на працягу 
^сяго навучання ва ушверЫтэце 
студэнт парушае вучэбную дыс-
цыпл!ну, не праяуляе шякага in-
тарэсу да сваёй будучай спецыяль-
насц;, абыякавы да грамадскага 
жыцця. Яны тольк1 угаварваюць 
такога гультая, просяць за яго дэ-
канат, кал1 ён не спрауляецца з 
вучэбным планам, выпрашваюць 
для яго 1Льготы, каб дазвол!ць яму 
некальк1 раз здаваць экзамены, 
выходзячы з 1лжывага разумения 
таварыства, не жадаюць псаваць 
аднос:ны з тым1, хто ганьб1ць наш 
калектыу. Комсамольцы не задум-

ваюцца над тым, што шенна та-
кое становшча беспрынцыповасц! 
i згодн|'цтва параждае таих лю-
дзей, як Ларычкава, 1дчак, вя-
дзе да грубага парушэння Статута 
комсамола, да амаральных учын-
кау, як гэта здарылася з Пятроу-
ciciM (х1мфак), Безбардам, Станю-
тай (ф!лфа«). Додзь (ф]змат) i 
1НШ. 

Цяжкай ripай на нагах комса-
мольскай арган!зацьн з'яуляецца 
распаусюджаны сярод частк1 
студэнтау yniBepciTSTa настрой 
утрыманства. Нярэдка сустракаюц 
ца у нас студэнты, як1я размау-
ляюць прьжладна так: «Паколыи 
мяне прынял1 ва ун!верс1тэт, бу-
дзьце ласкавы, прадстауце мне 
месца у штэрнаце, стыпендыю, KHi-
ri, падручн!к!, стварыце мне умо-
вы для культурнага адпачынку, 
арган1зоувайце часцей вечары i 
г. д.», a caMi пры гэтым сядзяць, 
залжыушы pyKi, л1чачы ушзщель-
най для сябе «чорную рабо-
ту». Так'я студэнты забываюць, 
што 1нтэрнаты i стыпенды1 яны 
атрымл1ваюць за лж напружанай 
працы нашых рабочых i калгаст-
кау, забываюць, што не можа быць 
права без адпаведнага абавязку. 

Нам патрэбна, каб комсамоль-
ская аргашзацыя вырашала больш 
канкрэтных, жывых, патрэбных 
усёй краане спрау, каб комсамоль-
цы ушвератэта не замыкал1ся у 
сва1м студэнцк1м асяроддз1, а ак-
тыуна удзельшчал1 у рабоце на 
цалшньгх землях, у шэфскай i ari-
тацыйнай рабоце на заводах, бу-
даун1цтвг, у рабочых штэрнатах, 
калгасах, умацоувал1 сяброуск1я 
сувяз1 з комсамольсшм1 арган1за-
цыям! часцей Совецкай Армц i 

Флоту, працавал1 з дзецьм! f nio-
nepcKix атрадах. Удзел у таюх 
справах дапаможа будучаму спе-
•цыял1сту лепш пазнаць жыццё, за-
гартаваць свой характар, выкрыш-
тал1заваць свае погляды. 

Важнейшую ролю у выхаваучай 
рабоце адыгрывае удзел студэн-
тау у грамадска-карыснай працы. 
Дэвазам для нас пав1нны стаць 
словы В. I. Ленша: «Толью у пра-
цы сумесна з рабочым1 i сялянам1 
можна стаць сапраудным комун1-
стам». У гэтым годзе звыш 500 
студэнтау ушверсггэта зб1ралй ура-
джай на цалшных землях Казах-
стана, каля 1200 студэнтау пры-
нял! удзел у сельскагаспадарчых 
работах у калгасах Мшскага раё-
на. Нядауна комсамольцы I курса 
аддзялення матэматык1 звярну-
люя з закл1кам да ycix студэнтау 
ушверскэта прыняць удзел у 
жыллёвым будаун!цтве горада. 
Зараз прадстаяць в я л ш я работы 
па будаун!цтву галоунага вучэб-
нага корпуса yHiBepciT3Ta аб'ёмам 
80 тыс. м3 i студэнцкага штэрната 
на 800 месц. Абавязак кожнага 
комсамольца, кожнага студэнта— 
прыняць асаб!сты уддзел у будау-
н1цтве гэтых аб'ектау, садзейш-
чаць ix хутчэйшаму увядзенню у 
эксплуатацыю. У бл!жэйшы час 
кам1тэт комсамола прыстушць да 
стварэння студэнцк!х брыгад, яшя 
будуць у паслявучэбны час абу-
чацца прафес!ям плотн1кау, 
штукатурау, маляроу а з кан-
ца сакавжа месяца 1958 года гэ-
тыя брыгады прыступяць да рабо-
ты на будаунщтве вучэбнага кор-
пуса i ;нтэрната. 

Часта прыходзщца чуць пытан-
не: як нам павысщь актыуыасць 

комсамольцау? Есць толью адзж 
шлях у гэтым напрамку: уважл!-
выя адносшы да ycix крытычных 
зауваг i прапаноу, вьжазваемых 
комсамольцам1, абавязковая iH-
фармацыя аб зробленай рабоце. 

На ycix факультэтах i курсах 
прайиш спр-аваздачна-выбарчыя 
сходы. На мнопх з ix комсамоль-
цы гаварьш аб тым, як палеп-
шыць работу арган1зацьи, унасш 
дзелавыя, ц1кавыя прапановы. 
Прайшло ужо дастаткова часу, а 
зроблена пакуль яшчэ вельм1 мала 
у справе рэал!зацьп гэтых прапа-
ноу. Забываючы аб ix, мы тым са-
мым глушым актыунасць комса-
мольцау, абядняем работу нашай 
арган1зацы1. 

У 1958 годзе у жыцц! комсамо-
ла адбудуцца важныя падзе1—у 
красавку адбудзецца XIII з'езд 
ВЛКСМ, а у кастрычншу будзе 
адзначацца 40-годдзе комсамола, 
крыху пазней—40-годдзе БССР. 
Рыхтуючыся да ix, мы павшны ар-
ган!заваць сустрэчы са старым!' 
KOMyHicTaMi, яшя працавал1 у 
комсамольсгах арган1зацыях 20— 
30-х гадоу, нап!саць комсамольск1 
летап1с yHiBepciT3Ta. Але галоу-
ным нашым падарункам да з'езду 
i 40-годдзя комсамола i БССР 
з'яв1цца добрая i выдатная вучо-
ба. KaMiT3T комсамола, комса-
мольсшя арган1зацьн факультэтау, 
курсау i груп пав!нны прыняць 
усе намаганш для таго, каб павы-
сщь узровень падрыхтоуш студэн-
т а у д а э к з а м е н а ц ы й н а й cecii, к а б 
прадстаячая з1мняя i летняя экза-
менацыйныя cecii прайиш з вы-
coKiMi па«азчыкам1 

Я. БАБОСАУ, 
сакратар кам!тэта комсамола. 

прафесар 

працу. Канчаткова веды студэнта 
правяраюцца на экзаменах. Усе 
4—5 экзаменау студэнт здае у 
адзш дзень. Кал1 студэнт не пра-
цавау на працягу года, то ён не 
зможа падрыхтавацца у адзш 
дзень. Гэтая астэма апраудвае ся-
бе. Кал1 студэнт атрымоувае не-
здавальняючую адзнаку на экза-
мене, яму прадстауляецца магчы-
масць пераздаць яго. Веданне сту-
дэнтам; лацшскай i адной з чаты-
рох моу па выбару: рускай, фран-
цузокай, англшскай або нямецкай 
з'яуляецца абавязковым. 

3 4-га курса пачынаецца пад-
рыхтоука да нагасання дыпломнай 
работы. У гэтым вялжую дапамо-
гу студэнтам аказваюць выклад-
чык!. Студэнту дазваляецца прад-
стауляць да абароны дыпломную 
работу на працягу года пасля за-
канчэння ушверптэта. У гэтым 
выпадку студэнту да абароны вы-
даецца пасведчанне, а не дыплом. 

Студэнт праходзщь практи-
ку тры разы па чатыры тыдн!. 
Першая практыка пачынаецца 
пасля заканчэння трэцяга курса у 
крым'шальным судзе i пракурату-
ры. Другая практыка — пасля за-
канчэння першага семестра на 
1-ым курсе—у адмшстрацыйным 
^зяржауным апараце, а пасля за-
канчэння 4-га курса—у грамадзян-
ж м судзе або арб!тражнай кам1-
cii. 

Да 1956 года мы непасрэдна на-
ироувал1 на работу сва!х выпуск-
н1коу. Зараз кожны выпускшк 
Bbi6ipae сам месца работы. Ва 
ушверсггэце ёсць спецыяльная ка-
Micifl, якая дапамагае выпускщ-
кам уладкоувацца на работу. 

Па прыезду на Радз1му я буду 
садзейшчаць таму, каб вашы вы-
jaTHiKi вучобы пабывал1 у нас, а 
нашы—'у вас. Асабшта я вельм! 
удзячны, што запрашэннем у ваш 
ушверс1тэт мне аказан в я л ш 
гонар. Я вельм! многа карыснага 
бачыу на юрыдычным факультэце 
Беларускага ун1верс1тэта, якое 
я буду старацца укаранщь на фа-
культэце, дэканам якога я з'яу-
ляюся. 

I . С Т А Р А В О Й Т А У . 

ез у з а е ш а с т 
Добрая, вельм1 добрая заду-

ла узнжла у студэнтау II кур-
га аддзялення ф1зш—правесц! 
зечар адпачынку сумесна з ра-
5очым1 радыёзавода. Але доб-
рая думка павшна увасабляцца 

'/ жыццё стараннай падрыхтоу-
:ай. Апошняга якраз было 
менш за усё. Запрашэняе на 
:ечар да студэнтау рабочыя 
1трымал1 усяго за некальк1 
адз!н да пачатку яго. 

Было на iM усё, што бывае i 
на друпх сумиых вечарах. За-
юуга да прыезду рабочых у 
але i на кал!доры хрыпела ра-

дыёла. HixTo гасцей не сустра-
:ау, прыйшл1 яны ц1ханька, 
:тал1 у куточку, а потым стал1 
эаб1ць тог, што pa6wi усе сту-

Ьэнты—танцаваць. Была паказа 
ia на вечары самадзейнасць 

,<урса. Не было тольш шчырых 
; яброуск!х выступленняу. Сту -
11энты сабе, рабочыя—сабе. 
| Цжава, для чаго тады было 
| апрашаць рабочых, кал! i тыя 
| друг!я расстал!ся, па-сапрауд-
IiaMy нават не пазнаём!ушыся? 
! С . 1 В А Н О У . 5 
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С П А Р Т Ы У C I A Н К А 
Упершыню ва унтерсШэце 

I ! снежня праводзЫся спабор-
§н!цтвы на першынство ушвер-
| с г г з т а па цяжкай атлетыцы, у 
в як!х удзельшчала 18 чалавек. 
I У с п а б о р т ц т в а х быу наказан 
| р а д добрых вышкау. Студэнт 
» 5-га курса ф | змата Гусеу i сту-
| д э н т геафака Жукаборск! выка-
® Hajii нарматывы другога р а з - -
U раду. Нядрэнна выетупш на-
I шы маладыя штанпсты Сцяпа-
I нау (юрфак) , Дрын (ф1змат). 
о Чатыры студэоты выканал! 
е нарматывы трэцяга спартыу-
| нага разраду . 
с Нягледзячы на тое, што 
S спаборшцтвы был! aca6icTa-
| камандныя, барацьба у асноу-
ф ным праходзьла пам1ж каман-
£ дал» ф | змата i юрфака . Не 
g зразумела, чаму xaKin факуль-
§ тэты, як геолага-геаграф1чны, 
g xiMi4Hbi i шшыя, не змагл! вы-
g ставить каманд, хаця у секцьп 
f цяжкай а т л е т ь ш займаюцца 
g студэнты з гэтых факультэтау. 
% Дрэнную дапамогу у аргаш-
g зацьи спаборшцтвау аказау 
| спартыуны клуб БДУ. 

| В. КАВАЛЁУ. 

На.здымку: член секцьп спар-
тыунай г'шнастык1 Елена 
ШэшмЫцава выконвае практы-
каванне на бервяне. 

Фото Hik. ЧЭХОУСКАГА. 

На здымку: Студэнт юрфака 
А. МызнЫау. чэм/иён ynieepci-
тэта па цяжкай атлетыцы у 
поусярздняй вазе. 

Фото В. ДАШУКА. 

шшш 

БАРАЦЬБА БЫЛА ВОСТРАЙ 
Прадягваецца T y p H i p шашы-

стау. У пятым туры каманда ф]3 i l l 
мата сустрэлася з xiMiicaMi, a Ш 
асноуны сапернж физмата— 
каманда фшфака была свабод- \ 
на у той дзень ад гульняу. 

XiMiKi не магл1 аказаць сур'-
ёзнага супращулевня чэмшёну, |_|_| 
i сустрэча закончылася з лжам 
6V*:Vs у карысць ф1змата. Та- жг 
KiM чынам, тэта каманда закон- f i 
чыла xyipHip, набраушы 31 ачко. в 
У каманды фьлфака была упе- | 
радзе яшчэ адна irpa i на б1/? * 
ачкоу менш. Усё вырашалася у 
апошн1м туры. Кал1 каманда 
фшолагау выйграе у псторыкау з 
л ж а м 7:0, назва чэмшёна пера-
ходзщь да ix. Але ф1лолап да-
п у с ц ш памылку, пасадз1ушы на 
4 дошку запаснога Войтка. 
Ен гуляу велмп неасцярожна 

i прайграу партыю. Агульны 
лак 6:1 у карысць фшолагау. 
Яны набрал1 ЗО1/: ачкоу i заня-
Л1 другое месца, адстаушы ад 
ф!змата усяго на Va ачка. Трэ-
цяе месиа заняла каманда геа-
фака. 

Пасля заканчэння спабор-
шцтвау выстушу майстар спор-
ту СССР па шашках Раютшц-
Ki. Ён ц ж а в а расказау аб раз-
в щ щ шашачнага спорту у Бе-
ларуси спын;>'ся на рашэнш 
эцюдау, задач. Пасля гэтага 
майстар дау сеанс адначасовай 

гульш у шашк1 на 23 дошках. 
Л ж 18V2:4'/2 у карысць майст-
ра, яю 5 партын звёу ушчыю i 
дзве прайграу студэнтам ф1л-
фака В. Канаплщкаму i I. Кур-
бека. 

1. Д О Н А У . 

СУСТРЭЧА ПАВШНА 
СТАЦЬ ТРАДЫЦЫЙНАЙ 

Нядауна прыязджал1 баскетба-
л1сты /Итоускага ушвератэта , каб 
памерацца с1лам1 з баскетбал1ста-
Mi БДУ. 

...Спартыуны зал Акруговага 
Дома афщэрау. На пляцоуку вы-
ходзяць мужчынсюя i жаночыя 
каманды 6 p a m i x ушверытэтау. 
Абмен памятным! падарункам1.... 

Д а спартсмёнау звяртаецца 
старшыня праулепня спортклуба 
Б Д У М. А. Шэйнеман. 

— Мы рады в1таць д а р а п х гас-
цей. Няхай гэтая сустрэча пакла-
дзе пачатак добраму спартыунаму 
сяброуству. 

Пйршыма пачынаюць гуляць 
жаночыя каманды. Мяч у гулым. 
Пачатак складаецца не у карысць 
нашых спартсменак. На першай-
жа м1нуце Нав^цкая дапускае пер-
санальную памылку. Госц1 рэал1-
зуюць брасок. Л1к 1:0. Затым ад-
казная атака i л1к стау 2:1 ужо у 
карысць гаспадароу поля. JliToy-
ск1я баскетбал1стк1 актыв!зуюцца i 
робяць разрыу у некальи ачкоу. У 
другой палави-ie гульш наша 
каманда не магла скаращць раз-
рыв. Госц1 атрымал1 заслужаную 
перамогу з л ж а м 52:42. Вельм! 
дрэнна гулял! Нав1цкая i Дз1дзен-
кова. 

У нашых гасцей асабл1ва выдзя-
лялася к а п к а н каманды Данута 
Каралюкайтэ . Мы папрас1л1 яе вы-
сказаць свае уражанн! аб гульш. 

— Гульня мне вельм1 спадаба-
лася,—сказала яна. — Асабл1ва — 
вашы «балгльшчы.к1». 

Потым спабор«1чал1 мужчынск^я 
каманды. Тут нашы баскетбаллсты 
дам1н1равал1 на пол1 i перамагл1 з 
л ж а м 82:63. 

Госщ застал1ся вельм1 задаво-
леныя прыёмам, яю быу аказан iM 
н а ш ы ш спартсменам1. Пачатак 
добрага сяброуства пакладзен! 

А. ФЁДАРАУ. 

А д н о з п е р ш ы х 
З а ' апошшя гады нашы бас-

кетбал1сты паказал» сябе мацней-
шым1 сярод каманд вышэйшых 
навучальных устаноу рэспубл!- Г 
Ki. На I Усебеларускай спар- " 
так1ядзе студэнтау як жаночая , Д 
так i мужчынокая баскетболь- " 
цыя каманды правял1 усе. гуль- f 1 

ni без паражэнняу i легка вый-
грал]' nepmiae месца. Гонар 1 / 
Б Д У абарапял; так1я спартс-
мены, як Карашкоу, Ж у к , р 
Анкуда, Лог.нж, Св.1дз:рская, ^ 
Гарохава i iHm. Але гэтыя, y c iM Т * 
вядомыя спартсмены, заканч- * 
вал! вучобу ва ушвёрштэце i JT 
паидал1 каманды, а работа з " 
маладым1 баскетбалхтам! , я;гая А 
вучац.ца на першым-друпм кур-
сах, вялася дрэнна. Пагэтаму Т| 
каманды аслабл!. 

Так, у 1956 годзе мужчынская 
каманда заняла тольк1 трэцяе мес-
ца, а жаночая—другое. 

Л е т а м - ж а гэтага года наша 
мужчынская каманда змагла за-
няць тольш 4-ае месца, прайграу- в«и 
шы лесатэхначнаму 1нстытуту. 

3 пачатку гэтага навучальнага 
года зборныя каманды баскетба-
л1стау пачал1 рэгулярныя грэн1-
poyuci пад к1раун1цтвам вопытнага 
баскетбалкта-трэнера Барыса Ау-
дзеев1ча Гукава . На кожнай трэ-
nipoyUbi баскетбал!сты каля поу-
гадзшы праводзяць разм!нку, вы-
конваючы розныя практыкавашн, 
як1я робяць спартсмеиау ф1з1чна 
падрыхтаваным! да гулый у лю-
бых умовах. Потым тэхгичныя 
П|рактыкаванн;1 з баскетбольным 
мячом (40 мшут гульш). 

Taiiifl TpSHipoyiKi дал1 свае ня-
дрэнныя BbiHiKi. У першынствг го-
рада MiHCKa сярод каманд ВНУ 
мужчынская каманда правяла усе 
гульш у сваёй падгрупе на высо-
к!м узроун! i прайграла толью 
камандзе 1нстытута ф1зкультуры. 

У барацьбе за 3—4 месца суст-
рэлася мужчынская баскетболь-

ная каманда БДУ з баскетбал1-
стам1 [нстытута народнай гас 
падарю. Гэтая сустрэча адбь 
лася пры вялшай перавазе 
спартсмёнау ун1верс]тэта 56:32. 
Героем гэтай сустрэчы быу ма-
лады баскетбалгст член збор-
най каманды Б;ларус1 студэнт 
физмата Валодзя КрысевГч. Ён 
прынёс камандзе 22 ачк1. 

Мужчынская баскетбольная 
каманда ушвератэта заслужа-
на заваявала 3-яе месца сярод 
каманд вышэйшых навучаль-
ных устаноу М!нска. 

Добра правял; сустрэчу нашы 
баокетбалктщ са спартсменкам! 
медыцынскага 1нстытута за 3— 
4 месцы. Гульня закончылася з 
л ж а м 44:27 у карысць студэн-

так БДУ. 
А. П У С Т А Х О Д , 

студ. аддз. журнал1стык1. 

««••гвошвьминввнававваяавнмвваввваяаоаааакггаааяявазааяшввзяввявЕ 

D ЛАД31М1Р трымау ц1снёны 
серабром атэстат сталасц1 if ly-

мау. Не у першы раз прыходзщца 
яму ламаць галаву над тым, што 
дауно стала ясным для яго тава-
рышоу. 

— Чаго час дарэмна цягнеш?— 
здз1улял;ся аднакласн!к1. 

— Ты-ж спартсмен, першараз-
радн1к. Твой прамы шлях—у 1н-
стытут ф1зкультуры. Ui ты разлю-
6iy спорт? 

Не, спорт ён н!кол1 не разлю-
б1ць. Ен нават не можа у я в щ ь ся-
бе без спорту. Владз1м1р з вял1-
KiM азартам аддавауся у дзяц1н-
стве у с я и м гульням, з якой зай-
здросцю глядзеу на стадыёне на 
загарэлых, моцных i мускул1стых 
людзей, а потым i сам захап1уся 
спортам. П а м я т а е Владз1м1р, як 
прыйшоу першы спартыуны пос-
пех. На першынстве Беларус1 ся-
род школьнжау, якое праходзша 
летам 1955 года, Влад31м1р Гара-
еу, ншому не вядомы спартсмен, 
устанав1у новы юнацк1 рэкорд Бе-
ларус1 па трайному скачку. У тым-
ж а годзе ён паехау у Маскву на 
Усесаюзную школьную спартак1я-
ду i заняу там першае месца. 

Памятае Валодзя i тое, як 
школьны настаушк xiMii сказау 
яму: «Выдатна cTaeiy я табе па 
свайму прадмету не дарма. Твае 
веды па x iMii мяне заусёды здз1У'-
лял1 i радавал1. Будзе вельм1 
дрэнна, кал1 ты закшеш гэтую 
цжавую навуку». 

Стары настаунж быццам-бы чы-
тау думк! свайго вучня. Владз1-
Mip i сам з р а з у м е у , ш т о xiMifl 
дауно перастала быць для яго 
проста школьнай дысцыплшяй. 
Ен больш друг1х заседжвауся у 
школьнай х1м1чнай лабараторы!, 
дома у вольны час зачытвауся 
K H i r a M i аб цжавых ператварэн-
нях у прыродзе, аб захапляючых 
xiMi4.Hbix рэакцыях. 

Владз1м1р падае дакументы на 
х1м1чны факультэт Беларускага 
ушверсггэта. 

. . .Летам 1956 года Владз1м1р 
трэндравауся ужо сумесна з лёгка-
атлетам! БДУ. Падрыхтоука да 
экзаменау i траума Hari адмоуна 
с к а з а л с я на яго спартыуных вы-
нжах. Але ён не сумавау. Д р у ж н ы 

калектыу спартсмёнау ушверс1тэ-
та i вопытны трэнер дапамагл1 
яму хутчэй увайсщ у добрую спар-
тыуную форму. Выступаючы на 
Усесаюзных спаборшцтвах сярод 
школьн1кау, ён i3i-ioy займае пер-
шае месца па скачках у даужы-
ню i па трайному скачку. 

Спорт школ1 не засланяу у Вла-
дзш1ра вучобу. 3 хваляваннем 
рыхтавауся ён да сваёй першай 
экзаменацыйнай cecii i потым з 
вялжай радасцю паказвау тава-
рышам першую адзнаку у зал1ко-
вай кн1жцы—«выдатна». 

Пасля летняй экзаменацыйнай 
cecii для Владз1м!ра наступ1ла 
напружанае i гарачае спартыунае 

МАЙСТАР 
ТРАЙНОГА 

СКАЧКА 
лета. Як член зборнай каманды 
Б е л а р у а ён удзельн1чае у розных 
cna6opniuTBax на стадыёнах 
Масквы, Легпнграда, В1льнюса. 
Але асабл1ва памятным застауся 
для яго горад Харкау, дзе адбы-
лося першынство Цэнтральнага 
Саюза таварыства «Дынамо». 

...На гарэвай д а р о ж ц ы у лёгк1м 
бегу размшаюцца удзельн1к1 
Ал1мп1йск1'х гульняу Канстанцш 
Цыганкоу, В!тольд Крэер, i заняу-
шыя у Мельбурне III месца май-
стры спорту 1ваноу, Гаурылау i 
iHm. Сярод ix Владз1м1р Гараеу 
адчувау сябе не 3yciM упэунена, 

крыху хвалявауся. Яму прадстаяла 
барацьба з моцным1 прац1ун1кам1. 

Заканчваецца размшка. Спарт-
смены збграюцца у сектары для 
скачкоу. Суддз1 выкл1каюць В. 
Крэера. Усг з зайздрасцю нагля-
даюць, .як лёгка i прыгожа выкон-
вае скачок ал!мп;йск; прызёр. Яго 
BbraiK—16 метрау. Далей наурад 
ui зможа хто скокнуць, на гэтай 
адлегласц1 устанаул1ваюць жо^ты 
флажок. На д а р о ж к у для разбегу 

выходзгць Гараеу. Ен глядзщь на 
звернутыя да яго твары суддзяу, 
спартсмёнау, трэнерау. Д а яго 
прыходзщь заспакаенне. Моцным, 
ynpyriM крокам набраушы разбег, 
ён адштурхоуваецца i, яшчэ зна-
ходэячыся у паветры, з ауважае , 
што прызямляецца непадалёку ад 
ф л а ж к а . Усе, здз!улгныя, ускак-
ваюць са CBaix месц, але суддзя 
аб 'яуляе: «Не л1чыць!» 

—• Л е д з ь - л е д з ь nepacTyn iy бру-
сок,—гаворыць Владз1м1ру т-рэ-
нер .—Адняа на n o y c T y n H i разбег, 
i усё будзе добра. 

Аднак з другой спробы яго вы-
нж аказауся 3yc iM пасрэдным. 

— Ба1шся бруска,—сказау трэ-
нер Владз1м1ру.—Бяжы смялей, а 
галоунае—адчувай сябе свабодна. у 

Владз1м!р выходз1ць на дарожку 
для апошняга разбегу. Моцным 
напружаннем вол1 падав!у стому. 
Зраб{ушы глыбок1 удох i сканцэнт-
раваушыся быццам-бы для скач-
ка з абрыву, ён зрываецца з мес-
ца. Вось ён набгг на брусок, ад-
штурхнууся уверх, быццам мячык 
праскакау па зямл! i апусц1уся f 
яму. 

Стомлены Владз1м1р падняуся i 
падыйшоу да скамейк!. 

— 15 метрау 53 сантыметры,— 
данеслася да яго, i Владз1м1р 
уздрыгнуу: гэта-ж лепш нормы 
майстра спорту. 

— Вшшую з новым рэкордам 
Беларуа ,—абдымаючы, гаворыць 
яму таварыш па камандзе экс-
рэкардсмен рэспублж1 В. 1ваноу. 

— I яшчэ... вшшуем цябе з но-
вым юнацшм рэкордам кра1ны i з 
трэщм месцам у сённяшгпм спа-
борн1цтве. 

Владз!м1р стрымана ycMixaeu-
ца, хоць унутры Kiniub в я л ж а я ра-
дасць. 

...Цяпер Владз!м1р Гараеу ву-
чыцца на друг1м курсе. Кожны 
дзэнь пасля заняткау яго можна 
бачыць ва ун1верс!тэцкай спар-
тыунай зале. Владз1м!р рыхтуец-
ца да новых спаборнщтвау. 

А. С1ЛЕНКОУ. 

Рэдактар А. ВОЛК. 
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