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ОРГАН ПАРТКОМА, РЗКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КА М ІТЗТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА 0РДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫ РВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖ А УН А ГА У Н ЇВ Е Р С ІТЗ Т А ІМ Я У . І. Л Е Н ІН А

МЫ-ГЭТАЯ С1АЫ ЧАСЦІНКА
Учора-Сонші-Заутра

ВАЖНЫЙ

п и тан н і

абмяркоуваліся на справаздачна-выбариым
праф саюзным
сходзе адміністрацьійна-гаспадарчай
часткі
універсітзта.
Асабяівая увага была удзелена
ходу сацьіяліетьічнага спаборніцтва па дастойнай сустрэчы
XXV! з'езда КПСС. Падрабязна
разглядаліся питанні працоукай д ь <с ц ь ш п ін ь і , паляпшзння
матзрыяльнай дапамогі супрацоунікам, палітьїка-вьіхаваучай
работы.
М. АСІПЕНКА,
старшыня прафсаюзнага
бю ро АГЧ

ПРАВОДЗПЩА НАЕОР
слухачоу на ФГП БДУ імя У. !.
Леніна. На факультэце працуе
12 аддзяленняу: мападога лектара, харзаграф іі, бгльнага тан
ца, кінааператарау, ф отакарзспандзктау, мастацкага слова, інструктарау па спорту, мастакоу-аф арміцеляу, арганізатарау
грамадска-палїтьічнай
работы,
арганізатарау
ваенна-патрыятьічиай работы, д р уку і кіра унїкоу агітбрьігад.
З акяткі на кож н ы м аддзяленні будуць праводзіцца адпаведна вучзбным планам і праграмам. У час навучання спухачы аддзяленняу арганізую ць
вьістаукї,
канцэрты,
правядуць навуковыя канферзнцьц.
Пасля здачы залікозьіх зкзам енау
вьш ускнікам аддзяленняу
уручаюцца пасведчанні аб атрьіманні другой спецьшпьнасцї.

Усё жыццё і дзейнасць партыйных арганізацьгй праходзіць зараз пад уплывам падрьіхтоукі да вялікай падзеі —• X X V I з ’езда
КПСС. Ва усіх аддзелах, на факультэтах і
кафедрах універсітзта праходзяць партыйныя сходы, на якіх падводзяцца вьінікі ра 
боты калектывау, бяруцца новыя абавязацельствы.
Напярздадні справаздачна-выбарнай партыйнай канферэнцьй універсітзта наш карэспандэнт сустрэуся з яе дзлегатамі і папрасіу іх адказаць на некаторыя пьітанні.
1. Якіх вьінікау,

поспехау

у

навукоБай

дзейнасці дасягнуу калектыу вашай каф ед
ры за апош ні час!
В. Ф . Стэльмах, дацэнт, загадчык кафед
ры пауправаднікоу фізічнага факультэта:
— У навуковых лабараторыях кафедры
вядуцца даследаванні па важнейшей саюзнай тэматыцы. Яна добра вядома у Савецкім Саюзе і за мяжой. У прьіватнасці, па
даследазаннях
уласцівасцей
рэальных
крышталяу, распрацоуцы
неразбуральных
метадау
кантролю
ш т о го ^ публікуецца

звыш 40 работ у СССР і за мяжой, робіцца
звыш 20 вьінаходніцтвау.
Ідучьі насустрач XXVI з’езду КПСС, ка
федра па вьініках навукова-даследчай ра
боты студэнтау упэунена трымае
першае
месца на факультэце. Дыпломныя работы
в ьіпускнікоу з'яуляюцца сур’езньїмі даследаваннямі, якія маюць навуковае і практычнае значэнне.
Як і у мінульїя гады, звыш 30 працэнтау
студэнтау в ысту п і л і з дакладамі аб сваёй
рабоце на навуковых канферэнцыях, многія
з іх становяцца лаурзатамі рзспубліканскіх
і усесаюзных конкурсау на лепш ую студэнцкую навуковую работу, сааутарамі вынаходніцтвау, артыкулау у навуковых часопісах.
Дзяржауная экзаменацыйная камісія рэкамендавала ш матлікія з дыпломных
работ
студзнтау для укаранення у вытворчасць.
Зканамічньї эфект ад укаранення навуко
вых распрацовак кафедры у народную гаспадарку склау 3,5 мільена рублёу.
Звярагочы сваю дзейнасць з пастанозай,
прынятай на сходзе партыйнага актыву ун і
версітзта 3 чэрвеня 1980 года, кафедра нястомна вядзе вялікую навуковую і ідзйна-

ГАВОРАЦЬ ДЭЛЕГАТЫ
СПРАВАЗД А Ч Н А -В Ы БА РН А Й
П А РТ Ы Й Н А Й
КАНФЕРЭНЦЫ1
выхаваучую работу сярод супрацоунікау і
студзнтау.
2. Як

вядзецца палітьїка-вьіхаваучая

ра-

бота на факультэце прыкладной матэматыкі, аб я кіх справах. поспехах м ожна гавары ць! 3 я кім і дум кам і вы ідзеце
ваздачма-выбарную партыйную

на спраканферэн-

цы ю !
А.
цэнт:

І. М іш ук, член партбюро Ф П М ,

— Для Ф П М гэты год юбілейньї: факультзт адзначыу сваё дзесяцігоддзе. Асаблівасцю факультэта (шматлікага па саставу
студзнтау — больш за паутары
тысячы)
з'яуляецца набор іх з л іку вьіпускнікоу
школ, без вытворчага стажу. Таму дэканат,
партыйная арганізацьія пастаянна канцзнтрую ць
намаганні праф есарска-зыкладчыцкага саставу на паляпшзнне палітьїка-вьіхаваучай работы па напрамках
умацавання
ролі кафедры як галоунага звяна, якое вызначае змест і адзінства вучзбнага, навукоеага і выхаваучага
працэсу;
павышэнне
узроуню лекцый і іх праблемнай накіраванасці; удасканаленне работы па арганізацьіі
і правядзенню ГПП студзнтау. Хочацца адзначыць умацаванне сувязі кафедр факуль
тэта з кафедрамі грам адскіх навук, паляп
шзнне работы камсамольскай арганізацьіі
і камісій па ГПП, правядзенне на факуль
тэце рзспубліканскага семінара «Аб умацаєанні выхаваучай ролі матэматычных дысцьіплін у ВНУ у
святле
пастановы ЦК
КПСС «Аб далейшым паляпшзнні ідзалагічнай, палітьїка-вьіхаваучай работы». На маю
дум ку, на разгледжанне партыйнай канферзнцьіі патрзбна паставіць пытанне аб мзтазгоднасці увядзення на факультетах пасады наллесніка дзкана па палітьїка-вьіхаваучай рабоце.

Г. ФАЛЬКОУСКАЯ,
метадыст ©ГП.

3. Ш то з'яуляецца асноуным у рабоце ка-

ЗМЯСТОШЯ

пектыву універсітзцкай б ібліятзкі, якіх рззультатау у гонар XXVI з'езда КПСС дабі-

«Унутраная і знешняя папітика Пекіна» прачытана для б ь і кладчыкау, студэнтау і супрацоунікау Белдзяржуніверсітзта
ім я У. І. Леніна. Арганізавана
яна была парткомам і таварыствам «Веды». Лектар — дырзктар інфармацьійнага
цэнтра А АН у М аскве, доктар гїстарычных навук В. В. Вохрушау.
і. ШУКЕВІЧ.

ліся яе супрацоун ік і!
В. Ананька, партгрупорг бібліятзкі
імя У. І. Леніна:

БДУ

Калектыу б ібліятзкі універсітзта рыхтуецца дастойна сустрэць XXVI з'е зд КПСС і
XXIX з'езд КПБ. Ён поуны рашучасці прыйсці да знамянальных падзей у жьщ ці нашага народа з вьісокімі паказчьїкамі. Дакладна прадуманая арганізацьія работы біблія
тзкі, добра укамплектаваны фонд, дэталёва
распрацаваная сістзма каталсгау і бібліяграфічньїх картатэк, абслугоуванне чытачоу
па факультетах, курсах, групах, масавыя
формы прапаганды літаратурьі даюць магчымасць забяспечыць якаснае навучанне
студзнтау. Бібліятзка абслугоувае звыш 21
тысячы чытачоу і выдае каля 1,5 мільена
творау друку.

ТЭЛ1ГРАМА
Беларускі дзяржауны
універсїтзт імя У. і. Леніна,
акад зм іку АН БССР,
доктару,
прафесару
У. А. Бепаму
Глыбокапаважаны доктар,
прафесар У. А. Белы, з вяпік ім смутнам прьінялі
мы
вестку аб трагічнай
гібелі
выдатнага барацьбіта усіх
камуністау і
беларускага
народа; вучоиыя, калегі і
ветзраны парты! сяброускага і цесна звязанага з вамі
універсітзта імя Ф . Шьшера
у Йене перадаюць Вам глыбокае спачуванне па п р и 
чи н е трагічнай гібелі кан 
дидата у члены Палітбюро
ЦК КПСС, пєршага сакратара ЦК КПБ, бяєцзннага
і
гльїбокагшважанага
Пятра
М ірокавіча Машзрава.

Удасканаяепне вучэбнага п р а ц э су і папггьгка-Еыхаваучай работы, п а л я п ш экн е к а 
вун ов ы х д асяед аванняу — кл о п а ты ка м ун іста у ун ів е р сітзта .

ДОКТАР
БОЛЬК, ПРАФЕ
САР, РЭКТАР УНІВЕРСІТЗ
ТА !МЯ Ф . ШЬіЛЕРА У
ЙЕНЕ, САКРАТАР
ТЭН1ГКАЙТ.

НА 3 Д Ы М КУ : член парткома, прафесар С. Я. Янчакка, кір а ун ік вытвсрчай практьжі Д. А. Падпесных, дырэктар б іб л ія р к і I. У. Арэхоуская і кір а ун ік педагагічнай
практьікі В. 1. Яйсо абм яркоуваю ць чарговае пытанне.
Фота В. М АСКАЯЁВА.

Сбнняшні дзень бібліятзкі нельга уявіць
без творчага пошуку. Звяртаючы сур'ёзную
уЕагу на ідзйна-вьіхаваучую
ра
боту са студзнтамі, бібліятзка распрацавала
на увесь перыяд навучання ком плексную
праграму работы са студзнтамі, якая прадугледжвае цыкл выставак, бібліяграфічньїх
аглядау, адкрытых праглядау літаратурьі,
рэкамендацыйных спісау, картатэк, дыспутау, канферэнцый чытачоу.
У гонар XXVI з'езда КПСС і XXIX з'езда
КПБ калектыу б ібліятзкі прыняу павышаныя
сацьіялістьічньїя абавязацельствы: стварыць
даведачны апарат на кніжньї фонд біблія
тзкі біялагічнага факультэта. Працуючы пад
дзвізам «Пяцігодцьі — ударны фініш, XXVI
з'езд у — дастойную
сустрзчуі», калектыу
бібл іятзкі павышае эфектыунасць і якасць
штодзённай работы, ім кнецца дабіцца высокіх паказчыкау у працы.
інтерв'ю правяла
І. С АВ ЕТКІН А,

да

Дзесятай пяцігодцьі— пераможны фініш,
Быць на пярзднім
РУБЯЖЫ
КОЖ НЫ
ДЗЕНЬ набліжае
нас да падзеі вялікай
гістарычнай
важнасці —
XXVI
з'езда КПСС. Тэта
вызначае
сёння увесь лад жы цця нашай
краіньї. Партыйныя
арганізацьіі, усе камуністьі рыхтуюцца
сустрэць з'е зд партьіі высокай
актыунасцю у розны х сферах
сваей шматграннай дзейнасці.
Яны
выступаюць
з новьімі
патрьіятьічньїмі пачьінамі, шукаюць рэзервы,
аналізуюць
усю сваю
м інулую
работу,
звяртаюцца да рашзнняу XXV
з'езда КПСС.
Партыйная арганізацьія ю ры дычнага факультета — адна з
самых ш матлікіх ва універсітзце. Тэта асаблівасць
патрабуе ад партыйнага бю ро будаваць сваю работу такім чынам, каб з поля зр о ку кам у
ністау не выпала ні адна гр у
па, ні адно звяно, каб кожнае
вырашаемае
пытанне
стала
неад'емнай часткай дзейнасці
арганізацьіі і, у сваю
чаргу,
не «патанула» у моры шматлі
кіх пытанняу.
Як жа спрауляемся мы з гзтьімі задачамі?

таварыства «Веды», якую узначальвае камуніст Галіна Тамашауна Мялешка, атрымала вы
сокую аценку на рзспубліканскай каардынацыйна-метадычнай нарадзе. С ярод яе членау
9 прафесарау,
20 дацзнтау,
вьікладчьікі і студенты ю рф а
ка. Толькі у мінульїм годзе
ім і прачытана 1000 лекцый і
дакладау. Аснову
іх зместу
склалі рашзнні
XXIV і XXV
з’ездау КПСС
па далейшаму
развіццю сацьіялістьічнай
дзмакратьіі, умацаванню прававых асноу грамадскага і дзяржаунага
жыцця,
палаженні
Канстытуцьй СССР і БССР.
Яшчз аб адной
карыснай
ініцьіятьіве камуністау і камсамольцау факультета
хочацца
сказаць. Пры сярздняй школе
№ 105 створаны
клуб «Ю ны
сябар міліцьіі». Д р у гі год працуе пры Палацы культуры чыгуначнікау
школа
«Ю ны
юрыст». Што стаіць за гзтым?
Перш за усё, жаданне прааналізаваць тыя прычыны,
якія
часам прыводзяць моладзь да
правапарушзнняу,
прадухіліць
іх. Слоу падзякі
заслугоувае
камуніст, кандыдат юрыдычных
навук Уладзім ір
Міхайлавіч
Хоміч,
які кір уе
прававой
работай па месцу жыхарства
у М аскоускім раёне.

З поунай адказнасцю
магу
адзначыць: актыунасць, баявітасць камуністау юрыдычнага
факультета значна узрасла за
апошні час. А б гзтым можна
меркаваць па канчатковых вы
шках нашай работы, па партыйных сходах, на якіх вырашаліся самыя галоуныя праблемы. Ш то садзейнічала арганізацьійнаму, ідзйнаму умацаванню нашых радоу за гады,
якія
прайшлі
пасля
XXV
з’езда КПСС? М ногае. Сярод
гзтых фактарау — якаснае паляпшэнне выбарнага
актыву,
гета значыць тых, хто
стаіць
ля «штурвала» партыйнай арганізацьіі; каардынацыя планау
работы партыйных
груп фа
культета;
дзейсны
кантроль
за выкананнем рашзнняу вышэйстаячых органау і партый
ных сходау.

Нядауна адбылося аб'яднанае пасяджзнне вучонага савета і партыйнага
бю ро
фа
культета, прьісвечаїнае
вьінікам
мінулага
навучальнага
года і задачам
на
1980-81.
навучальны год у святле пастановы
сходу
партыйнага
актыву БДУ імя У. І. Леніна
ад 3 чзрвеня 1980 года. На ім
бьілі зацверджаны
асноуныя
напрамкі работы калектыву па
дастойнай сустрзчы XXVI з'е з 
да партьіі.

Словы так і засталіся б словамі, калі б не падмацоуваліся канкретньїмі справамі, калі
6 за ім і не стаялі
реальныя
факты, праца м ногіх і многіх
людзей. Мінульї
навучальны
год запомніуся тым, што выкладчьікі, супр ацо унікі і сту
денты ю рыдычнага факультета
правялі значную работу
па
дастойнай сустрзчы 110-й гадавіньї
з дня
нараджзння
У. І. Леніна. Вьісокія паказчыу
грамадска-палітьічньїм

Гаворачы пра карысны вопыт, які набыла партарганізацыя факультета за апошнія га
ды, нельга
забываць аб тых
праблемах і
задачах,
якія
стаяць перад намі. Нам давядзецца
шмат
лапрацаваць.
Ш то патрзбна зрабіць для таго, каб кож ны камуніст адчувау адказнасць не толькі
за
свае учьінкі, але і за учьінкі і
справы сваіх таварышау, усёй
партыйнай арганізацьіі? Як павьісіць
паспяховасць
сярод
акадзмічньїх
груп, заахвоціць
студзнтау арганізатарскай, палітьічнай, навуковай
работай?

жьіцц і і у вучобе бьілі адзначаны — факультет заняу 1-е
месца у сацьіялістьічньїм спаборніцтве сярод гуманітарньїх
факультетау універсітета.
Вялікая заслуга у гзтым кам уні

Камуніст
не прыйшоу
на
сход, фармальна аднёсся
да
уплаты членскіх узносау,
пасіуньї на лекцыях, семінарскіх,
практычных занятках,
дрзнна
планує свой дзень, недастаткова глыбока разбіраецца
у
міжнародньїм
становішчьі..
Партыйнае б ю ро
факультета,
деканат удзяляюць такім фак
там неаслабную увагу, бо менавіта з іх пачынаюцца перабоі
у рабоце.
Быць на пярзднім рубяж ы —
галоуная задача, пачзсны абавязак кожнага камуніста. Да
гзтага
ім кнуцца
усе члены
партыйнай арганізацьіі
ю ры 
дычнага факультета.

стау.
А д зін з асноуных напрамкау
дзейнасці партбю ро — удасканальванне ідзйнай і палітьїкавыхаваучай работы, дакладней
гаворачы, комплексны падыход
да выхавання.
У апошні час
больш змястоуньїмі, цікавьімі
сталі палітінфармацьіі у студенцкіх групах, чаму садзейні
чала адна важная
абставіна:
устанауленне адзінага
лалітдня. Часцей пачалі
завітваць
на факультет вопытныя лектары, якія знаёмяць выкладчыкау і студзнтау з палітьічньїм
і зканамічньїм жы ццём краіньї,
аналізуюць міжнароднае
становішча.
Прывяду такі прыклад. Ра
бота факультзцкай арганізацьіі

#
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«БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЗТ» 0

Э. КА Л ІН іН А ,
намеснік сакратара
партыйнага б ю ро
юрыдычнага
факультета.

18 кастрьічніка

1980 г. #

СІ Д А - У КАЛЕКТЫВЕ
БЕЛАРУСКІ
ДЗЯРЖАУНЫ
УНІВЕРСІТЗТ уносіць дастойны
уклад у фонд матзрыяльных
і духоуных багаццяу сацьіялістычнага грамадства. Немалую
ролю у гзтай агульнай справе
адыгрываюць
ун іверсітзцкія
кафедры, у тым л іку і кафед
ра агульнай ф ізікі, калектыу
якой прыкладае усе намаганні
для выканання задач, пастауленых сходам партыйнага ак
тыву БДУ імя У. І. Леніна, які
адбыуся у червені гзтага года.
Палітьічная, арганізатарская
і педагагічная работа
супрацоунікау кафедры накіравана
на усямернае павышзнне якасці падрьіхтоукі вьісокакваліф ікаваных спецьіялістау для народнай гаспадаркі,
аказанне
усё узрастаючага уплыву
на
паскарзнне
навукова-тзхнічнага і сацыяльнага
прагрзсу.
Працзс навучання характарызуецца ш ьірокім прымяненнем
новых метадау і форм, выкарыстоуваюцца тзхнічньїя сродкі. Кафедра абслугоувае
вучэбны працзс фізічнага, механіка-матзматьічнага
і факуль
тета прыкладной
матзматьїкі.
Вялікая работа супрацоунікамі кафедрьі вядзецца па арганізацьіі самастойнай
работы
студзнтау:
вызнач'аны аптымальны аб’ём дамашніх заданняу,
распрацавана
сістзма
кантролю ведау студзнтау; для
факультетау неф ізічнага пр о
філю складзены метадычныя
указанні
да
лабараторных
прац з
улікам іх спецьіялізацьіі.
Регулярна працуе навуковаметадычны семінар па абмену

тыу кафедры канцзнтруе ас
ноуныя сільї і сро дкі на
даследаванні важнейшых праблем, якія стаяць перад народнай гаспадаркай
рзспублікі,
усямерна
павышае узровень
і зфектыунасць навуковых даследаванняу,
дабіваецца хутчейшага укаранення закончаных НДР у
народную гаспадарку. У гзтым годзе у наву
чальны працзс укаранёна сем
вынаходствау
супрацоунікау
кафедры. Зканамічньї
ефект
ад
гасдагаворных работ
у
1980 годзе уж о
складає 710
тысяч рублёу. Усямерна развіваецца творчае супрацоуніцтва кафедры з іншьімі ВНУ
і
прадпрьіемствамі.
Так,
па
важнейшей тзматыцы
зараз
заключены гасдагаворы з пяццю арганізацьіямі. На кафед
ры створана галіновая лабараторыя злектронных сродкау і
метадау апрацоукі
аптычнай
інфармацьіі.

вопытам, на якім разглядаюцца пьітанні арганізацьіі сама
стойнай работы студзнтау
на
першых — д р угіх курсах, асаблівасці
курсау ф ізікі для нефізічньїх
спецыяльнасцей,
змест лабараторнага практы кума, адзінства
патрабаванняу
пры заліку лабараторных ра
бот і г. д.
У плане павышзння кваліф ікацьіі супрацоунікау на кафед
ры будуць дзейнічаць два метадалагічньїя семінарьі, кіра унікам і якіх з ’яуляюцца загадчык кафедры, заслужены дзеяч
навукі БССР прафесар А. М.
С арж зускі і дацзнт Л. 1. Бурау.
Узмацняецца вывучзнне праф есарска-вьікладчьіцкім
саставам дакументау КПСС
і
міжнароднага
камуністьічнага
руху, прац кір а ун іко у партьіі і
урада. Троє супрацоунікау ка
федры
з ’яуляюцца слухачамі
універсітета
м арксізм у-л ен інізму.

Партыйная арганізацьія ка
федры
садзейнічае далейша
му паляпшзнню якаснага саставу
навукова-педагагічньїх
кадрау. С упрацоунікі кафедры
выступаюць з дакладамі
на
канф ерзнцыях і семінарах. Ня
дауна прынята да
абароны
доктарская дысертацыя дацзнта Л. М. Баркоускага, на будучыя два гады запланавана абарона чатырох кандьідацкіх дысертацый. Калектыу кафедры
поуны рашучасці
паспяхова
выканаць узятыя на сябе абавязацельствы.

Распрацавана шырокая праграма па
выхаваучай рабоце
студзнтау. На працягу першых
двух год навучання кафедра
куры руе
студзнцкія
трупы.
П ерш акурснікам
чытаюцца
лекцьіі, спецкурс
«Уводзіньї
у спецыяльнасць», распрацаваны цыкл гутарак. Вялікая ува
га аддаецца палітьічнаму выхаванню студзнтау, раз у м е
сяц будуць праводзіцца паточныя палітінфармацьіі, на якія
плануецца запрашаць кваліф ікаваных лектарау.
Кірую чьіся пастановай сходу
партыйнага актыву БДУ, калек

І. ЯКІМЕНКА,
партгрупорг кафедры
агульнай ф ізікі.

СААДАТ ПАРТЫI
=

Ф ОТА ЗАМ АЛЁУКА^=

ГЭТАГА
ЧАЛАВЕКА часта
м ожна бачыць сярод моладзі.
Герой Савецкага Саюза Д зм ітрый Пятровіч Ж м ур о ускі
з
аднолькавым поспехам высту
пав у студзнцкай аудьіторьіі і
заводскім інтзрнаце, у ш коль
ным м узеі і калгасным
клу
бе. Уважліва слухаюць ю накі
і дзяучаты
расказы аб м уж насці і гераізм е савецкіх лю 
дзей у гадь: Вялікай Айчыннай
вайны, бо
чуюць іх з вуснау
удзельніка шматлікіх баёу, адважнага кулямётчыка, які прайшоу многія кіламетрьі ця ж кіх
франтавых дарог.
Нарадзіуся Д зм ітрьій Пятро
віч Ж м уро ускі у вёсцы Барысавічьі Клімавіцкага раёна на Ма(Заханченне на 3-й стар.).

XXVI з‘езду КПСС— дастойную сустрэчу!
САЛДАТ ПАРТЫI

СТАРОЙ К I
3 АЛЬБОМА

Ф О ТАЗАМ АЛЁУКАЕ

(Заканчэнне.
Пачатак на 2-й стар.).
плёушчыне. Яго дзяцінства
і
юнацтва прайшлі у маляунічьіх
мясцінах на рацэ Сож,
дзе
усё было так дорага і блізка
сэрцу.
■
З першых дзён гітлераускага
нашзсця Д зм ітрьій Ж м уро ускі
трапляе на фронт. Тады яму
было кры ху
больш дваццаці
гадоу, але
ваявау ён храбра,
умела,
паказваючы
таварышам прыклад, як трэба выконваць свой свяшчэнны абавязак
перад Радзімай у суровую ваенную часіну.
Кулямётчык
Ж м уро ускі
удзельнічау у баях на Браншчыне, пад Белгарадам і К урскам, вызваляу гарады і вбскі
Украіньї.
Але асабліва вызначыуся ён
пры вьігнанні гітлерауцау
з
малдаускай зямлі. Са ж м ен ькай такіх жа, як і сам, смельчакоу Д зм ітрьій Ж м ур о ускі у
л іку першых фарсіравау раку
Прут. Яны захапілі плацдарм,
утрьімлівалі яго да падыходу
асноуных сіл. Там Ж м ур о ускі
разам з таварьішамі адбіу 20
контратак ворага, быу паранены, але не пакінуу поля бою .
М уж нам у
кулям ётчы ку было
прысвоена высокае званне Ге
роя Савецкага Саюза.
У пасляваенны час
былы
франтавік настойліва вучыцца,
атрьімлівае вышэйшую адукацыю, становіцца вьжладчьжам.
Вось уж о
дваццаць
гадоу
Дзм ітрьій Пятровіч Ж м ур о ускі
працуе у Беларускім д зяр ж а уным універсітзце імя У. І. Ле

ніна, ен — доктар
пстарычных навук, прафесар,
аутар
навуковых работ.
Ш мат год працуе Д. П. Ж м у
ро ускі на
факультэце ж урналістьїкі.
Яго лекцьіі заусёды
цікавьія, разнастайныя, грунтуюцца на прыкладах з асабістага ж ы цця. Часта сустракаецца
ён з замежньїмі студзнтамі, бо
гісторьія нашай краіньї была і
ёсць прыкладам
будауніцтва
свєтлага будучага усяго чалавецтва. Камуніст, член партьіі з
1946 года, ён перадае
свой
багаты вопыт
маладым партыйцам факультэта, вядзе вял ікую грам адскую работу
па
ваенна-патрыятычнаму
выхаванню падрастаючага пакалення.
В. М А СКА ЛЁУ.
Фота аутара.

Адзінай задачай з гяднаныя
У АБСТАНОУЦЫ НАРАСТАЮ ЧАГА палітьічнага і працоунага узды му,
які
вьіклікала
падрыхтоука да XXVI з'езда
'ПСС, працуе зараз калектыу
ірафесарска - выкладчыцкага
саставу,
супрацоунікау і студэнтау геаграфічнага
факуль
тэта.
Самае важнае і самае галоунае, што напауняе сёння ж ы ц цё нашай партыйнай арганізацьіі, — гэта прынцыповы ана
ліз нашых дасягненняу і недахопау,
выяуленне
актыунай
грамадскай
пазіцьіі кожнага
выкладчыка,
супрацоуніка
і
студэнта; умацаванне унутрыпартыйнай
дьісцьіпліньї, аказанне пастаяннай увагі камсамольскай і прафсаюзнай арганізацьіям, удасканаленне
усіх
ф орм вучэбнага працэсу, а таксама умацаванне сувязі фа
культэта з вьітворчьімі арганізацьіямі.

Устанауленне і умацаванне
сувязей факультэта з розньїмі
навукова-даследчьімі
інстьітутамі рзспублікі заусёды было
у цэнтры увагі. Д зякую чы значным навуковым сілам (8 дактароу навук,
прафесарау, 36
дацэнтау і 35 навуковых супра
цоунікау)
мы
маем магчымасць садзейнічаць
павышэнню тэарэтычнага узроуню м ногіх спецьіялістау навукова-дас
ледчых. інстьітутау Беларусі.
Вось адзін з прыкладау. Па
ініцьіятьіве
кафедры
глеба
знауства і геалогіі арганізуецца факуль'тэт па павышэнню
кваліф ікацьіі
практычных работнікау меліярацьійньїх устаноу і інстьітутау БССР, які пачне работу у 1981 годзе.
Усё больш адчуваецца неабходнасць самага шырокага разгортвання
даследаванняу
у
галіне глебазнауства, геамарф алогіі, ландшафтазнауства.

На сходзе партыйнага актыву
Белдзяржуніверсітзта 3 чэрвеня 1980 года асаблівая увага
была звернута на пьітанні эф ектьіунасці
навукова-даследчай
работы выкладчыкау і супра
цоунікау універсітзта і паляпшэнне вучэбна-выхаваучай ра
боты на усіх факультэтах. Таму
для далейшага паляпшэння навуковага
патэнцыялу усіх ка
федр
і навукова-даследчых
лабараторый партыйнае бю ро
факультэта сумесна з дэканатам у перш ую чаргу лічаць неабходным удасканальванне арганізацьіі і планавання навуко
вых даследаванняу. На аснове
такога падыходу у ж о распрацоуваюцца комплексны я
праграмы даследаванняу па ка
федрах сумесна з АН БССР, інстьітутамі торфу, глебазнауства,
рыбнай гаспадаркі.

Прамы
абавязак калектыву
геаграфічнага
факультэта у
тым, каб прыцягнуць увагу усіх
да праблемы захавання прыроды Беларусі. Не толькі пры 
цягнуць, але і практычна дапамагчы. Для гэтага распрацаваны рзкам ендацьіі
па рацыянальнаму
выкарыстанню
і
ахове вадасховішчау,
многіх
эталонных
прыродных ландшафтау,
якія
падвяргаюцца
узм оцненам у тэхнагеннаму уздзеянню .
Усе гэтыя пьітанні
знайшлі адлюстраванне у пла
нах партыйнага бю ро факуль
тэта і будуць
абмяркоувацца
на партыйных сходах.
Практыка
сцвярджае, што
навучанне і выхаванне студэнтау — гэта
працэс
адзіньї.
Іменна такое разумение у рабоце партбюро, дэканата, камітзта камсамола і кафедр бу-

дзе спрыяць павышэнню якасці
падрьіхтоукі і выхавання
спецьіялістау-географау для сярздніх школ і народнай гас
падаркі
Беларусі.
А гэта у
сваю чаргу патрабуе ад вык
ладчыкау
вьісокага узро уню
чытання лекцый, прыцягнення
сучасных матэрыялау савецкіх
і замежны х вучоных. Таму за
раз пераглядаюц'ца усе вучэбныя праграмы
дьісцьіплін,
якія чытаюцца, уносяцца у іх
неабходныя дапауненні. Рыхтуюцца да перавыдання .прагра
мы м ногіх
спецкурсау, метадычныя указанні. У ж о зроблена
1400 слайдау
па некаторых
дьісцьіплінах. На стадьіі завяршэння — пяць
вучэбных дапам ож нікау агульным аб'емам
80 друкаваных аркушау.
Асаблівую
увагу партыйнае
бю ро і дэканат у сваёй рабоце
удзяляюць
перш акурснікам,
якія сталі студзнтамі напярэдадні XXVI з'езда
КПСС. Як
яны пачнуць сваё студэнцкае
жы ццё, у м н о гім залежыць ад
нас. Студзнцкія гады — гэта не
толькі самы
актыуны узрост
для назапашвання ведау, але і
час самасцвярджэння маладога чалавека,
час станаулення
спецьіяліста-географа. Усё гэта
патрабуе
ад
выкладчыкау
гльїбокіх ведау, душэунага так
ту, жыццёвай мудрасці.
Мы у с я л я к п а в ін н ь ї р а з в ів а ц ь
у с т у д э н т а у ім к н е н н е д а с а м а уд асканалення
і тв о р ч а га па
д ы х о д у да в ы вучэ н н я
р о зны х
с п е ц ы я л ь н ы х д ь іс ц ь іп л ін ,
закл ік а н ь ї ф а р м ір а в а ц ь
с п е ц ь ія 
л іс т а у
ш ы р о ка га
п р о ф іл ю ,
з д о л ь н ы х х у т к а а д а п ц ір а в а ц ц а
ва у м о в а х б у р н а г а
н авуковат з х н іч н а г а і с а ц ы я л ь н а га
пр а гр э с у , я к ія
спалучаю ць тэарэты чны я веды з ум е н и е м вы раш а ц ь п р а к т ы ч н ы я п ь іт а н н і.

Галоуным зместам вучэбнавыхаваучай работы з'яуляецца
глыбокае тлумачэнне прынцыповых палажэнняу знешняй і
унутранай
палітьікі
КПСС,
сцвярджэнне ідзйньїх і маральных каштоунасцей сацыялістьічнага грамадства.
Выкананне усіх гэтых патрабаванняу
магчыма пры павьішзнні дьіс
цьіпліньї камуністау, далейшага
павышэння баявітасці і арганізаванасці усёй унутрыпартыйнай работы на факультэце.
Аднак у цэлым вельмі сталы
і баяздольны партыйны калек
тыу факультэта яшчэ не выкарыстоувае
усіх магчымасцей
для
паспяховага выканання
гэтых задач. Нам яшчэ нямала
належыць зрабіць па удасканаленню
стылю і метадау усёй
арганізатарскай і палітьїка-вьіхаваучай работы. Мы яшчэ ма
ла заслухоуваем
справаздач
камуністау, загадчыкау кафедрамі і лабараторьіямі на адкрытых партыйных сходах, не
выкарыстоуваем усіх рэзервау
паляпшэння
навукова-даслед
чай работы.
М ногае
робіцца,
многае
прадстаіць зрабіць. У рабоце
партбюро,
як і увогуле усяго
факультэта,
няма і не можа
быць дробязей,
раздзялення
на галоунае і другараднае. Адказнасць усёй
нашай работы
асабліва узрастае зараз, у перыяд
падрьіхтоукі
да XXVI
з'езда КПСС. Мы будзем імкнуцца прьікласці м аксім ум намаганняу,
каб дастойна сустрэць чарговы з'е зд партьіі.
М. РАМ АНО УСКІ,
дэкан геаграфічнага фа
культэта,
Г. РЫЛЮ К,
сакратар партбю ро фа
культэта.
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ЧАЛАВЕК ЖЫВЕ. Дзень
за
днём. I кож ны з іх — старонка. Непауторная
старонка з
вялікага альбома Ж ыцця. Д о б 
рая ці дрэнная, удалая альбо
не. У кожнага сваё. Гэта га
лоунае. І таму, напэуна, кож ны
імкнецца захаваць яе, зберагчы назаусёды. Зберагчы для
дня сённяшняга, для будучага.
Зберагчы у фотаздымках, пажауцелых ад часу, у вершах,
простых і шчырых, як пачуцці,
у малюнках, зразумелых ко ж наму.
Так думау я, так адчувау гэ
та у невялікім
інтзрнатаускім
пакоі, што на вуліцьі Свярдлова. У пакоі, дзе жыве малады камуніст, сакратар камітзта камсамола пстарычнага фа
культэта п я ц ікур сн ік Пётр А ксючыц. Гэта стала зразумелым,
калі гартау яго уласны альбом.
Звычайны, у шэрай вокладцы. Альбом, у
якім сабрана
самае дарагое, самае запамінальнае.
У камсамольскай
рабоце
яму дапамагаюць сябры. Д об рыя і надзейныя. Дапамагаюць
і дапамагалі. Заусёды. I у гады
школьныя, калі вясковым хлопчыкам ён уперш ы ню стау камсамольскім важаком; і у час
службы у Савецкай А р м іі, дзе
загартоуваліся яго воля,
характар; і зараз, праз чатыры
гады студэнцтва. Але, бадай,
самым яскравым
прыкладам
гэтай
сяброускай
дапамогі
стау для Пятра будатрадаускі
рух. Ён літаральна
закахауся
у яго з першых жа дзён вучобы ва універсітзце. I не ведау
ён, тады яшчэ перш акурснік,
баец будаунічага атрада, што
праз год стане камандзірам.
Камандзірам, які потым пабывае на трох буйнейшых усесаюзных
камсамольска-маладзёжных будоулях краіньї. А
сёлета — у пасёлку Нерунгры
у
Якуціі,
дзе
Пётр А ксю чыц узначаліу зводны
універсітзцкі СБА імя Ленінскага
камсамола Беларусі.
Час ішоу, нетаропка запауняліся старонкі яго альбома. Запауняліся тым,
што
больш
характэрна адлюстроувала тую
ці іншую падзею, няхай не зусім важную, але
усё роуна
падзею у ж ьіцці Пятра,
яго
таварышау,
яго факультэта.
Тут і аматарскія фотаздьімкі, і
прафесіянальньїя
паштоукі
памятных мясцін, дзе ён пабывау, дзе працавау у будаунічых атрадах. Тут і вьіразкі з
газет, якія пісалі пра яго
і
працу яго таварышау
альбо
у якіх
друкавауся
ён сам.
М не асабліва запомнілася адна з іх, у якой Пётр А ксю чы ц
падняу вельмі важнае
пытанне — ахова пом нікау
старажьітнасці у рзспубліцьі. 1 здарылася гэта на д р угім курсе,
калі СБА гістфака, які ён та
ды узначаліу уперш ы ню, пра
цавау у Лідзе. Тады, як успамінае Пётр, нават
мясцовыя
жыхары не ведалі,
што ж ы вуць у горадзе,
які захавзу
выдатнейшыя узоры
беларускай старажытнай архітзктурьі.
І толькі пасля агітац.ьійна-масавай работы, якая была прароблена усім атрадам,
калі
был і прачытаны лекцьіі, дадзена
некалькі агітпраграм,
толькі
тады лю дзі зацікавіліся старажьітньїмі помнікам і.
Адзін прыклад, адна старон
ка. А іх у біяграф іі маладога
камуніста, члена КПСС з 1976
года, Пятра А ксю чы ца шмат.
Ён любіць родную зямлю, людзей, якія жывуць на ёй.
І
жадає, каб і зямля гэтая станавілася усё прыгажэй і лю 
дзі таксама. І упэунены я, што
у яго жы ццёвы м альбоме, на
тых старонках, якія яшчэ наперадзе,
паявяцца
справы
добрыя, справы,
патрэбныя
усім.
С. ЛЫСКАВЕЦ,
наш кар.
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Справы-адказным* клопаты—пачэеиыя
СТУДЭНЦКАЯ
П Р АФ С АЮЗНАЯ АРГ АН13АЦЫЯ
з'яуляецца самай масавай грамадскай арганізацьіяй універсітета.
Уся яе дзейнасць
непарыуна
звязана з
тьімі
пьітаннямі,
якія рашаюць ректарат, парт
ко м і іншьія грам адскія арганізацьіі у справе падрьіхтоукі
вьісокакваліфікаваньїх
спецьіялістау.
Ш ы рокае
кола
пытанняу,
якія рашаюць студзнцкі прафком, праф бюро
факультзтау,
прафсаюзныя трупы. Перш за
усё — праблемы
арганізацьіі
вучэбнага працзсу, ідзйна-вьіхаваучай работы, працоунай і
вучэбнай дьісцьіпліньї, стварэнне неабходных ум оу для паспяховага авалодання
ведамі,
рацыянальнага
выкарыстання
вучэбнага і вольнага часу.
У
гэтай справе вялікую
ролю
адыгрывае кон кур с на лепшую
вучебную групу
універсітета,
які праф ком праводзіць
сумесна з камітзтам камсамола.
Студенты - пераможцы гзтага
конкурсу, як правіла, узнагародж ваю цца бясплатнай паездкай па гарадах-героях нашай
краіньї.
Прафсаюзная
арганізацьія
усямерна садзейнічае развіццю навукова - даслёдчай ра

боты і
тзхнічнай
творчасці
студзнтау, паляпшенню дзей
насці студзнцкага
навуковага
таварыства, праводзіць актыуную работу па
прыцягненню
студзнтау у навуковыя гурткі
пры кафедрах, у
студзнцкія
канструктарскія бю ро і іншьія
творчыя аб'яднанні.
Важнае месца
у
рабоце
прафсаюзнай арганізацьіі універсітзта займаюць культурнавыхаваучыя пьітанні. Тут шы
рокае поле
дзейнасці
для
прафсаюзных актьівістау. Правядзенне розных творчых сустрэч, вечароу, дыспутау, паходау па месцах рэвалюцыйнай, баявой і працоунай славы,
наведванне музеяу — творчы
клопат прафсаюзнага актыву. У
мінульїм навучальным
годзе
больш тысячы студзнтау арганізавана наведалі
Бресцкую
крэпасць - герой.
Вялікае значение праф саюз
ная арганізацьія універсітета
удзяляе развіццю
мастацкай
самадзейнасці.
Асаблівасць
універсітзцкай мастацкай сама
дзейнасці — масавасць і высокі прафесіяналізм. У сама
дзейнасці у
нас
практычна
удзельнічае кож ны трзці сту
дент. Чатыром калектывам ма-

стацкаи самадзейнасці
прысвоена ганаровае званне «на
родны». Тэта народны ансамбль
танца
«Крыжачок», народны
аркестр народных інструментау, народная харавая капела
і народны
студзнцкі
театр.
Вядомасць гзтых
калектывау
пераступіла межы нашай рес
публіки
Цікавай формай выхазання
студзнтау, падказанай
самім
жы ццём, з'яуляюцца
аматарс к ія аб'яднанні і клубы па ін
тересах, маладзёжныя
дыскатекі і г. д. Гзтым ф ормам зстзтычнага выхавання
студзнтау
праф ком надає асаблівае зна
чение: клапоціцца аб матзрыяльна - тзхнічньїм
забеспяченні калектывау, аказвае дапамогу у падрыхтоуцы рэпертуару.
Для перш акурснікау
цікава
будзе ведаць і тое, што адным
з важнейшых участкау праф
саюзнай работы з ’яуляецца арганізацьія нармальнага быту і
адпачынку нашых
студзнтау.
Універсітзт мае 8 інтзрнатау,
у якіх пражьівае 5 тысяч савецкіх студзнтау, 540 замежных
аспірантау, стажорау і студзн
тау, каля 300 чалавек савецкіх
стажорау, аспірантау, слухачоу

факультета
фікацьіі.

павышзння

квалі-

Прафсаюзная
арганізацьія
універсітзта мае вялікія
магчьімасці для арганізацьіі
лячэбна-аздарауленчых
мерапрыемствау.
Студенты
на
льготных умовах атрьімліваюць
пуцбукі у прафілакторьій, санаторьіі, дамы адпачынку. Асабліва вялікую ролю у арганізацы і адпачынку студзнтау адыгрывае м іж вузаускі санаторыйпрафілакторьій. У перыяд летніх канікулау
у маляунічьім
месцы на возеры Нарач працуе
аздарауленча - спартыукы ла
гер. У гэтым годзе тут адпачывала 870 савецкіх і зам еж 
ных студзнтау. Праф ком арганізавау таксама абмен пуцёукамі у спартыуна-аздарауленчыя лагеры з
Л енінградскім,
Ерзванскім,
Калінінградскім ,
Львоускім, Кіш ьінеускім
універсітзтамі. Папулярныя у сту
дзнтау універсітзта паходы выхаднога дня, зкскурсійньїя паезд кі па месцах баявой і пра
цоунай славы савецкага наро
да.
У цэнтры увагі прафсаюзнай
арганізацьіі універсітзта знаходзяцца таксама пьітанні арганізацьіі
спартыуна-масавай

работы, грамадскага харчавання, матэрыяльнага
забеспячзння
студзнтау,
набыццё
льготных праязных
білетау,
размеркаванне месц у інтерна
тах, назначение стыпендый
і
многія іншьія.
Кожны дзень ставіць новыя
праблемы перад прафсаюзнай
арганізацьіяй.
Вырашаць
іх
неадкладна — галоуная зада
ча кожнага прафсаюзнага актьівіста.
Зараз
праходзяць
справаздачы і выбары прафса
юзнага актыву. Гэта вельмі адказны час. Галоунае, каб справаздачна - выбарныя прафса
юзныя сходы не был і пасіуньімі. Кожны студент павінен
сказаць, што ён зрабіу па выкананню
свайго
асабістага
комплекснага плана і тых сацьіялістьічньїх
абавязацельствау, якія єн брау на сябе.
Прадуманьїмі, перспектьіуньїмі
павінньї быць і
прымаемыя
рашзнні сходу.
їх
галоуны
змест — вучоба, дьісцьіпліна,
культурна - выхаваучая і спартыуна - масавая работа, арганізацыя правільнага рэжы м у ву
чэбнага дня і разумнага адпа
чынку студзнтау. Усе лепшыя
справы мы павінньї прьісвяціць
дастойнай сустрзчы XXVI з'езда КПСС і 60-годдзя універ
сітзта.
М. ДРО ЗД,
старшыня праф кома
універсітзта.

Пад засенню

РЭХА К А Н ЇК У Л А У

НДРАЧДНСКІХ СОСЕН...

У камсамольскїх арганізацьіях універсітзта адказная пара: ідуць еправаздачна-выбарныя схо
ды, падводзяцца вьш ікі работы, намячаюцца задачы на будучыню.
НА З Д Ы М К У : нам єснік
сакратара
камітзта камсамола факультэта журналістьвкі У. Нікалайчук (першы злева) расказєае аб задачах справаздачна-выбарнай кампанії камсоргам В. Гуліс, В. Маро зу і Т. Азарзвіч.
О ота в. Маскалёза.

Веснік універсітзта

АБ'ЯВА

Дні долара
КАМ1ТЭТ ПЯРВІЧНАЙ АРГАНІЗАЦ ЬІІ ТАВАРЫСТВА ЧЫР
ВОНАГА
КРЫЖА,
КАМ1ТЭТ
КА М С А М О Л А ,
МЯСЦКОМ,
П Р А Ф КО М ЗА КЛ ІКА Ю Ц Ь УСІХ
СТУДЗНТАУ,
АСПІРАНТАУ,
ВЫ КЛАДЧЫ КАУ,
СУПРАЦОУ
Н ІКА У БЕЛДЗЯРЖУН1ВЕРС1ТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА ПРЬІНЯЦЬ
УДЗЕЛ У БЯСПЛАТНАЙ З Д А ЧЫ КРЬІВЇ ДЛЯ
ЛЯЧЭБНЫХ
МЭТ.
ПАВАЖ АНЫ Я
ТАВАРЫШЫ !
Ч АКАЕМ ВАС НА Д О Н А Р С КІМ
ПУНКЦЕ АДДЗЯЛЕННЯ
ПАЛІКЛ ІН ІК І УНІВЕРСІТЗТА 20, 21,
22 КАСТРЫЧН1КА 3 10 Д А 14
ГАДЗІН.

ПРАЦЯГВАЕЦЦА
ПАДПІСКА на
навукова-тэарэтычны часопіс «Веснік Беларускага дзяржаунага універ
сітзта імя У. І. Леніна». Выходзіць ён у чатырох серыях, на кожную з якіх можна
падпісацца асобна.
Першая серыя уключае як
арьігінальньїя, так і аглядныя артыкулы па питаннях
фізікі, матзматьікі і механікі.
Для хімікау, біелагау
і
географау, безумоуна, уяуляе вялікую
цікавасць се
рыя, якая асвятляе распрацоуку там гэтых напрамкау
навукі і практьші.
Для тых, хто цікавіцда ак
туальным! праблемамі грамадскіх навук, прызначаецца'
трэцяя серыя. У ей пяць асноуных радцзелау: гісторьш,
філасофія, навуковы камунізм, зканоміка, права.

Чацвёртая серыя — адзінае у Беларусі перыядычнае
выданне па питаннях літаратуразнауства, мовазнауства,
журналістьікі, педагогікі
і
псіхалогіі. Рздкалегія сістзматычна знаеміць чытачоу з
важнейшьімі навуковьімі дасягненнямі беларускіх літаратуразнауцау,
крытыкау,
лінгвістау, журналіста^
і
псіхолагау. '
Кожная серыя вьіходзіць
тры разы у год. Ц ананумара — 80 капеек.
Як набыць часопіс
старзйшай ВІіУ рзспублікі? Па
падпісцьі. Яна
прьімаецца
без абмежавання усімі аддзяленнямі сувязі і грамадскімі
распаусюджвальнікамі
Друку.
.
Часопіс у рознічньї продаж
не паступае.

НЕКАЛЬКІ драуляных дом ікау на прыбярэжнай палянцы сярод хвой і зарасніку маладога сасняку — вось такім
быу у пачатку 60-х гадоу спартыуна - аздарауленчы
лагер
«Нарач» БДУ імя У. і, Л ені
на. Д ауно пакінулі студзнцкія
аудьіторьіі ты я, хто бьілі першьімі яго наведвальнікамі. Не
адно
студзнцкаепакаленне
змянілася за гэты час. Несумненна, змяніуся і сам лагер.
Сёння на ш ырокай і
светлай
паляне стаяць прыгожы я
катэджы, пафарбаваныя д о м ікі
з Еерандамі. Пабудаваны прасторны клуб, сталовая, іншьія
бытавыя памяшканиі. Абсталяваны
спартыуныя
пляцоукі,
лрацуе бібліятзка. 20 год назад
першыя жыхары лагера
маглі толькі аб гэтым
марыць.
А.крамя гзтага, лагер стау інтэрнацыянальным. Разам з савецкім і студзнтамі у ім адпачываюць іх замежныя сябры з
розных краін свету, якія вучацца у нашым універсітзце.
Цікавьім і змястоуным
бы
ло жы ццё f лагеры селетнім
летам. Лагерны савет на чале
са. студзнткай геафака
Нінай
Туромша імкнууся, каб кожная
змена (а іх было тры) прайшла
па-свойму цікава.
Конкурсам і
палітплакатау
пад девізам «Гары, тары, агонь
Алімпіядьі!» пачьіналіся мерапрыемствы, прысвечаныя Алімпійскім гульням у Маскве. На
спартыуных пляцоуках
ішла
барацьба
пам іж
камандамі
атрадау па розных відах спор
ту: футболу, валейболу, шах
матах,
настольнаму
тзнісу.
СпаборніцтЕьі вьіявілі
самых
дужых,
спрытных,
тзхнічньїх
спартсменау. Больш
паловы
адпачываючых не проста аматары - балельшчьікі, а
рзгулярна займаюцца спортам. Тут
праводзілі
свае
тр зн ір о укі
збооная універсітзта па
бас
кетболу, цяжкаатлеты і інш. З
раніцьі да вечара не змаукалі
гарачыя баталіі на пляцоуках.
Нават няустойлівае надвор’е не
магло астудзіць
спартыуныя
страсці. Не забудзецца цёплая
сяброуская сустрзча з алімпійскім чзмпібнам
Уладзім ірам
Парфяновічам.
Усю сваю фантазію, кем лі-

васць і умельства выкарысталі арганізатарьі свята Нептуна.
Незабыунае уражанне надоуга
засталося ва удзельнікау і прысутных.
Па вечарах
на
асвечанай
пражзктарамі летняй зстрадзе
гучалі пєскі і вершы,
танцавальныя мелодьіі.
Канцэрты
мастацкай
самадзейнасці
вьіяулялі таленты кожнага жы хара лагера. Актыуны
удзел
прьінялі і замежныя студэнты.
їх мастацкія нумары заусёды
прьімаліся вельмі цёпла. Асабліва песні
пад
акампанемент гітарьі у вьїканзнні в'єтнамскага студента Фанчы Ху
нга, Крысцьяна Д зьякука
з
Конга.
Уперш ыню
прайшлі
конкурсы «А ну-ка, хлопцы» і
«А ну-ка, дзяучаты». Яны выявілі самых
дуж ых
і спрыт
ных, зрудзіраваньїх,
галант
ных кавалерау і
абаяльных
дам. М ож на спадзявацца, што
гэтыя конкурсы у лагеры стануць традьїцьійньїллі. Зыстаука
«Прырода і фантазія», літаратурны вечар «Мне у свеце да
усяго ёсць справа», конкурсы
кветак, насценгазет,
сустрзчы
з камсамольскім актывам М ядзельскага райкома камсамо
ла... За гзтым простым пералікам стаіць кіпучае
лагернае
жыццё. Сумаваць не
прыходзілася, проста не было калі.
Нарачанскі край багать: партьізанскімі мясцінамі. 35-годдзю Перамогі бьілі прысвечаны паходы па мясцінах баявой
славы, ш матлікія сустрзчы
з
бьільїмі партьізанамі, ветзранамі Вялікай Айчыннай вайны.
У лагеры існує
свая
традыцыя: праводзіць працоуныя
дэсанты на палях саугаса «На
рач», «Любань» Мядзельскага
раёна. Сёлета студэнты
прымалі удзел у нарыхтоуцы кармоу, праполцы буракоу.
За
межны я студэнты
працазалі
побач з савецкімі.
Лета
прайшло.
Студэнты
прьівезлі з сабой не
толькі
мноства уражанняу, але добра
адпачьілі, пасябравалі, удасканалілі сваё спартыунае
май
стерства.
М . Л АХВ ІЧ ,

наш кар.
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