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У сённяшшм, апошжм у 
гэтым навучальным го- 
дзе нумары газеты «Бе
ларуси! ун1верс1тэт», мы 
став1м словы — вучоба, 
праца i адпачынак по- 
бач. CeciB на зыходзе. 
Мнопя студэнты i цэлыя 
трупы i курсы ужо зда- 
ni экзамены, астатшя 
штурмуюць апошжя ру- 
бяжы. I разам з тым 
увесь калектыу нашага 
ардэнаноснага ужверсЬ 
тэта актыуна рыхтуец- 
ца да трэцяга семест
ра i летняга адпачынку.

Трэба адзначыць, што, 
выконваючы пастаногу 
ЦК КПСС i Савета MiHicr- 
рау СССР аб вышэйшай 
школе i сярэдшм спе- 
цыяльным иавучанн!, уж- 
вератэт у юбшейным го- 
дзе даб1уся далейшага 
паляпшэння якасц1 наву- 
чакня з улжам патраба- 
ванняу сучаснай вытзор-

часць навуж, тэхжж, 
культуры. Ужо папярэд- 
жя BbiHiKi сведчаць аб 
тым, што выкананне на- 
мечаных пастановай мер 
жыццятворна адбшася на 
дзейнасщ ycix факультэ- 
тау, большасц! кафедрау 
i лабараторый. Гэтаму у 
значнай ступеж садзейж- 
чала паспяховае ажыц- 
цяуленне узятых калек- 
тывам у гонар 50-годдзя 
Савецкай улады сацыялё 
стычных абавязацельст- 
вау. Пройдзе яшчэ адзш 
тыдзень i можна будзе 
канчаткова падвесц! вы- 
HiKi экзаменау i яшчэ 
раз сказаць многа цёп- 
лых слоу у адрас прафе- 
сарау, выкладчыкау, я тя  
прыклал! шмат cin i ста
рания для таго, каб рых- 
таваць для радз1мы яшчэ 
больш квал!ф!каваных 
спецыялктау. Дарэчы, у 
гэтым годзе кража атры-

мае звыш двух тысяч вы- 
хаванцау нашага ужвер- 
с|тэта. Тэта, бадай, самы 
большы выпуск за усю 
псторыю кнавання ста- 
рэйшай навуч§льнай ус
танови рэспублшс

Падрыхтоука да io6i- 
лею адбшася i на аргаж- 
зацы'| працоунага семе
стра i культурнага адпа
чынку. Яскравым свед- 
чаннем таму могуць спу- 
жыць наступныя л1чбы. 
TonbKi на будоулях Бела- 
pyci будзе занята 1050 
студэнтау, на цалжу пае- 
дзе каля 700, у Польшчу, 
Чэхаславаюю, ГДР— 40, а 
агульная колькасць «бай- 
цоу» трэцяга семестра 
перавысщь 2000 чалавек. 
Ун!верс!тэцшх будауншоу 
можна будзе сустрэць на 
Ангары i Краснадары, у 
Крыме i ва Уральскай 
вобласф, на M ihckIm ау- 
тамабшьным заводзе i у

калгасах Случчыны. Та
кая геаграф1я працоунага 
семестра дасць магчы- 
масць нашым юнакам i 
дзяучатам не толью пры- 
несц! вялшую матэрыяль- 
ную карысць радз1ме, 
але i узбагацщь свае ве
ды, знайсц1 многа новых 
сяброу, пасталець. I тэта 
не усё. 1300 юнакоу i 
дзяучат ужо уладкавап1 
свае рукзат, каб наюра- 
вацца на педагапчна-выт- 
ворчую практыку, 300 
будуць працаваць шя- 
нерважатым'|, каля пау- 
тысячы паправяць сваё 
здароуе у дамах адпа
чынку i спартыуным ла
геры, cothi наюруюцца 
у турысцюя паходы. Гэ- 
тыя л!чбы можна было б 
працягваць, але i адсюль 
бачна, як рэктарат, парт
ком, камЬэт камсамола, 
прафком i шшыя гра- 
м адстя аргажзацьн кла-

поцяцца аб тым, каб у 
нашым ужвератэце вы- 
хоувалкя спецыялкты з 
трывалым! i глыбок!м| 
тэарэтычным! ведам!, 
добрым! практычным! на
выкам!, гдэйна загартавэ- 
ныя i ф!з1чна выносл!- 
выя.

Разв!тваючыся на не- 
кальж месяцау з yciM j 
калектывам, рэдакцыя 
газеты «Беларусю ужвер- 
атэт» жадае прафесар- 
ска-выкладчыцкаму ка- 
лектыву, yciM супрацоу- 
жкам, асп!рантам i сту- 
дэнтам цшавага адпачын
ку i плённай працы. Мы 
таксама вйаем завочж- 
кау i выказваем упэуне- 
насць, што у бягучай се- 
cii яны яшчэ вышэй пад- 
н!муць славу нашага ар
дэнаноснага ужверс!тэта.

Мнагалюдна у гэтыя дш у  б1бл/ятэцы нашага ушвератэта. 
3 ранку да позняга вечара старанна i напружана над авалод- 
ваннем ведау працуюць у  ёй студэнты.

Пралетарьн ycix краж, яднайцеся!
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Б Ы В А Й ,  А Р Д Э Н А Н О С Н Ы !Маршруты... маршруты. Кольк1 ix у студэнтау нашага ушвератэта пасля здачы летняй cecii. Тут i дамы адпачынку, i санаторьп, турысцюя паходы i экскурса, працоу- ныя будш на цалше i Ангары, будоуМ Белару- ci i замежных сацыялБ стычных KpaiH. А у тых, хто a6apaniy дыпломныя работы, здау дзяржау- ныя экзамены, напрамак маршрута — школы, заводы, фабрыкк розныя культурный установы кра1ны. 630 высокакваль ф1каваных ф!з1кау, xiMi- кау, матэматыкау, ricTO- рыкау, ф1лолагау, б1ёла- гау, ф1з!олагау, журнал1- стау, юрыстау, геогра- фау стацыянарнага на- зучання нашага yHiBepci- тэта дням! урачыста атрымаюць дипломы аб заканчэнн1 Беларускага ордэна Працоунага Чыр- вонага Сцяга дзяржау- нага ун1верс1тэта iMH У. I. Лешна. Але памяць аб родным БДУ у ix за- станецца на усё жыцдё.

Групамр курсам! ф1лола- ri i ricTopbiii<i, географы i матэматык1 фатагра- фуюцца на фоне карпу- соу ун!верс1тэта, дзе прайшл1 пяць год вучо- бы, — у аудыторыях, лабараторыях. Гэтыя фо- таздымк! складаюць альбомы, у HKix адлюст- роуваецца усё жыццё студэнта, яго тавары-

шау. Добрай памяццю будуць таксама для вы- пускгпкоу святочныя ве- чары, разв1танн1 з родным ун1верс1тэтам, з пра- фесарска - выкладчыцюм калектывам i, наогул, са студэшшм жыццём. Як яны праходзяць, мы рас- казвал1 ужо у адным з нумароу газеты. Урачыста i па-святочнаму гэ-

тую традыцыю адзнача- юць на ycix факультэ- тах. Дэканы, выкладчык! закл!каюць выпускшкоу н1кол1 не забываць род- ны ун1верс1тэт, nocnexaMi у працы памнажаць яго слауныя традыцьп.Нельга не успомнщь тут i шчырай падзяю, якой прасякнута выступление кожнага дыпла- манта у адрас рэктарата, парткома, дэканау, ycix прафесарау, выкладчыкау, яия так многа сш аддал1 для выхавання будучых спецыялштау...1так, 630 BbinycKHiKoy пак1дае наш ушвератэт сёлета, а 1 верасня на ix месца прыйдуць 2000 пе.ршакурсншау.Гэтыя л1чбы — прыклад вялжага росту yHiBepci- тэта, росту яго аутары- тэту i жадання, менав]- та, у iM атрымаць вы- шэйшую адукацыю.Бывайце, нашы дара- rin BbinycKHiKi. Шчасл!- вай вам жыццёвай даро- ri!
Б. С Ы Ч О У .

ПЛЮС шэсцьсот. . .
У  сту д эн та у  стац ы янар н ага  навучання с е а я  у 

асноуны м закончана. Але напруж аны я flHi ва уш -  
верс1тэце працягваю цца. Пачынаю цца экзам ены  у  

завочн1кау. Каля ты сячы  ix будуць тры маць спра- 
ваздачы па сам ы х розны х ды сцы плш ах. Пачал1ся 
уступ н ы я  экзам ены  на перш ы я курсы  ф!лалаг1чна- 
га , б !я л апч нага , м атэм аты чнага i 1нш ы х ф акультэ-  
та х .

У  трэцякурсн1кау-б!ёлагау ifl3e поуным ходам  
абарона дыпломны х работ, у ж урнал1стау — здача  
апош няга экзам ена. А ф то са ф ы  закончы л! ш турм  
ведау ва уш верЫ тэц е, i дням1 ва ур ачы сты х аб- 
став1нах iM был1 уручаны  дыпломы. 25 ф !лосаф ау  
дау yH iB ep ciT3T  наш ай KpaiH e у гэты м годзе. Аб 
ты м, ш то тэта  вы датна падры хтаваны я ва y c ix  ад- 
HOciHax людз1, гавср аць ix  з а л ж о у т . Амаль адны  
вы датны я адзнак! у  Я . BipM aH a, I. Зубава, I. Ка- 
лабухава, М. Л !бентава. А вось С. Ш аш  i Я .'М у -  
сал ьн !кау  на прац ягу пяц!гадовага навучання ат- 
рымл!вал! тольк} адны пяцёркь Тэта выдатны  по- 
спех . 1м уручаны  дыпломы вы датн!кау.

Каля 600 вы сокаквал!ф ш аваны х спецы ял1стау  
п адры хтавау завочны ф а к у л ь тэт  БДУ для краш ы .

А. СВ1РЫ Д АУ.

А Б А Р О Н А
ДЫСЕРТАЦЫЙ

Нядауна у адным з нума
роу нашай газеты расназ- 
валася аб вялшай навуко- 
ва-даследчай рабоце дацэн- 
та кафедры дыялектычнага 
i г!старычнага матэрыял1з- 
му Р. А. Левша. Учора на 
паояджэнж Вучонага саве
та ён паспяхова абаражу 
доктарскую дысертацыга па 
актуальных праблемах 
маркс!сцка-лен1нскай тзо- 
рьн пазнання.

У бягучым месяцы на 
пасяджэнж гзтага савета 
абаранЫ кандытацк1я ды- 
сертацы! бь:лыя астранты yHiBepcirara: выхаванец ка
федры палПэканомм П. П. 
Борсук, кафедры псторьн 
ф!лассфп i aoriKi — Н. П. 
Дземях, Г. А, Ганусев1ч i 
жшыя. Агульная колькасць 
абароненых на Вучоным са- 
веце гумажтарных навук

дысертацый тольк1 у чзрве- 
Hi складзе сем кандыдат- 
CKix i адку доктарскую.

С. АКУЛ1Ч.

П А Е Д У Ц Ь  
Л Е П Ш Ы Я

У  рэдакцыю газеты пры- 
ходзяць шсьмы, у ЯК1Х чы- 
тачы ц1кавяцца аб тым, 
колькь самадзейных арты- 
стау паедзе на свята necni у 
Тарту i якая ix праграма. 
Н а гэтыя пытанш адказвае 
старшыня мастацкага клуба 
Б Д У  Вася ТНтв'шка:—  Калектыу ад нашага 
ушвератэта будзе, бадай, 
самым у ну шальным у Тарту. 
Мы настройваем сябе толь
ко на выдатнае выступление, 
Вядома, дасягнуць гзтага 
будзе цяжка, бо у Тарту i у 
Muoeix inuibix гарадах мо- 
ладзь умее спяваць не горш 
Haulaii. Але для выдат- 
нага выступления у нас ёсць 
усе магчымасщ —  было пра- 
ведзена многа рэпетыцый, у  
рэпертуары наш их спева- 
ко.у —  лепшыя беларусшя

i pycKin necni, эстонская 
« С ш ч к у  вецер закалыхау» i 
1ншыя. Днямi стала вядома, 
што колькасць артыстау, 
ятя паедуць на свята necni. 
у Тарту, складзе 220 чала
век.

НА РАДЫЁХВАЛЯХ -  
У З Л Ё Т А У Ц Ы

Адбылося пасядзкэнне 
лИаратурнага аб’яднання 
«Узлёт». Але на тэты раз 
не у рэдакцьй газеты «Бе
ларуси! ушвератэт», як 
звычайна, а на радыёету- 
ды! Беларускага рэепубл!- 
канскага радыёкам!тэта 
па радыёвяшчанню i тэле- 
бачанню.

Уея Беларусь змагла 
прасачыць, як праходзяць 
пасяджэнш. «Узлёта», 
як!я планы студэнцшх па- 
этау на будучае, а такса
ма пачуць ix новыя вер- 
шы. Юрка Голуб, Анатоль 
Казлов1ч, Сяргей Закон- 
шкау i  мног!я шшыя вы- 
етушл! перад радыёслу- 

хача»й з KapoTKiMi пра-

MOBaMi,
шы.

А  неузабаве у членау 
Л1таратурнага аб’яднання 
«Узлёт» будзе яшчэ адна 
вялшая радасць — вый- 
дзе з друку двухтысяч
ным тыражом новы збор- 
нш вершау «Натхненне».

А . Р А М А Н Е Н К А .

ПЕРШАЯ 
СУСТРЭЧА 

3 ПРАФЕС1ЯЙ
3 кожным годам у на

шым уж вератэце узмацня- 
ецца сувязь тэарэтычнай ву- 
чобы з практыкай. Перабу- 
доуваюцца планы, у ix уно- 
сяцца новыя важныя карэк- 
тывы, канкрэтныя палажэн- 
Hi для таго, каб прахо-

джанню практык1 надавала- 
ся больш важкае значэнне. 
Менав!та гэтая думка i 
падкрэсл!валася у дакла- 
дзе прарэктара па вучэб- 
най рабоце А . Я. Малыше
ва на А б ’яднаным вучоным 
савеце нашага уш вератэта.

Таму кантынгент студэн
тау, яшя будуць праходзщь 
практыку у розных устано- 
вах, небывалы у гэтым го
дзе — 1300 чалавек. Тэта 
фш олап, географы, xiMiKi 
i мног1я !ншыя. У ix адбу- 
дзецца летам першая су- 
стрэча са сваёй будучай 
прафеаяй. Практыка дасць 
плённы штуршок для далей- 
шай работы ва уж вератэце, 
з ’ явщца сур’ёзнай правер- 
кай агульнай тэарэтычнай 
падрыхтоук! практыкан- 
тау.

I. КРЫМАУ.

Д зяучаты  м атф ака кан- 
сультую цца перад зда- 
чай экзам ена.

ПА УН1ВЕРЕС1ТЭТУ
прачытал! вер-
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ДНЯМ1 пад старшынствам члека-карэспан- дэнта АН БССР прарэктара па навуковай рабоце В. I. Сцяпанава адбылося чарговае пасяджэнне ушвератэцкай KaMicii па дастойнай сустрэчы 50-годдзя Савецкай улады. Был! заслуханы спаваздачы некаторых дэканау i прад- стаушкоу грамадопх аргашзацый аб ходзе выканання сацыялштычных абавязацельствау.На пасяджэнш адзначалася, што у мнопх га- лшах дзейнасщ наш ардэнаносны ушверспэт цвёрда трымае слова, дадзенае радзше. 3 мо- манту прыняцця абавязацельствау вучоньпш вы- канана вялжая навукова-даследчая работа, вы- Hiiti якой укараняюцца у вытворчасць,  ̂ значна палепшыуся вучэбны працэс, вышэй стау узро- вень пал'|тычнага выхавання моладз! i культурных мерапрыемствау. На ф1зшным факультэце, напрыклад, ужо абаронека дзесяць кандыдацтх дысертацый, а адзшаццаць падрыхтаваны i бу- дуць абараняцца восенню. Супрацоун!кам1 факультета выдадзен шзраг щкавых манаграфш i распрацавана нямала новых лекцыйных спецкур- сау. Гаворачы аб выкананш мерапрыемствау па падрыхтоуцы моладзц трэба адзначыць ролю вы- кладчыкау у аргашзацьп выдатнай дзейнасщ школы юных ф131кау. Апошняя цяпер карыстаец- ца вялЫм поспехам не толью у Мшску, але i ва усёй рэспублщы. Дакладваючы аб гэтых i iHuibix фактах, намесшк дэкана А. А. Лабуда запэушу рэктарат i партыйную аргашзацыю ушверфтэта, што працав1ты калектыу ф!зфака не толью выка- нае але i перавыканае свае абавязацельствы.Нядрэнныя BbiHixi у выкананш сацыялштычных абавязацельствау i у калектывау шшых прырода- знаучых факультэтау. Аб гэтым падрабязна гава-
В Ы К А Н А Н Н Ю  

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВАУ- 
П А У С Я Д З Ё ННЫ  

К А Н Т Р О Л Ьрыл1 дэкан б!яфака П. Р. Пятров1ч, намесшк дэкана х!мфака В. П. Цжавы, дацэнт М. Я. Рэзш- кау i шшыя. На б!ялапчным факультэце Фстэма- тычна абмяркоуваюцца выкананш мерапрыемствау, прычым дэканат i партбюро не абмяжоува- юцца анал1зам спрау, але i паусядзённа дапама- гаюць камк1ям i асобным супрацоунжам узорна выконваць тое щ шшае задание. А на Х1мфаку выявшася, што такога кантролю яшчэ няма. Тэта прыводзщь да асобных упушчэнняу. Так, напрыклад, В. П. Джавы не мог запэушць KaMiciio, што Х1мфак выканае абавязацельствы па падрыхтоуцы кандыдатау навук.Бягучы навучальны год быу вельм! ураджай- ным па падрыхтоуцы навуковых кадрау i выдан- ш кшг для фглалапчнага факультэта. Як паве- дам1у У. М. Лазоусю, з кшг, выдадзеных за апошш час вучоным1 факультэта, можна скласщ цэлую б1бл1ятэчку. Мнопя асшранты паспяхова завяршьш работу над кандыдацюм! дысертацыя- 
Mi, гатовы доктарсюя дысертацьп у I. Я. Иаву- меню, А. А. Лойм. Бл1зка падышоу да завяр- шэння свайго даследавання М. Я. Цжоцю.Паспяхова выконваюцца абавязацельствы ка- лектывам кафедры фшасофй i лопю. Загадчык прафесар 1. М. Лушчыцю далажыу KaMicii, што, як i намечана абавязацельствамц на кафедрах падрыхтавана 7 кандыдацюх дысертацый. Прычым дзве з ix ужо абаронены, а астатшя прыня- ты вучоным! саветамк Калектыу падрыхтавау шэраг манаграфш. Нядауна на кшжных палщах мы убачьш дапаможнж па навуковаму атэ!зму. Па тым, як хутка яго куплялц можна меркаваць аб якасщ гэтай KHiri.На пасяджэнш прыводзшся i шшыя радасныя факты i прыклады. Разам з тым адзначалася, што партыйныя аргашзацьп i дэканаты павшны узмацнщь кантроль за выкананнем сацыялштыч- ных абавязацельствау. Юбшейная KaMicia рэка- мендавала факультэцш'м KaMiciHM часцей заслу- хоуваць справаздачы асобных супрацоуншау, кам- самольсюя i прафсаюзныя аргашзацьп з тым, каб своечасова прысц! iM на дапамогу, падтрымаць ix шщыятыву, хутка распаусюдзщь тое pi шшае новае пачынанне. Засталося некалью месяцау да свята, i, ул!чваючы, што з ix многа часу выпадав на каншулы, патрэбна узмацнщь аргашзатар- скую работу, каб дастойна сустрэць юбшей. Да- рэчы, на пасяджэнш KaMicii аб юбюейным афарм- ленш карпусоу выстушу прарэктар па адмшшт- рацыйна-гаспадарчай частцы А. В. Юрсанау. 3 яго слоу можна было заключыць, што MHoria фа- культэты яшчэ недастаткова удзяляюць увап гэтай важнай справе. Тут таксама трэба падцяг- нуцца i кафедрам, яюя пав!нны i могуць ярка адлюстраваць i сваю г1сторыю, i свае nocnexi.Паспяховае выкананне сацыялщтычных абавязацельствау да юб!лею—гэта доуг кожнага вык- ладчыка, студэнта. Д а гэтага закл!кае ушверсы тэцкая KaMicia, увесь калектыу. М. РУБН1КАУ.

Н О В А Е
ПАПАУНЕННЕ

Поуным ходам iflse 
прыём новага папаунен- 
ня студэнтау на завоч- 
ную форму навучання у 
наш yHiBapciT3T. Сотш 
калгасн!кау, рабочых, 
служачых розных уста- 
ноу прыехал! да нас, 
каб паспяхова здаць 
уступныя экзамень! i пас- 
туп!ць на вучобу у ардэ
наносны БДУ. Важнай 
асабл!взсцю прыёму сту
дэнтау у гэтым годзе 
з’яуляецца адкрьщцё но
вых аддзяленияу. Гэта 
сведчыць аб тым, што 
Камушстычная партыя i 
Савецш урад праяуля- 
юць неаслабныя клопа- 
ты аб разв!цц1 навук! i 
культуры у нашай кра;- 
не.

Фота А . Кадзета.1Д З Е М  Д А  К А С Т Р Ы Ч Н 1К А
Заканчваецца сес1я. Мног1я 

студэнты i выкладчык! стал! рых- 
тавацца да лет1н1х канжулау. Але 
у нашым ун1верс1тэце ёсць такая 
катэгорыя людзей, у як!х нiiKOлi 
не бы!вае канжул —  гэта лекта- 
ры, энтуэ1ясты, Я(К1я нясуць слова 
napTbii у масы, натх!няючы ix на 
новыя nafl3Biri. Наш карэспандэнт 
звярнууся да старшын1 уш вера- 
тэцкай аргангзацьм таварыства 
«Веды» дацэнта М. Я. Рэз-нжава з 
просьбай расказаць аб дзейнасц1 
лектарау у мшулым годзе.

—  Для нас тэты год, —  паве- 
дам'чу Матвей Якаулевгч, — вель- 
Mi напружаны i разам з тым ра- 
даоны. У сувяз! з ростам зацжау- 
ленасц! да ricropbii савецкай 
дзяржавы, Камунктычнай партыi 
i нашай сучаснасц! кожны з чле- 
нау ушверс1тэцкай арган1зацьп 
гм'кнецца часцей выступаць перад 
насельнщтвам, пауней задаваль- 
няць яго духоуныя запатрабаван- 
Hi. У  гэтым навучальным годзе 
прачытана звыш семсот лекцый i 
дакладау, з ix палова па ю бтей- 
най тэматыцы.

Важ'нае месца займаюць у нас 
кастрычнщюя чытанн5 i у самзм

ун!верс!тэце. Яны аргажзаваны 
на ycix факультэтах. Характэрна, 
што па праграме выступаюць вя- 
дучыя вучоныя кратны, актыуныя 
удзельнж! рэвалюцьм i Айнычнай 
вайны, энатныя лю дзе

Мы рады i задаволены сваёй 
працай, таму што у юбилейным 
годзе паяв^лася шмат но>вых 
форм i метадау прапаганды. Ужо 
традыцыйным'| у дзейнасц! на
шай аргашзацьп ст&л! калектыу- 
ныя выезды лектарау на фабры- 
Ki i заводы, у вайсковыя падраз- 
дзяленнЕ Па пяць-шэсць таюх 
брыгад за алошж час пабывала 
на аутазаводзе, на .заводзе 1мя Ki- 
рава i завода 1мя Кастрыч/н1цкай 
рэвалюцы!, у Слуцку, Сло>н1ме i 
гншых раённых цзитрах нашай 
рэспублж!. Аб тым, як ацэнь- 
ваюцца так 1я выезды, сведчаць 
падзяж прадпрыемствау.

Вялжай папулярнасцю на фа
культэтах карыстаюцца аргажзуе- 
мыя HaMi сустрэчы са знатным! 
людзьм! i тэматычныя вечары. 
У гэтым навучальным годзе ix 
было чатырнаццаць. Трэба на- 
зваць i такую форму нашай ра
боты, як лекцьп-канцэрты. Гэта

своеасаблфвыя мантажы асобных 
нумароу мастацкай самадзейнас- 
ц!, звязаныя паэтычным расказам 
аб тых этапах, як5я прайшла на
ша кража за 50 год. Пачы1наль,ж- 
кам! жыццядзейнасц! гэтай фор
мы 6bmi студэнты-ф!лолап. Яны i 
цяпер актыуна удзельн!чаюць у 
рабоце таварыства. Нарэиице да- 
поуню, што у дапамогу лектарам 
выдана 20 брашур, а у кн!зе «Гу- 
TapKi аб прыродзе i грамадстве» 
з 20 артьикулау 11 на л ежа ць на
шым аутарам.

Лектарау чакае цжавае лета. 
Лекцыйную прапаганду будуць 
весц! студэнты i вьжладчьж! у 
Mworix раёнах Беларус!, на цал!- 
не, на будоулях Ci6ipbi i нават за 
межам! нашай рэспублж!. Я маю 
на увазе тых, хто выязджае у Чэ- 
хаславак!ю, Польшчу i ГДР. Прой- 
дуць два месяцы, i мы зможам 
падвесц! вьж!к! ix змястоунай i 
вельм! неабходнай працы.

У заключэнне Мацвей Якауле- 
Bin праз нашу газету перадае 
шчырую падзяку лектарам за ix 
працу у юб!лейным годзе i жа- 
дае новых поспехау на час лет- 
Hix канжулау.А Т Р А Д Ы  СФАРМ1РАВАНЫ

Кожны год на перы- 
яд летшх кашкул сту
дэнты нашага ушверй- 
тэта едуць працаваць 
на цалшу, у Ci6ip, на 
Поунач, у братшя са- 
цыялгстычныя рэспуб- 
л1ш, але яны разуме- 
юдь, што працоуная ра- 
мантыка заключаецца 
не тольш у тым, кал1 
паедзеш за «тры-дзе- 
вяць зямель», а такса
ма тут, у еябе дома. Та
му не дз1уна, што мно
п я  з ix застаюцца пра
цаваць у Мшеку, щ на 
будоулях Беларусь Для 
нашых працалгоб1вых 
студэнтау галоунае не 
адлегласць, а праца. 
Тольщ была б карысць 
Радз1ме.

У  тэты юб1лейны год 
свае nocnexi у працоу- 
ным семестры студэнты 
прысвячаюць 50-годдзю 
Савецкай улады. На 
факультэтах праводзяц- 
ца сходы, на яшх сту

дэнты сумесна намяча- 
юць планы на лета. 
Дыбрым прыкладам 
можа паслужыць сход 
цал!ншкау на ф!з1чным 
факультэце, дзе было 
выказана шэраг карыс- 
ных прапаноу, намеча- 
иы канкрэтныя мера- 
прыемствы. Цал1на не 
за rapaMi, i гэта вельм! 
правмьна, што пра яе у 
штабах працоуных 
спрау факультэтау вя- 
дуць пастаянна размо
лу.

На будоул1 i прад- 
прыемствы Беларуй 
паедзе вял1ш атрад сту
дэнтау, яш нал1чвае у 
csaiM складзе каля ты- 
сячы чалавек.

Не раз добра праяу- 
лял! сябе студэнты уш- 
верс1тэта на будоулях 
Мшска. Вось i у гэтым 
годзе, напрыклад, буд- 
трэст № 15 папоутц- 
ца сотняй дужых i пра- 
цалюб1вых юнакоу i

дзяучат. Большасць з 
ix — люд si, яга я гаагоць 
будаушчыя епецыяль- 
насщ. Яны з радасцю Еозьмуць у р у т  кель
мы, малатш пасля дзе- 
cnpiBiecflHHara перапын- 
ку у фiзiчнaй працы.

Хутка будуць выхо- 
дзгць з канвеера аута- 
мабкльнага завода «Ма- 
зы», да як!х будуць 
прыкладзены р у т  i на
шых студэнтау: яны ж 
будуць працаваць тут 
летам.

Бельм! многа дапа- 
магл! студэнты у бу- 
даушцтве х!м!чнага 
корпуса. У  гэтым годзе 
яны таксама у складзе 
25 чалавек, будуць за- 
вяршаць тут работы. 
60 чалавек прымуць 
удзел у будоул! сту- 
дэнцкага 1нтэрната.

I гэта не усё. Студэн
ты yHiBepciTaia разам з 
будаушкам1 зробяць 
каштоуны падарунак

тянерам Беларуе! — 
шянерск! лагер «Зуб- 
ронак». 3 ix дапамогай 
будзе узводзщца i гас- 
цшща «Юнацтва».

Новыя фермы, клу
бы у калгаеах i сауга- 
сах нашай рэспублж  
будуць пабудаваны так
сама рукам1 студэнтау 
БДУ.

Вядома, усё гэта лёг- 
ка перал1чыць, але ня- 
лёгка здзейсшць. 4 Як 
паказала практыка м1- 
нулых гадоу, не на ycix 
будоулях студэнцтя 
брыгады был1 забяспе- 
чаны неабходным! ма- 
тэрыялам!. Вядома, усе 
гэтыя недахопы выказ- 
вал!ся на выпрацоуцы.

Што ж датычыцца 
студэнтау, яны з агань- 
ком возьмуцца за кож
ную справу. Дайце iM 
тольт яе.

Л. КА31НЕЦ.
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!СА СВЯТОЧНЫМ!
I ё I 3 I Т А I♦ ♦♦ BinTcip Полян i Уладзы1 
X .nip Гулев1ч — студэнты * j  нашага ушверНтэта у  | J жнулым годзе, як i мно- ♦ !  г;я 1ншыя, правял1 при- ♦♦ цоуны семестр у братняй х♦ Чэхаславаки. Яны разам » I са ceaiMi таварьшшли | 
X дружна працаваль на бу-1 t доулях поплеч з чэха.хи г | » словакам:. Гавораць, што { 
X людз1, ■ I/ яксх аднолька-1
х I| выя мары, шкненш, не як X | аб’ядноуваюцца адзшым J 
*штарэсам, старанна пра-Х 
X цуюць, заусёды жывуць :
J у дружбе. |♦ ♦| Многа уражанняу пры- х ̂ везл1 нашы студэнты з ♦ 
Xбратняй Чэхаславаки. J 
X Бывала, сядз:м да anoy- i | начы у штэрнаце i слуха- }♦ ем расказы про жыццё i ♦ J вучобу чэхаславацыхХ * студэнтау, пра курорт г♦ Карлавы Вары, пра аута-1 
Хмабиьны завод Ш кода...} Т Слухаем, а у ca.nix з ’яу- t  : ляецца такое пачуццё, Hi-1|  бы мы ca.ui там пабыва-

х| Л1. Вельм1 ж западаюць у  | |  душы так1я гутары. $t / вось сёлета пачына-1 | ецца працоуны семестр— t | 67 года. 3 нецярпеннем i I чакаюць нашы студэнты ;♦ адыходу цягшка ij Чэха- ; j  славакш, Польшчи г I
г ГД Р. ' :♦ ♦:  Магчыма узко не раз | Т перагортвае литы кален- 
I дара дырэктар саугаса♦ «Цепла», дзе працавал1 J  нашы студэнты, locicp j  Гона г думав:» — Хутчэй бы яны ужо tI прыехалу з iMi так добра | |  працаваць... Выдатныя I♦ рабяты... |♦ ♦ I Гэты дзень прыйдзе, |♦ прыйдзе вельм1 хутка. I

' X Зданы экзамены, назва- ♦♦ «i  ны 1мены «шчасл1вых». ♦I Не сёння — заутра разеi- 1 i  таюцца яны. на два меся- ♦ J цы з родным ушверспэ- » ♦ там, Мшскам. X

X

I БАБ1Ч.

К АЛ! !ван Качур адка- 
зау на экзаменацый- 
ны бЁпет па ricTopbii 

старажытнай рускай лЁтара- 
туры, Еыкладчык дацэнт 
Язэп ВасЁльевЁч Зазека па- 
цЁкавЁуся, дзе ён працуе. 
Гэтае пытанне было зада- 
дзена не проста дзеля цё- 
кавасцЁ. Тут Ёншае — цес- 
нае знаёмства са студэнта- 
Mi i своеасабл1вае сацыяла- 
riHHae даследаванне.

Вядома, мкогёя скардзяц- 
ца, што ём, вячэрнЁкам, ЕельмЁ цяжка працаваць i 
вучыцца. У кожным выпад- 
ку многёя з ix спасыпаюц- 
ца у першую чарту менавЁ- 
та на гэтую прычыну.

— Я працую Ёнжынерам 
па тэхнёцы бяспек: у меды- 
ць-искЁм !нстытуце, — ад- 
казвае !ван.

Многёя, магчыма, i не 
ведалЁ, што у яго за пля- 
чыма нялёгк! шлях жыцця.

У 1вана нядрэнмая спецы- 
яльнасць — Ёнжынер, але 
яго вабЁць, акрамя гэтага, i 
журналЁстыка. Дарэчы, пё- 
саць матзрыялы у перыё- 
дыку !ван пачау яшчэ у час 
службы у радах Савецкай 
Армм.

Экзамен па гЁсторьн ста
ражытнай лЁтаратуры ён 
здау на добра.

Першай «карапевай» на 
экзамене была ЯугенЁя Га- 
люгЕна. Выкладчык асаблЁ- 
ва не здзЁвЁуся выдатнаму 
адказу на усе пытаннЁ 
дзяучыны, бо ёй, як бЁблЁ- 
ятэкару сорамна не ведаць 
лЁтаратуры. У душы ён 
толькЁ шчыра павЁншавау 
дзяучыну.

Юрый Бокач i Юрый Сы- 
соеу яшчэ маладыя хлоп
цы, у Ёх наперадзе усё

ЛЯ Ф1НША
У ся го  тольж  адзш  эк за 

мен раздзяляе сту д эн та у  гэ- 
тай  трупы  чацвёртага курса  
xiMiMHara ф ак у л ь тэта  ад 
тр эц яга  працоунага се
местра. Апош ж  экзам ен 24 
чэрвеня. А цяпер пакуль  
ш то ifl3e экзам ен па кало- 
|днай xiMii, як1 прымае да
ц энт Ф. М. К а п у ц т . Э к за 
мен не з л ё гк 1х. Але с ту 
дэнты , я т я  вы ходзяць з ау- 
дыторьм, усхваляваны я i 
радасны я, тры маю ць у за- 
л!Коуках новыя пяцёрк1 i 
чацвёрк!. З ’яв!л1ся яны  i у 
Жэн1 Ш эрэм ет, Лары сы  Сяу- 
рук, Люды М ельгуй, Я у ге н а  
Квасю ка, М аргары ты  Ляха- 
вай. Гэты я студ эн ты  паспя- 
хова здаю ць не тольк! на
лож ную  xiMira, поспех спа- 
дарож ж чае з iMi на праця- 
гу  усёй ce c ii, на працягу  
yc ix  чаты рох гадоу вучобы. 
Кал! ж гавары ць увогуле  
аб трупе, то трэба адзна- 
чыць. ш то яна праз год бу- 
дзе заклю чаць у сабе высо- 
каквал!ф !каваны х спецы яли  
с та у  — xiM inay, AKix з нецяр- 
пеккем ужо цяпер чакаю ць  
ш колы , ф абры ж , заводы.С. KAPAMIH.

Пошукт... nomyKi—у 
студэнты ф1зфака.

ix заусёды знаходзяцца 
Фота Ул. Старчанш.

УСЁ ДЛЯ БУДУЧАГАГЭТА
жыццё, але i яны ужо мо- 
гуць ганарыцца тымё поспе- 
хамЁ, якёх дабЁлЁся у твор- 
чай працы. Па спецыяпьна- 
сцё абое яны журналЁсты. 
Дакладна тлумачыць на пы
таннЁ Юра Бокач, не гор- 
шым адказ быу i Юры Сы
соева — заслужаныя «вы- 
датна».

Прыкра было адчуваць 
на фоке такога выдатнага 
настрою на экзамене сла- 
быя веды студэнткЁ Г. Пят- 
кевЁч, тым больш, што яна 
перавялася са стацыянарнай 
формы навучання на вячэр- 
нюю. ВячэрнЁкЁ лепш за яе 
адказваюць. Яна не ведала 
элементарных пытанняу кур
са, таму атрымала двой
ку.

Выкладчык тлумачыць 
мне:

— ВЁдаць тут ёсць мая 
вЁна [на яго тзары я не мог 
не зауважыць пачуццё гу- 
мару]. УявЁце сабе. На 
стацыянары на старажыт- 
ную рускую лЁтаратуру 
адведзена толькё 36 га- дзён у той жа час, як 
на вячэрнЁм 60 [!). На ста- 
цыякары здаюць залЁк, а 
тут — экзамен. Не вядо
ма, чаму Ёменна так выра- 
шыу Вучоны савет!..

Хочацца i нават трэба 
зрабЁць папрок у адрас 
некаторых студэнтау пер- 
шага курса за слабее ве- 
данне прадмета i малой на- 
чытакасцЁ.

Напрыклад, Г. РэзнЁкавай 
трапЁу не такЁ уж о i «цяжкё» 
бЁлет. ПытаннЁ у Ём: «Паву- 
чэнне УладзЁмЁра Манама- 
ха» i «Камедыя КапнЁста 
«Ягада». Прасцейшыя пы
таннЁ, але адказаць на ix, 
колькё нё сЁлалася РэзнЁка-

О, гэтае першае здзЁулен- не! Першае пачуццё! Першае... Першае......Мы ляжым на саломе- пацярусе, толькё ш то  прыве- зенай на саманную пляцоу- ку, i чакаем вадавоза. Па- блЁзу стаяць валы, лянЁва памахваючы хвастамЁ. Спя- кота. Сонца у блакЁце. У стэпе мауклЁвасць, цёш ы ня .Гена Бязладнау, нацяг- нуушы на вочы белы шыра- каполы капялюш, не то раз- мауляе, не то думав услух.— Гэты маленькЁ прынц быу надзвычайна кемлЁвым хлопцам. КалЁ кожны пры- бярэ свае месца, наша планета будзе чыстай.— Азы пазнаеш, вонак. Выдатна, — жартаулЁва гладзЁць яго па галаве Валерка Часнакоу i павучаль- на дадае, — Экзюперы цяпер у модзе. Так што лёчы сябе на грэбнЁ.— КалЁ збоку глядзець на вас, дык адразу успамЁнаеш размову памЁж Сакратам i Федрам, — усмЁхаецца Генрих ДалЁдовЁч. — Для поу- най карцЁны не хапае «Лёг- кага подыху ветрыка, пад- пяваючага хору цыкад, i раскошнай муравы».— Крыху уяулення i гэты недахоп скампенсуецца, — ажывЁуся хтосьцё. Цыкад з поспехам заменяць суслЁкЁ, мураву — перакацЁ-поле...На працЁлеглага боку са- ломы — другая тэма.— Канешне, тэта усё умоуна, але нейкая аналогЁя— Канешне, тэта усё умоуна, але нейкая аналогЁя ёсць. Ну, Ёснуе твая элементарная часцЁнка у касмЁч- ных промнях, цё яшчэ дзе- небудзь. НЁхто аб ёй не ведав, маучыць i яна. I вось бяруць яе, змяшчаюць у цыклЁчна-рэзанансны • вы- прабавальнЁк. У вынЁку — новыя якасцЁ. Возьмем цалЁ- ну. Тут таксама горача. I ты з такой хуткасцю носёш- ся па аб’ектах, што ёй, я думаю, становЁцца зайздрос- на у сваЁм сЁнхрафазатроне. А гонёць цябе напружанне, якое спадае толькё у кан- цы жнЁуня. У друку скажуць так: «Скончан яшчэ адзЁн працоуны семестр».— Едзе!!..Прагучаушае слова рауна-

ва, так i не змагла. У час 
дапауняльных пытанняу яна 
Ёкшы раз кЁдалася у такЁя 
недарэчнасцЁ, што стака- 
вЁлася сорамна за тое, 
што здае экзамен студэнт 
аддзялення журналЁстыкЁ. 
ХЁба можна сказаць, што 
УладзЁмЁр Манамах у сва- 
Ёх «Павучэннях» ужывау та
кую фразу, якая узнЁкла 
толькё у двадцатым ста- 
годдзё: «...улЁчваць патрзбы 
працоуных»! На̂  пытанне, 
дзе i калЁ было надрукава- 
на «Павучэнне» УладзЁмЁра 
Манамаха Г. РэзнЁкава ад- 
казала, цё то у XIV цё у 
XIX стагоддзЁ...

Пра студэнтку гэтага кур
са ЛюдмЁлу Зданюк нядрэн- 
на адзываюцца яе сяброукЁ. 
Вучыцца яна добра. Акра
мя таго, у яе ёсць спартыу- 
ныя заслугЁ — майстар 
спорту па акрабатыцы.

значна камандзе «пад’ём». Усе усхоплЁваюцца са сваЁх месц.Па стэпе, узнЁмаючы фан- тастычныя воблакЁ пылу, Ём- чыць «Урал-Газ». Вада. Значыць зноу зэкёпёць работа.— Змагаецца са стыхёяй у Кардыльерах Антуан Экзю- пюры...•— Застаецца невядомым, чаму легендарныя багЁ ка- зачнага АлЁмпа не Ёдуць нё у якое параунанне з цяпера- шнёмё гаспадарамЁ блакЁтнай планеты...— Гена i Валера накЁроу-

ваюцца да валоу i лезуць з ёмё у самае «пекла».На ускапаную глебу — суглЁнак ляцёць салома, льецца вада падаюць буй- ныя кроплЁ поту. Усе тэта пермешваецца чатырмя парам! ног жывелы i двумя парамЁ ног студэнтау.— Па арбЁце, па арбЁце, мЁленькЁ...— Ах! Каб ты здох...Гразь ляцёць ва усе бакЁ. Хлюпае, дрыжыць балота. Раз за разам, захашушы у перапэцканьш рукЁ згусткЁ замесу i пацершы ушы яго, хто-небудзь коратка кЁне: «Яшчэ крыху».А там, дзе ужо раствор прыгатаван, рабяты не ма- рудзячы хватаюць яго вЁла- мё, лапатамЁ, а то i проста рукамЁ i руплгва запауняюць Ём формы. Паузуць i пау- зуць ад замесу акуратныя цаглЁнкЁ-саманЁны. 1х трэба многа, гэтых саманЁн, каб хапЁла i на кароунЁк, i на кашары, i на майстэрню, i на дом, якё будуецца сярод голага стэпу......Я сустракаюся з ёмё, ра- бятамЁ-фЁзЁкамг, амаль кожны дзень на вулЁцах горада, у тэатры, у сталовай, бЁб- лёятэцы . Мы пацЁскаем адзЁн другому рукЁ, пытаемся, як справы. У залежнасцЁ ад ix

Нядауна ёй трэба было 
паехаць на спаборнЁцтвы. 
Экзамен вырашыла здаваць 
датэрмЁнова. Не здала. 
Зразумела, ёй было цяжка. 
Але хЁба вЁнаваты у гэтым 
выкладчык! Вось кораткая 
размова Л. Зданюк з Язэ- 
пам ВасЁльевЁчам па тэле- 
фоку: ЛюдмЁла Зданюк: —  
Я Вас выклЁкала, дзе вы бы- 
лё!..

ПазванЁце па нумару (...], 
я прыду.

Зазека: — Пакуль яшчэ 
закона такога няма, каб вы
кладчык званЁу цё прыхо- 
дзЁу да студэкта. Выклад
чык адзЁн, а студэнтау 
шмат...

Студэнты задаволекы 
выкладчыкзмЁ, якёя робяць 
усё, каб яны был! высока- 
адукаванымЁ, культурным!, 
добрымЁ спецыяпЁстамЁ. I 
вельмЁ удзячны Ём. Але са-

стану— адпаведны настрой. А настрой у ix заусёды пры- узняты.— Дык вось, ведаеш, вы- ношваю усё тую ж Ёдэйку. Цяпер ужо здагадваюся: ствараецца веласЁпед. Лячу, браце, на ycix хуткасцях прама у тупЁк. Выигрыш толькё у часе, калЁ, дапус- цём, парауноуваць з пеша- ходам. Карпенка на кавалку бумап малюе графЁк, тут жа выпЁсвае формулы. Для мяне яго сЁмвалЁчныя зна- кё — егЁпецкая грамата. Я толькё унутраным пачуццём здагадваюся, што за ёмё ста-

Ёнь канкрэтны сэнс i яго, ВЁталя КарпенкЁ, пошук. Ён i сам зауважае маю бедную пасведчанасць у пытаннях вышэйшай матэматыкЁ. Не адыходзЁць жа ён ад мяне, адразу кЁнуушы размову аб сваей «Ёдэйцы», таму што бачыць, з якём жаданнем я хачу зразумець яго, што мне вельмЁ i вельмЁ хочацца, каб ён, мЁнуушы тупЁк, адкрыу нешта новае незвычайнае!...Замыславатае перапля- ценне правадоу, прыборы розных памерау. Аловак, папера. ВЁктар Батырау, высокё разважлЁвы хлопец, дрыжачымЁ ад хвалявання рукамЁ уключае тумблер. На сятчатым экране асцылогра- фа з’яуляецца зеленаватая кропка. Паварот адпавед- ных рычажкоу — i кропка ператвараецца у гарызан- тальную лёнёю, затым яна нЁбы пераломлЁваецца, i вось ужо на экране вычэрч- ваюцца хвалепадобныя ва- ганнЁ электрычнага току. Выканана першае, самае простае задание. ! першая, нё з чым не параунальная радасць....У чытальнай зале бЁблЁя- тэкё за сталом, на якём уз- вышаюцца кёпы даведнЁкау, вучоных запЁсак, падручнЁ- кау працуе над дыпломнай Павел Жмакау. Яго адкры- ты лоб то хмурнее, то ста-

май высокай падзякай тут 
могуць быць толькё добрьш 
веды, добра напЁсаныя 
у газеце нарысы, замалёу- 
кё, ЁнфармацыЁ, рэпартажы.

Мы гаварылЁ пра першы 
курс журфака, пра адзЁн з 
экзаменау гэтай cecii. Пра 
вучэбныя «кактрасты».

Застаецца толькё давесцЁ 
гутарку да канца. Гэты эк
замен характэрна адлю- 
строувае тое, што за веды 
трэба змагацца. Вынёкё па 
старажытнай рускай лЁтара
туры такЁя: выдатна — 5, 
добра — 11, здавальняю- 
ча — 14, нездавальняю- 
ча — 4.

Зразумела, вячэрнЁкам 
цяжка займацца, але патра- 
баннЁ ад гэтага не знЁжа- 
юцца. Будучым спецыяпЁ- 
стам неабходны глыбокЁя 
веды.

М. ЗАБАРОНАК.

новЁцца светлым. Хуткае пя- ро гэтак жа паслухмяна i упэунена лепЁць радок за радком, як кельма. Абстрак- тныя паняццЁ знаходзяць канкрэтнае выражэнне у слупках паслядоуных i стро- гёх разлЁкау. Павел увесь у асяроддзЁ умоунасцЁ. Ён не зауважае, як у зале пасту- пова тухне святло, як побач устаюць i выходзяць з-за стала Ёншыя студэнты. На- рэшце ён падымае галаву, i у яго вачах адбЁваецца здзЁуленне, дакор, роспач. Здаецца, што яму перашко- дзёлё у самы апошнЁ момант знайсцЁ тое, самае-самае... Такое адбудзецца i заутра, i паслязаутра, i праз месяц, i пасля абароны дыпломнай. А можа (хто ведае!) дагадка узнЁкне раптоуна, быццам ток. I грудзЁ выдых- нуць легка i горда,—знай- шоу!...МаленькЁ пакой у сту- дэкцкём  Ёнтэрнаце. Каля ложка маленькая калыска. А у ёй маленькЁ-маленькЁ чалавек. Оля Кучыиская. Оля глядзёць на мац! i на кнЁгу, якую яна трымае у руцэ. «Што цЁкавей? — думав Оля, — напэуна, кнЁга: нездарма ж мама аддае ёй перавагу».Оля не умее гаварыць. Яна працягвае свае кво- ленькЁя ручкг, але мама не бачыць: яна чытае. Оля крывЁцца, пацЁхеньку пачы- нае хныкаць. Калыска закачалася. Не. Не тэта! Тварык чырванее. ВочкЁ пЁльна сочаць за кнЁгай —Ё... (ах, Ёмгненне!) — «Дай!».Была б у мацЁ не «тэорыя адноснасцЁ» Эйнштэйна, а самыя натуральный ключы ад сусвету, яна б тут жа, не вагаючыся, перадала ёй.— Дачушка ты мая! — шэпчуць шчаслЁвыя губы мацЁ i цалуюць, цалуюць маленькую Олю.Прыдзе вечарм з завода тата (у яго цяпер вытвор- чая практика), i Ванда пад- рабязна раскажа яму, як Оля сказала сваё першае слова.Першае слова... Першая радасць... Першая... Першая...
В. ПО ЛЯК.

В Я Л 1 К А Я  У З Н А Г А Р О Д АЗакончыл1ся дзяржауныя экзамены у студэытау-завочншау шостага курса факультэта журналЁстыкЁ. Праз не- кальш дзён яны атрьшаюць дыпло- мы.— Я вельм1 задаволены, што да- шыу да такога часу, ка.щ здзяйсня- юцца мае мары. Я закончыу факуль- тэт журналфтыю, — гаворыць нам Пятро Суцько.Так, прайшло шэсць гадоу напружа- най вучобы. Каму ж не будзе прыемна ад гэтага. I, менавиа, дыплом для за- вочнша—тэта вялшая узнагарода.Пятро успамшае усе гады вучобы. Першы курс, другк.. шосты. Яму ня- лёгка было рыхтавацца да сесш, ni- саць кантрольныя работы. Але жа- данне заужды перамагала. Працуючы

у раённай газеце, ён адчувау, як уз- расталЁ яго духоуньтя запатрабавашн да жыцця. I усё тэта дзякуючы працы i вучобе. Цяпер смела можна гаварыць пра Пятра Суцько i ташх вы- пускгпках, як Аляксей Агафонау, 1ван Гусеу, Мшалай Вырск! i Генадзь Навасёлау, што яны будуць дастой- 
HbiMi журнал1стам1, бо акрамя тэарэ- тычных ведау у ix ёсць пэуны вопыт у практычнай рабоце.Тут яшчэ важна адзначыць, што на апошн1м дзяржауным экзамене па ricTopbii бальшав1цкага друку яны па- казал1 добрыя веды. Застаецца ix тольк1 пав1ншаваць, пажадаць выдат- ных поспехау у творчай працы.Л . КЛ1ЧКО.

СТУДЭНТЮБ1ЛЕЙНАГА ГОДА
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МЫ ВЕРНЕМСЯ,

Н А Р  А  Ч!
Нарач! Жамчужына бела- 

рускай прыроды, цудоуней- 
шы куток роднай зямлй 
Амаль дваццаць гадоу назад 
упершыню заснавал!ся тут 
студэнты нашага ушверсЬ 
тэта. Спачатку ямы ператва- pbm i возера i яго ваколщы 
у сваю лабараторыю, а за- 
тым выбрал! яго i месцам 
для адпачынку. У мшулым 
годзе ушверттэцк! студэнц- Ki спартыуна-аздарауленчы 
лагер на возеры Нарач ад- 
значыу дзесящгадовы K>6i- 
лей.

Больш чатырохсот юна- 
коу i дзяучат правил! тут 
свае мшулыя летшя каншу- 
пы. Рэктарат i грамадск!я 
аргашзацьп ун!верс1тэта ро- 
бяць усё магчымае, каб умо- 
вы для адпачынку студэнтау 
з кожным годам ' паляпшалй 
ся, каб як мага больш сту
дэнтау мел! магчымасць тут 
адпачыць.

I лепшым доказам таго, 
што моладз! тут падабаецца, 
з’яуляецца бясконцы латок 
заяу, яшя пачынаюць па- 
ст^паць ужо вясной. Сту- 
дэнты-замежни-п, яшя па- 
бывал! пасля падрыхто>'ча- 
га факультэта i навучаюцца 
у розных гарадах крашы, 
прысылаюць пшьмы з 
просьбай прадаставщь iM 
магчымасць. правесц! летшя 
кашкулы у лагеры на Нара- 
чы.

Не доугае ты. студэнцкае 
лета. Нават для тых, хто 
прабыу у лагеры дзве зме- 
ны, 48 дзен, поуных сонца, 
радасц1 .вяселля. маладога 
задору i студэнцкай шалау- 
л!васщ, яны праляцел! за 
вельм! ужо хутка. Праля
цел!. але аставйтц мноства 
добрых успамшау, добрых 
знаёмствау. i незабыуных 
уражанняу.

Адны успамшаюць удзел 
У водна-спартыуным свяце, 
аргашзаваным моладдзю 
Мядзельскага раёна. Цёпла 
i сардэчна сустракал! хле- 
баробы выступлент студэн
тау нашага утверш тэта. 
Асабл1ва прыветна яны пры- 
нял1 пасланцоу repainnara 
народа В’етнама, яю х доу-

га не адпускалц засыпал! 
пытаннямц радушным! за- 
прашэнням! прыехаць да ix 
у госць

Друпя успамшаюць су- 
стрэчы з niToycKiMi сябрам! 
з Каунаскага лол!тэхн1чнага 
шстытута. Тут i спартыуныя 
спаборшцтвы, у  яшх пера- 
магал! дружба i гасц!ннасць, i неаф!цыйны конкурс на 
лепшае выкананне народ- 
най necH i, i славутасц! 
Каунаса i Вшьнюса, i пры- 
гажосць Тракайскага замку. 
A' xi6a можна не запамятаць 
прагулш на яхтах па Кау- 
наскаму водасхов!шчу pi 
традыцыйныя кастры ад- 
крыцця у лагеры ушверсй 
тэта i $г лагеры n iT o ycn ix  
калег, дзе студэнты ушвер- 

‘штэта прысутшчал! ^ рол! 
гасцей... I п е с т , п е с т , necHi...

Трэщм успам!иаецца не- 
забыунае свята Нептуна, 
прысвечанае Дню Ваенна- 
Марскога Флоту СССР. Мно- 
пм  тады папала ад гроз- 
нага «марскога уладыш» за 
нядбайнасць, паЫунасць, 
непаслушэнства. У  «мар- 
скую купель» к!дал! ycix. 
Тольк! некаторым з вшоуш- 
кау удалося пазбегнуць рас
платы. I гледзячы на фата- 
граф!!, яшчэ доуга будуць 
успамшаць непасрэдныя 
удзельшш свята i гледачы, 
як заугаса «дзядзьку Яшу» 
за дрэннае забеспячэнне ад- 
буксавал! на маторнай лод- 
цы ! астав!л! без вёсел да
лёка ад берага, як вылазШ  
мокрым! з вады намесшк 
начальника лагера i старшы- 
ня лагернага савета...

Блаштныя азёры... Тэта 
сказачныя пейзажы з азё- 
рамй пакрытьиш чароуным! 
кветкам! белых л!л!й. з вя- 
л!зны.\п узгоркамр парос- 
шы?,п лесам, дзе многагало- 
са i раскац!ста з ycix ба- 
коу адкдшаецца рэха. з iM- 
шпвым! рэчкамц як!я ця- 
куць праз густыя цёмныя 
лясы. Тэта чорныя ад ягад 
раты i завязаныя вузлам 
рубашк!, поуныя адмысло- 
вых. самых белых у свеце 
грыбоу. Тэта i хараство ту-

j ДЫСПУТ  ̂ ПРАЦЯГМЕ1ЩА

| "культура вызначаецца
I АДН0С1НАМ1У ГРАМАДСТВЕ♦ Неяк раз у тралейбу- яго ахрыплы, i гальштуксе я пачула щкавую рэпл1ку старога чалаве- ка. Нехта з маладых на- груб!яшу яму, i ён ска- зау: «Вось нашы дзяды

зус!м на бок звернуты, але ж тэта i ёсць самы культурны чалавек нашага часу, таму што яго адносшы да працы i ся-

рысцк!х кастроу, i задушэу- 
насць л!рычных песень пад 
птару, кал! усё навокал 
становщца непауторна цу- 
доуным i кал! пачынаеш рэ- 
альна адчуваць значэнне 
слоу «родн’ы». <1радз!ма», 
«любо>Ь>...

Суровым абвшавачваннем 
чалавеканенав!сн!цкай па- 
л!тык1 амерыканскага урада 
прагучау у адз!н з вечароу 
праудз!вы расказ студэнта з 
В’етнама Нгуен Чонг Бшя 
пра мужную барацьбу яго 
народа i аб злачынствах, 
як1я учыняюць штэрвенты 
у гэтай маленькай repain- 
най KpaiHe.

Студэнтам з Кубы больш 
за усё запамяталася свят- 
каванне гадав!ны 26 жн!уня 
i тэматычны вечар «Рытмы 
i мелодьп Кубы». Многа с1л 
i энергП патращл! яны на 
падрыхтоуку гэтых вечароу. 
яшя прайшл! з вял!к!м по- 
спехам.

Ц1кавы вечар падрыхтава- .ni i самал!йск!я студэнты. 
Яны пазнаёмш! гледачоу, 
як!я сабрал!ся амаль са 
усяго пабярэжжа, з riCTO- 
рыяй вызваленчай бараць- 
бы сваёй крашы, з трады- 
цыйным! звычаям!, з на
родным! песням! i танцам!. 
Уся зала падпявала iM та
ды: «Самал!я, Самал!я...» А

Абдулкадыр Юсуф Xepci, 
юнак невял!кага узросту, з 
цудоуным прьшетным тва- 
р’ам i задорным!, але добры- Mi вачыма, пад гром апла- 
дысментау быу двойчы. на 
урачыстым закрыцщ пер- 
'шай i другой змены, узна- 
гароджан падарункам! i 
граматам! кам!тэта камса- 
мола ун!верс!тэта за актыу- 
ны удзел у жыцщ лагера.

Дружнай, брацкай сям’ёй 
жьни у лагеры пасланцы 
В’етнама i Кубы, Самал! i 
Ганы, Верхняй Вольты i 
Каралеуства Бурундз!, Тан- 3aHii i KeHii. Плячо к пля- 
чу з беларусшм! хлопцам^ 
працавал! яны у сталовай i 
на загатоуцы дроу, разам ir- 
рал! у зборных камандах 
лагера, спявал! савецк!я пе- CHi i развучвал! люб!мыя 
танцы.

Вясёлыя i бадзёрыя. да 
чарнаты загарэлыя юнак! i 
дзя>:’чаты садз!л!ся у ауто
бусы.

I няхай мнопя з ix выяз- 
джал! адгэтуль назаусёды, 
але у думках яны гаварылй 
разв!тваючыся з возерам, з 
лагерам, з новым! сябрам!: 
«Мы абавязкова вернемся, 
Нарач! Мы школ! цябе не 
забудзем». В. М У Х А ЕУ .

В. БУДАИ.

i бабул1 был1 неадукава- броуства, да будаун!коу ным1, ды культурным!, а газапровада — сапрау- цяпер усе адукаваныя, ды камушстычныя. Усё ды малакультурныя». жыццё аддае ён люб1май Нягледзячы, здавалася рабоце, адначасова л!ча- б, на парадаксальнасць чы мерай ycix рэчау ча- яго фразы, ён мае ра- лавека. Будучы чалаве- цыю у тым, што ypayHi- капаклонн1кам, ён будуе ваць адукацыю i куль- свае адносшы з людзьм1 туру шяк нельга. Аду- на бескарысных сяброу- кацыя — тэта сродак cxix аднош'нах. Ён па-для наиоольш скорага i поунага дасягнення культуры, але сама яна яшчэ не азначае культу-
важае у чалавеку тава- ♦ рыша па працы.Культура у нашым ♦ грамадстве выключае \ры. Адукаваны, насыча- зайздрасць, паклёп, ладны ведам! чалавек сяды- ман, дробезную няна- тады ужывае яе для вшць душэунае махляр- дасягнеиня ceaix вузк!х ства.эга!стычных мэт. Ён не- Кал! у грамадск!х мес- культурны. «Ножн!цы» цах людз!* звяртаюцца пам!ж адукаванасцю i адз!н да аднаго фаммь- культурнасцю чалавека ярна — «дзяучына. асабл!ва адчувальна вы- «жанчына» ui «бабуль- яуляюцца у нашым ася- ка», справа не у форме, роддз! — у людзей, яшя Але яны непаважаюць займаюцца разумовай таго, да каго звяртаюц- працай. Таму, мне зда- ца, не бачаць у iM свай-

"■У"

3 В I н  \ ц  ьШЯНЕРСКАЕЛ Е Т А
ГИянерскае лета. Пере

полнены дз:цячым| гала- 
сам| лагеры. I не тольк! дзщячь-Mi. Сярод п!янер- 
важатых мы убачым сту- 
дэнтак ф1лалаг!чнага фа
культэта Тамару Толсц1- 
каву, Тамару Нуждз1ну, 
Любу Юрашэз1ч. Выха- 
ванне дзяцей— ix перша- 
родная задача. Таму та
кая увага удзяляецца 
практыцы студэнтау фа
культэта. Кожны год дзе- 
сятк| старшакурс1нкау на- 
юроуваюцца у школы, 
дзе яны вядуць ypoKi.

Дзень у лагеры пачы- 
наецца з лшейк!, рапар 
тау камандз!рау дружын. 
Потым... потым спартыу 
ныя гульн!, экскурсМ, гу- 
TapKi, сустрэчы з вядо-. 
MbiMi людзьм! KpaiHbi.

П!янеры любяць ceaix. 
важатых, ceaix старэйшых ' 
сяброу. 1м хочацца «ад-' 
крыць» iM свае мары, 
хочацца падзялщца ура- 
жанням! аб прачытаных 
KHirax, таму адказнасць 
у студэнтау, яюя працу- 
юць л!янерважатым1, 
вельм! вял!кая. Акрамя 
таго, што яны павшны 
быць эрудыраваным!, 
яшчэ вельм! важна ве- 
даць ncixanorira дзяцей. 
Перш за усё у выхаеанн! 
значную ролю адыгрыва- 
юць уласныя павсдздны. 
Прыемна адзначьщь, што 
студэнты нашага yHieep- ciT3Ta, sKin знаходзяцца у 
тянерсшх лагерах, па- 
чзсна спрауляюцца са ceaiMi абавязкад*!. йны 
прыкладаюць шмат на- 
маганняу да асваення та- 
ямн!ц neflaroriKi.

У гэтым годзе у nifl- 
нерск!я лагеры будзе на- 
к^равака 300 студэнтау 
ужвератэта.

А. ЦЕРАХОВ1Ч.

П А С Л ЯДРУГОГА
CeciH падыходз1ць да канца. Тэта ужо вщаць па шча- сл1вым, бадзёрым HacTpoi, як! пануе на тварах тых, хто здау anomHi экзамен. У першакурснжау аддзялення бе- ларускай мовы i Л1таратуры А. Бруцкага, А. Бутэв1ча. С. Дабрыян, Л. Бурш, Ю . Нагорнага, А Разанава, А. Розум тэты настрой своеасабл1вы: другая cecifl ва ун!верс1тэце пройдзена з поспехам, з поспехам закон- чан першы год навучання у вышэйшай установе. I тэты першы год iM дае пох’нае права Л1чыцца на курсе леп- шымпI усё ж, кал1 гаварыць, што для ix навучальны гоя закончан, атрымаецца неяк н1якавата: наперадзе ж у студэнтау яшчэ трэд! семестр — працоуны. Ен будзе праходзщь па будоулях KpaiHbi, у шянерсюх лагерах-

: ецца, вельм1 прав1льна, J што газета «Беларуси! I ун1верс!тэт» пачала гэтую J дыскуЛю на ceaix ста- I ронках.J Усе гэтыя cnpsHKi ва- | кол знешн1х паводз!н i t знешняга выгляду лю- t  дзей, мне здаюцца, ш- j  .кчэмным!, Mi3spHbiMi. ;  Яны вядуцца вакол та- J го, што ужо аджыло i не I зможа дапамагчы нам у I баоацьбе за культуру.| У нашым грамадстве, I вялМм чалавечым ка- | лектыве, спаяным адз1н- j  ствам мэты, культуоа !  вызначаецца не ЗНЕШ - 
5 НШ1 паводз!нам1 чала- t века самога па сабе, а ;  характерам яго аднош’н t да радз1'мы, працы, сяб- | роу.; Мяне, напрыклад. не- | пакощь выраз «добры I тон». Яго не было. Мы, 
t людз1 новай эпох!, эпо- I xi пабудовы камун!стыч- :  нага грамадства, ства- 
! раем яго. I xi6a у ТОНЕ справа? А. М. Горю

го сучаснша, таварыша.Справа не у слове, а у тым, што яно павшна азначаць сутнасиь на- шых адноЛн у грамадстве, дзе чалавек чалавеку сябра, таварыш i брат, дзе дробнауласшц- 
Kia i эга1стычныя аднос1- ны адз1н да аднаго па- вшны быць выключаны.Павел- KapeariH на- смешл!вы у аднос!нах да ,люб1май раней дзяучы- ны ToHi Туманавай. Ён жорстка парывае з ею аднос1ны. Што тэта, не- культурнасць? Не, вы- шэйшая форма культуры. Яна стала мяшчан- кай, адышла ад грамад- 
CKix штарэсау i замкну- лася у ceaiM MiKpacna- nieHbiM свеце. Павел прау, кал! прама, недвудушна аб гэтым за- яуляе. М. Астроусю па- казау нам вобраз са- прауды культурнага чалавека. Той жа Павел, будучы прыкаваным да пасцел! цяжкай хваро-nicay^ «У нашай KpaiHe дад1 даб1ваецца, каб яго

СЕМЕСТРА у самых розных кутках, зуам далёК1х ад ушвератэтаНагорны, A. BpypKi, В. Ярац, i мног1я 1ншыя будуць працаваць у Слуцк!м раёне, А. Бутэв1ч М. Швец — v 
MiiiCKiM раёне, А. Разанау — ва Уральскай воблашп.Р. БАРКАНАУ.

выхоуваць — значыць рэвалюцыян1з!раваць». 3 пункту гледжання ас- ноунага рэвалюцыйнага напрамку сучаснагажыцця мы пав!нны ацэньваць кожны учы- нак i кожную з'яву. I тады стане зразумелым: культурна тэта ui не культурна. В. КажэунР кау паказау у якасш вобраза сучасн1ка П. Балуева у anoeecui «Зна- ёмцеся, Балуеу». Ён бывав нябрытым, голас у

жонка пастушла вучыц- ца, каб яна прымала актыуны удзел у жыцц!, хоць тэта i пагражае яму адз!ноцтвам. Чалавек не павшен nani- раць воляй другога дзе- ля ceaix асабктых iHTa- рэсау. Культура у нашым грамадстве склад- ваецца пам1ж яе члена- 
Mi, мыслячым1 па-каму- н!стычнаму i паступаю- 4biMi па-камун1стычнаму.Дацэнт Н. РАМ АШ КА.
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П Л Д А Р О Ж Ж А  П А  П Р Ы П Я Ц 1
Нас было дзевяць чала

век. yciM  захац елася  пра- 
плыць па рацэ Прыпяць, 
пран!кнуц ь на яе пры ток  
П ф ч...

Пачаткам н аш ага  пада- 
рожжа быу цудоуны горад  
Палесся — Мозыр. Вядома, 
нас не суправадж ала гра- 
м адскасць горада, не было 
ур ачы сты х iviiTbiHray i арке- 
стр ау , як  звы чайна перад  
пачаткам  падарожжа «ма- 
раходцау». Мы на ш асф вё-  
сельнай лодцы «рушыл!» па 
Пры пяцЕ Не было сярод нас Hi ка ш та н а , Hi лоцмана, бо 
наш ай пасудзш ай  тр а в а ц ь  
было не та к  складана. Прау- 
да, засы нау ш ш ы  раз ноччу 
днявальны , тады цячэнне ра- Ki гнала наш у лодку назад, 
пакуль яна не у т р а л а с я  у  
пры бярэж ны  к у ст  лазы . Т а
ды мы х у тк а  прачы нал!ся,

налягал1 на вёслы i павол!, 
але упэунена адваёувал1 у  
Прыпяц1 страчаную  адлег- 
ласць...

За некальк! дзёи такога  
падарожжа мы адплыл1 ад 
Мозыра усяго  некальк1 к1лаз 
м етрау. Мног1я з нас згуб !л 1 
усякую  надзею углуб!цца  
далей у ж ы ваш сны  палеск! 
абш ар, бо кожны раз пра- 
чынал1ся ран!цай з думкай, 
дзе Мозыр?

Невядома, чым бы закон- 
чылася наш а падарожжа, 
каб нам на дапам огу з «вя- 
лшай зямл!» не прыйшло  
падмацаванне. Аднойчы на 
нас ледзь-ледзь не наскочы- 
ла барж а, наш у п асуд зж у па- 
чало к1даць ад раззлаваны х  
хваль, некаторы х з нас яна, 
бы язы ком, та к  i зл1зала з 
«палубы». Мы усе  хорам за- 
кры чалк «Ратуйце!» ...

На судне был! вельм; 
пры ветны я людз1, Яны  нас 
накармш ц аказал! меды- 
цы нскую  дапам огу. Пад ахо- 
вай наш ы х сп асщ еляу мы 
без HiKKix турбот i асабл[- 
вых пры клю чэнняу дабрали  
ся да paKi Пц!ч. I ноччу бы- 
л1 вы саджаны у «адкрытым  
моры», та к  вы глядзела у тэ
ты час р ака. Ноччу мы не 
адважыл1ся падыходз!Ць да 
невядомых берагоу.

Ран1цай пачал! рухацца  
уверх па рацэ. Два разы  
наш плы т пераварочзал1 па- 
pori, некалью  разоу ноччу 
садз!л!ся на мель, нацяр- 
пел5ся з-за голаду, бо нашы  
прадукты  недзе адпачы зал! 
на дне Пры пяцЕ..

Пасля д вухм есячнага па
дарожжа мы прайш л! не ад- 
ну сотню  к та м е тр а у , але

та к  ! не дасягнул! вы токау  
гэтай  «вялшай» paKi. Не 
вы тры мауш ы  ц я ж т х  выпра- 
баванняу, мы павярнул ‘1 на
зад...

Мы думаем, ш то кожны з 
нас зразум ее, не спалохаец- 
ца «цяжкасцей» перал!ча- 
ных вышэй i вырашыць г5- 
тым летам адкрываць «но- 
выя» земл1. Паверце, што  
тэта  вельм! весела, карыс- 
на i прыемна, а галоунае: 
мы вы датна загарэл! i адпа- 
чыл! перад пачаткам нова- 
га  навучальнага года.

Ад iмя каманды —
Б. Ф1ЛАТАУ.

Рэдактар 
М. I. ЮСЬКА.
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