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Д З Е Н Ь  Д О Б Р Ы ,  
Г Е Р МА Н  С Ц Я П А Н А В 1 Ч !

Вестка аб ты м , што ва 
уж версггэце  знаходзщ ца 

■ касм анаут Герман Сця- 
панав1ч Ц|'тоу, маланкай 

3  абляцела усе ф акультэты . 
S  I ад р азу  п ачалкя  хваля- 
3  ванж : ni зго д зщ ц а  ён вы- 

с т у т ц ь  перад студэнтамр 
бо праграмай яго паезд- 

5  Ki у саставе трупы удзе- 
3  льнш ау лйжнароднай су- 
Е  страны п радстауж коу за- 
3  меж ны х тавары ствау дру- 
Е  жбы з Савецю м Саю зам  

тэта не было прадугле- 
дж ана.

А л е  ён згадз1уся. 1 
3  вось на сцэну перапоуне- 
Е  най актавай залы  пады- 

маецца чалавек у ваен- 
най ф орм е з зоркай Ге- 

S  роя на гр уд зях . М ы, стоя- 
3  чы, апладз1руем . Без 
S прадстаулення яго па- 
3  знал1 усе : Герман Ц ко у , 
Е таю , я к IM бачыл1 яго на 
3  зды м ках у газетах , на эк- 
Е ранах тэлев1зарау. Доб- 
3  ры, адкры ты  твар , шчы- 
3  рая усм еш ка , голас, што 
S запам ш аецца надоуга.

Ён пачынае гаварыць, i 
= зала зам1рае. Кожны ад- 

чувае сябе шчасл1вым. I 
не толью  там у, што пры- 
сутж чае на сустрэчы  з 
выдатным чалавекам , a i 

"  там у , што Касманаут-2 
аказауся 1менна таюм ,

5  яюм яго i уяулялр  i ха- 
3  цел1 бачыць.

Герман Сцяпанав1ч ра- 
П ававаавкавааа5аввввааавваваааввавав

сказвае аб развщ щ  са- 
вецкай касм анауты ю , 
пры водзщ ь ш мат цжа- 
вых ф актау . Пасля запу
ску  перш ага спадарож ж - 
ка зямлц расказвае ён, 
Галоуны канструктар  
С яргей  Паулав1ч Каралёу 
сказау , што чалавек па- 
ляцщ ь у космас не раней 
чым праз 10 гадоу . А  
уж о у красавш у 1961 го
да у косм асе быу Ю рый 
Гагары н.

Касманаут-2 просщ ь 
пры сутны х задаваць пы- 
TaHHi. Расце на тры буне 
тара л к т о у , вырваных з 
канспектау, з  пытанням1 
сам ы х цж ауны х лю дзей  
на зямл1 —  студэнтау . 
Герман Сцяпанав1ч ад- 
казвае на ix i с ур ’ёзна , i 
з гум арам .

Пытанне: Ш то адчувал1 
Вы, кал1 набл1ж алкя да 
зямл1?

Адказ: А собы х адчу- 
ванняу не было. Тэта бы
ла мая работа. Ну, вядо- 
м а, хвалявауся ад таго , 
што мне даверыл1 такую  
вялш ую  справу.

Пытанне: Ц! паляцяць 
зноу у космас жанчыны?

Адказ: М аё а саб к тае  
м еркаванне: лепш  бы
ло б, каб на сучасны м

На здымках: Г. С. ЩтоУ гутарыць з в’етнамск]м1 студэнтам!; удзельш ш  лпжнароднай сустрэчы прадстаунш оУ замешных таварыствау дружбы з Савецш м Саюзам знаё- мяцца з вы стаукай, пры- свечанай 50-годдзю БДУ.Фота М. Нечыпарэнж  i Д. 4 axoBi4a.

этапе яны сустракал! нас 
кветкам ! на Зям лй

Пытанне: Як праходз1у 
Ваш палёт?

Адказ: Коратка я ужо 
расказау аб гэты м . Кал: 
хто хоча даведацца пад- 
рабязней , няхай пазнаё- 
мщ ца з M a iM i инкам и 
«17 касм !чных зорак» i 
новай кж гай , якая хутка

выйдзе у ваенным выда- 
вецтве, —  «М ая блают- 
ная планета».

Пытанне: Як Вы сябе
адчуваеце?

Адказ: Вельм1 добра. 
Д ум аю , што аб гэтым жа 
гаворыць пасведчанне, 
якое я м аю : «Годзен  да 
лётнай работы без абме- 
жаванняу».

Сустрэча заканчваецца.

Герман Сцяпанав1ч Ц к о у  
ж адае студэнтам  i вы- 
кладчы кам  уш верф тэта 
поспехау у вучобе i пра- 
цы, шчасця i новых наву- 
ковых адкры ццяу. Хва- 
лю ю чы ся, падносщ ь кас- 
м анауту KeeTKi, прыго- 
жыя руж ы , дзяучы на . I 
зноу апладз1руе зала.

Л. ПЕРАСЫПК1НА.

« Э С Т А Ф Е Т А »  У  Р У  Ч А Н А
У панядзелак на аб’яднаным пася- 

джэнж вучонага савета, парткома, 
мясцкома ва урачыстых абставжах 
акадэмш, Герой Сацыялктычнай Пра- 
цы Антон №чыпарав1ч Сеучанка пе- 
радау рэктарсюя паунамоцтвы члену- 
карэспандэнту АН БССР, прафесару 
Усеваладу М1хайлав1чу Сжорскаму.

На пасяджэнЩ выстужу сакратар 
ЦК КПБ А. Т. КузьмЫ. Ён з вялЫай 
цеплынёй i павагай адзначыу заслуг! 
Антона НЫыпарав1ча у развщц| ф Г  
з1чнай навукс яго шматгранную, Ы- 
тэнс1уную i ппённую працу на паса-

дзе рэктара БДУ на працягу 15 год, 
вялжую грамадскую дзейнасць у 
якасц1 дэпутата Вярхоунага Савета 
БССР. Ад 1мя Цэнтральнага Кам1тэта 
КПБ i урада рэспублЫ1 А. Т. Кузьм1н 
горача падзякавау Антону Н1чыпара- 
В1чу Сеучанку за самаадданую i нат- 
хнёную працу i пажадау яму добрага 
здароуя i новых поспехау, плённай 
працы калектыву Ыстытута прыклад- 
ных ф1зЫных праблем, ян\ ён узна- 
чальвае.

Са словам у адказ выстуту А. Н. 
Сеучанка. Ён выказау вял1кую удзяч-

насць Цэнтральнаму КамНэту i Савету 
МЫктрау БССР, усяму ун|верс!тэцка- 
му калектыву за вялЫую дапамогу i 
падтрымку, як1я ён адчувау на нялёг- 
KiM рэктарск1м пасту.

Прымаючы рэктарскую «эстафе
ту», Усевалад М1хайлав1ч CiKopcKi 
падзякавау ЦК КПБ i ураду рэспублЫ! 
за аказанае давер’е i запэун1у ix, што 
калектыу ужвератэта прыкладзе усе 
сшы да таго, каб i далей па праву 
несщ сцяг флагмана вышэйшай аду- 
кацьн рэспублЫГ

А. АЛЕН1Ч.

НА ПАСЯДЖЭНН1 

САВЕТАxiMiHHbix навук, якое адбылося на >пнульш тыдш, у цэнтры yBari стаял1 планы факультета у новым навучаль- ным годзе. Была такса- са заслухана справазда- ча аб рабоце метадыч- най камки х1мфака.
П Р А Ц А В А Ц Ь  3 УСЁЙ Э Н Е Р Г 1 Я Й

На м1нулым тыдн1 каму- 
н1сты yHiBepcirsTa на CBaini 
агульным сходзе абмеркава- 

Л1 заданы па выкананню па- 
становы Ц К  К П С С  i Савета 
MinicTpay С С С Р  «Аб мерах 
па далейшаму удасканален- 
ню вышэйшай адукацьн у 
краше». 3 дакладам высту- 
niy сакратар парткома М. К. 
Г А Р Б А Ч О У . Ён падкрэсл1у 
асабл1васц1 сучаснага этапу 
навукова-тэхшчнага прагрэ- 
су i тыя патрабаванш, ЯК1Я 
став1ць перад маладым спе- 
цыял1стам бурнае развщцё 
прамысловасц! i няспыннае 
яе перааснашчэнне навей- 
шай тэхнжай.

Падрабязна ахарактары- 
заваны меры, яшя намечаны 
Ц К  К П С С  i Саветам MiHi- 
страу С С С Р  па паляпшэнню 
работы вышэйшай школы. 
Так, ствараецца Савет вы
шэйшай школы пры Мшвузе

С С С Р . Ён будзе выпрацоу- 
ваць навукова-абгрунтава- 
ныя рэкамендацьп па паляп
шэнню вучэбна-выхаваучай 
i навукова-даследчай рабо
ты, весщ перспектыунае 
планаванне падрыхтоук1 спе- 
цыял1стау, ix размеркаванне 
i выкарыстанне, клапац!цца 
аб павышэнш квал1ф1кацьн 
навукова-педагаг!чных кад- 
рау".

У  буйных вузауск1х цэнт- 
рах ствараюцца саветы рэк- 
тарау вну, на яюя усклада- 
ецца каардынацыя дзейнасц1 
вну, абагульненне i пашы- 
рэнне станоучага вопыту ву- 
чэбнай i выхаваучай рабо
ты.
Пастанова патрабуе уз- 

няць ролю ушверфтэтау у 
cicTOMe вышэйшай адукацьн 
i ператварыць ix у вядучыя 
вучэбна-метадычныя звенн! 
вышэйшай hi колы. У  адпа-

веднасц1 з пастановай будзе 
распрацавана новае пала- 
жэнне аб парадку замяшчэн- 
ня прафесарска-выкладчыц- 
кага саставу. Вызначаны 
меры па тэхшчнаму пераас- 
нашчэнню вну, паляпшэн
ню завочнай i вячэрняй ci- 
стэм навучання, вытворчай 
практык1, вучэбных планау 
i праграм, павышэнню рол!- 
грамадсюх арган1зацый у 
рабоце вышэйшай школы.

Гаворачы аб практычных 
задачах калектыву yHieepci- 
тэта па выкананню пас- 
тановы Ц К  К П С С  i Савета 
М Ы ктрау С С С Р , М. К. Гар- 
бачоу адзначыу, што яны 
павжны цесна увязвацца з 
перспектывам! развщця Б Д У  
у дзевятай пящгодцы.

Яюя ж тэта перспектывы?
Пяц1гадовым планам раз

вщця Б Д У  намечана давес- 
щ приём у 1975 годзе на усе

формы навучання да 3400 
чалавек. Асаб.шва узрасце 
прыём на факультэт прик
ладной матэматыю; па спе- 
цыяльнасцях радыёф1з!ка i 
электрон1ка, пал1тэканом!я i 
ф|ласоф1я. 3 1973 года будзе 
уведзена новая спецыяль- 
насць — механ1ка.

Падрыхтоучае аддзялен- 
не вырасце са 150 да 350 ча
лавек. На завочныя падрых- 
тоучыя курсы будзе приня
та у 1975 годзе 2500 чала
век.

Выпуск асшрантуры у 
1975 годзе павял1чыцца на 
45 чалавек.

Планам прадугледжана 
падрыхтоука большай коль- 
Kacni доктарск!х i кандыдац- 
K ix  дысертацый, выданне i 
перавыданне падручн!кау i 
вучэбных дапаможшкау.

У  мэгах павышэння эфек- 
тыунасщ працы выкладчы-

кау, паляпшэння вучэбнага 
працэсу намечана укаранщь 
широк! комплекс тэхшчных 
сродкау навучання. Будуць 
кшафшаваны 12 каб1нетау i 
аудыторый, абсталяваны ча- 
тыры л1нгафонныя каб!неты, 
шырокае распаусюджанне 
атрымае у вучэбным працэ- 
се тэлебачанне i машинная 
тэхшка.

Удасканаленне вучэбных 
планау i праграм, структуры 
ю'равання ун1верс!тэтам, 
укараненне у вытворчасць 
навуковых распрацовак, 
!дэйна-пал!тычнае выха- 
ванне студэнтау займаюць 
важнае месца у рабоце ка- 
M yH id ay  i усяго калектыву 
Б Д У .

Цяпер ва ушверштэце 
1100 камун1стау, як1я аб'яд- 
наны у 19 партарган!зацыях, 
60 партийных трупах. Тэта 
вял!кая шла. Энерпя яе па- 
В 1 н н а  быць нак!равана у гэ- 
тыя дш на актыуную пад- 

(Пачатак. Заканчэнне 
на 2-й стар.).

ПРЭС-ЦЭНТР
КАМ1ТЭТА

КАМСАНОЛА
ПАВЕДАМЛЯЕАдбылася нарада кам- самольскага i прафсаюз- нага актыву, на якон аб- мяркоувалася пытанне: «Аб задачах камсамоль- скай аргашзацьп па выкананню пастановы ЦК КП СС i Савета MiHicT- рау СССР «Аб мерах па дальнейшему удаскана- ленню вышэйшай адука- цьп у кра1не».Пастанова партьн i Са- вецкага урада абавязвае студэнтау ушвератэта узмацнщь барацьбу су- праць троечшкау, за па- вышэнне паспяховасщ i культуры паводз!н. Аб гэтым гаварыу у сва1м дакладзе сакратар ками тэта камсамола ун1верси тэта Алег Слука. Ен ак- рэсл1у таксама задачы, 

яюя стаяць перад акты- вам у сувяз! з правя- дзеннем справаздачна- выбарнай кампанп.Пра ход месячнша-аг- ляду культуры паводзш i бытавых умоу студэнтау гаварыу старшыня праф- кома М. Дрозд. 3 адка- зам! на пытаны аудыто- рьй выступ1л{ намеснш загадчыка 616л1ятэк1 3. А. Макеенка, намесн1К сакратара парткома М. Д . Щва i сакратар Акцябрскага райкомакамсамола У. Навумчык. * *Ва угйверс1тэце прахо- дзщь месячн1к-агляд культуры паводз1н i бытавых умоу студэнтау. Усе факультэты уключы- лщя у работу па упарад- каванню вучэбных аудыторый i 1нтэрнатау, вя- дуць барацьбу за адпа- ведны знешн! выгляд студэнтау.На м1нулым тыдн! амаль на ycix факультэ- тах кожны дзень перад пачаткам заняткау пра- цавал1 камсамольсюя пасты. Усе неахайныя сту- дэнты атрымал! зауваг1, а тыя, хто спазшуся, не был1 дапушчаны да заняткау.Толью на юрыдычным факультэце 4 кастрычн!- ка было затрымана 15 студэнтау з доуг1М1 пры- чоскам1 i тых, хто спазшуся на заняты. На фи з1чным факультэце у тэты ж дзень — 14 чалавек, xiMi4HHM — 9, не- калый чалавек на б!яфа- ку. Што ж робяць ками тэты камсамола, каб па- лепшыць станов1шча?Ф 1з1к1 узял1ся за справу сур'ёзна. Было налад- жана рэгулярнае дзяжур- ства на пастах. У а х  за- трыманых строга папя- рэдз!л!. Сярод ix было шмат першакурсшкау, таму тэрм1нова сабрала- ся нарада стараст труп I курса. Студэнты II курса Урбанов1ч i Шэшла не прынял1 да yeari папя- рэджанне дзяжурных, а Шэшла спрабавау нават уцячы ад членау камса- мольскага паста. Таму камггэт камсамола паста- Biy перад дэканатам пы- т.анне аб зняцц1 з гэтых студэнтау стыпендьп. Ка- мПэт камсамола юры- дычнага факультэта ка- рыстаецца пакуль што метадам пераканання. 
Але студэнт II курса Ку- лапн быу затрыман i чацвёртага i сёмага каст- рычн1'ка. Маральнага уз- дзеяння тут не хашла. Мабыць, трэба прымаць больш стропя меры да тых, хто не хоча пры- трымл!вацца парадку.Месячнж працягваец- ца. Тольк1 тады будуць пленным! яго вынш, кал1 мы усе разам будзем змагацца за высокую культуру нашага быту.
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П Р А Ц А В А Ц Ь  3 У С Ё И  Э Н Е Р П Я И
(Заканчэнне. Пачатак 

на 1-й стар.).
рыхтоуку да 50-годдзя утва- 
рэння С С С Р , паспяховае вы- 
кананне узятых сацыялк- 
тычных абавязацельствау.* **

Выстушушыя у справках 
камушсты дапоунш  даклад 
сакратара парткома, гавары- 
Л1 аб канкрэтных задачах, 
якгя патрабуюць тэрмжова- 
га вырашэння.

Член-карэспандэнт АН  
Б С С Р , загадчык кафедры 
ricTopw i фжасофп i логш1 
прафесар I. М. Л У Ш Ч Ы Ц -  
KI звярнуу увагу камушс- 
тау на падрыхтоуку кадрау 
выкладчыкау грамадсюх на- 
вук, на вялшую адказнасць 
ун1верс1тэта у рашэнн1 гэ- 
тай праблемы. Камушст 
I. М. Лушчыцю крытыкавау 

кнуючую ва ушверспэце ci- 
стэму падрыхтоую фжоса- 
фау i эканамктау i выказау 
меркаванне, што наспела 
пытанне аб стварэнн1 у 
Б Д У  фжасофска-эканаипч- 
нага факультэта.

Сакратар партбюро ист
фака М. Г. Е Л 1 С Е Е У  гава
рыу аб важнасщ умелага 
вядзення 1дэалапчнага вы- 
хавання студэнтау, акцэн- 
тавання увап на ждыв!- 
дуальнай рабоце, падкрэс- 
Л1у вялшую ролю кура- 
тара у пастаноуцы гэ- 
тай работы. 3 цжавасцю 
пазнаёмшся камун1сты з 
вопытам прыцягнення сту
дэнтау да грамадскай дзей- 
насць Намаганням1 дэкана- 
та, партбюро, таварыства 
«Веды» у падшэфным Стау- 
бцоусшм раёне створан i па- 
силхова працуе ушверснэт 
атэ1зму. У  гэтым годзе будзе 
дзейшчаць сем1нар настауш-

кау псторьи 1 грамадазнау- 
ства, лекторый м1жнародна- 
га жыцця. Студэнты высту- 
пяць перад працоуньнш з 
лекцыямц гутаркамь канцэр- 
там1.

На ф1з1чным факультэце 
вялжая увага аддаецца па- 
ляпшэнню падрыхтоуш ма- 
ладых спецыялктау. Аб гэ
тым гаварыу дэкан факуль
тэта I. П. З Я Ц Ь К О У . Па- 
дабраны вельм1 карысныя 
базы npaKTbiKi, дзе студэн
ты маюць справу з самым 
сучасным абсталяваннем i 
набываюць шырок! ком
плекс практычных ведау. 
Супрацоунш  факультэта 
сумесна з прадстаунжам1 
прамысловасщ распрацоува- 
юць новыя спецкурсы. Вя- 
л ш х  поспехау у аргашзацьп 
новай спецыял1зацьн дасяг- 
нул1 кафедры ф1зж1 цвёрда- 
та цела i пауправаднжоу, 
радыётэхшш i ф1з1чнай 
электрон1к1 i жшыя.

Многа зроблена па удас- 
каналенню метадычнай ра
боты. I тут трэба адзначыць 
кафедру вышэйшай матэма- 
тык1 i матэматычнай ф1з1-
Ki.

I. П. Зяцькоу гаварыу 
аб недахопах i цяжкасцях, 
яшя перашкаджаюць леп- 
шай аргашзацьп вучэбнага 
працэсу. Тэта адсутнасць но
вых планау, аднабаковае 
рашэнне некаторых пытак- 
няу, недахопы аргашзацый- 
нага характару.

Загадчык вучэбнага аддзе- 
ла В. С . Д А Л Г А Р У К А У  
прысвящу сваё выступление 
пытанням навуковай арга
шзацьп вучэбнага працэ
су, укаранення тэхшч- 
ных сродкау, адзначыу 
тыя факультэты, дзе ёсць

спрооы строга вызна- 
чыць аб'ём вучэбнай нагруз- 

Ki студэнтау, перагледзець 
пералж спецкурсау, даць бу- 
дучым спецыялктам сапрау- 
ды фундаментальныя сучас- 
ныя веды.

Асабл1вай увап патрабуе 
лектарскае майстэрства вы
кладчыкау, гаворыць В. С. 
Далгарукау. Сярод выклад
чыкау многа моладзц якая 
недастаткова валодае мето- 
дыкай выкладання. Мэта- 
згодна было б стварыць у 
нас ушвератэт педагапчна- 
га майстэрства.

Акадэмж А . Н. С Е У Ч А Н -  
КА сканцэнтравау увагу 
на падрыхтоуцы кадрау 
вышэйшай квал1фжацьп на 
факультэтах, адзначыу по- 
cnexi у гэтым напрамку 
ф1зжау, xiMixay, яшя, да- 
рэчы, выконваюць вялЫ аб'
ём работ па гаспадарчых 
дагаворах, выказау кры- 
тычныя заувап у адрас ма- 
тэматычнага факультэта.

Гаворачы аб перспекты- 
вах развщця ун1верс1тэта, 
росце яго матэрыяльнай ба
зы, А. Н. Сеучанка вызна- 
чыу тыя участю, дзе па- 
трэбна асабл1ва настойл1ва 
папрацаваць камун1стам. I, 
у прыватнасцц выхаваучая 
работа сярод студэнтау па
трабуе саман шльнай yeari. 
Выхоуваць студэнцтва па- 
вжны усе, ад асктэнта да 
прафесара.

Праанал1завау стан спрау 
завочнага i вячэрняга наву- 
чання ва ушверснэце пра- 
рэктар У. Р. 1В АШ Ы Н . Ён 
паведам1у вынш летняй эк- 
заменацыйнай cecii, адзна
чыу, што паспяховасць, 
якую паказал1 студэнты (вя- 
чэршю — 80,5 працэнта,

завочнш — 70) выклжае 
вялшую заклапочанасць. 
Яна павжна перадацца i ка- 
лектывам кафедр. Дз1уна, 
гаворыць У. Р. 1вашын, што 
з году у год на адных i 
тых ж а кафедрах ад 30 да 
40 працэнтау студэнтау ат- 
рымл!ваюць нездавальняю- 
чыя адзнакц i тэта не хва- 
люе калектывы кафедр, 
камунктау, не прымушае ix 
адшукаць прычыны такога 
станов1шча.

Шмат выкладчыкау на вя- 
чэршх аддзяленнях i завоч- 
ным факультэце працуюць 
на умовах пагадз1ннай апла- 

ты. Многая выкладчык! не 
ул1чваюць спецыф!ку вучэб
най работы. Часта лекцьп ix 
маюць ктотныя недахопы. 
У вын1ку — CKapri студэн
тау. Загадчык! ж не
каторых кафедр на працягу 
года не наведал! ш адных 
заняткау ceaix выкладчы
кау.

Шмат цяжкасцей звязана 
з дрэнным забеспячэннем 
студэнтау лпаратурай. Су- 
працоун1кам 6i6aiHT3Ki трэ
ба падумаць, як набыць 
больш падручншау, а ка
федрам — абмеркаваць 
магчымасц1 выдання пат- 
рэбнай вучэбнай i мета
дычнай лпаратуры.

* *•к.
Пастанова, прынятая пар

тийным сходам, канкрэты- 
завала заданы камун!стау 
Б Д У , абавязала ix наюра- 
ваць намаганн! на выканан- 
не пастановы Ц К  К П С С  i 
Савета M iHicTpay С С С Р  «Аб 
мерах па далейшаму удас- 
каналенню вышэйшай адука- 
цьп у краже» з улшам пер- 
спектыу развщця ун!верснэ- 
та у бягучай пяцкодцы.

О  Практычныя заняты па матэматычнаму анализу у 
студэнтау I  курса ФПМ. Вядзе ix ст. выкладчык 10. Б. 
Сыраед (на здымку уызе справа).

ПЛЕ ННАЯ  
С А Д Р У Ж Н Л С Ц Ь

3 кож ным годам  мацнее сяброуства 
пам1ж Беларуск1м д зяр ж ауны м  у ж в е р а -  
тэтам  1мя У . I. Ленш а i 1енск1м yH ieepc i- 
тэтам  iMa Ф . Ш ы лера (ГД Р ). Уж о трады - 
цыйным| стал| узаемны абмен розным1 
студэнцк1м| дэлегацы ям р паездк1 пра- 
ф есар а у , вы кладчы кау у сяброуск1я 
ун1верс1тэты. Д агавор аб садр уж н асф  
пам1ж дзвю м а вну у значнай ступен1 сты- 
м улявау развщ цё навуковых сувязей .

У верасж  у нашым ун1верс1тэце racp i- 
л1 к1раунш аддзела  1ёнаметрьм 1енскага 
у ж в е р ск эта  дацэнт, доктар  Г. Гетц i Ki- 
раун1к адной з лабараторый доктар 
I. М 1ттэнбахер —  спе ц ы ялкты  па 1ённай 
1мплантацы|. Тэта з у п м  новы навукова- 
тэхн1чны напрам ак, як1 сф ар м |р авауся  
на сты ку cp>i3iKi атамных суты кненняу i 
0 i3 m i цвёрдага цела (у  прыватнасцр 
ф1зш1 па'управадншоу), яю мае вялшае 
пры кладное значэнне, асабл1ва для пау- 
правадн1ковай мшраэлектрон1к1.

Знаходж анне у M iH CKy нямецк1х спе- 
ц ы я л кта у  супала з работай Усесаю знага  
c iM n oa iyM a  па рады яцы йны х д эф ектах у 
пауправаднш ах, праходз1ушага у Б Д У . 
Д аклад , з яшм выступ1у на с1мпоз1уме 
доктар  Г. Гетц , вы клж ау значную  цша- 
васць сяр о д  удзельн !кау . Вельм1 жыва i 
плённа прайшл1 сем !нары на каф едры  
ф 1зш 1 цвёрдага цела з уд зелам  гасцей з 
|ены i р аду  вядучы х вучоных з М асквы 
i iHUJbix гарадоу нашай краж ы , як1я зай- 
маю цца праблемам1 1ённай [мплантацьп.

Ш м ат часу нямецк1я сябры  прысвяц1- 
л! знаём ству з навуковай работай , пра- 
водз1май у лабараторы ях каф ед р  ф1з1к1 
цвёрдага цела, ф1зж1 пауправадн!Коу i 
1нстытута пры кладны х ф1з1чных праблем . 
Яны был! приняты  прарэктарам  па на
вуковай рабоце праф есар ам  Л . В. Ва- 
ладзько  i дэканам  ф1з1чнага ф ак уль тэ 
та дацэнтам  I. П. Зяцьковы м , гутарыл1 з 
праф есар ам  В. Д . Ткачовым, дацэнтам  
Г. А . Гуманск1м. Пад канец в1зку 
бы у распрацаван i зацвердж ан план су- 
месны х навуковых даследаванняу па 
праблем ах, як1я маюць узаем ны  ж тарэс . 
Гэтае супрацоун1цтва дазволщ ь аб ’яд- 
наць намаганн1 i пауней выкарыстаць 
кную ч ы я магчымасц1 для раш эння ра
д у  важ ных навукова-тэхж чных задач .

Н есум ненна, выжю в1зку з ’ явяцца да- 
лейшай вяхой на ш ляху умацавання 
друж бы  i супрацоун!Цтва пам1ж нашы- 
Mi ун1верс1тэтам1.

В. САЛАУЁУ, 
ст. навуковы супрацоунш.

К А Ф Е Д Р А Х  I У  Л А Б А Р А Т О Р Ы Я Х !
«...Далейшая праграма 

развЕцця эканом1к1 Савецка- 
га Саюза у цэлым i галЕн 
гаспадарк1 паасобку па- 
вшна ажыццяуляцца на ас- 
нове глыбоых комплексных 
даследаванняу, суправа- 
джацца навуковымЁ прагно- 
3aMi магчымых вын!кау i 
абавязковай Ыстэмай мера- 
прыемствау, яюя выключа- 
юць шкоднае уздзеянне на 
навакольнае прыроднае ася- 
роддзе. Наш абавязак — 
захаваць i памножыць для 
пакаленняу, як1я будуць 
жыць у камун1стычным гра- 
мадстве, усе багацщ i пры- 
гажосць прыроды».(3 пастановы Вярхоунага Савета СССР «Аб м ерах па далейш аму паляпшэнню ахо вы прыроды i рацыяналь- наму выкарыстанню пры- родных рэсурса^»).У сувяз1* з узрастаючай ш- дустрыял1зацыяй, х1м1зацыяй сельскай гаспадарк!, ростам на- сельн1‘цтва, урбан1зацыяй, мелр ярацыяй глеб i г. д. узрастае ступень уздзеяння чалавека на прыродныя умовы. Узн1каюць новыя ландшафты з уласщвы- М1 iM заканамернасцям1 i часта няустошпвым1 сувязям! пам!ж асобным! кампанентам!. У  гэ- тых умовах вялшае значэнне набывае задача комплекснага вывучэння, аховы i рацыяналь- нага выкарыстання прыродных рэсурсау. У  рашэнш гэтай за- дачы удзельн!чае створаная у сакав1ку 1972 г. на геаграф1Ч- ным факультэце праблехмная лабараторыя мел1ярацый ланд- шафтау. Яна аргашзавана на базе 1снаваушай пры кафедры глебазнауства лабараторьи б!я- reaxiMii глеб.Акрэслены асноуныя напрам- Ki навуковых даследаванняу ла- бараторьп:— вывучэнне уплыву мел1я- рацый, у тым лжу асушальных работ, у заходняй частцы пад- зоны змешаных лясоу СССР на дынамшу урадл1васц1 Глебы;— вывучэнне змен прыродных i культурных ландшафтау з мэтай стварэння працягла ус- тойл1вых экалаг1чных астэм, прыгодных для выкарыстання у сельскай i лясной гаспадар- цы;— вывучэнне працэсау ветра-

У 1 Н Т А Р Э С А Хвой i б1ялаг!чнай эрози на ме- л1яраваных тэрыторыях;— распрацоука рэкаменда- цый па гаспадарчаму асваен- ню ландшафтау i ix ахове.У  адпаведнасф з навуковым! напрамкам1 у саставе лабара- торьп магоцца тры сектары: глебавых i эразшных даследаванняу — навуковы юраушк член-карэспандэнт АН БССР прафесар А. Г. Мядзведзеу; ф!- з!ка-геаграф1чных ландшафтных даследаванняу — навуковы кР раушк прафесар В. А. Дзя- менцьеу; эканомгеаграф!чных ландшафтных даследаванняу — навуковы KipayHiic дацэнт I. I. Трухан. Агульнае навуковае 
KipayHiuTBa ускладзена на са- вет лабараторьи, як1 узначаль- вае дэкан геаграф1чнага факультэта прафесар М. Т. Рама- 
Hoyci<i.Праблемная лабараторыя аб'- ядноувае навуковыя с1лы факультэта для рашэння важных праблем i у той жа час стане добран вучэбнай базай для праходжання практыю, выка- нання курсавых i дыпломных работ, правядзення даследаванняу студэнтамРгеографамьУ даследаваннях лабарато- рьп будуць удзельшчаць выкладчык! кафедр глебазнауства, ф!з!чнай геаграф11 С СС Р  i эка- нам!чнай геаграф11 ССС Р, а таксама больш 100 студэнтау старэйшых курсау.Пэуныя асновы навуковай працы ствараюць папярэдшя даследаванн1. Лабараторыяй 
6iHreaxiMii глеб, на базе якой створана праблемная лабараторыя, з 1963 г. праводзшся дас- ледаванш м!краэлементау у Глебах Б ССР i эфектыунасц1 м1краугнаенняу, працэсау вод- най i ветравай эрозп; складзе- ны картаграмы утрымання mik- раэлементау у Глебах БССР, распрацаваны рэкамендацьп па прымяненню м1краугнаенняу i адобраны М1н1стэрствам сельскай гаспадарю. Па методыцы, складзенай прафесарам А. Г. Мядзведзевым сумесна з Бе- ларуск1м навукова-даследчым шстытутам глебазнауства, пра-

ведзена 6ан1ц1роука глеб кал- гасау, саугасау, раёнау i аб- ласцей Беларусь Дадзены рэка- мендацы1 па выкарыстанню ма- тэрыялау 6aHinipoyKi для ацэн- 
Ki гаспадарчай дзейнасц! калга- сау, саугасау, раёнау i плана- вання сельскагаспадарчых закупан. Па матэрыялах даследаванняу апубл1каваны манагра- фП: «М1краэлементы у Глебах Б ССР i эфектыунасць Mixpayr- наенняу» (1970 г.), «Якасная ацэнка зямель у калгасах i сау- гасах БССР» (1971 г.). Прафесар А. Г. Мядзведзеу склау прагноз змен Глебы у сувяз! з мел1ярацыяй на 1980 год як частку агульнага прагнозу па Беларускаму Палессю. Вынш даследаванняу ветравой эрозН на мел1яраваных Глебах па- ведамлены у 1970 годзе на пасяджэнн1 навуковага савета «Вывучэнне навакольнага асяроддзя чалавека i рацыя- нальнае выкарыстанне рэсурсау б1ясферы» пры Дзяржка- м1тэце Савета MiHicTpay СССР па навуцы i тэхн1цы.У цяперашш час лабараторыяй праводзяцца даследаван- Hi глеб у ландшафтах Беларус- кага Палесся, ix змен пад уплывай асушальнай мел1ярацьп.Асушэнне глеб рэзка мяняе напрамак глебаутварэння. За- мест накаплення арган1чнага рэчыва у тарфяна-балотных Глебах адбываецца яго штэн- с!уная М1нерал1зацыя. Памян- шэнне слою торфу мел1яра- ваннем глеб, уключаючы М1не- рал1зацыю, выдувание ветрам i ушчыльненне складае у ся- рэдн1м 1—3 см у год, г. зн. ма- гутнасць торфу штогод памян- шаецца на 1—3 см. А так як у Беларусшм Палесш пераважа- юць маламагутныя тарфяныя глебы (да 1 м), то пасля асу- шэння яны недаугавечныя. Па прагнозу да 2050 года, кал!не прыняць мер да захавання слою торфу, на Палесс! знгк- нуць у асноуным тарфяныя Глебы. Яны ператворацца у шзка-

ураджаиныя мжеральныя пяс- чаныя глебы. Есць шмат прык- ладау, кал1 у вын!ку мел1яра- цый зн1кл! тарфяныя глебы. Сортаучастак у Кастрычшцшм раёне Гомельскай вобласц1 да- вялося перанос!ць на другое месца, таму што пры працяг- лым выкарыстанн1 пад воры- вам асушаных тарфяных глеб спрацавауся тарфяны гарызонт глеб. Даследаванн1 на участку Палескай вопытнай балотнай станцьп Брэсцкай вобласщ па- казал1, што магутнасць торфу паменшылася з 61 см у 1964 г. да 43 см у 1971 г. За тэты час плошча глебы магутнасцю торфу больш 0,5 м паменшылася на 31 працэнт, а магутнасцю да 0,3 м узрасла на 30 працэнтау. Па прагнозу на 1980 год* пераважным1 будуць глебы з магутнасцю торфу да 0,3 м, а колькасць глебавых контурау павял1чыцца з 33 да 51, г. зн. узрасце стракатасць глебавага покрыву.У розных ландшафтах мел1я- рацыя па рознаму уплывае на прылягаючыя тэрыторьп. Так, на водна-ледшковых рауншах, складзеных магутным пяском, пашжэнне узроуню грунтовых вод пры мел1ярацы1, выкл1кае пашжэнне яго на павышаных прылягаючых тэрыторыях, на яих 1нтэнс1уна праяуляецца ветравая эроз1я глебы. У  ландшафтах жа доннамарэнных рау- нш, складзеных маламагутным1 пяскам1, як1я падсц1лаюцца на глыб1Ш каля 1 м маранным! суглшкам1, асушэнне н!з1н ic- тотна не адбшася на узроун! грунтовых вод павышэнняу i урадл1васц1 глебы на ix.У  Гомельскай вобласш, дзе мел1ярацыя праводз1цца дауно, дал! адбпак разам з асноуны- Mi станоучым1 бакалп мел(яра- цьп i яе адмоуныя вын1к/. Ана- л!з зямельнага фонду гут па- казау, што плошча мел1ярыра- ваны.х глеб за прайшоушае пя- цкоддзе павял1чылася на 127 тыс. га, а плошча /талёу скара- цшася на 40 тыс. га. Скарачэн- не плошчы ворнай зямл1, нягледзячы на павел1чэнне ме- л1яраваных зямель, тлума-
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0  Пад мраунщтвам айстэнта кафедры 
аналНычнай xhiii Л . I. Севасцьянавай 
праводзяць даследаванш па якаснаму 
анал1зу студэнты II курса химфака.

Фота Д . Ч А Х0В 1ЧА.

П А Р А Д Ы  П ЕРШ А К УРСН 1К У

НК ПРАЦАВАЦЬ НАД ПЕРШАКРЫН1ЦАМ1Лепшы спосаб запомшць прачы- танае — тэта коратка загпсаць на папсры асноуныя думю i палажэн- Hi аутара. 3anicbi могуць быць не- кальк1х вщау. Часта ужо сама тэ- ма, характер i пабудова вывучае- мага твора падказваюць вщ заш- су, з яюх найбольш распаусюджа- ны наступныя: план просты i раз- горнуты, тэз1сы, BbinicKi, канспект, рэферат.
П Л А Н . Пытанш, разглядаемыя у творы, перал1чваюцца у пасля- доуным, лапчна абгрунтаваиым парадку. Уяуленне аб асноуных пунктах такога плана дае азага- лоул1ваяне кнтп. Часам назвы глау або раздзелау можна выкарыстаць у якасщ простата плана, а назвы параграфау — у якасщ разгорну- тага.Для складання плана неабходна перш за усё уважл1ва прачытаць увесь твор, прадумаць яго, ста- раючыся устанавщь, як1м планам карыстауся аутар пры HanicaHHi асобных глау i раздзелау. Затым ужо план зап1сваецца у выглядзе каротк1х фармул1ровак.
Т Э3 1 С Ы . Тэзкы icTOTiia адроз- шваюцца ад плана. Яны коратка фармул1руюць асноуныя палажэн- 

Hi Kniri або артыкула i, таим чы- нам, перадаюць ix змест. Скла- данне тэзшау дапамагае глыбей зразумець асноуныя 1дэ1 твора, выдзелщь самае галоунае. Тэта прывучае коратка i адначасова дакладна фармул1раваць думку, павышае культуру nicbMa.Тэзкы таксама бываюць двух вщау: простыл — тыя, як1я не уключаюць у сябе аргументацыю, доказы i могуць складацца тольн з асноуных палажэнняу, i склада- ныя, япя тлумачаць фармул1роук1.Перш чым прыстушць да складання тэзшау, неабходна прачытаць увесь твор, кал1 ён невяль 
Ki, або адну главу, кал1 прачытаць увесь твор адразу цяжка.

Пасля, кал1 ужо стал! зразумелы- 
Mi щэ1 усёй работы або асобных яе частак, яны коратка i паслядоу- на выкладваюцца у выглядзе пунк- тау. Кожны пункт мае характар сцвярджэння (па-грэчаску «тэзо» азначае «сцвярджаю»). Класшмарказму-лешшзму шырока кары- сталкя тэз1сам1 у тых выпадках, 
Ka.ni хацел1 асабл1ва коратка, выпукла i выразна сфармуляваць свае думю, асноуныя палажэнн1. Клаачным прыкладам з’яуляюцца вядомыя «Красавщюя тэзкы»У. I. Лешна, а таксама «Тэзкы ЦК КП СС да 100-годдзя з дня на- раджэння У. I. Ленша».Асобны В1Д зашсу уяуляюць вы- 
nicKi. Ix лепш рабщь не у сшыт- ках, а на асобных лктах i кар- тачках.

К А Н С П Е К Т . Найбольш даска- налым i распаусюджаным вщам за- nicy прачытанага з’яуляецца канспект (ад лацшскага «канспектус» —агляд). Канспект уключае у сябе усе шшыя вщы 3anicy. Прычым яго можна дапоунщь матэрыяла- 
Mi i фактам!, узятым! не з адной, а з MHorix крынщ. Канспект не- кальюх творау на адну тэму назы- ваецца тэматычным. Ен ужо бл1з- i<i да рэферата.Пры асэнсаваным канспектаван- Hi у студэнта працуюць зрокавая i маторная памяць. Матэрыял за- свойваецца трывала i надоуга.Хочацца даць некалью практыч- пых парад. Прыступаючы да складання канспекта, трэба спачат- ку зашсаць прозвшча аутара, поу- ную назву твора, год выдання. Кал1 тэта артыкул, то указаць нумар часошса або зборнжа. У тэксце канспекта трэба адзначыць староню канспектуемага твора на выпадак, кал1 неабходна будзе хутка знайсц! патрэбныя месцы. На старонках паюдаюцца пал! для далейшага папаунення канспекта.ГАСПАДАРК1чыцца пагаршэннем части ста- раворных зямель у вышку мел!ярацьи прылягаючых тэры- торый i сп!саннем ix пад лес. Акрамя таго, частка палёу не- высокай ураджаннасщ пераво- .дзщца у !ншыя сельскагаспа- дарчыя угоддз! i пад лес. Пал1 таксама адводзяцца пад пра- мысловае, гарадское, дарожнае будаунщтва i г. д.Супрацоушю лабараторьп заклал! стацыянарныя участи па вывучэнню з.мен глебы пад ушлывам мел!ярацьп i xiMi3a- цьп. Штогод праводзяцца тры экспедыцьй агульнай працяг- ласцю два месяцы у Беларускае Палессе для палявых даследа- ванняу прыродных умоу.Пад юраушцтвам прафесара В. А. Дзяменцьева калектыу кафедры ф!з1чнай р-еагр acjjii СССР даследавау i закартавау ландшафты пауночнай i цэн- тральнай Беларус!, распачата вывучэнне ландшафтау, выявлена ix структура i вывучаецца цынам!ка. Даследаванш дазво- л!л! вызначыць адрозненн! у асноуных ландшафтах i характар ix змен пад уплывай мел!яра- цый. Вывучэнне ландшафтау у прыгараднай зоне MiHCKa за- вяршылася распрацоукай мето- дыю ацэню ландшафтау для архНэктурнага праектавання прыгарадных зон, аргашзацьп масавага адпачынку насельнщт- ва гарадоу i правядзення неаб- ходных мер па ахове прыроды.Прафесарам А. X. Шклярам праведзена аграюпматычнае раяшраванне тэрыторьп рэспуб- лii<i, вывучаны асабл!васц! мж- ракл!мату асушаных тарфяна- балотных глеб.Кафедрай эканам!чнай геаг- рафП пад шраушцтвам дацэн- та I. I. Трухана вывучан уплыу прыродных умоу на спецыяль зацыю i кошт сельскагаспадар- чай прадукцьп на прыкладзе Biue6cKaft вобласц1, складзены атласы сельскай гаспадарк! ycix абласцей рэспубл!к!, вывучаюц- ца асабл!васц! размяшчэння i спецыял!зацьп сельскай гаспа- дарк1 i прамысловасщ па пера-

працоуцы сельскагаспадарчай сьтравшы.У далейшым плануецца рас- працаваць доугатэрмшовы праг- ноз змянення ландшафтау пад уплывам мел!ярацый на прыкладзе асобных раёнау заходняй части падзоны змешаных ля- соу С С С Р , даць рэкамендацьп па выкарыстанню ландшафтных карт для мел!ярацый ландшафтау, размяшчэння зон адпачынку, аргашзацьп запаведшкау i сельскагаспадарчай план!роу- 
Ki. Вывучэнне змен уласц!вас- цей глебы пад уплывам мел!я- рацый i flbinaMiKi сучасных гле- баутвараючы.х працэсау дазво- Л1'ць стварыць аптымальныя рэ- жымы разв1цця культурнай рас- лшнасщ, даць прагноз змен глеб i ix ураджайнасц! i рэкамендацьп па змяншэнню штэн- ciyHacui мшерал!зацьп арган1ч- нага рэчыва мел!яраваных глеб.Даследаванш дазволяць, зы- ходзячы з ландшафтных асаб- л!васцей. выяв!ць раёны экана- м1чна мэтазгоднай вытворчасц! прадуктау земляробства i жы- вёлагадоул1, вызначыць спецы- ял!зацьпо гаспадарак для розных прыродных ландшафтау, выявщь патэнцыяльныя магчы- Macui пашырэння сельгасугод- дзяу i BbiTBopnacui сельскагас- падарчых прадуктау у розных ландшафтах.Вядома, поспех гэтых работ будзе залежаць ад забеспячэн- ня ix фшансавым! i матэрыяль- HbiMi сродкам!. Так, цяпер праблемная лабараторыя адчу- вае цяжкасщ у правядзенн1 на- вукова-даследчых работ. Не- шматл1к! штат — 12 супрацоу- HiKa  ̂ — не дазваляе забяспе- чыць даследаванн1 па ycix на- вуковых напрамках. Вельм1 неабходна павял!чыць штат хоць бы на шэсць адзшак. Вострую патрэбу мае лабараторыя у дадатковай рабочей плошчы. Цяпер абмежаваныя умовы не даюць магчымасш выкарыстаць каштоуныя прыборы.

С. З А Й К О , 
загадчык праблемнай 

лабараторьп мел1ярацый 
ландшафтау.

У  Д А Л  ЁК 1М  
П А ДА РОЖЖЫ

у  Ж Н Е Ш  1972 г. у 47 саставе маладзёж- най турысцкай трупы я пабывау у Icnami. Безумоуна, тыднёвае знаходжанне у гэтай ц!кавай KpaiHe надзвычай малы тэрмш для таго, каб атрымаць грунтоуныя, шматбако- выя уражанн!, тым болыи, што турыстам у Гспанй паказваюць у ас- ноуным помнш архыэк- туры, музе!, пляжы i г. д. Сустрэч жа з молад- дзю, з працоуным1 Kpai- ны першакласная туры- сцкая впрма, прымаушая нас, не прадугледзела. I тэта молена зразумець, Kani успомн1ць аб кную- чым у KpaiHe пал1тыч- ным рэжыме, аб той дыктатуры, якую уста- нав1у пасля грамадзян- скай вайны Франка. Але незадавальненне кную- чым палиычным стано- вшчам у краше не хава- л! пры сустрэчах з HaMi тыя выпадковыя субя- седн1к1, з я т п  мы раз- маулял! i як1я праяуля- Л1 жывы штарэс да на- шай кра1ны, да нашых значкоу, сувен1рау.Ц1кавая гкторыя, мноства розных помнк кау мшулага вывел! 1с- naHiio у цяперашш час на першае месца у каш- тал!стычным свеце на прыёму турыстау. Жыха- ры MHorix яе гарадоу, таих, як Таледа— ста- ражытная сталща 1с- naHii, Сегавшя, Авша, icnyropb у асноуным за кошт абслугоування турыстау, вырабу i продажу сувешрау, рэкламы каштоуных вартасцей i дэманстрацьп нацыя-

нальных асабл!васцей.Першым горадам, як1 мы наведал!, быу Мад- рыд — стал!ца IcnaHii. Тэта трохмшьённы горад з сучасным! будынкамц помнжам!, фантанам! i flpuiMi рэкламампКанешне ж, мы пабы- вал! у музе! Прадо, дзе сабраны шэдэуры к!сц! Гош, Веласкеса, ЭльГрэ- ка. 1х творы мы бачыл!! у шматл!к!х катал!цктх саборах розных гарадоу, якчя нам ахвотна прапа- коувал! наведаць. Усе яны вызначаюцца буйна- габарытнасцю, пампез- насцю, чалавек у ix павшей адчуваць сябе шк- чэмным. Катал!цызм у IcnaHii i цяпер служыць надзейнай апорай Франка.Некальк! дзён мы жы- .ii у-Барселоне, буйней- шым м1жземнаморск!м порце. Тэта друг! па ве- ninbrai i значэнню горад IcnaHii. Ён выразна па- дзяляецца на новую i старую части. Старая частка прымыкае да на- беражнай, над якой уз- вышаецца 60-метровы помшк Еалумбу. Тут жа стащь ля прычала дак- ладная коп!я каравелы «Санта-Марыя», на якой Калумб плавау у Амеры- ку i вярнууся у Барселону, дзе ён далажыу аб сва!м адкрыцц! кара- леускаму двару.У Барселоне мы уба- чыл! так званую «шпан

скую вёску», пабудава- ную у 1922 годзе для м1жнароднай выстаук!. У ёй прадстаулены узоры арх!тэктуры, выраба^Е паказаны звыча! ycix прав1нцый IcnaHii. Наведал! мы i музей niitaco. Мастак жыу у Барселоне да 18— 20-гадовага уз- росту, а пасля пераехау у Парыж. У гэтым музе! прадстаулена ранняя творчасць niieaco, менш вядомая.Прыемнае уражанне выкл!каюць каталонск1я народныя танцы, як!я выконвал1ся на вулщах вячэрняй Барселоны.IcnaHia — краша цяп- ла i сонца. I, вядома, вя- лшае задавальненне прынесла нам наведан- не м!жземнаморспх пляжау у Коста-Брава i Барселоне.У адзш з дзён, запла- ц1ушы звычайны для ка- шталштычных KpaiH да- рожны збор (па 340 песет пры выездзе i уездзе у Мадрыд), мы зрабш аутобусную эк- CKypciro у Таледа. Тэта —  горад-музей. ШматлБ ия яго 3aMKi i саборы упрыгожаны лепшьыи творам1 Эль Грэка. Там мы пабывал1 у майстэр- Hi, дзе рабочыя вырабля- юць розныя сувен!ры, уручную сплятаючы цу- доуныя узоры з тонкага залатога i еярэбранага дроту. 1х заработная плата знаходзщца у прамой

залежнасщ ад збыту прыгатаваных рэчау. А жыццё ж у капггал1стыч- най KpaiHe, у тым л!ку i у IcnaHii, патрабуе платы за усё. Нам нават цяжка было уявщь сабе той вялпп пералш пла- цяжоу. Прывяду тольи адз1н прыклад. Аперацыя апендыцыту каштуе у IcnaHii 30 тыс. песет пры мшпмальнай зара- ботнай плаце у 4,5 ты- сячы.Расказваючы аб IcnaHii, нельга абыйсщ мау- чаннш карыду. Тэта абавязковая частка ycix турыецктх маршрутах. 22 тысячы гледачоузб1- раецца на карыду у Барселоне. BkoBiiuna шырока рэклам1руецца. 1спанск!я гледачы вя- дуць сябе на трыбунах вельм1 ажыулена. Bi- даць, што у гэтых прад- стауленнях яны ведаюць толк i любяць ix. Але для шшаземцау, у тым лшу i для нас, карыда перш за усе паварочваец- ца жорсткасцю, здзекл!- вым забойствам быкоу. Працэс тэты абстаулен вельм1 урачыста, артыс- тычна, у рашаючыя мо- манты irpae аркестр. Але каб поунасцю захап1ц- ца гэтым вцовшчам, трэба быць, напэуна, ic- панцам. Нашы пачуцц1 тут аказалшя непадрых- таваньып.Безумоуна, у гэтай паездцы мы 6a4bmi значил больш. CiM-тым за- хаплялшя, ciM-тым абу- pa.Tica. I тым больш 
прыемным было вяртан- не на Радз!му.

В. ПРАКОШЫН,
дацэнт.

Сёння з 14 да 19 гадзш  у 421-й 
аудыторы1 супрацоушкам1 б1бл1ятэ- 
Ki аргаш зуецца адкрыты прагляд 
л1таратуры па матэматыцы.

Будуць прадстаулены працы, ву- 
чоныя 3anicKi, матэрыялы нарад, 
с1мпоз1умау, канферэнцый. Запра- 
шаем на прагляд.
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Беларуска - укражсшя, 
як i беларуска - руск!я ni- 
таратурныя сувяз!, сягаюць 
у глыбгню стагоддзяу. Ад- 
нак толью сто гадоу назад 
пачалося ix навуковае да- 
следаванне. Нямала 3pa6ini 
дарэвалюцыйныя вучоныя: 
яны заклал1 трывалы пад- 
мурак беларус1стык[ на Ук- 
раше i украшктыю — у Бе
ларусь Прыгадаем хаця б 
працу украшца I. Свякцщ- 
ката «Адраджэнне беларус- 
кага пкьменства» i артыку- 
пы М. Багданов1ча «Гал1ц- 
кая Русь», «Угорская Русь», 
«1. Франко», «Ул. Самшлен- 
ка» i шш. I усё ж толью у 
гады Савецкай улады разам 
з роскв1там нацыянальных 
культур i наладжваннем 
цесных мЕжрэспублшансюх 
культурных сувязей дасле- 
даванне беларуска - украш- 
скага лкаратурнага узаема- 
дзеяння набывае небывала 
шырою, планамерны харак- 
тар. Асабл1ва шмат зробле- 
на у пасляваенны час: па гэ- 
тай тэме з'яв1лкя дзесятю 
навуковых публжацый, KHir, 
абаронены адна доктарская 
(П. П. Ахрыменкам] i дзве 
кандыдацюя дысертацьн 
(Э. М. Мартынавай i Т. В. 
Кабржыцкай).

Важнай падзеяй азнамена- 
ван 1969 год: у Гомельсюм 
ун1верс1тэце адбылася Пер
шая навуковая канферэн- 
цыя па вывучэнню беларус
ка - украшсюх лкаратурных 
i фальклорных сувязей. Ня- 
гледзячы на тое, што кан- 
ферэнцыя была першай, па 
сутнасщ арган!зацыйнай, 
яна унесла в1давочнае 
ажыуленне у працэс м1ж-

рэспубл1канск1х культурных 
кантаАтау.

I вось — Другая канфе- 
рэнцыя. Яка праходзша 
29— 30 верасня 1972 года у 
Львове — горадзе, дзе, 
уласна, i заснавалася спе- 
цыяльнае вывучэнне бела
руска - украшсюх лкара- 
туриых сувязей. Канферэн- 
цыя прысвечана 50-годдзю 
утварэння Саюза Савецюх 
Сацыял1стычных Рэспубл1к. 
Гэтая акал1чнасць абумовша 
некаторую своеасабл1васць 
праблематык1 навуковых да- 
кладау i паведамленняу —■ 
амаль усе яны датычал! 
сувязей савецкага часу. За 
два дж выступша дваццаць 
пяць вучоных з Львова i Го
меля, Мжска i Жытом1ра, 
Нежына i Палтавы, Гродна i 
Чарнауцоу, Kieea, Слуцка, 
Роуна i некаторых шшых 
yKpaiHCKix i беларусюх га- 
радоу. 3 цжавасцю был1 вы- 
слуханы даклады прафеса- 
ра Гомельскага ужвератэта 
П. П. Ахрыменю «Пстарыч- 
ная абумоуленасць i значэн- 
не украшска - беларусюх ni- 
таратурных узаемасувязей», 
дацэнта Львоускага ушвер- 
С1тэта iMB I. Франко I. А. 
Дзенкюка «Тыпалапчныя 
сувяз1 у сучаснай украшскай 
i беларускай навел1стыцы», 
навуковага супрацоужка 1н- 
стытута л1таратуры АН БССР 
Э. М. Мартынавай «Шау- 
чэнка на беларускай мове», 
старшага навуковага супра
цоунжа 1нстытута лкарату- 
ры АН УССР Л. М. Кавален- 
Ki «Андрэй Малышка i бе- 
ларуская лггаратура». Няма- 
ла новых, часам нечаканых 
фактау i наз1ранняу змя- 
шчал| у сабе выступленн1 
дацэнта Нежынскага педш- 
стытута Г. Я. Нядзелью 
«Франщшак Багушэв1ч на 
Украже», навуковага супра
цоужка 1нстытута педагопю 
Мшктэрства асветы БССР

М. В. Кабржыцкай «В. А. Су- 
хамлжсж i Беларусь», да
цэнта Харкаускага ушверсЁ- 
тэта У. А. Дарашэню «Паэ- 
з!я А. Куляшова ва украж- 
скгх перекладах», настауж- 
ка са Слуцка Р. М. Радчан- Ki «Альгерд Абухов!ч i Пят- 
ро Карпов1ч», старшага вы- 
кладчыка Львоускай кансер- 
ваторьн Р. П. Зарыучак 
«Слова Лес1 Укра1нк1 у бе- 
ларуск1м гучанж».

Ад БДУ !мя У. I. Ленша 
на канферэнцьн з даклада- Mi выст'/nini супрацоужю 
кафедры беларускай лка- 
ратуры прафесар А. А. 
Лойка («Маладая беларус- 
кая i укражская паэз!я 60-х 
гг.»), дацэнты К. Р. Хром- 
чанка («Беларуска - украж- 
ск1я лкаратуркыя сувяз1 
20-х гг.») i аутар гэтых рад- 
коу («Макс1м Танк на ук
рашскай мове»), Трэба ска- 
заць, што на гэтай ужвер- 
сЕтэцкай кафедры даспеда- 
ванню беларуска - yKpaiH
CKix лкаратурных сувязей 
удзяляецца значная увага. 
Каб пераканацца у гэтым, 
варта разгарнуць KHiri пра- 
фесара М. Р. Ларчамю «Сла
вянская супольнасць», док- 
тара ф!лалаг!чных навук 
С. X. Александров!ча «Ста- 
poHKi братняй дружбы», 
працы !ншых супрацоужкау 
кафедры. Для студэнтау ар- 
гажзаваны ceMiHap па бе- 
ларуска-украшсюх узаема- 
сувязях, украшскай лкара- 
туры адведзена пераваж- 
ная колькасць гадзш у кур
се лггаратур народау СССР, 
што чытаецца на фшалапч- 
ным факультэце,

Творчасць yKpaiHCKix
шсьменншау становщца ня- 
рэдка тэмай дыпломных ра
бот выпускншоу фшфака. 
Усё тэта цалкам вытлумач- 
вае з’яуленне даклада «Ук- paiHicTbiKa у EenapycKiM уж- 
вератэце», з як!м выстушла

ДРУЖБЕ ЛГГАРАТУР
на канферэнцьн дацэнт 
Львоускага ужверскэта 
Л. !. МЕшчанка. Прыемна 
было пачуць, што ужвера- 
тэцк!я вучоныя не тольк! да- 
следуюць псторыю лкара- 
турнай дружбы двух савец- 
Kix народау, але i унссяць 
сам! важк! уклад у яе ума- 
цаванне i развщцё. Так, 
А. Лойка, Н. TineBin i !ншыя 
перакладаюць на беларус- 
кую мову творы yKpaiHCKix 
nicbMeHHiKay. У той жа час 
вершы i апавяданж некато
рых nicbMeHHiKay - выклад- 
чыкау Белдзяржун!верс!тэта 
(I. Навуменю, А. Лойк!, 
Н. rineBina) перакладзены 
на украЁнскую мову, цёпла 
успрыняты yKpaiHCKiM чыта- 
чом. Шкада, што не было 
прачытана аналапчнага да
клада, прысвечанага бела- 
русктыцы, у Львоуск1м yHi- 
верс!тэце, як! разам з 1н-

стытутам грамадсжх навук 
АН УССР арган!завау кан- 
ферэнцыю. Як вядома, на 
кафедры укражскай niTapa- 
туры ун!верс!тэта мямала 
зроблена па даследаванню 
i caMix сувязей, i беларус
кай лЁтаратуры у прыват- 
насц). Дарэчы, загадчык ад- 
дзела лкаратуры 1нстытута, 
палю прыхшьнж i знауца бе
ларускай лкаратуры дацэнт 
Ф. М. Небарачок, BKi быу 
галоуным арган!затарам i 
душой канферэнцы!, да 
апошняга часу узначальвау 
тэту кафедру. Безумоуна, 
даклад пра здабытж львоу- 
ск!х беларусктау будзе 
стаяць у праграме адной з 
наступных канферэнцый, 
як!я вырашана арган!зоу- 
ваць праз кожныя два гады. 
«Матэрыялы» Першай i «Тэ- 
з!сы дакладау» Другой кан
ферэнцый, ШТО ВЫЙШЛ1

асобным! брашурам!, пада- 
гульняюць ужо зробленае, 
скЁроуваюць пошук! вучо- 
кых на даследаванне новых 
праблем.

Львоуская «залатая во- 
сень» на тэты раз падвяла: 
!мжау дождж, было холад- 
на. Але жякая непагадзь не 
магла астудзщь той целлы- 
Hi сапрауднай братэрскай 
дружбы, якая панавала на 
канферэнцы!, якая вось ужо 
пяцьдзесят гадоу яднае у 
адну сям'ю усе народы Са
вецкага Саюза, у тым niKy 
украЁнскЁ i беларускь

В. РАГОЙША, 
дацэнт кафедры 

беларускай лггаратуры.

НА З Д Ы М К У : удзельшк1 
канферэнцьи каля помшка 
выдатнаму украшскаму 
тсьменншу 1вану Франко 
(Львоу).

Н1ЖНАР0ДНЫ ДЗЕНЬ СТАНДАРТЫЗАЦЫ1

14 кастрычшка у нашай краше i у мнопх KpaiHax свету шырока адзмачаецца АИжнародны дзень стандар- тызацьй.Няма такой сферы дзей- naciti, дзе можна было б абысщся без стандартыза- цъп. Сталь i ткан in а, вуч- нёуск1я cmbiTKi i абутак, тэ- лев1зары i станк1 —• на усё ёсць дзяржауныя стандарты, выкананне як1х гаран- туе безадказную службу i высокую якасць вырабау.Партыя i урад надаюць важнее значэнне разв1ццю стандартызацьй у нашай краше. Звыш 17 тысяч ГОСТау, а таксама некальш дзесяткау тысяч рэспубль канск1х i гал1новых стандар- тау рэгламентуюць выпуск ycix важнейшых в1дау пра- дукцьп. У нас пастаянна стандартызуюцца новыя вн ды прадукцьп, планамерна
Секция турызму-альшшз- 

му Б Д У  нядауна падрыхта- 
вала справаздачу аб летшм 
перыядзе работы. Сёлета 
30 членау секцьи набивала 
ij альтшсцтх лагерах Кав
каза. 3 ix два чалавеы ат- 
рымал1 dpyei разрад з псра- 
вышэннем, три —  dpyei 
разрад, 10 чалавек перавы- 
сыа трэц1 разрад.

пераглядаюцца i абнауляюц- ца паказчыы дзеючых стан- дартау. Упершыню у све- це распрацоуваюцца цэлыя комплексы, Ыстэмы узаема- звязаных стандартау, пры дапамозе як1х эфектыуна вы- рашаюцца народнагаспадар- чыя задачы.Так, укараняемая цяпер АдзЙ1ая с1стэма канструк- тарскай дакументацьп(АСКД) — з ёй ужо пачал! знаём1цца студэнты вну крашы — дазваляе амаль на трэць зменшыць час рас- працоук1 новых вырабау, ак- тыуна садзейнЁчае павышэн- ню якасц1 прадукцьп.Зиачны эканам1чны эфект прынясе распрацоуваемая у цяперашн1 час Адзшая ci- стэма тэхналапчнай пад- рыхтоук1 вытворчасщ(АСТПВ), якая рэзка ска- роц1ць тэрм1ны асваення новай тэхн1к1,Праграма па ушфшацьп, якая здзяйсняецца у гал1не машынабудавання, дазво- л1ць перайсщ да выпуску стандартных узаемазамя- няемых вузлоу i дэталей ма- шын у межах раду гал1н вытворчасц1. Распрацоук1 у гал1не клас1ф1кацьи i кадзп равання тэхн1ка - эканам!ч-
13 спартсменау у гэтым 

сезоне пакарыл1 сваю пер
шую вяршыню. 18 дзён на 
вышыш 3.700 мет pay М. Яу- 
менчыкау, У. Cipopm, 
Я. Щткш, А. Раготнер вял1 
наз1ранне на маршруце шо- 
стай катэгорьи складанаац 
на вяршыню Чатын.

Альпшсты ушверсНэта 
зрабш  перавальныя пахо-

най шфармацьп забяспе- чаць адзшую «мову» для аутаматызаваных сштэм Ki- равання (АСК) на ycix уз- роунях прадпрыемства, га- лшы народнай гаспадарк! у цэлым.Гэтыя Дстэмы цесна звя- заны i дапауняюць адна другую. Яны поунасцю ахо- пяць усе асноуныя этапы вытворчасц1 — ад рэал1за- цьп канструктарскай заду- мы да эксплуатацьп гатова- га вырабу.Роля стандартызацьй, ад- иак, не абмяжоуваецца ра- шэннем чыста унутраных народиагаспадарчых праблем. Яна садзейн1чае разв1ц- цю м1Жнароднага супрацоу- ьпцтва у гал1не навуш i тэх- Hiici, стварае спрыяльную глебу для устапаулення знешнегандлёвых сувязей.Савецю Саюз актыуна удзельгнчае у рабоце па- стаяннай KaMicii СЭУ па стандартызацьй. СССР — член Еурапейскай аргашза- цьи па кантролю якасщ, Д'Ижнароднай арган1зацьп па стандартызацьй, адной з самых буйных аргашзацый, яюя распрацоуваюць м1жна- родныя стандарты. Тэта
ды, у час .нюх бьш  выву- 
чаны раёны Цэнтральнага i 
Заходняга Кауказа, складзе- 
ны anicanni перавалау i 
ix картасхемы. Яны спатрэ- 
бяцца на другое лета тым, 
хто пажадае адправщца ij 
падарожжа па Кауказу.

Гэты навучальны год пры- 
вёу у секцию каля 30 но-

дзеинасць дазваляе атры- маць каштоунейшую шфар- мацыю, якая плённа выка- рыстоуваецца на ycix участках нашай народнай гаспа- дарк!.Кола праблем, яюя выра- шаюцца сёиня з дапамогай стандартызацьй, надглычай вял1кае. Яно закраиае сферу дзейнасц! ycix без вы- ключэння людзей з вытворчасщ, ycix спецыялктау, яюя, натуральна, пав1нны мець для гэтага адпавед- ную падрыхтоуку.3 1972-73 навучальнагагода да вывучэния курса стандартызацьй прыступш студэнты ycix тэхшчных i SKanaMiHi-ibix вну кра1ны. Тэта, несумненна, будзе плённа уплываць на развщцё работ у гэтай галше.Адзначаючы важную ролю стандартызацьй, Савет Mi- HicTpay С СС Р  прыняу ра- шэнне аб правядзенгп у нашай Kpaine 14 кастрычшка 1972 года АИжнароднага дня стандартызацьй. Гэты дзень з'явщца аглядам ycix дасяг- ненняу i магчымасцей ай- чыннай стандартызацьй.
Прэс-цэнтр

Дзяржстандарта С С С Р .

вых членау. Вяршыш Кау
каза чакаюць ix, а пакуль— 
трэшроукц трэшроукй.. у 
спартыунай зале, у парку, у 
Pay6inax, дзе сцены былога 
касцёла адыгрываюць ролю 
природных вяршынь.

Т. 3 A C IM .

!АЗБУКА 
[ВУЛ1ЦЫ
S З а с та л к я  ззад у  пер-
■ шыя д ж  студэнцк'|х за- 
к  няткау. Прайшл1 першыя
■ хваляванн!, перш ыя кло- 
5 паты у сувяз! з пачаткам
■ навучальнага года. Вы , 
S  дараг1я сябры -студэнты ,
■ i асабл1ва ты я, хто пры- 
jjj ехау  у MiHCK з далёк1х
■ вёсак, канеш не ж , звяр- 
5 нул1 увагу на яго незвы- 
S  чайны па сваёй ш тэн ау- 
5 Hacni pyx.
S  Там у мы , работн1к! M i -
■ л1цьп, в1ншуючы вас з 
S  уступленнем  у вял!кае i
■ багатае уражанням1 сту- 
S  дэнцкае ж ы ццё, разу-
■ мею чы тое , што вы рых- 
5 тавал! сябе  да пазнання 
™ не тольк! цж авы х, але i 
S  цяж ж х ды сцы пл!н , рэка- 
g м ендуем  вам усё ж  для 
Я вывучэння... азбуку . Гэ- 
g та —  азбука ,, ад ведения 
Я ni няведання якой мо- 
g гуць залеж аць ж ы ццё i 
Я зд ар о уе  лю дзей . Тэта —  
g азбука вулщ ы . Прав1лы, 
Я як1я яна д ы ктуе , пав!нны 
g свята выконваць як пе- 
g ш аходы , так i вадз!цел'|. 
ш  Тэта —  правшы бяспек! 
g руху . Той, хто забывае 
m  ix, нярэдка становщ ца 
g ахвярай няшчасных вы- 
~  падкау.
5 Надзвычай тры вож ны м 
Я было становЁшча на вулР 
ш  цах i дарогах М ш ска у 
Я  м1нулым м есяцы . Сем - 
S  д зесят восем дарож на- 
■» транспартных здар энняу , 
ш  звыш ш асщ дзесящ  ране- 
g ных i пяць запн ууш ы х 
S лю дзей  —  такЁя сум ны я 
“  BbiHiKi верасня. Вжой 
Я усям у гэтам у у ш асщ дзе- 

сяцЁ працэнтах yc ix  вы- 
падкау был1 няуважл1- 

£  васць пеш аходау, не-

У КЛУБЕ ТУРЫ СТАУ-АЛЫ 11Н1СТАУ

асцярож насць ix, нежа- 
данне л!чыцца з закона- 
Mi вул!цы .

А ле  бывае i так, што 
чалавек паруш ае npaei- 
лы тольк! там у , што не- 
дастаткова добра ix ве- 
дае . Там у сёння мы пуб- 
л !куем  асноуныя патра- 
баванн!, прад 'яуляем ы я 
да пеш аходау на вул!цы .

С ам ае важнае i сам ае 
перш ае, што павшен зра- 
б!ць пеш аход перед ты м , 
як перайсц! вул!цу, тэта

—  пераканацца у поу- 
най сваёй бяспецы ; 
не пераходз!ць вулщ у 
перад нады ходзячы м  
транспартам ; быць асаб- 
niea асцярож ным пры 
абходзе транспартных 
ср о д кау i !ншых пера- 
ш код, яюя абмяжоу- 
ваюць агляд праездж ай 
чабтю;

—  пераходз!ць вул!цу 
(д ар о гу) пеш еходы павш- 
ны у м есцах , дзе  ёсць 
лш п або у к а з а л ь н т  пе- 
раходау , а д зе  ix ням а—  
на скры ж аваннях вулщ ;

—  пры наяунасц! пе- 
ш аходных тунэляу  трэба 
карыстацца тольк! iMi;

—  там , д зе  рух р эгулн  
руецца, выходз!ць на 
праездж ую  частку для 
пераходу вулщ ы  можна 
тольк! пры зялёны м  c ir-  
нале светаф ора, светаво- 
га указальн!ка або даз- 
валяючым ж эсце рэгул1- 
роуш чы ка;

—  пеш аходы , не пас- 
пеуш ыя закончыць пера- 
ход , пав!нны чакаць да- 
зваляю чага с!гнала на ся- 
р эд зш е вул!цы або на 
астр ауку  бяспек|‘ .
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