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СЯБРЫ СУСТРАКАЮЦЦА ЗНОУ

Сёння мы начинаем новы 
навучальны год. I  тыя, хто 
упершыню пераступіу парог 
В  НУ, і тыя, хто будуць на
ступним летам здаваць 
апошні экзамен,— настроены 
аднолькава радасна і ура- 
чыста: колькі новага і ціка- 
вага чакае іх наперадзе! 

Наш новы навучальны год 
X )  будзе праходзіць у абста- 

ноуцы напружанай бараць- 
бы савецкага народа за вы- 
кананне велічньїх планау 
сямігодкі, ва умовах пере
будови вышэйшай школы у 
адпаведнасці з законам аб 

, умацаванні сувязі школи з 
жыццём і аб далейшым раз- 
віцці народний адукациі у 
краіне. У сё гэта ставіць пе- 
рад намі новыя і адказныя 
задачи. Навука у сучасны 
перыяд пабудовы камуні- 
стычнага грамадства наби
ває усё болыиае значэнне. 
Адзначаючы яе вялікія до
сягненні ва усіх галінах ве- 
дау, асабліва у галіне 
ядзернай фізікі і атамнай 

.. знергетикі, рэактыунай аві- 
) яциі і ракетнай тзхнікі, 
X X I с’езд КП С С  пастана- 
віу дабіцца на працягу ся- 
мі год яшчэ болыи шпарка- 
га развіцця усіх галін на- 
вукі, ажиццяулення важных 
тэарэтычных даследаванняу, 
якія забяспечаць далейіии. 
навукова-тзхнічни прагрзс.

■ ‘ У гзтим годзе ва універ- 
сітзт принята каля 1350 ча-

❖
А. Н. С Е У Ч А Н К А , акадзмік 

АН БС С Р , рзктар Беларускага 
дзяржаунага універсітзта.
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лавек— 635 на стациянар, 
500 на завочни факультет і 
205 на вячзрнія аддзяленні. 
У большасці сваёй гэта лю- 
дзі, якія маюць за плячима 
значны стаж практичней 
работы, або служилі у ра
дах Савецкай Арміі. їм  
прадстаіць прыняць сами 
актыуны удзел у виконанні 
ганаровай заданы, якая ста- 
іць перад усімі В Н У  краї
ни,—умацаванні сувязі на- 
вукі з практикой комуні
стичного будауніцтва.

Працоунае вихаванне мо- 
ладзі з'яуляецца самим 
дзейсним сродкам комуні
стичного виховання. Сту- 
дэнцкую моладзь трэба ву- 
чиць з любоую виконваць 
самую чарнавую павуковую 
работу з поунай адказнасцю 
за вьінікі даручанай справи.

У гэтим напрамку намі 
зроблена яшчз вельмі мала. 
Сярод некаторай часткі мо- 
ладзі наїиага універсітзта 
пр-аяуляюцца пэуныя эле
менты зазнайства, фанабэ- 
рьістасці, пагардлівих ад- 
носін да чарнавой працы. У 
нас яшчэ недастаткова 
улічваюцца такія важния 
элементы фармавання ма- 
ладих специялістау, як ви-

хаванне волі, упартасці, на- = 
стойлівасці у пераадоленні § 
цяжкасцей. |

Товариш М. С. Хрушчоу, = 
виступаючи на вечари ви- = 
пускнікоу Маскоускага дзяр- |  
жаунага універсітзта, спра- |  
вядліва адзначиу гзтия не- = 
дахопи і заклікау моладзь |  
рихтаеаць сябе да вростай, |  
радавой, напружанай. працьс І  
з рабочимі і калгаснікамі. З  = 
вишзйшай ш к о л ь і  павінни |  
виходзіць с ц і п л ь ї я  працауні- |  
кі, здольний і гатовия ви- і  
конваць самую простую, § 
чарнавую роботу, усведам- |  
ляючи, што усякая карис- |  
ная праца з'яуляецца гана- |  
ровай і неабходнай у савец- |  
кім грамадстве. Вялікую да- |  
памогу у вихованні такіх |  
специялістау павінна ака- = 
заць самаабслугоуванне, |  
якое усе ширзй будзе укара- 1 
няцца у нашим універсітзце. |  

Д ик за вучобу, за працу, = 
дарагія тавариши! Няхай |  
кожни наш нови дзень бу- |  
дзе адзначани новимі поспв- = 
хамі у авалоданні ведамі, |  
у барацьбе за умацаванне |  
сувязі навукі з пр-актьікай! 5

Усе яньї адпачьівалі па-рознаму: студзнт 4 курса аддзялення бе- 
ларускай мовы і літаратурьі В. Капціловіч удзельнічау у дыялекта- 
лагічнай зкспедьїцьіі у Смаргонскім раёне, Я. Радкевіч— праца- 
вау у раённай газеце «Шлях да камунізма», студэнты 4 курса фі- 
зічнага факультэта М. Гусак і І. Аніскевіч правялі свой адпачынак 
у вёсцы, студзнт-фізік В. Снапко зрабіу два цікавьія турьісцкія па- 
дарожжы.

Весела і цікава правялі яньї канікули. Пры першай сустрэчы 
сябрц дзеляцца уражаннямі аб сваім адпачьінку. Доуга яны яшчэ 
будуць успамінаць свае падарожл;ы, цікавьія сустрэчы. А зараз 
яны з новьші сіламі возьмуцца за вучобу!

НА ЗДЬІМЕУ: (злева направа): В. Капціловіч. Я. Радкевіч,
М. Гусак, В. Снапко, І. Аніскевіч.

Тзкст і фота Ю. Нузьмічзнкі.

Я К  В Ы  П Р А В Я Л
Гэтае пытанне мы задалі групе 

студзнтау нашага універсітета. 
Нам адказалі:

С Я Р Г Е Й  Б Ь ІС Т Р Ь ІК ,  студзнт 4 
курса геаграфічнага факультэта.

Пасля праходмгання вучзбнай 
практьікі увесь вольны час праца- 
вау майстрам па механізацьіі на 
мясцовым прамысловым камбі- 
ііаце у г. Заслауле. За  гэты час 
добра адпачыу, добра папраца- 
вау і з новьімі сіламі прыступаю 
да вучобы.

ІР А  Ф Р Ь ІД ,  студзнтка 5 курса 
біялагічнага факультэта.

Пасля заканчэння вучобы нека- 
торы час я адпачывала у санато- 
рьіі на Рьіжскім узмор’і. У гэтым 
годзе там увесь час было вельмі 
добрае надвор'е: свяціла сонца,
мора увесь час заставалася спа- 
койным. Я добра адпачыла, зага- 
рзла. Пасля гзтага праходзіла 
практыку на возеры Нарач. Там 
мы разам з навуковьімі кірауніка- 
мі прафесарамі Вінбергам і Эль- 
бертам праводзілі цікавьія да- 
следаванні па розных праблемах 
мікрабіялогіі і іхтьіялогіі.

Т А Р Ы  Р О З Е Н Ф Е Л  БД , сту- 
дэнт 3 курса ф!з1чнага факуль
тэта.

Летам я ездз1у у Казахскую 
С С Р у г. Джамбул, дзе азнае- 
м!уся са славутасцям1 горада. 
Таксама працавау у навакольных 
саугасах ; дапамагау па гаспа- 
дарцы сва1м сваякам.

Я У Г Е Н  Л Я Х А У , студэнт 3 кур
са аддзялення журналктыю .

У пачатку лета праходз1у вы- 
творчую практыку у абласной га
зете «Брянский рабочий», а потым 
адпачывау у г. Арол на радз1ме 
вял!кага рускага п!сьменн1ка I. С. 
Тургенева. Наведау л!таратурны 1' 
бытавы аддзел музея Тургенева, 
пабыу каля «Дваранскага гнязда» 
(гэта абрыу над ракой Орл1к, дзе, 
як п!сау шсьменшк, у задуменн! 
сядзела гера1ня рамана Л !за  Ка- 
л!щ‘на).

УЛАД31М 1Р Б А Б К О У , аДстэнт 
кафедры выл!чальнай матэматык1.

За  лета я зраб1у турысцкае па- 
дарожжа па Кауказу у складзе 
адной з груп студэнтау )' выклад- 
чыкау. Наш маршрут праходз]'у 
па тэрыторьн Груз!нскай ССР, 
Абхазскай А С С Р  ] па Краснадар- 
скаму краю. За гэты час мы уба-

чьілі многа цікавага, пазнабміліся
3 маляунічай прыродай Кауказа, 
са славутасцямі гэтага краю. Не- 
каторыя лічаць, што займацца 
горным турызмам небяспечна. Але 
гэта далёка не так. За увесь час 
нашага паходу не адбылося ні 
аднога няшчаснага выпадку. Гэта 
цікавьі, захапляючы від спорту.

В А Л Е Р Ы  С Н А П КО , студэнт
4 курса фізічнага факультэта.

Калі мы займаліся на I курсе, 
мы часта марыл], што у час лет- 
ніх канікулау мы будзем рабіць 
падарожжы па роднаму краю. 
Пасля першага курса большасць 
студэнтау нашага курса зрабіла 
паездку на цалінньїя землі, каб 
дапамагчы убраць багаты урад- 
жай. Сёлета мы адразу ж  пасля 
экзаменау адправіліся у сама- 
стойнае турысцкае падарожжа на 
возера Нарач і навакольныя азё- 
ры. Падарожжа нам настолькі 
спадабалася, што мы вьірашьілі 
зрабіць яшчэ адно— пабьівалі і у 
Белавежскай пушчы. Прайшлі яе 
з поудня на поунач. Папярэдне 
пазнабміліся з Брэсцкай крэпасцю. 
Наш адпачынак быу вельмі ці- 
кавым.

Беларускі дзяржауны універсітзт імя У. 1. Леніна.
Фота Ю. Нузьмічзнкі.
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Дарагія першакурснікі! Перад 
вамі гасцінна расчьшіліся дзверы 
нашага універсітзта, які носіць 
імя вялікага Леніна.

Вы прьііішлі у яго аудьіториі і 
лабараторьіі з заводау і фабрык, з 
калгасау і сярздняіі школы. Мно- 
гія з вас біллі воінамі Савецкаіі 
Арміі і Флота. У вас ёсць жыццё- 
вы вопыт, упартасць і наетойлі- 
васць у пераадоленні цяжкасцей, 
а галоунае ёсць палымянае жа- 
данне вучыцца.

1 зараз ваша жаданне, ваша ма
ра атрымаць вышэйшую адука- 
цыю і стаць каштоуньїмі для Ра- 
дзімьі спецьіялістамі— ажыццяуля- 
юцца.

Але шлях у павуку складань! і 
цяжкі. Тут сустрзнуцца цяжкасці, 
не выключаны промахі і памьілкі. 
Гэта тлумачыцца тым, што лек- 
цыйная сістзма навучанпя у В НУ 
адрозніваецца ад школьнай сістз-
МЫ.

Таму мне хочацца даць вам не- 
калькі сяброускіх парад і перас- 
цярагчы ад памылак, якія часта 
дапускаюць пачынаючыя студэнты.

Першая небяспека заключаецца 
у тым, што навічок у В Н У  часта 
перастае сістзматьічна праца- 
ваць— хатніх заданяу жа не за- 
даюць, не кожны дзень пытаюць. 
Адчуушы «поуную свабоду» і «са- 
мастойнасць», студзнт прапускае 
заняткі, не вядзе сісгзматьічна 
канспектау лекцый. Ён спадзяец- 
ца усё пачутае запомніць, а незра- 
зумелае пакрыць чытаннем папу- 
лярнай літаратурьі. Памылковы 
разлік! Паступова такі чалавек 
ператвараецца у дылетанта, які 
нахапауся вярхушак, але не ва- 
лодае сістзматьізаваньїмі навуко- 
вьімі ведамі. А вялікая колькасць 
прадметау і літаратурьі не дазва- 
ляе яму потым навярстаць стра- 
чанае. Ц яжка, вельмі цяжка пры- 
дзецца яму на экзаменах, а галоу
нае— у жьіцці.

Другая, не менш сур’ёзная не
бяспека чакае таго, хто перано- 
сіць у В Н У  школьныя метады ра
боты, становіцца на шлях шка-

лярства... Гэты студзнт добра- 
сумленна запісвае кожнае слова 
лектара, зубрыць падручнік, але 
далей гзтага не ідзе. Ён лічьіць, 
што для яго хапає гаго, што за- 
зубрыу.

Так вырастав дзялок, які ведае 
толькі «ад гзтага, да гзтага», і ні- 
чога больш. Яму невядомы цудоу- 
пы мір навуковай літаратурьі, 
яго не цікавіць самастойная дае- 
ледчыцкая дзейнасць, дасягненні, 
навукі і тзхнікі.

Іншьі раз такі студэнт трапляе 
нават у вьідаткікі, бо на экзамене 
ён можа без запіпкі адказаць на 
білет, а чаго граха таіць, некато- 
рым выкладчыкам большага і не 
трэба.

Але пры першай сустрэчы з 
жыццём, з практычнай работай 
гэты «вьгдатнік» атрымае жорсткі 
удар, калі вьісветліцца, што чала
век не набілу ні гльїбокіх назуко- 
вых ведау, ні самага галоунага— 
умения творча, самастойна ду- 
маць.

Дарагія сябры! Каб пазбегнуць 
такіх памылак, з першых жа 
дзён вучобы ва універсітзце аку
ратна наведвайце заняткі, сістз- 
матычна канспектуйце лекцыйны 
матэрыял, а галоунае— ыяспынна 
працуйце над тым, каб ведаць у 
многа разоу больш, чым сказана у 
лекцьіі. А для гэтага чытайце як 
мага больш літаратуріл па сваей 
будучай спецьіяльнасці. Станьце 
пастаянньїмі наведвальнікамі на- 
вуковай бібліятзкі універсітзта і 
Д зяржаунай бібліятзкі імя 
У. І. Леніна.

У сваёй рабоце не замыкайцеся 
у вузкія рамкі. Актыуна удзель- 
нічайце у грамадскай рабоце, у 
гуртках мастацкай самадзейнасці.

Наведвайце пасяджзнні наву- 
ковых гурткоу і смела бярыцеся за 
даклады, няхай сабе спачатку про- 
стыя, а потым усё больш і больш 
складаныя.

Смялей за справу, таварышы!
В Я Ч Э С Л А У  Я Н К О У С К І, сту

дэнт 4 курса філалагічнага 
факультэта.

НА ЗДЬІМКУ: група дзяучат-першанурсніц. 
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Фота і-0. НУЗЬМІЧЗНКІ.

Н А Ш А  1 Н  Т Э Р Я ' Ю

УНІВЕРСІТЗТ ПОУНАСЦЮ ПАДРЫХТАВАНЫ 
ДА ПАЧАТКУ НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

АДПАЧЫНАК БЫУ ЦІКАВЬІМ
ї ї  а-рознаму, але добра, весела правялі свае летнія канікули 
■ ■ студэнты нашага універсітзта. Партийны камітзт, праф- 

ком і камітзт камсамола паклапаціліся аб тым, каб гзтьія дні, дні 
летняга адпачынку, прайшлі цікава, змястоуна, каб студэнты змаг- 
лі накапіць свежыя сіли для далейшаіі творчай работы.

Каля 130 студэнтау адпачьівалі у летнім спартыуным лагеры.
30 чалавек па прафсаюзных пуцёуках адпачьівалі у санаториях 
Крыма, Кауказа, Прибалтики 50 пуцёвак было выдана студентам 
у дамы адпачынку.

У турисцкіх падарожжах на роднаму краю удзельнічала звьіш 
130 чалавек. Яны пабивалі на Кауказе, у Криму, на возеры На- 
рач, у Белавежскай пушчы і інших цудоуних месцах нашай краіньї.

Для кірауніцтва работай студэнтау на будоулі галоунага корпу
са універсітзта і інтзрната быу створаны штаб, у які увайшлі прад- 
стаунікі прафсаюзнай і камсамольскай арганізацьій. На будауніцтве 
корпуса працавала 400 студэнтау універсітзта.

Адпачыушы і набраушыся свежых сіл, студэнты зноу приступі- 
лі да заняткау. і

Г. ПРАКАП0ВІЧ, студзнтка 3 курса аддз. беларусмай м о е ь і і 
і літаратурьі.

Пачауся новы 1959— 1960 навучальны год. Перад яго 
пачатиам адміністрацьійна-гаспадарчай часткай універсітзта 
была праведзена вялікая работа па палепшанню абслугоу- 
вакня вучзбнага працэсу, па набыццга новага абсталявання, 
па рамонту вучэбных карпусоу і інтзрнатау.

Карзспандзнт нашай газеты М. Бандарэнна звярнууся да 
прарзктара па адміністрацьійна-гаспадарчай частцы Аляксея 
Сцяг.анавіча Зюбы з шзрагам пытанняу адносна падрьіхтоукі 
да навага навучальнага года. Ніжзй мы змяшчаем адказы 
А. С. Зюбы.

Пытанне: Які быу праведзены 
рамонт вучэбных карпусоу універ- 
сггэта?

Адказ: Поунасцю закончан ка- 
пітальньї рамонт усіх вучэбных 
карпусоу. У хімічним, біялагіч- 
ньш і гуманітарним карпусах 
праведзена пабелка і афарбоука 
аудыторый, лабараторый, кабіне- 
тау і лесвічньїх пляцовак. Зроб
лена афарбоука фасада фізіка- 
матэматычнага корпуса, заканчва- 
ецца афарбоука хімічнага корпуса.

Пытанне: Якія работы бьілі 
праведзены па рамонту студанц- 
кіх інтзрнатау?

Адказ: Праведзены вялікі капі- 
тальны рамонт інтзрната на 400

Яшчз нядауна над будоуляй галоунага корпу
са універсітзта вьісіліся адны толькі вежавыя 
краны. А зараз сцены амаль што закрь:заюць іх.

НА ЗДЬІМКУ: від на будауніцтва галоунага
корпуса. Фота 10. Нузьмічзнкі.

месц па вул. Свярдлова, зроблен 
бягу'чы рамонт у інтернатах па 
вул. Бабруйскай, а таксама за
кончан рамонт пральні і буфетау. 
З выдаткаваных 500 тысяч руб- 
лёу на капітальньї рамот вучэб
ных карпусоу і інтзрнатау на 
1959 год па становішчу 
на 18 жніуня асвоена 480 ты
сяч рублёу. Наш універсітзт 
у цяперашні час має 1000 месц у 
студзкцкіх інтзрнатах па санітар
них нормах (фактична праїкьівае 
у гэтых інтзрнатах 1570 студэн
тау і аспірантау).

Пытанне: Колькі студэнтау
яшчэ не забяспечана інтзрнатамі?

Адказ: У цяперашні час не за- 
иясгісчана 475 студэнтау.

Пытанне: Калі будзе уведзены 
у строй новы інтзрнат па Парка- 
вай магістралі?

Адказ: Новы інтзрнат па 1000 
месц будзе закон чаны да Кастрыч- 
ніцкіх свят. З яго пабудовай мы 
зможам забяспечыць жылплошчай 
усіх жадаюпых студэнтау універ- 
сітята.

Пытанне: Якім чинам будзе 
праводзіцца расгяленне студэн
тау у інтернатах?

Адказ: 3 уводам у дзеянне по
вага інтзрната па Паркавай магі
стралі рассялепне студэнтау па 
інтзрнатах будзе праведзена на
ступив!! чинам: фізфак размес- 
ціцца у корпусе «А», матфак— у 
корпусе «Б» філфак і аспіранти—

у інтзрнаце па вуліцьі Свярдло
ва, астатнія факультэты размес- 
цяцца у новым інтзрнаце (для 
кожнага факультэта там будзе ад- 
ведзены асобны этаж).

Пытанне: Які будзе расклад за
няткау ва універсітзце?

Адказ: Заняткі ва універсітзце 
на гуманітарних факультетах бу- 
дуць праводзіцца у 2 зменьї, 
г. зн. з 8 гадзін раніцьі да 10 га- 
дзін вечара. На прыродазиаучых 
факультетах лекцыйныя заняткі 
праводзяцца у 2 змены.

Пытанне: На якую суму набита 
вучзбнага і гаспадарчага абсталя
вання?

Адназ: У межах выдаткаванных 
еродкау на 1959 год набита ву
чзбнага абсталявання на 270 ти
сяч і гаспадарчага на 150 тысяч 
рублёу (1000 крэслау, 15 пісь- 
мовых сталоу, 60 кнізкньїх ша- 
фау, 200 Ложкау, 150 тумбачак и
і інш.) На 167 тысяч рублёу на
бита мяккага інвентару. Ва усіх 
вучэбных карпусах і інтзрнатах 
адрамантаваны ацяпленне, кана- 
лізацьія і вадаправод.

Пытанне: Ці будзе у гэтым го
дзе развівацца самаабслугоуван- 
не студэнтау?

Адказ: У гэтым годзе студэнц- 
кія інтзриати будуць поунасцю 
пераведзены на самаабслугоуван- 
не. Згодна Пастаниве ЦК КПСС 
і Савета Міністра,? СССР № 603 
ад 2 чэрвеня 1959 г. і Загада 
Міністра Вышэйшай Адукациі 
СССР А! 740 ад 19 чэрвеня 1959 
года будуць пераведзены на са- 
маабслугоуванне і вучЦныя кар- 
пусы (аудьіториі, кабінети і ла- 
бараториі). У гэтым мерапрыем- 
стве вялікую ролю павінньї ады- 
граць нашы грамадскія арганіза- 
цьгі.

Смялей за справу, 
таварышы!
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М ы  д о б р а  а д п а ч ь і в а л і
Спорт г адпачынак—- 2 эта

У нас ужо стала тра- 
дыцыяй штогод арга- 

нізоуваць у час летніх кани 
кулау студзнцкі спартыуна- 
аздарауленчы лагер. Так і у

ні, якія аосталявалі самі сту- 
дэнты. Жыць у іх— одно 
толькі задавальненне. Зды- 
мак 1 паказвае, што йдпачы- 
ваючым бьілі прадстаулены

вязка снапоу жыта— вось 
далёка не поуны перелік та- 
го, што рабілі нашы спорт
смены.

Брьігадзір паляводчай 
брыгады калгаса, якога мы 
любоунсі назьівалі за яго 
доугія вусы «Вусачом», зау- 
сёды прьіходзіу да нас на 
дапамогу: ён старанна раст- 
лумачвау нам усе незразу- 
мелае у сельскагаспадарчых 
работах. На здымку 2 вы 
бачыце, што студэнты пра- 
цавалі з вялікім пад’ёмам і 
знтузіазмам.

Пасля работы ніхто з нас

Здымак 1.
гэтым годзе у маляунічьім усе магчьімасці 
месцы у в. Наваполье М ін- 

зга раёна тржіравалася і 
тРУпачывала 130 студэнтау 
нашага універсітзта. Доб- 
рыя умовы для адпачынку і
заняткау спортам,- палявыя 
работы у мясцовым калгасе, 
цудоуныя бытавыя умовы— 
ур.ё гэта дало магчымасць 
ядпачываючым палепшыць 
сваё здароуе, адчуць сябе 
бадзеримі і гатовьімі да да- 
лейшай вучобы.

Сярод стагаиовых дубоу і 
ліп бьілі размешчаны палат-

Здымак 2.

паиграць у 
настольны тзніс, баскетбол, 
валейбог, займацца гімна- 
стыкай. Сярод іх бьілі спорт
смены, якія абаранялі спор
тивны гонар г. Мінска на I I  
Беларускай Спартакіядзе. 
Г  эта студэнты Саучанка, 
Міняшкіна, Каліноуская і ін
ій ыя.

Было вельмі цікава су
ет рэцца са сваімі. калегамі і 
суседзямі— студзнтамі Палі- 
тзхнічнага інстьітута, якія  
адпачьівалі у спартыуным 
лагеры на беразе Мінскага 
мора. Нашы спортсмены, па- 
мерьіліся сіламі і вьпилі пе- 
раможцамі у сустрэчах па 
баскетболу і волейболу. Спа- 
дзяваючыся узяць рэванш, 
палітзхнікі прьіехалі да нас 
у лагер, аднак зноу пацярпе- 
лі паражэнне.

Вяртаючыся з Мінскага 
мора у лагер, было вельмі 
приємнаі прайсці 35 км пеш- 
шу і заначаваць у жьівапіс- 
ным месцы на свежа-скоша- 
ным сене!

Аднак мы не толькі адпа
чьівалі. Спортсмены наша
га лагера працавалі у мяс
цовым калгасе па 2 гадзіньї 
у дзень. Кожны  з нас выпра- 
цавау па 7 працадзщ. Убор
ка сена, праполка кукурузы,

Здымак 3.

не скардзіуся на адсутнасць 
апетыта. Дяжурныя па кух
ні імкнуліся як мага хутчэй 
і смачней падрыхтаваць 
абед і накарміць студэнтау 
(здымак 3).

24 дні знаходження у ла
геры праляцелі хутка. Шка- 
да было развітвацца з ма- 
ляунімьімі пейзажамі роднай 
природы і дружным колек
тивам лагера. Назаусёды у 
памяці застануцца спартьіу- 
ныя сустрэчы, вечары мас- 
тацкай самадзейнасці, ту- 
рьісцкія паходы, гутаркі і 
песні ля кастра.

М. Ш Э  И Н ЕМ АН , 
старшини спортклуба.

НЕ З А Б Ы У Н Ы Я  ДНІ
Не ведаю, каму з нашага курса 

прышла у галаву думка нала- 
дзіць турыецкае падарожжа. Пя- 
тага ліпеня мы здалі апошні эк
замен, а шостага ужо сядзелі у 
аутобусе, які ішоу у напрамку да 
АІядзеля. Адтуль накіраваліся да 
біялагічнай станцьіі універсітзта. 
Там нам гасцінна прадставілі па- 
латкі, у якіх мы і заначавалі.

Ольшау— невялічкая станцыя, 
пауз якой працякае нешырокая, 
але глибокая рэчка. Тут мы упер- 
шыню пераспалі у палатках, якія 
разбівалі самі. А  пасля палаткі 
нават і не ставілі. Бьілі настолькі 
цёплыя пагожыя дні, што мы 
проста рассцілалі іх на зямлі і 
лажьіліся зверху.

Ад Ольшава пайшлі на Свір. 
Але гэты дзень асабіста мне зда- 
ецца няудалым— стаяла страшэн- 
ная спякота, дорога пыльная, не
цікавая. Затое возера Ш вакшты 
узнагародзіла нас за доугі пера- 
ход. Цудоуиы яго крутьія абры- 
віетьія берагі, на якіх, горда вы-

ДЗЯУЧАТЫ 3 ГАДЗІНіНІКАВАГА
Д звс дзяучынш вучылкя у 

адной школе, у адным кла- 
се, нават еядзел1 за ад- 

нон партай. I называл! дзяучы- 
нак аднолькава: Патапенку— Ра- 
яй I Марцынкев1ч— Раяй. Сябра- 
вал1 моцна, шчыра, аддана. 1шоу 
час. Закончьш дзяучаты школу 1 
пайпш працаваць на адзш за
вод— М1нск1 гадзшшкавы. Прау- 
да, працавал! на розных аперацы- 
ях. Рая Патапенка стала за лен- 
Гу канвеера, а Рая Марцынкев1ч 
-забяспсчвала яе ленту [ яшчэ 
дзве адной дэталлю—валаском. 
Працава.Н дзяучаты, як 1 вучьш- 
ся, добра. I незаубаве, як леп- 
шыя работищи, сустрэлкя на 
Дошцы гонару.

I і
У жніуні гэтага ж, 1957 года, 

прьпплі на завод дзесяцікласніцьі 
Ніна Барханава і Марыя Гіль. 
Ніна пачала працаваць у хімла- 
бараторьіі завода, а Марыя на пла- 
ціна-маставьш участку. Хутка і 
яны сталі поунапрауньші члена- 
мі вялікага завадскога калекты- 
ву. Разам з усімі хварзлі за го
нар маркі завода. І як радаваліся, 
калі чулі вьісокія водгукі аб 
зграбных, з дакладньщ ходам, га- 
■дзінніках, якія выпускау іх завод.
З гонарам дзяучаты адчувалі, што 
у поспехах завода есць і іх доля.

Кожної з нас ведае, што такое 
паумільена, і усё ж кожны уяу- 
ляе тэту лічбу неяк абстраісатна:

вельмі ужо рздка сустракаецца 
чалавек у паусядзённай рзчаіснас- 
ці з падобньїмі астранамічньїмі 
лічбамі. А вось Ніне з імі даводзі- 
лася сутыкацца. Хімічная лабара- 
торыя завода асвоіла нікілявання 
многіх дзталей, якія раней у 
Мінск прьівозілі з Пензы. Сярод 
гэтых дзталей быу і адзін невялі- 
кі вінцік. 500 тысяч такіх вінці- 
кау— вось месячная норма нікі- 
ліроушчьїцьі. А Ніна выконвала 
яе на 180 і нават больш працзн- 
тау. Амаль мільен дзталей выхо- 
дзіла з-пад яе рук на зборачны 
канвеер!

і калі абедзве Раі захапляліся 
хіміяй яшчз у школе, дык імен-

сяцца стромкія бронзавыя сосны. 
Наогул Ш вакшты хаваюцца У  

л ясным гушчары, ды так, што мы 
нават заблудзіліся— бьілі у адным 
кіламетрьі іі ніяк не маглі знайсці 
возера. Ад Ш вакш тау павярнулі 
на Нарач і ітайшлі уздоуж бера- 
гоу гэтага цудоунага возера, на 
якое да 1939 года прьіязджалі 
адпачываць багатыя турысты з 
Англіі, Францьіі, аддаючы пера- 
вагу гэтаму дзівоснаму кутку Бе- 
ларусі над славутьімі мясцінамі 
Швейцарьіі і Італіі.

Першае падарожжа нам на
столькі спадабалася, што вярнуу- 
шыся у Лііпск, вьірашьілі нала- 
дзіць яшчэ адно— у Беловежскую 
пушчу.

Праз месяц зноу рушьілі у шлях. 
Пабьівалі у Брэсце, схадзілі у му
зей абароны Брэсцкай крзпасці, з 
хваляванпем агледзелі яе свяшчэи- 
иыя бастыёны.

З Брэста трапілі у Камянюкі, 
дзе знаходзілася турбаза і края- 
ведчы музей. Адсюль накіраваліся

У ПРАФКОМЕ БДУ
Напружанна працавалі у гэтыя 

дні жыллёва-бытавы сектар праф- 
кома і прафсаюзныя бюро факуль- 
тэтау. На адбыушайсп нарадзо 
бьілі размеркаваны інтзрнатьі па 
факультзтах, а затым і месцы у 
інтзрнатах паміж студзнтамі фа- 
нультзтау. Амаль усе першакурс- 
нікі у гэтым годзе забяспечаны 
жыллёвай плошчай. Сіламі сту
дэнтау была закончана падрых- 
тоуна інтзрнатау да новага наву- 
чальнага года, праведзены уборка 
і дззінфекцьія памяшканняу.

Рашзкнем прафкома з першага 
верасня у інтзрнатах будуць уве- 
дзены новыя прапускі. Ордзры на 
месца у інтзрнаце цяпер уручаюц- 
ца разам з пропускам. Вырашана 
больш строга сачыць за захаван- 
нем у інтзрнатах правій унутра- 
нага распарадку.

М. ВАСІН,
старшыня прафкома.

Ф. КАМОЗА, 
член прафкома.

Х\\\\\\\\\\\\\У> «
да зубрагадавальніка.

Цяпер у пушчы устанауліваецца 
паказальнік дарогі на гадаваль- 
нік, але з аднаго слупка ён быу 
адарваны, і мы прайшлі паварот. 
Сцямнела. Марасіу дожджык. Не- 
прыемна рззалі плечы намокшыя 
ручезакі. Нарэшце нашы «развед- 
чьікі» натрапілі на сенавал і 
студню. Тут мы і заначавалі. Ра- 
ніцай вьісветлілася, што гэта зусім 
побач з зубрагадавальнікам.

У  пушчы старыя зубры пасвяц- 
ца за агарожай, а маладыя хо- 
дзяць на волі. М ы  знайшлі статак 
маладых зуброу, і некаторыя з нас 
нават крыху навьішчьіпвалі з ма- 
гутных бакоу поусці напамяць. І 
вічога. Лясныя волаты даволі рах- 
мана перанеслі такое абыходжан- 
не.

Ад гадавальніка мы прайшлі 
усю пушчу з поудня на поунач. 
Асабліва запомніуся начлег ля 
вбскі Язвіна. Тут цудоуны лес, 
шьірокі луг. Была светлая месяч
ная ноч. Аднекуль з балотцау вы- 
пауз туман, клубячыся, быццам 
мора, заліу, луг, толькі стажкі 
сена вьісіліся, як астраукі. М ы 
усе пазалязалі на дуб і любава- 
ліся гэтым цудоуным малюнкам. 
А  пасля нават надумаліся выку- 
пацца пры месячным святле. В а 
да цёплая-цёплая, цудоуна ад- 
люстроуваліся у ён месячные 
блікі.

Са славутасцяу Белавежскаіі 
пушчы запомніуся яшчэ дуб, які, 
згодна легенды, пасадзіу літоускі 
кароль Ягела шэець стагоддзяу на
зад. Тэты дуб ніяк не месціуся у 
аб’ектывы нашых фатаапаратау: 
давялося засняць яго часткамі у 
тры прыёмы.

8 дзён мы падарожнічалі па Ма- 
ладзечыншчыне і 10— па Белавеж- 
скай пушчы. Гэтыя дні незабыу- 
иыя. На мой погляд, гэта быу са
ми лепшы адпачынак.

В. Д Р А К О , 
студэнт 4 курса фізфака.

на лабараторыя прывша Н1не лю- 
боу да гэтай цшавай навуш. Тэ
та ж на яе вачах у лабараторьн 
доследным шляхам вызначал1 пе- 
раваг1 электрах1м1чнага 1 х1»йч- 
иага спосабау н1к1лявання. I хоць 
х1м1чны быу больш працаёмшм, 
на заводзе спынш1ся на гэтым 
спосабе, таму што пры 1м атры- 
моувауся значка больш якасным 
слой счаплення металау.

....Еарыдор х1м1чнага факульте
та запоунш усхваляваныя юнак! 
I дзяучаты. У дэканаце 1дзе субя- 
седаванне. Першьви запрашаюцца 
людз1, што папрацавал! ужо на 
вытворчасц1 ! атрымал1 найболын 
высок} бал на уступных экзаме
нах. I сярод !х абедзве Рац Я1ПЯ 
[ на гэты раз ш у чым не устуш- 
л1 адна другой. Як Патапенка, так 
-1 Марцынкев1ч набра.ш па 23 ба-

лы. Паспяхова вьітрьімалі уступ- 
ныя экзамены Ніна Барханава і 
Марыя Иль. Цяпер яны усе сту- 
дзнткі першага курса хімічнага 
факультэта нашага універсітзта.

— Крыху шкада развітвацца з 
заводам,— уздыхае Рая Марцын- 
кевіч.

— Так,— ецвярджальна ківае 
Патапенка.

I яна успамшае сваю брыгаду, 
якой у красавіку гэтага года пры- 
своілі званне брыгады камуні- 
стычнай працы, дзяучат, Свету 
Балоціну, сваю вучаніцу, Рыту 
Куркову і іншьіх. Задушэуна пра- 
водзілі іх сяброукі на вучобу.

— Глядзіце ж, не падкачайце,— 
наказвалі яны,— высока трыыайце 
гонар завадской маркі.

А. ГАРЭЗНЫ.



Д Э З Е Р Ц 1 Р Ы
Як гэта не цяжка і неприєм

на, але аддзелу кадра? нашага 
універсітзта амаль кожны год 
прьіходзіцца сустракацца з не- 
калькімі дзесяткамі вьіпускнікоу, 
якія не толькі адмауляюцца ехаць 
працаваць па спецьіяльнасці, але 
нават не з’яуляїоцца за прызна- 
чзшіямі.

...Мы уважліва знаемімся з не- 
вялікім спісам. Хто ж гэта такія, 
што катэгарычиа адмовіліся па- 
ехаць працаваць туды, куды іх 
насылала Дзяржауная камісія?

Наша дзяржава шчодрая. Калі 
падлічьіць кошт выхавання адна- 
го студонта за 5 год знаходження 
яго ва універсітзце, дык атрьіма- 
ецца даволі значная лічба. Але 
справа нават не у гэтым. Галоу- 
нае тое, што яны падвялі наш 
шматтысячны калектыу выклад- 
чыкау і студэнтау, зганьбілі 
грнар нашага універсітзцкага 
камсамола.

Не з’явіліся за прьізначзннямі 
вьіпускнікі фізічнага факультета 
С. М. Ярчак, С. А. Маёрава. Яны 
павінньї бьілі працаваць настау- 
иікамі у сельскіх школах. Віда- 
вочна, яны палічьілі гэтыя паса- 
ды за нізкімі для сябе.

Не випадкова адным з перших 
у спісе стаіць прозвішча выпуск- 
ніка хімічнага факультета Л. А. 
Післямова. Яшчэ студэнтам ён за-

рэкамепдавау сябе як хуліган, 
гультай і п’яніца. 3 году у год ён 
атрьімлівау рознага віду спагнан- 
ні, але иеяк дакарабкауся да пл- 
тага курса і закончи? універсі- 
тэт. I вось цяпер канчаткова вы- 
явіуся яго твар,— твар несумлен- 
нага чалавека. На размеркаваль- 
най камісіі ён заяві?: «Школа мя- 
не не задавальняе».

Не далёка ад Кіслякова адсталі 
і іншьія вьшускнікі хімфака— 
Л. А. Верына, 3. В. Цюрына, 
Л. М. Высоцкая.

У спісе стаяць прозвішчьі ін
ших былых студэнтау: вьіпускні- 
ко? філалагічнага факультета 
А. А .  Кітаевай, С. 3. Свістуновай, 
біялагічнага— А. С. Жьігалковіч, 
3. С. Брылёвай, геаграфічнага— 
С. А. Ж ук І ІІІШ ЬІХ.

Гэты спіс можна было б пра- 
цягваць, але не варта; ён ма
ленькі, вельмі маленькі, і гэтыя 
вьшускнікі складаюць нязначны 
працэнт. Падауляючая большасць 
вьіпускнікоу нашага універсітз
та, як сапраудныя сыны сваёй 
Радзімьі, узко пачалі працаваць 
дзеля дабрабыту свайго народа, на 
карысць нашай дзярзкавы. І няма 
ніякага сумнення, што яны па 
усяму свайму працоунаму жыццю 
высока пранясуць гонар і славу 
Беларускага універсітзта.

М. Б А Н Д А Р Э Н К А .

Прыб1ралыпчыца Елена !вакауна Скроцкая яшчэ \ яшчэ раз 
прашрае вокны кал!дора вучэбнага корпуса, апошж раз правярзе 
чысцшю ва аудыторыях. Здаецца, усё гатова да прыёму студэнтау. 

НА ЗДЫМКУ: Елена 1ванауна Скроцкая за работай.
ФОТА Ю. КУЗЬШ ЧЭНШ .

Выдатмьш дасягненні 
універсітзіраж сиартсмееау

У ліпені месяцы гэтага года ад- 
былася 11-ая Беларуская Спарта- 
кіяда. Спартыуны гонар універсі- 
тэта на ёй абаранплі многія на
шы студэнты.

Выдатных поспехау дабіуся сту- 
дэпт 111-га курса хімічнага фа- 
культэта У. Гараеу. Удзельиічаю- 
чы у трайным прыжку, ён завая- 
вау звание чэмшёна БС С Р  па гэ- 
таму віду спорта. Яго вьінік— 15 м 
87 см. На Другой Усесаюзнай 
Спартакіядзе у Маскве ён значна 
палепшыу свой вьінік— 16 м
32 см— і заняу Ш -яе месца. Ня- 
дауна адбылася мачтавая сустрэ- 
ча савецкіх спартсменау з лёгка- 
атлетамі Заходняй Германіі. У. 
Гараеу заваявау першае месца і 
атрымау памятны залаты мядаль.

Студзнткі I I  1-яга курса філфака 
А1!. Верамейчык і II 1-га курса ист
фака Г. Андрэйчык, удзельнічаю-

чы у спаборніцтвах па мятаншо 
кап ’я, адпаведна занялі І-ае і 
Ш-яе месцы.

Новы рэкорд універсітзта уста- 
павіла у бегу на 800 м студэнтка 
У-га курса геаграфічнага факуль- 
тэта Т. Сахацкая. Яе вьшік— 2 хві- 
ліньї 12,9 секунды. Яна заняла 4 
месца.

А. Прановіч студэнт 5-га курса 
матфака заняу другое месца па 
спартыунай хадзьбе на 5 км.

Майстар спорту Я. Гурвіч сту
дэнтка Ш-га курса гістфака, за- 
ваявала другое месца у бар’ерным 
бегу.

Выдатных поспехау дабіліся 
студэнты універсітзта М. Базылеу 
і В. Каранеуская.

У. Г. К У Ш Н А Р О У ,
ст. выкладчык кафедры 
фізвьіхавання і спорту.

У Д 0 Ш К І  З А Г А Д А У

Апошнія хваляванні. Кожны 
прагна шукає сябе у спісу па- 
ступіушьіх ва універсітзт.

Фота Ю. КУЗБМ 1 ЧЭН К1 .

Аляксей Федаравіч 
 Патрын______

Пасля працяглай і цяжкай хваробы памёр Герой Савецкага 
Саюза палкоунік у адстауцы Аляксей Фёдарав1ч ПАТРЫН, 1910 
года нараджэння, член КПСС з 1943 года.

Пачаушы службу у радах Савецкай Арміі у 1933 г., тав. А. Ф. 
Патрын прайшоу слауны шлях ад салдата да палкоуніка.

У 1935 годзе пасля здачы экстэрнам за артылерыйскае вучьілі- 
шча ён служыць у артьілерьійскіх часцях і злучэннях. У гады Вя- 
лікай Айчыннай ванны Аляксей Федаравіч прымау актыуны удзел 
у барацьбе з фашьісцкімі захопіНкамі.

Нартыя і урад высока ацанілі заслугі палкоуніка А. Ф. Патрына 
порад Радзімай. Яму было присвоена званне Героя Савецкага Саюза 
з уручзннем ордзна Леніна, ён быу узнагароджаны трыма ардзнамі 
Чырвонага Сцяга, ордэнам Чырвонай Зоркі і мядалямі.

Калі А. Ф. Патрын па стану здароуя выйшау у адстауку, ён 
працавау у нашим універсітзце. Палкоунік А. Ф. Патрын заслу- 
жана карыстауся павагай і аутарытэтам.

Добрую памяць аб ім назаусёды захаваюць яго таварышы і са- 
служыуцы.

ГРУПА ТАВАРЬІШАУ,

ы с и а я  п н і г а
С тварэнне агульнага фунда- 

ментальнага даследавання 
па гісторьіі філасофіі наро

да? С С С Р немагчыма без сур’ёз- 
ных манаграфічньїх работ па асоб- 
ных яе праблемах. Перш за усё з 
гэтага пункта гледжання цікава і 
рзцзизіруемая кніга І. М . Луш- 
чыцкага.1

Аутар паставіу перад сабой за
дачу паказаць п.рацэс фармавання 
і развіцця рэвалюцыйна-дэмакра- 
тычнай грамадскай думкі белару
скага народа у другой палаване 
X IX  стагоддзя, яе барацьбу суп- 
роць самадзяржауна-прьігонніц- 
кай і буржуазнай і два логі і.

Беларускі народ аж да першай 
буржуазна-дэмакратычнай рэва- 
люцьіі у Расіі быу пазбаулемы 

І магчьімасці ствараць сваю друка- 
ваную літературу на роднай мо- 
ве: у  такіх умовах фальклор і ана- 

і німная літаратура аказаліся га- 
лоупьімі скарбніцамі беларускай 
культуры. Улічваючьі гэта, аутар 
прьісвяціу першы раздзел кнігі 
(«Перадавая гра мадска-па літи ч- 
ная думка у Беларусі у перыяд 
падрьіхтоукі } правядзення рэфор- 
м ы 1861 года») аналізу перада- 
вы.х ідэй у беларускай народнай 
вуснай творчасці і ананімнай лі- 
таратуры.

У  другім раздзеле («Перадавая 
грамадска-палітьічная думка у 
Беларусі у гіерьіяд паустання 1863 
года») аутар аналізує перадавыя 
палітьічньїя і сацьіялагічньїя ідзі 
у нелегальная беларускай рэвалю- 
цыйнай публіцьістьїцьі (газета 
«М ужыцкая прауда», загады і за- 
клікі К. Каліноускага). Сярод іх 
галоуная увага удзелена тым 
праблемам, якія вьілучаліся на 
першы план умовам! матэрыяльиа- 
га жыцця і рэвалюцыйнай бараць- 
бы народных мас Беларусі і якія 
таму бьілі больш распрацава- 
ны у публіцьістьїцьі: сялянскае пи
тание, пытанне аб класавым ха- 
рактару улады і нацыянальнае 
пытанне.

На працягу дзесяцігоддзяу ідзе 
вострая барацьба вакол імя вы- 
датнага беларускага рэвалюцыя- 
не,ра К. Каліноускага. Беларускія 
буржуазный нацияиалістьі спра- 
бавалі прадставіць Каліноускага 
у ролі роданачальміка беларускага 
плцьіяналізма, назьіваді яго ідзо- 
лагам быццам бы класава адна- 
роднай беларускай нацьіі. Некато- 
рыя памылковыя сцвярджзнні • аб 
Каліноускім вьїказвалі і асобныя 
савецкія вучоныя (Я. Цыбенка, 
І. Ф . Лочмель), а таксама поль- 
скі даследчык В. Кардовіч у 
сваёй кнізе «Канстанцін Каліноу- 
скі». Визначанню сапрауднага тва- 
ру беларускага рэвалюцыянера і 
публіциста прысвечаны вялікі

трзці раздзел кнігі— «Кастусь Ка- 
ліноускі— выдатны беларускі рэ- 
валюцыянер-дэмакрат».

У  кнізе паказана, што у праці- 
легласць ліберальна-дваранскім 
дзеячам Беларусі К . Каліноускі 
л ічи ?  неабходным скінуць сама- 
дзяржауна-прьігонніцкі грамад- 
скі і дзяржауны лад як крайнє 
несправядлівьі і устанавіць новы, 
дзе зямля будзе належыць 
сялянам, дзе не будзе саслоунага 
неравенства, а усе грамадскія і 
дяржауныя справы будзе рашаць 
сам народ з дапамогай «сходак 
людзей выбарных». Адзіньї шлях 
для выканання гэтай заданы—  
узброеннае паустанне народа. А у 
тар падкрзслівае, што у Калімоу- 
скага, як і яго рускіх насгаунікау, 
рэвалюцыйны дэмакратызм злітьі 
з уташчным сацьіялізмам.

У публіцьістьїцьі Каліноускага 
няма выказванняу па иепасрэдна 
гнасеалагічньїх питаннях. Гэта не 
дазволіла даследчыку вьісветліць, 
кім бы? Каліно?скіі у поглядах 
на природу— матзрьіялістам ці 
ідзалістам. Маючыяся даныя, пі
ша аутар, даюць толькі права 
сцвярджаць, што у поглядах К а 
ліноускага бы? моцны атзістьічньї 
момант. Другая справа— галіна 
сацьіялогіі. Маючыся матэрыял 
дазволіу аутару падрабязна ас- 
вятліць погляди Каліноускага на 
питанні аб прагрзсіупьім развіцці 
грамадства, а б ролі народных мас 
у гісторьіі, аб класах і класавай

барацьбе, аб дзяржаве, аб нацыя- 
нальным питанні.

Специальны параграф даслед
чык прысвячае аналі-іу слабых 
бакоу у светапоглядзе і дзейнасці 
К. Каліноускага.

Значнае месца у кнізе займає 
раздзел чацверты— «Перадавая
грамадска-палітьічная думка у Бе 
ларусі у перыяд развіцця капіта- 
лізма». Гало?ная увага тут ?дэе- 
лена аналізу питання? светало, 
ду у творчасці вядомых беларТ'- 
скіх паэтау Ф. Багушзвіча і 
А. Гурьіновіча.

Ідзйная спадчына беларускіх 
рэвалюцыйных дэмакратау другой 
палавіньї X IX  стагоддзя, упер- 
шыню падрабязна даследаванае 
у нарысах I. М. Лушчыцкаг^.-вы- 
крывае выдумк! рознага родй бур
жуазных фальсіфікатарау аб А -  

сутнасці у оеларускага народа пе- 
радавой філасофскай і грамадскай 
думкі.

Кніга дапаможа савецкім исто
рикам філасофіі і літаратура- 
ведам больш глыбей падьійсці так
сама да даследавання светапогля- 
ду беларускіх рэвалюцыйных дэ
макратау малодшага пакалення—  
А. П аш кевіч, М. Багдановіча, а 
таксама Янкі Купали і Якуба 
Коласа, якія сталі затим на пазі- 
цьіі марксізма, і многіх іншьіх 
п р а да?ж ал ь н ік а?  традыцый К ал і
ноускага, Багушзвіча і Гурыно, 
віча.

Л . М. ЧА БА Т А РО У .
(«Вопросы философии», № 4  1959). 
Друкуецца ?  скарочаным выглядзе.

1 М. Луш чыцкь «Нарысы па 
гісторьіі грамадска-палітьічнай і 
філасофскай думкі У Беларусі ?  
другой палавіне X IX  стагоддзя».

ФОТААБВІНАВАЧВАННЕ

Ці не прауда, гэты здымак жыва нагадвае сцзнкі з жыцця, у 
якой-небудзь капіталістьічнай краіне. Але тэта не малюнак пагрома 
фашьіствуючьімі малодчьїкамі якой-небудзь прагрзсіунай арганіза- 
цьіі. Гэта пакой, у якім пражьівалі студэнты Ш-га курса філфака 
Іванчьік, Хараьец, Базарзвіч, Ганчароу. Намаганнямі апошняга 
35-ы пакой корпуса «А» па Бабруйскай, ператварыуся у яркае У 
сведчаине таго, што аутару падобнага своеасаблівага нацюрморта Г 
не месца у студзнцкім інтзрнаце.
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