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з ’езд Советау прыняу новую Кан- 
стытуцыю Саюза Совгцкіх Соцыя- 
лістьічньїх Рзспублік. Гэтая падзея 
азнаменавала сабой уступленне 
СССР у новую паласу развіцця, 
у паласу завяршзннц будауніцтва 
соцьіялістьічнага грамадства і па- 
ступовага пераходу ад соцьіяліз- 
ма да комунізма.

Канстытуцыя СССР ярка дэ- 
манструе нязмерную перавагу со- 
цьіялістьічнага грамадскага ладу 
і соцьіялістьічнай дзмакратьіі над 
гніючьім ладам капіталізма, над 
фальшывай бурж уазная дэмакра- 
тыяй.

Усе буржуазный канстьітуцьіі 
замацоуваюць зксплуататарскія 
правы капіталістау і паме- 
шчыкау. Яны зыходзяць з пера- 
канання аб непарушнасці бур- 
ж уазнага ладу. Галоуную аснову 
буржуазных канстытуцый скла- 
даюць прызнанне і ахова прыват- 
най уласнасці на зямлю і сродкі 
вьітворчасці.

Канстытуцыя СССР зьіходзіць 
з прызнання факта ліквідацьіі ка- 
піталістьічнага і перамогі соцыя- 
лістьічнага ладу, перамогі соцыя- 
ліетьічнай сістзмьі гаспадаркі, лік- 
відацьіі зксплуататарскіх класау. 
У нас існуюць два дружалюбныя 
класы—рабочых і калгаснага ся- 
лянства, кіруючая роля належыць 
рабочаму класу, як перадавому 
класу грамадства.

Толькі з ліквідацьтй  капіта
лізма і устанауленнем дыктатуры 
пролетарыята працоуныя могуць 
шырока карыстацца дэмакратыч- 
ньімі правамі, быць удзельнікамі 
у кіраванні дзяржауньш і спра- 
вамі.

Советы дэпутатау працоуных 
у СССР і органы народнай дз- 
макратьіі у народна-дэмакратыч- 
ных країнах—законный прадстау- 
нікі народа, бо яны з’яуляюцца 
уладай самога народа. Са- 
прауднае народауладдзе там, 
дзе сам народ, самі працоуныя 
кіруюць сваёй дзяржавай.

У капіталістьічньїх країнах пра
цоуныя масы не могуць аказваць 
уплыу на вырашэнне дзяржауных 
спрау. Зксплуататарскія класы, 
выкарыстоувагачы сваю зканаміч- 
ную магутнасць, друк, рзлігію і 
іншьія ідзалагічньїя сродкі, зам а
цоуваюць сваё палітьічнае пана- 
ванне.

Многія канстьітуцьіі капіталі- 
стычных краін пазбауляюць вы- 
барчых правоу жанчын. У Паргу- 
галіі, напрыклад, вьібарчьімі пра
вамі не карыстаюцца усе замуж- 
иія жанчыны; канстытуцыя Ка- 
лумбіі пазбауляе выбарчых пра
воу усіх жанчын, ставячы іх у 
адзін рад з алкаголікамі.

Буржуазный канстьітуцьіі зы
ходзяць з тато, што нацьіі і ра
сы не могуць быць роунапрау- 
ньімі. У 14 штатах ЗША негры 
фактычна пазбаулены выбарчых 
правоу, а яны складаюць 13— 14 
мільбнау чалавек. Па канстытуцьп 
Бельгіі, каб мець права быць 
выбраным, трэба быць бельгійцам 
па нараджэнню або атрымаць 
поуную натуралізацьпо. Народы 
калоній маюць яшчэ менш пра
воу, чым няроунапрауныя нацьіі. 
Усе буржуазныя канстытуцьп у 
аснове сваёй з ’яуляю цца нацыяна- 
лістьічньїмі, г. зн. канстьітуцьіямі 
пануючых класау вялікадзярж ау- 
ных нацый.

Канстытуцыя СССР глыбока ін- 
тэрнацыянальная. Яна законадау- 
ча замацоувае роунапраунасць 
іірадстаунікоу усіх нацый і народ- 
насцей, насяляючых Совецкі Саюз.

^ совецкіх рзспубліках—раней ад- 
сталых краінах царскай Расіі, па- 
будавана магутная індустрьія, буй
ная соцьіялістьічная сельская гас- 
падарка, расквітнела собьіялістьіч- 
ная па зместу і нацыянальная па 
форме культура. Яркім прыкладам 
перамогі нацыянальнай палітьікі 
Комуністьічнай партьіі з ’яуляецца 
росквіт зканомікі і культуры Бе- 
ларускан ССР. У нашай рзспублі- 
цы пабудаваны аутамабільньї, 
трактарньг, станкабудаунічьія і ін- 
шыя заводы. Няспынна ідзе уго
ру і развіваецца сельская гаспа- 
дарка Беларусі. Павялічваецца 
колькасць вышэйшых і сярздні? 
навучальных устаноу, школ, біб- 
ліятзк, кінотзатрау і інших куль- 
турна-асветных устаноу. Яркік 
прикладам развіцця беларускаг 
соцьіялістьічнай культуры з’яуля
ецца растучы з году у год наш 
універсітзт.

Вядома. што да Кастрьічніцкаг 
рзволюцьіі у Беларусі не былс 
ніводнай вышэйшай навучальнаї 
установы. Цяпер толькі у адным 
Мінску працуе 11 вышэйшых на
вучальных устаноу. У 1921 годз- 
па рашэнню Совецкага урада быу 
адкрыт Беларускі дзяржауны уні
версітзт. Ён налічвау на усіх фа- 
культэтах 1390 студэнтау. Ва уні- 
версітаце працавала усяго 14 на- 
вуковых работнікау, якія мелі 
вучоныя ступені і званні. Цяпер у 
нашим універсітзце працуе 235 на- 
вуковых работнікау, з іх 32 прафе- 
сары і дактары навук, 103 дацзн- 
ты і кандидаты  навук. Ва уні
версітзце навучаецца каля б тысяч 
студэнтау.

Канстытуцыя СССР мае вялі- 
кае міжнароднае значэнне. Яна 
асвятляе шлях барацьбы працоу
ных капіталістичних краін, уся- 
ляючы упэуненасць у канчатковай 
перамозе комунізма ва усім све- 
це.

Д зевятнаццатую  гадавіну пры- 
няцця новай Канстытуцьп працоу
ныя СССР сустракаюць новьімі пе- 
рамогамі у будауніцтве комунізма. 
Папярзднія вьінікі 1955, апошняга 
года пятай пяцігодкі, гавораць аб 
тым, што пяцігадовьі план не 
толькі выконваецца, але і перавы- 
конваецца па важнейш их паказ- 
чыках. Па аб’ёму валавой прадук- 
пьіі задание плана выканана да 1 
мая 1955 года, г. зн. за 4 гады і 
4 месяцы. З а  дзве пасляваенныя 
пяцігодкі узровень прамьісловасці 
СССР узрос, у параунанні з 1940 
годам, больш чым у тры разы. 
Асабліва хутка развіваецца цяж- 
кая прамысловасць.

Значных поспехау дабіуся совец- 
кі народ у развіцці соцьіялістьіч- 
най сельскай гаспадаркі. Працоу
ныя нашай краіньї паспяхова вы- 
кснваюць задание партьіі і урада 
па уздыму цалінньїх і абложньГх 
зямель. У гэтым годзе у краіне 
сабрана збож ж а значна больш, 
чым у мінульїм. Соцьіялістьічная 
прамысловасць няспынна забяс- 
печвае сельскую гаспадарку на- 
вейшай тзхнікай.

На аснове развіцця соцьіяліс- 
тычнай вьітворчасці няухільна ра- 
сце рэальная заработная плата 
рабочых і служачых, даходы кал- 
гаснікау. 3 кожным днём павыша- 
ецца матэрыяльны добрабыт со
вецкага народа.

Працоуныя Совецкага Саюза 
пад кірауніцтвам Комуністьічнай 
партьіі з кожным днём дабіваюц- 
ца усё новых поспехау у будау
ніцтве комунізма у нашай краіне, 
у барацьбе за мір і дэмакратыю 
ва усім свеце.

Г. С. МАХАНЁК, 
кандидат пстарычных навук.

135-годдзе з дня 
нараджэння 

Ф. Э нгельса
28 лістапада споунілася 135 год 

з дня нараджэння вялікага генія 
чалавецтва, друга і паплечніка 
Карла Маркса, Фрыдрыха
Энгельса.

Кабінет палітьічнай зканоміі 
універсітзта арганізавау да гэтай 
даты  выстауку ілюстрацьій, вы- 
разак, фотаздымкау і вы-
датных работ Энгельса: «Анты- 
Дзюрынг», «Дыялектыка прыро 
ды». «Сялянская ванна у Герма 
ніі», «Паходжанне сям’і, прыват 
най уласнасці і дзяржавы» і інш. 
Акрамя таго, тут прадстау-
лена перапіска Маркса з Эн 
гельсам і работа Леніна «Фрыд- 
рых Энгельс». На выстауцы ілю- 
струюцца пісьмьі Энгельса рускім 
рэволюцыянерам, пісьмьі Ф. Эн
гельса Г. В. Плеханаву (26 лютага 
1895 г.), Н. Ф. Дэнельсоиу ( і88:3— 
1895 гг.), В. І. Засуліч (ад 23 
красавіка 1885 г.), П. Л . Лауро- 
зу (1875— 1884 гг.) і М. К. ‘За- 
каблукавай (ад 5 жніуня 1880 г.).

Н. ЯРАВІКОУ, 
заг. кабінетам палітзканоміі.

Н У Л Ь Т П А Х О Д  С Т У Д Э Н Т А У
Студэнты другой трупы I курса 

юрыдычнага факультэта правялі 
культпаход у дом-музей I з ’езда 
партьіі і музей Вялікай Айчыннай 
вайны. У доме-музеі экскурсавод 
т. М агідава падрабязна расказала 
нам аб рэволюцыйным руху у Р а 
сіі у канцы XIX і пачатку XX ве
ку, аб умовах, у якіх праходзіла 
работа I з ’езда партьіі. У музеі 
Вялікай Айчыннай вайны мы яшчэ 
лепш уявілі сабе карціну гераіч- 
най барацьбы совецкага народа, 
падрабязней даведаліся аб умо
вах барацьбы беларускіх п арти 
зан. Мы бачьілі многія дакументы, 
якія пацвярджаюць гераізм гэтай 
барацьбы.

Несумненна, гэты калектыуны 
паход узбагаціу нашы веды, дау
нам многа карыснага.

В. ЗАРАГАЦКІ, 
студэнт 1 курса юрфака.

А Б А Р О Н А
Д Ы С Е Р Т А Ц Ы Й

Н ядауна на пасяджзнні аб’ед- 
нанага Вучонага совета хімічнага і 
фізіка-матзматьічнага факультэ- 
тау аспірант В. Свірьідау абара- 
ніу дысертацыю на тэму: «Да- 
следаванне уплыву папярэдняга 
абпраменьвання на тзрмічньї рас
пад цвёрдых рэчывау».

Таксама на пасяджзнні Вучо
нага совета дысертацыю на тэ
му: «Рашэнне змешанай задачи  
для гіпербалічньїх сістзм на пло- 
скасці метадам сетак» паспяхова 
абараніу аспірант фізіка-матзма- 
тычнага факультэта А. Лепін.

М аладым вучоным присвоена 
ступень кандыдатау хімічних і 
фізіка-матзматьічньїх навук. Ка- 
лектыу вучоных універсітзта па- 
поуніуся новьімі сіламі.

На здымку: малады вучоны
В. Свірьідау.

ВЕЧАР, ПРЫ СВЕЧАНЫ  
АДАМ У МІЦКЕВІЧУ

У клубе БДУ імя В. І. Леніна 
адбыуся літаратурна-музичньї ве- 
чар-канцэрт, прысвечаны 100-год- 
дзю з дня смерці Адама Міцкевіча.

Уступнае слова прадастауляецца 
студэнту-паляку Шыману Раман- 
чуку. Ён гаворыць аб той бяз- 
межнай любві, якой карыстаюцца 
творы Адама Міцкевіча у Поль- 
скай народна-дэмакратычнай 
рзспубліцьі.

Горача был і сустрэты выступ- 
I ленні польскіх студэнтак Веры 
1 Паулоускай і Любы Філіпік. Яны 

прачьіталі на польскай мове вер- 
шы Адама Міцкевіча.

З цікавасцю праслухалі сабрау- 
шыяся даклад кандидата філа- 
лагічньїх навук Д . Е. Фактарові- 
ча аб жыццёвым і творчым ш ля
ху Адама Міцкевіча.

У заключэнне быу дадзен кан- 
цэрт сіламі артыстау Белару- 
скай дзярж аунай эстрады. А р
тистка Л ідзія М аркалёва прачы- 
тала некалькі вершау і балад 
Адама Міцкевіча на рускай, бела- 
рускай і польскай мовах. Саліст- 
ка К лаудзія Ясінская выканала 
рамансы Глінкі, Чайкоускага на 
словы Адама Міцкевіча. М алады 
беларускі кампазітар Генрих Ваг
нер выканау некаторыя фартзпі- 
янныя творы Ш апэна.

1. Ц1ШЧАНКА.

НА АГЛЯДЗЕ 
МАСТАЦКАЙ 

САМАДЗЕЙНАСЦІ
У памяшканні Акруговага дома 

афіцзрау адбыуся заключны кан- 
цэрт мастацкай самадзейнасці 
прадпрыемствау і ВІЗУ г. Мінска. 
Шырокай праграмай была пред
ставлена мастацкая самадзей- 
насць нашага універсітзта.

Універсітзцкі хор выканау бела- 
рускія народныя песні «Ой, на 
тары пшанічанька», «Пайду, пай- 
ду, Ясю мільї», украінскую народ
ную песню «Сусідка» і інш.

Ц ікавим было выступление дом- 
ра-балалаечнага аркестра універ
сітзта.

П. КАЗАЧОНАК.

В У Ч О Н Ы Я  У Н І В Е Р С І Т З Т А  —  
С Е Л Ь С К А Й  Г А С П А Д А Р Ц Ы

Як вядома, узбуджальнікі хва- 
роб раслін прыносяць вялікія 
страты сельскай гаспадарцы. Да- 
статкова указаць, што вельмі ча
ста не менш чвзрці урадж аю  гіне 
у вьініку развіцця хвароб. Н а
прыклад, штогодны недабор урад
жаю бульбы у БССР складає 
мільеньї цзнтнерау. Вось чаму 
выву%нне узбудж альнікау хва
роб раслін і распрацоука спосабау 
барацьбы з імі мае найважнейшае 
значэнне для атрымання высока- 
га і устойлівага ураджаю.

Калектыу кафедры сістзматьі- 
кі раслін накіроувае свае нам а
ганні галоуным чынам на рас- 
працоуку спосабау барацьбы з 
узбуджальнікамі хвароб бульбы, 
цукровых буракоу, канюшыны, 
кукурузы і лубіну.

У гэтым годзе намі апубліка- 
вана манаграфія Н. А. Дарожкіна 
«Хваробы бульбы», у якой мы 
спрабавалі абагуліць матэрыялы 
даследаванняу, назіранняу і во- 
пытау, што праводзяцца намі у 
Беларусі на працягу чвзрці веку 
Распрацаваная сістзма. мера-

прыемствау па барацьбе з хваро- 
’ бам1 бульбы дазваляе паяя.гйчыць 
урадж ай бульбы не менш як на 
25 працэнтау. Рад распрацаваных 
кафедрай мерапрыемствау пры на
шай кансультацьп укараняуся 
у калгасы М шскага, Старадарож - 
скага, Слуцкага, Капыльскага \ 
шшых раёнау М1искай вобласц1.

У гэтым годзе нам1 здадзена у 
друк брашура «Аб мерах бараць
бы з хваробам1 цукровых бура
коу». Гэтая работа нашсана на 
аснове праведзеных кафедрай д а 
следаванняу.Ста ршы выкладчык— 
кандыдат б1ялаг1чных навук 
В. К. Гаравец — апублжавала 
артикул у дапамогу калгасным 
аграномам па барацьбе з хваро- 
бам1 цукровых буракоу.

АФстэнт кафедры 3. Н. Кудра- 
дова заканчвае даследаванн1 па 
зывучэнню б1ялог11 узбуджальн1ка 
антракноза канюшыны 1 распра- 
цоуцы спосабау барацьбы з !м. 
Яе даследаванш  будуць мець 
зял1кае значэнне у павышэнн1
/раджайнасц1 сена, а таксама ! 
насення канюшыны.

У гэтым годзе начаты даследа- 
ванні па вывучзнню узбудж аль
нікау хвароб кукурузы. Ужо ця
пер можна сцвярджаць, што са- 
браны па гэтаму питанню матэ- 
рыял вельмі каштоуны для вы- 
вучэння біялогіі узбудж аль- 
ніка. Дыпломныя работы студэн
тау V курса Мяцельскай, Чэрняу- 
скай і Рагусскай прысвечаны вы- 
вучэнню узбудж альнікау хвароб 
раслін.

Супрацоунікі кафедры аказвалі 
практичную дапамогу раду кал- 
гасау у правядзенні веснавой сяу- 
бы, па догляду за пасевамі, а так
сама вьіетупалі на рзспублікан- 
скіх парадах перадавікоу сельскай 
гаспадаркі і аграномау. Акрамя 
таго мы вьіетупалі з навуковьші 
дакладамі на Усесаюзных н ара
дах у Кіеве і Ленінградзе.

Аднак мы разумеем, што намі 
далёка не усё зроблена, і у да- 
лейшым будзем старацца праца- 
ваць так, каб аказваць яшчэ 
большую дапамогу калгасам.

Н. А. ДАРОЖК1Н.
прафесар.



П а р т ы й н а е  ж ы ц ц ё

Добрыя намеры і нязначныя вьінікі
Н а абмеркаванне партыйнага 

сходу, які нядауна адбыуся на х і
мічним факультэце, было вынесе
на важ нае жыццёвае пытанне: аб 
паляпшзнні выкладання марксіз- 
ма-ленінізма. П артыйнае бюро 
хімфака здолела падабраць на- 
дзённую тэму. Якім шляхам да- 
біцца грунтоунага засваення сту- 
дзнтамі грамадскіх навук? Што 
у гэтым напрамку могуць і павін- 
ны зрабіць вьікладчьікі, самі сту
дэнты? Усе гэтыя пьітанні знай- 
шлі усебаковае асвятленне у да- 
кладзе дацэнта В. І. Сцяпанава. 
Тут было сказана і аб значзнні 
марксізма-ленінізма у практыч- 
ным жьіцці чалавека, і аб асаблі- 
вай неабходнасці ведання студзн- 
тамі законау грамадскага жыцця, 
і аб канкрэтных задачах партый- 
най арганізацьіі у справе паляп- 
шэння выкладання гэтай д ь і с ц ь і п - 
л і н ь і . Больш тато, дакладчык са- 
брау і абагуліу бататы матэрыял 
аб тым, як канкрэтна вывучаюць 
студэнты факультэта грамадскія 
навукі, з якімі цяж касцямі су- 
стракаюцца. Бьілі ускрыты і цра- 
аналізаваньї недахопы у сама- 
стойнай рабоце студзнтау над 
першакрьініцамі, пры канспекта- 
таванні, дан ш эраг карысных па
рад  для ліквідацьіі гэтых недахо- 
пау.

Многа каштоуных выказванняу 
было зроблена і вьіступіушьімі у 
спрэчках тт. Гракавым, Хрыпко, 
якія непасрэдна звязаны са сту- 
дзнцкімі гр у п ам і'і маюць бататы 
фактычны матэрыял. Д обрае ура- 
жанне засталося у прысутных ад 
выступления сакратара партбюро 
Т . Паулючзнкі.

Усё-ж, хоць быу змястоуны да- 
клад, грунтоуныя вьіступленні у 
спрэчках, добра складзена рэза-

люцыя, партийны сход не дасяг- 
нуу той мэты, якая перад ім стая
ла. Чаму-ж  так здарылася?- А 
справа у тым, што партыйнае 
бюро не падумала загадзя аб на 
лежнай падрыхтоуцы да сходу 
П рауда, мелася на увазе запра 
сіць выкладчыкау грамадскіх на 
вук, якія працуюць на факуль 
тэце,^ комсамольскі і профсаюзнь 
актыу, стараст ст^адзнцкіх груп 
Як відаць, бьілі добрыя намеры 
Але не больш за тэта. На сираве 
атрымалася такое становішча, што 
тых, аб кім гаварьілі, дзеля каго 
збіраліся, не было на сходзе, калі 
не лічьіць тав. Хрыпко, якая вядзе 
практычныя заняткі па асновах 
марксізма-ленінізма на ф акуль
тэце, і сакратара комсамольскага 
бюро 1-га курса тав. Якаулевіча.

Таму зусім законамерна, што 
на сходзе не было чуваць голасу 
студзнтау. А яны больш, чым хто- 
небудзь іншьі, маглі-б расказаць, 
як вывучаюцца у групах грам ад
скія дьісцьіпліньї, якія сустракаюц- 
ца цяжкасці, якая дапамога ад 
выкладчыкау неабходна ім.

У дакладзе гавары лася аб індьі- 
відуальньїм падыходзе да кожна- 
га студзнта. А на сходзе нават не 
вьісветлілася становішча у групах, 
бо вьікладчьікі грамадскіх навук, 
што працуюць у іх, адсутнічалі і, 
вядома, не маглі выказаць свае 
думкі.

Апрача гэтага, да выкладчыкау, 
якія іменна павінньї паляпшаць 
выкладанне марксізма-ленінізма, 
не дайшло усё тое, што абмяркоу- 
валася на сходзе.

Добрыя намеры партыйнага 
бюро далі нязначныя вьінікі, бо у 
даным випадку нельга гаварыць 
аб дзейснасці принятых рашзн- 
няу.

, П ІС Ь М Ь І У  Р Э Д А К Ц Ы Ю  .

НА ПРОСЬБЫ 
НЕ ЗВЯРТАЮЦЬ УВАГІ

К аб падрыхтавацца да семі- 
нара па палітзканоміі, я пай- 
шоу нядауна у кабінет, дзе 
знаходзіцца література па гз- 
тай дьісцьіпліне. П рашу лаба- 
ранта Н ікалая Арцйм’евіча 
Яравікова выдаць мне «Капі
тал» К- М аркса і працу Леніна 
«Развщ цё капіталізме у Расіі».

Н ікалай Арцем’евіч адкрывае 
перапоуненую шафу, дастае 
адтуль дзесяткі кніг, брашур.

— Д аводзіцца, як бачыце, 
траціць нямала часу на адшу- 
канне патрзбнай кнігі, — няве- 
села усміхаецца Нікалай Ар
цем’евіч і працягвае:

— Некалькі разоу я звяр- 
тауся да прарзктара гаспа- 
дарчай часткі універсітзта тав. 
Б ярззіна з просьбай купіць 
для кабінета палітзканоміі ха- 
ця-б адну шафу. Тав. Бярззін, 
нажаль, адмауляе на заявы. А 
кабінету палітзканоміі патрзб- 
на не адна, а некалькі ш афа^ 
для размяшчзння літаратурьі. 
Тэта бачыць кожны, хто захо- 
дзіць працаваць у кабінет.

П ара зауважы ць гзта і тав. 
Бярззіну, каб задаволіць 
просьбу лабаранта.

А. ІЛЬЮКОУ.

Ходзяць ногі не туды... Фельето н

Партыйны сход філфака
Д ням і адбыуся адкрыты пар

тыйны сход на філалагічньїм ф а
культэце з павесткай дня: «Но- 
выя вучэбныя планы і задачы 
партыйнай арганізацьіі у павы- 
шзнні вучэбна-выхаваучай рабо
ты на факультэце». Д акл ад  зра- 
біу дэкан ф ілфака М. Г. Л арчан-

ка. У спрэчках вьіступілі тт. Зяр- 
ніцкі, Фактаровіч, Булацкі, Гры- 
шчанкова і іншьія.

Апрача комуністау, на сходзе 
прьісутнічала многа беспартий
ных выкладчыкау, студзнтау.

В. К А Л ЕНЧЫЦ.

♦  ♦ -

Сатырычная газета хімікау
Каля стэнда, дзе в1сшь насцен- 

ная газета х!м!чнага факультэта, 
сабралася вельм1 многа студэн- 
тау. Вясёлыя жарты нясуцца з 
ушх бакоу:

— Ну 1 правшьна нашай Кас- 
цюк папала, — гаворыць, стрым- 
л!ваючы смех студэнтка чацвер- 
тага курса, бялявая дзяучына.— 
Яна-ж  ; на самай справе беларуч- 
кай стала.

— Н аш аму С алдатаву не менш 
дасталося, — зауважаю ць друга- 
курснш .

Кожны нумар сатырычнай га 
зеты «Хромавая сумесь» студэн
ты сустракаюць з вялікай радас- 
цю. А газета вьіходзіць заусёды 
цікава, суправаджаецца вельмі 
вялікай колькасцю карыкатур, 
змяшчаюцца тут зпіграмьі, невя- 
лікія вершаваныл фельетоны і 
сатырычныя вершы. Яна дапама- 
гае студэнтам змагацца за леп- 
шую паспяховасць, за прыклад- 
ную дьісцьіпліну.

Я. ГОМАН.

ЧАЛАВЕКА I ЯГО  
П РАЦ У  ТРЭБА  

П АВАЖ АЦЬ
У машыннае бюро універсі

тзта прышоу намеснік дэкана 
фізіка-матзматьічнага ф акуль
тэта тав. К іслякоу з матэрыя- 
ламі для тзрміновага друка- 
вання,—табліцамі з лічбовьімі 
даньїмі. Многія з гэтых таб- 
ліц складаліся з асобных лі- 
стоу з несупадаючьімі графа- 
мі. Д ля тато, каб іх можна 
было друкаваць, мы прасілі 
падклеіць матэрыял ' або дык- 
таваць, інакш машьіністцьі 
цяж ка заглядваць то у адну 
паперу, то у другую, і работа 
не будзе пазбаулена памылак. 
Н а нашу зусім справядлівую 
просьбу тав. Кіслякоу адказау: 
Не магу больш слухаць, даво- 
лі! Вы толькі халтурай займае- 
цеся!» І выхавацель моладзі 
пайшоу, грукнуушы дзвярыма.

Сваімі абураючьші паводзі- 
намі тав. К іслякоу вывеу увесь 
наш калектыу з роунавагі і 
пасля яго наведвання ніхто не 
мог нармальна працаваць.

Які-ж  тав. К іслякоу выха
вацель моладзі, калі єн сам 
дрэнна выхаваны? Упершыню 
нам давялося сутыкнуцца з 
такім зазнаушымся, грубым 
маладым чалавекам, не 
паважаючым людзей і іх 
працу.

Р. ЛЕЙЗЕРОВІЧ,
В. СЕНКЕВІЧ,
Н. Х1ТРЫНА,

М. СТАЦЭВ1Ч.

П а р а д ы  в ы  к л а д ч и к а

Не! Не гаумеу тады камыш, не 
гнуліся дрэвы і ночка была зусім 
светлай. М іж тым на фоне зарава 
электрычных агнёу стадыя ап’я- 
нення у студэнта трэцяга курса 
юрфака Віктара Барсукова да- 
сягала кульмінацьіі.

І віною ва усім бьілі уласныя но
гі. Чаму ногі, а не галава? Іменна 
не галава, а ногі. Галава бяздзей- 

! нічала, а ногі так насілі яго у тэ
ты вечар, што прахожыя проста 
дзівіліся, гледзячы на будучага ра- 
ботніка, якому прадстаіць ахоу- 
ваць законныя правы совецкіх гра- 
мадзян.

Гэта бьілі не ногі, а штосьці на- 
гадваю чае крылоускае «Однажды 
лебедь, рак да щука везти с покла
жей воз взялись». І калі мы уявім 
такое: лебедзь,—галава, рак—ле
вая нага, шчупак—правая нага, 
дык... Што «дык»? А вось што! 
Калі левая нага рабіла спробу 
ступіць уперад, правая нага за- 
кручвала «васьмёрку» і як мага 
паузла назад, у вьініку чаго увесь 
цяж ар хмелю перамяшчауся 
у галаву і яна (бедная галава!) 
падала на цвёрды асфальт. Не 
думайце толькі, што яна так про
ста і падала. А нос? Забьіліся мы 
пра яго. А каму-ж , як не яму, 
больш за  усё дасталося? Толькі 
падумаць! Ен распух і застауся 
без скуры....

Нягледзячы на усё, Барсукоу 
вельмі удала давау рыкашэты, 
калі галава ляцела ^ніз, таму 
доуга і не залеж вауся на адным 
месцы, а мог поузаць па усім 
горадзе.

Н апаткау ён неяк тэлеграфны 
слуп. I што вы думаеце? Ра- 
загнауся і уступіу у бой.

— Ты хто такі, што стаіш на 
маёй дарозе? Прэч!—закрычау 
Барсукоу. Але слуп заставауся

\

Я К  Р Ы Х Т А В А Ц Ц Л  ДА С Е М І Н А Р А  У
Творчы характер марксізма- 

ленінізма патрабуе і творчага ме- 
таду вывучэння яго. А што зна- 
чыць творчае авалоданне марк- 
сізмам-ленінізмам? Гэта не проста 
завучыць, запомніць тое або ін- 
шае марксісцка-ленінскае пала- 
жэнне. Гэтага яшчэ недастатко- 
ва. Н еабходна навучыцца знахо- 
дзіць праламленне яго у канкрэт- 
най рзчаіснаєці — у з ’явах пры- 
роды, у гісторьіі чалавечага гра- 
мадства, у практычнай дзейнасці, 
у барацьбе працоуных. М ногія-ж 
студэнты пры вьівучзнні марксіз- 
ма-ленінізма імкнуцца запомніць, 
хаця-б у агульных рьісаіі, тое або 
інщае палажэнне марксісцка- 
ленінскай тзорьіі, завучыць яго, 
а карыстацца ім у практыч
най дзейнасці не могуць.

Самастойная работа студзн
тау —• адно з важнейш их звен- 
няу у творчым авалоданні марк- 
сізмам-ленінізмам.Як-жа арганіза- 
ваць яе, каб яна у максімальнай 
ступені садзейнічала гэтаму?

Ведаючы расклад заняткау, 
студэнт можа і павінен сплана- 
ваць свой час так, каб пачаць

«БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ»
2 стар. 2 снежня 1955 года.

падрыхтоуку да семінарскіх за 
няткау не у апошні дзень напя- 
рздадні семінара, а значна раней. 
За  адзін вечар (4 — 5 гадзін) на
ват самы падрыхтаваны і здоль- 
ны студэнт не змож а гэтага зр а 
біць. Акрамя таго, магчымы уся- 
лякія нечаканасці, якія могуць 
сарваць гэтую работу. Н а апош
ні дзень, у крайнім выпадку, мо
ж на адкласці кансультацыю па 
данай тэме.

Перш, чым прыступаць да вы
вучэння рэкамендаванай літара- 
туры, трэба азнаеміцца з планам 
семінарскіх заняткау, каб ведаць 
на што галоуным чынам звяртаць 
увагу.

Вывучэнне літаратурьі неаб
ходна пачынаць з кароткага кур
са гісторьіі партьіі. Гэта дапамо- 
ж а студэнту вылучыць галоунае 
у вывучаемых матэрыялах, ра- 
забрацца у іх.

Усю рэкамендаваную літарату- 
ру трэба не проста прачытаць, як 
гэта робяць некаторыя студэнты, 
а сур’ёзна прадумаць яе і закан- 
спектаваць. Канспект рэкаменду- 
ецца пісаць не у працэсе чытання 
твору, а пасля таго, як уся л іте
ратура прачытана, прадумана, 
засвоєна. Тады канспект будзе 
цэласны, будзе карацей і пауней

асвятляць вывучаемыя питанні. У 
ім будзе запісана толькі тое, што 
непасрэдна адносіцца к данаму 
пытанню, і не з адной, а з усіх рэ- 
камендаваных крьініц. Такі кан
спект лягчэй пісаць, ім лепш к а 
рыстацца, таксамка пры гэтым 
пауней і глыбей засвойваецца м а
тэрыял.

Пры вьівучзнні работ класікау 
марксізма-ленінізма неабходна 
дабівацца яснага і канкрэтнага 
разумения, прымянення марксісц- 
ка-ленінскіх палажэнняу у гра- 
мадскім жьіцці. Толькі пры такіх 
умовах накоплены фактычны м а
тэрыял не будзе ляж аць бессіс- 
гэмна мёртвым грузам у галаве 
студэнта, а з ’явіцца жывой ілю- 
страцыяй вывучаемых марксісцка- 
ленінскіх палажэнняу. Глыбокае 
творчае разумение такіх палаж эн
няу дапам ож а студэнту з накоп- 
леных фактычных матэрыялау 
зрабіць правільньї вывад.

Вывучаючы літаратуру, студэнт 
не павінен пакідаць ніводнага не- 
зразум елага яму палажэння, ні
воднага слова. Калі ён сам не 
разабрауся, не зразумеу іх, трэба 
звяртацца да кансультанта, кірау- 
ніка семінара, або выкладчыка, 
які вядзе лекцыйны курс.

У кабінеце марксізма-ленініз
ма ёсць наглядныя дапаможнікі 
(карты, схемы, дыяграмы, плака
ты і г. д .). Трэба шырока выка- 
рыстоуваць і тэты матэрыял па 
кожнай тэме. Ен дапамож а за- 
мацаваць і расшырыць веды сту
дэнта.

У падрыхтоуцы да семінарскіх 
заняткау вялікае значэнне мае 
тое, наколькі студэнт ведае апош- 
нія падзеі, унутраную і знешнюю 
палітьїку Совецкага Саюза, краін 
Н ароднай Дзмакратьіі, а таксама 
капіталістнчньїх краін.

Н еабходна прадумаць, у якой 
сувязі яны знаходзяцца з вывуча- 
емай праблемай, што з іх можна 
выкарыстаць, каб наглядна пака- 
заць з іх дапамогай тое або ін- 
шае палажэнне марксісцка-ленін- 
скай тзорьіі у дзеянні. А гэта аба- 
вязвае студэнтау рэгулярна чы- 
таць газеты, часопісьі, слухаць ра- 
дыё.сачыць за жыццём нашай краі- 
ны і м іжнародним жыццём. Н а
ж аль, многія студэнты не чыта- 
юць рэгулярна газет і часопісау.

П асля таго, як рэкамендаваная 
література вывучана, вельмі ка- 
рысна заглянуць у канспект лек- 
цый па данай тэме, у якім асвят- 
ляецца болынасць пытанняу семі
нарскіх заняткау. Бяспрэчна, што 
студэнты, якія няуваж ліва адно- 
сяцца да лекцый, робяць вялікую

слупам 1 не падавду шяшх азнак 
жыцця.

—Я... Я... Не ведаеш, хто я? 
Юрыст! Вось хто я! Усе законы 
ведаю! Не хочаш? Тады атрымлБ 
вай!—1 рука на усю моц, плясну- 
ла па ж алезу.

Але гэта было не вельм! при
емка, а нават крыху балюча, ! 
будучы юрыст пакш уу слуп 1 наш- 
рава1?ся у гасц!н!цу «Беларусь».

Там адбылося тое, што 1 пав!н- 
на было адбыцца. Не падумайце 
тольи , што ён закуп1у месца I 
лёг спаць. Не! Дзверы вельм1 
цяж ка адчынял!ся 1 ён у !х уда- 
рыу рукой. Не бярэ! Тольш рука 
бал!ць. Разагнауся ! нагою— 
трах-тара-рах у вял1зную шыбу, 
а тая дзын-дзын... I рассыпалася.

— М алады  чалавек! Заплащ це 
грошы за шыбу,—звярнулкя да 
яго работн1ш гасщнщы.

— Бачыш, чаго захацел!!? А 
вы не ведаеце, што паводле ш- 
струкцьп № 978 ад 49 кастрычшка 
1807 года усе юрысты не нясуць 
адказнасц1 за зробленыя 1м1 
учынк1? Кац1цеся ад мяне...

Так закончылася адна з чарго- 
вых 1 шматл1шх прыгод студэн* 
та-юрыста.

Зус1м нядауна у рэстаране, што 
на фабрыцы-кухн!, здарылася 
яшчэ 1 не такое. Рыцар начных 
паходж анняу Барсукоу хацеу^вы- 
карыстаць зброю. Але, трап1ушы 
у небяспеку, падняу _рук1 угору 1 
падш сау акт аб сваёй кап1туля- 
цьп.

— Н авош та вы нос1це вогня- 
стрэльную зброю?—запытал1ся ^ 
яго.

— Дз!вакБ П адабаецца мне гэ- 
тая «штука» 1 нашу яе! Н а усяш 
выпадак шсталет можа спатрэ- 
б1цца,—адказау  студэнт голасам 
нявшнай авечк1.

Кал1 хто-небудзь 
1 запытае, як гля- 
дз1ць на гэта комса- 
мольская арган1за- 
цыя юрыдычнага ф а
культэта, дык можна 
адказаць: яго выклю
чил! з радоу ВЛКСМ . 
Выключил!, а ён рад, 
што ужо цяпер яму 
шхто не змож а намы- 
лщ ь шыю за шматлР 
к1я дэбашырсшя
учынк1, ! спакойна, 
хаця ! не часта, хо- 
дз1ць на лекцьи ва 
ун1верс!тэт. Адным 
словам, 1 удзеньд уно^ 
чы ён вельм1 люб1ць 
хадз!ць. Але усе ка- 
жуць, што яго ноп 
ходзяць не туды. 
Здаецца, што гэта \ 
сапрауды так.

В. ЧАРЭШНЯ.
■

памылку: яны зш жаю ць якасць 
засваення маркскцка-ленш -
скай навук1, ускладняюць сваю 
падрыхтоуку да семшарсшх за 
няткау, да залш ау 1 экзаменау.

Накап1ушы У працэсе гэтай 
работы пэуны запас ведау, рэ- 
камендуецца зноу вярнуцца да 
плана сем1нарск1х заняткау I сур’
ёзна падумаць, што з накопле- 
ных ведаУ 1 як выкарыстаць, каб 
усебакова 1 з дастатковай глыбР 
нёй раскрыць пытанш, што стаяць 
у плане. Па адным, двух выбра- 
ных пытаннях можна скласц1 ка- 
роти  канспект свайго выступлен
ия на семшары.

Кожны студэнт, скончыушы 
ун1верскэт, стане спецы ялктам 
у выбранай 1м галше. Але марк- 
с1зм-лен1н!зм — такая навука, 
якая з ’яуляецца абавязковай для 
спецыялштау ус1х прафес!й. Не 
авалодаушы хаця-б асновам1 яе 
нельга паспяхова весщ работу н1 
на адным з участкау соцыял!- 
стычнага будаунщтва, нельга па
спяхова рухаць уперад ш адну з 
гал1н навук!. Аб гэтым павшен 
помн!ць кожны студэнт з першага 
дня паступлення у ушверсыэт Ц 
удзяляць самую сур’ёзную увагу 
вывучэнню марксюцка-лен1нскай 
■тэорьп.

Н. ГРАКАУ.
кандыдат г!старычных навук.



Х У Т К А  Э К З А М Е Н Ы .  Б Е Р А Ж Ы В У Ч Э Б Н Ы  Ч А С !
І Д У Ц Ь  С Е  М

Студэнты І  курса аддзялення геалогіі слухаю ць курс лещ ы й  
па тапаграфіі і пад кірауніцтвам выкладчыка В. М. Касцова 
займаюцца і) лабараторьіі вывучэннем геадззічних інстру- 
ментау, прыёмау працы з імі.

Н а здымку: студэнты П. Паі)лавец, В. М існік, Б. Цьірлін- 
скі і І. Кандрусёу на практичных занятках па тапаграфіі.

Фото Л. Бондара.

П р а ц а в а ц ь  с і с тз и і а т ь і чн а

Н а усіх факультэтах універсі- 
тзта ідуць семінари па асновах 
марксізма-ленінізма, палітзкано- 
міі і іншьіх дисциплінах.

Я к-ж а праходзяць семінарскія 
заняткі у групах факультет ау і 
аддзяленняу?

... Алег Георгіевіч Раж коу рас- 
крыу ж урнал уліку студэнтау 
І курса аддзялення фізікі (першая 
група фізіка-матзматичнага фа- 
культзта).

— Першьім пытаннем, якое мы 
павінньї разабраць на сенняшнім 
семінарьі, з’яуляецца «Маніфест 
Комуністьічнай партьіі» у кла- 
савай барацьбе пролетарыята», — 
напомніу ён прыщхлай аудиториі 
тэму заняткау, і дада^: — Хто 
першы, таварышы, адкаж а на гз- 
тае пытанне?

А дразу-ж  падымаецца некаль- 
кі рук.

— Дазвольце мне, — нецярплі- 
ва устає са свайго месца Уладзі- 
мір Рубанау.

Не спяшаючыся, дакладна вьі- 
казваючы сваю думку, Уладзімір 
гаворыць аб задачах, пастауле- 
ных перад комуністамі М арксам і 
Энгельсам.

П асля яго выступав Уладзімір 
Аусенеу.

Расказваючы аб слауным ш ля
ху гераічнай барацьбы КПСС за 
справу рабочих і сялян, У ладзі
мір Аусенеу гаворыць таксама і 
аб барацьбе за соцьіялістьічнае 
пераутварзнне грамадства кому- 
ністьічньїх партый краін народнай 
дзмакратьіі.

Асновы марксізма-ленінізма — 
адна з любімьіх, вывучаемых 
мною дьісцьіплін.

І авалодаць марксісцка-ленін- 
скай навукай я імкнуся глыбока 
і дасканала.

Д ля  гзтага старанна рыхтуюся 
да кожнага семінара па марк- 
сізму-ленінізму.

Падрыхтоуку да семінарскіх 
заняткау я пачынаю за некалькі 
дзён да  іх правядзення.

Спачатку чытаю і канспектую 
першакрьшіцьі, затым ' выкары- 
стоуваю брашуры, навуковую і 
палітьічную літаратуру, кнігу «У

Практыка
Н а хімічиьім факультзце зараз 

многа увагі аддаецца практыч- 
ным заняткам у лабараторыях.

Практычныя заняткі студэнты 
праводзяць па курсу, які ім чы- 
таецца на лекцыях.

Студзнтьі-трзцякурснікі, напри
клад, праходзяць практику па 
арганічнай хіміі. У лабараторьіі 
кожнаму студзнту трзба сін- 
тззаваць хаця-б адзін рэактыу з 
кож нага класа злучзнняу, якія 
разглядаю цца у лекцыйным курсе.

Выступление Аусенева дапау- 
няюць другія студэнты. Але зві- 
ніць званок. Хутка і цікава прай- 
шла першая гадзіна . семінара. За 
другую гадзіну студэнты падра- 
бязна разабралі пытанне аб пра- 
граме і тактыцы Комуністьічнай 
партьіі.

У другакурснікау хімічнага 
ф акулы эта чарговы семінар па 
кнізе В. І. Леніна «Дзіцячая хва- 
роба левізньї <і комунізме» пачау- 
ся як звичайна пачынаюцца усе 
семінарьі. Кіраунік семінара Н. П. 
Х'рьтпко паутарыла пытанне па тз- 
ме і назвала прозвішча.

Студэнтка Вялікая паднялася 
і, крыху запінаючьіся, пачала рас- 
казваць аб м іжнародним значзн- 
ні Вялікай Кастрьічніцкай соцыя- 
лістьгчнай рзволюцьй.

— Цяпер разгранічце паняцці 
«міжнароднае значэнне рзволю- 
цьй у вузкім і широкім сзнсе»,— 
зап итала кіраунік, калі студэнтка 
закончила адказваць на пытанне.

У адказ некалькі звичайних 
фраз і зноу маучанне. Дапамаг- 
чы сяброуцы бярзцца Яугенія 
Сафроненка. Адчуваецца, што 
студэнтка разумев сутнасць п и 
тання і таму ясна яго викладає.

У Другую гадзіну семінар кры
ху ажыуляецца. І вось ён закон
ная. Здаецца, ён прайшоу добра. 
Але усё-ж адчуваецца нейкая не- 
задаволенасць. Чагосьці нестае. 
А нестае у студэнтау на семі
нарах актьіунасці. Ніхто з перша- 
курснікау не вьіступіу з дапау- 
неннем.ні у каго не узнікла пытан- 

     "

дапамогу вывучаючым гісторьію 
В ІШ (б)»  і іншую літаратуру.

З а  дзень да заняткау я прачыт- 
ваю канспект семінара, прадумваю 
адказ на кожнае пытанне.

Такая сістзма працы дапамагае 
мне не толькі добра падрыхта- 
вацца да семінара, але і глыбей 
зразумець вялікую спадчыну прац 
класікау марксізма-ленінізма, якая 
дапам агае нам у нашай па,уся- 
дзённай вучобе і грамадскай 
працы.

І. СЯРГЕЕУ, 
студэнт першага курса гістфака.

дапамагае
Тэта дазваляе больш дэтальна 

вывучыць уласцівасці арганічньїх 
злучэнняу, глыбей зразумець сут
насць арганічньїх працэсау, важ 
ных для хімічная прамьісловасці.

П рактика дапамагае студэнтам 
лепш падрыхтавацца да экзаме
на!) і дазваляе будучаму хіміку 
прьімяніць свае веды у практыч- 
наіі рабоце на прадпрыемствах 
хімічнай прамьісловасці.

Ю. БЫЛ1НА, 
студэнт Ш  курса хімфака.

І няу. І гэта пасля ^мелай паста- 
ноукі т. Хрипко дада.ковы х пы- 
танняу.

Адсутнасць актиунасці, твор- 
чага падыходу да вывучэння 
марксізма-ленінізма характэрна і 
для студэнтау першай групи 
і курса аддзялення матзматьікі 
(кіраунік семінапскіх заняткау 
В. Г. Івашьш). Тут чамусьці сту
дэнты баяцца выпра!)ляць памил- 
кі у выступлениях таварьішау. 
Н яма гльїбіні разумения асобных 
пытанняу марксісцка-ленінскай 
навукі, няма творчага засваення.

Так, на адным з семінарау па 
кнізе В. І. Леніна «Што рабіць?» 
В. Г. Івашьін вымушан быу ад- 
правіць з аудьіторьіі студэнта 
І курса аддзялення матзматикі 
Д аш кевіча. П ераш каджаючы ад 
казваць другім, сам Даш кевіч не 
змог адказаць на пытанне вы
кладчыка.

Асобныя студэнты лічаць за  не- 
патрэбнае весці канспекты па 
першакрьшіцах. Т акая практыка 
загайная, бо даказана, што пры 
падобных адносінах да канспенк- 
тавання работ класікау марксіз
ма-ленінізма студэйты маюць 
толькі негльїбокія веды.

Студэнт К арабёнак (першая 
група I курса фізмата) не за- 
канспектавау ніводнага радка, а 
у сваіх выступлениях на семіна
рах ён не вызначаецца ведамі, не 
мож а глыбока аналізаваць тыя 
або іншьія палажзнні марксізма.

В. МАЦКЕВІЧ,
В. ПАУЛОВІЧ.

ДАБІЦЦА ПОСПЕХАУ 
У ВУЧОБЕ

Днямі на пстарычным факуль
тзце адбылося сумеснае пасяджзн- 
не комсамольскага і профсаюзна- 
га бюро з широкім активам сту
дэнтау.

Н а парадку дня стаялі питанні 
аб паспяховасці, дьісцишііне і на- 
ведванні студзнтамі лекций.

З дакладам  виступі^ дэкан фа- 
культэта П. 3 . Савачкін. Ен ад- 
значи^, што хоць агульная паспя- 
ховасць і пависілася, на ф акультз
це яшчэ ёсць ф акти  недисциплі- 
наванасці, некаторыя студэнты 
прапускаюць лекциі і семінарскія 
заняткі.

Вьіступіушия у спрэчках сту
дэнты Лопан, Малевіч і Несцяро- 
віч далі падрабязную  характери
стику становішча на курсе.

У канцы пасяджэння было п ри 
нята разгорнутае рашэнне з рас- 
працоукай канкрэтных мерапры- 
емства^ па паляпшэнню ди сц ип 
ліни і наведвання лекций студзн
тамі.

І. С1ДАРЭНКА.

Не адкладваючы справу на д а 
лей, я пачала падрыхтоуку 
да экзаменау. Д ля гэтага я скла
ла распарадак дня, а таксама 
план паутарэння пройдзенага ма- 
тэрыялу. Л екциі мы звичайна 
слухаєм да 2-х або да 4-х гадзін 
дня. Затим , пасля адпачьшку і 
комсамольскай работы (я працую 
сакратаром бюро комсамольскай 
арганізацьіі курса), іду у читаль
ни зал, кабінети ці лабараториі 
працаваць самастойна.

Вялікую ролю у падрыхтоуцы 
да экзаменау адыгрываюць прак
тычныя заняткі і семінари. Таму 
да іх я рихтуюся асабліва старан
на. П ерад практичнимі заняткамі

...Аднекуль увесь час цягке ха- 
лодны ветрык. .Вася Трус, сту
дэнт 1 курса гістарьічнага фа- 
культэта, варочаецца, стараецца 
падабраць коудру. Нарэшце, гэ
та яму удаецца. Вася адчувае, як 
па усім целе разліваецца прыем- 
нае цяпло, і пачинае драмаць. У 
галаве дзесьці далёка-далёка міль- 
гае думка: «Ц ікава, колькі га
дзін?»

Каб даведацца, колькі гадзін, 
трзба высунуць галаву з-пад 
коудри і зірнуць на гадзіннік: ён 
цікау над самай галавой. А выла- 
зіць з цёплай пасцелі Васю не 
хочацца. У пакоі, мусіць, холад- 
на... Але ^сё-ж трэба паспраба- 
ваць. Трус асцярожна высо^вае 
руку і тут-жа хавае: пальцы тра- 
пілі на уключаную з вечара элек- 
траплітку.

«Л іха на яго...»—Вася злуецца.
«Яшчэ, напэуна, рана. Рэпра- 

дуктар ма^чыць»,—думає ён і 
адварочваецца да  сцяны.

Сон паступова зноу апано^вае 
яго...

Прачнууся Трус ад таго, што 
за дзвярыма нехта затупау на- 
гамі. Адным махам рукі скіну^ 
на падлогу ковдру і... застыу, 
аслеплены яркім патокам сонеч- 
ных праменняу.

— Спазніуся,—разгублена па- 
дум а^ ён, уключаючы радыё.

«10 гадзін ЗО мінут»—пачуу ён 
голас диктара.

— Вось дьік паспау! — Трус 
здзіулена паглядзе^ на чорную 
талерку рэпрадуктара і хутка з а 
шлёпав босимі нагамі па пакоі.

У галаве било толькі адно: 
«Што рабіць? Ісці на лекциі, ці 
не?»

Сапрауды, становішча цяж кае. 
І як ви думаеце, што-ж зрабіу 
Васіль Трус? Зусім нічога! Ен 
проста зноу палез пад коудру і 
праспау... яшчэ три гадзіньї.

В ипадак з В. Трусам не адзі- 
ны... Есць на III курсе аддзялен
ня геалогіі студэнт Г. Осіпау. Н а 
першьія лекциі ё н 'ш ш ш  не хо- 
дзіць і з ’яуляецца ва універсітзце 
толькі у сярздзіне дня.

На пытанне, чаму ён позніцца, 
Осіпа^ адказвае (прычым зусім 

І нявінна закриваю чи вочи і надаю-

стараюся добра засвоіць тэарэ- 
тычныя палажзнні.

У нас, трзцякурснікау, семіна
ри адбываюцца па палітзканоміі. 
Рыхтуючыся да чарговага семіна
ра, я канспектую «Капітал» і дру
гія працы класікау марксізма-лені
нізма. Добра падрыхтаваушыся, 
цікава і паспрачацца на семіна
рах, а ісціна, як кажуць, нара- 
дж аецца і) спрэчках.

Думаю, што сістзматьічна пау- 
тараючы пройдзены матэрыял, я 
змагу добра падрыхтавацца да 
зімовай сесіі і паспяхова здаць 
экзамены.

М. ПЯТРОВІЧ, 
Сталінская стыпендыятка.

,чы свайму твару сумны в и р а з ) :
— Трамвай... таварышы. Самі 

разумееце, жыву на трактарным 
заводзе.

Н а другі дзень ён зноу каж а:
— П распау, таварышы... Учора 

позна прыехау дахаты. Самі р а 
зумееце...

Часамі бывае і так: загадзя 
строіцца план—такія лекцьіі на- 
ведваць, а такія—не. П а при
клад далёка хадзіць не трэба.

II курс аддзялення беларускай 
мови і літаратурьі. Тут вучыцца 
студэнт В інаград В. Знешне ён ні
чим не вылучаецца сярод сваіх 
аднакурснікау. Але калі зазір- 
нуць у ж урнал уліку наведання 
студзнтамі лекций, дык прозві
шча Вінаграда адразу кідаецца 
у вочы. В інаград прьітрьімліваец- 
ца принципу падзелу лекцьш на 
«важныя» і «не важныя». «Важ- 
ныя» трэба наведваць, бо па 
прадметах, якія чытаюцца на гэ- 
тых лекцыях, трэба будзе здаваць 
экзамены. На «не важныя» Віна
град проста махнуу рукой: па іх 
залікі—здам!

Н а філалагічньїм факультзце 
ёсць яшчэ студэнты, якія ажьїц- 
цяуляюць принцип Вінаграда. 
Ш тодня або праз дзень яны пра
пускаюць без уважлівьіх причин 
1—2 гадзіньї. Д ля прикладу возь
мем студэнта^ IV курса аддзялен
ня беларускай мови і л ітератури 
Комач, Балажынскую , Ідзльсон 
або студэнтку II курса аддзялен
ня рускай мовы і літаратурьі Ка- 
леснікаву. Прапускаюць заняткі 
яны так, каб гэтага ніхто не зау- 
важ ау (і асабліва стараста!), па 
1—2 гадзіньї. П асядзяць на пер
шай лекцьіі, з другой—пойдуць, 
на трэцюю—прыдуць зноу...

Вось як берагуць вучэбны час 
студэнты Трус, Осіпау, Вінаград 
і іншьія.

Комсамольскім бюро факуль- 
тэтау дауно пара паклапаціцца 
аб тьім, каб у студзнцкіх групах 
не было падобных гу пьтаёу.

А. КІЙРАНЕН 
(наш кар.).

«БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» 
З стар. 2 снежня 1955 года.

★  ★

Ц ікава праходзяць лекц и і прафесара Т. Н. Годнева па біяхіміі раслін на трзцім 
курсе біблага-глебавага факультета (аддзяленне біялогіі). П асля чарговай лекци і 
Т. Н. Годнева студэнты пад кірауніцтвам кандидата біялагічньїх навук Н. С. Суднік  
тэарэтычныя веды замацоуваюць на практыцы і) лабараториі.

Н а здымку: студзнткі Л. Камінская, А. Асташзвіч, Л . Какаплянік, Г. М алянава на 
практичных занятках па біяхіміі вызначаюць колькасць цукру р клетках раслін.

Фото Л. Бондара.

Старанна вывучаю марксізм

Я ш ч э  р а з  аб п р а г у л а х



Аляксандр ХАРКВВІЧ.

О С Е Н Н И Е  М Е Л О Д И И  

М А Т Е Р И

М ам а, мама, 
родная , б ли зка я !  
Вот и снова . 
расстались мы... 
...Стынет на небе  
солнце низкое  
в лед яном  
пр еддверьи  зим ы . 
Ветер листья 
срывает редкие  
и гоняет  
по мостовой.
К лён , сутулясь, 
качает ветками—  

стариковскою  
головой .
П аровозы
кричат простужено, 
уносясь
в вечерню ю  м глу... 
...Ты не жди меня, 
мама, к уж ину, 
м о лч а ли во  
присев к  столу!
Б ез м еня
займ ись чаепитием,
пересиль
тревоги свои:
я  в студенческом
общежитии
пы о

студенческие чаи!
И  в м орозном  
ды ханьи  осени  
м не тепло 
при  м ы сли  одной, 
что гла за м и  
небесной просини  
ты лю б о вн о  
следиш ь за  мной.

ЛЮБИМОЙ
То солн це  выблеснет —  

и день погож; 
то луж и выплеснет  
на зем лю  дождь; 
то д аль  лазурит ся. 
р а звея в  тень; 
то снова хмурится 
осенний д ень , —  

пора туманная, 
непостоянная, 
то распогож ая, 
то тьмою тьма, —  

как  ты, хорош ая, 
как  ты, ж еланная: 
непостиж имая, 
непостоянная  
и всё-ж —

лю б и м а я , 
как ты сама!

Анатоль ВЯРЦІНСКІ.

Ніл Г1ЛЕВІЧ.

У  Б А Ц Ь КО УС К І М  
К Р А Ю

У бацькоускім краю,
П аміж  дауніх сяброу, 
Помню усмешку тваю. 
Погляд, ясны без слоу. 
Выйду ураику зару 
Сустракаць за сяло—
Тваіх рук, мільїх рук 
П ригадаю  цяпло.
Салауі запяюць 
На аселіцьі дзесь—
Чую песню тваю, 
Зачарованы увесь. 
Зажурчыць ручаёк 
Аж у сэрцы кальне, 
Быццам гэта тваё 
Слова ласкі ка мне.
У бацькоускім краю 
Водыр кветак лясных 
Я вдыхаю, я п’ю,
Быццам з вуснау тваіх.
Ціхі ветрыка лёт.
Што ласкае зямлю.
Як дыхание тваё 
Пераймаю, лаулю,
Прыйдзе зорная ноч.
Цішай дол ахіне—
Сваіх воч, карых воч 
Не адводзь ад мяне! 
Падьімі хоць цяпер 
Чорны веер расніц:
Я-ж магу пра цябе 
Толькі думаць ды скіць...

Кастусь ЦВІРКА.

С Т У Д Э Н Ц К А Е
Ж ыу-вучыуся студэнт.
Быу старанны хлапчына ён,
У жьіцці вёу адну  
Н авуковую  лінію.
Не вьілазіі) ён з кніг,
/  па скверы, што у зелені,
Крочыу ён над руку
Хіба з «Аннай Карзнінай». *
Раз дзяЦчыну юнак
Стрэу ля  лаукі забытое,
І даугая каса 
Светапогляд заблытала.
Бы укапаны, стаяу,
Ды сказаць штось патрапіу ён. 
I учы ш у ён залік  
Па яе біяграфіі.
Так дазнауся пра узрост,
Я е працу на трактарным,
I рашыу, иіто ва усім  
3  ёй сышоуся характерам...
У студэнта сябры 
У інтзрнацг пытаюцца:
Што ён стаі) сам не свой. 
Страта сну назіраецца?
На пытанне, як  след,
А дказау тут хлапчына і:и,
Што захоплен увесь 
Новай ён дьісцьіплінаю. 
Толькі-ж вечорам раз 
Н а свае бачыу вочы ён.
Я к з мае рам яго 
Шчасце вуліцай крочыла.
Што за чорт... Ці-оїс дауно 
На пьітанні сардэчныя 
Гаварыла г] адказ.

БЕРАЖЫЦЕ ПЕРШУЮ ЛЮБОУ . .
Беражыце першую любоу! 
Беражы це гэты дар адменны!^ 
Страціш—і не вернеш яго зноу, 
Страціш—і няма яму замены. 
М ож а вы палюбіце і зноу, 
К алі першая любоу астыне,
Ды не тая  будзе ужо любоу— 
Першая жыць будзе ва 

успаміне.
Першая вас не пакіне, не,
І хадзіць за вамі будзе зданню, 
І не раз убачыце вы у сне

З першаю любімаю спатканне. 
М ожа, вы палюбіце і зноу,
Калі першая любоу астыне, 
Д ы н е  Оудзетых гагач их  < лоу, 
Што калісь казалі вы дзяучыне, 
Той не будзе сільї і агня,
І таго бязмеж нага задору, ̂
Ад якога-б ты скалу узняу,
Ад якога-б ты варочау горы. 
Беражыце першую любоу,— 
Чыстую, як воблака у блакіце, 
Светлую, як сінява палёу—
Як заруку шчасця, беражыце!

Ш чабечаш ты, як ластаука, 
Што з выраю вярнулася,
І з шчырай сваёй ласкаю 
Ка мне пяшчотна тулішся. 
I вочы твае карыя

Арсень ЛІС.

Аб іх так доуга марыу я,
I мары вось збываюцца: 
Пасля расстання прыкрага 
Мы разам  сэрцам, думкамі— 
Памьілкі све виправім 
Сягоння пацалункамі.

Генадзж БУРАУК1Н

МАРЫ АБ МОРЫ
Я не плавау у марешх прасторах,
Хоць душ а заусёды удаль заве.
I дзяцш етва марам1 аб моры 
На старонках дзённша жыве.
А цяпер дзевятым грозным валам 
Трызнщь стау 1 мой малодшы брат.
I цяльняшцы, як I я бывала,
Ен сягоння невыказна рад.
Д ля яго свой сэнс у тым, што з Мшска 
Я цяльняшку гэтую прывёз,
Бо ён знае: там-ж а мора бл1зка —
Чайкц хвал1 аж  за край нябёс.
I ён мне пра карабл1 тлумачыць 
3 выглядам старога марака 
I з юшэш з гордасцю дзщ ячай 
Д астае партрэт Саманчука.
Загарэлы, хударлявы хлопчык,
На мяне глядзщ ь ён зараз так,
Што мне ясна 1 без слоу: ён хоча 
Стаць таю м-ж а, як герой-марак.
I каж у яму я:

— С танет, муещь:
Саманчук служыу у горшы час,
Морау не было на Беларусь 
А цяпер ! мора ёсць у нас.

Што каханне іх вечные.
/ забыла цяпер,
Эх, забыла ураз яго.
Мусіць, хлопцу тады 
Па ш паргалках адказвали. 
Ходзіць хмуры студэнт,
/ у сэрцы увесь дзень яго,
ТПбы {/ гумбачцы той 
Перад самай стыпендыяй.
А назаутра прышла
Усё-ж дзяучына здалёк к яму
/  прызв.ала яна
Тут хлопца на калеквіум.
«Ты. ча.иу не прышоу:
Брат наведауся з лагерау.
Хоча чарку маёр 
Вьіпіць з будучым швагерам. 
Ды і ночы-ж прытым 
Сталі, гзткія ясныя!
Ты-ж у  кнігах сядзіш,
Ну, й зубры лка няшчасная!»
А хлапец: моу, не знаї],
Мо(/, спрачацца-б не след  

так ім! 
Словам, плавау студэнт 
На экзамене гэтакщ.
Толькі-ж ногі тады,
Здэцца, у  свет-бы хлапца вялі, 
Нібьі у  кніжку ям у  
«Шэсць» — не .пеней —

паставілі.
І вось ходзіць, пяе,
І  сцвярджае без л іку  ён,
Што каханне усё-ж —
Справа вельмі вялікая!

Алесь РЫ БА К.

Д з я у ч ы н а  з д з і ц е м

—  Дайце патрымаць,— так ш чыра, проста 
ІІросіць дзеучы нка на рукі узяцг, дзідя. 
Хіба-ж хто адмовіць такой просьбе,
Калі столькі у ёй цяпла і пачуццяі? 
Добрая душа у дец і Каці:
Беражліва ад іала  яна дачку.
Большага няма дзяучы нцы  шчасця —
Да малюткі прьітуліць ш чаку.
П есенкай вясёлаю забавіць,
Дьістаю, дзіцячаю, сваёй,
І не плакаць тут маленькай Дані 
Ад харош ай лесенкі такой.
А дзяучы нцы  радасці не змерыць,
Сэрца поуніцца нязнаным пачуццём.
З гэтакай  любоую ш чырай, веру,
Пройдзе праз усё яна жыццё.Прыветна усміхаюцца,

У пакоі стаяу сапраудны аурал: ішла га- 
рачая падрыхтоука да факультэцкага 

вечара. Часу заставалася нямнога, і кожны 
спяшауся. У дзверы нечакана пастукалі. 
Валька нерашуча вьімавіу: «Уваходзьце!» 
Але ніхто не увайшоу. Потым за дзвярыма 
пачулася невыразная гаворка і у той-жа 
момант... уварвауся Андрэй. Твар яго быу 
чырвоны, як вячэрняя зара.

— Хлопцы... там,—рука з абутковай
шчоткай хутка апісала круг у напрамку 
дзвярэй і замерла,—там... дзяучаты!

Валька і я ва усе вочы глядзелі на 
Андрэя: якія дзяучаты, што ён выдумляе? 
Ніхто з нас іх не запраш ау. А можа... сан- 
камісія? Я упэунены, што і у Валькі міль- 
ганула гэтая «страшная» думка, бо мы 
абодвы кінуліся наводзіць парадак у пакоі.

— Ды што вы робіне?—прастагнау Ан
дрэй і бездапаможна апусціуся на крэсла. 
—П ра Федзьку, Федзьку пытаюцца... Дзе 
ён? Хутчэй кажыце, чзрці!

Гэта быу сапраудны гром з неба, і мы 
яшчэ больш разгубіліся. Пра Федзьку, на- 
шага таварыш а пытаюць... дзяучаткі! А хі
ба можа быць такое? Ён-жа аднакурсніц 
баіцца, а тут... Было чаго здзіуляцца! Але 
за дзвярыма чакалі. Я успомніу, што 
Федзька і сёння не паддауся на мае^уга^- 
воры пайсці на факультзцкі вечар і пайшоу 
з кнігамі у інстьітут. Трэба было прымаць 
аператыунае рашэнне, і я вырашыу.

— Вось што, хлопцы, я ведаю дзе ён... 
Бяру усё на сябе... А крывадушныя паво- 
дзіньї Федзькі Бярозава мы абавязкова аб- 
мяркуем і...

Н едагладжаны  святочны касцюм умомант 
заняу сваё звычайнае вертыкальнае стано- 
вішча і я апынууся на калідорьі. А дразу-ж 
позірк мой упау на трох дзяучат—яны 
стаялі на лесвіцьі. Адна з іх падыйшла да

Ш Ч А С Л І В А Я

(Гумарыстычнае апавяданне)
мяне. На твары яе—прывабным, з блакіт- 
ньімі вачыма—свяцілася такая вінавата-мі- 
лая усмешка, што я не адразу змог ска
заць звычайнае «Добры дзень!».

— За турботы—прабачце... Вы таварыш 
Ф едзяу?—проста пачала яна.—Тады будзем 
знаёмы. Я—Таня, Федзя мяне добра ведае, 
з адной вёсш, ды вучьіліся разам... Вы 
не скажаце, дзе знайсці яго?

— А як-жа, скажу. Вось толькі не ведау, 
што у яго такое прыемнае знаёмства,—ве
села зауваж ы у я.—А Федзьку мы знойдзем, 
хоць на дне марскім... Хадзем.

Мы вьійшлі з інтзрната. У глибокім 
асеннім небе хітра пераміргваліся зоркі. 
Паветра, густое, халаднаватае, падбадзёр- 
ваючы ласкатала твар. Па дарозе я са 
здзіуленнєм даведауся, што дзяучаты —усе 
трое—зусім не студзнткі, як я думау, а ра- 
ботніцьі швейнай фабрьїкі. Таня ішла по
бач, і я старауся як мага больш даведацца 
пра яе, пра яе знаёмства з таварышам. 
Дзяучына ахвотна адказвала на мае пы- 
танні. Вьісветлілася, што Федзя некалькі 
разоу запраш ау яе нават у тэатр, а цяпер 
—на факультзцкі вечар. «Вось табе і ціхо- 
ня»,—думау я пра Федзьку.—«Не сказаць 
нікому ніводнага слова, нават мне, блізка- 
му таварышу... А як ён падсмейва^ся з 
мяне, калі я у Верачку Вярбіцкую зака- 
хауся!»

Інстьітут быу недалёка, і праз некалькі 
хвілін мы ужо стаялі у вестнбюлі. Я пра- 
панавау дзяучатам пачакаць, а сам паім- 
чауся па лесвіцьі на трзці паверх.

Вось і хімічная лабараторы я—пастаян-

нае Федзькава месцазнаходжанне. Я ці- 
ханька прьіадчьініу дзверы—у нос рэзка 
ударыу пах серы, а паміж двух вялізньїх 
колб важна тырчэла Федзькава чубатая 
галава.

— К алега,—пачау я строгім голасам,— 
я прышоу да вас, каб паведаміць...

Федзя умомант падняу галаву і, убачыу- 
шы мяне, весела рассмяяуся. 1ншым разам 
я ахвотна падтрымау-бы яго. але цяпер 
гэта яшчэ больш раззлавала мяне.

— Слухай, кідай гуляць у дурня — ты 
падводзіш і сябе і нас. Запраш аеш  гасцей, 
дык будзь добрым і сустракай іх. няма 
чаго!

— Ты што, каго сустракаць?—здзівіуся 
ён.—Я не разумею... Можа бабулька пры- 
ехала?

— Ты угадау: бабулька... па імені Таня! 
Яна?

Але і гэта не збянтэжыла Федзьку—ён 
па-ранейшаму усміхауся. Мне заставалася 
адно—хутчэй выканаць сваю місію «пра- 
вадніка».

— Цябе чакаюць унізе дзяучаты,—пад- 
крзслівау я кожнае слова.—Не прабуй 
супраціуляцца. Хадзем зараз-ж а...

Федзька }'жо не усміхауся. Toe, што я 
сказау, відаць, зрабіла на яго уражашге. 
ё н  паслухмяна пайшоу за мной, а я пра 
сябе злараднічау: «Вось так, братка, так... 
Зараз мы убачым тваю сапраудную ус
мешку».

У вестьібюлі было поуна студэнтау—на- 
бліжауся час пачатку мастацкай самадзей- 
насці. Паусюдна чууся вясёлы гоман,

смех. Д зяучат я зауваж ы у ля стэнда, пры- 
свечанага Адаму Мщкевчу. Яны разглядал! 
шюстрацьи.

— Дзяучатш , замрыце: наш вял!к1 х!м1к 
перад вамц—прамов{у я ! з вешчным на
клонам адступ1у убок.

Д зяучаты  аз1рнул1ся. Таня здз}улена гля
нула на Федзю, потым на мяне ц раптам 
пачырванеушы, збянтэж ана запытала:

— А хто... гэта?
— Як хто?—у сваю чаргу здз1в!уся я.— 

Ваш знаёмы, мой таварыш, Фядот 1вана- 
в1ч...

— Ой, дзяучатк1, — раптам усклшнула 
Таня,—дык гэта-ж... Фядот, ды не той!

Танш твар пажвавеу I у вачах, па-дзщ я- 
чаму акругленых, за!скрыл1ся вясёлыя 
агеньчыш. Усе глядзел1 на мяне, а я... Не- 
чаканая здагадка разагнала усю маю раз- 
вязнасць 1 я няроуным голасам запытау:

— А ён, знаёмы ваш, з якога факультэ- 
та?

— 3 пстарычнага...
Усё стала зразумелым: дзяучатам патрэ- 

бен быу Ф едзька-псторык, наш сусед па 
пако1... Секунда, другая 1 дружны смех за- 
мяшу напружанае маучанне, весела зазвн 
неу вакол зус!м разгубленага Федзн..

... Пасля вечара, кал1 святло у нашым 
пако1 пагасла 1 хлопцы заснулч моцным 
сном, скрозь дрымоту я нечакана пачуу ць 
х1 Ф едзяу голас:

— Ты сп!ш, Ж энька? Сп1ш, не?
Я з намаганнем адплюшчыу вочы ! 

прыузняуся:
— Эх, Ж энька, якая дзяучына гэтая 

Таня! Я-ж увесь вечар танцавау з ёю..л 
Ра-зу-мееш?

Федзька схашу маю руку ! сц1снуу яе 
гарачым поцшкам.
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