
У  ПАХОД, 
МАЛАДЫЯ
ДАСЛЕДЧЫШ3 кожным годам усё больш д больш студэнтау уключаецца у навукова- даследчую работу. Гэ- таму садзейшч а ю ц ь шматлшя канферэнцьп, конкурсы, агляды, яюя аргашзоуваюцца у вы- шэйшых навучальных установах, гарадах, аб- ла.сцях, рэспублжах i у Саюзе. Ва усесаюзным конкурсе студэнцюх прац па праблемах грамад- ск:х навук, псторьп ВЛКСМ  i м!жнароднага маладзёжнага руху, конкурсе, прысвечаным 50- годдзю Савецкай ула- ды, толью у Беларуш удзельшчала звыш 10 тысяч чалавек. Перамож- цам1 рэспублжанскага агляду стал1 32 прадстау- 
Hixi нашага ушверЫтэ- та.Нядауна аб'яулен дру- ri ^сесаюзны конкурс па вышэй названай праб- лематыцы. ММстэрства вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай адукацьп i ЦК ЛКСМ Б прынял! па- •станову i распрацавал1 шэраг мерацрыемствау аб удзеле у гэтым конкурсе студэнтау Беларуси У пастанове, у пры- ватнасц1, гаворыцца: чПадрыхтоука да свят- кавання 150-годдзя з дня нараджэння К. Маркса, 50-годдзя Савецкай Ар- Mii, 50-годдзя камса,мола i 50-годдзя БССР у вну распублгю павшна быць азнаменавана да- лейшым разв!ццём студэнцюх навуковых прац па праблемах грамадск1х навук, псторьп ВЛКСМ  i м1жнароднага маладзёжнага руху».Распрацавана тэма- тыка даследава н н я у, створан рэспублжансю аргкамЦэт. Ад ущверсь тэта у яго склад увай- шл1 загадчык кафедры псторьп КП СС прырода- знаучых факультэтау Т. I. Прытыцкая, дацэнт А. Е. Журау i загадчык кафедры палпэканомп С . Я. Янчанка.Першы тур конкурса будзе праводзщца у кра- сав1ку 1968 года на мес- цах; друп — адбудзец- ■ца у маг у форме абла-с- ных навуковых студэнц- 
Kix канферэнцый i за- вяршыцца рэспублшан- скай канферэнцыяй у ве- 
ipacHi.У гэтыя дн1 на кафедрах i факультэтах 1дзе абмеркаванне пастано- вы Мнпстэрства ,i ЦК «амсамола, студ э н т ы знаёмяцца з тэматыкай. Пажадана, каб аргашза- цыйны перыяд не заняу многа часу, неабходна, каб будучыя удзельшю конкурсу ужо цяпер па- чал! працаваць над да- кладам! i рэфератамкПартыйныя i камса- мольсюя аргаш'зацьп, дэ- канаты i кафедры павшны ?л:чьшь станоучы вопыт, набыты у мшулым конкурсе, i зоабшь н.алеж- ныя вывады з дапушча- ньгх недахопау. ГалоунЫ' з !х заключаецца у тым, што у конкурсе удзельш- чал1 студэнты толью двух факультэтау — ri- старычнага i ф:лалапчна- га. А мгж тым, кожны ф.акультэт мае магчы- масць папоунщь унг- вер'С1тэцкую дэлегацыю маладым1 даследчыкам!, як!я заш'каулены гра- мадск:м1 навукам1.Патрэбна больш дак- ладна i аператыуна вы- рашаць усе пытанш, звя- заныя з падрыхтоукай да канферэнцьп, якая будзе першым кронам ва усесаюзным конкурсе студэнцюх навуковых работ, яю становщца традыцыйным.
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У  Б е л а р у стм  дзярж ауны м ш сты туц е  на- 
роднай гаспадарш  1мя В. У . Куйбы ш ава ад- 
былася навукова-метады чная канф ерэнцы я  
па пы таннях вы кладання эк ан аш ч н ы х  ды- 
сцы плш  у  вы ш эйш ы х навучальны х у ста н о 
вах Баларуск  На пленарны х пасядж эннях i 
у сям! секц ы ях было заслухана i абмерка- 
вана звы ш  п яф д зе ся ф  даклада$г. На секцьп  
пал1тычнай эканомм вялш ую  цш авасць вы- 
клж ау данлад дацэнта н аш ага  уш верЫ тэта  
А. Г1. Скум ана на тэм у: «Месца лекцьп у  

вы кладанж  пал1тычнай эканомм i методыка 
яе правядзення». На секцьп гаспадарчага  

закан ад ауств а  з цшавыг/м матэрыялам! аб 
методыцы правядзення сем 1н а р с т х  занят-

___________________________________________________кау вы ступ|у  дацэнт В. А. Д аропн. На па-
сядж энш  гэтай  ж а секцы1 зм ястоуны я па- 

Цана 2 кап. Год выдання X X I ведамленн! зраб 1л 1 выкладчык1 ю рыдычнага
ф акул ьтета  праф есары  I. I. Гарэлш , П. I. 
Гаузе. дацэнты  В. Ф . Ч ы п р  i К. А. Барзова.

Экзамены трымаюць усеЗдаецца, тэмп yHiBepci- тэцкага жыцця у гэтыя днг стау больш напружаным. Сес1я прымушае падцягнуц- ца, яшчэ раз праверыць, ui усё гатова для паспяховага яе правядзення.Як щзе падрыхтоука да адказнай экзаменацыйнай пары на Х1м1чным факультэ- це?Тут адкрыты партыйны сход разам з Вучоным саве- там абмеркавау пытанн1 па- спяховасц1 i дысцыплшы на розных курсах. Намесн1к дэ- кана факультэта В. Ф. ЦБ кавы расказау аб тым, як на працягу семестра кант- ралявауся навучальны пра- цэс, HKiMi мерам! карал1ся пропуск! лекцый i лабара- торных заняткау.С1стэматычна вын1к1 пра- верк1 наведвання адлюст- роувал1ся у прыказах, а тыя, хто найбольш пару- шау дысцыплшу, был1 зняты са стыпенды1, атрымал1 вы- мовы. Некаторыя студэнты был1 выключаны з ушверсг тэта за непаспяховасць.Павышанай увагай кары- сталюя першакурсн1к1. На сходах выкладчык1 пазнаё- м1л1 ix з вучэбным планам, расказал1 аб парадку зда- чы экзамёнау.Цяпер, напярэдадш cecii, 
на кафедрах складзены гра- 
ф iKi кансультацый i дзя- 
журствау лабарантау, рых- 
туюцца cnicKi асноунай i 
дапаможнай л1таратуры па

з самых ВЯЛ1К1Х аудыторыи адводзщца пад читальную залу. Больш напружана пра- ходзяць практычныя занят- 
Ki. Выкладчык1 i асштэнты 1мкнуцца дапамагчы адста- ючым, але, на жаль, тэта не заусёды удаецца. Старты выкладчык Р . Ф. Апацёнак адзначыла слабыя веды па матэматыцы у адной з груп першага курса. Аб адсутна- 
cui навыкау падлжу i няу- менн1 частк1 студэнтау ка- рыстацца лагарыфмгчнай л1- нейкай гаварыу i дацэнт кафедры неаргашчнай xiMii А. С. Баркан. Каб лжвща- ваць недахопы, патрэбна да- памота выкладчыкау. Кан- сультацык шдывщуальныя занятк1, пастаянная увага да тых, чые веды выклгка- юць трывогу, дапамогуць пазбегнуць непрыемнасцей у час cecii.Загадчык кафедры xiMii пал!мерау В. П. Мардык1н расказау аб тым, як працу- юць цяпер студэнты чацвёр- тага курса i пятага вячэрня- га. Асабл1ва старанным1 з’яуляюцца вячэрн1к1, i тэта радуе увесь калектыу. Тры- вонсных нечаканасцей тут, па усёй магчымасцц не будзе.I усё ж наибольшую небя- спечнасць выклшаюць студэнты малодшых курсау. У чым прычыны непаспяхова- cpi некаторых, што пера- шкаджае iM засвойваць праграмны матэрыял? Гэтыя прычыны прааналгзавау дэ-

кан факультэта Ф. М. Капу-
ЦК1.Здаушы уступныя экзамены i стаушы студэнтам. мног1я учарашшя школьн!к) ужо л1чаць, што усе цяжка- 
cui застал1ся ззаду. Дамо- клау меч штодзённага апы- тання над iMi не eiciub, а тэта ix заспакойвае яшчэ больш. Усхогшваюцца толь- 
Ki да cecii, кал1 упушчанае нагнаць ужо цяжка.— Непаспяховасць сту- дэнта — i наша BiHa, —пад- крэсл!у Фёдар М1калаев1ч.— Мы дрэнна яшчэ выхоуваем моладзь у духу адданасш навуцы, мала вучым настой- л1васц!, умению пераадоль- ваць цяжкасцьТрэба ведаць, чым жыве студэнт пасля лекцый, як адпачывае, што яго хвалюе. Лепш павшны ведаць cBaix выхаванцау куратары.У тэты нядоуп час, як1 застауся да экзаменау, калектыу факультэта намага- ецца зраб1ць усё неабход- нае, каб cecin прайшла па- спяхова.

усш дысцыплшам, адна•I 1111111111111111111111111 i 11111 i II1111111111111111111111 i 11111111111111111111111±'Ф/з1ка.« не да л1рьт. Гэта, вядома, жарт. Але, са- =  
прауды, час напружаны: лекцьй, а пасля гадзшы працы =  
у лабараторыях. Е

Наш фотакарэспандэнт I. Асырка пабывау на ф1з1ч- Е 
ным факультэце i 3pa6iy некальы здымкау. На адным =  
вы бачыце групу студэнтау. Разам лягчэй вырашыць =  
любую задачу! (здымак у сярэдзше). Е

Студэнт другога курса ЕНктар Каролм праводзщь Е  
щкавую лабараторную работу (здымак ушзе). =

Цшавасць да Ыялоги паявыася у Ол1 Дарашэнка — 
яшчэ у школе, цяпер Оля (здымак у верее)—выпускнща =  
ушвератэта. =; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIllllllllilliiMlllllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIlIlilllllllllllllllilMII^

Справядл1ваа справа пераможа!
У сувяз! з мгжнародным 

тыднем сал1дарнасц1 з ге- 
ра1чным В’етнамам на прад- 
прыемствах, у навучальных 
установах беларускай ста- 
Л1цы праходзш! мБынг! ка- 
лектывау рабочых, служа- 
чь|Х, прадстаун1коу 1нтэлЕ 
генцьн, моладзь

Мнагалюдны м Вьж г ад- 
быуся у нашым ун1верс1тэце. 
Актавую залу запоунт! вы- 
кладчык!, acnipaHTbi, студэн
ты, служачыя. Прысутн1чае 
вялжая трупа замежных сту
дэнтау, як1я вучацца у нас.

о ...............

Слова даецца доктару xi- дат ф1лалаг1чных навук да-
м1чных навук прафесару цэнт В. М. Ц1мафеева, —
Д. 1. Андрыеускаму: прымяняюць супраць Mip-

—  Самая непрыкрытая нага народа В'етнама на-
1нтэрвенцыя ЗШ А у В'етна- вейшыя в|ды збрЫ , робяць
ме працягваецца ужо не- ганебныя злачынствы. Але
кальж гадоу. 1мперыял1сты !м не пах!снуць мужнасць
1мкнуцца навязаць свабо- в’етнамскага народа, як! ад-
далюб1ваму народу свае стайвае сваю свабоду. Мы
парадк!, хочуць ператва- у а м  сэрцам з гера!чцым
рыць В'етнам у сваю кало- В'етнамам.
жю. Аднак гэтаму не бы- 3 гнеуным асуджэннем
ваць! Усе людз! добрай амерыкансюх !мперыял1-
вол1 асуджаюць агрэаю  у стау, што вядуць варвар-
В'етнаме. скую вайну у В'етнаме, вы-

—  Амерыканск1я жтэр- ступ!л|‘ прадстаун|‘к моладз!
венты, —  гаворыць канды- гера!чнай Кубы студэнт

Й самола бьш ̂найбольш злосныя  ̂гульшчьш . выклшакы ^
пра- й й

БДУ Энрыко Кабрэро, сту- 
дэнтка геафака Taica Шап- 
лыка.

—  В'етнамсю нерод дае 
дастойны адпор агрэсарам i ix марыянеткам,— адзна 
чыла у ceaiM выступленж 
студэнтка Нго Txi Ба, якая 
прыехала на вучобу ва уш- 
верфтэт з В’етнама. —  Аме- 
рыканск1м 1мперыял1стам 
не удалося ж запалохаць, 2 
Hi перамагчы наш народ. 
Мы поуны шчырай удзяч- |  
насц1 yciM савецк!м людзям 
як!я выказваюць нам сваю 
сал!дарнасць, дапамагаюць g 
у барацьбе.

i  дэнты

некаторыя 3 ix (
ы. стыпендьй.  ̂

гадзш занят- йу
прапусц1у студэнт f  

курса аддзялен-  ̂
U A. Bdaeyxin; Й 
вылучьшея сту- Й 
гэтага курса <

улоги. Справаздачу Й 6iy загадчык кас ЙД. М. Карулш. 
t -  г , .

зра- 
кафедры к

g Дудз!ч. 
у
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Пазнаёмшся, пасябравал!
— Слухай, дзе вы зараз 

займаецеся! — спытау я у 
студэнта з першага курса 
беларускага аддзялення.—  
Мне патрэбна бачыць Ва- 
лодзю Шэлеста.

— А у ix зараз «фортач- 
ка». Паглядз1 у аудыторьн.

Я падышоу да аудыторьн 
i прыадкрыу дзверы. «Весь 
дз!вак, — падумау, — надуу 
мяне». Бо у аудыторьн усе 
студэнты сядзел! на месцах 
i хтосьц') адказвау. Bifla- 
вочна, был1 занятий Я пасту- 
кау.

— Уваходзьце — пачула- 
ся немалый галасоу. Я зай- 
шоу, прьшйауся.

— Шэлеста можна! — не- 
як нясмела, шукаючы вачы- 
ма выкладчыка, запытау.

— А, тэта ты! — Валодзя 
падняуся з месца.— Я за
раз...

Ужо на вулЩы я даведау- 
ся ад свайго сябра, што у 
ix сапрауды «фортачка», а 
каб не трацщь дарэмна ча
су, яны CaMi праводзяць 
практычныя заняты. Калек- 
тыуна займацца значна 
лепш. Кожны адказвае на 
пытаннё, хто Што ведае, а 
абагул1ушы, студэнт атры- 
моувае добры адказ на эк- 
заменацыйнае пытанне.

— У нас трупа самая 
дружная,— сказау урэшце 
Валодзя.— Неяк хутка па- 
знаёмшкя i моцна пасябра- 
вал!.

I сапрауды, чацвёртую 
трупу першага курса бела
рускага аддзялення можна 
Мазваць самай дружней.

Неяк у канцы заняткау 
прыйшоу стараста трупы 
Валодзя Серада i ao'smiy:

— Рабяты, сёння вечарам 
мы пашнны дзяжурыць на 
праспекце. К сям! абазязко- 
ва...

— Патрэбна, значыць, па
трэбна,— дадау камсорг С е
ва Папана.

I вечарам студэнты вый- 
шл| на дзяжурства, нягле- 

дзечы на тое, што на друп 
дзень — чатыры пары прак- 
тычных заняткау.

Назаутра выкладчык ri- 
сторьн I. А. Сяргееу адзна- 
чыу, што чацвёртая трупа 
была падрыхтавана да за
няткау найлепш.

У вольны час рабяты пра
водзяць масавыя культпа- 
ходы, экскурса. Яны ужо 
пабывал! у музе! Вялшай 
Айчыннай ванны, музе! I 
з ’езду РСДРП, тэатрах i/ля 
Я. Купалы, М. Горкага.

A Kani патрэбна якая не- 
будзь дапамога, звяртаюцца 
да свайго куратара Рэпны 
Осшауны Варатнщкай, якая 
заужды прыходзщь насу- 
страч.

Аднойчы актывктка (так 
называюць яе таварышы па 
трупе) Рая Сямёнчык пра- 
панавала аргашзаваць сваю 
аг!тбрыгаду. У педжстыту-

це у яе вучыцца сяброука; 
там у ix свая аптбрыгада, i 
студэнты часта выязджаюць 
з канцэртам! у бп!жэйшыя 
саугасы, калгасы, выступа- 
юць на прадпрыемствах го- 
рада.

Рабяты з ахвотай падтры- 
мал! тэтую щэю. А чаму б 
i не! Ёсць жа свае танцо
ры, спеваш, дэкламатары: 
Галя Саковйч, Тома Табуно- 
ва, 1на Такарэуская, Алёша 
Сеучанка i шшыя. У хутюм 
часе яны выступяць з кан
цэртам на ецэне гумаштар- 
нага корпуса.

Усё тэта не перашкаджае 
i вучобе. Студэнтау з ча- 
цвёртай трупы можна ча
ста убачыць у б|бл!ятэцы 
i/ля У. I. Лен!на, Яшб Купа
лы, у вучэбных кабшетах.

— Вучобе мы аддаём та- 
лоуную увагу, асабл!ва за
раз, Kani пад бокам сеая. 
Кажуць, яна лёгкая, але 
для нас яна першая i таму 
патрэбна здаць толью на 
выдатна,— гаворыць мне 
прафорг трупы Валодзя Шэ- 
лест.

— Калектыуна! — дабау- 
ляю я.

— Ну, вядома! У нас толь- Ki так!—дадае мой сябра. I 
мне становщца радасна за 
трупу свайго таварыша i 
крыху зайздроска... Был! б 
усе трупы TaKiMi!

С. БАЛОТК1Н, 
студэнт II курса фшфака.

П А Р А Д Ы  УРА Ч А  КАБ АТРЫМАЦЬ «ВЫДАТНА»
о'ноу надыходзщь гара

чая, напружаная пара — 
эизаменацыйная сесяя. Яна 
патрабуе вялщага фгз1чна- 
га i нярвовага напружання.

На жаль, мнопя студэнты 
ллчаць, што лепшы час для 
падрыхтоуш да экзаменау i 
залгкау—ноч.

Але чаму? 3 медыцынска- 
га пункту гл’еджання гэтая 
думка з’яуляецца памылко- 
вай i павгнна быць рашуча 
адхплена.

Агульнавядома, што клет- Ki галаунога мозгу намнога 
ьнтэншуней • паглынаюць па-, 
ток шфармацьп удзень i 
асабл!ва ранщай, кала пас- 
ля сну аргатзм  гатоеы да 
iнтэнспунай працы. Але тэ
ты валаты час нярэдка пра- 
падае дарма.

Вялшая бяда i у тым, што 
у ч а с cecii студэнт пастаян-

на ганьбуе правш ам хар- 
чавання.

Мы патрабуем, каб наш 
мозг насычауся формулам!, 
цытатам!, л!чбамц а сам! не 
задавальняем яго патрэбы.

Запамятайце! Трэба аба- 
вязкова, хоць бы адзш раз 
у сутк!, есщ гарачую отра
ву.

Арыентуючыся на вопыт 
лепшых студэнта^, мы пры- 
водзгм прыблтзны расклад 
дня у час cecii.
Абавязкова зраб!це зарад- 
ку, Няхай тэта будуць ча
тыры— пяць практыкаван- 
няу. Яны дапамогуць поу- 
насцю атрэсщ сон i пры- 
Becpi мозг у станов1шча 
«поунай баявой гатоунасщ».

у" 6 гадзш 30 хвшш вы 
бераце падручн!к1 i каноиек- 
ты i, не адрываючыся, пра- 
цуеце да 9 гадз<ш рашцы. У 
9'снедаеце i адпачываеце да

10 гадзан. Затым працуеце 
да 15 без перапьгнку. У 15 
гадзш—абед. Адпачынак
пасля абеду можа працяг- 
нуцца да 18 гадзгн. У тэты 
час можна пагуляць на све- 
жым павет.ры, пачытаць ма- 
стацкую л^аратуру, заняц- 
ца cnpanaM i па густу.

Другая Балова дня пасля 
адпачынку — зноу занятк1, 
да 21 гадзшы вечара. У 21 
— вячэра. Спаць класщся не 
пазней 23 гадзш.

Нядрэнна у дзень здачы 
экзамена пахадз1ць на лы
жах, пакатацца на каньках.Вядома, тэты распарадак можа быць зменены, але, прытрымл1Баючы€я яго, вы атрымаеце аптымальны час для падрыхтоук! да экзаме- нау.

Hi п у х а  вам , Hi пяра!
А. Н1СНЕВ1Ч, 

урач.

Тэты здымак наш фотакарэспандэнт матыкау, ягая умела спалучаюць навед-
ванне лекций i семшарау са здачай за- 

lean Асшрка 3pa6iy на запятках у матэ- лшай

Н А С Т А Л А
Чытальньиш залам1 за- валодала працоуная щ- шыня. Але' не тольш тут 1дзе падрыхтоука да эк- заменау. Набл1жэнне cecii адчуваецца усюды.Наш карэспандэнт, сту- дэнтка журфака Г. Гарэ- лш, папраала сакратара камсамольскай аргантза- цьп б1ялапчнага факуль- тэта П. Кахнюка расказачь аб справах напярэ- дадш экзаменау. Вось што ён паведамгу:— Нядауна была ство- рана акадэмтчная камь cia  начале са студэнтам чацвёртага курса А . Бе- лянков1чам. KaMiciH строга кантралюе наведванне студэнтам1 лекцый i лаба- раторных заняткау. Апра- ча гэтага, працуем з ты-

Г А Р А Ч А Я
Mi, хто мае летнюю экза- менацыйную запазыча- насць. Як не дз1уна, ёсць у нас студэнты, як Маш- кавец, Даугоу, Градау, яшя яшчэ не усвядом1л1 свайго асноунага абавяз- ку. Прауда, зараз яны рашуча абяцаюць, што у хутшм часе станов!шча будзе выпраулена.Для студэнта вельм1 важна шетэматычна навед- ваць лекцьп. А  вось тых, хто гэтага не разумее, мы выклшаем на абмерка- ванне камИэта камсамола. Большасць прайшоушых гэтае «лячэнне», як в1да- вочна, выправшася. Не падзейгпчау голью так1 метад на А . Ш аучука, А . Малшоускага. На ix ра- хзчгку па 16 — 20 прапу-

П А Р А
шчаных лекцыйных га- дз1н.У  асноуным жа ету- дэнты-бтёлаи з душой i усёй адказнасцю ставяц- ца да вучобы. Мнопя зай- маюцца на добра i выдатна, знаходзяць час i  для грамадскай работы. Так, Л Ш я  Грышчанка, сакра- тар камсамольскага бюро III курса, умее правшьна размеркаваць час, таму i BbtHiKi экзаменау у яе самый лепшыя. Такое ж можна сказаць i пра Тацця- ну Гурко, Таццяну Салау- ёву i MHOrix iHmbix.Кал1 гаварыць пра настрой Maix сяброу, то, здаецца, усё у парадку. Думаем i спадзяёмся, што ceciro вытрымаем з добрым! паказчыкамк

BECTKI
КАР ЭСПА НД ЭН ЦК 1Х

ПУНКТАУ

К ш с ш о л ь т

к а н т р о л ь

д з е й н 1 ч а е

Нашу трупу не л1чаць лепшай . Камсамольскае бюро патока адноещь яе да «еярэдшх». 1 усё ж, не 'бяручы на увагу та- 
К1х, напрыклад, як Пят- ров1ч, Анцшенка, можна .гаварыць аб дружным калектыве.• У кожнага, вядома, ёсць свае асабютыя ш- тарэсы, найбольш цжа- выя справы. Але амаль -усе даражаць гонарам калектыва, яго згуртава- насцю.Асабл1ва дружныя тыя, хто жыве у  сгу- дэнцкш 1нтэрнаце. Яны разам иуць на лекцьп,

разам у -сталовую, разам у б1'бл1ятэку. I можна зауважыць, што студэнты, асяроддзем яюх з'яуляецца калектыу, лепш паспяваюць у вучобе, у працы, рацыя- нальней размяркоува- юць свой час, паказ- ваюць прыкладную дыс- цыплгау.Есць у трупе i другая частка. Яе складаюць хлопцы i дзяучаты даво- 
л[ здольныя, матэрыяль- на забяспечаныя, але не- дастаткова настойл!выя, а часам нават нестры- маныя у  паводз1нах i нядбайныя у вучобе, ся- род ix можна назваць Рабцаву, 'К!рэенка. 1.x

nocnexi значна -меншыя, чым магл; быць. I таму не выпадкова, што так1я студэнты з'яуляюцда аб’ектаУ уважлгвага на- з1рання дэканата, якое можна ацашць як тры- вожны с1г.нал. Таму кам- самольская аргашзацыя курса вырашыла папярэ- джваць выклш дэканата: нядбайныя студэнты перш за усё трымаюць адказ перад бюро патока. Тэта паляпшае сяб- 
poycKi узаемакантроль, павьгшае камсамольскую адказнасць.У трупе ёсць ядро, якое складаюць у першую чаргу таюя студэи- ты, як Сш ч, Козусь, Ке-

Hir i !ншыя. Яны асабк- тым прыкладам могуць прымуйць узяцца за ро- зум не тольк! самазаспа- коеных, але i naciyHbix студэнтау.Цяпер гарачая пара. Часу да cecii засталося нямнога, г працы хапае на кожнага. Патрэбна капрацаваць над лек- цыям), падрыхтавацца да лабараторных i ceMi- 
HapcKix заняткау. Акра- мя гэтага, на кожным кроку падецерагаюць розныя канферэнцьп, па- сяджэнш, Я.К1Я чамусьц! праходзяць у час заняткау. Цяжкасцей ха.пае i не трэба сабе ствараць новых.

У бягучым годзе' наша камсамольская работа пастаулена больш канк- рэтна, больш аргаюзава- на. У трупе cTani 'сур'ёз- на аднос;цца ,не толью да вучобы, але i да грамадскай работы. I хочац- ца верыць, што калектыу, яи  добра npaHBiy еябе у  час працоунага сяместра, здолее па-са- прауднаму падрыхтавацца да экзаменау, пера- адолее усе цяжхасщ, ЯК1Я паустануць на яго шляху.
Б. МАРЦЫНКЕВ1Ч,

камсорг 14 трупы 
II курса ф1зфака.
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ВЫ ХАВА УЦА I  ДАРАДЧЫК
Амаль 30 гадоу жыццё 

Вольп  П‘|л1пауны Я к у ш к а  
звязана з уж верейтэтам . 
У  1938 годзе яна прый- 
шла сюды, каб стац ь сту-  
д энткай , а з 1948 года 
стал а  вы кладчы кам на 
геолага-геаграф !чны м  фа- 
культэц е. Цяпер дацэнт  
кафедры геаграф м за- 
межных KpaiH . Воль
та П Ы п а у н а  Я к у ш к а  
вы кладае некальк! прад- 

;м етау: агул ьн ае глеба- 
зна^ ства, геам арф алопю  
i, вядома, азёр азн ауства . 

: Чаму ж «вядома»? Ды та- 
|му, ш то з  азёрам ‘| Бела- 
p y c i  звязана вял1кая на- 
вуковая праца Вольп ГП- 
л1пауны. Х у тк а  выйдзе у  
свет яе KHira «Геаграф1я  
азёр Б е л ар уп » . Тэта па- 
куль ш то адзж ая праца  
такога  проф!лю. Матэры-

ялы KHiri лягл! у' аснову  
доктарскай  ды сертацьп, 
якую  р ы хтуе В. П. Я к у ш 
ка.

У  аудыторьн № 2 xi- 
MiMHara корпуса знахо- 
дз1цца навуковая лабара- 
торы я азёр азн ауства , 
якой Kipye Вольга Пiл i- 
пауна. Тэта своеасабл1вая 
нузня кадрау. Цяпер там  
працую ць нашы вы пуск- 
Hini. Студ эн ты  flpyrix- 
тр эц !х  ку р са у  таксам а  
пры лучаю цца да навуко- 
вых даследаванняу, ni- 
ш уць свае працы . Многа 
ч асу  аддае iM Вольга ГЯ- 
flinayHa. I тэта  не прахо- 
дз!ць бясследна. Працам, 
я т я  т с а л !с я  пад яе Ki-

раунщ твам , неаднаразова  
прысуджал1ся на аглядах  
перш ыя i flpyrifl катэго- 
рьм.
Яе студ энты , так1я, як  
Калечыц, Мысл1вец, Лау- 
ры HOBiч, з поспехам за
кон чит! ун1верс1тэт i вя- 
дуць ту т  навуковую  i вы- 
кладчы цкую  работу.

3 iMeM Вольг| Flminay- 
ны Я н уш ка заусёды  звяз- 
ваюцца уяуленж  Пра сап- 
раудную  зац ж ауленасць  
да навук!, пра адданага  
н астауш к а  моладз!.

I. IBA H KIH , 
сту д эн т II курса  

геаф ака.

«Весмк Ерэванскага

у н 1 в е р с 1 т э т а »
Тэты n a c o n ic  пачала атрымл!ваць рэдакцыя нашай 

газеты. У  iM будуць мстэматычна асвятляцца вучэб- 
ная i  навуковая дзейнасць, шматграннае жыццё сту
дэнтау, асшрантау i  усяго калектыву старэйшай 
вышэйшай навучальнай установы Арменп. Дарэчы, 
ушверс1тэцкае выдавецтва друкуе, акрамя « B e c n i-  
ка», татя перыядычныя выданы!, як «Вучоныя за- 
n ic K i» , «Малады навуковы супрацоунш», а таксама 
манаграфН, падручн1к1, лекцы1 i  метадычную л1та- 
ратуру.



22 снежня 1967 г. БЕЛАРУСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ 3 стар.
ДА 50-ГОДДЗЯ 

САВЕЦ КАЯ  
БЕЛАРУСIПрызнаюся, гэтую кшжку я стау чытаць ужо з гато- вай яе ацэнкай, як бл1зню- ка з той вялжай сямЗ даве- дншау, аутары яюх нават i не 1мкнуцца дэталёва пра- анал1заваць шматлЫя Л1чбы, а часцей за усё абмяжоува- юцца стаушым1 стэрэатып- ным! вывадамц накшталт: «Вось здорава!» Але, пера- гарнуушы адну старонку, другую, ужо не мог адар- вацца. Перад вачыма уставал! дарапя сэрцу далягля- ды — зялёныя бары i бла- ютныя люстэрк1 азёрау, па- жауцеушыя ад спелага жы- та пал1 i гмах! завадсюх карпусоу... I, здавалася, што 

у пакой праз адкрытую фортку бясшумна Л1ецца во- дар духмякай мядушцы з родных лугоу Прынямоння.Па-паэтычнаму вобразна i з задушэунай л!рычнасцю пачынаюць свой расказ аб Беларус! аутары навукова- папулярнага геаграф1чнага ашсання тых карэнных змен, як1я адбылшя у нашай рэспубл!цы за 50 год Савец-

ВОСЬМЫ ЦУД СТВАРЫЛ1 м ы
кай улады. Мабыць, падкова уступ надрукаван у выглядзе вершаваных рад- коу. Але паэтычная узнёс- ласць, вобразнасць мовы характэрна не толью для тых раздзелау KHiri «Беларусь», дзе размова вядзец- ца аб сапрауды цудоуных ландшафтах. 3 цшавасцю чытаюцца староню, прысве- чаныя прамысловасш рэс- публМ у цэлым, або яе асоб- ным галшам, новым гара- дам Жодзша, Светлагорску, Салжорску, Бярозауцы... Трапныя параунанн! мшула- га i сучаснага, яскравыя факты псторьп гера1чнага беларускага народа аргашч- на уплятаюцца у шматкаля- ровую карцшу сённяшняй Беларуси якая далёка за межам! славщца ceaiMi пра- мысловым1 вырабам1 i наву- ковым1 адкрыццям!, прадук- там1 сельскай гаспадарю i Л1таратурна-мастацк1м1 тво- paMi...А яшчэ зуЫм нядауна, усяго пяцьдзесят год назад,

называл! правш- цыяльнай акрашай, дзе 82 працэнты людзей — нешсь- менныя, дзе было забаронена нават навучаць ceaix дзяцей на роднай мове. 1менна да тых часоу хацел! вярнуць беларусау птлераусюя за- 
xonHiKi. «Фашысты, — гаво- рыцца у кн!зе, — разбурьш у рэспубл!цы усё: прамысло- васць, сельскую гаспадарку, разграбЫ i зшшчьш яе культурныя каштоунасцЬ. Яны расстралял! тут i зака- тавал! звыш двух мшьёнау чалавек, coTHi тысяч пагнал! у рабства.I вось цяпер, робячы разам з ayrapaMi цжавае па- дарожжа па рэспублгцы, «нават не верыцца, што усяго дваццаць год назад яна ляжала у развалшах i pyi- нах». Разам з аутарам! здз1у- ляешся 3yciM, 3yciM новым Мжскам, зменам! у стара- жытных Оршы, Полацку i Гродна, радуешся поспехам калгаснжау В!цебшчыны i Гомельшчыны, станкабудау-

шкоу Гомеля i Маладзечна. Дзе б вы не пабывал!, а аутары заглядваюць л1тараль- на у кожны раён рэспублшц усюды Kininb стваральная праца. Па сутнасц! Беларусь цяпер нагадвае вялжую бу- даушчую пляцоуку. Добра бачны не тольк! сённяшн!, але i заутрашш дзень. Гэта- му дапамагаюць выдатныя фотаздымк!, схемы, дыягра- мы i, безумоуна, л!чбы. Jli4- бы выкарыстоуваюцца. на мой погляд, з выключным пачуццём меры. Затое у канцы KHiri вы знойдзеце ба- гаты даведнщы матэрыял, у гым лжу слоунж геаграф!ч- ных назвау, пералж раслш жывёл, распаусюджаных на Беларуси i г. д.Аб гэтай адной з першых KHir 22-томнага выдання «Савецк! Саюз» у рэспублГ канск!м перыядычным дру- ку ужо шсалася, рэцэнзен- ты адзначал! асобныя неда- хопы. Недахопы ёсць, але у цэлым трэба зраб!ць вывад, што KHira «Беларусь» —

вельм! змястоуны, ц!кавы i захапляючы расказ аб са- цыял!стычнай рэчашнасцп На прыкладзе тольк! адной нашай рэспублш бачыш, яюх вел!чных поспехау мо- жа даб!цца пад юраунщт- вам Камун!стычнай партьп народ, яю сюнуу з ceaix плеч цяжар нацыянальнага i сацыяльнага прыгнёту.Калшьщ людз! ганарыл!ся праслауленым! творам! ар- хПэктуры i скульптуры — сямю цудам! свету. Восьмы цуд стварыл! савецк!я лю- дз!. Прычым, па вел!чнасц!, не гаворачы ужо аб уздзеян- Hi на далейшы прагрэс усяго чалавецтва, ён не дае Hi у якое параунанне Hi з эфе- cKiM храмам Артэмщы, Hi з «Bicfl4biMi садам! CeMipaMi- ды», Hi з маяком у Александры!... Гэтым цудам з’яуля- ецца сацыялштычная рэчаш- насць; i KHira «Беларусь» дапамагае лепш, глыбей раз- гледзець яе. I што асабл!ва важна — яна выхоувае лю-

боу-да сваёй радз!мы, нат- хняе, кл!ча на новыя здзяй- сненнГ.Хочацца падзякаваць аутарам за добры падарунак тым, хто любщь Беларусь, хто хоча да драбнщы па- знаць яе, пасябраваць з ёю. Прыемна, што звыш паловы аутарау — нашы выкладчы- к!: прафесары А. X. Шкляр, В. А. Дзяменцьеу, дацэнты М. Т. Раманоусю, В. А. Жу- чкев1ч, В. П. Якушка, В. П. Барадзша. У кшзе выкары- станы матэрыялы з раней выдадзеных даследаванняу i навуковых прац В. А. Дзя- менцьева, А. X. Шкляра, А. Я. Малышева, Э. М. Зага- рульскага, В. А. Жучкев!ча i !ншых супрацоун!кау; у падрыхтоуцы тома прымау удзел выпускнж ун!верс'|тэ- та Г. А. Кузьм!чэнка. Адказ- ны рэдактар акадэм1к К. •- Лукашоу.М. РЭП СТ А Н А У .

невы-| Беларусь

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiin iu iiiiiu iiH iH iiiiiiiiiiH H iiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiiiiiH iiiii!:

, культэта журналютыю.
J Рэспубл!канск! ceMi-
* нар сцэнарыстау даку- 
J ментальмага i навукова- 
\ папулярнага юно— знач-
J ная падзея у мастацк!м '* 
J жыцц! p3cny6niKi. J
/ Па-першае, ён прахо- J 
J Д31у напярэдадн! ra6ineio / 
t нашай рэспублж!, па- J 
J другое, наша кража f
t гольк! адсвяткавала юбр J 
J лей Савецкай улады. t
* Я вельм1 рады, што на  ̂
\ тэты семжар разам з *
* EOPbiTHbiMi сцэнарыстам! \ 
/была запрошена вялшая^
* трупа студэнтау ушверсБ/ 
- тэта. Акрамя мяне, у iM J 
/ прымал! удзел мае та- / 
J варышы Алег Слука, Bin-J 
/ тар Захарчук, Уладз1м!р / 
J Вял1чка, Барыс Ткачэнка^

i выкладчык факультета / 
^журнал!стык! —  юнакры-  ̂
/ тык, дацэнт кефедры / 
J тэоры! i практыю савец-  ̂
/ кага друку ЕфрасЫня/ 
J Леан!дауна Бондарава. J 
/ За апошн!я гады KiHa- / 
J дакументал!стыка i на- *. 
\ вукова-папулярнае к:но / 
/ 3pa6ini значны крок у *
* сва|'м р5звщц1. I тым не / 
/ менш, на экраны выхо- ]
* дзяць не заусёды добра-/ 
/ якасныя i !дэйна каштоу- > 
i ныя KiHacTyWKi. /

кова-папулярных ф ть- J 
мау Масквы, вядучых /

Арган!затары ceMiHapa J 
J 3anpacini для удзелу у t
* яго рабоце вялжую rpy- J 
J пу сцэнарыстау, рэжы- < 
J сёрау i аператарау з/ 
/ Цэнтральнай к!настудьп J 
J дакументальных i наву- /
t t
i /
* сцэнарыстау, рэжысерау /
/ i кЁнакрытыкау нашай 1 
> pacny6niKi. /
/ Удзельжю ceMiHapa J 
J прагледзелЁ дзесятк! да-/ 
/ кументальных i навуко- J 
/ ва-папулярных ф!льмау, / 
J абмеркавал! ix, пазнаёмЁ- / 
/ л!ся з шэрагам добрых J 
J сцэнарыяу, Bbicnyxani / 
/шмат парад i выступлен-J 
[ няу вопытных калег. / / А. ЯРОХ1Н. *
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ф а к у  л ь т  э ц е \
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Многа ц1кавых падзей адбылося тут за апошн1 час. 
Для старшакурсн1кау празвжеу anomHi званон. Ён аб- 
BHcpiy пачатак апошняй экзаменацыйнай cecii, пасля 
яной будучых журнал1стау чакае пераддыпломная 
практына у рэспублжанск1х i абласных газетах.

A nepmaKypcHiKi толью уваходзяць у рытм yHiBepci- 
тэциага жыцця.

На працягу сгудзнцк1х год побач з юнакам! i дзяу- 
чатаг.п крочаць вопытныя вынладчынп Яны перадаюць 
моладз1 свой шматгадовы вогтыт, выхоуваюць каштоу- 
ныя рысы характару.

НА ЗДЫМКУ уверсе: дацэнт кафедры псторьи жур- 
налicTbiKi Марк Саламонав1ч Зярнщк) са студзнтам! 
чацвёртага курса Пятром Грыньковым i Вячыславам 
Дашкев1чам у кабжеце друку.

ЗДЫМАК ушзе: сапраудная проба пяра адбываецца 
у рэдакцьн. Намесн|'к радактара «Сельской газеты» 
М. Ц. Марушнев1ч i выкладчык тэорьй i практык! са- 
вецнай журналштыж М. Я. Нуцэнка дапамагаюць трэ- 
цякурсн1ку В. Озераву зрабщь матэрыял для газеты.

Сустрэчы,
Сёлета на факультэт жур- 

налгстьт принята 76 чала
век. Дружнай сям’ёй жы- 
вуць першакурснш. Зараз 
яны старанна рыхтуюцца да 
першай 31.иовай cecii. А у 
вольны час наведваюць му- зе/, мнатэатры.

У  госщ да студэнтау фа- 
культэта прыходзяць тсь- 
MenHixi, журнал1сты, вядо- 
мыя ,nod3i Мтска.

Щкавыя сустрэчы адбьш- 
ся у нас з шсьмёкшкам i рэ- 
дактарам вывавецтва «Бе
ларусь» А. Н. МарщновБ 
чам, з уласным карэспан- 
дэнтам А Д Н  па Беларуа 
1. М. МухЫай i ды.рэктарам 
БелТА, старшынёй Саюза 
жyDнaлicтay Б С С Р  Ф. Я. 
Кляцковым. Яны расказал1 
многа щкавага аб сваёй ра
боце, иб еанаровай i адказ- 
най прафесЦ савецкага жур
налюга. *  **

Нядауна самая маладая 
кафедра факультета журна- 
nicTUKi—радыё i тэлебачан- 
ня—аргашзавала наведанне 
Беларускага радыё. Тут сту
денты aзнaёмiлicя са скла- 
данай апаратурай, дзякую- 
чы якой мы слухаем eecTKi з 
усяго свету.

Экскурсантам пашанцава- 
ла: яны нaзipaлi, як роб1цца 
зашс n e c H i. Спявау заслу
жены артист Б С С Р  Ыктар 
Вуяц1ч. Вёу зшис i кансуль- 
тавау артиста дырыжор 
оркестра Беларускага радыё 
i тэлебачання Барыс Paucni.

Спявак 3Haxod3iycn у i3a-

экскурсы
ляваным ад шуму nanoi, яи 
аддзглены ад апаратнай 
тоустым шклом. Вуящч спя
вау, пасля iiuoij у апарат- 
ну:о, слухау затс, атрымлР 
eaij 3aijeaei i зноу вяртауся 
да м'крафона. I так многа 
раз.

Хлопцы i дзяучаты не 
тольы вызначьш працэс за- 
nicy, яны na.3HaeMiAicn з не
кого рыли вядомёсш дыкта- 
pami радыё.

Цяпер у планах кафедры 
радыё i тэлебачання экс- 
курая на тэлестудыю.

М. Б А Б О К ,
В. C IН ЕН К А , 

студэнты I курса фа- 
культэта журнал1С.тыш.

У  Ж У Р Н А Л  Ю Т Ы ?  Ч А М У ?Рэдкалепя насценнай газеты «Журналкт» пра- панавала першакурсш- кам адказаць на пытан- не, чаму яны выбрал! журналктыку сваёй бу- дучай спецыяльнасцю.Жжэй мы друкуем адзш з адказау на гэтае пытанне. ж **Час! Як хутка ён ля- цщь! Яшчэ учора ты быу вучнем, у цябе, як ка- жуць, был! старэйшыя

дпекуцы-.наста.унжи Сёц,- ня ты са.м сабе гаспа- дар. Ты—студэнт.Вялшм было жаданне ажыццявщь сваю мару— стаць студэнтам факуль- тэта журналштыкь А цяпер — мэта дасягнута. ХваляваннТ засталшя ззаду. Яшчэ раней я ад- чуу, што журналштыка— тэта маё прызванне.Добра п а м я т а ю

школьны вечар i маю першую заметку аб iM. Пачау перачытваць лДа- ратуру аб супрацоушках газет i чаеошсау. Вучыу- ся гпсаць сам.Што мне падабаецца сёння у сучаснай журна- лштыцы? Больш за усё прачытваю v газетах матэрыялы на маральна- этычныя тэмы. Мяне Ц1- кавЁць характер чалаве- ка-сучасн1ка.Мая прафеш'я? Як уяу- ляю яе?

Па-першае, журнал1ст заусёды павшен быць на пярэдн1м Kpai. Гэтага патрабуе жыццё. Савец- 
К1Я жур.нал!сты — тэта барацьШты за Mip, за свабоду, прапагандысты вялшх щэй Маркса, Энгельса, Ленша.У кожнага, хто сядзщь сёння у студэнцкай ау- дыторьп, ёсць мара — будучая прафес1я. Хаце- лася б пачуць голас пер- шакурсн1ка: «У журна- л!сты? Чаму?»А. ХАЗЯН1Н.
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М 1Н ЧАН IД АЛ ЁК 1Я КРА1НЫ
На экранах го.рада дэман- 

струюцца тры ыовыя кша- 
фшьмы: «Святочны альбома, 
«Дунай, Дунай», «Беларусь 
у Лейпцыгу», створаныя 
Мшекай студыяй навукосва- 
папулярных i храткальиа- 
дакументальных фшьмау.

Першы з ix расказвае 
пра святкаванне 900-годдзя 
беларускай сталщы. Аутары 
фшьма (сцэнарысты В. Ар- 
лоу i М. Хубау, аператар М. 
Берау) паказваюць раскве- 
чаны чырванню святочны 
Мшен. Разам з аператарам 
мы як бы робХм падарожжа 
па вулщах i праспектах го- 
рада, заглядаем у парад, 
дз е пр ах о дзя ць гуля над,
пралятаем над сталщай, на- 
3ipaio4bi за ей зверху.

Цгкавым! з’яуляюцца кад
ры, дзе аутары бяруць ш- 
тэрв’ю у гараджан. Удала 
выкарыстаны прыём кант- 
расту: кадры сучаснага Мин
ска перарываюцца фота- 
здымкам! дарэвалюцыйнага 
горада.

Поуны спмвалачнага сэвсу 
кадр, дзе каля дз!воснага 
Палаца спорту з л1чбама 
«1067 —1967» не спяшаючы- 
ся крочыць стары чалавек.

Да недахопа^ фшьма трэ- 
ба аднесщ даволй рыхлую 
кампазщыю, вельм1 вял iкую 
колькасць аднародных кад- 
рау, ладя падчас зб!ваюць 
дынам1чны рытм апавядан- 
ня, прапанаваны аутарамь

Але гэтыя недахопы не 
зшжаюць агульнага уражан- 
ня фшьма.

«Дунай, Дунай» — тэта ш- 
рычны аднарэпартаж.

...Шмат гадо>; назад_ у 
прыдунайсадх краях пабы- 
вау савецад чалавек. Тады 
ён быу салдатам i вызваляу

народы Еуропы ад фашьгз- 
му. I вось праз чвэрць ста- 
годдзя ён зноу праходзщь 
па вулщах тых гарадо^, 
яшя некал! вызваляу, але 
ужо у якасщ турыста. 1ду- 
чы услед за аднакамерай 
(аператар В. Цяслюк), гле- 
дачы становяцца сведкам! 
сустрэч нашых турыстау з 
паплечшкам1 -у агульнай ба- 
рацьбе, падыходзяць да ма- 
гш баявых сяброу, што за- 
ганул1 на землях братшхKpaiH.

Фшьм зняты па сцэнарыю 
М. Бярозад i вызначаецца 
стройнасцю кампазщьп, дак- 
ладнай паслядоунасцю за- 
зкятых сцэн. Текст фшьма 
служыць добрым апавядаль- 
н,жам i робщь карцгну паэ- 
тычнай.

I, нарэшце, «Беларусь у 
Лейпцыгу». Тэта спецыяль- 
ны выпуск кгначаоэтса 
«Савецкая Беларусь», як! 
расказвае пра Лейпцыгскую 
выставку i удзел у  ёй на
т а й  рэспублгад.

Аператар паказаУ не толь
ко прадстауленыя на вы- 
стауцы вырабы, але i адлю- 
страва^ ураж ан т навед- 
вальшка^.

Расказ пра людзей i па- 
дзе! суправаджаецца цудоу- 
най беларускай музыкай, 
якая яшчэ больш падкрэс- 
л1вае нацыянальны каларыт 
беларуокага павшьёна.

Беларусадя дакументал!- 
сты знял! цжавьгя фшьмы 
пра сталщу, минчан i тыя 
кратны, дзе iM давялося па- 
бываць. Усе тры фильмы 
маюць вялшае пазнаваль- 
нае значэнне. Аутары раска- 
залй аб людзях i rap ад ах 
цёпла, з любоую, i та му 
фшьмы глядзяцца з цгкавас- 
цю.

А. Л1ПСК1.

С1ЛА ЖЫЦЦЯ. Фотаэцюд С. Супруна.

Глядзець,як долы сцелюцца абрусам 1 радавацца yciM i усяму...— Адкуль вы, дарапя?— 3 Беларуси— Куды вы, хлапчую?— На цалшу!..Цякуць. пал!,Праносяцца паустанкй Але чаму зашчэмщь угрудзях,Кал! на лузе спыняццасялянк!I услед нам задумёнапаглядзяць?Кал! дзядок

праз рзйк1 да вагона Студзёнае вадзщыпаднясе,Агледзщь нас i uixaпрагавора: «Як!я маладзеньмя усе».А нечаканапрыйдзе параунанне I развярэдз!ць нейкуюв1ну....Такое самаебязвоблачнае ранне. СалдацшЕ Саставы.На вайну!..

3 поспехам прайшл| Дш французскай культуры у Бе
ларусь У нашым ун!верс!тэце гэтая падзея адзначапася 
цжавым! сустрэчам!, гутаркам!, дакладамЕ афщыйным! 
вечарам! i вялшм! канцэртам!.

НА ЗДЫМКАХ: удзельн!к! канцэрту, прысвечанага 
Дням французскай культуры у БССР, Ул. МАМ1НАУ, 
студэнт истфака, (справа) i вакал!сты ф!лалаг!чнага фа- 
культэта.

Фота I. ACKIPKI.

А ЦАЛ1ННАЙ HI3KI Алесь РАЗАНАУ

УРАЛ, УРАЛ! I СТЭП I МОРА, 
Т А Б Е П А I II Ь...

— Трымайцеся!— Рыхтуйце макароны!— Шчасл!ва!— Д а сустрэчы!— Як закон!..Паважныя хадзш  папероне,На!уныя уваходз!л! увагон.Вакзал,сябрыАстануцца у недзе,Н1бы радю, HKix незавучыу.Ну вось i усё.Галоунае — мы едзем!.. Не ведаючы, у сутнасц!,за чым.О гэтае упартае чаканне, Надзея у Bbici,Вера у шырыню...Мы не аднойчы будземхлапчукам!,Як!м яшчэусё упершыню. Спрачаемся, даказваем, а у суддз'| Аднагалосна возьмемцал!ну.Мы caMi разбярэмся усамай cyui
РА БО ТА

Забывает пра сп'еку i
стому,

Пра студзёную ласку вады, 
Забывает, што недзе ля

дому
Нал1ваюцца звонам

сады,
Што гарбацщца стэп

в1ядукам,
Што пылае, як айрт, сшява, 
Падуладныя

гешю гукау

I вызначым сапрауднуюцану.Разгортваецца лш ястальная,Спалохананясецца напрамкЬ А мы, як дома, uixaзасынаем3 раскрэсленаю картайля руки

Спявау цягн!к сярэбранай трубою.Грымел! колы.Уздрыгвала сцяна.I камандз!р сх!ляуся над табою:— ПрыехалЕУставайце!Цал!на!..
У Р А ЛУрал, Урал!I стэп, i мораТабе пащь да скону дзён.Твой горды дух, твойцяжк1 норау У  кожнай кропельцывщзён.Як па хлапцовую каханку Нецярпял!вы шасцярык, Ляц1ш i скачаш,што буханку, Распластаваушы мацярык: Адтуль, дзе дрэмлюцьнавальн!цы I жураул1ная туга, Прыйшоу я сённяпаклан!ццаТва1М сыпучым берагам. Hi6bi чаканае развязки ТПбы з абрыва галавой, Шукаю утульнасц! i ласк1 У неласкавасщ тваёй.Кал! ycKiniub густое лшце I цемры уздыб1дца правал, Haci мяне, як нёс кал!сьц1, Як нёс Чапаева,Урал.Расхваляваны,

у грознаи пене, Гуляеш — божа баран!!.. Тут не адзш знайшоузбавеннеУ гэтай хмурай глыбшЕ 
1шл1 да дна i не усплывал! Падзе!,

Boinbi, гады.А ты усе Kouim — кощш хвал1I сам не ведаеш куды.I шлеш пагоню за пагоняй 3 caMiM сабою не у ладу. ЕРбы каней шалёныKOHHiK,Меняет руслы на хаду. 
H ixto м!нулага не верне не адкрые тайны змест. Зеленаватая паверхня — Як пал!нялы занавес. ...Празрыста ходз!ць пад прадоннемНапаузабытае «ура!»Нясе мяне у ceaixдалонях,Ласкавы бацюшка Урал!..

»̂0<ХХХ<Х>0О0<Х><Х><>С)0С<>0О<ХС<Х)0ОС<>С̂
Ц1КАВЫ I
г о с ц ь

Гэтай сустрэчы мы.> доуга чакалС. / вось у> нас у гасцях уласны кат 
\рэспандэнт «Комсомоле- 
\ской правды» А. Шаба- 
\лш. Расказаушы аб спе- ; цыфщы работы журналГ 
\ста, ён падзял1уся з нам1> уражанням1 ад памят
н ы х  сустрэч, прывёу yi- 
\кавыя прыклады са сва- 
\ёй практыы, з вялйсай ; цеплынёй гаварыу аб ! прыгажосщ дуты савец 
\кага чалавека.

Для M H oeix студэнтау 
\нашага курса гэтая су- 
\стрэча была сапраудным
■ адкрыццём. Мы быццам■ пабывал1 у журналкцкай 
лабараторьи, даведалкя

\ пра цяжкасщ i padacyi, 
t пра вялтую адказнасць || прафеси журналиста.

А. П А П  ОБ А 
У. Г А Р А П У Ч Ы К , 
аудэнты. I I  курса 

ф'1зфака.
ПАДАРУНК1— 

ЛЕПШЫМ I3 кожным годам расце|актыунасць супрацоуш- кау ушверс!тэта у спар- тыунай рабоце. Мног!я выкладчык! абараняюць гонар факультэтау i ун!-' версггэта на рэспубл!кан-: cki'x i усесаюзных спа-: борн!цтвах. За актыуны: удзел у арган!зацы! ф !-: з|чнага выхавання, пра-: пагандзе спорту сярод: супрацоун!кау мясцком: узнагародз!у каштоуны-: Mi падарункам!- выклад-; чыка х!мфака М. Г. Р а -: фальскага, кандыдата: г!старычных навук У. А . : Ц!тка, лабаранта ф!'зфа-; ка П. I. Зайцава, вы- i кладчыка I. А. Сакалова: з матэматыйнага факуль- { тэта i шшых аматарау;2 спорту. <|  А. Ц Ы БУЛ ЬСКА Я . \С̂ОООСЮ<ХЮО<ХХХ>ОС)С<>СкХкХ>С̂
Бронзавы призёр кра1ны

Дырыжору,
Якога няма.□ □ □
Замала месца на зямш' 
Бывав жшаю парою. —  
Jlieppa кроу на кавыл!, 
Зв!нщь бязл!тасная зброя.

«Ах, алах!..»
Як паламанае бадылле.

Па чынпсханауск|'х шляхах 
Нясуцца KOHHiKi Батыя:
I гарбаносы янычар 
Вядзе у Турэччыну

палонных;
Драпежна урэжуцца у

• гушчар 
Белагвардзейсюя пагоны. 
Пчпрапедал! як 6bini,
Hi6b! зляцел! у дальн!

вырай.
I зноу вятры i кавыл!
I голы стэп на усе чатыры.

У нашым горадзе закон- чылкя ф!нальныя гульн| 
X II I  усесаюзнага першын- ства па pycaix шашках. Звание чэмшёна заваявау у 5 раз I. Куперман. Другое месца дасталася В. Шчога- леву. А трэцяе заняу студэнт другога курса матэ- матычнага факультэта БДУ Анатоль Гантварг. Набрау- шы 12 ачкоу, Анатоль апя- рэдз1у м!жнароднага грос- майстра i чатырох м!жна- родных майстроу. Тэта, не- сумненна, вялЫ поспех м!нскага майстра спорту. Акрамя бронзавай медали Гантварг атрымау яшчэ тры прызы i гросмайстар- cKi бал!НА ЗД Ы М К У : А. Гантварг установлены ушверс!тэтам. (злева) атрымл!вае прыз, Фота А. Астапава. Рэдактар М. I. ЮСЬКА.

Зак. 2003. АТ 25513 Наш адрас: УжвереНэцк! гарадок, галоуны корпус, п. № Ю6. Тэлефон Б-2-07-19. Друкарня выдавецтва «Звязда».


