
Ю Н А Ш IЩ УЧ А ТЫ! БУДЗЬЦЕ ВЕРНЫМ1
ПРАДАУЖАЛЬШКАМ! РЭВАЛЮЛЫЙНЫХ

\

ТРАДЫЦЫЙ ВЯЛЩАГА
ЗМАГАЙЦЕСЯЗА ПЕРАМОГУКАМУШС- 
ТЫЧНЫХ ЩЭАЛАУ!

(3 Закшкау Ц К  КП СС да 50-годдзя Еял|кай 
Кастрычшцкай сацыялктычнай рзвалдоцыЦ.

«АУРОРА» У CTPAI
Легендарны крэйсер «Аурора» нясе сзаю Кастрычшцкую вахту. 

Кожны дзет сотш лешнградцау i гасцей города-героя накьроу- 
ваюцца да берагоу Нявы, каб наведаць г'ютарыяны карабель, 
npoiicyi па яго палубах, паслухаць расказы ветэранау рэвалкщьи.

Тут ажывае сама г1сторыя. i на поуны рост паустас вельч по- 
дзвсга народа, адкрыушага новую эру чалавеитва

Р Э С П У Б Л I К А Н € К I З Л ёТ  
студэнцт будаун)чых атрадау

Сёння у памяшканж тэатра 
оперы i балета праходз|ць VI 
рэспублшанеж злёт студэнц- 
;<ix будаужчых атрадау. На 
iM будуць падведзены вымни 
працоунага семестра, пры- 
свечанага 50-годдзю Савец
кай улады, будуць названы 
атрады-пераможць:. Ветэра- 
ны «блаи!’ткай планеты» 
атрымаюць узнагароды за 
асваенне цалжных зямель.

Ужо цяпер можна павш- 
шаваць атрэд «Вжторыя» ri- 
старычнага факультэта, як'| у 
юбшейиым абласным спа- 
5срн1цтве заняу I! ганаровае 
месца сярод 72 атрадау, 
як;я предавал! ва ураль
ская вобласц!. Да Л!ку 
лепшых аднесены атрады  
«Эурыка» (матфак], «Прамя- 
тэй» (ф!зфак| i «Зубронак» 
(фш фак i журфак|.
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Пралетарьп ycix краж, яднайцеся!
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ПАДАРУНК1 М0ЛАД31

IX  ПРАЦЫ ПРИЗНАНЫ
мы

Г Е Р О I
3 В А М I , В ’ Е Т Н А М А

Студэнты нашага уш- 
верытэта, як ужо паведам- 
лялася, прымаюць актыу- 
ны удзел ва Усесаюзньш 
конкурсе-аглядзе навуко- 
вых.прад па грамадсшх 
навуках i м!жнароднаму 
маладзёжнаму руху, пры- 
свечаным 50-годдзю ВялР 
кага Кастрычн1ка. У  лшу 
лепшых, хто быу адзнача- 
ны граматам! i каштоуны- 
Mi падарункам! МШстэр- 
ства вышэйшай i сярэдняй 
спецыяльнай адукацьй 
Б С С Р  i ЦК камсамола Бе
ларуси 32 нашыя прад- 
етауш т, а з 44 даследа- 
ванняу, прадстауленых на 
anoniHi тур Усесаюзнага 
агляду, амаль палова (20) 
належьщь ушверйтэцтм  
а^тарам. На конкурс у Ле- 
ншград рэкамендаваны 
працы:

Па riciopbii К П С С  i 
В Л КСМ : Т. Е . ГЛ У Ш А -

К О В А И  «Камушстычны 
1нтэрнацыянал у барацьбе 
за адзшства рабочага кла- 
са». А . Е . Б ЕЛ  А Г А  «Пар- 
тызанст рух на тэ- 
рыторьп Старадарожска- 
га раёна у гады вай- 
ны (1941 — 1945 гг.)»,
А . Е . К У ХТ О  «Нарыс ri- 
сторы1 Мшскага завода 
жалезабетона Д СК а №  1», 
I. В. Б Р Ы Т А В А  «Партый- 
на-палИычная работа у 
1ркуцка-Шнскай дыв!зп у 
гады вайны», М. Г. НА-

у сельскай гаспадарцы 
ГД Р », Г. С . С Я Р Г Е Е В А  
«Сяброусшя сувяз! пра- 
цоуных Брэсцкай вобласц!

Б С С Р  i Люблянскага вая- 
водства П Н Р», А . I. Ц1ТО- 
В А И  i Л. КРОШ К1НАЙ  
«Гера1зм камсамола Бела- 
pyci у варожым тылу у 
гады Вялшай Айчыннай 
вайны», Л. К. К О Л А БА - 
В А Й  «Удзел камсамола 
Беларуы у барацьбе за вы- 
кананне першай пящгод- 
Ki», Л. I. БР Ы ГА Д 31Н А И  
«Удзел камсамола Белару- 
ci у культурным будаунЬ 
цтве у гады сямкодш 
(1959— 1965 гг.)», М . В. 
Б Е Л Ь С К А Г А  «Удзел кам- 
самольцау i моладз1 Бела- 
pyci у асваенш цалшных 
зямель Казахстана», М . Е. 
К УРТО  «Камсамольцы i 
моладзь Гродзеншчыны у 
барацьбе супроць нямецка- 
фашысцшх акупантау», 
Н. П. С1Л1Ч «Камушстыч- 
ная партыя БеларуЫ — 
аргашзатар i шраушк лР

квщацьн нешсьменнасщ у 
Б С С Р » , I. Д. С Т А Д У Б А  
«Далейшая распрацоука 
У . I. Летным вучэння аб 
партьп i яго ажыццяулен- 
не у перыяд рэакцьп 
(1907— 1910 гг.»), Т. 1.
С1ЛБВАНОВ1Ч «Юл1ус 
Фучык — барацьбй су
проць фашызма».

Па фшасофп: П. С . КУ- 
Р А К А  «Роля знешшх i 
унутраных супярэчнасцей 
у ажыццяуленш працэсу 
фотас!нтэза», В. Ф. 
Ш АЛ БК ЕВ 1Ч А  «Крыты- 
ка французск!м1 маркс!- 
ciaMi экз1стэнцыял1зма».

Па навуковаму каму- 
шзму: Е . В. С А Ж Н Е В А  
«Аб магчымасщ некашта- 
л1стычнага разв!цця нека- 

торых афрыкансюх KpaiH».
Па палйэканомп: А . 3. 

К Р У К  «Рэвалюцыйныя пе- 
раутварэнш зканом1к1 Рэ- 
спублпй Куба».

На MiTbiHr, ^рысвечаны 'Дню м1Жнароднага адз1нст- ва дзеянняу за Mip, супроць вайны ЗШ А у В’етнаме, у гуман1тарным корпусе са- 6paaica савецюя i замежныя студэнты, выкладчыю i су- працоунж1 .ушверитэта. Mi- тынг адкрывае сакратар партбюро Т. Я. Дударава.Словы, поуныя гневу i асуджэння амерыканск1х аг- ррэсарау, знаходзяць адб1- так у сэрцы кожнага удзель- кз М1тынгу. Прафесар А. Я- Супрун, студэнтка-перша- KypcHiua Н. Шарай, прад- стаушк в’етнамск1х студэн- тау By Зуй Фу пакрыл! ганьбай амерыканск1х ваяк, яюя учыняюць свае злачын- ныя справы на в’етнамскайЗЯМЛ1.Слова для абвяшчэння рэ- залюцьн даеица сакратару кам1тэта камсамола М. Щ- ве.

Уважл!ва слухае прыц1х- шая зала...— Амерыкансюя !мперыя- люты прыносяць в’етнамска- му народу невыносныя му- 43HHi. Яны вядуць самую ганебную i н1чым не апрау- даную вайну, пасягаюць на суверэштэт Дэмакратычнан Рэспубл1к1 В'етнам.Але в’етнамск! народ не адз1нок1. 3 iM увесь савецю народ, усе прагрэшунае ча- лавецтва.Аднадушна прымаецца патрабаванне аб неадклад- ным вывадзе амерыкансюх войск з В ’етнама i строим выкананш амерыканск1м урадам Жэнеуойх пагад- ненняу.«Рук! прэч ад В’етнама'» — моцна гучыць голас савецкага студэнцтва.

C E H H IK A  «Вопыт С А П Г  
у здзяйсненш сацыял1- 
стычных пераутварэнняу

= е=ЮБ1ЛЕЮ ПРЫСВЯЧАЕЦЦАВышау у свет anomni зборгпк — серыя фшасофсюх навук — матэрыя- лау канферэкцьп acnipanTay i мала- дых вучоных, прысвечанай 50-годдзю Вял1кай Кастрычн1цкай сацыялктыч- най рэвалюцьп. Раней был1 надрука- ваны даклады серый ф1лалаг1чных i г1старычных навук.Трэба адзначыць, што у нашым ун1верс!тэце канферэнцьп маладых вучоных стал1 трйдыцыйным1. Тольк1 У юбшейиым годзе ix адбылося дзве. Прычым, у гэтых форумах удзельш- чаюць маладыя вучоныя з мнопх incTbiTytay рэспубл!К1, што дае маг-

чымасць навуковай моладз1 абмень- вацца сва1м вопытам у даследаван- нях, узбагачаць веды.Названы зборн1к — таксама яскра- вае сведчанне такой т.ворчай садруж- насц! i разам з тым сведчанне росту зацжауленасщ да гера1чнай riCTopbii нашага народа, да праблем сучасна- cui. Вось некаторыя з тэм дакладау: «Камун1стычны прагрэс як якасна новы тып грамадскага разв1цця», «Асабл1васц1 праяулення эстэтычных адносш у працы пры сацыял1зме», «Праблемы этык1 у творчасц1 П. У. Броую», «А. Ф. Мясн1коу i некаторыя пытанн1 гштарычнага матэрыял!зму

у Беларус1». Актуальнай з’яуляецца тэматыка дакладау i па дыялектыч- наму матэрыял1зму, логгцы, эстэты- цы, навуковаму атэ!зму. Усяго у зборн1ку прадстаулена 23 паведам- ленн1, як1я атрымал1 высокую ацэнку вопытных даследчыкау, так:х як пра- фесары В. I. Сцяпанау, I. М. Лушчыц- Ki, У. М. CiKopcKi, М. Я. Шкляр i iH- шых.Так, асшрзнты i маладыя вучоныя напярэдадн1 вялжага свята парада- вал1 добрым! nocnexaMi у працы, унесл1 значны уклад у выкананне ун1верс1тэтам сацыял1стычных абавя- зацельствау.

Г А Н А Р Ы М С Я

П РА И Ш Л О  ужо каля двух месяцау, як я знаходжуся далёка ад сваей сямй, _ ад люб1май Радз1мы. Часта успамшаю, як мае бацьш, брагы, сёстры, аднавяскоуцы дзень 
i ноч працуюць i з Bin- тоукам1 у руках змагаюц- ца з ворагам.Я ганаруся, што вучуся у савецкай кра1не, што 
CBaiMi вачыма пабачыу Маскву, Красную плошчу 1 Маузалей Ленша.M iH C K . Тэты горад шмат

пазнау на сва1м вяку. У 
iM жыве мужны i працав!- ты народ. Мшчане акру- жыл1 нас цяплом i клопа- там1, як родных. Мы живём i вучымся адзшай сям’ёй з савецкгм1 сту- дэнтамГ Упэунены, што яны дапамогуць нам вы- канаць свяшчэнны абавя- зак перад Радз1май^стаць высокаквал1фшава н ы м i спецыялштам1.

В ЕН  X IE H , 
студэнт падрыхтоу- 
чага факультэта.

Наш карэспандэнт звяр- 
„  нууся да загадчьжа кафед-НЕЗВЫЧАИНАЯ ры электраф!з[к1 прафесара

ДАКЛАДНАСДЬ

У. Г. ВафЁядз! з просьбай 
пракаментыраваць падзею, 

усхваляваушую увесь свет— 
дасягненне савецкай касм!ч- 
най станцыяй «Венера-4» 

паверхж планеты Венера.
— 3 часу запуска касм!ч- 

най станцьн «Венера-4» мы 
з нецярпеннем чакал1 выж- 
кау гэтага выключнага эк-

сперыменту, Цяпер, Kani ён 
паспяхова завершаны, з вя- 
л!кай ц!кавасцю знаём!мся з 
даным!, зарэг!стрыраваны- Mi касм!чнай станцыяй «Ве
нера-4». МноПя з ix не су- 
процьпастаулены даным ра- 
дыё- i аптычных наз!ранняу. 
Больш дакладкым стала 
уяуленне аб гэтай загадка- 
вай планеце.

Адзначыушы асабл1вгсц1

атмасфернай’характарыстык! 
Венеры, прафесар У. Г. Ва- 
фзядз! выказвае думку, што 
цЕкава было б празандз1ра- 
ваць верхнзя cnai атмасфе- 
ры непасрэдна з планеты.

— Больш за усё, — гаво- 
рыць У. Г. Ваф1ядЗ!, — мне 
спадабалася адыгрыванне 
паводзЕн касмЕчнай стан- 
цьМ на мадэлЕ, якая знахо- 
дзЕцца на зямлЕ. Тэта пры- 
гожы Енжынерны прыём, i

ён, вЕдавочна, нямала па- 
спрыяу такому дзЕвоснаму 
поспеху.

Выключнае тэхнЕчнае да- 
сягнеине — незвычайная да- 
кладнасць наводю i магчы- 
масць сузязЕ з касмЕчным 
апаратам — дзве самыя 
цяжкЕя задачы, з SKiMi вы- 
датна справЕлЕся нашы вучо
ныя i канструктары.

Выключна новы эксперы-

мент дасць штуршок далеи- 
шым разнастайным даследа- 
ваниям.

Прышоу час вялзкую ува 
гу удзялЕць астрафЕзЕцы у 
БеларусЕ. Цяпер ужо пзча- 
лося даследаванне астраклЕ- 
мату pacny6niKi. У блзжэй- 
шы час гэтыя работы бу
дуць разгорнуты 
рэй.

яшчэ шы-
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Р У К  Н А Ш Ы Х П Р А Ц А - Т  Ю Б 1 Л Е И
ГАВОРАЦЬ ФАКТЫ Ш

•  У гзтым юбшейным годзе на цалше працавала 16 атрадау— 576 сту- 
дэнтау нашага ужверЫтэта.

Ф На будоул1 БеларуЫ ад БДУ было паслана 436 чалавек у складзе 
18 атрадау.

® Летам у Мшску на аутамабшьным заводзе працавала 112, а на будоу- 
пяк — 90 студзнтау.

® LUnaxi трзцяга сяместра праляпн у Вщебскай вобласц!, у Цюмеш, 
Крыму, на Пячоры, за мяжой— у Чэхаславаки, Польшчы, ГДР.

З ПЕСНЯМ1, пад гущ медных труб, радас- =  - «ыя i шчасшвыя вы- =  язджал1 нашы сябры-сту- ц  дэнты гу далёю казах- l l  станет «рай шукаць pal l  мамтыку. А мы, члены ц  студэнцкага будаушчага ат- 
Щ рада «Камета», 18 улюбё- 
Щ ных у сваю беларускую 
Щ зямлю юнакоу i дзяучат, " I  махал1 услед адыходзячаму цягнжу, з вакон якога вы- глядал1 вясёлыя твары ца- лшнжау, i нам станавшася«КАМЕТЫ»

Кожны будаушчы атрад вядзе свой 
фоталеташс, у якш адлюстравана жыц- 
цё студзнтау на цалСчнай «планеце»■  

Сёння мы запрасш  «летатсца» з атра- 
да «Зубронак» I. Астрку.

На верхшм яго здымку схоплен zi- 
старычны момант нараджэння пасёлка 
«Юбиейнага» у саугасе «Краснагор-

ск1»—студэнцкая бригада зал1вае бетон 
у фундамент першага будынка.

Н1жэй: байцы бригады ЕНктара Да- 
шлкша удзельшчаюць у апошняй апе- 
рацьй, пасля як ой можна сказаць, што 
аб'ект гатовы.

I вось—перад вачыма вулща, свая, 
студэнцкая.

Зноу i зноу успамшаецца 
цалша. Думю вяртаюцца на 
далёкую студэнцкую плане
ту, дзе вясёлая песня i га- 
рачы прпцоукы дзень жы- 
вуць побач, дапауняючы 
адзш аднаго...

У шыроюм, як неба, стэ- 
пе вырас новы пасёлак 
«Юбшейны». Над грхай Ку- 
шум-ракой пралягла новая 
вулща, пабудаваная руками 
студзнтау.

Там, на нашай планеце, 
мы на кожным кроку сус- rpaKani сяброу-казахау. Яны 
працавал! побач з намь Ра

зам мы спявал1 necHi ля вя- 
чэрняга кастра. I тэты кас- 
цёр, ушсаны у с!нюю ноч, i 
твары сяброу, задумёныя i 
прасветленыя— усё тэта жы- 
ве i зараз у нашых сэрцах, 
жыве, як ц1хая песня аб 
працы i дружбе.

Мы ycnaMiHani там i нашу 
дарагую, зялёную планету 
Беларусь. Яна была у на
шай памяцК Аб ёй з лю- 
боую гаварыл1 нашы новыя 
казахск1я таварышы. Назы
вал! Беларусь партызанкай. 
Мы сустракал! на цалше 
тых, хто ваявау на нашай

зямп|, хто гнау па ёй вэрага 
i хто, можа быць... пахавау 
тут лепшага сябра... I пасля 
так!х расказау нашы сэрцы 
6inicn у адзшым рытме, у 
рытме непарушнай друж
бы, якой ужо спауняецца 50 
гадоу...

На планеце «Цал!на» зараз 
4 ixa. Паехалг студэнты. 1 
толью стаяць у стэпе пасёл- Ki, фермы. I казах! з лю- 
боую успамшаюць нас. У 
гзтым — шчасце.

А. КАЗЛОВ1Ч, 
член атрада «Зубро- 
нак».

неяк сумна i .маркотна. I нават крыху зайздросна. Да нашага ад'езду у Слуцш раён, дзе мы павшны был1 працаваць, трэба было здаць па аднаму экзамену вясен- няй cecii. I мы ведали кал1 будзем ад’язджаць, не бу- дзе Hi лшняга роману. Hi гарачых прамоу, Hi раз- вггальных маршау.Дзень нашага ад'езду ча- каць станавшаея усё больш нясцерпна. I усё ж ён на- стау, тэты шчаыивы дзень...Мы едзем у адкрытым ку- заве машыны. Ззаду заста- ецца паюнуты горрд, злева — лоуны птушынага спеву .стащь высот лес, справа—на многа юламет- рау расщлаюцца шыротя зялёныя слуцтя паль Напе- радзе—наша рамантыка. А зверху лье цёплы летш дождж. Мы жартуем, смя- емся, спяваем пест. Мы не зауважаем дажджу, як i не зауважаем таго, што 1менна вось тут, недалёка ад Мшска, на нашай бела- рускай зя.мл1, ужо цяпер пачынаецца рамантыка. Тэта адчуваецца чамусьщ заусёды на многа лазней.Аглядаем вёску Ленша (былое мястэчка Рамана- ва): высокую драуляную даркву, клуб, магазш, пля- цоуку щашай будоул1. Слу- хаем джавыя расказы старых калгаснжау. Тут, у гэ- тай вёсцы, -мы павгнны жьщь i працаваць.Наша першае, найбольш канкрэтнае знаёмства з но- вай прафеНяй будаунгка пачалося адразу ж пасля прыезду. Цяпер, у даным выпадку, усе нашы ф1лала- пчныя навук!, як1я мы, 11 юнакоу i .7 дзяучат, выву- чал1 у сценах ун1верс1тэта, да новай спецыяльнасц1 не мел1 И1як1х адяосш.Трэба было навучыццатрымаць у руках цэглу ды кельму, якасна замешваць раствор i спрытна хадз1ць з нас1лкам1 па рыштаван- нях.Спачатку н1Чога не ат- рьшл1валася. Работа imna марудна, цэглы лажыл1ся крыва, коса, кельма не слу- халася. А  нам так хацелася працаваць хутка, умела, з лоунай аддачай.— Ой, як я вам зайздро- шчу!—усиливала Така Дзе- вялтоуская гледзячы, як спрытна ходзяць вакол цаглш pyKi Сцяпана Паула- В1ча, нашага адзшага «пра- фесара» — майстра, якому даручыл1 нас вучьщь. — О, каб я так умела класцНКожны з нас у думках паутарау гэтыя словы. А Сцяпан Паулав1Ч тольш хкра усм1хауся:—■ Hinora... Я ведаю вас, студзнтау. Вы—народ дас- цшны. Паглядзще: непройдзе i тыдня, як вы бу- дзеце лажыць хутчэй за мяне.I сапрауды, праз дзён чатыры мы у.пэуншся,

прауды. Так спрытна працаваць, як Сцяпан Паула- Bi4. мы, вядома, не навучы- л1ся «ават i праз месяц, але усё ж сярод нас знайшлкя так1Я, хто !маланкава сха- niy галоуныя icniHH муля- ра i мала чым уступау во- пытнаму будаун1ку.Праца пайшла хутчэй. Перайшл1 да раздзельнага «спосабу вытворчасцЬ. Знайшл!ся свае найбольш волытныя мулярьп Сияпан Дан1лев1ч, М ар’ян Дукса, Генадзь ГОшчык. За тое, што iM даручал1 адказную работу, у атрадзе ix па- чал! называць «патрыцыя- ,Mi». I тэты гонар яны ап- раудвал1 заусёды. Не ад- ставал1 ад гэтых «патры- цыяу» i ix дзяучаты-падсоб- н1цы Каця Вас1лев1ч, Л1да Брыгадзша, Taica Дзевял- тоуская, як1м таксама тады- сяды даручалася самастой- на класц1 цэглу. Нездар- ,ма у лгстках атраднага «КП» у адрас дзяучат пад сяброуск1м1 шарн<ам1 з'яу- лял1ся хвалебныя вершы.1шоу дзень за днём. Працавал1 мы шчыра, напо- рыста, старанна. Сцены нашы расл1, вышэй падн1- мал1ся рыштаванн1. . Было вельм1 радасна, вяртаючыся з работы дамоу, чудь удзячныя словы калгасш- кау: «Малайцы студэнты.ЗОРНЫ

што у словах нашага май-гтпя была вял]'кая

Вось xi6a хто умее працаваць. Праз тыдняу кольк! можна будзе памыцца у новай лазн1» ."Был! у нас i не вельм1 прыемныя дн1, кал1 ^ы. не мел1 магчымасц1 працаваць на поуную ciny, кал1 на нашай будоул1 выходзша са строю бетонамяшалка ui канчалкя запасы цэглы. У так1 час мы хадз1л1 пануры- Mi, разнерваваным1 i нават злымц злавал1 на прараба,- 1нжынера, на усё «вышэй- шае начальства», якое часта «карм i л а» .нас абя- цаикам1.I як мы радавал1ся, кал! нас «завальвал1» цэглай, пяском, цэментам! О, кал1 б Ta«ix дзён было больш!..Культурны наш адпачы- нак адразу шяк не кле^уся. Танцы, яюх мы не мшал1 нават пасля самай напру- жанай. працы, гульня f  мяч, паходы на рэчку—усё тэта шяшм чынам не маг- ло задаволщь.Сабрал1ся i парашыл1 ска- саваць наш ранейшы опо- саб жыцця у вёсцы. Трэба было тут, у слуцкай вёсцы, з карысцю лрымяшць свае ф1лалаг1чныя веды. Вырашыл1 аргагйзаваць л1- таратурна-маладзёжны ве- чар паэзп. Тэта быу наш першы прав1льны крок у аргашзацьи разумнага адпа- чынку. Ушм знапшл-ася работа. Цяпер HixTo не скар- дз1уся, што вольны час праходзщь пуста i абыяка- ва.Лкаратурны вечар быу зус1м незвычайным. Йа сцэ- не калгаснага клуба за доупм стадом сядзел1 мы, студэнты ун1верС1тэта, i, шбы размауляючы па.м1ж сабой, гаварыл1 аб паэтах i na33ii ус!м, хто сабрауся у зале. Вы-ступау кожны. Чы- тал1 вершы, доуг1я i карот- к1я, свае i чужыя. Свае чы- тал1 Мар'ян Дукса, Вжтар Ярац, Валодзя Гураль. «Чу- жым1» был! вершы Я. Еу- тушэнк1, С. Ясен1на, А.

Блока, М. Багданов1ча, М. Танка. Кожнае наша выступление горача успрьша- лася слухачам1. Нягледзя- чы на тое, што вечар быу аб'яулен маладзёжным, . у клуб црыйшло многа пажы- лых i нават старых калгас- гикау. Дарэмна мы баялКя, што гэтай палове людзей наш л1рычны вечар не спа- д'абаецца. Атрьшалася на- адварот. У канцы сустрэчы, кал1 нашы студэнты пачал1 раздаваць аутографы з унь верс1тэцк1м зборн1кам «Уз- лёт», да мяне падыйшла адна старэнькая бабулька i сказала:— Як1я ж вы, дзеткц малайцы. Вы так прыгожа умееце гаварыць... У нас ni- кол1 не было такога цжа- вага канцэрта. Дзякуй вам. Суцешьш мяне, старую.Яшчэ больш з&даволенай засталася моладзь, большую частку якой складал1 студэнты з ШШЫХ iHCTblTy- тау i мясцовыя школьнШ. Яны падыходз1л1 да нас i npacifli:— Мы, дауно не чул1 та- Kix цудоуных вершау. Пера- п1шыце нам, кал1 ласка, што-небудзь.I мы, задаволеныя, за- п1свал1 на шматках паперы тольк1 што прачытаныя рад- Ki вершау.Пасля гэтага наш аутары- тэт, як студзнтау ушверсп тэта, на .многа цавыс1уся.За час пребывания на Случчыне у нас з'яв1лася многа новых добрых сяброу, ад як1х i сёння пры- ходзяць шчырыя шсьмы з самых розных куткоу. Л1та- ратурны вечар быу тольк1 пачаткам нашай. карыснай дзейнасщ. Мы адчувал1 у , сябе нястрымную Цлу i энер- riro ад ведау, атрыманых ва ун1верс1тэце, i ,на.м было вельм1 прыемна i радасна, irparo4bi гзтым! ведам1, пры- nociub карысць iumbiM. Мы пачал1 рыхтаваць канцэрты мастацкай са.мадзейнасц1. З'явшся свае necHi, ча- стушк1, вершы. Паспяхова пастав1ушы першы кан- цэрт у сваёй вёсцы Ленша, нам захацелася паехаць i выступ1ць перад жыхара- Mi 1ншых калгасау. Д а гэтага ж, нас пачал1 запра- шаць. Наш атр'ад з 18 ча- лавек .ператварыуся у. ariT- брыгаду. I усюды, дзе б мы Hi бывал!, нам дзякапа-
ш л я х
л\ i прасш прыязджаць яшчэ. I тольк1 цяпер .мы зразумелр, накольк! удалую назву .мы* ,прыдумал1 свай- му атраду — «Камета».— TaKi мале^ыи калек- тыу, а ят дружны. Паглядзще, як працуюць,-як ста- вяць канцэрты. У ix усё проста, хораша, па-сзойму.Гэтыя словы мне давя: лося падслухаць зус!м вы- падкова з размовы пам1ж двума калгасн1кам1. Не за- памятаць я ix не мог...Выязджал1 мы у MiHCK загарэлым!, узмужнелы.м1, шчасл1вы.мн Мы был1 удзячны слуцкай зямл1 за тое, што яна адкрыла перад HaMi сапраудную рамантыку паэзи i працы.

А. СВОРАБ, 
камандз1р атрада.
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КОЖИН КАМУШСТ ВАЖАК I ВЫХАВАУЦА
Дням! адбыуся справа- 

здачна-выбарчы сход пар- 
тыйнай арган1зацьй г1ста- 
рычнага факультэта. Сак- 
ратар партыйнага бюро Д. 
М Е Л Ь Ц А Р  зраб15’ змя- 
стоуны даклад аб рабо- 
де партыйнай аргашзацьп 
за справаздачны перыяд. 
Яго даклад быу нашрава- 
ны на тое, каб паказаць 
ролю кожнага камушста 
як важака 'мас i выхавау- 
цу студэнтау. У  сувяз1 з 
гэтым ён глыбока праана- 
л1завау практычную дзей- 
насць кожнай студэнцкай 
партгрупы, а таксама пар- 
тыйных труп acnipaHTay i 

. выкладчыкау. Дакладчык, 
у прыватнасц1, указау на 
тое, што партыйнае бюро, 
зраб1ушы адпаведную ра- 
станоуку камушстау на 
важнейших участках гра- 
мадскай работы, сачыла 
за тым, каб кожны з ix 
высока нёс iMH камушста, 
сва1м станоучым прыкла- 

. дам вёу за сабой беспар
тийных.

Добрасумленка выкон- 
вал1 свае грамадсшя аба- 
вязш камушсты Н. Беля- 
ков1ч, Ф. Нячай, Л. Каз- 
лоу, В. Галубов1ч i йшыя. 
За работу у гарадсшм та- 
варыстве «Веды» прафе- 
сар I. Лушчыцк1 узнагаро- 
джан ордэнам Ленша, а 
кандыдат ф1ласофск1х на- 
вук С . Лапщёнак за актыу- 
ную прапагандыецкую 
дзейнасць адзначан Гана- 
ровай Граматай Вярхоуна- 
га Савета Б С С Р . Партий
ная аргашзацыя пстарыч- 
нага факультэта дастойна 
сустракае 50-годдзе ВялГ 
кага Кастрычшка. Узятыя 
вучоньюй i етудэнтам1 аба- 
вязацельствы у гонар слау- 
нага юб!лею або выкана-

ны, або паспяхова выкон- 
ваюцца.

К1рунак дакладу адб1у- 
ся i на спрэчках. Стано^- 
ча, што jrce выступаючыя, 
a ix .было сем, гаварыл1 аб 
тым,' як працуюць камунГ 
сты у гэтыя днд выказалЁ 
прапановы аб павышэнн1 
авангарднай prwii аргашза- 
цьп.

Так, старшыня прафбю- 
ро факультэта Б. М А Р О З  
паведам!у камушстам аб 
тым, што маетацкая сама- 
дзейнасць факультэта у 
перадсвяточным сацыялГ 
стычным спаборшцтве за
няла першае месца ва уш- 
верс1тэце, на падшэфных 
прадпрыемствах дадзена 
15 канцэртау. Парадавал1 
cBaiMi nocnexaMi студэнты 
будаушчага атрада. Ле- 
тась у саугасе 1мя Куйбы- 
шава Уральскай вобласц1 
яны пабудавал1 цэлую ву- 
лщу жылых дамоу, якую 
мясцовыя жыхары любоу- 
на назвал! Беларускай; сё- 
лета пабудавана Юбшей- 
ная вулща. 3 цалшы ма- 
ладыя будаушш прыехал1 
з Чырвоным Сцягам.

Аб поспехах у вучэбнай 
i выхаваучай рабоце, з я м - 
m i прышла камсамоль- 
ская арган1зацыя факуль
тэта да слаунага юб1лею, 
гаварыу на сходзе сакра- 
тар камсамольскай аргаш
зацьп факультэта В. ГА- 
ЛУБОВ1Ч. Ён выказау па- 
дзяку камушстам А . Ка- 
жушкову, Б. Мельцару i 
П. Савачшну за паусядзён- 
ную дапамогу камсамоль
скай аргашзацьп у нала- 
джвангп унутрысаюзнай 
работы.

Цшавым было выступ
ление камушста Л. А Б Э- 
Ц Э Д А Р С К А Г А . Спышу-

шыся на вышках экзаме- 
нацыйнай cecii 1 неабход- 
насц! павышэння патраба- 
вальнасщ да студэнтау, ён 
унёс прапанову скасаваць 
1нстытут куратарау. Гэтую 
прапанову прамоуца аб- 
грунтавау тым, што кура- 
тары тольш перашкаджа- 
юдь грамадсшм аргашза-

цыям выконваць свае пра- 
мыя абавязш, падмяняюць 
ix, а г. зн. пан!жаюць ро
лю камушстау i камса- 
мольцау у жыцц! факуль
тэта.

Прапанова т. Абэцэдар- 
скага была падтрымана у 
выступленн1 М. Ф РЫ Д - 

М АН .

СА В А Ч К 1Н  гаварыу аб 
тым, што нельга спыняцца 
на дасягнутым. Важна, 
каб кожнел камун1ст, кож
ны супрацоунш факультэ
та працавау на поуную ci- 
лу. Гэтага вымагаюць уз- 
росшыя заданы факультэ
та, 1мкл1вы рост колькасд1 
студэнтау, неабходнасць 
удасканалення усёй с!стэ-

мы вучэбна-выхаваучай ра
боты.

Дзейнасць партбюро 
адз1нагалосна прызнана 
здавальняючай. Принята 
пастанова, нашраваная на 
павышэнне рол1 камуш
стау у жыцц1 i дзейнасц1 
факультэта. Выбран новы 
склад партбюро.

У. БЛАК1ТНЫ .Дэкан факультэта П.

ПАЛЫМЯНАЕ СЛОВА ПРАПАГАНДЫСТАНапярэдадш 50-годдзя Вялжага Кастрычшка Усесаюзнае тавары- ства «Веды», адзначаючы свае 20-годдзе, падводзщь вынш вус- най i друкаванай прапаганды ведау сярод працоуных, егавщь но- выя задачы перад ceaiMi аргашза- цыям1, як1я аб'ядноуваюць каля двух миьёнау чалавек. Наша уш- вератэцкае таварыства «Веды»— адна з ячэек гэтай масавай аргашзацьп савецкай штэлкенцьп — нал!чвае 420 навуковых супрацоу- нжау i на працягу некальюх га- доу вядзе рознабаковую прапагандыецкую работу сярод насель- шцтва Мшска i рэспублш.У мшулым навучальным годзе членам! наш.ай аргашзацьп было праведзена каля тысячы лекцый i гутарак на ггстарычна-партыйныя, ф1ласо(фск!я, л!таратур.ныя i пры- родазнаучыя тэмы. Мы практыка- вал1 с1стэматычныя выезды бры- гад на прадпрыемствы i у аргашзацьп рэспублта для правядзення цыклау «KacTpbi4HinKix чытанняу» i «Гутарак па актуальных прабле- мах навук1». «Кастрычшцшя чы- танн1» распачаты яшчэ у мшулым годзе i працягваюцца у цяперашн! час.Асобную увагу мы удзяляем распаусюджванню ведау сярод

моладзц выхаванню у яе савецка- га патрыятызма, 1мкнемся 1дэйна яе загартаваць i узбро1ць навуко- вым светапоглядам.Выступление нашых лектарау, асабл1ва маладых, мае значэнне i для ix caM.ix. Прапагандысц- Кая работа садзейн1чае ix росту не толью як педагогау-май- строу, але i як спецыялштау i ву- чоных. .Выступаючы нават перад масавай аудыторыяй, якая становища усё больш квал!фжава.най i запатрабавальнай, лектар выму- шан думаиь глыбей i шырэй.Вялжую i плённую работу пра- водзяць ва yniBepciTsue прававых ведау нашы юрысты; кафедры пе- дагог1к1 i neixanorii ва yHiBepciTS- це педагапчных ведау; ф!лолаг1— ва ушвератэтах культуры; ф!з1к1, матэматык1 i xiMiKi — у школах юных ф!з1кау, матэматыкау, xiMi- ка^.Актыуна выступаюць супрацоу- HiKi 6iHflari4Hara i геолага-геагра- ф1чнага факультэтау. Асабл1ва плённа праходзяць сустрэчы з пра- доуным1 выкладчыкау i acnipaHTay rpaMaflCKix кафедр. Ажыв1уся удзел yHiBepciTSUKix лектарау у лрэсе. У м!нулы.м годзе нашы\п су- npanoyniKa.Mi HanicaHa i выдана 20 брашур i матэрыяла^ у дапамогу лектара.м, напкана i выдана (,пры удзеле аутарскага калектыва АН

БССР) навукова-папулярная XHi- га «Гутарк! аб прыродзе i .rpa- мадстве».'У распаусюджанш навуковых ведау — у гэтай нялёгкай, але ui- кавай справе — актыуна працуюць прафесары В. Г. Заурыеу, А. Я. Шкляр, I. М. Лушчыцш, У. М. CkopcKi, Ф. Д . Гахау, Л . I. Ф!глоуская, загадчык кафедры пе- flaroriKi дацэнт С . А. Умрэйка, да- цэнт Д . М. Карулш, ст, выкладчык I. I. Шащла, дацэнт Т. Я. Дудара- ва, acnipaHT П. М. Лебедзеу, да- цэнты Д . Б. Мельцар, Н. П. Кры- вашэеу, В. A. HaeipKi, С. А. Лы- сенка, Н. Н. Рамашка i !ншыя. У апошн1 час усё актыуней стал1 вы- ступаць у якасщ лектарау студэнты старэйшых курсау.Важныя задачы стаяць перад нашай yHiBepciT34Kaft арган!зацы- яй «Веды». У далейшьш’ неабход- на разнастащь формы навукова- прапагандыецкай дзейнаецц шырэй практыкаваць правядзенне цыклау «Гутарак па актуальных пра- блемах навуш», узмацн!ць прапа- ганду маркшзма-леншзма, прыро- дазнауча-навуковых i навукова- T3XHi4Hbix ведау, актыв1заваць удзел у Друкаванай прапагандзе нашых вядучых вучоных.
М. РЭЗН1КАУ, 

старшыня праулення раён- 
нага аддзялення таварыства 
«Веды» пры БД У.

Мой расказ аб 1ене i 
1енск1м ун1верс!тэце ня- 
поуны. Мне патрэбна бы
ло апкаць i маляун!чы 
ландшафт гэтага горада, 
яю акружаны еярэдневя- 
ковым! замкамц i шмат- 
л!к!я традыцьн, што бе- 
ражлгва захоуваюцца ва 
ушверштэце (да ix лШу, 
напрынлад, адносяцца 
штогадовыя урачыстыя 
шэец! прафесарау уш- 
верегтэта), i многае-мно- 
гаа шшае. Але я цвёрда 
упэунены, што тэта лепш 
за усё пабачыць, пабы- 
ваушы у 1ене. 1менна та
кая магчымасць устанау- 
лення асабктых кантак- 
тау з вучоным1 i студэн- 
тамЁ 1енскага ушвереггэ- 
та ! паустае з дагавору 
палыж нашым! yHiBepci- 
тэтам1.

А. М1ХАЙЛАУ, 
ст. выкладчык ка
федры маркскцка- 
леншекай ф|ласо- 
0 ii, кандыдат фша- 
cotpcKix навук.

Галоуны корпус 1енскага yniBepciT9Ta.
Шэллшга i Гегеля, вучо- 
ных-прыродазнауцау Гек
келя i Лейбнща, нямец- 
к!х п1сьменнжау-раман- 
тыкау Шлегеля, HaBanica 
i Гёльдэрл1на. Вялжае 
значэнне для роскв1ту 
ун1верскэта мела дзей
насць Гётэ i Шыллера, 
як!я заключыл! у 1794 го
дзе саюз. Дзякуючы ix 
плённай дзейнасц! leHCKi 
ун!верс!тэт ператвараец- 
ца у адну з самых пра- 
rpaciyHbix навуковых ус- 
таноу Германн. 1менна 
па !н!цыятыве ieHCKix сту
дэнтау 18 кастрычшка' 
1817 года у замку Вар
бург быу заснаваны са
юз студэнтау yeix ушвер- 
ciT3Tay, як!я BtiCTynini за 
адзжетва i nparpaciyH ae  
развщцё нямецкай дзяр- 
жавы.

leHCKi yHieepciT3T вядо- 
мы i тым, што у iM 15 
красав|'ка 1841 года Кар
лу Марксу была прысу- 
джана ступень доктара 
фшасофм.

У цяперашш час ун|- 
BepciT3T iMH Ф. Шылле
ра з ’яуляецца буйней- 
шым навуковым цэнтрам 
ГДР. На пяф яго факуль- 
тэтах — прыродазнауча- 
матэматычным, ф!ласоф- 
CKiM, медыцынешм, юры- 
дычным i тэалаг!чным —  
займаецца каля пяц! ты
сяч студэнтау. Прада 
ушвереггэта, i у першую 
чаргу яго прыродазнау- 
ча-матэматычнага фа
культэта, найбольш дес
на звязана з прадпрыем- 
ствам «Карл Цэйсс», пра- 
дукцыя якога у бл!жэй- 
шы час пав!нна павялГ 
чыцца у 4 разы. У больш, 
чым 90 !нстытутах ужвер- 
егтэта праводзяцца наву- 
ковыя даследаванш. iMi 
к1руюдь вучоныя, чые 
!Мёны вядомы далёка за 
межам! ГДР. Сярод ix 
ф!зж! Гёрл1х i Эккарт, xi
MiKi Дрэефаль i Дункен, 
фшосафы Мендэ, Корх i 
Клор i мног1я !ншыя.

Невял!ю гарадок (каля 90 
тысяч жыхароу) загуб!уся 
у меляун1чай Цюрынг11, i 
можна назваць многа га- 
радоу у Германскай Дэ- 
макратычнай Рэспублщы, 
я>:!я пераузыходзяць le- 
ну па сваёй вел1чыш. 
Але, кал! вам прыдзец- 
ца гутарыць з жыха- 
рам] 1ены, кал! у 
вас з ’яв|цца магчымасць 
пззнаём!дца з жыццём 
гэтага утульнага гарадка, 
вы павшны будзеце зга- 
дз!цда, што тэты горад 
мае сваю адметную ры- 
су, у якой «старое доб- 
рае м!нулае» арганЕчна 
пераплятаецца з не менш 
цкавэй i дзЁвоснай су- 
часнасцю.

1ена сёння — тэта i 
прадукцыя далёка вядо- 
мага Цэйсаускага заво
да, якая пастауляецца у 
102 KpaiHbi свету, тэта i 
шкло, якое карыстаецца 
не меншай славай, i буй
ны фармацэутычны за
вод, i многа !ншых прад- 
прыемствау.

1ена сёння — тэта адз!н 
са старэйшых ушверспэ- 
тау Еуропы — ушверсГ 
тэт '|мя Ф. Шыллера, 
адзначыушы у 1958 годзе 
сваё 400-гсддзе.

Заснаваны князем 1а- 
ганам Фрыдрыхам yHi- 
верс"|тэт ператварыуся на 
працягу кароткага тэрмГ 
ну у буйны цэнтр грамад- 
ска-пал1тычнай думш i 
культурнага жыцця усёй 
TepMaHii. 3  leHCKiM yHi- 
верс!тэтам десна звязана 
дзейнасць вядомых прад- 
стауншоу нямецкай на- 
цьп: ф1лосафау Ф'|хтэ,

Урачыстае шэеце црафесарау у гонар 400-год- дзя ун1верс1тэта.

У гэтыя дш у горадзе 
1ене знаходзщца дэлега- 
цыя нашага yHieepciTSTa 
у складзе прафесарау 
Л. В. Валадзько i У. М. 
CiKopcKara. Ыапярэдадш 
50-годдзя Вял!кай Каст-

рычн!цкяй сацыялктыч 
най рэзалюцьн там будзе 
падпкань; дагавор аб 
супрацоун!цтве двух уш- 
верс!тэтау.

Пры беглым погпядзе 
на карту ГДР не заусёды 
можна зауважыць 1ену.

зама? шгШ-шааюЬ!
iEIICHi УШВЕРСПЭТ НАШ ДРУГ!
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Пытаны папяпшэння

якасцЕ падрыхтоую спецыя- aiCTay, выхаванне моладзЕ 
Едэйна загартаванай, здоль- 
най актыуна удзельшчаць 
у будаунщтве камушзма 
стаяць у цэнтры увап вы- 
кладчыцкага кэлектыву i 
грамадстх арганЕзацый уш- 
вбрс|тэта. I не выпадкова, 
што на прафсаюзнай как- 
ферэнцьм, якая адбылася 
нядауна, старшыня мясцко- 
ма !. Т. ParoycKi павёу гу- 
тарку аб вучобе студэнтау, 
ix навуковай дзейнасф, ро- 
ni выкладчыкау у працэсе 
выхавання.

— У нашым ушверсЕтэ- 
пе, — гаворыць тав. Рагоу- 
ск|, — ствсраны усе умовы

для паспяховай вучсбы i на
вуковай працы студэнтау. Тут 
працуюць выдатныя вучо- 
ныя, да паслуг моладзЕ 6i6- 
пЕятэка, якая, дарэчы, зай- 
мае першае месца у рэс- 
публЕцы, добра абсталява- 
ныя лабараторыЕ, геолага- 
мЕнералапчкы i заалапчны 
музе1.

I мы часта сябе пытаем, 
чаму, маючы багатыя маг- 
чымасцЕ, мы яшчэ не да- 
сягнулЕ жаданых вышкау, 
не змагл1 лЕквЕдаваць дрэн- 
кыя адносЕны да вучобы не- 
каторых студэнтау. У час 
петняй cecii 116 чалавек 
атрымал1 двоию, 80 працэн- 
тау з ix— студэнты першых 
i flpyrix курсау. Зразумела, 
першакурснЕк апыняецца у

ЛЕПШ ВУЧЫЦЬ, ЛЕПШ ВЩХОУВАЦЬ
непрывычных для яго аб- 
став1нах i патрабуе да сябе 
клапатл1вай yeari.

Дакладчык адзначыу не- 
дахопы практычнай падрых- 
ToyKi б1ёлагау, геолагау i 
географау. БЕястанцыя «На- 
рач» не задавальняе патрэб 
практык! бЕялапчнага фа- 
культэта з-за малой базы. 
Бывал! выпады, кал! прак- 
тыканты знаходз!л!ся у 
дрэнных жыллёвых умовах. 
Тэта мала каго турбавала. 
Прауда, як адзначыу I. Т. 
ParoycKi, за апошш час 
справы крыху палепшыл!ся. 
Але дэканатам трэба удзя- 
л'|ць яшчэ нямала увагЕ, каб 
выкаратць усе недахопы. 
Перш за усё, патрэбна 
своечасова прад'явщь за-

яуку для лрахаджэння 
практыш на новай базе.

У дакладзе шмат yBari 
было удзелена навуковай 
працы студэнтау. Як паказ- 
вае практика, той, хто най- 
больш актыуна удзельшчае 
у навуковых гуртках, пра- 
яуляе лепшыя здольнасц! 
у навуковых даследаваннях 
у час вучобы у асшрантуры.

Закрануушы пытанне пад- 
рыхтоукЕ аспЕрантау, дак
ладчык адзначыу незда- 
вальняючыя BbiHiKi навуко
вай работы на некаторых 
факультэтах. Так, у мшулым 
годзе на б!ялаг!чным фа- 
культэце тводзЕк аспЕрант 
не абарашу кандыцкай ды- 
сертацЫ!.

Рыхтуючыся да юб!лею

Вял!кага Кастрычн!ка, вяпЕ- 
кую работу праводзяць 
кафедры навуковага каму- 
н!зма i ricTopbii КПСС, як!я 
ужо закончылЕ тлумачаль- 
ную працу па ТэзЕсах ЦК 
КПСС сярод студэнтау. Доб
ры падарунак юбЕлею зра- 
6ini нашы вучоныя. У MiHy- 
лым годзе iMi напЕсана 600 
навуковых прац, у тым ni- 
ку 30 манаграфЕй i пад- 
ручнЕкау. BacbMi дактарам 
навук присвоена звание 
прафесарау.

!. Т. ParoycKi спышуся 
таксама i на пытаннях дыс- 
цыплЕны студэнтау. Папрок 
быу зроблен у адрас юры- 
дычнага факультэта, дзе 
пазодзЕны некаторых мала- 
дых людзей не адпавяда-

юць высокаму званию сту
дэнтау. Як npaBina, такЕя 
студэнты дрэнна вучацца. 
КамЕтэту камсамопа юрфа
ка патрэбна актыуней пра- 
водзЕць ЕндывЕдуальную ра
боту з парушальжкамЕ дыс- 
цыплЕны.

У спрэчках дэлегаты кан- 
ферэнцыЕ прывялЕ факты, 
якЕя перашкаджаюць паспя
ховай вучобе i працы, вы
казал) свае думы i прапа- 
новы, каб вучэбна-выхавау- 
чы працэс падняць на 
больш высок! узровень.

На канферэнцьп быу вы
бран новы састау мясцко- 
ма, старшынёй якога зноу 
быу зацверджан !. Т. Paroy
cKi.

Р. САН1Л1Н.Н О В Ы  Закон аб усе-£агульным BoiHCKiM { абавязку з зада-1 вальненнем сустрэу!кожны савецю ча-1 лавек. Пакуль кнуе не- бяспека агрэс1уных вой- нау, мы павшны быць у пастаяннай гатоунасш да j рашучага адпору усяка- ! му агрэсару, якЕ адва- жыцца зрабщь замах на нашу Радз1му. Тэта
АБАВЯЗАКускладае яшчэ большы! абавязак на камкэты | ДТСААФ, яюя дапама- гаюць выхоуваць нашу | моладзь смелай, ф1з1чна моцнай, загартаванай.Ва vcix факультэцюх аргашзацыях Д Т С А А Ф ! унЕверштэта на працягу | некальюх гадоу шырока вядзецца ваенна-патрыя- тычная работа. Створачы i секцьп па стралковаму, парашутнаму, аутама- 1 бмьнаму, матацыклетна- 

! му i воднаму спорту, дзе j [ студэнты набываюць ка- рысныя навыю i павыша- юць абаронна-спартыу- нае майстэрства. Асабл1- вай папулярнасцю кары- стаецца парашутны спорт.
' Такая ж актыунасць зау- I важаецца i у стралковай ! секцьп, дзе у гэтым годзе ! падрыхтавана 16 спарт- ! сменау першага i другога I разраду, 105—трэцяга.

К0ЖНАГАВялжую колькасць удзельнжау прыцягнул1 спаборн1цтвы, прысвеча- ныя Дню Савецкай Армп i Ваенна-Марскога Флоту, святу Перамоп.Аб поспехах арган1за- цьй ДТСААФ сведчыць заваяванае на>п першае месца у вобласц1 i чац- вёртае — у рэспублщы.Нядауна адбылося па- сяджэнне камкэтаДТСААФ, на яшм яго. члены вывучал1 асноуныя палажэнн1 Закона аб усеагульным вошсшм абавязку. Тут жа был1 намечаны мерапрыемствы'] па аргагпзацьп гутарак сярод студэнтау па вышках cecii Вярхоунага Савета С С С Р .Абавязак кожнага сту- дэнта — авалодаць ад- ной з абаронна-спартыу- ных спецыяльнасцей, каб быць заусёды гатовым да пераадолення любых цяжкасцей, яюя могуць сустрэцца у ix жыцць
М. БОНДАР, 

старшыня камИэта 
ДТСААФ.

ПЕРШЫЯ—

МАТЭМАТЫШ
У  нядзелю у парку Пе- paMori адбыуся лёгкаат- летычны крое, . прысвеча- ны 50-годдзю Савецкай улады. На бегавую да- рожку ВЫШЛ1 студэнты yeix дзевяц1 факультэтау., Добрую ф1з1чную пад- рыхтоуку паказал1 спарт- смены матэматычнага факультэта. Яны стал1 пера- можцам1 у забегу i заня- Л1 першае месца. На дру- riM аказалкя фколап. За iMi 1дуць ricTopbiKi, xi- MiKi, журналкты, географы, ф131К1, б!ёлаг1, юры- сты.На здымку: забегхлопцау на дыстанцыю 1500 метра^.Фота I. A C K IPK I.

М. ВЯРШЫНТНД31ВАК
(Гумарэска)

Taxix вы бачыл1 не раз. 
Судз1це так i сяк,
Нядрэнна, кал1 сярод нас
Вясёлы ёсць дз1вак. 
Студэнтам быу у той час ён. 
Hi многа i Hi мала,
Яму не больш, чым на пяць 

дзён
Стыпендьп хапала.
Пазней, як грошай «е стае, 
Бярэ дзеля бл1з!ру 
Адну катлету, да яе 
Тры порцьн гарн1ру.
Ен з той студэнцкае пары 
Прыдумау спосаб тэты: 
Катлет — адна, гаршрау — 

тры,
Выходз1ць — тры катлеты. 
Папрос1ць сала у 1ншы

дзень.
У кутку паеушы дзесьцц

Пак1не хлеба — зноу кзе! 
— Дай сала хлеб даесцП

У к|но дзяучыну павядзе — 
Бывала й гэта неяк — 
Б!леты у касу браць !дзе 
Да трыццац! капеек.
I кажа: — Гэтае юно,
Мне гаварьш людзц 
1дзе ужо у горадзе дауно, 
Шмат вольных месцау

будзе.
Хопь пацяшалкя над iM, 
ён быу 3yciM бясшкодны,
Л 1чыл! сябрам мы ceaiM,

Ён быу для нас як родны. 
Пражыушы з HaMi Aoyri час, 
Жашуся ён аднак,
А нам шкала, што шнуу нас Вясёлы той дз1вак.

ЗАУЖДЫ ГАТ0У
Студэнт заужды на усё

гатовы.
Любую цяжкасць стрэушы, 

ён

У ГАСЦЯХ У шНядауна у стал1чнай школе № 95 адбыуся вечар паэзп. Гасцям1 школьншау был1 маладыя паэты— члены л1таратурнага аб’яднання пры газеце «Минская прауда»— Уладз1м1р Быкоусш, Тамара Розгна, Людм1ла Ганчарова, а таксама студэнты ушвератэ- та Mixacb Губернатарау—член бюро лИаб’яднання i старшыня абласного лкаб’яднання М1кола Вяр- шын1н.Спачатку гаспадары вечара—вучн1 чытал1 вершы. А  пасля са CBaiMi творам1 выстушл1 Т. Роз1на, Л. Ганчарова, У . Быкоусш. Рабяты зацшаулена слухаль Смехам i воплескам! сустракал1 яны байш, фельетоны, гумарыстычныя i сатырычныя мш1Я- туры.Настаун1ш i вучш застал1ся вельм1 задаволеным1 сустрэчай, ад усёй душы дзякавал! паэтау i запра- с1л! ix прыязджаць часцей.Цёпла прайшла гэта сустрэча з юным1 аматарам1 паэзп. М. К А В А Л Ь .

Прамов1ць вам чатыры
словы:— На падрыхтоуку кольы

дзён?
Каб будаваць дзе горад

нови
Нак1раваны быу бы ён, 
Пачул1 б мы чатыры словы:— На падрыхтоуку кольм

дзён?
Каб найцяжэйшую хоць

мову
Павшен вывучыць быу ён,
I тут сказау бы тыя ж

словы:— На падрыхтоуку кольм
дзён?

Кал1 б жанщца загадал1, 
Зноу не спалохаецца ён,— Як i,—спит ay бы,—

тэрмш дал1,
Шукаць. нявесту кольм

дзён?
Кал: б на шшую планету 
Ляцець павшен быу бы ён,

То адказау бы i на гэта:— На падрыхтоуку кольм
дзён?

Ц1КАВАЯ 
СУСТРЭЧА
Камсамольсюм работш- 

кам рэспублЫ , яюя займа- 
юцца на курсах пры Пар- 
тыйнай школе у М Ыску, 
вельм! спадабалася сустрэ
ча з членам! ужверснэцкага 
лнаб ’яднання «Узлёт», дзе 
K ipayH iK  аб’яднання паэт 
Алег Лойка расказау аб на- 
з1нках сучаснага лпаратур- 
нага жыцця, адказау на 
шматл!к1я пытанш, а студэн
ты Mixacb Губернатарау, 
Яугежя Ян1шчыц i Алесь 
Разанау прачытал1 свае вер
шы аб моладзц родным 
крап

X т ссссссо. tzzzzzzzzzzzzzD ccoocaocob
Каль б eixypa загрымела, 
Шинель надзеу бы хутка

ён,
Сказау бы так, рашуча,

смела:— Дай пяць хв1лш,
не трэба дзён!

Экзамен па 
геаграфи

— Што 1ндыя вывозщь 
за мяжу?

Забылкя? Дык я вам
падкажу:

Што ран1цою любш.е
вы пщь?

— Расол капусны.
Я не мог забыць!АП ТЫ М 1СТ

— За Вас не рад я,
I ваноу,

Задача у Вас не выйшла 
уся,

Памылак нарабш! зноу.
— А на памылках

вучымся

У М1нулую нядзелю студэнты юрыдычнага факультэта дружна выйшл! на нядзельнш, ЯК1 праводз1уся недалёка ад штэрната, па Паркавай маг1страл1.На здымку I. ACK1PKI вы бачыце першакурсн5ц юрфака за працай.
Рэдактар М. Ю СЬКА .

АТ 17636. Адрас рэдакцыЕ:МЕнск, УнЕверсЕтэцкЕ гарадок, галоуны корпус, п. 106. Тэпефон Б-2-07-19. Друкарнгаыдавецтза «Звязда».Зак. 1665


