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ПАСЛЯ П ЕРШ АГА  
3 В А Н К АПрайшоу роуна тыдзень, кал! першы званок абвясщу аб пачатку новага навучаль- нага года.Семшары, практычныя за- нятк1, курсавыя работы, се- cii, каншулы. А  пасля зноу семшары, cecii... Нялёгю шлях да дыплома, як! са- прауды скажа, што ты чала- век з вышэйшай адукацыяй. Але студэнт у час вучобы менш за усё думав аб дипломе. Аб гэтым у яго нават i часу няма думаць. ПаглядзР це на BepxHi здымак. Аб чым думаюць студэнты-перша- KypcHiKi $i3i4Hara факультэ-

та? Яны захоплены лекдыяй Марьи Афанас’еуны Сокала- вай. У  ix галовах перапля- таецца i становщца на сваё месца мноства лЬ нш, адрэзкау, формул, на яюх заснавана начартальная геаметрыя. I гэтыя лши i адрэзю набываюць форму таго, што цябе акружае пау- сядзённа...Праз пяць гадоу людз!, як!я глядзядь цяпер з фата- графи — тэта высокаадука- ваныя спецыялшты, гаспада- ры сваёй справы, паунапрау- ныя будаушю камутстычна- га грамадства.
Т  О  Л  Ь  К  I 

Н А Л  Е  Р  А ДПачауся новы навучальны год. Для нашай ушверштэцкай камсамола, як i для усяго савецкага народа, тэта год асабл1вых намаганняу—ён юбшейны. Сустрэць 50-годдзе Саведкай улады 
CTapaHHbiMi nocnexaMi у вучобе, павы- шэннем аеабштай адказнасц! за удзел у грамадсюм жыцц!—доуг кожнага камсамольца-студэнта. У  гэтым Ki- рунку ужо зроблена нямала. 1дучы насустрач юбшею саведкай KpaiHbi, кожны калектыу, кожны камсамолец 
aca6icTa уносщь свой пасшьны уклад у агульиую справу будаунщтва каму- шзма. Акрамя напружанай вучобы i навукова-даследчай дзейнасдд якая з кожным годам усё болыи i больш па- шыраецца, для нашага камсамольца стала ужо звычаем удзельшчаць i у трэц!м гадавыга семестры—працоу- ным. Не паспеу закончыцца друг! навучальны семестр—а у какйтэты кам- самольеюх аргашзадый адна за ад нон паступаюць заязы, у як!х жадан- не i просьба паехаць у далёкую Уральскую вобласць, у c!6ipcKyio тайгу, на будоул! Беларус!. Жадаю- чых прадаваць многа. Адб!раюцца да- стойныя. Так было ! у гэтым юбшей- ным годзе...Прайшло лета. 3 розных куткоу 
KpaiHbi вяртаюдца студэнты у аудиторы!. Еадзёрым, узмужнелым, iM ёсць чьш ганарыцца. Пабудаваны дзесятга дамоу, прачытана многа лек- цый. А  колью працоуных паглядзела выетуплеиш мастадкай самадзейиасц!! Усяго не перал!чыш. Адным словам, камсамольцам ун!верс!тэта ёсць аб чым рапартаваць 50-гадовай краше.Пачыкаецца новы навучальны семестр. Для першакурсшка ён першы. Мы верым, што новае малодшае па- пауненне камсамольцау падхоп!ць нашы лепшыя традыцы! i прынясе нешта новае, сваё, з першых дзён на- вучання пойдзе у нагу з камсамоль- цамйстаршакурсшкам! i гэтым самым узн!ме яшчэ вышэй сцяг усёй нашай ушверштэцкай камсамол!!.Дараг! першакурсшк! Наперадзе у цябе пяць гадоу вучобы, змаганняу i цяжкасцей. 1дз! наперад, толью на- перад! Няхай скептыцызм i недавер’е стануць TBaiM злейшым ворагам. Смя- лей уключайся у грамадскую работу, будзь неадступным перад няудачамь Прада i калектыу—твае лепшыя сяб- ры. 3 табой твой старэйшы брат — старшакурстк, камсамолец.КамИэт камсамола.

падрыхтоуы усяго савецкага народа, прагрэйу- нага чалавецтва свету да слаунага юбшею Саведкай улады— 50-годдзя Вялшага Кастрычшка.Увесь справаздачны пе-

павшен змяшчаць у саое глыбою анал1з работы пар- тыйнай аргашзацьн, яе форм i метадау, дзелавую крытыку, прадуманыя пра- пановы. Да падрыхтоую даклада i праекта пастано-

здач, каб уключаць у работу справаздачных сходау  ̂ycix камушстау, пачынаю-  ̂чы ад партийных груп да  ̂усёй партыйнай аргашза-  ̂цьн ушв ер штата. ^Трэба замацаваць кадры |
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ВАЖНАЯ ПАЛ1ТЫЧНАЯ ПАДЗЕЯ
пирыяд партынныя аргашза- цьп знаходзшся лад уз- дзеяннем рашэнняу XXIII з’езду Камунктычнай пар- тьп Савецкага Саюза. Ажыц- цяуляючы паетановы з’езда, пярв1чныя партыйныя арга- шзацьй накапш вопыт Еа уиутрыпартыйнай i .масаВа- палйычнай рабоце. Глыбо- ка праанал1заваць накоплены вопыт, усё новае у рабоце партийных аргашза- цый, зрабщь з гэтага на- лежныя вывады на буду- чае— вось адна з важней- шых задач справаздачна- выбарчых сходау.У цэнтры уваи партийных аргашзацый будуць стаяць пытанш падрыхтоу- к! да сустрэчы 50-годдзя Вялшай Еастрычшцкай са- цыялштычнай рэвалюцьп. Яны naBiHiibi заняць цэнт- ральнае месца як у дакла- дах справаздачна-выбарчых сходау, так i у спрэчках камушстау. Але, каб сходы прайнш на высок!м цэй- ным i аргашзацыпным уз-

вы неаоходна прыцягнуць шырок! актыу камушстау партыйнай аргашзацьп. Толып так! падыход да падрыхтоую справаздачнага даклада дасць магчымасць зрабщь яго больш аб’ектыу- ным, мэтанашраваным i дзейсным, што, безумоуна, выкшча ажыуленыя спрэч- кт, у ходзе як!х камушсты глыбока ускрыюць усе ие- дахопы унутрыпартыпнай работы, а таксама наме- цяць шлях! яе шшяпшэЯня.На сходах павшны быць створаны абставшы адкрк- тай размовы. А тэта зале- жыць ад прадуманай работы як прэзщыума схода, так i ад аргагпзаванасц! усяго калектыва.На справаздачна-выбарчых сходах неаоходна даць ацэнку работы партгрупорга i у партгруп у цэлым. Менав!та, яны з’яуляюцца цэнтрам унутрыпартыйнай работы сярод студэнтау.У цяперашн! час у партыйнай аргашзацьп ушвер- с‘1тзта нал!чваецца 11 пяр-

IIсакратароу, як!я маюць на- лелшы вопыт партыйнай работы. Удзельнпп сходау пав!нны з усёй адказнасцю падыходз!ць да вылучэння кандыдатау у склад юрую- чага актыву, забяспечыць прыход да idpaynipTBa Taidx таварышау, ягля здольны унесц! нешта новае i ка- g рыснае у работу аргашза- у цьй. Гэтага молена дасяг- нуць тольк! у абстав!нах прав!льнага ужывання дэ- макратычных норм пры выборах юруючых партийных органау i ажыццяулення камушетам! CBaix правоу.Справаздачы i выбары у партийных арган!зацыях— важная палтш н ая падзея у леыцц! ушверйтэта. Па- спяховае ix правядзенне яшчэ больш павыещь пра- цаздолытасць пярв!чных партийных аргагпзацый, узмоцгпць ix уплыу на шматграннае леыццё yni- версттэта.
А. Ш КУЛЕУ, 

намесн1н сакратара 
парткома па 

аргашзацыйна- 
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Кожны год БДУ iMH У. I. 
JleHiHa папауняецда усё но- вай ! новай моладдзю, яе ста- нов!цца усё больш i больш. Наш ушверытэцю гарадок шырыцца, расце. Толью за апоштя гады побач з новым галоуным корпусам вырас будынак ф!з!чнага факультэ- та, па-сучаснаму абсталява- ны, прасторны i утульны. Але i тэта не усё. На нашых вачах нараджаецца новы больш магутны брат-будынак ушверейэцкага гарадка — корпус xiMinHara факультэта. Ён пакуль што яшчэ у пя- лёнках рыштаванняу. А  прой- дзе час—i аднойчы у верас- нёусю дзень ён падасць свой першы здаровы, радасны го- лас—голас шчасл!вай сту- дэнцкай моладз!.

Фота А. К АД ЗЕТА.
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« Б Е Л А Р У С И  УН1ВЕРС1ТЭТ» 8 верасня 1967 года.
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П Р О С Т А  НЕ  В Е Р Ы Ц Ц АЦяжка паверыць нават сёння, што я з’яуляюся студэнтам ушвератэта. Не верыцца, што я слу- хаю цшавыя лекцьп най- больш вядомых вучоных- 
xiMinay нашай Беларусь жыву сярод ташх жа як я, улюбёных у xiMiro, студэнтау, спрачаюся, хаджу на лекцьп.Пры паступленш ва ушверсИэт мне давялося здаваць тольш адзш экзамен: я медалшт. Канеш- не, аб xiMinHbiM факуль- тэце утверйтэта я марыу дауно, яшчэ у школе. I не проста марыу, — рыхтавау- ся. XiMiH была самым лю- 
6iMbiM MaiM прадметам. Яна давалася мне лёгка. Люб1у рашаць складаныя заданы, перачытвау многа кнЯ, я т я  нават нс уклю- чалшя у школьную пра-

граму i дзе было многа розных цшавых фактау з жыцця вядомых xiMiKay, нашых i замежных. Але найбольш за усё я захап- ляуся xiMiHHbiMi доследа- 
Mi. Практычныя занятт па xiMii, яшя мы праводзь Л1 у школе—тэта мае лю- б1мейшае «xo66i». Цяпер жа, ва ушверштэце, я ат- рымау вялШя магчымасщ на усю сваю моц займац- ца xiMiflft. Багатыя лаба- раторьн, выдатна абста- ляваныя каб1неты — усё тэта радуе i натхняе на працу. Ужо цяпер я зна- ходжуся у захапленш ад лекцый па неаргашчнай 
xiMii, матэматыцы. А  што яшчэ наперадзе! Цяжка нават выказаюць маю першую радасць i захаплен- не.

Я. СК А К О УСК 1.
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Д О Б Р А Я  
З А Д У М А

3 кожным днём усё бл1жэй i 
бл1жэй падыходзщь да нас 
знамянальная дата— 50-годдзе 
Вялшай Настрычнщкай сацыя- 
лштычнай рзвалюцьй. Усё лап- 
шае, што дасягаецца нашым 
народам, прысвячаецца гэтаму 
юбтею.

Студэнты ф1з1чнага факуль- 
тэта, напрыклад, горача узялН 
ся за цшавую справу— ства- 
рыць у сябе на фанультэце 
фотавыстауку. У  гэтай выстау- 
цы будзе адлюстравана жыццё 
факультэта, яго nocnexi i да- 
сягненн1. Значнае месца будзе 
адведзена трэцяму працоунаму 
семестру, яш праведзен ф!зфа- 
кам у гэтым годзе на самым 
дастойным узроун!.

К. АНДРЭЕУ.

Нядауна у сям! Валянц1ны 
Макимауны Бурмашнай, камен- 
данта xiMKopnyca ушверсггэта, 
адбылася хвалюючая падзея — 
прыйшло п1сьмо з Ханоя, ад вы
ну скшка Б Д У  Чан Хан Мая. Ва- 
лянцша Макимауна была бяз- 
межна рада— шбы ад сына 
прыйшоу nicT.

— Два дш мы чытал! яго 
yciM гуртам, — гаворыць усхва- 
ляваная жанчына.

Знаёмства з Чан Хан Маем 
адбылося два гады назад на во- 
зеры Нарач у час летшх каш- 
кул, дзе Валянц1на Макамауна 
працавала касцяляншай. 3 таго 
часу пачалося сяброуства, цес- 
нае i непарушнае. Як свайго сы
на, заусёды сустракала яна в’ет- 
намскага хлапчука. Гасцшна за- 
прашала на чай. Шмат гаварыл1 
пра далёкую радз!му Чана, аб 
барацьбе в'етнамскага народа. I 
кожная такая сустрэча, кожная 
гутарка заканчвалася адной дум- 
кай: в’етнамсш i савецт на
род будуць навечна разам у ба
рацьбе супраць 1мперыял1стыч- 
ных агрэсарау.

Чан Хан Май — сцшлы i вет- 
л!вы малады чалавек. Ён вель- 
Mi любщь савецшх людзей. Ся
род яго сяброу нямала белару- 
сау, р устх. Разам рыхтавалтя 
да заняткау. Разам хадзШ у т -  
но. Але настау час развИання. 
У  руках ужо дыплом выдатшка.

Цяжка перадаць растанне па- 
жылой жанчыны Валянцшы 
Макамауны Бурмакшай i тако-

ПАМЯЦЬ СЭРЦА
га добрага, роднага Чан Хан 
Мая. Стомлены, ён прыбег да ix 
дамоу i апусщу галаву:

— Выязджаю я, Валянцша 
Макимауна...

Прайшоу некаторы час. I  вось 
з Ханоя тсьмо. Сэрца усё ж па- 
мятае тое, што некал! было да- 
pariM i ташм засталося назау- 
сёды.

Шя£Эй мы друкуем .rid  вы- 
пускшка ф1зфака нашага уш- 
верытэта Чан Хан Мая.

«Добры дзень, паважаная Ва- 
лянщна MaKciiwayna! Хачу паве- 
дамщь Вам, што я ужо прыехау 
на Радз1му. Яш  я шчасл!вы, ка- 
л1 зноу бачу сваю родную зям- 
лю праз пядь гадоу! Цяпер наша 
зямля намнога змятлася. Ад 
гранщы да Ханоя мы ехал! на 
аутобуеах ноччу, каб пазбегнуць 
нападу амерыканстх самалётау. 
Пры святле месяца CBaiMi ва- 
чыма мы бачылц як амерыкан- 
с т я  самалёты бамбШ нашу род
ную зямлю, маеты, сёлы, чыгун- 
ку... Ванна ужо пракащлася па 
yeix кутках нашай Радз1мы, але 
в'етнамст чалавек не зломлен. 
Народ майго краю, як i раней, 
спакойны i упэунены. Людз! зау
сёды жартуюць, смяюцца, пяюць 
i заусёды гавораць аб перамозе 
над амерыкансшм1 arpacapaMi, 
аб будучым.

Прыехаушы у Ханой, я вель-

Mi здз1в1уся. Ханойцы спакойна 
щуць на работу, а вечарам, пас- 
ля работы, яны гуляюць па ву- 
лщах. У  парку, у шнатэатры, у 
рэстаране поуна людзей, шбы 
здауна няма вайны. А  кал1 аб'- 
яулял1 трывогу, был1 чутны 
узрывы бомб, ракет, залпы ба- 
тарэй нашых зенИчыкау i гул 
самалётау. 3 дня, кал1 я прыехау 
у Ханой, да гэтай пары на тэ- 
рыторьй Д Р В  было 36iTa болып 
трыццац! амерыканск1х самалё- 
Taji. Пасля трывог! вул1цы Х а
ноя зноу заполнены людзьм!, як 
бы шчога не здарылася.

Паважаная Валянц1на Максь 
мауна! Прыехаушы у Ханой, я 
часта успамшаю Савецт Саюз. 
Пакшуушы С С С Р , нас HiKO.ni не 
пакте пачуццё «мпатьй да са- 
вецкага народа, ям  горача пад- 
TpbiMnieae в'етнамст народ у 
яго справядл1вай барацьбе су
праць нашага агульнага вора- 
га — амерыканешх агрэсарау.

Пяць год мы ж ь т  у Савец- 
т м  Саюзе. Тэта час вялшай ра- 
дасц1 i дружбы. У  маёй душы 
назаусёды захаваецца глыбокая 
падзяка савецкаму народу за 
вял!кую дапамогу нашай РадзР 
ме i aca6icTa мне у вучобе i 
жыцц1.

У  гэтым шсьме я яшчэ раз 
хачу выказаць сардэчную удзяч- 
насць рэктарату, MaiM паважа- 
ным прафесарам, выкладчыкам 
i yciM супрацоун1кам yHieepci- 
тэта, я т я  аказал1 мне вял1кую 
дапамогу у вучобе, flani мне вы
сокую савецкую адукацыю.

Нарэшце, жадаю aca6icia Вам 
вял1тх поспехау у рабоце, моц- 
нага здароуя i шмат шчасця у 
жыцц1.

Перадайце, кал1 ласка, npbiBi- 
танне MaiM савецтм i в'етнам- 
cKiM сябрам, я т я  вучацца у 
горадзе MiHCKy, ад мяне. Шшы- 
це, Kani ласка. Чакаю адказу. 
Да пабачэння!

Чан Хан Май».

Дэлегацыя Б С С Р  на III студэнцгБм традыцыйным свяце песш у горадзе Тарту.

ПА Н О В Ы Х  А Д Р А С А Х
Свежая вераснёуская ранща. Яшчз не паспела узыйсц1 сон- 

ца, як да ушверсПэцкага гарадка з жтэрнатау i розных нуткоу 
горада пацягнул1ся студэнты, з туга наб!тым1 рукзакам!, у рабо
чей вопратцы. I тольк1 першакурснш1 ды дыпламанты у гэтую 
ранщу 1шл1 з канспектам1 i, в1даць, з зайздрасцю паглядал1 на 
тых, каму прадстаяла паехаць у калгасы i саугасы М1ншчыны, 
каб прадоужыць трэц1 працоуны семестр. Чуюцца necHi, радас- 
ная гутарка. Адна за адной пад’язджаюць налгасныя машыны, а 
студэнтау, здаецца, i не меншае. Да парадных дзвярэй цяжка 
прабщца. I не дз1уна: yHieepciTST камандз1руе на налгасныя па- 
neTKi каля трох тысяч студэнтау. У  большасш тэта друпя, трз- 
yifl i чацвёртыя курсы.

У гэтым, габшейным годзе на палях Benapyci ураджай— на сла
ву. Давялося паехаць на дапамогу калгасам нават i тым, хто 
працавау у час летняга адпачынку у складзе студэнцк1х будау- 
HiHbix атрадау. 3 аднаго тольш фшалаггчнага факультэта адка- 
мандз1равана у калгасы i саугасы 4 50  чалавек, у ix складзе два 
будаунгчыя атрады (па 26 чалавек), яшя працавал1 на будоу- 
лях Слуцкага i Мшскага раёнау.

Яшчэ больш студэнтау пасылаюць ф1з1чны (6 0 0  чалавек) i 
матэматычны (5 1 0  чалавек) факультеты. Аб’екты працы у сту
дэнтау гэтых факультэтау самыя розныя. Трэба пабудаваць 
жылыя дамы у калгасах «РаЫя» i «Прауда» Дзяржынскага раё- 
на, KapoyHini у калгасах «Бальшавш» i !мя Чкалава Старобш- 
скага раёна.

Студэнты будуць працаваць на будоулях бальнщ, школ, клу- 
бау— на самых розных аб’ектах. I усё ж галоуны фронт дзейнас- 
pi у BepacHi месяцы— тэта бульба.

Студэнты ужверштзта раз’ехалюя. Цяпер у ix самыя розныя 
адрасы. HonbmbCKi раён, Чэрвенсш, Мядзельск!, CnypKi, горад 
Дзяржынск... Мшскай вобласц!.

С. КАЛЕНК0В1Ч.

[Т ЯТАГА лшеня, золкай ра- нщай, з двара ун!верс1тэц- кага гарадка выйшла цэлая ка- лона аутобусау. У аутобусах— 220 удзельшкау мастацкай са- мадзейнасц! ун1верс1тэта. Даро- га ляжала у Эстон1ю, у горад Тарту, дзе яашы студэнты павлины был1 1прадста'ул»ць сту- дэнцкую Беларусь на III сту- дэнцкш свяце necHi, якое прэходзша лад дэ:В1зам «Гау- дэамус iriTyp». Народная хара- вая капэла, Народны аркестр народных дастурмеитау, ансамбль, эстрадны аркестр у т - 
BepiciTSTa павданы был! абара- няць гонар .беларускгх студэя- тау на гэтым дз1ВО|СНым свяце.Мы ведал!, што Эстон!я — рэспублжа necHi, i таму упар- та рыхтавал! свае канцэртныя праграмы.Добрым экзаменам для пра- Bepxi нашай падрыхта.ванасц! да свята быу праведзены раней фестываль самадзейнага мастацтва, дзе яашы калекты- вы атрьгмал! дыпломы I i II ступеш за паспяховае выступление i цудоуяае майстэрскае выкананне. Тэта надавала нам яшчэ большую упэуненасць у ова!х смах. Не вьшадкова у Тарту мы ехал! з выдатным! настроем. Гучал! песн1, музыка, жарты... Па дарозе некальк! разоу спынял1'ся, захаплялшя нашай беларускай прыродай, фатаграфаваляся ! нават танцевал! на шашы «летку-еыьку».Першым вялжям прыпынкам на нашым шляху быу стара- жытны горад Пскоу. Тут 1МЫ начавал!, а усю першую па- лову дня 6 лшеня /мы прыевя- ц ш  агляду /выдатных noMHi- кау старога i разам з тым ма-

ладога горада. А затьим—зноу у дарогу.Па яейшх спачатку незау- важальных, а пасля у,сё больш адчу.вальных прыкметах мы зразумел!, што едзем па зя.мл1 другой /рэспубип/к!, што вель- Mi хутка адбудзецца сустрэча з нашым! эстонским! /сябрам!.I вось, вечарам 6 л!пеня на плошчы, перад гарадской ра- тушай, спын!л!ся нашы аутобусы. Нас сустракал! эстояск!я студэнты i арганязатары свята.

ху» i проста на хаду, на шашы, кжулюя у танцы усе удзельшю нашага ансамблю. Незвычайнае, цудоунае шэеце паказал! удзельнж! фестивалю necHi. I вось голас ся/хпты- сяч.нага аб'яананага кору. Зда- валася: мы тра/п̂ л! у казку.Добрую песню любяць усе. Яе нельга не любщь. Яна гаворыць аб тым, што хоча ве- даць чалавек, што ён адчувае, што бачыць. Многа песен гуча- ла над горадам Тарту, але, ка- Л1 студэнты выконвал! свой старажытны riivi« «Гаудэаму/с !птур», усе гледачы устал! !, нягледзячы на пякучае лет.няе сонца, зиял! галауныя уборы. Ды’рыжыравал! — вядомня са- вецк!я музыканты i кампаз!та- ры. Сярод ix — народны ар- тыст С СС Р  Густау Эрнесакс, заслужаны дзеяч мастацтвау Рыхард Рытсшг, заслужаны дзеяч мастацтвау Р СФ СР Ры- гор Сандлер, заслужаны ар- тыет БССР Аляисандр Бш!-
НАС ПЕСНЯ У ДАРОГУ ПАКЛ1КАЛАи7 лшеня — дзень рэпеты- цый. Кожны калектыу рыхта- вауся з вялш»! старанием.Самае галоунае пачалоея 8 лшеня. У тэты дзень з самай рэнгцы да песеннага поля спя- шал!ся жыхары Тарту. Талша i MHorix дашых гарадоу П'ры- балтык'ь Гледачоу сабралася не менш, чым 50 тысяч.А што раюшася на вулщак! Усе дэлегацьп рухал:ся стройным! яркiMi калонам! па бяс- концаму жывому ,кал!дору, як! утварыл! жыхары Тарту. Эстонцы .сустракал! гарачым! апла/дьисментам! кожную дэ- легацыю i ч,ул! у адказ necHi аб дружбе, аб 'маладосц!.Наша дэлегацыя скандыра- вала: «Няхай жыве Тарту!», «.FIipbieiTaHHe Эетонп!». I у ад- каз чулшя шчырыя словы у наш адрас на эстолскай мо.ве,
Капэла заепявала «Ля/BOHi-

б!н i шшыя.Н!кол! не забыць факеяьнае шэеце .вечарам 9 лшеня. Вог- неная рака працягнулася на паутары юламетры. I зноу гу- чала музыка i песн!, зноу у гэтую /ноч танцавал! i вееялш- ся студэнты.Трэба аддаць пэунае ScTOHii. Песню у ix любяць i /паважа- ющь. I нам было неяк Tpoxi зайздросна, што гэтае свята было аргангзавана у ix, а не у нас.HacTyniy дзень ад’езду. 10 лшеня ранщай мы выязджал! з гэтага цудоунага горада, з незабыу.нага свята meoHi. Да пабачэння, Тарту! Мы Himnj не забудзем цябе! Мы велым1 хоча/м сустрэцца з TBaiMi сгу- дэнтам! на нашай беларускай зямл!. I тэта будзе, .мы дача- каемся гэтага! Трэба толью захацець!
Ф. Л1УШЫЦ,
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«БЕЛ АРУСК 1 УН1ВЕРС1ТЭТ* 8 верасня 1967 года.

У  Б Р А Ц К А Й  
К  Р А  I Н  Е

« Белым
шахцёрау.

да твару нашым студэнтам вопратка славацк!Х

Д  БМЕН студэншти бу- даун1чылп атрадам1 з’яуляецца важным срод- кам умацавання дружбы i супрацоунщтва па- хпж студэнцкай мо- ладдзю KpaiH сацыялктыч- нага лагера. У гэтым годзе наш ушверснтэт наюравау студэнцю будаушчы атрад у Чэхаславацкую сацыялп стычную рэспублшу. Пра- грама знаходжання у ЧССР была наступнай: 30 дзён правы i 15 дзён адпачынку i экскурсы па кра1не. 28 чэрвеня наш атрад выехау

з М1нска, i 30 чэрвеня мы ужо бьш на месцы.Працавал1 студэнты у саугасе, у г. Гандлёзе, яю размешчан у 65 юламетрах ад Банска-Б1стрыца. Ганд- лёва—шахцёрсю горад з 18- тысячным насельшцтвам. Нягледзячы на такую пра- фес1ю, тэта вельм1 утульны i прыгожы горад. Трэба аддань належнае яе йшха- рам, яюя вельм1 старанна прыб1раюць вул1цы, парю, скверы.Мы прыехал1 якраз у той час, кал1 зацв1тал1 ружы, i усе вул1цы патанал1 у ярка-
СПАРТЫУНЫЯ ГАРЫ30НТЫКожны год са сцен ушверштэта выходзяць сотш спецыял1стау розных прафесш: б1ёлап, псторыкц ф1з1к1, журналюга. У ix на гру- дзях упершыню заззяе хскравым! промням! значок выпускнша вну. А  побач з гэтым знач- кром красуецца i друп. «Майстар спортуСС С Р » цх «I разрад». Тэта вы можаце уба- чыць амаль на кожным пятым студэнту, яю за- кончвае наш утверср 

т эт . Так, амаль кожны пяты студэнт БДУ — спартсмен-разраднш.Ун1верс1тэт не тольк1 школа навуковых кад- рау але i кузня, дзе ф1з1чна загартоуваецца моладзь. 1350 юнакоу 1 дзяучат займалася у Mi- нулым годзе па 23 Bi- дах спорту. Усе чатыры спартыуныя залы был1 кожны дзень заполнены студэнтамР Тут — май- стры спорту i тыя, хто упершыню прыйшоу у секцыю.Канешне, нялёгка спалучаць вучобу i спорт. Але для, тых, хто хоча быць загарта- ваным, нужным, тэта толью. прынос1ць ка- рысць. Як прав1ла, студэнты, як1я займаюцца фхз1чнай культурай i спортам, добра вучац- ца.Беларуск1 дзяржау- ны ушверсИэт уносхць вял1к1 уклад у развщцё ф1з1чнай культуры i спорту нашай рэспублР 
Ki. Спаборнщтвы сярод вышэйшых навучаль- ных устаноу паказалх, што спартыуны калек- тыу утверштэта займае ганаровае месца разам з таюм моцным калек- тывам як 1нстытут ф1з- культуры.Вось прыклад. У  мР нулым годзе каманда шашыстау нашага унР верс1тэта у лшу шас- наццац! мацнейшых

трапша у ф1нал спабор- тцтвау вну Савецкага Саюза. Сярод удзельнР кау нал1чвалася 30 майстроу спорту. Тэта ужо гаварыла аб тым, колькх адказнасц1 было у нашых спартсменау. У  ix былх моцныя са- пернш1 — каманда Хар- каускага дзяржаунага ун1верс1тэта, Адэскага тэхналагхчнага х Казан- скага шжынерна-будау- шчага шстытутау. У самым цяжюм матчы, з адэс!там1, шашысты БДУ атрымалх перамо- гу з лхкам 3,5:2,5. На- рэшце фшал: Б Д У — Горкаусю дзяржауны ун1верс1тэт. Так, нашы спартсмены упершыню у г1сторых стал1 чэмгаё- нам1 Савецкага Саюза сярод вну. Тэта вялшая заслуга спартсменау ун1верс1тэта 1 упершую чаргу двухразовай чэм- п1ёнк! Беларусх Лены Сорюнай, чатырохразо- вага чэмшёна С С С Р  сярод юнакоу Анатоля Гантварга, чэмшёна Бе- ларус1 сярод студэнтау Уладз1м1ра Бяглеускага i 1ншых. Характэр- на тое, што усе яны матэматыю. Нез- дарма ж матэматыч- ны факультэт назы- ваюць факультэтам шашыстау. Таму перад першакурсншамРспарт- сменам1 гэтага факуль- тэта стащь вял1кая i га- наровая задача— утры- маць гэтую слауную традыцыю.Мы яшчэ ганарым- ся тым, што выкладчык кафедры ф1звыхавання, трэнер секцьп клашч- най барацьбы В. Фефе- лау стау залатым пры- зёрам на Чацвёртай юбшейнай спартаюядзе народау С С С Р  па гэта- му вхду спорта.Бадай ншол1 спартсмены ушверштэта не даб1вал1ся так1х поспе- хау, як за апошн1я гады. Трэба сказаць, што

ix становщца усё больш 1 больш па колькасщ i па якасцрДобры старт узяла парашутная секцыя. У яе яшчэ мала заслуг, але тое, што за адзш год лхк спартсменау секцьп павял1чыуся амаль у тры з паловай разы, даказвае, што па- рашутысты Б Д У сур’ёз- на настроены да адказ- ных паядынкау пад бла- штным купалам неба.Нямала сярод былых выпускншоу, я и я  па- мнажал1 спартыуную славу у т вер си эт а , тых, хто i зараз не парывае сувяз1 са спортам. Ула- дз1м1р Траф1мав1ч Вод- иеу, намесн1к дэкана ма- гэматычнага факультэта, у час вучобы займауся веласшедным спортам. У яго першы разрад. ё н  i цяпер прымае удзел у судзейскай калегп у час спаборнщтвау веласше- дыстау. Тэты cnic пра- даужаюць кандидат ri- старычных навук У. ЦР ток, у якога першы спартыуны разрад па лёгкай атлетыцы, Л. СтанР шэускд кандыдат х1м1ч- ных навук, майстар спорту па клашчнай ба- рацьбе, асп1рант матфа- ка М. Антанев1ч i шмат шшых.Вельм1 цяжка пераль чыць усё тое, што зроб- лена кафедрай ф1звыха- вання, спартсменам1... Тры гады аапар займа- юць першыя месцы у рэспублщы секцыя мас- тацкай пмнастыю, якой 
Kipye 1рына Уладз1м1- рауна Бедакурава, ка- лектыу зборнай ушверсь тэта па плаванию, спартыунай г1мнастыцы (жанчыны). Па велас1- педу (жанчыны) БДУ трымае трэцяе месца сярод спартсменау тавары- ства «Буравеснж».За мшулы год выха- вана адз1наццаць майстроу спорта, дзевятнац- цаць кандыдатау у май-

чырвоных кветках. Нам тэта вельхп спадабалася. Але яшчэ больш мы был1 ура- жаны ад гасцшнасю i цеп- лын1 сэрцау яго жыхароу.Нас сустракал1 i прымал1 тут як родных. За месяц знаходжання у гэтым гора- дзе у кожнага з нас з’явь лася много добрых сяброу i таварышау.Жыл1 мы у 1'нтэрнаце гор- нага прафес1янальна-тэхн1ч- нага вучыл1шча, i амаль штодзённа на працягу месяца нас наведва.ш не адзшю, а дзесятк1 мясцовых жыхароу. Тэта был1 прамысловыя i сельскагаспадарчыя рабо- чыя,. штэлшенцыя, студэнты, навучэнцы школ, ву- чыл1шчау... Прыходз1л1 яны да нас па розных пытаннях: паслухаць нашы песнц паг- глядзець на танцы, пагава- рыць аб жыцц1 у Савецю'м Саюзе, аб нашых уражан- нях на ix роднай зямль Вельм1 часта i мы па ix за- прашэнню наведвал1 кватэ- ры мясцовых жыхароу.Усюды, дзе б hi был1 нашы студэнты, яны адчувал! цеп- лыню i павагу чэхаславац- ккх сяброу. Па 1н1цыятыве К1.раун1цт-ва шахты i саугаеа для нас была арган1завана двухдзённая паездка-экскур- ciH на Араускае возера, недалёка ад гранщы з Поль- скай Народнай Рэспубл1кай.Па зацрашэнню шахцёрау мы наведал! мясцовую шахту, гутарыл1 з актывам Саюза моладз1 Чэхаслава-
Kii.У працоуны перыяд знаё- М1'л1ся мы з гаспадаркай саугаса, яго матэрыяльна- тзхшчнай базай, з харак- тарам працы i адпачынку рабочых. У адз1н з выхад- ных дзён для нас быу арга- гпзаваны выезд у горы.стры, пяцьдзесят перша- '  разрадн1кау, сто дзевя- носта чатыры другараз- радшю, тысяча трыста шэсцьдзесят тры трэця- разрадн!кч, дзвесце пяцьдзесят тры грамадсюх 

1 нструктары, дзвесце трыццаць шэсць суддзяу па розных

У цесных аднос1на.х мы знаходзш1ся са студэнцкай моладдзю. Па-першае, у складзе нашага атрада пра- цавала 9 дзяучат-студэнтак Педагаг1чнага Факультэта г. Ваиска—Бгсгрыца, па-дру- гое мы часта сустракалюя са студэнтам1 Медыцынска- га факультэта горада Бра- 
1цславы, са студэнцюм бу- даун!чым атрадам XiMinHa- га Факультэта, таксама горада Бращславы, у складзе якога нал1чвалася 10 чала- век з Венгерскай Народнай Рэспублжь Сустрэчы пра- xofl3mi у выглядзе сумесна- га правядзення мастацка-тэ- матычных вечароу, спартыу- ных спаборьпцтвау. I, нягледзячы на тое, што нам часта даводзшася npairpbi- ваць (у спорце), наша сту- ■дэнцая дружба мацнела з кожным днём.Многа было у нас сустрэч са старым1 камун1стам!, удзельн1кам1 Славацкага паустання 1944 года, партийным! дзеячамцПрацавал1 мы, у асноуным, на земляных работах, капа- .ni траншэ1, беташрлвал1 сцены, рамантавал1 i буда- вал! пад’язныя aapori да дзвярэй ферм, сенавал1 i г. д.За добрую работу на бу- даушцтве партийная арган!- зацыя саугаса узнагародзь ла наш атрад Ганаровай граматай, а 9 чалавек узна- гароджаны Ганаровым1 значкамi ЦК ЧСМ . Сярод узнагароджаных значкам i бьш студэнты А. Ф ш - мончык, В. Ярцау (геаг-

раф1чны факультэт), М ф  Бондар (г1старычны фа- =  культэт), У. Бубноу — aci- =  стэнт матэматычнага фа- Ц культэта i 1ншыя.•Т ::-v  крыудна бывае s  
4acaMi, кал1 за гран1цай Щ прыходз1цца чырванець за Щ свайго савецкага таварыша, Щ за яго паводз1ны, адносшы Щ да працы. Так, студэнт-ricTO- s  рык Калесн1кау не толью р  абыякава аднос1уся да пра- Щ цы, a)ie i дапускау парушэн- =  Hi дысцыпл1ны. Нездаваль- Щ няюча працавау на будоул1 Щ М. Германау, таксама сту- Щ дэнт-г1сторык. Многа кры- Щ тычных зауваг можна выка- =  заць у адрас студэнтау ф1- щ 31чнага факультэта Б. Зам- Щ скага i У. Гамозава. ЩУ канцы л1пеня мы закон- Щ чыл1 работу i нак1равал1ся Ш на экскурс1ю па краше. 3 Щ буйнейшых, сусветна-вядо- Щ мых гарадоу ЧэхаславакП Щ мы наведал! Прагу i Карла- =  вы Вары. У Празе азнаёмь Щ л1ся з пстарычным! noMHi- =  KaiMii, наведвал! музе), кар- Щ ц1нныя галерэ1 i ]'ншыя па- ^  мятныя месцы горада. Зла- §Ц та—Прага проста пакарыла ^  нас сваёй прыгажосцю i ве- Щ л1чнасцю. Пасля знаёмства =  з гэтымi гарадалп мы выеха- Ц л1 на сваю радз!'му, у Са- =  вецк1 Саюз. У нашых сэр- - надоуга застануцца ус- Щ пам1'ны аб Члхаславакп, аб =  цудоуным i гасцшным на- Щ родзе гэтай крашы. Ш

Н. Б А З Ы Л Е У ,  |
а с к т э н т  каф едры  щ

п а л !тэкан о м П , к а м а н д з 1р ц
с т у д э н ц к а га  б у д а у н !ч а га  Щ

а т р а д а . ^

В1дах спорту.Кожны дзень у жыцш секцый — тэта новыя ракорды: ун1 верс1тэцк1я,рэспубл1канск1я, усесаюз- ныя. Сёння — нав!чок, а праз некалью месяцау, глядз1 ужо, i — разрад- н1к.Перад студэнтамьпер- шакурсн1кам1 неабсяж- ныя прасторы спартыунай дзейнасц!. Дзесятк! аб’яу запрашаюць ix у спартыуныя залы, у любую з секцый: лёгкай ат- летыю, riMHacTHKi, воль- най i клас1чнай барацьбы, альп1н1зму, цяжкай атлетык!, фехтавання, баскетболу... Па ycix двацца1ц трох вщах.
А . Ц Е Р А Х О В 1 Ч .

СУСТРЭЧА НА ЛЕСНЕ
Гэты матэрыял, яга быу змешчан у с.швацкай мяс- 

цовай газвце «■Голас шахцера» горада Гандлёва, дзе 
жым i працавал1 студэнты нашага ушверЫтэта у час 
летшх кашкул, расказвае аб адной з сустрэч, што ад- 
бывалася пашж чэшскай i саеецкай моладдзю на 
шахце Лесна.

У час свайго знаходжання у СССР мы вельм1 
хутка прывыкл: да слова «сустрэча». Яно абазначае 
падзею, кал| дзве незнаёмыя трупы людзей суст- 
ракаюцца, каб пазнаём|цца i пазнаць адзш аднаго. 
Такую сустрэчу аргажзавал! мясцовыя кам1тэты ЧСМ 
i Кампартьн горада Гандлёва у панядзелак на шах
це Лесна.

Сустрэча прадстауншоу горада, студэнтау СССР i 
Педагапчнага факультэта з Банскай Бктрыцы па- 
чалася увогуле афщыйна. Рабочы Anai3 Мшулаш па- 
знаём|у студэнтау СССР i Педагаг1чнага факультэ
та з Банскай Бктрыцы з прадстауншам! горада 
Гандлёва, а таксама нашага прадпрыемства.

Як мы ужо nicani у нашай завадской газеце, гэтыя 
студэнты працуюць брыгадай на дзяржауных прад- 
прыемствах.

Пасля кароткай падзяк1 брыгадз'фа студэнцкай 
брыгады за цёплы прыём пачалася сардэчная гу- 
тарка пам!ж студэнтамц Зразумела: пасля перайшл! 
на «гармонш» i necHi, як1я быni агульнавядомым!. 
Хутка пасля гэтага у шчырых гутарках завязалася но
вая трывалая дружба. Ларыса расказвала нешта пра 
свае студэнцюя сны, Вячэслау практыкавауся фран- 
цузскай мовай, Оля расказвала аб нядауняй экс- 
курси у Высок1я Татры, а лоук| гарманкт з выпадко- 
вым барабаншчыкам аргажзавал! «аркестр», як1 
пачау сваю праграму «леткай-енькай». Падарунк1 ад 
нашай моладз! падтрымал! добры настрой, aca6niBa 
кал! у ix pyKi трал ini нашы KHiri «Гандлёва чырвоная i чорная», «Гандлёва i 50 гадоу футболу у Гандлё- 
ве». Абмен адресам!, аутографы, на KHirax, узаем- 
ныя абяцанн! п!саць — усё тэта яшчэ больш згур- 
тавала сяброу. Мы HiKoni не забываем, што ix баць- 
к! прынесл! нам свабоду.

Вял1кай папулярнасцю ва ужвератэце карыстаецца секцыя клао'чнай барацьбы.
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1 КАСТРЫЧНШУ ПРЫСВЯЧАЕ1ЩА 1Да 50-годдзя Касирьганша буйнейшае у нашай Hpaiee выдавецтва «Навука» выпускав у свет шараг кшг, я т я  абагульняюць шматга!Д01выя даследаванш саввцн,ix ву- чоных па ггстО'ры! Вялшай Каетрьгчнщкай сацыяшстыч- най рЭ1валюцьп.|Каттальиая дрохтомная манаграфТя акадэижа I. I. MiiHpa ахо-пл1вае еял1к1 пе- рыяд, авязаны з першай су- светнай вайной, са звяржэн- нем самадзяржауя, устанау- леннем дыктатуры пралета- рыяту i стварэннем Савецкай дзяржавы. Раокрываючы са- цыяльна-зканаапчмыя прад- пасылк! рэвалюцьп у Pacii, паказваючы нарастание рэ- валюцыйнага руху у краше i гера1'чяую барацибу партьи бальшавЬкау на чале з У . I. Лен1ным за Mip i свабоду, дэмакратыю i сацыялгэм, ау- тар дэташьяа асвятляе4 ric- тарыю лютаускай буржуазна - дэмакр атычнай р ав а лю-цьй, падрыхтоуку i правя- дзенне Кастрычнщкага пау- стання, стварэнне Савецкай даяржавы.Шырошя дасладаванш правил! леяшградсшя riCTO- 
pbiKii. У  паирыхтаванай iMi KHi3e «Кастрычн1цкае узбро- енае пагуетаяне (Семнацца- ты год у Петраградзе)» дадзе- на поунае атсанне падрых- T o yK i i правядзення Кастрычнщкага паустання у цэнтры рэвалюцьп — Петраградзе, па- лгтычяае жыццё якога ака- зала у тыя |дн1 рашучы уильпу на ход гасторьп рэва- люцьй ва уоёй кароне.Перавыдаецца пераапра- цаваяы i дапоунаны новы»п даку1мента1М1 аднатомтк «ГЬ сторыя Вялшай Кастрьгчятц- кай сацыялтоты1Ч,най рава- лкщыт». Выйдзе у свет апош- 
Hi, трэц1 том «Пратакодау Петраградскага ваенна-рэва- люцыйяага камИэта» — лоу- на.га фондавага выдан,ня да- кушентау шта'ба уэброелага пауетання i першага гарую- чага органа Савецкай ула- ды.Дэве KHiri — «Саветы ра- бочых i салдацк1х дапута- тау у перыяд лад.рыхтогута ВялЬкай Кастрынщкай са- ;ЦЫ1Я лктычяай 1рэ1валюцьп »(аутар А . М. Андрэeiy) i «Саветы у першы год пралетар- скай дыктатуры» (калектыу

аутарау — асвятляюць дзеи- наоць Саветау у перыяд мшр- нага развЩця рэвалюцьп, пасля лшшдацьп двоеулад- ства, у час картлаушчыяы, напярадад1Ш Кастрычнхка i у працэсе стаяэулення Саветау як оргаяа улады дыктатуры пралетарыяту.3 юбглейнай cecil, прьюве- чанай перамозе |Кастрычнщ- кай рэвалюцьп у яацыя- нальнЫх раёенах, выдавец- тва «Навука» выпускае два тамы: «Перамога Савецкай улады на Украине» ,i «Перамога Савецкай улады у Пры- балтыцы». У першым — да- сладуецца сацыяльна-эка- ьамичнае раэвьцдё Украины иапярэдадщ Каетрычтна, паназваецца бэрацьба укра- Ьнскага пралетарыяту i бяд- нейшага еялянства .пад мрау- нщтвам балвшавщкай пар- тьп на разных этапах рэвалюцьп, выкладаецца характер першых сацыялютыч- ны'х пераутваранняу, раз- гл-ядаецца дзейнаоць першага Украгескага 'Савецкага уряда i мясцовых органау улады. У  друтам— аовятлен- не разшцця Ьмперыялйзма у Прыбалтыцы i рост рабочага i ,сялянокага руху iHanflpaAaA- 
Hi Ка'Стры'ЧнЩкай рэвалю- цьп. паказана значэнне Ка- стрычнЬка. устанаулеяне савецкай дзяржауна'ОЦ! лры- балтыйскпх народау.У  юбилейным годзе завяр- шаецца выданне пяцИомяай серьп «Сацыялгэм i каму- ньэм». Выйдуць у свет ,«Эка- нааичныя заканамернасц1 пе- рарастання сацыялгзма у камушэм» i «Пал1тычная ар- гашзацыя савецкага прамад- ства».У  а-бароне заваёу першай у свеце сэцыял1стычнай рэвалюцьп npbiiHH.ii |удзел прад- стаунЬк! працоуных разных Праш свету. Ахапленьш па- чуцц'ём пралетарскай с?л1- дарнасщ, яны с а зброяй у руках змэгалюя на франтах грэмадзянокай вайны суп- раць Ьнтэрвентау i белагвар- дзейцау. Формам i характа- ру ;:нтэрнацыяналь1нага руху у 1917 — 1920 гадах, уплыву 
11нтэр:нацыянал1стау на раз- вщцё рэвалюцыйнага руху у замешных краЬнах пры- свечан збо-рнш «Удзел за- менсных працоуных краш у Кастрычн]'ц«ан рэвалюцьп».

Грыбная восень.

Па гарызанталп 
3. Горад у ААР. 5. Вострау 

1нданезп. 8. Рака на востраве 
Новая Гвжея. 10 Возера Пау- 
ночнай Амерык!. 11. Возера 
ЯпонП. 13. Зямля ФРГ. 15. 
Дзяржава Ази. 18. Тара Ан- 
тарктыды. 21. Вышэйшы пж  
Азм. 25. Мора Малайскага ар-

Фотаэцюд А. Кадзета.

С1НЯЯ, С1НЯЯ НАРАЧ

КРАСВОРД «ГЕАГРАФ1Я»

xinenara. 26. Прыток Дуная. 
28. Прыток 1ртыша. 29. Рака 
пустыж Такла-Макан. 30. Ра
ка Эквадора.

Па вертыкалп
1. Рака 1ндьм. 2. Прыток 

Рэйна. 4. Возера Фжляндьи. 
6. Прыток !нда. 7. Возера Пау- 
ночнай Амерыкк 9. Рака у Чы-

Каля 400 студэнтау, савец- к к  i замежных, адпачыла сё- лета за дзве змены у спартыу- на-аздарауленчьш лагеры на возеры Нарач. Цяжка зл1чыць тыя уражанн!, як1я вынесл1 студенты з гэтага дз!воснага кутка прыроды! Тут ycix загарам абл1вала пяшчотнае сон- ца, лашчыу грудз! шалаул1вы ветрык, у спякоту давала пра- хладу крыштальная нарачан- ская вада. Пруппя хвал! калы- хал! пад вячэршм небам i зора- jjii чоуны з закаханьвй napawi. А кольк! успам1н засталося ад турысцкага паходу у Швах- ты— Нарачанскую касу!Мноия в’етнамск1я i афры- канс1ия студенты разам з са- вецк!м! юнакам! i дзяучатам! захаплял!ся noMHiicaMi стара- жытнасц1, арх1тзктурай сталь цы Ллтоускай ССР, куды пры- язджал1 яны на екскурстю. Са-
Т А В А Р Ы Ш Ы  

:ПЕРШАКУРСН1К1!:
Кожны год калектывы ма- 

?стацкай самадзейнасщ папау-; 
>няюцца новым! маладмъп Та
ллентам! з лшу студэнтау-пер- 
>шакурсшкау. Несумненна, i 
'сярод вас ёсць здольныя, вя- 
)сёлыя, вынаходл!выя i тале-' 
>нав!тыя людз!.

Кал! ласка, запрашаем у< 
>нашы калектывы мастацкай| 
> самадзейнасщ.

1. Народная харавая капэ- 
^ла, якой шруюць заслужаны. 
>артыст Б С С Р  Аляксандр !ва- 
>нав!ч Бш!б!н, канцэртмей-, 
>стар Уладз!м1р Рыжы, хар- 
I мейстэр Валянцша 1ванова.

2. Народны аркестр народ
н ы х !нструментау.К1раушк— 
>Mixaifl Аркаддзев!ч Л1сщын,
I канцэртмейсцер Валянщн i 
>Шчэрбак.

3. Эстрадны ансамбль. Ш- 
>раушк — Авш!р Давыдав!ч| 
5 Вайнштэйн.

4. Танцавальик калектыу. 
’ KipayHii-:— Ларыса Капстан-] 
>щнаунау Алексютов!ч.

Падрабязныя звестш аб 
жалектывах мастацкай сама- 
‘ дзейнасц! вы можаце атры-; 
>маць у прауленш клуба, якое< 
| знайходз!цца у прафкоме 
>ушверс1тэта (п. №  205).

лк 12. Возера у Турцьм. 13. 
Мыс на поуначы Афрык!. 14. 
Прыток Дуная. 16. Вулкан на 
Ф т т ж с ж х  астравах. 17. Рака 
СССР. 19. Трупа астравоу 1н- 
данезп. 20. Горны Maciy Цзнт- 
ральнай Ази. 22. Паувострау 
Пауночнай Амерыкп 23. Горы nycTbiHi Сахара. 24. Возера 
Афрынп 26. Рака у An6aHii. 
27. Пагран1чная рака СССР.

Снлау М. Ш унькж, студзнт 
геолага-геаграф1чнага 

факультзта.
Заувага: Адказы на крас- 

ворд ш'шыце на рускай мове.

прауды, В1льнюс— гета музей пад адкрытым небам. I лепш не назавеш.Ягады, грыбы... Радасць працы у падшефных калгасах... Цяжка усе прыпомнщь....А кал! у бл!жейшым населе- ным пункце разбушавалася полымя пажару, побач з савецш- м! студентам! был! i в’етнам- ск!я, куб!нск!я i афрыкансмя таварышы. Мулсна i бясстраш- на змагалкя са стых!яй Фам Зыонг, By Нгок Ан, Чан Дык Цьен, Ле Цен Ц1, Андре Акуг- на, Cici Верц!, Генры Акойя i мнопя !ншыя. Кажуць, сябры пазнаюцца у бядзе. Дружным! агульньвп намаганням! пажар быу патушаны. Жыхары i мя- сцовыя улады выказал! вялк кую падзяку выхаванцам yHi- верс!тета.Шмат мастацшх фшьмау дэ- манстравалася у клубе лагера. Праводзшся тут i вечары, прысвечаныя нацыянальным святам KpaiH, з як!х прыехал! студенты, вечары адпачынку. Жаданьви гасцям! у студентау на вечары юрыдычных пытан- няу i адказау был! прафесар

I. I. Гарелш i старшы выклад- чык Я. М. Ануфрыеу. Дацент Г. М. Круцько прачытау для студэнтау лекцыю аб м!жна- родным станов!шчы.Гасцям! на Нарачы был! ! чэхаславацкчя i югаслаусьчя студенты, а таксама рабочыя электрамехан!чнага завода, як1я. прыехал! «оды на фестиваль, прысвечаны 50-годдзю- Савецкай улады. Пам!ж студентам! ушверсНэта i гасцям! праходз!л! спартыуныя сустрэ- чы. Мног!я студенты упершы- ню на Нарачы навучыл!ся пла- ваць, або атрымал! па аднаму- двух в!дах спорту разрад.Аб у«м  лепшым, што адбы- валася тут, расказвала регулярна радыёгазета «Нарачан- ская хваля».Многа людзей зб!ралася ! каля насценнай газеты «Нара- чанка», рэдкалег!ю якой уз- начальвала студэнтка-журна- л!стка Наташа Захарава...I вось зноу верасень. Заста- л!ся толыа урйжанн!.... Першы званок —  i зноу за вучо- бу....
М. Б1РАНСК1.

30 лшеня 1967 года траггчна абарвалася жыццё студэнтш V  курса 6iH- лаг1чнага факультета на- шага ун1верс1гэта Сухэ Дашхорло.Сухэ Д. прыехала з Мангольскап Народнай РэспублШ у Беларусь з тым, каб у нашым ун1вер- «тэце авалодаць перада- вой б1ялаг1чнай иавукай, набыць спецыяльнасць ф!- зЬёлага чалавека i жывё- лш i свае веды перадаць народу сваёй сацыялЬ стычнай Радз1мы.У вучобу на працягу 4 гадоу яна укладвала высот а  пачуцц! адказнасц1 пе- рад сваёй РадзЬмай.Сухэ Д. праяуляла ня- стомную прагу да ведау i вызначалася вял1кай пра- цаздольнасцю i мэтанакг- раванасцю.Нягледзячы на вял1юя цяжкасц1 навучання на рускай мове, яна на працягу ycix гадоу вучобы ва ушверсИэце паказвала выдатную паспяховасць.У студэнцкхм калекты- ве Сухэ Д. была выдат- ным таварышам i заслу- жана карысталася пава- гай,, любоую i аутарытэ- там. Яна была старшынёй Зямляцтва Мангольск1х

студэнтау, яшя навучалюя у вну горада Мшска. Удзельтчала у мастацкай самадзейнаац Манголь- 
CKix студэнтау.Наш факультэт стращу вельм1 здольную студэнт- ку, якая падавала вял1шя надзе!, а брацк1 манголь- 
cKi народ—патрыётку, га- рачую энтуз!ястку csaeil Радз1мы.
Калектыу выкладчыкау 

i студэнтау.

Партком, мясцком, кам1тэт камсамола i рэдкалепя газеты «Бе
ларуси! ун!верс[тэт» выказвае глыбокае спачуванне Сачанку 1ва- 
ну !ванав1чу, супрацоуншу газеты, з выпадку напаткаушага яго 
гора — смерщ бацьк1.


