
З і і о е а я  с е с і я  на п а р е з е .  Як  т у  р ь і х і у е ш с я  д а  яе?
У партийных 
арганізацьіях

„Пагаворым пра лбкцыкх..и
Такую фразу можна пачуць амаль на кожным пасяджэнш  ка

федры исторьи фшасофп ! л о г ш . Тут уж о стала традыцыяй с 'стэ- 
матычна абмяркоуваць поспех! I недахопы у выкладанш, сумесна 
рашаць надзённыя задачы вучзбнага працзсу.

Гэтым1 дням! пасля калектыунага наведвання лекцьн М. В. Ро- 
жына «А рхн эктура  як шд мастацгва» на кафедры адбылася вялшая 
размова не толы а пра змест I метадычную каштоунасць гэтай лек- 
цьп, але I пра выкарыстаннс наглядных дапаможш кау па зстзтыцы, 
зтыцы, навуковаму атэгзму I па шшых дысцыплшах. У кастры-.н.ку 
I лктападзе на пасяджэииях кафедры дэталёва абмяркоувалшя лск- 
цьп дацэкта М. I. Крукоускага («Ф ^ ч н а я  прыгажосць чалавека»), 
старшага выкладчыка Р. М. 1льшоускай («1ндуктыуныя вы вады ») 
1 дацэнта А. А. Б1ралы («М атэры ял!зм  Людвша Ф ейербаха»),

Важна падкрзслщь, што ш раунщ тва кафедры (загадчык— доктар 
ф ;ласоф айх навук, прафесар 1. М. ЛушчыцкЦ актыуна прыцягвае 
асшрантау да абмеркавания лекцый 1 шшых пытанняу. Яны наву- 
чаюцца у старэйшых таварышау, як трэба працаваць над тэкстам! 
лекцый, як чытаць праграмны матэрыял студэнтам.

Кафедра псторьй ф!ласофп I ло: 1к! спецыяльна абмеркавала 
пытанке аб падрыхтоуцы да правядзення зкзаменацыйнай сес!!.

Першакурснікі рыхтуюцца
9 гадзін раніцьі... У тэты момант сія. Д обра  вывучаная тэорыя, па- 

пусцеюць калідорьі вучэбных кар- цверджаиая на практыцы, павінна 
пусоу універсітзта, сц.хае гоман быць залогам таго, ш то экзамены 
у прасторных аудыторыях. Ідуць будуць здадзены паспяхова. 
заняткі. * У суседняй аудыторьй прахо-

Гіануе цішьіня і у корпусе, дзе дзіць калеквіум па анатоміі рас 
заіімаюцца студзнтьі-біелап. За- лін у трэцяй групе 1 курса. Ц і- 
глянем у адну з аудыт^рый. За кава, дакладна аб будове клеткі 
иевялікімі акуратньїмі столікамі, расліпьі расказвае Антанша Лукі- 
застауленьїмі прзпаратамі, сх.лі- на. Адна за адной адказваюць 
ліся над мікраскопамі галовы. Г э- В. Крымава, Г. Емяльянава, 
та у студэнтау першай групы Т. Бандарчук і іншьія. Адказы 
1 курса ідуць практычныя занят- поуныя, доорыя. Яшчэ б! Усё ж 
кі па заалоп і бесхрыбетных. За гэта добра знаёма, вывучаиа па 
адным са столікау працуе в ’етнам- практыцы, разгледжана пад мік- 
ка Д о Тхі Ж анг. Побач з ёй — " раскопам.
беларускі студэнт Аляксандр Вас- В вялікай цікавасцю рыхтуюцца 
кабоеу. За другім столікам і'л а - у групах першакурсшкау да семі- 
дзімір Хомбак нешта тлумачыць парау па гісторні КПСС, да прак- 
двум в’етнамскім студэнтам. Ідзе тыкумау па хіміі. П адрыхтоука да 
дзелавая размова, канешне, шэп- зімовай сесіі ідзе поуным ходам, 
там, каб не перашкаджаць астат- Таму і у чытальиай зале, і у б .б- 
нім. ліятзцьі, і у кабінетах цппер за-

3  цікавасцю вывучаюць студэн- усёды можна сустрэць першакурс- 
ты прадстаунікоу класа прасцей- нікау біяфака. 
шых. Хутка уж о зал,кі, а там —  
першая у жьіцці студэнцкая се- Ж . Л Я ХА В А .

»Ріетфак свой 
родны 

не забудзь!.»“
Апош ні званок... Як толькі ён 

празвінеу, у се  студэнты пятага 
курса гістарьічнага факультэта 
пад аплодисменты сабрауш ыхся у 
зале студэнтау малодш ых курсау  
і выкладчыкаг) падняліся на сцэну. 
Старосты курса Галкоускі і Ьла- 
гуш у  апошні раз праверьілі. пры- 
сутных: Атрошчанка — ёсць, Ба 
раноускі — ёсць, Дзянісава  — 
гсць...

Усе у  зборы. Устанавілася ці- 
аіьіня. І раптом — знаёмая мело- 
ЭыЯ' Ліля Краучанка і Міша Тка- 
чоу запелі студзнцкую песню і зя- 
кружьіліся у  танцы пары.

«Если б из тысячи квартир
М не сейчас лю бую  предложили,
Я бы  взял просторную, как мир,
Ту, гд е  первокурсниками

жили» ,—

чытае Л ариса Іванова. Яна пра 
нікнена гаворьщ ь аб пройдзеных  
студзнцкіх гадах, і рсім нам стале, 
хры ху сумна.

I  зноу песня. Спяваем усе. Тэте 
ж наша песня, і склалі яе нашы 
пяцікурсніцьі Ала Бітова і Ліля 
Краучанка:

Давай, педагог , потихонечку
трогай,

Истфак свой родной не 'забудь'...

Ці ж можна калі-небудзь за- 
быць гэтыя цудоуны я, непаутор 
ныя гады  студзнцкія, сваіх иы- 
кладчыкау, сваіх сяброу?

Бьілі на вечары і смещныя « не- 
паразуменні», як, наприклад, "Ча 
сам перад кросам». У гэтай ецэн- 
цы-жарце показана, як раптам 
перад кросам чалавек захварэу і 
выратаваць яго можа толькі «да  
ведачка».

Самы вьісокі юнак на нашим  
курсе  —- Міша Ткачоу. Ен— добры  
сябра , на цаліне працавау, волей
боліст добры, А тут яшчэ нас 
уразіу: так задуш эука заспявау, 
иіто заслухаліся усе.

Зноу аплодисменты. П ерш акурс
нікі уручсіюць вьчгускнікам кветкі. 
Виступає першакурсніца ) Кака 
Каузуновіч. Яна гаворыць, што но
вое папауненне з гонорам при- 
ні.чае эстафету і прыкладзе у .е  
сіли, каб ва усім быць першими. 
Г орача павіншавау вьіпускнікоу 
дж ан факультэта Пётр Захаравіч 
Савачкін.

Апошні звонок. Ен ніколі не 
забудзеіща...

Нора НЕРАБЕЕВА.

З жыццём
звяраючы крок

Сто^ пяцьдзесят друкаваных ар- М1 старога у свядомасщ  людзей, 
кушау — такая навуковая пра- пытанш умацавання друж бы  па- 
дукцыя за адзш толыи навучаль- м!ж народам! ! шш. Характэрна, 
ны год ! аднаго толыи факуль- што ! дакладчык, I вы стутуш ы я 
тэта — пстарычнага. Тут ! збор - у спрэчках камушеты гаварыл! аб 
к;к дакументау «Руска-беларуск1я гэтых праблемах не у вогуле, а 
сувяз1 X V I— XV III стагоддзяу», I канкрэтна указвал! на задачы 
падручшк па г!сторьй БеларуН кожнай кафедры. Яны адзначал!, 
для еярэдняй школы, ! буйныя што ш щыятыва навуковых работ- 
манаграф!! па в я л т х  праблемах н!кау у  пастаноуцы I даследаванн! 
11старычнай навук!, ! асобныя актуальных тэм горача падгрым- 
працы па канкрэтных актуальных л!ваецца на факультэце, вучоным 
праблемах даследаванняу. Усе саветам. Так, ухвалены першыя 
надрукаваныя матэрыялы атрыма- крок1 кафедры нозай ! найноушай 
л: добрую  ацэнку. псторьн па падрыхтоуцы спецкур-

У «палку» выкладчыкау узрас- са аб развщц! ! умацаванн1 адз!н- 
ла колькаедь вучоных, як!я маюць ства кра!н сацыял!стычнай садру- 
сгупен! дактароу \ кандыдатау жнасц!, прапановы кафедр гра- 
навук, павыс.лася паспяховасць м адсю х навук па л!кв!даванню 
студэнтау. Цяпер кафедры узялЛ дубл!равання у выкладанш асоб- 
ка узбраенне найбольш дзейсныя ных дысцыпл!н. Карацей кажучы, 
формы работы па падрыхтоуцы на факультэце створаны усе умо- 
высокаквал1ф!каваных спецыяль вы для творчай дзейнасц!, для но- 
стау. вых пошукау у паляпшэннг вучэб-

I здавалася, што на партсхсдзе нага працзсу. 
факультэта, на яшм з дакладам Але, бадай, самым знамяналь- 
аб стане вучэбнай ! навукова- Ным на сходзе было тое, што ка- 
даследчай работы у святле ра- мун1сты на увесь голас загавасы- 
шзнняу чэрвеньскага Пленума ДК л1 аб неабходнасщ  шырокага уця- 
КПСС выступ!у дэкан П. 3 . Са- гнення у навукова-даследчую ра- 
вачшн, м.жвол1 прагучыць мело- боту  студэнтау. Канешне, ! раней 
дыя самазаспакоенасц!. Ганарыц- гаварылася пра гэта, \ раней мно- 
ца сапрауды ёсць чым; поспех! у гае раб1'лася у гэтым напрамку. 
выканан!н дырэктыу партьп на д ле трэба было паслухаць высту- 
факультэце не малыя. Прадстау- паушых — сакратара партбюро 
н ш  кожнай кафедры магл|' б зра- т. I. Прытыцкую, загадчыка ка- 
б!ць па вял!каму садакладу аб федры г!сторьй БССР Л. С. Абе- 
сва!х поспехах. цадарскага, дацэнтау У. В. Ца-

Аднак на сходзе не было н 'вод- кукова, Д . Б. Мельцара 1 шшых, 
нага выступлення-самасправазда- каб упэун'цца, што такой паста- 
чы, не было д оу п х  прамоу. Д зе- ноук! пытання раней не было, 
лавая крытыка, ясныя \ чотк!я Зноу ж а яна падказана сам!м 
прапановы — вось што было ха- жыццём. Трэба, адзначалася на 
рактэрным. I гэта таксама знамя- сходзе, каб пытанш навукова-да- 
нальна, гэта таксама паказчык следчай работы студэнтау стал! у 
роста факультэта у цэлым ! яго цэнтры уваг1 дзейнасц! партый- 
навуковых кадрау. най, камсамольскай ! прафсаюз-

Паусядзённа звяраць свой крок най аргангзацый.
з патрабаванням! жыцця — да у  якасц! бл!жэйшай задачы па-
гэтага кл!ча партыя кожнага са- стаулена патрабаванне хутчэй за- 
вецкага працаун!ка. Звяраючы вяршыць арган!зацыйны перыяд 
свой компас з задачам! дня, ка- у стварэнш  студэнцш х навуковых 
мун!сты г!старычнага факультэта гурткоу, дэталёва разабрацца з 
гаварыл! пра тое, што некаторыя курсавым! работам!. Кафедрам на- 
тэмы, узнятыя чзрвеньск1м Плену- лежыць дамагацца, каб студэнты 
мам ЦК КПСС для даследавання, смялей был! у выбары тэм дяя 
яшчэ слаба распрацоуваюцца. Ак- даследаванняу. 
туальным! з ’яуляюцца стварэнне Сход вызначыу каикрэтныя за-
псторьй гарадоу, калгасау, прад- дачы факультэта у навукова-да- 
прыемствау, вывучэнне праблем следчай рабоце ! барацьбе за па-
нацыянальна-вызваленчага руху, ляпшэнне вучзбнага працэсу. Пры- 
барацьбы двух !дэалогш . Асабл!- нята добрае раЛиэнне. За !м па- 
вую значымасць цяпер набываюць в!нны пайсш справы, 
тэматыка барацьбы з перажытка- м . 1ВАНОУ.

ЧАС—БАГАЦЦЕ
Кал1 на горад апускаецца вечар, Нам, вячэрн1кам, задаюць часта 

аудыторьй у 1йверс!тэта запаунл- пытанне: «Я к  вы паспяваеце ву-
юць студэнты-вячэргпк!. 1х соп и  чыцца ! працаваць, кал! адпачы- 
у аудыторыях гэтага вял!знага ваеце?». Яшчэ на першым курсе 
будынка. выкладчык1 нас папярэджвал!:

...Аднойчы пасля званка у нашу «Вучыцеся размяркоуваць своп 
удыторыю увайш оу прадстаун1к час- ” ас ваша багацце. Цашце
‘ ______•________  .  " ________ К О Ж Н У Ю  М ы  П П Ы Н Я Л !

аудыторыю
з камітзта камсамола.

пісаць жадаючых у гурткі мастац- 
кай самадзейнасці, —  аб ’явіу ён.

вельмі мала вольна га часу.

п А  ^Д Ы М К У : група студэнтау 
: курса аддзялення радьшфіз.кі і 
>лектронікі рыхтуецца да экзаме* 
іацьійнай сесіі.

Фота В. И А В А Ж Ы Л А В А .

ННІГА ВЫНЛ1НАЛА ШЧЫРУЮ 
РАЗМОВУ

Перад нашым гргмад.ствам цяпер стаіць задача выхоуваць но- 
вага чалавека, чалавека, які у сваім жьіцці будзе кіравацца мараль- 

:ным кодзксам будауніка камуиізма. Выхаванне такога чалавека — 
'справа школы, вну, бацькоу, усёй грамадскасці. У рамане «Р ассу- 
Ідзіце кас, лгадзі» А. Андрэеу і паставіу гэтае пытанне. 1 назван 
І.амана заклікау чытачоу выказаць сваю  думку пра лес герояу кнігі.

Студэнты універсітзта адгукнуліся на тэты заклік аутара і з да- 
памогай кафедры рускай літаратурь: і работнікау бібліятзкі гзтьімі 
днямі правилі цікавьі дыспут па нніге А. Андрзева.

А. Д РА З Д О У С К І, 
аупрацоунік бібліятїкі.

кожную хвіліну». Мы прьінялі 
-г , , ,  да увагі гэтую параду, і усё ж
Таварышы! Мне даручана за- спа4 тку „ аїі/ бьіло ^ л ь м і  цяжка.

Кожньї дзень работа ля станка, 
ва установе, а увечары — вучоба. 

замаучау. _ Спрау не пералічьіш, а потьім за-
Маучалі і мы. І вось чаму. Ка- лікі) экзамены. Паступова выпра-

пєшне, сярод нас бьілі жадаючыя цоуваліся вызначаныя навьїкі. «Не
■у'дзельнічаць у мастацкай сама- губляць дарэмна часу», -— гэтыя
дзейнасці. Але у нас вельмі і словьі сталі дзвізам. Нават на

абедзенным ‘ перапынку не развіт- 
ваешся з кнігай.

Цяпер, иягледзячы на сваю за- 
нятасць_ студэнты нашай групы 
знаходзяць час, каб пайсці у 
тэатр, у кіно, сабрацца разам, па- 
гутарыць, паспрачацца. Аб чым 
спрачаемся? Ды аб усім : абмяр- 
коуваем апошнія навіньї, навінкі 
літаратурьі, спектаклі. Гаворым 
пра жыццё.

Так і праходзіць дзень: працуєм, 
вучымся, думаєм, спрачаемёя. І 
пасля цяжкага працоунага дня— 
зноу падручнікі, канспекты, праца. 
Иозна не гасне святло у пакоях 
вячзрніка^. .

Галіна Г А Р Б А Т А В А , 
студен тка вяч, аддд, 
ж урналістм кі.
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Зара свабоды разгараецца К І Н О

Кенія — краіна, з якой мы, тры 
студэнты, прьіехалі вучыцца у 
Савецкі Саюз, больш шасцідзеспц; 
год  была англінскай калон'ян. 
Брьітанскі урад спачатку накіроу- 
вау у Кенію місіянерскіх прапа- 
ведкікау. каб падрыхтаваць глебу 
для захопу маёй радзімьі. Гэтыя 
людзі амаль бясплатна куплялі 
самыя багатыя прыродныя землі. 
Яны захапілі вялікую частку леп- 
шых земляу, адцясніушьі кеніііцау 
на поудзень або на поунач краі- 
ны — у пустынную частку яе. 
Многім кенійцам прыйшлосп пра
цаваць на англійскіх палетках, 
атрымоуваючы за сваю цяжкую 
работу грашы.

Кенїйскай моладзі у тон час бы
ло цяжка атрымоуваць веды, таму 
шго тады у краіне было вельмі 
мала школ. Ды і у гэтых школах 
маглі вучыцца толькі дзеці белых. 
Для кеніііцау рабілі спецыяльныя 
школы, але вучьілі у іх вельмі 
дрэнна. Кенійскаму народу было 
вельмі цяжка жыць!

Наш правадыр Д ж ом а Кеніята 
(цяпер прзм’ер-мін'.стр Кенії) ву-

чыуся у Англії. Калі вярнууся на 
радзіму, у краіне была створана 
першая Кенійская Афрыканская 
партыя, якая узначаліла барацьбу 
з англійскїмі захопнікамі. У 1952 
годзе пачалося паустание пад кі- 
рауніцтвам Д . Кеніята. Актыуна 
удзельнічала у барацьбе за на- 
цыянальную незалежнасць кеній
ская моладзь, на чале якой етапу 
Д эдаи Кімаці. Англічане ж орстка 
падавілї гэтае паустанне і многіх 
маладых патрыётау, у тым ліку і 
Д . Кеніята, кінулі у турмы: М но- 
гія з г.аустанцау загїнул1, але ке- 
нійскі народ працягвау барацьбу, 
якая і прывяла да перамогі.

Цяпер мая радзіма мае свой на
циональны урад. Яшчэ у 19Є0 го
дзе была створана новая, модная 
Кенійская Афрыканская кацыя- 
нальная партыя, якая і цяпер кі- 
руе кенійскім народам. У гэтую 
партыю уваходзіць і арганізацьія 
моладзі. М оладзь будує дамы, 
маеты, школы, інстьітутьі, шмат 
увагі удзяляе адукацьіі дзяцей, 
лікв: даванню непісьменнасці.

Англійскія імперьіялістьі з усіх

ШЧЫРА КАЖУЧЫ
У кожную навучальную устано

ву паступаюць, каб вучыцца —  
ісціна, якая вядома усім . З такой 
жа мэтай паступалі ва універсітзт 
і мы, цяпер уж о студэнты трэця- 
га курса аддзялення журналістьі- 
кі. Пачьшалі мы з вялікай ахво- 
тай і не меньшай цікавасцю: у 
першыя дні заняткау у  аудьіторьіі 
нават не хапала сталоу і крзслау. 
Але з часам запал наш пачау сла. 
бець, а потьім многія зусім вы- 
дахліся. Не хапіла пораху.

1 усё ж трэба сказаць, ш то пер- 
шы семестр закончыуся для нас 
паспяхова. З групы у трыццаць 
чалавек не здалі экзамена толькі 
двоє. У другім семестры хвароба 
пачала прагрэсаваць, і уж о у ча- 
цвёртым семестры сесію  не здалі 
дзесяць чалавек з дваццаці пяці. 
Прычым большасць па двух пред
метах, а Холад і Філімонау нават 
па трох. Ды гэта і не дзіуна. По- 
спех жа на экзаменах поуиасцю 
залежыць ад таго, як студэнт 
займаецца на працягу семестра. 
Не дарэмна ж гавораць: што па- 
сееш, тое і пажнеш.

Чаму Холад, Філімонау і іншьія 
своечасова не здалі, напрыклад, 
экзамен па гісторьіі партьіі? З ча- 
гырох разоу здачы залікау і эк- 
заменау па гэтаму прадмету з 

-пєрш ага разу яны здалі толькі ад- 
нойчьі, а то рабілі і па два захо
ды. Гэта не простая выпадковасць. 
На семінарскіх занятках яны бы- 
лі, як госці: або не бьілі падрых- 
таваны да іх, або (так было час- 
цей) уцякалі з іх. Вьікладчьікі, 
зразумела, папярзджвалі іх, заклі. 
калі да сумлення студэнтау, але 
часта студэнты заставаліся глу- 
хімі да разумнага голасу. Вын.к 
не замарудзіу адбіцца...

Не лепш справы і па іншьіх 
прадметах. Д зесяць чалавек пера- 
здавалі экзамен па гісторьіі за- 
межнай літаратурьі толькі таму, 
што яны не палічьілі патрэбным 
прачытаць тэксты вывучаемых 
творау. 3  той ига прычыны нека- 
торыя студэнты пераздавалі і эк 
замен па гісторьіі рускай літара- 
туры.

Памылак і пралікау за два кур
сы намі было дапушчана шмат, і 
з іх трэба было зрабіць належны 
вывад.

Ці зроблен ён? Давайце, пагля- 
дзім.

Эдуард ЗУБРКЦКІ
*

Снягі... Снягі...

Заснеж аныя сосны  

У цяжкай задуменнасці стаяць

I мараць аб зялёных  

Ц ёплых вёснах,

Што дзесь гасцююць у  чужых

краях.

Парой пад ветрам узды хнуць

гАЫ§0№,

Трзці курс некаторыя пачалі з 
недаравальным раунадушшам: 
«А х. абы як...». «А бы  як» і прывя- 
ло да таго, што Н овікава атры- 
мала вымову за сютэматычныя 
пропускі заняткау, Філімонау быу 
на грані пауторнага навучання на 
другім курсе за няздачу'экзамена 
па гісторьіі КПСС.

П ропускі заняткау у гэтым се
местры прьінялі катастрафічньї 
характар. 5— 7 студэнтау —  весь 
звычайная колькасць прьісутніча- 
ючых на лекцьіі, а 10— 12 —  гэта 
уж о свята у нашай групе, якая 
налічвае 25 чалавек. Такое ж ста-, 
новішча і з семінарскімі занят- 
камі.

У гэтым семестры мы пачалі вы- 
вучаць палітьічную зканомію. 
Прадмет складань! і вельмі неаб- 
ходиы для нас, будучых журналі
ста^. Але вось уж о двойчы па ві- 
не студэнтау семінарьі не адбьілі- 
ся. 5 лістапада на заняткі прый- 
шлі толькі 5 чалавек. а 19 ліста
пада на семінар засталіся троє! 
А  дзе ж, спытаеце вы, астатнія? 
Некаторыя зусім не з ’ явіліся. А 
тыя, хто прыйшоу на першую лек 
цыю, пайшлі —  хто на сустрэчу з 
пісьменнікамі, хто дамоу.

Наведванне заняткау стала не 
абавязковым для многіх студэнтау 
нашай групы. Так яны, відаць, ра- 
шьілі самі. ІІадрьіхтоука да семі
нарскіх і практичных заняткау 
таксама лічьіцца неабавязковай. 
В ось і атрымоуваецца, што тыя 
вьісокія мэты, дзеля якіх мы па
ступалі ва універсітзт, забыты 
Д зярж ава траціць грошы, вьіклад
чьікі універсітзта аддаюць нам 
свой час, а аддача пакуль што 
вельмі і вельмі малая.

Ці ж  можна мірьіцца з гэтым?
Іван КАМ БАРАУ,

студэнт 3 курса вяч. аддз. 
журналїстьїкі.

А Д  РЭ Д А К Ц Ы 1: Мы звяртаем- 
ся да аднакурснікау Івана Камба- 
рава з просьбай адказаць на па- 
стауленае ім пытанне. Сапрауды . 
ці можна далей мірьіцца з такім 
становішчам на курсе? Мы верым, 
што яно не такое уж о безнадзей- 
нае. Адначасова рэдакцыя просіць 
студзнтау-вячзрнікау інш их фа- 
культэтау расказаць, пра пала- 
оісзнне спрау у  іх на старонках 
нашай газеты.

----------------  Я

сіл стараюцца захаваць свои 
уплыу у Кенії. Таму яны пасыла- 
лі многіх кенійцау вучыцца у Ан
глію і ЗШ А, плацілі за гэта вялі- 
кія грошы.

Але наша партыя дамагаецца 
таго, каб моладзь ехала вучыцца 
у сацьіялісгьічньїя кра.кы. Гэта 
было вельмі цяжка зрабіць, бо 
англійскі урад не давау пашпар- 
ты ехаць у гэтыя краіиьі. Моладзі 
прьіходзілася збіраць грошы, 
адзенне і ісці пешшу сотні кіла- 
мєтрау, каб дабрацца да сацыя- 
лістьічньїх краін. Цяпер шмат на
ш их студэнтау навучаюцца у 
Чзхаславакіі, ГД Р, Балгарьіі, на 
Кубе і г. д., але больш за усё— 
у СССР.

Я і мае сябры жывём у Мінску 
і займаємся на падрыхтоучы.м фа
культэце універсітзта. Мы жывём 
з кубінскімі, в’етнамскїмі і савец- 
кімі студзнтамі і жывём вельмі 
дружна. Нам вельмі падабаецца 
Беларусь, мы палюбілі наш уні- 
версітзт. Тут мацнее вял кая 
друж ба паміж моладдзю многіх 
краін свету.

Мы вельмі шчаслівьія і гана- 
рымся, што наша краіна 12 снеж
ня атрымала свабоду і нацыяналь. 
ную незалежнасць. Гэта вял кае 
свята. Няхай яно будзе ке толькі 
нашим, але і вашим, дарагія са- 
вецкія сябры!

Наш штодзённы дзвіз; мір, пра- 
ца, роунасць, братзретва, друж ба 
і шчасце усіх народау!

КЕЙГЕ РОБЕРТ, 
кенійскї студэнт.

Бессмяротнасць- 
у служзнні народу

На экранах мінскіх кінатзатрау 
дзе створаны студыяй «Ленфільм» 
новы вялікі твор кінамастацтва— 
фільм «У сё застаецца людзям», 
пастаулены рэжысёрам Г. Натан
сонам па матывах п’есы С. Алё
шина.

Фільм «У сё застаецца лю дзям» 
пакідае вялікі, хвалюючы уплыу 
сваёй глыбгаёй, праудзівасцю, вы- 
сокімі мастацкімі вартасцямі і 
асабліва выдатнай ігрой любімага 
савецкага артыста тэатра і кіно 
М ікалая Канстанцінавіча Чарка- 
сава.

Кінакарціна апавядае пра савец
кага вучонага, закаханага у на- 
вуку, Дронава. Ен цяжка, безна- 
дзейна хворы. Урачы патрабугоць, 
каб ён слышу сваю работу і ад- 
пачыу хоць год, інакш гэты год 
можа стаць для яго апошнім. Але 
вучоны уж о блізкі да сваёй мэ
ты, якой ён прьісвяціу сваё жыццё 
«Калі я, згубіушьі цэлы год, не па. 
спею закончыць задуманую спра
ву, для чаго тады усё мае жыц
цё?» —  думає Д ронау. I ён рашыу 
за апошні год жыцця зрабіць 
апошні рывок наперад і перадаць 
павуковую эстафету сваім вучням. 
Д ронау пайшоу з жыцця. выка- 
наушы свой абавязак. Усёй сваёй 
дзейнасцю ён даказвае бессм ярот
насць чалавека.

Савецкі глядач не раз бачыу 
папулярнейшага артыста М . К- 
Чаркасава у ролі вучонага як на 
экране, так і на ецэне. Але асаб- 
ліва ш матбаковы і глибокі вобраз 
савецкага вучонага ён стварыу у 
фільме «У сё застаецца людзям».

Яшчэ да пачатку здымак фільма 
М. К. Чаркасау вьіетупіу у гэтай 
ролі больш двухсот разоу на ецэ
не Ленінградскага тэатра драмы 
імя А. С. Пушкіна. Мінчане не так

дауно глядзелі гэты спектакль па 
тэлебачанню. Л ю боу  Дронава да 
навукі, ахвяруючага жыццём у імя 
таго вялікага адкрыцця, якое ён 
хоча падарыць людзям, М. К. 
Чаркасау перадау шляхам пака- 
зу глыбокай нястрьімнасці героя, 
яго інтзлекта, характара. Паказ- 
ваючы Д ронава буйным планам, 
рэжысёр Г. Натансон дау гледачу 
магчымасць зразумець і адчуць 
усе перажьіванні героя, так вы- 
датна раскрытый М. К. Чарка- 
савым.

Фільм «Усё застаецца людзям» 
хвалюе, прымушае гледача думаць 
і перажываць. Чалавек усталёувае 
бессмяротнасць сваім жыццём, 
творчасцю, усім тым, ш то ён зра- 
б іу  для людзей, для будауніцтва 
камунізма —  вось асноуная ідзя 
фільма.

Асабліва вялікае выхаваучае 
значэнне мае гэты фільм для сту 
дэнтау, будучых вучоных. Ф.льм 
«У сё застаецца лю дзям » па-нова- 
му, з сучаснага пункту гледжання 
ставіць пытанне аб адносінах ву
чонага да навукі. Навука не дзе
ля навукі, не дзеля славы, не дзе
ля нажывы; павука павінна слу- 
жыць на карысць людзям. Змест 
фільма, ігра артыстау, нават сама 
назва твору падкрзсліваюць дум 
ку; «У сё добрае, ш то ты зробіш  
у сваім жьіцці, павінна належань 
людзям, што акружаюць цябе, і 
будучим пакаленням».

Я вельмі раю тым, хто яшчэ не 
паглядзеу гэты фільм, абавязкова 
пазнаеміцца з ім. Ён абавязкова 
усхвалюе, накіне глыбокае ура- 
жанне у вашай душы.

Мікалай ВЕРЖ АХО У СК І, 
студзнт-завочнік.

Цяжар абтросшы з плеч сваіх.

І доуга -доуга  чуецца навокал 

Глухі трывожны пошум. іх.

З вясной чакаюць хуткага

спаткання, 

Калі ж аурук пачне угары

звінець—

В ось так і чалавек у  краі дальнім  

Упарта cuius аб риднай старане.

С П А Р Т Ы У Н А Я Х Р О Н І К А
Т р а и н ы  я к у л і  х і м і к а у

Д ва дні праходзілі спаборніцт- 
вы прафгруп мясцкома універсітз
та па стралковаму спорту. Спа- 
борніцтвьі вьіяулялі мацнёйшых 
стралкоу з малакалібернай в.н- 
тоукі на 50 метрау і з малакалі- 
берпага пісталета на 25 мгтрау. 
Кожная каманда была складзена 
з трох спартсменау. Усяго у спа- 
борніцтвах удзельнічалі 54 чала- 
векі.

Иайбольш удала вьіетупіла 1-я 
каманда хімічнага факультэта, 
якая заняла першае мгеца. На 
другім месцы —  1-я каманда фі- 
зічнага факультэта, на трзцім —  
2-я каманда хімічнага факультэта.

ГІрьвавьія месцы у асабістьім 
заліку размеркаваліся наступним

чынам. У стральбе з малакалібер
най вінтоукі перамагла бухгалтер 
мясцкома Л. і. Левіна. Яна вьібі- 
ла 87 ачкоу 10 вьіетраламі. На 
другім месцы —  асістзнт хімфака 
С. А. М ячкоускі —  86 ачкоу, на 
трзцім —  асістзнт хімфака М. Г. 
Рафальскі —  83 ачкі.

У спаборніцтвах па стральбе з 
пісталета перамог лабараит фізіч- 
нага факультэта А. І. Клімковіч з 
вьінікам 89 ачкоу. Д ругое і трэцяе 
месцы падзялілі Л . І. Левіна і 
намесиік дэкана хімічнага факуль
тэта, кандидат навук Ф. М. Ка- 
пуцкі. У іх па 88 ачкоу.

На жаль, у спаборніцтвах не 
удзельнічалі каманды філалагіч- 
нага і матэматычнага факультэ-

Прыз— йу дачка

Так, пашанцавала выкладчыку 
аналітьічнай хіміі універсітзта 
Э. В . П аваркову! У час спаборніц- 
твад рыбаловау-аматарау па пад- 
лёднам у лову рыбы на Плеиіча- 
ніцкім водасховіиічьі, арганізава- 
ных Беларускім рзспубліканскім  
советам ДСТ  « Спартак»  у  гонар 
Дня Савецкай Канстытуцьи, ён 
апяр№аір усіх  сваіх супернікау

(а  їх было каля 700), выцягнуушы  
сікуня дауж ынёю у  35 сантымет- 
pay. Перамбж цу уручана грамата 
і прыз— si/дачка.

На здымку: самы прыемны мо- 
мант для рыбака. Гэта тая самая 
рьібіна, за якую  Э. В. Паваркоу 
атрымар прыз.

Фота А, ЛЫ К1НА.

тау, а ю ры стау прадстауляу толь
кі адзін спартсмен.

А. Л Ы К Ш ,
галоуны суддзя спаборніцтвау.

Лік у карысць 
дружбы

У мінулую нядзелю адзін з па- 
кояу інтзрната №  3 быу аддадзен 
у распараджэнне шахматыстау. 
Тут адбыуся матч па шахматах 
паміж камандамі кубінскіх і в’ет- 
намскіх студэнтау, ш то займаюц- 
ца у  нас у БДУ, арганізаваньї 
клубам інтзрнацьіянальнай д руж 
бы і рэдакцыяй газеты «Беларус- 
кі універсітзт». Каманды, у якіх 
было па 6 спартсменау, згулялі 
паміж сабой двойчы, прычым у 
другі раз ж араб ’ёука памяняла 
супернікау. Цікавае спаборніцтва 
закончылася з лікам 7Ч*:ЗЧг у ка
рысць кубінскіх студэнтау.

А бедзве партьіі вьійгралі Томас 
Гіхарра, Зддзі Вал, Арланда Лан. 
да, па а'дной партьіі вьійгралі Чан 
Дай Нгуэп, Чан Хань Май, Нгуен 
Чонг Бінь і Ф рзддзі Кабалерыя. 
Сустрэча паміж Нгуен Куанг 
Шынь і Вільфрзда Фернандесам 
закончылася пасля доугай і упар- 
тай барацьбы унічьпо. Двапацца- 
тая партыя не тулялася.

Усё гэта — тзхнічньїя вьінікі. 
Галоунае ж заключаецца у саман 
цёплай, дружалюбнай атмасферы, 
у якой праходзіла спаборніцтва. 
Пасля матча абедзве каманды да- 
мовіліся зноу сустрэцца за 
шахматнай дошкай —- на гэты 
раз у  другім семестры.

Я.уген Л ЯХАУ, 
суддзя спаборніцтвау.

Рэдактар М. ІОСЬКА.

Адрас рздакцьіі;
Мінск, Універсітзцкі гарадок, 

галоуны корпус, 212. Тэл. 2-07-19.
Друкарня Белсавпрофа.
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