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Р А З  тры dni —
зноу свята, свята 

саввцкай дэмакратьи. 
Ужо стала традыцыяй 
сустракаць знамяналь- 
ныя даты поспехали у 
працы, вучобе. Радуг  
Радзьму калектыу наша- 
га ардэнаноснага ynieep- 
спэта. Толью за апошш 
месяц тут абаронена ча- 
тыры дысертацьи, вый- 
шаС) у  свет шэраг буй
ных манаграфШ, л1тара- 
турных творау. Таыя 
факты, можна прывеац 
па ijcix галшах жыцця I 
дзейнасц1 ушвератэта. 
А б  ix падрабязна рас- 
казваецца у лекциях i 
гутарках, насценгазетах, 
на урачыстых вечарах, 
прысвечаных Д ню  1\ан- 
стытуцьй.

Дзякуючы перамозе (й 
Савецкай улады, дзещ И 
рабочых i сялян Беларуй  И  
упершыню атрымал! до- К  
ступ да ведау, сакрэтау w 
новую i T3XHLKL. Сорок Й  
шэсць год назад адчы- й  
Hiy свае дзверы i наш 
уш верспэу, створаны па к  
леншскаму дэкрэту. Та- К

Их у  болыи тысячы чала- й!
15 тысяч! 0

ды у iM займалася кры- &IДзесяткi прафесарау i
век, а цяпер

сотш кандыдатау навук 0  
перадаюць свае веды i 0  
вопыт моладзТ Здз1уляю- ^  
чы сваей прыгажосцю, 
вел1чны ушверДтэцю га- 
радок з кожным годам 
расце i пашыраецца. За  
усе гэтыя клопаты мы 
удзячны партьй i РадзТ

Пралетары! ijcix Kpain, яднайцеся!
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быць за мяжой з групай 

студэнтау-фюолагау, яюя 
ездзш  на моуную практы- 
ку. Не буду утойваць, спа- 
чатку непакоклася. Як ста- 
нуць вясщ сябе нашы гада- 
ванцы у незвычайных для 
ix абставшах? Щ усе прая- 
вяць палНычную i грама- 
дзянскую сталасць, выявяць 
высокую годнасць савецкага 
чалавека?

Усё-таю велыш часта я-Щ- 
чэ мы глядз!м на нашых 
студэнтау як на неапераных 
птушанят, якзм патрэбна 
паусядзённая апека. Усё нам 
здаецца, што яны маладыя, 
не выпрабаваныя Hi у жыц- 
ui, Hi у пал5тыцы. Аднак ка- 
л! удумацца, маладыя яны 
толью у параунанш са- ста- 
рэйшым пакаленнем — нао- 
гул жа студэнцю узрост не 
так! ужо i зялёны. I кал} 
часам чалавек у гэтым узрос- 
це паводзщь сябе несур’ёз- 
на, то ui не мы тут вжава- 
ты, што зал1*шне аберагаем 
яго ад самастойнасщ i ад- 
казнасщ за свае погляды i 
учыню?

Тэты мой роздум выцякае 
з таго, што я бачыла, кал! 
была за мяжой. Нашы сту- 
дэнты, тыя самыя, на пер- 
шы погляд, не 3yciM сталыя 
юнак} i дзяучаты, праявш  
сябе тут сапраудньнуп савец- 
KiMi патрыётагуп i штэрна- 
цыянал!стам!. Смела усту
пал} яны у прапанаваныя m  
дыскусп па !дэалапчных

пытаннях 1 зауседы выхо- 
дз!л1 пераможцамк давал! 
адпор любым правакацый- 
ным падкопам. Прычым усё 
тэта — аргументавана, з вя- 
лЕкай перакананасцю.

Безумоуна, не раптам, ду
мала я, стал! нашы юнак! 
TaKiMi стойKiMi i пал Kind 
щэйным! 6apaub6iTaMi. Бе
зумоуна, тут выяв!уся увесь 
лад нашага савецкага жыц-

ведамц ц! выхаваем глыбо- 
кую унутраную патрэбу 
творча вывучаць i прымя- 
няць маркасцка-леншскую 
тэорыю.

Зразумела, шмат не да- 
сягнеш адным-двумя мера- 
прыемствамц тут патрэбны 
вялш комплекс разнастай- 
ных мер дайна-палкычна- 
га уплыву. I наша iiviKHeH- 
не — каб, перастушушы па-

ВЫХАВАННЕ
СТАЛАСЦ1

ця, уся атмасфера крашы, 
гады, праведзеныя у школе, 
камсамоле. Дала аддачу i 
тая вялжая карпатл1вая 
праца, якую праводз!м мы 
ва ушвератэце, выхоуваючы 
не толью добрых спецыялш- 
тау, але i 1дэйна стойюх 
людзей.

Па заканчэнш вну уча- 
pamHi студэнт улгваецца у 
калектыу. I як важна, каб 
ён прынёс туды разам з 
прафесшным умением вялЫ  
запас пал|'тычных ведау, 
моцную !дэйную загартоуку. 
Ад нас, выкладчыкау, ад 
партыйнай i камсамольскай 
аргашзацый залежыць, pi 
забяспечым мы яго так1м!

рог вну, малады чалавек з 
першых крокау пачынау 
прылучацца да неацэннай 
щэйнай скарбнщы маркс13- 
ма-ленж1зма.

Канешне, вядучая роля у 
гэтым належыць грамадск1м 
навукам. Выкладчык фгла- 
софн pi г1сторьй n a p T b ii,  па- 
л1тэканом11 ui навуковага 
камунлзма знаходз1цца на 
пярэдшм Kpai 1дэйна-выха- 
ваучай працы. Многае зна- 
чыць, наколькг глыбока, 
грунтоуна, свободна ён ва- 
лодае матэрыялам, pi умее 
ярка i запамшальна выклас- 
ui яго, наладз|ць падчас 
лекцьй альбо сем1нара жы- 
вы кантакт са студэнтамц

знайсц! шлях не тольк1 да 
розуму, але i да сэрца C B a ix  
слухачоу, разв|'ць цшавасць 
да рэвалюцыйнай тэорьп. 
Усё тэта важныя умовы па- 
спяховага выкладання. Каб 
ажыццяв1'ць ix, як падкрэс- 
л!ваецца у нядауняй Паста- 
нове ЦК КП СС аб мерах 
па далейшаму развщцю гра- 
мадск1х навук i павышэнн! 
ix poai у камун!стычным бу- 
даунщтве, «неабходна па- 
стаянна падтрымл!ваць у 
калектывах вучоных i вык
ладчыкау атмасферу высо- 
кай адказнасц!', разв1'ваць ix 
творчую актыунасць i уза- 
емную патрабавальнасць...»

У стварэнн1 менавка та
кой атмасферы бачыць да- 
лейшую сваю мэту партый- 
ная аргашзацыя yHieepciTa- 
та. На кафедрах грамадсшх 
навук у нас стала правдам 
рэгулярна абмяркоуваць 
тэксты лекцый. Праводзяц- 
ца адкрытыя лекцьй, яюя 
пасля абмяркоуваюцца на 
пасяджэннях кафедр. CicT9- 
матычна пытанн! выкладан
ня грамадсшх навук мы 
разглядаем на пасяджэннях 
партыйнага кам!тэта yHieep- 
штэта i партыйных бюро 
факультэтау. Задача абмер- 
каванняу— павышэнне дай- 
нага узроуню лекцый i семК 
нарау, барацьба з казён- 
шчынай, начытн1цтвам. Пар
тком праяуляе пастаянныя 
клопаты аб творчай вучобе caMix выкладчыкау, аб пера- 
дачы вопыту лепшых з ix.

(Працяг на 3-й стар.).

ПЕРШАЕ М ЕСЦ А- 
НАШАЙ БШЛШТЭЦЫ

На працягу цэлага года у рэ-спубл1цы працяг- вауся агляд-конкурс 6io- Л1ЯТЭК вышэйшых ,i ся- рэдн1х спецыяльных ус- таноу, прысвечаны 50- годдзю Вялшата Каст- pbr4Hii<a. Актыуны удзел у аглядзе прыняу ка- лектыу старэйшай у Бе- .Tapyci ун1верс1тэцкай б1бл1ятэк1. Яе супрацоу- HiKi узял1 на сябе аба- вязацельствы заняць па- чэснае .месца сярод б'ю- л1ятэк рэспублМ у юб1лейным годзе.I вось падведзены вы- HiKi агляду. Як i мерка- валася, першае месца прысуджана б:бл!ятэцы нашага ардэнаноснага ун;верс1тэта.

СБС1Я: З Я О У
СУДЗЩЬ

Б У Д У  СТРОГА
У час м|'нулай cecii г!стфак напаткалз бяда. !накш i не 

скажаш: звыш паловы студэнтау на экзаменах атрымал! 
тройнг, а дзаццаць працэнтау — нездавальняючыя ад- 
знак!. Асабл:ва «вылучылкя» першакурсяп<1, мног!я з 
ЯК1Х назаусёды разв!тал!ся са сваёй «альма-матэр», як 
яны называл! ун!зерс!тэт.

На г 1стфаку! — здз!улялкя ф1лолаг| i кзрысты, 31ёлаг! 
i xiMiKi... На факультэце, дзе Tani вопытны i высокаквал1- 
ф|каваны калектыу прафесарау i выкладчыкау, такая 
баявая партыйная аргашзацыя! Так, цяжка было паве- 
рыць, i усё ж няшчасце заставалася няшчасцем.

Аб памерах i прычынах гэтага здарэння гавэрылася i 
лкалася многа. Але на caMiM г1стфаку, па праудзе кажу- 
чы, гавэрылася менш за усё. Тут было не да размоу: тут 
працаваль У чытача можа скласц!ся уражанне, што да- 
сюль г1сторык!-выкладчык! 6wni непатрабавальным!', а 
пасля дажджу, як кажуць, схапянулкя. Не, тэта не так. 
Прычыны у iumbiM, i на факультэце у ix хутка разабра- 
nicq i прынпл[ся за л!кв!даваннэ. Kapomi артыкул не даз- 
валпе расказачь аб ycix праведзеных мерапрыемствах, 
справах партыйных i камсамольсшх, арган1зацыйных i 
пал|тычных, пз-сапрауднаму разнастайнай напружанай 
рабоце дэканата i кафедрау, лабараторый i прафбюро. 
Адз!н ix nepaniK заняу бы многа месца. I усе яны был) 
маюраваны да адной мэты — дапамагчы адсгаючым сту- 
дэнтам, прымусщь узяцца за розум гулыаёу, адным 
словам, забяспечыць той рытм у паусядзённай рабоце 
ycix студэнтау, без якога не можа вырасц| высокаквал!- 
фшаваны спецыял!ст. Увядзенне калокв!умау па новых 
прадметах, павышэнне poni !ншых форм, строп кантроль 
за паляпшэннем вучэбнага працэсу уцэлым, высокая 
патрабавальнасць да тых, хто нарушав дысцыплшу, абы- 
якава аднос!Цца да CBaix абавязкау, у спалучэнн! з ме
рам! заахвочвання, шырокай узаемадапамогай ва ycix 
трупах i на курсах прынесл! ужо станоучыя Bbi.niKi.

Аб гэтых вын!ках гавэрылася на адкрытым партыйным 
схсдзе, .4Ki адбыуся у ауторак. Гавэрылася толью для 
таго, каб больш адметна падкрэслщь тыя змены, як!я 
адбыл!ся на факультэце за каротк! час; большасць сту
дэнтау паказвае глыбоюя веды на практычных занятках, 
добра засвойвае лекцыйны матэрыял. TiciopbiKi аказа- 
л1ся вядучым! ва ушверскэце на ycix этапах агляду сту- 
дэнцк1х навуковых работ, прысвечанага 50-годдзю Са
вецкай улады (з 36 прац псторыкау на рэспублжансюм 
конкурсе 25 аднесены да першай катэгоры;, 17 рэкамен- 
даваны на Усесаюзны заключны тур]... Але паутараю: аб 
ycix гэтых i жшых поспехах гавэрылася тольк1 для таго, 
каб надаць больш энергп i упэуненасц! студэнтам, каб 
прыцягнуць увагу да тых недахопау, як1я яшчэ !снуюць 
i як!я патрэбна лжв^аваць, каб да экзаменацыйнай се- 
сп падысц| з вял!к!м багажом ведау.

Неабходна адзначыць, што партыйнае бюро [сакратар 
А. I. Кажушкоу] вепьли старанна падрыхтавала сход; но
вы склад бюро вытрымау экзамен, не перабольшваючы, 
на выдатна. Па сутнасц! сход пачауся яшчэ да яго ад- 
крыцця. Ля «ManaHKi», спецыяльна выпушчанай у той 
дзень i прысвечанай паспяховасц! студэнтау у вучобе, 
задоуга да сходу пачал!ся дзелавыя спрэчкь Масла у 
агонь падл^у дакладчык— намесн1к дэкана А. П. 1гнацен- 
ка. Не у аднаго студэнта rapani шчок!: крытыка брала 
за жывое. Так, даклад быу па-баявому крытычны, можа, 
нават завельмь Але Hi4ora: крытыка яшчэ нжому не пе- 
рашкаджала. Я думаю, што Саладкова, Рудак, Паулава, 
Жмуроусю i M H o r in  1ншыя студэнты у тую ноч cnani не- 
спакойна: мучыу сорам перад cBaiMi таварышамц перад 
выкладчыкам!. Сход прад’явЕу павышаную патрэбэваль- 
насць да камсамольцау, камунктау, ycix актыв!стау.

Прафесар А. М. Палетыка, сакратар камсамольскага 
бюро трэцяга курса А. Кузняцоу, стараста другога кур
са В. Кушнер, камушст-першакурсжк Д. Ротман, вы
кладчык У. Н. Ciflapu.oy, выпускн!к I. Пятроус>а, студэнт 
другога курса аддзялення фшасофн Ю. Шынкар, як'[я 
BbicTynini у спрэчках i крытыкавал! иедахопы не менш, 
чым дакладчык, yHecni шэраг слушных прапаноу, каб се- 
ая  не застала Hi аднаго студэнта непадрыхтаваным.

Сход падтрымау ужо не парады, а канкрэтныя планы 
па аргашзацьц сустрэч першакурсн!кау з выпускшкамц 
будучых экзаменатарау са студэнтам1 ycix курсау па 
пытаннях cecii, па падрыхтоуцы новых кн!жных выста- 
вак, cnicay рэкамендаванай лкаратуры i г. д.

1 тут я зноу вяртаюся да спрэчак. Сход закончыуся, 
прынята адпаведная праграма дзейнасц! [не дз!уна, што 
рэзалюцыя аказалася параунауча кароткай], а спрэчк! 
працягвал1ся у кал!Доры, аудыторыях. ! справы, i гэты 
своечасовы дзелавы форум усяго факультэта сведчаць 
аб тым, што ricTopbiKi з поуным узбраеннем 1Дуць да эк- 
заменау, бо сеая, як i заусёды, будзе судзщь строга. А 
!накш i быць не можа. Бачна, што 3pyxi у жыцц! riCT- 
фака — тэта не кароткатэрмшовая кампан|я. Дык шпар- 
чэй i цвярдзей крок, псторыкП

А. РУСАК, 
наш спецкор.

На фшшнай прамойУ  выпуекшкоу самага маладога факультэта — журнал!стык1 — пачала- ся сеыя. Паспяхова спра- в1ушыся з зал1кам1, у Mi- нулую сераду яны здал1 першы экзамен сваёй апо- шняй cecii па курсу «На-
рыс i фельетон». Экзаме- натар дацэнт Е. Л. Бон- дарава, трэба сказаць, вельм1 патрабавальная, засталася задаволенай 
MHdriMi адказам!.С. КРЫН1ЦК1.

Нжа Ягэук1на ; Люда Зел1кава — студэнткг-перша- 
курсн!цы ф!лалаг1чнага факультэта. Усяго тры месяцы 
назад яны пераступш парог ушвератэта. Да першай ix 
cecii — яшчэ меншы адрэзак часу. I не дз!уна, што наш 
фотакарэспандэнт I. Аск!рка застау Жну i Люду у гу- 
катэхн1чным каб1неце, дзе яны вывучал! замежную мову.
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Наш ужверштзт —  
лепшы у краже па ар- 
гажзацьм штзрнацыя- 
нальнай работы. Таш  
вывад зроблены Агуль-
насаюзным Саветам па справах замежных сту
дэнтау i !УЙжстэрствам вышэйшай i сярэдняй 
спецыялькай адукацьм СССР пры падвядзенж 
вы нш ау агляду, прысвечанаму 50-годдзю Вял!- 
кага Кастрычнжа. У сувяз|' з гэтым ужверЫ- 
тзт узнагароджан Гакаровай Граматай.

Н1шзй друнуюцца матэрыялы аб вопыце ву- 
чзбнай i выхаваучай работы сярод замежных 
студэнтау.

Тэлеграиа з Маты

ТАК ТРЫМАЦЬ, 1НТЭРНАЦЫЯНАЛ1СТЫ!

РЭКТАРУ БЕЛАРУСКА- 
ГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1- 
ВЕРС1ТЭТА TAB. СЕУЧАН- 
КУ А. Н.

Агульнасаюзкым Са
ветам па справах замеж
ных навучэнцау i MiHi- 
стэрствам вышэйшай i 
сярэдняй спецыяльнай 
адукацьй СССР Ваш уш- 
вератэт прызнаны леп- 
шым у аргашзацьй ш- 
тэрнацыянальнай рабо

ты па вышках агляду, 
праведзенага у сувяз1 з 
50-годдзем Вялшай Ка- 
стрычнщкай сацыялР

стычнай рэвалюцьп. Уж- 
верФтэт узнагароджан 
Ганаровай Граматай.

Вжшуем капектыу ун;- 
верс!тэта з перамогай 
у аглядзе i святам 50- 
годдзя Вялжага Каст- 
рычшка.

Старш ы ня Агульнаса- 
ю знага Савета па спра

вах зам еж ны х студэн- 
ray, MiHicTp вышэй- 

шай i сярэдняй 
спецыяльнай аду- 

кацьн С С С Р  
В. ЕЛЮЦ1Н.

ВЕААЦЬ КОЖИ АГА
Работа з замежным] сту

дэнтам] асабл1ва складаная 
i цяжкая. Справа у тым, 
што на падрыхтоучы фа- 
культэт прыязджаюць лю- 
дз] з устойчивым? pbicaMi ха- 
рактару, са ceaiMi мараль- 
ным1 звычкам!, палпгычным] 
поглядамь Ды i нацыяналь- 
ны адб1так адчуваецца. Але 
i тэта не усё. Для выклад- 
чыка велыуп важна ул1чваць 
узровень ведау студэнтау 
па таму щ шшаму прадме- 
ту.

Вось мы i стараемся з 
першых дзён вучобы бл!зка 
пазнаёмщца з кожным 
c e a iM  выхаванцам, даведац-

ца аб iM як мага больш. На 
аснове гэтага i будуем сваю 
працу: адным дапамагаем 
засвощь упушчаныя раздзе- 
лы навук1, 1ншым — хутчэй 
пазнаёмщца з тэрмшалопяй 
прадмета, навучыцца лапч- 
на думаць. Усе сродш выка- 
рыстоуваюцца для таго, каб 
сфарм]раваць у моладз] ма- 
тэрыялщтычныя погляды.

3. С ЕН Ь КО , 
выкладчык ф!з]к! пад- 

рыхтоучага факуль- 
тэта.

Вечар... У  больш асф  с ту 
д энтау  зако н чы л кя  зан ятж , 
але у гэты х  ауды торы ях  
чуваць галасы . Уваходж у
у адну, другую , трэцю ю . Над 
KHiraMi cxm m icn  замежныя  
студ эн ты . Яны ры хтую ць
дамаш ж я зад аны . Адны чы- 
таю ць тэк сты , ш ш ы я вы- 
вучаю ць новыя словы i сло- 
вазлучэн ж . Некаторы я ni- 
ш уць т с ь м ы  дамоу. Раз- 
гавары л 1ся. А казал ася , што 
для замеж ны х студ эн тау
р уская мова цяжкая там у, 
што яна грунтуецц а на доу- 
r ix  словах i давол! склада- 
най стр уктур ы  ск азау . Ця- 
пераш ж я студ эн ты  зайзд- 
росцяць сва!м сябрам, я т я  
ужо паспелЁ закончы ць пад
ры хтоучы  ф а к у л ь тзт  i доб-

КАЛ1 ПОБАЧ СЯБРЫ
ра размауляю ць п а-руску. таксам а i вопы та работы  
Але i яны упэунены , што 
пры дапамозе вы кладчы кау  
змогуць авалодаць гэтай  
цяжкай мовай,

Вы кладчы кау кафедры ру- 
скай мовы можна сустрэц ь  
на ф акультэц е не т о л ь т  у  
час зан я ткау , але i вечарам, 
i нават у выхадны дзень. 
Яны  не ш кадую ць cm для 
таго , каб дапамагчы  св а ‘1М 
вы хаванцам авалодаць мо- 
вай, пазнаёмщ ь ix з жыц- 
цём савец кага народа.

Кафедра была створана  
ш эсць гадоу назад. Не маю- 
чы ж я т х  вучэбны х i мета- 
дычных дапам ож ж кау, а

замежным! студ эн там !, вык
ладчык! з зн ер п я й  узял1- 
ся за справу, ствары л! неаб- 
ходныя дапамож ж к! i мета- 
дычныя р аспрац оуж , вучы- 
л!ся caMi i вучыл! сту д эн та у . 
I хоць першы навучальны  
год працягвауся сем меся- 
цау, студ эн ты  бы л1 добра 
падры хтаваны  для далейшай  
вучобы у вну наш ай краж ы  
i цяпер ужо працую ць па 
CBaix  спецы яльнасцях на 
сваёй Радз1ме.

lumi гады . Кафедра расла. 
Новыя вы кладчы ж усё  
больш наб1рал1ся вопы ту у 
CBaix  калег. Але i старэй-

шыя не спь!нялiся на да- 
сягнуты м . Яны  удасканаль- 
вал! методыку вы кладання, 
ш укал! новыя формы i ме- 
тады працы, павышал! сваё  
п ед агап чн ае м ай стэр стЕа . 
М нопя вы кладчы ж  зд ал 1 
канды дацж  м!жмум па ф т а -  
софм i замеж най мове, а 
стар ш ы  выкладчык Е . В. 
Р э в щ т  аб ар аж у кандыдац- 
кую  ды сертацы ю . Творча  
працую ць стар ш ы я выклад- 
чыж Т. I. AHiciMaea, О. П. 
Еад эй ка , А . А . Рудэнка, Л. А. 
М щ кев!ч, А. В. Самаль,. 
Т. Л. Пятров1ч, Г. I. Л т н щ  
кая, Л. Ф. Сакавец , выклад- 
4bJKi А. В. Саннш ава, Э . РА. 
Мазуркев1ч, Р. В. Ульянка i 
|нш ы я. Яны  разн’астайваю ць  
формы i метады вы кладан
ня рускай  мовы замежным  
студ эн там , даб!ваюцца глы- 
6oK ix  ведау, многа у в Г̂1 
удзяляю ць 1нды в1дуальнай  
рабоце з моладдзю, стварэн- 
ню адз1нага працаздольнага  
калекты ва.

На уроках рускай мовы 
замежныя студ эн ты  знаё- 
мяцца з дасягненням! С а
вецкага Саю за у гал!не на- 
ByKi,  тэхн  i к! i культуры . 
Анал1зуючы тэк сты , так5я як  
«Атам ная энерг!я  — на даб- 
рабы т народа», «Этапы вял!- 
кага  ш ляху», «Мы народжа- 

ны, каб казку зра- 
б!ць быллю», «Я — 
са в е ц т» , «Лёс ча- 
лавека», «3 успам и  
не» i ж ш ы я, ap raH i-  
нау аб У. I. Л еж -  

зоуваючь! экскурсП  на заво
ды, ф абры ж  i у музф MiH- 
ска, выкладчык! умела ак- 
ты в!зую ць слоун'шавы зап ас  
сту д эн та у , прыцягваю ць  
ix  да ды скус!й , паказваю ць  
вы сокую  свядомасць савец- 
Kix  людзей, выхоуваюць у  
сту д эн та у  сяброуск!я адно- 
с!ны да наш ай кра!ны . S не 
дз!уна, што замежныя юна- 
к! i дзяучаты  шчыра дзя- 
кую ць нашым выкладчы- 
кам. Выязджаючы на вучо- 
бу у Мншыя гарады, яны  
працягваю ць п!саць iM цёп- 
лыя, сардэчны я nicbMbs.

3. КАКОШ  НI НА В А, 
нам. загадчы ка кафедры  
рускай  мовы.
На зды мку: 3. Какош ш ка- 

ва прымае экзамен.

«ДРУЖБА»
Д А П А М А Г А Е

V  С I м
У  л; о сёмы год замежныя студэнты, я т я  вучадда у нашым утверытзце, выпу- скаюць сваю насценгазету «Дружба». У  ёй яны рас- казваюць шмат щкавага аб CB aix  крашах. Гэтыя 

B ecTK i па rea rp a c tiii, псто- 
р ьй , нацыкнальиых звыча- 
я х  дапамагаюць iM не тольк1 лепш ведаць адзШ аднаго, але i  выкарыетоу- ваюцда HambiM i студэнта- 
Mi i  вьшладчыкам!. Асаб- л!ва тэта датычыцца спец- выпускау, прысвечаных асобным крашам. Разам з тым «Дружба» — тэта трыбуна выкладання CBaix  думак аб м).жнародных па- дзеях, аб адносшах да таго щ  iH in a ra  факта сучас- най r icT o p b ii. 3 поуным правам можна сказаць, што за гэтыя гады газета стала школай выхавання 
n p a rp a e iy H a  - дэмакратыч- кага палиычнага светапо- гляду замежных етудэн- тау.Замежныя студэнты шстэматычна друкуюць ц1кавыя матэрыялы аб Савецшм Саюзе. 1х ура- жанн! сведчаць, што ix выхоуваюць не толыа на- шы выкладчык!, студэнты, але i уся наша сацыяль стычная рэча1снасць.«Дружба» не толый да- памагае умацоуваць дружбу замежных студэнтау i ix сяброусгая сувяз1 з нашым! студэнтам!, школь- HiKaMi, рабочым!, але i да- памагае у вучобе.Э. М АЗУРКЕВ1Ч, рэдактар насценгазеты «Дружба», выкладчыкрускай мовы падрых- тоучага факультэта.

На перш ы х зан я тк ах  па 
r icT o p b ii КПСС на першым  
курсе x iM i4 H ara  ф ак ул ь тэта  
я зауваж ы ла, што студэнты  
з Д эм акраты чнай Рэспубл!-  
Ki В'етнам адчуваю ць нека
торыя цяжкасц|’. Пасля лек- 
цый пады ш ла да ix , каб 
бл1жэй пазнаём!цца, выя- 
в!ць, ш то пераш кадж ала iM 
зразум ець сэн с  лекцьп. I 
ту т  в ы я в та ся  галоуная пры- 
чына — слабае ведание ру
скай мовы.

Прышлося ^ггдумацца, 
ш то раб|'ць: агульны я лек- 
цьм прынос1л! гэты м сту-

як можна прасцей, больш  
вы разна. Эф екта ж — ж яка- 
га: не разумею ць. Ш то ра- 
б!ць? Пачынаем займацца  
рускай  мовай па падручж - 
ку ricT o p b ii КП СС. На дапа- 
могу пры ходзщ ь i выклад- 
чык-мовавед, яж  паралель- 
на са мной дае задание  
таксам а па падручж ку псто-  
рьп КП СС. Месяцы тры-ча- 
тыры займал|‘ся так : сту 
дэнты  па чарзе чы талц пы
тал! незразумелы я словы, 
вып!свал! ix. Toe, ш то чы- 
талася , задавала падры хта- 
ваць дома. На н аступны х

мен яны здал! паспяхова: 
Дз!нь Txi Кук атры мала  
«выдатна», Чан KiM Монг, 
Нгуен Хы у Чы, До Мань 
Х ан г, Нгуен Txi Нгы — 

«добра».
Зараз мы прада^жаем на- 

шы зан ятк!, ёсць i цяпер не
каторы я цяж касцБ але iH- 
ш ага х ар актар у . Мяне ра- 
дуюць n o c n e x i  сту д эн та у  з 
ДРВ. Яны разумею ць мяне 
i тады, кал! з yciM i студзнта-  
Mi слухаю ць агульны я лек
цьп, канспектую ць ix. А 
пы танняу, як  i раней, ш м ат  
на дадатковы х зан ятках ,

КРАСАМОУСТВА Л1ЧБАУ

дэнтам мала кары сц!. Гэтае  
пы танне абмяркоувала парт
бюро ф ак у л ь тэта . Мне бы
ло даручана ар гаж завац ь  
!нды в!дуальныя зан ятк ! па 
вы вучэнню  r icTopbii  КП СС.

Пачала з таго , што дамо- 
в!лася з E'eTHaMCKiMi сту 
дэнтам! аб абавязковы м на- 
ведванж агул ьн ы х лекцый  
па r icTopbii  КП СС, каб яны  
больш магл! сл ухац ь рус- 
кую гутарковую  мову, i аб 
!нды в!дуальны х зан я тк ах  
па дзве гадзш ы  у ты дзень. 
Прыдбал! для y c i x  падруч- 
HiKi па r icTopbii  КПСС. I, 
здавалася, усё  пойдзе на 
лад. Але тольж  здавалася: 
ц яж касф  был|' яш чэ напе- 
радзе. Прыйшла на перш ыя  
зан ятк !. Р асказваю , што  
дасць iM вы вучэнне курса  
r icTopbii  КП СС, але адчуваю , 
ш то мяне слухачы  не разу
меюць. Спрабую  гавары ць

зан я тк ах  кры ху расказвала  
сама, зварочваю чы увагу  
на тое pi ш ш ае пы танне i 
кары стаю чы ся наборам слоу  
з тэ к с т у , яж  студ эн ты  рых- 
тавал! дома. Заты м  кры ху  
апы твала, каб npbtBipb на
вык! гутарковай  мовы.

Пазней nepafium i дс; за
н яткау  па ты пу урочнай ci- 
стэмы  сярэдняй школы: пы
таю — растлум ачваю  — пы
таю. Так зай м алкя  дадатко- 
ва гадз!н 60. ! агульная  
праца пры кесла свае пер
шыя плады. Кал! на пачат- 
ку зан я тк ау  усе пы танж  
даты чы л!ся рускай  мовы, 
то у канцы навучальнага  
года студ эн ты  npacm i раст- 
лумачыць аграрную  i нацы- 
янальную  праграм 1>. наш ай  
парты !, сутн асц ь  двоеулад- 
ства, асобныя палаж энн! 
ленш ск!Х  прац i г. д. Зкза-

але яны ужо, галоуным чы- 
нам, п стар ы ч н ага  характа-  
РУ-

Гэта , безумоуна, поспех — 
вы н iк n p a p a e iT a c p i ,  напоры- 
стасц !, рупл!васц! caM ix  с ту 
д энтау  з Д эм акраты чнай  
Рэспублж ! В'етнам.

{ мне пры емна, ш то на- 
пярэдадн! 50-годдзя Вял!- 
кага Кастры чн!ка мая cpin- 
лая праца адзначана знач
ком Тавар ы ства в'етнама- 
савецкай дружбы i служы ць  
справе ум ацавання дружбы  
пам!ж народам! Д эм акра
ты чнай Рэспубл1ж В'етнам  
i Савецкага Саю за.

Г. МАРЦ1НОВ1Ч, 
старш ы  выкладчык ка
федры r icTopbii  КПСС  
пры родазнаучы х фа- 
кул ь тэта у  БДУ iмя У . I. 
Л еж на, канды дат r icTa-  
ры чны х навук.

«V\V\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\V\\\\\V\\\V\\\\X\\\X\\X\V\\V\V^^ТЫ МАЛАДЗЕЦ, АНТОНЮ
важыць, што ён адчувае задавальненне 
ад свайго адказу. Заканчвае i пытае вы
кладчыкау: «Я маладзец?» Так, мы згод- 
ны: Антошо—маладзец.

Яму было вельли i велоМ цяжка зай
мацца на падрыхтоучьш факультэце. 
Пасля заканчэння школы, некалыа гадоу 
працавау, а затым прыехау у С С С Р . Яму 
чялёгка даеалася руская мова. Прышло
ся многа працаеаць. Часамi можна было 
зауважыць, як ён адчайвауся, калi з’яу- 
лялася няупэуненасць у  ceaix Плах. Але  
побач быль сябры, як'ья дапамагаль Анто
шо доб рыли парадами / Антошо лачынау 
працаеаць з новай, яшчэ большай энер- 
гьяй. Дзякуючы сяброускай дапамозе та- 
варышау i выкладчыкау, ён часпяхова 
законный падрыхтоучы факультзт.

Н . Ч У М А К О В А , 
ст. выкладчык хьмИ.

У дружнай сям'| студэк- 
тау ушверсЕтэта на працягу 
мнопх гадоу навучаюцца 
замежныя студэнты. Кан- 
тынгент ix значка павял;чыу- 
ся з адкрыццём за yeiBepci- 
тэце у 1961 годзе падрых- 
тоучага факультэта.
© За шэсць гадоу, прайшоу- 
шых з таго часу, факультзт 
падрыхтавау каля 600 за
межных студэнтау, якгя за
раз працягваюць вучобу па 
спецыяльнасц! у вышэйшых 
навучальных установах i тзх- 
Н1кумах СССР.
@ У гэтым навучальным го
дзе на падрыхтоучым фа
культэце навучаецца 129 
в'еткамсюх студэнтау.
®  На ф1з!чным, xiMi4HbiM, 
б1ялаг!чным, матэматычным,

ф!лалаг1чкым i геаграф1ч- 
ным факупьтэтах ун!верс1- 
тэта навучаецца зараз 88 
студэнтау, 7 асшрантау i 5 
стажорау з розных краж 
Еуропы, Азн, Афрык! i Ла- 
цшскай Амерыкн 
@ У 1966— 1967 навучальным. 
годзе асноуныя факультэты 
закоичью! 8 куб1кск!х : 38 
в’етнамск1х студэнтау. 14 вы- 
пускн1коу атрымал1 дыпло- 
мы выдатншау вучобы. Усе 
яны зараз працуюць у сва- 
ix кражах, актыуна уключы- 
л1ся у будаунщтва новага 
жыцця.
®  У апоштя гады кантьж- 
гент замежных студэнтау i 
асп1рантау прадстаулен 
больш чым 30 кражам! све
ту.

Экзамены. Якая гэта хвалюючая па- 
дзея! Н а экзаменах не бывав раунадуш- 
ных. Падводзяцца вышкь работы за год. 
Справаздачу даюць не толькь студэнты, 
але i выкладчыт. За год нялёгкай, але щ- 
кавай працьь студэнты пазнаюць многа но
вых з’яу, законау, адкпыццяу, але працэс 
пазнання ьдзе на рускай мове, якую сту
дэнты толькь ыачынаюць засвойваць. Гэта 
вельли цяжка. Але на дапамогу прыхо- 
дзяць русшя студэнты i студэнты замеж
ных краь'н са старейших курсаь1, выклад- 
чыкь...

Кубьнск1 студэнт Лейва Антошо вельли 
хвалюецца, нерашуча бярэ экзаненацый- 
ны бьлет па xLuii, чььтае ;... твар яго пра- 
святляецца. Так, гэтыя пытаны ён ведав 
добра. Студэнт адказвае упэунена, пра- 
вьльна гаворыць па-руску, i можна зау-

Цяяш першы крок.
Фота Я. Дажлава.
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(Заканчэнне. Пачатак 
на 1-й стар.).

Жыццё падказвае, што 
дыкладанне грамадсшх на
вук, асабл1ва фшасофн, не- 
абходна праводзщь з аба- 
вязковым ул1*кам проф!*лю 
факультета. Кал! выклад- 
чык фьпасофп, акрамя свай- 
го прадмета, глыбока выву- 
чае вядучы прадмет факуль
тета i у лекцыях раскрывав 
палажэнн! фшасофп, засна- 
^аныя на яго матэрыяле,

удзнты не тольк! паспяхо- 
ва засвойваюць ф1*ласофсшя 
темы, але i вучацца самас- 
тойна абагульняць факты, 
глыбей авалодваць дыялек- 
тычным метадам мыслення.

3 другога боку, мы патра- 
буем ад выклад- .г-м пт, 
чыкау агульнатеа- 
рэтычных i спе- 
цыяльных дысцып- 
лш, каб яны не 
абмяжоув а л i с я 
выкладаннем фак- 
тау i навуковых 
палаженняу, але 
давал!* б ф1ласоф- 
скае, маркпсцка- 
лешнскае ix асен- — 
саванне. 3 гэтай мэ- 
гай для географау, 
xiMixay, ф!‘з1кау, б!ёлагау у 
нас арган!заваны тзарэтыч- 
тыя семшары па ф1ласофн.

Бадай, адно з самых на- 
зённых пытанняу — як да-
цца, каб будучы спецыя- 

\iicT творча, а не шкалярсш 
авалодау маркасцка-ленш- 
скай тэорыяй. Есць перша- 
крынщы — сканцентраван- 
не думак клаакау ревалю- 
цыйнай навук!. Ui кожны 
студент звяртаецца да ix? Ui умее працаваць над iMi? 
Можа абмяжоуваецца заш; caMi лекцый i падручшкам? 
Мы стараемся як мага 
часцей практыкаваць сту- 
дэнцшя даклады на семжа- 
рах. Падрыхтоука ix патра- 
буе грунтоунай працы, вы- 
карысгання разнастайнай 
лггаратуры, разв!вае навык! 
самастойнага анал1зу i твор- 
чага мыслення.

Гзтаму ж служыць сетка 
навуковых гурткоу, якую 
мы пашыраем год ад года. 
Тут студенты даследуюць 
некаторыя праблемы гра- 
мадсшх навук. У 1966— 1967 
навучальным годзе на рес- 
публшансм агляд было 
прадстаулена 180 студенцшх 
работ. На Усесаюзны агляд 
па праблемах грамадсшх 
навук, м!жнароднага мала- 
дзёжнага руху i ricTopbii 
ВЛКСМ  прайшло дваццаць 
работ нашых студентау. У 
цяперашшм навучальным 
годзе на республшансш аг
ляд прадстаулена 198 работ.

Напэуна, не усе аутары 
гэтых студентах даследа- 
ванняу стануць вучонымц 
але важна шшае: {данная 
упэуненасць у ix выпрацоу- 
ваецца на аснове глыбомх 
ъедау. Тэаретычныя пала
жэнн! яны бяруць не у гато- б ы м , «канчатковым» выгля- 
дзе, а !дуць да ix шляхам 
пошуку, вялжай творчай ра
боты. Вось таму i мацней 
тэтыя веды. Вось таму i 
становяцца яны унутраным 
перакананнем юнакоу i 
дзяучат.

Пры вывученн! новага 
матерыялу у студентау ча
ста узшкаюць розныя пы-

танн!', з ЯК1М1 яны, вядома, 
звяртаюцца да выкладчы- 
кау. Партыйная аргашзацыя 
сочыць за тым, каб лектары 
i KipayHiKi семжарау Hi у 
яшм разе не адыходзЫ ад 
адказау на ташя nbiTaHHi, 
цярпл1*ва i поуна, праудз1ва 
i пераканауча тлум ачьт 
моладз1 усё тое, што ix щ- 
кав!ць. Адкрыта, з маркас- 
цка-ленжсшх пазщый рас- 
крываючы цяжшя i вост- 
рыя праблемы, выкладчык 
уносщь яснасць у погляды 
студента, прывучае яго сме
ла глядзець праудзе у вочы, 
рашуча выступаць за прау- 
ду, кал! на яе хто-небудзь 
паквашцца.

ВЫХАВАННЕ 
СТАЛАСЦ1

Светапогляд студента вы- 
хоуваецца не тольк! на лек
цыях i семжарах. Яго по
гляды на жыццё фармуюцца 
yciM укладам на аснове 
усёй нашай рэчакнасщ, yciM 
акаляючым асяроддзем. 
Партыйная аргашзацыя уш- 
верс!тзта !мкнецца да таго, 
каб гетае асяроддзе садзей- 
шчала выхаванню у студэн
тау лепшых грамадзянсшх 
якасцей.

Регулярна партыйныя тру
пы, факультэцшя партый
ныя аргашзацьп абмяркоу- 
ваюць работу выкладчыкау 
са студентам! у вольны 
ад вучобы час. Выкладчык 
— не госць у naKoi студэнц- 
кага жтэрната, а пастаян- 
ны, уважл!*вы дарадчык i 
настаушк.

Да гетага часу дыскусж- 
ным застаецца у нас пытан- 
не аб куратарах у акадэм!ч- 
ных трупах. Мы падыходз!м 
да такога рашэння: замаца- 
ваць куратарау тольк! за 
малодшым! курсам!, таму 
што там большасць студэн
тау — учарашшя школьшш, 
яшя не маюць навыкау са- 
мастойнай работы, iM нека- 
торы час неабходна пауся- 
дзённая дапамога. Старша- 
курсшкам жа даем большае 
права на самастойнасць. 
Навошта апекаваць чалаве- 
ка, як!' праз год-два сам 
стане выхавауцам?

Урачыстыя вечары, пры- 
свечаныя знамянальным да
там, мы стараемся право- 
дз!*ць з выдумкай, так, каб 
яны надоуга застал!ся у па- 
мящ удзельн!кау. Змястоу- 
на i ц{кава прайшл!, на- 
прыклад, напяредадн! 50- 
годдзя Савецкай улады ве
чары на темы: «ВялЫ  Каст- 
pbi4HiK i моладзь», «Гера1*зм 
бацькоу — у спадчыну дзе- 
цям», «Гетых дзён не змоук- 
не слава», «Горад, у яшм ты 
жывеш» i 1’ншыя. У гасцях 
у студентау пабывал! мно- 
rifl вядомыя партызанск!я KipayHiKi i камандз!ры во- iHCKix часцей, ветераны Вя- 
л!кай Айчыннай ванны.

У юбжейным годзе был! 
арган!заваны екскурсп у 
Брэсцкую крепасць-герой,

у Музей ricTopbii Вял!кай 
Айчыннай вайны, музей 
Першага з’езду РСД РП , па 
месцах repai4Hara партый- 
нага i камсамольскага пад- 
полля горада М1нска. На- 
лажвал1ся AbicKycii i кан- 
ферэнцьй чытачоу па KHirax, 
прысвечаных герощы рзва- 
люцьн, патрыятызму савец- Kix людзей. Паспяхова пра- 
ведзен турыстсш паход па 
месцах працоунай i баявой 
славы.

Выдатна зарекамендавау 
сябе зводны будаун!чы ат- 
рад ушверЫтета, як! скла- 
даецца з 47 атрадау. Ён за- C B o iy  за час працоунага се
местра сёлетняга юб!лейна- 
га года больш М1льёна руб- 

. лёу кап!талаук- 
ладанняу. Нй ца- 
л!не с!лам1 нашых 
студентау пабуда- 
ваны пасёлак K)6i- 
лейны. 18 аб’ек- 
тау узведзена у 
Беларус1*. Але 
справа не тольк! 
у гзтай мате- 
рыяльнай аддачы. 

----  — У працоуным се
местры удзельн!чала звыш 
чатырох тысяч сту- 
дентау ун1'верс!тета, i кож
ны з ix прайшоу добрую 
школу калектыунай працы.

Працуючы на будоулях, 
прадпрыемствах, у калгасах, 
у навучальных установах, 
размауляючы з рабочым!, 
калгасшкамц студенты пра- 
ходзяць таксама своеасабл!- 
вую школу пал!тычнай i ма- 
ральнай сталасц!. Каб так!я 
кантакты был! не тольк! у 
перыяд працоунага семест
ра, але i на працягу усяго 
года, партыйная i кам- 
самольская агран!зацьп за- 
мацоуваюць i разв!ваюць 
сувяз! ушверптзта з калек- 
тывам1* прамысловых прад- 
прыемствау, будоуляу, на
вучальных устаноу, у HKix 
мы пастаянна праводз!'м па- 
л!тыка-выхаваучую работу.

Студенцкая сям’я ва уш- 
верс1'теце вельм! вял!кая. 
Axaniub агульным! мера- 
прыемствам! ycix без вык
лючения нялёгка. У  ташх 
умовах асабл!ва важнай 
з’яуляецца роля партыйных 
i камсамольск!"х труп, яшя 
могуць трымаць на увазе 
кожнага студента «па-асоб- 
ку». Мы абмяркоувал1 
гетае пытанне на агульна- 
ун!верс!тзцк!м партийным 
сходзе i вызначыл! • шераг 
канкретных мер для павы- 
шэння выхаваучай рол! 
партгруп. Партыйны KaMi- 
тет цяпер больш уважл!ва 
сочыць за ix дзейнасцю, 
аказвае дапамогу партгру- 
пам, вывучае i распаусюдж- 
вае лепшы вопыт.

Камун!сты уш'верс1'тета 
добра разумеюць, што брак 
у нашай рабоце Hi у як!м 
разе не павжен дапускацца. 
3 вну пав!нны выходзщь 
спецыял!сты высокай ква- 
Л1*ф!кацьп' i высокай 
{дейнай перакананасц!. Да 
гетага нашраваны наши на- 
маганн!.

Т. Д УД АРА ВА, 
сакратар парткома 

yHieepciTeTa.
(«Правда», 23 лктапада 

1967 г.).

j
 ̂ Калi зойдзеш у сту- 
д̂знцк1 imapHaT № 4, 

la x i  знаходз1цца на Пар- 
^кавай MaricTpani, цябе 
^абавязкова сустрэнуць 
\ у  вестыбюл1 дзяжурныя 
?студэнты.

J НА ЗД Ы М К У : сту- 
/дэнтн! чацвёртага курса 
^матзматычнага фануль- 
^тэта Наташа П О Л АУЦ А- 
#ВА i Таццяна АРЛОВА  
^тольк|‘ што na4ani дзя- 
^журыць.

\ Фота I. A C K IP K I 
* \ В. 03ЕРАВА.

ПРАГРАМА ВЫЗНАЧАНА
Д А  В Ы Н 1 К А У  X X I I  К А М С А М О Л Ь С К А Й

Як ужо паведамляла на
ша газета, ва ун1верс!тэце 
адбылася камсамопьская 
канферзнцыя. Дэлегаты 
падвял) BbiHiKi работы у 
юб!лейкым годзе i дэталёва 
абмеркавал! вяп|кую пра- 
грэму дзеянняу надапей. У 
прыватнасцс канферзнцыя 
прыкяла прапанову В. Мак- 
ciMOBina з ф!3фака аб да- 
лейшым ргзвщц! турысцка- 
га спорту. Многа таксама 
гаварылася аб абарокна- 
масавай рабоце. Але галоу- 
ную увагу дэлегаты звяр- 
кул! на павышэнне poni кам-

самольск-ix арган!зацый у 
вучобе i навуковых дасле- 
даваниях студэнтау. Сакра
тар парткома Т. Дударева, 
старшыня СКТ Барыс Зам
ене СупраЦОук1к б!бЛ£ЯТЗК!
Апяксандр Рукшын, дОпя 

Гарашчук з фшфака, Свят- 
лана Ссшава з хЕмфака, 
ВалянцЫ Галубов1ч з г!ст- 
фака, сакратар Мшскага 
абкома камсамола Барыс 
Путрын i шшыя адзначыл!, 
што кам|тэт камсамола, фа- 
культэцкЁя арган1зацы! па- 
вшны зддаваць больш часу 
рабоце непаерэдна у гру-

К А Н Ф Е Р Э Н Ц Ы 1

лах, на курсах, не выпускаць 
з поля зроку к! аднаго ча- 
лавека.

Канферзнцыя аврала но
вы склад пленума у кояь- 
касцЁ 53 чалавек. На арга- нёззцыйным пасяджэнш 
першым сакратаром бюро 
кам!тэта выбран Mixain Ц;- 
еэ , другЁм — Анатоль Яяо- 
нау. Члены бюро: Л. Давы- 
дэнка, Г. ЦЕШкевЁч, Т. BiH- 
к:кава, М. ШавыркЁн, Л. Ко- 
тау, У. СамсановЁч, М. Бон
дар, I. Шынгель i В. Про- 
кашава.

к. одаровёч.
rJ!lllili>llii:i!llliillllipillllllll|l№IIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllĤ

На здымку: студэнты другога курса фЁз1чнага факультэта Аскар РабшовЁч i Ю.щн Раманоускч вызначаюць ci.iy электрычнага току. Сес:я ж, як кажуць, ке за rapaiui.- Фота I. AcKipKi.

П А Д З Е 1  
Л Ю Д 3 1  
Ф А К Т Ы1мя ВЯЛ1К1Хвучоных

Прэмн Ёмя выдатных 
айчынных вучоных, як!я 
заклал! асновы цэлых 
галЁн навукЁ, прысуджа- 
юцца лепшым прадау- 
жальнЁкам ix Ёдэй, аута- 
рам выдатных даследа- 
ванняу. Нядауна у наш 
унЁверсЁтэт прыйшла ра- 
дасная вестка: акздэмЁку 
АН БССР прафесару 
Т. Н. Годневу прысуджа- 
на прэмЁя К. А. ЦЁмЁра- 
зева 1967 года за мана- 
графЁю «ХларафЁл, яго 
будовз i утварэнке у 
раслЁне».

Заслужаная
узнагародаЗа актыуную навукова- педагагЁчную дзейнасць i у сувязЁ з 70-годдзем з дня нараджэння ПрэзЁдыум Вярхоунага Савета БССР узнагародзЁу ГанароваЁЁ Гра- матай прафесара кафедры глебазнауства Андрэя Рыго- равЁча Мядзведзева.Горача вЁншуем нашага старэйшага вучонага i педагога з заслужанай узнага- родай!

Г о  с ц  i 
з Польшчы3 BHJiiKiM поспехам прайшоу спектакль «Мштэрыя-буф» у вы-

кананш польскага сту- дэнцкага тэатра «Цыт- рына» з Лодз1, як1 вы- ступау ва ушверс!тэце.Гледачы-студэнты i выкладчык! з вял!к1м задавальненнем успры- нял1 майстэрскую irpy польешх студэнтау.
Поездка  
У Г Д РСтудэнтка другога курса БДУ Н. Захарава у складзе дэлегацы! калек- тывау мастацкай сама- дзейяасщ вышэйшых навучальных устаноу Минска пабывала у Герзчан-скай Дэмакратычнай Рэс- публЁцы. Савецгая арты- сты-аматары выстушлЁ у гарадах МайнЁнген, Гера i ё н ш ы х , а таксама зрабЁлЁ экскурсш па горадзе Бер- л!не.Нядауна Наташа вярну- лася у Мшск. СваЁма ура- жаннямЁ аб паездцы яна падзялЁлася з аднакурснГ камЁ.
стэм

рыхтуецца 
да дэбюту

У актавай зале усяго не- 
калькЁ чалавек. Яны яшчэ 
не ведаюць адзЁн аднаго, 
таму што вучацца на роз

ных курсах, розных факуль
тетах. Але адэЁнае жаданне 
удзельнЁчаць у студэнцкЁм 
тэатры эстрадных мЁнЁятур 
прывяло ЁХ сюды.

КЁраунЁк тзатра УладзЁ- 
мЁр БлахЁн коратка раека- 
зау аб задачах, якёя ста- 
яць перад СТЭМам.

— Тэматыка праграмь: 
нашага тэатра — выключна 
студэнцкая: высл\ейванне
ycix недахспау. Быступпен- 
нё павЁнны быць у выглядзе 
кароткЁх МЁнЁятур, выкана- 
ных па-майстэрску, з гума- 
рам.

На першай рэпетыцыЁ вы- 
ступЁлЁ Б. Герстэн, Б. Саг- 
лаеу i ёншыя студзнты.

Малады тэатр пачау 
дзейнЁчвць. Хутка мы бу- 
дзем сведкамЁ яго першага 
выступления.Леташсжыцця

Н а першым курсе факуль
тэта журнал1стыП выхо- 
дз1ць насценная газета «Сло
ва». Яна адлюстроувае ву- 
чобу, грамадскае жыццё i 
адпачынак першакурешкау.

Поруч са «Словам» буду- 
чыя журналисты выпускаюць 
альманах «Леташс». Гэта 
сваеасабл1вы леташс жыцця 
курса. У  альманаху знахо- 
дзяць месца матэрыялы аб 
самых важных i найболыи 
щкавых падзеях, як1я аобы- 
ваюцца на курсе.
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Больш года назад друк 
паведамляу аб знойдзе- 
ным вял1зным могшьж- 
ку павергнутых дубоу. 
Скапленне выкапневых 
дрэу-п'гантау знаходзша- 
ся у 90 кшаметрах ад 
Мшска у пясчана-грав!й- 
ных кар'ерах драб!льна- 
сартавальнага завода 
«Смаргонь». CoTHi ства- 
лоу, пачарнеушых ад ча
су i вЬтьгац!, ляжал! абы- 
якава на дзесятках гекта- 
рау у пясчаных наносах 
31лй на глыб|ж 2—8 мат- 
рау. Што тэта — выжк 
старажытнай катастрофы 
у прыродзе!

Адказ на гэтае пытан- 
не дал! вучоныя. Дацэн- 
ты кафедры агульнай 
reanorii геолага-геагра-

М У З ЕИ  П Р Ы Р О Д Ы
ф!чнага факулыэта БДУ 
Л. Н. Вазнячук i В. В. 
Шчыглова падвял1 выжж 
ceaix працяглых даследа- 
ванняу незвычайнага 
прыроднага музея. Яны 
устанав!л1, што накаплен- 
Hi моранага дубу был! 
утвораны у адкладах 
поймы Binii на працягу 
некальжх апошн1х тыся- 
чагоддзяу. Рака рэгуляр- 
на падмывала 6epari i па- 
хавала у caaix наносах 
ствалы магутных дрэу.

Гэтыя з ’явы пачалкя у 
самым цёплым перыядзе 
пасля леднжовага часу—  
6— 7 тысяч гадоу назад. 
Некатсрыя са знойдзе-

ных ствалоу дубу зус!м 
«маладыя». Яны рухнул! 
у ваду каля тысячы гадоу 
назад.

Прырода прыпадкесла 
у гэтым жа месцы яшчэ 
адну нечаканасць. Пры 
раскрыцд] н1жняга «па- 
верху» рачных наносау, 
ию ляжыць лад скаплен- 
нем дрэу, на глыбш1 8— 
10 метрау знойдзен яшчэ 
адзш MorinbHiK вымер- 
шых жывёл, звестк] аб 
яжх маюцца тольж у на- 
вуковай Л1таратуры. Яны, 
як установлена, знахо- 
дзЫ ся тут у часы апош- 
няга, «Валдайскага» аб- 
ледзянення i раней.ЖЫХАРЫ АЗЁРНАГА КРАЮ

Сляды найбольш ста- 
ражытных жыхароу бе- 
рагоу сзмага зялжага 
вадаёма Eenapyci — во- 
зера Нарач выяв!л! ар- 
xeonari Eenapyci i сту- 
дгнты Беларускага дзяр- 
жаунага ужверспэта.

У крутым разрэзе бе
рега : у вадзе был! зной- 
дзены прымпыуныя 
крэмневыя прылады — 
разцы, скрабж, нажы. 
Установлена, што тут 
некал1 размяшчалася ста- 
янка чалавека старажыт

накаменнага зеку.
Нарачанская стаянка 

вельм! падобная да 
стаянак Прыбалтыж i 
Псльшчы i так званых 
Мадленсжх стаянак nay.-, 
ночна-Заходняй Еуропы.

Выключную цжавасць 
прадстаупяе знаходка 
двух чэрапау мускуснага 
азечкабыка. Нашчадж гэ- 
тых жывёл цяпер водзяц- 
ца толью у свабоднай ад 
пёду пауночнай частцы 
Грэнланды! i на арктыч- 
ных астравах Канадскага 
apxinenara. Знойдзены 
тут i абломю рога пау- 
ночнага аленя, зубы i ко- 
сц! маманта, косц1 шар- 
сцктага насарога, пганц- 
кага, Ц! вялжарогага, але
ня (разгон рог больш, 
чым два метры). Усе гэ
тыя жывёлшы насялял! 
тэрыторыю Eenapyci у 
тыя часы, Kani пауноч- 
ныя раёны яе был| ска
заны моцным панцырам 
апошняга леднжовага 
пакрыцця.

Але самай дз1унай бы
ла знаходка тут касцей 
больш старажытных жы
вёл, кнаваушых у мшу- 
лую эпоху. Палеантолаг 
В. В. Шчыглова знайшла 
косцЗ каня, я тя  напам!- 
Hani зебрападобнага ка
ня Сценона i своеасабл!-

вага насарога. Сярод 
нага гнтэкантропа. Сярод 
знаходак маюцца такса- 
ма косц! маленькага 
каня, падобнага на тых, 
як!я пасвш;ся на прасто- 
рах Паволжа перад на- 
дыходам самага зялжага 
леджка — Дняпроускага, 
пакрыушага вял1кую част- 
ку рускай раужны. Кас- 
цяныя астатю з адкла- 
дау «пра-Binii» магаць аб- 
салютны узрост не менш 
18— 20 тысяч гадоу. Ас- 
татю жывёл жжняга га- 
рызонта i таго старэй —  
больш ста тысяч гадоу.

СвоеасаблЕвы прырод- 
ны музей, на «полках» 
якога сабраны гэтыя 
экспанаты, унжальны для 
усяго захаду Савецкага 
Саюза. Частка знойдзе- 
ных астаткау перадана у 
геалапчны музей Бела
рускага дзяржаунага уж- 
верс1тэта, частка — у 
Дзяржауны музей БССР. 
Вучоныя ужвера'тэта пра- 
цягваюць свае даследа- 
ванж i пешую лад Смар- 
гонню.

С. РАТГАУЗ.

П Е Р Ш Ы  Л Ё Д .

Фотаэцюд Я . Я Р М О Л 1 Ч А .

ннка чалавека старажыт- ночна-лаходняи ьуропы. ня Сценона i своеасабл]- С. РАТГАУЗ. J п

На барцоусюм дыване— Рауняйся, слирна! Рауяенне на сярэдзшу! Таварыш суддзя спабор- н1цтвау, барды вольнага стылю для удзелу у X V I першынстве уншерснтэта настроены!..Мы знаходз1мся у- спар- тыунай зале ушверйтэта. Тут адкрываецца агульна- каманднае першынство ун1версттэта па вольнай барацьбе. Юруе парадам капкан каманды-перамож- цы X V  першыяства В. Шэйнэман. У  двух ша- рэнгах стаяць 94 спартс- мены-студэнты, ямяпрадстауляюць розныя

факультэты, але адзшыя у сваей мэце — перамаг- чы!17 гадзтн 30 мшут. На дыване першая пара бар- цоу першага дня спабор- нщтвау: Мтнш — Сака- лоу. Праходзщь усяго ад- на MinyTa, а Мшш ужо пераможаны.Пара за парай выхо- дз1ць на дыван. Той, хго npairpay дзве схвати, выбывав з далейшых спа- боршцтвау. Кола прэтэн- дэнтау на асабтстае першынство усе больш зву- жаецца.Вельм! ц!кавым i пры-
Л ю д у Кукчанка, студэнтку другога курса матэматыч- 

нага факультэта, ведаюць ва ун1верс1тэце не тольк1 як 
працав^тую дзяучыну, але i як аматара парашугнага 
спорту.

Нядауна у жыцЦ1 Люды  адбылася радасная падзея: 
яе зал^чьш на аддзяленнг шлогау пры. Рэспублшансым  
клубе Д Т С А А Ф .

Н а здымку: Лю да К У К Ч А Н К А .

Да нарадымаладых шсьменншау

У KapaniuiHaBinax ад- 
крылася рэспублжанская 
нарада маладых nicb- 
менн!кау. У ёй прыма- 
юць удзел i прадстаун!К1 
нашага ужверс1тэта. Сён- 
ня мы друкуем литера
турный пароды! студэн- 
та Мжолы Вяршын!нэ 
на тое, як ненаторыя 
старэйшыя П1сьменн1к! 
працуюць з мападым!.

На Пятра ВалкадаеваШто? Вы аутар малады? А я ужо дваццаць два гадыТут кансультант стары, нязменны, I стау дауно ужонязаменны м. А вершы Вам nicaub не раю.Шлю прывНанне,Валкадаеу.
На Пягруся МакаляЯно i тое,■ Я но i сёе,Яно i гэтак,

Яно i так,У Вашых вершах штось такое,Што не магу сказаць 1пяк. Сказаць бы прама, Сказаць бы смела,Што верш Ваш добры U,i дрэнны ён,Ды каб Hinora незразумел!— TaKi у мяне ва yciM закон.
На KaHcraHuina Ц1товаЯ разумею, безумоуна: Ваш кожны верш так1цудоуны!Надрукаваць жа... немагу.

На Мжолу ГамолкуСкажу i вечарамПа мне хоць не1 у ранш:p-acui N трава, КМне сацыяльныя гучангп J  У кожным вершы ^падавай. К Няма гучання—быцьбядзе! igНе надрукую у «Звяздзе». )№
На Сяргея ДзергаяКал1 паэт ты малады Спушчу тры шкурыА пра

§я тады, ^старэишых так мяркую:Hnci што хочаш—надрукую.

гожым оыуг паядынак В. Цырлхна i Е. Кушры- на. У  першым туры за- служаную перамогу атры- ' мау Купрьгн, як! пасля двух дзён спаборнщтвау застауся аснауным прэ- тэндэнтам на асабгстае першынство у сваей ва- гавай катэгорьп.Па заканчэнн! сустрэ- чы балельшчыга аплады- равал! I пераможанаму. Цырл1н (на здымку ён зшзу) прадэманстравау вялшую волю да перамо- П, але у адносшах тэхн!ч- нага майстэрства ён ака- зауся слабейшым. Гэга i прымусша яго здацца. Але i паражэнне В. Цырлша было ганаровым: ён зма- гауся з кандыдатам у майстры спорта.Што паказал1 першыя два дн! спабо'ршцтвау? Вельм! многа слабых, дрэнна падрыхтаваных барцоу. Аб гэтым свед-

чыць вял!кая колькасць сустрэч, ягая нават менш, чым праз адну мшуту абры- валюя. Трэба сказаць i аб недастаткова даклад- ■ным судзействе, асабл1ва на друп дзень. Яшчэ ад- на вельм1 важная рыса, якая прысутна мнопм спа- бо)>:-пцтвам: у зале небыло в1даць KipayHiKoy ф!з1чнага выхавання на. факультэтах. Втдавочна, выступленш студэнтау- спартсменау сватх фа- культэтау ix не цшавяць. А  хто ж у першую чарг\г иавшен быць зацшауле- ны у паспяховым выступ- ленн1 CBaix выхаванцау?Пасля двух дзён пая- дынкау на прызавое мес- ца у агульна-камандным зал!ку прэтэндуюць тры калектывы: юрыдычнагафакультэта (пераможцы X V  першынства), матэ- матычнага факультэта i мясцкома. Фота i тэкст А . А С Т А П А В А .

$ШО.У С И Е К Т А К .1ЬУ  сер ад у  студэн ц к! мала- д зёж н ы  тэатр у  друг1 раз в ы сту ш у  пер ад  ун1верс1тэц- 
■KiMi гледачалп з новы м

сп ектаклем  «М аладая гвар- ды я». Р эж ы сё р  — заслу- ж ан ы  арты ст Л атвп 1скай С С Р  А . М . О зерау.!!111!1!!Ш!Ф1!111!1!111!111111!111!111111!1111!!!1!!1111111111111!11!1111111111!11!111111111!1111111111!1111111111111!ШШ11!111111!1111!111111111 
Р э д а к т а р  М .  1. Зоська

Зак. 1858. АТ 23224 Наш адрас: Ужверспэцж гарадок, галоуны корпус, п. N9 106. Тэлефон Б-2-07-19. Друкарня выдавецтва «Звязда».


