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Для гэтых дзяучат заканч- 
ваецца апошш год вучобы 
в а ушверйтэце. Хутка пящ- 
курснщы ф1з 1чнага факуль- 
тэта Л ю дмыа Аусянская i 
Валянцма Кавалеуская ста- 
нуць настаушцама 

НА 3 Д Ы М К У : Л. Аусян
ская (злева) i В. Кавалеу
ская у лабараторьй методы- 
Ki выкладання ф1зш.

Фота Г. МАРОЗАВА.
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У ЦЭНТРЫ УВАИ 
П Р А К Т И К А

Сёння у зал е  пасяджэнняу вучонага савета 
адкры ваецца навукова-м етады чная канферэн- 
цыя па абагульненню  вопыту вы творчай, ву- 
чэбнай i педагаг1чнай п ракты ш  студэнтау. У 
яе рабоце пры муць акты уны  удзел  1 вы ступяць 
з  дакладакп 76  чалавек , у ты м  л ш у  4  акадэ- 
MiKi i члены -карэспандэнты А Н  С С С Р  i Б С С Р , 
14 праф есарау , 3 8  дацэнтау, п радстау ш ш  
прадпры ем ствау i  ш кол рэсп ублш ь

На пленарным пасяджэнн1 з дакладам  «А б  
стане i м ер ах  паляпш эння ар гаш зац ьп  i правя- 
дзення вы творчай i педагапчнай  п ракты к1сту
дэнтау» выступ1ць прарэктар  па вучэбнай р а
боце, член-карэспандэнт А П Н  С С С Р  С. А . 
У мрэйка.

П алИ ы ка-вы хаваучай рабоце студэнтау у 
перыяд п ракты ш  пры свецщ ь сваё выступление 
сакратар  партком а БД У  дацэнт М. К. Гарба- 
чоу.

З ау тр а  пачнуць работу секцып ф1з1чная, 
х1м!чная, прыкладной м атэм аты м , геагр аф 1ч- 
ная, б1ялаг1чная, м атэм аты чная, йсуриал!стык!, 
ф ш ал ап ч н ая , п стары ч н ая.

3 асабл1вым нецярпен- 
нем мы чакал1 з1мовую 
экзаменацыйную сес1ю. 
Яна павгана была даць 
адказ на цэлы шэраг 
хвалюючых пытанняу.

Факультэт наш яшчэ 
зуФм малады, i экзаме- 
кацыйная праверка па- 
в1нна была паказаць, 
накольш добра падрых- 
таваны студэнты, наколь- 
Ki апраудваюцца ускла- 
дзеныя на нас надзен 
Увогуле ceciio чакал1 усе: 
выкладчыш, студэнты i, 
вядома ж, наш камНэт 
камсамола. Яшчэ задоу- 
га да яе пачатку пытан- 
не аб здачы экзаменау 
было самым галоуным 
на y c ix  пасяджэннях ка- 
м1тэта камсамола, акадэ- 
м1чнай Ka.Micii, у трупах.

Асаб.шзую трывогу вы- 
кл1кал1 nepm aKypcH iK i. 
Са свайго вопыту мы ве
дал!, як цяжка адразу

пасля школьная парты 
пераключыцца на сама- 
стойную работу, як скла- 
дана увайсщ у каля!ну 
студэнцкага жыцця. I мы 
усе намаганш аддавал! 
таму, каб неяк дапамаг- 
чы першахурсшкам.

Нарэшце усе хваля- 
ванн!, бяссонныя ночы, 
страх перад надыходзя- 
чым экзаменам застал!ся 
ззаду. Час иадвесщ выш-
Ki.

3 552 студэнтау наша- 
га факультэта 115 зда.ш 
на выдатна, 160 — на 
добра i выдатна, на доб
ра i здавальняюча—224.

Парадзва.-п нас i nep 
m aKypcH iK i. 25 з ix здал1 
на выдатна, 52 — на вы
датна i добра, 70 — на 
добра i здавальняюча. 
Сярэдш бал па I курсу 
вышэй, чым приняты i-Mi 
у сацыялштычных абавя- 
зацельствах.

Першакурснш не за- 
ставалюя раунадушным! 
Hi да адной адзнаш. Яны 
радавалшя, Kani таварыш 
атрымл]'вау няцёрку, да- 
памагалц ка.щ што-не- 
будзь не ладзшася. 3 
першага дня адчувалася 
адказнасць кожнага не 
тольш за сябе, але i за 
таварышау.

'Грэба таксама адзна- 
чыць, што nepm aKypcH iK i 
не тольш добра здал! се- 
ciro, але i актыуна 
удзельшчаюць у грамад- 
сюм жыцщ факультэта. 
3 гэтага можна зрабщь 
вывад аб тым, што рабя- 
ты добра умегоць сумя- 
шчаць вучобу з грамад- 
скай работай, свае аса- 
бштыя штарэсы з штарэ- 
caM i трупы, курса, фа
культэта.

Кожная трупа прымала 
сацыялштычныя абавяза- 
цельствы па дастойнай

суст.рэчы X X IV  з’езда 
КПСС. Асноуным пунк
там было пытанне аб па- 
спяховасщ. Цяпер ёсць 
усе падставы гаварыць, 
што свае абавязацельсг- 
вы па вучобе студэнты 
нашага факультэта вы- 
канал! з гонарам.

Пасля cecii был1 падве- 
дзены BbmiKi спаборнщт- 
ва на лепшую трупу па 
паспяховасщ. Першае 
месца заняла 4-я трупа 
I I I  курса. Сярод студэн
тау тут няма шводнага 
запазычн!ка. Сярэдш 
бал — 4,3. На друпм 
месцы — 3-я трупа IV  
курса з сярэдшм балам 
4,25, i тольш Tpoxi усту
пала ёй першая трупа 
першага курса, заняушы 
трэцяе месца. У  ix ся- 
рэдщ бал — 4.22.

Прыемна гаварыць аб 
поспехах, але нельга 
змаучаць аб няудачах.

Адразу пасля cec ii сту
дэнты, яшя Meni запазы- 
чанасць, складал1 9,5 пра- 
цэнта. Цяпер ix  коль- 
касць пашзшася да 2 
працэнтау. Аднак каб 
дабщца макамальнай 
паспяховасщ, трэба пры- 
класщ яшчэ нямала на- 
маганняу. Многае павш- 
ны зрабщь як камАэт 
камсамола, так i caM i 
студэнты.

Прыемна усведамляць, 
паспяхова здаушы ceciio, 
што, як i увесь савецш 
народ, наш факультэт 
щзе да X X IV  з'езда Ка- 
мушстычнай партьй не з 
пустым! рукам!. Мы га- 
нарымся тым, што ле- 
HiHCKi запавет «вучыцца, 
вучыцца, вучыцца...» вы- 
конваецца з гонарам.

A. B A C IJ IЕУСКАЯ, 
намесн1к сакратара 
кам1тэта камсамола 

ФПМ.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ШТАБ ПРАЦОУНЫХ СПРАУ 
П А В Е Д А М А Я Е

10 сакавжа у нам1тэце камсамола БДУ (207-ы 
пакой галоунага корпуса) праводзщца «Дзень 
камандз1ра». На пасаджэнн1 павжны абавязко- 
ва прысутн!чаць начальн!к1 штабау працоуных 
спрау факультэтау i камандз!ры лжейных будау- 
HiHbix атрадау- што будуць працаваць у Белару
сь Намандз!ры пав1нны мець пры сабе cnicbi 
байцоу атрадау.

^  *
*

Да ведама сакратароу камсамольск!х аргашза- 
цый, начальнжау штабау працоуных спрау фа- 
культзтау i камандз1рау лжейных беларусшх 
атрадау: дагаворная кампан|'я павжна быць за- 
вершана да 6 сакавжа. Заключаныя дагаворы на 
правядзенне будаужчых i !ншых работ неабход- 
на неадкладна здаць у штаб працоуных спрау 
ужверЫтэта.

*

Штаб працоуных спрау ушверсНэта фарм1руе 
атрад з лжу студэнтау (пераважна дзяучат) 
для работы у летш перыяд у MiHCKiM рэзерве 
праваднжоу Беларускай чыгункь

Заявы прымаюцца штабам! працоуных спрау 
факультэтау да 15 сакавжа. 3 умовам! працы 
можна азнаёмщца штодзённа з 13 гадз1н 40 M i -  

нут у нам1тэце камсамола ужверс1тэта.

Ш то жанчыны — вялЫая Лла, даказваць не прыходзщца. Завочны факуль
тэт, напрыклад, прама скажам, трымаецца на жаночых плячах. Мяркуйце с а м : 
дэкан — жанчына, сярод метадыстау — шводнага мужчыны.

Вось i у аб’ектыве — тольм жанчыны: метадысты завочнага факультэта 
( злева направа) В. А. Калекан, Т. А. Ш афаронак, Г. А. Дунаева, Т. Р. Каухута.

Працаунщам ужвератэта прысвячаецца 3-я старонка сённяшняга 
нумара газеты.

Насустрач XXIV з’езду КПСС

ПОСПЕХ ПРАЦЫ- 
У АКТЫУНАСЦ1 

КОЖНАГА
Амаль на ycix факультзтах 

БДУ адбылюя лартыйныя схо
ды, прысвечаныя абмеркаван- 
ню праекта Дырзнтыу XXIV 
з'езда КПСС на новае napirofl- 
дзе. ricTopbiKi i матэматынц ®i- 
3iKi i журнал!сты, географы, 
xiMiKi, ф1лолаг! сканцзнтравал! 
увагу на асноуных вын!ках 
разв|'цця народнай гаспадарж i 
задачах, як!я неабходна выра- 
шаць на новым этапе камужс- 
тычнага будаун!цтва.

На ф!з!чным факультзце з 
дакладам «Праент Дырзктыу 
XXIV з’езда КПСС па пящгадо- 
ваму плану развщця народнай 
racnaflapKi СССР на 1971 — 
1975 гг.» выстужу прарэктар 
БДУ па навуновай рабоце пра- 
фесар Л. В. Валадзько.

Гаворачы аб выжнах прай- 
шоушай napiroflKi, Л. В. Ва
ладзько адзначыу, як калектыу 
ужверсНзта вычонвау ускла- 
дзеныя на яго заданы. Так, 
у мжулым napiroflfl3i назучан- 
не ва yHieepciTape прайцш 
9.032 чалавекь Уведзена пад- 
рыхтоуна кадрау па раду но
вых спецыяльнасцей i спецыя- 
л1зацый, ташх, як прыклад- 
ная матэматыка, цеплафБ 
3iKa, xiMia пауправадн1- 
коу, xiMifl нафты, тэорыя i 
практыка радыёвашчання i тз- 
лебачання i шшых. Вучоныя 
ун1верс!тэта выканал! даследа- 
ванж па 831 тэме. Пашырыл1- 
ся i умацавалЕся сувяз! з вы- 
творчасцю i г. д.

Падкрэсл!ушы задачу iCTO'- 
нага павышзння эфектыунасщ 
грамадскай вытворчасц1 за 
кошт росту прадукцыйнасц! 
працы, дакладчык звязвае яе з 
неабходнасцю усямерна павы- 
шаць зфектыунасць навуковых 
даследаванняу. Вучоныя уж- 
верФтэта пав1нны канцэнтра- 
ваць свае сшы на правядзенн1 
найбольш актуальных, фунда
ментальных даследаванняу, 
скарачаць тэрмжы ix выканан- 
ня, паскараць укараненне на
вуковых распрацовак.

Асабл1вую увагу трэба звяр- 
нуць на паляпшэнне навучаль- 
нага працэсу i працы студэн
тау. Гэтая работа павжна icpi 
па лжЛ удаснаналення методы- 
Ki навучання, перагляду вучэб- 
ных планау, выкарыстання 
TSXHiHHbix сродкау.

Дакладчык 3pa6iy некальк! 
нрытычных зауваг. Яны даты- 
чацца метадычнай работы ка
федр ф1зфака. Адзначана, што 
лабараторныя занятк1 на ма- 
лодшых курсах не нацелены на 
развщцё творчай актыунасщ 
студэнтау. За апошн1я пяць 
год выкладчык1 факультэта на- 
nicani тольк1 здз!н падручн!к i 
тры вучэбныя дапаможн1к1, у 
той час як патрэба у вучэб
най лпаратуры для 'студэнтау- 
ф131кау вельм1 вострая. Сават 
факультэта не кантралнзе пла- 
наванне i выкананне навуноза- 
даследчай работы кафедр. Па- 
трабуе актыв1зацьп i навукова- 
даследчая работа студэнтау. Яе 
трэба разглядаць як абавязко- 
вы элемент падрыхтоук! мала- 
дых спецыял!стау.

Сход камун!стау ф!з1чнага 
факультэта адобрыу праект 
Дырзктыу XXIV з’езда КПСС. 
Партыйнаму бюро прапанавана 
арган!заваць абмерказанне 
праекта Дырзктыу у вучзбных 
трупах, на кафедрах i у лабара- 
торыях.

Вырашана даручыць партый
наму бюро разам з дзканатам 
i кафедрам! распрацаваць план 
мерапрыемствау па павышзнню 
f lKacp i  падрыхтауж маладых 
спецыялютау i эфектыунасц1 
навуковых даследаванняу на 
1971— 1975 гг.

А. АЛЁН1Ч.

НЕ 3 П У С Т Ы M l  Р У K A M I



2 стар. БЕЛАРУСК1  УН1ВЕРС1ТЭТ 4 сакавжа 1971 г.

@ ДА 50-ГОДДЗЯ УН1ВЕРС1ТЭТА

П Я Т Р У С Ь  Б Р О У К А— 
С Т У Д Э Н Т  Б Д У

СУСТРЭЧА 3 ШСЬМЕННЖАМ!
У памяшканнi Саюза 

тсьм енш кау БССР ад- 
былася сустрэча беларус- 
Kix паэтау i тс^иенш кау  
з  замежнылй студэнтам1, 
што вучацца у вьаиэй- 
шых навучальных уста- 
новах Мшска. Яе адкрыу 
сакратар праулення Саю
за  тсьменш кау БССР 
lean  Мележ, яш коратка 
ахарактары завау дасяг-

ненш майстроу слова, 
расказау аб ix творчых 
планах, пазнаёш у сту
дэнтау з некаторыли ау- 
тарали вядомых творау.

Перад студэнтам1 з 
чытаннем c e a ix  вершаС/ 
выстутл1 Кастусь K ip s-  
енка, Алесь Бачыла, 
Адам Русак, Алесь Ста- 
вер, Брашслау Спрын- 
чан. Uin'aebiM i был1 ви 

сту плент тсьменнщы  
Алены Васллгв'м, бела- 
рускага перакладчыка 
Язэпа Сем_яжона, т с ь 
меншкау Аляксея Кула- 
коусказа, Миколы Ткачо- 
ва i АНкалая Аляксеева.

На сустрэчы па прось
бе беларусмх паэтау i 
тсьменш кау з чытаннем 
ceaix веришу на в'етнам-

скаи мове выступиу сту
дент БДУ в ’етнамец
Бай Н ’ят Хонг.

3  сардэчным1 словам1 
падзяш да беларусшх 
паэтау i тсьменш кау  
звярнул1ся студэнты БДУ  
в’етнамец Нгуен В ’ет Xi- 
ен, француженка Ж аш  
Маганьёск, студэнты по- 
лНэхшчнага шстытута 
венгр Немет Мартон i 
Манфрэд Цайс (Г Д Р ).

Г. УЛАД31М1РАУ.

1. М ЭТА I ЗАД АНЫ  
Агляд-конкурс праводзщца у аз- 

намекаванне X X IV  з’езда КПСС i 
SO-годдзя БДУ i прадугледжвае:

1) удзел студэнцжх жтэрнатау 
БДУ |мя У. !. Ленжа ва Усесаюз- 
ным аглядзе-конкурсе;

2) актыуную палкыка-выхавау- 
чую работу студсаветау жтэрна
тау, прафбюро факультэтау i 
прафгруп;

3J паляпшэнне сажтарнага стану 
пакояу i бытавых памяшканняу у 
жтэрнатах;

4J паляпшэнне жыллёва-бытавых 
умоу студэнтау, што жывуць у ж- 
тэрнатах, i сктэмы  самаабслугоу- 
вання;

5) выхаванне у студэнтау бе- 
ражл1вых адносж да сацыялктыч- 
най маёмасцЕ

6) паляпшэнне работы жыллёва- 
бытавых ка м кж  прафбюро, секта- 
рау камкэтау камсамола факуль
тэтау;

7) аргажзацыю актыунага адпа- 
чынку;

8) развщцё у студэнтау жщыя- 
тывь! i самастойнасц1, выхаванне 
адказнасц! за даручаную справу, 
калектыв!'зму, высокай культуры 
паводзж.

II. АРГАН13АЦЫЯ 
Агляд-конкурс праводзщца рэк- 

таратам, прафкомам, кам!тзтам 
камсамола i грамадся1м студсаве- 
там ун;верс1тэта з 7 лктапада 1970 
года па 30 кастрычнжа 1971 года у 
два этапы:

першы этап —  з 7 лктапада 
1970 года па 30 сакавжа 1971 го- 
да;

flpyri этап —  з 31 сакавжа па 
30 кастрычнжа 1971 года.

Адказнасць за выкананне умоу 
агляду-конкурсу ускладаецца на 
дэианау факультэтау, камендантау 
жтэрнатау, студэнцжя саветы iH - 

тэрнатау, прафбюро i кам1тэты 
камсамола факультэтау, стараст 
пакояу.

III. УМ ОВЫ
Пераможцы вызначаюцца асоб- 

на еярод:
студэнцжх жтэрнатау ужверскэ-

та
факультэтау ушвератэта 
пакояу кожнага жтэрната. 
Пераможцам агляду-конкурсу 

л1чыцца той жтэрнат, як1 выка- 
нау наступныя умовы:

1) РАБОТА СТУДСАВЕТА  
ЖТЭРНАТА  

Савет студэнцкага 1нтэрната 
аказвае дапамогу адмжктрацьп 
i грамадск1м арган1зацыям у вы- 
хаваучай, культурна-масавай < 
спартыуна-аздарауленчай рабоце, 
садзейжчае паляпшэнню бытавога

абслугоування студэнтау. Ёсць пла
ны работ кам кж , справаздачы 
аб праведзеных мерапрыемствах 
па выхаванню у студэнтау бераж- 
n i B b i x  аднос1н да сацыял1стычкай 
маёмасцЕ па навядзенню узарна- 
га парадку у жтэрнатах, аргажза- 
цьн самаабслугоування, аб куль
турна-масавай i спартыуна-азда
рауленчай рабоце. Студсавет з’яу- 
ляецца аргажзатарам y c i x  мера- 
прыемствау.

А ц э н к а 20 балау.
2) ЛЕН1НСК1 ПАКОЙ 

I ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА  
Лежнсю пакой аформлен стэн- 

дамЕ прысвечаным1 У. I. Ленжу, 
камсамолу, X X IV  з ’езду КПСС i 
50-годдзю БДУ i г. д., яж я расказ- 
ваюць аб жыццЕ вучобе i быце 
студэнтау. Ёсць тэлев1зар, б1бл 1я- 
тэчка. У чыгальнай зале створаны 
спрыяльныя умовы для заняткау 
студэнтау. У жтэрнаце рэгулярна 
працуе радыёвузел, ёсць падшыу- 
K i газет. Савет лен1нскага пакоя 
аргажзуе канферэнцьн чытачоу, 
шахматныя i шашачныя турн1ры, 
конкурсы знауцау па розных вЕ 
дах навукЕ тэхжкЕ культуры i 
спорту. У жтэрнаце працуе фота- 
лабараторыя. Арган1зуюцца тэма- 
тычныя конкурсы, фотавыстауж 
работ студэнтау, рэгулярна выпу- 
скаюцца насценгазеты i сатырыч- 
ныя л:стк1. У ленпакЫ i чытальнай 
зале добрае абсталяванне.

А ц э н к а 20 балау.
3) УТРЫМ АННЕ I САН1ТАРНЫ 

СТАН Ж Ы Л Ы Х  ПАМ ЯШ КАННЯУ 
У жылым пакЫ павжна быць не- 

абходная мэбля, якая утрымлЕ 
Еаецца ва узорным парадку i чыс- 
ц1нЕ Ложк1 акуратна засланы. Аса- 
бктыя рэчы —  на c e a i M  месцы. 
Пакой павжен быць утульным. Ку- 
рыць дазваляецца тольж у адве- 
дзеных для гэтага месцах. 

А ц э н к а  10 балау.
4) БЫ ТАВЫЯ ПАМЯШКАНН1 

Кожны жтэрнат павжен мець аб-
сталяваныя па тыпавых нормах 
сталовыя або буфеты, кухж, бы- 
тавыя памяшканнЕ умывальнжЕ 
душавыя, санпункты, пральнЕ су- 
шылкЕ абсталявакыя месцы для 
чыстк1 абутку.

У жтэрнаце строга падтрымлЕ 
ваецца прапускны рэжым. Весты- 
бюль аформлен наглядней апта- 
цыяй. Тут павжны быць к-зеткЕ 
крэслы, часоглсныя сталы, теле
фон i г. д.

А ц э н к а  20 балау.
5) ПУНКТЫ ГРАМ АД СКА ГА

ХАРЧАВАННЯ  
Сталовыя або буфеты добра аб- 

сталяваны, адпавядаюць сан1тарна- 
г1г1ен1чным патрабаванням. Якасць

прыгатавання стравы павжна быць 
добрай (па актах камкш  грамад- 
скага кантролю], асартымент— раз- 
настайным, культура абслугоуван
ня —  высокай.

А ц э н к а  20 балау.
Пераможцам агляду-конкурсу 

на лепшы факультэт па аргашза- 
цьн быту i адпачынку студэнтау 
л1чыцца той факультэт, як! выка- 
нау наступныя умовы агляду-кон
курсу:

РАБОТА КАМ1С1Й П Р А Ф Б Ю 
РО 1 СЕКТАРАУ КАМ1ТЭТАУ КА М 
САМ О ЛА ФАКУЛЬТЭТАУ

Прафбюро i камкэты камсамо
ла факультэтау вядуць у жтэрна
тах выхаваучую, культурна-маса- 
Еую, спартыуна-аздарауленчую ра
боту, нак:раваную на паляпшэнне 
паводзж студэнтау, на захаванне 
сацыялктычнай маёмасцЕ на па
ляпшэнне бытавых умоу, аргажза- 
цьй самаабслугоування у 1нтэрна- 
тах.

IV. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫН1КАУ 
АГЛЯДУ-КОНКУРСУ

Для падвядзення вынжау агля
ду-конкурсу загадам рэктара ства- 
раецца кам:с1я з прадстаунжоу 
грамадежх арган1зацый i к!раунщ- 
тва ужверскэта, якая падводз1ць 
выкж! па кожнаму этапу. Пера
можцам! могуць стаць тыя !нтэр- 
наты i факультеты, як1я набяруць 
наибольшую колькасць ачкоу. Пры 
вызначэнн! месц за два этапы ачкЕ 
набраныя на першым i друг!м эта
пах, складваюцца.

Выжж  на лепшы пакой жтэрната 
штомесячна падводзщь студсавет 
жтэрната i даныя прадстауляе у 
прафком. Пры роуных вынжах пе- 
равага аддаецца таму пакою, як! 
знаходзщца на лепшым паверсе 
(маецца на увазе санкарны стан].

V. УЗН А ГА РО Д Ж А Н НЕ
1. Пераможцы вгляду-конкурсу 

жтэрнатау на кожным этапе узна- 
гароджваюцца за першае месца 
Ганаровым1 граматам: прафкома, 
за другое i трэцяе месцы —  гра- 
матамЕ Студсаветы i абслугоуваю- 
чы персанал, чые жтэрнаты заня- 
Л| прызавыя месцы, узнагародж- 
ваюцца грашовым1 прэм1ям1.

2. Граматам1 i грашовым1 прэ- 
м1ям1 узнагароджваюцца i пера
можцы конкурсу еярод факультэ
тау па аргашзацьм быту i адпачын
ку студэнтау.

3. Лепшыя nanoi па вын1ках 
кожнага месяца адзначаюцца студ- 
саветам! пераходным! вымпелам! 
i прызам!. Жыхары гэтых пакояу 
па вынжах года узнагароджваюц
ца граматам! грамадежх аргажза- 
цый ун!верс!тэта, а таксама пуцёу- 
кам! у дамы адпачынку.

П Р А Ц Я Г В А Е Ц Ц А  А Г Л Я Д - К О Н К У Р С
НА ЛЕПШЫ СТУДЭНЦК1 1НТЭРНАТ. ПАКОЙ, А ТАКСАМА ФАКУЛЬ- 1 

ТЭТ ПА АРГАН13АЦЫ1 БЫТУ I АДПАЧЫНКУ У ШТЭРНАТАХ

Пятрусь Броука прыйшоу 
у л!таратуру у еярэдзже 
20-х гадоу. Яго першыя 
вершы з 1926 года змяшча- 
гацца на старонках «Чыр- 
вонай Лолаччыны» i л1тара- 
турнага альманаха «Над- 
дзБ|нне».

У 1928 г. Пятрусь Броука 
прыязджае у M iH C K  i пас- 
тупае у Беларуси! дзяржау- 
ны ун1верс1тэт на л1тара- 
турна-лжгвктычнае аддзя- 
ленне педфака. Было яму 
тады тольк1 23 гады, але за 
плячыма —  вялж! жыццёвы 
вопыт. Працаваць давялося 
з 13 год на самых розных 
пасадах: перапкчыкам, ра- 
хункаводам, страхавым
агентам, старшынёй сельса- 
вета. Працавау у акружко- 
ме камсамола, у рэдакцьм 
газеты. У 1923 годзе Броука 
быу ужо дазол! вядомым 
паэтам.

Лкаратурнае жыццё Бела- 
pyci у 20-я гады было 
багатылл i разнастайным, але 
таксама i складаным. У тым 
жа 1928 годзе група мала- 
дых п!сьменн!кау (у тым лЕ 
ку i Броука) выходзщь з 
«Маладняка» i утварае аб’- 
яднанне «Лкаратурна-мас- 
тацкая камуна». Аб'яднанне 
аыпусцта два нумары свай- 
го часопка «Росквк».

«Л!таратурна - мастацкая 
камуна» узжкла, безумоуна, 
пад уплывам Лефу. На твор- 
часць Броую таго часу вя- 
jiiKi уплыу зраб1л1 вершы 
Маякоускага. Але тэта бы
ло не перайманне паэтычна- 
га метаду, а успрыняцце i 
творчае асэнсаванне леп- 
шых традыцый выдатнага 
савецкага паэта:
Д а й ц е

Новую музьжу!
Е1овыя струны!
I мелодьм дз|'уныя дайце! 

Я хачу:
каб замест namxiflbi

хаутурнай
новы марш—

Беларуа irpaub.
Я хачу:

песш новыя скласц!, 
у словах шчасця забыушы 

пра гора.
Я хачу:

на трактар ускласц! 
i на вёску 
узвесц! горад.
«Лкаратурна - мастацкая 

камуна» пракнавала некаль- 
Ki месяцау: пасля выхаду у 
свет другога нумара «Роск- 
в:ту» аб'яднанне аб ’явша 
аб самалжвщаваннЕ Тэта 
было абумоулена тым, што 
аб'яднанне не несла шчога 
прынцыпова новага.

Л1таратурная дзейнасць 
Броук1 ушвератэцкага пе- 
рь:яду была давол1 плённай. 
«У гады першай пяцкод- 
кЕ— успамшае Пётр Усц1на- 
вiч,— мы nicani пра усё. Ха- 
A3ini на заводы, чыталЕ 6i- 
чавал1 прагульшчыкау, гуль- 
таёу, рвачоу. Часта выходзЕ 
ла рытарычна. Што ж, мно- 
гае стала аднадзёнкай, але 
я жкол! не шкадавау працы, 
адданай лозунгам i аг1ткам. 
Працуючы над iMi, даводзЕ 
лася быць у Bipbi жыцця i 
многае пазнаць».

У 1930 годзе выходзяць 
першыя кн1жк1 Броую— «Га
ды, як шторм» i «Прамова 
фактам!».

Паэма «Прамова фактам!», 
напканая да дзесяц1годдзя 
вызвалення БеларуН ад бе- 
лапалякау,— значная удача
паэта. Ён тш а  аб новым 
жыцф Савецкай БеларусЕ 
аб подзв1гах яе народа, 
смуткуе аб лесе Заходняй 
Беларуси 
Беларусь

савецкай стала,
Загудзеу

рабочы гоман. 
Тольж многа

у сэрцы жалю,
Што не уся

кра1на дома.
Паэт упэунен, што у хут-

KiM часе Беларусь будзе 
святкаваиь сваё аб'яднанне: 
Кл’ча дух бунтоусж

уперад,
Йдуць КПЗБ калокы,
Скора час!

Над Бельведэрам 
Загарыцца сцяг чырвоны.

Багатым было л!таратур- 
нае жыццё ужвератэта. Ма- 
ладыя тсьм ен ж ж  выступа- 
л1 у рабочых клубах, на за
водах, фабрыках, друкавалЕ 
ся ва yHisepciiauKix i рэс- 
публ1канск1х выданнях.
П. Броука рэдагавау насцен- 
газету педфака «Кузня асве- 
ты».

Ва ун1верс!тэце наладжва- 
л к я  л1таратурныя вечары i 
дыспуты, на яжх выступал! 
i вядоллыя, i пачынаючыя 
nicbA^eHHiKi. Пятрусь Броука 
прымау удзел ва ycix  TaKix 
вечарах. Яго першыя кнiri 
Me.ni поспех, аб ix слрачалЕ 
ся у рэспубл!канск1м друку. 
|мя паэта было вядома шы- 
рокаму колу чытачоу. Яго 
вершы гучал1 на лкаратур- 
нь.х вечарах, у школах, клу
бах.

У 1930 годзе у саставе 
пкьменнщкай аг!тбрыгады 
(дарэчы, у ёй быу i вядомы 
p y c K i паэт Б. Каргплау) Броу
ка едзе у Добруш на па- 
пяровую фабрыку. Вьж1к гэ- 
тай паездж— зборнш вер- 
шау «Цэхавыя будн!» i апо- 
весць «Каландры».

У тыя гады рабочая тэ- 
матыка была у беларускай 
лкаратуры амаль не рас- 
працавана i прыцягвала ува- 
гу M H o r ix  пкьменн1кау. У 
«Полым1» змешчан «Лкт 
да аутара «Цэхавых буд- 
няу» Б. М жул!ча i С. Tlixa- 
Д31еускага. Звярнуушы ува- 
гу на некаторыя недахопы 
зборн!ка, аутары адзнача- 
юць, што «кн1жка («Цэхавыя 
будж») дужа актуальная, 
K an i не сказаць больш— зла- 
бадзённая».

I «Каландры», i «Цэха
выя будж» выйшл1 адразу 
пасля заканчэння Броукам 
ун!верс1тэта, але яны был: 
наглсаны яшчэ у студэнцк1я 
гады i таму маюць для нас 
непаерэдную цжавасць.

Аповесць «Каландры» 
прасякнута каларытам тых 
дзён, працоунай натхнёнас- 
цю Невял^чкая аповесць 
дае давол1 шырокую карц1- 
ну тагачаснага жыцця у го- 
радзе i барацьбы за новае 
у вёсцы, Шмат старонак " 
аповесц1 прысвечана калек- 
тыв'шацьл, станауленню но- 
вага ладу на вёсцы.

Аповесць «Каландры»—  § 
першы праза1чны твер Броу- 
Ki, i трэба сказаць, удалы 
твор. Аповесць некальж ра- 
зоу выходзжа да вайны 
асобным выданнем, яма 
змешчана у чатырохтомн!ку 
П. Броуж, па ёй у 1934 го
дзе быу пастаулен кЫа- 
ф кьм .

1мя П. Броук!, яго твор- 
часць бясконца дараг1я для 
БеларусЕ Народны паэт, 
грамадеж дзеяч, лаурэат 
Ленжскай прэмй, двойчы 
лаурэат Дзяржаунай прэмй 
СССР, лаурэат л1таратурнай 
прэми !мя Якуба Коласа, 
член ЦК КПБ— таж Пётр 
Усцжав1ч Броука. I таму так 
цжава нам, студэнтам БДУ, 
ведаць пра студэнцжя гады 
паэта.

Пятрусь Броука скончыу 
ун1верс!тэт у 1931 годзе. У 
аутаб!яграфй, змешчанай у 
зборжку «54 flapori», п:сь- 
менн1к прызнаецца: «Вучо-
ба ва ун!верс!тэце, творчае 
таварыскае асяроддзе шмат 
садзейн1чала майму лка- 
ратурнаму станауленню». 1 
тэта сапрауды так.

С. ПАЛ1ТЫКА,
студэнт II курса аддзя-
лення беларускай мовы  

i лкаратуры.
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3 КАСТУПАЮЧЫМ СВЯТАМ, ДАРАГ1Я ЖАНЧЫКЫ!
м :

ОЖА таму, што 
само слова «xi- 

Mifl» жаночага роду, у 
аудыторыях i лабарато- 
рылх xiMionara факуль- 
тэта болып за усё дзяу- 
чат i жанчын —  сту- 
дэнтак, лабарантак, 
выкладчыц. А вось 
у лабараторьп пад нума- 
рам 115 часта можна 
убачыць хлопцау. Тэта 
.дыпломнш Баешь ffi- 
paroyciri, Анатоль Ва
рава, Генадзь Чыгрызау.

—  Працаваць пад ш- 
раушцтвам Волью Ра
манауны, —  гаворыць 
Анатоль Варава,— вель- 
М1 цшава. Яна заусёды 
своечасова падкажа, па- 
ра!ць, дапаможа. Кал1 
напаткае няудача— пад- 
трымае. Мець такога Ki- 
раушка, як Вольга Ра
манауна, —  тэта удача, 
бо студэнты ведатоць: 
поспех будзе несумкен- 
ным.

—  Можа таму, —  да- 
дае Васшь ffiparoycid, — 
што Вольга Раманауна 
умее зацшавщь тэмай. I,

па-моиму, галоунае — 
адчуць, на што здольны 
студэнт, дзе трэба да- 
памагчы яму, а дзе па- 
трабаваць.

Цспдыя словы у адрас 
Волью Раманауны Ска-

З А Л О Г

П О С П Е Х У

раход молена пачуць не 
тольш ад студэнтау. 
Кожны, хто ведае яе, 
хто сусгракауся i гута- 
рыу з ёй, гаворыць пра 
яе з асабл1вай пашанай.

3 1934 года, кал1 
Вольга Раманауна стала 
студэнткай, яе лес непа- 
рыуна зЕязан з ушверй- 
тэтам. Тут яна выдатна 
закончыла х1м!чны фа
культет, тут пастушла у 
асшрантуру, тут працуе. 
У 1953 годзе яна паспл-

хова аоараныа канды- 
дацкую дысергацьпо, а 
у мшулым годзе стала 
першым доктарам xiiiin- 
ных навук еярод жанчын 
рэспублш. За гэтьвц 
вехам1 вя.пкая i нястом- 
ная праца не тольш ча- 
лавека навуш, але i пе
дагога, калектывкта, 
вялшага сябра мола.дз1.

Да яе цягнуцца сту
дэнты; з ёй сапрауды 
лёгка i цнеава праца
ваць, хоць i патрабаван- 
Hi да ix Вольга Раманау- 

‘ на прад’яуляе немалыя. 
Вялшая чуткасць— гэта. 
вдаць, першы залог по- 
спеху Волью Раманауны 
як педагога i выкладчы- 
ка. I яшчэ —  aca6icTbi 
аутарытэт, як! накопл;- 
ваецца не дзень i не два, 
а праз мноюя гады, кож
ную хвшну жыцця.

Напярэдадн! свята 
8 Сакавша усе выхаван- 
цы i калею Волью Рама
науны жадаюць ёй вялю 
кага асаб1стага шчасця.

С. КОРЗУН.

СЛОВА АБ К А Л Е Г А Х
Дактары навук /забела 1ванауна МарцЫов1ч i Галш а  

Гайрылауна Цернавая шмат год плённа працуюць на 
юрыдычным факультэце.

Напярэдаднг 8 С акавж а мы nanpacUi ix калег сказаць 
некалькi слоу пра гэтых жанчын.

Сяргей Пятров1ч БЯКЕШ-
КА, намеенж дэкана, загад- 
чык кафедры крымжальнага 
працэсу i крымжалЬстыю:

—  Скончыушы у 1952 го
дзе acnipamypy, 1забела 
[ванауна Марцжов1ч заста- 
лася працаваць на факуль
тэце. Яна многа зр абта  для 
кафедры, заваявала павагу 
i давер'е калег. Шмат а л  i 
энергп аддае 1забела 1ва- 
науна навуковаму гуртку.

Мы жадаем гэтай мшай 
жанчыне i Еыдатнаму чала- 
веку здароуя, поспехау у 
навукова-даследчай рабоце, 
шчасця.

Васшь Аляксандрав1ч ДА- 
РОГ1Н, дацэнт. загадчык ка
федры тэорьи дзяржавы i 
права:

—  Галжа Гаурылауна Цер
навая ужо больш дзесяф 
год працуе на нашай ка
федры, чытае курс дзяр- 
жаунага права буржуаз
ных краж.

Яна вельм| добра i цжа- 
ва чытае лекцьи, карыста- 
ецца аутарытэтам еярод 
студэнтау i выкладчыкау. 28 
студзеня гэтага года Галжа 
Гаурылауна абаранша док- 
тарскую дысертацыю на 
тэму «ПалНычная аргашза- 
цыя ЗШ А». Наогул Галжа 
Гаурылауна шмат займаец- 
ца навуковай работай. Яна 
апублжавала больш 20 на- 
вуковых работ i 2 манагра- 
фи.

Нягледзячы на занятасць, 
у яе хапае часу на грамад- 
скую работу: некалью ра- 
зоу выб1ралася намеешкам 
сакратара партбюро, зараз 
яна— рэктар народнага унi- 
вератэта празавых ведау, 
K ip y e  навуковым гуртком. 
Тэта энерпчная, жыццяра- 
дасная жанчына.

Усе супрацоунт кафед
ры жадаюць Галже Гауры- 
лауне здароуя i поспехау у 
працы.

ЖАНЧЫНА-  

П Р А Ц А -  
ГРАМАДСТВА

Права жанчын на пра- 
цу —  адна з важней- 
шых умоу сапрауднага 
зызвалення жанчыны i 
сапрауднай роунасш яе 
з мужчынам.

Савецшя жанчыны ак- 
тыуна удзельжчаюць у 
грамадскай вытворчаецп

41 мшьён занят у 
народнай гаспадарцы — 
тэта 50 працзнтау ycix 
рабочых i служачых;

47 працзнтау яны 
енладаюць у прамысло- 
васцц

43 працэнты —  у 
у сельскай гаспадарцы;

24 працэнты — на 
транспарце;

85 працзнтау — у 
ахове здароуя;

72 працэнты — у ас- 
веце.

Прынцып роунай ап- 
латы за роуную працу 
праводз!цца у нашай 
краше з першых дзён ic- 
кавання Савецкай ула- 
ды.

1х, нашых дзяучат-студэнтак, сустрэнеш усюды: i на будоуллх, i у б1бл1ятэцы, 
i у лабараторьп, i на самадзейкай ецэне... Кожная справа — працаёмкая i тонкая— 
ш  па плячу.

Напярэдадн! 8 Сакавша нашы карэспандэнты 
звярнулгея да супрацоун1ц ушверейтэта з пы- 
таннем «Што цшавае, прывабнае i асабл!вае 
у Вашей рабоце!».
Вось што яны адказал!:

Эльза М!хайлауна культэце працую дзесяты
МАЗУРНЕВ1Ч- год- Ц 'кавага У ма™  Рабо‘1 ‘ це шмат, адказнага таксама.

—  Выкладчыцай рускай Менавыа праз нас, выклад- 
мовы на падрыхтоучым фа- чыкау, замежныя юнак! i

Ц е п л ы н ю  с в a  с э р ц а у ,
iiBBBiiBBUiiBiBiiiiia iBBBBBBiiiiiiiiBiiiiiBiBiiiiiiiiBiiB iflSBBiiiBiiiiiiiiaaiBiiiiBiBiiiiiiBB3aBiBSBBSBSBBaa9BBaB3iBEisBi

у м е н и е  i  п р а ц у
в г а ш и н в в в а ш н н н ш н и и и ш м и ш н м п ш ш и и ш м ш ш ш н ш н в д я а а в ш н и г и з н а и ш я а н н н н а д е з и ш в э н в в в в в :

дзяучаты упершыню бл!зка 
зиаёмяцца з мовай, ricTO- 
рыяй i сучаснасцю нашай 
кра!ны. Мы павшны увесц! 
ix у рэчышча савецкага 
жыцця, аказаць своечасо- 
вую падтрымку, дапамогу, 
з бацькоускай чуласцю i 
увагай клапац!цца аб кож
ным з нашых выхаванцау.

Жана Вашьеуна АДУЦ- 
KEBS4, лабарантка кафедры 
рускай лыаратуры ф1лала- 
г!чнага факультзта:

—  Я вель.\п люблю пра
цаваць са студентами гэта 
самы щкауны народ. Акрамя 
сваей асноунай работы, 
маю шмат шшых клопатау: 
з’яуляюся членам групы на
роднага кантрЙю, адказваю 
за падп!ску на перыядыч- 
ныя выданн!, маю нават 
«пасаду» дыспетчара. Як 
бачыце, HiKo.ni не сумую.

Hina MiKanaeyna ХАУРА-

70В1Ч, нандыдат ф1з!ка-ма- 
тзматычных навук, стар- 
шыня групы народнага 
кантролю $i3i4Hara факуль- 
тэта:

ца. што мая— самая леп- 
шая. Галоунае —  адчуваю, 
я патрэбна тут. Мае кален 
усе вельм! добра адносяцца 
да мяне. Часта нрыходзяць

—  I выкладанне, i праца паРа'ЦЧа студэнты. А ведае-
це: гэта ж вельм! прыемна,народнага кантралера пры- 

цягваюць мяне пастаянным! 
узаемаадностнам! з людзьм!. 
Займаючыся толып навукай 
! выкладчыцкай дзейнасцю, 
можна. як гавораць, «заспе- 
цыялкывацца». А абавязьч 
народнага кантралера дазва- 
ляюць быць у калектыве, 
стаяць на варце чго штарэ- 
сау i разам з тым адчуваць 
сябе паунапрауным членам 
гэтага калектыву.

Тамара ПЯТРОВА, санра- 
тар дэканата пстарычнага 
факультзта:

— У дэканаце я працую 
ужо тры гады. Наогул у 
кожнай працы ёсць свая 
прыгажосць, але мне здаец-

кал1 каму-неоудзь дапама- 
гаеш!

Лгадм!ла АЯкалаеуна ЛУ- 
HI НА, буфетчыца !нтэрната 
№ 2:

— Вельм! прыемна пра
цаваць з моладдзю, са сту
дентам! асабл!ва прыемна. 
Раблго усё магчымае, каб 
хутчэй i смачней ix накар- 
мщь. Старагося, каб кожны 
наведзальшк пашдау наш 
буфет з выдатным настроем.

НА З Д Ы М К 4Х : ( злева) 
буфетчыца штэоната №  2 
Ji. М. ЛУК1НА; (справа) 
сакратар дэканата елстфака 
Т. ПЯТРОВА.

Фота Д. Чахов1ча.

Сябро$спя шаржи
ф  на Е. С. Шалапёнак, куратара % на С. А. Лысенка, адказную
групы б!ялаг!чнага факультзта 39 культурна-масавую работу у
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У ДОБРЫ ЧАС!..
Палша Харэв1чг Валянцша Пруць—студэнтю першага курса. flani- 

на— беларускага аддзялення фшфака, Валя—журфака. Гэта ix пер- 
шае выступление на старонках нашай газеты, ix пасвячэнне ва узлё- 
тауцы. Дэбют ix прыходз!цца на пярэдадзень 8 Сакавжа i не можа 
не быць добрым днём для пачынаючых паэтэс. Тым больш, што 
вершы нашых a6aix дэбютантак выдаюць у кожнай з ix прыроджа- 
ную паэтычную жывшку. Дык— у добры час!

Алег ЛОЙКА, юраужк лпаб'яднання «Узлёт».

Палша ХАРЭВ1Ч.

ПЕРАД CBITAHHEM
Защ.хнула усё у салодшм сне. 
Русалкан ноч брыдзе па краю. 
Але чаму не сшцца мне,
Д а сэрца смутак падступае?

Як цяжка, цяжка мне заснуць!.. 
Там, дзе высошя курганы,

Салдаты на увесь рост устаюць, 
А вецер iM  d iH T y e  раны.

Яны спяшаюцца дамоу,
Дзе у снах чакаюдь ix матулц 
Сказаць iM кольш цёплых слоу, 
Што абарвал1 колшь куль

3IMOBAE
Застыу здранцвелы лес. 
Як перад стартам, 
Сагнулася сасиа 
У чакангп c in iM .
А зграбныя бярозш, 
Шбы жартам,
Каленцы прызакрыл! 
Белым ineeM.

ВЕРА

Вераць вёснам пралесш, 
Кал! тыя шапочуць:

I щ ш ы и я . . .
Напружаная, дзЦная, — 
Баюся крок ступщь,
Каб не парушыць.
Глядзяць бярозш 
Зорачкам! шею 
На мой застылы твар,
На нерашучасць.

«Вам  блашт зноу падсраць 
Пацалунш праменняу».

Каня верыць нястомна, 
Што грамы загрукочуць,
I напояць яе 
Д аж дж авы я струмень

Веру я: за расстаннем 
Будзе смага сустрэчы,
3 o p K i  будуць на шчасце,
Як арэ-xi, нам пададь.

I туга тады здасда 
Такой недарэчнай,
Зацвще у пацалунку 
Дрыготкая радасць.

Валянцша ПРУЦЬ.

Лёгк1 пах духмянага набору, 
Разагрэтага пад сонцам летжм,
I хваёвы водар каля бору 
А ж  дурманяць цёплае паветра. 
Поудзень. I гарачыня такая,
Назат дрэвы ля раю у знямозе. 
U,ixi ветрык зрэдку павявае, 
Тольш прахалоды не прыносщь, 
Духата. Ды вось неспадзявана 
Хмарка, што блукала без

прытулку, 
Раптам хлесянула, жбы з чана. 
Дождж буйны— ад спёк|

паратункам, 
Дыхаць стала хораша i лётка. 
Асвяжылася запыленае л1сце. 
Кропельш дажджу прыгожа,

дрогка
На вясёлцы радасна павкль

ходзщь ноч
Ноч ахутвае шауковай шырмай 

Ц1х1я i сонныя прасторы, 

Разл1вае шэры змрок усё

шырай, 

Зноу запальвае мшьярды

зорак.

А яны рассыпалкя у небе 

Светлячкам! у бяздонж

чорным.

Тольк! уважлша паслухаць

трэба:

Усе яны чароуных гукау

поуны... 

Лёгка ходзщь ноч нячутным

крокам, 

Ц1ха песню сонную .спявае. 

Зморанае днём усё навокал 

Светлым сном спакойна

засынае.

П Р Ы Е МН А  
I Ц1КАВА

У канцы чэрвеня 1970 года я закон- 
чыу Парыжск! шстытут электрошш, а 
цяпер праходжу стажыроуку ва ушверсБ 
тэце па прыкладной матэматыцы. M iH y -  
лым летам у саставе групы французсшх 
i англi i ic K ix  студэнтау я вывучау рускую 
мову пад шраушцтвам выкладчыкау 
M iH C K a ra  дзяржаунага шстытута замеж
ных моу i ужо тады адчуу клопаты i 
увагу савецшх людзей.

А нядауна мне давялося яшчэ раз пе- 
раканацца у гасцшнасщ беларусшх сяб- 
роу. Дэканат па навучанню замежных 
студэнтау аргашзавау цжавую паездку 
у Лешнград. У групу уваходзЫ 20 в’ет- 
намск1'х студэнтау i я, узначальвау яе 
старшы шспектар дэканата С. Е. Запат- 
рын.

Надвор’е у Леншградзе вельм1 нагад- 
вала французскую 3 iM y , i таму наведан- 
не гэтага горада праходзша у прыем- 
ных умовах. У першы дзень мы пабыва- 
л1 у ЭрмБажы, яш па багаццю 
можна параунаць з парыжск!'м Луурам 
i лонданскай Тайм-галерэяй. На наступ- 
ны дзень ездзШ у РазлЦ. Нельга без 
хвалявання успамшаць аб гэтым п'ста- 
рычным месцы, так цесна звязаным з да- 
рап'м сэрцу усяго прагрэаунага чалавец- 
тва iMeM У. I. Ленша.

3 вял!кай цшавасцю мы наведал! Рус- 
Ki музей i IcaKieycKi сабор.

Лешнград — гэта не тольш помшкь 
але i метро, i Неусш праспект (вщяко- 
га вельм! нагадвае парыжсшя вулщы) з 
яго M a r a 3 i H a M i ,  рэкламамц аутамабшь- 
ным рухам i мноствам турыстау.

Нашы г|ды С. Е. Запатрын i Г. А. 
Берз1нь аргашзавал! наведанне самадзей- 
нага тэатра, канцэрта народнай музыш i 
тэатра камедыь

Трэба сказаць, што p a 6 o T H iK i  дэкана
та па навучанню замежных студэнтау 
робяць усё, каб наша стажыроука была 
карыснай i цжавай.

Далщон Т’Е Р Ы  (Францыя), 
стажор факультэта прыкладной 
матэматыкь

Наш адрас: г. Мшск, Ужвератэцш  гарадок, галоуны корпус, п. 106. Ордэна Працоунага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусь 
Тэлефон— 22-07-19. Тыраж 2.000 экз. Зак. 300. АТ 08087

ПА ГРА31
В арта было адысщ ад агшо 

у глыб лесу, як зац 1хл1 галасы  
рабят i звон гпары. Марозная, 
хрусткая щшыня. Месяц, чап- 
ляючыся за  ёлк'1, выкацщся з-за  
далёкага узгорка. ВершалЫы 
дрэр crani блаштными М атава  
адсвечвау снег. Л я падножжа 
узгорка серабрылася у месяч
ным тумане белае поле Бл.амт- 
нага возера. Ноччу яно не менш 
прыгожае, чым днём, i нават 
болыи казачнае.

Успомшрся мшулы дзень. На 
БлакНныя азёры. мы прыйшл1 
рашцай. Усяго азёр тры. Яны 
невялШ я: усе можна аббегаць 
за  гадз1ны дзве. Утульна раз- 
мясщушыся пам1ж узгоркали, 
заросшьии соснали i ёлкам1, 
яны вабяць сваей прыгажосцю.

Раш цай, кал1 сонца яшчэ шз- 
ка, блакхтныя цеш ад лесу, чар- 
гуючыся з палосам1 барвовага 
снегу, дабягаюць амаль да ся- 
рэдзшы азёр.

Я вяртаюся да кастра. Ар- 
цём nepa6ipae струны гНары i 
разам  з Сашам спявае песню 
аб дарогах i  марах. Астатшя 
слухаюць, задуменна гледзячы 
на дрыготкае полымя. Гэта быу 
наш апошш паходны касцёр. 
Ужо заутра рана мы павшны 
вярнуцца у M in c K . Трэба было 
зрабщ ь апошшя зашсы у дзён- 
шку. Я падсеу да агшо, пера- 
гарнуу затсн ую  кшжку.

Першы 3anic: «М аршрут Ла- 
гойск — ВЫейка — Нарач — 
Блайтны я азёры. Тэрмш  — 8 
дзён. Адлегласць — 160 км. 
Састау  — 7 чалавек: ф1з!ш, .ма
тэматыш, журнал!ст. М эта па- 
ходу — адпачыць пасля cecii, 
пазнаёмщца з  новыли мясцша- 
M i, прачытаць некальм лекцый 
аб умверйтэце».

Захацелася аднавщь у памя- 
щ дш паходу.

...Не пашанцавала з  надвор'- 
ем, Туман таш, што за пяць-дзе- 
сяць метрау усё расплываецца. 
Ён «з'еу» увесь снег. Але лыжы 
мы усё ж  узял1. Яны eiceAi за  
cniH cuui,. прывязаныя да рукза- 
коу, i выкл1кал1 у шафёрау жа- 
данне прытармазщь свае машы-

I СНЕЗЕ
ны I сказаць што-небудзь з ’ед- 
Aieae, накшталт: «Вы што, у
рукзаках снег несяце?» або 
«Гэй, рабяты, навучыце мяне 
па граз1 на лыжах ездзщ ь!»

Яшчэ не балел1 плечы ад рук- 
закоу, настрой быу цудоуны, та
му мы бадзёра хлюпал1 па да- 
рожнай epaai, не звяртаючы 
ijeaei на жарты.

А пасля был1 i начлег1 у лесе 
ля кастра, i пераход проз ба- 
лота, з якога мы выйшл1 па 
пояс закаваныя у лёд, i бяс- 
концая белгзна Нарачы, i су
стрэчы, л песш...

Апошшя тры d n i г'шлг ужо на 
лыжах па добрым снезе. Адным 
словам, у апошнюю ноч шхто 
не шкадавау аб прайшоушым 
тыдш.

Л я кастра спрачалься аб чым 
тольш можна было, аж  да ча- 
тырох гадз'м. А пасля пад пром- 
ням1 A ix r a p b iK a y  задымщся за 
валены снегам наш касцёр. Да 
блгжэйшага аутобуснага пры- 
пынку было восем шламетрау 
лясной d a p o e i.

А. К УХАРЧУ К, 
студэнт журфака.

Лыжшш i канькабеж- 
цы яшчэ не пашнул1 сва- 
ix бегавых дарожак, але 
3iMa ужо здае свае пра
вы. Не за rapaMi лета, а 
з iM i V Спарташяда на- 
родау СССР. Зараз у за
лах ycix спартыуных та- 
варыствау Цзе напружа
ная падрыхтоука да гэта
га вялшага свята.

Нядауна у спортклуб

М О Ц Н Ы Я ,  С П Р Ы Т Н Ы Я ,  X У Т К I я
БД У прыйшла радасная 
вестка: 36 студэнтау на- 
шага ушвератэта будуць 
абараняць гонар Бела- 
рускай рэспублш на V 
Спарташядзе народау 
СССР.

На лёгкаатлетычныя 
дарожш выйдуць сту-

дэнтка x iM i4 H a ra  факуль
тэта Бяляева i супрацоу- 
HiK гэтага факультэта 
Бароусш, студэнт I I  кур
са истфака Глыбоусш, 
студэнт I I  курса фК 
3 i 4 H a r a  факультэта Лю- 
тарэв!ч i шшыя. У 
спаборнщтвах па на-

стольнаму тэшсу высту- 
шць студэнт I I  курса фК 
з1чнага факультэта Зе- 
лянко. У зборную каман- 
ду рэспублш па вела- 
спорту увайшоу студэнт 
I I  курса журфака Пац.

Р. ВАШ УК.

—  I хто гэта вырашыу 
аддаць лёс сустрэчы у 
жаночыя рук!? Цуд —  i 
толькМ

МенавБа таюя словы я 
пачуу пасля чарговага 
тура па шахматах на пер- 
шынство ужвератэта.

Так, выжк сустрэчы па- 
м1ж Т. Вашчачка (жур- 
фак) i М. Гурынай (юр
фак) вырашау, якая 
каманда атрымае пера- 
могу.

Гэта была самая дра- 
матычная партыя з ycix 
тых, яюя даводз!лася на- 
з1раць M H o r iM  шахматыс- 
там. Спачатку усё ш ло 
добра: дзяучаты разы-

rpani дэбют i хутка усту- 
п1л1 у мБтэльшп1ль. Вось 
тут гульня i зацягнулася. 
Ужо тры гадзшы щзе 
барацьба на шахматнай 
дошцы, а вынiк nixTO не 
возьмецца прадкаэаць. 
Тольк1 некатооач перава- 
га Гурынай дае падставу 
для таго, каб каштан 
каманды юрфака Смаль- 
янау заяв1у: «Перамога
будзе за нашай шахма- 
тысткай!» Ён нават забыу 
пра нядаун1 пройгрыш
В. Купрэйчыку.

3 трыаогай i адчаем 
H a 3 ip a n i за пазщыяй Ва- 
шчанк! i журналкты. 
«Напэуна, Тамара атры

мае нуль...», —  выказва- 
л! M H o r in  сваю думку.

I тут здарылася нечака- 
нае: адзжы няправ1льны 
ход Марьи Гурынай —  i 
щкавай камбшацыяй Ва- 
шчанка праводзщь сваю 
пешку у ферзь Яе сапер- 
н1цы н1чо.га не засталося, 
як павшшаваць Тамару з 
перамогай.

Каманда журфака пе- 
рамаглз —  4:3.

Пасля сустрэчы Ва- 
шчанка сказала: «А у м я
не нервы аказалкя мац- 
нейшымь таму я i пры- 
несла камэндзе ачко».

Падобнае наз1раецца 
амаль кожны дзень. Да

апошняга дыхания вя- 
дуць барзцьбу «рыцары» 
шахматнай дошш, бс 
кожнае ачко i нават пау- 
ачка будуць уплываць 
на месца каманды у 
агульным зал1ку спабор- 
н1цтвау.

Пакуль што лепш за- 
ycix выступаюць шахма- 
тысты факультэтау матз- 
матычнага, ф1з1чнага г 
прыкладной матэматык1.

Спаборн1цтвы працяг- 
ваюцца.

Ул. СКУЛЬБЕДАУ, 
суддзя спаборнщт- 
вау.

ПОСПЕХ  В Ы П А У  ГАСЦЯМ
Н а мшулым тыдш гасцямС нашага ушверсНэта 

б ьш  зборныя каманды па валейболу Каунаскага. 
полпэхшчнага шстытута. Яны удзельшчал1 у ча- 
тырох сяброусшх сустрэчах. У першы дзень спа- 
боршцтвау у сустрэчы. жаночых каманд выйграль 
дзяучаты БДУ з л1кам 3:0, а вось рабяты. з лжам  
2:3 прайграл1.

Наступны дзень прынёс поспех нашим гасцям. 
1 дзяучаты i хлопцы у цяжкай барацьбе выйгралЬ 
з аднолькавым лжам 3:2.

У  K p a c a e in y -M a i каманды нашага ушверсИэта 
паедуць у г. Каунас i правядуць там адказныя 
сустрэчы з  полНэхшчным шстытутам. Пабываюць 
яны i  у г. B iA bH to ce, дзе будуць ie p a y b  з  каманда- 
Mi горада.

Цяпер спортсмены. БДУ рыхтуюцца да першын- 
ства па валейболу сярод навучальных устанор 
M iH C K a. У спаборнщтвах прымуць удзел першыя 
i  d p y e in  зборныя каманды. Спадзяемся, што яны 
будуць для нашых валейбалштау больш паспяхо- 
выми

Т. АЛЯКСЕЕВА, 
член зборнай каманды БДУ па валейболу.

Рэдактар А. А. Н1КОЛЕНКА.
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