
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЯ 
СЕСІЯ НАБЛІЖАЕЦЦА

Пачынаецца важнейшы перыяд 
у жьіцці усіх ВНУ краіньї—пад- 
рыхтоука да зімовай зкзамена- 
цыйяай сєсіі. Сесія будзе снрааа- 
здачай перад Радзімай аб вучэб- 
най рабоце.

У гэтым годзе яна будзе пра- 
ходзіць напярздадні XX з ’ездг 
КПСС. Гэтая велічная падзея у 
жьіцці нашай партьіі і краіньї 
абавязвае кожнага совєцкага ча- 
лавека павьісіць патрабаваль- 
насць да сябе. Калентыу БДУ па- 
вінен мабілізаваць усе свае сільї 
на выкананне задач, пастауле- 
ных партыяй і урядам у справе 
падрьіхтоукі кадрау вьісокаквалі- 
фікаваньїх спецьіялістау для роз
ных галін навукі і культуры.

Экзаменацыйная сесія — тэта 
праверка усёй нашай работы за 
справаздачны перыяд. У мікульш 
навучальным годзе 72 працэнты 
студэнтау БДУ здалі весназую 
сесію на «добра» і «выдатна» і 
звыш 20 працзнтау—толькі на 
«выдатна».

Аднак гэтыя вьінікі не павіиньї 
нас супакойваць. Шзраг прыкла- 
дау сведчыць аб тым, што у ву- 
чэбна-выхаваучай рабоце ёсць 
буйныя недахопы. У перыяд' вєс- 
навой сесіі мінулага навучальнага 
года звыш 200 студэнтау здалі эк
замены толькі на «здавальняїс- 
ча». Па вьініках апошняй сесіі 
каля ста студэнтау мелі акаде
мічную запазычанасць.

Тэта — зусім недапушчальны 
брак у рабоце унівсрсітзта. Ка- 
лектыу БДУ має усе магчьіг.іасці 
дасягнуць поунай паспяховасці. 
Д ля  гэтага неабходна дабіцца 
таго, каб студэнты не абмяжоу- 
валіся толькі вывучэннем падруч- 
нікау і вучэбных дапаможнікау, 
а  пагльїблялі свае веды пауся- 
дзёнвай раїіотаіі над навуковай 
літаратурай, старанна вьівучалі 
рэкамендацыйную літаратуру. У 
гэтай справе вялікі асавязак кла- 
дзецца на иашы прафесарска-вы- 
кладчьіцкія кадры. Прафесары і 
вьікладчьікі павіиньї уважліза са- 
чыць за  тым, як студэнты за- 
свойваюць вывучаемы матэрыял, 
аказваць ім неабходную дапамо- 
гу, пастаянна кантраляваць рабо
ту сваіх вьіхавакцау.

Адказнасць за  правядзеине гэ
тай работы ляжыць на дэканатах 
і загадчыках кафедрау. Пад іх 
непасрэдным кірауніцтвам павін- 
ны бьщь арганізаваньї сістзма- 
тычныя індьівідуальньїя і група- 
выя кансультацьіі, складзены і 
вывешаны спісьі рэкамендацыйнай 
літаратурьі па кожнай асобнай 
тэме. Ва усіх кабінетах неабход
на арганізаваць дзяжурствы кан- 
сультантау.

Для паспяховага правядзення 
прадстаячай зімовай экзамена- 
цыйнай сесіі неабходна арганіза- 
ваная падрыхтоука усяго калек- 
тыва універсітзта. Асаблівая ува
га павінна быць удзелена своеча- 
соваму выкаканню вучэбных пла- 
нау. Работнікі дэканатау абавя- 
заны забяспечыць чоткую рабо
ту усіх супрацоунікау факультэ- 
тау. Зараз асабліва важна, каб ні 
адна хвіліна вучзбнага часу не 
прападала дарма.

Між тым, гэтай простай ісці- 
ны, відаць, не разумеюць асобныя 
работнікі фізіка-матзматьічиага

факультета. У вьініку безадказ- 
ЛЫХ адносін да справы сакратара 
факультета тав. Страдавай, на 
ракультэце мелі месца зрывы за- 
дяткау, бльїтаніна у размеркаван- 
гі аудыторый. Дрэнна вядзецца 
на факультэце улік выканання пе- 
дагагічнай нагрузкі. Трэба зра- 
біць папрок і дэкану факультета 
тав. Халімановічу, які не быу па- 
грабавальным да сваіх паднача- 
леных.

Поспех экзамекацыйнай сесіі 
залежыць ад  таго, як будзе на- 
ладжан кантроль за работай сту
дэнтау у акадзмічньїх групах. 
Абавязак партыйных, комсамоль- 
скіх і профсаюзных арганізацьій, 
дэканау—звярнуць асаблівую ува
гу на умацаванне вучэбнай дыс- 
цьшліньї, дабіцца таго, каб сту
дэнты вьїкарьістоувалі кожную 
гадзіну для падрьіхтоукі да экза
менау.

Н аж аль, гэтай адказнасці, ві
даць, не адчуваюць грамадскія 
арганізацьіі і дэканаты юрыдыч- 
нага, геолага-гс-аграфічнага і фі- 
лалагічнаїа факультэтау. Па юры- 
дычнаму факультэту, напрыклад, 
22 чалавекі прапусцілі кожны у 
паасобку ад  8 да  28 гадзін занят- 
кау, па геаграфічнаму— 18 чала- 
век, па філалагічнаму—21 чала- 
век. Асабліва иьізначьіліся у гэ- 
тых адносінах студэнты Лабуцін, 
Бялевіч, Бадзялка (юрфак), Кор- 
шун, Доркіна, Калініна, Фурма- 
нец (філфак) і інш. Неабходна 
стварыць у вучэбных групах ат- 
масферу нецярпімасці да гуль- 
таєу і прагульшчыкау.

__Да зімовай экзаменацыйнай се
сіі засталося паугара месяца. 
Дэканам ужо цяпер неабходна 
падумаць над раскладам залікау 
і экзаменау, склаушы іх у адпа- 
веднасці з улікам запатрабаван- 
кяу студэнцкай масы. Загадзя 
павіиньї быць вывешаны графік) 
кансультацый.

Бялікі абавязак кладзецца і на 
загадчыкау кафедрау. Трзба у 
бліжзйшьія дні распрацаваць і 
абмеркаваць на кафедрах экза- 
менацыйкыя білетьі. Нецярпіма 
калі такая адказкая справа ад- 
кладваецца д а  пачатку сесіі і 
вырашаецца наспех. Побач з гэ
тым неабходна абмеркаваць пи 
тание аб крытэрыях ацзнкі ве- 
дау. Трэба ацэньваць адказы сту- 
дэнта не па тым, як ён завучыу 
тыя або іншьія тэарэтычныя па- 
лажзнні, а  па яго ум'енню звяз- 
ваць іх з практыкай соцьіялі- 
стычнага будауніцтва, з сучас- 
насцю. Неабходна. дабіцца стро
гай аб’ектьіунасці у  ацэнцы ве- 
дау  студэнтау.

Асаблівую увагу трэба удзя- 
ліць першакурснікам. Для іх трэ
ба праводзіць дадатковыя кан- 
сультацьіі. Студэнты старших 
курсау павіиньї падзяліцца з імі 
сваім вопытам, дапамагчы ім 
знайсці найбольш зручныя формы 
работы.

Адказныя задачы у тэты перыяд 
паустаюць перад партийными ком- 
самольскімі і іірофсаюзньїмі ар- 
ганізацьіямі універсітата. Толькі 
пры іх актыунай дапамозе наш 
калектыу зможа забяспечыць вы
сок! узровень ведау студэнтау, па- 
спяхова падрыхтавацца і правес- 
ці зімовую экзаменацыйную сесію.

ЮБІЛЕИНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
22 лістапада адбылося пася- 

джэнне Вучонага совета кафед
рау гуманітарних павук, прысве- 
чанае юбілейнай даце.

Д аклад аб жьіцці і творчасці 
вялікага польскага паэта Адама 
Міцкевіча зрабіла кандидат фі- 
лалагічньїх навук В. М. Цімафее-

ва. Аспірант А. Кляучэня расказау 
аб Міцкевічу—песняру дружбы на- 
родау, а таксама аб тим, як на
роды свету ушаноуваюць яго па- 
мяць. «Міцкевіч і беларуская літа- 
ратура»—тэтам тэме быу прысве- 
чаны даклад аспіранта А. Лоіікі.

Н О В Ы  С А С Т А У  П Р А Ф К О М А  Б Д У
Дням1 адбылося аргашзацыйиае пасяджэнне новага саставу 

прафкома, выбранага на XV агульнауЩвефГс1тэцкай профсаюзнай 
канфёрэкцы!.

Старшынёп прафкома выбран Д. МАРЧАНКА (студэнт III курса 
аддзялення журкалштыю). Пам1ж астатгпм1 членам! кам1тэта аба- 
вязк! размеркаваны наступным чынам:

Аргмасавая работа— В. ВАЙТОВ1Ч, 3. ТКАЧОВА.
П ал 1тыка-выхаваучая работа—Л. ФРЭНКЕЛЬ.
Вучэбна-навуковая кам 1С}я— 1. УСКОУ, Н. ХОХ, А. БАРОД31Ч.
Культурна-масавая кам1с1я—А. САДОУСК1, М. Л1САВЕНКА,
В. ЯНОУСКАЯ, А. ПЕКАРСКТ
Жыллёва-бытавая кам 1с!я—А. КАВАЛЬЧУК, Н. АРТЬГШУК.
Аздарауленчая кам1с!я—Л. Л ЕУ ЧЫ К .
Казначэй— В. РАДЗЮНАУ.

ГУРТКОУЦЫ  
ФІЛФАКА 

ЗА РАБОТАЙ
Вялікая колькасць сту

дэнтау універсітзта пры- 
мае актыуны удзел у 
рабоце студзнцкіх наву- 
ковых гурткоу, якія ар
ганізаваньї на усіх фа- 
культэтах. На адбыу- 
шыхся пасяджэннях мно- 
гія студэнты вьібралі 
тэмы навуковых дакла- 
дау, заслухалі і абмер- 
кавалі некаторыя раней 
напісаиьія даклады.

У гуртку па выву- 
чэнню вуснай народнай 
творчасці займаецца ка 
ля 30 студэнтау. На пер
шим пасяджзнні боль- 
шасць гурткоуцау вы
брала тэмы для навуко
вых дакладау. Студэнты- 
перщакурснікі П. Каза- 
чонак, Л. Лукашонак,
A. Акулік і іншьія пачалі 
распрацоуваць іх.

Цікава праходзяць па
сяджзнні і гуртка бела- 
рускай літаратурьі. На 
нядауна адбыушымся 
пасяджзнні бьілі абмер- 
каваны вершы універсі- 
тзцкіх паэтау Г. Бурау- 
кіна, Р. Барадуліна, В. 
Зуёнка. З  разглядам тво- 
рау пачынаючых аутарау 
вьіступілі студэнты Спі- 
рыдзёнак, Цвірка,
Клышко, Вярцінскі і ін
ший. Яны указалі аута- 
рам на рад недахопау у 
іх творах, зрабілі шмат 
зауваг і каштоуньїх па
рад. Найбольш высока 
бьілі ацэнены вершы
B. Зуёнка.

Б. САЧАНКА.

У Д Н І  А. М І Ц К Е В І Ч А
Студэнты V курса ад 

дзялення журналістьікі 
правилі вечар, прысвеча- 
ны жыццю і творчасці 
А. Міцкевіча. На вечары 
прьісутнічалі студэнты з 
Польскай народнай рэс- 
публікі, якія у гэтым го
дзе паступілі у наш уні- 
версітзт.

Вечары з дакладамі аб 
Міцкевічу адбьшіся так
сама на хімічним і гіста- 
рычным факультэтах.

Члены рзспубліканска- 
га таварыства па распау- 
сюджванню палітичньїх і 
навуковых ведау—дацэн- 
ты нашага універсітзта 
В. М. Цімафеева і Д. Е. 
Фактаровіч, студэнт А. 
Мальдзіс вьіступілі з шэ- 
рагам лекций аб А. Міц
кевічу перад працоуньїмі 
Мінска і рзспублікі.

Лекцьіі праслухалі сот
ні рабочих, калгасніка?, 
служачих совецкіх уста
н о в

І У бліжзйшьія дні у вы- 
давецтве БДУ імя В. І. 
Леніна вьіходзіць брашу- 
ра выкладчыка кафедры 
зарубелшай літаратурьі 
нашага універсітзта, кан- 

і дыдата філалагічньїх на
вук В. М. Цімафеевай 
«Вялікі польскі паэт 
Адам Міцкевіч».

Брашура выдаецца рэс- 
публіканскім таварыст- 
вам па распаусюджван- 
ню палітьічньїх і навуко
вых ведау. Тыраж в и 
дання— 10 тысяч экзем- 
плярау. ::: *!•

*
Дзяржаунае выдавецт- 

ва БССР вьіпусціла у 
свет плакат «Па родных 
мясцінах Адама Міцкеві
ча». Аутар тэкста і ук- 
ладальнік — студэнт V 
курса аддзялення журна
лістьікі нашага універсі
тзта Л . Мірачьіцкі.

Плакат маляуніча 
аформлены. Тыраж яго— 
5 тысяч экземплярау.

На здымку: выстаука, прысвечаная А. Міцкевічу.

К А  П Р А К Т Ы Ч Н Ы Х  
З А Н Я Т К А Х

Цікава і актыуна пра
ходзяць практычныя за- 
няткі на I курсе біяла- 
гічнага факультэта. Сту
дэнты Казлова, Пятро- 
Віч, Бурко, Анісімава сі- 
стэматычна выяуляюць 
грунтоуныя веды на 
практичных занятках. 
Яны хутка і правільна 
праводзяць доследы у 
хімічньїх лабараторыях, 
а _ затым паслядоуна 
апісваюць ход і вьінікі 
рэакцый. Тэта дапама- 
гае ім у вивучзнні важ 
ных хімічньїх з ’яу.

Сістзматьічна асвой- 
ваюць першакурснікі і 
працы класікау марксіз- 
ма-ленінізма. Высокую 
ацэнку атрнмалі на 
практичных занятках па 
асновах марксізма-лені- 
нізма студэнты Караба- 
наса, Фрыд, Лебедзева 
і многія іншьія.

В. ШАЛАТОНІН, 
студэнт І курса біяфака.

Л ЕКЦ Ы Я  
а б  а т а м н а й

ЭН ЕРГН
15 лістапада шматлі- 

кая аудыторыя студэн
тау, выкладчыкау, аспі- 
рантау нашага універсі
тзта праслухала цікавую 
лекцьію на тзму: « П и 
танні біялогіі на Жзнеу- 
скай канферзнцьіі па 
мірнаму выкарыстанню 
атамнай знергіі». Чытау 
лекцыю удзельнік канфе- 
рзнцьіі, прафесар Т. Н.’ 
Годнеу. г ;

Прысутныя задавал! 
дакладчьїку шмат пытан- 
няу.

А. СЯРГЕЕУ.

П С Т О Р Ы Я  П

Э Д У А Р Д А  Ч Ы
Болып года прайшло ужо з той 

пары, кал! Эдуард з групай адна- , 
курсшкау упершыню увайшоу у ! 
аудыторыю ун!верс!тэта, уважл 1ва, | 
не прапускаючы н1воднага слова 
прафесара, слухау ! канспектавау 
першую у жыцц1 лекцыю.

На перапынку, усхваляваны I 
радасны, ён падышоу да стаяв
ших на калщоры студэнтау дру- 
гога курса ф1зжа-матэматычнага 
факультэта (аддзялення матэма- 
тыю)) М1хаша Чыг1ра, Эмы Шэу- 
цован, Вальдэмара Шумскага (ця
пер студэнты трэцяга курса).

— Парайце, таварышы, — звяр- 
нууся да старшакурсн1кау Эдуард, 
—як трэба працаваць цяпер, каб 
добра здаць экзамены у з1мовую 
экзаменацыйную сесго. Уперадзе-ж 
у мяне яшчэ чатыры месяцы ву- 
чобы.

— Працаваць? Чатыры месяцы? 
—недаверл!ва перапытау перша- 
курсшка М1хаш Чыг1р 1 уну- 
шальна дадау: «Ды ты за чатыры 
дш падрыхтуешся».

Пасля гэтага таварышы рэдка 
бачыл! Эдуарда Чыканов!ча на

лекциях. Не рыхтавау ён і да- 
машніх заданняу.

I вось прышла зімовая экзаме
нацыйная сесія. Зноу, як калісьці 
у рерасні, стаялі на калідорьі Эма 
Шэуцова, Міхаіл Чьігір, Вальдэ- 
мар Шумскі. I зноу да іх пады
шоу студэнт першага курса ад
дзялення фізікі Эдуард Чыкано- 
віч.

— Як экзамен па фізіцьі, 
Эдуард?—звярнулася да  яго Шэу- 
Аова.

— Праваліу,— апусціушьі галя
ву адказау Эдуард, і злосна па- 
глядзе^ на Чьігіра.

— А як у цябе, Міхаіл?
— Таксама, — паспрабавау ус- 

міхнуцца тон.—Але я перака- 
наны, — працягвау Міхаіл, — што 
правал экзамена па матэматыч- 
наму аналізу проста выпадковы. 
Д а  кожнага экзамена двух міну- 
лых сесій я рыхтавауся 3—4 дні 
і здавау як-небудзь...

— Так, гэта випадкова, — па- 
цвердзілі Шэуцова і Шумскі.

— I мой правал выпадковы,— 
сказау Эдуард.

Прышла вясёлая, сонечная 
вясна. Нярадасна было толькі 
на^душы у Эдуарда: разам з вяс- 
ной прышла экзаменацыйная се
сія, у  час якой ён зноу праваліу 
экзамен па фізіцьі, які, дарэчы, 
зда5г толькі у гэтым годзе, бу
дучи ужо студэнтам другога кур
са. На гэты раз Эдуард ужо не 
хацеу сустракацца са знаёмымй 
яму і нам старшакурснікамі. Але 
аднойчы випадкова ён даведауся; 
што Міхаілу Чьігіру «не пашан- 
цавала» і ён зноу праваліу экза
мен. А Шэуцова і В. Шумскі па 
два экзамены «випадкова» здалі 
на «нездавальняюча».

Выпадак з Эдуардам Чьїканові- 
чам, нажаль, не адзіньї у нашим 
універсітзце. Першакурснікі часта 
атрьімліваюць ад студэнтау стар- 

I шых курсау парады аб тым, быц- 
цам да экзаменау можна падрых- 

! тавацца за З1—4 дні, перастаюць 
і сістзматьічна працаваць і, як пра

віла, заусёды правальваюць.
Хочацца перасцерагчы студэн

тау перших курсау ад падобных 
парад.

В. ПАУЛОВЇЧ.



П А Р Т Ы  Й  Н  А Е  
Ж Ы ЦЦЁ

УЗНЯЦЬ УЗРОВЕНЬ 
АРГАШЗАЦЫЙНА-ПАРТЫЙНАЙ РАБОТЫ

Захаванне узорнага парадку у 
партыйнай гаспадарцы — важны 
участак арганізацьійнай работы. 
Сакратары партийных арганіза. 
цый факультэтау павінньї праяу- 
ляць клопаты аб узорным парад
ку партийных спрау — гэта эле
ментарнее патраоаванне партый
най д ь і с ц ь і п л і н ь і . Партыйныя 
справы дапамагаюць правільна 
весці улік работы і з ’яуляюцца 
асновай для праверкі выканання.

У склад асноунай дакументацьіі 
факультзцкіх партийных аргані- 
зацыи павінньї уваходзіць наступ- 
ныя матэрыялы: 1. Планы рабо
ты партыйнай арганізацьй; 2. Пра- 
таколы партийных сходау, З.Пра- 
таколы пасяждэнняу партбюро; 
4. Матэрыялы па учоту комуні
стау, і 5. Планы работы комса- 
мольскай і профсаюзнай арганіза- 
цьш факультэта, а таксама даныя 
аб комсамольскім і профсаюзным 
актыве і інш.

План работы павінна мець 
кожная партийная арганізацьія.
П л а н — не фармальнасць. Ен не- 
абходны для паусядзённай рабо
ты данага калектыву. Але галоу- 
иае заключаецца не у тым, каб 
скласці добры план работы, а у 
рзалізацьіі пытанняу, прадуглед- 
жаных гэтым планам, ацэнкай 
якога могуць служыць толькі 
практычныя вьінікі.

План работы рэкамендуецца
зацвярджаць на партсходзе, каб 
прыцягнуць увагу комуністау да 
задач, што стаяць перад партый
най арганізацьіяй факулыэта.Ак- 
рамя таго вельмі важна ул *чыць 
заувагі комуністау па гэтаму
плану.

План павінен складацца з 3-х 
раздзелау: пасяджзнні партбюро, 
партсходы, партыйныя даручзнні. 
Акрамя гзтага рэкамендуецца
мець індьівідуальньї рабочы план 
сакратара партбюро.

У план партарганізацьіі уклю- 
чаюцца питанні партыйна-арга-
нізацьійнай і партьійна-палітьіч- 
най работы. Пры плаиаванні га- 
лоунае месца адводзіцца мера- 
прыемствам, якія забяспечваюць 
вьісокі узровень палітьша-вьіха-
ваучай работы, нармальны вучэб- 
ны працэс, комплекснае вырашэн- 
не навуковых праблем. У плане 
партарганізацьй павінньї знайсці 
адлюстраванне крытычныя заува
гі, якія выказваюць комуністьі на 
справаздачных і іншьіх партсхо-
дах.

Тым не менш, ва умовах наша- 
га універсітзта маюць месца не- 
сур’ёзныя адносіиьі да важней- 
шага мерапрыемства — партыйна- 
га сходу. Так, наприклад, спра- 
ваздачна-выбарчы сход на геола- 
га-геаграфічньїм факультэце быу 
праведзен на нізкім арганізацьш- 
ным узроуні. Былы сакратар тав. 
Акінчьіц не падрыхтавауся да 
справаздачы. У яго дакладзе ад- 
сутнічалі крытыка і аналіз рабо
ты партарганізацьіі факультэта.

Тав. Акінчьіц таксама -нічога не 
сказау аб задачах, што стаяць 
перад партыйнай арганізацьіяй. 
Натуральна, што лры такіх умо 
вах на сходзе не была разгорнута 
крытыка і самакрытыка недахо- 
пау. Такія фармальныя адносіньї 
да справаздачна-выбарчага схо 
ду зусім недапушчальны.

Другі приклад. На бійлага-гле- 
бавым факультэце партийны сход 
не праводзіцца ужо трзці месяц 
(з 10 верасня). Такое планаванне 
нельга прызнаць нармальным. 
Члены партбюро факультэта, у 
прьіватнасці сакратар тав, Палі- 
лау, у далейшым не павінньї мі 
рыцца з гэтым стаиовішчам. Трэ- 
ба зразумець, што пры такой па- 
станоуцы пытання перш за усё 
парушаецца прынцып унутрыпар- 
тыйнай дэмакратьи.

Партыйныя сходы павінньї пра
водзіцца не радзеіі аднаго разу у 
месяц, як гэта прадугледжана у 
Статуце КПСС. Зрыу тзрмінау 
правядзення партийных сходау — 
адно з праяуленняу парушэння 
унутрыпартыйнай дзмакратьіі.

Чарговыя пасяджзнні партбю
ро рэкамендуецца праводзіць два 
разы у месяц. Але можа узнік- 
нуць неабходнасць правядзення і 
нечарговага пасяджэння. Не трэ- 
ба перагружаць павестку дня; у 
яе неабходна уключаць пьітанні, 
загадзя падрыхтаваныя і праду- 
маныя.

У плане партыйнай арганізацьіі 
павінна знайсці месца важнейшае 
мерапрыемства — праверка вы
канання рашэнняу. Сакратар 
партбюро абавязан на кож
ным сходзе дакладваць комуні
стам аб вьїкананні рашэнняу па- 
пярэдняга сходу. Для  дзейснай

Лектарекая трупа БДУ ■
Пры камНэце комсамола 

БДУ створана лектарекая гру- 
\ па. Распрацавана тэматыка 
I лекцый.

Дням! на пасяджэнш лек- 
| тарскай трупы была абмерка- 

вана лекцыя «Маральнае аб- 1 
5 л1чча совецкага студэнта», | 
] якую падрыхтавау студэнт 

Вайтов1ч. Члены трупы тт. 
Сл1ж, Сцепаненка, Пятрэнка, 
Саучанка, ДИхайлава I шшыя 

> у  сва1'х выступлениях пры ана- 
' л!зе лекцьп адзначыл!, што 
| лекцыя т. Вайтов1ча батата цБ 
| кавым! фактам! 1 думками 

У гэтым навучальным годзе 
! студэнты-лектары прачытаюць {
’ на факультэтах лекцьп на са- 
1 мыя рознастайныя тэмы: аб 
| жыцщ 1 творчасц! выдатных 
| мастакоу, кампазНарау 1 
’ тсьменшкау, аб дружбе 1 ка- 
| ханш, аб маральным абл1ччы,
| аб прыгажосщ' чалавека 1 1н- 
! шыя.

А. СТАРАСВЕЦК1,

праверкі выканання неабходна 
прыцягваць шьірокія партыйныя 
масы. Аб рабоце партыйнай арга- 
нізацьіі трэба меркаваць не толь
кі па планах, а галоуным чынам 
па тым, як практычна выкон- 
ваюцца намечаныя мерапрыем- 
ствы.

А між тым, кантроль за выка- 
наннем рашэнняу — слабае мес
ца у рабоце партарганізацьш-

У плане неабходна прадугле- 
дзець пьітанні партийных дару- 
чэнияу і іх выкананне. Даручэн- 
ні комуністам даваць дыферэн- 
цыравана, з улікам узроуню іх 
падрьіхтоукі і здольнасцей. Такі 
падыход будзе садзейнічаць рос
ту членау і кандыдатау партьіі, 
праверцы іх дзелавых якасцей. 
Абавязкова дабіцца такога стано- 
вішча, каб у актыуную грамад- 
скую работу бьілі уцягнуты усе 
комуністи. Выхоуваць комуністау 
неабходна у духу высокай адказ- 
насці за даручаную справу, таму 
і рэкамендуецца вьшосіць на 
партбюро іх справаздачы аб гр.а- 
мадскай і вытворчай рабоце.

У план партыйнай арганізацьіі 
уключаць работу масавых арга- 
нізацьій — комсамольскай, проф
саюзнай і іншьіх не трэба. П ар
тийная арганізацьія імі паусядзён- 
на кіруе, але комсамольскія і 
профсаюзныя работнікі абавяза- 
ны самі планаваць сваю работу, 
зыходзячы з плана партыйнай ар- 
ганізацьіі.

У дадатак  да плана партыйнай 
арганізацьіі неабходна мець спе- 
цыяльны план палітьїка-вьіхавау- 
чай і культурна-масавай работы 
факультэта. Ен складаецца на се
местр, грунтуючыся на планах 
партыйнай, комсамольскай і проф
саюзнай арганізацьій. Семестравы 
план па факультэту складаецца 
сумесна з дэканатам і партбюро 
пры удзеле комсамольскага і 
профсаюзнага актыву.

Парткому універсітзта мэта- 
згодна было-б праводзіць рэгу- 
лярныя рэйды па-праверцы выка
нання планау факультзцкімі арга- 
нізацьіямі. Разам з тым, трэба 
аказваць рэальную дапамогу са- 
кратарам і членам партбюро у 
складанні планау, а галоунае—• 
праводзіць іх у жыццё. Небходна 
таксама наладзіць пастаянны аб- 
мен вопытам работы факультзц
кіх партийных арганізацьш як 
праз друк універсітзта, так і у 
парадку пастаноукі справаздач 
сакратароу на пасяджэннях парт
кома з прыцягненнем партыйнага 
актыву.

У далейшым неабходна усямер- 
на развіваць і павышаць узровень 
арганізацьійна-партьшнай работы 
ва універсітзце. Пры гэтых умо
вах партийная арганізацьія даб’- 
ецца значных поспехау у выра- 
шзнні адказных задач, што ста
яць перад універсітзтам.

О. Н. АНДРУШЧАНКА, 
нам. сакратара парткома БДУ.

Ш с ь м ы  у  р э д а к ц ы ю

Д Ы П Л О М Ы  Б Е З  М А Т Э Р Ы Я Л А У
Дыпломная практика, акра

мя багатага практычнага во- 
пыту, павінна даць студэнту 
не менш оагаты матэрыял для 
напісання дыпломнага праекта. 
Таму на практику студэнт- 
Д Ы П Л 0М Н 1К  павінен ехаць з 
дакладным і ясным уяуленнем 
аб той рабоце, якую яму прад- 
стаіць правесці, з цвёрдым ве- 
даннем сваіх задач.

Іменна ад гэтай апошняй 
практьікі студэнт павінен узяць 
усё, што дапаможа яму стаць 
поунацэнным спецьіялістам.Так 
уяулялі практику мы, студэн- 
ты. Добрае правядзенне прак
тьікі патрабуе дакладнай яе 
арганізацьп і кірауніцтва з бо
ку кафедр. Рзчаіснасць, ад- 
нак, абвергла нашы уяуленні.

Перад ад ’ездам на практи
ку быу сабран якісьці сход. 
З прычыны таго, што аб сходзе 
не было аб ’яулена, многія сту- 
дэнты ужо вьіехалі, а другія 
бьілі заняты зборамі. Ад’язд- 
жаючы на практику, некато- 
рыя студэнты нават не ведалі 
сваіх кіраунікоу.

Што рабіць на практыцы? 
Які збіраць матэрыял? Аб гэ
тым не было дакладнага і яс- 
нага уяулення.

Пакідаючьі універсітзт, мы 
цвёрда помнілі толькі адно: 
трэба прьівезці пабольщ узо- 
рау і білетьі для апраудання 
выдаткаваных грошай.

Студэнты раз'ехаліся.
Ва універсітзце стала спа- 

койна. Студэнты далёка і не 
надакучаюць выкладчыкам. 
Прауда. у апошніх часамі за-

гаворвала сумленне аб тым, 
што яны абяцал1 пабываць у 
студэнтау, паглядзець, дапа- 
магчы, пара1ць. Але паспра- 
буй злав!ць студэнтау, кал! 
яны, як вецер, носяцца па па
лях. I думаюць нашы выклад- 
чык1; «Ер не паслаць студэн- 
там дадатковыя 1иструкцьй па 
збору матзрыялу на перадды- 
пломнай практыцы? Не бяда, 
што яны не атрымал1 асноу- 

ных шетрукцый..» I паслалЯ 
Студэнты, што пpaxoдзiлi 

практику у Беларус! (а !х 
амаль палав1на), не змагл! са- 
браць матэрыял для дыпло- 
мау: тыя работы, яшя право- 
дз1л1ся у Беларус1, наогул не 
адпавядаюць патрабаванням, 
прад’яуляемым да нашай пе- 
раддыпломнай практыю. Мы 
не змап!и пазнаём1цца тут н! з 
горным! работам!, ш з меха- 
шчным бурэннем.

Прайшоу месяц заняткау, 
выкладчыкч нешта робяць, 
нешта прыдумваюць, каб даць 
нам магчымасць нап!саць ды- 
плом. Але справа не кранула- 
ся з месца. Акрамя таго няма 
пакоя, дзе-б магл1 займацца 
дипломниц, няма шл!фаваль- 
ных станкоу I пават няма кч- 
раун!коу дыпломных праек- 
тау.

У дыпломе, як у фокусе, зб\- 
раюцца усе нашы веды. Па- 
куль фокус расплыучаты. А 
трэба, каб ён быу дакладным.

М. МАГ1ЛЕВ1Ч,
В. ДЭЙКО,

Р. КРЫВАДУБСК1,
А. ВАХОУСК1.

П Д В Е Т Р У  І В А Д З Е  —  С В А Б О Д У
«Сонца, паветра і вада — 

нашьі лепшьія сябрьі!» Каму 
не вядомьі гзтьія словьі з пес
ці? Нам здаецца, што толькі 
работнікам гаспадарчай маст
кі універсітзта.

Што датьічьіцца сонца, то 
яно не падначалілася уладзе 
апошніх.

А вось паветра і вада ака- 
заліся у ролі падначаленьїх.

Ужо колькі гадоу у спар- 
тььуньїх залах няма вемтьілята- 
рау. Свежаму паветру тут ува- 
х'од строга забаронен! А як яно

гіатрзбиа нам — спартсменам 
Пазбауленьї мьі магчьімасці і 
лрьшяць душ пасля трзніроу- 
кі. Аказваецца, і вада строгг 
нарміравана у нас ва універ
сітзце.

Хочацца, каб гзтьія ісцінь 
зразумелі душой і езрцам 
т. Бярззін і некаторьія іншьія.

Тадьі і паветра, і вада бу- 
дуць свабодна цьіркуліраваць 
там, дзе їх чакаюць з такім 
нецярпеннем.

Пісьмо падпісалі 22 сту- 
дзнтьі-спартсменьї.

ПА СЛЯДАХ НАШЬІХ ВЫСТУПЛЕННЯУ

«Калі адсутнічае пачуццё ад- 
казнасці»—пад такім загалоукам 
у № 24 нашай газеты быу зме- 
шчан артыкул, у якім крытыка- 
валіся паводзіньї удзельиікау 
драматычнага калектыву. На па
сяджзнні рэктарата разглядалі- 
ся факты, аб якіх гаварылася у 
нашым артыкуле. Рэктарат вынес 
наступнае рашэнне:

Студэнтау В, Внукава, Э. Глеб-

выключыцька і Р. Маленчанка 
з універсітзта.

Аспіранту Л. Тамільчьїку, сту- 
дэнтам Г. Кандрашовай і В. Гар- 
каваму аб’явіць строгую вымову.

Кірауніку драматычнага калек
тыву К. Л. Рутшэйну за няпра- 
вільнае выхаванне членау драм- 
калектыву, дапушчэнне заганнай 
практнкі калектыуных п’янак і 
асабістьі удзел у іх—аб’явіць 
строгую вымову.

У гэтым годзе геолап III курса павшны 
был! праходзщь сваю першую вытворчую 
практыку. Упершыню нашы студэнты раз’- 
ехал!ся у розныя кутк! Саюза: у Куйбы-
шэускую вобласць, на Украшу, на поу- 
дзень Беларуси на Урал.

Я 1 некальк! ма!х аднакуренжау был! ук- 
лючаны у састау уральскай геалаг!чнай 
экспедыцый Задачай экспедыцьи было аз- 
наямленне з найбольш щкавым! месцана- 
раджэнням! карысных выкапняу Урала ! ад- 
бор узорау для камплектавання аддзела 
карысных выкапняу нашага мшералапчна- 
га музея.

Нам прадстаяла у агульнай складанасц! 
праехаць каля 10 тыс. кшометрау, наве- 
даць 60 месцанараджэнняу на поуночным, 
сярэдн!м I по^днёвым Урале.

«БЕЛАРУСК! УН1ВЕРС1ТЭТ»
2 стар. 25 лктапада 1955 года.

І вось Урал. Засталіся ззаду Мінск, шум- 
| ная, многалюдная Масква і вялікая Волга. 
| Поезд пятляе па схілах гор, пакрытых гу- 
I стым, хвойным лесам.

Салікамск сустрэу нас бельїмі начамі І 
І мноствам машкары. Горад размешчан на 

левым беразе ракі Усолкі, вада у якой має 
марскі прысмак. У Салікамску пабьівалі 
на буйнейшым у Саюзе калійним кампіна- 

! це, аглядзелі старажытныя будовы вотчы- 
■ ны Строганавых, пабьівалі у краязнаучым 
музеі. Асабліва нас цікавілі матэрыялы аб 

I Ермаку. Адсюль, з Салікамска, пачау ён 
і свой пераможны шлях заваявання Сібірьі. 

Пасля адбору і адпраукі узорау калій
них солей мы накіраваліся праз Молатау, 
Кунгур, Первауральск на Свердлоуск. Па 
дарозе наведалі рад месцанараджэнняу да- 
ламіта, гіпса-сіленіта, медзі, тытана, маг- 
ніта, храміта. Наведалі видатную Кунгур- 
скую пяшчэру у Кунгуры, у Красным Ясы-

ле знаёмш!ся з работай ураль- 
ешх «умельцау»—рэзчыкау па 
каменю.

У Свердлоуску мы крыху ад- 
пачыл!, ! пачалася самая цяж- 
кая ! самая важная частка на
шага маршрута — «Поуночная 

пятля». Тут мы наведал! ме- 
сцанараджэнн! медз!, азбеста, 
магр.еддта, н!келя, пабывал! на 
выдатным золатарудным ме- 
сцанараджэнн!, месцанара- 
джэнн! каштоуных каменняу. 
Надвор’е мала спрыяла нам— 
увесь час л!у дождж. Часта цэ- 

’ — "  лым! дням! даводзшася ехаць 
праз густы лес, што складауся 

з бярозы, п!хты, л!сцвен!цы ! кедру.
Поуднёвы Урал сустрэу нас сонечным^, 

цёплым надвор’ем. Першы прыпынак быу 
у выдатным 1льменсгам запаведшку. Гэта 
адз!ны у свеце куток прыроды, дзе на не- 
вялшай параунауча плошчы сканпэнтрава 
ны розныя горныя пароды ! дзесятк! мше- 
ралау—ад звычайных, часта сустракаемых, 
да найскладанейшых па свайму зймпнаму 
саставу. Зараз нам вядома 145 м!нералау, 
з !х 30 упершыню на зямным шары зной- 
дзены у 1льменьск!х гарах.

Яшчэ з даун!х часоу 1льмены вядомы як 
рэдкая «кладоука». Тут здабывалшя _ вы- 
датныя уральск!я самацветы. Помн!кам! 
тых часоу застал!ся старыя капальш, рас- 
юданыя па усёй тэрыторьп запаведн!ка. 1х 
нал!чваюць болыи за 150.

Распраиоую горных багаццяу 1льмен вя̂ - 
л!ся па-грабежн!цку, па-зладзейску. Толью у

гады Совецкай улады гэтая уральская 
скарбн!ца была узята пад ахову дзяржавы. 
Спецыяльным дэкрэтам ад 14 мая 1920 г. 
СНК СССР за п одтсам  В. I. Ленша па- 
станав!у аб’явщь 1льмекск!я горы Дзяр- 
жауным мшералапчным запаведн!кам. Ця- 
пер тут працуе в я л ш  калектыу навуковых 
работн!кау, яшя вывучаюць багацщ 1льмен- 
ск1х гор.

1льменсюя горы ! прымыкаючыя да  IX 
месцы надзвычай жывап!сныя. 3  вяршыш 
1льмен-Тау адкрываецца цудоуны краявщ 
на дзесятк! кшометрау вакол, на азёры 
Вял!кай ! Малой ГОсегач, Чэбаркуль, Ар- 
гаяш, М 1асова ! !нш. На по^нач ад 1льмен- 
Тау цягнецца зялёная града Ельменсгах гор, 
на поудзень цямнеюць горы Поуднёвага 
Урала, на захадзе узшмаюцца вяршын! 
Урал-Тау, а далёка на усход рассц1- 
лаецца вял!кая С1б!рская раун!на.

Правёушы у запаведн!ку 5 дзён, мы пра- 
цягнул! наш маршрут на поудзень. «Поуд- 
нёвую стралу». куды уваходз1Л1 месцана- 
раджэнш гары Магн!тнай, С1бая, Хрусталя 
! раду !ншых, мы апрапоувал! амаль да 
канца нашай практик!. Тут мы таксама 
б а ч ь т  вельм! многа ш'кавага, пазнаём!л!ся 
з багацейшым! месцанараджэнням! хру
сталя, лсалеза, медз!. Лепшыя узоры гэтых 
парод был! адпраулены нам! у М!нск.

Усюды, дзе мы тольк! спынялюя, нам, 
пасланцам Беларус!, аказвал! самы цёплы 
прыём, знаёшл! нас з г1сторыяй гэтага 
багацейшага краю, ! прымал1 самы гарачы 
удзел у нашым паусядзённым жыцц!.

Г. ДАМ1Н1КОУСК1,



У 1955 годзе адзначаюцца знамянальныя , як адзначау паэт,—можна было улавіць 
гадавіньї Андэрсена, Шылера, Сервантэса, 1 пэуныя маральныя імкненні і пэуную 
Уітмзна і Міцкевіча, што — як падкрзсліу ідзю, вобразна перададзеную простым 
Сусветны Совет Міру — «дазваляе народам людам». Па думцы сучаснага поль- 
аб’еднацца, нягледзячы на граніцьі, каб ад- скага літаратуразнауцьі М. Яструиа, гэ- 
даць належнае тым пісьменнікам, мастакам таму абраду Міцкевіч надау агульна- 
або вучоным, якія ^збагацілі іх агульны чалавечае значэнне. Паказальна, што з ча- 
здабытак». сам пазт, пачаушы з успамінау аб сябрах-

Няма у польскай 
літаратурьі больш 
значнага імя, чым 
імя Адама Міцкеві
ча, які, паводле слоу 
А. М. Горкага, «выя- 
віу дух народа з 
найбольшай прыга- 
жосцю, сілай і па\?- 
натой».

Міцкевіч нарадзіу- 
ся на Новагрудчыне, 

і у Беларусі, і хоць на
зывав сваю радзіму 
«Літвою», але пра- 
цоуны люд, ся род 
якога ён жыу, быу 
беларускім. З захап- 
леннем слухау єн 
народныя казні і пес- 
ні. Рамансы і балады 
юнака-паэта адзна- 
чаны падзагалоука- 
камі «з народнай 
песні», «з літоуска- 
га», «украінская б а 
лада».

філарзтдх, арышта- 
ваных у 1823 годзе, 
украплівае у свой 
расказ і пафасна- 
драматычныя. сцэны- 
уражанні ад сустрзч 
з рускімі рэволюцыя- 
нерамі і, нарзшце, 
водгукі на польскае 
паустанне 1830 - 
1831 гг.

Завяршэннем паз- 
тычнай дзейнасці 
Міцкевіча з ’явілася 
яго пазма «П анТ а-  
дзуш», задуманая 
першапачаткова як 
ідьілія у духу гё- 
тэускай «Германа і 
Даратзі». Гзта «цу- 
доунейшая рзч», па 
словах Гогаля. У ёй 
немалое мєсца зай
має і пзунае люба- 
ванне сеймамі і сей- 
мікамі,некаторая зс-

і Міцкевіч „Б арацьбу з а  н е за -  
/ леж насць Полыичы, ус ю  сваю  
; бязм еж н ую  адданасць сп раве  
> н а ц ы ян альн ага  вы зва л е н н я . . .  не-  
і р а з р ы у н а  з в я з а у  з  барацьбой  з а  
<; с о ц ч я л ь н а е  вы звален н е ,  з  пера-  
; м огай  соцы яльна - вы зва л ен ч а й  !
(, барацъбы ін ш и х  н а р о д а у ,  з  п е-  )
І р а д а в ь ім і  г р а м а д с к ім і  ід зя м І“. і 

і     Б. Б Е Р У Т  І

н е У м і р у ч а я
С П А Д Ч Ы Н А

Жыццё, творчасць і грамадска-палі- 
тычная дзеїіпасць вялікага польскага паз- 
та-рэволюцыянера Адама Міцкевіча пры- 
цягваюць да сябе увагу шматлікіх даслед- 
чыкау у розных краінах свету. Але нягле
дзячы на тое, што работа па вывучэнню 
спадчыны Міцкевіча зядзецца ужо звыш 
стагоддзя, многія важныя пьітанні, звяза- 
ныя з ёю, не атрьімалі да гзтага часу на- 
лежнага навуковага асвятлення. Справа у 
тым, што рэакцыйнае буржуазнеє літарату- 

і-^азнауства і крытыка імкнуцца вьітравіць 
з творау Міцкевіча іх пякучы соцыяльны 
змесг, пазбавіць іх баявога рэволюцыйна- 
га духу, заглушыць праходзячыя праз усю 
творчасць паэта матызы палымянага вы- 
крыцця дэспатызму і соцыяльнага уціску, 
матывы барацьбы за дружбу і рэволюцый
ны саюз паміж народамі.

Зусім інакш ставяцца праблемы класіч- 
най спадчыны ва умовах соцьіялізма. Тут 
яна набывае новее жыццё і усеагульнае 
прызнанне. Вучоныя і літаратуразнауцьі 
Совецкага Саюза і краін . народнай дэма- 
кратьй, а таксама прагрзсіуньїя зарубеж 
ный даследчьїкі.працуючьія над вывучэннем 
творчай спадчыны Адама Міцкевіча, рас- 
крываюць непераходзячае значэнне яго 
творчасці для працоунага чалавецтва, да- 
памагаюць народам глыбей пазнаць і лепш 
ацаніць сваё духоунае багацце.

Распрацоуку адной з праблем спадчыны 
Міцкевіча — яго грамадска-палггычных по- 
глядау — я паставіу мэтай сваёй канды- 
дацкай дьісертацьіі. Па выкананню гэтай 
работы мною ужо зроблены першыя крокі. 
Вялікую дапамогу аказваюць мне дарагія 
таварышы з Народнай Польшчы—студэн- 
ты нашага універсітзта В. Юзвюк, Э. Гжан- 
дзеля і іншьія. Дзякуючы ім, я набыу тво- 
ры Міцкевіча у арьігінале, — у тым ліку 
дзесяць тамоу юбілейнага выдання тво
рау паэта, якое ажыццяуляецца на яго ра- 
дзіме. а таксама некалькі кніг аб жьіцці і 
творчасці Міцкевіча.

Перачытваючы сёння творы Адама Міц
кевіча, я зноу і зноу адчуваю моц яго 

.творчасці, прыгажосць і сілу польскай мо- 
%ы, атрьімліваю велізарную эстэтычную 
асалоду. Я успамінаю выдатныя строфы 
«Оды да маладосці» і урьіукі з «Пана Та- 
дзуша», якія я вывучыу напамяць яшчз 
у 10-гадовым узросце. Але раней, ва умо
вах панскай Польшчы, я, як і мае сябры з 
рабочых і сялянскіх сем’яу, не мог кары- 
стацца усім багаццем творчасці Міцкеві
ча і і і і ш ь і х  польскіх пісьменнікау-класі- 
кау. Толькі Совецкая улада стварыла нам, 
дзецям працоуных былой Заходняй Б ела
русі, усе магчьімасці для вывучэння твор
часці нашага любімага паэта. Толькі пера- 
мога народнай улады у Польшчы зрабіла 
творы Міцкевіча здабыткам шьірокіх на
родных мас. Надыйшоу той час, аб якім 
марыу вялікі паэт. Кнігі яго чытаюць і пад 
дахамі гарадскіх камяніц, і пад вясковьімі 
стрзхамі.

Ужо юнацкая «Ода да маладосці» Міц
кевіча адьіграла ролю гімна цзлага пака- 
лення. Падхопліваючьт шьілераускі вокліч 
«старое гіне», Міцкевіч тут пісау:

«Здравствуй, ранняя зорька свободы! 
Солнце спасенья грядет за тобою!»

У паэме «Гражына» Міцкевіч малює 
літвінку-патрьійтку, якая палічьіла за леп- 
шае памерці, чым марнець пад пятой во- 
рага. Вобраз Гражыны—адзін з выдат- 
ных вобразау еурапейскай паззіі рзволю- 
цыйнага рамантызма.

Сапраудная народнасць і шчыры лірьізм 
зборніка «Балады і рамансы» знаходзяц- 
ца у цяснейшай сувязі з праходзячым праз 
увесь зборнік матывам пратэсту супраць 
прьігонніцтва, пратзсту, які патрабавау ад 
польскага паэта пачатку XIX стагоддзя вя- 
лікай смеласці.

Пяцігадовае прабыванне вялікага поль
скага паэта у Расіі з ’явілася школай палі- 
тычнай барацьбы і паглыблення эстэтыч- 
ных поглядау. І. Казлоу тонка зауважыу 
Одьінцу — сябру Міцкевіча: «Узялі мы яго 
у вас моцньш, а вяртаем магутньїмі»

У Расіі Міцкевіч узняу сцяг нацыяналь- 
на-рэволюцыйнай паззіі яшчз вышэй ства- 
рэннем паэмы «Конрад Валенрод», якая 
акрыляла многіх патрыётау паустання 
1830—Зі гг. Вялікі польскі паэт бачыу выра- 
таванне айчыны не у адасабленні, а у еднан 
ні з народамі Е\/ропы, якія змагаюцца су
праць тьіранау.Міцкевіч пераканана шукає 
у свабодзе для свайго народа прагрэсу для 
чалавецтва. Змагаючыся супраць пропаве- 
дзей як нацьіяналістау, так і касмапалітау. 
Міцкевіч быу адным з тварцоу рэволюцый- 
на-дэмакратычнага лозунга—«За вашу і на
шу свабоду». Пушкін успамінау:

... Он говорил о временах грядущих, 
Когда народы, распри позабыв,

В великую семью соединятся...»
Гзта і зрабіла Міцкевіча, па словах Бе- 

рута, вялікім рэволюцыянерам Польшчы.
У «Дзядах» самасвядомасць паэта «уяу- 

ляла сабой, паводле сло^ А. М. Горкага, 
як бы туга скручаную хартыю, якая спісана 
уражаннямі гістарьічнага быцця яго племе- , 
ні, яго продкаіі». «У голасе гэтых продкау,— І

тэтызацыя апошніх экземплярау шляхты. 
Аднак, як адзначае М. Рьільскі, вялі
кі паэт Польшчы разумев цану гэтых ба- 
коу яе жыцця, бачачьт у іх адыходзячую 
$ мінулае Польшчу. Блізкі сябра Герцзна 
рэволюцыйны дзмакрат Ворцзль назвау 
пазму помнікам, «пакладзеным рукой генія 
на старую шляхецкую Польшчу».

Пасля «Пана Тадзуша» Міцкевіч пакінуу 
заняткі паззіяй для гісторьіі, публіцьістьікі 
і літаратуразнауства. Адным з першых 
Міцкевіч распрацавау курс лекцьііі па гіс- 
торьіі славянскіх літаратур і звярнуу ува
гу мыслячай Еуропы на іх своеасаблі- 
васць.

У сваіх лекцыях, змяшчаушых супярзчлі- 
выя сцверджанні аб месіянстве поль
скай нацьіі. Міцкевіч дазволіу сабе асу- 
джзнне афіцьіяльнага каталіцтва, і чытан- 
не іх было спынена французскім урадам. 
Але Міцкевіч не адклау пяра у бок: «Жы- 
ву адной надзеяй, — пісау ён, — не лягу у 
труну з бяздзейна складзеньїмі рукамі».

Рэволюцыйны уздым 1848 года дапамог 
Міцкевічу, як і многім буйным еурапей- 
скім паэтам, перамагчы сумненні, вызва- 
ліцца з-пад уплыву містьікі Тавянскага.

Пазт фарміруе у Італіі польскі легійн і у 
супярзчлівейшьіх «Кнігах народа польскага 
і пілігримства польскага» імкнецца указаць 
патрыётам Польшчы іх інтзрнацьіянальньї 
абавязак: «дзе толькі ёсць прыг^ечанне 
свабоды у Еуропе і барацьба за свабоду. 
там ідзе барацьба за радзіму, і у гэтай ба- 
рацьбе абавязаны змагацца усе».

Міцкевіч стварае і рздагуе орган поль
скай рэволюцыйнай дзмакратьіі—газету 
«Трыбуна народау», у якой выкрывае еу- 
рапейскую рэакцыю і прапагандуе ідзі рэ
волюцыйнай салідарнасці народау.

Поуны глыбокага сзнсу той факт, што у 
новай, Народнай Польшчы газета «Три
буна люду» у перадавым артикуле, пры- 
свечаным Адаму Міцкевічу, піша аб ім як 
аб народным паэце, вяшчальніку рэволю- 
цьіі, барацьбіту за справу еурапейскага 
прагрэсу і дружбу паміж усімі наоотамі

Дацэнт Д . Е. ФАКТАРОВІЧ.

ї „ . . .  Міцкевіч, Г ёт э і Ш ы лер  
І уз н о с іл іс я  выш эй з а  у с ё  т ады,  
( к а л і  іх  а к р ы л я л а  т ворчасць  

к а л е к т ы в у ,  к а л і  яны ч з р п а л і  
( нат хненне з  в ы т о к а у  народнай  

п а з з і і ,  б я з м е р н а  гл ы б о к а й ,  не
зл іч ен а  розн аст ай най , моцнай і 
м у  драй

А. М. ГОРКІ

Т Р Ы Б У Н  Н А Р О Д А У
Совецкаму чытачу Адам Міцкевіч вядо- 

мы, перш за усё, як пазт і грамадскі дзе- 
яч. А між тым, ён доугі час быу рэдакта- 
рам газет «Польскі пілігрьім» і «Трибуна 
народау», напісау такія вострыя публіцьі- 
'стычыыя творы, як «Кнігі народа польска
га і пілігрьтмства польскага», «Гісторьія бу- 
дучьіні», «Гісторьія Польшчы». У сваіх ар
тикулах Міцкевіч рэзка крытыкавау бур
жуазны лад сучасних яму Францьіі, Англіі 
і Злучаных Штатау Амерьікі, падтрьімлі- 
вау рэволюцыйныя вьіступленні народау 
розных краін Еуропы, сцвярджау, што гра- 
мадствам будучага з ’явіцца ссцьіялістьіч- 
нае грамадства, а шлях да яго ляжыць 
праз усенароднае паустанне. Публіцистич
ная спадчына вялікага польскага паэта 
дазваляе нам больш дакладна уявіць яго 
філасофскія, соцыяльныя і эстэтычныя по
гляди.

Вось чаму я рашыу сваё дычломнае да- 
следаванне прьісвяціць тзме «Міцкевіч-пуб- 
ліцьіст». Распрацоука гзтага питання вель- 
мі складеная, але у тоіі-жа час і вельмі па- 
чзсная задача. Ні у рускім, ні у польскім 
літаратуразнаустве няма прац па гэтай тэ- 
ме. Большая частка публіцистичних, тво
рау А. Міцкевіча яшчз не перакладзена на 
рускую мову. Артикулы паэта часамі вель
мі супярзчлівьія. Улічьіушьі усё тэта, я па- 
.чау працаваць над дипломним даследаван- 
нем яшчэ у канцы мінулага навучальнага 
года. Вялікую карысць принесла мне зна- 
ёмства са сховішчамі бібліятзкі Вільню- 
скага універсітзта, дзе калісьці вучыуся 
паэт. Зараз у мяне сабран значны матэры- 
ял аб публіцьістьічнай дзейнасці Адама 
Міцкевіча, палымянага трыбуна дружбы 
народау.

А. МАЛЬДЗІС. 
студэнт V курса аддзялення журналі
сти кі.

А. МІЦКЕВІЧ

С М Е Р Ц Ь  П А Л К О У Н І Н А
Пад дрымотнаю пушчы аховай 
Стау паустанцау атрад, спачывае,
А у хаце старой лесніковай 
їх палкоунік ад ран памірае.
З блізкіх вёсак прьібеглі сяляне,
Пра здароуе з слязамі пытаюць.
Быу, відаць, у вялікай пашане.
Калі усе па ім моцна уздыхаюць.
Перад смерцю палкоунік ж адає  
Свайго сябра, каня свайго убачыць,
Хто у бойках суровых бывае,
Знає той, што у іх конь добры значыць. 
Загадау, каб прьшеслі і зброю 
Ды мундзір не забьілі стралецкі, 
Развітацца, як трэба герою,
Ен жадає, як мужнь: Чарнецкі.
Ледзь каня з хаты вьівесці успелі,
У яе зайшоу-ксёндз для малітви—
І салдаты ад жалю збялелі,
Як яны не бялелі і у бітвах.
Н а’т Касцюшкі старыя салдаты,
Што без слёз сваю кроу пралівалі, 
Зараз горка, як дзеці, рьгдалі 
Н а каленях усе сярод хаты.
У капліцьі адзвонена рана,
Удаль дружьша паустанцау спяшае,
Бо ужо рускімі лес той забраны,
Труп героя люд бачыць жадає.
Змоук. На лаве навек спачывае.
Сядло й бурка тут пад галавою.
У руках крыж і вінтоука з сабою.
Хоць палкоунік у салдацкім адзенні,
Твар дзявочы... Прыгледзься хвіліну: 
Грудзі пышныя... Ах, то-ж дзяучына, 
Што паустанцау на бой уздымала, 
Гераіня—лігоука удалая.

Пераклад студэнта А. ЛІСА.

«БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» 
З стар. 25 лістапада 1955 года

Аспірант А. КЛЯУЧЭНЯ.

На адкрытай ва універсітзце выстауцы, 
прысвечанай жыццю і творчасці Адама М іц
кевіча, экспанаваны рздкія вид анн і творау паэ
та—  фотакопіі рукапісау паэмы  «Пан Тадзуш» 
і першае выданне гзтага твора на беларускай  
мове у  перакладзе В. І. Дуніна-М арцьінкевіча.

На здымку: студэнты з  П ольскай народнай  
рзспублікі, як ія  у  гэтым годзе паступілі у  наш  
універсітзт, Н. М укасей, Л . Ф іліпік і Ш. Раман- 
чук за разглядим  рздкіх вы данняу творау 
А. М іцкевіча.

Фото Г. Прьіваловіча.
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Фельетон СЯРОД БЕЛ АГ А ДНЯ
Самая цікавая старонка гі- 

сториі жыцця нашага героя 
пачынаецца, бадай, з таго ча
су, калі ён паступіу на гіста- 
рычны факультэт. Яна пачы
наецца даволі патаемна і сум
на.

Не, не звінелі тады медныя 
трубы, не грьімелі залпы гар
мат і сотні рознакаляровы> 
ракет не асвятлялі універсі- 
тзцкі гарадок, а усё адбыва- 
лася як «па шчупаковаму з а 
гаду».

Вьіпускнік Аршанскай сярэд- 
няй школы № 1 Леу Стасевіч, 
не прайшоушы па конкурсу, 
быу залічан у лік студэнтау 
I курса. Як гэта адбылося? Га- 
вораць рознае. Але на больш 
правильным шляху стаяць тыя 
людзі, якія сцвярджаюць так: 
на адным канцы дроту сказа- 
лі пару цёплых слоу у тэле- 
фонную трубку, а на другім 
канцы словы пачулі і, пала- 
жыушы руку на сэрца і зра- 
біушьі вывад, што справа не 
церпіць адкладу, чьірканулі 
чорным па беламу—залічьїць.

Чаму гэтаму юнаку услалі 
дываном дарогу у універсі- 
тэт? Можа таму, што калі-б 
ён не паступіу вучыцца, навука 
у яго асобе пацярпела-б вялі- 
кую страту? Скажам проста— 
не, і звернемся да фактау. Атэ- 
стат сталасці ацэньвае веданне 
гісторьй Стасевічам словамі 
Н. В. Гогаля: «Эх, тройка! Пти
ца тройка!» А загад па універ- 
сітзту ад 14 сакавіка 1955 го
да проста гаворыць: «За не-
дастойныя паводзіньї у ауды- 
торьіі № 54 і паломку мзблі 
абвясціць вымову...» Гэта пер- 
шыя ацзнкі здольнасцей Ста- 
севіча.

Праз некаторы час на гіста- 
рычным факультэце зноу пача- 
лася сумная гісторьія. А здары - 
лася так. Студэнт Стасевіч за- 
ставауся студэнтам, хадзіу на 
лекцьй, займауся лёгкай атле- 
тыкай, і урэшце пачау 
плаваць, ды не толькі пла- 
ваць, а нават і раз-по-разу 
глыбока ныраць, Нырнуу і вы- 
плыу, выплыу і нырнуу. 
Што-ж, плавание — нядрэнны 
від спорту, але гледзячы дзе і 
калі. Пасля першага нырання 
Стасевіча у гісторьш стара- 
жытнага свету зкзамінатар 
вымушан быу перайсці Рубікон 
і перавесці яго у арду ганеб- 
ных двоечнікау. Другое круг- 
лагадавое плавание і ныран- 
не Стасевіч зрабіу у замеж-

ную мову. І тут першы блін ко
мам пайшоу—выкладчык паса- 
дзіу яго на парку вараных...

Зашумела і загуло тады у 
дзканаце гістарнчнага фа- 
культзта. Колькі клопатау па- 
явілася! Паляцелі цыркуляры 
з дэканата у рзктарат, а ін- 
струкцьіі—з рзктарата у дзка- 
нат. Тройчы узнімалася пы- 
танне аб вьіключзнні Стасеві
ча з універсітзта, і тройчы впу
скалася гэтае пытанне уніз, а 
студэнт і па сйнняшні дзень 
не пагасіу акадзмічную запа- 
зычанасць. А на чацвёрты раз 
Стасевіч стаяу перад супра- 
цоунікам міліцьіі і без нажа 
рэзау яго:

— Допыт вядзі асцярожней, 
я дружу з дачкой высокапа- 
стауленай асобы. Няёмка можа 
атрымацца.

І сапрауды вельмі няёмка 
можа атрымацца, калі улічьіць 
тое, што аднойчы сярод бе- 
лага дня у кішзню Стасевіча 
пранікла пяць чужых гадзін- 
нікау. Так, трапілі на самай 
справе. Самі-ж ведаеце — ад- 
ной з асаблівасцей добрых га- 
дзіннікау з ’яуляецца тое, што 
яны умеюць хадзіць. Ну вось, 
хадзілі, хадзілі і заблудзіліся, 
трапілі у кішзню і вымушаны 
бьілі танцаваць пад чужую 
дудку. Нічога звышнатураль- 
нага.

Але (на бяду Стасевіча) 
гаспадары гадзіннікау кінуліся 
у пошукі. Сюды-туды, няма. 
Бьілі у чамаданчыках і зніклі. 
Куды? Розуму нельга было 
дабраць. Гаспадары (пяцё- 
ра дзяучат-спартсменак) звяр- 
нуліся да Стасевіча.

Калі запьіталіся, чаму крау 
гадзіннікі, дык ён, як стрзля- 
ны верабей, амаль скептычна 
адказау:

— Што вы, што вы, у мяне 
грошай куры не клююць, а вы 
так гаворыце. Не мазольце 
вочы!

А на другі дзень ужо узяу 
яго страх і ён, абы усё было 
шыта-крыта, прасіуся:

— Вы толькі не выносьце 
смецця з хаты. Адзін гадзін- 
нік я вярну, а за астатнія з а 
плачу грошы.

На самай справе, што-ж тут 
такога, калі і зараз чуюцца 
тэлефонныя званні у кабі
нетах універсітзта? Няхай зво- 
няць! Гэта-ж зусім не пера- 
шкаджае вьіправіць дапушча- 
ную памылку.

В. ЧАРЭШНЯ.

Людзі універсітзцкага 
калектьіву

І 8Е П Р А Ц А —“ А Д Н А З Н А Я

Першая руская  рэволюцыя 
I Л. Н. Талетой

Споунілася 45 год з дня смерці 
вялікага рускага нацыянальнага 
генія—Льва Нікалаевіча Талстога. 
У канцы гэтага года споуніцца 
50 год першай рускай рзволюцьіі 
1905 года.

Упершыню у гісторьй сусветнай 
грамадскай думкі і навуковага 
літаратуразнауства супастауленне 
імя вялікага пісьменніка з рзволю- 
цыяй зрабіу В. І. Ленін.

Ленін пісау аб Талстым: «Яго
сусветнае значзнне, як мастака, 
яго сусветная вядомасць, як мы- 
сліцеля, і тое і другое адлюстроу- 
вае па-свойму, сусветнае значзнне 
рускай рзволюцьп... Талстой здзіу- 
ляюча рзльефна увасобіу у сваіх 
творах—і як мастак, і як мьіслі- 
цель і прапаведнік—рысы гіста- 
рычнай своеасаблівасці усёй пер
шай рускай рзволюцьй, яе сілу і 
яе слабасць».

Па вызначэнню Леніна, Тал
стой—геніяльньї пісьменнік, які 
дау свету непараунальныя карціньї 
рускага жыцця, змог узняцца да 
такой мастацкай сільї, што яго 
творы занялі адно з першых месц 
у сусветнай мастацкай літерату
ри. «Эпоха падрьіхтоукі рзволю- 
цьй У адной з краін, прыдушаных 
прьігоннікамі,—пісау Ленін,—вы- 
ступіла, дзякуючы геніяльнаму 
асвятленшо Талстога, як крок упе- 
рад у мастацкім развіцці усяго 
чалавецтва».

І. В. Сталін назвау імя Талсто
га у радзе імйн, характарызуючых 
веліч, славу і гордасць рускай 
нацьіі.

Выражаючы ідзалогію шмат- 
мільйннага рускага патрыярхаль- 
нага сялянства у паслярзформен- 
ную, але дарэволюцыйную эпоху, 
Талстой выключна правільна ад-

люстроувау накіпеушую няна- 
вісць працоунага народа да паме- 
шчыкау, чьіноунікау, папоу, жан- 
дармау; здзіуляюча ярка пака- 
зау яго наспеушае імкненне да 
лепшага, гарачае жаданне пазба- 
віцца ад цяжкага прыгнёту. Ад- 
сюль у творах Талстога, яго све- 
тапоглядзе, вучзнні і крытыцы 
самадзяржауя супярзчнасці са
прауды яркія. І яны поунасцю 
аднаулялі і адлюстроувалі гі- 
старычную своеасаблівасць рз- 
волюцыйнай барацьбы рускага 
народа амаль да 9 студзеня 1905 
года. Вялікае народнае мора, 
якое усхвалявалася да самых гли 
бінь, з усімі сваімі слабасцямі і 
сілай, з геніяльнай паунатой ад- 
люстравалася у творчасці Тал
стога.

Улічваючьі гзтую паунейшую ад- 
паведнасць светапогляду, вучзння 
і мастацкай творчасці Талстога 
тагачаснай аб’ектыунай рзчаіснас- 
•ці, грамадскаму быццю і свядо- 
масці народных мас, В. І. Ленін і 
назвау свой першы артыкул аб 
вялікім пісьменніку—«Леу Тал
стой, як люстра рускай рзволю- 
цьй», паколькі іменна Талстой, 
як ніхто іншьі з вялікіх ма- 
стакоу, усебакова адлгостравау і 
вьіразіу усе істотньїя асаблівасці 
першай рускай рзволюцьіі, яе с іл у : 
і слабасць.

Центральнеє месца у творчасці 
Талстога займає народ, сялянства, 
якое складала тады 9/10 насель- 
ніцтва Расіі. Яго ён апісвау, паз- 
тызавау, яму прьісвяціу усё сваё 
жыццё, ім захапляуся, яго вачыма 
глядзеу на жыццё і яго думкі 
выражау у сваіх мастацкіх 
творах, філасофскіх і зстз- 
тычных . трактатах. «Глядзець з 
пункту гледжання мужыка». — пі-

Легкі стук дзвярзй, шум па- 
спешных крокау, вясёлыя галасы 
студэнтау... Як і заусёды пачалася 
гзтая раніца у корпусе «А» інтзр- 
ната студэнтау нашага універсі- 
тзта па вуліцьг Бабруйскай. 
...Тацяна Феліксауна Пекарская 
ужо заканчвала прьібіраць другі 
паверх, калі яе нечакана сустрзла 
група студэнтау.

— Добры дзень, Тацяна Фелік
сауна, — прьівіталіся яны.

— Добры дзень, рэбяты.
Невьісокі, з светльїмі валасамі

юнак, бліжзй падыйшоу да жан- 
чыны, і, углядаючыся у яе добры 
адкрыты твар, сказау:

— Мы, Тацяна Феліксауна, праз 
некалькі дзён заканчваем універ- 
сітзт, едзем працаваць у вёску. 
Дык вось, хочацца падзякаваць 
вас за тое, што жьілі мы у чыстых 
пакоях, хадзілі па чыстых калі- 
дорах, гатавалі абед на чыстых 
кухнях. Прьіміце, калі ласка, ад 
жыхароу 73 пакоя скромны пада- 
рунак...

Калі студзнты развітаушьіся, 
пайшлі, да усхваляванап, шчаслі- 
вай Пекарскай падыйшоу камен- 
дант. ён  бачыу гзтую сцзну.

■— Любяць і паважаюць вас 
студзнты за сумленныя адносіньї 
да сваёй справы,—сказау ён і, 
цёпла усміхаючьіся, дадау:

— Вялікае дзякуй і ад мяне.
Тэта было вясной 1955 года.
Ужо шэсць год працуе прьібі-

ральшчыцай у нашым універсітз- 
це Тацяна Феліксауна Пекарская. 
У хімкорпусе, у інтзрнатах па ву- 
ліцах Маскоускай і Бабруйскай— 
усюды Тацяна Феліксауна, не 
шкадуючы сіл, змагаецца за чы- 
стату і парадак, і усюды студзнты 
глыбока удзячны прьібіральшчьїцьі 
за яе сумленную працу.

Зараз Тацяна Феліксауна пра
цуе у інтзрнаце па вуліцьі Бабруй
скай (корпус «А»). У пакоях, якія 
прьібірае 'Іацяна Феліксауна, зау 
сёды чыста, і усё тут, як кажуць, 
на сваім месцы.

В. УЛАДЗІМІРАУ.

сау Талстой у 1860 годзе у па- 
пярздніх заметках да апавядан- 
ня з народнага жыцця і тэты 
«пункт гледжання мужыка» арга- 
нічна уваходзіу ва усё светаадчу- 
ванне, светаразуменне і светапо- 
гляд Талстога мастака, прапавед- 
ніка і мнсліцеля.

Талстой законна заяуляе: «...мой 
любімьі прадмет...—гэта рускі на
род, сапраудны рускі мужьіцкі 
народ».

Веліч Талстога як мастака і 
мьісліцеля, яго творчае наватар- 
ства, ідзйна-вобразная арьігіналь- 
насць і выдатныя заслугі у м а
стацкім і філасофскім развіцці ча
лавецтва, а таксама слабасці яго 
і яркія супярзчнасці заключаюц- 
ца у тьім, што ён, як вызначыу 
В. 1. Ленін, быу вьіразнікам 
«тых ідзй і настрояу, якія склаліся 
у м1льёнау рускага сялянства з 
часу наступления буржуазний рз- 
волюцьіі у Расіі», што ён быу са- 
праудным мужыком у літаратурьі, 
эстэтыцы, філасофіі, што уся су- 
купнасць яго поглядау, станоу- 
чых і адмоуных, узятых, як цзлае, 
«выражае як раз асаблівасці на- 
шай рзволюцьіі, як сялянскай 
буржуазией рзволюцьіі», што уся 
шматгранная дзейнасць яго ёсць 
сапрауды люстра тых супярзчлі- 
вых умоу, у якія пастаулена была 
гістарьічная дзейнасць сялянства 
у нашай рзволюцьіі».

І. В. ГУТАРАУ, 
прафесар.

УМАЦАВАННЕ А БА РОНАЗДОЛЬНАСЦІ  
НАШАЙ КРАІНЬ!— А БА ВЯ ЗА К  КОЖНАГА  

ГРАМАДЗЯНІНА
Працоуныя нашай кра1ны, заня

тый м1рнай працай, абавязаны 
авалодваць розным! спецыяльна- 
сцям!, каб у любы час быць гато- 
вым1 стаць на службу у нашай 
Совецкай Арм11 пры абароне Ра- 
дз1мы. У вырашэнн1 гэтых па- 
трыятычных задач совецк1м гра- 
мадзянам усямерна дапамагае До- 
браахвотнае таварыства садзеян- 
ня арм11, ав1яцьп 1 флоту.

Пры камыэце ДТСААФ ушвер- 
с1тэта ствараюцца штогодна аба- 
ронныя гуртк1: стралковыя, пара- 
шутныя, аутамабшьныя, матацык- 
летныя, фотагуртк1 1 шшыя.

Самым1 шматл1к1м1, яюя кары- 
стаюцца аутарытэтам сярод сту
дэнтау, з ’яуляюцца стралковыя 
гурти, створаныя пры кожным 
факультэце. У 1х займаецца многа 
аматарау стралковага спорту. 
Гэта — актыу таварыства па 
стралковаму спорту, каманды, 
як1я неаднаразова абаранял1 спар- 
тыуна-стралковы гонар факуль- 
тэтау на спаборнщтвах.

-Акрамя факультэцих стралко- 
вых гурткоу пры кам1тэце 
ДТСААФ створана ушверсггэцкая 
стралковая секция з 30 чалавек. 
Трэш роуп па стральбе з 1м1 пра- 
водз1ць трэнер, майстар стралко
вага спорту т. Л ы ин. Зборная 
стралковая каманда ушверштэта 
неаднаразова выступала на спа
борнщтвах, абараняючы спартыу- 
ны гонар ун1верс1тэта сярод ка- 
манд ВНУ 1 гор ада Мшена, паста- 
янна заваёуваючы першае месца.

У лютым 1955 года нашы страл- 
к! прымал! у сябе стралковую 
каманду Маскоускага нафтавага 
шетытута. У гэтым навучальным 
годзе лепшыя стралк1 ун1верс1тэ- 
та паедуць з в1з1там у адказ да 
студэнтау Маскоускага нафтавага 
шетытута.

Тры нашы ' лепшыя стралк1- 
спартсмены Загорская (V курс 
ф1лфака), Кабанов1ч 1 Чарткова 
(III курс геафака), яшя увахо- 
дзяць у састау зборнай стралко- 
вай каманды Беларуси прымал1 
удзел у спаборнщтвах ДТСААФ 
у Маскве. У гэтых спаборшц- 
твах яны зрнял1 ганаровые мес-

цы, а т. Кабановіч уваншоу у 
зборную каманду Саюза і высту-, 
пау на першынстве СССР у Льво
ве. Тав. Загорскай у гэтым годзе 
присвоєна звание майстра страл
ковага спорту.

Стралковьімі гурткамі ДТСААФ 
універсітзта у гэтым годзе пад- 
рыхтавана: стралкоу I разраду— 
З чалавекі, II разраду—22 чалаве- 
кі, III разраду— 115 чалавек.

Лепшых паказчыкау у стралко- 
вым спорце дабіліся геолага-геа- 
графічньї, хімічнн факультэты. 
Дрэнна абстаяць справы са страл- 
ковым спортам на філалагічньїм і 
біялагічньїм факультэтах.

Многія студзнты займаліся у 
гэтым годзе парашутным спортам. 
Парашутны гурток у гэтым годзе 
скончыла 51 чалавек. З ліку пара- 
шутыстау універсітзта 1 чалавек 
мае I разрад, 19 чалавек— III раз- 
рад.

Матацыклетны гурток у гэтым 
годзе наведвала 36 чалавек. Але 
дрэнная наведваемасць яго і не- 
сур’ёзнасць некаторых таварышау 
прьівялі да таго, што з 36 чала
век толькі 27 атрьімалі правы на 
ваджэнне матацыкла. Такая-ж 
карціна атрымалася і з аутама- 
більньїм гуртком. З 50 чалавек, 
што пачалі займацна у гуртку, 
толькі ЗО чалавек здалі экзамены 
на правы аматара аутамабіля.

Такі коратка вьінік работы аба- 
ронна-масавых гурткоу ДТСААФ 
універсітзта.

29 лістапада 1955 года'у універ- 
сітзце будзе праходзіць канферэн- 
цьгя ДТСААФ. Членам Таварыст
ва трэба прадумаць усе не- 
дахопы, зауважаныя у бягучьиг* 
годзе у рабоце абаронных гурткоу 
і у сваіх выступлениях падверг- 
нуць рэзкай крытыцы недахопы, 
указаць шляхі для іх ліквідацьіі. 
Трэба памятаць, што толькі ак- 
тыуным удзелам у абароннай р а 
боце мы д аб ’емся добрай работы 
нашых абаронна-масавых гурткоу.

Ф. БАРЫСЕВ1Ч, 
старшыня камітзта ДТСААФ 

універсітзта

Без належнага кірауніцтва
( С а  с п р а в а з д а ч н а -в ь іб а р ч а й  к а н ф е р з н ц и і  

Д С Т  „ Б у р а в е с н ік " )
Справаздачна-выбарчая кан- 

ферэнцыя ДСТ «Буравеснш», якая 
адбылася дням! у ун!верс1тэце, 
выявша вял!к1я недахопы у спар- 
тыуна-масавай рабоце, што был! 
дапушчаны шзавым советам ф13- 
культуры.

Дакладчык, старшыня н1завога 
совета т. Сокалау, г выступ1ушыя 
у спрэчках -дэлегаты падрабязна 
спыншся на рабоце совета, на яе 
недахопах.

За  справаздачна-выбарчы пе- 
рыяд советам таварыства была 
праведзена некаторая спартыуна- 
масавая работа сярод студэнтау. 
Так, ва ушверФтэце бьип аргашза- 
ваны спабори1цтвы па валейболу 
1 баскетболу, лыжах, фехтаванню, 
стральбе, шахматах 1 шашках. 
Спартсмены ушверФтэта у Д з е л ь н Ц  
чал1 у шматл1к1х спаборнщтвах, не 
раз займал! прызавыя месцы.

Перавыканан план падрыхтоук1 
разрадн1кау. У гэтым годзе нор
му майстра спорту выканала сту
дентка Загорская. 15 спартсменау 
стал1 першаразрадн1кам1, 77—дру- 
гаразрадн1кам1, 259 студэнтау вы- 
канал1 норму трэцяга разраду.

I тым не менш, гэта невялжая 
доля таго, што пав1нен быу зра- 
б1ць совет.

Як адзначыу дакладчык, совет 
ф!зкультуры увесь час бяздзей- 
н1чау. Асабл!ва дрэнна ажыццяу- 
лялася к1раунщтва I кантроль ра
боты секцый. Совет ёю школ! не 
цшав1уся. Член совета ф1зкульту- 
■ры т. 1ваноу, якому была даруча- 
на работа у секциях футбола 1 
хакея, самаух1Л1уся ад гэтай рабо
ты. I щ не слабым к1раун!цтвам з 
боку таварыства «Буравеснш» 
тлумачыцца той факт, што дзве 
секцьп —• аута- 1 мотаспорту — у 
гэтым годзе зус1м перастал1 юна- 
ваць?

Дрэнна арган!зоувау совет спар- 
тыуна-масавую работу непаерэд- 
на на факультэтах. Д а  спаборн1цт- 
вау не вялася загадзя падрыхтоу- 
ка, студзнты тольш у апошнгя дн1 
даведвалшя, што яны пав1ины 
удзельн!чаць у спаборнщтвах. На

юрыдычным, бійлага-глебавьім і 
філалагічньїм факультэтах не быу 
наладжан выпуск наеденных спар- 
тыуных газет, не была арганіза- 
вана прапаганда масавасці спор
ту.

Асаблівую трывогу вьіклікае не- 
дапушчальная закінутасць спар- 
тыунай работы на юрыдычным 
факультэце. Член Совета фізкуль- 
туры, комуніст т. Андрэенка, яко
му было даручана кірауніцтва ёю, 
нічога карыснага не зрабіу, наад- 
варот, ён разваліу тут спартыуную 
работу. І вьінік—каманда юры- 
дычнага факультета на усіх спа-г 
борніцтвах пастаянна займає 
апошнія месцы.

' Загадчык кафедры фізвьіхаван- 
ня т. Маркау рэзка крытыкавау 
комсамольскую арганізацьію уні
версітзта за адсутнасць дзелавой, 
канкрэтнай дапамогі нізавому со
вету фізкультурьі. У прыклад ін
шим факультетам т. Маркау па- 
ставіу дружны калектыу гістарьіч- 
нага факультэта. Гістфак невялікі 
па колькасці студэнтау, але фіз- 
культурны актыу яго змог па-са- 
прауднаму арганізаваць тут ш и 
рокую спартыуна-масавую дзей
насць.

Дэлегаты тт. Гарбар і Грынке- 
віч гаварьші аб недахопах у р а 
боце секцый фехтавания і слраль- 
бы. Так, секцыя фехтавания, якая 
налічвае ЗО спартсмерау, має у 
сваім распараджзнні усяго толькі 
2 эспадроны, 1 рапіру, 1 карабін.

Спартсменьї-стралкі не маюць 
магчьімасці выступаць у спабор- 
ніцтвах, бо у секцьіі няма... па- 
тронау для спаборніцтвау.

Уноу выбранаму совету фіз
культури неабходна разам з ком- 
самольскай і профсаюзнай аргані- 
зацьіямі зараз-жа ліквідаваць не
дахопы, павесці барацьбу за са- 
праудную масавасць студэнцкага 
спорту ва універсітзце.

Э. КАРПАЧОУ 
(наш. кар.)

Рэдактар А. ВОЛК.
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