
Пралетарьп ycix KpaiH, яднайцеся!

Я Пропускам для паездйЬ 
у на цалЫу бьш добрыяр 
 ̂nocnexi на экзаменах. 

лстудэнтка х1мфака Be-6 
I ра Фамша паспяховай у 
Й здачай cecii заваявала й 
Й яго. й
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ШТЭРНАЦЫЯНАЛЬНЫ
ВЕЧАР

У мапяутчай мяецже ста- 
лщы нашай рэспубтю MiH- 
ска, у «Зялёным тэатры» 
лесапарку трактарнага заво
да, адбыуся цжавы штэрна- 
цыянальны вечар. У  зале са- 
бралася шмат моладз!, дый 
не толью моладз!, але i ста- 
рэйшае пакаленне— удзель- 
HiKi Вялжай Айчыннай вай- 
ны, я тя  перажыл! maxi на- 
шэсця на нашу Радз1му ка- 
рычневай фашысцкай чумы. 
На тэты вечар была запро
шена Еялжая трупа зам ет
ных студэнтау падрыхтоуча- 
га факупьтзта нашага ужвер- 
атэта. У прамовах высту- 
паючых адчувалася таданне 
тыць заусёды у м!ры, зма- 
гацца супраць падпальшчы- 
кау вайны, мацаваць друж
бу naMim народам!.

Прамова студэнта БДУ By 
Нгок Ан иакальк! разоу пе- 
рапынялася гарачым1 апла- 
дысментам!. Асабл1ва бур- 
ныя i працяглыя был: яны, 
кал! вьетнамец выказау сло- 
вы шчырай удзячнасц! i па- 
дзяю Камунктычнай партьп 
Савецкага Саюза i Савецка- 
му ураду за бескарысл|вую 
дапамогу у барацьбе з аме- 
рыкансюм !мперыял1змам.

На вечары Bbicrynini сту- 
дэнты i з шшых заметных 
KpaiH, яшя вучацца у на- 
шым ун!верс!тэце. |нтэрна- 
цыянапьны вечар з'яв!уся 
яркай дэманстрацыяй жадан- 
ня дружбы народау розных 
кра!н i кантынентау.

В. СПЕНКАРАУ.
1ШШ11ШШШ11Ш

К А Н Ф Е РЭН Ц Ы Я
М А Т Э М А Т Ы К А У

У галоуны м  корпусе на
ш ага  уш версггэта  з 27 па 
30 чэрвен я  будзе прахо- 
д зщ ь  Другая рэспублш ан- 
ская  кан ф ерэнцы я матэма- 
ты к ау  Б еларусь Яна пачне 
сваю  работу з  10 гадзш  у  
актавай  зале.

На пленарны м  пасядж эн- 
Hi вы ступяць M iH icT p вы- 
ш эйш ай  i сярэдн яй  спе- 
цы яльн ай  адукацьи БССР 
М. В. Дарашэв1ч, рэктар  
у ш верш тэта  ц р аф есар  А. Н. 
С еучанка. 3 дакладам  «Аб 
развщ щ  м атэм аты ш  БССР 
за  50 год» вы ступщ ь пра- 
ф есар  Д. А. С упруненка, а 
доктар ф1зш а-матэматыч- 
ны х навук  У. П. П латонау 
вы ступщ ь з дакладам  
«Ацэнка ъпш м альнага аб’ё- 
му вьипчальнай работы ».

На пасядж энне запра- 
ш аю цца студэнты . а с т р а н -  
ты  i супрацоуш ш  уш вер- 
с1тэта.

Д. КЛ1МАУ.
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Р А Ш А Ю Ч Ы Я  Б  А  I
С ёлета  разам  з савец- 

KiMi студэнтам1 на роз
ных кур сах i розны х фа- 
культэтах здаю ць экза
мены каля 250 за м е тн ы х  
студэнтау  з розны х краж  
свету i кантынентау. З а 
раз на тадр ы хто уч ы м  
ф акультэц е  тры маю ць 
выпускныя экзам ены  150 
в 'етнамсю х i аф ры кан- 
CKix студэнтау.

K a a i тар аун ац ь  выжю 
экзаменацы йнай cec ii з 
першым1 :паказчыкам1 ця- 
пераш няй, то м ож на зра- 
бщь вывад, што м нопя 
студэнты  крытычна па- 
дыйшл1 да ceaix поспехау 
на з1мовых экзам енах. 
На цяпераш ню ю  cecira 
яны прыйшл1 з добрай 
падры хтоукай .

В ’етнамск1я студэнты  
падры хтоучага ф акультэ- 
та Ле Txi О ань, Нгуен 
Зуй  Чыен, Нгуен Суан 
Хан , аф ры кансю я студэн
ты Элака М арсель , Жан 
Дз!анку1ка, АлГк М вева, 
Зам бо  Эсайе i ш ш ыя, 
яю я атрымал1 раней па 
рускай мове адзнаку

добра, зар аз зд ал : вы- 
пускны экзам ен на выдат- 
на. Лепш ы я веды  т а  ф1зС 
цы прадэманстравал1 сту
дэнты  Чан Зань Л1ем, 
Ф а м  Зы онг, Нгуен Тха 
Х оа , By Тхань i 1ншыя. 
Яны атрымал1 на выпуск
ным экзам ене па ф1зщ ы 
выдатна.

П аспяхова вытрымал1 
перш ы я экзам енацы йны я 
6ai ветераны выдатнай 
вучобы Чан Txi Там, 
Нгуен Ф ы о к  Лан , Нгуен 
Л е Куан , By Нгок А н , 
Ф а м  Ki Ань .

Заглянем  на хв Ы н к у  
у ауды торы ю , каб пагля- 
д зец ь , ш то адбы ваецца 
на ладры хтоучы м  ф а
культэце у даны м ом ант.

Д о уп  кал1дор, усю ды  
на дзвярах мож на пра- 
чытаць: «Ц1шэй —  1дуць 
экзам ены ». То ту т , то  там  
перад дзвяры м а топчуц- 
ца студэнты , л1ш т раз 
заглядваю ць у канспек- 
ты , кж ж ю , уопамж аю ць 
тое , што ад хвалявання 
часам вы лятае з памяцк

Вось выходз1ць з ау-

дыторьм Лы онг Хонг 
Д ы к . С ябры  бягуць насу- 
страч, каб  лав1ншаваць 
яго моцным поцгскам , а 
ён нават рую не працяг- 
вае. У се  застываю ць у 
неразуменн1. А л е  хутка 
весялею ць, ж артую ць, 
кал1 выясняецца, што ix 
таварыш  на выпускным 
экзам ене па ф1з1цы атры- 
м ау адзнаку д о б р а ! А ле  
Лы онг Хонг Д ы к па-ра- 
нейш аму не задаволены . 
Х лопцу не паш анцавала. 
Зайш оу па пяцёрку , а 
выйшау з чацвёркай... 
Ш то  ж , здараецца i та
кое. Зазначы м тольк1, 
што крытычныя адносш ы 
студэнтау  да свайго пос- 
л е ху  —  тэта плюс яшчэ 
адзж  б ал . TaniM чьж ам 
складаем ае знайш лося i 
б удзем  л1чыць, што сум а, 
як каж уць м атэм аты ю , 
амаль не змян1лася.

Экзам ены  у сам ы м

разгары . Д ля кожнага 
яны перш за усё сур ’ёз- 
ная справаздача перад 
радз1май, народам , як1 
чакае, што станеш высо- 
каквал1ф1каваным спе- 
ц ы я л кта м , сапраудны м  
будаунж ом  ж ы цця. П ер
шыя экзам ены  паказ- 
ваюць, што пераважная 
больш асць студэнтау  тэ
та разум ев у поунай м е
ры. Асабл1ва адказная гэ- 
тая экзам енацы йная с е а я  
для за м е тн ы х  студэнтау  
падры хтоучага ф акульте
та, бо ад яе вы ж кау за- 
леж ы ць, —  б уд зе  студэнт 
наюраваны на вучобу у 
выш эйш ую  навучальную  
установу або техникум па 
выбранай спецыяльнас- 
ц!, Ц1 :не.

Рашаю чыя 6ai д ля  на- 
шых за м е тн ы х  сяброу 
п ач ал к я , i м ы  ж адаем  
iM выдатных поспехау.

Уп. ГАЛАЙША.
Кансультацы ю  па м атэматы цы  дае старш ы  вык- 

ладчын падры хтоучага ф ак ул ь тэта  Уладз!м1р 
Аляксеев:ч  М ельнж ау.

Ф ота Я у ге н а  Д анш ава.

Р Ы Х Т Ж Й С Я
Ж  Д А Р О Г Ж ,  

Ц  А  Л !  Н  И  I  К !
У тэты гарачы час, кал1 

ноуным ходам гдзе cecia, ету- 
дэнтау, як1я паедуць ка цалЬ 
ну, ш на хвшшу не пагада- 
юць думк! аб прасторных ка- 
захстаисглх стэпах, аб тым, 
як яны пачнудь узводзщь но- 
выя жылыя дамы, кашары.

У тых, хто ужо некальт 
разоу бывау на цал1не, хто 
загартавауся пад пякучым 
сонцам, набыу некальк! су- 
межных будаун1чых спецы- 
яльнасцей, узн1каюць пытан- 
Hi: што можна зрабщь, каб 
паскорыць тэмпы работы на 
будоулях, як палепшыць арга- 
гнзацыю працы, а таксама за- 
бяспечыць уйм неабходным. 
Тэты працоуны семестр сту
дэнты нашага ушверштэта 
прысвячаюць 50-годдзю Са- 
вецкай улады i таму аб’яуля- 
юць ударным. I у кожнага 
цалшнша стала больш адказ- 
насц!. Арамя таго, што праца- 
ваць прыйдзедца лепш, чым 
у м!нулым годзе, трэба дапа- 
магчы авалодаць справай 
тым, хто упершыню стане ца- 
лшн1кам.

Вось усе гэтыя i MHorifl iH- 
шыя пытанн1 будудь выра- 
шацца на сходзе цалшшкау 
атрада «Юнадтва» ф!зфака, 
HKi адбудзедца 21 чэрвеня. 
А пакуль што у штэрнатах 
)дуць старанныя прыгатаван- 
Hi да ад’езду—звязваюцца у 
стопш вучэбн!га (cecia ужо 
закончана), у рукзаш склад- 
ваецца рабочая вопратка. |, 
канешне, мнопя бяруць з 
сабой музычныя шструмен- 
ты—студэнт без п ест  i му- 
зык! не можа жыць.
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Я Ш Ч Э  А  Д  3  I Н  
В У Ч О Н Ы  С А В Е Т

Рэдакцыя газеты «Бе
ларуси ушверслэт» за 
апошш тыдзень атрыма- 
ла некальы тсьмау, дум
ка HKix зводзщца да ад- 
наго: чытачы просяць 
расказаць аб ф1лалаг1ч- 
ным вучоным савеце, ям 
створаны нядауна пры 
ф1лалаг1чным факультэ
це i факультэце журна-
AlCTbLKi.

Наш карэспандэнт А. 
Ieanoij узлу ттэрв’ю у

прарэктара па навучаль- 
най рабоце прафесара 
доктора философских на
вук В. /. Сцяпанава:

— Стварэнне новага 
вучонага савета ва уш- 
вератэце абумоулена 
некалыйлп велыуп важ
ным! акал!чнасцямк Са
мая важная з ix — 
стварыць у нашай вы- 
шэйшай навуковай уста- 
нове усе умовы для аба- 
роны дысертацый па

шырокаму колу навук i 
праблем. Да гэтага ча
су, скажам, юрысты 
не мел! магчымасц1 аба- 
раняць кандыдацюя i 
доктарск1я дысертацы! 
ва ушвератэце, што у 
нейкай CTyneHi адмоуна 
адб1валася на росце 
кандыдатау i дактароу 
навук на гэтым факуль
тэце. Дый БДУ за 
апошшя гады ператва- 
рыуся у буйнейшую на- 
вуковую установу рэс- 
публш i не тольк! рэс- 
публжк Папулярнасць 
яго з кожным годам 
расце. Таму мнопя ма- 
ладыя даследчык! жа-

даюць абараняць кан- 
дыдацк!я дысертацьп у 
нашым ушвератэце.

Вучонаму савету гу- 
MaHiTapHbtx навук было 
цяжка спрауляцца з гэ- 
TbiMi задачам!. Таму ён 
раздзял1уся на два ву- 
чоныя саветы —• гума- 
н1тарны i ф!лалаг!чны.

TaKiM чынам створан 
ва ушвератэце чацвёр- 
ты па лжу вучоны са- 
вет. Тэты факт з’яуляец- 
ца яскравым прыкладам 
росту навую у Беларус! 
за 50 год !снавання Са- 
вецкай улады, размаху 
даследчай работы яе 
навуковых кадрау. Ка-

л1, напрыклад, на ф!л- 
факу усяго некальк! год 
назад быу тольк1 
адз1'н доктар на
вук, то цяпер ix восем. 
Г1аяв!лася i вял1кая ар- 
Min кандыдатау. Таму 
Ф1лалаг1чны вучоны са- 
вет складае моцнае на- 
вуковае ядро: 44 дакта- 
ры i кандыдаты навук. 
Старшынёй яго з’яу- 
ляецца доктар ф!лала- 
пчных навук М. Г. Бу- 
лахау, намесн!к —дэкан 
факультэта журналкты- 
Ki дацэнт Р. В. Булац- 
Ki, вучоным сакрата- 
ром — О. В. Казлова.

СТВАРЭННЕ Фшалапчнага вучонага 
савета — вялжая падзея у жыцц! 
нашага yHieepciT3Ta. Тэты дзень 

назаусёды застанецца у памяц! вучо- 
ных, студэнтау не толью БДУ, але i мно- 
rix  1ншых вышэйшых навучальных 
устаноу Беларусь Адкрыццё яго у ro6i- 
лейным годзе многаму абавязвае яго 
састау, з’яуляецца ярк!м праяуленнем 
клопату роднай Камунктычнай партьп 
i Савецкага урада у справе разв!цця на
вук! i культуры. M enaeiTa такая гаворка 
вялася дням1 на урачыстым пасяджэн- 
н!-адкрыцц! Ф!лалаг1чнага вучонага са
вета. Пад гучныя апладысменты зачыт- 
ваюцца !мёны дактароу, кандыдатау на
вук, яюя выбраны членам! савета. Тут 
было названа iMH доктара фиалапч- 
ных навук, прафесара М. Г. Булахава. 
Таленав1ты вучоны выбран старшынёй 
савета. Яго намесншам — кандидат 
г!старыч ных навук Р. В. Булацю, ву-

УРАДЖАЙНЫ МЕСЯЦ
чоным сакратаром савета з яуляецца 
О. В. Казлова.

У выступлениях вучоных — словы 
адданасц! разв1‘ццю сацыял!стычнай на- 
Byxi i !дэям Камун1стычнай парты! i 
Савецкага урада, падзяка за клопаты 
аб pa3Biuui навук! бацькаушчыны.

Пасля урачыстай частк:' адбылася 
першая у ricTopbii новага вучонага са
вета абарона дысертацьп на звание 
кандыдата фшалапчных навук. Гэтага 
гонару удастоен acnipaHT трэцяга года 
навучання Вечыслау Рагойша. Тэма 
яго работы: «Паэтыка Макс!ма Тан
ка». KipayHiK дысертанта, апаненты, а 
таксама выстушушыя вучоныя дал! вы
сокую ацэнку даследаванням Рагойшы. 
Прымаецца адз!надушнае рашэнне. 

Вечыслау заслугоувае прысваення яму

вучонага звания — кандыдата ф!лала- 
пчных навук. Сябры горача в!ншуюць 
«шчаслгучыка», уручаюць кветк!, шчы- 
ра абшмаюць Вечыслава.

1так, падл!к Ф1'лалапчнага вучонага 
савета пачауся. Пакуль на яго рахунку 
толью адна абароненая дысертацыя i 
першае пасяджэнне. Але галоунае тое, 
што з 14 чэрвеня пачауся весщся 
яго слауны леташс. Наш'сан першы 
пратакол пасяджэння. А 24 чэрвеня ix 
ужо будзе больш. Прадставш да аба- 
роны кандыдацк!я дысертацьп acni- 
рант П. I. Ткачоу i рэдактар «Настау- 
н!цкай газеты» М. Е. Дастанка.

Шчаслгвай дарог1 табе, Ф!лалап'чны 
вучоны савет! Горача вшшуем прафеса- 
рау, выкладчыкау, студэнтау з гэтай 
знамянальнай падзеяй!

А. РАМАНАУ.
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ТРЫМАЙСЯ, ГЕОЛАГ!
Геолаг... К о л ь т  р а м а н ты т , к о л ь т  бадзёрай акрылё- 

насц1 выкл'гкае у душ ы  гэтае слова!.. Геолаг —  тэта перш  
за усе у  наш ым увасабленж  чалавек, яю заусёды  
у паходзе , у пош уках багаццяу зям ны х нетрау, чала- 
век, яю « аза усёд ы  пасябравау з пры родай. А ле  сёння 
наша гав'орка не пойдзе аб адкр ы ццях геолагау  у тун д 
ры i Усходняй  C i6 ipb i, аб ix буднях у гарачых пясках 
пустын| К ар а-К ум ... Гаворка пойдзе пра д р уго е — вучо- 
бу, 1бо перш чым п ай сф  «на р азведку  у тайгу» , трэба 
набыць ш мат неабходны х ведау . Яны менавгта i выра- 
шаць кам у «паехаць у гарачы Туркм еш стан» , а каму 
пры дзецца разв1тацца з п р а ф е а я й  геолага . Так, так , бо 
ужо першы год  вучобы цвёрда разм ер кавау ix на вы- 
датнж ау, тр о еч ж кау  i нават... д во ечж кау .

HiKO ra не здз1уляе у наш час тое , што з аднаго боку 
ifl3e далейш ая д ы ф ерэнцы яцы я «авук , а з др уго га  —  
мацнее i мацнее ix узае м асувязь . Там у б !ёлаг, скаж ем , 
побач са опецыяльным1 ды сцы плж ам ! вывучае вышэй- 
ш ую  м атэм аты ку , xiM iio, ф Ёзж у. Геолагам  уж о 
на перш ы м к ур се  прыйш лося сустрэцц а з х1м1яй i 
вышэйшай м атэм аты кай . Вучоба -на п р ац ягу  сем естра 
праходзш а напруж ана i старанна. Ш м ат тр эба было i 
выконваць ‘ лабараторны х работ. Дый геалапчнае ад- 
дзялев не  перш ае ва уш вер сЬ эц е , на яго будуць рауняц- 
ца астатж я , ям у пэчынаць трады цы ю  геолагау  у БД У .

У  час летняга сем естра геолап  здавал! чатыры 
зал!ю : зам еж ная мова, палеанталопя , п сто р ы я КП С С , 
фЁзвыхаванне. Здавалася , што тут жчога складанага ,ня- 
ма. А ле  м нопя геолаг! «опаты кнул!ся» уж о на перш ым 
зал!ку . 3  перш ага, як кажуць «заходу» не здал! зам еж - 
най мовы С . М . М ядзьведзь  В. А . Какоры н, С . А . Капае- 
Bin, В. А . Зуб о к , В .В . Гусарау— усяго  дзевяць чалавек. 
Тэта не м ож а не насцярож ы ць: зам еж ную  м ову геолагу 
трэба ведаць дасканала. Д ва н е за л Ы  па ricTOpbii КП С С . 
А В. В. Гусарау i А . А . Ж ук ау  аказалгся а д зж ы м |, хто не 
зд ау  залж а па reafl33 ii.

3  таю м! BbiHiKaMi дзве трупы геолагау  (у агульны м  
саставе 50 чалавек) падыйш л! да экзам енау . На ix выя- 
в Ы с я  BbiflaTHiKi. С яр о д  д ваццаф  пяц! студэнтау  першай 
трупы iM аказауся толью  адэ!н— О . С . Барысев1ч. На 
добра i выдатна 3 flani В. А . З уб о к  (вы ш эйш ую  м атэм аты 
ку i X'iMiio), С . А . Капаев!ч (вы ш эйш ую  м атэм аты ку). Чац- 
вёра студэнтау  не inepacKOHbmi .вышэй добрай адзнаю , 
але i не ад стутл1  на лазщ ы ! тр о еч ж кау . Тэта В. В. Ба- 
6 inay, Н. В. Гал-ютта, Г. М . Ге р а а м а у , 3 . Б. Л яндрас.

На старонках газеты  «Беларусю  уж в е р а тэт»  вялося 
у свой час ш мат гаворю аб ты м , што троечны опецыя- 
л !ст не патрэбен вытворчасц1, што аддача ад яго малая. 
Быць троечны м  спе ц ы ялктам -ге о лагам  не уваходзщ ь Hi 
у яю я рам кГ У  студэнтау  гэтай трупы вельм! многа 
тр о ек  па тр ох здадзены х экзам енах —  палеанталогп , xi- 
Mii, вышэйшай м атэм аты цы . ПаявЬлкя «кругленыю я» тро- 
ечнiK i: А . Г. Барэйка, В. I. Кр уко уск !, В. I. А гаф о н ау  —  
вышэй «дзярж аунай» так i не змагл1 пераскочыць.

Ц вёрды м  арэш кам для геолагау  аказалася вельм! па- 
трэбная для ix у далейш ы м ды сцы плш а— х!м1я. 13 зда- 
вальняю чых, 4 нездавальняю чы х i толью дзве  выдатныя 
адзнаю . Тры выдатна, 11 добра, 4 нездавальняю ча —  та - 
Ki дэбю т здачы экзам ена па вышэйшай м атэм аты цы . Та- 
KiM чынам па адной двойцы у перш ай трупе маюць 
Л . В. Вдавухгн, Л . Т. Гр абенж кау , а В. В. Гусарау i А . А . 
Ж ук а у  па дзве .

Зато е  у д ругой  груше геолагау  справы добры я. А дчу- 
ваецца, што калекты у у ёй падабрауся выдатны , для 
якога вучоба стала цяпер найперш ым абавязкам . М но
га цёплых слоу аб гэтай трупе гавораць i выкладчыю . 
А ле  звернем ся да ф актау . На экзам ене па палеантало- 
rii 8 выдатных адзнак i толью  тры здавальняю чы я. 7 вы- 
датны х адзнак па хгм'К. Х арактерна, што па гэтых дыс- 
цы плж ах няма ж воднай нездавальняю чай . С е а ю , зд а 
валася б, тэта прупа здасць без «параж эння», але 
I. П. Ш алудзька , А . А . М арозау , А . М. М азуркев1ч, 
па вышэйшай м атэм аты цы  атрым ал! нездавальняю чы я 
адзнак!.

Л етняя с е а я  у геолагау з ’я в т а с я  вы ш кам ix работы 
за год . Д ля ты х, у каго у з а л т о у к а х  стаяць нездаваль
няю чыя, яна стала сур ’ёзнай перасцярогай та го , што за 
дзень-два сесш най падры хтоую  да экзам ена навуку не 
адолееш , а тр эба напруж ана ры хтавацца на працягу 
усяго  навучальнага года . Толью навука дапам ож а гео
лагу пракласж  цяж кую  сцеж ку да адкр ы ццяу тайны пры- 
роды .

П. ГЛЕБКА.

1дзе пошук. Фота А. КАДЗЕТА.

РЭПАРТАЖ

IHA ПРАЦЯГУ усяго 
навучальнага года 
студэнты аддзялен- 
ня фюасофп пстарычнага 
факультета вучылкя ста

ранна. Рэгулярна наведвал! 
заняткц Яшчэ не было ш- 
воднага выпадку, кал! хто- 
небудзь з ix не быу пад- 
рыхтаваны да ceMiHapcKix 
заняткау. Наогул, аб трупе 
иожна гаварыць многа доб- 
рага.

Тут нал1чваецца дваццаць 
пяць студэнтау. Усе яны 
здал! 3aaiKi. ToabKi два1х з 
ix спаткала няудача — яны 
пераздаваль

Кал1 гаварыць пра пер- 
шакурсн1кау, лепш ix будзе 
зразумець тады, кал1 успа- 
мянем з1мовую ceciro, якую 
на выдатна здал! Аляк- 
сандр Байчароу, Mixaifl 
Вжнжау, Юрый Шынкар,

Ольга 1гнаценка — усяго 
сем чалавек.

I вось мы пераноамся у 
цяперашнюю сеа'ю. Экзамен 
па пал!тычнай SKaHOMii. 
Яшчэ не прыйшоу экзаме- 
.натар, а стол быу ужо 
прыбраны па-святочнаму. 
На 'т '— кветк!. Прыпамн 
наецца добрая традыцыя у 
школе. Там экзамен не абы- 
ходзщца без кветак.

Некальк! xeifliH... Вы- 
кладчык пал!тычнай экано- 
Mii каштал1зма Уладз1м!р 
Андрэев1ч Кулажанка за- 
прашае студэнтау у ауды- 
торыю.

Я падумау, што, як бы
вав звычайна, студэнты бу
дуць браць бжеты i садз1ц- 
ца абдумваць пытанш, але 
быу крыху здз1улены, кал1 
Аляксандр Байчароу, атры- 
маушы б1лет, нак!роуваецца 
да экзаменатара. Ён выра- 
шыу адказваць адразу, без 
абдумвання.

Першае пытанне: «Экана- 
м1чнае становг'шча рабаула- 
дальн!цкага ладу». Усё ад- 
казау без HiaKix пагрэш- 
насцей. Дапауняльныя пы- 
танн1 таксама. Саша доб- 
расумленна рыхтавауся да 
заняткау на працягу усяго 
вучэбнага года.

Другое пытанне: «Ства- 
рэнне сярэдняй нормы пры- 
бытку i пераутварэнне кош
ту тавара у цану вытвор- 
nacpi» А. Байчароу ведау 
як на памяць. У выдатных 
ведах палПэканомп кашта- 
л:зма можна было н!чуць 
не сумнявацца. Уладз1м!р 
Андрэев!ч з вял!к!м зада- 
вальненнем выводз1ць у за- 
лшоуцы студэнту выдатна. 
Адказ Сашы падбадзёрыу 
настрой выкладчыка.

АД31НАИ
Пасля яго адказвае 

Юрый Шынкар. I зноу 
выдатна. Юрый не толь- 
Ki ведае матэрыял, але 
i лапчна абдумвае кожную 
праблему, прыводз!ць пры- 
клады з жыцця, асабл!ва 
добрыя веды паказау ён 
па пытанню аб расколе све
ту на дзве супроцьлеглыя 
с!стэмы i барацьбе пам!ж 
iMi. Як добра эрудыраваны 
чалавек у гэтых аднос!нах, 
ён назвау прычыны, як(я 
сведчаць аб частых крызь 
сах кап1тал!стычнай астэ- 
мы, аб росце беспрацоунас- 
ць Юрый дасканала раска- 
зау аб тых перавагах, як!я 
мае сусветная сацыялютыч- 
ная cicT3Ma над кашталш- 
тычнай.

Пакуль !дзе экзамен, мы 
перанясемся у м1нулае ад- 
дзялення фжасофп — будн1' 
студэнтау да cecii. Шчыра 
кажучы, першакурсн1'к!
з’яуляюцца прыкладам для 
MHorix аддзяленняу i кур- 
сау г1старычнага факультэ- 
та. Тэта не значыць, што 
тут сабралася толыи здоль- 
ная моладзь. Яны усе тут 
аднолькавыя. Старанная ву
чоба на працягу усяго се
местра. Гэтую акал!чнасць 
не адшмеш у ф!лосафау.

Акрамя заняткау, яны 
прымаюць актыуны удзел у 
грамадсмм жыцш. Мы не 
раз бачьиц на сцэне у акта- 
вай зале ун!верс1тэта Юрыя 
Шынкара. Ён удзельн1к ан
самбля народных шстру- 
ментау yHiBepciTBTa. A Mi- 
ха1л BiHHiKay займаецца у 
канькабежнай секцьп. Мо-

- жа, пройдзе пэуны час, i 
ён, як зараз Уладз1м1'р Но- 
в!кау, яю займаецца спар- 
тыунай хадзьбой, таксама 
атрымае сярэбраную медаль 
на рэспублжансшх спабор- 
н!цтвах.

Камсорг першага курса 
Надзя Беляков!ч — член
КПСС. Яна у асноуным
расказвае аб камсамольсмм 
жыцщ‘ аддзялення. Трупа 
прыкладае шмат намаган- 
няу, каб был1 больш змяс- 
тоуныя будн! факультэта, 
каб студэнты захаплялшя 
не тольш вучэбн1кам! i на- 
вукай, але i ц1кав]'л!ся мно- 
riMi пытанням! сувяз1 бу- 
дучых ф!лосафау з жыц- 
цём факультэта — тэта, як, 
вы бачыце, не толью тое, 
што у камсамольск1м бюро 
истфака ёсць два прадстау- 
Hiai з ixHnra аддзялення:

РАВНЕНИЕ НА НАВУКУ
Выкарыстанне нэвукова- 

абгрунтаваных метадау у 
вырашэнн! важнейшых праб- 
лем, у KipasaHHi склада- 
ным! сацыяльным! працэса- 
м:— тэта патрабаванне на- 
шага часу. Яно не абм!ну- 
ла i камсамол, як! праяу- 
ляе жывую ц!кавасць да на- 
вук! к!раун[цтва. Тэты !нта- 
рэс мае свае аб’ектыуныя 
прычыны. А гменка: узрос- 
шы культурны i агульнааду- 
кацыйны узровень савецкай 
моладз!, якч патрабуе iHma- 
га падыходу да яе выха- 
вання. Вось чаму ужо ство- 
раны I працуюць сацыяла- 
г!чныя трупы, грамадсюя 
(нстытуты i лабараторы) па 
вывучэнню маладзёжных 
праблем пры райкомах, об
комах, ЦК ЛКСМ еаюзных 
рэспублж.

За апошн!я гады стала 
усё прыкметней умацаван- 
не сувязей пам1ж камсамо- 
лам i навукай. Яскравым 
прыкладам гэтага з'яуляец- 
ца прайшоушая нядауна у 
Маскве Усесаюзная навуко- 
ва-тэарэтычная канферэн- 
цыя «Сацыял!зм i моладзь», 
якая прысвечана 50-годдзю 
Вял!кай Кастрычн!цкай са- 
цыял!стычнай рэвалюцьп. 
Арган!затарам| такога на- 
вуковага форума, як! пра-

ведз!уся упершыню у на- 
шай краЁне, был! ЦК ВЛКСМ, 
Прэз|дыум Акадэм’н Навук 
СССР, Мгшстэрства вышэй
шай i сярэдняй спецыяль- 
най адукацьп СССР.

Маладзёжных праблем 
нямала, i яны не таюя про
стыв, а таму патрабуецца 
калектыукы савет, калек- 

тыуны розум для ix выра- 
шэння. Канферзнцыя на 
працягу пяц! дзён аб- 
мяркоувала сацыяльныя, 
iflaanari4Hbifl, эканам1чныя, 

этычныя, юрыдычныя i i«- 
шыя праблемы моладз! i 
ricTOpbii камсамопа. У ёй 
прынял! удзел больш чаты- 
рохсот вучоных з 118 гара- 
доу KpaiHbi — ф!лосафы, 
гЁсторык!, сацыёлагд, эка- 
намдсты, ncixonari, юры- 
сты, педагог!, i каля 300 
камсамольскдх работн!кау. 
Тут был! i буйныя вучоныя, 
i тыя, хто упершындо сту- 
niy на навуковую сцежку, 
выдатныя людз1 кашай Kpai- 
кы, радавыя камсамоль- 
скёя pa6oTHiKi.

У рабоце канферэнцы! 
удзельн!чал! в'дцэ-прэзддэнты 
Акадэм|| Навук СССР М. Д. 
Мшьёншчыкау, А. М. Ру- 
мянцау, дырэктар 1нстытута 
ф!ласоф!1 АкадэмП Навук 
СССР акадэм!к Ф. В. Кан-

станц!нау, намесн|К дырэк- 
тара !нстытута дзяржавы i 
права АкадэмМ Навук 
СССР, доктар гарыдычных 
навук А. Е. Лунёу, Прэзд- 
дэнт Савецкай сацыяпапч- 
най асацыяцы! Г. В. Ocinay 
i !ншыя. Актыуны удзел 
прымал! сакратары ЦК 
ВЛКСМ — С. П. Паулау, 
Ю. В. Тарсуеу, А. I. Камша- 
лау, А. Ю. Чарняв!чус i iH- 
шыя, а таксама сапрацоун'д- 
к'д апарата ЦК ВЛКСМ. На па- 
сяджэннях можна было су- 
стрэць Герояу Сацыялдстыч- 
най працы: тэта — старшы- 
ня калгаса «Новае жыццё» 
Малдаускай СССР Б. В. 
Глушко, брыгадз!р шахты 
дмя Дз!м!трава з Данецкай 
вобласцд К. А. Северынау, 
галоуны Ёнжынер нафта- 
прамысловага упраулення 

дмя XXII з'езда КПСС {Азер
байджанская СССР), канды- 
дат ф!ласофск!Х навук 
А. А. Данафарау. На за- 
ключным плянарным пася- 
джэннд канферэнцы! пры- 
сутжчау Герой Савецкага 
Саюза летчык-касманаут 
Ю. А. Гагарын.

Ад нашай рэспублш на 
канферэнцы! было дзесяць 
чалавек, прычым, трое з yHi- 
версггэта: кандыдат ф1ла-

софск!х навук, старшы вы- 
кладчык кафедры марксЁсц- 
ка-лешнскай фдласофё Я. В. 
Пятушкова, кандыдат пста- 
рычных навук, дацэнт кафе
дры ricTOpbii КПСС А. I. Жу- 
рау i аутар гэтага артыкула. 
Супрацоун1к1 нашага yHiBep- 
штэта был! не проста H33i- 
ральнжамд, а актыунымд 
удзельндкам:. Так, Я. В. Пя
тушкова выступша з да- 
кладам «Выкарыстанне на- 
вуковых метадау у рабоце 
камсамольскдх аргашза- 
цый» на секцы! «Удаска- 
напенш аргандзацыйнай ра
боты камсамольскЕх арган:- 
зацый i павышэнне яе выш- 
ковасц|», А . I. Журау — на 
секцы! па ricropbsi ВЛКСМ 
з дакпадам «Аб рабоце ма- 
ладых камун!стау у камса- 
моле». Акрамя двух пле
нарных пасяджэнняу, на 
канферэнцы! тры дн! пра- 
цавала 12 секцый, дзе бы
ло абмеркавана прыбл!зна 
350 дакладау. Гэта свед- 
чыць аб вельм! !нтэнс!унай 
рабоце канферэнцы!, аб 
вялжай увазе вучоных да 
маладзёжнай прабпематы- 
Ki. I усё ж, як адзначалася, 
гэтая увага некальк! адка- 
баковая. 3 больш як 300 
абароненых дысертацый, 
як1я закракал! камсамоль-
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Кал1 вам хоць раз прыхо- 
дзГлася бываць у чытальнай 
зале для асшрантау нашага 
ушвератэта, вы, напэуна, 
добра запамятал1 чалавека, 
ЯК1 выдавау вам KHiri —Ан
ну Аронауну Эвенчык. Не 
запамятаць вы не магл!: вы 
гаварыл! з чалавекам, у 
якога б'ецца шчырае, добрае 
сэрца, на вас глядзел! цёп- 
лыя ласкавыя вочы, поу- 
ныя жыццёвага вопыту i 
мудрасщ. А той, каму лры- 
ходзщца больш часта бы
ваць у бЁбл!ятэцы i гава- 
рыць з Аннай Аронаунай, 
ведае, што не велым ужо 
часта даводзщца сустра- 
каць чалавека з тайм вяль 
йм сэрцам, якое усё, усё 
поунасцю, без астачы, адда- 
на людзям. Жанчына, якой» 
ужо, як у нас звычайна га- 
вораць, пара на пенсш, на

З А Л А  Т А Я  В О С Е Н Ь
адлачынак, за плячыма якои 
ужо 66 гадоу, аб гэтым ад- 
пачынку i не думае. Адпа- 
чынак... Не, я таксама не 
магу уявщь Анну Аронауну 
без калектыву, у ятм  яна 
паусядзённа знаходзщца, 
без працы, якой яна адда- 
ла усё жыццё.

— Цяпер? — зд1уляецца 
Анна Аронауна. — Без пра
цы? Што вы? Наадварот, 
кал1 мне часам! выпадае ад- 
пачынак, я не магу знайсщ 
сабе месца, я а'дчуваю: ча- 
госьщ не хапае.

Працоуны шлях Анны 
Аронауны пачауся адразу ж 
пасля Кастырчнщкай рэва-

НАРЫС
люцы1, якая дала магчы- 
масць ёй, як i усёй моладз1, 
не толый працаваць, але i 
вучыцца. 1921 год. Адкрыва- 
ецца Беларуси дзяржауны 
ушверсггэт. Анна Аронауна 
у лшу першых студэнтак 
факультэта грамадск1х на- 
вук. Заводы, фабрый, шко
лы чакаюць маладых спе- 
цыялштау: урачоу, шжыне- 
рау, настауншау, як1х так 
не хапала маладой сацыяль 
стычнай краше.

Анна Аронауна добра па- 
мятае тыя школы, дзе ёй у 
якасщ фшолага прышлося 
працаваць аж да 1941 года,

С Я М ’ Ё
УладзЁмЁр ЗалЁнЁн i Ана- 
толь Зелянкоу.

Нядауна студэнты сам! 
вырашыл! зрабщь турысцкг 
паход у вёску Прылуй. Тут 
! актыуны адпачынак, i 
знаёмства з uiKaBbiMi мясцё- 

с. нам! роднай БеларусЁ... 
j  р. Ужо адказал! чатыры сту

дэнты, з яйх трое атрымал! 
выдатныя адзнак!.

МЁхаЁлу ВЁннЁкаву не 
прадстауляла цяжкасц! 
адказаць на пытаннЁ. У час 
вучобы ён прачытау шмат 
дапаможнай л1'таратуры — 
артыкулау на эканамЁчныя 
тэмы у часопЁсах i газетах. 
Чаму б не радавацца Mixa- 
!лу? Экзамен па палЁтэка- 
HOMii здау на выдатна. Яго 
навуковая работа «РазвЁццё 
У. I. Лен!ным маркс!сцкай 
тзорыЁ узнаулення» атрыма- 
ла дыплом першай катэго- 
рьп.

Уладз!м!р Андрэев!ч на- 
звау Тадэуша Адула адным 
з лепшых студэнтау аддзя- 
лення ф!ласоф!!. Тэты ста- 
ранны юнак працай i доб- 
расумленнем прабЁвау сабе 
дарогу у жыццё. Перад па- 
ступленнем ва ушверштэт 
многа год працавау рабо- 
чым. У душы у яго застала- 
ся назаусёды адна добрая 
рыса характару — праца- 
любства. Ён ! тады, калЁ 
яшчэ быу токарам, са 
змекы у змену перавыкон- 
вау нормы выпрацоуй.

Вось BbmiKi экзамена: 
выдатна — дзесяць студэн
тау, добра — адзшаццаць, 
здавальняюча — дзве, ня- 
здавальняюча — дзве.

Наперадзе у фЁлосафау 
яшчэ ёсць экзамены. Сту
дэнты i ix здадуць не горш, 
чым палЁтэканомЁю. I так 
кожны экзамен. Ну, xi6a 
будзе чатыры-пяць зда- 
вальняючых адзнак. I то 
тэта л!чыцца для фЁлосафау 
многа.

А. ЦЕРАХОВ1Ч.

На зды м ках: Ёдзе эк за 
мен па палЁтэканомЁЁ. 
Вы кладчы к, канды дат  
эканамЁчных навук  У . А. 
Кулаж анка апы твае пер- 
ш а к у р сж к ау  — фЁлоса
ф ау.

На вы датна здалЁ эк за 
мен УладзЁмЁр КузьмЁнау 
i УладзЁмЁр НовЁкау.

Пакуль глыбою роз- 
дум. А праз хвёлёну  — 
другую  Оля |гнаценка  
будзе тры маць справаз- 
дачу перад экзам ената-  
рам...

пакуль не пачалася ванна. 
Тэта мшсйя школы нумар 
10, 45, 26. Яе вучш —сёння 
пажылыя, «сал!дныя» вучо- 
ныя, !нжынеры, настауши. 
Яны надоуга запамятаюць 
вобраз сваёй добрай, любь 
май настаунщы, яе урон, 
гутарк!...

I вось вайна. Чорнай фа- 
шысцкай навалай змятаецца 
усё, усё, што было створана 
чалавечым! рукам!, што 
прынос!ла карысць i ра- 
дасць. Сеецца смерць, гора, 
слёзы. Вайна урывалася у 
кожны дом, у кожную ся- 
м’ю. Эваку!руецца Белару- 
сй дзяржауны утверфтэт, 
дзе працавау выкладчыкам 
муж Анны Аронауны — Са- 
ламон ВасмьевЁЧ Хануц!н. 
Дарога ляжыць на Чэля- 
6iHCK. У Чэлябшску Анна 
Аронауна настаушчае у 
школе. Саламон Вас!льев!ч 
выкладае у тэхн!куме. Тут 
закончваюць дзесящгодку 
сыны-бл!зняты Хануцшых— 
Mima i Алш. Але вайна 
прымусша разлучыцца з сы
нам!. Mima i Алш щуць на 
фронт, туды, дзе змагалюя 
i naMipafli усе, каму была 
дарагой свабода, хто быу 
сапраудным грамадзян!нам 
сваёй Айчыны.

Ал!к пасля заканчэння ар- 
тылерыйскай школы — на 
фронце, Mima пасля закан
чэння ваеннага вучылЁшча— 
таксама на фронце. Рэдйя, 
сумныя i радасныя для 
бацькоу гпсьмы у Чэлябшск. 
Сыны nicani аб падзеях на 
фронце.

I вось шсьмо... Нечака- 
нае... Яны усе прыходз!л! 
нечакана, як нечаканым! бы- 
л! i кулЁ ворага... 1943 год. 
31 чэрвеня. Гора i слёзы 
урываюцца у хату Ханущ- 
ных... У час прарыву блака- 
ды Лен!нграда запнуу 
Алш...

Чорная, бязлЛасная вай
на!.. 1945 год. Фашыстау 
гнал! у свае логава. Набл!- 
жауся час nepaMori...

I вось зноу nicbMO каман- 
давання... «Смерцю муж- 

»ных... За свабоду i неза- 
лежнасць нашай Радз!мы...» 
Mima... За Львовам...

Не здз!уляйцеся, кал! ча
сам! вам давядзецца бачыць 
на вачах Анны Аронауны 
слёзы. Тэта слёзы май аб 
загшуушых сынах, чыстыя, 
жаночыя слёзы, слёзы гора, 
якое не сщраецца з гадам!.

Усё пасляваеннае жыццё 
Анны Аронауны звязана з 
ушверйтэтам. Тут да кан- 
ца свайго жыцця працавау 
Саламон Вас!льев!ч, сщплы 
i сумленны чалавек.

Адразу, пасля вайны, бы
ло цяжка. Ушвератэт уз- 
науляу сваю работу на 
станцьи Сходня, пад Маск- 
вой, i тольк! пасля вызва- 
лення Мшска вярнууся на 
сваё ранейшае месца, на 
плошчу тя Ленша. Але ж 
xi6a было гэтае месца ра- 
нейшым? MiHCK быу разбу- 
раны i спапялелы. Ад бы
лых карпусоу ун!верс!тэта 
болыл-менш уцалеу толы<1 
ф!з!ка-матэматычны. Рабо
ты было многа. У гэтыя 
цяжйя часы працы i узнау
лення сталшы i yHiBepciTa- 
та асабл1ва вызначлася Ан
на Аронауна Эвенчык —су- 
працоун!к б!бл!ятэк!.

Амаль усё жыццё Анны 
Аронауны звязана з молад- 
дзю. Доуг! час яна працуе 
аптатарам, выступав перад 
студэнтамц рабочым! на 
прадпрыемствах i установах 
MiHCKa.

Нядауна Анну Аронауну 
перавял! працаваць з чы
тальнай залы для студэнтау 
у читальную залу для acni- 
рантау i супрацоун!кау.

— Ну, цяпер Вам, вщаць, 
Анна Аронауна, — пытаюся 
я, — працаваць лепш, спа- 
кайней? AcnipaHTbi — усё ж

народ больш дысцыплшава- 
ны...

— Вы ведаеце, — адказ- 
вае яна, — работы хапае 
усюды i заусёды. Часта ро- 
ЕНм выстаук! новай л!тара- 
туры. Прыходзщца многа 
чытаць. Новых KHir да нас 
паступае шмат, i, каб быць 
у курсе ycix навшак, пры- 
ходз!цца чытаць нават пас
ля работы, — i потым да- 
дае, — i усё ж больш за усё 
я люблю студэнтау. Я вель- 
м! i вельм! люблю студэн
тау.

А студэнты?... Анна Аро
науна паказвае шматлгйя 
в!ншавальныя тэлеграмы, 
паштоук!, шсьмы...

— Ад сяброу, ад былых 
выпускншоу, — гаворыць 
яна.

Вось адно з шсем. 3 даз- 
волу Анны Аронауны я раз- 
гортваю i чытаю: «Дарагая, 
Анна Аронауна! Напярэдад- 
н! гэтага знамянальнага 
свята — М!жнароднага жа- 
ночага дня — хочацца пера- 
даць Вам тое шчырае, цёп- 
лае пачуццё, якое захоува- 
ем мы, былыя студэнты, да 
Вас. Мала мы Вам ni- 
шам, але успам!наем часта.
I успам!наем мы Вас, Анна 
Аронауна, з добрай сяброу- 
скай, мацярынскай усмеш- 
кай... I тое цяпло, яйм Вы 
сагравал! нас, не магло за- 
стацца незауважаным, а 
наадварот, аставйа глыбо- 
к1я, дараг!я для успамшау 
сляды. Ведайце i памятайце, 
дарагая Анна Аронауна, 
што Вы был! i застанецеся 
добрым, Чулым, патраба- 
вальным сябрам студэнтау. 
Будзьце заусёды маладымГ 
1менна так1я людз! патрэб- 
ны людзям!

3 павагай Дана».
Тэта Мша выпускнща xi- 

Minnara факультэта 1960 го
да Данута Уласев!ч. А коль- 
Ki яшчэ тайх шчырых i цё- 
плых л!стоу атрымл!вае 
Анна Аронауна!

I тэта люты залатон во- 
сеш у жыцц! чалавека, тэ
та багаты дар таму, хто усё 
сваё жыццё сеяу людзям 
дабро i свет.

А. САКАЛОВ1Ч.

У БУДУЧЫ Х ЮРЫСТАУ
У  п ач атку  д ругога сем естра на пер- 

шым курсе ю ры ды чнага ф ак ул ь тэта  
быу створан с т у д э н ц т  навуковы  гур- 
ток д зяр ж аунага права i савец кага бу- 
дау.ч1цтва. Нягледзячы на тое, ш то гур- 
ток створан не так  дауно студ энты  
прымаюць у яго рабоце акты уны  удзел.

Раз у месяц студ эн ты -гуртко уц ы  зб>- 
раюцца для абмеркавання дакладау. 
KipaS'HiK гу р тк а  дацэнт А. А . Галауко. 
Ён заусёды  пры ходзщ ь на дапам огу у 
выбары неабходнай л1таратуры па дас- 
ледаванню, р эгул яр н а праводзщ ь кан- 
сультацьп. Там у работы сту д эн та у  ат- 
рымл!ваюцца ц!кавы м 1. Не та к  дауно

адбылося чарговае пасядж энне гу р тк а , > 
на я Kiм заслухал1 даклад студ зн та  п е р - ’: 
ш ага  курса Г. Н авщ нага на тэм у: «Суве-  ̂
р а н !тэт  БС СР  у складзе СССР». Паве- (  
дамленн1 дакладчы ка выклшал1 вял1кую л 
ц1кавасць у пры сутны х. Р азгарэлася  
дыскус1я. Акты уны  удзел у  абмерказан- f  
Hi пры нялi студ эн ты  M ixacey, Рабау, f  
JliTO-^чанка, Ж данава, Каж адуб i !нш ы я. а 

Я думаю , ш то таю я пасядж энн! са- \ 
дзейк!чаю ць больш глы бокаму вы вучэн-т  
ню кан кр этн ы х навук i лепш ай apraHi-^  
зацьп навуковай работы студ эн тау .

К. БЛЕЦКО, 
стар аста  навуковага гур тка.

HATATKI 3 КАНФЕРЭНЦЫ1 I  МОЛАДЗЬ»
ска-маладзёжныя прабле- 
мы, звыш 200 прысвечана 
псторы!. Каб выправ!ць 
стаковЁшча, канферэнць;я 
вылучьша шэраг вельм! 
актуальных i перспектыу- 
ных тэм, як!я, несумненна, 
прыцягнуць увагу даслед- 

чыкау, асабл!ва маладых.
Цяпер коратка аб змя- 

стоуным баку гэтага наву
ковага форума. Перадаць 
усё багацце зместу проста 
немагчыма, але у самых 
агульных рысак можна ска- 
заць, што тут быу абагуле- 
ны багацейшы гопыт па ка- 
мун!стычнаму выхаванню 
моладз!, па яе удзелу у 
будаунацтве сацыял!зма i 
камун!зма. У  гэтых аднос!- 
нах прыцягвау увагу даклад 
сакратара ЦК камсамола 
Ю. В. Тарсуева «Сацыял!зм 
i мопадзь», зробпены im на 
першым пленарным пася- 
джэнн!.

Абагульняючы вопыт, 
удзельшк! канферэнцы! у 
той жа час асноуную увагу 
сканцэнтравал1 на важмей- 
шых i яшчэ не вырашаных 
праблемах жыцця, на ву- 
чобе i дзейнасц! моладз!. 
Абмеркаванне гэтых праб- 
лем насша адкрыты, пале- 
м!чны характар, што свед- 
чыла аб глыбокай зац!кау- 
ленасц! у ix прав!льным вы-

рашэнн!. Нельга было не 
зауважыць, што вучоныя 
стал! бачыць глыбей, асэн- 
соуваць складанасц! i цяж
касц! нашага развщця, вы- 
хавакня моладз! Белый 
добра сказау у CBaiM дакла- 
дзе на заключным, пленар
ным пасяджэнн! акадэм!к 
А. М. Румянцау: «Перш, 
чым вучыць моладзь —  
трэба яе дасканала выву- 
чыць. Тэты прынцып, яю 
заусёды выконвауся у м«ну- 
лым, пав!нен стаць у сацыя- 
л!стычным грамадстве крае- 
вугольным каменем наву- 
ковага падыходу да выха- 
вання моладз|». Ёи пад- 
крэслЕу неабходнасць вы- 
яулення сацыяльнага парт- 
рэту сучаснага маладога 
пакалення.

Не удаваючыся у тэкст, 
хочацца асобна зазначыць, 
што даклад А. М. Румян- 
цава выклжау вял!кае ура- 
жанне на удзельйкау кан
ферэнцы: глыб!нёй анал!за 
шэрагу навуковых праблем, 
энцыклапедычнасцю зме
сту, сваёй страснасцю : пар- 
тыйным клопатам аб буду- 
чым развщц! як прырода- 
знаучых, так i грамадск!х 
навук. Паяуленне на трыбу- 
не А. М. Румянцава было 
сустрэта бурным: апладыс- 
ментамц для гэтага был!

усе прычыны: па першае, 
дзень назад ён быу вы
браны в:цэ-прэз!дэнтам АН 
СССР; па другое, А. М. Ру- 
мякцау упершыию BbicTyniy 
пасля хваробы. Змястоуны i 
востры характар даклада не 
раз выкл!кау апладысмен- 
ты у зале.

Моладзь трэба Еывучаць— 
меназ!та аб гэтым сведчыла 
уся работа канферэнцьп 
ycix 12 секций, дзе перш за 
усё вылучылЁся каккрэтныя 
сацыялагЁчкыя даследаван- 
кё маладзёжных праблем. 
1 тут асаблЁва адзначыл!ся 
ленЁнградскгя i свярдлоу- 
скёя вучоныя, дэлегацыя 
як:х была самай моцнай: 
на канферэнцьп каля 40 
чалавек, якёя прывезл: з 
сабою некальк! дзесяткау 
экземплярау Двух цЁкавых 
зборнЁкау: «Жыццёвыя пла
ны ААОладзЁ» i «Моладзь 
праца, вучоба, адпачынак». 
Гэтыя кнёгё, як:я умяшчаюць 
шырокЁя сацыялагЁчныя да- 
следаваннЁ, карысталЁся 
вялЁкай папулярнасцю.

На секцыйных пасяджэн- 
нях был! спробы разгле- 
дзець эфектыунасць роз
ных ЁдэалагЁчных сродкау 
у фармЁраваннЁ камунЁстыч- 
нага светапогляду у розных 
катэгорыях моладзЁ — рабо
чей, сельскай, студэнцкай i 
школьнай. Абмяркоувалася

цЁкавая i важная Ёдэя аб 
прыняццЁ спецыяльнага За
кона аб моладзЁ. Прававое 
палажэнне падросткау па- 
вЁнна быць юрыдычна за- 
мацавана — тэта адна з мэт 
i задач закона. ПадкрэслЁ- 
валася, што камсамол па- 
вЁнен удзельнЁчаць у кант- 
рольнай дзейнасц:, а гэтае 
права камсамола юрыдыч
на не зацвержана.

Жыццю i дзейнасцЁ сту
дэнцкай моладзЁ была пры
свечана работа спецыяяь- 
най секцьн. I тут абмяркоу- 
валЁся ЕельмЁ цЁкавыя i зла- 
бадзённыя пытанн!, такЁя, як 
«Праблемы фармЁравання 
навуковага светапогляду 
студэнцтва у працэсе выву- 
чэння грамадскЁх навук», 
«Аб рол: камсамольскай 
арганЁзацы: вышэйшых на- 
вучальных устаноу у раз- 
вёццё навуковай i тэхнЁчнай 
ТЕорчасцЁ студэнтау», «Вы- 
вучэння унутрыкалектыуных 
сувязей у студэнцкЁх тру
пах», «Вывучэнне бюджэта 
часу студэнтау», «Аб нека- 
торых баках духоунага жыц
ця студэнтау» i шмат Ён- 
шых.

Проста немагчыма пера- 
лёчы ц ь  усе тыя праблемы, 
якёя абмяркоувалЁся на кан- 
ферэнцыЁ. Яе праца была 
напружанай, але i у той 

жа час цЁкавай, змястоу-

най. Пачуццё шчырасц: i 
добрапажадання, творчасц: 
пранЁзвало работу канфе- 
рэнцыЁ ад пачатку да кан- 
ца. Заслугоувае пахвапы 
i абслугоуванне удзельнЁкау 
навуковага форума.

Еа заключным пленар
ным пасяджэннЁ, якое пра- 
ходз:ла у актаБай зале гас- 
цёнёцы «Юность», был: пад- 
ведзены вынёкё дзейнасцЁ 
секций i канферэнцы! у 
цэпым. Як адзначыу у сваЁм 
заключным слове першы 
сакратар  ЦК ВЛКСМ С. П. 
Паулау, усе сценаграмы 
канферэнцы: будуць дэта- 
лёва вывучацца, будзе 
абмеркавана кожная думка, 
кожная практичная прапа- 
иоза i рэкамендацыя. Было 
здзЁнадушныА! прызнанне 
таго, што такЁя канферэн
цы i трэба праводзЁць рэ
гулярна, каб сканцэнтраваць 
увагу на важных праблемах.

Канферэнцыя, можна 
сказаць, з'явЁпася сзоеасаб- 
лёвы м  аглядам навукЁ аб 
моладзЁ, i у той жа час тут 
камсамол дау спецыяльны 
заказ навуцы — актыуней 
вывучаць складаныя працэ- 
сы жыцця моладзЁ i распра- 
цоуваць канкрэтныя, наву- 
кова-абгрунтаваныя рэка- 
мендацьм для управления 
гэтымё працэсамЁ, каб поу-

касцю выкаранЁць суб'екты- 
вёзм  i памылкЁ. Канферэн
цыя вы я в ёл з  слабасць на
вукЁ у гэтым нашраваннЁ i 
вызначыла н о еы я  рубяжы. 
ПадкрзслЁвалася, што ма- 
ладзёжная тзматыка i праб- 
лематыка лав!нны заняць 
трывалае месца у навуко- 
ва-даследчай рабоце вы- 
кладчыкау вну, аспЁран- 
тау, маладых вучоных.

I апошкяе. Хацелася б 
параЁць членам камЁтэта 
камсамола унЁверсЁтэта : 
факультэтау пазиаёмЁцца з 
некаторым: матэрыялам:
канферэнцы! [тэзёсы  кан- 
ферэнцьн апубл:каваны| i 
пры магчымасц: выкары- 
стаць у сваёй рабоце каш- 
тоуныя прапановы.

Камсамол ! навука... У гэ
тым саюзе ёсць нешта 
сЁмвалЁчнае, характэрызую- 
чае якасныя зрухЁ, якёя ад- 
бьшЁся у развЁццЁ нашага 
грамадства за апошнЁя га
ды. Тэты мацнейшы саюз 
будзе вепьмЁ плённым як 
для камсамола, так i для 
навукЁ. Рауненне камсамо
ла на навуку — дэвёз часу!

Ю. ГУСЕУ, 
кандыдат фЁласофскЁх 

навук, удзельнЁк Усесаюз- 
най навукова-тэарэтыч- 
най канферэнцьп «Сацыя- 

пёзм i моладзь».



16 чэрвеня 1967 года. «БЕЛАРУСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ» 4 стар.

ПРАШПЛО усяго 
некальт дзён з 
таго часу, кал! 

мы з вялМм задаваль- 
неннем мел! магчы- 
масць сустракацца з 
удзелыпкам! Дэкады 
узбекскай лЁтаратуры i 
мастадтва у Белару- 
ci — артыстам1 тэат- 
рау, шно, лепшьшй 
спевакам1, паэтам!, кага- 
пазйарамь

Дэкада закончана, 
нашы госщ вярнул1ся 
дамоу, у сонечиы Узбе- 
шстан, але надоуга за- 
стануцца у памящ бела- 
pycK ix гарадоу i  сёл цу- 
доуныя канцэрты, суст- 
рэчы, ryiapKi.

Для студэнтау-фшо- 
лагау нашага ушверм- 
тзта, ввдаць, найбольш 
памятнай застанецца 
суетрэча з народнайпа- 
этэсай Узбетстана 
Зульфгёй, якая завиала 
у наш гумаштарны 
корпус якраз перад са
мым ад’ездам на радзЬ 
му. Нягледзячы на тое, 
што суетрэча абдывала- 
ся у самы разгар экза- 
менацыйнай cecii, у час, 
кал1 студэнт, здаецца, 
сядзщь над падручт- 
кам (i думав, як здаць), 
у актавай зале было 
мнагалюдна. Разам з 
ЗульфЁёй прыйшл1 ва 
утвереггэт паэты Узбе

тстана Шукурло, Эр- 
KiM Вахщау, артыстка 
Юсупава, нашы бела- 
руешя паэты ЭдзЁ Агня- 
цвет, Еудатя Лось, 
Сяргей Грахоуст i мно- 
ия шшыя прадстаутт  
узбекскай i беларускай 
культуры.

А Б ЖЫЦЦ1 i твор- 
чым шляху Зуль- 
фп расказала 

ЭдзЁ Агняцвет, якой 
вельм1 часта прыходзь 
лася сустракацца з на- 

, роднай паэтэсай яшчэ у
НЕЗАБЫУНЫЯ СУСТРЭЧЫ

— Знаёмячыся з ва- 
шай цудоунай гтаэз!- 
яй, — гаварыла Лада 
Брыгадзша, звяртаючы- 
ся да Зульфп,—мы ад- 
чуваем усю узбекскую 
паэзпо, яшчэ больш па- 
зкаем яе непауторнае 
хараство, як i хараство 
усяго узбекскага наро
да.

И1ХАСБ ГУБЕРНА- 
ТАРАУ, як адзш 

з маладых паэтау, па- 
дарыу гасцям кш жт 
«Узлёт» —зборнш сту-

Л1ках, але мне не пры- 
ходзшася перакладаць 
ix вершау. Думау: паэ- 
тэс, няхай пераклада- 
юць паэтэсы, куды ужо 
там мне... КалЁ ж уда- 
лося пазнаёмщца з па- 
эз!яй Зульфп, якая за- 
кранае не тольт жано- 
чай ецшласцю, але i 
агульным усхваляван- 
нем, я не утрымауся i 
упершыню адважыуся 
перакласщ яе творы.

Сяргей Грахоуст за- 
чытвае верш «Кропля»

ваш герашны народ су- 
стракау нас як самых 
дарапх гасцей, з хле
бам i со л лю... Мы ад- 
чувал! вялшае зада- 
вальненне, вял!кую ра- 
дасць гасц1ць у такой 
дз1воснай кра!не, як 
Беларусь. Нам было 
вельм1 прыемна адчу- 
ваць тую братэрскую 
любоу ! навагу, якой 
сагравау нас беларуск! 
народ на працягу yeix 
сустрэч. Вял!кае дзя- 
куй. Мы вернемся да-

НАШЫ СЭРЦЫ Б’ЮЦЦА РАЗАМ
гады Вялшай Айчын- 
най вайны, кал! братшя 
рэепубл!к1 нашай краЬ 
ны был1 ахоплены ад- 
ным горам, адным зма- 
ганнем супраць ненав!с- 
нага ворага.

Ад !мя студэнтау на
шага ушверштэта на
родную паэтэсу Зуль- 
ф!ю горача в!тал1 сту- 
дэнты аддзялення бела
рускай мовы i лггарату- 
ры М!хась Губерната- 
рау i Лгда Брыгадзша. 
Яны расказал! аб той 
асабл!вай увазе, з якой 
ставщца беларуская мо- 
ладзь да л!таратуры i 
мастацтва Узбетстана.

дэнтау-лиаратарау на
шага ушверйтэта.

Беларуская паэтэса 
Еудатя Лось прачыта- 
ла свае пераклады вер
шау Зульфп са зборн!- 
ка «Вернасць», як! вы- 
пусщла сёлета выда- 
вецтва «Беларусь».

Сяргей Грахоуст, 
таксама адзш з пера- 
кладчыкау паэзп Зуль- 
ф!!, зазначыу:

— У нас, у многа- 
нацыянальнай савец- 
кай na33ii, ёсць шмат 
народных паэтэс, у Та- 
джытстане, Эстонн, 
Латвп i !ншых рэспуб-

у сваш цудоуным пе- 
ракладзе.

ПАД ГУЧНЫЯ воп- 
леск1 бярэ слова 

Зульф!я. Яна пе- 
радае гарачае прывй 
танне ад узбекскага 
народа.

— Kani чалавек збГ 
раецца у дарогу, — 
гаворыць яна, —ён бя
рэ з сабой самае неаб- 
ходнае. Адпрауляючы- 
ся у вашу рэспубл!ку, 
мы узялЁ з сабой лю
боу, пачуцщ i прывГ 
танн! узбекскага наро
да, ятя  адрасаваны бе- 
ларускаму народу. 
Дзе б мы Hi бывал!,

моу 1 перададзЁм свай- 
му краю цеплыню ва
шей душы i сэрца.

Далей Зульфия гаво- 
рьщь аб в я л тм  прызна- 
43HHi na33ii у сённяш- 
няй стваральнай працы 
усяго савецкага наро
да, аб ганаровым i ад- 
казным прызначэнш 
паэта. Яна зазначае, 
што беларуская лйара- 
тура карыстаецца ва 
Узбетстане асаблЁвай 
павагай. Праз вашу лй 
таратуру, — гаворыць 
Зульфия, — мы яшчэ 
болын пазнаем ваш цу- 
доуны гера!чны край, 
яго г!сторыю, псторыю

усяго беларускага на
рода. Я вельм1 га- 
наруся, — працягвае 
паэтэса, — што у на- 
шым доме, ва У збет
стане, у цяжшя гады 
Вялшай Айчыннай 
вайны жыу Якуб Ко- 
лас: ён быу вельм1 вя- 
л!гам паэтам. Цяпер ад- 
на з вулщ Ташкента 
нос!ць яго !мя. Прамо- 
ву яна заканчвае 
CBaiMi вершам!, як1я 
прачытала на узбекскай 
i рускай мове.

У ЗАКЛЮЧЭННЕ су- 
стрэчы беларуск! 
п!сьменн!к да- 

цэнт 1ван Якаулев!ч 
Навуменка ад !мя yeix 
прысутных горача па- 
дзякавау узбекстх га
сцей за тое, што яны 
зав1тал! у наш ушвер- 
йтэт да студэнтау, за 
цёплыя i шчырыя па- 
чуцщ, як1я был! выка
заны у адрас усяго бе
ларускага народа.

Узбекстм сябрам 
прыпадносяцца кветк!. 
А пасля, — так заусё- 
ды бывав на ф!лалайч- 
ным факультэце на 
асабл!ва выдатных i 
памятных сустрэчах,— 
аутографы, пажадант, 
шчыры no4 icKi рук.

А. СВОРАБ.
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•— Адказ вы скончьш?
Дык вось: 

У гм адны белыя плямы, 
Як\я цягнуцца бясконца. 
— Але ж вы ведаеце

сам\,
Ш то i на сонцы плямы 
ёсць,
А я ж, вядома, вам не 

сонца!
ВЕТЛИЗАСЦЬ 

ПА-СТУДЭНЦКУ 
—Цябе падводзщь

памяць мо, ц1 што?

Прафесар наш каля цябе 
прайшоу.

Ты з iM не паздаровауся, 
чаму?

—Дык я ж ужо экзамен 
здау яму!

АДКАЗ ВЫПУСКНИКА
— Як ты думает, жьщь, 

самастойна?
Твой жыццёвы шлях

б у дзе ят?
■—На конт гэтага я ужо 

спокойны:
Пражыву... Пакуль побач 

бацькИ

ЯК ЗАГ1НУУ ТАЛЕНТ 
Шмат ад яго чакал1 усе 

заужды,
Бо здольнасщ меу не абы 

як!я.
Было у iM зерне таленту 

тады,
Ды... зерне патанула у 

мяк'ше.
ЧУЛЛ1ВЫ

3 кшком заходзщь у
трамвай старая. 

Сядз1ць дзяцюк i збоку 
naeipae:

— Чаго стаще? Я параду

дам:
Прайдз'ще уперад, месца 

уступяць вам. 
НЕ ДАРМАЕД 

— Не завще мяне
дармоедам, 

Будзе ганьба для yeix
сваякоу,

Бо жыву я, каб кожны з 
вас ведау, 

На працоуныя сродк:...
бацькоу.

СТРАТА ГОЛ АС У 
Страшэнна любщь ён 

футбол:

Хварэе так за кожны гол, 
Што жонка потым проста 

g горы:
Ciniyb ён з тыдзень,

не гаворыць.
НЕ ДАСЫ ПАЕ

— Так шмат работы — 
я б кшуць рада: 

Не дасыпаю, аж проста 
мука.

Пайшл: у краму —
глядзяць, i прауда: 

Не дасыпае... муку i
цукар.

а песняй
ВУЧЫМСЯ 
IЖЫВЁМ

Вы не знойдзеце на зямл! 
тако га  чалавека, я Ki б не 
люб|у песнь Велыуп удала  
ск азан а , ш то «песня бу- 
даваць i жыць дапам агае». 
А студ эн ты  у ж в е р с 1‘тэта  
скаж уц ь: «I вучыцца тан- 
сама».

Песня — тэта  i натхнен-  
не да працы , да вучобы, тэ
та i акты уны  адпачы нак. 
Чаму б не п аслухац ь? Мы 
гаворым пра тую  значную  
ч а стк у  студ эн ц тва , якая  
лю бщ ь п е с т  i з разумнай  
кары сцю  уж ы вае ix . I не 
Д31уна, ш то у  наш ым у т -  
верс1тэц е та к  многа удзель- 
ж к ау  м астац кай  самадзей- 
н асц 1. Тольк1 падумайце, ад- 
на харавая капэл а , якая  но- 
с1ць вы сокае звание народ- 
най, нал1чвае у  CBaiM скла- 
дзе каля 200 чалавек! А на

родны ар кестр  народны х ш- 
стр ум ен тау , а танцавальны  
калекты у... Ды я ш чэ фа- 
культэц к!я  самадзейны я ка- 
лекты вы !..

Н ядауна партком, кам !тэт  
камсамола i прауленне кл у
ба у ж вер о 'тэта  правял1 сход  
уд зельн!кау сам адзейнага  
м астац тва, на яжм вы раш а- 
л i ся найбольш актуальны й  
пытанн|‘. Гавары лася аб 
важ насц! i адказнасц! зада
ны, пастауленай  перад сама- 
дзейным! калекты вам ! yH i- 
верс!тэта  — паездкай у го- 
рад Тар ту , дзе народная х а
равая капэл а , народны ар
кестр  народны х ш етрумен- 
та у  i танцавальны  калекты ^  
прымуць удзел у Трэщ м  
Усесаю зны м  студэнцк!м
свяце n ecH i. Але свята пес- 
Hi — тэта  заклю чны  этап . 
23 чэрвеня адбудзецца Рэс- 
публ1канск! ф есты валь, 3 
л т е н я  — заклю чны  канц эр т  
р эсп уб л ш ан ск ага  зводнага  
хору.

Самадзейны я ар ты сты  па- 
еязуць з сабою Ц!кавую ба- 
гатую  праграм у, у складзе  
якой р усж я , беларуск(я i 
эстон ск !я  n ecH i. Вельм! спа- 
дабалася удзельн!кам капэ- 
лы эсто н ск ая  народная пес
ня «Сш'|чку вецер убаю- 
кау». Вы конвае яе наш а са- 
л !стк а  Аня Пяскова.

Трэба уявщ ь сабе, к о л ь т  
н ам аганн яу пры кладаю ць  
у  т э т ы  час вясенняй cecii 
ар ты сты , каб без значны х  
згэывау хадз!ць на рэпеты - 

цьп, Рэпетыцьп' ж право-

На ецэне самадзейныя танцоры ун1верс1тэта.
Фота А. Кадзета.

дзяцца па гал асах . Зводны  
усесаю зны  хор у час Свята  
necHi будзе нал!чваць звыш  
чаты рох ты сяч спевакоу. 
Таму вельм|' многа адказна- 
сцей у калекты ва народнай  
капэлы . K ipye ёю заслуж а- 
Hbi ар ты ст pacny6niKi А. I. 
Б|л1б|‘н. У  аргана'зацьм’ па 
правядзенню  рэпеты цы й  
яму дапам агае ста р а ста  ка
пэлы Ф. Л!'ушыц. ,

Студ эн ты  н аш ага  уж вер- 
с{тэта  тры маю ць цесныя су- 
вяз! са студэнтам!' 6paTHix 
п р ы б а л ты й стх  р эспублш . 
Гэты я сувяз! паш ырацца  
яш чэ больш пасля будучай  
паездк} у  Тар ту . Яны  будуць  
гасцяваць не тольж" у  сту 
д эн тау , але i на розны х  
прадпры ем ствах, устан овах  
Л1твы, Л атвп , 3cTOHii. Пабы- 
ваюць яны i у BoiHay Савец- 
кай ApMii. Намечаны паезд- 
Ki у  Д а у га у п 'тс , дзе наш ы  
ар ты сты  вы ступяц ь з кан- 
цэртам , а таксам а у  Эльву. 
10 л т е н я  яны , я к  пасланцы  
бел арускага  камсамола, па- 
бываюць у гасц ях у  ваен- 
ных м аракоу. Д арэчы , кам
са мол наш ай рэспубл!к!‘ 
з’яуляецца ш эф ам  Балтый- 
ск ага  ваенна-м арскога флоту .

Народны ар кестр  народ
ны х ш етр ум ен тау , я к 1* са 
сваей праграм ай едзе та к 
сама у  Т ар ту , нал!чвае 65 
чалавек. KipayHiK — М. А. 
Л|'с!цын. 3 iMi едуць сал|‘сты  
ар кестр а  Анатоль Злоб!ч, 
Анатоль Калесн !чэнка, Эла 
Баб|‘цкая. Акрамя сум еснага  
вы ступления ар кестр а, па 
праграм е асобна вы ступяць  
сал !сты  А ляксандр Лабков!ч  
i Юрый Ш ы нкар.

Некальк!' слоу i аб наш ы х  
танцорах, выхавацелем я т х  
з’яуляецца Л. А. Алексю то- 
В1Ч̂  Праграм а вы ступлен-  
няу — самая разн астай ная . 
Акрам я 6eaap ycK ix  народ
ных тан ц ау «Лявон?ха» ? 
«Кола» яны выканаю ць эс- 
TOHCKi «Тульяк» i ш м ат iH- 
ш ы х. У се  тры  калекты вы  
вы ш л 1 на Рэспубл !канск! 
ф есты валь уперш ы ню . Тэта  
вялж ая перамога н аш ы х са- 
мадзейны х м астакоу. Безу- 
моуна, пав!нны быць i пос- 
nexi. А тэта  значы ць: нашы  
студ эн ты  будуць ехаць у  
Тар ту  з добрым настроем. 
А настрой — тэта  спадарож- 
ж к удачы.

! прауда усе  ж, у  нашым  
уж верЫ тэце любяць п е с т ,  
любяць м узы ку. Студэнты  
жы ццярадасны  народ.

А . ЮРЭВ1Ч.

MincKifl маеты..- Фотаэцюд А. Кадзета.

НАША ГАЛОУНАЯ ПЛОШЧА
...Арх1тэктурны план 

ппошчы У. I. Ленша 
зроблен яшчэ у 1936 
годзе. А канчатковы ва- 
рыянт прапанован apxi- 
тэктарам! Баткоуск1М, 
Гельфантам i Мартына- 
вым у 1958 годзе.

«Урадавая плошча» — 
так иазвау свае дзец!- 
шча — праект рэкан- 
струкцьа ППОШЧЫ 1МЯ 
Ленша — С. Б. Баткоу- 
сю. Тут будуць сканцэнт- 
раваны усе мгшстэрствы, 
выканкомы, ведамствы 
MiHCKa 5 рэспублжь Но- 
бьея карпусы унЁверсЁтэ- 
та i педЁнстытута дапоу- 
няць ансамбль.

Ужо большая частка з 
задуманага зроблена. i 
усё-такЁ архЁтэктары ба- 
чаць тэту плошчу Ёншай, 
па-новаму закончанай.

Внесены з сярэдзЁны пло- 
шчы будынак адкрые вёд 
на Дом Урада. Перад 
педЁнстытутам вырасце 
иаснаццацЁпав я р х о вы  
корпус са шкла i жалеза- 
бетона. Па задуме, тэта 
будзе незвычайнае ву- 
чэбнае памяшканне.

3 25-га наверху Дома 
МЁнЁстрау, якё размесцЁц- 
ца супроць гэсцёнёцы  
«МЁнск», будзе вЁдаць 
узесь горад. Усе кабЁне- 
ты, рабочыя пакоЁ, пры- 
ёмныя будуць выгпядаць 
ла-беларуску проста i 
лрыгожа. Тэта цэнтр рэс- 
публЁкЁ, яе штаб.

Польскё касцёл, астау- 
лены спецыяльна як ку
ток старыны, зробЁць 
больш прыгожым ан
самбль, упЁша у яго ста- 
ронку з гЁсторьм горада.

— Да вайны, — заду- 
мёна вымауляе Сяргей 
БарысавЁч, — мы маглЁ 
толькё марыць аб тым, 
што ужо сёння стала рэ- 
альным. ! паветраныя па- 
будовы са шкла i полЁма- 
тэрыялау, i зялёныя га
зоны з вечна жывымё 
кветкамЁ, i мрамарная 
аблЁцоука фасадау.

— А мёж  Ёншым, дзеля 
таго мы i архЁтэктары, —  
з усмешкай гаворыць 
ён, — каб бачыць не за 
два i тры, а за двац- 
цаць — трыццаць год 
уперад.

...Тэта была наша пер
шая суетрэча з дойлЁдам.

Г. СЬЁРАЕЖКА.

Рэдактар 
М. I. ЁОСЬКА.
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