
Ш Л Я Х  У С В Е Т Л У  
БУДУЧЫНЮ

П;раз некалькі кароткіх гадзін над заснежа 
сторамі нашай вялікай Радзімьі меладычна 

перазвон Крзмлеускіх курантау, і людзі на абодві 
ях зямлі пачуюць спакойны і мужны голас Совецкай краіньї: 
«З Новым годам, таварышы!» І на змену слаунаму 1955 году, 
які азнаменавау сабой палавіну века першай рускай рзволю
циі і пераможнага існавання Советау, прыдзе год новых пера- 
мог і смелых здзяйскенняу.

Светлай радасцю сустракаеш ты, таварыш, новы год твай- 
го жыцця. Ён нясе табе захапленне натхнёнай працай, неспа- 
кой творчых імкненняу, шчасце спрауджаных надзей. Ясная 
і светлая ідзе да цябе будучыня ва усёй паунаце і прыгажо- 
сці нашага жыцця.

Такой, прыгожай і яснай, бачьілі тваю будучыню змагары 
барыкад 1905 года, людзі з гарачьімі і адважньїмі сзрцамі— 
рабочыя і сяляне, салдаты і студенты; за яе ішлі яны на зма- 
ганне, на ссылку, на катаргу, на смерць. За тваю будучыню, 
за свабоду жыць і вучьщца узнімалі чырвоны сцяг на бары- 
кадах Пецербурга студэнты універсітзта Саша Каралькоу і 
Саша Прзлоускі, палымяным агітацьійньїм словам падьімалі 
рабочых і салдат на барацьбу з царызмам Міша Дамантовіч, 
Саша Вермішзу і Барыс Крылоу, пайшлі на доугія гады у 
гурму студэнты Маскоускага універсітзта Марк Бегічзу і Са
ша Прокін, Павел Чэбухчыеу і Яша Аксель.

Тэта был і людзі з цудоуным сплавам кніжнай мудрасці 
і вопытам рэволюцыйнай барацьбы.

Будзь вартым іх, таварыш! Яны здабьілі для нас сва
боду жыць і вучыцца, і цяпер твой лёс і твая будучыня—у 
тваіх руках. Ты сёння, як і звычайна. слухау лекцьіі сваіх 
прафесарау і выкладчыкау, пад іх кірауніцтвам ты вядзеш ла- 
бараторныя даследаванні, пішаш свае першыя навуковыя 
работы, і перад табой кожны дзень адкрываюцца усё новыя і 
новыя далі, прьіузнімаюцца нязведаныя яшчэ далягляды тва- 
ёй навукі. У тых, хто змагауся за тваю будучыню, быу іншьі 
лёс: у дні крывавай нядзелі царская паліцьія спецыяльнай 
адозвай заклікала: «Біце студэнтау! Біце іх і забівайцеї Цар 
скажа вам дзякуй».

Зараз ты рыхтуешся да экзаменау і да позняга вечару за- 
седжваешся у чытальнай зале над кнігай. Сотні тысяч тамоу 
налічвае наша бібліятзка, і для цябе заусёды было звычайнай 
справай браць патрэ^ныя табе кнігі у бібліятзцьі, у чытальных 
залах, у кабінетах. Памятай, што гэтае права здабыта для 
цябе крывёй тваіх братоу І сясцёр—у 1905 годзе бастуючыя 
студэнты і вучн! усіх навучальных устаноу Мінска адзінадуш- 
на патрабавалі ад царскіх чьіноунікау права свабодна навед- 
ваць бібліятзкі.

Тваё месца у жьіцці, твой шлях у светлую будучыню да- 
памаглі табе выбраць наша улада і наша мудрая партыя 

..комуніста^. Правадьір Комуністьічнай партиі вялікі 
В. І.' Ленін паставіу перад табой, перад усім нашым комса- 
мольскім пакаленнем ганаровую задачу: вучыцца, вучыцца і 
вучыцца!

Выконваючы запаветы вялікага Леніна, следуючы заклікам 
парты!, кожны дзень вучыся комунізму—узбагачай сваю па- 
мяць ведамі. Ты павінен стаць—і ты станеш!—чалавекам но- 
вага века, выдатна адукаваным чалавекам з шьірокім круга- 
глядам, і будзеш служыць народу на усю сілу сваіх здольна- 
сцей.

Няма нічога лепшага за шчасце плённай працы, за шчасце 
ад знойдзенага рашэння складаных задач.

Шчасце чакае цябе, таварыш!

Да 50-годдзя рэволюцыг
С

24 снежня у клубе універсітзта 
адбьілася навуковая сесія, при- 
свечаная 50-годдзю першай ру
скай рзволюцьіі. На сесіі бьілі за- 
слухани дакладьі: «В. І. Ленін 
аб саюзе рабочага класа і сялян- 
ства у першай рускай рзволюцьіі» 
(дакл. дац. Г. І. Якуб), «Распра- 
цоука В. І. Леніньїм питання аб 
узброеньїм паустанні у перьіяд 
першай рускай рзволюциі» (дакл. 
дац. В. І. М айко), «Уплиу рзво- 
люцьй 1905— 1907 гг. на рзволю- 
цьійньї рух краін Захаду» (дакл. 
праф. Н. П. П алетьїка).

Прьісутньїя праслухалі дакладн  
з вялікай цікавасцю. Дакладчьі- 
кам бьіло задана многа пьітанняу.

П асля сесіі адбьіуся канцзрт 
мастацкай самадзейнасці, била

26 снежня студэнты—філолагі і 
ж урналісти арганізавалі вечар,
прысвечаны 50-годдзю першай
рускай рзволюциі. Цёпла сустрз- 
ти  студзнтамі на вечары висту
пі!) са сваімі успамінамі старзйши 
комуніст, удзельнік рзволюциі 
1905 года В. Я. Сядих.

паказана літаратурна-музикаль- 
ная кампазіцьія, присвечаная 
сланным падзеям 1905 г.

22 снежня у клубе універсітзта 
адбилася навуковая студзнцкая 
канферзнция, присвечаная 50-год- 
дзю першай рускай рзволюциі.

Студэнты з вялікай цікавасцю 
вьіслухалі даклады  студэнта IV 
курса В. Салашзнкі «Рэволюцыя 
1905— 1907 гг. у Расіі—першая рэ
волюцыя зпохі імперьіялізма» і 
студэнта V курса В. Лемяш онка— 
«В. І. Ленін аб саюзе рабочага 
класа і сялянства у першай ру
скай рзволюциі».

Д ля удзельнікау канферзнцьіі 
быу паказан кінофільм. Бранено- 
сец Пацемкін».

Д аклад аб ролі народнай паз- 
зіі і мастацкай л ітератури  у р з
волюциі 1905 года прачытала кан
д и д ат  філалагічних навук В. А. 
Захарава.

У заключение удзельнікі вечара 
слухалі літаратурна-музьїкаль- 
ную кампазіцию  аб рзволюцыйным 
1905 годзе.
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Н а ю ридичним і гістарьічньїмгади рзволюциі. £н працавау у
факультзтах адбиуся вечар, при 
свечани 50-годдзю першай ру
скай рзволюциі.

Цёпла сустрэты бьілі выступлен- 
ні удзельнікау першай рускай рз- 
волюцьіі Е. Чзрнухіна і І. І. Явор- 
скага. Старзйш и комуніст Белару- 
сі Е. А. Чзрнухін расказау аб
сваёй рэволюцыйнай дзейнасці У 1 скім;

Віцебску і Мінску. Не раз быу 
пасадж ан царскімі уладамі у тур- 
му.

І. І. ЯворскІ пачау сваю рзво- 
люцыйную дзейнасць у Варшаве. 
Ен расказау студзнтам аб рзво- 
люцыйных выступлениях у Варш а
ве, аб сустрзчах з Ф. Э. Дзержын-

Н О В О Г О Д Н Я Я  В С Т Р Е Ч А
А. Харкевіч  ДЛЯ БІБЛІЯТЗКІ КАЛГДСНІКАУ

І  „  . .  . _ .

Небо выткано звёздным
ш ёлком— 

Белорусского льна синей. 
Город,

как новогодняя ёлка,
В переливах цветных огней. 
Даж е заиндевелые липы. 
Обновили сегодня наряд:
И х пушистым снежком

обсыпал
Дед-М ороз

с головы до пят.
* *

Торопливо проходит мимо 
Незнакомка,

снегом шурша... 
«Вот кого бы назвать

любимой»—
Д о чего же она хорош а! 
Провожаю взглядом  с минуту, 
И взгрустнул я,

глядя ей вслед:

«Все друзья с подругами  
будут,

У меня лиш ь подруги нет».
** *

Закруж ил и увлек  с собою, 
О днокурсников тесный круг. 
П оздравляю щ им—
Нет отбоя,
Д л я  пожатия—
Сотни рук!
Словно к нам, в институтские 

двери, 
Заглянула  сама весна.
В друг,

смотрю— и глазам не верю: 
Рядом девуш ка та... Она!

** *
Говорят,
В новогодний вечер 
Всё дается— на целый год.
Как сказать,
Может, эта встреча 
Навсегда в мою жизнь войдёт?

Па ініцьіятиве партыйнай арга- 
н ізациі вьікладчьікі і студэнты 
юрыдычнага факультэта раш илі 
сабраць кнігі для бібліятзкі пад- 
ш эфнага калгаса «Комінтзрн» 
Дзерж ынскага раёна. Ужо сабра- 
на многа палітьічнай, мастацкай 
і сельскагаспадарчай літаратури.

Н апярздадні Новага года дэле- 
гацыя студэнтау і выкладчыкау 
юрфака выехала у калгас дзе вру
чила падшэфным новагодні па- 
дарунак.

Грамадскія арганізацьіі юры
дычнага факультэта заклікаюць 
выкладчыкау і студэнтау інших 
факультэтау падтрымаць ініцьія- 
тыву.

А. САДОУСКІ.
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Віншуєм калектыу прафесарау, выкладчыкау, студэнтау, рабочых 
і служачых Беларускага універсітзта з надыходзячым Новым годам!

Жадаєм далейшых поспехау у  развіцці нашай совецкай навукі і пад- 
рыхтоуцы кваліфікованих спецьіялістау для народнай гаспадаркі.

Па даручэнню Саратаускага дзяржаунага 
універсітзта імя Н. Г. Чэрнышэускага 

рэдакцыя газеты «Сталінец».
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У гуртку беларускага  
фальклора

Многія студэнты філалагічнага 
факультэта займаюцца у гуртку 
па вывучэнню вуснай народнай 
творчасці беларускага народа. 
Яны збіраюць народный песні, 
казкі, прьїказкі і прьмаукі. Н а
приклад, у студэнта III курса 
аддзялення беларускай мови і л і
таратури  Анатоля Клышко ёсць 
больш за сто песень з заходніх аб- 
ласцей БССР. Многа прыказак і 
прымавак запісана Барадуліньїм 
—студзнтам беларускага адд зя
лення і В. Мацкевічам з адд зя
лення журналістьїкі.

Регулярна праводзяцца пася- 
джзнні гэтага гуртка. Апошняе 
было праведзена з удзелам кірау- 
ніка Беларускай дзярж аунай к а
пали, збіральніка вуснай народ
най творчасці беларусау Рыгора 
Раманавіча Шырмы. Ен расказау 
гурткоуцам аб тим, як яму да- 
водзілася збіраць фальклор, па- 
цікавіуся, што ёсць сабранага у 
студэнтау.

Л . ЛУКАШ ОНАК, 
студэнт І курса аддз.

журналістьїкі.

Рыхтуюся да экзаменау
У зімовую экзаменацыйную се

сію мы будзем здаваць чатыры 
экзамены: па гісторьіі БССР, гі- 
сторьіі поуднёвых і заходніх сла
вян, новай гісторьіі краін за- 
рубежнага Усходу і псіхалогіі. 
Сесія будзе нялёгкай, таму 
што матэрыял вялікі, а часу мала: 
месяц мы працавалі на сельска- 
гаспадарчых работах у калгасах. 
Але калі рзгулярна працаваць, 
можна многа зрабіць.

Сістзматьічна займацца я па
чау з лістапада месяца. Студком 
пайшоу мне насустрач і дазволіу 
працаваць у чырвоным кутку ін- 
тзрната. Па сістзме Брайля гіста- 
рычнай літаратурьі амаль няма, і 
толькі дапамога аднакурснікау, 
якія па чарзе чытаюць мне неаб- 
ходную літаратуру, робіць магчы- 
май маю вучобу ва універсітзце. 
Кожны. дзень я прачытваю каля 
40 старонак тэксту. Безумоуна, 
бягучую работу (семінарскія за- 
няткі, здача залікау) не закідваю. 
Я вывучыу ужо гісторьш БССР

і заканчваю  вывучэнне новай гіс- 
торьіі краін зарубежнага 
Усходу. Астатні час думаю пры- 
свяціць падрыхтоуцы да экзаме
нау па гісторьа поуднёвых і з а 
ходніх славян і па псіхалогіі. Р и х 
тую, у асноуным, ти я  предмети, 
па якіх будуць экзамены у зімо
вую сесію. Регулярная падрих- 
тоука дазваляе лепш засвоіць 
патрэбныя матэрыялы, і у сесію 
дастаткова прагледзець канспект 
лекций, каб паспяхова здаць эк
замены.

Аднакурснікі мне гавораць, што 
у мяне добрая памяць. Я гэтага 
не думаю і лічу, што бескарислі- 
вая, таварыская дапамога, сістз- 
матычная работа дазваляю ць мне 
не адставаць ад інших. Без гэта
га, я думаю, мне било-б вельмі 
цяж ка .вучыцца. Вось ж и в и  і яркі 
приклад таго, што у нас назы- 
ваецца сілай калектыву.

Н. ХРАБРЫ, 
студэнт III курса гістарьічнага 

факультэта.

На другім курсе аддзялення фізікі 
праходзяць практычныя заняткі па 
фізіцьі. Студэнты вывучаюць элек-
трычнасць. Засвоєньі с 
матэрыял яны замацоу- 
ваюць на практыцы.

На здымку: студзнткі II 
курса Р. Лельчук і I. Фанс- 
кая у  фізічнай лабарато- 
рьй.

Фото Л. БОНДАРА.
*

лекцый
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У ХІМІЧНАЙ ЛАБАРАТОРЫ!

У кабінетах, читальных за 
лах, лабараторы ях — усюды 
кіпіць напруж аная падрыхтоу- 
ка да экзаменау. Ды тэта і 
зразумела. Кожны імкнецца 
цяпер нагнаць упушчанае, за- 
мацаваць на практыцы прой- 
дзены матэрыял, каб закон- 
чыць семестр толькі з добрьімі 
і вьідатньїмі адзнакамі.

...Вось адна з хімічних ла- 
бараторый. Сёння тут студэн
ты IV курса праходзяць прак
тику па хімічнай тэхналогп. 
На століках расстаулены п ри 
лади , шклянкі з хімічньїмі 
рзчьівамі. І хоць практычныя 
заняткі—справа добра вядомая 
кожнаму, але сёння студэнты 
штосьці крыху хвалююцца, 
робяць усё з нейкай надзви 
чайная асцярожнасцю: прак
тычныя заняткі па аналітьічнай 
хіміі сёння упершыню.

...Над прыладай схіліуся 
Іван Ускоу. Ен атрьімлівае 
ёдаформ злектралітьічньїм 
спосабам. Н ялёгкая тэта спра
ва, але Ускоу не адступае. Во- 
чы юнака пільна сочаць за хо 
дам рзакцьіі. Ен зрздку па- 
глядвае на гадзіннік—вось- 
вось павінна пачацца выдзя- 
ленне ёдаформа. Ускоу сприт
на перастауляе прабіркі, яшчз 
і яшчз раз правярае темпера
туру. І вось, нарзшце, ж аданая 
хвіліна настала. Л ёги я  бур- 
балкі забегалі на паверхні 
вадкасці, а услед за імі пачы- 
нае выдзяляцца криш талічнае

рэчыва жоутага колеру. До- 
след, аднак, яшчз не закончан. 
Ускоу привычным рухам рукі 
падключае апарат Кіпа, ад- 
куль у шклянку з вадкасцю 
будзе падавацца вуглекісли 
газ. Ю нак паварочвае кранік, 
але, моршчачыся, чноу зак р и 
ває яго. М аленькая няудача... 
Аднак студэнт упарта прадау- . 
ж ае справу. Ен з нецярпліва- 
сцю паглядае на гадзіннік. 
Штосьці вельмі доуга цягнец- 
ца мінута.

— Н яуж о так нічога і не 
атрымаецца?, — думає ён.— 
Н яуж о дзе памьіліуся?

Яшчз з мінуту ён напру
ж ена сочыць за ходам рзак- 
цьіі, потым паварачвае выклю- 
чальнік і задаволена усміхаец- 
ца. Дослед закончан. Ускоу з 
нейкай гордасцю разглядае 
толькі што атрыманае рэчыва, 
што «нарадзілася» вось тут, 
на яго вачах.

Старанна даследуюць нафта- 
прадукты студэнты Ш ауцоу і 
Кананюк. Упзунена працуюць 
рэбяты, але не усё адразу 
атрьімліваецца добра і гладка. 
Ды толькі не адступаюць 
хлопцы перад няудачамі. Яны 
упарта прадауж аю ць доследы, 
пакуль не дабіваюцца свайго. 
Перамога, хоць, прауда, і зу- 
сім маленькая, нарзшце, втри 
мана. Ю накі з задавальнен- 
нем глядзяць на хімічньїя при
лади , і лёгкая усмешка кра- 
нае іх абліччьі.

В. САЛАНОВІЧ.

„ К а л я н д а р  с т у д э н т а "
Усе мы прывыкл! новы 

дзень, а тым больш новы год, 
пачынаць з л1стка календара. 
Адны адрываюць люток 1 да- 
ведаушыся аб тым, ц! павя- 
л1чыуся ужо дзень пасля сон- 
цастаяння, спяшаюцца да стан
ка, у аудыторыю, да рабочага 
стала. Д р у п я  яшчэ з вечара 
щ на тыдзень зашсал1 у лЬ 
сток пераюднога календара 
што думаюць яны зрабщ ь у 
наступны дзень. I за ус1м1 гэ
тым! выдатным1 глыбока-чала- 
вечым1 привычкам! паустаюць 
людз1—гаспадары свайго ж ыц
ця, бо толью чалавек усведам- 
ляе, што час—гэта тая матэ- 
рыя, з якой выткана яго 
жыццё, бо тольп  совецкаму 
чалавеку поунасцю падпарад- 
куецца час, а паэт нашага па- 
калення усклжнуу: «Час, упе- 
рад!»

Выдаюцца 1 выпускаюцца у 
свет розныя календари. Яны 
заклшан.ы палегчьтць людзям 
мэтазгоднае зл1чэнне часу, зр а 
бщь усю !х дзейнасць больш 
насычанай 1 мэтанашраванай. 
Нельга не В1таць таму выпуск 
Дзяржтэхвыдавецтвам Украшы 
«К алендара студэнта на 1955- 
56 навучальны год». Старони 
календара у мнопх графах пу- 
стыя—яны чакаюць свайго на- 
паунення у жыцц1 1 запаунен- 
ня зашсам1 яго уладальш - 
кам. Ад 1х студэнт пяройдзе 
да раздзелу «Самастойная ра
бота студэнта», у яшм агуль- 
ныя палажэнш  дапауняюцца 
графш ам абавязковых дамаш- 
шх работ на вясенш 1 асенш 
семестры, датам! злач у  задан 
ия^ па розных вщ ах вучэбных 
заняткау 1 граф ж агл выканан- 
ня курсавой або дыпломнай 
работы.

У раздзеле «Студэнция на- 
вуковыя гурти» пададзены вы- 
тры м н з «П алаж эння аб наву- 
кова-даследчай рабоце студэн- 
ттттттттггггттттттттттттттттт
«БЕЛАРУСК1 УН1БЕРС1ТЭТ» 
2 стар. 31 снежня 1955 года.

тау у вышэишых навучальных 
установах», а у раздзеле 
«Спорт» —класіфікацьія спар- 
тыуных разрадау  і графік ін
ди відуальних спартыуных з а 
няткау.

Ш када, што рэкамендацый- 
най бібліяграфіі у гэтым в и 
данні не чаш анцавала. М іж 
тым, трэба было-б замест вель
мі кароткага спісу выкар.ыста- 
най літаратурьі даваць пры 
складанні календара літерату
ру да кожнага раздзела звыш 
тых звестак, якія у ім паве- 
дамляюцца.

Аднак не забудзем таго, што 
перад намі вельмі своеасаблі- 
вае выданне, якое хаця і при
гожа пераплецена у каленкор, 
запраш ае чытача дапауняць і 
пашыраць яго штодзбнньїмі 
запісамі і запраш ае карыстац- 
ца ім, як запісной кніжкай, 
усіх тых, каму падпарадкуецца 
час. Тут і запісьі аб прачыта- 
ных кнігах, і кароткія вытрым- 
кі з іх, і заметкі аб наведванні 
тэатрау, музеяу, выставак, к і
но, і, нарзшце, самае галоу- 
нае—штодзённыя запісьі аб са- 
мастойнай акадзмічнай, палі- 
тыка-выхаваучай і культурна- 
масавай рабоце студэнта. Ду- 
маецца, што калі гэтыя 77 ста- 
ронак календара пачнуць за- 
пауняцца студзнтамі не за 
страх, а за  сумленне, калі пач- 
нецца сур’ёзны улік часу і раз- 
лік сваіх сіл, тады нашы вы- 
творчыя н аради  і нашы комса- 
мольскія сходы будуць больш 
змястоуньїмі, а нашы студэн
ты у надыходзячым 1956 годзе 
выйграюць у галоуным—у часе.

Адным словам, Кіе!)скае вы- 
давецтва падаравала нашаму 
студзнцтву вельмі карысны і 
цікавьі падарунак. Не сувенір, 
якім упрыгожыш палічку кніг, 
а спадарож ніка і—пры дзейс- 
ным вьїкарьістанпі яго—ком
пас у руху па часе у тую пару, 
калі чалавек рызыкуе растра- 
ціць некалькі маладых год без- 
змястоуна.

Д . ФАКТАРОВ1Ч.

Э К З А М Е Н Ы  З Д А Д 31М 
П А С П Я Х О В А

3 асабл1вым хваляваннем рых- 
туюцца да экзаменацыйнай сесН 
перш акурсш и. Кожнаму з !х хо- 
чацца прысц1 да сесн як мага лепш 
падрыхтаваным. Пазней як звы- 
чайна студэнты заседжваю цца у 
б1бл1ятэках, яшчэ ! яшчэ раз пра- 
вяраюць свае веды, 1мкнуцца да 
таго, каб яны б ьш  трывалымИ

На I курсе пстарычнага ф а
культэта адбыуся комсамольси 
сход, я и  абмеркавау пытанне аб 
падрыхтоуцы да з1мовай сесИ. У 
сходзе принял! удзел выкладчып 
1 студэнты-выдатш и старш их 
курсау.

Выступленш комсамольцау свед- 
чаць аб тым, што большасць сту
дэнтау курса з усёй сур’ёзнасцю 
адносщ ца да вучобы. Студэнты 
Нал1вайка, Пашкев1ч, Напрэеу 
расказал1 сабраушымся, як яны 
рыхтуюцца да экзаменау.

Студэнтка III курса Грушэуская 
\ студэнт V курса Петрыкау у 
сва1х выступлениях д ал 1 рад каш- 
тоуных парад першакурсн!кам.

Выкладчыш тт. Баранава, Н и 
кольская I Якуб вы казал1 зада- 
вальненне ходам падрыхтоуш да 
сес!1 на I курсе пстарычнага ф а
культэта .

Г. СЯРГЕЕУ. 
сакратар комсамольскага бюро 

I курса пстфака.

К О М С А М О Л Ь С К А Я  Г Р У П А  
П Е Р А Д  С Е С І Я Й

Зойдзем у кабінети, читаль
ную залу, бібліятзку — усюды 
схіліліся над кнігамі і канспек- 
тамі студэнты, усюды ідзе 
напруж аная падрыхтоука да за- 
лікау і экзаменау.

Найлепшым паказчыкам таго, 
як рыхтуецца наша група да эк 
заменацыйнай сесіі, з ’яуляецца 
актыунасць студэнтау на семінар- 
скіх занятках. Асабліва часта 
радуюць групу студэнты Трафім- 
чык, Ткач, Шэрстнеу, Лосеу. Ад- 
казы іх прадуманыя, змястоуныя 
і ясныя. Хочацца адзначыць ак
тыунасць студэнтау на семінарах 
па крымщ альнаму праву (вядзе 
дацэнт І. І. Гарзлік) і грамадзян- 
скаму праву (дацэнт П. I. Гаузэ).

Амаль усе студэнты нашага кур
са займаюцца у навуковых сту- 
дзнцкіх гуртках, і гэта дапамагае 
нам найболыд дэтальна распра- 
цоуваць многія питанні. Упорная, 
удумлівая праца заусёды пры- 
водзіць да поспеху: пяць прац
было накіравана на гарадскі аг- 
ляд, а работа студэнта Платона- 
ва аднесена да першай катзгорьіі.

Усе намаганні комсамольскай 
групы накіраваньї да таго, каб

як мага лепш здаць за л ш  i эк
замены.

Не застаюцца у нас без y e a r i  
тыя студэнты, ягпя усё яшчэ спа- 
дзяюцца здаць экзамены «штур
мам», яю я не хочуць разумець, 
што глыбоюя веды патрэбны для 
будучай практычнай работы. Ч а 
ста даводзщ ца гутарыць i груп
оргу, i старасту, i прафоргу з та- 
iciMi студэнтам!, як Бабачк^н. Ен 
часта прапускае лекцьп, не зау 
сёды рыхтуецца ла ceMiHapcnix 
заняткау. Таюя адноНны да пад- 
рыхтоуш да экзаменау непакояць 
i абураюць комсамольскую групу. 
На сходах гэтыя студэнты не зна- 
ходзяць сабе падтры м и сярод ад- 
накурсн1кау.

Але, у асноуным, наш курс пры- 
ходз1ць да зал1кау i экзаменау 
добра падрыхтаваным. Вялжую 
дапамогу аказваюць нам выклад- 
чык1, замацаваны я за групамг 
Комсамольцы курса упэунены, 
што з1мовую экзаменацыйную 
сеНю здадуць на «добра» i «вы- 
датна».

А. ВОЛКАУ, 
комсорг II групы III курса 

юрфака.

МЫ Г А Н А Р Ы М С Я  Д Р У Ж Б А Й  З В А М !

Здаецца толькі учора наша не- 
вялікая групка студэнтау з Поль- 
скай Н ароднай Рзспублікі при
была вучыцца у Б еларуси  дзяр- 
жауны універсітзт імя В. І. Леніна, 
а ужо у 1956 годзе мы павінни 
закончыць вучобу.

Першыя гады прайшлі у напру- 
жанай працы, у барацьбе за ава- 
лоданне мовай і матэрыялам, пра- 
дугледжаным вучэбным планам. 
Вялікую дапамогу аказалі нам 
аднакурснікі, за што ім вялікае 
дзякуй.

Нашы чарговыя задачи  у 1956 
годзе—паспяховая здача апошніх 
экзаменау, абарона дипломных

работ, упорная падрыхтоука да 
дзярж ауны х экзаменау.

П асля сканчэння вучобы мы 
паедзем на работу у сваю краіну, 
якая будує фундамент соцьіяліз- 
ма. Але мы вас, сябры, не забу
дзем ніколП

Студэнцтва былой буржуазна- 
памешчыцкай Польшчы пасля
сканчэння ВНУ было асудж ана 
на беспрацоуе або на работу не 
па спецьіяльнасці. П ерад намі-ж, 
сучасньїмі м аладим і спецьіяліста- 
мі, адкрыты широкій дзверы 
дзейнасці ва усіх галінах народ
най гаспадаркі. Дзякуючы друж -

бе пам1ж Польскай рэспубл!кай 1 
Совецк1м Саюзам нам прадаставИ 
лася магчымасць вучыцца у яго 
ВНУ. I мы ганарымся гэтым.

Запэуняем, Вас, сябры, што 
пасля звароту на Радз1му ад- 
дадз1м усе веды 1 Нлы на ка- 
рысць будаунщ тва шчасл1вай бу- 
дучын1—соцыял1зма.

3 Новым годам, да новага шчас- 
ця, дараг1я сябры!

Студэнты-выпускн!к1 БДУ з 
Польскай Народнай рэспуб- 
Л1к!:
В. ЮЗВЮК, А. СЕМЯНЮК, 
Б. ЧАЧУГА, М. ТАРАСЕВ1Ч,
В. ДРОНЬ, Э. ГЖОНДЗЕЛЯ.

праходзіу у  К А Л Е К 1Ы В Е  Д Р У Ж Н Ы X z \™ 0z \ІГ Х...Сход 
цікава, кож наму ха- 
целася пагаварыць аб 
набалелым. Гаварьілі лб ву- 
чобе і дьісцьіпліне, неабход- 
насці паляпшэння арганіза- 
цыннай работы і) новым наву- 
чальным годзе.

...Дадому комсамольцы III 
курса аддзялення геалогіі ра- 
зьіходзіліся познім вечарам. 
З аудьіторьіі, дзе праходзіу 
комсамольскі сход курса, накі- 
раваліся да раздзявалкі. Хто- 
сьці, яшчэ не паспеушы асты- 
нуць ад палемічнай узрушанас- 
ці, з захапленнем гаварыу 
свайму таварышу:

— А ведаеш, мы правільна 
зрабілі, што вибралі у ком- 
самольскае бюро Пушчына, 
Кісліка і Леукова!

— Безумоуна, правільна, — 
адказау другі.—Рэбяты доб- 
рыя, працаваць будуць, ды і 
вучыцца лягчэй, калі калектыу 
згуртаваны. А яны, вось па- 
бачыш, зробяць наш курс 
дружным.

Студэнты не памьіліліся. 
К алі у мінульш годзе аб ця- 
перашнім III курсе аддзялення 
геалогіі на факультэце адзы- 
валіся вельмі скромна і стри
мана, то цяпер аб ім гавораць 
як аб самым дружным і згур- 
таваным калектыве факуль
тэта. Справа, прауда, не толь
кі у тым, што на курсе цікава 
і добра праводзяцца вечары 
адпачынку, ж ы ва і па-дзела- 
вому праходзяць комсамоль- 
скія сходы. Тут кожны член 
комсамольскага бюро добра ве- 
дае жыццё сваіх комсамоль
цау, цікавіцца, як яны право- 
дзяць свой час, як рыхтуюцца 
да практичных занятка^,

Вось і зараз група старанна 
рыхтуецца да надыходзячай 
сесіі, да  экзаменау па струк- 
турнай геалогіі і бурэнню.

— П адручнікау па гэтых 
предметах няма, — гаворыць 
її ар Пушчын, комсорг курса, 
таму стараємся працаваць у 
поуную сілу на лекциях, на 
практичных занятках. Добра- 
сумленна рихтуемся да семі- 
нарау па палітзканоміі, прак
тичных заняткау па петрагра- 
фіі і геафізіци.

Амаль усе студэнты III кур
са аддзялення геалогіі любяць 
палітзканомію. М ожа таму ^ 
іх заусёды многа ж адаю чих 
выступаць на семінарах. Зусім 
нядауна, наприклад, у другой 
групе, дзе праходзіу семінар 
па палітзканоміі, таварыша, 
які выступау першим, дапа^- 
няла пяць студэнтау, і усе да- 
валі ясныя і грунтоуныя ад- 
казы.

Н а курсе многа студэнтау,

сам! добрасумленна 
вучацца, але I даПа- 
магаюць, кал1 трэба, сва1м 
таварыш ам. Гэта — Н ар П у
шчын, Люба Слбшёва, У ладзБ 
м1р Л1с1ца, Анна Красауцава ! 
мнопя 1ншыя.

У гэтыя апошшя перад се- 
с1яй дн 1 студэнты III курса ад 
дзялення геалогп увесь воль
ны ад заняткау час аддаюць 
падрыхтоуцы да экзамена!), 
каб IX здаць тольи  на «доб
ра» I «выдатна».

Вы не ведаеце, як Сеня Стара- 
целеу здавау экзамен па зару
бежна» літаратурьі? Дык слухай- 
це. Гэта было зімой 195.. Вось не 
успомню, ці то 53, ці то 54 года. 
Аднак год тут не адыгрывае ні- 
якай ролі, бо падобнае здараецца 
амаль штогод.

Час тады быу такі-ж , як і з а 
раз: трашчалі марозы, вецер кру- 
ціу, насіу па вуліцах снег, па 
вузкіх калідорах універсітзта блу- 
калі задуменныя постаці студэн
тау. Куды ні кінь позірк—усюды 
кнігі, раскрытия канспекты, ва 
усім адчувалася набліжзнне экза
менацыйнай сесіі. Сеня Стараце- 
леу, у той час студэнт III курса 
аддзялення журналістьїкі, сядзеу 
у чытальнай зале, абклаушыся 
кнігамі. Заткнуушы вушы рукамі, 
ён дачытвау' апошнія старонкі 
«Спартака» Дж аваньёл!. Выгляд 
у Сені быу даволі пануры: ускал- 
мачаныя рыжаватыя валасы, схуд- 
нелыя шчокі, пачырванеушыя во- 
чы. Гэтыя эштэты ясна гаварьілї 
аб тым, што Старацелева у чы
тальнай зале не было, што ён 
ваявау недзе у радах храбрых 
гладыятарау Спартака.Ніхто з на- 
вакольных і здагадацца-б не мог 
у гзты момант, якія ваенныя

здольнасці тояцца у Сені. Эх, ча- 
му Сеня не ж ыу 2000 гадоу таму 
назад! Як-бы ён быу карысны 
Спартаку. М агчыма нават, што 
бясстрашны правадыр глады ята
рау разам са Старацелевым атры- 
мау-бы перамогу над рабауласніц- 
кім Рымам. А так вось небарака 
загінуу...

Сеня закрывав кнігу і вяртаец- 
ца да рзчаіснасці. Вакол сумныя, 
задуменныя твары. Ніводнай 
усмешкі!.. Усе вучаць, вучаць...

Старацелеу уздыхае, позірк яго 
вачэй упіраецца у стопку раманау 
і апавяданняу, узятых сёння у 
бібліятзци. Усё гэта трэба прачы- 
таць. Сеня бярэ у рукі адну кнігу. 
5:Нарысы бурсы» Памялоускага. 
Яна невялікая, усяго толькі 200 
старонак. К ажуць, нават цікавая. 
Але Старацелеву пасля «Спарта
ка» ні за што не хацелася брацца. 
Падпёршы рукамі шчаку, ён уста- 
віуся на вісе!?шьі ля !)ваходу у з а 
лу гадзіннік. Стрзлкі паказвалі 
два. Хутка трэба было ісці на лек- 
цьіі.

«Час...,—думау Старацелеу. — 
Як ён хутка ляціць. Не паспееш 
азірнуцца, а поудня і няма... што 
я паспеу зрабіць... П рачытау



ДА ВЬІНІКАУ  
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЙ С Е С ІЇ

Ч -

У адрозненне ад усіх астатніх 
курсау юрфака на IV курсе зімо- 
вая экзаменацыйная сесія пача- 
лася значна раней—26 лістапада, 
і да 18 снежня закончылася.

Экзаменацыйная сесія црайшла 
на высока аргаш заваным узроуні 
і у дзелавой абстаноуцы. Р аскла
ды кансультацый і экзаменау ра- 
біліся з улікам паж аданняу сту
дэнтау, і адхіленняу ад іх не 
было.

На сесію бьілі вынесены чатыры 
дысцыплшы: дыялектычны ма-
тзрьіялізм, дзярж аунае права бур
жуазных краін, криміналістика і 
калгаснае права.

Вьінікі сесіі паказалі, што пере
важ ная большасць студэнтау 
надышла да яе з усёй сур’ёзнасцю, 
упорна працавала не толькі у дні 
падрьіхтоукі да экзаменау, але і 
на працягу усяго навучальнага 
года.

Так, наприклад, з агульнага л і
ку студэнтау 14,6 працэнта здалі 
экзамены толькі на «видатна», 
69,8 працэнта — на «видатна» і 
«добра».

Сярод вьідатнікау—тт. Суздале- 
ва, Кузіна, Ханенка і некаторыя 
іншьія, якія спалучаюць вучобу з 
актыунай грамадскай работай.

Нізкую, у параунанні з іншьімі 
дьісциплінамі, паспяховасць сту
дэнтау вьіявілі экзамены па дыя- 
лектычнаму матзриялізму. Ч аст
кова гэта тлумачыцца тым, 
што асноуны матэрыял па гэтаму 
предмету студэнты прайшлі !) мі- 
нулым навучальным годзе, а экза
мен здавалі толькі сесію 1955— 
1956 навучальнага года. .

Аднак асноуная причина за- 
'  ключаецца $ тым, што некаторая 

частка студэнта!) несур’ёзна. па- 
дышла да вывучэння гэтай в аж 

нейшей дисципліни, спадзеючы- 
ся, відаць, што у визначання для 
падрьіхтоукі да экзаменау дні 
можна нагнаць упушчанае. У в и 
піку 9 чалавек атрьімалі здаваль- 
няючыя, а 2—нездавальняючыя 
адзнакі.

Вялікі папрок можна зрабіць 
члену КПСС тав. Белацаркоуска- 
му, які атрымау здавальняю чыя 
адзнакі, членам ВЛКСМ  Лотніку, 
В араб’ёву, М іхалоускаму, Сазіна- 
ву, якія атрималі на сесіі незда
вальняючыя адзнакі.

Вьінікі зімовай экзаменацыйнай 
сесіі важныя не толькі для сту
дэнтау самога IV курса. Грамад- 
скія арганізацьіі факультэта, сту
дэнты І, II і III курсау павінньї 
зрабіць з іх правільньїя вывады, 
каб зразумець усю шкоду і па- 
мылковасць поглядау некаторых 
студэнтау, быццам да сесіі можна 
падрыхтавацца у перыяд яе пра- 
вядзення, упорная-ж  работа на 
працягу усяго навучальнага го
да—неабавязкова.

Неабходна улічьіць і яшчэ адну 
акалічнасць: першая сустрэча з 
зкзамінатарам з ’яуляецца у той- 
ж а час і апошняй, іменна тут і 
канчаткова ацэньваюцца веды сту
дэнта, ніякіх размоі) аб пераздачы 
у перыяд сесіі быць не можа. 
Гэта з дастатковай яснасцю зразу- 
мелі студэнты IV курса.

Студэнты І, II, III курсау павін
ньї улічьіць гзтую акалічнасць і 
прьікласці усе сіли, каб за час, 
які яшчэ застауся, грунтоуна пад
рыхтавацца да зімовай сесіі і здаць 
экзамены толькі на «добра» і 
«видатна».

В. МАТУСЕВІЧ, 
сакратар партыйнага бюро 

юрыдычнага факультэта.

На здымку: кандидат навук В. А. Кікаць прымае экза
мен па дзярж арнаму праву бурж уазных краін у студэн
та IV  курса юрфака Ф. Ханенкі.

Фото Л. БОНДАРА.

! х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х ю о о о о о о о о о о о о о о о о о о с х х х
Новагодняе апавяданне

А Г Л Я Д  Д Р У К У

„Хутка сесія! 
Рыхтуйцеся да яе!“

П ад такім агульным загалоукам 
, вышау чарговы нумар газеты 
«Совецкі хімік».

У газеце змешчан артикул да- 
цэнта Г. А. Л азеркі «Краіне па- 
трэбны спецьіялісти». Тав. Л а 
зерна дає матэрыял па метаду 
кантрасту. Калі студэнты IV кур
са ІІІауцоі), Панкоу, Станкевіч і 
Кананюк рацыянальна выкары- 
стоувалі кожную мінуту на пра
цягу семестра, то і кантрольныя 
работы іх самыя лепшыя. Н аад- 
варот атрьімліваецца у студэнтак 
Шут, Дзерачэнек, М ілавацкаіі, 
якія, паводле слоу выкладчыка, 
займаліся «пустьімі размовамі».

Есць у газеце і змястоуная пад- 
борка інфармацьій «У лабарато- 
рыях» і цікавая заметка студэнт- 
кі Ш чарбаковай «Калі няма дьіс- 
цьіпліньї».

Рэдакцыя вельмі своечасова 
вьіступіла па гэтаму важна- 
му питанню. Але нумар газе
ты мог-бы мець яшчэ болыпае ма- 
білізуючае значэнне, калі-б усе 
яго матэрыялы бьілі поунацэнны- 
мі. У некаторых з іх мала або зу- 
сім няма канкрэтных фактау, 
слаба разгорнута крытыка неда- 
хопау. Амаль ні аднаго факта, ні 
аднаго прозвішча студэнтау не 
указана у артикуле студзнткі Л я- 
вонапай «Будзем рыхтавацца ця- 
пер», які стаіць на месцы перада- 
віцьі. М ала гэтага, ён напісан 
вельмі слаба у граматичних і сти
лістичних адносінах. Вось два 
першыя сказы: «Ужо адзін ме
сяц застауся да сесіі. Што такое 
сесія, ведаюць усе студэнты, за 
выключэннем першакурснікау, для 
якіх гэта будзе першая сесія». 
Тры разы паутараецца слова
«сесія», ды і, наогул, фраза
нічога не гаворыць і гучыць прьі- 
мітиуна. Вельмі слабыя вершьікі 
пад малюнкамі, змешчаньїмі !) 
раздзеле «Хромавая сумесь».

Рэдакцыя павінна больш сур’ёз- 
на адносіцца да праукі аутарскіх 
і сваіх карэспандэнцый. Трэба па- 
трабаваць ад а!)тарау больш
грунтоуных матэрыялау, тады га 
зета стане сапраудным баявым 
органам дэканата і комсамоль- 
скай арганізацьіі.

Ул. ХМЯЛЬНІЦКІ.

«Спартака»,—і усё. А яшчэ на 
чарзе «Отец Горио», «Страчаныя 
ілюзіі» Б альзака, «Очерки бур
сы» П амялоускага, «Рыбакова ха- 

. та» Якуба Коласа, пасля трэба 
яшчэ што-небудзь прачытаць 
Дзікенса, Раш зтнікава, Дастаеу- 
скага, Янкі Купалы, Кузьмы Чор- 
нага, Лынькова... Як многа...

Сеня у адчаі схапіуся рукамі за 
галаву:

І чаму толькі не улічваюць маг- 
чымасцей студэнтау пры складан
ні графіка экзаменау? Гэта-ж 
толькі падумаць: здаваць ад-
разу тры літератури! Ц ікава, 
ці ведалі пры гэтым, колькі трэба 
прачытаць тэкстау да экзаменау 
па іх...

Як? Вы каж аце, што і у вас ця- 
пер такое-ж  становішча? За  дзень 
трэба прачытваць па 200—300 
старонак. I экзамены хутка ...Вы 
нават на лекциях чытаеце кнігі...

Так і Сеня Старацелеу чытау! 
Ды яшчэ як... Не вёу канспекта)! 
ні па аднаму предмету. Глытау 
па паутары кнігі за дзень... I да 
пачатку сесіі у галаве ^  яго быу 
сапраудны сумбур. Ен так за- 
чытауся, што не памятау толкам 
зместу ніводнага рамана. Б ал ьза
ка Сеня блытау з Дастаеускім, 
Салтыкова-Ш чэдрына з Кандра- 
там Крапівой...

Перш чым расказаць, як Сеня 
здавау экзамены, я вам па сакрэ- 
ту паведамлю, што ён спадзявау- 
ся атрымаць пасля экзаменацый
най сесіі павышаную... Як ні ка- 
жыце, а 25 працэнтау прьібаукі 
што-небудзь значаць у жьіцці сту
дэнта.

I вось, нарэшце, доугачаканы 
першы экзамен— зарубеж ная л іте

ратура. У гэты дзень Сеня устау 
позна. Не спяшаючыся апранууся, 
стау снедаць, прыслухоуваючыся 
да размоу сваіх сужыцеляу па 
пакоі. Яны (у большасці філола- 
гі) спрачаліся аб другой кнізе 
М. Ш олахава «П аднятая цаліна»

— «Вось шчасліуцьі,—падумау 
Сеня,—А я за поугода не прачы- 
та^) ніводнай навінкі совецкай лі- 
таоатуры...»

Зкзам інатар сустрэу Стараце- 
лева ветліва (яны ужо бьілі знаё- 
мы трзці год). Білет папауся лег
кі. Я ужо не памятаю які. Сеня 
хутка на яго дау  адказ. Усё ішло 
добра. Г м абы ць у Сенявай за- 
чотцы паявілася-б пяцёрка, калі-б 
на стале у выкладчыка не аказау- 
ся раман Онорэ дэ Бальзака 
«Страчаныя ілюзіі».

— Так, малады чалавек,—ска- 
зау зкзамінатар, акідваючьі Сеню 
добрым позіркам,—апошняе п и 
тание: скажыце, чым канчаецца 
раман «Страчаныя ілюзіі»?

Старацелеу, до$та не думаючы, 
бадзёра адказау:

— Люсьен дэ Рубарэ ноччу у 
мяцеліцу ідзе на магілу сваёй 
маці...

— Што? і — у выкладчыка ад 
здзіулення акуляры з ’ехалі на 
кончык носа.

Сеня зразумеу, што зрабіу  ней- 
кую памылку. Збянтэжаны, ён не- 
калькі мінут маучау.

Потым сказау:
— Не памятаю...
Так у першы-ж дзень экзам ена

цыйнай сесіі рухнулі Сенявы на- 
дзеі на павышаную стыпендыю.

А. КШ РАНЕН.

З  К О М С А М О Л Ь С К І М  
А Г А Н Ь К О М

Розныя шляхі прьівялі сённяш- 
ніх студэнтау ва універсітзт. Адны 
прьішлі пасля сканчэння школы, 
другія уж о мел і за плячыма не
малы жыццёвы вопыт. Д а такіх 
належыць і студэнт II курса а д 
дзялення беларускай мовы і л іте
ратури Вася Максімовіч.

Скончыушы дзесяцігодку, ён 
працавау у родным калгасе, слу- 
жыу у Совецкай Арміі. I вось 
Васіль зноу узяуся за падручнікі, 
паступіу у ВНУ. Нялёгка было 
спачатку. Але Васіль не любіць 
гаварыць аб гэтым.

— Чаго там, — усміхаецца 
юнак.—Вучы, працуй, дык яно 
не так і цяж ка.

А працуе ён нямала. У дзевяць 
гадзін рашцы яго заусёды можна 
бачыць у чытальнай зале з кніга
мі і сшьіткамі. Ніколі ён не пры- 
ходзіць непадрыхтаваным на семі- 
нарскія заняткі. Цяпер В. М ак
сімовіч старанна рыхтуецца да 
залікау і экзаменау. Ен прачытау 
неабходную літаратуру, зрабіу 
вьіпіскі, якія спатрэбяцца яму пры 
падрыхтоуцы да заліку.

Часта Васілю прьіходзіцца 
цяж кавата: ён-жа выконвае і не
малую грамадскую работу. Яго 
вьібралі у камітзт комсамола уні
версітзта, ён—стараста групы, 
займаецца у навуковых гуртках 
диялекталогіі і беларускай літа- 
ратуры. Але М аксімовіч не скар- 
дзіцца і паспявае усюды. Працуе 
ён з аганьком, аддае рабоце усё 
сваё умение і сільї.

— П атрабавальны таварыш,— 
каж а пра яго аднакурсніца Ніна 
Л ук’янцава і, падумаушы, да- 
дае:—да усіх, асабліва да сябе. 
Мы у яго можам шмат чаму паву- 
чыцца.

І калі мы запьіталіся у Грышы 
Б арадуліна, чаго-б хацелі адна- 
курснікі паж адаць Васілю у Н о
вым годзе, ён адказау:

— Толькі самага найлепшага ва 
усім. І няхай ніколі не гасне у 
ім той комсамольскі аганёк, з якім 
ён жыве!

Г. ПЯТ РОУ.

Выкладчык1 кафедр агульнай фізікі і злектрафізікі 
прьісвяцілі свае даследаванні вывучэнню праблемы уплы ву  
пранікаючьіх выпраменьванняр на электрычныя і аптычныя 
уласцівасці поуправаднікоу і дыэлектрыкау. Пры гэтым бу
дуць выкарыстаны .навейшыя метадьі даследавання з галіньї 
ядзернай фізікі. 10

Кафедры, фізічнай оптикі і спектральнага аналізу0рудуць  
прадаЦжаць распрацоуку комплексных тэм, над якімі наву- 
ковыя работнікі гэтых кафедр працавалі у  бягучым годзе.

В ялікая  частка супрацоунікау каф едри геаметрьй зай- 
мецца вывучэннем рознастайных праблем незуклідавай геа
метрьй. Ш эраг ц ікавих  з пункту гледж ання практьікі і тзорьіі 
задач будуць распрацоуваць члены кафедры тэарэтычнай фі
зікі. В ялікая увага будзе удзелена виконанню  доктарскіх і 
кандьідацкіх дысертацый.

У 1956 годзе павінньї закончьщь доктарскія дысертацьй 
дацэнты П. В. Ламбін і А. М. Родаі), а кандьідацкія — рад 
аспірантау факультэта.

М. П. ХАЛІМАНОВІЧ,
дэкан фЫка-матэматычнага факультэта.

П адыходзячы 1956 год будзе д ля мяне адказным і напружа- 
ным. Я  абавязваю ся выканаць вялікую  навукова-даследчую  
работу. Завярш у падрыхтоуку да видан ня  манаграфіі на 
тэму: «Нарысы па гісторьіі грІ№мадска-палітьічнай і філасоф- 
скай м ислі у  Беларусі другой палавіни  X IX  веку».

Д л я  «Нарисаі) па гісториі больш звіцкіх арганізаций у  Б е
ларусі», том першы, рихтуемых інститутам гісториі 
партиі п р и  Ц К  К П  Беларусі, напіш у раздзел: «Барацьба за  
стварэнне соцыял-дэмакратычных арганізаций у Беларусі»  
(1883— 1900 гг.).

Калектыр філосафар Б Д У  і інстьітута філасофіі Акадзм іі 
навук БССР пад кірауніцтвам акадзміка Г. Ф. А ляксандрава  
рихтує манаграфію «Аб філасофскіх сшьітках В. І. Леніна». 
Д л я  гэтай кнігі я  напіш у раздзел аб некаторых питаннях 
гістаричнага матзриялізма р ленінскай праци.

Праф. І. Н. ЛУШЧЬІЦКІ.

У 1956 годзе мяркую  здаць у  выдавецтва кнігу «Питанні 
зстзтикі у  старажитних м исліцеляу» , у  якой ёсць наступныя 
раздзелы: «М арксісцка-ленінская філасофія і эстэтыка як  па
вука», «Аб характары аб'ектыуных законар развіцця мастац- 
к іх поглядау», «Эстэтычныя принципы  мастацтва старажыт- 
нага Усходу», «Мастацкія помнікі старажытнай культ ури на 
тэрыторьй народау СССР», «Старагрзчаскія м исліцел і аб 
пригож им у мастацтве і рзчаіснасці», «Філасофскія асновы 
і эстэтычныя принципы  «Пазтикі» Арыстоцеля», «Питанні 
мастацтва і зстзтикі р працах старарьімскіх паэтау і мьіслі- 
целяр».

*  Праф. І. В. ГУТАРАУ.

У 1956 годзе я  мяркую  падрыхтаваць да друку сваю док- 
тарскую дысертацыю «Станайленне і развщ цё рзалізма р бе
ларускай літаратури X IX  веку». Апрача гэтага буду распра- 
цорваць питанні станаулення соцьіялістьічнага рзалізма у  бе
ларускай літаратури. У приватнасці приступлю да працы  
над тэмай: «Асаблівасці критичного рзалізма р дакастрыч- 
ніцкай творчасці Я. К уп а ли  і Я. Коласа і зарадж знне р ім 
злементар соцьіялістичнага рзалізма».

Дацэнт М. Г. ЛАРЧАНКА.

У новым годзе будзе здан у  эксплуатацию 24-кватэрны 
дом для работнікау універсітзта, пабудаваны новы інтзрнат 
на 1600 месц, механічная пральня у  корпусе «Б», папоуніцца  
пасцельни інвентар інтзрната. Ва універсітзце будзе зроблен 
рамонт на 600 тисяч рублёр.

Б. Н. БЯРЭ31Н,
прарэктар універсітзта па адм.-гасп. рабоце.

У новим , 1956 годзе кафедры хім ічнага факультэта бу
дуць праводзіць вялікую  навукова-даследчую  работу у га- 
ліне вы вучэння адсорбциі і растварьімасці у  залеж насці ад 
природы асяроддзя, уж ивання каталізатарар у тзхнічна 
важ них хім ічних працэсах, даследаванне механізма хіміч
н и х  рэакцый і сінтзза н о ви х  хім ічних злучэнняр.

Вывучэнне гэтых праблем мае вялікае навукова-тэарэ- 
тычнае і народнагаспадарчае значэнне. Усяго па адзначаных 
чатырох проблемах запланована 20 тэм, значная частка якіх  
випікає з раш энняр ліпеньскага П ленум а Ц К  КПСС па ака- 
занню дапамогі прамьісловасці і тзхнічнаму прагрэсу. Так, 
супрацорнікамі кафедры фізічнай і калоіднай хім ії пад кі- 
рарніцтвам прафесара М. М. П аулю чзнкі будуць праведзе- 
ны даследаванні па умацаванню  стальних і чыгунных выра- 
бау метадам павецрневага азота- і серанасьічання і вы вучэн
не механізма гэтых рэакцый з дапамогай «мечаных атамау», 
а таксами будзе распрацоувацца тэма па тзрмічнаму отри
манню такіх каштоуных хім ічних рэчывар, як  ш чолачау на 
аснове хларыдар калія беларускага месцанараждэння.

Кафедрай неарганічнай хіміі пад кірауніцтвам праф. 
Н. Ф. Ермоленкі будзе праведзена даследаванне па павелі- 
чэнню ртрьімліваемасці гербісідау (ядахімікатау) на пуста- 
зелл і і хм изняках з мэтай распрацоукі больш  эфектыуных 
метадар барацьби з апошнімі, а таксама будуць праведзени  
даследаванні па вывучэнню составу, раздзяленню  і ви к о р и 
станню кал ійних  солей Беларусі.

Кафедрай каталіза пад кірауніцтвам праф. Б. В. Ерафее- 
ва будзе праведзена даследаванне па отриманню новых вы- 
сокаэфектыуных каталізатарар для такіх тзхнічна важ
ных рэакцый, як  атрыманне сінтзтьічнага каучука і пластич
ных мас, таксама намечана вывучэнне каталітичних працэ- 
сар перапрацоукі нафты у  каштоуныя поупрадукты хімічнай 
прамьісловасці.

І. Г. ЦІШЧАНКА, 
дэкан хімічнага факультэта.

»»УУУУ^??Ї?Ї7'7ТТ7ТТТТТТТ7ТТТТТТ'ГТТТ7?Г-»ТТТТТУТТТ'?7ТУТТ»Т^
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Р А З В І Т В А Е Ц Ц А
— Не пайду. Куды хочаце: на 

край свету, у Антарктыку, на П о
люс згодзен, а у БД У  не магу!— 
лемантавау Дзед-М ароз. — Мне 
яшчэ пажыць трэба!

— Таварыш, Дзед-М ароз!— супа- 
койвау яго Вожык, пачынаючы 
ужо вьіходзіць з дярпення,—ты 
зразумей—нельга-ж без новагод- 
няга абходу. Нечуваная рэч! За- 
раз-ж а збірайся у дарогу!

— Добра табе гаварыць «у д а 
рогу І»—ты-ж калючы, цябе нічьім 
не проймеш, а як мне, ды яшчэ 
на такой высокай пасадзе? Якая- 
небудзь плямка на рзпутацьіі— і 
глядзіш —прагналі з работы. Па- 
падземся раптам на вочы работні- 
кам універсітзцкай друкарні 
Д зем ’яновічу або Гурвічу. Папра- 
бавала ш маттыражка іх укалоць,

яны  ̂ адказнага сакратар%  шпік—у К ш ы нёу ці П алтаву?дык
ледзь не з ’елі. Лепш пайду у 
лі раздаваць цукеркі.

— Трус,—закрычау абураны Во
жык.—Добра, абыйдуся і без ц я 
бе. Але запамятай, мы паставім 
тваю пєрсанальную справу.

Надзеушы капялюш, ён подбе- 
гам пашыбавау у бок Беларуска- 
га універсітзта, аблезлыя карпусы 
якога тьірчзлі непадалёку ад пры- 
гожых дамоу прывакзальнай пло- 
шчы. Дзень быу сонечны. Мароз- 
нуго цішьіню парушалі толькі 
званкі трамваяу і гудкі ауто. К аля 
самага універсітзта да гэтых гу- 
кау далучауся яшчз і парасячы 
віск, які нёсся з універсітзцкага 
гаража.

— Што У вас тут?—спытау Во
жык, увайшоУшы у памяшканне.

— Нічога асаблівага, — адказаУ 
яму нехта з шафёрау.—Рыхтуем 
каубасы пад новагоднюю закусь, 
—і ён кінууся лавіць вялізную 
свінню, якая нібьі аш алелая віш- 
чала і бегала вакол аутамабіля.

Н екалькі ш афёрау тут-ж а сма- 
лілі і растрьібушвалі акрывауле- 
ныя свіньїя тушы.

тут бензінусвіней. Дьік дзе-ж  
на усе набярзшся?!

— А ці бухгалтзрьія не кантра- 
люе пуцеукі? І хто іх вьіпісвае па 
такіх маршрутах?

— Ніхто не вьіпісвае, мьі-ж са
мі усе пісьменньїя і пішам кожньї 
для сябе.

— Што за агіднасць!—ускіпеУ 
Вожьїк.—Зараз-ж а пайду да га- 
лоубуха.

Галоубух апошнія дні бьіу не У 
настроі. Н ядауна пасланая на 
кірмаш у Барауляньї машьіна 
вярнулася з трьівожнай весткай— 
яйкі падараж злі на цзльї рубель 
за дзесятак. Вожьік забег у бух- 
галтзрьію якраз у той момант, 
калі галоубух вьірашау найсур’ез- 
неншае пьітанне: кудьі лепш на- 
кіраваць трохтонку па масла і

Справы гараж а мяне не да- 
тычацца, — сярдзіта адказау ён 
Вожыку і, уцягнуушы галаву у 
плечы, уеуся вачамі у паперу.

— П айду да рэктара,—наважыу 
Вожык, і патрусіу па шьірокіх 
калідорах і лесвіцах, задітих свят-

- рашьіу Вожык, — 
сталовую падма-

бібліятзкарам,- 
пайду лепш у 
цуюся».

У гардэробе ён зауважыу, штс 
у падкладцы яго новенькага па- 
літо з ’явілася дзірка.

— Ваша паліто,—паленіла гар- 
дэробшчыца,—мабыць вісела по-

— А дзе-ж  ваша начальства?
— Н яма,— адказау Вожьїку дру

гі шафер, стараючьіся спіной прьі- 
крьіць уваход у нейкую яму. Але 
Вожьік паспеу ужо і туди  загля- 
нуць. У пячорьі, утульна размя- 
сціушьіся, сядзеУ загадчьік гара
ж а” Зайцау, пагльїбіушнея у кні- 
гу.

— Навошта єн туди залез? — 
пацікавіуся Вожьїк.

— Ведаеце, Зайцау-ж а вучиц- 
ца У вячзрняй школе і тут у ра- 
бочьі час рьіхтуе урокі. Зручна і 
бяспечна, а мьі зауседи  адказ- 
ваем, што загадчьік гараж а бьіу, 
але толькі што вьішау.

— Разумна, — згадзіуся Во
жьїк.—А гзта што за чалавек? 
Тут єн паказау на панурую ф і
гуру У капелюши і паліто, якая 
размахвала рукамі і аб чимсьці 
журботна прасіла шаферау.

— П радстаунік ф ізмата.—корат- 
ка адказвау шафер.—Трзба з 
Масквьі даставіць аналітичную 
машину, падарунак М аскоускага 
універсітзта, але у нас, як зауседьі, 
няма бензіну.

— Кудьі-ж вьі яго падзелі?
— А ви  паглядзіце пуцеукі. 

20 лістапада галоуньї бухгалтар у 
Ракау  на кірмаш па бульбу ез- 
дзіу, 28 лістапада касір Бист- 
рьік—у Заслаускі раен па усяля- 
кую жьіунасць... І так увесь час. 
Н ачальства-ж, ведаеце, любіць 
зауседи зканомію, дик яго цзни 
на Мінскім кірмаш и не задаваль- 
няюць. Б ивае, мьі самі усім гара- 
жом наладжваем зкепедицию  па

лом сонца і злектричнасці.
— Ч аму $ вас святло Удзень га- 

рыць?—спытау ён у тзхнічнага 
работніка, які випадкова трап ися  
яму на шляху.

— А вы не хвалюйцеся, у нас 
перавыдатку знергіі няма. Удзень 
пагарыць—затое увечары не за- 
пальваем. Увечары, калі прыдзеце 
да нас, то захапіце з сабой кішзн- 
ны ліхтарик.

У прыёмнай рэктара 
Вожыка затрим ала важ 
ная асоба — сакратар-ма- 
ш иністка Н. Якушава.

— Чаго табе трзба?!— 
уставіушьі ледзяныя во
чы, запитала яна.

— Я... Я... ведаеце... 
Але як яшчз раз глянув 
на раз’юшаны твар Яку- 
шзвай, усе питанні, з 
якімі думау звярнуцца 
да яе Вожьїк, мігам вы- 
лецелі з яго галавы.

— Ну і цаца... Колькі год пра- 
жыу такой грубіянкі не бачыу,— 
падумау Вожык і пайшоу далей.

Ішлі заняткі. З  бліжзйшай ау- 
дьіторьіі даносіуся голас лектара. 

.Вожык на цыпачках падыйшоУ да 
дзвярзй і заглянуу у шчьілінку. 
Студэнты III курса аддзялення 
журналістьікі уважліва слухалі і 
канспектавалі. Толькі Барташ ук і 
Чарнова нешта пераш зптваліся ды 
перакідваліся запіскамі. Вожьїк 
пригразіу ім лапкай і, зачьініушьі 
дзверы, пайшоу у партком.—Не- 
знарок па дарозе ён наступіу на 
нагу студэнтцы Але Стук, якая, 
як і заусёды, спазнілася на зан ят
кі і цяпер блукала па калідорах.

Раптам  Вожык спьініуся. На 
яго насоувалася нейкая грамада. 
Хутка ён даведауся, што гзта сту
дэнты 3 курса беларускага адд зя
лення «забауляюцца» на пера- 
пынку.

бач з паліто студзнта; 
Уладзіміра Мілеускага: у? 
яго з кармана заусёды? 
тырчыць фінка. К аж ал  
што яна патрзбна яму; 
на усялякі выпадак.

У цесным падвальчы- 
ку пад хімкорпусам, дзе^ 
размясцілася студзнцкая; 
сталовая, было мала-?
людна. «Мне боршч, біт- 

кі і аладкі, калі ласка»,—папра- 
сі$ Вожык буфетчицу. Адпавед-І 
ныя чзкі билі виб іти  умомант.

— А хлеб?
— Хлеб на стале. Ешце на зда- 

роуе, колькі хочаце.
— А як-ж а ви  за яго спагоніце; 

гроши?
— Вельмі проста. Д а  кожнага; 

блюда дадаем кошт 150 грама^} 
хлеба. Н априклад, вы узялі три!

К алі апорначи усе землі 
Абходзіць ціха Новы год 
І  у  новых зорах небазвод ,— 
М аукліва  інтзрнат наш дрзм ле,
/ яму сніцца слауны сон.
Нібьі нарэшце, у  Новым годзе 
Ен дачакауся лепш ых дзён— 
Вы кладчыы у  яго заходзяць, 
Прыходзяць кожны дзень дэканы, 
Дацэнт— стары і малады, 
Прафесар нават паважаны 
З аглянуу  неяк раз сюды.
Яны заходзяць у  пакоі,
Усё прыкмецщь іх нагляд,
Ва усё унікаю ць з непакоем,
На кухню  загляну л і на'т. 
Разважьілі глыбокадумна,
Чаму студэнтам часам сумна, 
Д а лі ц ікавих шмат парад... 
Сніць сон салодкі інтзрнат.
...І у  інтзрнаце— сонни рай. 
Прьісніу цудоуни  сон Бадзяй  
(Ен з курса першага фізмата), 
Што у  Новым годзе ён адзін  
Не нейкіх шзсцьдзесят гадзін.
Як у  мінульїм прапусціу,
А цэлы х триста шзсцьдзесят.
Ен рж ардсмен  — усім науздзіу, 
їм  ганарыцца увесь фізмат,
І припаслі ям у студэнты 
І лауры, і аплодисменты.
ІІто-ж, будзем верыць, што, бадай, 

Не спраудзіць гзтьі сон Бадзяй.
І сон такі-ж, к р и ху  трывожны, 
Гісторьік— Л укаш звіч сніць,
І з юрыдычнага—Пірожньї.
Як кажуць, што граха таіць,—
У старым годзе лю біу кожны 
Заняткі часта прапусціць.
...А вось Сасноускай з біяфака 
І журналістци Барташук 
Сон сніуся без трьівогі усякай  
і без усякіх розных мук. 
ім снілася, наадварот,
Што принёс радасць Новы год, 
Што паработаушы прилеж на, 
Яны экзамен па замежнай 
Здалі, хаця і са спазненнем, 
і што з вялікім  здавальненнем  
Яны на мове на чужой 
Гавораць, як  і на сваёй...
...А курсу трэцяму філфака 
П рисніуся проста цуда-сон:
Што у  іх у  групе усё і] парадку, 
Што у  іх часта, як закон,
Бывае час палітзаняткаі)
Пад кірауніцтвам Ш акуна  
(Зарвага будзе тут адна—
Ш акун р старым, мінульїм годзе 
Не вёр работы— ды і годзе).
І як  ні дзіуна, сон такі-ж 
З ’явіуся р начную ціш  
І другакурснікам філфака.
І толькі у  гзтьім сне адна 
Свая маленькая адзнака—
У ім, заместа Ш акуна,
Товариш  Д орскі быу, аднака, 
Ж аданне р іх б ило  адно: 
Палітзаняткі пад сукно...
...А вось приспіла  шматтыражка 
Што уваходзіць з папкай важкай 
Булацкі. П аглядзеу наукол—
І свой артикул— бац на стол:
«На вецер слоу я  не кідаю,
Усё зраблю, што абяцаю».
А з камітзта спіць товариш
У позе дзіунай, вось якой:

^Х/ЭООСОООО^ООООООООООООООООСХХХЭООООООООСНЭООООООСЮОООСООООООООООООСЮООООООООООООООСЮОООООООС

З  пакутлівьім, бядача, тварам,
З  уверх узнятаю рукой.
Забыць паседжанні ён хоча,
А ле  аб іх напомнір сон,
І нават новагодняй ноччу 
Па звычцы галасує ён.
У гэтым пяць разоу на тидні 
Яго комсорг трзніравау,
А ле  р сне і то не від на 
За гучнай фразай добрих спрау. 
Д ы  твар святлее задуменны, 
Усмешкай засвяціуся ён:
Сну неприємному на змену 
Прышоу другі, цуд оуни  сон.
Эх, і чаму гзта не ява!
Чаму-б і прауда не вісець 
На камітзце той аб’яве:
«Закрыт. П айш лі у  групи  усе.»?! 
/  в.ось, зірніце-ка, хто гзта:
Пад галавой— папери ліст?
Над новагодняю газетай 
Заснуу стамлёны окурналіст.
! бачыць ён (н у  хто-б паду марі): 
Д а «Ж урналіста» не прайсці.
Тут столькі спрзчак, столькі ш уму! 
І смех—хоц'ь на хвіл іну-б  сціх! 
Імкнецца Геру с неприкметна 
Хаця-б схавацца за каго:
Нарэшце крытыкай газета 
Н ядрэнна припякла  яго.
Бягуць з хімфака і гістфака 
Артикул пачитаць ці верш  
І прызнаюць бясспрзчним фактам, 
Што не знайсці газети лепш.
Не будзем-ж а будзіць студзнта. 
Хай ён дагледзіць гэты сон,
Бо да канца сваю газету 
Хіба што у  сне читає ён.
«Ратуйце, браткі, небараку!
На допомогу усе сябры!»
Загаласіу хтось на юрфаку, 
Нібита нешта там гарыць.
Ажно вахцёр тут прахапіуся,
Ды хутка крык страшэнны сціх.
Бо гзта Д уд к іну  присніуся  
Сон, непрыемней ад усіх.
Як тут стримаєшся, не крикнеш  
(Хоць гзта толькі нейкі сон),
Калі к  ям у прышоу вялікі 
Натоуп «душ мёртвых» на паклон, 
І кожньї з іх принёс папери.
А там напісана (бяда!)
Што ён для  іх у  пор най мери  
І сакратар і рладар.
А ён не бачиу іх ніколі.
І жах яго ажно трасе,
К алі з  усіх  бакор паволі 
Яны к ям у ідуць усес 
Хто іх сапраудныя намеры 
Ц япер сумее адгадаць?
І хто тут Д уд к ін у  павериць,
Што ён не іхні уладар.
Яны рсе бліжай падьіходзяць...
І  ён, прачнууш ыся, рашыу,
Што мець не будзе у  Н овим  годзе 
Ен мёртвой ні аднпй диши.

А. ВЯРЦІНСКІ,
Г. БУРАУКІН.

Вожьїк накіравауся р читальную 
залу, дзе запатрабавау гадавую 
падш иуку часопіса «Маладосць». 
Яму была падана танюсенькая 
папка з трыма нумарамі.

«Не, не буду зараз гаварыць з

блюды—мы' і вилічим з вас за 
450 грамау.

— Але-ж не толькі мне, ды і 
слану, бадай, такой порцьіі не 
з’есці, а студзнту і паловы хо- 
піць.

— Не разважайце, даражзнькі. 
Яда у нас не вельмі багатая. 
Хлеб—асноунае блюда.

Сапрауды, калі Вожык убачы}?, 
як нізенькі повар брудішмі руч- 
камі вилаулівае з падлівьі біткі, 
то апетит у яго .адразу знік. Ка- 
лупнуушы разы два відзльцам 
прасяную кашу, якая пахла мы
лам, ён паж авау скарынку хлеба 
і накіравауся да выхаду.

— Заусёды вас так кормяць?— 
спытау ён студзнта у спартыунай 
форме, які, купіі?шьі хлеба, вый- 
ша}? разам з ім.

— Заусёды,—адказау той. Б ы 
вае і горш. Давайце, таварыш Во
жык, заглянем да нас у спарты}!- 
ную залу. Пабачыце трзніро^ку 
баскетбалістау. П равда, зала у 
нас цеснаватая і душа няма. Так 
што пасля трзніроукі мы- падоб- 
ны да трубачыста}?. I на лы ж 
ную базу таксама раіу-бьі зазір- 
нуць: цікава працуе. П адумайце—

парай паломаных лыж  абслуго^- 
вае усіх ж адаю чих пакатацца.

У спартыунай зале, праудзівей, 
у пакоі, ішлі заняткі. Работа трэ- 
нера Е. Анкуды была несклада- 
най. Пры Удалым браску мяча У 
сетку ён крычау—«малайчына», а 
пры дрэнным— «балван».

— А колькі вам плоцяць за  т а 
кую работу?—пацікавіуся Вожык. 
Але лексікон трэнера, таксама як 
і лексікон аднаго з гараднічьіх 
горада Глупава, мабыць, абмяжоУ- 
вауся, толькі двума гзтьімі слова- 
мі, а таму ён нічога і не адказау.

Ужо цямнела, калі Вожык вый- 
шау са спартыунай залы. Лйгкі 
ветрык узнімау снежны пыл. 
Вокны інтзрнатау бьілі ярка ас- 
ветлены. У пакоях, відаць, ішла 
дзейсная падрыхтоука да сустрэ- 
чы Новага года.

П айду і я дахаты, рашыу Во
жык, і, уявіушьі сабе на хвіліну 
святочны стол, застаУлены бутэль- 
камі, стау лагодна Усміхацца ад 
задавальнення. Але перш чым 
вьійсці з тэрыторьп універсітзцка
га гарадка, ён пригразіу студэн
там Ш абовічу і Крукаву, якія бі- 
ліся ля пад’езду інстьітута народ- 
най гаспадаркі з швейцарам, ім-

кнучыся няпрошаньїмі госцямі 
пралезці на інстьітуцкі вечар.

Л я інтзрната на вуліцьі Сверд
лова Вожык раптам убачыу Дзе- 
да-М ароза, які сядзеУ на балко
не трзцяга паверха.

— Ш то ты там робіш, стары?— 
закрычау ён.

— Пры вьїкананні прамых аба- 
вязкау,— адрапартавау Д зед-М а
роз прастуджаным голасам і пака
зау на акно, праз якое бьілі бач- 
ны аспіранти Ш аціла, ПаУленка і 
Пяткевіч, якія сядзелі У паліто і 
ляскалі зубамі ад холаду.—Там ба-

тарзя маленькая н не 
грзе. Вось і даводзіцца 
дзяжурыць, нават цуке- 
рак раздаць дзецям не 
магу адьійсці.

— А ты аспірантам 
скажы няхай яны ска- 
чуць. На свята трзба-ж  
патанцаваць. А то дзеці 
застануцца без пада- 
рункау.

— Добра,— радасна закрычау 
Дзед-М ароз і, падаушы знак Ша- 
ціле і ПаУленку, хуценька спу- 
сціуся уніз і пайшоу побач з 
Вожыкам.

— Гзта прауда, калючы, што 
ты патрабуеш вынясення мне спа- 
гнання?—спытау Дзед-М ароз Во
жыка пасля некаторага маучання.

— Безумоуна,—адказау той" су
рова.—І не толькі табе, але і яшчз 
некаторым...

С. АЛЯКСАНДРАУ.  

Рэдактар А. ВОЛК.
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