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З А Д А Н Ы 
ВУЧЭБНАГА ГОДА 

Пачауся новы йучэбны год — вядавая і 
даяасям падаеа у жыцці ВНУ нашаи ира-
гаЫ'. Бшып 600 т ы с т «тудэнггау Оовежа-
га. Саша прыотушда к заляткам, к, выі&у-
Ч'эшю -ройнш: гадій швуікі, тэхнікі і 
шетацтва, к авайгодванню маршсцна-ж-
шновай мжкдалогшй. 

Адиачыушы і набраушыся новых сіл у да-
ім-ах адпаяыику, саваторыих, аібагаяоупіыі 
оиае веда у мйогалівііх цікавыХ' эйсюу®-
сіях, cfryiipHniKiaffl моладзь црыступіда. к ра-
йоне. 

Беларуші дзяржаіўяы ушв.е(рсітэт к но-
юаму вучэбініайгу ,годіу пайыаодаііП.ь з бяс-
стірэчнымі дасягненняш Y сваёй рабоце, 
якіх ён дабііу'-ся, кііруючыся дырэйгьшам, 
данымі партыяй і урадам вышэйшай шко-
де. При давьшіаяых іпаяіраібавіаяйях угас-
ла Шіспяховаоць іс.тулэнітау, СІОЦЫЖІІСТЫЧ-
йае стайо^раицтва ператварыла йарацибу за 
явасщь вуч'абы у шрдау чэсці для к№Н'а-
юа студэнта і шыкладчыюа. В̂яілякіую ріолю 
у гэямм вапрамку адыіграла ўвяяэеяне 
«Уірісіа аоноіў мар'кшмачленііпізіміа. СТІЦЭЯГЫ 
3 м л к ш эіЙтуэіяізімам зуапаяіся за авало-
дашіе гэтай навукай яавуік. На экзаме^нах, 
праведзеных иа выліуошых кдаах, з 212 
чалавек 194 алт>ышаілі ацэнк.у «въвдатиа» і 
«дйбра». 

Адівак, гугыя awMiexi не павіінйы иацяг-
нуць за ісабоі патувдё зашаюоенаед, ше-
рад універсітэтам стаіць яшчэ многа задач, 
авязаных з лакмдацыяй асобных астотных 
йедахіойаіў работы. 

Гааоуная задача^—далейшае павышэнне 
яваощ чытаеііыіх дежцый, арганівацьгя са-
мастойнай работы студэнтау. Неабхадна з 
шршага курса выхоуваць у навічЕоў умен-
ие юшиасггойнай работы над жінілай, у ла-
бараторыі, палепшыць -работу практыкумау 
агравядземе калёквіум'аіу па важтойшык 
дысцыплінах, сістэматычна праводзіць 
кансультацыі прафесароў і дацантау. 

Са свайго боку студэнцтва павінна 
зразумець, як неабходны спецыялісту 
гэтыія навыікі сам-астоинай раіботы, як не-
поўны і не моциы тыя веды, якія набы-
ваюцца не оаміаспіойнай работай, а ў не-
ірыяд перадакзаменацыйнай гараяві. 

іНеаібхояна асаіблавую ўвагу удзіяліць 
пе:ршым ікуіреам, азнаёміць іх з умовамі 
ірабооьі вышіэішй ніашучаільяай установіы. 
даігамагчы эраібіць самыя цяжкія п«раш>іія 
ікроіві ў аівалодважні яавукай. 

К каяцу мі'цудага года начайа алаыіў-
лянда навукова-дасдедчая .работа сярод 
істданцш-. 'На навувовай cedi унівдрісі-
тэта ібыло зажлухана йе!к.аяьікі цівавыіх не-
вялівііх самаотоіных студэвцкіх ріаібот. 
Ееіаібхюдна зажцаваць і ,развіц1> далей 
гэты пералом. 

Отудэнцкая маса нашага уйіверсітвта 
і прафе'Са.рсва-выЕлайчыцкі "еастаў па' 
івішш даійцца юыісоівай іфацоіўнай дыіе" 
цыіпйіны. Тіріаба, ваіб ore тоаьві ве былоі 
сшйнемяяў і шрагулаіў, але ваб і рабочы 
деень асожінага ібыў-ібыі маівоіімальна эапюў-
нен. У арігашзадыі ,барацьбы! за высокую 
дысіцыінлійу значіную ролю інавінны ады-
т н ь соцыялкшычиае спабортцтва і па-
слядоіўйае шіўхільнас гарымяиигке иаста-
вд®ы ЦИ іМіПі(б), . іСоўмаркіоіт СССР 
і ВЦСПС аб мерах умацаваннія прац^най 
дысцышіны. 

Унівеірсітэт у тнулым актмўта укдю-
чаўся ва ўое буйнейпгыя паяіггьйным 
вашаніі. С-Рудэнты і ілраіфесаірсіка-выіюлад-
чыцві састаў актыўна ўлзаіынічіа.ла у пра-
вядзеяні выбараў у Вярхоўзшл Ооветы 
ССОР і БССіР. Зараз нрыбліжаюцца дні 
выібараў у мяоцовыя Оаветы дэдтанаіў 
нрацоўных, і гэта накладвае вялікую 
ігалітычную адвайнаісць на кажвага сту-
дэнта і навуковіаіга раіботніка. 

іМаібіоізуем уюе еіаы іна въмсананве. па-
отаіўлеіных нерад оовецкай даыМэвтпам 
школай ajJcaiseMx задач i зроібш наш 
даверісітат оайраіўды перадавой навучаль-
най установай ордэнаноонай Беларусі. 

ЧОТКА АРГАНІЗАВАЦЬ 
АГІТАЦЫЙНУЮ 
Р А Б О Т У 

На здымку: Студэнты I курса філалагічнага факультэта ў час нершай декцыі ва 
універсітаце. 

АВАЛОДВАЦЬ 
ВАЕННАЙ СПРАВАЙ 

Даішы етудэнты з вяліікай радасдю 
сустраті ноівы закон аб усеагульньш воін-
іскім абавязку. Жожны з іх дзякуе за вы-
соваіе давер'е, яівое аваэалі совецкай мо'' 
дадзі нартыя і ўірад. 

Студэяты БДУ жаетойлшва авалодваюць 
Баеннымі сшщыядьнаоцят, ваб пайсці ў 
слаўную Чыірвюніую Армію дойра падаых-
таванымі да абароны радзімы. 

У правадзіўшыхсй міжвузаўокіх аба-
рошыіх опабоірніцтвах yHiiBeip/ei-rar дабіўй(я 
новьіх дасягаенняіў. 3 1 сакавіка па 1 
всіраскя г. г. надірыхтавана 762 ^ал. 
значвістаіу 1 ст., значкктау ВС I I ст. і 
скаііпераў—64 чал. 65 мошаіцыіклістаў, 
76 вадацатяў аўтамашьш, 90 інструвта-

Лшшыя паказчыкі індывідуальнага 
снаборищтва па' абарюняай .раб'оце далі 
істудэагг I I I курса хімфака тт. Фалевіч, 
іздаўшы нормы на 8 абаронвых значвоу, 
і сггудаіігт IV вдрса хімфаіка т. Жыгалко" 
ЕІч, здашы! на 7 абаронных эначіклў. 

У гэтым годзе ўжо пачалі сваю раібоггу 
чатыры ryipfUK-i мотацыіслі'стаў і 3 пург-
к: ГСА I і I I ст. 

Зрабі'м наш універсіітэт саяі'раіўдйай 
Ерапасіцю абароны. Вожіш студэнт нані" 
ней авалодаць ваеннай опецыяльннсцю, 
йадірыхтакаць сябе да ўстуінлення ў рады! 
Чырйонай Арміі, ваб з чэоцю насіць вы-
оокае званое воіна жрааіны СовеФаў. 

I I П. ТАМАШОЎ 

Мы наібліііжаедая да вялікай падзеі у 
жыцці еовецйага иарода-^п^ершых (выба" 
іраў па Стаяіінсвай іСанстытуцыі ў мясцо-
выя Оовеггы дэпутатау лрацоўных. Пад-
рыхтоўка да гэтых выбараў з'яўляедца 
ойраівай палітычшй важяаеці. 

іВыбаіры у Вярхоўны Совет Саюза ССР 
і 'Бяіріхіоўньія Советы саюзных і аўігаг 
номных рэспубілів яккрава паіказаліі бліс-
кучую пеіраміогу істааівсвага блші йоаду-
ністаў і ббспартыйных, аданства і адда-
наоць оовеіцвага народа сираве Ленша — 
Стаьтініа. Прадстаягаая выбаірчая вамнашія 
шаважа яшчэ большую эгургававасць шра-
вдўных враілы Совеітаў вавол люібімай 
болышавшЦ'Кай шартыі і таварыша Оталшна. 

Модны ікалекамў агігатараў БДУ, вы-
ірашчаныі за шйрыяд двух выбарічыіх кан-
толш, і MaJasHifl агітатары овоіра шрыюту-
ішіць к аіітацыійа-»саівай работе сяр)д 
вЫ'баранчьііваў. За нашым уійверсітэшам 
замацаван 24 выібарчы ўчасгсак Кагаио" 
віцікага раёна. Для работы на гэтыім; 
участку бюіро нартаіргашзацыі і вадгіітэіг 
ікомоаміола выйучьш 30 апталедау-кюогу-
ністаў і йомісамойьіцаў. 

Ашрача гэтага, на другая. выібарчыія 
ўчасткі бущзе вжіравана яшчэ 70 агіта-
тараіў; Адзіін раз у шаоцадзёнку для аіі-
татараў будзе праводзіцца оемінар. 

ІІашы агітатары ііавінны скарыстаць 
шматлранны вюиыт аптацыйвай работал у 
чаю мщулых выбарчых кампанШ, дакдад-
на І ясна растлумачыць насельяіцтву Па-
лажэние аб выбарах у мяюцовыія Советы 
дартатаў играшцоуных. Црацаваіцьпа-
болыцаващиу, з лйбоіўю і аддшасцю к да-
іручанай сщраюе. 

І ЛЕВІН Вйу ИПХА. 

t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' 

Г Л Ы Б О К А В Ы В У Ч А Ц Ь М А Р К С І С Ц К А - Л Е Н І Н С К У Ю Т Э О Р Ы І Роўна год таму назад вьшау у свет 
велізарвейшы вавуковы труд, нанісаны 
яры ненасрэдвьм і асабістым удзеле нра-
^адыра І вйстаіўкіка бальшэвіцкай інартыі 
таварьша Сталіна—«Кароткі журс гі-
сторыі ВКЩб)». 

Выхад у овет сталінокаіга «ароткага 
курса падняў палітычвую актыунаець на-
йіых кадр^ў, усіёй совецкай інтэдігенцыі, 
ул'і'ў у яе ўвэўвенасць у сДраву аваяодан-
ня марікісівдка-ленніскай тэорьшй. 

«Іароткі журс гісторыі ВВДб)» з'яў-
ляеіцца зяцыклаіііедыяй •аювюўных ведаў 
марклізма-лешнізма. 3 увядзеннем ®ыкла-
дання KiDca аевоў міаіркісізма-левінізма ў 
навучальвых уіста/новаіх лікЕІдавав разрыў, 
які меўся раней у практыцы выкладання, 
паміжі маріксізмам і ленінізмам, наміж 
дыялеівтычйыім і гістаоычяьві маі.эрыяліз-
мам і гіістоР'Ыяй партыі. Замз наша сту-
дэнц'гоа, нашы кадры аартыйных і не-
'партыйяых большэвіівоў, еовецкая інтэлі-
геніцыія вывучаюць адзіны курс аснйў 
марксізэіа-лешнізма —• маокс-ізм, леківізм, 
дыялектыічны і гістаірычвы матэрыіялізм і 
гісторыю ВКП(б), »к адзінав голае. 

3 увядзевнем выжладання курса асноіў 
марксізма-леншізма зрсблев вялікі крок 
Y рабоце саміх БМкладчываў, у «праве лік-
ііідацыі імі аднабаковасці ў сваёй тэарэ-
тычнай йадрі.ііхтоўды, діквідацыі сваёй 
тэарэтычнай адсталасці. 

Унарная работа выікл.адчыіваў над ма-
тэрьшал, над вывучавнем Сталшокага 
падручвііка сказалася на якасці лекцый. 

Курс лещдйй па асновах міаіркісізміа-деш-
ігізаа у мкулым семестрыі ў с к і выклад-
чыкамі быў прачытан унаўне здайальняю-
ча. 

У бягучым вучэбнЫім вдзе мыі павінны 
Ашчэ 'больш павькіць яікасць чытаемых 
лекцый, ж ідэйны змест, а таіксама і з 
боку формы выікладання, прыщягваючы 
матэрыіяды 3 мастацкай літаратуры. Адной 
3 уімоў у ;сп(раве павышзння якасці вы-
кладання з'яўляецца нравядзеяяе навуіво-
ва-дасдедчай работы, пастанюўка тэарэтыч-
ных аыталняў, рафератаў і абагеркавааме 
іх у форме тэаірэтычныіх дыскуаій на па-
^ЯіДжэнві вафедры. 

У мінулым годзз гэты момант не зяай-
шоў сваііто адбіцця ў рабоце кафедры. У 
бягучым вучзбвыш годзе кафедра намеціла 
правесці рад рэфератаў , наі тэар&тъииых 
пытанннх марксівма-девівізма. Неабходна 
будэе « гэтай рабоцр. гарьшіягнуць найбаяьш 
а,ктыўпую і падрыхтаааную частку да-
дшцтва. 

Асноўная маса студэвцтва сур'ёзва ад-
лесдаіся ІК выівучэнвю' імарксісцва-денін-
ог.ан тэорыі. Гэта наказаді яв экзамены, 
праіведзевыя на вынуоквыіх курсах, так J 
каліёквіумы. Але радам э тыл, належыцъ 
указаць, што ёсць яшчз вевялівая частка 
істудэвтаў (асабліва студэвты малодшъи 
курсау фіэмата). якая недастаткова зай-
маецца оамастойвым вывучэшем марксіз-
ма-лмитэиа. 

Такія адносіны ІК маріксісвіка-ленінсікай 
тэорыі э быку асобных отудэнтаіў недаду-

шчальны, бо, стваіраючы Кароткі курс, 
ЦК ВКД(б), зыходзіў 3 таго, што без ведан-
ня тэормі маркісізша-леншэма, без авало-
даншя іболынэвізмам. без лііквідацыі сваёй 
тэарэтыганай адсталасці, нашыі івадры 5у-
дуць жульгаіць на аібедзве нагі, хадеіць 
вобмаіцікам, не здольны руха.лзіа ўперад. 
Аб гэтай задачы нашыіх кадраў таварыш 
Сталін яішчэ раз напомвіў у сваім дакла-
дзе ва X V m з'езідзе ВКІЙб). 

Усесаюзная аарада ікіраўнікоў кафедр 
маіркісізіма-ленішзма, якая адбылася з 1 па 
15 ліыіеня г. г. у Маавве, намецка рад ме-
рацрыемсгоаў, яв па лініі падяпшэшш 
Я'ваісці выкладання і вавукова-дасдедчай 
работы, так і ла лініі акайаяня ўсямернай 
йайамогі студэнтам і навукоіБЫМ рабогтй-
кам у справе сашастойнага вышучэння 
мар'всісцка-ленін«вай тэорыа. 

3 гэтага вучэ'бнага года на першых кур-
сах уводзіцца адзіны метад вывучяння 
аснюу марк.сізма-левінізма леквіыйва-
семінарскі. з адначасовым вывучэннем дер-
шаіврыйіц марвсіэма-деншізма. Аіграча та' 
го, нарада шрызнала неабхойяыж увесці 
:піа семестрах задікі па курсу асноў мар-
Есіэма-левінівма. Усё (гэта будзе садзейні' 
чаць і прымусідь студэнтаў сістэматычна 
працаіваць над курсам. 

У гэтай Бяліівай рабоце кафедрам павій-
вы данаматчы лрамадовія арганізацыі уш-
версітзта і, у першую чаргу, паотыйиая 
І вомсамодьокая аряаніізацыі. 

( I. С. ЧЫМ6УРГ, 
эаг. каф. мар«сізма-ленінізк<а. 



ВЕСЕЛА АДПАЧЫЎШЫ, ЗА ВЫДАТНУЮ ВУЧОБУ! 
ПА ПСТАРІ^ІЧНЫХ МЕСЦАХ 

КРЫМА 

Огудэнтка I к. філфака т. Плюско Л. А., 
паступіўшая у БДУ з атэстатам вьцат-
НІЦЫ. 

Наведаушы у XIX стагоддзі Таурыду, А. 
М. Гоі>кі выказау свае уражайні у иас 
Т1ТІНЫХ словах: «Крым — іза.іато& дно 
для тстарычиай наівуві». 

(Вось у гэшл «залатым дн«» і право-
ДЗІМІ сваю вьшкфчую практшу студзіг 
ты IV курса Л'сгарьинага факулвтата Ка" 
кашынска, Шашгау, Сапетшу, Баброужі, 
Еолас, Маркау, Леекавец і Петрачэика на 
чале 3 дацэнтам гісторыі ІПэўчдака. Прак-
тыка праводзілаіся на пляцоуках расвшак 
гісторыка-археалагічных музеяіў Хер-
сонес, Еерч, Феадоісія. Уз̂ оры антычнай 
скулыпшуіры І аіркітэктуры, выключна ба" 
гатыя муізейныа адаоіы а залы поукасцю 
оцвярджаюць сліойы иашапа вялікага 
пісьменніка Горкага, што «Херсонес Тау 
рычасіві быў аднэй з ярках фа̂рб грэчас" 
кай культуіры». 

Анрача работы у ауэеях мы наведалі 
так.ія выдатныя истарычпыя месцы, я-к 
Севастшаль, Вассчысарай, Чуфут-Кале, 
МангуігЕале, Скі-Керман, Інкерман, Чар-
гун, Балаклаву, мыс Фменгг, Геракликка 

паўвостраў. Байдары, Ал^тіку, Ялту. Феа-
доеію. Стары Крым, Еерч, Царскі курган, 
Тамань, Геійакаіау, Мележ-Чосмевси кур-
ган, склеп Дэметры, гару Мітрыдат'. Поў-
нае ўяўленне аб дрэўнегрэчаскіх гарадах— 
дзяржавах далі» нам нашедвадгне раскюпак 
гарадзіішч Херсанеса, Германасы, Німфея, 
Цірытакі, Юз-Обы і Фанагорыі. • 

Гэга была ие толькі навуксша-вьггварчая 
лірактыка, аяе і выідатная: экскіурйіія па 
гістарьйных месцах Кірыма. Усё гата да-
ло нам мащьгмаоць сабраць вялікііія .матэ-
рыялы для курсавых работ. Деишай харак-
тарыстыкай нашай работы з'яўляецца афі-
цьгяльінае запрашшгие наю на сталую рабо-
ту у музеі, атрыманае намі на нарадах 
вучояых соіветаў ат,ізеяіў. Пржтыка ў Кры-
му «ябе пюўшйоцю ащрауиаига. Паоыіліку 
студантаў у Крым на вышвоірчіую шраюты-
ку траба пірактшаваць шздгод і у буду 
чым. 

I. САПЕГА. 
Сиудэнт V курса гасИфака 

О 

МОЙ вопыт 
іЯпічэ эаідаіўіга да заліковай соси я 

складаю сабе план работ над вучэбным 
матарыялам. Я п«ракаваўся, пгго' адны'Х 
кгйноііектаў для усвае-ння матары!ял-у не-
даетаткова, таму намечаю опіісак кшг, якая 
я яавінен прачытаць па кжнаму прадме-
ту. П'ры гэтьгм, як гісторык, я на першы 
план заўсёды стаўлю маркскцка-ленінскую 
літаратуру. 

Ашірача шіецыяльяай вучэбнай літара-
туры шыірока скарьветоіўшаю маіітацкую 
ліугаратуру, аоаібшіва нктарычныя рама-
ны. 3 тьгх вніг, дэе падаюцца зуек но-
вый факты, .рйблю выпісіка. 

Напярэдадні залікаў прачытваю кан 
сяетт, яні данамагае арганізаваць матэ-
рыйл у шамящ, г. зн. ррыводзадь усё у 
йэўініую о ю ш у . 

Хачу окаваць йекалькі слщу аб хріана-
лош. Зазуіб!рашць голш даты—без сэнсу. 
1х трэба запамінаць ,але як? Я, напрык" 
лад, старайся да кожнай даты пры-
мацадаць падзею, факт, асобу, і такім чы-
наш храйалагічныл даты? сіганювявдіа ске-
летам, вакол явога . грунііруюцца падзеі. 
•Дата без фажтаў—^вышік .зуброжві. Дата з 
фактамі—^вынік вучобы. 

I. КУЧАР 
Выдатнік V курса гістфака. і 

КАШТОЎНАЯ ПРДКТЫКА 
у гэтым годае студэшы біяфака аДбы-

івалі вы;творчуіо практыку ў розньгх мес-
цах Совецкага Саюза. Я, тт. Біргер і Да-
відатч ібыпі насланы на лрактьшу на Бе-
ломорскую біялшчші'ю станцыю МГУ. 
Тут мы ўіпеіршы'ню ўбачыші суровую, 
дзікую, 'але нацзиьшй нрыгожую паў-
ночвд'ю горыіроду, вешныя граттнмя 
скалы, цэлыя гранітныя 'па.ті. 

Работа вяяася ў двух мруйкіаіх—^аэна-
ямленне з фауяай Беламорскага! баюейна 
і э6о(^ матарыялаў для курсашых pafior. 
Працаваць прыіходзіілася мнота і не гле-
дзячы іна тое, што ўмовы дл'я райоты 
былі не зусйм оцрыяюічіыія, (юганщыя ар-
ганававана яшчэ пйршы ад і миогае не-
н'аладжаяа), практыка дала нам вельмі 

О 

многае. Мы значка паглыбіга свае веды 
іна зааліош, паз^іаёміліся з баііатаіі і свое-
ясаблівай фаунай БеЛіага мора. На жаль, 
для правтыкі нам адводзяць веліьмі «мала 
часу, а студентам біёлаігам трэба .бьшпонб 
больш знаёміцца з нрыродай у натуры. 

'Мне здаецца, што насьику яа вытдаор-
чую піракггыіку бьионб мэтазгодна ірабіць 
начынаючы з трэціх курсаў, з тым, каб 
на IV курсе счуданты ездзіш выкаючна 
па курсавых тэмах, як тэта ройцца у 
МГУ. Тэта, дасць магчымасць студэнту 
нанісаць болыш вывоваяваснущ і глыбо-
кую курсаівую рабо'ву і значна пагсіыібіць 
ЯГО веды. 

ЗАВ1СТ0ВІЧ. 
Студэнтка V курса біяфака. і 

В я с ё л ы а д п а ч ы н а к 
іБяскоііца шчаслпваяі моладзь враіаы 

сюцыялізма. Яе правы на працу, вуічіоібу 
а адаачынак заяіісаны у свіяшчэіняых 
скрыжаліях Сталііясівай Канстыггуцыі. 

'Цівава і плёлна сварысггаў я летйія 
меісяцьі адпачьшку. Уйів&рсітэт выдаіў 
мне пуцёўву у дои адпачынку «Бітонь». 
Размеішчаная ў ж-ышапіюным к у ж у йа-
шай радаімы, «'Блййь» з'яўляецца цудоў-
ньгм месцам йультурніага, вясёлага і зда-
роваіга адіпачынк.у. 

Нашы сггуданш, айпачываўшыія там, з 
рад.асцю падпісаліся на пазъгву дагогв 

тода Трэдяй Сталінскай Пяцішдві і на-
слала аб гэтым пісьмо ў прафком у пеір-
шы дзень аб'яулеіння падтсні. 

За лета я наспеў прачыгаць два дзе-
СЯТЕ1І вніг кдаюіваў, а таксама ніавівак 
ісовацкай і заходняй літаратуры. ІІры гэ-
тым Я не пакіідаў вьгвучэннй замеіжнай 
мовьг. 

У найлеишых умовах я добра адпачыіў 
і 3 ношымі сіліамі ирыотунаю в вучюібе з 
М'оцнай яадэеіяй уаірымаць за еаб»й зван-
яе выдатйіка. 

Л. €ОКАЛ. 

Як прыемна ў гарачы жнівеныжі дзень 
адначыіваць на зялёным беразе раві, плёс-
кацца ў яе чыстых галубык во̂ хах. Так 
хораша сябе адчуваеш! 

— Мне зарав успамінаецца бурлівая 
Клязьма, цудоўны дом адШачьшку. Там та-
жюе-ж лёгкае паветра, такое-ж сіняе не-
ба... — расцягваючы кожнае слова, ка-
жа май друг Саілаі. 

Ён мяога гаварыў аб сваім інстытуце 
іяжынеіраў трансш'рта, аб выггворчай прак-
тыцы На чМгуицы. Я ўі сваю чаргу рас-
(казаў цра наш універсітэт і, здавалася. 
што мы вучымся разам: усюдьв адно ед-
оучае вясёліае ж^щцё. 

— Парадкам наібярэмся мы за лета све-
жык СІЛ, цяпер 3 новай энергіяй за ву-
чобу. 

— Ды так адпачыўшы і напрацаваць 
хочанда, — дадаіў іСашіа. — Што і ка-
заць. лелшага, юнащгва не знойазеш. Баць-
КІ нашы радай гэтага не 'бачылі. Яны з 
малых ГОІД на чыгунцы сваюі малад.оіоць 
тад атіал ы загайялі. А б універсітэтах і 
хумаік не бьсло. 

Уі млявым паветры ціха драмалі кудра-
выя верхавіны сгііарыіх дубоў і нейкую 
йезразумелую мелодыю вьшадзілі шамацеў-
шым лі'сты. Перад вамі павольна кацілі-
ся хвалі Захлдюя Дзвіяіыі. Яяы лянііва з 
івядіівай неахвотай адінлывалі далёка за 

межы раазімага_(врая. 
Воддааі стары лавіў рыбу і час ад часу 

пыггліва паізіраў ва нас, а потыіг, відаць 
ІН8 стрыліаўшыся, запытаў: 

—' ЦІ-Ж вы, ХДч)НЦЫ', тутэшныя? 
— На нашай зямлі мы усе тутэйшын— 

адказаў я. 
— А ты, дзед, адкуль? 
Огаірыі на хвіліну задумаўся і, абраніў-

шы цяжікі нодых, сказаў: 
— Я тут радзііўся, узрос і паміраць, 

маібыіць, црыдзецца: годы мае сівыя. а 
цянер-ібы толькі жыіць і жыйь, сапраўд-
ная маладоещ. усіпьшіа на готыія берагі. 
Эгэ, сьпікі, вы 'мусіць, не бачылі гора, а 
нам дасталадя. Злы намешчык Буйніцві 
сядзеў на гэтай зямлі. Бада з Дзвіны бьв-
ла горкай дл:я інаіс, не ваш быў лес. не 
каша пше. кругам ляжала чужая "paoeiMaH 
зямля. Зараз зусім другое, куды ні гля-
неш — бязмежная радасць і жчасце. 

Апотшія словы стары прамовіў з гор-
дасщю: ён даражьщь сучасным. Яно са-
нрауды: і 'Поле. І л'ес, і людзі, — уоё 

•стала такіім блізвім і дарагім. На берагах 
Заходняй Дзвіны і на берагах далёкага 
Амура расцілаецца квітнеючая абноўленая 
зямя. Адно нічасце, адно жывдё зраднілв 
лкцзей. І 

Тоаькіі Ў цяжвім успаміне старсга паў-
сваў амірочны малюкав страіпшаіга міну.да-

га. наэаўоёды адпілыўшіага міутнымі хваля-
мі ў бевдшь. 

Мы ўсеі разам гаварыАі аб сёйешнім 
дні. і ён для нас быў таікім овежым, мала-
дым. што ыават дзед, на галаве явога ігра-
ла сярэбранае адценне, годамі параўняўся 
3 намі і занава перажывау* сваю мала-
досць. 

Н^забаве я прьшяіўся за адкладзелую 
на час рам<аи-газету і з вялікім хваля-
ваннем дачытаў анонітя лк'Ты «0 Чва-
лове». 

Дзесьці далёка з-за йебасіхіла, крадУ-
чіжся паміж узгорікаў і ікустоіў. набліжаў-
ся ціхі ружоівы вечар. Над ракой паплы-
ла, напоўненая ярыемным яахаы садоў. 
прахлада. 

— Крыіху йгкада, шго сёнешні дзень 
над раівой — ашшні в летігіх ®анікул.—• 
праімоівіў Оаша. А заутра паяздыі адьао-
дзяць йа Маскву і Мінок... 

Канчалася лета. У думках яшяэ раіз 
мільганулі тры годы уяіверстцвага жыц-
ця—^ціікавага і пбўнакроўнага. • Скора 
знаёмыя аўдыггарыі. лекцыі. дружны ка-
лектыў таварыіііоіў. упартая вучоба. 

— Бывай. Заадняя Дзвініа, бьшзай, 
шумлівая дубрава, мы расстаемся, каб су-
стрэцца заюў. 

1в. КАЛІНІН. 
жнівень м-ц. 

Н Е З А Б Ы В А Е М А Е Ў Р А Ж А Н Н Е 
у часе летніх каігікул я разаіГ з гру-

пай сгуідэнтаў БДУ йаведаў ее'льіс'жаігас-
падаірчую выстіаўі!.у у Маакве. 

іВыійгаўіка здэііўляе сваёй всідічяасцю. 
Ціяжка ўявіць сабе, не баічыўшы (улаоны-
мі ваяьгоіа, яакаваныія яа выіс'паўцы ве-
лізарныя поопехі йародіаіў СОСіР у галіне 
сельсікай гаападаірікі. 

Мы аглядэелі мно(га павільёнаў. Асаб" 
лівае уражанне асталося ў мяйе пасля 
паівільёнаў Грузіі, Арменіі, Бадарусі і 
Механізацыі. 

іНавільён Гірузіі на оваёй ярыігоіжіаоій 
займае перанае месца сярод павйьёнаў 
бравдк рэіспуібліаг. У ім надэвычай добра 
наказаны розныія багавді гэтай оойечяай 
рэопублка. 

Навільён Механізацыі лабудаван у вы-
гляязе арві з шкйа і металіа. Гэта прыно-
жы і арыгійальны павільён, у якім йака-
заны Л0ПШЫИ мапгьшы, выпускаемыя со-
ведвімі зайодамі. 

Мы пабьйі па высхауцы 3 дпі і за 
гэты чіас пабачылі многае, але для nwy-
яага азнаіямлейня з выстаўкай трэба 
значна больш часу, fo вельмі віялікі і 
рознастайяы багацці нашай радзімы. 

БРЫЖ 

ЛЁГКААТЛЕТЫЧНЫЯ 
СПАБОРНІЦТВЫ 

17 і 18 верасйя на стадыёне «Дынамо» 
буду.ць яраведзены чацвертыя міжіфакуль-
аіэцкія ліёлкаатлетыічныія сшіборыіцтвьг. 

Спаборніцтвы павінны ахапіць шырокія 
імасы 'Студангшу. яны павялічаць іюоільікасць 
ЗБачк.іс'таў I і I I стунені, уяяяраіць йовыія, 
слйба развітыія ў нас йіды сяюрта, як мя-
тание ісаіп'я, гарыжт з шаейш, бар'ерны 
бег. 

fle трэба аабыЬащь, яіто рыхтуючыся к . 
ГЭ1ЫМ слабюірнішіваім, мы ў той-жа час 
рыхтуем сябе в рэапуіблікансжш і гарад-
СКІМ снаборніцтвам, у яжіх будзем ярымаць 
удзел. 

ШЯХМАТНЫ ТУРНІР 
5-га вврасня яачауся уні.версітэіікіі шах-

матвы турпір іпракод трэніяй катэгорыі. 
У турніры ўдзельнічаюць 12 чалавев. 

Удеельнікі турніра, якія набяруць 65 
йрощ. ачБоў, атрыалііваюнь зваяне шах-
матыста другой катэгорыі. На першым 
месцы навуль шгоі ідзе студзнт 'хіміфака 
іаів. Іоселеў. 

Гзты турнір павінен палажыць пачатак 
разгоірі'ваіняю шахміатна-Ішашачнан рабіо-
ты, Я1К аднаго з відаў масавага спорта на-
шай імоладзі. Нрафкому даба яавлайацуц-
на аіб аргайізадыіі ва уншрсітэце шахмат-
нага павоя. Ц. МЕДНІН. 

— 

Для іх закон не пісан 
Яшчэ ў ліпеяі! імесяцы Другая Сеоія 

Бярхоўнага Совета БССР зацвердэіла наі-
менаванйе сталіцы БООР на беларуокай 
мове—Мінсн. 

Такое яапіоанне даун-о ўжо прыімяня&ц-
ца ва ўск друтсу і ўстаяовах, толькі рэк-
тарыят БДУ рашыў не лічыцца з гэтым і 
Яа амошняга часу на сваіх загадах, якія 
чытаюць паўтары тысячы чалавек, ставіць 
«гор. МеіНс-в». Ці ко пара і рэктармяггу 
універсітэта выканаць пастан>ву ўрада? 

В. а. адк. рздактара I. Д. КАЛІНІН. 
Мінск, друкарня «Звязда». Тыраж 1500. Облліт № 2044. 


