
—  ВЫШЭЙ УЗРОВЕНЬ 
КУЛЬТУРНА-МАСАВА! 

РАБОТЫ
У шматбаковай падрыхтоуцы совсцкага сп 

виключна важнае значэнне належыць культурні 
рабоце. Яе задачи заключаюцца ва укараненні ко 
най маралі і эстэтычным вьіхаванні. Формы ие н 
рознастайныя і дазваляюць арганізаваць цікави, з 
і рознастайны адпачынак усіх студэнтау і работні 
вєрсітзта. - V

Самае шырокае распаусюджанне павінньї знайсці такія 
формы культурна-масавай работы, як вечары і карнавалы, 
тэарэтычныя канферзнцьіі і лекторьіі, дыспуты і культпа- 
ходы, канцэрты самадзейнасці і канферзнцьіі чытачоу, кон
курсы на лепшага дэкламатара, вакаліста, танцора, сустрэчы 
з наватарамі вьітворчасці, пісьменнікамі, вучоньїмі, артьістамі 
і г. д.

Некаторая работа у гэтых адносінах у нас вядзецца. 
Працуе самадзейнасць агульнауніверсітзцкая і на факультз- 
тах, арганізоуваюцца культпаходы і вечары, регулярна у клубе 
універсітзта дэманструюцца кінофільми. Але усё гэта, на- 
жаль, у больш чым сціпльїх маштабах, і формах, далёка не- 
даскакалых.

Самадзейнасць, асабліва факультэцкая, у сваім рэпертуа- 
ры мае нумары, нізкія па свайму ідзйнаму узроуню. Так, 
наприклад, на студзнцкім вечары біялагічнага і філалагічнага 
факультзтау вьіступіу студзнт А Герус з чытаннем «уласна- 
га твора», які аказауся паклёпам на нашу сапрауднасць.

Трзба палепшиць работу мастацкага совета пры клубе 
універсітзта і паставіць пад яго кантроль якасць факультзц- 
кай самадзейнасці.

Трзба правільна арганізаваць дэманстрацыю кінофіль- 
мау. Нядауна у нас дзманстраваліся французскія кінофіль
ми—«Тэрэза Ракэн», па аднайменнаму раману Э. Заля, і 
«Чырвонае і чорнае» па Стзндалю. Гзта справа добрая. Але, 
мяркуючы па рзакциі гледачоу, многія з іх не зразумелі са- 
прауднага сзнсу фільмау, не убачьілі вялікага майстерства 
у стварзнні артьістамі вобразау герояу, не даншло да 
многіх і соцыяльнае гучанне творау французскай кінематагра- 
фіі. Зусім іншае уражанне было-б у гледача, калі-5 перад па- 
чаткам дзманстрациі такіх фільмау арганізаваць кароткія (хві- 
лін на 20—ЗО) іх каментариі викладчьїкамі або найбольш пад- 
рихтаваньїмі студзнтамі.

Каментираваць неабходна і нашы, совецкія кінофільми, 
фільмьі краін народнай дзмакратиі, прыцягваючы да гэтай 
работы адпаведныя кафедры.

Незаслужана адданы забыццю нашы «старыя», даваенныя І 
і ваеннага часу фільми; такія, як трилогія аб большзвіку  ̂
Максіме, маюць виключна важнае выхаваучае значэнне. Трз- \  
ба вяриуць іх на экран у нашым універсітзце. Гзта асаблі- \  
ва патрзбна нам таму, штс нашы студэнты—моладзь, якая \  
нарадзілася значна пазней Кастрьічніка, разам са з'яулен- \  
нем на экранах гэтых кінофільмау, а фільми ваеннага часу ? 
многія нашы студэнты не маглі бачыць з-за асобых прычын. £ 

Карысна было-б многія публічньїя лекцьіі, якія чьітаюцца х 
у нас на факультетах, падмацаваць затым адпаведньїмі кі- } 
нофільмамі. Наприклад, пасля лекцьіі аб рзволюцьіі 1905 го-  ̂
да паказаць кінофільми «Броненосец Пацёмкш». Кіно— 
адзін з найважнейшых відау мастацтвау, і яго трзба пра- 
вільна выкарыстоуваць.

Трзба арганізоуваць вечары на факультетах і курсах, асаб
ліва тэматычныя. Цікава і карысна было-б правесці гутаркі 
на тэмы: «Аб культуры паводзін», «У чалавеку усё павінна 
быць прыгожа», «Аб маральным абліччьі совецкага студзн- 
та», сустрэчы студэнтау старэйшых курсау з малодшьімі, 
літаратурньїя віктарьшьі і г. д.

Вялікае выхаваучае значэнне мае калектыунае наведван- 
не тэатрау і кіно з абавязковым абмеркаваннем фільма або 
спектакля.

Вельмі мала у нас праводзіцца канферэнцый чытачоу. Та
кія канферзнцьіі—па асобных літаратурньїх творах або тз- 
мах—развіваюць эстэтычны густ, вучаць правільна разумець 
і ацзньваць мастацкія творы. Для канферэнцый чытачоу 
можна было-б рзкамендаваць многія тэмы, звязаныя з гі- 
сторыяй грамадзянскай і Айчыннай войнау, будауніцтвам со- 
цьіялізма і комунізма. Такім вечарам можна надаць і пра- 
фесіянальньї ухіл і г. д.

Разгортванне культурна-масавай работы з ахопам усяго 
калектыва студэнтау і работнікау універсітзта—справа пар
тийных, комсамольскіх і профсаюзных арганізацьій Гэта—га- 
наровы абавязак усяго прафссарска-выкладчыцкага складу.

Ф. БАРАВІК, 
член парткома БДУ.

ПА НАШАМУУН/ ВЕРС1ТЭТУ
СУСТР ЭЧА  С Т У Д З Н Т А ?

З А Р Ш С Т А М І
Днямі адбылася сустрэча сту

дэнтау 4 і 5 курсау аддзялення 
журналістьікі з артьістамі Белару
скага дзярж аунага акадзмічнага 
тэатра імя Я. Купалы, на якой 
быу абмеркаваны спектакль «У 
добры час» па п’есе В. Розава.

Выступаючыя А. Вярцінскі, Я. 
Крыскавец, Н. Адамчык і іншьія 
адзначьілі, што спектакль у ас- 
ноуным з ’яуляецца творчай уда- 
чай калектыва артыстау.

Побач з гэтым было указана на 
шэраг недахопау: дрэннае мастац- 
кае афармленне, няправільнае вы- 
мауленне беларускіх слоу некато- 
рьімі артьістамі.

З адказным слозам вьігтупілі 
артысты Ю. Галкін, Л. Д раздова, 
В. Кудрзвіч, Б. Дакальская, М. Ла- 
підус, 3 . Браварская, Б. Влада- 
мірскі, якія згадзіліся з адзнача- 
ньімі недахопамі і абавязаліся іх 
вьіправіць.

— Сустрэча з вамі прынесла 
нам многа карьісці,—сказау у за- 
ключэнне П. М алчанау.—Мы па- 
стараемся, каб падобныя абмер- 
каванні сп ктакляу са студзнтамі 
аддзялення* журналістьікі наладж  
валіся значна часцей.

В. ВІШАНКІН.

Да месячніка германа-совецкай 
дружбы

Ва універсітзце адбыуся вечар, | час атрыманы серьіі зборнікау, 
прысвечаны месячніку германа- , прысвечаных навуковым светапо- 
совецкай дружбы. [ глядам К. М аркса, Ф. Энгельса і

З інфармацьійньїм дакладам 
«Нямецкая навуковая літаратура 
у фондах бібліятзкі універсітзта» 
вьіступіла старшы бібліятзкар 
О. Л. Ніканава. Яна расказала, 
што у бібліятзцьі універсітзта зна- 
ходзіцца багатая даведачная і на
вуковая літаратура нямецкіх ву- 
чоньїх па шматлікіх питаннях фі-

гісторьц заснавання комушстыч- 
най партьіі Германіі.

Прьісутньїмі бьілі выказаны па- 
жаданні, каб выпускаемы біблія- 
тзкай інфармацьійньї бюлетень 
давау разгорнутую і.аведку аб па- 
ступіушьіх выданнях замежнай лі- 
таратуры, каб гзтая літаратура 
шырэй выкарыстоувалася нашьімі

зікі, хімії, медыцыны, біялогіі лабараторьіямі, кафедрамі замеж- 
і г. д. Вучоныя універсітзта—пра- НЬІХ студзнцкімі навукова-да- 
фесары Вінберг, Лукашоу, Пау- следчьімі гурткамі. 
лючзнка, Старобінец, кандидат хі- , 3  ка кім дакладам  аб дасяг.
мічньїх навук Свірьідау . шшыя ненняхРнямецкай мастацкай л іта . 
знаемяцца з дасягненнямі замеж- вь,ступіу дацэнт Д . Е. Фак-
ных даследчыкау. Дакладчыца 3 - ^
таксама паведаміла, што у біблія- І ф
тзку регулярна паступаюць Вучо- " заключэнне студэнты Мацке- 
ныя запіскі з Берлінскага і Г а л е н -. в’ч> Канонік, Ляшкевіч і Лебедзе- 
скага універсітзтау і П атсдамска- ва прачьіталі на нямецкаи мове 
га педагагічнага інстьітута. З Ра- вершьі Бехера, Ваинерта і Брзхта. 
стокскага універсітзта у апошні І І. КІРЬІЛАУ.

НАША МАСТАЦКАЯ  
САМАДЗЕЙНАСЦЬ

На біялагічньїм факультзце 
аб’яулен конкурс на лспшы фа- 
культзцкі вечар. Удзельнічаць у 
ім будуць усе курсы.

На факультзце створан хор, 
якім кіруе Бэла Вінаградава. Ен 
ужо выконвае такія папулярныя 
песні, як «Зязюлька», «Маскоускія 
агні».

Драмкалектыу рыхтуе п’єсу 
А. П. Чэхава «Вяселле». Распа- 
чау сваю работу і танцавальны 
калектыу, якім кіруе студэнтка III 
курса аддзялення біялогіі Смір- 
нова.

В. ШАЛАТОНІН, 
студэнт ї курса біяфака.

ЭОООООООООООООООООООООСОООСООООООССООООСЪЭСООСОСООООССОСОСОС'ССОСОСОСС! х х х х ю о о о о о о о о о с о о с )

Мы з гонарам выканаем 
Ваш наказ

ВЕЧАР, ПРЫ СВЕЧАНЫ  
ДНЮ КАНСТЫТУЦЫ1

Адбыуся вечар студэнтау ун1- 
верс!тэта, прысвечаны знамя- 
нальнай даце—Дню Совецкай 
Канстытуцьп. Д аклад аб зна- 
чэнн! Совецкай Каистытуцы! 
зраб!у дацэнт В. А. Дарог1н. 
Пасля . даклада быу дадзен 
канцэрт мастацкай самадзей- 
йасц1 с1лам1 студэнтау ун!вер- 
а тэ та

Был1 выкананы песн1 совец- 
юх кампазДарау. 3 поспехам 
выступша трупа маладых ва- 
кал1стау, якая выканала «Пес
ню французскага салдата».

Урывак з рамана М. Шола- 
хава «Яны змагалшя за Радз1- 
му» прачытау студэнт Г. Гера- 
шменка.

Я. ГОМАН.

Д арагія  сябры!
З вялікай радасцю прачыта- 

лі мы Ваша пісьмо. I як ра- 
дасна стала на душы у кож- 
нага з нас, калі даведаліся, 
што Вы вьіслалі нам л ітера
туру. Мы шчаслівьія тым, што 
аб нас клапоцяцца нашы зем- 
лякі-беларуиьі.

Сябры! Наш соугас разме- 
шчан у 130 кілометрах ад чы- 
гункі. Спачатку, як і ва усякай 
новай справе, нам давялося 
зазнаць нямала вялікіх цяж- 
касцей. Прьіходзілася размя- 
шчацца у халодных вагончы- 
ках і палатках, непадрыхтава- 
ных да  зімьі, у маленькіх па- 
койчыках мясцовага насель- 
ніцтва. Таксама у пачатку вес- 
навых палявых работ у нашым 
со^гасе востра адчувалася ня- 
стача тзхнікі і сельскагаспа- 
дарчага інвентару, з-за чаго 
прышлося з вялікім спазнен- 
нем выехаць на палявыя рабо
ты. І усе-ткі наш со^гас план 
веснавой сяубы выканау на 
100 працэнтау, гэтаму вельмі 
дапамагла добрая праца на- 
шай моладзі і комсамольцау.

Першую баразну на цаліне 
праклау былы фармаушчык за 
вода імя К ірава г. Мінска, 
трактарыст Іван Куляшо^. Ен 
з кожным днём набывау во- 
пыт і сваёй працай натхняу 
астатніх. Яго прикладу пасле- 
давалі і астатнія таварышы 
гэтай брыгады. Яны усе сталі 
штодзённа перавыконваць нор
мы вьіпрацоукі за змену і 
сваімі паказчьїкамі вьівялі сваю 
трактарную брыгаду на першае 
месца.

Выдатна працавалі і рабо- 
чыя агароднай брыгады, якая 
складаецца з дзяучат. Яны вы- 
расцілі добры урадж ай гарод-
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Л Е П Ш Ы Я  ГІАКОІ АТРЫМАЛ1 ПРЫЗЫ

На практычных занятках па біяхіміі раслін. (Справа палева) 
Зіна Тарасевіч, Л іда  Бяляева, Света Чарнаусава і кандидат біяла- 
гічньїх навук Наталля С цяпанауна Суднік.

У інтзрнаце універсітзта па Баб- 
руйскай вуліцьі (корпус «А») у 
кутку адпачынку старастам леп- 
шых пакояу бьілі уручаны каш- 
тоуыыя прызы.

Натэфон з камплектам пласцї-£ 
нак атрымау стараста 38 п ако я ,! 
які заняу першае месца па кон-1 
курсу. Д ругія пакоі атрьімалі гі- 
тары. люстры, шахматы, іпяіикі 

Я. ВЕРАС.

ніх культур. П риклад у працы 
паказваю ць М арыя М акарава, 
Соф’я Спарыш, Галіна Алек- 
сандровіч і многія іншьія.

Набыушы вопыт у сельска- 
гаспадарчых работах на весна
вой сяубе, соугас датзрмінова 
выканау план узняцця цаліньї 
пад урадж ай 1956 года. Пры 
норме 15000 гектарау соугас 
узняу 16000 гектарау цаліньї.

Цяпер перад намі стаіць 
найважнейшая і галоуная зад а
ча—забяспечыць сябе жьільїмі 
дама_мі і памяшканнямі для 
жывёлы. З а  вырашэнне гэтых 
задач горача узяліся моладзь 
і комсамольцы соугаса. Сіламі 
будаунікоу і механізатарау па- 
будавана 9 чатырохкватэрных 
дамоу, 5 саманных чатырох
кватэрных дамоу, магазін, ега
ловая, два інтзрнатьі, пякарня, 
лазня. Арганізоуваюцца мала- 
дзёжныя нядзельнікі па абста- 
ляванню клуба, ёсць спортпля- 
цоука і валейбольнае поле.

Н аш а комсамольская аргані- 
зацыя складаецца з 120 комса
мольцау, і усе яны прымаюць 
актыуны удзел у рабоце, ва 
усім дапамагаю ць дьірзкцьіі 
соугаса. М оладзь у нашым 
соугасе выдатная; зараз яна да- 
біваецца хутчэйшага завяршэн- 
ня будауніцтва у гэтым годзе.

Д арагія  сябры! Дзякуем Вам 
за аказаную нам дапамогу у 
літаратурьі, за Вашу увагу да 
нас.

Н яма сумнення, што з гэтага 
часу мы з Вамі будзем мець 
дружную рзгулярную перапіску.

Ад усяе душы ж адаєм вы- 
датных поспехау у вучобе, вы- 
пускнікам—выдатных поспехау 
у выбранай прафесіі.

Ад імя комсамольскай 
арганізацьіі зернесоугаса 
«Мьітьїкульскі» — сакра- 
тар комсамольскай арга- 
нізацьіі Ю. ЛЕШАКОУ.
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П а р а д ы  в ы к л а д ч ы к а

Творча вывучаць паліт жаномію
М арксісцка-ленінская палітьіч- 

ная зканомія займає выключна 
важ нае месца у сістаме падрых- 
тоукї совецкіх спецьіялістау для 
усіх галін народний гаспадаркі і 
культуры. Яна узбройвае іх ведан- 
нем аб’ектыуных законау грамад- 
скага развіцця і умением кары- 
стацца імі у справе пабудовы 
комуністьічиага грамадства у на- 
шай краіне.

Як марксізм-ленінізм у цэлым, 
марксісцка-ленінская палітьічная 
зканомія з ’яуляецца не догмай, а 
кірауніцтвам к дзеянню.Марксізм- 
ленінізм — вораг дагматьізма, ён 
не прызнае нязменных вывадау і 
формул, абавязковых для усіх 
эпох і перыядау. Асобныя пала- 
жзнні і вывады марксізма, якія 
ужо устарзлі, не могуць не замя- 
няцца новьімі палажзннямі і вы
падами што адпавядаюць новым 
пстарычиым умовам.

Класічньїм узорам замены уста- 
рзлых палаж знняу і вывадау марк
сізма з ’яуляецца новая закончаная 
тэорыя соцьіялістьічнай рзволюцьіі, 
створаная В. І. Леніньїм на асно-
х> "ЗОООООООООСОООООСХХХХХЮОООООООООООООО І
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Слауныя літаратурньїя 
традьїцьіі мае БД У  імя 
В. І. Леніна. У яго сце
нах у свой час вучьіліся 
беларускія паэты К. Кра- 
піва, П. Броука, П. Глеб
ка, П. Трус, А. Якімовіч 
і іншьія. М аладыя пі- 

сьменнікі А. Васілевіч, І.
Мележ, М. Гамолка так- 
сама атрьімалі адукацыю 
у нашьім універсітзце.

Як і некалькі год на
зад, у  літаратурньїм гурт
ку (кіраунік кандидат 
філалагічньїх навук І. Я. 
Науменка) праходзяць 
цікавьія вечары, на якіх 
абмяркоуваюцца творы 
пачынаючых паэта^ і 
пісьменнікау.

Гурткоуцы трымаюць 
цес.ную сувязь з пісьмен- 
ніцкім асяроддзем ста- 
ліцьі. П а ініцьіятьіве лі- 
таратурнага гуртка у уні
версітзце адбылася кан- 
ферэнцыя, прысвечаная 
традыцыйнай сустрэчы 
чытачоу з супрацоуніка- 
мі часопіса «Маладосць».

Ва уступным слове рэ- 
дактар часопіса Аляксей 
Кулакоускі расказау аб 
рабоце рздакцні, аб за 
дачах часопіса у справе 
выхавання совецкай мо- 
ладзі.

Вьіступіушьія студзн- 
тьі Вярцінскі, Барадулін, 
Пільшчьїкау, Клышко,
С лагада, Яскевіч і ншыя 
зрабілі рад кашто^ных 
зауваг у адрас часопіса, 
вьїказалі пажаданні.

Паэты М. Танк, М. Лу- 
жанін, Я Брыль, М. Ау- 
рамчык, А. Вольскі пра- 
чьіталі свае новыя вер- 
шы, далі адказы на 
шматлікія пьітанні пры- 
сутных і падзяліліся 
сваімі творчнмі планамі.

§ І. ЦІШЧАНКА.
ТООООСООООСОООООООООООООООООООООСОСООСХХГ)

П /С Ь М О  У  Р Э Д А К Ц Ы Ю

Пажаданне студ энтау
Кінофільми у гэтым годзе даволі 

часта дэманструюцца у універсітзц- 
кім клубе. Тэматыка іх самая розна- 
стайная.

Ад многіх студзнтау часта можна 
пачуць такое пажаданне: «Добра бы- 
ло-б, каб перад дэманстрацыяй філь- 
ма праводзіліся гутаркі, каментарьіі 
да фільма. На гэтых гугарках можна 
было-б расказачь студзнтам, наколь- 
кі ён адпавядае гістарьічнай рзаль- 
насці, паказаць розніцу па між тво
рам, па якому зроблен фільм, і 
фільмам, наколькі апошні вьшрауляе 
памьілкі аутара і г. д.

Такія кароткія, на 5 — 10 мінут, 
каментарьіі да фільмау будуць ка- 
рксньїмі не толькі для студзнтау 
філфака, а і для усіх студзнтау уні- 
версітзта. Тэта дапамож а глыбей 
зразумець ідзю фільма, яго вартасці.

В. ЗАРЭЦК1, 
студзнт філалагічнага факультзта.

«БЕЛАРУСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ»
2 стар. 10 снежня 1955 года.

ве глыоокага марксісцкага аналі
зу імперьгялістьічнай cтaдыi у раз- 
віцці капіталізма. Ленінская тэо
рыя аб магчьімасці перамогі со- 
цьіялізма гіершапачаткова у не- 
калькіх і нават у адной, асобна 
узятай краіне, ідзйна узброіла ра- 
бочы клас і яго партыю на пера- 
можную барацьбу за знішчзнне 
капіталізма і стварзнне новага со- 
цьіялістьічнага грамадскага ладу.

«Мы вывучаем марксізм-лені
нізм,—гаварыу М. І. Калінін, — 
не для таго, каб ведаць яго фар- 
мальна, як раней вьівучалі катзхі- 
зіс. Мы вывучаем марксізм-лені
нізм, як метад, як інструмент, пры 
дапамозе якога мы правільна вы- 
значаем нашы палітьічньїя, гра- 
мадскія і асабістьія паводзіньї. Мы 
лічьім, што гзта самая магутная 
зброя чалавека у яго практыч- 
НЫ М  Ж Ь І Ц Ц І » .

Аднак у падыходзе да вывучэн- 
ня марксісцка-ленінскай зкана- 
мічнай тзорьіі яшчз не ліквідаван 
дагматызм і начотніцтва. Гзта 
праяуляецца у тлумачзннях тзарз- 
тычных палажзнняу і вывадау па- 
літьічнай зканоміі у адрыве ад ' 
канкрзтна-гістарьічнай абстаноукі, 
у механічньїм іх завучванні і няу- 
менні прымяняць іх на практыцы, 
у жьіцці. Сувязь тэopыi з прак- 
тыкай, іх адзінства—неабходная 
умова для авалодання марксісцка- 
ленінскай тэорыяй.

Пры вьівучзнні палітзканоміі 
соцьіялізма вельмі важна зразу 
мець, як аб’ектыуныя зканаміч- 
ныя законы соцьіялізма пазнаюц- 
ца і умела выкарыстоуваюцца 
Комуністьічнай партыяй і совец
кай дзярж авай  у іх шматграинай 
дзєйнасці па кірауніцтву народ- 
най гаспадаркай.

Раш знні вераснёускага, лютау- 
ска-сакавіцкага, студзеньскага і 
ліпеньскага П ленумау Ц К  КПСС 
паказваюць, як наша партыя бу
дує сзаю  палітьїку у адпаведнас- 
ці з зканамічньїмі законамі соцьія
лізма, як яна выкарыстоувае гэтыя 
законы у інтарзсах грамадства, як 
у яе дзєйнасці арганічна спалуча- 
ецца тэорыя з практыкай.

Адрыу тзорні ад практьікі цяг- 
не за сабой адмоуныя вы- 
нікі. Гзта можна бачыць, у пры- 
ватнасці, на наступным прыкла- 
дзе. Вядома, ш то.да апошняга ча
су некаторыя совецкія зканамістьі 
лічьілі, што у соцьіялістьічннм гра- 
мадстве няма маральнага зносу

І тзхнікі, што пры соцьіялізме існує 
быццам толькі фізічньї знос аб- 
сталявання. Прычым гзта выда- 
валася імі за адну з пераваг со- 
цьіялістьічнай сістзмьі гаспадаркі.

Падобны погляд на маральны 
знос тзхнікі пры соцьіялізме нанёс 
значную шкоду справе тзхнічнага 
прагрзсу у нашай краіне, паколь- 
кі ён, па сутиасці, апраудвау кос- 
насць і кансерватызм у развіцці 
тзхнічнай думкі.

М арксісцка-ленінская палітзка- 
номія, якая раскрывае законамер- 
насці непазбежнай гібелі капіта
лізма і перамогі комунізма, не 
можа не вьіклікаць да сябе няна- 
вісці з боку бурж уазіі і яе ідзо- 
лагау.

Таму важнейшай задачай як 
выкладання, так і вывучэння па
літзканоміі з ’яуляецца вострая 
крытыка і выкрыццё усіх варо- 
жых марксізму-ленінізму тэорый.

У нашай краіне зксплуататар- 
скія класы дауно разбітьі і лікві- 
даваны, але яшчз захаваліся пе- 
ражьіткі бурж уазнай ідзалогіі. Аб 
гэтым сведчаць варожыя марксіз
му-ленінізму погляды асобных зка- 
намістау па пытанню а-б суадносі- 
нах цяж кай і лёгкай прамысловас- 
ці. Мерапрыемствы партьіі і ура да 
па крутому 5'здыму сельскай гас
падаркі і расшырэнню вытворчас- 
ці таварау народнага ужытку 
яны тлумачьілі як адмову ад ус- 
таноукі на фарсіраванае развщ цё 
цяжкой прамьісловасці, адмаулялі 
неабходнасць пераваж нага росту 
вьітворчасці сродка^ вьітворчасці. 
Н аш а партыя асудзіла сцвярджзн- 
ні гэтых гора-тэарэтыкау як не- 
грунтоуныя і шкодныя для спра
вы комуністнчнага будауніцтва.

Каб авалодаць палітьічнай зка- 
номіяй, студзнтам неабходна 
упорна і сістзматьічна праца- 
ваць над вывучэннем творау 
класікау марксізма-ленінізма.

А бавязак выкладчыкау паліт
зканоміі заключаецца у тым, каб 
зацікавіць студзнтау сваім прад- 
метам, дапамагаць ім разумець 
выкладаемы матэрыял, а не меха
нічна завучваць асобныя палажзн- 
ні і фармуліроукі, прывучыць сту
дзнтау самастойна і настойліва 
працаваць над вывучэннем творау 
М аркса, Энгельса, Леніна і 
Сталіна.

Т. БАЗЫЛЕУ, 
заг. кафедрай палітзканоміі.

Яе паважаюць на курсе
Студэнты II курса аддзялен- 

ня б’шлогп працавал1 непада- 
лёк ад калгаснай сядз1бы. На- 
пэуна 1 сёння працоуны дзень 
закончыуся-б у сем гадзш  ве- 
чара, кал1-б не дож дж , я т  пры- 
муфу забегчы студэнтау у чыр- 
воны куток, што на ускраше 
жывёлагадоучага двара.

Сюды, гпбы па 
загаду, сабрал^ся 
усе, хто працавау 
непадалёк. Тут ! 
брыгадз1р першай 
паляводчан брыга- 
ды калгаса 1мя 
Дзерж ынскага, 1 
намесшк сакратара 
факультэцкага ком ;;|
самольскага бюро. Ц
Л1дз!я Х адарэнка, Ж
1 1ншыя. Апошняй 
прибегла Мая Ся- Ш
ляева, ж вавая вя- Щм;
сёлая дзяучына з Ш
адкрытым выразам 
твару. Яна принес
ла навшы з пятай 
паляводчай бри га
ды.

— Нас тут трынаццаць чала- 
век,—сказала М ая. — Можна 
правесщ «лятучку», падагул1ць 
вын!к! работы за сямщзёнку.

— А потым выпусщм «бая- 
вы л1сток»,—устав1ла Л1дз1я 
Х адарэнка.

— Абавязкова!
Студэнты адразу адчулц што 

С яляева хоча паведамщь ней- 
к1я важныя факты.

— Я толыа што прышла з 
пятай брыгады. Там нашы ад- 
накурснщы выходзяць на р а 
боту у 9 гадзш , а мы У 10. 
Вось чаму вы нш  у 1х лепшыя. 
У наш ай-жа групе мнопя ло- 
дыршчаюць. Чаму, напрыклад, 
Курцар учора не вышла на р а 
боту? Усё хварэе?

Студэнтка спрабавала апрау- 
двацца, але дарэмна.

...3 калгаса студэнтау право- 
дз1ла мясцовая моладзь.

П рыяздж айце часней да 
нас! Будзеце ж аданы м 1 гасця- 
м1! Святочны нумар газеты 
трэба добра афорыщь!

— Абавязкова прыедзем,— 
адказала за ушх Сяляева.

... Справаздачна - выбарчы 
сход прайшоу бурна. Студэнты 
актыуна абмяркоувал! работу 
курсавога бюро. I пра што-б 
Н1 гаварьш , усе адзначал1, што 
работа групы на надежным 
узро^н1. У склад новага бюро

Ці так трэба абараняць гонар факультэта?
28 лістапада студзнтьі III курса біелага-глеба- 

вага факультзта сарвалі семінарскія заняткі па 
дарвінізму. З а  хвіліну да пачатку з-аняткау дзле- 
гатьі курса тт. Белахвост, М алалетава з ’явіліся у 
дзканат папярздзіць викладчьїка, што уся група 
бьіла у тзатрьі і таму не падрьіхтавалася да се- 
мінарекіх заняткау. Гзта ужо трзці па ліку зриу 
заняткау. Калі у мінульїм годзе студзнтьі глеба- 
вага ад-дзялення праявілі працавітасць, сістзма- 
тьічна і упорна працуючьі, паспяхова пераадоль- 
валі усе цяж касці, то у бягучьім годзе на III кур
се становішча рззка пагоршьілася. П ричина гз- 
тага — сур’езнае падзенне працоунай дьісциплі- 
ньі сярод студзнтау. Іменна таму з запланаваншх 
семінарскіх заняткау давялося правесці толькі 
трьі. Дьі і на гзтих занятках студзнтьі не бьілі 
дастаткова акткуннм і, бо большасць з іх негрун- 
тоуна і няуваж ліва читала кнігі класікау біялогіі.

Праведзеньїя перад лекциямі хвілінния апьі- 
танні паказалі, што м атзриял папярздніх лекцьш 
студзнтамі зусім не прачьітваецца, нягледзячьі 
на тое, што студзнтьі бьілі папярздж ани не толь
кі аб неабходнасці праглядаць гзтш, матзриял, 
але і аб самім факце апьітанняу. Справа дайшла 
да таго, што некаторьія студзнтьі (як, наприклад, 
Голуб) у час лекцьш па дарвінізму апрацоуваюць 
вьінікі лабараторних заняткау па глебазнауству, 
хаця ведаюць, што вьівучаць дарвінізм можна 
толькі па лекцьіях— падручнікау і дапаможні- 
кау па гзгаму курсу няма. Н едаацзнка такога 
курса, як дарвінізм, яго значзння у практичная

дзєйнасці глебазнауцьі-біелага, сведчыць аб стране 
цікавасці да найбольш агульных установачных 
пытанняу, аб няправільньїм падыходзе некато- 
рых студзнтау да авалодання спецыяльнасцю.

Недастатковая зацікауленасць у набнцці па- 
трэбных ведау сведчыць таксама аб притупленні 
палітьічнай вастрьіні у рабоце комсамольскай 
арганізадьіі курса, якую узначальвае т. Ярашзвіч.

Н а курсе да гэтага часу няма прынцыповай кры- 
тьікі недахопау, не вядзецца барацьба з згаіста- 
мі, якія ставяць асабістьш інтарзси вышэй гра- 
мадскіх, не абмяркоуваюцца пропускі студзнтамі 
заняткау па няуважлівьіх причинах (Голуб, 
Зыль) і інш.

Таму і уся работа курса у цэлым прадауж ае 
пагаршацца.

Цяпер, калі да зкзаменацьшнай сесіі засталіся 
лічания дні, комсамольскай арганізацьіі III кур
са глебавага аддзялення і факультзцкаму бюро 
неабходна сур’ёзна палепшыць вытворчую і па- 
літика-вьіхаваучую работу на курсе.

Неабходна, каб комсамольскае бюро III курса 
ператварылася, нарзшце, з канстатара няудач у 
арганізатара калектыва. Трэба павьісіць адказ- 
насць студзнтау за вьшікі вучобы у універсітзце. 
Толькі пры такіх умовах курсу удасца пераадо- 
лець узнікшьія труднасці і паспяхова здаць экза
мены зімняіі сесіі.

(Газета «За мічурьінскую біялогію»).

адным з перших было названа 
прозвішча Маі Сяляевай.

— Зноу вьібралі групор
гам,—скардзілася, жартуючи,
Мая, а сама думала: «Цяпер 
буду працаваць яшчз лепш».

На апошнім перапынку М ая 
затрим ала Аню Сасноускую і 
сказала:

— Заутра у 9
  ____  гадзін зайдзі у ка-

мітзт комсамола.
У Ані аж  зака- 

лацілася сзрца.
«Заутра? У ка- 

мітзт?! Навошта? 
Напзуна, што ком- 
самольскага дару- 
чзння не выканала 
на летніх каніку
лах!»

Гзтая думка 
вельмі усхвалява- 
ла дзяучыну.

Але сакратар ка- 
мітзта сустрзу яе 
вельмі ветліва. 
Хваляванне, як ру
кой зняло. С акра
тар паведаміу, што 

яна будзе працаваць агітата- 
рам на «А-утапрамбудзе».

Д ам оу Аня ішла праз скве
рик, што каля інстьітута На- 
роднай гаспадаркі. Н адвор’е 
было добрае. Па алеях гуля
ла моладзь. Бідаць, студэнты. 
«Вось ідзе Барыс Янушауі.. 
Ды к тут і аднакурснікі! Не, 
я н ікуди не пайду. Буду рых- 
таваць даклад, а паслязаутра 
пакаж у Маі. Яна за мяне не- 
пакоіцца».'

М ая Сяляева працуе групор
гам другі год. За гзты час яе 
палюбілі студэнты, як свайго 
лепш ага сябра. З  яе дапамогай 
курс стау дружным, згуртава- 
ным калектывам.

Любіць М ая Сяляева прай- 
сці па тгакоях інтзрната, пагу- 
тарыць са студзнтамі, распы- 
таць пра жыццё іх бацькоу, пра 
калгас...

Д обра, цікава працаваць у 
такой групе, дзе кожны сту
дзнт бачыць перад сабой вилі
кую мату.

...Зкскурсіі на прадпрыемст- 
вы горада, культпаходы і д и с 
путы па кнігах, грунтоуныя ад 
казы на семінарах, — вось чим 
жывуць студэнты II курса ад 
дзялення біялогіі. Цяпер яны 
рыхтуюцца да диспуту па п’есе 
В. Розава «У добры час».

Уперадзе вялікія справи. А 
колькі іх!...

Б. УЛЬЯНКА.

У ЗО РН Ы  П АРАДА К 
У ПАКОЯХ

3 першага дня пасялення 
студэнтау-першакурсш кау у ш- 
тэрнаце па Еулщы Нямша па- 
чалася барацьба за узорны пара- 
дак  1 чыстату у кожным студэнц- 
к1м пако!. Тут пачала выходзщь 
насценгазета «За узорны парадак». 
створана група для праверю саш- 
тарнага станов1шча пакояу. Вын!к1 
праверк1 заусёды абвяшчаюцца 
студэнтам. У штэрнаце арган1за- 
вана пастаяннае дзяж урства.

Заусёды чыста 1 утульна у па
ко! № 2, дзе жывуць дзяучаты. 
Хто н1 прыдзе сюды, адра- 
зу-ж  к1даецца у вочы чыстата. У 
добрым утрыманн1 кватэры ёсць 
нейкая доля стараннай работы 
старасты пакоя Алы Гусевай, якая 
сур’ёзна змагаецца за надежны 
парадак. Ташх чыстых пакояу у 
штэрнаце нямала. П ай л  №  5 
(стараста Е. Васш ьеу), № 18ста- 
раста Л . Верына) заусёды пры 
праверцы атрымл1ваюць таксама 
вышэйшыя адзнак1.

Б. ПАЛАШУК.

Д ням і і) пакоі adtia- 
чынку інтзрната у  корпу
се «А» адбылася сустрэ- 
ча студзнтар філфака 
з Героєм Совецкага 
Саюза .4. В. Кір- 
санавым. З  вялікай ці- 
кавасцю праслухалі сту
дэнты. успаміньї А. В. 
Кірсанава аб гераічньїх 
подзвігах у  дні Вялікай  
Айчыннай вайны.

НА З  Д Ы М К У : сустрэ- 
ча студзнтау з Героєм  
Совецкага Саюза.

Фото Л. БОНДАРА.



Мастацкая самадзейнасць 
павінна быць масавай

Неяк на адным з пасяджэн- 
няу камітзта комсамола разбі- 
ралася персанальная справа 
студзнткі II курса фізіка-матз- 
матычнага факультэта В. Есь- 
ковай.

— Скажыце, калі ласка, — 
звярнууся адзін з членау кам і
тзта да Еськовай,—якія ком- 
самольскія даручзнні вы зараз 
маеце?

— Ніякіх.
— А у мастацкай самадзей- 

насці удзельнічаеце?
— Цяпер не. На першим

курсе займалася у харзагра-
фічньїм калектыве, а у гэтым 
годзе рашыла пакінуць. Вы-ж 
павінньї разумс-ць... Адным 
словам, я ужо вышла з гзтага 
^'зросту. Н яуж о гзта не зра-
зумела?

Слухаючы такую заяву, мож 
на падумаць, што Валянціне 
Еськовай ужо дауно перавалі- 
ла за  ЗО гадоу. Але не спя- 
шайдеся р аб іц ь . вывады. Ей 
толькі 1б год, і займаецца яна 
на другім курсе.

Нельга тут не прьівесці другі 
прыклад. Не так дауно мы 
атрьімалі пісьмо ад былога
студзнта філалагічнага ф акуль
тэта Мі-хаіла Корчьіца. Пяць 
гадоу єн быу удзельнікам на- 
шага аркестра. Цяпер ён пра- 
цуе выкладчыкам сярздняй 
школы. Вось што ён піша:

«Сумую па калектыву арке
стра. З  якім задавальненнем 
хадзіу-бьі я зараз на рэпеты- 
цні, не кажучы ужо аб вы
ступлениях... П амятаю, як нас 
часамі «адчьітвалі» за про- 
пускі рэпетыцый. Як мы не 
мелі рацьіі, калі апраудваліся, 
спасылаючыся на загруж а- 
насць».

Гэтыя два прыклады ярка 
сведчаць аб тым, наколькі па- 
рознаму адносяцца студэнты 
да удзелу у калектывах ма
стацкай самадзейнасці.

Такіх, як Валянціна Еськова. 
якія лічаць для сябе непры- 
стойным удзельнічаць у сам а
дзейнасці, ва універсітзце ня- 
мала. Многія з іх лічаць для 
сябе дастатковым тое, што яны 
удзельнічалі у мастацкай сама
дзейнасці яшчз будучы піоие- 
рамі.

Камітзт комсамола, гра- 
мадскія арганізацьіі універ- 
сітзта павінньї больш ува- 
гі удзяляць развіццю м а
стацкай самадзейнасці. . Ці 
можна лічьіць нармаль- 
ным той факт, што такія сту- 
дэнтьг, як Фішман (фізмат), 
П ераверзева, Кісялєва, Барта- 
шзвіч (ф ілф ак), П руднікава 
(хімфак) і іншьія прапускаюць 
амаль палову праводзімьіх рэ
петыцый хору, а комсамольскія 
арганізацьіі факультэтау мірац- 
ца з гэтым?

У нас есць вялікая колькасць 
актыуных удзельнікау мастац
кай самадзейнасці, сапраудных 
знтузіястау гэтай справы. Тэ
та студэнты I. Дзеш ко, П. 
Чарнуха, Л. Хількевіч, В. 
Шапчыц, Р. Хмыль, В. Яноу-

ская, В. Цішкевіч, А. Лунін, 
А. Чэркасау і многа іншьіх. У 
гэтых таварыш ау трэба паву- 
чыцца привільна разумець не- 
абходнасць удзелу у рабоце 
мастацкай самадзейнасці і зна- 
ходзіць для гэтага час, дара- 
жыць гонарам свайго калек
тыву.

Вялікім недахопам у рабоце 
нашых самадзейпых калекты- 
вау з ’яуляецца таксама і тое, 
што у некаторых з іх вельмі 
слаба пастаулена палітьїка-вьі- 
хаваучая работа. Тэта—вьінік 
слабай увагі грамадскіх арга- 
ніздцьій. Ва універсітзце існує 
дрэнная звычка—варта толькі 
каго-небудзь з удзельнікау м а
стацкай самадзейнасці выбраць 
у комсамольскі або профсаюз- 
ны орган, як яны адразу-ж  па- 
кідаюць калектыу мастацкай 
самадзейнасці. Так, напрыклад, 
зрабіла студзнтка III курса 
фізмата Н. Цярпігор’ева. Аб 
тым, наколькі карысным, не- 
абходным з ’яуляецца удзел 
комсамольскіх актьівістау у 
самадзейнасці, сведчыць при
клад гістарьічнага факультэта. 
12 студэнтау гэтага ф акуль
тэта удзельнічаюць у домра- 
балалаечным аркестры і сі- 
стэматычна наведваюць усе рэ- 
петьщьіі. У гэтым немалая з а 
слуга членау комсамольскага і 
профсаюзнага бюро ф акуль
тэта В.- Казуцінай і Н. Скроба, 
якія самі удзельнічаюць у ар 
кестры.

Амаль ніякай увагі не удзя- 
ляе наш мясцовы камітзт рабо
це мастацкай самадзейнасці. 
З вялікай колькасці выкладчы- 
кау, аспірантау і супрацоу- 
нікау універсітзта у калекты
вах самадзейнасці удзельні
чаюць толькі чатыры чалаве- 
кі: Л. Тамільчьік, А. Рабуш ка, 
Т. Анісімава, Е Яновіч. А як-бы 
узняліся арганізаванасць, ау- 
тарытэт калектыву, у якім пры- 
малі-б удзел вьікладчьікі! К а
рысным было-б у гэтых адносі- 
нах пераняць вопыт выклад- 
чыкау Беларускага політзх- 
нічнага інстьітута імя І. В. Ста
ліна.

У шматлікім калектыве 
універсітзцкай. самадзейнасці 
займаецца толькі тры ко
муніста. Студэнт III курса 
гістфака комуніст Г. Аураменка 
да паступлення ва універсітзт 
удзельнічау , і нават кіравау, 
аркестрам народных інстру- 
ментау. А ле  ніякія угаворы, ні- 
якія перакананні не могуць 
прьімусіць яго удзельнічаць у 
універсітзцкім аркестры. А тав. 
Аураменка ніякай грамадскай 
работай не заняты.

Хочацца быць упэуненым, 
што комсамольскія і профсаюз- 
ныя арганізацьіі факультэтау і 
універсітзта прымуць неабход- 
ныя меры і акаж уць дапамогу 
прауленню клуба ва узняцці 
узроуню работы калектывау 
мастацкай самадзейнасці.

Г. ГЕРАСІМЕНКА. 
старшьі ня праулення клуба.

К. І. ЛУКАШОУ.

У С Т А М Б У Л Е

Генадзій ЗОТАУ.

Мары
Гарадок мой 
Часта мне малюецца...
П ерад ім
Цягнік прьіпьшіць рух,
Д зе ільньг
І то нават хвалююцца 
Ад дзявочых 
Спрытных тваіх рук.
Мне адлегласць 
Сэрца не суцішьша.
Без цябе 
Я адчуваю сум.
Ты рукамі 
Мне сваімі вышыла 
На ;увесь век 
Сузор’е светлых дум.
І здаецца:
П рацауніца умелая,
З таямнічай 
Сінню у вачах,
Як чаромха,
Ты прыбрана у белае—
Н а вяселіле 
У нас з табою шлях.
-Едзем мы 
Д арогамі знаёмымц 
Песні—
Д ля чароунейшай з дзяучын. 
І жыццё
Д ля нас смяецца бомамі,
І блакітам 
Вабіць далячынь...
Дык няхай 
Адстукаюць калйсамі 
«Та-ла-чын»
Вагоны на пуці.
Белым ранкам,
Срзбраннмі росамі 
Д а  цябе
Павінен я прьшсці.

(Працяг, пачатак у  №  24 )
У горадзе Стамбуле пераважаюць будын- 

КІ еурапейскага тыпу. Транспарт прадстау- 
лен трамваямі і аутобусамі. Есць таксама 
метро, дакладней, невялікі тунель, які злу
чає Перу з Галатай.

Вакол Залатога Рога многа невялікіх 
фабрык, майстзрняу, мльшоу, складау і 
крамак. У поуночнай частцы горада знахо- 
дзіцца квартал Фаиар (фанарьітамі назы- 
валіся грзчаскія жыхары, патомкі арыста- 
кратычных родау і візантьійскай знаці). У 
свой час тут бьілі размешчаны дамы буйных 
грзчаскіх купцоу, банкірау і ліхвяроу.

Там, дзе сёння размешчан квартал Змінз- 
ню, у сярзднія вякі знаходзіуся будынак 
урада, у прасторных пакоях якога цяпер 
размешчань: установи акругі і горада Стам
була. У гзтай частцы горада, на месцы 
старажытнага візантьшскага гіпадрома, 
размяшчаецца Ат мейдан (конскі базар) — 
арзна шматлікіх яньїчарскіх мецяжоу у 
сярзднія вякі і цяпер. На гзтай тзрьіторьіі 
квартала знаходзіцца таксама невялікая 
колькасць помнікау выдатных сярздневяко- 
вых візантнйскіх архітзктарау і скульпта- 

~рау, а таксама сярэдневяковага турэцкага 
зодчаства. Выдатным будынкам з ’яуляецца 
сабор Святой Сафіі. Д а  пстарычных пом
нікау адносіцца гіпадром, цяпер называемы 
Султаискім скверам. Ен пабудаван у час

З апош няй пошты

А 5  А Д Н Ы М  , . Ф Е Л Ь Е Т О Н Е “
Рэдакцыя газеты «Слова філола- 

га» вырашыла узняць пытанне аб 
падрыхтоуцы да экзаменау. І вось 
у чарговым нумары ад 3 снеж- 
ня г. г. чытаем штосьці накшталт 
фельетона—«Ен забыу аб прыказ- 
цьі «Делу время—потехе час». Рэ- 
дакцьіі не падабаецца, што сту
дэнт II курса беларускага аддзя- 
лення Рычард Адамовіч не толь
кі здає  экзамены на выдатна, але 
таксама і спартсмен, і актыуны 
удзельнік мастацкай самадзейнас
ці універсітзта.

Газета беспадстауна прабуе аб- 
вінаваціць Рычарда Адамовіча у 
тым, быццам ён здає экзамены 
«штурмам».

Чьіталі аднакурснікі Рычарда 
гэты, з дазволу сказаць, фельетон, 
і дзівіліся: як можна змя-
шчаць, хаця і у насценнай газеце, 
такі галаслоуны, з неадпавядаю- 
чнмі сапрауднасці фактамі матэ- 
рэял. Так, Рычард Адамовіч спарт
смен і удзельнік мастацкай сам а
дзейнасці, але кожнаму, хто ву- 
чыцца з Рычардам, вядома, што 
і вучобе ён таксама знаходзіць 
час. Н ездарма-ж  аутар гэтага 
«фельетона» Кропля (ён-жа А. 
П адлужны) узяуся спачатку пі- 
саць нарыс аб Рьічардзе Адамо- 
вічу. Нарыс не атрымауся.

— Ды к няхай будзе фельетоні— 
друж на прагаласавалі члены рэ- 
дакцьіі. І Кропля-Падлужны 
спрабуе ужо высмеяць вьгступлен- 
ні Рычарда на вечарах мастацкай 
самадзейнасці, яго заняткі спор
там. «Фельетон» пачынаецца сло
вами «На нашым факультэце 
шмат цудоуных студэнтау».

Сапрауды, на філалагічньїм ф а
культэце шмат вьідатнікау вучо- 
бы і добрых грамадскіх работні- 
кау, і адным з іх з ’яуляецца Ры 
чард Адамовіч. Газета «Слова фі- 
лолага» няудала выбрала аб’ект 
сваей крьітьїкі.

ПА «УВ А Ж Л ІВ  АРІ» П Р Ы Ч Ы Н Е  
Студэнты Н. Маркін, І. 

Валнейка, Г. Н ікалаева 
(II хім фак), Ю. Сапа- 
ж энкау, В. Л аш ук (бія- 
фак) спазняюцца і пра
пускаюць лекцьіі, спасы
лаючыся на розныя 
прычыны.

Цяжка паспець у  час на занят
кі калі няма рэактырнага трам
вая.

Рымскай імперьіі, 
пры Канстанціне І 
і быу разбуран, 
калі туркі захапілі 
горад у 1453 го

дзе. Ад гіпадрома засталіся толькі тры поу- 
разбураныя калоны. Тут-жа знаходзіцца 
абеліск Тзадосіі, прывезены з Егіпта, а 
таксама Калона змей.

Захаваліся рзшткі старажытнай сцяньї, 
якой з усіх бакоу быу абкружан горад. 
Яна пабудавана у V веку і прызначана 
была для абароиы горада ад шматлікіх 
ворагау, цяпер амаль поунасцю разбурана.

Тут знаходзіцца найвялікш ае у свеце 
падземнае водасховішча, якое пабудавана 
у VI веку па загаду  імператара Юсцініана.

З палацау найбольш відньїм з ’яуляецца 
Д алмабачскі, які дзеліцца на 7 галоуных 
секцый, у ім налічваецца 200 пакояу.

У горадзе ёсць два універсітзта—Стам- 
бульскі, у якім вучыцца звыш 12 тысяч 
студэнтау, і Тзхнічньї універсітзт. У апош- 
нім займаецца 2600 студэнтау.

Есць таксама універсітзт у Анкары. Гэ
тыя універсітзта—амаль адзіпьія навучаль- 
ныя установи у Турциі.

Турзцкі камітзт канферзнцьіі арганізавау 
таксама экскурса па Басфору і Мрамарным 
моры у г. Вурсу.

АД ЛІШ КУ АДУКАІДЬІІ
Студэнтка V курса 

аддзялення журналістьікі 
Т. Яфімцава груба ад

носіцца да тахнічнага 
персаналу.

— Эй, бабка! Хутчэй крэсла! 
Мне у  Ьушторыю! Я  сёння лек
цию  слухаць буду!

У Ш ТЭРН А Ц Е

К ухня інтернати пасля таго, як  
у  ёй пагаспадарьілі студзнткі I I  
курса аддзялення журналістьікі 
Гнедзіна і Карцава.

І ПА СЛЯДАХ М ІНУЛАГОДНЯИ  
К Р Ь ІТ Ь ІК І

 ̂ Аб дрэннай рабоце ку- 
бавых у інтзрнатах гава- 
рылася яшчэ у мінультм 
годзе.

А Б ’ Я В А
Здавайце конспекты, пісьмьі, 

старыя заявьі у  профком і адміні- 
стратьіуна-гаспадарчую частку з  
просьбой забяспечыць Антзрнат кі- 
пятком, а таксама. старыя галошьі, 
бацінкі і скрьшкі ад пасилак у к у 
бовую інтзрната па вуліцьі Сверд
лова, бо адміністрацьія не 
здольна даставіць туды патрзбнае 
паліва.

Сваімі сіламі дадзім студентам 
высокаякасны кіпяток!

ВА У Н 1В Е Р С И Э Ц К 1М 
СК ВЕР Ы

Ужо иекалью год 
ва ушверштэцюм скве
ры, на яш  глядзщ ь акно 
прарэктара па адмпп- 
стратыуна - гаспадарчай 
рабоце, стащь вось гэтая 
«скульптура».

Басфор уяуляе сабой праліу даужынёй 
у 29 кілометрау. Найбольш ая шырыня яго 
3,3 кілометра. Самае вузкае месца знахо
дзіцца паміж Румеліхісарам і Анадалухіса- 
рам—700 метрау.

М рамарнае мора нагадвае вялікі вадаём 
у форме зліпса, дауж ыня я к о г а -200 кіло
метрау і шырыня каля 85. Мора мае не- 
калькі такіх буйных залівау, як Ізміцкі, 
Гемлікскі і інш. Яго гльїбіня месцамі дася- 
гае 1200 метрау. Берагі вьісокія, крутая, 
часамі гарыстыя.

...Сучасная Бурса знаходзіцца на месцы 
старажытнай Прусы, заснаванай у 184 го
дзе да нашай эры. Яна налічвае. каля 130 
тысяч жыхароу і, паводле турэцкага маш- 
таба, з ’яуляецца буйным прамысловым і 
гандлёвым цэнтрам. Гэта тыповы усходні 
горад з вузкімі крьівьімі вуліцамі, значную 
частку якіх займаюць шматлікія алеі высо- 
кіх цёмназялёных кіпарьісау і таполяу. Го
рад славіцца сваімі вьідатньїмі крьініцамі і 
серньїмі ваннамі. Тут ёсць фабрьікі: шоу- 
кавая, тзкстьільная, прадзільньїя і інш. 
Працуюць прадпрыемствы па пераапрацоу- 
цы сельскагасгіадарчай сьтравіньї, развітьі

саматужны выраб прадметау шырокага 
уж итку.

Бурса—адзін з курортау Турцьіі. Сюды, 
на мінеральньїя воды, штогод прыязджае 
вялікая колькасць хворых. Заусёды тут 
многа турыстау. Д ля іх абслугоування па
будавана вялікая гасцініца, якая рэкла- 
муецца самай лепшай на усім Бліжнім 
Усходзе.

У М рамарным моры (непадалёк ад Стам
була) размешчаны Прынцавы астравы. У іх 
складзе—9 невялікіх астраукоу. Раней яны 
назьіваліся Прыест (свяшчзнньїмі) астра- 
вамі. У перыяд упадку Візантьшскай імпе- 
рьй манастыры і канвенты вьїкарьіетоувалі 
іх, як месца для пакарання прынцау і прын- 
цэс, адхіленьїх ад трона, у  вьшіку чаго яны 
атрьімалі назву Прынцавых астравоу. З а 
раз яны з ’яуляю цца курортным месцам для 
знаці. Н а адным з астравоу размешчана 
марская ваенная школа.

(П рацяг б уд зе)

«БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЗТ»
З стар. 10 снежня 1955 года.



С Я Б Р Ы!  Ш Т У Р М У Й  ЦЕ
* У ГУРТКАХ СМЕЛЫХ I СПРЫТНЫХ *
* Л Ё Г К А А Т Л Ё Т Ы  РЫХТУЮЦЦД ДА Л Е Т Н І Х  С П А Б О Р Н І Ц Т В А $

ГЭТА В А Ш А  СПРАВА, КОМСАМОЛЫДЫ!
Ва ушверсНэце секцыя лёгкай 

атлетыю — самая ш матлшая. У 
дзевящ  трупах рэгулярна зай- 
маецца болыл за сто студэнтау.
3 лепшых спартсменау створана 
зборная каманда. М нопя з яе 
складу, як, напрыклад, I. Д аб ра
любау, В. ГЦток, Л. Уварау, В. 
Щслш, Л . Сташшэусю, А. Прано- 
В1Ч, 3. Духоуская, М. Лаурынов1ч
I шшыя, уключаны у зборны ма- 
ладзёж ны калектыу горада, яю 
будзе абараняць спартыуны гонар 
сталщы у складзе другой каман- 
ды на Усебеларускай спартаюя- 
дзе у 1956 годзе.

Асноуная наша задача у гэтым 
навучальным годзе—падрыхтаваць 
модную каманду уш верЛтэта да
II спартаюяды ВНУ Беларусь

У 1955 годзе мы выступал! ня- 
удала, занял! толью 4-е месца.
I гэта нас да многага абавязвае. 
Бюро лёгкаатлетычнай секцьп на 
сва!м пасяджэнш  вырашыла да- 
весц! да кожнага студэнта ш дывь 
дуальнае задание.

Так, 6 студэнтау атрымал! 
задание выканаць нарматывы пер- 
шага разраду, 15—другога 1 
болыл за 20—трэцяга. Рэал1зацыя 
гэтага рашэння дазволщ ь нам 
стварыць каманду больш модную, 
чым яна была у гэтым годзе.

Большасць рэкордау ушверЛтэ- 
та абноулена у гэтым годзе. Гэта, 
бясспрэчна добра. Трэба, аднак, 
глядзець не толью на колькасць 
гэтых адноуленых рэкордау, але 
1 на 1х вы нш . Яны у нас не блГ 
скучыя, крыху вышэй III разрада. 
Гэта таксама гаворыць аб слабой 
тэхшчнай падрыхтоуцы нашых 
спартсменау.

Выступаючы на гарадсю х I 
рэспубл!канск1х спаборн!цтвах, на- 
шы лёгкаатлеты займаюць 2-е—4-е

месцьі. Д ля такой установи, як 
наш універсітзт, гзтага недастат- 
кова.

Комсамол павінен бьіць ініцьія- 
тарам у спорце, яго правадніком 
у масьі моладзі. Адказньїя за 
фізкультуру і спорт ад ка- 
мітзта комсамола і прафкома, 
факультзцкія бюро не кантралі- 
руюць, як наведваюць студзнтьі 
секцьіі, не цікавяцца, як павьі- 
шаюць яньї свае спартьіунае май- 
стзрства, якія у іх цяжкасці, не- 
дахопьі.

У гзтьім годзе створан асноуньї 
зборнн склад легкаатлетау універ- 
сітзта з ЗО чалавек. Р ад  таварьішау 
легкадумна падьіходзяць да трз- 
ніровак, нярздка прапускаюць за- 
няткі. Такія спартсменьї прьіносяць 
вялікую шкоду свайму здароую, 
парушаючьі прьшцьіп сістзматьіч- 
най, мзтанакіраванай трзніроукі, 
падрьіваюць дисципліну у калек- 
тьіве. А рад студзнтау са зборнага 
складу яшчз да гзтага часу не па- 
чалі трзніроукі. Г зта—Т. Блохіна,
А. Камінскі, Г. Васілеускі, А. Хо- 
міч і іншьія. А. Хоміч—сакратар 
комсамольскага бюро ґеодага-геа- 
графічнага факультзта. Здавала- 
ся-б навошта таварьіша агітаваць 
сістзматнчна займацца спортам— 
ен-жа сам павінен ведаць гзта 
вельмі добра. Але А. Хоміч, ві- 
даць, не здольньї гзта зразумець.

Вось такія недахопьі за- 
трьімліваюць развіцце спорту у 
універсітзце. Адсюль і нізкія вьі- 
нікі.

Д и к  давайце-ж  будзем праца- 
ваць разам. Спорт—гзта і ваша 
кроуная справа, комсамольци!

В. КУШНАРОУ, 
майстар спорту, трзнер 
легкаатлетьічнай секцьіі.

На здымку: інструктар пара-: 
шутнага спорту Т. Сарока расказ- 
вае гурткоуцам, як трьш аць сябе 
у паветры.

Фото JT. Бондара.

г . !

С П А Б О Р Н І Ц Т В А  Ш Т А Н Г І С Т А Х
У нядзелю, 20 лістапа- 

да, адбылася матчавая 
сустрзча штангістау БДУ 
і інстьітута механізацьіі 
і злектрьіфікацьй сель- 
скай гаспадаркі. Гэтыя 
спаборніцтвьі з ’явіліся 
праверкай сіл абодвух 
калектывау.

На сустрэчы гонар уні- 
версітзта абаранялі сту- 
дэнты Ганчарык, Корпіи, 
Ж алвакоу, Гуцін і Ані- 
шчанка. Каманды штан
гістау у поуцяжкай і 
цяжкай вазе не бьілі вы- 
стаулены. Ва усіх вага- 
вых катэгорыях перамож- 
цамі вьішлі студэнты бе- 
ларускага інстьітута ме- 
ханізацьй і злектрьіфіка- 
цьіі сельскай гаспадаркі.

Секцыя цяжкай атле- 
тьікі пры БДУ сур’ёзна

пачала трзніравацца 
толькі у гэтым навучаль
ным годзе. Ш тангістам 
БД У  у недалёюм буду
чим давядзецца удзель- 
нічаць у шматлікіх спа- 
борніцтвах. Таму неаб- 
ходна павялічваць маса- 
васць секцьш і знайсці 
спартсменау, якія-б маг- 
лі выступщь у цяжкай і 
поуцяжкай вазе. Вялікую 
дапамогу у гэтым можа 
аказаць правядзенне кон
курса сілачоу. Кафедра 
фізвьіхавання павінна 
уключыць гэты від спор
ту у круглагадовую 
спартакіяду універсітзта. 
Толькі пры такіх умовах 
нашы . штангісти змогуць 
паспяхова абараняць 
спартыуны гонар БДУ.

Е. ГУЦІН.

Зараз у  секцьп фехта- 
вання, якой ш руе трэнер
В. С. Хрэнау, займаецца  
звыш 30 студэнтау—юна- 
коу I дзяучат. I гэта не 
выпадкова, бо фехтаван- 
не— спорт смелых, спрыт- 
ных т рашучых.

На здымку: бой В.
П аулов1ча (злева) I Б. 
Ф ролова на шпагах.

Фото Г. Правалов!ча.

□

У Д РУЖ Н Ы М  К А Л ЕК ТЫ В Е
Займацца у лыжнай секцьіі я пача^ неяк неча- 

кана. Пры паступленні у універсітзт у мяне быу 
трзці разрад па баскетболу. Таму разам з іншьімі 
першакурснікамі я пайшоу у секцию навічкоу- 
баскетбалістау. Калі выпау першы снег, мне заха- 
целася пахадзіць на лыжах. Запісауся і у лы ж 
ную секцию. Трзніроукі льіжнікау бьілі надзвы- 
чай рознастайньїмі, захапляючьімі і цікавьімі. 
У гэтым, безумоуна, вялікая заслуга трзнера Ва- 
сілія Васільевіча Нікіціна. І я стау льіжнікам.

Н еузабаве прьішлі першыя вьінікі сістзматьічнай, 
мзтанакіраванай трзніроукі: мяне уключьілі у
зборную каманду юнакоу Мінска. На гарадскіх. 
спаборніцтвах у бегу на 15 кілометрау я выканау 
норму II разраду. П аказаны мною вьінік— 1 гадзі- 
на 50 секунд, усяго на 2 хвіліньї 50 секунд ні- 
жзй першага разраду.

Мая мара—атрымаць першы спартыуны разрад. 
Каб дабіцца гзтага, я рэгулярна хадж у на т р з
ніроукі, выконваю усе заданні трэнера.

Е. НОГАТАУ, 
студент II курса фізмата.

Займайцеся у парашутным гуртку
Створан парашутны 

гурток пры нашым ун1- 
верштэце. Тут студэнты 
праходзяць першы пе- 
рыяд навучання—знаё- 
мяцца з псторыяй ав!я- 
цы!, з прав!лам1 паво- 
дз!н у паветры I на аэра- 
дроме, з будовай пара
шута. У гуртку спарт- 
смены вучацца прав1льна 
^кладваць парашуты роз
ных марак, умела кары- 
стацца 1мГ Тольк1 у м1- 
нулым годзе пачал! зай 
мацца парашутным

спортам Тамара Галкі- 
на і Віталій Пшанічньї 
(хімфак), Яугеній Ягела 
і Барыс Лаурьіновіч
(ф ізмат), Л іля Маліноу- 
ская (гістфак). Зараз 
усе яны ужо виканалі 
нормы III спартыунага 
разраду.

З а  чатыры гады р а 
боты універсітзцкага 
гуртка яго скончьілі 169 
студзнтау. Усім ім п ри 
своены званні «парашу- 
тыста^ - укладчыкау». 
Спартсменьї, якія зрабі-

I лі па аднаму скачку з 
j самалёта, атрьімалі знач- 
I кі «П араш утист СССР». 
26 студзнтау універсітз
та виканалі разрадныя 
нарматывы.

П араш утист павінен 
быць акуратним. М а
ленькая неахайнасць — 
падраны шлём, адарва- 
ная падшыука, дрэнна 
падагнаная падвесная сі- 
стэма—могуць пры сва- 
бодным падзенні стаць 
прычынай так званага

«штопара» і значна зні- 
зіць якасць выконваема- 
га скачка. Параш ут па- 
трабуе ад спартсмена аб- 
салютнай уважлівасці і 
не церпіць нядбайства.

З 13 лістапада п ара
шутны гурток універсі
тзта аднавіу сваю рабо
ту. Тыя, хто любіць 
авіяцьію, хто смелы і ва- 
лявы —запісвайцеся f  па
рашутны гурток!

Т. САРОКА, 
інструктар-парашутнст.

Т А К  П Р Ы Х О Д З І Н Ь  ПО СП Е Х

Л і Ч Б Ы і Ф А Н Т Ы
2190 студэнтау універсітзта 

з ’яуляюцца членам! ДСТ «БУ- 
РАВЕСНІК»

Ва універсітзце працуе 
больш 20 розных секций, у 
якіх сістзматьічна павышаюць 
сваё спартьіунае майстзрства 
610 студзнтау. Самьімі шмат- 
лікімі з’яуляюцца легкаатле- 
тычная, гімнастичная і лыж
ная секцьіі. У кожнай з гэтых 
секций займаецца звыш 100 
студзнтау.

ф  За 1954-55 навучальны год 
падрыхтавана 15 спартсменау 
І разраду, 77—другога і 259— 
трэцяга. І. Дабралюбау выка- 
нау нарматыу майстра спорту, 
а Д. Загорская стала майстрам 
спорту СССР.

ф  У мэтах шырокай папуля- 
рьізацьіі спорта ва універсітз
це праводзіуся 2-гі конкурс на 
лепшую пастаноуку спартыу- 
на-масавай работы на факуль- 
тзце. Першае месца заняу фі- 
зіка-матзматьічньі факультзт.

... Барацьба пачалася. Н аперадзе—пяцьдзесят 
І кілометрау. Гэта самая вялікая дыстанцыя спар- 

тыунай хадзьбы, і яна патрабуе ад скарахода не 
толькі добрай фізічнай падрьіхтоукі, а і усіх ма- 
ральных якасцей сапрауднага спартсмена—яго вы- 
трьімкі, вялікай волі да перамогі.

П асля некалькіх кілометра^ 
ён умацава^ся у другой галау- 
ной групе. Тэмп хадзьбы быу 
високім, але Ігар не толькі вы- 
тримліваіі яго, але усё больш 
павялічва^.

— Ідзеш на чатыры мінутьі 
вышэй графіка!—выгукнуу трэ
нер Ігару, калі той прайшоу 
першыя дзесяць кілометрау.
«Добра»—прамільгнула думка.

Д а пятнаццатага кілометра 
Ігар яшчэ больш павялічьіу 
разрыу. Але праз некаторы час 
ён знізіу хуткасць і рашыу 
працягваць барацьбу са стро
гай адпаведнасцю графіку, бо 
такі високі тэмп мог-бы дора- 
га каш таваць у канцы дыстан- 
циі, на фінішьі...

Ігар прыклау усе сільї, усю 
анергію на заключны рывок, на 
апошнія сотні метрау. Нарэш- 
це—фініш!..

Прайшоу яшчэ некалькі метрау па інерцьй і не 
зауважыу, як абступілі сябры. Нехта трос руку, 
нехта гучна крычау:

— Малайчына!
А неузабаве стала вядома, што Ігар паказау 

час—4:27.0,8 'секунды, і што гэты вьшік амаль на

тры мінутьі перавышае норму майстра спорту. 
Але неяк не верылася, што нарэшце збылася яго 
мара.

... Ш лях юнака ад навічка да майстра спорту 
быу хоць і не гладкім, але хуткім. Упершыню 

спартыунай хадзьбой Ігар па- 
чау займацца два гады назад 
пад кірауніцтвам майстра спор
ту Кушнарова. І хутка старан- 
ныя, настойлівия трзніроукі 

- далі свае добрыя вьінікі, праз 
год Ігар выканау нарматыу 
першага разраду. У тым-жа го
дзе ён атрымау першую знач
ную перамогу у першынстве 
горада сярод ВНУ, заняушы 
першае месца сярод студэнц- 
кіх скараходау.

Але асабліва вышковым для 
спартыунай біяграфіі Ігара Д а- 
бралюбава быу гэты год. ё н  
в ь і х о д з і ц ь  пераможцам у пер
шынстве Мінска, займає пер
шае месца на спартакіядзе 
ВНУ рзспублікі па бегу і спар
тыунай хадзьбе, на першын
стве рзспублікі займає другое 
месца па хадзьбе на ЗО кіло
метрау.

I вось пасля трзніровачньїх зборау у Батумі 
Ігар—у сталіцьі сонечнай Грузіі—Тбілісі.

Вярнуушыся у родны Мінск, Ігар зноу працяг- 
вае вучобу ва універсітзце. Цяпер юнак—дыпла- 
мант аддзялення журналістьїкі. Рыхтуючыся да 
абароны дыпломнай работы, Ігар Дабралю бау не 
забывае аб спорце.

Эд. КАРПАЧОУ.

Л І Ч Б Ы І Ф А К Т Ы
ф  Ун1'верс!тэт прыняу удзел ( 
у першай Усебеларускай спар- 
так1ядзе ВНУ. Баскетбал1 -
сты 1 плыуцы стал! чэмп!ёнам1 
спартаюяды, а лыжнш, г!мнас- 
ты I фехтавальшчыю занял! 
друпя месцы. У агульна-каман- 
дным зал!ку ун!верс!тэт вы- 
шау на другое месца.

ф  Чэмп!ёнам! БРС «Буразес- 
н!к» стал! футбал!сты ун!верс!- 
тэта.

ф  Пашырьшся спартыуныя
сувяз1 ун!верс1 тэта. За мшулы 
год нашы спартсмены сустра- 
калшя у таварыск1Х спаборш- 
цтвах з Вьльнюсюм ун!верс!тэ- 
там I- педагапчным !нстытутам 
па валейболу, з Маскоусюм 
нафтавым !нстытутам па стра- 
льбе, са зборнай камандай го
рада Шшынёва па баскетболу. 
Каманда плыуцоу прымала 
удзел ва усесаюзных спаборш- 
цтвах ЦС ДСТ «Навука».

4> 23 студэнты 1 выкладчык! 
кафедры ф1 звыхавання з’яуля
юцца членам! зборнай каманды 
Беларуа па падрыхтоуцы да 
спартаюяды народау СССР.
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