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ГАВОРДЦЬ ДЭЛЕГДТЫ З'ЕЗДА

НАЙВЫШЭЙШАЕ 
Ш Ч А С Ц Е

Мы перастуцаем па- 
рог дзевятай пящгодга —  
новага важнага этапу 
нашага шляху да каму- 
шзма. Галоуная задача 
пящгодш —  зрабщь 
жыццё савецшх людзей 
яшчэ лепшым, багацей- 
шым, цшавейшым. Аб 
тым узроуш, на яш па- 
в1нна падняцца наша 
краша у бМжэйшым бу- 
дучым, красамоуна гаво- 
раць л!чбы праекта Ды- 
рэктыу XXIV з’езда пар
тьп. Тут жа можна знайс- 
щ адказ на пытанне, за 
кошт чаго будзе дасяг- 
нут гэты узровень: за 
кошт высошх тэмпау раз- 
вщця сацыял1стычнай 
вытворяасщ.

Роля павуш у здзяйс- 
ненш грандыёзных пла- 
нау новай пящгодш надз- 
вычай вялшая. Бадай, 
няма ш адной галшы на- 
роднай гаспадарш, раз- 
вщцё якой было б маг- 
чыма сёння без матэма- 
тычных метадау плана- 
вання, без выкарыстання 
выл1чальнай TaxHiKi, 
электр OHiKi i шшых да- 
сягненняу нашага веку. 
Мне прыемна усведам- 
ляць, што навука, якую 
я прадстауляю —  матэ- 
матыка, —  усё больш 
прашкае ва усе сферы 
сучаснага жыцця. Дзя- 
куючы ёй мы CTaiM на 
парозе рэвалюцьй у арга
шзацьп планавання, у

рашэнш MHorix навуко- 
ва-тэхшчных задач.

Але неабходны яшчэ 
немалыя намаганш у 
правшьнай аргашзацьп 
навуковай справы з тым, 
каб узяць найболыную 
карысць з кожнага ад- 
крыцця.

Дасягненш беларусшх 
вучоных уносяць важш 
уклад у развщцё савец- 
кай навукь Шырока вя- 
домы работы нашых да- 
следчыкау у галше кван- 
тавай электронш, тэо- 
рьй депла- i масаабме- 
ну, тэхшчнай шбернеты- 
id, ф1зпи цвёрдага цела i 
пауправадшкоу, матэма- 
тыкг i шшых навуковых 
напрамкау. Беларусшя 
вучоныя не стаяць у ба
ку ад задач, як!я ра- 
шаюцца у агульнанарод- 
ным маштабе, i наш 
удзел у гэтай вялшай ра- 
боце будзе яшчэ больш 
актыуным у новай пящ- 
годцы.

Яе планы настольш 
грандыёзныя, настольш 
захапляючыя, што мне 
хочацца без усякай сшд- 
Ki на узрост папрацаваць 
над ix здзяйсненнем. Тэ
та— найвышэйшае шчас- 
це для кожнага савецка- 
га чалавека. \ /

М. ЯРУГ1Н, * 

акадзмж АН БССР, 
Герой Сацыялютыч- 

най Працы, загадчык 
кафедры дыферзн- 

цыянальных ураунен- 
няу ФПМ.

Напярэдадш з'езда партьп ва уж вер а тэц е  адбылося многа 
цжавых сустрэч з ветэранам1 грамадзянскай i Айчыннай вой
нау, перадавжам! вытворчасцц KipayHinaMi партыйных i савец- 
Kix устаноу.

На здымку: сярод студэнтау ф1з!чнага факультэта дэлегат
III з 'езда камсамола Я. С. Балакж. Ф о та  Г. Марозава.

г. БЯГУН.

СЭРЦА
М1ЛБЁНАУ

Таварыш Партыя,
твой розум i сумленне —  

Зямны арыенц1р, 
сузор’|-маяк1.

Ты —  рулявы,
ты —  волат апалчэння,

Што новы шлях
пракладвае у вякь 

Таварыш Партыя,
ты —  сэрца мт1ёнау, 

Надзейны авангард 
нашчадкау 1ль1ча.

Гартуй рады
у рытме будняу пленных. 

Мае плячо —
каля твайго пляча. 

Таварыш Партыя,
у працы, у строфах верша 

Я крою на цябе 
рауняю, як салдат.

Я стау у строй
у грозным сорак першым 

I праз гады
быу твой адданы брат. 

Таварыш Партыя,
сняжынж беляць скрож: 

Дауно жыву
адным жыццём з табой. 

Як на вайне,
зноу прысягаю сёння 

За справу Л ента  
icni заусёды у бой.

ПАСПЯХОВАСЦЬ- ГАЛОУНЫ КЛОП АТ
Павышэнне паспяховасц1 

студэнтау па французскай i 
фпанскай мовах заусёды 
знаходзщца у цэнтры усёй 
работы кафедры. I не вы- 
падкова 1менна гэты пункт 
быу адным з галоуных у са- 
цыял]'стычных абавязацель- 
ствах, прынятых кафедрай 
да X X IV  з'езда нашай пар
ты i.

Для яго выканання кафед
ра зр абта  у гэтым наву- 
чальным годзе значную ра
боту. На пасяджэннях неад- 
наразова заслухоувалкя 
справаздачы выкладчыкау 
аб паспяховасц1 студэнтау. 
Рэгулярна па граф1ку пра- 
водзяцца дадатковыя занят- 
Ki са студэнтам1 малодшых 
курсау i кансультацьп для 
старшакурснжау, як1я пра- 
цуюць над перакладам1

арыпнальнаи спецыяльнаи 
лНаратуры.

Поунасцю перапрацаваны 
семестравыя рабочыя пла
ны, вызначан аб’ём патраба- 
ванняу да зал1кау i экзаме- 
нау. Перагледжаны распра- 
цоук1 да вусных тэм, праве- 
раны i палепшаны гуказап1- 
сы падручнжау i вучэбных 
дапаможн1кау, выкарыстоу- 
ваемых у навучальным пра- 
цэсе. Наладжана работа з 
трэнажорамк У час лабара- 
торных работ выкарыстоу- 
ваюцца праграм1раваныя
дапаможшю, створаныя ка
федрай, дэманструюцца
фшьмы, як1я знаёмяць сту
дэнтау з кражай вывучае- 
май мовы.

Паэааудыторная работа вя- 
дзецца у гуртку гутарковай 
мовы. Студэнты прыцягва-

юцца да аргашзацьп веча- 
роу на замежных мовах. 
Адз1н з ix  адбыуся нядауна 
i быу прысвечан 100-год- 
дзю Парыжскай Камуны. 
Удзельншам1 яго был| не- 
кальк1 соцень студэнтау, вы- 
вучаючых французскую мо- 
ву.

У каб1неце рэгулярна аб- 
науляюцца стэнды, прысве- 
чаныя знамянальным датам 
у нашай K p a iH e  i у Францьп, 
вывешваюцца найбольш цП 
кавыя артыкулы з газет 
«Маскоусюя нав|'ны» i 

«Юман1тэ», наладжваюцца 
в ы с т а у ю  новых K H ir  i часо- 
n ic a y  на французскай I ic -  

панскай мовах.
Усе выкладчык! кафедры 

працуюць рэгулярна над па- 
вышэннем свайго пал1тычна- 
га узроуню, навукова-тэа- 
рэтычнай i прафеНянальнай

квал1ф1кацы1. Ужо некалью 
год запар на кафедры пра- 
цуе тэарэтычны сем1нар, у 
як1м выкладчык1 прымаюць 
актыуны удзел. 3 15 членау 
кафедры двое павышал1 
сваю квал1ф1кацыю у Фран
цьп, чацвёра у Маскве i 
чацвёра на факультэце па- 
вышэння квал1ф1кацьн у 
Мжск1м жстытуце замеж
ных моу.

За апошн1я гады выклад- 
чык1 выдал! пяць вучэбных 
дапаможжкау па француз
скай мове агульным тыра- 
жом 37 друкаваных арку- 
шау. Цяпер калектывам пад- 
рыхтаван да друку падруч- 
н1к французскай мовы у аб'- 
ёме 12 друкаваных аркушау, 
як1 будзе выдадзен у 1972 
годзе.

М. ПОЛАЗАЛ, 
дацэнт.

Лектары— 
з ’езду

3 вялшай цшавасцю 
сочаць за работай з ’езда 
партьп выкладчыю, сту
дэнты, супрацоунши

Лектары БДУ адзначы- 
ai знамянальную падзею 
у жыцц1 нашага. народа 
шэрагам выступленняу у 
масавай аудыторьп. У 
дзень адкрыцця з ’езда 
адбылася сустрэча ка- 
лектыву кафедры марк- 
с1сцка-лен1нскай ф1ласо- 
фП з партыйна-гаспа- 
дарчым актывам Смаля- 
в1цкага раёна. Гутарка 
iuma па актуальных пра- 
блемах сучаснасц! i аб 
перспектыуным плане 
разв1цця прамысловасц! 
i сельскай гаспадарж 
раёна. Брыгада лектарау 
выступта у Сал1горску, 
запланаваны выезды у 
Барысау, Дзяржынск, 
Бабруйск.

А Б А В Я З А Л 1 С  Я—В Ы К А Н A J I I
Кампэт ДТСААФ ун1- 

верЫтэта падвёу вын1к! 
выканання перадз'ездау- 
ск1х абавязацельствау 
па ваенна-патрыятычнай 
i абаронна-масавай рабо- 
це. Усе намечаныя пла
ны выкананы поунасцю. 
Вялжая работа зроблена 
у перыяд месячнжа аба
ронна-масавай работы. 
Праведзена 12 тэматыч- 
ных вечароу, 15 вечароу 
сустрзч з Героям! Са- 
вецкага Саюза i ветзра- 
нам1 войнау, больш 300 
лекцый i гутарак па ва
енна-патрыятычнай тэ- 
матыцы. Студэнты был1 
гасцям1 BoiHCKix часцей 
ЧБВА, наведал! музей 
r icTopbii Вялжай Айчын
най вайны, зрабш1 пахо- 
ды па месцах баёу у Бе-

ларуо, удзельшчал! у 
спаборш’цтвах па ваенна- 
прыкладных в!дах спор
ту. Каманда дзяучат у 
саставе Г. Ярмоленка, 
С. Варабевай, I. Гара- 
дзецкай, В. Корзун, Н. Ci- 
дарзнка i Г. Брылеускай 
заняла першае месца на 
гарадск1х спаборнщтвах 
па кулявой стральбе.
Мужчынская ун1верс1тэц- 
кая наманда (капкан
Ю. Лебедзеу) заняла дру
гое месца па кулявой
стральбе сярод каманд 
Кастрычнщкага раёна.

Датзрмжова выканан 
шэраг жшых абавяза
цельствау. У вын1ку унБ 
верс1тэцкая арган!зацыя 
ДТСААФ заняла першае 
месца у Кастрычн1цк1м 
раёне. Найбольшых по-

спехау даб1л1ся наступ- 
ныя арган1зацьн
ДТСААФ:

Ф1з1чнага факультэта 
(старшыня камкзта А. I. 
Куляшоу). Тут праведзе
на больш 30 гутарак i 
лекцый, тры вечары су
стрэч з ветэранам1 
войнау. Асабл1ва добра 
быу арган1заван тэма- 
тычны вечар «Бая- 
выя сцяг1 расказ- 
ваюць», на як1м вы- 
CTynini удзельн1к пар- 
тызанскага руху у Бела- 
pyci С. Г. С1дарэнка-Сал- 
даценка, удзельн1к аба- 
роны Брзсцкай крэпасф 
П. Е. С1ваноу, Герой Са- 
вецкага Саюза генерал- 
маёр у адстауцы А. В. 
Жрсанау, афщэры пад- 
шэфнай часщ, выклад- 
чык1 кафедры. На фа

культэце добра аформле- 
на наглядная аптацыя. 
Зборная каманда па ну- 
лявой стральбе (трэнер 
студзнт П. Цюрыкау) 
заняла першае месца 
У спаборнщтвах сярод 
факультэтау.

геаграф1чнага факуль
тэта (старшыня А. Д. 
Плятнёу), дзе разам з 
добрай аргажзацыяй ва- 
енна-патрыятычнага вы- 
хавання студэнтау на 
высок1м узроун1 apraH i- 
затарская работа. Датзр
мжова выканан гадавы 
план уплаты членсшх 
узносау;

х1м1чнага фанультзта 
(старшыня М. Г. Рафаль- 
CKi). Тут паспяхова вя- 
дзецца ваенна-патрыя- 
тычная работа. Заслугоу- 
вае асабл1вай пахвалы

гуртон кулявой страль- 
бы, як1м Hipye палкоу- 
н1к у адстауцы Ф. Ф. Це- 
рашонак. Добра дзейтчае 
парашутны гурток, яшм 
Kipye студзнт В. Докта- 
рау.

Прыкметна ажыв1лася 
работа у аргашзацыях 
ДТСААФ i жшых факуль- 
тзтау. Па вышках сацыя- 
л1стычнага спаборкщтва 
месцы размеркавалюя 
наступным чынам: I—  
Ф1з1чны, I I— геаграф1ч- 
ны, III —  х1м1чны. Да
лей щуць б1ялаг1чны, ма- 
тэматычны, пстарычны, 
факультэт прыкладной 
матэматык1, ф1лалаг1чны, 
факультэт журналютыш, 
юрыдычны факультэт.

М. ГАРЛАТАУ,
старшыня камкэта

ДТСААФ БДУ.
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ФАКУАЬТЭТ!
АБ САБЕ

5 Кал1 б вы упершыню ■ 
s трапш у тэты цудоуны - 
Е вучэбны корпус i не ве- ;
5 далi, на яюм факультэ-» 
s це знаходзщеся, то толь-; 
SKi па нагляднай аптацьп»
!  без усялякай цяжкасщ:
« магл1 б вызначыць, што;
:  вы у xiMiKay. Ужо у пра-|
:  сторным вестыбкда пер- :
:  шага паверха юдаецца у ■
Е вочы з густам аформле-г 
;  пая выстаука «Х1м1чная :
:  прамысловасць Белару-s 
5 ci». Тут здымк! гродзен-1 
SCKix завода капралакта-s 
:  му i агульны выгляд цэ-1 
Еха ам1яку, азотнатуказа-г 
5 га камб!ната, гмахау По-Е 
Елацкага нафтаперапра-; 
Ецоучага завода, Маплёу-Е 
Е скага камбшата сштэ-Е 
5 тычнага валакна i г. д .;
Е Щкавы фотакадр — « У :  
|3a6oi Салшорскага калш-|
Е нага камбшата» i шшыя. Е 
ЕУ  час перапынкау каля:
Е выстаую заусёды сту-Е 
Е дэнты. Е
Е Падымаемся на друг! 5 
5 паверх. Тут прыцягвае:
Е увагу вялМ  стэнд — Е 
E«XiMi4Hbi факультэт на-Е 
Есустрач X X IV  з'езду|
Е КПСС». Пазнаём1ушыся |
Е са зместам шфармацыйг
■ аб рабоце кафедр i лаба-|
Е раторый, з майстэрск! Е 
Евыкананым1 фотаздымка-Е 
5 Mi, даведваецеся пра по-Е 
Е cne.xi факультэта, пра|
5 тыя працоуныя падарун- Е 
Е Ki, ЯК1Я падрыхтавал! да Е 
5 адкрыцця з'езда партыГг 
Е вучоныя-xiMiKi, выклад- Е 
Е чык1, студэнты. А ташяЕ 
Епадарунк1 сапрауды; 
Езначныя. У  1970 годзеЕ 
Евучоныя факультэта апу-Е 
Еблшавал1 126 навуковых Е 
Е прац (43 у 1966 годзе).| 
ЕГэты  поспех шюструе наЕ 
Естэндзе спецыяльная ды-Е 
5 яграма. Е
s Факультэт усё цяснсй; 
«звязваецца з вытворча-*
■ сцю, выконвае шматлтоя;
■ заказы х1м1чных прад-» 
;прыемствау. Аб гэтым»
■ расказваецца у шфарма-» 
;  цьп пра кафедру нафта-; 
= xiMii, якую узначальвае; 
Зпрафесар Д. М. Аидры-Е 
;  eycKi. '
;  На стэндзе знайшл1 ад-;
■ люстраванне навуковая; 
Snpaua студэнтау, клопа-; 
«ты вядучых вучоных аб ; 
«выхаванш мала дых на-; 
« вуковых кадрау. Тэта B i - ;  
«даць з кампазщый, пры-; 
«свечаных кафедры x i M i i ;  
« высокамалекуля р н ы х ; 
«злучэнняу, кафедры- 
S агульнай xiMii  i г. д. Т ут ; 
5жа, не адыходзячы да-» 
;лёка, можна убачыць; 
» партрэты студэнтау-вы- ■ 
« датншау.
Е А на трэщм паверсе но-: 
Евы стзнд. Тут аддадзе-s 
•5 па данша павап членам: 
Екалектыву х1мфака, яшяг 
5 са зброяй у руках змага-г 
Елшя на франтах ВялжайЕ 
ЕАйчыннай вайны. Мы ба-s 
Е чым вайсковыя i цывшь-г 
Еныя фатаграфп прафе-S 
Есара I. Р. Щшчанкц бы-г 
Елога тэхшка-лейтэнанта; г 
.5 супрацоунша факультэта, г 
Е падпалкоунша медыцын- г 
Е скай службы у адстауцы » 
ЕЛ. К. Артамонава, дацэн-г 
5 та кафедры аналкычнайЕ 
Е xiMii  Н. А. Поляк, былой Е 
Е партызанскай сувязной i |  
5 inm.
Е Агульнае ураж анне : 
;а б  нагляднай агггацьп 5 
« х1М1чнага факультэта ; 
5 можна выказаць корат-» 
:  ка: змястоуна i ураж-:
5 л1ва:
» 1ншыя факультэты ма- » 
;гл1 б пераняць у xiMtKay; 
-лепшае у афармленн1 на-» 
-гляднай аптацьп i папоу-; 
» шць свае экспаз1цьп но-; 
»BbiMi матэрыялам1 X X IV ;  
; з'езда КПСС i да 50-год-; 
« дзя нашага ушверсггэта.» 

У. КУЛАЖАНКА. Е

На зды мках: 1дзе лек- 
цыя па судовай меды- 
цыне на IV  курсе юры- 
дычнага факультэта. 
Чытае аФстэнт каф ед
ры судовай медыцыны 
Уладз1м1р 1ль1ч Н1зау- 

цау.

Ф о та  Д. Чахов1ча.

ШТРЫХ1 ВУЧЭБНЫХ БУДНЯУ
Лекцш, семшары, прак- 

тычныя занятш... 1менна гэ
тым запоунены будш сту
дэнтау. К-расашк — набль 
жэнне cecii. 3 чым жа 1дуць 
студэнты пасустрач экзаме
нам i зал ж а®  У  адзш са 
звычайных вучэбных дзён 
наш карэспандэнт сустрэу- 
ся са старастай першай тру
пы I I  курса пстарычнага 
факультэта Ларыгай HoeiK 
i nanpaciy яе расказаць аб 
поспехах i цяжкасцях бягу- 
чага семестра.

— Па вышках 31Мовай ce
cii ваш а трупа заняла пер- 
шае месца па паспяховасцк

Цяжка дауся гэты поспех?
— Бельм! цяжка. Давяло- 

ся здаваць чатыры экзаме
ны i тры тэарэтычныя залТ 
Ki. Падрыхтавал1ся, в!даць, 
нядрэнна. Напрыклад, пас- 
ля здачы гюторы! БССР 
толыо у аднаго студэнта 
паявшася двойка. Затое у 
19 залшоуках был1 пастау- 
лены пяцёрм. Тэта свое- 
асабл1вы рэкорд.

— Як праходзяць семша- 
ры цяпер?

— Давол! жыва, але у 
трупе ёсць студэнты паста- 
янна актыуныя i так!я, што 
адбываюць акадэм1чныя га-

дзшы. Я б растлумачыла 
гэтую naciy«acub розным! 
прычынам!. У  насмногаабо, 
дакладней, аоноуная частка 
студэнтау ва ушверштэт 
прыншл1 адразу пасля шко
лы. Не хачу пакрыудзщь 
большасць рабят, але нека- 
торыя выбграл! прафес!ю 
па жаданню прадбачлгвы.х 
бацькоу. Не захопленыя вы- 
бранай навукай, яны суму- 
юць на лекцыях, пасгутича- 
юць «а семшарах.

— U,i ёсць цяжкасц1 пры 
падрыхтоуцы да сем1нарау?

— Заусёды цяжка i мно- 
гае незразумела, кал1 пра-

пусшу лекцыю i пасля даво- 
дз!цца рыхтавацца да семь 
нара па прапушчанай тэме. 
Толька гэта можа быць пры- 
чынай складанасцей. А  так 
— было б толыо жаданне 
займацца, усё да T B a i x  па- 
слуг: кабгаеты свабодныя, 
падручшкау i розных дапа- 
м-ожшкау хапае, у читаль
ных залах месцы ёсць.

— Ларыса, а  як у вас у 
трупе з наведваннем?

— Кал! глядзець на тру
пу у цэлым, то хвалявацца 
няма чаго. Наведванне доб- 
рае. Але бывае, што адзш 
чалавек у тыдзень прапус-

цщь стольк1 вучэбнага часу, 
што ствараецца уражанне, 
tii6bi палова студэнтау тру
пы не з'явшася на занятк!. 
Вось Уладз!м!р 1ваноу, на
прыклад, у гэтьш семестры 
умудрыуся прапусцщь 52 га- 
дз1ны лекиыйных i практыч- 
ных заняткау. Не адзш раз 
яго выклшал1 на ласяджэн- 
не камсамольскага бюро i 
сходы, але ён не з'яуляуся. 
Па-мойму, гэта маладуш- 
насць i напавага да тавары- 
шау.

Вобл1к групы вызначаеи- 
ца кожным, яго дысцыплша- 
ваиасцю, адносшам! да ву- 
чобы, да грамадок!х спрау. 
I зушм не асабгстая справа, 
як ты рыхтуешся да ceMina-  
рау або наведваеш занятк1. 

I. КАМАРОУСК1.

С П Р О Б А С I А
Вось ужо некальк! год на 

кафедры тэорьн дэяржавы i 
права юрыдычнага факуль
тэта працуе навуковы гур- 
ток, як1м K ipye  доктар юры- 
дычных навук прафесар 
М1рза Масэсав1ч Авакау. Ка
ля 30 студэнтау спрабуюць 
тут свае с1лы у навуковых 
даследаваннях. Ядро гуртка 
састауляюць у асноуным 
студэнты 4 курса.

Цжавая i разнастайная 
праграма работы гуртка. 
Тут рыхтуюцца i чытаюцца 
даклады, абмяркоуваюцца

мной я сучасныя ьмжнарод- 
ныя праблемы, рэцэнз1ру- 
юцца K H ir i.  Змястоунылл1, на
прыклад, был1 выступленж 
студэнтк| IV  курса С. Гайко- 
вай на тэму. «25 год АрганС 
зацы1 Аб'яднаных Нацый», 
I. Кулакоускага i Т. Букра- 
ба —  «Прававое станов1шча 
марской справы», К. Савщ- 
кага —  «Адказнасць ваенных 
злачынцау у м ’|жнародным 
праве» i шшыя. Цжава прай- 
шло i абмеркаванне пад- 
ручн!ка Д. I. Кудрауцава 
«Асновы м!жнароднага пра
ва».

Адно з пасяджэнняу гурт
ка было прысвечана абмер- 
каванню праекта Дырэктыу | 
X X IV  з’езда КПСС.

Пры падрыхтоуцы дакла-! 
дау i рзфератау удзель- 
н1к1 навуковага гуртка вы- \ 
карыстоуваюць не тольк1 л1- < 
таратуру бгбл1ятэк, але i ма- 
тэрыялы МЫ1стэрства за- J 
межных спрау БССР.

Л. ВАСШЕ9СК1,
М. МАРЧАНКА, 

студэнты IV  курса юр
фака.

У Ц Э Х А Х  ДРУКАРН1

Нядауна студэнты першага курса факультэта 
журналктьш 3pa6ini щкавую экскурПю у друкар- 
ню выдавецтва ЦК КПБ. Супрацоун1и друкарш на
казал! студэнтам, як робщца кл1шэ, як прымаюцца 
па фотатэлеграфе цэнтральныя газеты, расказал! аб 
канструкцьп л1натыпных i друкарсмх машын, па- 
знаё1пл1 з некаторым! асабл1васцям! работы у кн1ж- 
ным цэху.

Лабараторныя заняты па 
электраф1з1чных уласщвас- 
цях парправаднЫоу.

На эдымху: студэнт IV  
курса хш ф ака Нгуен Ван 

Нонг.

Фота Д. Чахов1ча..

I. СЦЯПУРА.

ДОУГ К О Ж Н А ГА  ГРАМАДЗЯН1НА
Грамадзянская абарона у 

СССР з'яуляецца не топьк1 
сктэмай агульнадзяржауных 
абаронных мерапрыемствау, 
але i усенароднай справай. 
Кожны савецк| чалавек аба- 
вязан актыуна удзельн!чаць 
у правядзенн1 мерапрыемст
вау грамадзянскай абароны, 
выконваючы свой свяшчэн- 
ны доуг па абароне РадзР 
мы.

У сёлетн1м навучальным 
годзе з мэтай удасканален- 
ня ведау i практычных на- 
выкау з супрацоун1кам1 i ас- 
п1рантам! ушвератэта пра- 
водзяцца занятк1 па 21-га- 
дзшнай праграме, якая ук- 
лючае наступныя важней-

шыя тэмы: спосабы абароны 
ад збро! масавага паражэн- 
ня; дзеянн1 насельнщтва 
пры пагрозе нападзення 
прац1ун1ка i па с1гналу «Па- 
ветраная трывога»; правшы 
паводзш i дзеянн1 у раёнах 
радыёактыунага, х1м!чнага i 
бактэрыялаг1чнага заражэн- 
ня; аказанне самадапамоп i 
узаемадапамогь

Для правядзення заняткау 
у вучэбных трупах на фа- 
культэтах, кафедрах, у лаба- 
раторыях i аддзелах у снеж- 
Hi 1970 года штабам грама
дзянскай абароны падрыхта- 
ваны K ip a y H iK i .  У бягучым 
навучальным годзе ад ycix 
супрацоуншау i асп1рантау

будуць прыняты aaniKi, для 
правядзення як1х загадам 
рэктара назначана камюя. 
У яе састау уключаны вы- 
кладчык1 кафедры грама
дзянскай абароны, ваеннай 
кафедры, медперсанал
здраупункта, прадстаушю 
арган1зацый ДТСААФ, Чыр- 
вонага Крыжа, а таксама ак- 
гыв1сты грамадзянскай аба
роны.

Нядрэнна аргашзавана на- 
аучанне на матэматычным 
факулыэце, у выл!чальным 
цэнтры, на ваеннай кафед
ры, у праблемнай лабарато- 
ры! эксперыментальнай 6in-

norii i лабараторы: xiMii рэд- 
Kix i цяжк1х элементау. Ад- 
нак да гэтай пары вучоба 
не распачата на х1м1чным, 
юрыдычным, падрыхтоучым 
факультэтах, факультэтах
журнал1стык! i прыкладной 
матэматык1, на кафедрах ан- 
гл1йскай i нямецкай моу, па- 
л1тзканомп, ricTopbii КПСС, 
навуковага камужзма, у вы- 
давецтве i друкарнь а так
сама у радзе груп ф1з1чна- 
га i фглалапчнага факультэ- 
тау i гаспадарчай часткь На 
некаторых факультэтах
спрабуюць аргашзаваць за- 
нятк! з yciM i супрацоунЫам] 
i аоп!рантам) адначаеова, а

не па вучэбных трупах, што 
прыводз1ць да н1зкага на- 
ведвання.

KipayHiKaM факультэтау, 
кафедр, лабараторый i ад- 
дзелау неабходна прыняць 
усе меры для забеспячэння 
макс!мальнай наведзаемасц! 
заняткау, завяршэння наву- 
чання i приёму зал1кау да 
пачатку летняй cecii, а так
сама садзейжчаць актыуна- 
му удзелу супрацоужкау i 
acnipaHTay ун|верс1тэта ва 
ycix мерапрыемствах грама
дзянскай абароны.

В. КАСАЧОУ, 
начальжк штаба грама
дзянскай абароны ВДУ.
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У студэнтау-дыпломшкау 

цяпер самая напружаная па
ра: да абароны работ заста- 
лося крыху болыи двух ме- 
сяцау.

Актыуна працуе над ды- 
пломнай тэмай у адной з 
лабараторый 1нстытута ф/зг- 

Ki АН БССР выпускшк <pi- 

з{чнага факультета лешнсш 
стыпендыят ГеоргШ Cini- 

цын.
НА ЗД Ы М КУ : Георгш

С1Н1ЦЫН (стащ ь) са ceaiM  

KipayniKOM Фёдарам УладзГ 
M ipaeiuaM  КАРПУШКАМ за  

работай.
Фота Ю. МАКАР АБА. 

студента ф 1зфака.

Б А Г А Ц Ц I
НЕУ М1РУЧЫЯ

Л1таратуразнауцы, выклад- 
чык! зарубежнай л1таратуры 
1, вядома, студэнты з цша- 
васцю лазнаёмявда з «Л1та- 
ратурай Усходу у  сярэдшя 
вяш » —  двухтомнай працай, 
выдадзенай М аскоуекш  ун1- 
верс1тэтам пад рэдакцыяй 
вядомых вучоных-усхода- 
знауцау Н. I. Конрада, I. С. 
Браг1нскага, Л. Д. Паздне- 
евай. Аутары гэтай каштоу- 
най работы ш кнулш я рас- 
крыць багацце 1 шматгран- 
насць лиаратур Усходу, па- 
вазацъ складанасдь тых умоу, 
у як1х ж ы л! 1 прадавал! паэ- 
ты 1 ш сьменнШ  розных 
краш, ствараючы свае бес- 
смяротныя творы. Наш саныя 
многа стагоддзяу таму на
зад, яны i сёння уражваюць 
нас сваёй непауторнай муд- 
расцю.

Дв.ухтомнш знаёмщь чыта- 
ча з л1рыкай арабау i цюркау, 
з паэз1яй намёку японскай

танк1 1 к1тайск1х «абарваных 
радкоу». Тут ён знойдзе ха- 
рактарыстыку творчасщ вя- 
л1к!х паэтау Абу-ль-Аля, 
аль-Маары, Ф1рдоус1, Амар 
Хайяма, Саадзд Хаф1за, Ка- 
6 ip a ,  Тульшдаса, Л у  Бо, Ду 
Ф у  1 iH H ib ix , анал1з так!х 
помнШау, як цыкл арабсюх 
казак «Тысяча i  адна ноч», 
аповесць аб бл1скучым япон- 
сшм прынцу Гэндз1, народ
ный кн М  аб Хадж ы  Насрэ- 
дзше i  аб K iT a ftc K ix  паустан- 
цах.

Асабл1вую увагу аутары 
двухтомн!ка удзяляюць тра- 
дыцыям вуснай народнай 
творчасц!, а таксаиуга апаз1- 
цыйным у  адносшах да даг- 
матау феадал1зму плыням 
мастацкай думк1, прабламам 
суадносга народнасц1 1 гума- 
шзму.

Р. БРАГ1Н, 
выкладчык кафедры  

зарубежнай л1таратуры.

П О Ш У К 1  У K P A I H E  Ц У Д А У
Штогод на базе х1м1чнага 

■факультэта ушверытэта пра- 
водзщца абласная ал1мп1я- 
да юных xiMkay. Асноуныя 

'заданы яе —  павышэнне 
iHTapacy да вывучэння xi- 
jiii, падвядзенне вышкау ра
боты факультатывау, гург- 
коу, секцый i актьшзацыя 
ycix форм пазакласнай i па- 
зашкольнай работы з вучня- 
Mi па x iM ii, аказанне дапа- 
Mori стацшакласшкам у вы- 
бары прафесп. Сё летняя 
а.тимтяда праводзшася на- 
лярэдадш пятай Усесаюз- 
най ал5мтяды юных xisii- 
кау, якая адбудзецца на бе- 
ларускай зя!Ш з 15 па 21 
красав1ка. Тры дш ва уш- 
верытэцшх аудыторыях 
працавал1 142 вучш гарад- 
cKix i еельсшх школ 7— 10 
класау.

Усю работу па аргашза- 
цьп i правядзенш ал1мшя- 
ды узначалш дэкан xiMinHa- 
га факультета Ф. М. Капуц- 
KL i дацэнт А. Р. Улазава. 
Пад ix гараунщтвам 28 вы- 
кладчыкау розных кафедр 
склал1 разлшовыя зада
ны i практычныя работы, а 
пасля прысутшчал! пры ра- 
шэнш ix, правярал! работы 
вучняу. Практичная частка 
нраграмы выконвалася у 
факультэцшх лабараторыях.

Ал1мп1яда паказала, што 
школьнш сур’ёзна рыхтава- 
.тпея да I I I  тура. Разлшовыя 
i практычныя заданы ахоп- 
.HiBaai вывучаны праграмны 
матэрыял, але патрабавал! 
лапчнага роздуму i рознаба- 
ковага падыходу да рашэн- 
ня. Неабходна было даклад- 
яа ул1чваць уласщвасщ кан-

крэтных рэчывау, магчымыя 
ix узаемадзеянш i пераутва- 
рэнн1, умовы працякання 
рэакцый, зыходзячы з да- 
ных кожнай заданы.

Плены аргкамггэта, вык- 
ладчьш х1мфака Л. С. Сташ- 
шэУсш, Т. П. Адамов1ч, Л. I. 
Севасцьянава i С. А. Мяч- 
коусш глыбока праансынза- 
Baai рашэнш задач i прый- 
mai да вываду, што MHoriH 
вучш умеюць сур’ёзна пра- 
цаваць, Mbicnipb лапчна, да- 
казваць выбраны спосаб ра- 
шэння.

Журы вызначыла 15 пе- 
рамолсца? ал1мп4яды, як!м 
уручаны граматы i прызы. 
Трое заняушых першыя мес- 
цы нак}роУваюцца для Удзе- 
лу у чацвёртьш туры ал1м- 
шяды, як1 адбудзецца ^

г. Мшску. Тэта М1калай Зво- 
нак —  вучань 10 класа 
Клецкай СШ (настаушца 
Р. М. Доубыш); Сяргей Ця- 
рэшчанка —  9 клас, СШ 
№ 7 г. Маладзечна; Аляк- 
сандр Блшко^ш —  вучань 
гэтай жа школы (выклад
чык Г. I, Корсак, выдатшк 
народнай адукацьп). Друг!я 
месцы занял1 Валерый Ла- 
шук — вучань 8 класа 
Стаубцо?скай СШ Л1? 2, Та
ня Булайчык —  8 клас Ка- 
меннаборскай СШ Бярэзш- 
скага раёна i Уладз15пр 
ШаблсУш —  10 клас Дзяр- 
жынскай СШ Jsfa 1. 3 самых 
юных удзельшкау (7 клас) 
першае месца заваявала Ва- 
лянцша Сяргеева —  вуча- 
Hipa СШ № 4 г. Жодзша, 
другое месца— вучанща Гор-

каускай СШ Старадарож- 
скага раёна Зоя Зражэуская.

Для мнопх вучняу школ 
Мшскай вобласц} xiniK ста- 
•ла люб1мым прадметам i 
вызначыла выбар будучай 
cnenbmnbHacni. Сярод сту- 
дэнтау х1мфака нямала та- 
Kix, чыё захапленне наву- 
кай зарадз1лася яшчэ f  шко
ле. Так, у мшулым годзе на 
выдатна здал1 уступныя 
экзамены на xiMOaic удзель- 
HiKi абласной i усесаюзнай 
ал*мшяд браты 1ван i Пётр 
Мардзшов;чы, выпускшк! 
Стаубцоускай СШ № 2. 
Першая с.тудэнцкая cecifl 
для ix была таксама паспя- 
ховай. Заканчваюць ушвер- 
с1тэт прайшоушыя школу 
ал1мшяд Алег Баран i Ге- 
надзь Пятроу, на IV курсе 
займаецца Аляксандр Зво- 
нак, а Канстанцш Лайко —  
стажор-даследчык на xiMOa-

ку. Тэта тольк! некальш 
прыкладау.

Пасля падвядзення вынь 
кау ал1мшяды старшы вык
ладчык кандыдат xiMinHbix 
навук БДУ А. I. Лесшков1ч 
i дацэнт Л. С. Сташшэуш  
правял! з вучням! экскурсщ 
па лабараторыях xiMinHara 
факультэта.

У аргашзаваным правя- 
дзенн! абласной ал!мшяды 
вельм! вял!кую' ролю ады- 
грау калектыу выкладчыкау 
xiMinHara факультэта уш- 
версггэта, якому усе удзель-’ 
HiKi i арган!затары выказ- 
ваюць сваю шчырую падзя- 
ку.

А. НАЛЕВ1Ч,
загадчык каб!нета xi
Mii MiHCKara абласнога 
шстытута удасканален- 
ня настаун1кау.

У Ш Т А Б Е  
ПРАЦОУНЫХ СП РАУ

На чарговым пасяджэни1 
штаба працоуных спрау 
СБА ушверсггэта абмерка- 
вана правядзеяне дагавор- 
най кампан11 i фармгравая- 
не атрада^. Лепшай была 
прыэнана работа штабау фБ 
з1чнага (яачальн11К А. Кур- 
лов!ч) i ггстарычнага (на- 
чальшк В. Вайц) факультэ- 
тау.

Нездавальняючай на пер- 
шым этапе падрыхто^чага 
перыяду аказалася работа 
штабау працоуных спрау 
матэматычнага факультэта 
(начальны 1. Мазалеусю) i 
факультэта прикладной ма- 
тэматык1 (начальны В. К у 
ры ленкаУ). Тут дрэнна ра- 
шаюида аргангзацыйныя пы- 
та.нн1, у тэрМ'Ш не законча.на 
дагаворная кампания, адсут- 
1бчае наглядная аг1тацыя. 
Па вгне гэтых факультэтау 
зрываецца вучоба камлсарау 
Л1ней-ных атрадау. Усе гэ- 
тыя недахопы камсамоль- 
скгм аргашзацыям матфака 
i Ф П М  неабходна тэрмшо- 
ва выправщь.

У  сувяз1 з пастановай аб- 
ласпога штаба СБА  аб укам- 
плектаванн1 лшейных атра
дау тэхшчна ад>т<аваным1 
спецыялтстам! вырашана вы- 
дзешць па тры чалавею з 
кожнага атрада, ятая па- 
В1ННЫ npaftcui навучанне на 
базе БТ1. Занятк1 право- 
дзяцца кожную сераду з 19 
гадзш.

Намячаючы канкрэтныя 
мерапрыемствы па культур-

на-масавай i палгтыка-вы- 
хаваучай рабоце на ладрых- 
тоучы i прадоукы перыяд, 
штаб С БА  утверо1тэта пра- 
панавау кожламу атраду 
прыняць оацыял1стыч!ныя 
абав'язацельствы у гонар 
50-годдзя уншеритэта.

Аб’яулея конкурс на леп- 
шую эмблему атрада, а так
сама на лелшую атрадную 
иасценгазету у падрыхтоучы 
перыяд. BbiHiKi конкурсу бу- 
дуць падведзеиы да 1 мая. 
У  сярэдзше мая будзе пра- 
ведзен конкурс i на лепшую 
аптбрыгаду, i лектарскую 
трупу.

Адной з аоноуных задач 
СБА у падрыхтоучы перыяд 
з’яуляецца своечасовы :ме- 
дыцынсю агляд. Цяпер жа 
граф1к медагляду паруша- 
ецца атрадам1 юрыдычнага 
i xiM'iHHara факультэтау. Ка- 
мандз1ры атрадау дрэнна 
кантралююць парадак пра- 
ходжання прьш1вак i праф1- 
лактычнага агляду. Каб за- 
хаваць рытм!чнасць работы 
медпункта у дн1 агляду, фа- 
культэты пав1нны выдзелщь 
аднаго дзяжурнага з лпсу 
камандз1рау СБА.

3 мэтай далейшага паляп- 
шэння работы ycix звенняу 
СБА пасяджэнш штаба бу- 
дуць праводзщца кожны ты- 
дзень па панядзелках.

У. С1ЛIH, 
начальны штаба 

працоуных спрау БДУ,
У. PACCOXIH, 

кам!сар.

3 ПАСТАНОВЫ РЭКТАРАТА, ПАРТКОМА,
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Л!чыць ranoyHbLM напрам- 
кам працоунага семестра 
1971 года 11дэел студэнтау у 
сельсюм будаунЦтое, элек- 
трыф|кацы| сёл, калгасау i 
саугасау, у рабоце па ме- 
л1ярацы! зямель S на удар
ных камсамольыбх будоу- 
лях.

Важнейшей задачам сту- 
дэнцк!х будаун!чых атрадау 
па-ранейшаму з’яуляецца 
будаунЕцтва i шэфства над 
cenbcKiMi школам!. Неаб
ходна, каб кожны атрад 
дакладна вызначыу свой 
уклад у выкананне прагра- 
мы усесаюзнай двухгодк! 
«Камсамол —  сельскай шко
ле».

Катэгарычна забаран'щь 
фарм1раванне i выезд труп 
студэнтау у раёны, не пра- 
дугледжаныя планам фар- 
м!равання i дыслакацьп рэс- 
публ1канскага атрада 1971 
года. Абавязаць партбюро, 
дэканаты, камЫэты камса- 
мола i прафбюро право- 
дз|ць растлумачальную ра
боту сярод студэнтау з мэ
тай л!кв1давання «дз!к|Х» 
атрадау i прыцягваць да 
строгай партыйнай, адм!н1- 
страцыйнай i камсамоль- 
скай адказнасц! студэнтау, 
не выканаушых гэты пункт 
пастановы.

Абавязаць штаб працоу
ных спрау ун!верс1тэта I шта

бы студэнцюх будаушчых 
атрадау факультэтау да 11 
KpacasiKa выэначыць фронт 
работ студэнцк|х атрадау i 
закончыць заключэнне дага- 
ворау, не пазней 1 мая пра- 
весц! вучобу i прыём за- 
л!кау ва ycix удзельн1кау 
працоунага семестра па 
noaeinax тэхнЫ! бяспекь

Дэканатам факультэтау 
для студэнтау, як!я будуць 
прымаць удзел у летжх ра
ботах, скласц! графЫ! зда- 
чы экзаменау i зал!кау та- 
KiM чынам, каб яны Meni 
магчымасць заканчваць ву- 
чэбны семестр не пазней 20 
чэрвеня.

КамандзЕраваць, па не- 
абходнасць з захаваннем эа- 
работнай платы па асноу- 
ным месцы работы выклад- 
чыкау, acnipaHTay i |ншых 
супрацоунЫау ушверсггэта 
у раёны работы студэнцк1х 
будаушчых атрадау для ака- 
зання дапамоп у арган1за- 
цы! выхаваучай работы, 
абагульнення ix вопыту.

Кафедры ф!звыхавання i 
прауленню студэнцкага клу
ба забяспечыць на тэрмш 
выезду студэнцшя будау- 
н!чыя атрады неабходным 
Ывентаром.

Медпункту yHieepciT3Ta 
забяспечыць своечасовае 
правядзенне прафтактыч- 
ных аглядау i неабходных 
прыв!вак. Забяспечыць сту- 
дэнцк!я будаун!чыя атрады

за кошт сродкау ушверсЫэ- 
та медикаментам! i пера- 
вязачным! матэрыяламь

За членам! студэнцк1х бу- 
даун!чых атрадау, як!я ат- 
рымл!ваюць стыпендыю, за- 
хаваць яе на час nemix ка-
H iK y n .

Студэнтау, як!я працуюць 
у саставе будаунгчых атра
дау, не прыцягваць у бягу- 
чым годзе да як|х-небудзь 
работ, не звязаных з наву- 
чальным працэсам.

Аддзелу каттальнага бу
даунЕцтва i аддзелу забес- 
пячэння садзейн!чаць забес- 
пячэнню студэнцкЕх будау
шчых атрадау неабходным! 
жструментамц Ывентаром, 
спецадзеннем.

Бухгалтэрьн ун!верс!тэта 
ф'жансаваць камандз1ровач- 
ныя расходы па арган!эацы! 
дагаворнай кампанП, а так
сама закупку для студэнцк!х 
атрадау канцылярскЕх пры- 
належнасцей, матэрыялау 
па нагляднай аптзцьм для 
прапагандысцкай ! шэфскай 
работы на месцах дыслака- 
цьп атрадау.

Прауленню студэнцкага 
клуба падрыхтаваць кан- 
цэртную брыгаду для вы
ступления ^ л1пеш-жн|ун! у 
месцах дыслакацы! атрадау.

Адм!н!страцыйна-гаспадар- 
чай частцы забяспечыць да- 
стауку атрада)! да эшело
на)!; У nineHioKHifHi прада-

ставщь транспарт агкацый- 
най брыгадзе для паездк! 
па месцах дыслакацы! ат
радау, а таксама для пра- 
верк! прадстаун!кам! парт
кома i кам!тэта камсамола 
дзейнасц! 6удаун1чых атра- 
flaf.

Факультету грамадск1х 
прафес!й нак!раваць у бу- 
даунЕчыя атрады студэнтау, 
як!я займаюцца на аддзя- 
ленш лектарау, для правя- 
дзення аптацыйна-прапаган- 
дысцкай работы сярод мяс- 
цовага насельшцтва, i сту
дэнтау, як1я займаюцца на 
аддзяленн! п!янерск!х ва- 
жатых, для арган!зацы! т ’я- 
HepcKix лагерау пры атра- 
дах. _

Кафедрам грамадск!х ды- 
сцыплж i таварыству «Ве
ды» забяспечыць студэнц- 
Kifl атрады метадычным! ма- 
тэрыялам! для вядэення ari- 
тацыйна - прапагандысцкай 
работы.

Л!чыць важнай задачай 
кам!тэтау камсамола, дэка- 
натау далейшае )!даскана- 
ленне форм i метадау на- 
вучання студэнтау-будаун!- 
коу, стварэнне неабходных 
умоу для паспяховага выка- 
нання Ем! вытворчай пра- 
грамы I правядзення гра- 
мадска-палЕтычнай работы.

Працоуны семестр 1971 
года i! гонар 50-годдзя БДУ 
лЕчыць ударным.
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K AJII ЗАГЛЯНЕШ  ве- 
чарам пасля занят- 

кау у актавую залу, то 
абавязкова трашш на рэ- 
петыдыю якога-небудзь 
мастацкага калектыву. 
Сёння тут гаспадарыць 
аркестр народных 1нстру- 
ментау. Музыканты раз- 
вучваюць урывак з «Па- 
лескай скиты». Уважл!ва 
сочаць хлопцы 1 дзяучаты 
за рухам1 дырыжора...

У гонар XXIV з'езда 
КПСС i 50-годдзя ушвер-

Щтэта нашы праслауленыя 
мастацк!я калектывы пад- 
рыхтавал1 ц1кавую i разна- 
стайную праграму. На га- 
радск!м аглядзе ун1верс1- 
тэцШ тэатральны калек
тыу будзе прадстаулены 
п’есай Арбузава «Дальняя 
дарога».

Выступлением у В1цеб- 
ску 10 красавша мастац- 
Ki калектыу БДУ у саста- 
ве 180 чалавек пачне гас
трольный паездш па аб- 
ласных цэнтрах рэспубл!- 
Ki. Своеасабл1выя справа-

ЦУЦЬ РЭПЕТЫ
здачы самадзейных арты
стау працягнуцца да каст-
pbiHHiKa.

Бясспрэчна, спадабаец- 
ца гледачам новая прагра- 
ма «Крыжачка», якая ук- 
лючае «Танец русалак», 
«Дзявочы карагод», кам- 
пазщыю на беларусшя ма- 
тывы i  iHHi.

юць з канцэртам! у пад- 
шэфныя калгасы i  школы.

Аг1тбрыгада г!старычна- 
га факультэта з прагра- 
май «Мы — riciopbiKi» 

Багаты канцэртны рэ- 8 лшеня усе народныя прымала удзел у гарад- 
пертуар харавой капелы: калектывы ун!верс1тэта скш  аглядзе, як! адбыуся 
гэта беларуская народная будуць удзельн!чаць у V ^  сакав1ка. 
песня «Ц1 свет, щ  св!тае», усесаюзным студэнцкш Напружана 1дуць рэпе- 
руская народная песня свяце песн! i танца у тыцьп. Наперадзе у ма-
«Однозвучно гремит коло- г. Рызе. стацшх калектывау шмат
кольчик», песня А. Аст- Значна ажыв!лася рабо-
роускага «Кроч з нам! по- та аптбрыгад. Кожную Цжавых сустрэч i выступ- 
бач, песня», i  шмат 1н- нядзелю факультэцшя сту- ленняу. 
шых. дэниюя Япг.;Гады выязджа- JI. ПЕРАСЫПК1НА.
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П Е С Н I 
APMEHII

У ГАСЦЯХ У БУДУЧЫАРТЫСТАУ
У  суботу, вы кары стау-  

ш ы  ад зж  са c B a i x  выхад- 
ны х дзён для больш  бл1з- 
кага знаём ства з кул ьтур 
ным! цэнтрам! родна- 
га горада, студэн
ты  II курса вячэрня- 
га аддзялення ф т а л а -  
п ч н а га  ф акультэта па- 
бывал! у гасцях у  наву- 
чэнца9 Беларускага ха- 
рэаграф 1чнага вучылН  
шча. Будучы м  настаУж - 
кам роднай мовы i л!та- 
ратур ы  вы пала выдатная  
м агчы м асць пазнаём!ц- 
ца з умовам1 падрых- 
то у Hi i працэсам  наву- 
чання будучы х м айстроу  
балетнай сцэны , даведац- 
ца аб багаты х  трады- 
цы ях балетнай ш колы  у  
наш ай  рэспублщ ы .

С туд энтау  цёпла су- 
стрэл i ды рэктар  вучы лП  
ш ча Клаудз 1я Фёдарау- 
на Кал1тоуская, м астацж  
KipayHiK Аляксандр  1ва- 
нав1ч Калядэнка, вы- 
кладчы ца беларускай мо
вы i л к а р а т у р ы  Алена  
П ятроуна Лютаров|ч, вы- 
кладчын! j навучэнцы  
вучыл1Шча.

C sa ix  гасцей гаспадары  
з а п р а с Ы  спачатку  у 
ад зж  з класаУ, за парты. 
Адбылася цж авая  гу- 
тарка. А. I. Калядэнка па- 
знаёипу студэнтау з 
больш  чым 25-гадовым  
ш ляхам  вучыл1шча, з 
асабл1васцям1 навучання  
будучы х арты стау. Цш а-  
ва было даведацца аб 
ум овах  прыёму, аб тым, 
т л я  вял iк1я конкурсы  
пры ходзЩ ца вы тры м лн  
ваць тым, хто хоча стаць  
арты стам  балету. Пры  
адборы ул1чваецца i му- 
зы кальнасць, i ф|з1чныя 
даны я будучы х наву- 
чэнцау. Адб1раць так- 
сама ёсць з каго. Звы- 
чайна ж ад аю чы х  пасту- 
п щ ь  у  вучыл1шча Ha6i- 
раецца больш  чым 60 —

70 чалавек на адно мес- 
ца.

Бадай, няма у наш ай  
кра1не тэатр а  оперы  i 
балету, дзе б не праца- 
вал| BbinycHHiKi М Ы скага  
харэаграф нчнага вучы лН  
ш ча. А д нак  больш асць з 
ix, безумоуна, папаУ- 
няе калекты у М ж ск а га  
тэатр а  оперы  i балету. У  
яго трупе B b i n y c K H i K i  ву- 
чы л!ш ча народны  ар- 
ты ст Б С С Р  Н. Ш эхау, за- 
служ аны я арты сты  Б С С Р  
КрасоУская, Паулов1ч. 
Вы пускнЫ ом  i педагогам  
з ’яуляецца лаурэат I 
М|Ж народнага кон курсу  
ар ты ста у  балету У М аск- 
ве BiKTap C a p K i c n H .

Усё больш ую  папуляр- 
насць у  гледачоу заваёу- 
ваю ць м ног! я нядауж я  
B b i n y c K H i K i .  Галоуны я ро- 
n i  У спектаклях  вы кон- 
ваю ць былы важ ак  кам-

сам ольцау вучыл|шча 
Ю ры й Траян, артыстк|  
балету Н ж а  Паулава, 
Людмила Бж азоуская.

Асабл1ва ц ж ава  было  
студэнтам  пазнаём щ ца з 
выкладаннем  асобны х  
прадметаУ я к  спецы яль- 
ных, та к  i агульнаадука-  
цы йны х. Ш м ат ц ж авага  
даведалюя аб грамадск|м  
ж ы ц ф  вучы л!ш ча, аб за 
рубеж ны х паездках наву- 
чэнцау i пад арож ж ах па 
роднай K p a iH e .  3 B n n iK i M i  
канцэртам ! яны  пабы ва- 
ni ва yc ix  абласны х га- 
радах рэспубл1ж, вы 
ступал! у  калгасны х клу
бах. Был'| гасцям1 Biab- 
нюса, М урм анска, Улан- 
Удэ, Чы ты , Омска, 1р-

куцка, вы ступал! перад  
ваенным1 M a p a K a M i  Бал- 
TbiKi. Ix  зарубеж ны й  
м арш р уты  пралягал1 у 
Польш чу, Турцыю , на ®i- 
ainiHbi. У  Турцьп наву
чэнцы  прадстаулял! са- 
вецкую  моладзь на м|ж- 
народным фестывал| 
культуры .

М1нулым летам буду- 
чыя арты сты  балету да- 
стойна прадстаулял| са- 
вецкую  моладзь на Ф ж н  
n i H a x .  Расказ  аб гэтай  
паездцы асабл1ва запау  
у сэрцы  студэнтау. Я ны  
даведалюя i аб ц яж ш х  
умовах вучобы  студэнтау  
на Ф т т ш а х ,  I аб бед- 
H a c p i працоУнага люду, 
аб норавах i парадках у

гэтаи краж е.
Ш м ат п ы танняу узнш -  

ла у  студэнтау пасля та 
кой зм ястоунай  гутарк'к

П р ацяг знаём ства з ву- 
чыл1шчам адбыуся У рэ- 
петы ц ы йны х  залах. У  
адным з i x  навучэнцы  
паказал! гасцям невял1ж 
канцэрт, я Ki надзвычай  
спадабаУся студэнтам. А  
поты м  госф  пабывал! на 
ур оку  народнага танца  
у вы пускны м  класе у пе
дагога B i K T a p a  Уладз1м1- 
р ав 1ча Сарж сяна. Ц|ка- 
еа было убачыць, я к  umi- 
ф уецца кож ны  рух, як  
нарадж аецца пласты ка, 
як  з асобны х элементау  
паустае  перад гледачам! 
танец ва усёй сваёй сцэ- 
ж чн ай  завершанасц1.

А  кольк1 чароунага  i 
таем нага хараства пау- 
стала перад студэнтам! 

, ;a n i  яны  наведал 1ся за 
кулю ы  вял1кай сцэны  тэ 
атра оперы  i балету, якая  
вечарам  аж ывае, адкуль  
пры ход з 1ць да гледача У 
час спектакля i радасць, 
i смутак, i адчай, i узнёс- 
ласць.

Н адзвы чай спадабалася  
гэтая сустрэча. На раз- 
В1танне студэнты -вячэр- 
HiKi падарыл! навучэн- 
цам пам ятны я сувен|ры. 
Горача дзякавал| яны  за 
Ц УД°уны я часы  знаём ст
ва з вя л i K i  м i стараж ы т- 
ным м астацтвам  балету.

Па агульнай  дамоуле- 
насц| працягам  далей- 
ш ага  знаём ства i друж бы  
з ’яв1цца BflniKi вечар ба
лету на ф!лалаг|чным  
ф акультэце для студэн- 
тау-вячэрн!кау, я K i адбу- 
дзецца у красавж у.

У. Н А ВУ М 0В1Ч ,  
a c n i p a H T  кафедры  

беларускай л1таратуры, 
куратар  групы.

Н А  ПАДРЫ ХТО УЧЫ М
На падрыхтоучым 

факультэце адбыуся аг- 
ляд мастацкай сама- 
дзейнасц1 в'етнамсшх 
студэнтау (адказная ст. 
выкладчыца А . У. Сан- 
ншава). У  праграме 
канцэрта был! руск!я i 
в'етнамск!я народныя 
n ecH i i танцы, вершы i 
n ecH i p y c K ix  i  беларус- 
K ix  савецк!х паэтау i 
кампаз1тарау, !нсцэн!- 
p o y K i.  3 гэтай прагра- 
май в'етнамск!я сту
дэнты выступяць перад

м!нчанам!, а у  ма! ме
сяцы —  у  Брэсце.

Ганаровая Грамата 
Ц К  Л К С М Б  за актыу- 
ную работу па арган!- 
зацы! усесаюзнага ау- 
тапоезда «Дружба» 
уручана супрадоун1ку 
дэканата па навучанню 
замежных студэнтау, 
acnipam ay i стажорау 
ун1верс!тэта Ц. В. 
Старчанку.

М. ДЗЯДКОВА.

3yciM нечакана на дошцы аб’яу у 
галоуным корпусе з’явшася рэклама: 
«Сёння у чатырнаццаць гадз!н у ак- 
тавай зале выступае эстрадны ан
самбль «Серпантына». Запрашаюцца 
усе жадаючыя». Мы, канешне, зас- 
пяшал!ся на чацвёрты паверх, у за-' 
лу. А насустрач нам ужо лш ся ча- 
роуныя ryxi музык1. Мелодьп змяня- 
л '1 адна другую. Яны перанесл1 нас 
у цудоуны сонечны край — Армешю. 
Разам са спевакам1 мы цешылкя 
нацыянальным1 напевамц падарож- - 
жчал1 па K p a i Ha x  i кантынентах. 
Нашы сонечныя сябры прынесл1 з са
бой пауднёвы вясенш настрой.

Зала дружна апладз1равала, i гэта 
было зразумела, таму што песн!, яюя 
выконвал!ся, нжога не пакшул1 рау- 
надушным.

— ... Наш калектыу яшчэ 3yciM ма- 
лады. Восьмага сакавка яму споуш- 
лася чатыры гады. За гэты час мы 
дасягнул! пэуных поспехау, але зра
бщь хочацца яшчэ больш, — сказау 
мастацк! юраунк ансамбля I. М. Ма- 
нучаран.

У  вашым цудоуным горадзе мы 
апынулшя дзякуючы запрашэнню Бе
ларускага савета прафсаюзау, як! 
арган!завау фестываль, прысвечаны 
пяцщзесяц!годдзю утварэння Саю
за Савецк1х Сацыял1стычных Рэспуб- 
лж. У MiHCKy зб!раюцца пасланцы 
брацк1х народау СССР. Гэта удзель- 
H k i  мастацкай самадзейнасцГ як1я 
пакажуць М1нчанам свае праграмы.

Ваш цудоуны гасц!нны Мшск су- 
стрэу нас вельм! цёпла, нягледзячы 
на дрэннае надвор’е. Прауда, не ха- 
пма часу добра пазнаёмщца з бела
рускай сталщай, але мемарыяльны 
комплекс Хатынь мы усё ж таю на
ведал!. Трапчны звон хатынсюх кала- 
калоу мы павязем сванму народу. Мы 
раскажам уфм людзям Армен1! аб гэ
тай маленькай вёсцы, аб тым, што 
здарылася у ёй. Мы хочам, каб людз! 
заусёды сябравал! i дарыл! адз]'н ад- 
наму мелодьп i усмешк!.

— Усе удзельшю ансамбля «Сер
пантына» вельм! удзячны м!нчанам i 
асабл!ва студэнтам БД У 1Мя У. I. Ле
н та  за цёплы прыём. Мы абавязкова 
наведаемся да вас яшчэ,—гэта словы 
аднаго з аркестрантау, niHHicTa Су- 
рэна Шыкаяна.

М. БА ГРЫ  Й-ШАХМАТАВА,
Н. М Ы ЛЬЦАВА, студэнтю.

НЕ ПАН1НУЛ1 У БЯДЗЕ
Яшчэ у лютым я па- 

сл!знулася, упала i мод
на ударылася. Давялося 
легчы у пасцель. У ташм 
стане я шчога не магла 
зраб1ць для сябе сама. 
Дапамагчы было некаму. 
Жыву адна. Канешне, я 
разгуб1лася. Але да мяне 
прыйнш мае сулрацоуш- 
Ki па б1бл1ятэцы. I хоць 
я ужо пакшула праца- 
ваць, мае сябры стал! рэ
гулярна наведваць мяне 
i раб1ць усё неабходнае. 
Пры гэтым яны адносш- 
ся да мяне вельм! шчы- 
ра, сардэчна. Старал1ся 
зраб1ць мне прыемнае: 
прынесл1 на 8 Сакавша 
кветю, 6pani KH iri з 6i6- 
л1ятэкп

Цяпер я ужо адчуваю 
сябе значна лепш, спа- 
дзяюся хутка паправщца. 
Ад усёй душы дзякую 
MaiM таварышам за ix 
чулыя аднослны.

0. HIKAHABA, 
пенЫянерка.
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Традыцыйныли стал1 тава- 
рыск1я сустрэчы па валей- 
болу i баскетболу палбж ка- 
мандали БДУ 1мя У. I. Л е- 
Hina i Л ДУ  iMH Стуяки Ini- 
цыятарали ix з ’яуляюцца ла- 
тышы, ям я  год 10 таму на
зад  3anpaciAi каманду наиш- 
га уш верйтэта да сябе для 
удзелу у матчавай сустрэчы. 
3  той пары удзельнш  што- 
год праводзяць сустрэчы,

ПА Т Р А Д Ы Ц Ы 1
прысвячаючы ix знамяналь- 
ным датам. Сваю апошнюю 
гульню яны прысвящл1 
XXIV з ’езду партьи.

Щ кавым з ’яуляецца тое, 
што у састау абедзвюх ко
манд уваходзяць тольы су- 
працоунМ уш вератэтау  
Ш нека i Pbiei. Сярод ix

М. М. Гарошка — кандидат 
xiMiHHbLX навук, У. А. Щток 
i Г. I. Даугяла — кандида
ты aicrapuH H bix навук, С. Н. 
Чаранкев1ч — кандидат cpi- 
3iKa - матэматычных навук 
БДУ; Ю. I. АДхельсон i Т. Т. 
Цырульс — кандидаты 4>i3i- 
ка-матэматычных навук,

М. Янсан — намеешк дэка- 
на <pi3iKa-MaT3MaTbi4Haza 
факультэта, кандидат 0i3i- 
ка - матэматычных навук 
ЛДУ.

Спаборшцтвы валейбалС 
стау, якг'я праходзШ  востра 
i захапляюча, закончьш ея

перамогаи латышоу з лм ам  
3:2. 3  11 адбыушыхея суст
рэч каманда Л Д У  выйграла 
шэець. Затое нашы баскет- 
бал1сты, яюя прайграл1 уся- 
го адну сустрэчу, на гэты 
раз зноу атрымал1 перамогу.

А. Ш  Л  АГАВ А.

У Н 1 В Е Р С 1 Т Э Т  С П А Р Т Ы  У Н Ы
Адпаведна плану мера- 

прыемствау, прысвечаных 
XX IV  з'езду КПСС, клубам 
турыстау-альлшктау у перы- 
яд з!мовых кашкул было 
праведзена 27 аптацыйных 
паходау па Беларусь Па 
маршрутах баявой i працоу- 
най славы нашага народа 
прайшло каля 230 студэн
тау. Удзельтю паходау пра- 
чытал| 112 лекцый аб yH i-  
вереггэце, аб сучасных пра-

блемах навую, выступил з 
канцэртам!.

3 мэтай далейшага павы- 
шэння спартыунай квал1фГ 
кацьн i турыецкага майстэр- 
ства 6bmi зроблены паходы 
III— II катэгоры1 складанас- 
ц!: па Кольскаму паувостра- 
ву, Пауднёваму Уралу, Ар- 
хангельскай вобласщ i Ка- 
рэлй.

* **
У розыгрышы кубка праф- 

кома па валейболу прыняло

удзел 6 мужчынсюх i 6 жа- 
ночых каманд ун!верс!тэта. 
Спаборнщтвы прайшл! злад- 
жана i арган!завана. Месцы 
размеркавалкя наступным 
чынам: у жанчын I —  мат- 
фак, II —  ФПМ; у мужчын 
I —  матфак, II —  юрфак. 
Пераможцам был'| уручаны 
кубк1, дыпломы i граматы.

На жаль, не прынял1 
удзел у гэтых цкавых спа
борнщтвах факультэт журна-

nicTbiKi, Х1м|чны I ф !лалаг1Ч - 
ны ф акультэты .

*  =**
На першынстве Белсавета 

«Буравеснж» па боксу ка
манда ушверейэта заняла 
трэцяе месца, прапусц1ушы 
наперад спартсменау !ФК i 
БП1.

Студэнты юрфака Аляк
сандр CKipn i4HiKay i Леан1д 
Крук у CBaix вагавых катэго- 
рыях стал| чэмп!ёнам) тава- 
рыства, а студэнт ф1зфака

Яуген Барав|цк! 
месца.

заняу III

Падведзены вынЫ каман- 
днага першынства y H ie e p c i-  
тэта па цяжкай атлетыцы. I 
месца заняу ф1зфак (3570 
ачкоу), II— истфак (2175], 
III —  юрфак (1954J, IV  —  
матфак (1494], V  —  Ф ПМ  
(664], VI —  х!мфак (5421.
А. ЯФ1МАУ, О. САУН1Н.

Рэдактар 
А. А. Н1КОЛЕНКА.
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