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НА ПЛЕНУМЕ
прафсаюзнага камітзта супра- 
цоунікау старшынёй прафкома 
выбраны У. ї .  Шалатонін, яго 
намескікам— А. М. Рухпя.

' І. У Л А Д З І М І Р А У .

ВЫ СТАУКМ РАГЛЯД
на тзму «Здароуе і даугалецце 
у тваіх руках, чалавек» была 
арганізавана абанементам на
вуковай і мастацкай літарату- 
ры. Яе зкспазіцьію скпалі звыш 
150 зкземплярау навуковай, ву- 
чзбнай і навукова-папулярнай 
літаратурьі аб развіцці меды- 
цыны, фі з культуры і спорту.

Абанемент навуковай і ма- 
стацкай літаратурьі запрашае 
таксама наведаць адкрыты пра- 
гляд літаратурь! на тзму «Пра- 
блемы, якія хвалююць чапа- 
вецтва», прысвечаны ахове 
прыроды.

Ф. МІРУШЧАНКА, 
старшы бібліятзкар.

НА ПАСЯДЖЭНШ 
РЭКТАРАТА

была абмеркавана работа ад- 
дзела матзрьіяльна-тзхнічнага 
забєспячзння, а таксама нека- 
торыя іншьія пьітанні.

Л. МАРЦЫЁНКА.

ПАДВЕДЗЕНЫ БЫН1Ш
агляду-конкурсу на лєпшую 
пастаноуку прафсаюзнай рабо
ты на факультэтах. Месцы раз- 
меркаваліся наступным чьшам:
І—ФПМ, 2—факультэт радыё- 
фізікі і злектронікі, 3— мехмат, 
4— біяфзк, 5— гістфак, 6— юр
фак, 7— хімфак, 8—фізфак, 9— 
10— геафак, філфак, 11—жур- 
фак.

П. ЛАПЦЁНАК.

ПЕРАРЭГ1СТРАЦЫЮ 
ЧЫТАЧ0У

з мзтай паляпшзння забеспя- 
чзння неабходньїмі кнігамі з 
1 студзеня гэтага года право- 
дзіць аддзел навуковай і ма- 
стацкай літаратурьі універсі- 
тзцкай бібліятзкі.

3. ШАЛУПЕНКА.

40-Г0ДДЗЮ
вызвалення Беларусі ад нямец- 
ка-фашьіецкіх захопнікау будзе 
прысвечана навукова-тэарзтыч- 
ная канферзнцыя на тзму:
«Помнікі Вялікай Айчыннай
вайиы у Беларусі і у горадзе 
Мінску і їх роля у камуністьіч- 
ным вьіхавакні». Яе правядуць 
у сакавіку пярвічная арганіза- 
цыя таварыства аховы помнікау 
гісторьіі і культуры і гістарьіч- 
ны факультэт сумесна з гарад- 
скім таварыствам аховы помні
кау гісторьіі і культуры.

А. КАДУШЬїНА.

•  ПА УШВЕРСГГЭДЕ КРОЧЬІЦЬ СЕСІЯ ®=

ЁСЦЬ
ПЯЦЁРКА!

СТУДЭНТКА другога курса 
факультэта журналістьікі Тацця- 
на Бялькевіч вось ужо трзцюю 
сесію здає без ніводнай чац- 
вбркі. Прыгадаем некалькі зпі- 
зодау з яе студзнцкага жьщ- 
ця.

Ц§ Сесія першая. Экзамен па 
антычнай літаратурьі. Выклад- 
чыца ставіць Таццяне чацвёр- 
ку. Тая цвёрда гаворыць:

—  Я упэунена, што ведаю на 
выдатна. Можна узяць другі бі-

—  Калі ласка.
Выцягнуушы другі білет, яна 

без падрьіхтоукі адказвае на 
пяцёрку.

Сесія другая. Бадай самая 
цяжкая для Бялькевіч, бо яе 
трэба было здаць датзрмінова: 
педагагічньї атрад у чзрвені 
выязджау у піянерлагер «Зуб
реня». За тыдзень Таццяна зда
ла чатыры экзамены. І усе на 
выдатна.

НА ЗДЫМКУ: студзнтка дру
гога курса факультэта журна
лістьікі Таццяна Бялькевіч.

Фота С. Гільїткевіча.

ТВАЯ КАМСАМОЛЬСКАЯ
АШ ЧАДНАЯ К НІЖКА

з і і  mw аш
Х Л Е І Е

У МАТЭРЫЯЛЕ « . . .  Бу
дзе і песня» (Лр9 36 ад 22 
снежня 1983 года) газета 
«Беларускі універсітзт» звяр- 
нулася да пытання аб бераж- 
лівьіх адносінах да хлеба. 
Безумоуна, тэма тэта важная 
і надзённая. Чым менш будзе 
страчана хлеба з-за безадказ- 
насці некаторых людзей, чым 
менш апьшецца яго у сметні- 
цах, тым больш паявіцца дух
мяных буханак на нашым 
стале.

Але сёння пытанне аб ра- 
цыянальным вьшарьістанні 
харчовых прадуктау павінна 
ставіцца больш шырока. Не 
толькі берагчы кожную лус- 
тачку хлеба, але таксама не 
пакідаць без увагі кожны факт 
марнатрауства у адносінах да 
любога харчовага прадукта', 
ствараць умовы для найбольш 
поунага іх выкарыстання. На- 
ват у самай ашчаднай гаспа- 
дьіні застаецца штодзённа ня- 
мала харчовых адходау. І калі 
не растлумачыць надежным 
чынам неабходнасць іх збору, 
не арганізаваць своечасовы 
вьіваз, то яны урэшце тра- 
пяць у сметніцу, хаця маглі б 
быць з поспехам выкарыста- 
ны у жьівблагадоулі.

Дазволім сабе напомніць 
чытачам, што на адньш са 
сходау .актьіву камсамольс- 
кай арганізацьіі універсітз- 
та ужо ішла размова аб гэ- 
тым. Вьшазваліся прапановы 
аб неабходнасці абсталяваць 
усе кухні у інтзрнатах спецы- 
яльньїмі бачкамі для збору 
харчовых адходау, пажа- 
данні у адрас студсаветау 
арганізаваць гэту работу. 
Прайшло больш года. Сёння 
з горыччу даводзіцца прызна- 
ваць, што добрыя намеры не 
ператварьшіся у добрую спра
ву.

Не прьшлад у гзтьш плане 
і універсітзцкая сталовая. 
Часта даводзіцца бачыць, як, 
сагнуушыся пад цяжарам 
«пачастункау» для уласнага 
парсюка, праз абедзенныя за
лы снуюць людзі, якія нау- 
рад ці маюць дачыненне да 
універсітзта.

Трэба памятаць, што Хар-- 
човая праграма выкон- 
ваецца не толькі на калгас- 
ных нівах і жывёлагадоучых 
комплексах. Свой пасільньї 
уклад у яе ажыццяуленне 
павінен унесці кожны.

ШТАБ
«КАМСАМОЛЬСКАГА 

ПРАЖЭКТАРА» 
БДУ ІМЯ У. І. ЛЕНІНА.

f .
КАМСАМОЛЬСКІ

ПРАЖЭКТАР

ДЗЕ ГЗТА ВУАІЦА, 
АЗЕ ТЭТЫ ДОМ...

ТЭМУ ГЭТУЮ новай наз
вать ніяк нельга. Газета 
«Беларускі універсітзт» неад- 
наразова звярталася да яе і 
раней. Аднак абставіньї вы- 
мушаюць узяцца за пяро яш- 
чз раз.

Снежаньская праверка дас- 
таукі паштовай карзспандзн- 
цьіі'у  інтзрнатьі універсітзта, 
праведзеная штабам «КП», 
вьшвіла шматлікія недахопы. 
Так, напрыклад, у інтзрнат 
№ 7 бьші памылкова дас- 
таулены 5 паведамленняу на 
каштоуныя бандзролі, 6 паве
дамленняу на пасьілкі і 
З — на паштовыя пераводы. 
Віноунік — паштовае аддзя- 
ленне Лр9 ЗО г. Мінска. Амаль 
такі ж малюнак наглядауся 
і у інтзрнаце № 1. Сюды па 
віне участка дзяржаунай сар- 
ціроукі пошты МГнскага паш- 
тамта бьші памылкова дас- 
таулены 5 пісьмау, павєдам-

ленне на паштовы перавод і 
нават тзлеграма.

Яшчз 22 снежня 1983 года 
штаб «КП» накіравау матз- 
рыялы па вьініках праверкі 
на рэагаванне. Нядауна мы 
атрьімалі адказ начальніка 
участка дзяржаунай сарці- 
роукі пошты P. М. Сака- 
лоускага. Вось што єн паие- 
дамляе: «Засарціроукі паш
товай карзспандзнцьіі мелі 
месца па віне работніцьі 
А. В. Ярчак. Выяуленыя па- 
рушзнні будуць разгледжаны 
на дні якасці участка. За 
сарціроукай пошты па указа- 
ным маршруце устаноулены 
кантроль».

А вось работнікі- трыцца- 
тага аддзялення сувязі з ад- 
казам не спяшаюцца. Ці мо- 
жа гэты адказ яны такса
ма даставілі не па адрасу?

А. ЕНЫБУТ, 
старшыня штаба 
«Камсамольскага 

пражзктара» 
універсітзта.
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Сёння, калі вогненныя гады вайны далей і далей адыходзяць у мінулае, 
перад намі усё ярчэй паустае гераічньї подзвіг савецкага народа, яго еу- 
светна-гістарьічнае значэнне. Вялікая перамога, атрьшаная над чорньїмі сі- 
ламі рэакцьп, мужнасць і смеласдь, праяуленыя савецкімі людзьмі у жор- 
сткай барацьбе з фашызмам за свабоду і незалежнасць сацьшлістьгчнай 
Радзімьі, назаусёды застануцца у пашяці народнай.

Подзвіг непадуладны часу. Ён перадаецца з пакалення у пакаленне. 
Яекравае сведчанне гэтаму — нядауняя сусхрэча з удзельнікамі абароны 
Савецкага Запаляр’я, што прайшла ва універсітзце. На яе прьіехалі вучні 
сярэдняй школы № ЗО г. Мурманска, якія актыуна удзельнічаюдь у піянер- 
скай аперацьіі «Вялікая Айчынная». На сустрэчы вьіступілі рэктар універ- 
сітзта JI. І. Кісялеускі; старшыня савета ветзранау універсітзта І. В. Мар- 
чанка; сакратар камітзта камсамола А. Казулін; народны пісьменнік БССР, 
Герой Сацьшлістьічнай Прады І. П. Шамякін; удзельнік Курскай бітвьі і 
вызвалення Беларусі пісьменнік І. Ф. Кудрауцау; пісьменнік, драматург, 
кшарэжысёр П. С. Васілеускі; загадчыда кафедры беларуслай мовы і літа- 
ратуры БДУ імя У. І. Леніна В. В. Казлова; вучаніца сярэдняй школы 
№ ЗО г. Мурманска К. Цвяткова; дырэктар музея Баявой славы 30-й мур- 
манскай школы В. В. Грышкова; уласны карэспандэнт газеты «Советским 
патриот» па Беларусі С. А. Аслёзау.

Ф ВЕКАПОМНАЕ @‘

1941 год. Ён стау для Савецкай Ра- 
дзімьі пачаткам самых цяжкіх выпра- 
баванняу у барацьбе з нямецка-фа- 
шьісцкімі захопнікамі: вырашалася
пытанне аб жьіцці і смерді першай у 
свеце сацьіялістьічнай дзяржавы. На 
рашучую бітву з ворагам па закліку 
партьіі паднялася уся краіна.

Мурманск. Адзіньї незамярзаемы 
порт, праз які круглы год ажыццяу- 
ляліся зносіньї з многімі краінамі. 
Фашысты імкнуліся захапіць яго, ча
го б гэта ні каштавала.

— Наш зенітна-артьілерьійекі дьівї- 
зіЄн стану на абароне г. Мурманска і 
яго ваколіц,—успамінае народны пісь- 
меннік БССР Іван Пятровіч Шамякін. 
—Мы ахоувалі такія важныя аб’екты, 
як чыгуначная станцыя і порт. Спа- 
чатку было вельмі цяжка прывыкнуць 
да жудаснай кардіньї вайны, да стра-

I ПАМЯЦЬ ПОЛЫМЕМ АПАЛЩЬ...
...ЗАЛА прьїціхла, толькі час 

ад часу цішьшя перарывалася бур- 
і-іьімі апладьісментамі. Гэта — да- 
ніна павагі тым, хто са зброяй у 
руках адстаяу у гады ваеннага ліха- 
лецця свабоду і незалежнасць нашай 
Радзімьі. Прысутныя яшчэ раз ад 
шчырага сэрца гавораць ім: «Вялікае 
дзякуй!». Гэта словы удзячиасці гас- 
цям—удзельнікам абароны Запаляр’я 
Івану Пятровічу Шамякіну, Пятру 
Савельевічу Васілеускаму, Мікалаю 
Іванавічу Юззфовічу, Віктару Рыго- 
равічу Абадоускаму, Генадзю Кан- 
станцінавічу Кузічаву, старшьші са
вета ветзранау партьіі, вайны і пра- 
цы Маскоускага раёна г. Мінска Май- 
сею Логвінавічу Клязовічу, удзельні- 
ка.м Вялікай Айчыннай Івану' Васілье- 
вічу Марчанку, Івану Федаравічу 
Кудрауцаву і многім іншьім. Тым, 
хто рана пасталеу: на іх долю выпала 
занадта многа выпрабаванняу і цяж- 
касцей. У бязлітаснай барацьбе з во
рагам яны адстойвалі кожную пядзю 
савецкай зямлі, змагаліся да апош- 
няй кроплі крьіві за родныя гарады і 
вескі, праяуляючы смеласць і гераізм. 
Гэта даніна павагі тым 350 ветэра- 
нам вайны, якія сёння працуюць ва 
універсітзце. І не толькі добрасумлен- 
на працуюць. Яны актыуна удзельні- 
чаюць у грамадска-палітьічнан рабо-

це, з яуляюцца прапагандьістамі рэ- 
валюцыйных, баявых і працоуных тра- 
дыцый Камуністьічнай партьіі і са-". 
вецкага народа.

— Сёння нельга не успомніць іме- 
ны тых студзнтау-воінау, партызан і 
падпольшчыкау, якія назаусёды заста- 
ліся на полі бою,—гаворыць старшы
ня савета ветзранау універсітзта Іван 
Васільевіч Марчанка.—У радах мін- 
скіх падпольшчыкау змагауся сту- 
дзнт Г. Фалевіч, сакратар камсамоль- 
скай арганізацьіі хімічнага факультз- 
та, член камітзта камсамола універсі
тзта. У верасні 1942 года мужны па- 
трыёт загінуу у фашьісцкіх засцен- 
ках, не выдаушы сваіх таварышау па 
барацьбе. За мужнасць і гераізм у 
барацьбе з ворагам Г. Фалевіч быу 
узнагароджаны ордэнам Айчыннай 
вайны I I  ступені пасмяротна. Сотні 
кіламетрау прайшоу франтавьімі да- 
рогамі былы студэнт М. Катлавец. У 
час прарыву абароны ворага на ру- 
мынска-венгерскай граніцьі 5 кастрыч- 
ніка 1944 года батальён пад яго ка- 
мандаваннем знішчьіу шмат баявой 
тзхнікі і жывой сільї ворага. У гэтым 
жорсткім баі адваншы салдат загінуу. 
Указам Прззідьіума Вярхоунага Саве
та СССР яму было пасмяротна пры- 
своена высокае званне Героя Савец
кага Саюза.

шзннага грукату і стрзлау, якія амаль 
не сціхалі. На маіх вачах гінулі лю- 
дзі. Нашы людзі... Ашаломлены і 
аглушаны, я ніяк не мог пагадзіцца з 
тым, што, магчыма, праз некалькі хві- 
лін мяне таксама напаткае смерць.

У памяці назаусёды застауся пер- 
шы бой з варожьімі самалйтамі. Ен 
быу непаспяховы. Калі артылерыстам 
здавалася, што варожы самалёт падає 
на зямлю, ён спакойна падымауся і 
аддаляуся. Ён быццам смяяуся з нас. 
Вы не можаце сабе уявіць, як было 
крыудна. Але паступова расло май- 
стэрства артылерыстау, павышалася 
зладжанасць усіх службау, мацнела 
прага пометы ворагу—і вось на ра
хунку артылерыстау першы збітьі са
малёт. .

З вялікай трывогай у голасе рас- 
казвае Іван Пятровіч пра той трагіч- 
ны для Мурманска дзень — 18 чэр- 
веня 1942 года. Дзень быу на рэд- 
касць гарачы для гэтага краю і вель
мі ветраны. Немцы вьірашьілі выка- 
рыстаць гэтую магчымасць і пачалі 
бамбардзіроуку горада. Каля сотні 
самалётау скінулі на Мурманск ты- 
сячы запальных бомб. Гэта было жу- 
дасна: увесь горад гарэу (дамы бы- 
лі пераважна драуляныя). Загінулі 
Дзесяткі людзей. I усё ж галоуны 
аб’ект горада—порт—застауся стаяць, 
як і раней.

Прысутныя — студэнты і выклад- 
чьікі універсітзта, мурманскія школь- 
нікі слухаюць успаміньї І. П. Шамякі- 
на аб ваенных дарогах яго зенітна- 
артылерыйскага дьівізібна. Пасля 
Мурманска— Кандалакша, Петраза- 
водск, Познань, Одэр. Тут, пад Берлі- 
нам, і скончыу ён вайну...

— Я  працавау у палітаддзеле, — 
успамінае Пётр Савельевіч Васілеу
скі.—Калі пачалася вайна (дакладней 
на дзесяты дзень яе), старшага ін- 
структара накіравалі на фронт, і я за
стауся яго замяшчаць. Праз два дні 
мне даручьші суправаджаць санітар- 
ны поезд, у якім ехалі жонкі і дзеці 
ваенных. Не паспеу поезд адьісці ад 
станцьп, як наляцелі фашьісцкія са- 
малёты і разбілі яго ушчэнт. Уявіце, 
не, лешн не трэба, гэтую карціну! Тэ
ты жудасны момант застауся у маёй 
памяці на усё жыццё.

Так, жудасныя успаміньї аб вайне. 
Не даюць яны спакойна спаць ноччу і 
Мікалаю Іванавічу Юззфовічу. Ён 
таксама абараняу Запаляр’е... ІПзсць 
разоу хадзіу у атаку Міка- 
лай Іванавіч. Асабліва запомміла- 
ся яму апошняя, нюстая. За сопку 
Гарэлая. Пасля каманды: «Усім ады-

ходзіць» Мікалай Іванавіч застауся 
прыкрываць адыход роты. І тут гітле- 
рауцы падаслалі диверсанта. Але сал
дат адразу здагадауся, у чым справа. 
Толькі паказваць гэтага нельга было 
—яны знаходзіліся за сотню метрау 
ад немцау і за 700 метрау ад наших. 
Патрэбна было падвесці диверсанта 
як мага бліжзй да сваіх, каб потым 
перахітрьіць яго і узяць у палон. Па
сля жорсткай сутьічкі Мікалай Іва
навіч прывёу палоннага у размяшчэн- 
не роты.

Нядауна Мікалай Іванавіч Юзэфо- 
віч пабывау у 30-й мурмднекай шко
ле, куды яго запрасілі на адкрыццё 
музея Баявой славы. І, зразумела, не 
мог ён не наведаць Даліну Славы, 
якую героі Запаляр’я назьівалі «далі- 
най смерці». У час вайны тут прахо- 
дзілі жорсткія баі, дзе загінула шмат 
савецкіх воінау. Зараз на гэтым мес- 
цы узведзены Мемарыяльны комп
лекс загінуушьім. Ён нібьі напамінае 
кожнаму: «Помніце, якой цаной завая- 
вана шчасце!»

...Сустрэча падьіходзіла к канцу. 
Абаронцам Савецкага Запаляр'я 
І. П. Ш амякіну і П. С. Васілеускаму 
ад педагагічнага калектыву, школьні- 
кау і музея Баявой славы 30-й школы 
г. Мурманска, а І. Ф. Кудрауцаву — 
ад камсамольскай арганізацьіі БДУ 
імя У. І. Леніна бьілі уручаны памят- 
ньія медалі. А школьнікау чакала су
стрэча з музеєм гісторьіі БДУ, зна- 
ёмства з універсітзтам. Перад ад’ез- 
дам яны усклалі кветкі да помніка 
студзнтам і выкладчыкам БДУ імя 
У. І. Леніна, якія загінулі у гады Вя
лікай Айчыннай вайны.

Я спытала у вучняу: «Якія уражан
ні ад сустрэчы?» Яны адказалі зразу
мела і проста:

— Цудоуныя. Хацелася б, каб яны 
бьші часцей.

Так, я згодна, бо сустрэчы з такімі 
людзьмі дазваляюць убачыць і па- 
знаць гісторьію барацьбы і перамог 
людзей моцньїх духам, бязмежна ад- 
даных сваёй Айчыне. їх гераічньїя 
подзвігі будуць служыць натхняючым 
прикладам у вьіхаванні палымяных 
патрыётау, стойкіх барацьбітоу за 
свабоду, незалежнасць і росквіт на- 
шай Радзімьі.

3. АЛЯШКЕВІЧ, 
наш кар.

HA 3 ДЫМКУ: у час сустрэчы.
Фота С. Пльїткевіча.

На памяць аб сустрэчы I. П. Шамя^ 
кін напісау: «Чытачам газеты «Бела
руси універсітзт». Заусёды радуюся 
сустрэчы з ванті, дарагія сябры. По- 
спехау вам у 1984 годзе у вучобе, у 
працы, шчасця у жьіцці».

•  СВЕТ ВАШ Ы Х ЗАХАПЛЕННЯУ

«НЕРУШ»: творчы неспакои
З-ЗА  ДЗВЯРЭЙ да слыху да- 

лятае трапяткая, чароуная ме- 
лодыя. Гучыць песня. Гукі то 
набіраюць сілу, зліваючьіся у 
стройным шматгалоссі, то 
льюцца ціха і пранікнена.

«На нова лета хай родзіць 
жыта»,— пяюць густыя басаві- 
тыя мужчьінскія галасы. «Шчо- 
дры вечар, багаты вечар», — 
падпяваюць ім жанчыны.

Лірьічна-пранікнбная мело- 
дыя змяняецца маладзецкім 
задорам казачай жартоунай 
песні з прьісвістам.

Зацікавіушьіся, мы прыадчы- 
няем дзверы актавай залы, спа-

дзеючыся убачыць на ецэне 
святочна апрануты у яркія на- 
цыянальныя касцюмы хор з 
прадстаунікоу старэйшага пака
лення. Але... бачым сваіх ад- 
нагодкау, якія з захапленнем і 
любоую выконваюць народную 
песню. Ідзе рэпетыцыя фальк- 
лорна-зтнаграфічнага ансамб
ля «Неруш». Хлопцы і дзяуча- 
ты працуюць з вялікай адда- 
чай, творча, не толькі рэагую- 
чы на заувагі кірауніка Валян- 
ціньї Фёдарауны Гладкай, але 
і прапаноуваючы свае рашзнні.

I не выпадкова Валянціна 
Фёдарауна лічьіць, што ан

самбль «Неруш» для яе проста 
знаходка. На яе думку, боль- 
шасць удзельнікау ансамбля 
вельмі здольныя, а некаторых 
з іх, такіх, як Марыну Пугачэу- 
скую, Уладзім іра Тараканава, 
Машу Кезюкову і іншьіх мож
на смела выпускаць на «вялі- 
кую» ецэну.

Песня з ’яуляецца толькі ад- 
ной састауной часткай мастац- 
тва (я не баюся гэтага слова) 
ансамбля «Неруш». Вялікая 
увага удзяляецца кампазіцьіі, 
лаканічньїм, але вельмі выраз- 
ным момантам тэатральнай 
гульні.

Калі бачыш сучаснага ма- 
ладога чалавека, які легка ру- 
хаецца па ецэне у нястомным 
карагодзе ці задорнай белару- 
скай польцы, то і у сабе ад- 
чуваеш пачуццё маладосці, сі
льї, прагі да працы, Тым 
больш радасна бачыць, што, 
нягледзячы на захапленне мо- 
ладзі non- і рок-музыкай, жы- 
ве і пульсує невычэрпная кры- 
ніца народнага мастацтва — 
фальклорная песня.

За тры гады існавання ан
самбля яго удзельнікі пабьівалі 
у многіх цікавьіх паёздках: гэ
та Г наведанне Ужгарадскага

універсітзта, і паездка на бу- 
доулі Свярдлоускай вобласці, і 
многія іншьія.

У гэтым годзе удзельнікі 
рыхтуюцца да выступленняу у 
Балгарьіі, у Сафійскім  універ
сітзце імя К. Ахрыдскага.

Узнікшьі тры гады назад на 
базе механіка-матзматьічнага 
факультета, ансамбль «Неруш» 
значна папоуніуся за тэты час 
прадстаунікамі усіх факультз- 
тау.

Кожны год прыходзяць на- 
вічкі. Дзяучат шмат, а вось 
хлопцау малавата. Вельмі хаце
лася б, каб калектыу папауняу- 
ся і за лік юнакоу.

А. РУБЦОЕА, 
студентка факультета 

журналістьїкі.
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Т УРЫ ЗМ  — самы дэмак- 
ратычны від спорту і ра
зам з тым самая даступ- 

ная форма адпачынку. Дауно 
мінулі тыя часы, калі турызм 
існавау дзякуючы знтузіязму 
асобных непасед. Сёння ім 
сур'ёзна захапляюцца мшьёны 
людзей. I, вяртаючыся з пахо
дау і вандраванняу, ніхто з 
тых, хто хоць аднойчы па-сап- 
рауднаму адчуу у сабе тэта 
«шчьімлівае пачуццё дарогі», як 
бы цяжка ні давялося яму, 
не кляу сябе за тое, што мар
на патраціу час. I нездарма. 
Уздзеянне турызму на чалаве- 
ка, як асобу, шматграннае. I, як 
кажуць бывалыя турысты, спа- 
сцігаецца усё жыццё.

Па-першае, турызм з'яуляец
ца добрай школай узаемаад- 
носін чалавека у калектыве, 
школай чуласці, дабрьіні і 
узаемадапамогі.

Па-Другое, у паходах чалавек 
збліжаецца з прыродай, ад- 
крыаае у ёй нешта новае для 
сябе, бачыць, якой безабарон- 
нйй з'яуляецца яна перад бяз- 
думньїмі адносінамі да яе.

Па-трзцяе, кожнае падарож- 
жа ставіць сур'ёзныя выпраба-

ТУРЫСТАМ -  ЗЯЛЁНАЕ СВЯТЛО
ванні перад чалавекам, бо ту- 
рыст павінен быць дужым, 
спрытным і вьінослівьім.

і па-чацвёртае, вандроукі па 
роднай краіне, знаёмствы з но- 
вьімі лю дзьмі, гераічньїмі мяс- 
цінамі, мясцовьімі паданнямі 
узбагачаюць ведамі аб нашай 
Радзіме, вьіклікаюць пачуццё 
гонару за яе.

Значнае месца у турызме 
займаюць паходы моладзі па 
месцах рэвалюцыйнай, баявой 
і працоунай славы савецкага 
народа. І не дзіуна, што яны 
карыстаюцца папулярнасцю. 
Бо мала якая кніга ці кіна- 
фільм могуць параунацца з 
жывым словам людзей, 
якія «пісалі» нашу гісторьію з 
пачуццём асабістай адказнасці 
за кожную пядзю зямлі, дзе 
здзейснілі свае подзвігі тыя, 
хто узняуся на абарону нашай 
Радзімьі у цяжкую часіну ваен- 
нага ліхалецця.

Праводзяцца такія зорныя

паходы і у нашим універсітзце. 
Кожны год больш за дзесятак 
студзнцкіх груп адпрауляюцца 
у падарожжы у розныя куткі 
Беларусі. їх дарогі пралягаюць 
па Браслаушчыне і Налібоцкай 
пушчы, праз Палессе і па магі- 
лбускіх прасторах... Сотні юна- 
коу і дзяучат далучаюцца да 
такога карыснага і цікавага за- 
нятку, як турызм.

Але разам з тым патрэбна 
адзначыць і некаторыя мінусьі 
у практыцы зорных паходау. 
Арганізацьія іх амаль цалкам 
з'яуляецца справай асабістай 
і н і ц ь і я т ь і в ь і  удзельнікау груп. 
Універсітзт пакуль што не 
здольны забяспечыць неабход- 
ньімі рзчамі, не на належным 
узроуні знаходзіцца агітацьія 
зорных паходау. Сустракаюцца 
цяжкасці адміністрацьійнага 
характеру. Напрыклад, у маі мі- 
нулага года дзканат геаграфіч- 
нага факультета па розных 
прычынах знайшоу магчымым 
дазволіць удзел у зорным па-

ходзе толькі палове жадаю- 
чых.

На наш погляд, у арганізацьіі 
зорных паходау добрай падмо- 
гай маглі б стаць наступныя 
меры: вялікую карысць прынёс 
бы такі грамадскі орган, як 
штаб зорных паходау, у які 
увайшлі б прадстаунікі спорт- 
камітзта, турклуба. Ён бы здо- 
леу аказаць дзейсную дапамо- 
гу у арганізацьіі зорных пахо
дау, выбары маршрутау, камп- 
лектаванні груп, праводзіу бы 
конкурсы на лепшы зорны па- 
ход, арганізоувау злёты, дзе б 
вьізначаліся пераможцы. Па- 
другое, дзіуньїм здаецца тое, 
што у зорных паходах удзель- 
нічаюць у асноуным' студэнты 
абмежаванай колькасці факуль- 
тэтау: геаграфічнага, хімічнага, 
біялагічнага і факультэта прык- 
ладной матзматьїкі. Слаба 
прадстаулены такія факультэ- 
ты, як мехмат, ф ізф ак . Адзна- 
чым, што гістфак, журфак зу- 
сім не удзельнічаюць у зорных

паходах, хаця такія мерапры- 
емствы маглі б аказаць студен
там гэтых факультэтау значную 
карысць у вучобе, як, напрык
лад, географам і біблагам, 
якія, дарэчы, не губляюць гэтай 
магчьімасці.

Па-трэцяе, жадаючых шмат, 
а вось з кіраунікамі справы 
прымушаюць жадаць лепшага, 
бо кіраунік паходу — гэта не 
проста чалавек, які вядзе групу 
па маршруту, гэта яшчэ і выха- 
вацель. Турклубу патрэбна 
звярнуць увагу на падрыхтоуку 
кіраунікоу турыстычных пахо
дау высокай катзгорьіі склада- 
насці.

Свой матэрыял нам хочацца 
закончыць традыцыйным ту- 
рьісцкім пажаданнем: «Добрых 
дарог і лёгюх рукзакоу вам, 
сябры!».

У. СЯМІРСКІ, 
аспірант хімфака.

В. БУНТА,
студент геафака.

------------ •  СТАРОНКІ
МІНУ ЛАГ А  • ----------
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Аб чыи
газета

«Беларускі 
універсітзт» 

у  студзені...
1955 года:
® Для студэнтау універсі- 

тэта прззідзнт Акадзміі на- 
вук БССР, член-карэспандэнт 
Акадзміі навук СССР В. Ф. 
Купрзвіч прачытау лекцыю 
аб сваіх уражаннях аб паезд- 
цы у Францыю на VIII Між- 
народны кангрэс батанікау.

1956 года:
© У штаце універсітзта 

працуе 18 дактароу навук, 70 
дацэнтау, 68 кандыдатау на
вук.

1957 года:
© У канцы мілулага года 

у Парыжы праходзіу VI Су- 
светны кангрэс глебазнауцау, 
у рабоце якога прьімалі 
удзел і вучоныя нашага уні
версітзта. Прафесар I. С. Лу- 
піновіч расказау студэнтам 
і выкладчыкам біелага-глєба- 
вага факультэта аб паездцы 
савецкіх вучоных на кангрэс.

1958 года:
©  Пачалося будауніцтва 

галоунага корпуса універсі
тзта і інтзрната на 800 месц 
на Паркавай магістралі. У 
галоуным корпусе будуць 
размешчаны фізіка-матзма- 
тычны факультэт, актавая за
ла, комплекс фізкультурньїх 
памяшканняу з вялікай спар- 
тыунай залай, бібліятзка, 
кнігасховішча, чытальныя 
залы і вялікія аудыторьй.

1961 года:
©  Група супрацоунікау 

універсітзта выязджала у 
Крупскі раён. Перад працау- 
нікамі раёна вьіступілі Д. П. 
Жмуроускі, А. А. Лойка і 
Н. С. Гілевіч.

1963 года:
© Справіла наваселле біб

ліятзка. Замест былых 800 
квадратных метрау бібліятз
ка атрымала у новым корпу
се 1700 квадратных метрау 
плошчы. Ёсць чатыры чы
тальныя залы па 400 месц 
замест адной ранейшай на 
150 месц. Фонд бібліятзкі 
налічвае каля 670 тысяч та- 
моу.

1964 года:
©  Цікавьі матч па шашках 

на 50 дошках паміж зборны- 
мі матфака і «усяго свету», 
за якую вьіступалі студэнты 
і супрацоунікі астатніх фа
культэтау, адбыуся ^днямі. 
Лік сустрэчы 31,5:18,5 на 
карысць матфака.

РЫХТУЕМСЯ
— Ну і ну,— студэнт дру- 

гога курса журфака Вацлау 
Багдановіч яшчэ раз пагля- 
дзеу на стос кніг, якія трэ- 
ба прачытаць, і узяуся рукамі 
за галаву. — Вось дык жыц
цё пачалося...

Яшчэ раз паглядзеу на 
свае кніжкі, уздыхнуу:

— Нічога не зробіш, трэба 
чытаць.

— Правільна, трэба чы
таць! — строга прамовіу 
чацвертакурснік з мехмата 
Валерый Бурчакоу і па-гаспа- 
дарску уладкавауся на пада- 
конніку. — У час cecii самае 
галоунае — не страціць ні- 
воднае хвілінкі.

— А мы ужо страцілі, —

Студэнт з цяжкасцю адар- 
вау погляд ад падручні- 
ка, у якім радкі набягалі ужо 
адзін на адзін, асалавела па
глядзеу па баках. «Глядзі ты, 
ужо нікога няма! Відаць, я — 
самы апошні з магікан. Трэба 
ісці спаць...»

Выйшау у калідор. Што гэ
та? Музыка? З трынаццата- 
га паверха даносіліся да вуха 
змарнелага небаракі-студзнта 
вясёлыя рытмы. «Трэба па- 
глядзець». І ён, зморана пе- 
растауляючы ногі, квола па- 
дыбау наверх. Там і сапрау- 
ды роу-разрывауся магніта- 
фон, у паупустым пакоі ва 
унісон тэмпераментнай мело- 
дьіі трусіліся і скакалі чала- 
век шэсць студэнтау.

— Што гэта у вас? — не 
вытрымау хлапец.

— Мы учора здалі экза
мен, у нас дыскатэка...

С. ПЛЫТКЕШ Ч.
Фота аутара.

расчаравана прадоужьілі пя- 
цікурсніцьі з журфака. — 
Вось зараз прьіходзіцца да- 
ганяць усім разам. Але 
куды там — апошняя перадэк- 
замепацыйная ноч самая ка- 
роткая. Як ні ганіся, а да- 
гнаць страчанае не зможаш.

— Хто ж вам забараняу 
вучыць?—студэнтка II курса 
гістарьічнага факультэта 
Алена Лысая паправіла кніж- 
ку, зірнула на сябровак, якія 
дагульвалі апошнюю партыю 
у валейбол. — Вучыць мож
на у самых розных абставі- 
нах, галоунае — жадаине. I 
сіла волі.

— Правільна! — гэтак жа 
строга, як Валерый Бурча
коу, падтрымала дзяучыну

пяцікурсніца з хімічнага cjja- 
культэта Алена Малышчык. 
— Галоунае — жаданне пад- 
рыхтавацца. Тады табе любы 
іспьіт н е ' страшны.

ЗДАЁМ
— Ну як здалі? — адна- 

курснік з другой групы не 
мог устаяць на месцы, ча- 
каючы адказу.

— Нядрэина, амаль без 
троек.

— Эх, — уздыхнуу пер- 
шы. — Добра вам — усё 
ужо засталося ззаду, а у нас 
яшчэ на носе ноч вар’яцкая, 
а заутра нават не ведаю што 
і будзе...

I ён, паправіушьі стос пад- 
ручнікау, накіравауся у чы- 
талку.

ЗДАЛІ!!!
Раніца. А палове шостай.

©  19 студзеня 1934 г. ©  «БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЗТ» ©  3 стар. ©
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СТАДЫЁН «ЛІФТа»

ш Лгтаратурна- 
J Іранічньї 
ж ФакультэТ 
J віншує сваіх
Щяброу з сесіяйу 
в зычыць 

шчаслівих
Is
■ білешау 
в і выдашных 

адказау!

ДЗЕНЬ ДОБРЫ , дарагія та- 
варышы! Мы вядзём свой рэ- 
партаж з асноуных аудыторый 
факультэта. Мікрафоньї і тэле- 
камеры настроены на асвят- 
ленне забегу студэнтау на ма
рафонскую дыстанцыю — 5 га- 
д о у .

Каб больш да гэтага не ва- 
рочацца, зазначу, што у забегу 
прымаюць удзел лепшыя з 
лепшых, найбольш падрыхтава- 
ныя спартсмены, э-э, прабачце, 
студэнты. Хаця жадаючых 
аспрэчваць сваё права на «па- 
плавок» і у дадатак да яго ды- 
плом было нямала. Аднак ад- 
бор праводзіуся у строгай ад- 
паведнасці з алімпійскай сістз- 
май.

РЫКАШЭТАМ
ст-ту Мікалаю Б-іну 

Пішу вам гэты 
ліст з надзеяй на тое, 
верш, які прапаноуваю на 
старонках, будзе 
для публікацьіі.

Тэта нерэальиа. Калі на- 
ват вельмі жадаць.

паспачуваць... Паспачуваць іх 
беспадстаунаму аптьімізму, з 
якім удзельнікі марафона вый- 
шлі на гэтую нялёгкую, поуную 
нечаканасцей і перашкод ды
станцыю.

Нарэшце— старт! Першае
выпрабаванне на першым эта
пе спаборніцтвау —  курсе — 
уборка бульбы у калгасе. 
Каманда цудоуна спрауляецца 
з заданием і працягвае ба- 
рацьбу, Рауненне трымаюць на 
Васіля Мураускага. Але што 
гзта? Арбітр знімає лідзра з 
дьістанцьіі...

Хто сказау, што з суддзям і 
не спрачаюцца? Спрачаюцца. 
Яшчз як спрачаюцца. Нарэшце 
справядлівасць перамагае: Му- 
раускі рзабілітаваньї, арбітр па- 
караны. Па прафсаюзнай лініі. 
Студэнт кідаецца даганяць 

П ІІІІП Н Ш П Ш Н тіШ Ш іШ Ш ІІШ Ш Ш Ш ' сваю каманду, і хаця разрыу
S вельмі вялікі— не губляе пры- 
I  сутнасці духу.
£ Курс набліжаецца да куды
£ больш сур'ёзнага выпрабавання 
Е  — здачы залікау і нарматывау 
5 за першую палову першага 
£ этапа спаборніцтвау. На мове 
£ студэнтау тэта называецца се- 
Е местрам. Цяжка прыйдзецца 
І  удзельнікам забегу: вопыту ка- 
Е  рыстацца дапаможньїмі сродка- 
Е мі —  «шпорамі» — ніякага...
Е  Нашы спачуванні бьілі зусім
Z не да месца. Не той зараз сту- 
5 дэнт! Адно слова— акселера-

У гэты яшчэ па-летняму 
цёплы і сонечны першы верас- 
нбускі дзень усім добра відаць 
маладыя твары шчасліучьїкау. 
їм можна пазайздросціць. І

З РОЗНЫХ КРЫН1Ц •=

ЗДАРЭНН1
© У М1НУЛЫ панядзе- 

лак студэнта Івана Рьібкіна 
засталі у чыталцы.

З ПРАВІЛАЯ  
ДОБР АГА ТОНУ
© КАЛІ прафесар на эк

замене сказау: «Мне вельмі 
цяжка працаваць з такімі 
студзнтамі, як вы», паспра- 
буйце угаварыць яго не пакі- 
даць сваей пасады.

РЭКОРДЫ
® НОВЫ РЭКОРД у рыу- 

ку устанавіу студэнт 2 курса 
Люцікау. Адной левай ён 
вырвау з падручніка чатыр- 
надцаць лістоу. Ракорд за-

фіксаваньї ва універсітзцкай 
бібліятзцьі.

ПЫТАННЕ РУБАМ |
© Дзе узяць грошы, калі £ 

кожнага студэнта біць сты- £ 
пендыяй?

ВЫН1К1
ТЫ РАЖУ

© ВЫ КЛЮ ЧНЫ  выпа
дай здарыуся у 745-м розы- 
грышы «Спортлато»: вый-
грыш выпау на шасцёрку, 
і экзаменацыйны білет № 23.

СПОРТ
@ ШТОДНЯ займауся 

гімнастьїкай. Махау на сесію 
рукой.
ДЗЯЖУРНЫ ПА «ЛІФТу».

цыя! Наперадзе Тамара Юрэ- 
віч і Сымон Паневіч. Усе іспьі- 
ты яны здалі на выдатна, аб 
чым сведчаць адзнакі у залі- 
коуках.

Вось няудача! Камендзе 
штрафное ачко,! А вінаЕатьі у 
гэтым Юрась Марачка, які па- 
збаулены права прымаць удзел 
у далейшай барацьбе. На жаль, 
яго камерцыйныя здольнасці 
праявіліся задоуга да заканчэн- 
ня забегу: студэнт імкнууся
спіхнуць (па сходнай цене) 
спартыуную форму фірмьі 
«Адзідас», набытую у каманды 
праціуніка, прауда, значна дзе- 
шавей. Марачка пакараны па 
усёй строгасці спартыуных за- 
конау.

Прамежкавы фініш забегу — 
першая сесія. У групы пад 
умоунай назвай «Чортау ту- 
зін» (13 чалавек) спрзчкі з 
суддзёй. Галоуная прзтзнзія да 
арбітра— неаб'ектыуная ацэнка 
сіл і магчымасцей. У вьініку 
знікае заліковая ведамасць з 
«не залічана».

«Першы залік лічьіць про- 
бай сіл» — вырашыу стершы 
суддзя. Другі заход дау больш 
плённыя вьінікі, выключаючы 
хіба толькі рывок аднаго з лі- 
дэрау групы Пятра Мальїгі, які 
на здачу першага нарматыву 
паклау усе сільї і прымаць да- 
лейшы удзел у спрэчках быу 
не у стане. Пасяджэннем су- 
дзейскай калегіі яму начаплялі 
хвастоу і аднеслі тзрмін здачы 
запазык на пасля.

На працягу усяго першага 
этапа забегу курс праводзіу вя- 
лікую грамадска-палітьічную 
работу. Вунь ты я маляунічьія 
кавалкі ватмана, якія знайшлі 
сваё месца на галоуным табло 
факультэта — відаць, у га- 
зеце каманды з красамсуным 
надпісам «Рэшата». Ужо сама 
назва гаворыць аб тым, што 
гэты баявы орган павінен піль- 
на прасейваць усю лухту, якую 
сцягваюць у газету аутары. Па- 
колькі такой аказалася боль- 
шасць, «Рзшата» надалей вы- 
ходзіць не стала.

Вось і скончыуся першы этап 
спаборніцтвау. Ён перзтварыу 
учарашніх вучняу у амаль да- 
рослых, загартаваных людзей.

Перш чым развітацца са 
спартсменамі да другога эта
па, хочацца ад вашага імя, да
рагія сябры, пажадаць ім уда
лых новых стартау і вьісокіх 
вьінікау на фінішах.

Ні пуху, ні пер'я!
Са Ілоу спартыунага 
каментатара запісау 

В. ГРАМОВІЧ.

® ДЭТЭКТЫУНЫ МАНАЛОГ ®

1СПЫТ

R i

•  АБ’ЯУЛЯЕЦЦА 
КОНКУРС 
НА ТАЛЕНТ 
АФАРЫСТА

РУКІ! Ды не угору. Пака- 
жы. Правую зараз... Ну ня- 
хай. Веру. А пад крысом 
што? Няйначай «патран- 
таж»? Адгарні, адгарні. Дзі- 
ва—няма. Куды «бомбы» 
схавау? Няйначай, за пояс 
запхнуу? Скідай пінжак. Па- 
вярніся кругом...

Не веру! Быць не можа! 
Ведай—мяне вакол пальца 
не абвесці. Пэуна, у шкар- 
пзткі усё пахавау? Цзльїмі 
пачкамі'! Падымай штаніньї. 
Чаго так глядзіш, як адзін 
таварыш на новую браму? 
Агнец нявінньї. Бачыу я вас 
такіх на сваім вяку. На пра- 
стачкоу разлічваеце, нахаб-

нічаеце? Панапакоуваеце у 
кішзні усяго-усялякага. Ду- 
маеце, што наш брат калі 
ужо склад розуму має аналі- 
тычны і вобраз мыслення ла- 
гічньї, дык праміне. Дудкі! 
Выварочвай, выварочвай. 
Гм... Квітанцьія... на два руб
лі. Зайцам ездзіш? 35 капе- 
ек... Пакамечаны пачак цыга- 
рэт. Сапраудныя. Усё як мае 
быць... Ну, сядай, сядай. Га- 
варыць пасля будзеш.

Дзіуньї нейкі чалавек. I 
на што ён спадзяецца? 
Прьшсці на экзамен — і ні- 
воднай шпоры. Цікава, вель
мі цікава...

Запісау В. ПЯРУН.

ШУКАЙЦЕ 
ЖАНЧЫНУ!
Г у м а р з с а к  і фзльетонау, 

дасціпньїх жартау і зсз, афа- 
рызмау і вершау, пародый і 
г. д. з нецярпеннем чакае ад 
вас, шаноуныя чытачы, адмі- 
ністрацьія «Л ІФТа». Галоу- 
ны герой творау— жанчына. 
Дык шукайце ж, сябры!

Апошні тзрмін прадстаулен- 
ня матэрыялау —  1 санавіка.
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Зноу хвост па механіцьі..


