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ЗМАГАЦЦА ЗА 
ГОНАР УНІВЕРСІТЗТА

ЗО кастрьічніка асеннім кросам 
пачалася IV круглагадовая спар- 
такіяда універсітзта. У напружа- 
ную барацьбу за  першынство 
уступіла 7 факультзтау. Прад- 
стаідь спартыуная барацьба па 11 
відах праграмы спаборніцтвау: 
лёгкай атлетыцы у зімовьіх і лет- 
ніх умовах, асенняму кросу, ба
скетболу і валейболу, шахматах і 
шашках , гімнастьїцьі і фехтаван- 
ню, стральбе і лыжах.

Спартакіада спартсменау уні
версітзта мае у гэтым годзе 
своеасаблівьі характар. Яна пра- 
ходзіць у час падрьіхтоукі да 
Спартакіядьі народау СССР, якая 
адбудзєцца у Маскве у 1956 го
дзе. Гзта уносіць асаблівьі ага- 
нёк у спартыунае жыццё аргані- 
зацый ДСТ і калектывау ф із
культури. Аб масавасці развіцця 
спорту будуць меркаваць па тым, 
колькі спартсменау прыцягнута 
да заняткау у секцыях. якая коль- 
касць моладзі удзельнічае у спа- 
борніцтвах, наколькі вьісокія іх 
дасягненні.

Значна актьівізавалі сваю рабо
ту кафедра фізвьіхавання і ДСТ 
«Буравеснік» універсітзта. Ство- 
рана добрая баскетбольная 
каманда (трзнер А. Анкуда), якая 
па праву лічьіцца адной з мац- 
нейшых у рзспубліцьі. Станоучыя 
водгукі атрьімалі каманды, пад- 
рыхтаваныя тренерам па лыжах 
В. Нікіціньїм і па фехтаванню 
В. Хрэнавым, з гонарам абара- 
няушыя спартыуны гонар універ
сітзта на гарадскіх і рзспублікан- 
скіх спаборніцтвах. Ва універсі- 
тэце выхаваны адзін майстар спор
ту, 19 першаразраднікау, 68 спарт
сменау другога разраду і 253— 
трэцяга. Падрыхтавана 60 знач- 
кістау ГПА другой ступені і 136— 
першай.

Але ці усё робіцца для паляп- 
шзння спартыунай работы? Не, 
далёка не усё.

У гэтым годзе калектыу БДУ 
удзельнічау у першай спартакія
дзе студзнтау Беларусі. Бьілі 
усе магчьімасці стаць чэмшёнам 
рзспублікі. Д астаткова было-б на- 
шым лёгкаатлетам заняць не чац- 
чертае, а хаця-б другое месца—і 
універсітзт не уступіу-бьі першын- 
ства політзхнічнаму інстьітуту.

Тэты прыклад гаворыць аб тым, 
што у нас рыхтуюць спартсме- 
нау-адзінак. Суцзльнай, комплекс- 
най каманды універсітзт не вы- 
ставіу. Калі-б кафедра фізвьіха- 
вання своечасова забіла трывогу, 
а адказныя за спартыуную рабо
ту ад камітзта комсамола і праф
кома тт. Рабуш ка і Гурьіновіч 
штодзённа цікавіліся спартыунай 
работай, гзтага-б, єядома, не зда-

і рылася. На кафедры большая па- 
лавіна выкладчыкау—гімнаста, а 
спартсменьї-гімнастьі БДУ на сту- 
дзнцкай спартакіядзе адсталі ад 
політзхнічнага інстьітута больш 
чым на 100 ачкоу!

Сур’ёзным недахопам у рабоце 
кафедры з ’яуляецца адсутнасць 
цеснай сувязі з профсаюзнай і 
комсамольскай арганізацьіямі. Трз- 
ба адзначыць, што мінулагодні ка- 
мітзт комсамола і адказны за спар
тыуны сектар тав. Рабуш ка зусім 
недастаткова удзялялі увагі пы- 
танням фізкультурьі і спорту. Так, 
у мінульїм годзе пры факультетах 
упершыню бьілі арганізаваньї 
факультзцкія бюро ДСТ «Буравес
нік». Вопыту работы яны яшчэ 
не мелі. Каму, як не таварышам 
з камітзта комсамола і прафкома 
навучыць іх весці спартыуную ра
боту?

Факультзцкія спартыуныя бюле
тені вьіходзілі ад выпадку да вы- 
падку, спартыуныя стэнды бьілі 
аформлены неахайна, каманды па 
розных відах спорту не укамплек- 
таваны. Здаралася, што на спа
борніцтвах па валейболу або ба
скетболу ігракі каманд не з ’яуля- 
ліся, і капітанам і старшыням фа- 
культзцкіх бюро даводзілася бе- 
гаць па калідорах у пошуках ха
ця-б якога-небудзь студента, каб 
камандзе не паставілі мінуса. А 
мужчьінскія каманды біблага-гле- 
бавага факультета па баскетболу, 
валейболу і шахматах наогул бы- 
лі зн ята  са спаборніцтвау з-за  
сістзматьічнай няяукі на ігру. Усе 
гэтыя прыкрыя недахопы прахо- 
дзілі міма і т. Рабушкі, і т. Гу- 
рьіновіча.

Совет ДСТ «Буравеснік» на 
сваіх пасяджзннях займауся толь- 
кі размовамі. Прынятыя рашзнні 
не вьїконваліся. Агульнауніверсі- 
тзцкая газета «Спорт» вьіходзіць 
адзін раз у тры месяцы, а  спар
тыуны стзнд не абнауляецца ужо 
больш за год.

Усе гэтыя недахопы неабходна 
вьіправіць безадкладна. Толькі 
крапатлівая, паусядзённая вучзб- 
на-спартыуная работа у секцыях, 
на факультетах, у масах моладзі 
можа даць станоучыя вьінікі. Для 
гзтага неабходна, каб кафедра 
фізвьіхавання сумесна з камітзтам 
комсамола, прафкомам і нізавьім 
советам ДСТ «Буравеснік» накі- 
роувала усю увагу на умацаванне 
калектывау фізкультурьі на фа
культетах, прыцягненне вялікай 
колькасці студзнтау да заняткау 
фізкультурай _ді спортам. Толькі 
тады мы зможам дабіцца поспеху.

Д а  новых дасягненняу, тавары- 
шы-спартсмены, у IV круглагадо- 
вай спартакіядзе!

їіовьі склад камітзта  комсамола
Днямі адбылося арганізацьш- 

нае пасяджэнне камітзта комса
мола БДУ імя В. І. Леніна. Са- 
кратаром камітзта выбран т. БА- 
БОСАУ Е. (аспірант).

Намеснікамі сакратара камі
тзта выбраны па арганізацьшнай 
рабоце В. САЛАШ ЭНКА, па па- 
лпыка-выхаваучай рабоце — Р. 
КУЗІНА. П аміж  астатнімі чле- 
намі камітзта абавязкі размер- 
каваны наступным чынам:

І. К1СЯЛЁВА — акадзмічньї 
сектар.

. В. ЦІКАВЬІ — навукова-да- 
следчая работа.

М. ПІЛЬШ ЧЬІКАУ — сектар 
друку.

[ Г. ДАМ1Н1КОУСК1 — культур- 
’ на-масавая работа.
| ' Т. СУШКОВА — шэфетва над 
прамысловым! прадпрыемствамь

A. КАНДЫ БА — шэфетва над 
школам!.

; А. СТАРАСВЕЦК1 — лектар- 
ская трупа.

B. НОВ1К — спартыуна-маса- 
вая работа.

Э. ТАЧЫЦК1 — абаронна-ма- 
■ савая работа.

A. РУБА НIК — жыллёва-быта- 
; вы сектар.

Л . СУКАЛА — сектар учоту.
B. МАКС1МОВ1Ч —  тэхшчны 

сакратар.

ПА УН ІВ Е Р С ІТЗТУ
НА ПРОФСАШЗНЫМ СХОДЗЕ

1 л тт ал ад а  адбыуся 
справаздачна - выбарчы 
профсаюзны сход студэн
тау аддзялення ж урналь 
стык!. Справаздачу аб 
рабоце профбюро адд зя
лення зраб1у Л. Абушэн- 
ка. Ен адзначыу, што на 
2 курсе вельм1 дрэнна 
пастаулена профсаюзная 
работа, недастаткова вя- 
вядзецца выхаваучая р а 
бота еярод студэнтау, не 
праводзяцца пал 1т!нфар- 
мацьп. Прафорг курса т. 
Сабалеусю удзяляум ала 
уваг1 рабоце. Выступ1у- 
шыя у спрэчках студэн- 
ты прав}льна адзначыл1 
недахопы. яюя мел! мес
ца у профсаюзнай рабо
це. Аб щкавых культпа-

СВЯТОЧНЫЯ ВЕЧАРЫ  і
ВА УН1ВЕРС1ТЭЦЕ

Многалюдным быу _ве- 
чар студэнтау аддзялен
ня журналістьікі сумесна 
са студзнтамі біелага- 
глебавага факультэта, 
прысвечаны 38-й гадавіне 
Вялікага Кастрьічніка.

Дацэнт т. Сікорскі
прачытау даклад аб В я
лікай Кастрьічніцкай рэ- 
волюцьіі. Пасля бьілі
зачытаны загады  рэк-
тара аб падзяках 
студэнтам за добрую ву- 
чобу і грамадскую рабо
ту.

У заключэнне вечара 
быу дадзен канцэрт ма- 
стацкай самадзейнасці, у 
якім прьшялі удзел вы- 
хаванцы дзетдома №  8.

Такі-ж  самы вечар 
адбыуся і у студэнтау 
геаграфічнага аддзялен
ня геолага-геаграфічнага 
факультэта. П асля да- 
клада і канцэрта ма- 
стацкай самадзейнасці 
была разыграна вікта- 
рына.

Весела было на ве- 
чары і у студэнтау матэ- 
матычнага аддзялення. 
Цікавьш  быу святочны 
канцэрт, падрыхтаваны 
сіламі студэнтау усіх кур- 
сау. Бьші выкананы пес- 
ні совецкіх кампазітарау, 
народныя танцы.

Святочныя вечары ад- 
бьшіся і на другіх фа- 
культэтах.

Дауно арганізавауся 
пры клубе універсітзта 
струнны аркестр, у які 
уваходзяць 40 студэнтау. 
Сярод удзельнікау арке
стр а многа студэнтау- 
першакурснікау.

Зараз удзельнікі арке- 
стра працуюць над раз- 
вучваннем класічнай му- 
зыю, над удасканален- 
нем ігрьі па нотах. За- 
няткі праводзяцца два 
разы у тыдзень, прахо- 
дзяць вельмі цікава.

На здымку: на чарго- 
вай рзпетнцні аркестра.

Фото Л. БОНДАРА.

ходах ! захапляючых су- 
стрэчах з П1сьменн;кам1 1 
старэйшым1 журнал!ста- 
м! гаварыл1 студэнты 
Зуёнак I Герус, аб неаб- 
ходнасщ узняць спар- 
тыуна-массавую работу 
сказал! тт. Шыщк \ Бу- 
рауюн.

Выступ1ушы у спрэч
ках студэнт Саланов1ч 
указау на тое, што неаб
ходна наладзщ ь шэфекую

| работу.
I На сходзе быу выбра
ны новы склад профбю
ро аддзялення ж урналь 
стыю.

А. АКУЛІК, 
студэнт I курса 

аддз. журналістьікі.

'к
| С У С Т Р Э Ч А  3  М А Л А Д Ы М  А У Т А Р А М

рыя вобразы. Вмступіу- 
шыя студэнты-гурткоу- 
цы А. М альдзіс, Г. Ба- 
радулін, С. Грыц пад- 
крзслілі станоучыя і ад- 
моуныя бакі аповесці.

На абмеркаванні тво- 
ра прьісутнічау запро- 
шаны студзнтамі і сам 
аутар. Студэнты далі 
рад каштоуных парад 
аутару. Ул. Дадзіомау 
згадзіуся з думкамі гурт- 
коуцау.

Гэтае пасяджэнне 
гуртка было асабліва ці
кавим і дало шмат каш- 
тоунага аутару Т  сту
дэнтам.

С. БАРЫ САУ.

На чарговым пася- 
джзнні гуртка бела- 
рускай літаратурьі ад 
былося абмеркаванне 
першага буйнага тво- 
ра маладога беларуска
га пісьменніка Уладзімі- 
ра Д адзіом ава—аповесці 
«Н ад Нёманам». Агуль- 
ны разгляд твора зрабіу 
студэнт III курса аддзя
лення беларускай мовы 
і літаратурьі Анатоль 
Клышко. Ён адзначыу 
некалькі добрых моман- 
тау і цікавих сітуацьій 
у творы, указау такса- 
ма на тое, што твор не 
пазбаулен і недахопау: 
шэрасць мовы, не зусім 
правільна даны некато-1

АСЕННІ КРОС СТУДЭНТАУ
1075 студзнтау універ

сітзта запоуніла у ия- 
дзелю, ЗО кастрьічніка, 
алеі парка імя Горкага. 
Яны сабраліся сюды, каб 
прыняць удзел у проф- 
саюзна - комсамсльскім 
кросе, што праводзіцца 
па праграме круглагада- 
вой спартакіядьі наша- 
га універсітзта.

Вось даецца старт з а 
бегу жанчын на 800 мет- 
рау. У марозным паве- 
тры выразна гучыць 
стрэл стартавага піста- 
лета — і вялікая група 
дзяучат, узяушы вьісокі 
тэмп з самага пачатку 
дьістанцьіі, хутка аддзя- 
ляюцца і знікаюць за 
паваротам. Аднак тэмп 
такі не усім пад сілу. 
Многія не вьітрьімлі- 
ваюць яго, адстаюць. І 
толькі самыя спрытныя 
і моцныя працягваюць 
барацьбу за першынство.

Першай, з часам 2 мі- 
нуты 40,2 секунды, за- 
канчвае бег студентка 3. 
Духауская. Тэты час у

іншьіх забегах нікому не 
удаецца палепшыць.

Другое месца завая- 
вала студентка геагра
фічнага факультэта М. 
Лаурьіновіч (2 міну ты 
48,8 секунды ), на трэ- 
цім — студентка Сахац- 
кая (2 мінутьі 50 секунд), 
прадстауніца гэтага-ж  
факультэта.

Ц ікава праходзілі за- 
бегі сярод мужчын на 
дыстанцыю 1500 метрау. 
Тут пераможцам стау 
студэнт II курса фізма- 
та А. Прановіч. Яго 
час—4 мінутьі 37 секунд. 
Нядрэнна правёу бег 
першакурснік В. Кузне- 
чык, які заняу другое 
месца (4 мінутьі 41,8 се
кунды). Студэнт IV кур
са юрфака В. Зігманто- 
віч з часам 4 мінутьі 
43,1 секунды заваявау 
трэцяе месца.

Такім чынам, крос з ’я- 
віуся пачаткам кругла- 
гадовай спартакіядьі. 
Калі гаварыць аб м аса
васці кросу, то трзба 
сказаць — тіачатак няд-

рэнны. Але не толькі 
масавасць з ’яуляецца 
адзнакай кросу, не менш 
важньїмі паказчьїкамі 
добрай падрьіхтаванасці 
студэнтау павінньї бы- 
лі стаць і вьінікі, 
паказаныя імі. А тут 
справа абстаіць значна 
горш. З вялікай коль
касці студэнтау толькі 
24 жанчыны і 117 муж 
чын далі сваім факульте
там залікі, хаця заліко- 
выя нормы бьілі і не 
надта вьісокія. Тэта га 
ворыць аб тым, што к а
федра фізвьіхавання і 
вьікладчьікі павінньї 
больш увагі удзяліць 
агульнаму фізічнаму раз- 
віццю студзнтау не толь
кі у секцыях, а і не- 
паерэдна на занятках па 
фізвьіхаванню.

У камандным заліку 
перамогу атрымау друж 
ны калектыу гістарьічна- 
га факультэта. Другое 
месца заняу геолага-геа- 
графічньї і трэцяе—юры- 
дычны факультеты.

Э. КАРПАЧОУ.



Ко  м  с а м  о л ь  с к  а е ж ы ц ц ё  

С П Р А В А  В Я Л І К А Я I А Д К А З Н А Я
Абмен комсамольскіх дакумен

тау, які будзе праводзіцца з 1 
студзеня 1956 года, патрабуе вя- 
лікай падрыхтоучай работы. Свое- 
часова і арганізавана пачалі пра- 
водзіць гэтую работу комсамоль- 
скія арганізацьіі ф ілалагічнага 
факультэта (сакратар комсамоль- 
скага бюро Н. Рож ын), геолага- 
гєаграфічнага факультэта (сакра
тар комсамольскага бюро А. Хо- 
міч) і іншьш. Але гэта толь- 
кі пачатак. Прадстаіць яшчэ 
больш напруж аная і крапатлівая 
работа, якая патрабуе ад комса
мольскіх кіраунікоу вялікай 
актьіунасці і увагі.

Вьіклікае трывогу становішча 
спрау у комсамольскіх арганіза- 
цыях фізіка-матзматьічнага ф а
культэта, аддзялення журналістьі- 
кі, юрыдычнага і бійлага-глеба- 
вага факультэтау. Падрыхтоучая 
работа у гэтых комсамольскіх ар- 
ганізацьіях абмяжоуваецца па- 
куль складаннем дакладны х спі- 
сау комсамольцау. Тут яшчэ няма 
сапрауднай работы па навядзен- 
ню належ нага парадку у комса- 
мольскай гаспадарцы.

Д а  абмєну комсамольскіх д а 
кументау засталося менш двух 
месяцау, а зроблена яшчэ вельмі 
мала. У самы кароткі тзрмін не- 
абходна правесді строгі учот і 
прыняць усе меры для адшук- 
вання комсамольцау, якія выбы- 
лі з арганізацьіі, але не зняліся 
з учоту. Адначасова трэба па- 
клапаціцца аб тым, каб усе ком- 
самольцы першых курсау у блі- 
жэйшыя дні сталі на учот.

У комсамольскай арганізацьіі 
універсітзта састаіць на учоце 
многа комсамольцау, якім ужо 
звыш 26 год. Факультзцкім і кур- 
савым комсамольскім бюро трэба 
на працягу лістапада месяца, згод
на Статута ВЛКСМ, аформіць па- 
доуж анне тзрміну прабывання у 
комсамоле тым таварыш ам, якія 
ж адаю ць застацца у комсамоле і 
прыняць самы актыуны удзел у 
рабоце арганізацьіі. Тыя-ж, якія 
не ж адаю ць заставацца у комса
моле, павінньї падаць у комса- 
мольскую арганізацьно заяву аб 
зняцці іх з комсамольскага учота.

Ва усёй гэтай рабоце нельга 
дапускаць шкоднай паспешлівас- 
ці, якая звычайна стварае нераз- 
бярыху і бльїтаніну. Комсамоль- 
скія работнікі павінньї праявіць 
максімум увагі і клопатау да 
кожнага члена ВЛКСМ.

У падрыхтоучай рабоце да аб- 
мену комсамольскіх дакументау 
вялікую увагу трэба звярнуць на 
ліквідацьію запазьічанасці па 
членскіх узносах. У комсамоль
скіх арганізацьіях фізіка-матзма- 
тычнага і гістарьічнага факультэ
тау прадауж аю ць існаваць факты

парушэння інструкцьіі уплаты 
членскіх узносау. Бываюць вы- 
падкі, калі сакратар комсамоль
скага бюро курса збірае узносы, 
а адпаведнай адзнакі у комса
мольскім білеце не робіць. Так, 
наприклад, на фізіка-матзматьіч- 
ным факультэце ёсць студэнты, у 
якіх у комсамольскіх білетах ня
ма адзнакі аб уплаце членскіх 
узносау за чатыры і больш меся
цау. Былы студэнт V курса ад 
дзялення фізікі Віктар Буракоу 
не меу адзнак у комсамольскім 
білеце з верасня 1953 года!

Многія комсамольцы не маюць 
адзнак у білетах толькі таму, што 
да іх патрэбны укладышы. А 
групоргау гэта чамусьці зусім не 
цікавіць. Такое становішча больш 
нецярпіма. С акратары комса
мольскіх арганізацьш факультэ
тау абавязаны у бліжзйшьія дні 
скласці спісьі комсамольцау, якім 
патрэбны у комсамольскія біле
ти  укладышы, і даставіць гэтыя 
спісьі у камітзт ЛКСМ Б.

Не менш важ нае значэнне у 
падрыхтоучай рабоце да абме- 
ну комсамольскіх дакументау 
павінна належаць тзхнічнаму
боку справы. Ліквідацьія неда- 
хопау і запушчанасці ва учоце 
членау ВЛКСМ  патрабуе сур’ёз- 
ных адносін кожнага комсамоль- 
ца да гэтай работы. Есць вьі- 
падкі разыходжання даных, за- 
пісаньїх у комсамольскіх даку- 
ментах, і агульных. Па невядо- 
мых прычынах прозвішчьі, імйньї 
або год нараджэння некаторых
комсамольцау у дакументах ча- 
самі скажаю цца. Так, напри
клад, на учоце у комсамольскай 
арганізацьіі ф ілалагічнага ф а
культэта (I курс аддзялення
рускай мовы і літаратурьі) са 
стаіць М аслоуская Яугенія Вік- 
тарауна, а у аддзеле кадрау 
значыцца М аслоуская Дж зні 
Віктарауна. У комсамольскім 
білеце студэнта гістарьічнага ф а
культэта Р. Астрзйкі запісан год 
нарадж эння 1933, а у пашпарце— 
1934.

П адрыхтоучая работа да абме- 
ну комсамольскіх білетау і учот- 
ных картак павінна вырашыць 
многія важныя питанні комса
мольскага жыцця на факультэ- 
тах і у групах. Нельга лічьіць 
нармальным, калі некаторыя 
комсамольцы па некалькі гадоу 
носяць комсамольскія спагнанні, 
хаця дауно ужо заслужьілі іх 
зняцця. Тэты важнейшы участак 
выхаваучай работы павінен па- 
стаянна знаходзіцца у цэнтры 
увагі комсамольскай арганізацьй.

В. САЛАШЭНКА,
намеснік сакратара камітзта 

Л КС М Б Б Д  У,

К а л і  а д с у т н і ч а е  л а ч у ц ц ё  а д к а з н а с ц і
Была ужо чацвёртая гадзш а 

ночы, кал1 з Пухав1ч у Мшск 
вярнууся з чарговых «гастроляу» 
тэатральны калектыу нашага 
ушверсггэта. Парушаючы гулам 
матора начную цщ ыню , ва унь 
версыэцю гарадок заехала гру- 
завая аутамашына 1 спышлася ля 
б!якорпуса. 3 кузава, аглядаючы- 
ся, вылез студэнт Внукау 1, па- 
дыйшоушы да свайго таварыша 
сказау:

— Хадзем пагаворым па д у 
шах.

Лукашэв1ч ахвотна згадз1уся. 
Але ш якай гутари  пам1ж не 
адбылося. Л едзь толью яны апы- 
нулшя на цёмнай але1 сквера, як 
Внукау выхашу нож I удары ^ 1м 
у грудз1 Лукашэв1ча.

Хто ён, гэты злачынец? Д зе ён 
выхоувауся? Хто яго сябры? 
Уладз1м1р Внукау—студэнт юры
дычнага факультэта. Актыуны 
удзельш к мастацкай, самадзей- 
насцп Вось 1 усё, што могуць 
сказаць аб 1м яго аднакурсшю, 
таварышы па тэатральнаму ка- 
лектыву. П рауда, к гэтаму яшчэ 
дадаюць, што ён часам можа аб- 
разщ ь чалавека, аблаяцъ любога 
студэнта пахабным словам. Але 
гэтыя \ шшыя недахопы л1чаць у 
калектыве «дробязямЬ, а таму 
шхто на 1х не звяртае увап. Н е
каторыя нават л1чаць Внукава 
«высокародным» чалавекам, «ду
шой» калектыва. I вось гэты «вы- 
сокародны» чалаве'к пайшоу ноч- 
чу у сквер 1 ударыу нажом свай
го таварыша.

Ганебны учынак панажоушчы- 
ны не з ’яуляецца выпадковым. 
Гэта вышк дрэннай выхаваучай 
работы у тэатральным калектыве. 
Усяму калектыву было вядома, 
што Внукаву уласшвы адмоуныя 
рысы, але шхто не надавау гэта
му належнай увагп Усё было-б 
шакш, калнб таварышы своечасо- 
ва змагл1 аказаць добры уплыу 
на Внукава. Але атрымалася так, 
што тэатральны калектыу жыу 
сам па сабе, а Внукау — сам па 
сабе. Щ  мог так пастушць, як па
стушу Внукау, чалавек, выхава- 
ны у духу высокай маралу яю 
навучыуся паваж аць людзей, 
комсамолец у поуным сэнсе гэ- 
тага слова? КалРб у калектыве 
вялася выхаваучая работа, калнб 
кожны яго удзелыйк змагауся за 
высокае маральнае абл1чча з са- 
праудным запалам 1 непрым1ры- 
масцю, можна з упэуненасцю ска
заць, што не здарылася-б 1 падоб- 
нага учынка.

Н еад’емная рыса пераважнай 
большасц1 совецк1х людзей — 
глыбокая зац!кауленасць да лёсу 
таварыша, пачуццё адказнасщ  
за яго паводз!ны, непрым1рымасць 
да амаральных учынкау. Але бя-

да у тым, што у нашым асярод- 
д з і ёсць яшчэ студэнты, якія гэ
тую зацікауленасць разумеюць 
не зусім правільна, аднабакова. 
З робіць хто-небудзь амаральны
учынак і абавязкова у яго зтгой- 
дуцца абаронцы, якія з пенай на 
вуснах будуць даказваць, апрау- 
дваць...

На гэты раз у незавіднай ро
лі заузятых абаронцау Виукава 
вьіступілі студзнткі Рыма Мален- 
чанка і Галя К андраш ова. Ап- 
раудваючы Внукава, яны сталі на 
шлях падману сваіх таварыш а^, 
калектыва. У ход бнлі пушчаны 
усе хітрьікі, адна версія змяня- 
лася другой. Ніводнага ш чырага 
слова. Д зе-ж  тут комсамольскі 
гонар? Д зе-ж  чалавечае сумлен- 
не?

Н яма нічога больш ганебнага, 
агіднага, чым ашукванне свайго 
калектыва. П равільна паступі^ 
камітзт комсамола універсітзта, 
які строга пакарау не толькі Вну
кава, які зрабіу злачынства, але 
і тых, хто імкнууся пакрыць яго.

І больш за усё здзіуляе тое, 
што ні Р. М аленчанка, ні Г. К ан
драш ова так і не зразумелі і не 
хочуць зразумець, што яны сваей 
паблажлівасцю, сваімі паводзі- 
намі не толькі пакрываюць і вы- 
гароджваюць Внукава, але пату- 
раюць хуліганам наогул. Яны не 
хочуць зразумець, што сваімі 
словамі, дзеяннямі яньї «натхня- 
юць» хулігана^ і розных праха- 
дзімцау, якія ^сё яшчэ, на вялікі 
ж аль, сустракаюцца у нашым 
грамадстве.

Не на надежным узроуні ака- 
зауся і мастацкі кірал?нік тэа- 
тральнага калектыва Кузьма 
Львовіч Рутштэйн. Больш  за  20 
год ён прьісвяціу рабоце ^ м а
стацкай самадзейнасці. Многа 
умения, майстэрства, упорства 
укла^ гэты працавітн чала
век, каб стварыць цэлы 
рад удалых спяктакляу сі- 
ламі самадзейнага калектыва. Ас- 
леплены дасягнутнмі поспехамі, 
тав. Рутштэйн зусім закіну^ вы- 
хаваучую работу, не зауваж а^  
таго, што многія члены тэатраль- 
нага калектыва заразіліся чужой 
мараллю , папалі пад дрэнны 5>п- 
лыу. У калектыве зусім адсутні- 
чала прынцыповая комсамоль- 
ская крытыка. Уся работа буда* 
валася і праходзіла ^ будзённых 
справах і крьгклівьіх поспехах. 
Вось гэтыя беслрынцыповасць, за 
знайства, паблаж лівня адносшы 
да недахопа^ асобных тавары- 
шаід непатрэбнае захапленне уя^- 
най здольнасцю некаторых уд- 
зельнікаі? спарадзілі ^  тэатраль
ным калектыве чужую мараль, 
шкоднае самалю баванне і індн- 
відуалізм.

Ц і толькі Внукау павінен пес
ці адказнасць за зробленае зл а 
чынства? Ці не вінаватьі у  гэтым 
яго сябры, якія ведалі аб тым,. 
што паміж  Внукавым і Лукашзві- 
чам склаліся нядобрыя адносі- 

ны, якія могуць прьівесці да 
бойкі? Што зрабілі яны, каб пра- 
духіліць яе? Н ават і пальцам не 
варухнулі. Не дапамог яму 
вьійсці на правільнн шлях і яго 
лепшы сябра, старшы таварьіш— 
аспірант Тамільчьїк. Аб тым, што 
паміж Внукавым і Лукаш звічам 
можа адбыцца бойка, ведзу і т э е . 
Рутштэйн. Але замест таго, каб 
прыкаваць да гэтага увагу усяго 
калектыва, тав. Рутштэйн абме- 
ж авауся простай заувагай у ад- 
рас Внукава. А таварыш Рутш 
тэйн ведау-ж а Внукава як не- 
сумленнага студэнта, ня^роуна- 
важ анага і лёгкадумнага, які лі- 
чыу сябе вельмі здольним акто
рам. Так пры патуранні кіра)?ні- 
ка і мауклівай згодзе і^сяго к а 
лектыва было зроблена злачын
ства.

Некалькі дзён назад гэты вы- 
падак абмяркоувауся на расшы- 
раным пасяджзнні камітзта ком 
самола. Комсамольскі актыу стро
га асудзіу не толькі Внукава, але 
і М аленчанка, Кандрашову, Та- 
мільчьїка, якія і? той або іншай 
ступені з ’явіліся натхняльнікамі 
гэтай бойкі. Усе яны рашэннем 
камітзта комсамола выключены з 
радоу ВЛКСМ . Зусім правільна 
паступіу камітзт, сурова пакарру- 
шы злачынцу і яго заступнікау.

Але цяпер хочацца сказаць аб 
іншнм. Ці дасягнуУ камітзт ком
самола той мэты, якую ён ставіу 
перад сабой? П акараць-ж а таго 
ці іншага комсамольца — гэта 
толькі адзін бок справы. Н е меній 
важна, каб віноуни зразумеу усю 
агіднасць свайго учынку. Ці зр а 
зумелі М аленчанка і К андраш о
ва, што яны паступілі не па-ком- 
самольску? Пакуль што не. Яны і 
на сйнняшні дзень лічаць, што 
паступілі правільна, і для іхВ ну- 
каі/' застаецца «высокародным» 
чалавекам і «душой» калектыва. 
К амітзт комсамола не змог да- 
статкова глибока прааналізаваць 
работу тзатральвага калектыва і 
на аснове гэтага зрабіць сур’ёз- 
ныя вывады. Д а^но пара пакон- 
чыць з палітнкай ня^мяшання 
камітзта комсамола ^  работу 
гурткоу мастацкай самадзейнасці. 
Тут таксама, як і ^ інш их групах, 
раш аю чая роля павінна нале
ж аць комсамолу, закліканаму 
ахоуваць нашу моладзь ад чу
ж и х  уплывав, выхо^вацъ яе у 
комуністнчпьім духу.

Р. ТКАЧУК.

Насустрач спартакіядзе народау С С С Р

ДА НОВЫХ СПАРТЫУНЫХ п о с п е х а Уі
Новым яркім праяуленнем кло

патау партьіі і урада аб развіцці 
фізічнай культуры і спорту у 
краіне з ’яуляецца рашэнне аб пра- 
вядзенні у ліпені-жніуні 1956 года 
у Маскве спартакіядьі народау 
СССР.

На спартакіядзе будзе разы гра
на першынство паміж камандамі 
саюзных рзспублік, М асквы і Л е
нінграда па 20 асноуных відах 
спорту. Удзельнічаць у спаборніц- 
твах будуць да 10 тысяч спартсме- 
нау.

Зборныя калектывы спартсме- 
нау саюзных республік і гарадоу 
Масквы і Л енінграда будуць ас- 
прэчваць устаноуленыя Советам 
Міністрау СССР прызы, якімі бу
дуць узнагароджаны калектывы, 
заняуш ыя у розыгрышы агуль- 
накаманднае першынство, першае, 
другое і трэцяе месцы. Акрамя гэ
тага павінньї разыграць таксама 
прызы К амітзта па фізічнай куль
туры і спорту пры Совеце М іні
страу СССР па усіх відах спорту, 
што уваходзяць у праграму спар- 
такіядьі.

У лік важнейш их задач, якія 
стаяць перад нашай фізкультур- 
най арганізацьіяй у працэсе пад- 
рьіхтоукі да  спартакіядьі народау 
СССР, уваходзіць арганізацьіннае 
умацаванне калектыва фізкульту- 
рьі і іх кіруючьіх органау (Совета 
і бюро факультэтау). Узначаль-
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ваць фізкультурную работу калек
тыва і бюро факультэтау павінньї 
студэнты, якія маюць вопыт ком
самольскай работы, якія любяць 
спорт.

Неабходна адзначыць, што да 
апошняга часу нашы грамад- 
скія арганізацьй універсітзта мелі 
пэуную тэндэнцыю—лепшых акты- 
вістау і арганізатарау вылучаць 
на любую грамадскую работу, але 
толькі не на фізкультурную. Як 
вьінік, гэта прывяло да таго, што 
рад факультэтау, як філалагічньї, 
юрыдычны, біялагічньї, не спрау- 
ляюцца з тьімі вялікімі задачамі, 
якія стаяць перад імі у справе 
развіцця слартыуна-масавай ра
боты, пусцілі гэты участак работы 
на самацёк, што пацвярд- 
жаюць вьінікі круглагадовай спар- 
такіядьі. У апошні год значна па- 
слабіу фізкультурную работу і 
фізіка-матзматьічиьі факультет, 
хаця ён мае усе магчьімасці быць 
лепшым калектывам.

У гэтым навучальиым годзе к а 
федра фізічнага выхавання і спор
ту будзе культьівіраваць больш 
■ 20 відау спорту. П ачалі ужо рабо

т у  секцьіі па спартыунай гімна- 
стыцы, мастацкай гімнастьїцьі, 
плаванню, валейболу, баскетболу, 
лыжнаму і веласіпеднаму спорту, 
класічнай барацьбе, шахматах, 
футболу, лёгкай атлетыцы і г. д. 
Работу секцый узначальваюць ква- 
ліфікаваньїя вьікладчьікі і трэне- 
ры, якія маюць вялікі вопыт р а 
боты. Рэктарат і кафедра фізічна
га выхавання стараюцца стварыць

максімальньїя умовы для работы 
секцый. Арандаван зімовьі басейн 
для плавання. Секцыя класічнай 
барацьбы будзе праводзіць свае 
заняткі у добра абсталяванай за 
ле ДСТ «Будаунік». Стаіць п и 
тание аб правядзенні заняткау 
зборных каманд універсітзта па 
баскетболу і валейболу у ігравой 
зале «Дынамо».

У сучасны момант кожны фа- 
культэт павінен накіраваць максі- 
мальны лік студэнтау у агульна- 
універсітзцкія секцьіі, а па раду 
відау спорту—лёгкай атлетыцы, 
лыжнаму спорту, іграх, ш ахматах, 
шашках, стральбе—арганізаваць 
свае секцьіі і каманды, прымаца- 
ваушы да іх лепшых сваіх спарт- 
сменау, многія з якіх прайшлі се- 
мінарьі грамадскіх інструктарау. 
Толькі пры такой пастаноуцы 
справы мы зможам вырашыць п и 
тание аб сапрауды масавым раз
віцці спорту сярод студэнцкага 
калектыва нашай навучальнай 
установи.

У гэтым навучальным годзе к а 
федра фізічнага выхавання і спор
ту сумесна з советам калектыва 
фізкультури планує правесці рад 
спаборніцтвау па розных відах 
спорту, што у значнай ступені п а
вінна садзейнічаць росту спартыу- 
ных дасягненняу. Толькі у пер
шим поугоддзі іх будзе праведзе- 
на звыш 30.

Будзе праведзена 4-я круглага- 
довая спартакіяда па 11 відах 
спорту, прысвечаная спартакіядзе 
народа^ СССР. У параунанні з

мінулим годам мы значна Узнялі 
патрабаванні да падрихтоукі 
удзельнікау спаборніцтва. Упер- 
шыню У праграму спартакіяди 
уключаны спаборніцтвьі па фехта- 
ванню. Рашэннем кафедры і со
вета калектыва фізкультури усе 
ракорды універсітзта будуць фік- 
сіравацца не ніжзй трэцяга раз
ряда.

Д а  сучаснага моманту у нас 
прикметна адставанне па лёгкай 
атлетыцы, асабліва у жанчын, дзе 
многія вьінікі з ’яуляюцца крайнє 
нізкімі. Яшчэ горш абстаіць спра
ва У канькабежньщ, спорЦе. Не 
радуюць нас і справы па 
плаванню У жанчын, многія не 
перавышаюць трэцяга разрада.

Выклалчыю каЛе.доы і тнэнецы 
па відах спорту дадуць кожнаму 
удзельніку персанальныя заданні, 
што у значнай ступені будзе са
дзейнічаць асабістай зацікаулена- 
сці кожнага спартсмена і дасць 
магчымасць больш строга правя- 
раць ход вучэбна-трэшровачнага 
працэсу.

Н а факультэтах павінньї быць 
праведзены конкурсы на лепшую 
пастаноуку фізкультурнай работы, 
вьінікі якіх будуць падведзены у 
канцы 1955 года. Многія факуль- 
тэты яшчэ не разлічьіліся па збо
ру членскіх узносау, слаба вядуць 
агітацьію і прапаганду спорту. На 
фізіка-матзматьічньїм і хімічним 
факультэтах насценныя газеты у 
мінулим навучальным годзе вы- 
ходзілі дрэнна аформленыя і бед- 
ныя па зместу. Многа лепш ага 
ж адае афармленне фота-стэндау. 
Н а факультэтах не вьівешваліся 
вьінікі ходу круглагадовай спарта
к іяди  і выканання кантрольных 
заданняу па падрыхтоуцы спарт-

смена^-разраднікау. М ала право- 
дзілася фізкультурних вечароу. 
Факультэтам неабходна цяпер
прыняць канкрэтныя меры для вы
канання усіх раздзелау работ, 
прадугледжаных аглядам-конкур
сам, што У значнай ступені палеп,- 
шыць пастаноуку спартыуна-маса- 
вай і арганізацийнай работы у 
цэлым па універсітзту.

1955— 1956 навучальны год бу
дзе насычан радам  буйных гарад- 
скіх і рзспубліканскіх спаборніц
твау, у  якіх прымуць удзел к а
манды універсітзта. Фіналам ра
боты ВНУ, як і у мінульїм годзе, 
з ’явіцца другая рзспубліканская 
спартакіяда па зімових і летніх 
відах спорту. Нам трэба смялей і 
у больш шьірокіх маш табах арга
нізаваць заняткі зімой на павет- 
ры па многіх так званых летніх 
відах спорту; неабходна удзяліць 
больш увагі агульнай фізічнай 
падрыхтоуцы, чаго так часта не 
хапає нават нашым вядучым 
спартсменам. Асабліва гэты неда- 
хоп адчуваецца у плауцоу, ба- 
скетбалістау і валейбалістау, якія 
часта не могуць вытрымаць пра- 
цяглае фізіцнае напружанне у 
час спаборніцтвау.

Н яма ніякага сумнення у тым, 
што пры дапамозе рэктарата, пар- 
тыйнай і грамадскіх арганізаций 
універсітзта мы справімся з зад а 
чамі, якія стаяць перад нашай фіз
культурнай арганізацьіяй і сустрэ- 
нем С партакіяду народау' СССР 
новьімі поспехамі у пастаноуцы 
спартыуна-масавай работы сярод 
студэнцкага калектыва нашай па- 
вучальнай установи.

Е. МАРКАУ 
заг, кафедрай фізічнага 

выхавання і спорту.



Рэал1вацын крытычных зауваг—  
абавязак профсаюзнай арганізацьіі

Н ядауна адбылася II проф- 
саюзная канферзнцыя прафесар- 
ска-выкладчыцкага і адміністра- 
тыуна-гаспадарчага саставу Бела- 
рускага дзярж аунага універсітзта 
імя В. І. Леніна.

На канферзнцьіі быу заслухай 
справаздачны даклад старшьші 
МК тав. С. Г. Скапцова_ і даклад 
старшьші рзвізійнай к’амісіі тав. 
К. І. Пєсткоускага.

У сваім дакладзе тав. Скапцоу 
падрабязна ахарактары завау ра
боту, якую прарабіу мясцовы к а 
мітзт за сгіраваздачньї перыяд. 
Усю сваю работу мясцовы камітзт 
праводзіу у адпаведнасці з ука- 
заннямі Комуністична?! партьіі, 
профсаТозных органау. М ясцо
вы камітзт накіроувау ра
боту профсаюзнай арганіза- 
цьіі на павышэнне якасці вучзб- 
най і навукова-даследчай работы, 
павышэнне ідзйна - палітьічнага 
узроуню і выхаванне членау 
профсаюза у духу совецкага па- 
трыятызма, на далейш ае паляп- 
шэнне работы па задавальненню 
матэрыяльна-бытавых і культур
ных запатрабаванияу супрацоу- 
нікау універсітзта.

Многа увагі удзяляу МК пы- 
танням умацавання і развіцця су- 
працоуніцтва навуковых работні- 
кау наш ага універсітзта з работні- 
камі вытворчых прадпрыемствау.

Так, на хімічним факультэце, 
як адзначыу дакладчык, кафед- 
рай фізічнай хіміі праведзена 
значная работа па укараненню у 
вытворчасць новых метадау па- 
верхневай апрацоукі металау з 
мэтай павышэння іх трьіваласці і 
зносаустойлівасці. Далей даклад
чык спыняецца на дасягнутых по- 
спехах у гзтай галіне на біялагіч- 
ньтм, геолага-геаграфічньїм і ін
ш их факультзтах універсітзта.

Значная работа была праведзе- 
на мясцовым камітзтам па ума- 
цаванню працоі/най д ь і с ц ь і п л ін ь і  
сярод супрацоунікау універсітзта 
і навы ш энто якасці палітьічнай 
вучобы членау профсаюза. Д ля

навуковых работш кау был! арга- 
ш заваны фшасофсшя семшары па 
вывучэнню фшасофи 1 палггэкано- 

Д ля тэхшчнага персанала 
был1 створаны I працавал1 гуртю 
па вывучэнню псторып КПСС 1 
бягучых падзей м!жнароднага 
жыцця.

— Аднак, — гаворыць дакл ад
чык,—у вышку слабага кантролю 
з боку МК у нашан аргашзацьп 
мел1 месца нядобрасумленныя ад- 
носшы некаторых таварыш ау да 
павышэння свайго щэйна-палыыч- 
нага узроуню..

Д алей т. Скапцоу указау на 
цэлы рад недахопау, яю я мел! 
месца у рабоце профсаюзных ар- 
гашзацый факультэтау. Асабл1ва 
дрэнна працавала .профсагознае 
бюро ф1зжа-матэматычнага фа- 
культэта (старшыня профбюро 
тав. АУхайлау). Мясцовы кам ь 
тэт не змог у належнай меры на- 
гараваць работу профсаюзных бю
ро, не заусёды даб1вауся правя- 
дзення у жыццё принятых рашэн- 
няу.

Характарызуючы работу кож- 
нага члена мясцовага камггэта, 
тав. Скапцоу адзначыу актыуную, 
добрасумленную работу тт. Ко- 
нюшка, Таумша, Каванавай, 
Грынько 1 шш. Дрэнна, безнп- 
цыятыуна працава,Л1 члены мясц- 
кома тт. Багалю бава I Марцшо- 
в1ч. I, як справядл1ва адзначыу 
дакладчык, яны не апраудал1 
давер’я таварыш ау, яюя выбрал! 
!х у мясцком.

Вострай, справядл1вай крытыцы 
падвергл1 работу мясцовага ка- 
мыэта выступаушыя у спрэчках 
дэлегаты канферэнцьп тт. Наха- 
лау, Астроусю, Павецьеу, Кофман 
1 шшыя. АсабЛ1ва рэзка крытыка- 
вал1 дэлегаты работу культурна- 
масавай кам1си 1 кам1сп па ахове 
працы.

Канферзнцыя выбрала новы са- 
стау мясцовага камыэта, рэв1з!й- 
най каш сп  ! дэлегатау на рэспуб- 
лшанскую профсаюзную канфе- 
рэнцыю.

З ПАСЕДЖ АННЯ КАФ ЕДРЫ

Першыя семінарскія заняткі
На першым і другім курсах усіх 

факультэтау пачаліся семінарскія 
заняткі па асновах марксізма-ле- 
нінізма. 4 лістапада на паседжан- 
ні кафедры марксізма-ленінізма 
было пастаулена на абмеркаваине 
пытанне аб ходзе першых семіна
рау.

Абмеркаваине паказала, што 
амаль на усіх факультзтах і кур
сах першыя заняткі прайшлі ар- 
ганізавана. Большасць студзнтау 
прийшлі на семінарскія заняткі 
падрьіхтаваньїмі. Гэта сведчыць аб 
тым, што яны з першых дзён 
узяліся за глыбокае вывучэнне 
творау класікау марксізма-леиі- 
нізма. Кіраунікі семінарскіх з а 
няткау адзначьілі, што у радзе 
груп (наприклад, І курса рускага 
аддзялення філфака, І курса ад- 
дзялення фізікі фізмата і інш.) 
студэнты актыуна выступал!', твор
ча абмяркоувалі важнейшыя 
тэарэтычныя питанні.

Бьілі адзначаны і факты незда- 
вальняючай падрьіхтоукі да семі
нарау. Так, некаторыя студэнты 
II курса аддзялення ж урналісти
ці, некаторыя трупы II курса ф із
мата прьішлі на заняткі зусім не 
падрьіхтаваньїмі, гіраз што заняткі 
бьілі перанесены, а на юрыдыч- 
ным факультэце яны бьілі проста 
сарваны. Адзначалася, што сту
дэнты II курса аддзялення жур- 
налістьікі прапускаюць семінар
скія заняткі, часта не з ’яуляюц- 
ца на семінарьі больш палавіньї 
студзнтау груп. У радзе груп

адзначаецца пасіунасць студзн-. 
тау, няуменне звязваць тэорыю з 
сучасным жыццём.

Кафедра приняла рад мер, на- 
кіраваньїх на паляпшзнне аргані- 
зацьіі і правядзення семінарскіх 
заняткау. Некаторым кіраунікам 
семінарскіх заняткау (Г. І. Якуб—
І курс, Г. С. М ахаиёк— II курс) 
было прапанавана найбольш грун- 
тоуна абмяркоуваць планы і ме
тодику правядзення кожнага се- 
мінарскага занятка, арганізоуваць 
своечасовае азнаямленне студзн
тау с неабходным мінімумам літа- 
ратуры па кожнаму запятку.

Пры кабінеце марксізма-лені
нізма вырашана арганізаваць 
штодзённае дзяж урства выклад- 
чыкау асноу марксізма-ленінізма. 
Тэта дасць магчымасць студзнтам 
атрымаць кансультацыю у працз- 
се падрьіхтоукі да семінарау, вы- 
светліць усе незразумелыя п и 
танні.

К афедра прасіла вучзбную ча
стку і дэканаты ліквідаваць усе 
непаладкі у планаванні семінарау, 
каб студэнты не бьілі перагружа- 
ны некалькімі семінарскімі занят- 
камі у адзін дзень.

На паседжанні кафедры было 
указана на тое, каб комсамольскія 
арганізацьіі удзялялі больш увагі 
питанням самастойнай работы 
студзнтау, штодзённа кантраля- 
валі работу студзнтау над авало- 
даннем марксісцка-леиінскай тзо- 
рьіі.

Вечар, прысвечаны Міжнароднаму дню 
моладзі

)0 лістапада ва універсітзце ад- 
быуся вечар, прысвечаны М іж на
роднаму дню моладзі. З  вялікай 
увагай праслухалі студэнты д а 
клад аб V Сусветным Фестивалі 
моладзі і студзнтау у Варшаве, 
які зрабіу сакратар Ц К  ЛКСМ  
Беларусі А, Н, Аксёнау. Тав. Аксё-

нау падзяліуся са студзнтамі 
ураж аннямі аб прабьіванні дзлега- 
цьті беларускай моладзі у В арш а
ве у дні Фестивалю.

У заканчэнне гэтага цікавага, 
цёплага вечара быу паказан кіно
фільм «Варшаускія сустрэчы».

П, НЕВЯДОМСКАЯ.

Д А  В Ы Н 1 К А У  П Е

П Р  А К Т Ы К 1

★  ★  ★

Яны будуць добрьімі настаунікамі
На працягу трох тыдняу у 

нашаіі школе праходзіла пе- 
дагагічную практику група 
студзнтау V курса гістарич- 
нага факультэта. КіраваУ гэ- 
тай групай метадыст універ
сітзта кандидат гістарьічньїх 
навук т. Мельцзр.

У педагагічньїм калектыве 
і у. цэлым у школе аб гэтых 
таварыш ах засталося самае 
добрае уражанне. Будучыя 
гісторьікі аднесліся да педа- 
гагічнан практьікі як да па- 
чатку будучай педагагічнай 
дзейнасці з усёй адказнасцю.

Студэнты Сцёп!н, Іваноу, 
Лемяшонак, Лебедзева, Ско- 
рабагаты, Кахновіч наведалі 
многа урокау як па гісториі, 
так і па іншьіх предметах у 
тых класах, дзе яны пазней 
давалі урокі самі. Гэта дало 
ім магчымасць не толькі прак
тична пазнаёмщца з метадыч- 
ньімі праблемамі і дыдактыч- 
ньімі прьінцьіпамі, але і па
знаёмщца з вучнямі і пазнаць 
іх індьщідуальньїя асаблі- 
васці.

У час практьікі студэнты ці- 
кавіліся і выхаваучай работай 
з навучзнцамі, праводзілі яе 
самі пад кірауніцтвам класних 
кіраунікоі). Нягледзячы на ка-

роткі час практикі, у школе 
быу праведзен рад карысных, 
цікавих мерапрыемствау: гіс- 
тарычная канферзнцыя, якую 
арганізавалі студэнты Сцёпш 
і Іваноу, актыуны удзел у ім 
прьшялі т.т. Кахновіч, Л ем я
шонак, Л ебедзева, Сокалау; 
дэманстрацыя дьіяпазітивау 
з ґутаркай аб старажытна- 
рускай дзярж аве (адказны 
С ц Єп ін , Іваноу).

Студзнт Лемяш онак правёу 
гутарку аб вялікім рускім 
мастаку Рзпіие з дзманстра- 
цыяй рэпрадукцый карцін Рз- 
піна. П ад кірауніцтвам сту
дзнтау было выпушчана не- 
калькі нумароу класных і 
агульнашкольнай наеденных 
газет.

Многа старання праявілі 
студэнты і у падрыхтоуцы да 
урокау, вьїкарьіетоувалі дадат- 
ковую літературу, мастацкія 
творы, навейшыя метадычныя 
артикулы у часопісе «Выкла- 
данне гісториі у школе», на- 
глядныя дапаможнікі. Усё тэ
та дало магчымасць правільна 
асвятліць гістарьічньїя факты 
і падзеі, выкладаць матэрыял 
даходліва і зразумела, у жы- 
вой і цікавай форме.

Усе таварышы за праведзе- 
ныя урок1 атрымал! выдатныя 
ацэнк!. Асабл1ва трэба адзна- 
чыць урок! т. Сцёп1на. Глыбо
кае веданне матэрыялу, умен
ие выдзелщь I падкрэсл!ць 
галоунае, захапленне, з ягам 
ён выкладае новы матэрыял, \ 
падыход да вучняу даюць 
магчымасць думаць аб вял!- 
кгх здольнасцях яго у педага- 
г!чнай дзейнасщ.

Усе праведзеныя урок! ак 
тыуна абмяркоувалщя. Гэтыя 
абмеркаваш п паказал!, на- 
кольга вырасл! метадычныя 
веды * у таварыш ау. Так тт. 
Сцёпш, Лемяш онак, 1ваноу 
заусёды указвал! на станоу- 
чыя моманты I недахопы уро
кау, як1я праводзш  практы- 
канты. А кал! настаушк ба- 
чыць свае ! чужыя недахопы, 
значыць ён будзе працаваць 
так, каб !х не было.

Я не сумняваюся у тым, што 
Б еларуси  дзярж ауны  ун1вер- 
Нтэт дасць нам добрае папа5'- 
ненне маладых спецыял1стау.

Е, Л . СЯМЁНАВА, 
заг. навучальнай часткай 28-й 

еярэдняй школы г. Мг’нска,

Н А  П Р А К Т Ь І Ц Ь І - Г І С Т О Р Ь І К І
Амаль 15 год вучобы ззаду. 

Многа веда^ дал1 нам за гэ
тыя гады совецкая школа, 
родны ушверштэт. Семшарсгая 
занятга, самастойная работа, 
калёкв1умы, лекцы 1—усё гэта 
дало нам магчымасць глыбока 
авалодаць матэрыялам, дасяг- 
ненням1 перадавой совецкай 
навук!.

Пяты курс. Апошш год ву
чобы ва ушверНтэце. У шко
лах М!нска студэнты-пяцжурс- 
н!к1 праходзш1 педагапчную 
практику. Юнага I дзяучаты, 
сёння—студэнты, заутра — пе
дагог!, з асабл!вай адказнас
цю, хваляваннем 1 радасцю 
ш л ! на урок!.

Наколькі мзтанакіравана і 
плённа была пастаулена вучо- 
ба ва універсітзце, гавораць 
нам вьінікі педагагічнай прак
тиці. Усе 10 студэнта^ и стф а
ка, якія праходзілі практику 
у школе №  9 г. Мінска пад 
кірауніцтвам метадыста Ф. М. 
Н ечая, атрималі добрыя 
ацзнкі.

Вось Т. Гузава дае першы 
)1рок па гісторьіі у 10 класе. 
Ужо на гэтым першым сама- 
стойным уроку яе цяж ка ад- 
розніць ад педагога са ста
жем у 2—3 гады. Н а такім- 
ж а узро^ні вяла урокі сту- 
дэнтка Цясленка. Добра прай- 
шла практика таксама і у 
студэнта^ Лапушынай, Мац- 
кевіча і інших.

Н а разборы праведзеных 
урока^ студэнты давал1 адз!И 
аднаму прынцыповыя заувап , 
адзначал1 недахопы \ станоу- 
чыя бак1. Педагог! школы 
тт. Гурто^цава ! М асальская 
падзял 1л 1ся са студэнтам! 
сва1м вопытам, дал! карысныя 
парады.

М ногаму навучыла нас 
практика. Мы прыкладзем усе 
намаганн!, каб апошш год ву
чобы ва ушверштэце дау  нам 
яшчэ больш ведау. Скончыу- 
шы ун1верНтэт, мы апраудаем 
высокае званне совецкага на- 
стаушка.

Н. НЕБОСЬКА,
студэнт V курса пстарычнага 

факультета.

ПЕРШЫЯ НАВЫК1, ПЕРШ ЫЯ КРОКІ
Студэнты 5 курса аддзялення 

фізікі праходзілі практику на 
працягу двух тыдня!). Увесь 
курс быу падзелен на некаль- 
кі груп, па 10— 12 чалавек. 
Кожная група была накірава- 
на у розныя школы. Работай 
студэнтау у школе кіравау ме
тадыст універсітзта і педагагіч- 
ны калектыу школы.

Н аш а трупа была накірава- 
на у 41 еярэднюю школу 
Мінска. Яшчэ ва універсітзце 
нас пазнаймілі з аб’ёмам р а 
боты у перыяд прахаджэння 
практьікі, а таксама з задачамі, 
якія стаяць перад намі. У шко
ле мы праслухалі лекцыю аб 
характары, еродках і метадах 
выхавання і навучання дзяцен, 
прьісутнічалі на уроках.

Але асноуная наша задача— 
правядзенне самастойных уро
кау. Неабходна адзначыць, што 
падрыхтоука да урокау была 
самая старанная: бьілі пад-
рыхтаваны планы - канспек- 
ты, студэнты дастаткова добра 
азнаеміліся з навучзнцамі таго 
класа, у якім ім прадстаяла да- 
ваць урокі. Вьікладчьікі фізікі 
А- Г. Марчык і М. А. Гольдберг, 
метадыст універсітзта Г. В. 
Авечкін давалі кансультацьй па 
метадычных питаннях. У вині- 
ку заліковьія урокі студзнтау 
прайшлі у асноуным чотка і ар- 
ганізавана, на високім узроуні, 
метадычна правільна. Пры гэ
тым, як правіла, другія урокі 
бьілі лепшыя за першыя. Гэта 
паказвае, што студэнты улічилі 
памьілкі першых самастойных 
урокау.

Студзнтамі - практикантамі 
праводзілася і вьіхаваі)чая ра

бота сярод вучняу. Яны навед- 
валі больш адстаючых вучня)? 
на даму, дапамагалі у выпуску 
насценгазет, праводзілі палітін- 
фармацьіі, кансультацьіі па фі- 
зіцьі і матэматыцы і г. д.

Аднак, нягледзячы на паспя- 
ховае правядзенне педагагічнай 
практиці, трэба асобна спьініц- 
ца на некаторых недахопах, 
якія праявіліся на асобных са
мастойных уроках. Асноуным 
недахопам было тое, што на 
працягу чатырох год вучобы 
ва універсітзце нам нічога не 
чьіталі па педагогіцьі або па 
методыцы фізікі. Гэтыя д и 
сципліни бьілі пакінутьі па-за 
увагай адпаведных кафедр.
_ Другім важным недахопам 

з ’явілася тое, што мы нічога 
не змаглі паказаць навучэн- 
цам на практыцы, бо ла- 
бараторьіі нас не маглі забяс- 
печыць асобньїмі нагляднимі 
дапаможнікамі і прьіладамі. 
Праводзячы педагагічную 
практику, неабходна асобую 
увагу удзяліць пастаноуцы 
доследау на базе універсітзц- 
кіх лабараторый.

Педагагічная практика па
казала, што не усе студэнты 
добра валодаюць сваей мо- 
вай. Бьівалі асобныя вьіпадкі, 
калі студэнты гаварьілі цяж- 
кай, незразумелай мовай, ста- 
вілі вучням такія питанні, што 
іх было цяж ка зразумець. Няу- 
мешіе правільна выказвацца 
часта приводзіла да няпра- 

вільних адказау  і такім ч и 
нам да зніжзння ацэнак вуч
ням. К аж учи аб ацэнках не
абходна адзначыць, што гэта

бьіло самае слізкае месца у 
практьїкантау: мьі-ж да прак- 
тикі не бьілі нават пазнаемле- 
ньі з тим, як правільна 
ацз^ньваць адказьі вучняу. Ад- 
моунай з ’явай у правядзенні 
урокау било няуменне прак
тьїкантау працаваць з к л а
сам. Большасць студзнтау 
працавала толькі з тьімі, хто 
адказвау, пакідаючьі клас без 
увагі.

П едагагічная практика сту- 
дзнтау-ф ізікау дала, безумоу- 
на, станоучьія вьінікі. Яна 
паказала, што студзнтьі д а 
статкова глибока авалодалі 
матзрьіялам, добра ведаюдь і 
разумеюць, могуць данесці 
яго^ да вучня. Падводзячьі вьі- 
нікі педагагічнай практьікі, 
вьікладчьік фізікі А. Г. Мар- 
чьік і метадьіст універсітзта 
Г. В. Авечкін адзначьілі, што 
усе студзнтьі дастаткова сур’- 
езна аднесліся да даручанай 
ім справи,^ старанна рьіхтава- 
ліся да урокау, вьїкарьіетоу- 
ваючьі прьі гзтьім не толькі 
асноуньї, але і дапаможньї ву- 
чзбньї і метадьічньї матзрьіял. 
Асабліва добра правилі свае 
урокі студзнтьі Грьібкоускі, 
Ганчарзнка.

П едагагічная практика д а 
ла першьія навьікі работьі вьі- 
кладчьїка і з ’явілася першим 
крокам у асваенні цяжкай, 
але ганаровай прафесіі со
вецкага настауніка.

Д . УМ РЗЙКА. 
студзнт 5 курса аддзялення 

фізікі.

«БЕЛА РУ С КІ У Н ІВЕРСЇТЗТ» 
З стар. 1 2  лістапада 1955 год.а.



У З Н Я Ц Ь  Р А Б О Т У  СНТ
навукова-дас.ледчыя студэнцюя 
гуртю. Работа у 1х дапама- 
гае не толью расшырэнню агуль- 
нага I праф еаяпальнага круга- 
гляду, але \ прывучае да сама- 
стойнага разумения тых або ш- 
шых праблем. Д ля студэнтау- 
ф1лолагау яка важ ная ! тьш, што 
пад ю раунщ твам квал1фи<ава- 
ных выкладчыкау студэнты ат- 
рымл1ваюць навыю самастойна- 
га ан ал 1зу мастацюх творау : 
моуных з ’яу, расшыраюць свае 
тэарэтычныя веды.

Здавалася-б, што I дэканат, 1 
грамадсю я аргашзацьн павшны 
паставщь гэтую работу на вы
сок! узровень. Але вось ужо не- 
калыи гадоу у друку, на сходах 
\ у нФерэ::цыях ф 1 алапчны фа- 
культэт не раз справядл1ва кры- 
тыкавал! за ш зю  узровень работы 
студэнцюх навукова - даследчых 
гуртко^.

У »"нулым навучальным годзе 
з’я в ш ся  прыкметныя зрух1, Гэта 
вщ аць, у першую чаргу, з выш-
кау гарадскога агляду навукова- 
даследчых студэнцюх работ. Д а- 
статкова указаць хаця-б на тое, 
што ка агляд было прадстаулена 
60 работ, з яю х 31 работа атры- 
мала першую катэгорыю, супраць 
34 работ за 1954 год, з яю х 14 
работ было иершай катэгорьп.
Лсабл1ва прыкметна палепшы- 

лася работа на кафедры рускай 
лпаратуры  (заг. кафедрай праф. 
I. В. Гутарау). Гэтай кафедрай 
было прадстаулена на агляд на 
16 работ больш, чым у 1954 го
дзе. 'Грэба зауважыць, што 1 па 
сваей важнасц1 работы, прад- 
стауленыя на агляд у 1955 годзе, 
адрозн1паюцца у лепшы бок. У тэ- 
матыцы прадстауленых работ пе- 
раЕажаюць даследавакн1 студэн
тау аб мастацюм манстэрстве 
гпсьменншау. Студэнты С. КлГ 
менка, В. Бугаева, 1. Ктсялёва 1 
1ншыя не адзш  год займаюцца у 
гуртках па рускай лпаратуры , 1 
1х работы быД1 высока ацэнены 
ка аглядзе.

1Д1кавай была работа гуртка 
замеж най лггаратурь;, як1м юруе 
дацэнт Д . Е. Фактаров1ч. К афед
ра замеж най лггаратуры займа- 
ецца распрацоукай важкай праб- 
лемы—станаулення соцыялютыч- 
нага рэа.изма у лтгаратурах за- 
межных краш.

Важную ролю у ВНУ іграюць Абмеркаванне дакладау у гэ-
' тым гуртку носіць заусёды твор- 
чы характар і таму прыцягвае 
увагу студэнтау усіх курсау.

Аднак дасягнуткя поспехі ні у 
якім разе ке павінньї засланяць 
тыя пйдахопы, з якімі яшчэ мі- 
рацца грамадсю я арганізацьіі фа- 
культэта. Калі кафедрамі рускай 
і замеж най літаратурьі нядрэнна 
арганізуецца навукова-даследчая 
работа студэнтау, то на астатніх 
кафедрах, за выключэннем к а 
федры беларускай мовы, гэтая 
работа, відавочка, у перспектыу- 
ным плане. Асабліва дрэнна вя- 
лася работа кафедрай белару
скай літаратурьі. У гуртку па бе
ларускай созецкан літаратурьі, 
якім кіравау Ю. С. Пшыркоу, цэ- 
лы год адбывалася ігра у хаван- 
кі: то студэнты шукалі кірауніка, 
то кіраунік не мог знайсці сту- 
дэнтау і пры гэтым разводзіу 
толькі рукамі: «Вось, нічога не
магу зрабіць, калі студэнты не 
хочуць працаваць».

Н еабходна, каб у гэтым наву
чальным годзе гэтай справай па- 
сапрауднаму занялася кафедра 
беларускай літаратурьі (заг. ка
федрай дацэнт М. Г. Л арчанка) 
Аб ж аданні-ж  студэнтау праца
ваць у гэтым гуртку гаворыць 
ужо той факт, што з першых 
дзёч навучальнага года у яго 
запісалася болын за 40 чалавек.

Вялікі план работы складаец- 
ца штогод у гуртку журналістьікі 
'к іраунік—дацэнт М. С. Зярніцкі), 
але вьінікі работы вельмі дрэн- 
ныя: так, на агляд студзнцкіх на- 
вуковых работ было прадстаулена 
усяго тры работы. А поле дзей- 
насці гэтага гуртка—бязмежнае.

І у гуртку журналістьікі, і у 
гуртку совецкай . літаратурьі 
амаль не пракгыкуецца иапісан- 
пе літаратурньїх рзцзнзій. А фі- 
лолаг-ж а павінен умець ацаніць 
той або іншьі Ііастацкі твор, які 
р.ьшіау з друку.

Буйным недахопам у рабоце 
літаратурньїх ' гурткоу з ’яуляецца 
і тос, што у іх зусім не займаю ц
ца праблемамі марксісцка-ленін- 
скай ЭСТЭ1 ьікі і тзорьіі літарату- 
ры. А распрацоука гэтых праб
лем адьіграла-б неацанімую ро- 
лю у разуменні усяго літаратур- 
иага працзсу.

Некалькі слоу аб гуртках, ра
ботай якіх кіруе кафедра рускай

мовы 1 агульнага мовазнауства
(заг. кафедрай дац. А. Я. о ф а - 
л а ). Там ужо некальи  год зау- 
важаецца таптанне на месцы, 
якое м1ж шшым сцвкрджаецца 
спецыяльным рашэннем кафедры 
прадставщь на агляд 4 работы. 
У гэтым годзе кафедрай, нягле- 
дзячы на намечаны план, было 
прадстаулена 6 работ, але яны 
акяяа щся ю жэй м!иулаголн!х па 
якасщ  (толью адна работа ад- 
несена да першаи катэгорьп). А 
шкада! Праблемам! мовазнауства 
1 мовай мастацюх творау з щка- 
васцю займалшя-б мнопя сту- 
дэнты-фш олап, калнб 1х работу 
умела наюроувал1 \ з любоую да 
справы, а не ю равалпб ёй толью 
па ябчлязку службы.

АБ АДНЫМ ВЫСТУПЛЕНШ 
„СТАЛИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ»

Газета «Сталинская молодежь» 
у заметцы, пад загалоукам «Н а
ходки студенческой газеты», пад- 
вергла крытыцы артыкул «Яуген 
знаходзіць сваё месца», апубліка- 
ваны шматтыражнай газетай «Бе- 
ларускі універсітзт». Сапрауды, 
артыкул, аб якім ідзе размова, 
заслугоувае крьітьікі, бо стьілі- 
стычна ён недапрацаваны, ды і 
фактычных недакладнасцей у ім 
нямала.

Але справа не толькі у гэтым 
артыкуле. Крытыкуемы артыкул

У чым-жа справа? А разгадка, 
аказваецца, простая. На чацвер- 
тай старонцы ахаянага Герусам 
нумара універсітзцкай шматты- 
ражкі апублікаван фельетон «Імя- 
ніннікі». Фельетон выкрывае «ге- 
рояу» адной п’янкі з дэбошам, у 
якой прьшялі удзел асобныя сту
дэнты унівсрсітзта і, у прыват- 
насці, Анатоль Герус—аутар за- 
меткі* у «Сталинской молодёжи». 
Акрамя таго, фельетон выкры- 
вау А. Геруса як нядобра- 
сумленнага аутара, халтуршчыка. 
Вось дзе корані творчага натхнек-а^тар заметш, студэнт ун1версИэ- 

та А. Герус, пры мауюивай зго- ня Геруса!
д з е ^  адабрэнш  «Сталинской мо-1 С упрацоунш  газеты «Сталин- 
лодёжи», выкарыстау для та го ,1 ская молодежь», прачытаушы ар- 
каб бяздоказна ■ ахаяць увесь ну- ] тыкул на другой старонцы, не 

Ю раваць навукова-даследчай мар газеты «Б еларуси ушверс1-| Пал1чыл1 патрэбным заглянуць на 
работай студэнтау, арган1зоу- тэт», зраб1ць недапушчальны вы- чацвертую, хаця гаворка 1дзе пра 
ваць I кантраляваць яе пав1нны пад супраць яе рэдактара тав. увесь нумар, 1 гэтым самым д а 
не толью кафедры 1 дэка- Ш ацшы. «Вывад са сказанага сам памагл1 з.’явщ ца бестактоунай. 
нат, а 1 комсамольсюя арга- сабой напрошваецца,—п1ша А. Ге- халтурнай заметцы А. Геруса.

рус,—рэдактар газеты т. Ш ащ ла! к р п п р у г г и а .
аказауся яуна не на сва1м мес-, («СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»
цы». № 250 ад  21 кастрычн!ка.)

ііізацьіі. Але у Аи.-са..іо^.ьскіх ор
ганах, у прыватнасц!, філалагіч- 
нага факультэта, лічаць гэта дру- 
гараднай справай і займаюцца ёй 
ад выпатку да выпадку. Асаблі
ва дзіуна тое, што для 
заняткау гурткоу мастацкай 
самадзеннасці, наприклад, адне- 
дзены спецыяльпыя дні, а наву- 
кова-даследчьія гурткі могуць 
займациа у любы час. А тзкога 
часу ніколі і не аказваецца, бо курса аддзялення журналістьікі
Уся грамадская работа спла
кавана-лс, а такой, як навукова- 
даследчая, у плане няма. Зна- 
чкць, яна пав1нна ющ самацёкам.

На ф1лалаг1чным факультэце 
яна \ щзе самацёкам.

А щ не лепш было-б устана- 
вщь адз1ны дзень для работы 
навукова-даследчых гурткоу? Для 
вырашэння гэтай «складанай» за- 
дачы не трэба, як здаецца, ства- 
рэння спецыяльнай кам1сп. Варта 
тольк1 падумаць больш сур’ёзна 
аб тым, што навукова-даследчая 
работа студэнтау — найважнейшы 
участак работы комсамольскай 
аргаш зацьа, а не толью кафед- 
рау 1 рэктарата. Умелая арташ- 
зацыя яе I была-б сапрауднай 
дапамогай рэктарату \ партыйнай 
арган1зацьп у падрыхтоуцы вы- 
сокаквал1фшаваных спецыял1- 
стау.

I. П1САРЭНКА, 
старшыня совета СНТ 

ф!лалаНчнага факультэта.

ПА С Л Я Д А Х  Н А Ш Ы Х  ВЫ С Т УП Л Е Н Я У

У №  18 нашай газеты быу зм е - |д з е  курса. Паводзіньї Э. Чэчко 
шчан фельетон пад назвай « Ім я-1 бьілі рэзка асуджаны таварыша- 
ніннікі». У ім расказвалася аб а м а - 'мі-аднакурспікамі. Сход прыняу 
ральных паводзінах студэнта III рашэнне прасіць рэктарат вьшесці

студэнту Э. Чэчко суровую вымо- 
ву з апошнім папярэджаннем.

Рэзкай крытыцы был! падверг- 
нуты на сходзе таксама студэнты 
А. Фомчанка,. А. Герус, Г. Кузь-

Э. Чэчко і яго аднакурсніка^— Г. 
Кузьмічзнка, Н. Бандарэнка, А. 
Фомчанка і А. Геруса.

Фельетон «Імяніннікі» абмяр
коувауся на комсамольскім схо -1 мічзнка і Н. Бандарэнка.

К У Л Ь Т П А Х О Д  С Т У Д Э Н Т А У
Студэнты другога кур

са аддзялення белару
скай мовы і лпаратуры  
арганізавалі культпаход 
на кінофільм «Да нова- 
га берага». П асля пра-

гляду кінофільма адбы- 
лося яго абмеркаванне. 
Студэнт К . Свёкла спы- 
ні^ся на станоучых і ад- 
моуных баках фільма. 
Асабліва гарачыя спрзчкі

разгарнуліся вакол воб- 
раза героя фільма—Ай- 
вара. Вьіступіушьія сту
дэнты С лагала, М аз і 
Вінцзвіч вьїказалі свае 
думкі аб Айвары. Сту

дэнты адзначьілі таксама 
і недахопы, якія ёсць у 
кінофільме.

А. ЛАЗОУСКІ,

На здымку: студзнткі—удзельніцьі секцкі гімнастмкі на занят- 
ках развучваюць новае практыкаванне.

Фото Л. БОНДАРА.

У С Т А М Б У Л Е
З 19 па 24 верасня у Стамбуле адбылася 

другая канферэнцыя ІИіжнароднай асацыя- 
цьіі універсітзтау, у рабоце якой прымау 
удзел рэктар БДУ імя В. І. Леніна, прафе- 
сар К. І. Лукашоу.

Турзцкі урад, а таксама і камітзт па 
падрыхтоуцы канферзнцьіі на чале з былым 
рэктарам Стамбульскага універсітзта док- 
тарам медьїцьінскіх навук Саглам. ствары- 
лі неабходныя умовы для работы канфе- 
рзнцмі.

Совецкія дэлегаты атрьімалі магчымасць 
пазнаеміцца з горадам, наведаць буйней- 
ціьія прамысловыя прадпрыемствы, наву- 
чальныя і культурныя установы горада 
Стамбула.

Ніжзй друкуецца расказ К. І. Лукашова 
аб паездцы у Турцыю.

У былую сталіцу Турцьіі—Стамбул—мы 
ляцелі праз Прагу, Парыж, Неапаль, Рым, 
Афіньї. Увечары 18 верасня прьібьілі на аз- 
радром Эшэлкёе, размешчаны у 20 кіломе
трах на поунач ад Стамбула. Эшэлкёе—най- 
больш буйны аэрадром у Турцьіі. Ён пры- 
стасаван да прыёму усіх класау сучасных 
самалётау і шырока выкарыстоуваецца як 
транзітньї шлях для паветраных зносін з 
Бліжнім Усходам, Афрыкай і Еуропай.

Горад раскінууся па абодвух берагах 
праліва Басфора пры яго зліянні з Мра- 
марным морам. Гарадская мяж а Стамбула 
уключае тэрыторыю ад Анадалу К авака і 
Румелі К авака на поуначы, да Едзікуле на 
захадзе і Пендзіка на усходзе. У склад го
рада уваходзяць таксама Прынцавы астра- 
вы (К ы заладалар) і горад Ялова.

Стамбул займає 535 кв. кілометрау. Ен 
складаецца з еурапейскай і азіяцкай ча- 
стак. Еурапейская частка горада падзя- 
ляецца на дзве палавіньї залівам Залаты  
Рог. Частка горада на поудзень ад заліва 
Залаты  Рог называецца Стамбулам, а дру

гая частка горада, што на поунач,—Бейо- 
глу. Стамбул злучан з Бейоглу двума жа- 
лезньїмі мастамі — Галацкім і Атацюрка.

Частка цяперашняга горада, называемая 
Стамбулам, была пабудавана у 658 годзе 
да нашай эры грзкамі. У 326 годзе новай 
эры па загаду імператара Канстанціна 
горад стау адбудоувацца. Праз чатыры га 
ды ён бы^ абъяулен сталіцай Усходняй 
Рымскай (Візантьійскай) імперні, ста^ на- 
зывацца Канстанцінопалем.

Калі Рымская імперьія была падзелена, 
Стамбул стау сталіцай Усходняй Рымскай 
імперьіі і быу назван Візантьіяй у гонар 
яго першага заснавальніка Візаса.

Бейоглу размешчан амфітзатрам уздоуж 
пауночных берагоу Залатога Рога і прыля- 
гаючай да яго часткі Басфора. П аудкёвая 
частка горада вядома яшчэ і пад назвай 
Галата. Гэта партовая частка горада. Тут 
уздоуж  узбярэж ж а Залатога Рога і Бас- 
фора знаходзяцца партовыя установы, т а 
можні, верфі і рамонтныя майстзрні, скла
ды, некаторыя буйныя фабрьікі і заводы, 
магазіньї і крамкі.

Цэнтральная унутраная частка Бейоглу, 
называемая Пера, складаецца з раду квар- 
талау—Таксім, Палгалты. Шьішлі, Мачка і 
інш., забудаваных дамамі еурапейскага ты- 
пу. Тут размяшчаюцца канторы, банкі, м а
газіньї, кватэры высокапастауленых турэц- 
кіх чьіноіінікау, капіталістау і буйных па- 
мешчыкау, а таксама еурапейскіх дзяльцоу, 
замежныя консульствы, фешэнебельныя 
атзлі, рэстараны і г. д.

Галоуная вуліца П ера—Істзкляль дж а- 
дзсі (вуліц'а н езалеж насц і). Д алей на поу- 

; нач ад цэнтральнай унутранай часткі Бейо- 
’ глу размешчаны больш старыя кварталы і 
прадмесці горада з вузкімі вуліцамі і не- 
вялікімі драуляньїмі домікамі. Тут жы- 
вуць рамеснікі, рабочыя, служачыя і дроб- 
ныя чыноун!к1.

1 А зіяцкая частка Стамбула называецца

Ускюдар (69,7 тыс. ж ыхароу). Гэта тыповы 
турзцкі горад, населены рабочьімі, рамесні- 
камі, дробннмі служачьімі, чыноун1кам1 
і г. д. Сувязь паміж еурапейскай і азіяц
кай часткамі Стамбула ажыццяуляецца на 
невялікіх барках, паромах або лодках. Для 
перавозкі аутатранспарту прыстасаваны 
самаходныя пантоны.

У 1920 годзе сталіца Турцьіі была пера- 
несена у Анкару. Стамбул ператварыуся 
у акруговы цэнтр, але ён — найбольш 
буйны горад усёй Турцьіі. У сучасны мо- 
мант па турзцкіх даных насельніцтва яго 
складає больш 1.200 тыс. жыхароу. Гэта 
цэнтр гандлёвай дзейнасці розных макле- 
рау, камісіянерау, спекулянтау, арэна палі- 
тычных інтрьіг і шпіянажу каланіяльньїх 
дзярж ау, Значэнне Стамбула вызначаецца 
яго палажэннем на стыку важных марскіх, 
сухапутных і водных шляхоу, яго роляй 
буйнага гандлёвага цэнтра і порта.

Тут сканцэнтравана вялікая частка тэк- 
стыльнай прамьісловасці Турцьіі, ёсць не
калькі буйных прадпрыемствау харчоза- 
смакавай прамьісловасці, бойняу, півавар- 
ныя заводы, некалькі спіртаводачньїх заво- 
дау, некалькі цэментных заводау, завод м е
талічних вырабау. завод зборкі сельскагас- 
падарчых машын, фанерны завод і і нш. 
Ваенная прамысловасць прадстаулена 
у Стамбуле больш чым 10 даволі 
буйннмі спецьіяльньїмі заводамі. Болыиасць 
з іх сканцэнтравана галоуным чынам на 
^скраінах горада і амаль усе яны нале
жань дзяржаве.

У горадзе многа буйных верфяу. дзе бу- 
дуюцца і рамантуюцца судны, праводзіцца 
зборка падводных лодак. ё с ц ь  і буйны ау- 
тазборачны завод Форда, размешчаны у 
асобнай «свабоднай зоне», якая каоыстаец- 
ца экстэрытарыяльнасцю. Прадпрыемства 
займаецца мантажам аутамабіляу, тракта- 
рау, самалётау і танка^.

Порт складаецца з трох частак—галац- 
кай, унутранай і знешняй гавані. Галацкая 
гавань размеш чана у заліве Залаты  Рог, 
які уяуляе водную прастору даужынёй у

7 кілометрау, шьірьіней да 800 метрау і 
гльїбінею да 40 метрау. Збудаванні галац- 
кага порта сканцзнтраваньї паміж Галац
кім мастом і Басфорам. Прьістані есць на 
пауночньїм і паудневьім беразе Залатога 
Рога. Тут звичайна прьіетаюць буксірьі і 
параходьі мясцовьіх зносін. Прьічал на пау- 
дневьім беразе звязан з веткай чьігункі 
станцьіяй Сьіркеджьі. Буііньїя судньї, як 
правіла, стаяць на некаторан адлегласці г \ - 
пристані. Пагрузачна-разгрузачньїя апера- 
цьіі яньї праводзяць прм дапамозе магун 
(тьіп баркі) і лодак.

Н а захад ад галацкай часткі размеш ча
на унутраная гавань. Яна падзяляецца м а
стом Атацюрка на дзве часткі. Н а захад ад 
маста знаходзіцца ваенньї марскі порт з 
пристанню даужьіней каля 800 метрау. П а 
між мастом Атацюрка і галацкай часткай 
размешчаньї па абодвух берагах Залатога 
Рога пристані, агульнай працягласцю у 2 
кілометри. Тут абслугоуваюцца судньї, якія 
стаяць на рзйдзе. Збудаванні порта на еу
рапейскай частцьі знаходзяцца у распара- 
джзнні камісіі Абшчьіньї прьіетаняу Галатьі 
і Стамбула.

Агульнай асаблівасцю унутранай гавані 
з 'яуляец ца недахоп пагрузачна-разгрузач- 
ньіх еродкау і складскіх памяшканняу. 
Знешняя гавань размешчана на поудзень 
ад Галацкай. Яна прадназначана для суд- 
нау з вогненебяспечньїм грузам.

Н а азіянкім баку горада філіялам Стам
бульскага порта з ’яуляецца порт Хайдарпа- 
ша, які має пристань дауж нней каля 400 
метрау. Порт звязан са станцьіяй Хайдар- 
паша Багдадскай магістраллю. У сучасньї 
момант Стамбульскі порт рзканструіруецца 
за кошт крздитау М іжнароднага банка рз- 
канструкциі і развіцця. К аля палавіньї усіх 
камерцьійньїх аперацьій краіньї припадає 
на Стамбульскі порт.

(працяг будзе)
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