
МЫ ВЫКАНАЕМ, ПАРТЫЯ, ТВАЕ ПРАДВЫЗНАЧЭНК1!
л * _Л_

Лралетарьіі усіх країн, яднайцеся!

Нечарговы XXI з‘езд Камунштычнай парты! 
Саввцкага Саюза законны! сваю работу

5  лю тага 1959  го д а закончы у сва ю  работу нечарговы  
X X I  з 'е з д  Кам уш сты чнай партьп С а ве ц к а га  С аю за .

3  заклю чны м  сл о вам  зы стугпу цёпла сустрэты д э -^  
л е га т а м ! I гасц я м ! Перш ы сак р атар  Ц К  К П С С , Стар-'* 
шыня С авета М ш !стр ау С С С Р  т а в . М . С . Хруш чоу. Я го  
выступление б&ло вы сл у х ан а з  вялпсай у ва гай  1 н еадна- 
р а зо в а  перапынялася ап лады см ен там !.

З  е зд  пераходзщ ь д а  абм еркаван н я I прыняцця р эза- 
лю цы ! па д а к л а д у  т а в . М . С . Х руш чова I зацвердж ан н я  
кантрольных л!ч б ау  р а ззщ ц я  народнай гасп а д а р к ! С С С Р  
на 1 9 5 9 — 1965  гад ы . А д н агал о сн а пры м аецца р эзалю - 
цыя па д а к л а д у  т а в . М . С . Х руш чова 5 зац вя р дж аю ц ц а  
кантрольныя л!чбы р азв!ц ц я  народнай гасп а д а р к ! С С С Р
на 1 9 5 9 — 1865  гад ы .

Т а в . М . С . Хруш чоу а д  1мя П р эз!д ы у м а з 'е з д а  уно- 
С 1ц ь прапанову прыняць пастан ову аб ск л ж ан ш  чарго- 
в а га  X X I I  з 'е з д а  К П С С  не у 19 6 0  го д зе , зго дн а с а  
С татутам  парты!, а у  1 9 6 ! го д зе . Тэта раш энне д эл е га -  
ты з 'е з д а  прымаюць адн агало сн а.

П а р ад а х  дня вычарпаны, гаворы ць М . С. Хруш чоу, 
рашэнн1 приняты. Д азв о л ь ц е нечарговы X X I  з ’е зд  
К П С С , як! партыяп 1 народам н азван ы  з ’езд ам  б у дауш - 
коу к ам у н !зм а, аб ’яв!ц ь закры ты м .

У  за л е  усп ы хвае авац ы я . У се устаю ць. Д эл егат ы  !
госц ! пяюць партийны г!м н  «1нтэрнацы янал».

(Т А С С ).

У К Л А Д  У С К А Р Б Н І Ц У
МАРКС ІЗ М А - Л  ЕНІ НІЗМА

Вялікае значэнне для далей- 
шага развіцця грамадскіх на- 
вук мае тая частка даклада 
М. С. Хрушчова XXI з’езду 
партьіі, дзе гаворыцца аб важ
нейших питаннях марксісц- 
ка-лекінскай тэоры! на сучас
ним этапе камуністичнага бу- 
дауніцтва.

У дакладзе атрыкала бліс- 
кучае развіцце мархсісцка-ле- 
нінскае вучэнне аб двух фа
зах камунізма, аб характары 
паступальнага руху ад сацы- 
ялізма да камунізма. М. С. 
Хрушчоу абгрунтавау три 
важнейшыя палажзнні: 1) Пе- 
раход ад сацьіялізма да каму
нізма — тэта заканамерны гі- 
старычны працэс, які нельга 
парущыць, абийсці. 2) Пры 
усім адрозненні камунізма ад 
сациплістичнай стадиі паміж 
імі няма нейкай сцяпы, якая 
аддзяляла б ізтьія фазы гра- 
мадскага разБЇцця. 3) Нельга 
разумець пераход ад сацыя- 
лізма да камунізма як запа- 
волены рух.

Не толькі тэарэтычнае, але 
☆

і вялікае практычнае значэн
не маюць і іншия питанні, 
якія разглядаюцца у дакладзе. 
Яскрава характаризуюцца 
шляхі развіцця і збліжзння ка- 
аператиуна-калгаснай і агуль- 
на-народнай уласнасці. Вялі- 
кую цікавасць прадстауляе 
развіцце М. С. Хрушчовым ву- 
чэння аб дзяржаве і яе функ
циях у перияд разгорнутага 
будауніцтва камунізма.

Вельмі важным з’яуляецца 
палажэнне даклада аб дзеян- 
кі у сацьіялістьічнан сістзме 
гаспадаркі новых зканамічньїх 
законау, якія дазваляюць
усім країнам сацьіялізма
амаль адначасова прийсці да 
камунізма.

У скарбніцу марксізйїа-лені- 
нізма увондзе і шэраг іншьіх 
палажзнняу даклада М. С. 
Хрушчова. Гэты даклад—узор 
творчага развіцця марксісцка- 
ленінскай тзорьіі.

А. САМАЛЬ, 
аспірант кафедры гісториі фі- 
ласофіГІ догікі,

☆  ☆

Закончи^ сваю работу XXI 
з’езД Камушстычнай парты! 
Савецкага Саюза.

ё н  абмеркавау I зацвердз1<? 
кантрольныя л!чбы развщця 
народнай гаспадарш СССР на 
1959— 1865 гады, выкананне 
яюх з'явщ ца крокам уперад у  
справе стварэння матэрыяль- 
на-тэхшчнай базы камуш зма.

У дакладзе М. С. Хрушчова 
на XXI з ’ездзе падкрэсшваец- 
ца, што у адпаведнасщ з  з а 
дачам! развщця народнай гас- 
падарю * культуры прадуглед- 
жваецца далейшае пашырэнне 
1 паляпшэнне падрыхтоуш 
спецыялштау з вышэйшай аду- 
кацыяй. З а  1959— 1965 гады 
будзе выпушчана з  вышэйшых 
навучальных устаноу 2  мшьё- 
ны 300  тысяч спецыялштау 
супраць 1 М1льёна 700 тысяч 
чалавек за  1952— 1958 гады, 
гэта значыць, у 1,4 разы 
больш. У сувяз1 з гэтым узрас- 
тае роля уш вератэтау, яшя 
абавязаны значка павял!чыць 
выпуск спецыялштау па новых 
раздзелах матэматычных, б1Я- 
лапчных, ф1з1чных I Х1м1чных 
навук 1 узмацнщь у цэлым 
тэарэтычную 1 практычную 
падрыхтоуку спецыял1ста^ па 
важнейшых праблемах пры- 
родазнаучых I гумаштарных 
навук. Д ля таго, каб ператва- ,  
рыць у жыццё гэтую вел!чную 
праграму, партыя Л1чыць неаб- 
ходным не тольш стварыць 
магутную матэрыяльна-тэхшч- 
ную базу 1 падрыхтоуваць у 
сувяз1 з гэтым тэхшчна-адука- 
ваныя кадры, але 1 ^зняцъ 
высока щэйную свядомасць 
ус1х грамадзян сацыялштыч- 
нага грамадства.

1дэалапчнае выхаванне сту- 
дэнцкай моладз1 з ’яуляецца 
важнейшым 1 пачэсным аба- 
вязкам прафесарска-выклад- 
чыцкага складу ВНУ. АсаблР 
ва вялжую ролю тут павшны 
адыграць кафедры грамадсшх 
навук, выкладчыш яшх абавя- 
заиы глыбока растлумачваць 
студэнтам значэнне сямшадо- 
вага плана, пастаянна пад- 
крэсл1ваючы, што у 1М знахо- 
дзщь сваё далейшае творчае 
развщцё шэраг прынцыповых 
пытанняу маркасцка-ленш- 
скай тэорьп. Пастаянным кло- 
патам выкладчыкау грамад- 
ск1Х навук пав!нна быць выха
ванне студэнта)! у духу высо- 
юх прынцыпау камун1стычнай 
маралт, любв! да працы, не- 
прым1рымаец! да буржуазией 
1Дзалог11.

☆  ☆  ☆

Уся ідзалагічная работа нашай 
партьіі і дзяржавы заклікана разві- 
ваць но выя якасці савецкіх людзей, 
выхоуваць іх у  духу калектьівізма і 
працавітасці, сацияліспшчнага інтзр- 
нацияналізма і \патрыятызма, высо- 
кіх прынцыпау маралі но вага гра
мадства., у  духу марксізма-ленінізма.

(З  даклада М. С. Хрушчова на ХХІ з’ездзе КПСС).

на любым пасту, у любой спра
ве быць барацьбітом і рэвалю- 
цыянарам. Гэта значыць— ясна 
уоведамляць, што нарадзіуся

будаунікоу камунізма
т и  Н Р  П П П Р Т Я  Я Л Я  Т Я Г О , к а б  ПІЗі

Выхоуваць свядомых
*

☆
В. АЛЯКСЕЕУ, 

сакратар партыйнага 
бюро гістфака.

☆

У спра&е фарміравання по
вага чалавека має вялікае 

-значэнне выхаванне У студэн- 
та$> пачуцця калектнвізма і 
навыка^ да працы. У спалу- 
чзнні вытворчай працы з на- 
вучаннем К. Маркс бачыу не 
толькі адг.ін са сродкау паве- 
лічзння грамадскай вытворча- 
сці, але і велічньї сродак для 
ї-вьітворчасці усебакова разві- 
ТЫХ людзей».

Гіераважная маса сТудэнц- 
тва універсітзта добрасумленна 
папрацавала у мінулнм годзе 
на Уборцы цаліннага ураджаю 
і на сельскагаспадарчых рабо
тах у Мінскай вобласці. Мно- 
гія студэнты недрэнна пра- 
цавалі на будауніцтве галоУ- 
нага корпуса і інтзрната уні
версітзта. Авангардную ролю 
пры вьшананні усіх відау фі- 
зічннх работ займаюць, як 
правіла, студзнтн-камуністи.

Аднак некаторая частка сту- 
дэнтау усё яшчз прадаужае па- 
панску адносіцца да фізічнай 
грамадска-карыснай працы 
(Іваньковіч, Каблова і інш.) 
Есць яшчз і такія студэнты 
(Вінаградау, Радкевіч, Васі- 
люк, Кірзеу), якія ухіляюцца 
не толькі ад удзелу у грамад- 
ска-карысаай фізічнай працы, 
але і ад удзелу у грамад- 
скім жьіцці факультзтау універ
сітзта. Яны на першы план 
высоуваюць свае асзбістьія ін- 
тарэсы, зусім забываючы аб 
сваім абавязку перад калекты- 
вам. Павышэнне камуністнчнай 
свядомасці і актьіунасці сту- 
дзнтау з’яуляецца асноукай за- 
дачан усёй універсітзцкай 
грамадскаці.

Адказваючы на пытанле, якім 
павінен быць малады чалавек 
камун!стычкага грамадства, 
М. С. Хрушчоу у сваёй прамо- 
ве на Урачыстым Пленуме ЦК 
ВЛКСМ, прысвечаным 40-год- 
дзю камсамола, гаварыу, што 
«...ёк павінен заусёды і ва усім,

ВЫКАНАЕМ 
НАШ ПАЧЭСНЫ АБАВЯЗАК

Мы шчаслівьія, што жывем 
у гады смелых задумау і ве- 
лічньїх здзяйсненгяу, у гады 
дзёрзкай мары, якая на вачах 
становіцца прыгожай рзчаіс- 
насцю. Савецкі чалавек пер- 
шым зрабіу крок у космас. 
Над усімі краінамі высока у не
бе бачны усім народам ля
гає трзці штучны спадарожнік 
Зямлі, а яшчэ вышэй, у косма- 
се, ляціць зробленая рукамі 
савецкіх людзей штучная пла
нета. Савецкі чалавек утай- 
ы аза£ сакрушальную сілу 
атама і прьшусіу яе круціць 
турбіни электрастанцый.

А што будзе праз 7 год, 
якой стане наша країна за гэ

ты час? Аб гэтым падрабязна 
расказау у сваім дакладзе на 
XXI з’езде М. С. Хрушчоу. Чы- 
таом даклад, і сзрца напауня- 
ецца вялікай радасцю і гор
ласто за краіну нашу, за наш 
народ^стваральнік.

Мы пакуль што студэнты. 
Але праз год мы пакінем сце
ны універсітзта. І дзе б не да
вилося нам працаваць, мы зау
сёды б. дзем памятаць аб ад- 
казнай ролі савецкага друку 
ва усёй ідзйна-палітьічнай і 
арганізацьійнай рабоце пар- 
тьіі. Р. РАЗАНСКІ,

Н. ЛЯУДАНСКАЯ, 
студэнты IV курса аддз. жур
налістик!.

Студэнты філалагічнага факультэта выеучаюць матэрыялы 
нечарговага XXI з’езда КПСС,

ты не проста для таго, каб пра- 
жыць табе призначання гады.
Ты нарадзіуся у сацьіялістьіч- 
ным грамадстве і живеш не 
толькі для сябе, але, раней за 
усё для грамадства, якое ідзе 
да вялікай мэты. І таму ^се 
твае справы, думкі і звичні па- 
вінньї быць падпарадкаваны гэ- 
тай высокароднай мэце».

Високій принципы марзлі 
новага ладу патрабуюць ра- 
шаючага выкаранення такіх 
чужих для сациялістичнага 
грамадства з’я^, як хуліган
ства,п’янства, няд' нйныя, вар- 
варскія^ адносіни да сациялі- 
стычнай уласнасці і другіх 
агідньїх перажыткау праклята- 
га мінулага. Нажаль, гэтыя 
ганьбячыя чалавека учинкі 
яшчэ дапускаюць некаторыя 
студэнты (Л. Наркевіч, А. Кі- 
сялё^).

Камсамольская і прафсаюз- 
ная аоганізациі недасгаткова 
выкарыстоуваюць у справе вы- 
хавання студэ.чтау такую важ
ную форму грамадекага 
уздзеяння і выхавання, як 
агульныя камсамольскія і праф 
саюзныя сходы. Агульнафа- 
культа цкія камсамольскія і 
прафсаюзныя сходы право 
дзяцца ад випадку да випад
ку. Пры такзй пастаноупы ра
боты камсамольскія і пваф- 
с.чк зння кіраушкі замыкаюцца 
у вузкім коле активу, адры- 
ваючыся фактична ад аспоунай 
масы студэнцтва.

3  вопыта работы эамацавз- 
ных за акадзмічнимі групамі 
выкладчыкау гістарнчнаг:. фа 
культэта т.т. Баранавай, Фрыд* 
май, Панкратава, Мельцэр, 
Лікольскай і інших відаць, што 
пры добра праду,маним плане 
работы можна дабіцца знач
них поспеха]/ у справе ідзгіна- 
га выхавання студэнцтва.

Надзвичайна вялікае значэн
не £ справе павышэння узро^- 
ню ідзалагічнага выхавання 
студэнцтва маюць адкрытыя 
партыйныя сходы. Партыйиая 
арганізация пстарычнага фа
культэта правила пасля справа- 
здачнаг-а сходу два адкрытыя 
партыйныя сходы. На гэтых 
сходах бьілі абмеркаваны пи
танні аб самастойнай рабоце 
студэнтау, аб стане і мерах па 
паляпшэнню лалітика-вьіхавау- 
чай работы у студзнцкіх гру
пах, аб умацаванні сувязі шко
лы з жыццём і аб далейшым 
развіцці сістзмьі народнай аду- 
кацьіі у СССР. Студэнты пры- 
малі актыуны удзел ва усіх 
збмярко^'ваемых пытанях, уно- 
СІЛІ каштоуныя прапановы, на- 
кіравания на ліквідацию не- 
дахопау, маючых месца у .жыц- 
ЦІ факультэта. Зразумела, што 
такая форма работы не з’яу
ляецца новай. Аднак яе трэ- 
ба широка практыкаваць. Пры 
добрай папярэдняй падрыхтоу- 
цы такія сходы могуць ады
граць вялікую ролю у справе 
партыйнага камуністичнага 
уплыву на студэнцкую моладзь.

Уся работа па ідзалагічнаму 
аыхаванню студэнцтва павінна 
быць падпарадкавана на да
ним этаце галоунай задачи— 
мабілізацьіі усіх сіл на выка
нанне рашэнняу XXI з'езда 
Камуністичнай пяптч: г . —
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КАМСАМОЛЬЄКАЕ ЖЫЦЦЁ

НА ЗАВОДЫ, У К А АГ АСЫ, ШК0АЫ
Каысамольны універсітзта 

горача успринялі Закон «Аб 
умацаванні сувязі школы з 
жыццём і аб далейшым. раз- 
віцці народнай адук-ацьіі у 
СССР». На сваіх сходах яны 
уносяць канкрэтныя прапа- 
новы, накіраваїшя на паспя- 
ховае ператварэнне Закона у 
жыццё

■Так, напрыклад, камсамоль- 
цы IV. курса хімічнага фа
культэта рашьілі паслаць 10 
студэнтау у школы горада у 
ккасцГ піянерважатьіх, Анала- 
гічньїя рашзнні был! прыняты 
на другіх курсах.

Каыдтэт. камсамола ^нівер- 
сітзта падтр.ымау ініцьіятьіву 
груп. На расшыраным пасяд- 
жэнш сумесна з ка.мсоргамі 
курсам было выраша'иа па
слаць 110 студэнтау для рабо
ты піянсрважатьші. $ школы 
горада, ' 65 камсамольцау — у 
маладзёжныя. щтэрнаты ра
бочих і 50 — у вайсковыя ча- 
сці, для аказання практычнай 
дапамогі- навучаючымся.

Студанты БДУ аказваюць 
дапамогу сваім надшэфным у 
вучобе— у авалоданні рус- 
кай, . беларускай і замежнай 
мовамі, матэматыкай, фізікай, 
літаратурай і іншьімі дысцып- 
лінамі. Сярод «вучняу» нашых 
студэнтау—рабочыя, якія зай- 
маїоцца у. вячзрніх сярздніх 
школах, тзхнікумах, на завоч- 
ных аддзяленнях В НУ. Аказ- 
ваецца дапамога і тым, хто 
марыць у гэтым годзе насту
пань в а . універсітзт і ііішьія 
ВНУ рзспубдікі.

Стала- ужо традыцыяи пра- 
водзіць сумесныя вечары ад- 
пачынку студэнтау універсітз 
та і рабочих аутазавода. У 
хуткім часе адбудзецца 'вечар 
вьідатнікау вучобы універсі- 
тэта з члснамі комуністичних 
бригад завода.

Цеспуїр вувяз.ь падтрьічлі- 
вае шматлікі камсамольскі ка- 
лектыу універсітзта еа школа- 
мі горада -Мінена. Тэта сувязь 
вельмі карысна як для шко
лы, так і. для студэнтау—бу
дучих педагогау. Так V сярзд- 
няй школе № 4 студзнткі 2 
курса гістаричнага факулыэта 
Р. Акчліч і Д. Сямёнава пра- 
цуюць піянерважатьімі, дапа- 
магаюць піянерскай .арганіза- 
циі щ кольнікау.у правидзснні 
зборау атрадау і дружин, ро- 
бяць усё для таго, каб яны 
билі цікавимі. На зборах пія- 
нерскіх атрадау і дружин Ся
мёнава і Акуліч арганізавалі

сустрэчу з етарьімі камушста- 
мі, студзнтамі універсітзта — 
удзельнікамі уборкі ураджаю 
на цалінних землях Казах
стана, знагньші людзьмі го
рада — перадавікамі вытвор- 
часці, правилі нядзельнік па 
збору металалому на заводзе 
імя Кірава. У 6-а класе наши 
студзнткі сумесна з піянерамі 
стварьтлі лялечны тэатр.

Другі год пры універсітзце 
працуе матэматычны гурток
школьнікау. Работай гуртка
кіруе член камітзта камсамо
ла, малады выкладчык М. Не- 
менман. Видавецтва універсі
тзта надрукавала праграмы 
заняткау гуртка, якія билі ра- 
засланы па школах горада
Мінска. Заняткі. гуртка заусё- 
ды праходзяць при перапоу^ 
ненай аудыторьп. Членам гур
тка чытаюць лекциі прафеса- 
ры В. І, Крылоу, Д. А. Супру- 
ненка, дацэнт А. Н. Нахімоу- 
ская. Удзельнікі гуртка В, Ба- 
грьшцау, В. Куклін, Н .Трзцья- 
кова і іншьія паспяхова „здалі 
уступныя экзамены ва ^нівер- 
сітзт . 'і- зараз займаюцца на 
першим курсе матэматычнага 
факультэта.

Студэнты геаграфічнага фа 
культэта шэфствуюць над дзі- 
цячым домам № 8.. У навагод- 
нія святы, група студэнтау геа- 
фака правяла там вечар. Дзе- 
ці атрьшалі на гэтым вечары 
падарункі ад студэнтау. Са- 
кратар камсамольскай аргані- 
зацьіі факультэта Сяргей Бы
стрый- расказау аб вучобе сту
дэнтау, аб. будауніцтве галоу- 
нага вучэбнага корпуса і ін- 
тэрната універсітзта і аб удзе- 
ле камсамольцау у будау
ніцтве.

Мнопа увагі надаюць шэф- 
скай рабоце члены камітзта 
камсамола. студэнты Света 
Рудзяк і Саша Ванькевіч.. Све 
та Рудзяк не толькі узначаль- 
вае шэ.фскую работу камса
мольцау, але і сама паказвае 
приклад у гэтан справе. Зна- 
ходзячыся на уборцы цалін- 
нага ураджаю,. яна у. вольны 
ад работы час працавала пі- 
янерважатай у школе саугаса 
«Нежьінскі» Рузае^скага раё- 
на, Какчэтаускай вобласці. 
Дырэктар, школы Мубарак Са- 
булавіч. выказау. ёй падзяку. 
Зараз Света працуе піянєрва- 
жатан у адной з школ горада.

Камсамольцы універсітзта 
уж о не перши, год падтрьімлі- 
ваюць. сувязь з воінамі Бела-

Трзба толькі до^га і уважліва глядзець на яе. 1 вось 
перад вамі не карта, а адзін з ажыушых куткоу зямнога 
шара. Горача. Па вашаму твару цячэ пот.. Кругом трашчны 
лес, з якога вам здаецца, што вы ніколі не выйдзеце.

Чуецца якісьці гук. Ваш привід у момант знікае. Вы 
узнімаеце галаву і пазіраеце у вакно: па вуліцьі праязджае 
снегачьісціцель. Географу асабліва трэба яркае уяуленне. Без 
яго карта—гэта толькі шматок паперы.

Географ—гэта чалавек, які носіць у галаве увесь свет. 
Дрэнна, калі спрабуеш вывучыць гэты свет за адзін дзень. 
Да вечара у галаве хаос, як пры стварзнні свету.

Ноччу табе сніцца, што увесь гэты вінегрзт з жывёл, 
рэк, людзей і гор носіцца за табой і пытае: «Дзе нам быць, 
цячы, жыць???»

Цікава быць географам!
Фотаэцюд А. ЛУКАШОВА

рускай ваеннай акругі. У сту- 
дзені быу праведзен вечар 
воінау-видатнікау баявой і 
палітьічнай падрьіхтоукі са 
студзнтамі і членамі бри
гад камуністьічнай працы го
рада. На гэтым вечары сту- 
дэнт універсітзта Саша Вань 
кевіч расказау аб сваім шляху 
ад воіна да рабочага і студэн- 
та. «Для кожнага рабочага 
широка адкрыты дзверы у 
наш універсітзт»,—сказау ён 
над апладысменты прысутных 

Ні адзін урачысты вечар на 
фізічньїм і матэматычным фа- 
культзтах не праходзіць без 
удзелу воінау. У сваю чаргу 
студэнты—частыя госці у воі
нау. Яны аказваюць ім 
вялікую дапамогу у правяд-^ 
зенні тэматычных вечароу. 
Студэнты фізічнага факультэ
та Г. Палешукова, Р. Шэр- 
шапь і інш. рэгулярна навед- 
ваюць падшэфную воінскую 
часць, выступаюць там з да- 
кладамі і канцзртамі мастац- 
кай самадзейнасці. З года у 
год мацнее дружба студэнта^ 
універсітзта з маракамі ваен- 
нага крэйсера і курсанта- 
мі Мінскай спецыяльнай ся- 
рэдняй школы міліцьіі.

Ужо больш пяці год студэн- 
ты універсітзта шэфствуюць 
над калгасамі «Камінтзрн» і 
«Камунар» Дзяржынскага ра- 
ёна. Для калгаснікау чытаюц 
ца лекцьіі, даюцца канцэрты. У 
калгасе «Камінтзрн» камса
мольцы універсітзта стварьілі 
бібліятзку, аказалі дапамогу 

.у выпуску шматтырангнай га
зеты «Ленінскі шлях» у рабо
це камсамольскай арганізацьіі 
калгаса.

Зараз студэнты універсітзта 
здаюць экзамены. Пасля кані
кул яны зноу пойдуць на за
воды, у школы і калгасы, вай 
сковыя часці.

В. ЛАЗОУСКБ 
І. СТАРАВОЙТАУ.

НОВАЕ 
НА ГЕАФАКУ

Планы геаграфічнага фа
культэта па спецьіяльнасці зка- 
намічнай і фізічнай геаграфіі 
складзены у адпаведнасці з 
Законам аб умацаванні сувязі 
школы з жыццём і аб далей
шым развіцці сістзмьі народ
най адукацьіі.

У новым плане прадугле- 
джана узмацнєнне практычнай 
падрьіхтоукі і самастойнай ра
боты студэнтау. У чзрвені ме
сяцы значнае месца адводзіцца 
правядзенню вытворчай прак- 
тьїкі.

Па новым плане некаторыя 
дьісцьщліньї будуць зняты або 
пераведзены на факультатыу- 
ныя. Так, наприклад, будзе 
чытацца курс методьікі фізіка- 
зканамічньїх даследванняу для 
абедзьвух, спецыяльнасцей. Па- 
меншана колькасць гадзін па 
курсу агульнага земляробства. 
уводзіцца новы курс асноу 
астраноміі; курсы па геаграфіі 
транспарту, геаграфіі насель- 
ніцтва будуць чытацца для 
абедзьвух. спеиыяльнасцей.

Гэта тлумачыцца тым, што 
вьіпускнікі будуць у большасці 
праЦаваць у школе, а значыць, 
ім неабходна і больш широкая 
спецьіялізацьія. Акрамя таго 
яны змогуць весці урокі у па
радку дагрузкі да аб’ему рабо
ты па геаграфіі ( напрыклад, 
урокі па астраноміі)..

3 мэтай паляпшэння сама
стойнай работы і лепшага кан- 
тролю над працай завочнікау 
па картаграфіі прадугледжана 
выкананне кантрольнай і курса- 
вой работы, а таксама павелі- 
чэння ліку гадзін па чарчзнні 
па курсу геадззіі. Акрамя таго, 
для завочнікау і стацыянара па 
профілю геаграфічнай падрьіх
тоукі прадугледжваецца выт- 
ворчая зкскурсія на 4 нядзелі.

Гэтыя планы дапамогуць сту- 
дэнтам яшчэ глыбей авалодаць 

;і гісторьіяй і практыкай па вы- 
браных спецыяльнасцях, глы
бей пазнаць вытвоочасць.

Б. ФРАЛОУ.

И А Ш Ы  К А Н Д И Д А Т Ы
К алекты у ун івер сітзта вы лучы у к ан д и д атам ! у 

дэпутаты  В яр хо ун ага С авета  Б С С Р  па С авецкай  
выбарчай акр узе № 2 г . М інска члена П рззідьіум а  
Ц К  К П С С , сак р атар а Ц К  К П С С  А. I. Ю рычэнку 
і перш ага са к р атар а М ін скага  гарком а К П Б  т. 
А . Д . Р у д а к а . П раф есар М. Я . Я рм оленка вылучан  
канды датаы  у дэпутаты  М ін скага  аб л а ск о га  С ав е
та д зп утатау працоукых.

☆  ☆

58 аудыторыя б1ялаг!чнага 
корпуса перапоунена. Сюды 
сабрал!ся студэнты, прафесары, 
выкладчык! 1 супрацоун!к1 ун!- 
верс!тэта для таго, каб назваць 
сва!х кандыдатау у дэпутаты 
Вярхоунага Савета БССР I 
органы мясцозай улады.

Бурным! апладысментам! 
сустракаюць прысутиыя пра- 
панову рэктара ушвератэта 
А. Н. Сеучанк! аб вылучэнн! 
кандыдатам у дэпутаты Вяр
хоунага Савета БССР члена 
Прэзщыума ЦК КПСС I сакра
тара ЦК КПСС т. А. I. Юры- 
чэнкь А. Н. Сеучанка характа- 
рызавау т. К!рычэнку, як ад- 
данага сына Камун!стычнай 
партьп, аднаго з таленав!тых 
яе к!раун!коу.

На трыбуне сакратар пар- 
тыйнага кам!тэта ун!верс!тэта

☆

С. Я. Янчанка. Ён прапануе 
Еылучыць першага сакратара 
Мінскага гаркома КПБ т. А. Д. 
Рудака кандыдатам у дэпутаты 
Вярхоунага Савета БССР,

Дэкан хімічнага факультэта 
1. Г. Цішчанка прапанавау вы- 
лучыць кандыдатам у дэпута
ты абласнога Савета дэпутатау 
працоукых прафесара М. Ф. 
Ярмоленку. Студэнты, выклад- 
чьікі і супрацоунікі універсітз
та з вялікім уздымам пры- 
маюць гзтыя прапановы.

Была принята пастанова пра- 
сіць акруговую выбарчую камі- 
сію па Савецкай выбарчай 
акрузе № 2 г. Мінска уклю- 
чыць тт. А. І. Кірьічзнку, А. Д. 
Рудака і М. Ф. Ярмоленку у 
спісь: кандыдатау у дэпутаты.

Хроніка камсамольскага жыцця
Д Д Б Ы Л О С Я  пасяджэнне 
-'А камітзта камсамола уні

версітзта. Члены камітзта 
разам з сакратарамі фа- 
культзцкіх камсамольскіх бю
ро і адказным! за вучэбиую 
работу на факультэтах абмер- 
кавалі вьшікі зімовай экзаме- 
нацыйнай сесії на ! і V кур
сах. Па гэтаму пытанню вы- 
ступіу прарэктар па вучэбнай 
рабоце А. Я. Малышау. ён 
сказау:

— У параунанні з мінульш 
годам вьінікі зкзаменацыйнай 
сесії значна горшыя. 'Гак, на 
1 курсе фізічнага факультэта 
налічваецца 21 дрэнная адзна- 
ка. Тлумачыцца гэта тым, што 
большасць праваліушьіх экза
мены на працягу семестра 
прапускалі вучэбныя заняткі.

Наогул, нашы грамадскія 
арганізацьіі вельмі мала дапа- 
магалі вучыцца студэнтам, 
якія прийшлі з вьітворчасці. 
Гэтыя людзі маюць перарыу 
у вучобе па 4—5 гадоу. Таму 
ім была патрэбна канкрэтная 
дапамога. Але шмат у чым ві- 
наваты і самі студэнты. Аналіз 
паказвае, што студэнты, якія 
атрьімалі на экзаменах дрэн- 
ныя адзнакі, няправільна раз- 
мяркоувалі свой час. «Штур- 
маушчына» мала каму дапа- 
магла.

Аб вьініках сесіі на факуль
тэтах расказалі намеснік са
кратара камітзта В. Аляхно- 
віч, члены камітзта М. Немен- 
ман, Т. Гірдзюк, студэнт І кур
са беларускага аддзялення 
А. Круцько, сакратар камітзта 
І. Хяргееу і інш. Яны адзна- 
чьілі, што большасць наших 
студэнтау жадає добра вучыц
ца. Аб гэтым сведчыць тое, 
што студэнты, якія прьішлі з 
вьітворчасці, у асноуным здалі 
сесію паспяхова. Той, хто пра- 
цавау на працягу усяго семес
тра, здау экзамены на «добра» 
і «видатна».

Рзктар універсітзта А. Н. 
Сеучанка сказау, што кірау- 
ніцтва універсітзта і у далей
шым будзе прымаць ва уні
версітзт людзей з вьітворчасці. 
Але трэба ім дапамагаць у 
зучобе. Камсамольская арга- 
нізацьія павінна правесці на 
усіх курсах камсамольскія 
сходы, на якіх патрэбна заслу- 
хаць справаздачу тых камса
мольцау, якія правалілі экза
мены.

На пасяджзнні камітзта 
камсамола таксама было аб- 
меркавана пытанне аб стане 
спартыунай работы ва універ
сітзце. З дакладам виступіу 
загадчык кафедрам фізічнага 
выхавання Я< М. Маркау,

☆
Г  О АШ  УНІВЕРСІТЗТ наве-

*  * дала дэлегацыя Вільню- 
скага універсітзта у складзе .19 
студэнтау розных факультэ- 
тау, актьівістау камсамоль
скай работы. Дэлегаты азнаё- 
міліся з беларускай сталіцай, 
пабьівалі на заводах, у Бела- 
рускім Дзяржауным тэатры імя 
Янкі Купалы. Апошні дзень 
свайго знаходження у Мінску 
вількюскія студэнты присвяці- 
лі знаёмству з нашим універ- 
сітзтам. Члены камітзта кам
самола універсітзта Вера 
Аляхновіч, Света Рудзяк, 
Марк Неменман паказалі 
вільнюскім студэнтам універ- 
сітзцкія лабараторьіі, музеї, 
кабінети.

Пазнеіі госці сабраліся у ка- 
мітзце камсамола БДУ, каб 
падзяліцца вопьггам камса
мольскай работы. Вільнюскія 
студэнты уручьілі нашаму ка- 
мітзту камсамола падарункі і 
запрасілі да сябе у госці. У 
час зімовьіх канікул група 
камсамольскіх актьівістау БДУ 
паедзе у Вільнюскі універ
сітзт.

☆
Г| РЫ  КАМЇТЗЦЕ камсамо-
* * ла створана агітбригада 

з 20 чалавек. Першае выступ
ление агітбригади адбылося 
перад вьібаршчьїкамі—працау- 
нікамі метзаралагічнай служ
бы. Днямі бригада вьіступіла 
перад рабочьімі будаунічага 
трэста Л®17. Будаунікі цёпла 
сустрзлі вьіступленкі дзкла- 
матарау Івана Ціханенкава, 
Зіньї Васілевіч, спевака Яу- 
гена Яновіча, танцорау Люд- 
мільї Грьішачкінай, Аляксанд- 
ра Бірукова і Уладзіміра Які- 
менка, гімнаста Рыгора Рзз- 
нікава.

У першай палеве лютага 
агітбригада виступіць перад 
маладьімі вьібаршчикамі—сту
дзнтамі універсітзта;

☆

Ї/А М ІТ З Т  КАМСАМОЛА
“  БДУ наведау прад- 

стаунік ЦК ВЛКСМ А. Хру- 
сталёва. Яна дэталёва азнаё- 
мілася з вучзбнай, навуковай, 
арганізацьійнай, палітьїка-ма- 
савай работай у камсамоль
скіх арганізацьіях факультэ- 
тау. А. Хрусталёза увогуле 
дадатна ацаніла работу кам
самольскай арганізацьй БДУ. 
Яна зрабіла рад зауваг, дала 
шмат карысных парад на ар- 
ганізацьійньїх питаннях. Тав. 
Хрусталёва параіла развіваць 
больш цесньїя сувязі з рабо
чей і сялянскай моладдзю.

М. БАНДАРЭНКА,
І, СТАРАВОЙТАУ.
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Пальцы, што выцягваюць экзаменацыйны білет. Момант, 
калі мы ва уладзе лесу. Для адных гэта рыхтуе «вяршкі», а 

застаюцца «карашкі» і пустое месца у заліковая

паклоннікам. Не верце

другім
К Н ІЖ Ц Ь І.

Але лес часта здраджвае сваім 
яму!

Прауда, лес можна перахітрьїць. Трзба толькі вьівучиць 
усе білетьі! Няхаіі вашим сябрам будзе праца. Яна суро
вая сяброука, але ніколі не видасць!

Фотазцюд А. ЛУКАШОВА.

РОЗНЫЯ ВЫН1К1
Я прымау экзамены па «Тзориі 

літаратурьі» і «Асновах літарату- 
разнауства» на першим і пятым 
курсах філфака. Як запэуняюць
студэнты, гэтыя прадметы нале
жань да ліку цяжкіх. І усё ж 
ск'ладанасць прадмета не азначае 
немагчымасць яго вывучэння. Тэ
та і паказалі адказы пераважнай 
большасці студэнтау.

Прыемна было слухаць адказы 
пяцікурснікау. Студэнты выказ- 
валі свае меркаванні, прнводзілі 
свае прыклады, наогул, адносіліся 
да таго ці іншага питання сама- 
стойна і крытычма.

Селетні набор—гэта людзі, якія 
прьішлі непасрэдна з вьітворчасці,
з заводау, з калгасау. У іх ёсць 
ужо некаторы жыццёвы вопыт і 
ярка акрэсленая мэта быць журна
лістам,. філолагам і г. д. У жур
наліста)! адчувалася някепская 
агульная падрыхтоука, адказы Ту- 
чзлі упэунена і абгрунтаваиа. Да- 
с.таткова адзначыць. што першы

курс журналіста)! зда^ экзамен 
толькі на «добра» і «выдатна». 
Гэтаму спрьіялі і сур’ёзныя і доб- 
расумленныя адносіни да прак
тичных заняткау.

Наадварот, студэнты I курса бе- 
ларускага аддзялення адказвалі 
слаба і кя^пэунена. Некаторыя 
адказы па літаратуразнауству на- 
бліжаліся да анекдатычных. Блы- 
талі сімвал з сюжэтам, санет з 
метафарай, бібліяграфію з гекза
метрам, некаторыя не маглі на- 
зваць нават аутара паэмы «Над 
ракой Арэсай».

Вядома, узнікае пытанне, чаму 
на гэтых аддзяленнях амаль су- 
процьлеглыя винікі. Адказ можа 
быць адзін: праца, удумлівьія ад- 
носіньї да вывучэння прадметау 
адных і нейкая лёгкадумнасць — 
у другіх.

Сесія паказала, што толькі пра- 
цай можна дабіцца сур’ёзных вы- 
нікау на экзаменах.

Старшы выкладчык 
КАРАБАН В. С.

ШТО НАКАЗА? ЭКЗАМЕН ПА ПЕДАГОГЩЫ
...Ідзе экзамен па педагогіцьі 

на IV курсе гістарьічнага фа
культэта. За сталом, накрытым 
чырвоным абрусам, сядзіць 
экзаменатар, кандидат педага- 
гічньїх навук дацэнт Л. В. Ша- 
шкоу. Чацвёра студэнтак рых- 
туюцца па білетах, а пятая ад- 
казвае. Адказвае бойка і упэу
нена, атрымаушы «пяцёрку». 
вьіходзіць. Месца ля экзамена- 
цыйнага стала займає студэнг- 
ка Скроба. Павольна, на пер
шы погляд, але поуна расказ- 
вае яна аб мэтах і задачах ка- 
муністьічнага выхавання падра- 
стаючага пакалення. Але... звя- 
заць пытанне білета з жыццё- 
ва-важньші задачамі, пастауле- 
ньімі у тззісах даклада М. С. 
Хрушчова на XXI з’ездзе 
КПСС, студэнтка не можа.

Хутка адказвае студэнтка 
.Чпрошкша. Яна ведае напа- 
мяць многа цытат з клаачнай 
л1таратуры XIX I XX стагод- 
дзяу. Але... шчога не гаворыць 
аб сучасных важнейших даку- 
ментах, што датычацца пера- 
будовы школы.

Наогул, адказы студэнтау 
сведчаць аб тым, што яны ня- 
дрэнна ведаюць матэрыял пад- 
ручшка педагопю, псторыю пе- 
дагогш  I г. д., алв не $'меюць 
звязаць свае адказы з задача- 
м1 сёняшняга дня, з прак- 
тыкай жыдця.

Н. БОКАЧ.

Г О Д З Е !
У мінульш годзе па прось

бе дэкана філалагічнага фа
культэта за непаспяховасць 
рэктарат універсітзта пастана- 
віу выключыць з ліку студэн
тау 8 чалавек. Сярод іх Вале
ры Пак, Жана Макацзвіч, Л а
риса Пастушонак і інш. Адра- 
зу ж пасля паяулення загаду 
№217 ад 26 ліпеня 1958 года, 
дзе гаварылася аб виключан
ні гэтых студзнта);, у дэканат, 
рэктарат, у камсамольскія і 
партыйныя арганізапьіі нача
лося паломніцтва.

Атака вилася широкім 
фронтам. У ёй удзельнічалі 
бацькі выключаных з універсі
тзта, камсамольцы тых груп, у 
якой займаліся гэтыя гультаі 
і абібокі.

— Улічьіце цяжкае ся- 
мейнае становішча, з-за якога 
яны атрьшалі нездавальняючыя 
адзнакі,—гаварьілі адны.

— Колькі ужо сродкау на 
іх зрасходавана, і раптам, — 
выганяць... Не. так нельга,— 
«лагічьа» разважалі другія.

Яшчэ да паяулення загаду 
аб виключанні некалькі разові 
у дэканат філфака з’яулялася 
маці Жаны Макацзвіч.

— Не можа гэтага быць, 
каб мая Жана не ведала рус- 
кай і замежнай мовы, я ж 
наймаю рэпетытарау-,—гавары- 
ла яна.

Ей раілі у дэканаце пас- 
лаць дачку папрацаваць год- 
друп на прадпрыемстве. Але 
маці Жаны заяУляла:

— Гэтаму не бываць! Маю 
Жану—ды на. прадпрыемства! 
Не, не, што вы...- адмахвала- 
ся яна.

Чатыры разы здавала Жана 
Макацзвіч экзамен па рускай 
мове: двойчы выкладчыку, ад 
зін раз камісіі на чале з на- 
меснікам дэкана і адзін раз 
кзмісіі на чале з дэканам. Усе 
чатыры разы яе адказы бьілі 
признаны нездавальняючьімі.

Хутка Жана апынулася на 
завочным факультэце: можа
цяпер І удасца атрьімаць до>'- 
гачаканую «троєчку».

Валерий Пак за некалькі 
год знаходження ва універсі- 
тэце не здау амаль ніводнага 
экзамена. Ды ён, безумоупа, не 
мог здаць іх, бо не наведваУ 
лекцый і практичных занят
кау. І тэты гультай апынуу- 
ся на завочным факультэце.

Ларыса Пастушонак рэдка 
наведвала лекцьіі і практич
ный заняткі, дрэнна вяла ся-

бе у інтзрнаце,. не з-дала лет - 
няй сесіі. Калі яна даведала- 
ся аб тым, што яе вьжлючьілі 
з універсітзта, яма прадставі- 
ла «выратавальиы» даку- 
мепт — даведку аб «хваробе». 
і ёй дазволілі здавань экзаме
ны не адпавіушьі нават яе у 
ліку студэнтау Ларыса ужо не
калькі разоу спрабавала здаць 
экзамен па рускай мове і ат- 
рымоА'вала кожны раз незда
вальняючыя адзнакі.

3  года у год пераводзяцца 
5'моуна з курса на курс А.Кар- 
піцкая, Ф. Сачава, Г. Кляба- 
нау (апошні заусёды апрау- 
дваецца, што да яго «прьідзі- 
раюцца» вьікладчьікі).

На юрыдычным факультэце 
студэнты Эдуард Баленда, Нэ- 
ля Скапцова, Генрых Караткс- 
віч таксама з года у год ма- 
юць запазычанасць. Але ча- 
мусьці гэтых студэнтау цяг- 
нуць, хочуць абавязкова 
вьіпусціць з універсітзта з 
дипломам, але без ведау. 
Мусіць для таго, каб по- 
тым яны пайшлі працаваць 
у школу. Л ёгка сабе прадста- 
віць, што змогуць даць вуч- 
ням гэтыя будучыя, з дазволу 
сказаць, педагогії

Сваімі паводзінамі студэнт
ка Клімовіч вьіклікала агуль 
нае абурэнне усяго калектыву 
філалагічнага факультэта.Сход 
курса пастанавіу выключыць 
яе з радоу камсамола 'і пра- 
еіць рэктарат адлічьіць з 
ліку студэнта)7. Гэтую паста- 
нову зацвердзіу камітзт кам- 
сам іл а .А л е знайшліся аба 
ронцы, якія усяляк стараюцца 
Еьігарадзіць Клімовіч, спасы- 
лаючыся на дрэнную выхавау- 
чую работу, якая праводзіла-
С.Я на курсе. Не лішпе будзе 
напомніць гэтым абаронцам 
указание У. І. Леніна аб тым, 
што сутнасць вьіхаваучай ра
боты заклю чаецца не 'У тым, 
каб цешыць моладзь прыго- 
жым і прамовамі, расказваць 
аб "правшах маралі, а у тым, 
каб уцягваць яе у вытворчую 
працу.

Годзе нянчыцца з абібок-амі 
і гультаямі! Трэба выключаць 
тых, хто не хоча вучыцца, хто 
парушае правіли сацьіялістьіч- 
нага супольнага жыция.

Неабходна памятаць, што на 
месца кожнага нядобрасум- 
леннага студэнта знойдуць 
дзесяткі людзей, якій з го- 
нарам апраудаюць высокае 
і ванне савецкага студэнта.

ДЫПЛ0МНШ1 
НА ПРАКТЬЩЫ
Ужо больш як месяц етудэн- 

ты V курса гістарьічнага фа
культэта праходзяць : перад- 
дыпломную практику з мэтай 
атрымаць навык! работы над 
архіуньїмі матзрьіяламі, гіста- 
ричньїмі крьініцамі і сабраць 
матэрыял для напісання ды- 
пломных работ.

Вялікая група студэнтау 
праиуе пры нядауна- адкрйтан 
ва уиіверсітзце кафедры гісто- 
рьіі БССР. Больш дзесяці чала
век працуе у Цэнтральным ар
хіве Кастрьічніцкай рзваяіоцьіі 
і сацьіялістьічнага будауніцтва 
у БСС Р. У  сваіх дыпломных 
работах яны выкарыстоуваюць 
багаты, яшчэ нідзе не апублі- 
каваны матэрыял з гісторьії 
Беларусі 1917— 1939 гадоу.

Так, Садоускі Пётр працуе 
над тэмай «Узмацненне класа- 
вай барацьбы у Беларусі у 
1924—26 гг.», 1на Краснеуская 
вывучае пытан! культуряага 
будауніцтва у Беларусі,. Ва- 
сіль Карпін працуе над тэмай 
аб ролі прафсагозау у сацьіялі- 
суычным будауніцтве у Белару
сі.

Група студэнтау пад кіра- 
уніцтвам кафедры гісторьіі 
КПСС працуе над вывучэнем 
гісторьіі камсамола Беларусі і 
гісторьіі КП Беларусі, выкары- 
стоуваючы-матэрыял Централь 
нага і мясцовых архівау.

Студэнт М алевіч Сігізмунд 
ужо больш як месяц вывучат 
матэрыял Брэсцкага йбла.снога 
архіва, падбіраючьі матэрыял 
для сваёй' дыпломнай' работу 
«Барацьба камсамольцау
Брэсцкага ваяводства Супроць 
белапольскіх акупантау», Рабау 
Аяяксандр працуе над тэмай 
«Удзел камсамольцау БеларуЬі 
у грамадзяискай вайне».

Г  рупа студэнтау вывучае 
архіуньїя матэрыялы у г, Л ф  
нінградзе.

Каля 15 студэнтау, якія спе- 
цьіялізуюцца па кафедры гісто- 
рьіі новага і навейшага часу, у 
сваіх дыпломных работах рас- 
працоуваюць питанні міжна
родних адііо'іп. Яны выкары 
стоваюць не толькі рускія ма- 
тэрыялы, але і творы, надру- 
каваныя на замежнай мове.

У. КОНАН, 
член студкораускага паста 
гістфака.

 ©------

С ам аабслугоуванне як яно ёсць
Па вуліцьі Кірава знаходзіцца 

інтзрнат,».у якім пераважна жы- 
вуць студэнты юрыдычнага фа- 

•культэта. На першы погляд, тут 
“ усё у парадку: ёсць тут савет, 

ёсць санітарная камісія і г. д. 
Ёсць усё, толькі няма чьісціні і 
культуры.

Пасля пераходу на самаабслу 
го)!ванне санітарнае становішча 
інтзрната нават некалькі пагор- 
шылася. У калідорах, нібьі у на
смешку над чьістьімі урнамі, часта 
валяюцца акуркі, паперкі і г. д. 

Пакоі таксама знаходзяцца у

дрэнпым стане. Так, у пакоях 11, 
12, 17 часта можна бачыць смецце, 
разбітьія крэелы і сталы. Падлога 
ужо дауно забыла, якога яна была 
колеру, калі яе фарбавалі. Пыл 
можна сустрэць усю ды .. Вок- 
ны, «задыхаюцца» ад заставіушьіх 
іх кніжак. Пасцелі заусёды памя- 
тьія. На іх часта можна убачыць 
студэнта нават у ботах, у верхнім 
адзенні.

Часта уначы у пакоях хлопцау 
чутны крьікі— ідзе гульня у карты. 
А днем пакоі ператварюцца у свае- 
асаблівую «краіну гультаёу» з дзі

цячага мультфільма. усе спяць, 
лірьічна пахрьіпваючьі. Дзе там да 
лекцьій: Вельмі сумна, што гзта 
робяць буду.чьія юрмстьі, якія ху т 
ка самі будуць вьіхоувадь людзей 
у духу сацьіялістьічна'й маралі. '

У інтзрнаце жьівуць і' вьіклад
чьікі, але. яньї заиялі «нейтраль
ную», пазіцьііо.

Нядауна адбьіуся сход студса- 
вета, -на якім бььяі абмеркаванн 
важньїя Питанні. Студсавет прьі- 
няу адпаведнае рашзнне.

Рашзнне прьшята— справа -за 
вьїкананнем. А. АРЦЕМ’ЕУ.

Цікава ведаць

ДУХМЯНАЯ ГАЗЕТА

Існуюць розныя виданні; са- 
лідньїя, сатирычныя, виданні 
для жанчын, виданні на каля- 
ровай папери, а вось парау- 
науча нядауна паявілася вы- 
данне, узяушы якое у рухі 
чытач адчувае водыр кветак.

Такім выданнем з’яуляецца 
японск) штотыднёв!к «Фоміе- 
ры», у якім у друкарскую 
фарбу прымешваюцца парфу- 
мерныя рэчывы, што надаюць 
старонкам тривали пах. На 
вокладцы пери.ага нумара на- 
малявана ружа, 1 старонкі яго 
пахнуць, як "Натуральная 
ружа.

СТАРЭЙШЫ БІБЛІЯТЗКАР
Стрэлка гадзінніка набліжаец- j адной кніжнай паліцьі д а  дру- 

ца да  дзесяці. Аляксандра Іва -\ гой , і кожны раз па-новаму ра- 
наі)на падыходз'.ць да  стала. Тут і давалася , бачачи  задаволены я
усё падрыхтавана для таго, каб 
праз некалькі мінут пачауся но
вы працоі]ни дзень. І  вось з'яу- 
ляюцца першыя студэнты. А коль
кі пабьшае у бібліятзцьі за  дзень! 
/  кожнага д важ л іва  вислухає, 
кожному шчыра параіць, ласка
ва  дсміхаецца гэтая пож илая  
жанчына.

Здаецца, што асабл івага , скла- 
дан ага  у я е  рабоце? А уся скла- 
данасць у тым, што працаваць 
даводзіц ц а з  людзьмі. Як зада- 
воліць пожаданні студэнтар—аб  
гэтым думає Аляксандра Іванар- 
на на рабоце.

Яиічз у  1936 го д зе  пришла 
А. І. Д орнар працаваць у біблія- 
тжу універсітзта. Ей з  малых год  
падабалася  быць гаспадаром  
кніг. Яна весел а  перабягала а д

твары студэнтау.
А ле раптам почалася вайна. 

Розгубленая, узрушаная гэтым 
паведамленнем Аляксандра Іва- 
науна пришла ва  універсітзт. 
Тут, сярод старэйшых тавары- 
шар, поплеч з  якімі працавала  
уж о пяць гадоу , ёй стала лягчэй, 
яна адчула сілу.

А. І. Д оунар зразумела, 
што не чакаць трэба, а за р а з  ж а  
брацца за  работу. Разам з  інт и
мі супрацорнікамі універсітзта, 
якія засталіся тут, яна почала 
ратаваць кнігі.

Ризикую чи жыццём, Аляк
сандра Іванарна Дорнар і Антон 
Канстанцінавіч Ціток пераносілі 
кнігі, прэпараты, экспонаты рні- 
еерсітзцкіх музее у, частку архіва. 
Так дзень за  днём на працягу

трох тыдняр яны вьмеслі з  біб- 
ліятжі, д зе  размясціуся варож ы  
иіпіталь, каля 100 тысяч кніг.

На адной  з аддаленных ціхіх 
вуліц горада , у доме з вибітьімі 
ид узры вау бомб шьібамі, яны 
схавалі кнігі, перанеслі сю ди па- 
ліцьі. Д ва  доргія , цяжкія, пакут- 
лівьія га д и  іитодзекна .па чарзе 
дзяж урилі тут, седзячи  у гэтым 
доме з  забітимі дошкамі вокнамі, 
стараючися нічим не прыцягнуць 
у вагу  ворагар .

— Трымайцеся, трымайцеся, да- 
ражзнькія! Вось вернуцца на- 
іиьі—аддзякуюць вам за  справу, 
якую ви  зар аз робіце,—натхнялі 
іх дацэнт Яуген М іхайлавіч Зуб- 
ковіч і асістзнт Анастас Ва- 
с іл ьев іч , В язовіч .—Прыдуць сту
денти ва  універсітзт і ’ зноу ви , 
Аляксандра Іванавна, будзеце 
ви даван ь ім кнігі.

Зарсёды  ёй прьідавалі сілу ба- 
дзёры я словы  Зубковіча і Вязо- 
віча. Аляксандра Іванарна дача-

калася гэтага часу. Не даж илі 
яны да персімогі. Гітлерауцьі рас- 
стралялі іх~ за  сувязь з партиза
нами’ -

Як неабходни билі кнігї, заха  
вания супрацоунікімі універсітз
та, у першыя гады  яго работы 
пасля вайны! І  тыя, што зах ова 
ла А. І. Дорнар, і тыя, што па- 
дари л і нашому рнїверсітзту Ма- 
скоускі і Л енінградскі універсі- 
тэты. Колькі рдзячньїх пісьмар 
атрымала гэтая простая жанчы- 
н і ад  людзей, чиє дипломи, аса- 
бістия справи , дьісертацьіі захо
вала  яна у час вайны!

Аляксандра Іванарна Д оу 
нар— старэйшы работнік біблі- 
ятжі. У. жніуні мінулага года , 
калі адзначалаася  50-годдзе з  дня 
нараджэння Аляксандри Іванау- 
ны, рэктарат узнагародзіу яе 
граматай.
■ А ляксандра Іванарна  — заслу- 
жаны старэйшы бібліятжар.

А, ЧАРНЕНКАВА.

гх-аптва.'
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Я К  М Ы  Я Д П Я Ч Ы В А Е М

і Расказваюць аб сваііа* Ж ы х а р ы  д в у х  п а к о я у

НА ЗДЫ М КУ: Студэнтк! IV курса юрфака В. Гудкова 
і Г. Губанава адпачываюць на балконе 4 паверха у інтзрнаие 
па вул!цы Кірава.

Фота Я. ЛЯХАВА.

Усе можна паспець
Вечар у нядзелю у- інтзрна- 

це па вуліцьі Кірава. Беспера- 
пынна стукаюць дзверы, нехта 
спяшаючыся прабягае па калі- 
доры, часамі даносіцца смех. 
Адны вяртаюцца стомленыя з 
чытальнай залы, другія ідуць у 
кіно, тзатр.

У другакурснікаУ юрыдычна- 
га факультэта—калектыуны па- 
ход у. тэатр. У аргашзатара 
культпаходу Веры Палунінай 
яшчэ шмат клолатау. Жадаю
чих схадзіць на «Эсмеральду» 
у оперны тэатр аказалаея 
больш, чым узялі білетау. 
Але хутка усё уладзілася, 
і вялікая група студзнтау з вя- 
сёлым шумам вышла з інтзрна- 
та. Сярод іх была і Вера...

Пасля спектакля яна рашыла 
прагуляцца з сяброукай па вя- 
чзрняму Мінску. На вуглу 
праспекта імя Сталіна і вуліцн 
імя Янкі Купалы утварылася 
ледзяная дарожка. У жывым 
калідорьі гледачоу коузаюцца 
на нагах смельчакі. Шум, смех, 
жарты, незласлівьія кпіньї ня- 
удачнікам, пракаціушнмся на 
асабістай спіне...

Дома £жо перад самым сном 
Вера расказала Галі Шырака- 
вай аб зямельнай рэнце, аб 
аснауным зканамічньїм законе 
капіталістьічнага спосабу вы- 
творчасці, прыводзячы па па- 
мящ вьїказванні К. Маркса з 
першага тома «Капітале». І 
калі ужо пакой спау, Галя з 
палёгкай уздыхнула—неэразу- 
мелае раней стала ясным.

А Вера задумалася аб сваім. 
Хутка праляцеу дзень. Заутра 
трзніроука у’ лыжнай секцыц 
потым трэба рыхтавацца да 
чарговага семінару па савец- 
каму дзяржаунаму праву, пера- 
класці тэкст з нямецкай. 1 ас- 
падарчыя питанні таксама
нельга адкладаць. Новыя кло- 
паты, абавязкі, новыя радасцї
і новыя засмучзнні, без якіх не-

магчыма жыццё. Як і усе, Вера 
рада удаламу выступлению на 
семінари, пяцёрцы на экзаме
не.

Часта успа^пнае Вера сваю 
першую сесію! Тады яе напат- 
кала ня^дача—Вера атрымала 
тройку. Гэта было нечакана. 
Здаецца, і вучыла прадмет, 
рыхтавалася да семінарау. I 
вось--тройка!.. Урок быу улічан. 
Вера стала займацца яшчэ 
старанней, уважліва прачытв-а- 
ла рэкамендаваную літаратуру. 
Вьінікі не заставілі сябе доуга 
чакаць. Летнюю сесію яна зда
ла толькі на «добра» і «выдат- 
на». Старанна займаецца Вера 
і цяпер.

Яна не толькі сама імкнецца 
да веда?. Калі на курсе вы- 
дзялялі студзнтау для дапамо- 
гі па замежнай мове рабочим, 
займаючымся на падрыхтоу- 
чых курсах для паступлення у 
БДУ, адной з першых адазва- 
лася Вера Палуніна. «Мне не 
цяжка,—сказала яна,—ды я і 
сама буду ведаць мову лепш». 
Аб яе чуласці, саагадлівасці 
ыожа сказаць любы студэнт на 
курсе. Адчуу гэта і увесь 34 
пакой, дзе жыве Вера, і Фаіна 
Нікіціна для якой Вера у мароз 
і вецер бегала за лякарствам, 
калі тая хварэла.

«Як у цябе хапае на усё ча
су?»—не раз пьіталі Веру яе ад- 
накурсніцьі і сяброукі па па- 
кою. «Цяжка зразу адказаць на 
гэтае пытанне, нельга даць 
дакладных рэцэптау,—гаворыць 
Вера.—Але трэба не адклад-
ваць спрау у доугую скрынку, 
зканоміць кожную сольную 
мінуту. Можна размеркаваць 
свой час так, каб яго хапіла і 
для вучобы, і для адпачынку. 
Нават пасмуткаваць час за- 
стаецца»,—ледзь-ледзь усміх- 
нуушыся, дабауляе яна.

Н. КЛІМЕНКА.

адпачынну студэнты]
☆

І. Ж УРАУЛЁУ, юрыдычны
факультет, IV курс. ^ 

У какцьї снежкя у мяне был! і  
дзве экзаменацыйныя сесії. #
Апошні экзамен па калгаснаму | 
праву я здау видатна. У г з - ' 
тыя ж дні я удзельнічау у 

і  спаборніцтвах барцоу-студзн 
і[ тау вузау рзспублікі. Висту
пі паючы у лягчэйшай вазе (57 
І» кілаграмау), заняу 5 месца.(
І! Найбольш цікавьімі для мянеї 

был! дзве сустрэчы: з Татурам 
і (Горкауская сельскагаспадар-'

|( чая акадзмія) і Орлікам (палі- 
I* тзхнічиьі інститут). Напружа- 
| ( най была схватка з першараз- 
? (ріднікам Гольдбергам (інститут

Іфізічнай культуры). Доуга ні
кому з нас не удавалася дабіц- ,

. ца перавагі, але на 10 хвіліне .> 
мне усё ж прышлося здацца. і  

Зараз у мяке вьітворчаяі*
І практика. Але на спорт не^ 
Цзабываю. Трзніроукі, падрых-(|
[ тоука да новых спаборнітвау— - 
вось мой адпачынак. Т ьш 1' 

ф больш, што у мяне ёсць план— 
|атрымаць першы разрад па 

, класічнай барацьбе.

☆
Е. ВЕЛІЧКА, матэматычны *

9
факультэт, II курс. і

Вучоба займає у мяне вельмі х 
) многа часу, але можна знайсці  ̂
> магчымасць і адпачыць. Ча- $ 
’ сцей за усё гэта бывае вечарам. г 

Тады можна схадзіць у кіно, 
тэатр. Пакуль дойдзеш да ін- 

, тэрната, прагуляешся з зада- 
вальненнем. Мне больш пада- 
баецца тзатр Юнага гледача. 
Вось і нядаука са сваей сяб
роукай Тамарай Кузняцовай я 
лядзела камедыю В. Розава 

«У пошуках радасці».
Зараз у мяне гарачыя дні— 

ідзе здача зкзамеиау за ПІ се 
местр. Приходзіцца забывац- 
ца аб адпачынку, калі хочаш 
здаць іх паспяхова.

з

Кажуць, што матзматикі— 
сухари, ф ілолагі—вось народ  
пачуццяі НяпраЦда! У  гэтым 
я пераканауся, калі пабьівау у 
гасцях у дзяучат з  22-га пакоя 
філфакаускага інтзрната і 
22-га пакоя фізікау і матэма- 
тыкад.

У корпусе «Л.» у 22-ім пакоі 
была адна Л ід а  Брыль. Я н а , 
толькі што вярнулася з  вячзр- 
няй прагулкі і адчи вала сябе 
некалькі сарам ліва перад неча- 
каным і незнаемым госцем. Але 
тут у пакой зайш ла Ніна Сла- 
гада , і завя залася  свабодн ая. 
ажыуленая розм ова.

— Каця Д зелендзік , Г аля  Пі- 
кулік і мы—на V курсе белару- 
скага аддзялення, а Света 
Арцюх—на V курсе рускага ,— 
рсісказвалі Л ід а  і Ніна.— 
Часта разам бываем ля теле
візора , у  кіно, не супраць сха
дзіць на танцы ці на вечар. Ня- 
дауна глядзел і «Забыты усімі» 
і «Бахчьісарайскі фантан». 
Шмат читаєм. Н ядауна дсім 
пакоем дискусіравалі аб  «Бра
тах Яршовых» Кочатава.

Час-ад-дасу у дзяучат з ’яу- 
ляюцца новыя клопатьі. Уба- 
чаць дзг-небудзь новы узор  
вьішьіукі, абавязк ова  і сабе  
трэба такі ж  раздабыць. І тады 
у, заціхіиьім пакоі цзльїмі веча- 
рамі спритна бегаюць рукі 
дзяучат,: вы водзячы  новы узор. 
Недарам іх пакой подобны на 
зал  вьістаукі рукадзглля!

— Н овы год  мы сустракалі 
таксама разам,—дабавіл і дзяЦ- 
чаты,—і яиічз,—ви д ал і яны 
адну тайну пакоя,—наша Галя  
уж о не Пікулік, а Галя Бу
лат,

Як умеюць адпачываць, так 
умеюць і вучьщца дзяучаты з  
22-га. Приємна заглянуць у іх 
залікавьія кніжкі. А Света

Арцюх першынствуг. Яна— 
сталінскі стыпендыянт...

22 пакой у корпусе «Б» быу 
увесь у зборы. Яшчэ не при
браны бьи і навагоднія  упри- 
гож ванні, І пакой напамінаі) 
куточак сказанной навагодняй  
зали . П ад сталлю сняжинкі. 
месяц і зоркі,пад маленькой зя- 
лёнай ёлкай— такі ж  маленькі 
Дзед-М ароз. Дзяучаты расказа- 
лі некалькі вясёлы х к авагод- 
ніх гісторьій і тут ж а пграйшлі- 
на дзелавы  тон. У  пакоі жы- 
вуць будучи  фізік Л іля  Ш арик 
і чацвёра будучих матэматы- 
кау: Л ю ба Кураукава і трыё— 
Баля Крукоуская, Баля Л а -  
иічзуская, В аля Шибко. А 
пакуль яны на IV  курсе. Разам  
яны ходзяць у тзатр,на лекцьіі- 
канцэрты, разам чытаюць кні- 
гі. Спрачаліся аб  «Вучнеі/скіх 
гадах  Андрэя Ш абанова» В.
Бакінскага, спрачаліся аб  
«•Жьіцці Бераж кова» А. Бека.

Дзяучаты актыуна і/дзельні- 
чаюць у грамадскім жьіцці 
Л  іля—проф орг групи, Валя  
Ш ибко— комсорг, Валя Кру
коуская пяе в а  універсітзцкім 
хоры.

Бсць у іх і другія  заняткі. 
В аля Ш ибко і В аля Лаиічзу- 
ския навеоваю ць айтагурток і 
да  лета уж о будуць шафёрамР 
любіаелямі, а Ш ибко, акрамя 
га го , добрая лижніца, любіць 
туризм.

М нога можна би ло б рас- 
казаць яшчэ і пра жихаро$  
двух  пакояі) і пра іх вучобу.

Але, відавочн а, і сказанага  
хопіць, каб упзуніцца, што сту- 
дэнцкае жыццё б’є  ключом у 
гэтых покоях. Яны—не выклю- 
чзнне. П райдзіцеся па інтерна
тах, і ви  упз^ніцеся. $ гэтым 
самі.

Я. ЛЯ Х  АГ.

К О Р А  Т К А
*Каля 400 студзнтау універ- 

сітзта з’я^лягоцца уладаль- 
нікамі абанементау уні- 
версітзта музыкальнай куль
туры. З 12 лекцый-канцэртау 
адбьіліся шэсць. Студэнты 
слухалі лекцьіі аб беларускай 
музыцы, аб савецкай песні, аб 
творах Бетховена, Рымскага- 
Корсакава, Глазунова, Чай-
коускага, Шастаковіча і Ха-
чатурана. Лекцьіі суправаджа- 
ліся выкапайнем творау кам- 
пазітарау сімфанічньїм арке-

страм (дырыжор Барыс Афа
насьев) .

*Студзнты геаграфічнагд і 
юрыдычнага факультэтау вось 
ужо на працягу семестра на- 
ведвакшь гуэток кройкі і шыц- 
ця, арганізаваньї прафсаюзным 
камітзтам універсітзта. Занят
кі прадаужаюцца.

Старонку падрьіхтавалі сту
дэнты II курса аддзялення 
журналістик! Н. Хліменка і
Я. Ляхау.

> Л . САМАХВАЛАВА, геагра-
> фічни факультэт, II курс.
І Мяне вельмі дауно цікавіу 
* парашутны спорт. Але толькі у
гэтым вучэбным годзе я дабі 
лася свайго. Зараз у гуртку мы 
вывучаем будову парашута, ву- ? 
чымся складваць яго.. Хутка $ 
иаступяць дні, калі упершыню ? 
адчуем радасць палёта у па- т 
ветры... Запісьівайцеся у наш  ̂
гурток, прыходзьце да нас!

ІХ  „ К У Л Ь Т У Р Н Ы "  А Д П А Ч Ы Н А КП
СЦЭНКА I.

ВЫ КЛАДЧЫ К. Таварыш 
студэнт, пакіньце чытаць кніж-
ку!

СТУДЭНТ: Зараз. Прабачце, 
калі ласка.

Д Р У Г! СТУДЭНТ (шэптам): 
Мішка, дачытвай хутчэй.

СТУДЭНТ (таксама шэптам): 
Зараз. Пачакай крыху, кал! 
ласка.

СЦЭНКА II.
На перапынку 

Па аудиторы! лётаюць камя- 
к! паперы, снег. Крэслы 1 сталы 
у хаатычным беспарадку.

ПЕРШ Ы СТУДЭНТ: Ванька, 
пас!

Д Р У Г!: Ды пастой. Хто яго 
ведас, куды заляцела. (Пера- 
стауляе стол і некалькі крзс- 
лау. Першы студэнт, жартую
чи, стрьімлівае тэты рух. Стол 
падає на падлогу). Ура, знай- 
шоу. Гуляем далей!

СЦЭНКА III.
ПЕРШ Ы СТУДЭНТ. Ну дык 

пойдзем у кіно, рэбяты?
Д Р У ГІ: Ха-ха, вялікі цвяроэ- 

нік, пойдзем лепш у падваль- 
чык у «Нёмане». Сапраудны

рай. Можна па маленькай пра- 
пусціць, і ніякі камендант не 
ганяє.

П ЕРШ Ы : Ну, што ж, ідзем.
СЦЭНКА IV.

У ШГЭРНАЦЕ.
ПЕРШ Ы СТУДЭНТ, не рас- 

пранаючыся кладзецца на лож- 
жак.

Д Р У Г!: Ты нікуди сёння
не І10ЙДЗЄШ?

ПЕРШ Ы : Ды вось паваляю- 
ся гадзіньї дзве, тады панду.

Д Р У ГІ: Давай і я пасплю. 
(Таксама не распранаючыся 
кладзеЦца на ложак).

В. НАЛІМАУ. Аматары.
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