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М алюнак Мдхася Знака,

Вял1к1я правы i абавязк!
НАМ КАНСТЫТУЦЫЯ САВЕЦКАЯ ДАЛА

i t  к  к  -к

НАШ А СОНЦА ЗАКОН Ш ЧАСЦЯ 
i РАДАСЦ1Светлае, радаснае свя

та адзначае сёння са- 
веци народ — Дзень сва
ей Канстытуцьи. В я л ш я  
правы i аб авязи  дала 
яна yciM людзям, при
несла шчасл1вае жыццё 
у кожны. дом.

Нам, маладым, здаец- 
ца, што усе так i naein- 
на быць. Кожны чала- 
век мае права на працу, 
вучобу, адпачынак. Але 
тое, што мы атрымл!ваем  
сёння як законное i на
туральнее права грама- 
дзяшна, раней было пры- 
eUeeind багатых. З а  гэ- 
тыя правы змагалшя на
ши бацьы.

Сёлета я пастушу У 
Беларуси дзяржауны

Права вучыцца! Коль- 
Ki радасщ прыносщь яно 
людзям, асабл1ва мола- 
дзк I кожны з нас iM- 
кнецца пауней выкары- 
стаць гэтае права, атры- 
маць як мага больш ве- 
дау.

Я займаюся на матэ- 
матычным факультэце. 
Вядома, працаваць пры- 
ходзщца шмат i упарта. 
Але ж  тьгм радасней вы- 
HiKi, чым дяжэй ix да- 
сягнуць.

Ва ушверштэце сту- 
дэнты выкарыстоуваюць i 
права на адпачынак. Мы 
рыхтуемся жыць пры ка-

ушверсНэт ш я  УладзР 
M ipa 1лыча Ленша. Я ка- 
рыстаюся вялш м  пра
вам, якое дала мне Кан- 
стытуцыя саеецкай дзяр- 
жавы, — правам на ву
чобу. I я не адзш . Та- 
Kix тысячи, М1льёны у 
нашай краше. Людзям, 
што будуюць светлы 
будынак камушзма, што 
нараджаюцца, каб «сказ
ку сделать былью*, па- 
трэбны веды, патрэбна 
вялшае права вучыцца.

/  гэта дала нам Савец- 
кая Канстытуцыя — ас- 
ноуны закон самай шча- 
сл1вай у свеце, ясназор- 
най крашы.

Якау Макарэвгч, 
студэнт ! курса 

фшфака.

мушзме i павшны быць 
уссбакова развДьцп лю- 
дзьмц Я, напрыклад, з 
радасцю наведваю рэпе- 
тыцьн аркестра народ
ных шструментау. Тут 
шмат нас, маладых. У 
мастацтве мы знаходз1м 
не толыб эстэтычную аса- 
лоду; яно узвышае ча- 
лавека, будзщь пачуцщ 
1 думкг

В я л ш я  правы i аба
вязк! дала маладым Са- 
вецкая Канстытуцыя. Яе 
яркае святло сагравае 
нас на кожным кроку.

Вера Барзакоуская, 
студэнтка II курса мат- 

фака.

Аб тым, што людз 1 не- 
кал1 не Meai магчымасш 
вучыцца, ж ьш  у галечы 
i цемры, не мел! нават 
самых простых чалаве- 
чых свабод, нам толью 
расказвалц або мы чы- 
Taai у кшгах.

Гэтае далёкае мшулае 
бачьш  нашы дзяды, а мо 
i бацьк 1 .

А што я магу сказаць 
аб сабе? Кал! я скончы- 
ла дзесяць класау, мне 
прадставкчася магчы- 
масць вучыцца далей. 
Мяне яшчэ у школе щ- 
кав 1 ла захапляючая на- 
вука аб прыродзе, i та- 
му я пасля заканчэння 
дзесяццодш пастушла 
вучыцца на б!ялапчны 
факультэт Беларускага 
дзяржаунага ушверс!тэта 
1 Мя У. I. Ленша.

U,i магло быць такое

раней? Я думаю, што не, 
бо у грамадстве, дзе ня- 
роуна i несправядл!ва 
падзелены чалавечыя 
багаццц аб роуным i сва- 
бодным праве на вучо
бу не магло быць i раз- 
мовы.

Ва уш вератэце ж мы 
маем усё неабходнае для 
паспяховага авалодван- 
ня ведамк Мы яшчэ ма
ла ведаем жыццё, але 
тое, што мы атрымаем 
за  час вучобы, мы хутка 
панясём народу, мы бу- 
дзем будаваць у нашай 
краше самае шчасл!вае 
грамадства на зямл 1 — 
камушзы.

Няхай ж а хутчэй пры- 
дзе тэты светлы i радас- 
ны дзень!

Нэля Вярэм’ёва, 
студэнтка V курса 6ia- 

фака.

Гудш заводау басам 
будзяць золак, 

Алеюцъ хвал1 i звшяцъ
бары.

/ над yciM, адщснутая
зо латам, 
Як сонца, 

Канстытуцыя гарыцъ!

ВУЧЫСЯ, ПРАЦУЙ,  АДПАЧЫВАИ!

Знаёмства адбылоея Нанцэрт для BoiKay
Нядауна удзельнйб мастацкай 

самадзейнасц! ф1лфака вы ступш  з 
чанцэртам у падшэфчтй вайско- 
вай часцт

Вонгы цёпла сустрэл1 caaix шэ- 
фау.

Дружным! апладысмзптам! су- 
праваджалшя выступлешц кожна- 
•а з выканауцау. Не было, бадан, 
.пводнага нумара праграмы, я м  б 
ie спадабауся гледачам. У за- 
глючэнне BHCTyniy  аркестр народ
ных !нструментау пад юраушцт- 
вам Анатоля, Дзем!дзенк!.

Пасля таго, як нашы ку- 
бш сия сябры абсталявалшя 

на новым месцы жыхарства, 
у штэрнаце на вулщы Бабруй- 
гкай, яны. пазнаёмш ся  з го- 
радам i ушверсНэтам.

На dpyei дзень пасля приез
ду пасланцоу Кубы прыняу i 
мед з  iMi размову рэктар уш- 
зератэта  Антон Ншфарав1ч  
Сеучанка.

Кубшцы пазнаёмшся з вы- 
датньии мясцшам1 Мшска i з 
ушверсНэтам. /  горад, i yni- 
вератэт iM вельм1 спадабал1ся.

У гэтыя dni кубшсшх юнакоу 
часта можна бачыць сярод

студэнтау.
Вось група. Некальи смугла- 

ватых юнакоу у акружэнш на
ш их хлопцау i дзяучат. Раз- 
мова пакуль што idee на роз
ных мовах — на рускай, icnan- 
скай, французскай, англшскай, 
але студэнты. добра разумеюць 
адзш  аднаго. А шшы раз i 
пальцы выручаюць.

— Як вас завуць? — пыта- 
юцца нашы дзяучати у кубш- 
CKix юнакор. — Вот i3 ё нэйм?

— Хосе.
— Рауль.
— А мяне Галя!
Студэнты абменьваюцца з

Был! выкананы «Реве та й стог
не Дшпр m ipoK ii i » ,  «Полька» Глш- 
Ki i шшыя музычныя творы. ВялР 
KiM поспехам карысталшя necHi 
«Салдацкая л!рычная» i «Студэнц- 
кая песенька», словы i музыку 
як1х H a n ic a y  студэнт-першакурсшк 
Я. Казюк!н.

I r o c u i ,  i гаспадары застал!ся 
задаволеным! сустрэчай.

В. СТЭЛЬМАХ.

кубшцам1 памятнымi значкамi, '!■ 
адкрыткам1. •

Знаёмства адбылоея! Дружба 
завязана! Яна будзе моцнай! !

НА 3 ДЫ М КУ: сустрэча на 
вакзале. ;
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РАШЭНН1 XXII 3 ‘ЕЗДА КПСС — 
К1РУНАК У ДАЛЕЙШАЙ Р А Б О Ц Е

(3  партыйнага сходу ynieepcimsma)

Сустрэча з чэмгпёнам свету

30 лктап ада адбыуся агульна- 
уй верй тэц й  партийны сход. 3  
докладам «Р аш энй XX II з ’езда 
КПСС  / заданы партийной аргаш- 
зацьи БДУ 1мя Л ей н а» вы стуту  
сакратар парткома Р. В. БУЛАЦ- 
KI.

X X II з'езд, адзначыу Закладчик, 
зойме асабл1вае месца у жьщщ  
партьа. Ен зманянуе сабой важ- 
нейши этап у жьщц1 нашай кра- 
м ы , у барацьбе за  перамогу ко
му й зм а. Н овая Праграма, приня
тая на з ’ездзе, з ’яуляецца найвя- 
л1кшым тэарэтычным / практичным 
дакументам. Гэта  — Камуйстыч- 
ны манифест эпохi, як/ ахопл1вае 
See б ай  жицця нашага грамад- 
ства, вызначае практычныя задачи  
i выражав цвёрдую упэуненасць у 
тым, што камуйстычнае грамад- 
ства g нашай краше — справа 
недалёкага будучага.

Вел1зарная увага удзяляецца $ 
Праграме далейшаму развщцю на- 
вуй , вышэйшай школы.

Далей Закладчик гаворыць аб  
той рабоце, якую п раводзш  Z 
праводзяць партийным, камсамоль- 
ск1я / прафсаюзныя аргайзацьи, 
увесь калектыу уйверйтэта у ба
рацьбе за  выкананне задач, як/я 
пастаулены перад вышэйшай шко
лой.

Н ямала было зроблена, каб па- 
лепшыць вучэбна-вытворчую р а
боту. Тут маюцца ужо некоторым 
nocnexi. Кал1 у з1мовую сейю не- 
здавальняючыя адзн ай  атрымал: 
383 студэнты, то у летнюю непа- 
спяваючых было на 158 чалавек 
менш. Значка палепш ьш  сваю ра
боту ф1з1чны, матэматычны, фыа- 
лаг1чны факультэты. Аднак гэта Hi 
у яй м  разе не павшна супакой- 
ваць. Той факт, што 225 студэн- 
тад у веснавую сейю атрымал1 не- 
здавальняючыя адзн ай , прымушае 
нас прыкласщ свае сыы да больш 
дзейснага выхавання студэнтад.

Яшчэ не стала предметам паста- 
янных клопатад камсамольсйх  Z 
профсоюзных аргайзацы й питан
ие сумленных адносш да вучобы. 
Причина непаспяховасщ тлума- 
чыцца i тым, што мног1м студен
там, як/я прыйшл1 з  вытворчаыф, 
часта патрабуецца сур’ёзная да- 
памога, якую яны не задсёды  
атрымл1ваюць.

Значнае месца, як падкрэсл1д За
кладчик, партком  / рэктарат удзя- 
лял1 питаниям навукова-оаследчай 
работы. У вышку 98 працэнтад

прафесарска-выкладчыцкага скла
ду / значная колькасць студэнтад 
ахоплены навуковай дзейнасцю. 
Работйкам1 уйверйтэта абароне- 
на рад доктарейх Z кандыдацйх 
дысертацый, больш тысячи сту
дэнтад працуюць у 40 навукова- 
даследчых гуртках. Ш мат yeazi 
ддзяляюцъ навуковай рабоце пра- 
фесары Г. Г. Вшберг, I. Р. Некра- 
шэв1ч, дацэнты Л . С. Абецадарсй,
В. В. C eipudag  / шшыя. Аднак на 
Х1М1чным, матэматычным / шшых 
факультетах гэта работа пастауле- 
на яшчэ слаба.

У барацьбе за  перамогу каму- 
й зм а , як гэта адзначаецца g но
вой Праграме, магутным факторам  
становщца 1дэалаг1чная работа. 
П ытанй палНыка-выхавадчай ра
боты стаял1 д цэнтры geazi пар
тийных бюро факультэтад, дэка- 
натад, парткома. Уж ывалкя роз
нил формы / методы выхавадчай 
работы: чытанне лекций / дакла- 
дад, правядзенне палНшфармацый, 
абмяркодванне кшг, йнафЫьмад, 
сустрэчы з  перадавшам: вытвор-
часц1, работшкам1 мастацтва. Пер- 
шаступеннае значэнне прыдавала- 
ся працоднаму выхаванню студэн
тад. Актыуны. удзел прынял1 сту
дэнты g будаднщтве галоунага 
корпуса уйверйтэта, нядрэнна 
працавал/ на сельскагаспадарчых 
работах у калгасе. Аднак вельмЛ 
часта працоднае выхаванне зво- 
дзщца да ддзелу студэнтад у су- 
ботйках, на будаунщтве, у калга- 
сах / не звяртаецца йякай yeazi 
таму, як яны адносяцца да сваёй 
непаерэднай справы — вучобы — 
на працягу навучальнага года.

Неабходнай часткай камуйстыч- 
нага выхавання з ’ядляецца куль- 
турна-масавая работа, якая развК  
вае густы, узбагачае духодны свет 
чалавека. Ш м а т л т я  калектывы 
мастацкай самадзейнасц1 рыхту- 
юцца да агляду. Аднак яшчэ не 
усё робщца для таго, каб заахво- 
цщь студэнтад больш актыдна 
удзельйчаць у мастацйх гуртках. 
Докладчик адзначыд, што вялшая  
работа праведзена камуйстам1 / 
асабл:ва выкладчыкам1 кафедры, 
грам адейх дысцыплш па прапа- 
гандзе праектау Праграмы  / Ста
тута, а  затим  самой Праграмы  / 
Статута КПСС. 1м1 апублшаваны  
g газетах  / часошсах шмат артыку- 
лад, прочитаны дзесятй лекций / 
дакладад.

У заключэнне тав. Булацй спы-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Г1СТОРЫЯ 3 НОСАМ
В ось ужо сапрадды, нос — рэч 

славутая. Аб iM амаль на кож
ным кроку гавораць, шшуць: / «не 
суй носа g чужое проса», / «д а
лей носа йчога не бачыш», / «не 
ead3i мяне за  нос», / «дай яму 9 
нос» / г. д. Бываюць ж а насы, 
як/я далёка чуюць пах саракагра- 
дуснай, пякучай зладзейй з на
клейкой. У гэтым добра перака- 
налкя студэнты юрфака Г eopei 
Абабурка Z Валеры Канаед, пер
ши з  другого курса, dpyzi—з трэ- 
цяга. А вось як гэта было.

Не далёка Z не бл/зка, недзе У 
Мшску, гулял1 вяселле. Гарэлка Z 
s /ко цякл1 ракой. Абабурка / К а
наед п ш  шклянку за  шклянкай, Z 
я/ адна кропля нават на вусы не 
дпала. А кал1 вярнулкя сябры да- 
дому, у штэрнат па вулщы Дй- 
мНрава, то кал1дор паказадся над- 
звычай вузйм , а сцены цвёрды- 
Mi. K a A i яны стукал1 ыбам1 g сце
ны, то навокал чулася сям та-  
вярховая лаянка. У сваю кватэру 
друж бой не трапш . РаспранулК 
ся недзе g 15 naKO i, а спаць пай- 
шл1... g 33. I тольй прилёг А ба
бурка на ложак, я го адразу агар- 
нуд т а й  радасны настрой, так 
легка стала на сэрци, што ён не 
вытрымар / запеу. Ляжыць Z пяе 
сабе аб зорках, небе, аб каханнИ 

Але Васыю  Пракапов1чу, што 
ляж ар побач, напэрна, гэта не спа- 
дабалася.

— Кшь выць, — штурхнур ён 
Абабарку.

Той нават Z носам не павёр.
«Эх, как бы дожить бы,
До свадьбы-женитьбы...»

Цяпер ужо з  суседшх ложкар

нешта закричал1. Прыслухалкя / 
на KaAidopu.

«Дубы, — падумар Абабурка,— 
щ iM зразумець мяне?» / запер 
яшчэ мацней.

I тут ён адчур, што яго хочуц; 
выправадзщь. Гэта была ярна: 
знявага таленту « спевака».

— Тупща! — прамармитар ё/. 
iMKHynucn вырвацца, Z так уда 
рыр Пракапов^ча па твары, штс 
той адляцеу на некальй крокау 
Абабурка p accrae ip  nozi, быццам 
запрашаючы: ну, хто наступны' 
Смелых не знайшлося. А р Пра 
капов1ча цякла з носа кроу, / ён 
ледзь дабраршыся да ложка, лёг. 
А п’яны працягвар буяйць.

...Цяпер Абабурка ходзщь / 
ледзь не плача, апуещршы нос 
у й з, уйм ceaiM  e id a M  як бы про- 
сячы пашкадаваць яго. I  пашка- 
d a e a n i .  Камсамольскае бюро уй- 
верйтэта аднеслася да яго вельм/ 
гуманна: суровая вымова Z рсё.

М1ж тым, гэта не першы «па- 
цярпершы» ад гарэлй. I  хто ве
дав, ц1 апошш? Камсамольская ж  
аргаш зацыя групы, курса, факуль
тета слаба вядзе з  гэтым бараць- 
бу. Прыдзе вось т а й  «нявшны» на 
камсамольсй сход, щ бюро, ста- 
щь з чырвоным носам, слёзы на 
вачах, ледзь гаворыць. Глядзяць 
на яго камсамольцы, пашкадуюць. 
А дэбашыр / рад гэтаму, знор 
пачынае парушаць дисцыплшу.

Не, трэба супроць п 'яйц eecyi 
самую рашучую барацьбу, каб У 
ix ад аднаго паху гарэлй  насы. 
адварочвалкя, каб яны атрымлК 
я/ спорна за  тое, што робяць.

Яуген КАЗЮК1Н.

шуся на канкрэтных мерапрыем- 
ствах, правядзенне яй х  у жыццё 
павшна значка палепшьщь выха
ванне высо1<аквал1ф1каваных кад- 
рау.

Пасля доклада адбьш ея спрэч-
й .

Аб неабходнаей паляпшэння 
стилю работы парткома zaeapuni 
р ceaix выступлениях камуйсты  
тт. ФАКТАРОВ1Ч  Z ГЕРАС1- 
МЕНКА.

Сакратар партбюро матэматыч- 
нага факультэта тав. САМСОНАУ 
спышуся на недахопах у рабоце 
факультэта.

Аб тым, што рашэнш сходау 
n ae iH H u  выконвацца, а не заста- 
вацца тольй на паперы, сказар  
камушет ВОЛК-

У спрэчках вы стуту  гаксама  
першы сакратар Леншскага рай
кома партьи города Мшска тав. 
ЦЫ ГАНКОУ. Kaai у Мшску праходзш  чар-

У спрэчках вы ступш  таксама  говыя парТЫ; матч—рэванша на 
камуйсты ЗАЗЕКА, М А лА пt l \ ,  званне чэмшёна свету па стакле- 
А Н Ц Ы Ф ЕРА У , рэктар ушверитэ- тачнь1х шашках, шашачная сек
та А. Н. СЕУЧАНКА.

- о -
Сход прыняу разгорнутую по

станову, у якой порнасцю адоб- 
рыр рашэнш XX II з ’езда партьи. 
Камуйсты уй верй тэта рсприням  
ix як й р арй ц тва  у сваёй далей- 
шай рабоце.

Абран новы склад парткома, ку- 
ды увайшлZ:

А. Н. Сеучанка 
А. Е. Бураусю 
I. М. 1гнаценка 
Т. Е. Д ударава 
Г. Г. Герааменка 
Г. I. В аальева 
Ф. Т. Рымша 
I. Е. Разл1ванау 
I. П. Зяцькоу 
Р. А. Малюков 1 ч
А. Е. Шкляр
С. В. Кал1шэв1Ч
A. А. Галауко
B. I. Старавойтау 
Р. В. Булацк 1

Сакратаром парткома 
Т. Е. ДУДАРАВА.

цыя ун 1 верс 1 тэта зап р аал а  чэмгпе- 
на свету В. Шчогалева прыйсщ на 
сустрэчу з шашыстам1 БДУ. I ён 
згадз!уся.

Нягледзячы на тое, што аб ’ява 
аб сустрэчы з ’явшася тольк 1  у 
суботу, у нядзелю 21 аудыторыя 
Х1мкорпуса была заполнена да ад- 
казу аматарам1 шашак. Большасць 
прысутшчаючых ф !зш  i матэма- 
тык 1 . Прыйиш да нас i студэнты 
шшых шетытутау.

Перад сустрэчай я спытау у 
Шчогалева: «Н а кольк1 дошках
будзе праходзщь сеанс?». «Кольш 
будзе», — адказау ён. Я растлу- 
мачыу, што зашеалшя на гульню 
больш, чым мы маем дошак. А 
дошак—55.

Сустрэча пачалася гутаркай чэм
шёна свету, у якой ён расказау 
аб развщ ш  стаклетачных шашак 
у СССР, аб першынстве свету, 
дзе ён заваявау  званне чэмшёна, 
аб таленавыым шашысце з Сене
гала Баба Ci. •

Затым адбыуся сеанс. Гэта быу 
самы вялМ  сеанс у рэспублщы за 
за  апошш час. Першыя вы нш  был1 

абранау  карысць чэмшёна свету. Але 
вось першаразраднш Н. Лепешын-

CKi згуляу ушчыю. I як кажуць, 
з яго лёгкай pyKi,  пачалкя выи
грыши. Выйграл1 студэнты ф1з1Ч- 
нага факультэта I. Берташ,
В. Матвеянок. Агульны лж 45:10 
у карысць чэмшёна свету.

Пасля сеанса студэнтам, як1я 
перамагл1 чэмшёна свету, был! 
уручаны KHiri з аутографам1 В. 
Шчогалева.

Г. ДРАБУШ ЭВ1Ч,
кандыдат у майстры па шашках.

НА 3 ДЫ М КУ: момант сустрэчы,

О  -------------------------- «

гаюць кафедрам, асшрантам у гэ- 
тай справе.

У сувяз1 з гэтым нам здаецца, 
было б мэтазгодным паставщь пе
рад адпаведным1 органам! питан
ие аб выданш перыядычнага ча- 
c o n ic a  «B ecH iK  Беларускага дзяр- 
жаунага уш вератэта 1мя 
У. I. Ленша».

Маецца шэраг недахопау у ci- 
стэме навучання асшрантау. На- 
пэуна, nixTo не будзе аспрэчваць 
важнасць ведання навуковым1 ра- 
ботншам 1 зам еж ны х"м оу. Гэтая 
справа в'З^унтв'ёрсТтэце пастаулена 
вельм 1  кепска. Асшрантам для 
вывучэння замежных моу адво- 
дзщца 50— 100 вучэбных гадзш. 
Усё гэта плануецца на першы год.

A cn ipaH T  па-Г э та  га  патрабуе ж ы ц ц ё
Падрыхтоука навуковых кадрау 

з ’яуляецца справай пастаянных 
клопатау партьи i урада.

За пасляваенныя гады на ка
федрах уш вератэта падрыхтава- 
на значная колькасць здольных 
маладых навуковых работшкау. 
Аднак у святле патрабаванняу, 
як 1 я ставяцца перад вучоным1 у 
пстарычных рашэннях XXII з ’езда 
КПСС, нашы дасягненш у галше

Taica Адамов 1 ч ужо трэц! год 
займаецца у асшрантуры па спе- 
цыяльнаоц неаргашчная xiM ia.  
Яна паспяхова працуе над рабо
тай «Разлажэнне суасаджаных 
пдравошеау».

НА ЗД Ы М КУ: Т. Адамов1ч вядзе 
наз!ранн 1 за змяненнем тэрмагра- 
в!яметрычных крывых.

Фота Л. КУЗЬМ Щ КАГА 
i Ч. ЯКУБОВ1ЧА.

падрыхтоуК1 навуковых кадрау 
вельм 1 сшплыя. Партыя ставщь 
задачу весщ навуковыя даслед- 
ванш больш мэтанаиразлна з тым 
разл 1 кам, каб наша айчынная на- 
вука заняла перадавыя пазщьп ва 
yci.M свеце, ва y c ix  напрамках на- 
ByKi i TBXHiKi. Адным з сродкау 
выканання гэтай заданы з ’яуляец
ца адкрыццё шырокага доступу у 
навуку малэдым Плам.

У святле гэтых патрабаванняу, 
на нашу думку, трэба перагле- 
дзець i удасканалщь справу Ki- 
раун1цтва работай асшрантау. 
Для гэтага дастаткова прывесщ 
таступны прыклад. За 1959— 1961 
ады a c n ip a H T y p y  скончылГТ?"ча- 

таве1?Г~7ШаТгатгоп- - ^  
голькг^ТТП:этае~ст£Гн'СТв1шча нельга 
тлу^/ачыць тым, што склад асш 
рантау слабы, што аапранты дрэн- 
ча адноалшя да c B a ix  абавязкау. 
Галоунай прычынай так1х вышкау 
з ’яуляецца зуПм ненармальнае 
станов1шча з справай публжацьп 
навуковых даследванняу маладых 
вучоных. Спашлёмся на факты.

У 1959— 1961 гадах закончил! 
a c n ip a H T y p y  Федзюкова, Платонау, 
Рабкоу, Гусеу i !ншыя. Яны пас
пяхова здал1 кандыдацк! MiHiMyM, 
падрыхтавал! артикулы, брашуры 
па тэмах дысертацый. Усё гэта ат- 
рыыала станоучую ацэнку кафедр. 
На гэтым i заканчваецца навуко- 
вы рост маладога вучонага, а па- 
чынаюцца nomyic i,  яыя цягнуцца 
гадам!, выдавецтва, дзе б можна 
бы то надрукаваиь сваю работу. 
Кожны, хто заканчвае a cn ip a H T y 
py,  думае тольи аб гэтым. Такое 
становш ча склалася, в!давочна, 
таму, што навуковая частка, ад- 
дзел асшрантуры мала дапама-

В1 нен выву- 
чыць за тэ

ты час мову, пры гэтым абавязко- 
ва здаць 600 тысяч так называе
мых знакау замежнага тэксту. 
Нам здаецца, што гэта заганная 
практыка. H in o r a  добрага з гэтага 
не атрымл!ваецца. A cn ipaH T  i час 
трацщь, i мову ведаць пры такой 
астэм е не будзе. Лепей было б 
вывучаць замежную мову" на пра
цягу трох год, значна павял!чыу- 
шы колькасць вучэбных гадз!н. 
Гэта справа тэрм!новая. Думаеи- 
ца, што рэктарат вынесе адпавед- 
нае рашэнне.

Мнопя acnipaHTbi скардзяцца на 
тое, што у перыяд навучання не- 
дастаткова практыкуецца пасылка 
i x  у вядучыя вну i навуковыя 
цэнтры Масквы, "'Лен!нграда для 
азнаямлення з навейшым 1 даецг- 
ненням1 навук1 i тэхшю. Гэта Hi у 
як!м разе не прышжае аутарытэт 
нашых кафедр. У нас таксама ёсць 
чаму павучыцца. Абмен вопытам, 
творчыя дыскусп па важнейших 
праблемах будуць садзейшчаць 
больш якаснаму узроуню падрых- 
ToyKi навуковых работьпкау.

На нашу думку было б мэта
згодным стварыць партыйныя i 
камсамольск1я групы пры пярв1ч- 
ных арган!зацыях, pi пры партко
ме.

H aM i закрануты толью асобпыя 
бага вучобы a c n ip a H T a y .  На самай 
справе гэтых пытанняу значна 
больш. Неабходна у бл1Ж-1Й'чы 
час даталёва абмеркаваць пытлн- 
Hi падрыхтоуга навуковых кадрау 
праз a c n ip a H T y p y ,  значна палеп- 
шыць KipayH ipTBa  работай асш 
рантау.

В. ПЯТУШКОВА,
аейрантка кафедры дыялектыч- 
нага / гктаричнага матэрыял1зму.

Рэдактар М. Ц1КОЦК1.
Наш адрас:

MincK, YniBepciTanKi гарадок, б1якорпус, 31. Тэлефон 2-07-19. 
Друкарня выдавецтва МВСС i ПА БССР.
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