
★ Пралетары! ycix краж, яднайцеся?

С А Р Д Э Ч Н А Я  С У С Т Р Э Ч А
Вял1кага госця
Цёпла, сардэчна прымал1 у сябе надзвычайнага i пау- 

намоцнага пасла Балгарскай Иароднай РэспублЫ у 
СССР Стаяна Караджава з жонкай i першага сакратара 
пасольства Уладз1м1ра Недзялкова студэнты i супрацоу- 
HiKi Беларускага дзяржаунага ушвера'тэта 1мя Ул. I. Ле- 
нша. У гутарцы прарэктар ушверЫтэта А. Я. Малы- 
шау, дэканы факультэтау i загадчьпи кафедрау расказа- 
Л1 балгарск1м сябрам аб псторьй В НУ, падрыхтоуцы у 
ёй кадрау. Пасол расказау удзельшкам ryiapKi аб пос- 
пехах свайго народа, axix ён даб 1уся за гады народнай 
улады, аб перспектывах далейшага развщця крашы.

Затым rocpi пазнаёмШся з б1бл!ятэкай ВНУ, у якой 
з выпадку дэкады адкрыта вел1зарная кн!жная выстау- 
ка. На стэндах прадстаулены шматлшя выдант творау 
балгарскзх тсьменншау на беларускай i рускай мовах, 
KHiri беларуск1х аутарау аб брацкай краше. Адкрыта 
таксама фотавыстаука «Наш сябар Балгарыя».

Балгарс:ия сябры азнаёмыпся з калекцыям1 музея ric- 
тарычнага факультэта, пабывал! ва ужвератэцк1м вьш- 
чальным цэнтры.

»

■

На ф1лалайчным факультэце нашага уШверсйэта ёсць 
многа студэнтау, ягая старанна вывучаюць мову братняга 
балгарскага народа. Наш фотакарэспандэнт А. Кадзет 
сфатаграфавау студэнтак другога курса аддзялення бела
рускай мовы i лТгаратуры Вольту Aycieein i 1рыну Русец- 
куго у час самастойнага вывучэння балгарскай мовы.

Экран Сяброу
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Дружбе мацнець!
Беларускай моладзь шле Вам 

тысячу усмешак i поцюкау. 
Мы рады выаць Вас на нашай 
роднай зямль Мы гаворым на
ша шчырае «в1тан)!» дзецям 
пауднёвага балгарскага сонца,

пасланцам тых, хто вырошчвае 
квынеючыя сады ля берагоу 
Дуная i Марыцы, хто ражш- 
няю парою зрывае пялёстш 
руж у далшах. Балгарыя! Ui 
тэта ты? Ui тэта цябе чацвер-
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° Наш выкладчык Дав1д Барысав1ч Мельцар □
° двойчы пабывау у братняй Балгарьп. CBaiMi □
° уражанням! аб паёздцы у гэтую сацыял!стыч- а
g ную кра!ну ён дзел!цца на старонках нащай о
° газеты. □□ а

У сувяз1 з 2 1 -й  гадавшай са- 
цы ялкты чнай  рзвалюцьн у Бал- 
гары! i правядзеннем Дэкады бал
гарскай культуры  у БССР у гара- 
дах i вёслах нащай рэспублш  ар- 
гаш заван шырою паказ балгар- 
CK.ix шнафшьма!'.

У 1961  годзе на друпм Мас- 
коускш  юнафестывал! балгарскай 
ю накарцш е « Я т я  маладыя мы 
былЬ> (аутар сцэнарыя— Хрыста 
Ганеу, рэжысёр-пастаноуш чык—  
Бш ка Ж алязкова), якая  расказвае 
пра удзел моладз1 у антыфа- 
шысцкай барацьбе, прысуджан 
залаты  прыз.

Усяго за дваццаць год дзеячы 
к1но Балгарьп стварыл1 каля 100  
мастацшх, звыш 1 .6 0 0  храш - 
кальна-дакументальиых, 70 0  на- 
вукова-папулярных i 78  мулъты- 
плш ацыйных фшьмау. За -гэтыш 
л1чбам1— гады творчых пошукау, 
настоюпвага авалодвання склада- 
дым i цяжкгм мастацтвам, нара- 
джэння талентау i майстэрства. 
67 мгжнародных прэмш, заваява- 
ных на мгжнародных форумах i 
фестывалях у Маскве, Венецьп, 
Бруселц Лейпцыгу, у  гарадах мно" 
rix шшых KpaiH, п р ы н е ш  пры- 
знанне балгарскаму юно.

Мне пашчасл|'вшася двойчы па- 
бываць у Балгарьп. I ножны раз 
адчувау бязмежнае пачуццё рада- 
cpi i хвалявання. Дзе б мы Hi 
бывал1, на прадпрыемствах, у ка- 
аператывах, школах ui ВНУ —  
усюды нас сустраиал! з таной 
цяплынёй i сардэчнасцга, з якой 
сустракае брат брата.

Многа кжжак HanicaHa пра Бал- 
гарыю, але Hi адна з ix не можа 
паказаць поуна i глыбока усе тыя 
змены, яшя адбылюя на гзтай 
зямл! цяпер. А яе ж, а не якую- 
небудзь KpaiHy называл! «акраГ 
най Еуропы». Як далёка уперад 
cTynina сацыял!стычная Балга
рыя!

За гады народнай улады Балга
рыя ператварылася у кв!тнеючую 
сацыял1стычную дзяржаву з су- 
часнай прамысловасцю, перадавой 
сельснай гаспадаркай, высокай 
культурай. Дабщца TaKix поспе- 
хау за параунауча наротк! тэрм1н, 
дваццаць адзш год— тэта са- 
праудны цуд!

Студэнты пстарычнага факуль- 
тзта праяуляць вял1кую piKa- 
васць да жыцця балгарскага на
рода. Яны добра ведаюць ricTopbira 
Балгары'ь Акрамя агульнага кур
са лекцый, студэнты истфака слу-

^ъвквквваяивЕгвавввазшзяшянвяпаво^
га и

I Расце сетка ВНУ \

Да 9 верасня 1944 года гу • 
Балгарьи нал1чвалася тольмг 
пяць вышэйшых устаноу, у j 
HKix вучылася прыкладна 10 i 
тысяч . студэнтау. Цяпер коль- а 
касць ВНУ выросла да 25 i у • 
ix займакпща болыч 80 тысяч > 
студэнтау.

ВялСкая увага у краше удзя- i 
ляецца вышэйишй тэхшчнай j 
адукацьи. За гады народнай ■ 
улады было пабудавана дзе- ■ 
вяць тэхшчных ВНУ, студэнты j 
HKix вывучаюць 85 спецыяль- j 
насцяу.

У Балеарскую акадэ.шю на- < 
вук уваходзяць 33 навукова- ■ 
даследчыя шстытуты, 6 цэнт- j 
ральных навуковых лабарато- ; 
рый i шэраг шшых навуковых i 
устаноу. Акадэлия сельскагас- а 
падарчых навук мае 24 навуко- i 
ва-даследчыя шстытуты. 1 до- • 
следныя станцьи, яюя размеш- ; 
чаны у розных раёнах крашы. ■

хаюць спецкурс: «Нараджзнне i 
разв!ццё Народнай Рзспублж! Бал- 
rapbii».

Мног!я студэнты Hanicani аб 
Балгарьп курсавыя i дыпломныя 
работы. Высокую адзнаку Дзяр- 
жаунай экзаменацыйнай KaMicii 
атрымал! дыпломныя работы сту- 
дэнта I. Чуба «Балгарыя на шля
ху завяршэння будаунщтва са- 
цыял1зма», Н. Малахава «Савец- 
ка-балгарск!я эканам1чныя сувя- 
3i 1956-65 г.г.» i многа !ншых.

Студэнты-ricTopbiKi уважл1ва 
сочаць за HaBiHKaMi балгарскай л1- 
таратуры, з захапленнем слухаюць 
балгарскую музыку.

У дн! балгарскай культуры у 
Benapyci, як1я ператварыл1ся У 
знамянальнае свята, мы жадаем 
балгарскаму народу новых поспе- 
хау у сацыялютычным будау- 
н1цтве.

Д. Б. МЕЛЬЦАР, 
член правления Беларускага 

аддзялення грамадства савецка- 
балгарскай дружбы.

$

тавау TypapKi кл1нок, ui не 
тваёю зямлёю гандлявал! вора- 
ri? Не! Цяпер мы ведаем дру
гую Балгарыю. Тую, аб якой 
Mapbini i за якую змагалюя 
Дз!м!трау i Благоеу, бацька i 
сын 3aiMaebi. Мы ведаем Kpai- 
ну сонца, шчасця, радасщ, 
KpaiHy, народжаную 9-м ве- 
раснем.

Мы добра ведаем i памятаем, 
якой ты была, нал! тольк1- 
TonbKi узн!маласн на Hori. Мы 
6bmi сведнам! пабудовы «бал
гарскага Камсамольска»— дз1у- 
нага Дз!мырауграда. Мы рада- 
eanicfl усяму гэтаму разам з 
табой. I зараз мы адчуваем 
тваё плячо. Нам дорага усё 
тое, што цэнщь твой народ. 
Наша моладзь зачытваецца цу- 
доунейшыьн вершам! Ваграна, 
1нджаяа, Леучава.

Мы можам без нанца слу- 
хаць музыку Канстанщна Inie- 
ва, Аляксандра Райчэва. 3 па- 
вагай гаворым аб залатых ру
ках Дз!м!тра Барабанава i Ма- 
рыйж Ангелавай.

1 наша дружба мацнее i рас
це, таму што у нас адна мэта, 
адзж лёс. Сапрауды прарочны- 
Mi аказалюя словы, нап1саныя 
на старажытным гербе Сафи: 
«Расце i не старзе». Расце i не 
старзе Балгарыя.

Дык вечнай жа мзладосщ 
табе!— Гзта гаворыць уся мо
ладзь нашай крашы. ШчаслБ 
вай дароп у будучыню!

Л. СЯДЗЮН.

1̂Реа:Пзир'!ЗК!Я1.1И1еаан

НА справаздачна-выбарным партыйным сходзе другога 
курса аддзялення журнал1стык1, дзе на ул1ку шаснац- 
цаць членау КПСС, выбрана партыйна-адм1н1страдый- 

ная каюс!я з пящ чалавек начале са старастам. Трупа будзе 
наюроуваць вучэбную i грамадскую работу курса.

НА чацвертьш курсе геафака адбыуся справаздачна-вы- 
барны камсамольст сход. Са справаздачай выступ!ла 
камсорг курса Н. А^сеенка. У сва!м дакладзе яна падра- 

бязна спышлася на культурных, грамадстх мералрыемствах 
камсамольстх важакоу групы, на барацьбе за стопрацэнт- 
ную паспяховасць групы, на вучэбных задачах на будучае. 
Камсамольцы групы аказал! высокае давер’е Н. Аусеенка. 
Яны выбрал1 яе у друй раз у склад бюро курса.

НА ycix факультэтах нашага ушверсйэта адбьийся пася- 
джэнн1 вучоных саветау. На ix абмяркоувалкя важныя 
надзёняыя пыташй дня—заданы прафесарека-выклад- 

чыцкага калектыва $ бягучым навучальным годзе.



Ля самага сжяга беларусна- 
га мора вырас спартыуна-азда- 
рауленчы гарадок нашага уж- 
верс!тэта. Ножны год пасля на- 
пружанай вучобы адпачываюць 
тут савецжя i замежныя сту- 
дэнты. Летась адпачывал1 i на- 
шы rocui з HieycKara дзяржау- 
нага yHieepciT3Ta imh Т. Р. 
Шаучэнк! i Ленжградскага 
дзяржаунага ужверЫтэта iMH 
А. А. Жданава.

HiKora не цешыла мжулае 
лета добрым надвор'ем, але ад- 
пачынкам усе задаволены: 
уздужалц загартавалшя, каб з 
новым! cinawi зноу штурмаваць 
вяршыж навук!.

Шмат цжавых сустрэч, зна- 
ёмствау, уражанняу.

У гасцях у студэнтау на бе- 
разе слаунай Нарачы пабывау 
паэт Макшм Танк i празаж Mi- 
хась Лынькоу, вучоныя ушвер- 
штэта, былы сакратар падполь- 
нага райкома камсамола у*" га
ды Вялжай Айчыннай вайны 
Мжалай Лаулав!ч Шалкоусж. 
Сгады 3aeiTani i польсжя сяб- 
ры— дзлегацыя моладзк што 
гасц!ла на Мядзельшчыне. Не-

зарубежныя студэнты выяз- 
джал! на працу у калгас. Асаб- 
niea не цярпелася першым доб- 
раахвотн|‘кам выехаць на бу- 
даунщтва гпянерскага лагера 
санаторнага тылу «Зубронак».

—  Мы былi шчасл|'выя, —  
усламжае студэнт-выпускжн 
падрыхтоучага факультзта 
Джордж Вайрэду Коф| (Га
на),— нал! камандз1р будауфча- 
га атрада Рыгор HiKi$apaBi4 

запрашу працаваць на аб’екты 
свайго студэнцнага атрада. Ра
зам са мной працавал1 савецжя, 
кубжсжя, афрьжансжя сту
дэнты з розных краж. Тут мы 
сустрэлюя са старажылам! бу- 
доулц ceaiMi старым! знаёмым!, 
савецжм! i в'етнамск!м! сту- 
дэнтам!. Нам горача фснуу ру- 
Ki добры сябра i слартсмен 
ветнамец Шам. Назаусёды за- 
памятаюцца студзнтам цёплыя 
словы лiToycKix сяброу, як!я 
BiTani нас на вулщах Втьню - 
са, дзе шмат помнжау арх!тзк- 
туры, г!старычных мясцж, ба- 
гатых рэвалюцыйным! трады-

i скакуны. За галоунага суд- 
дзю футбольных гульняу усе 
прызнал! студэнта з Ганы Са- 
музля Аджэя.

Аргажзатарам! культурных 
мерапрыемствау был! Марына 
Меляшкев!ч, кубшец Барыс Ла 
Сзрна, студэнт з Ганы Томас 
Ерза i Maniep Куйатэ Слмба- 
дзян. Тэта яны падрыхтавал! 
вечар «Моладзь свету у ба- 
рацьбе за Mip».

Самым таленав!тым кухарам 
аказауся кубжец Антонж Сан- 
час. Але не тольк! ён. Майст- 
paMi смачных абедау был! i Бэ
ла Мухаева, Ала Шась, Ала 
Канавалава.

Абуджал! лагер карот- 
Hifl, але частыя радыёга- 
зеты, што выходзш тут лад 
рздакцыяй Валодз) Дуваненк!. 
Ды наурад ц! перал!чыш усё, 
чым запомжлася Нарач. Был! 
i паходы, i кастры, i лодачныя 
гонк'1. А галоунае— там сжеяа 
Нарач, цудоуная Нарач! Бо 
яна зычыла нам здароУе i пос- 
пехау1..

Ул. ГАЛАЙША.

ВШШУЕМ, АБРАМ ЯФ1МАВ1Ч!
Гэтым! дням! доктару ф!з!ка-матэматычных навук, загадчыку 

кафедры ф!з1ка-матэматычнага факультзта прафесару Абраму 
Яф!мав!чу Турэцкаму споушлася 60 год.

Як i мнопя нашы спецыял1сты ф!з!к1 ён, выхаванец БДУ iMH 
Ул. I. Лен!на, куды паступ1у у 1925 годзе. 3 1933 года, пасля 
заканчэння асп!рантуры, вядзе педагаг!чную работу у розных 
навуковых установах Беларус!, а у пасляваенны час нязменна 
працуе f  нашым ун!верс!тэце.

Абрам Яф!мав!ч клапатлтва i старанна займаецца навукова- 
даследчай прадай. Яго увагу прыцягвае канструктыуная тэорыя 
функцый. У гэтай гал!не навук! ён стау адным з вядучых вучо- 
ных нашай кра1ны. За гады педагапчнай працы выхавау многа 
вучоных-ф!з!кау. У навуковым сем!нары пад яго к!раушцтвам 
усе гады ^дзельшчаюць не толью асптапты нашага ушверштэ- 
та, a i студэнты, асп1ранты з !ншых ВНУ рэспубл!к!.

Грамадскасць ун!верс!тэта, асабл!ва ф1з1ка-матэматычны фа- 
культэт ведае А. Я. Турэдкага як выдатнага педагога, адкры- 
вальнша важных для нашай прамысловасц! ф1з!чных з’яу, чула- 
га i душэунага таварыша.

Жадаем вам, Абрам Яф1мав!ч, новых плённых творчых по- 
шукау у гал!не навук!, добрага здароуя i floyrix год жыцця!

СВЯТА БЕРАЖЭМ.  
БАЯВЫЯ ТР

Герою Савецкага Саюза, гварды! кап1тану 
запаса, кандидату г1старычных навук Аляк- 
сандру Андрэев!чу Ф!л!монаву, у сувяз1 з 
днём танк!ста паступ!ла прыв!тальная тэлегра- 
ма, тэкст якой мы змяшчаем тж эй.

Дараге наш аднапалчан'т, Аляксандр Андрэев!ч! 
Мы, eoihbi, слаунай гвардзейскай тройчы ардэна- 
носнай часце, адзначаючы свята, рады паведамщь 
Вам, што мы, салдаты, сержанты i аф'щэры часц1, 
свята беражэм заваяваныя крывёю бацькоу гвар- 
дзейсшя традыцьй, равняемся на герояу-гвардзей- 
цау, вучымся у ix мужнаыу i адвазе.

Перадаем наша гвардзейскае прывстанне, жада
ем поспехау у рабоце. добрага здароуя!

Камандзср чашу.

калью разоу на футбольным 
noni лагера сустракалшя з на
шай жтэрнацыянапьнай фут
больная зборнай футбалюты 
турысцкай базы на Нарачы.

Жаданьш гасцям! был! тут i 
нашы студэнты. Цёпла сустра- 
кал! самадзейных артыстау У 
тянерсжм лагеры, у калгасах, 
у доме адпачынку, на турысц
кай базе i !ншых. Савецк!я i

МСТ У Р
Закончыуся цалшны се

местр 1965-га года. Доб
рую памяць пак1нул! на 
казахстанскай eSftvuii сту
дэнты вашага ун1верс1тэта. 
Усе аб’екты, пабудаваныя 
1м1, атрымал1 высокую 
ацэнку. Агульны кошт 
студэнцк1х пабудоу вымя- 
раецца л1чбай у 2 млн. 
100 тысяч рублёу. Узятае 
абавязацельства перавыка- 
нана на 700 тысяч рублёу.

Але байцы атрадау бы- 
л1 заняты не тольк! на бу- 
доулях. Пасля прыезду 
студэнтау у раёне ажывЬ 
лася палИыка-выхаваучая 
i культурна-масавая рабо
та сярод мясцовага насель- 
гйцтва. У калгасах, сауга- 
сах, на прадпрыемствах i 
будоулях студэнтам1 пра- 
чытана 88 лекцый, дадзе- 
на 83 канцэрты мастацкай 
самадзейнасц!. Ц1кава i ар- 
ган1завана прайшоу раён- 
ны фестываль студэнцк1х 
будаушчых атрадау.

Вял!кую дапамогу ака- 
зал1 студэнты школам па 
падрыхтоуцы да новага на- 
вучальнага года. На гра- 
мадсюх асновах адраман- 
тавана 10 школ, абсталя- 
вана 20 школьных кабше- 
тау, праведзена 40 ня- 
дзельншау па будаун!цтву 
стадыёнау i спартыуных 
пляцовак. У фонды б!бл1я- 
тэк школ перададзена

цыям!.

—  Тэта не горад, а сапрауд- 
ны музей пад адкрытым не
бам,— гаварыл! студэнты.

Разам з caseaKiMi студзнтам! 
актыуна удзельн!чал! у спарта- 
к!ядзе лагера i студэнты В'ет- 
нама, Кубы, афрыканск!х KpaiH. 
Адразу BbiHBinicfl таленты. 
Здольным! футбалштам! запзка- 
мендавал! сябе малitiCKin сту
дэнты. Нядрэнныя сярод ix ёсць

ЭААКЦЫЮ
4000 K H i r ,  рознае абсталя- 
ванне для гпянерск1х па- 
кояу.

Актыуным! аказал1ся 
студэнты i на уборцы но
вага ураджаю. Кал! у сау- 
гасах даявШся цяжкасщ, 
за штурвалы камбайнау се- 
.ni студэнты.

Выдатным! арган1зата- 
рам! праявШ сябе штаб1с- 
ты раённага атрада, члены 
КПСС, студэнты БДУ iMH 
Ул. Ленша Вас1ль Чума- 
коу, Уладз1м!р Вял!чка, 
Валянщн Гладыша^'.

Райком партьп, райвы- 
канком i вытворчае упрау- 
ленне выноЛць падзяку 
студзнтам за дапамогу, 
аказаную сельскаму бу- 
даушцтву. Мы задаво
лены ix работай. Спадзяём- 
ся, што студэнты-будаушш 
прыедуць да нас i на на- 
ступны год.

Чакаем вас, дарапя та- 
варышы. Да новых цалш- 
ных сустрэч!

Першы сакратар Ча- 
паеускага РК КП Ка
захстана.
А. БАИБУЛАТАУ,.

Старшыня райвыкан- 
кома.

«А. МАРЦ’ЯНАУ .
Ыачальшк вытворчага 
упраулення

(С. КАЗАНЦАУ).

Вас кл!чуць спарты уны я пляцоук1.

г- - - - - - - Ё С Ц Ь  З А М Е Н А ! - - - - - -
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Штодзённа спартыуныя за
лы ушверЫтэта запаунякщь 
аматары спорту. Большасць з 
ix — першакурсшкс Нядауна у 
спартыуным зале галоунага 
корпуса адбьшся спаборнщтвы 
студэнтау перших курсау па 
валейболу. Ужо на першых 
xeiAinax сустрэчы жаночых 
команд матэматычнага i фн 
3i4Haza факультэтау балель-

щчык1 апладыравал1 перша- 
курсмкам матэматыкау, як /я  
даб1л1ся nepanozi над ф1з1кам1 
з лЫам 2:0. Шдавочна, гэтая 
команда занесла аб сабе як аб 
кандыдаце на «золота».

Так i здарылася.
Па шляху да вышэйшай сту

пенью першынства спортсменке 
з матфака у пауфшале пера- 
магл1 беёлагау з лекам 2:0.

Я к  у р о д н у ю  с я м ю
—  Глядзц сынок, старайся, вучыся так, каб мы, бацып, 

радавалкя, на цябе гледзячы. Слухам ceaix выкладчыкау, як 
нас, бацькоу. Будзь чалавекам!..

Першая лекцыя. l(i ж можна забыцца пра тэты урачысты 
момант, пра тэты нейкт асабл!вы настрой на душы. I нездар- 
ма, вщаць, здрыганулася рука, выводзячы назву першай лек- 
цьп ва ушвереггэце. Гэтак, мус1ць, п1салася самая першая 

кволенькая лДара у першым класе многа, многа вёснау таму 
назад.

А уперадзе гарачыя дн!, студэнцк1я клопаты, хваляванн!, 
напруж аная праца. Але галоунае тое, што j нас, першакурс- 
Hixaf, прынял1 у студэщ кую  сям’ю, як у сваю родную.

Ю, ГОЛУБ, 
першанурсн!к ф'тфана.

У феноле нанесле паражэнне 
спортсменам геафака з лекам 
2 :0.

Такслс чинам, валеТеба.истке 
матэматычнага факультзта у 
л'еку лепеиых сярод команд пер
шых курсас].

Спаборшеутва у мужчин ад- 
значалася лсеншай вастрынёсе 
с'етуацьей. Команда ф1зфака за
няла переееае месца, геафака— 
другое.

Прайшоушыя спаборнщтвы 
выявил многа таленавётай мо- 
ладз'с. Тэта студэнтке з матэ
матычнага факультзта Л. Ан
тонова, В. Траф1менка, О. Ке- 
рылава — усе яны першараз- 
роднщы. У спесе лепеиых такса
ми Н. Савачксна i Л. Новы  з 
беяфака.

Сярод мужчин мацнейшьцй 
аказалсся Ю. Маракулен е 
Л. Твердамет. Юра мае пер- 
шье разрад, член зборнай юнац
кой команды рэспублШ па ва
лейболу.

Ю. АГАРАДН1ЧЭНКА.
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Рэдантар А. А. ЛОЙКА.
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