
ЧАГО толькі не гавораць 
пра студэнцкія экзаме

ны! I цяжка Ix бывав здаць, 
i легка. Двоечнік можа ат- 
рымаць выдатна, а выдат- 
я i к, здараецца, атрымлівае 
дрэнна. Усё тэта вы ведае- 
це добра, i размова пойдзе 
зусім аб іншым. Давайце 
паглядзім на студэкта ў 
час экзамена вокам старок- 
няга назіральніка. Разам 
надумаем, паразважаем.

Да экзамена засталося 
некалькі хвілін. Здаецца, 
ужо распытана аб усім у 
старшакурснікаў, хто-ніхто 
назапасіў шпаргалак. Толь- Ki ўсё роўна хвалююцца 
ўсе, бо кожная сесія — не- 
шта новае і непаўторнае. 
Тэта — rapa падручнікаў і 
канспектаў, бяссонныя но- 
чы (іх многа бывае, што б 
там ні гаварылі прыхільнікі 
рэжыму дня], а потым — 
тая хвіліна, калі ў залікоўцы 
з'яўляецца добрая адзнака, 
і ў цябе быццам крылы вы
р астаю т за спіной.

Ha дзвярах надпіс: «Ці- 
шэй! Экзамен!» У калідоры

кі, другая сядзщь уся чыр- 
воная і чэрціць нейкія фі- 
гуркі на лістку, трэцяя нер- 
вова папраўляе сваю су- 
кенку. Хлопцы трымаюцца 
мужна I незалежна. I толькі 
непрывычная паспешлі- 
васць у рухах і пачырванеў- 
шыя вушы выдаюць іх, як 
кажуць, «з галавой».

A светлавапосая дзяўчы- 
ка з кароткай стрыжкай да
лёка адсунула чысты лісток 
паперы, ледзь глянула на 
білет I зараз сядзіць, закі- 
нуўшы нагу на нагу. Відаць, 
аб нечым думае. Такія аль- 
бо ведаюць усё, альбо ні- 
чога.

Слухаючы адказ Люды 
Саковіч, так завуць дзяўчы- 
ну, я засумнявапася, што 
крымінальнае права — на- 
вука сухая і не вельмі ці- 
кавая. Правильная літара- 
турная ллова, умение разва- 
жаць і рабіць вызады, усё, 
чым так добра валодае Лю
да, дапамагалі гэтаму. Ha 
жаль, экзамен ёсць экза
мен. Крыху заблытаўся, і 
няма аднаго бала. Чацвёр-«ЦІХА! ЭКЗАМЕН!»

мнагалюдна. Хлопцы хо- 
дзяць узад і ўперад, дзяў- 
чаты збіпіся ў гаманлівую 
кучку.

У шумным студэнцкім на- 
тоўпе няцяжка згубіцца. 
Тут прымаюць за сваю. Пы- 
таюць аб нечым, штосьці 
раяць. Цікавы дыялог:

— Шпаргалак многа!
— He. Толькі адна. Ды і 

тэта не ведаю, ці спатрэбіц- 
ца.

А за дзвярыма з грозным 
надпісам цішыня. Ледзь- 
ледзь даносіцца калідорны 
гул. Сёння прафесар I. I. 
Гарэпік і яго асістэнт А. У. 
Баркоў прымаюць у Il кур
са юрфака экзамен па кры- 
мінальнаму праву. Адказвае 
Юра Ігнатаў. Адказвае 
ўпэўнена, правіпьна. Вунь 
як згодна ківае ўвесь час 
галавой Іосіф Ісакавіч i 
добра ўсміхаецца Апяк- 
сандр Уладзіміравіч. Ну, 
хай сабе адказвае, а мы ў 
тэты час паназіраем за ін- 
шымі.

У чакальнай позе сядзіць 
Таня Арцем'ева. Яна ўжо 
даўно падрыхтавалася i ra- 
това сарвацца з месца як- 
раз у тую хвіліну, як толькі 
Юра забярэ са стала сваю 
заліковую кніжку. I Тамара 
Сідоранка ўжо не піша ні- 
чога на сваім пістку, а ся- 
дзіць, гледзячы некуды ў 
адну кропку. Цікава, аб 
чым яна думае, з можа, 
проста паўтарае пра сябе 
параграфы пэўных статутаў!

Цяжка што-мебудзь прад- 
бачыць. Здаецца, вельмі 
ўжо бойка гаварыла аб зна- 
чэнні савецкага крыміналь- 
нага права Таня Арцем'ева. 
Так што мне, неспецыяпіе- 
ту, часам нават i зразумець 
было цяжка. Але дапусціла 
некалькі памыпак. I ў выні- 
ку — топькі добра. Тамара 
Сідоранка ледзь паспела 
зачыніць за сабой дзверы, 
як прагучала яе звонкае i 
шчаслівае: «Ура! Пяцёрка!»

Радуюцца ўсе аднолька- 
ва, хвалюецца кожны па- 
свойму. Дзяўчаты не ўме- 
юць хаваць сваё хваляван- 
не: адна грызе кончык руч

ка... I марапьнае задаваль- 
ненне ад таго, што твае ве
ды застаюцца пры табе.

Атрымалі выдатна Люда 
Гапухава, Марына Бурдзі- 
віцкая і яшчэ некапькі чз- 
лавек, якія ішлі за імі. Усе, 
хто састаўляе, так называе
мы «ўдарны батальён». Ta- 
к!я «батальёны» ёсць у кож- 
най трупе. Яны адказваюць 
заўсёды першыя, атрымлі- 
ваюць свае пяцёркі, а по
тым, у залежнасці ад харак
теру, альбо бягуць перажы- 
ваць сваё шчасце ў адзіно- 
це, альбо застаюцца i кан- 
сультуюць усіх, хто ні па- 
просіць. Люда Саковіч, да- 
рэчы, засталася ля аўдыто- 
рыі № 47 аж да самага ве- 
чара

Вось ужо і «ўдачкі» пай- 
шлі, нават дзве двойкі ёсць. 
Экзамен ідзе к канцу.

Дзіўныя людзв гэтыя 
троечнікі. Усё нечага ча- 
каюць, на нешта спадзяюц- 
ца. Цэлы дзень стаяць пад 
дзвярыма, каб зайсці толь- 
ici вечарам, добра-такі пат- 
рапаўшы сваю червовую сі- 
стэму. Хаця чаму толькі 
троечнікі!!

— Антон, ты яшчэ не зда- 
ваў!

— Не.
— Ідзі, чаго ты мучышся! 

Ты ж выдатнік.
А Антон у тэты час сутар- 

гава гартае падручнік, не
шта пытае і зноў гартае.

Дзяўчаты ля акна чака- 
юць сяброўку.

— A ўсё ж добра ён пры- 
мае.

— Галоўнае, аб'ектыўна.
— I не вышуквае слабых 

месц.
Даўно апусцелі калідоры. 

Толькі сіратліва засталіся 
ляжаць на падаконніках за
бытый падручнікі і канспек- 
ты. Іосіф Ісакавіч падво- 
дзіць вынікі:

выдатна — 14
добра — 9
здавальняюча — 9.
У цэлым падрыхтоўка ня- 

дрэнная. Ну, а тыя, хто пад- 
леньваўся, атрымалі па за
слугах. Экзамен ёсць экза
мен.

Л. ПЕРАСЫПКІНА.

Пяцікурснікі рускага аддзялення філалагічнага фа- 
культэта ўважліва слухаюць доктара філалагічных на- 
вук С. X . Александровіча, які праводзіць консультацию 
па курсу літаратуры народаў С С С Р . Можа менавіта 
гэтая консультация дапаможа камусьці з ix на экза
мене?
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У дні, калі савецкі народ і ўсё прагрэсіўнае чала- вецтва шырока адзначалі 50-годдзе ўтварэння Саюза ССР, мы асабліва ясна ба- чылі велізарныя поспехі ў развіцці шматнацыяналь- най савецкай культуры. Прысуджэнне Дзяржаўных прэмій БССР новаму атра- ду творцаў беларускай лі- таратуры і мастацтваўспрымаецца працоўнымі рзспублікі як значная і ра- дасная падзея.Сярод новых лаўрэатаў Дзяржаўных прэмій БССР і прафесар нашага універсі- тэта, пісьменнік і літарату- разнаўца Іван Якаўлевіч Навуменка.Іван Навуменка вядомы чытачам сваімі аповесцямі, апавяданнямі, раманамі, а таксама літаратуразнаўчы- мі работамі. Поспехі літа-

ратурнай і навуковай дзей- насці Івана Навуменкі ад- значаны выбраннем яго членам - к а р эспандэнтам Акадэміі навук БССР. У апошнія гады яго твор- часць узбагацілася дзвюма новымі кнігамі: «Янка Купала. Духоўны воблік героя» і «Якуб Колас. Ду- хоўны воблік героя». Кнігі гэтыя, напісаныя ў выніісу глыбокага вывучэння спад- чыны двух вялікіх паэтаў, склалі новую значную ста- ронку сучаснага беларус- кага літаратуразнаўства і ўнеслі шмат каштоўнага ў асвятленне праблемы ду- хоўнага вобліку героя ўтворчасці Янкі Купалы іЯкуба Коласа. За гэтыя работы Івану Навуменку і прысуджана Дзяржаўная прэмія БССР імя Якуба Ko-JIcLCä.

П РА Л ЕТА РЫ І УС1Х КРАІН , Я Д Н А Й Ц ЕСЯ !

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, М ЯСЦ КО М А, КАМІТЭТА КАМ САМ ОЛА I ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА О РД ЭН А  П РАЦ О УН АГА Ч Ы РВ О Н А ГА  СЦ ЯГА  ДЗЯРЖ АУН АГА УН ІВЕРСІТЭТА  ІМЯ У. I. Л ЕН ІН А

Бюро ЦК ЛКСМ Белару- сі, разгледзеўшы прадстаў- ленні абкомаў, гаркомаў, райкомаў ЛКСМБ, твор- чых саюзаў БССР, вучоных і навукова-тэхнічных саве- таў навуковых устаноў, вышэйшых навучальных устаноў, рашэнні журы, пастанавіла прысудзіць прэмію Ленінскага камса- мола рэспублікі за 1972 год у галіне навукі Тка- чову Валянціну Дзмітрые- вічу, доктару фізіка-матэ- матычных навук, загадчы- ку кафедры паўправаднікоў Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У. I. Лені- на, члену савета маладых вучоных пры ЦК ЛКСМ Бе- ларусі за дыкл работ «Да- следаванне радыяцыйных дэфектаў у паўправадні- ках».

— Работа над тэмай «Радыядыйныя дэфекты ў паўправадніках» пачалася ў 1960 годзе ў фізічным інстытуце імя П. М. Лебе- дзева, —  расказвае Валян- дін Дзмітрыевіч.— Яна.даз- валяе вывучыць новыя ўласцівасці (электрычныя, аптычныя, фотаэлектрыч- ныя і іншыя) паўправадні- коў. Наколькі плённай з’яўляецца гэтая праца, га- ворыць той факт, штотоль- кі выпускнікамі універсі- тэта абаронена 10 канды- дацкіх дысертацый у гэтым напрамку.Своеасаблівым прызнан- нем работы кафедры з'яві- лася тое, што I Усесаюзны сімпозіум па радыяцыйных дэфектах у паўправадніках

адбыўся ў верасні мінулага года ў нашым універсітэце. Зараз работу працягвае ад- дзел фізікі і тэхнікі паў- праваднікоў у навукова- даследчым інстытуце пры-

кладных фізічных праблем БДУ.Мы рады павіншаваць нашых лаўрэатаў і пажа- даць ім новых творчых по- спехаў.

Фота Д. Чаховіча.
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Ba універсітэцкай чытальнай зале.Фота Д . Чаховіча.

I СЕСІЯ НАБРАЛА ТЭМП
Оля Ярута не толькі добра вучыцца, яна—леп- 

шая спортсменка факультэта. Да яе парад варта 
прыслухацца не толькі перша курснікам.

I «Экзамены, экзамены, добрая пара»! У  тэты час студэнт можа спаць, колькі яму хочац- ца, хадзіць у любы час у кіно, эле i працаваць яму даводзіцца I  часта ўдвайне.У  корпусе нашага факультэта •  цяпер цяжка сустрэць хоць бы
Ігрупу студэнтаў, калі няма экзамена ці кансультацыі, затое ў чытальнай зале цяжка знайс- ці свабоднае месца. Чытальныя
Ізалы перапоўнены... Сесія. А да яе трэба аднесціся з поўнай сур’ёзнасцю. Тое, што ты ўпус- ціў у навучальным годзе, што некалі пакінуў на больш позніI час, цяпер пара иавярстаць, усе веды прывесці ў пэўную сістэму, разлажыць па паліцах і паспяхова здаць экзамены.
І

Хочацца даць параду нашым першакурснікам. У іх жа гэта першая сесія, самая хвалюю- чая і адказная. Галоўнае —

рэжым дня. Пад’ём усё ж лепш рабіць у адзін і той жа час і не ў 10.00, а ў 7 або ў 7.30. He трэба сядзець па ночах. Рацыянальна выкарыста- ны час днём не прымусіць вас адрываць час ад сну. Асабліва гэта адносіцца да апошняй но- чы перад экзаменам. Трэба добра выспацца, каб мозг ад- пачыў. У дзень, калі вы здадзі- це экзамен, адпачывайце.Харчаванне павінна быць трох-, чатырохразовым, паўна- цэнным, багатым вітамінамі.Яшчэ адна парада тым, хто займаецца ў спартыўных сек- цыях. Не кідайце заняткі. Яны вам дапамогуць захаваць добрав самаадчуванне, лепш рых- тавацца да экзаменаў.У  нас у інтэрнаце № 4 усё зроблена для таго, каб умовы падрыхтоўкі да экзаменаў бы- лі самымі спрыяльнымі. Для

заняткаў выдзелены дзве чы- J тальныя залы. Каб не траціць J многа часу на прыгатаванне  ̂ежы, у буфеце арганізаван про- J даж гарачых страў, тут можна J добра паесці. Нам застаецца  ̂падзякаваць рэктарату, нашаму { каменданту У. I. Сцяпанаву за J тыя ўмовы, якія створаны для  ̂студэнтаў у інтэрнаце. ^I ў вучэбным корпусе ўсё  ̂падпарадкавана сесіі. У любой J аўдыторыі можна спакойна J займацца. Гэтым карыстаюцца J тыя студэнты, якія любяць J рыхтавацца да экзаменаў  ̂удвух або групамі. iI пачатак сесіі быў паспяхо-  ̂вым. Прааналізуем, напрыклад, J здачу залікаў на V  курсе. Без J зрываў прайшлі пяцікурснікі  ̂заліковую паласу. Заслугоў- $ ваюць пахвалы грунтоўныя і J глыбокія веды па спецкурсах  ̂студэнтаў Генадзя Вынаева, $ Ірыны Якаўлевай, Васіля Гра- J чухі, Святланы Бабіч, Марыі J Козел і іншых.Сесія набрала тэмп. Выдат- J нага фінішу! JО. Я РУТА, \(студэнтка V курса J біялагічнага факультэта.
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ПАСПЯХОВЫ
П А Ч А Т А К

— Колькі? Колькі? Я к і б ілет  
вы цягнўў?

He паспелі зачы ніцца дзверы , 
як ад накурсн ік і абступіл і сяб- 
ра. П ачатак бы ў добры — вы- 
датная ад знака. Яна падняла  
настрой усёй III трупе III курса  
ф ак у л ь тэта  ж ур н ал істы к і. Э к за
мен па беларускай  л ітаратуры  
здалі без троек.

— Наша тр упа заняла другое  
месца ў  конкурсе акадэм ічны х  
труп ун ів ер сітэта , — гаворы ць  
кам сорг Валодзя С кульбед аў.— 
Вядома, аддаваць гэта е  месца  
другім  не зб іраем ся, а расці 
яш чэ можна.

Тэты  эк за м е н —таксам а крок  
уперад. Сваю  ац энку ведам 
сту д эн та ў  дае вы кладчы к Ры- 
гор М іхайлавіч Сем аш кевіч:

— Трэцяя тр упа п ак ін ула  
найлепш ае ўр аж анне. Прыемна  
адзначы ць, ш то многія с ту д эн 
ты імкнуцца ведаць больш, чым 
патрабуе праграм а, цікавяцца  
сучасны м  л ітаратурны м  жыц- 
цём р эсп уб л ік і. Г эта  Люда Цім- 
чанка, Там ара Скараход, Ула- 
дзімір С уб ат, Уладзім ір Скуль- 
бедаў.

Трупа здала экзамен без тр о
ек. Тэты яе поспех — будзем  
спадзявацца — не адзіны ў  зі- 
мовай се сіі.

I. КУЗН ЯЦ О У, 
студ эн т.НАША МЭТА -  ДОБРА ВУЧЫЦЦА

У  будучых 
сшудэнтаужурналістыкі. Сам пад- рыхтавацца добра не змог, атрымаў тройкі 1 не прайшоў па конкурсу. Цяжка сказаць, што абу- мовіла выбар гэтага факультэта, але адзін з фак- тараў — гэта любоў да мастацкага слова.
Уладзімір С А С , біяла- 

гічны факультэт:—- У  школе захапляўся біялогіяй. Але для ажыц- цяўлення школьнай мары •— паступіць на біяфак універсітэта —■ 1 ў мяне таксама не хапіла бала. I нават працуючы слеса- рам, лічыў біялогію самай цікавай навукай. Ну, а з прафесій мне падабаецца прафесія настаўніка.— Раскажыце пра свае першыя ўрашанні аб ву- чобе, і некалькі слоў аб тым, як вы ўяўляеце сваю будучую прафесію.
3. ГА Й Д У К :— Прынялі мяне добра. Жыву ў новым інтэр- наце на Кастрычніцкай вуліцы. Застаецца адно—- выдатна вучыцца.

У  цэлым нейкае ўяўленне ад будучай пра- фесіі ёсць. А  больш па- знаёміцца з ёй, мне здаец- ца, нам яшчэ дапамогуць »студэнты матэматычнага факультэта. Хоць, праў- да, аб такіх сустрэчах мы яшчэ толькі марым. Але хочацца верыць, што знойдуць старшакурснікі час заглянуць i да нас, расказаць аб традыцыях факультэта, асаблівасцях вучобы.
Л . Ш Ч А Р Б ІН :— Вучоба на падрых- тоўчым аддзяленні — мой першы крок да ажыццяў- лення мары — стаць пад- рыхтаваным журналістам. Ш лях да гэтага адзін — веды.Прафесія журналіста для мяне самая патрэбная i самая лепшая.

У . С А С :•— Вучоба цяжкая, як 1 ўсякая праца. Цікавая, як любімая справа.3 працай настаўніка, вядома, знаёмы... Думаю, цікавыя сустрэчы са сту- дэнтамі біяфака ў нас на- перадзе. Добра б ведаць, як яны плануюць свой працоўны дзень, выкарыс- тоўваюць вольны час?
I. К А В А Л Ь Ч У К , 

студэнт журфака.

Больш 170 слухачоў займаюцца на падрыхтоў- чым аддзяленні БДУ. Усе яны, вядома, хочуць стаць студэнтамі. A  цікава, што абумовіла выбар факультэта?
Зіновій Г А Й Д У К , матэ- 

матычны факультэт:— Пасля заканчэння школы паступаў у Mari- лёўскі машынабудаўнічы інстытут. Не прайшоў па конкурсу. Да прызыву ў Армію працаваў мулярам на будаўніцтве. Цяга да матэматыкі i школьная мара паступіць у тэхніч- ную вну 1 прывялі мяне на падрыхтоўчае аддзя- ленне. Ёсць i яшчэ адно жаданне: вучыцца на фа- г:ультэце прыкладной ма- тэматыкі.
Леанід Ш Ч А Р Б ІН , фа

культэт журналістыкі:— У  1968 годзе закон- чыў двухгадовае тэхніч- нае вучылішча, а годам пазней — школу рабочай моладзі. Працаваў на за- водзе. Тады, можна сказаць, і зрабіў першыя кро- кі ў журналістыку, пачаў пісаць у раённую газету, сваю заводскую.3 Арміі прыйшоў у маі мінулага года, спрабаваў паступіць на факультэт

Чым закончыцца гэтая сустрэча экзаменатара са студэнтам? Яшчэ адно, апош- 
няе пытанне задав студэнту III курса А. Казакевічу выкладчык кафедры крымі- 
нальнага працэсу А. Т. Арэшка. Фота Д . Чаховіча.
ШТО

ТАКОЕ
ПЕДАТРАД

Галоўным пытаннем чар- говага пасяджэння камітэта камсамола універсітэта была работа педатрадаў у до- макіраўніцтвах горада. Валодзя Галубовіч, кіраўнік шэфскага сектара, расказаў аб тым, што ўжо зроблена.На падставе рашэиня ГК ЛКСМ Б ва універсітэце створаны педагагічныя ат- рады, да 30 чалавек у кожным, для работы ў домакі- раўніцтвах №№ I, 2, 3, 4, 5, 6 Цэнтральнага раёна і ін- шых. Отудэнты арганізуюць пры домакіраўніцтвах роз- ныя гурткі, працуюць з пад- леткамі, якія значацца ў спі- се дзіцячага . пакоя міліцыі.

Асабліва добра працаваў педатрад гістарычнага факультэта на вуліды Фабры- цыуса. Студэнты поўнасцю абсталявалі і аформілі дзі- цячы пакой, фоталабара- торыю і піянерскі пакой па вуліцы Камсамольскай.Дык што ж такое пед- атрад, якую ролю адыгры- вае ён у жыцці дзяўчынак і хлопчыкаў нашага горада? Аб гэтым добра сказала Клаўдзія Іванаўна Папова, член партбюро домакіраў- ніцтва № 1, якую запраоілі на пасяджэнне камітэта камсамола.— Работа з падлеткамі— 
(Працяг на 3-й стар.).

ПАНЯДЗЕЛАК -  ДЗЕНЬ ЦЯЖКІПанядзелак, 15 студзеня. Калідоры геаграфічнага факультэта. Натоўпы ля дзвя- рэй. Знаёмыя «экзамена- цыйныя» выразы твараў: «Ну, як?» Сесія...Варта трапіць у гэты на- электрызаваны натоўп, як сам пачынаеш хвалявацца.Першакурснікаў пазнаеш адразу. Яны хвалююцца без аглядак на саліднасць, як зусім нядаўна хваляваліся на выпускных і уступных. У ix няма «ветэранаў- скага» спакою чакання i стрыманасці старшакурсні- каў. I, здаўшы, радуюцца так, як можа радавацца толькі першакурснік, атры- маўшы сваю першую адзнаку ў сценах вну.Ля дзвярэй 21-й аўдыто- рыі шапацяць старонкі пад- ручніка па гісторыі КПСС.— Страшна?— Кажуць, Надзежда Паўлаўна добра прымае.

Каму не вядома ўсемагут- насць гэтага «кажуць» у дні сесіі! «Кажуць, спісаць можна...». «Кажуць, двойкі ставіць, дапытвае па паўга- дзіны кожнага». 1 адпавед- на гэтым «кажуць» ці кры- ху падымаецца, ці, наадва- рот, падае настрой перша- курсніка.Дзверы выпускаюць чар- говага шчасліўца. Чатыры балы. Потым яшчэ аднаго. Пяцёрак нешта даўно не было. Прагледзеўшы апош- ні раз канспект і лагартаў- шы падручнік, заходзіць у аўдыторыю чарговы студэнт. Трэцяя трупа першага курса працягвае здаваць.A ў тэты час паверхам вы- шэй ля дзвярэй 45-й аўдыто- рыі гавораць аб кембрыйс- кім перыядзе, берагавой эрозіі, геасінкліналі. Чацвёр- тая трупа хвалюецца крыху больш. Прадмет не з лёгкіх, да таго ж аб Дзмітрыю Mi-

хайлавічу Каруліну «кажуць», што ён строгі эк- заменатар. Вунь якое ажыў- ленне сярод студэнтаў, Kani на яго месца за экзамена- тарскі стол села Рэгіна Усе- валадаўна Гілевіч. «За-ходзьце хутчэй, пакуль там Рэгіна Усеваладаўна, потым горш будзе...» — раяць ста- роннія, балельшчыкі.А за дзвярыма з табліч- кай «Кабінет геалогіі» ўсё не так страшна, як здаецца.Дзмітрый Міхайлавіч з той катэгорыі экзамената- раў, па тварах якіх студэнту нельга меркаваць аб сва- ім лесе. Часам можа здац- ца, што ён амаль не слухае адказ. Але варта недзе за- блытацца, нават не так вы- мавіць тэрмін, i ён робіць заўвагу. Прыемна было слу- хаць адказ Л. Собалевай, прыемна ставіць ёй выдат- ную адзнаку. А вось адказ М. Барысенкі зусім слабы.

Наводзячыя пытанні не вы- ратоўваюць. Відаць, што Дзмітрыю Міхайлавічу не хочацца ставіць нездаваль- няючую адзнаку. Дапускаю- чы, што гэтая тэма не за- помнілася студэнту, задае пытанні па другой. Але вы- нік такі ж. Непрывычна спакойна i будзённа гучыць страшная фраза: «Сустрэ- немся ў другі раз».Тым часам у аўдыторыі № 21 Надзежда Паўлаўна Хрыпко закрывав апошнюю заліковую кніжку. Цікава, якое ў яе ўражанне ад экзамена?— Увогуле — трупа ся- рэдняй паспяховасці. Яна i на семінарскіх запятках асабліва не вылучалася. Але гэта нічога, што толькі адна выдатная адзнака. Чац- вёркі у студэнтаў на сён- няшнім экзамене моцныя.Вось што змясціла ў сабе сёння экзаменацыйная веда- масць: 1 выдатная адзнака, 17—добрых, 6 — здавальня- ючых, 2 — нездавальняю- чыя. Зразумела, што гэты вынік асабліва радаваць не можа.

— Першы ж курс. I m цяжка адвыкнуць ад школьных прыёмаў адказаў i пад- рыхтоўкі. Тут большы аб’ём матэрыялу, больш трэба працаваць самастойна. Тое, што гісторыя КП СС не спецыяльны для факультэта прадмет, — не апраў- данне. Тыя, хто атрымаў дрэнную адзнаку па гісто- рыі КПСС, не зусім паспяхова здаюць спецыяльныя прадметы. I наадварот.Сапраўды, напэўна ж не выпадкова ў залікоўцы А. Кашынскага ўжо дзве пяцёркі. С. Краўцова, Т. Kpa- товіч i А. Кондрат адноль- кава добра здалі і агульнае землязнаўства і гісторыю КПСС.Надзежда Паўлаўна не першы год прымае экзамен у першакурснікаў. Па вопы- ту ведае, што такія адзна- кі — «гэта не страшна».— На другім курсе вы- нікі заўсёды лепшыя. Пер- шакурснікі прывыкнуць да патрабаванняў вну, ім будзе лягчэй разбірацца ў склада- ных пытаннях.

A якія вынікі «цяжкага панядзелка» ў IV трупы? «Выдатна»—1, «добра»—10, «здавальняюча» — 15, «не- здавальняюча» — 1.Дзмітрый Міхайлавіч не вельмі задаволен групай. Але ў яго таксама вялікі во- пыт, i ён упэўнен, што увогуле справы нядрэнныя.— Геалогія — зусім новы прадмет для ўчарашніх дзе- сяцікласнікаў. У школе ім выкладаюць матэматыку, геаметрыю, літаратуру, геа- графію. Аб геалогіі ж яны даведваюцца толькі ў вну i пачынаюць вывучаць яе без усялякай папярэдняй базы. Вы чулі адказы? Колькі тэрмінаў трэба вы- вучыць! Адно вымаўленне ix патрабуе навучання. А трэба ж i разабрацца. Многа даюць практычныя занята!. Студэнты дзякуючы ім свабодна працуюць з ге- алагічнай картай, вызнача- юць мінералы. Тэорыя даец- ца цяжэй...Вось і закончыўся «цяж- кі панядзелак» I курса геа- фака. Т. ЗАС1М.
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У жніўні 1948 года сем- наццацігадовы юнак пры- ехаў упершыню ў жыцці ў іМінск здаваць уступныя экзамены на філфак БДУ. Яму лашанцавала — мара збылася. «У пінжаку тра- фейнага паходжання, які рабіў мяне неймаверна пля- чыстым, — успамінае сёння Алег Антонавіч Лойка, — паехаў я ў студэнты. іі аж пяць гадоў насіў я з баць- кавага пляча жоўтую, аж да рыжа-бурага выцвілую потым тужурку».Аднак хіба ўся справа ў адзенні! ё н  вучыцца ва універсітэце, а гэта самае галоўнае! Літаратурнае жыццё адразу захапіла Алега Лойку, і ўжо амаль ні адзін літаратурны вечар ці дыспут не праходзіў без удзелу гэтага энергічнага, вясёлага і разам з тым удумлівага юнака.Вядома, кожны студэнт мае свайго лепшага сябра,

ён і яго сябры Р. Грышке- віч, Я. іПархута, I. Крэнь,B. Дзмітрэнка выступаюць з вершамі. Для другога ну- мара альманаха (1951) А. Лойка рыхтуе артыкул «Янка Купала і іМаксім Горкі».У студэнцкія гады Алег Лойка спрабуе пісаць вер- шы. Часам заходзіць у рэ- дакцыі. ,1 хоць не друкаваў- ся—непрыкметна набіраўся вопыту, дзякуючы перш за ўсё шчырым, клапатлівым адносінам М . Аўрамчыка,C . Дзяргая. Студэнцкія гады, інтэрнат упершыню пры- мусілі сур'ёзна задумацца над жыццём, над стаўлен- нем да чалавека, да часу», — успамінае Алег Антона- віч.Сваім дэбютам, хоць гэта была не першая публіка- цыя, А. Лойка лічыць вер- шы, надрукаваныя ў снежні 1953 года ў «Маладосці». Але пачаткам болын сістэ-

ках новага, трэцяга па ліку зборніка вершаў — «Даро- гі і летуценні» (1963). Аўтар раскрывав багаты ўнутраны свет нашага сучасніка, ства. рае вобраз чалавека з макалям! на руках, чалавека- будаўніка.іКаштоўным укладам у распрацоўку гісторыі бела- рускай літаратуры з'яўляец- ца манаграфія А. Лойкі «Максім Багдановіч» (1966). Любоў і захапленне твор- часцю іМ. іБагдановіча спа- лучаны ў ёй з усебаковым і тонкім аналізам паэтычнага майстэрства класіка бела- рускай літаратуры. У  сваёй кнізе А. Лойка сказаў новае слова пра М . Багдановіча.У  1965 годзе выходзіць чацвёртая паэтычная кніга «Блакітнае азерца». Зборнік адкрываецца нізкай вершаў, народжаных паездкамі паэ- та на іПоўдзень. H a першым плане чалавек, яго ства- ральная праца.
У НОВЫХ ПОШУKAX

a ў Алега Лойкі было ix шмат. Вось што расказвае пра сваіх сяброў сам Алег Антонавіч: «Студэнтам я быў, можна сказаць, шчас- лівым. Найперш мне пашан- цавала на сяброў — сур'ёз- ных, працавітых і здоль- ных. Усяго нас было хлоп- цаў у трупе сямёра. Асаблі- ва здружыўся я з клецкімі хлопцамі — Валодзем Да- машэвічам, Паўлам Мамчы- цам, Мішкам Ярошам. 3 дзяўчат тонкім адчуваннем літаратуры, вялікай любоўю да яе ў нас вылучаліся Par- неда Грышкевіч, Jpa Крэнь, Тамара Самойлава. Пера- лічваю іх усіх і па той пры- ч&не, што менавіта перш за за ўсё з гэтымі маімі тава- рышамі было звязана шмат у чым літаратурнае жыцдё не толькі нашага курса, але і факультэта».I вось яны, гэтыя шчырыя сябры-першакурснікі, сталі ядром літаратурнага гурт- ка пры кафедры беларускай літаратуры. Кіраўніком быў тады Юльян Сяргеевіч Пшыркоў. «Умела, настойлі- ва абуджаў літаратуразнаў- чыя здольнасці сваіх гурт- коўцаў Юльян Сяргеевіч. Непагасным было і будзе маё пачуццё павагі і любві да гэтага чалавека, падзякі яму», — гаворыць Алег Лойка.Упершыню гурток сабраў- ся недзе ў канцы верасня ці пачатку кастрычніка 1948 года. Чыталі вершы. У кож- нага з'явілася цяга да пра- цы, тым больш, што былі размеркаваны тэмы дасле- даванняў. 3 натхненнем, хоць яшчэ не зусім упэўне- ныя ў сваіх сілах, з нейкім трапяткім хваляваннем па- чал! студэнты-гурткоўцы працаваць. Першым заслу- халі даклад Уладзіміра Да- машэвіча аб новай тады п'есе K- Крапівы «3 народам», затым Міхась Ярош напісаў аб «Глыбокай плы- ні» I. Шамякіна. Алег Лойка даследаваў мастацкія асаблівасці паэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» і выступаў з дакладам не толькі ў гуртку, але і паз- ней на студэнцкай навуко- вай канферэнцыі.Неўзабаве гурток выпус- ціў два нумары рукапіснага альманаха «Маладыя сілы». I зноў жа ў выданні альманаха прымае самы актыўны ўдзел няўрымслівы Алег Лойка. У першым нумары

матычнай работы стаў для яго 1957 год, калі «Мала- досць» упершыню прадста- віла яго чытачам нізкай вершаў.іПрастата ў абыходжанні, шчырасць дапамаглі студэн- ту Алегу Лойку лёгка схо- дзіцца з новымі сябрамі, не- залежна ад іх узросту. Хут- ка на філфак прыйшлі Н. Гі- левіч, А. іВярцінскі, М . Ароч- ка, Р. іБарадулін, Г. Бураў- кін і іншыя. Літаратурныя вечары з іх удзелам сталі яшчэ больш яркімі і запа- мінальнымі. Так праходзілі студэнцкія гады. Прыйшла і пара пакінуць сцены факультэта. Аднак лёс Алега Лойкі склаўся так, што ён не разлучаецца з родным універсітэтам. Як сту- дэнта-выдатніка яго пакіну- лі ў аспірантуры пры кафедры беларускай літарату- ры. -У маі 1956 года Алег Лойка абараніў кандыдац- кую дысертацыю на тэму «Адам Міцкевіч і беларус- кая літаратура». У сваёй працы А. Лойка імкнуўся як мага шырэй ахапіць уза- емаадносіны А. Міцкевіча з Беларуссю, яе прыродай, народам, літаратурай, фаль- клорам, этнаграфіяй, побы- там і інш. іГэтае даследа- ванне — значны ўклад у вывучэнне спадчыны вяліка- га паэта.3 1 жніўня 1956 года Алег Лойка працуе ва універсітэ- це. У 1959 годзе выходзіць яго першы зборнік бершаў «іНа юначым шляху», у 1961 г.—новы зборнік «За- думенныя пералескі». Алег Лойка па-свойму імкнецца расказаць пра ўсё, што хва- люе яго. ,Ен любіць, разумев i добра адчувае родную прыроду. «Лясная песня» -— невялічкая паэма — сапраўды песня жыццю на- шых продкаў і сучаснікаў, погляд у заўтрашні дзень народа. Гэта сведчанне та- ленту, сталага майстэрства паэта, патрабавальнас- ці да сябе. Алег Антонавіч гаворыць: «Праца ва уні- версітэце мяне сапраўды ву- чыла i вучыць. Яна не дае заспакоіцца, прымушае ду- маць, шукаць новых споса- баў і прыёмаў падачы ма- тэрыялу, эксперымента- ваць».Паэт не спыняецца на да- сягнутым, ён у новых по- шуках. Улюбёнасць у жыццё, захапленне красой роднай зямлі гучаць у рад-

Праз год выходзіць кніга паэта для дзяцей — «Кара- год дзівосных прыгод». Алег Лойка ўмее прыкмеціць ціка- выя з’явы, прыдумвае забаў- ныя сюжэты і знаходзіць даступныя дзіцячаму разумению вобразы. Паэту ўда- лося перадаць свежасць дзі- цячых успрыманняў. Усё, з чым сутыкаюцца героі кніжкі, становіцца «дзівос- ным» і па-новаму цікавым.Для чалавека заўсёды ёсць патрэба ў споведзі пе- рад часам і самім сабой. Mi- нулае i сённяшняе — гэта межавыя слупы таго абсягу, на якім Алег Лойка апра- цоўвае свае поле. У зборні- ку «Каб не плакалі кані» паэт стараецца перадаць аб- лічча маладога сучасніка, які шчасліва спалучае ў сабе чысціню юнацкіх пачуц- цяў з сур'ёзнай паэтычнай культурай. Новы зборнік «Дзівасіл», які выйшаў у свет у 1969 годзе, прасякнут матывамі любві да Pa- дзімы, да народа. Аўтар апявае праду, якой «трэба ўсім сэрцам аддацца, нібы- та каханай—да дна», працу, якая ,«святкуе ў душы».,Нядаўна Алегу Антонаві- чу споўнілася сорак гадоў. К юбілею паэта выйшлі яго выбраныя вершы «Калі ў дарозе ты...». Тут аўтар выступав як паэт рамантычна- узнёслага плана.У  1969 годзе А. А. Лойка абараніў доктарскую дысертацыю на тэму «М. Багда- новіч і праблемы развіцця беларускай паэзіі пачатку X X  ст.». 3 1971 года ён пра- фесар кафедры беларускай літаратуры нашага універ- сітэта. Усе свае сілы i здолыіасці аддае Алег Ан- тонавіч выхаваншо маладога пакалення, спецыялістаў высокай кваліфікацыі. 3 1964 года i па сённяшні дзень А. А. Лойка кіруе універсі- тэцкім літаратурным аб'яд- наннем «Узлёт». У поспехах маладых універсітэцкіх лі- таратараў ёсць значная доля яго працы, яго намаган- няў. За ўсё гэта студэнты шчыра ўдзячныя свайму на- стаўніку i дарадчыку Алегу Антонавічу Лойку.
Н. СУПРУН,

В. САЛАУЁВА, члены гуртка гісторыі і тэорыі беларускай літаратуры.

Экзамен па асновах наеуковага атэізму здаюць студэнты II I  курса філфака 
беларускага аддзялення. Адказ Святланы Сяхоеіч слухае кандидат філасофскіх 
наеук А . А. Круглоў. Фота Д. Чаховіча.

Ц ІК А В А  В ЕД А Ц ЬУСЁ, ШТО ВЫДАДЗЕНА, ЗАХОЎВАЕЦЦА ВЕЧНА
Калі чытача зацінавіла 

якая-небудзь з 75 тысяч 
назваў кніг і брашур, якія 
выпускаюцца штогод у Ca- 
вецкім Саюзе больш 200 
кніжнымі выдавецтвамі, ён 
можа атрымаць звесткі аб 
іх у друкаванай картачцы. 
Гэтыя картачкі ёсць ва ўсіх 
бібліятэках краіны універ- 
сальнага профілю, галіно- 
вых і масавых бібліятэках, 
навуновых і інфармацыйных 
установах, навучальных 
установах. A рыхтуе і вы- 
пускае іх Усесаюзная кніж- 
ная палата.

Чытач, які жадае, на- 
прыклад, пазнаёміцца з лі- 
таратурай, прысвечанай 
Сібіры, таксама можа звяр- 
нуцца ў Кніжную палату і 
атрымаць там вычарпальны 
адназ. Гэтая ўстанова дае 
інфармацыю па любому біб- 
ліяграфічнаму пытанню, 
няхай гэта гісторыя выдан- 
ня асобнай газеты, часопі- 
са, кнігі, творы пісьменніка 
ці працы вучонага,@Усесаюзная кніжная палата ў Маскве... Тэта як бы лоцман, які дазваляе беспамылкова арыентавац- ца ў бязмежиым моры кніж- най прадукцыі, выпускае- май у краше. Усесаюзная кніжйая палата — цэнтр

дзяржаўнай бібліяграфіі i статыстыкі савецкага друку. Яна здзяйсйяе навукова-ме- тадычнае кіраўніцтва ўсімі бібліяграфічнымі ўстановамі С С С Р , а таксама кніжнымі палатамі, якія ёсць у кож- най саюзнай рэспубліцы.Усесаюзная кніжная палата інфармуе аб выходзячых у краіне кнігах і брашурах (у штотыднёвіку і штоме- сячніку «Кніжны летапіс», у штогодніку «Кнігі ў СССР»), аб творах музы- чнага і выяўленчага мас- тацтва («Нотны летапіс» і «Летапіс друкавамых тво- раў выяўленчага мастацт- ва»), аб картах, атласах i схемах (у штогадова выпускаемым «Картаграфіч- ным летапісе»), аб газетах, часопісах, бюлетэнях («Ле- тапісы перыядычных выдан- няў») i г. д.Акрамя інфармацыі аб асобна выпушчаных творах друку, Кніжная палата дае чытачу звесткі аб найбольш важных артикулах з часопі- саў і збормікаў, з цэнтраль- ных і рэспубліканскіх газет (у «Летапісе часопісмых ар- тыкулаў» і «Летапісе газетных артыкулаў»), а таксама аб апублікаваных у савец- кім перыядычным друку рэ- цэнзіях на савецкія і зару- бежныя выданні (у «Лета- nice рэцэнзій»). Акрамя бя- гучай бібліяграфічмай інфар- мацыі аб выданнях, яна ро- біць улік бібліяграфічных матэрыялаў, апублікаваных у Савецкім Саюзе (штогод- нік «Бібліяграфія савецкай бібліяграфіі»).Кніжная палата займаец- ца дзяржаўнай статыстыкай савецкага друку. Улічваюц- ца выданпі, якія маюць гра- мадскае, навуковае, прак- тычнае і інфармацыййае значэнне. Вынікі гэтага ўлі- ку ўключаюцца ў штогоднік «Друк СССР» і прадастаў-

ляюцца ў Ю НЕСКА для публікацыі.Усесаюзная кніжная палата атрымлівае бясплатны кантрольны экземпляр усіх твораў савецкага шматна- цыянальнага друку, якія вы- ходзяць у краіне. Гэтыя экземпляры кніг, перыёдыкі, нот, афіш, плакатаў і г д., пачынаючы з 1917 года па цяперашні час, захоўваюц- ца вечна ў Архіве савецкага друку, агульны фонд якога перавышае цяпер 35 мільё- наў друкаваных адзінак. Кантрольны экземпляр вы- карыстоўваецца не толькі для дзяржаўнай рэгістрацыі і бібліяграфічнай інфарма- цыі, але і для камплекта- вання айчынмымі выданнямі фондаў буйнейшых біблія- тэк краіны.Вялікую работу вядзе Кніжная палата і ў галіне развіцця і ўдасканалення тэорыі і методыкі бібліягра- фіі. Як цэнтралыіая біблія- графічная ўстанова краіны яна выдав тэарэтычны орган савецкіх бібліёграфаў — зборнік «Савецкая бібліягра- фія».У  заключэмне застаецца дабавіць, што дзейнасць Усесаюзнай кніжнай палаты не абмяжоўваецца Ca- вецкім Саюзам. Палата пад- трымлівае ажыўлейыя сувя- зі з бібліяграфічнымі цэнтра- мі сацыялістычных краін, удзельнічае ў рабоце між- народных форумаў бібліёг- рафаў і бібліятэчпых работ- нікаў. Эльза МАЙО-ЗНАК,намеснік дырэктараУсесаюзнай кніжнай палаты.
Ш Т О

ТАКОЕ
ПЕААТРАД

(Заканчэнне.
Пачатак на 2гй стар.). справа важная і нялёгкая. Ад таго, як яна пастаўлена; залежыць правільнае выха- ванне дзяцей, развіццё ў ix высокіх грамадзянскіх якас- цей, культуры паводзін.Іменна выхаваннем пад- леткаў і займаюцца педат- рады Б Д У, якія аб'ядноў- ваюць больш за 400 студэн- таў з розных факультэтаў.Амаль кожмы дзень спя-

шаецца ў бібліятэку домакі- раўніцтва № 1 Таня Бонда- рава. Там ужо чакаюць яе юныя кнігалюбы. I кожмаму трэба даць кніжку па гус- ту, нешта растлумачыць.Алег Сафонаў і Лёня Стаб- роўскі з фізфака арганіза- валі фотагурток . Тут усё вядзецца салідна: спачатку тэорыя, а потым — практика. Ha зімовыя канікулы школьнікі таксама атрымалі задание.

«Наш Лёша». Так назы- ваюць хлопчыкі, што жы- вуць на вуліцах гэтага ж домакіраўніцтва № 1, свайго спортарганізатара А. Паг- рабнікова. Гэта йічога, што зіма ў гэтым годзе бясснеж- ная. ё с ц ь  жа штучны каток, а то можна ўсёй ватагай ісці ў сквер і праводзіць спартыўныя гульні. Зараз у Лёшы, як і ў іншых,—се- еія. Часу не хапае. Таму сумуюць яго хлопцы. «Хут-

чэй бы Лёша прыйшоў»,— просяць.Добрую, цікавую справу робяць члены педатрадаў. Але часам здараецца, што не хапае вопыту, асабліва на малодшых курсах, ці шчырае н<аданне працаваць сутыкаецца з халоднай абы- якавасцю кіраўнікоў пэўных арганізацый. Так здарыла- ся, напрыклад, у Заводскім раёне. Значыць, аднаго энтузіязму мала. Трэба

і вучобу атрадаў нала- дзіць, і весці растлумачаль- ную работу перш за ўсё з дарослымі. Ды i на факуль- тэтах няблага было б шырэй асвятляць работу педат- радаў, прыцягваць у ix по- выя сілы, паставіць справу так, каб прыходзілі ў атрад людзі, адданыя справе вы- хавання дзяцей.
Л. ДРУЗЕВА.(Прэс-цэнтр камітэта камсамола).
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C утра подъем , с утра 
И до вершины —  бой. 
О держ иш ь ты в горах 
П обеду над собой!

Ф о та  Т. З А С ІМ .

3 РУКЗАКОМ ПА КРАШЕ
У  мінулым годзе універ- 

сітэц к ія  тур ы сты  праклалі 
свае м арш руты  у  тарах  
Паўднёвага У р ал а i Алтая, 
па Кольскам у паўвостраву, 
у  Крыме і, безумоўна, па 
роднай Беларуси.

Пік Азёрны , Сахаш ы ль, 
У р ал , Укю , Улу-ауз-баш ы , 
Гестала, Саф рудж у — усяго  
больш паўсотн і вярш ы нь  
К аўк аза  і З а іл ій ск а га  А латау  
скар ы ліся  ў  мінулым сезоне  
альп ін істам  у н ів ер сітэта .

Група наш ы х а л ь п ін іста ў  
з 8 чалавек пры няла ўдзел 
у  ал ьп ін ісц к іх  зборах Таган- 
р огскага  рады ётэхн ічн ага  
ін сты ту та , як ія  праходзілі 
ў  Б аксан скай  даліне на ба
зе альплагера «Улу-тау». 
Разам ca сваім і калегамі 
у н ів ер сітэц к ія  альп ін істы  
падняліся на п ік  Зім ні і п ік  
Азёрны . * **

У  час збораў некалькі ту-  
р ы стаў-го р н ікаў  наш ага уні- 
зе р с ітэта  ўзначальвалі паход  
ту р ы ста ў  С а л іго р ск ага  кам- 
б ін ата  «Беларуськалій»  па 
Б аксан скай  даліне. Гэта  
ш эф ская  дапам ога наш ы х  
сп ар тсм ен аў была першым

кронам ва ўстан аўленн і сяб- 
р о ўск іх  сувязей  паміж  кам- 
самольцамі у н ів ер сітэта  і 
кам біната.

У  дні м ай ск іх  свят пачы- 
наю чыя альп ін істы  правялі 
ў Ялце на ск ал ах  некалькі 
тр эн ір о вак . Яны  засвоілі 
тэ х н ік у  лазання, асноўны я  
правілы стр ахо ўк і і г. д., 
ш то ім вельмі сп атр эб ілася  
потым у  альп ін ісц кім  л аге
ры.

*  *
*

Секцы я альп ін ізм у за  
апош нія гады значна вы- 
расла я к  у  колькасны х, та к  
і ў я к асн ы х  адносінах. 
Звы ш  20 чалавек маюць III 
сп ар ты ўн ы  разрад з пе- 
равы ш эннем . Чацвёра
сп ар тсм ен аў наблізіл іся  да 
вы канання нормы I разрада, 
ш эсць чалавек — без некаль- 
кіх  вярш ы нь другаразрадні-  кі.

Спарты ўны  разрад у  аль- 
пін ізм е значна адрозніваец- 
ца ад анал агічн ы х разрадаў  
па інш ы х відах сп ор ту . Il 
разрад ал ь п ін іста  — гэта  
тры -чаты ры  сезоны  ў  гарах, 
каля пятнаццаці ўзы ходж ан- 
няў па м ар ш рутах  ад I да 
III катэго ры і складанасц і.

300 КІЛАМЕТРАЎ 
П A Т А ЙЗ Е

Па Алтаю мы прайшлі 
маршрут III катэгорыі 
складанасці. Тры перавалы, 
некалькі перапраў, 300 кі- 
ламетраў па тайзе, па кру
тых травяністых схілах і 
каменных восыпях.

Цікава было ўсюды. Мы 
бачылі спакойныя азёры, 
акружаныя адвеснымі паў- 
кіламетровымі скальны- 
мі сценамі, рэкі з 
празрыстай вадой, прыго- 
жыя каньёны, у якіх гэ- 
тая ж вада імчыцца з нез- 
вычайнай хуткасцю, груко-

ча і ўся пакрываецца белай 
пенай, вяршыні, пакрытыя 
снегам, сінія скалы, мяккія 
складкі гор у цяснінах рэк, 
вялізныя плоскія тэрасы 
над берагамі.

Горны Алтай — вялікі і 
складаны раён. Вядома, мы 
не ўсё змаглі ўбачыць, не 
ўсюды прайсці. Убачыць 
больш дапамогуць новыя 
маршруты — больш ціка- 
выя і складаныя. A яны ў 
нас, вядома ж, будуць!

Я. ГІНЗБУРГ.Да ß a i i  факультэцкіх 
камітэтаў камсамола

Просьба забраць з рэдакцыі універсітэцкай шмат- 
тыражкі факультэцкія насценныя газеты, якія прад- 
стаўляліся на агляд.

V НАШЫМ КЛУБЕСёлета клубу турыстаў- альпіністаў універсітэта спаўняецца 15 год. 3 1958 года ён з'яўляецца родным домам для тых, хто любіць дарогі, хто жадае ўбачыць самыя прыгожыя куткі натай Радзімы, хто хоча па- знаць цану сабе, зразумець, што такое дружба.Студэнцкія гады... Пер- шыя паходы... Тысячы кіла- метраў пройдуць пасля лю- дзі, у іх будуць тысячы су- стрэч, але назаўсёды запом- няць яны свой першы паход, сваіх сяброў, кастры і песні. I назаўсёды застануц- ца ў іх, як каштоўны пада- рунак, ласкавая прыгажосць Беларусі, суровая веліч гор, ціхае змярканне йКарэліі, снежны сон Урала, густая сіііь  Хібін, а галоў- кае — людзі, якіх яны су-

стракалі, іх цеплыня і дружба.У  статуце клуба запісана: «Членам клуба турыстаў- альпіністаў Б Д У  можа быць любы студэнт і супра- цоўнік універсітэта, які пас- пяхова спраўляецца з ву- чэбна-вытворчай работай». A ў жартоўным пашпарце клуба, напісаным з выпад- ку яго 10-годдзя, указваец- ца: «Рэзерв клуба.— 1400 сту- дэнтаў і супрацоўнікаў уні- версітэта!».Зрабіць турызм самым па- пулярным відам адпачынку і самым масавым відам спорту — праграма нашага клуба, і яна паспяхова здзяйсняецца. Калі ў 1959 годзе быў праведзен толькі адзін лыжны паход па Беларуси у якім удзельнічала ўсяго 6 чалавек, то ўжо ў

1.961 годзе ў першым агіта- дыйна-масавым паходзе, прысвечаным 40-годдзю уні- версітэта, удзельнічала ўжо 13 груп. Роўна праз 10 год у зорным паходзе, прысвечаным 50-годдзю іБД іУ, пры- нялі ўдзел 80 студэнтаў і выкладчыкаў універсітэта.3 кожным годам пашыра- ецца і дыяпазон нашых па- дарожжаў. Калі зімой 1961 года быў праведзен адзін паход высокай катэгорыі складанасці па Кольскаму паўвостраву), то ў 1972 годзе — 4 такія паходы (па Кольскаму паўвостраву, Уралу, Карпатах).Аднак трэба адзначыць, што турклуб, які цяпер на- лічвае звыш 250 чалавек, не мае фактычна свайго па- мяшкання і мае ўсяго 40 камплектаў турысцкай аму-

ніцыі (рукзакоў і спальных мяшкоў), якія даў.но ўжо прыйшлі ў непрыгоднасць.Праграма мерапрыемст- ваў, намечаных турклубам на 1973 год, даволі шыро- кая. Мы рыхтуем агітацый- на-масавы паход, прысвеча- ны 60-годдзю ўтварэння ССОР. Трупы пойдуць на Паўднёвы Урал, на Валдай- скае ўзвышша, вясноіі намячаем правесці зборы альпіністаў на Каўказё і„ вядома, паходы ў час летніх канікул.Так, турызм — цудоўны адпачынак, загартоўка ар- ганізма, забеспячэнне ўсеба- ковага фізічнага развіцця чалавека. Цяпер, бадай, наў- рад ці сустрэнеш чалавека, які, схадзіўшы аднойчы ў паход, не стаў бы пасля заўзятым турыстам.Сябры, прыходзьце ў наш клуб!
А. ЗАДАН, 

старшыня клуба 
турыстаў-альпіністаў БДУ.rJ 1P S n i дзень у гарах не-*  пагадзь. Трэці дзень мы сядзім у палатках, хутаемся у пухоўкі i час ад часу вы- глядаем на двор.Мы клянём пра сябе i гэ- тую цясніну, названую ча- мусьці Цёплым кутком, i тэты «чортаў» Архімед, вяр- шыню, на якую мы так i не можам узысці з-за непага- ДЗІ.Прайшло ўжо каля двух тыдняў, як мы, пяцёра уні- версітэцкіх альпіністаў, знаходзімся тут, у гарах КабардзінаЧЗалкарыі, у альпінісцкім лагеры «Безен- гі». Ззаду—лёдава-снежныя і скальныя заняткі. Ужо зроблена трэніровачнае ўзы- ходжанне на вяршыню Fi- дан-тау. Наперадзе самыя цікавыя i самыя цяжкія ўзыходжанні. Першае — на Архімед. ] трэба ж — та- кі пачатак. Заўтра заканч- ваецца кантрольны тэрмін. На зыходзе бензін і- прадук- ты. Але мы ўсё-такі спадзя- ёмся.Раніцай выходзім ca сві- таннем. Надвор’е асабліва не палепшылася, але чакаць больш нельга. Ісці нялёг- ка. Ha апрацоўку снежнага схілу, які на занятках мы пераадольвалі мінут за со- рак, цяпер трацім амаль каля дзвюх гадзін: столькі снегу выпала за гэтыя тры дні. Інструктары В. Цалава- хін i В. Альшанскі адкры- ваюць маленькую «нара- ду». Стараста нашага ад- дзялення Коля Яўменчыкаў накіроўваецца да іх. Праз некалькі мінут ён вяртаец- ца, і мы даведваемся аб ра- шэнні кіраўнікоў: «Спускаемся ўніз». Што ж, ад альпініста патрабуецца мужнасць і смеласць не толькі для таго, каб пака- раць вяршыні, але і каб ад- ступіць, калі гэта неабход- на.Прайшло некалькі дзён. Мы правялі разбор папя- рэдняга выхаду. іПадрьіхта- валіся да наступнага. Веча- рамі ў нашым пакоі збіралі- ся рабяты з Масквы, Ле- нінграда, Адэсы. За дзвяры- ма шыпеў прымус, на якім рыхтаваўся чай, а мы спра-

чаліся, гаварылі пра горы, пра вучобу, але часцей проста спявалі. У адзін з такіх вечароў у пакой уляцеў Cip (ён жа Воўка Сіроцін) і выпаліў: «Ідзём на «,Аўст- рыйкі»! На сем дзён!».«Аўстрыйкі» (Аўстрый- скія начоўкі) знаходзяцца на берагавой марэне Безенгій- скага ледніка, на вышыні 3200 метраў. A  насупраць, пакрыты лёдам і снегам, цуд прыроды — Безенгійская сцяна. Сдяна, аб якой хо- дзяць легенды, спяваюцца песні. Шхара, Джангі-тау,

Катын-тау, Гестала — гэтыя вяршыні ў масіве сця- ны здаўна прыцягвалі да сябе смельчакоў. Тэта са- праўдныя горы. Прыгожыя i суровыя, парою непрыступ- ныя. Часам ca сцяны, з вы- шыні амаль двух кіламет- раў, прагрукоча ўніз лаві- на. Затым зноў наступав ці- шыня. Толькі часам крык улара (горнай курапаткі) або камень, крануты турам, патрывожаць гэтае ледзя- ное маўчанне.Ішлі дні. Мы зрабілі два ўзыходжанні — на Башха- ауз-башы і траверс дзвюх вяршынь — Варшава—Села.16 ліпеня дзесяць чалавек, сярод якіх былі i мы, накі- раваліся на ляднік Ніжні Даннер, да правай часткі іБезенгійскай сцяны, дзе, як бы яе замыкаючы, узвыша- лася Гестала. Нас чакала ўзыходжанне, аб якім ма- рылі ўсю змену, самае цяж- кае з усіх папярэдніх і самае захапляючае.17 ліпеня. Выходзім ноч- чу. Калі падняліся на перевал Ніжні Даннер, ужо сві- тала. Першыя праменні сон-

ца пачырванілі снежныя грабяні вяршынь. На фоне блакітна-зялёнага неба яны надзвычай прыгожыя. Але доўга любавацца не прыхо- дзіцца. Наперадзе цяжкая і доўгая работа. Спачатку пераадольваем лёдава- снежны схіл, які вядзе на вяршыню Ляльвер, што ста- іць на нашым шляху. Cnyc- ціўшыся з Ляльвера, на снежным плато ставім палатке Тут нам давядзецца начаваць. Дзве звязкі ідуць уперад біць прыступкі. Хут- ка астатнія даганяюць ix. H i-

бы ў запаволенай здымцы, пераадольваем яшчэ адну вяршыню — Безыменную, затым — плячо Гесталы. I вось апошні ўзлёт. Засне- жаныя скалы, недзе пабліс- квае лёд. ,Яшчэ намаганне— i мы, прасекшы снежны кар- ніз, амаль упаўзаем на вяршыню. I адразу ж ледзь не звальвае шквал ветру, снежная крупа балюча б'е па твары, прымушае адва- рочвацца. Жэня Ціткін i Коля Яўменчыкаў знаходзяць кантрольны тур з запіскай папярэдняй трупы, кладуць у яго нашу. Вышыня — 4864 м.Але гэта яшчэ не перамо- га. .Наперадзе спуск, начлег на плато і зноў спуск. Работы яшчэ шмат. Сонца падтапіла снег. Спускаемся, правальваючыся амаль па пояс. У  тры гадзіны дня мы ўжо ля палатак. Цяпер можна і расслабіцца. Стома валіць з ног. Нарэшце доў- гачаканы адпачынак. У шэсць вечара радыёсувязь з лагерам. Саша Раготнер, шлёпаючы трыканямі па падмёрзламу насту, рых- туе антэну нашай «Недры».

«У нас усё ў парадку»—пе- рададзім мы ўніз іпразне- калькі мінут ужо нічога не будзем помніць, таму што глыбокі сон склеіць нашы вейкі да самага ранку.'Раніцай расплачваліся за сваю неасцярожнасць. Па- кінутыя ля ўваходу чараві- кі за ноч ператварыліся ў камень — настолькі яны змерзліся. Прыйшлося «ра- заграваць» на прымусе.Далейшы спуск праходзіў удачна. Пад вечар прыйшлі ў лагер. Усмешкі, поціск рук, віншаванні. Мы іх пры- малі, усміхаліся самі і ўвесь час аглядаліся назад, туды, дзе на фоне вячэрня- га неба акрэслівалася снежная піраміда Гесталы. Вось цяпер мы ўжо маглі ска- заць: «Гэта перамога!»Пацягнуліся дні. Кожны з іх набліжаў нас да канна змены. Нам пашчаслічіла ўзысці яшчэ на адну rapy. I гэтай тарой быў той самы «чортаў» Архімед. Праўда, падняліся мы на яго па больш складанаму маршруту, па ледніку, язык якога спаўзаў у цясніну 1 ўяўляў сабой прыкладна 80- метровую сценку, напамі- наўшую па форме кавун. Тэты маршрут так i назы- ваецца: «На Архімед па «кавуну».Вось так i закокчылася наша 30-дзённае знаходжан- не ў гарах Безенгі...,Машына, дакладна пад- парадкоўваючыся ўсім па- варотам дарогі, ляціць уніз па цясніне. Час ад часу з-за адгор’яў бакавых хрыбтоў паказваецца Безенгійская сцяна. Калі яна хаваецца, пра сябе думает: «Усё». Але вось яна зноў з'яўляецца, нібы разумеючы, што нам не так легка развітацца з тым, чым жылі гэтыя 30 дзён. Унізе, у гарадах нас чакае шмат спраў. Але нават за тысячамі, ня- хай самых цікавых спраў, мы не забудзем на- вальніцу над Пдан-тау, глыбокі снег Гесталы, ла- віны, якія зрываліся з Бе- зенгійскай сцяны, i тых цу- доўных людзей, якія так часта ,сустракаліся ў гарах.
Г. КІСЯЛЁУ, 

студэнт філфака.

I Б Ы Л О  
Л Е Т  А. . .

Амаль усе студэнты II курса факультэта жур- налістыкі наведалі музей рэдкай кнігі, які зна- ходзіцца у бібліятэцы імя У. I. Леніна. Тут мы пазнаёміліся з лершай рукапіснай кнігай «Астра- мірава евангелле», якая была перапісана па да- ручэнню ноўгарадскага пасадніка Астраміра ў 1056— 1057 гг. Бачылі нумары газет «Паша ніва» i «Наша доля» за 1906 г., часопіс «Лучып- ка» для дзяцей беларусаў і інш. Многа ў гэтым музеі ёсць дікавага. Ўпершыню тут мы ўбачылі кнігу-велікана (6 5 X 9 0  см) i малютку (4 X 2 ,5  см).
Студэнты факультэта журналістыкі ў музеі 

рэдкай кнігі. Тзкст i фота Ж. Гулевіч.
■ ііііін іііаш іііш ш іій ііш ііш ш іш ш ш ш іш ш
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