
універсітзта правёу закяткі у 
школе камсамольскага актыву з 
камссргамі груп. Сакратар ка 
мітзта камсамола Аляксандр 
Казулін акрзспіу задачу вучобы 
як абмеркаванке праблем кам
самольскага кірауніцтва.

У гутарцы за «круглым ста 
лом» удзельнічалі рзктар уні- 
версітзта акадзмік АН БССР 
Л. І. Кісялеускі, лектарьі-між 
народнікі М. Р. Насеннік і Ф. І. 
Мельнік. Аб вьініках сацьіялі 
стычнага даследавання «Духоу- 
кая арыентацыя савецкай мо- 
ладзі» расказау дырэктар Ін- 
стытута філассфіі і права АН 
БССР Я. М. Бабосау.

На суд камсоргау была вы 
несена метадычка «У дапамогу 
камсоргу», якую распрацавалі 
члены камітзта камсамола. На 
перапынках студэнты азнабмі- 
ліся з выстаукай кніг «Камса- 
мольскаму актьівісту», з пла
нам мерапрыемствау, прапана- 
ваных на выбар для кожнай 
групы. Заключным этапам за- 
няткау стала прэс-канферэн- 
цыя з работнікамі камітзта кам
самола.

Усе камсоргі аднадушна пры 
зналі карыснай і «жыццёва не 
абходнай» такую форму вучо 
бы. За шзсць гадзін яны ат- 
рьімалі шмат інфармацьіі для 
роздуму.

А. ЗЯНКЕВІЧ.

КАНФЕРЭНЦЫЯ ЧЫТАЧ0У
па кнізе Героя Савецкага Саю- 
за P. Н. Мачульскага «На ог
ненной земле» прайшла на фі- 
зічньїм факультзце. Аутар па- 
дзяліуся гісторьіяй напісання 
кнігі, расказау аб падзеях, ад- 
люстраваных у ёй.

А. РУКШЫН.

БЮРО ПАРТКОМА
універсітзта на чарговым пася- 
джзнні разгледзела пытанне аб 
рабоце прафсаюзнага камітзта 
супрацоунікау па развіццю са- 
цьіялістьічнага спаборніцтва і 
вызначыла меры па павышэн- 
ню яго выхаваучай ролі. Аб- 
меркавана таксама работа парт
бюро і партгруп юрыдычнага 
факультэта па павышэнню якас- 
ці падрьіхтоукі спецьіялістау у 
святле патрабаванняу XXVI 
з'езда КПСС.

Разгледжаны некаторыя ар- 
ганізацьійньїя пьітанні.

3. АЛЯКСАНДРАВА.

У  ГАСЦЯХ
у студзнтау геаграфічнага і гі- 
старычнага факультэтау пабы- 
вау Герой Савецкага Саюза 
Я. Р. Вайнруб. Ен расказау аб 
сваім жыццёвым і баявым шля
ху, аб баях за вызваленне Бе
ларусь у якіх яму давялося 
удзельнічаць.

Л. МАРЦЫЁНКА.

ШЫРЫЦЦА СПАБОРНІЦТВА
НЯДАУНА у Белдзяржуніверсітзце імя 

У . І. Леніна пабывала дэлегацыя Вільнюскага 
дзяржаунага універсітзта імя В. Капсукаса. 
Мзта наведання —  падвядзенне вьінікау са- 
цьіялістьічнага спаборніцтва за 1983 год і 
заключзнне дагавора аб супрацоуніцтве на 
1 984 год.

Спаборніцтва паміж калектьівамі двух 
братніх універсітзтау з кожным годам набі- 
рае усё большую стваральную сілу і напау- 
няецца новым зместам. Яно садзейнічае да- 
сягненню новых поспехау у павьішзнні зфе- 
ктьіунасці і якасці падрьіхтоукі маладых 
спецьіялістау для народнай гаспадаркі, у ра- 
звіцці вучэбна-метадычнай і навукова-дасле- 
дчай работы, у вьірашзнні задач, пастауле- 
ных перад вьішзйшьімі навучальньїмі уста- 
новамі X X V I з'ездам КПСС і наступньїмі 
Пленумамі ЦК КПСС.

Спаборніцтва і супрацоуніцтва універсітз
тау— не самамзта. Гзта перш за усё школа 
абмену перадавым вопытам работы, што не 
толькі памнажае узаемныя магчьімасці, але 
і узбагачае практыку камуністьічнага выха- 
вання студзнцкай моладзі.

У апошнія гады БДУ імя У. І. Леніна і 
Вільнюскі універсітзт нязменна дабіваліся 
значных поспехау у сваёй шматграннай 
дзейнасці, неаднаразова вьіходзілі перамо- 
жцамі ва Усесаюзным сацьіялістьічньїм спа-

борніцтве. 1983 год, трзці год XI пяцігодкі, 
быу для унівесітзтау важным этапам у 
ажьіццяуленні канкрэтных мер па далей- 
шаму удасканаленню вучэбнай, выхаваучай 
і навукова-даследчай работы, ва умацаванні 
працоунай д ь і с ц ь і п л і н ь і , патрабавальных ад- 
носін да выкарыстання разервау у навуко- 
вым, матзрьіяльна-тзхнічньїм і гаспадарчым 
патэнцыялах ВНУ.

Праведзеная работа дала станоучыя вьіні- 
кі. Аб гэтым сведчыць тое, што БДУ і Віль
нюскі універсітзт дасягнулі у 1983 годзе 
значнага прагрзсу у вьїкананні усіх пунктау 
Усесаюзнага сацьіялістьічнага спаборніцтва.

У  мінульїм годзе агульная колькасць вы- 
конваемых навукова-даследчых работ у Ві- 
льнюскім універсітзце склала 437, у БДУ— 
471. Аб'ём НДР у нашым універсітзце склау 
12,7 млн. рублёу, у нашых партнёрау — 8,3 
млн. рублёу.

У  1983 годзе у Вільнюскім універсітзце 
абаронена 12 доктарскіх дысертацый, у на
ш ы м — 7. Крыху вышэй паказчык у БДУ імя 
У. І. Леніна па колькасці абароненых канды- 
дацкіх дысертацый, выданню падруЧнікау і 
вучэбных дапаможнікау, вышэйшы зканамі- 
чны эфект ад укаранення завершаных наву
кова-даследчых работ.

Хочацца адзначыць вьісокія рэзультаты 
сацьіяльна-зканамічнага развіцця Вільнюс

кага універсітзта. Забяспечанасць студзнтау 
інтзрнатамі складає 76,4 працзнта (у БДУ— 
67 працзнтау). У інтзрнатах памяшканні агу- 
льнага карыстання рамантуюцца два разы у 
год, шырока выкарыстоуваюцца метады 
самаабслугоування.

Ва усіх сталовых універсітзта арганізавана 
дыетхарчаванне, якім ахоплена 18 працзн
тау студзнтау.

Усе гэтыя поспехі— результат самаадданай 
працы студзнтау, выкладчыкау і супрацоуні
кау універсітзта, іх настойлівасці у дасяг- 
ненні пастауленых задач.

У праграме супрацоуніцтва паміж Бел- 
дзяржуніверсітзтам імя У. І. Леніна і Віль
нюскім дзяржауным універсітзтам імя В. Ка
псукаса — сумесныя навуковыя канферэн- 
цьіі, нарады, сімпозіумьі, грамадска-палітьі- 
чныя чьітанні, прысвечаныя 40-годдзю 
вызвалення Беларусі ад нямецка-фашьісцкіх 
захопнікау, абмен спартьіуньїмі дзлегацьіямі, 
калектьівамі мастацкай самадзейнасці. Усё 
гзта мабілізуе намаганні калектывау двух 
універсітзтау на выкананне рашэнняу XXV I 
з'езда КПСС, накіраваньїх на далейшае раз- 
вщцё сістзмьі вышэйшай адукацьіі.

3. ДЛЯШКЕВ1Ч.
НА ЗДЫМКУ: у час падпісання 

дагавора аб супрацоуніцтве 
на 1984 год.

•  ДА 40-ГОДДЗЯ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ •

СУСТРЭЧА 
З ВЕТЭРАНАМ
Н ЯД АУНА у госці да вы

кладчыкау, супрацоунікау і 
студзнтау факультэта радыё- 
ф із ік і і злектронікі прыйшла 
Марыя Барысауна Осіпава — 
удзельніца Мінскага камуні- 
стычнага падполля. Цікавьім і 
хвалюючым быу яе расказ аб 
падзеях ваенных гадоу, у якіх 
ёй давялося удзельнічаць. Ма
рыя Барысауна расказала аб 
гераізме савецкіх людзей, 
праяуленым пры стварзнні 
падпольнай партыйнай і камса- 
мольскай арганізацьій у акупі- 
раваным Мінску.

Адной з самых значных апе- 
рацый, у якіх удзельнічала

М. Б. Осіпава як арганізатар, 
была аперацыя па знішчзнню 
Кубз у 1943 годзе. Гэты фа- 
шьісцкі палач прыдумвау са- 
мыя розныя пакаранні тысячам 
ні у чым не павінньїх людзей. 
їх скідвалі у вялікія ямы, за- 
сьіпалі зямлёй і утрамбоувалі 
танкамі. Такія магільї бьші жы- 
вьімі, яны дьіхалі і стагналі 
яшчз некалькі дзён.

Савецкія лю дзі вьірашьілі па- 
караць смерцю фашысцкага 
звера у яго бярлозе —  на ква- 
тэры, дзе ён жыу. Марыя Ба
рысауна Осіпава выдатна 
справілася з заданием пад- 
польнага камітзта.

За заслугі перад партыяй і 
народам, мужнасць і гераізм, 
праяуленыя у гады Вялікай 
Айчыннай вайны, М. Б. Осіпа- 
вай было прысвоена званне 
Героя Савецкага Саюза.

І. ПАРОМЧЫК.

«ЛЕПЕАЬ—ПОДАЦК»
ГРУПА СТУД ЗН ТАУ гістарьічнага факультэта пабывала у сямі- 

дзённым лыжным паходзе па месцах рэвалюцыйнай, баявой і пра
цоунай славы савецкага народа па маршруту Лепель —  Полацк. 
Галоунай задачай зорнага паходу быу збор матэрыялау пра ве- 
тзранау, пра іх слауны баявы шлях, наведанне мемарыяльнага 
комплексу «Прарыу». Незабыуныя уражанні пакінулі у нас раска- 
зы былой падпольшчыцы А . М. Булух і былога партызана, удзель- 
ніка прарыву А . М. Спірьідзенкі.

Правядзенне такіх паходау стала у нас традыцыяй. Коль
касць паходау і колькасць удзельнікау з кожным годам узрастае. 
Ш када толькі, што не на усіх факультетах практыкуецца гэты від 
прапагандысцка-выхаваучай работы. Зорныя паходы уключаюць 
не толькі пошукавую дзейнасць. Тэта і лекцьіі, гутаркі з насельніц- 
твам, спартыуныя мерапрыемствы, вьіступленні агітбрьігад, афар- 
мленне у школах стэндау, прысвечаных універсітзту... На жаль, 
часам сустракаюцца пэуныя цяжкасці у арганізацьіі паходау. Нам, 
напрыклад, давялося доуга наладжваць кантакт з інструктарамі лы- 
жнай базы, якія не праявілі належнай увагі да нашага спартыуна- 
масавага мерапрыемства.

А. ПУХАУ,

КАМ1ТЭТ КАМСАМОЛА

п р а л е т а р ы !  У с і х  к р а ї н , я д н а й ц е с я і
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Сёння ва універсітзце 
праходзіць Рзспублікан- 
ская студэнцкая навуко- 
вая канферэнцыя «Саюз 
непарушны рзспублік сва- 
бодных» па вьініках НІ 
рзспубліканскага тура X 
Усесаюзнага конкурсу 
студзнцкіх работ па гра- 
мадскіх навуках, гісторьіі 
ВЛКСМ і міжнароднага 
маладзёжнага руху, пры- 
свечанага 65-годдзю Вя- 
лікай Кастрьічніцкай са- 
цьіялістьічнай рзвалюцьіі 
і 60-годдзю СССР.

g  #  У  БДУ імя У . І- Леніна на 
X  Усесаюзны нонкурс па гра- 
мадскіх навуках, гісторьіі 
ВЛКСМ і міжнароднага мала
дзёжнага руху падрыхтавана 
3 9 0  студзнцкіх работ. У  
тьім л іку  па гісторьіі КПСС —  
1 29 . па п ал ітзканом іі— 8 2 , 
па марксісцка-ленінскай філа- 
софіі —  9 0 , па навуковаму на- 
мунізму —  5 5 , па гісторьіі 
ВЛКСМ і міжнароднага мала
дзёжнага руху —  34  работы.

•  На рзспубліканскі тур 
конкурсу прадстаулена 40  
студзнцкіх работ. З іх  28  атры- 
малі выдатную адзнаку, 12 —  
добрую.

•  Аутары работ прачьіталі 
7 5 0  лекцый.

•  Усяго у конкурсе удзель- 
нічала 8 9 8 2  студзнты , рабо
ты я к іх  абмяркоуваліся у гр у
пах, на канферэнцыях. 350  сту- 
дзнтау-замежнікау удзельніча- 
ла у конкурсе.

І
1
І

І
І
І
І
І
I
II 
І 
І
І
І
І
І
І
1

РЭСПУБЛ1КАНСКАЕ 
журьг па навуковаму ка- 
мунізму падвяло вьінікі 
трэцяга тура X Усеса
юзнага конкурсу сту
дзнцкіх работ па гра- 
мадскіх навуках,
гісторьіі ВЛКСМ і мі
жнароднага маладзёж
нага руху, прысвечана- 
га 65-годдзю Вялікай 
Кастрьічніцкай сацыя- 
лістьічнай рзвалюцьіі 
і 60-годдзю утварзння 
СССР. Да першай ка- 
тзгорьіі аднесена 15 
студзнцкіх работ, у 
тым ліку З — студэнтау 
БДУ імя У. І. Леніна, 
З — БПІ, 1 — БТІ, 2 — 
МДПІ, 1 — Мінскага ме- 
дыцынскага інстьітута, 
2 — МРТІ, 1 — Мінска
га дзяржаунага інстьі- 
тута замежных моу, 
2 —Мінскага вышэй- 
шага ваенна-палітьіч- 
нага агульнавайсковага 
вучьілішча.

Вьідатньші ацзнкамі 
адзначаны работы сту
дзнтау нашага універ- 
сітзта І. Сташзускай 
«Змены у сямейна- 
шлюбным саставе на- 
сельніцтва СССР на 
этапе развітога сацьш- 
лізму», Я. Супрун 
«Камуністьічньїя пар- 
тьіі Лацінскай Амерьікі 
у авангардзе барацьбы 
за нацьшнальную неза- 
лежнасць і сацыяльны 
прагрзс», Я. Віленскага 
«У. І. Ленін аб сацы- 
яльных і ідзйна-палітьі- 
чных крьініцах узаема-

В А Ж Н Ы  С Р О Д А К
КАМУН1СТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ

сувязі правага і «лева- 
га» апартунізму».

Змястоуныя работы, 
удастоеныя выдатных 
ацэнак, прадставілі на 
конкурс студэнт уні- 
версітзта Зыонг Суан 
Шон «Агульнае і аса- 
бістае у вопыце будау- 
ніцтва сацьшлізму у 
В’єтнаме» ■ і стажор 
Махамед Анвар «Гене- 
зіс афганскай інтзлі- 
генцьіі і яе месца у 
рэвалюцыйным працэ- 
се».

Сярод работ, аднесе- 
ных да першай катэго- 
рьіі, 4 работы замеж
ных студэнтау, у тым 
ліку 2 работы студэн
тау БДУ.

Сблетні конкурс са- 
дзейнічау далейшаму 
удасканаленню вы- 
кладання навуковага 
камунізму, павышэнню 
інтарзсу студэнтау да 
вывучэння ленінскай 
тэарэтычнай спадчыны, 
матэрыялау і рашэнняу 
XXVI з ’езда КПСС, 
Пленумау Цэнтральна- 
га Камітзта КПСС, 
дакументау КПСС і 
міжнароднага камуні-

стычнага і рабочага
руху.

Вывучэнне студэнта- 
мі актуальных праблем 
тэорьп навуковага ка
мунізму, гісторьіі
ВЛКСМ і міжнародна
га маладзёжнага руху 
дазволіла забяспечыць 
далейшае павышэнне 
узроуню ідзйна-вьіха- 
ваучай работы сярод 
студэнтау, фарміраван- 
ня у іх марксісцка-ле- 
нінскага светапогляду, 
класавага падыходу да 
з ’яу грамадскага жыц- 
ця, камуністьічнай свя- 
домасці, непрьімірьі- 
масці да буржуазнай 
ідзалогіі, садзейнічала 
расшырэнню тэарэтыч- 
нага кругагляду буду
чих спецьіялістау, фар- 
міраванню у іх наву
ковага складу мыслен- 
ня, навыкау у навуко- 
вай і прапагандысцкай 
рабоце.

Тэматыка студзнцкіх 
навуковых работ па 
навуковаму камунізму 
актуальная і рознаба-

ковая. Яна ахапіла 
амаль усе раздзелы 
курса навуковага каму
нізму: сусветны рэ-
валюцыйны працэс 
і заканамернасці яго 
развіцця, станаулен- 
не і перамога сацьх- 
ялізму, развітое сацы- 
ялістьічнае грамадства 
і паступовы пераход да 
камунізму. Вялікая 
увага была удзелена 
вывучэнню актуальных 
праблем удасканалення 
развітога сацьіялізму, 
акрэсленых у матэры- 
ялах XXVI з ’езда 
КПСС, снежаньскага 
(1982 г.), чэрвеньскага 
і снежаньскага (1983 г.) 
Пленумау ЦК КПСС.

У ходзе конкурсу 
расшьірьіліся сувязі ка
федры навуковага ка
мунізму універсітзта, 
іншьіх В НУ рзспублікі 
з камсамольскімі арга- 
нізацьіямі, студзнцкімі 
навуковьімі таварыства- 
мі і арганізацьіямі, 
атрьімалі развіцце та- 
кія формы выхавання 
студэнцкай моладзі, як 
тэарэтычныя канферэн- 
цьіі, спецсемінарьі і 
іншьія.

Удзел студэнтау у

конкурсе станоуча па- 
дзейнічау на далейшае 
развіццб іх грамадска- 
палітьічнай актьіунасці, 
стварэнне новых школ 
і груп маладых лекта- 
рау, факультзтау гра- 
мадскіх прафесій. Сту- 
дэнты сталі больш 
актыуна выступаць у 
якасці прапагандыстау 
у навучальных устано
вах, арганізацьіях і на 
прадпрыемствах.

Задача кафедрау на
вуковага камунізму і 
камітзтау камсамола 
універсітзтау і іншьіх 
ВНУ у тым, каб па- 
стаянна паглыбляць 
студзнцкую навуковую 
творчасць, развіваць 
усё станоучае, назапа- 
шанае у перыяд правя- 
дзення конкурсу, дабі- 
вацца актыунага удзелу 
кожнага студэнта у
гльїбокім вьівучзнні і 
даследаванні актуаль
ных праблем навукова
га камунізму.

П. ДРОНЬ,
загадчык кафедры 

навуковага камунізму, 
старшыня рзспублі
канскага конкурснага 
журы па навуковаму 

камунізму.

ПРЫСТУПК1
л я
(ЖАННЯУЗЫХ0.

АДНА З ДОБРЫ Х тра- 
дыцый на факультэце жур- 
налістьікі — актыуны 
удзел у навуковых дасле- 
даваннях студэнтау-замеж- 
нікау. У мінульїм годзе 
больш як сорак чалавек 
вьіступілі на навуковай 
канферзнцьіі. А даклады 
Бетру Лакеу і Лемы Га- 
дзсе з Зфіопіі адзначаны 
дьіпломамі рзспублікан- 
скай навуковай канферэн- 
цьіі.

Тэматыка навуковых ра
бот студзнтау аддзялення 
міжнароднай журналістьші 
самая разнастайная. Яньї 
глибока вывучаюць не 
толькі тэорыю журналіс- 
тьікі, праблемы развіцця 
сродкау масавай камуніка- 
цьіі, але і пьітанні марк
сісцка-ленінскай тзорьіі, 
нацыянальна - вызваленча- 
га руху, гісторьіі СССР і 
сваіх краін.

Актыуны удзел прьінялі 
студзнтьі-замежнікі і у X 
Усесаюзным конкурсе сту
дзнцкіх работ па грамад- 
скіх навуках, гісторьіі 
ВЛКСМ і міжнароднага 
маладзёжнага руху. Ся
род найбольш змястоуных 
бьілі вылучаны работы 
Зыонг Суан Шона аб во
пыце сацьіялістьічнага бу- 
дауніцтва у сацьіялістьіч- 
ным В’єтнаме, Иты Шрэ- 
стэ з Непала. А работа 
трзцякурсніка Аге-Седу 
Мухамеда «Уплыу марк
сісцка-ленінскай філасофіі 
на патрыятычны ' рух у 
Беніне» была прадстауле
на на гарадскі тур конкур

су. Філасофія — любімьі 
прадмет Аге-Седу. І ужо 
першая яго самастойная 
навуковая работа, прысве- 
чаная ленінскай кнізе 
«Матзрьіялізм і імперьія- 
крытыцызм», была узна- 
гароджана Ганаровай гра- 
матай савета па НДРС 
універсітзта.

Тэму для сёлетняга 
свайго даследавання Аге- 
Седу таксама выбрау не- 
вьгаадкова. У яго на ра- 
дзіме з кожным годам 
расце інтарзс да марксісц- 
ка-ленінскага вучзння, па- 
шырае сваю дзейнасць На- 
родна-рэвалюцыйная пар
ти я  Беніна.

У сваей рабоце Аге-Се
ду прааналізавау неабход- 
насць выкарыстання марк
сісцка-ленінскай тзорьіі у 
перыяд сацьіялістьічнага 
будауніцтва, дакладна вы- 
значыу спецьіфічньїя асаб- 
лівасці гэтага працэсу у 
Беніне. «Я з вялікай ахво- 
тай удзельнічау у X Усе
саюзным конкурсе студзн
цкіх работ на грамадскіх 
навуках, гісторьіі ВЛКСМ 
і міжнароднага маладзёж
нага руху, — гаворыць 
Аге-Седу. — Я цікаулюся 
марксісцка-ленінскай філа- 
софіяй і лічу, што жур
налісту проста неабходна 
яе дасканала ведаць, каб 
разбірацца у складаных 
палітьічньїх падзеях, фар- 
міраваць навуковы света- 
погляд у людзей».

Т. БЯЛЬКЕВІЧ,
студэнтка факультэта 

журналістьші.

Чалавек шчаслівьі не толькі працай, вучо- 
бай, грамадскай дзейнасцю. Усё гзта добра, 
але і без самых звичайних жыццёвых ра- 
дасцей абисціся нельга. Удзельнікау Рзспуб- 
ліканскай студэнцкай навуковай канферзнциі 
«Саюз непарушны рзспублік свабодных» сту 

дзнтау ф ізічнага факультэта Глеске Хольгера 
і Андрэса Прыбз з ГДР наш фотакарзспан- 
дзнт «знайшоу» у чарзе ля каси  кінатзатра 
«Ц знтральни».

Фота С . Плиткевіча

ПРАДСТАУЛЯЕМ УДЗЕЛЬНІКАУ КАНФЕРЭНЦЫ1

ВЫДАТНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЯ?!

АЛЕНА Лебедзева — сту- 
дэнтка II курса юрыдычнага 
факультэта. Тэма яе работы 
— «Вьікладчьші і студэнты 
БДУ імя У. І. Леніна у Вялі
кай Айчыннай вайне».

— Спачатку рыхтавала тэ
ту тэму на семінарскіх занят- 
ках, — расказвае Алена. — 
З пошукам ім§нау новых ге- 
рояу—студэнтау і выкладчы- 
кау універсітзта — праца- 
ваць станавілася усё цікавей.

У Мінску ёсць вуліца, якая 
носіць імя Васіля Жудро. 
Хто ён такі? Чаму вуліца на
звана яго імем? Аказалася, 
што Шудро вучыуся на юры- 
дычным факультэце у перад-

ваенныя гады, а у ваенньх 
час мужна змагауся з вора- 
гам. За дапамогай у зборы 
матэрыялу Алена звярнула- 
ся да групы «Пошук» свайго 
факультэта. Дзякуючы сту- 
дэнтам, якія працуюць тут, 
быу знойдзены фотаздымак 
пятнаццацігадовага Жудро. 
Ён пакуль што адзіньї. У ас- 
нову навуковай работы ляглі 
расказы выкладчыкау — ве- 
тэранау Вялікай Айчыннай 
вайны, даведкі з кніг.

Сваей радзіме, народу, які 
змагаецца за незалежнасць, 
прьісвяціу навуковую работу 
Маждзі Абдалах Абу-Дабэ, 
студэнт 2 курса механіка-ма-

тэматычнага факультэта. У 
Савецкі Саюз Маждзі пры- 
ехау з Палесціньї. У сваёй 
рабоце ён імкнецца даць ад- 
каз на пытанне, як узнік сія- 
нізм? Тэта не випадкова, бо 
палясцінская праблема узнік- 
ла тады, калі узнік сіянізм.

— У нас ёсць свае «палес- 
цінскія» Хатьіні, такія, як і у 
Беларусі. Знішчаліся цэлыя 
вёсш, гарзлі ні у чым не па- 
вінньгя людзі. А разам з гэ- 
тым разгарауся агонь бараць
бы у сэрцы кожнага палес- 
цінца.

Аналізуючьі навуковыя ра
боты удзельнікау канферэн- 
цьіі, можна з упэуненасцю 
сказаць, што работы цікавьія. 
Адчуваецца, што студэнты 
працавалі над імі вельмі 
сур’ёзна.

Н. СЁМК1НА, 
студэнтка факультэта 

журналістьші.
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•  РАУНЕННЕ НА ПРАВАФЛАНГОВЫХ!

НАШ HUї ТААЕНТУ-
Н Р А Ц АУ ЯГО САМЫ звычайны 

знешні выгляд. Светлыя вала- 
сы і прыгожыя карыя вочы, 
якія свецяцца жывым агень- 
чыкам. I наогул, як зазначыу 
нра сябе Уладзімір Дзікі, ён 
самы звычайны чалавек. Але 
яго «звьічайнасці», як бы там 
ні было, «перашкаджае» ад- 
на дэталь — ён самы юны 
студэнт універсітзта. Калі 
Уладзімір паступіу на першы 
курс хімфака, яму споуніла- 
ся... 15 гадоу.

Студэнты іншьіх факультэ- 
тау, якія ведаюць пра поспе- 
хі Валодзі, часта называюць 
яго «талент», «вучоны», «вя- 
лікі чалавек». Валодзя не 
любіць гэтых слоу. Арзшак 
навукі сапрауды цвёрды. І у 
тым, што юнаку єн паддаецца 
параунальна легка, «павінна» 
пастаянная работа над сабой. 
Сустрзцца з Уладзімірам 
аказалася справай не такой 
ужо лёгкай: то ён у лабара- 
торьіі, то некаму дапамагае. 
І вось наша сустрэча адбыла- 
ся на факультзце пасля занят- 
кау.

Мы ідзем па універсітзцкіх 
калідорах, размауляем. Вало

дзя — прыемны субяседнік. 
Цікава ён расказвае пра свой 
факультэт, пра доследы, які- 
мі зараз займаецца.

Уладзімір нарадзіуся на Мя- 
дзельшчыне. Спачатку ву- 
чыуся у Куцькаускай васьмі- 
гадовай школе. Настаунікі 
хутка зауважьілі здольнасці 
хлопца да вучобы. З  перша- 
га класа ён быу адразу пера- 
ведзены у трзці, а калі быу 
трзцякласнікам, то здау зк- 
стзрнам праграму і за чац- 
вёрты клас. Пасля бьші два 
гады вучобы у Свірскай ся- 
рэдняй школе, якую ён за- 
кончыу з залатым медалём.

Уладзімір — удзельнік 
розных алімпіяд: рзспублі- 
канскіх і усесаюзных, дзе 
заусёды быу у ліку прызёрау. 
А мінулае лета унесла у 
яго жыццё яшчз некалькі пе- 
рамен. Па-першае, ён быу 
удзельнікам міжнароднай 
алімпіядьі па хіміі, якая пра-

ходзіла у румьінскім горадзе 
Цімішара. Там ён заваявау 
залаты медаль. І як самаму 
маладому удзельніку, Уладзі- 
міру Дзікаму быу уручаны 
памятны кубак і дыплом. I 
па-другое, ён без уступных 
экзаменау быу залічаньї сту- 
дэнтам хімічнага факультэта 
ЕДУ імя У. І. Леніна.

...За плячамі засталася 
першая экзаменацыйная се
сія, якая запомніцца Уладзі- 
міру надоуга, і не толькі та
му, што яна была першая, 
але і таму, што экзамены гэ- 
тай сесіі Уладзімір здау, ка- 
жучы яго уласньїмі словамі, 
«нармальна». Нармальна — 
гзта пяцбркі па усіх дысцып- 
лінах.

М. КАРЫЦКАЯ, 
студэнтка факультэта 
журналістьші.

НА З ДЫМКУ: самы мала- 
ды студэнт універсітзта Ула
дзімір Дзікі.

Фота С. Пльїткевіча.
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пісау. Значна пагльїбіуся яго*1 У невялікай аудьіторьіі мнагалюдна. Сёння у філфакауцау 

А госць. Расказачь пра сябе, пра герояу сваіх творау, падзяліцца 
ЙЙ жыццёвым і творчым вопытам прыйшоу да студэнтау Вячаслау 
** Уладзіміравіч Адамчык, цяпер вядомы беларускі пісьменнік, у 

мінульїм — вьіпускнік аддзялення журналістьікі філалагічнага фа
культэта універсітзта.

ШСАЦЬі

рй  -— ГАВАРЫ ЦЬ буду пра сваё, 
"  асабістае, — вельмі сціпла Вя- 
0  часлау Уладзіміравіч пачынае 
И  сваю гаворку. —  Добра памя- 
gj таючы гісторьію з першым га- 

нарарам Якуба Коласа, атрыма- 
0 ным ад бацькі рублём, я і ра- 
0  шыу пзспрабаваць свае сільї у 
й  літаратурьі, хаця на рубель і не 
„  спадзявауся. Пачынау з вершау. 
0  У 1954 годзе на літаратурнай 
0  старонцы «Чырвонай змены» 
0  побач з творамі Г. Бураукіна, 
пг В. Зуёнка, А . Ставера быу на- 
0  друкэваны і верш Вячаслава 

Адамчыка «Дзень добры, бя- 
розы». На фоне іншьіх верш 

0  Адамчыка гучау неяк прыглу- 
0  шана. Але ужо сам факт таго, 
jg што верш надрукаваны, гава- 

рыу пра многае, надау маладо- 
0 му аутару больш упзуненасці. І 
{й таму праз некаторы час ужо у 
й  «Маладосці» паяуляецца другі 
от верш —  «У гасцях».
0  Як склауся б паэтычны лес 
0  Адамчыка, невядома. Але тое, 

што на ніве беларускай прозы 
0  узышло і яго зерне, узышло і 
0 закаласавала буйным коласам, 
jg бясспрзчна. Ад невялікага апа- 

вядання, напісанага у студзнц-

погляд на жыцце, навакольны 
свет. Гзта і дазволіла. перайсці 
да ужо дауно запланаванага ра
мана. У 1978 годзе паяуляецца 
«Чужая бацькаушчына», крыху 
пазней —  «Нулявы год». Зараз 
на рабочым стале пісьменніка 
трзцяя кніга, яшчз не заверша 
ная, — «І скажа той, хто наро 
дзіцца».
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0  каи аудыторьн, да агульна- 
0  прызнанага рамана —  такі шляхГ 10 празаіка В. Адамчыка. 
и  —  Цікавая гісторьія адбыла- 
И с >  з маім першым апавядан- 
0  нем. Вельмі хацелася бачыць 
"  яго надрукаваным. Занёс у 
jgj «Полымя». Там Максім Танк 

паглядзеу, уважліва прачытау. 
й  «Ну. нічога, брат... Першая ла- 

стаука... Будзем друкаваць». 
0  Аднак ні праз месяц, ні праз 
0  год яго ніхто не надрукавау па 
(g  той простай прычыне, што згу

" білі у сакратарыяце. І толькі... 
Й  лраз дваццаць гадоу знайшлі. 
Й  Але за першым апавяданнем 
Й  паяуляецца другое, з больш 
кг шчаслівьім лёсам, а потым, у 
0  1958 годзе, вьіходзіць і невя- 
«  лічкая кніжка «Свой чалавек», 
й  потым зборнікі «Млечны шлях», 
їй «М іг бліскавіцьі», «Дзік і го
Й  луб», «Дзень ранняй восені». 
0  Будучы пісьменнік знайшоу 
ЙІ сваё сапрауднае прызванне. 
jg Кожная вялікая справа пачы-

наецца з малой. Сёння на л і
таратурнай старонцы нашай га
зеты часта друкуюцца і вершы 
студэнтау універсітзта. Магчы- 
ма, тэта робяць першыя крокі 
у літаратуру будучыя паэты і 
празаікі. Магчыма, у каго-не- 
будзь з іх ёсць такое жаданне, 
якое было калісьці і у Вячасла
ва Уладзіміравіча. «Пачну пі- 
саць раман. Аднак, крыху агле- 
дзеушыся, узважыушы свае сі
льї, адступіу ад гэтай задумы і 
рашыу, што калі напішу сто 
апавяданняу і калі хаця б адно 
з іх надрукуюць, буду пісаць 
далей». • Тут і праявіуся са- 
праудны талент пісьменніка. Бо 
амаль усе тыя апавяданні, якія 
пісау ён, друкаваліся, а імя 
пісьменніка' станавілася усё 
бліжзй і бліжзй чытачу.

«Навагрудчына — зацішньї 
куток майго маленства. Тут я 
гадавауся і рос. Тут наша Бя- 
розаука, за густым сасняком і 
рздкім бярззнікам. У гэтай вё- 
сачцы я зведау сябе, спазнау 
пачатак людскога жыцця». З 
апісання родных мясцін, вескі 
Варакомшчына, Навагрудскага 
павета (.цяпер Дзятлаускі раён 
Гродзенскай вобласці) пачына- 
ецца апавяданне «Зоня». Урад- 
лівая навагрудская зямля, дзе 
калісьці рос Адам Міцкевіч (на- 
конт гзтага Вячаслау Уладзім і
равіч пажартавау: «Вось бачы- 
це, ён —  Адам Вялікі, а я 
Адамчык Маленькі»), узрасціла 
яшчз аднаго мастака слова.

—  Як для Пушкіна нянька, 
так для мяне маці з самага ма
ленства стала зоркай, якая све- 
ціць мне усё жыццё.

Маці... Сялянская жанчына. 
Яна ведала шмат песень, пры- 
певак, прыказак. Таленавітая ад 
прыроды, яна і сама складала 
песні. Вельмі часта у полі на 
рабоце спявала іх жанчынам. А 
тыя не верьілі. «Не хлусі, — 
казалі, — мы ведаем, тэта сын 
твой напісау». А  сын і сапрауды

—  Дзве першыя кнігі, калі „  
можна так сказаць, больш спа- «  
койныя, —  гаворыць аутар. — й  
Перш за усё мне хацелася па- 
казаць тут, што мая зямля не |Я 
толькі шэрая, якую прьівьіклі '0 
бачыць яе чужыя гаспадары, 0  
мая зямля можа быць і зала- ig 
той. Для мяне гэта кніга рада- й  
сці. Трэцяя кніга больш палі- й  
тычная. Кніга аб сутьїкненні re- 
рояу, дзеянні у ей разгортва- 0 
юцца больш напружана.

Чым абумоуленьг зварот 
іменна да гэтай тэмы? У 1983 0  
годзе у якасці прадстауніка дэ- 0  
легацьіі Беларускай ССР Вяча- ■" 
слау Уладзіміравіч прымау й  
удзел у рабоце X X V III сесіі Ге- 0  
неральнай Асамблеї А АН . Усё, 0  
што убачыу у Амерыцы, раней »  
—  у Францьіі, паклала свое- 0  
асаблівьі адбітак на погляды Jg 
пісьменніка. .и

—  Што б я хацеу напісаць 0  
яшчз? Ужо рабіу накідьі дрз- gjj 
мы. Але, як і раней, пісау і бу
ду пісаць пра сваё жыта, сваю 0 
дарогу у полі, маладую бярззі- 0  
ну пры хаце, ціш і сваю маці
з дзяружкай зелля за плячыма. jg 

Вернасць роднай зямлі, баць- 0  
каушчыне нясе праз усю твор- ^  
часць Вячаслау Адамчык, таму 
такой блізкай і дарагой яна ста- й  
ла чытачу. Сустрэча на ф ілфа- й  
ку пацвердзіла гзта яшчз раз. ^  

А. МАТУСЕВІЧ, й
наш кар. ^
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=• МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦЬ •

ВЫ ГАТОВЫ
Д А  А Г Л Я Д У ?

1ДУЧЫ насустрач 40-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка- 
фашьісцкіх захопнікау, рэктарат, партком, прафком, камітзт кам- 
самола і прауленне студэнцкага клуба універсітзта праводзяць 
агляд-конкурс мастацкай самадзейнасці. Ён будзе праходзіць у 
актавай зале БДУ імя У. І. Леніна з 19 да 24 сакавіка гзтага года.

19 сакавіка — ФПМ (18—20), журфак (20—22);
20 сакавіка — геафак (18—20), факультэт радьшфізікі і злєктро- 

нікі (20—22);
21 сакавіка — фізфак (18— 20), біяфак (20—22);
22 сакавіка — філфак (18—20), хімфак (20—22);
23 сакавіка — юрфак (18—20), гістфак (20—22);
24 сакавіка — механіка-матзматьічньї факультэт (18—20).
Па умовах конкурсу аркестры, інструментальньїя ансамблі, 

харавыя калектывы, вакальныя трупы выконваюць не больш як 
тры творы, харзаграфічньїя трупы— таксама не больш як тры (без 
уліку сольных танцау), салюты усіх жанрау мастацкай самадзей
насці прадстауляюць не больш як два творы. Вьютупленні фаль- 
клорных ансамбляу, студзнцкіх тэатрау мініяцюр і літаратурна- 
музычныя кампазіцьіі ацэньваюцца як адзін нумар. Праграма 
выступления фальклорна-зтнаграфічнага ансамбля залічваецца 
толькі пры вьїкананні народнага абраду. Умовамі конкурсу не 
дазваляецца паутор нумароу конкурсных праграм мінульїх га
доу.

Судзейства ажыццяуляецца журы. У яго састау уваходзяць 
прадстаунікі творчых калектывау і грамадскіх арганізацьій Мін- 
ска, кіраунікі калектывау мастацкай самадзейнасці Белдзяржуні- 
версітзта імя У. І. Леніна.

Нумары мастацкіх калектывау (народных, акадзмічньїх — не 
менш як 35 чалавек, танцевальных (народнага, зстраднага і баль- 
нага танца — не менш як 12 чалавек), аркестрау (народных, духа- 
вых, эстрадных, струнных — не менш як 15 чалавек) ацэньваюц
ца па 25-бальнай сістзме.

Вьіступленні студзнцкіх тэатрау мініяцюр , драматычных калек
тывау, фальклорна-зтнаграфічньїх ансамбляу, вакальных груп, 
танцавальных і інструментальньїх ансамбляу, літаратурна-музьі- 
чныя кампазіцьіі ацэньваюцца па 15-бальнай сістзме.

Сольныя нумары, дуэты, трыо, квартэты — па 10-бальнай 
сістзме.

У залік ідуць ацзнкі за лепшыя 15 нумароу. Шаснаццатая ацэн- 
ка — за фотарасказ пра ветэранау факульэта, які ацэньваецца па

20-бальнай сістзме. Семнадцатая ацэнка вьіносіцца за ідзйна- 
мастацкае вырашэнне канцэртнай праграмы. Пры яе ацэнцы 
журы конкурсу улічвае: ідзйна-мастацкія якасці праграмы, рэ- 
жысуру канцэрта (10 балау), сцзнічнае афармленне канцэрта 
(10 балау), разнастайнасць жанрау самадзейнага мастацтва (10 
балау). Усяго 30 балау.

Калектыу мастацкай самадзейнасці факультэта, які заняу 
першае месца, узнагароджваецца пераходным Чырвоным сця- 
гам прафкома універсітзта, Ганаровай граматай рэктарата і гра- 
шовай прзміяй 200 рублёу. Калектывы, якія занялі II і III 
месцы, узнагароджваюцца Ганаровьімі граматамі рэктарата і 
грашовай прзміяй 150 і 100 рублёу адпаведна.

Зацверджаны спецыяльныя прызы: харавому калектыву — 
прыз камітзта камсамола, лепшаму калектыву за адлюстраванне 
студэнцкага жыцця — прыз прафкома, інструментальнаму калек
тыву за выкананне творау беларускіх аутарау— прыз рэктарата, 
за масавасць —  прыз прафкома. Прьізамі узнагароджваюцца 
таксама лепшыя чытачы, салістьі-вакалістьі.

Лепшыя калектывы і выканауцы прымуць удзел у святочным 
канцэрце, прысвечаным 40-годдзю вызвалення Беларусі.

У. МАКАРЭВ1Ч, 
дырэктар студэнцкага клуба.
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•  У НЕКАЛЬКІ РАДКОУ

«СПАРТЫУНАЕ
ПЯРО»

РЗДАКЦЫЯ газеты «Белару- 
скі універсітзт» і спартыуны 
клуб універсітзта праводзяць 
конкурс спартыуных наеден
ных газет факультэтау з мэтай 
павышэння узроуню прапаган- 
ды спорту ва універсітзце.

Спортбюро факультэтау да 
5 красавіка павінньї падаць у 
спортклуб усе газеты, выпу- 
шчаныя у гэтым навучальным 
годзе. Утворана журы конкур
су-

Пры падвядзенні вьінікау жу
ры будзе улічваць якасць і 
змест матэрыялау, ілюстрацьій, 
разнастайнасць тзматьікі і жан- 
рау, аператыунасць падачы ма
тэрыялау, дзейснасць выступ- 
ленняу.

За першае месца рэдакцыя 
насценгазеты будзе узнагаро- 
джана вымпелам і граматай, за 
другое і трэцяе — граматамі. 
Рэдактары насценгазет, якія 
зоймуць прызавыя месцы, бу- 
дуць заахвочаны.

Жадаєм поспехау!

ТОЛЬКІ ФАКТ
ф  БАСКЕТБОЛ. Баскетбаліст- 

кі універсітзта занялі першае 
месца на першынстве Мін
ена, абышоушы многія моц- 
ныя калектывы, у тым ліку і 
чзмпібнак рзспублікі — каман- 
ду ІФК, якая была толькі чац- 
вєртай.

ф  КЛАСІЧНАЯ БАРАЦЬБА. 
Пасля адносна няудалага вы
ступления на чзмпіянаце СССР 
— трзцяга месца — Камандар 
Маджыдау (юрфак) бліскуча 
перамог на двух буйных між- 
кародных турнірах у Швецьіі і 
Нарвегіі.

ф  НЕ БЫЛО роуных зборнай 
універсітзта на першынстве 
ВНУ Мінска і Бепсавета ДСТ 
«Буравеснік» сярод юнібрау, 
дзе нашы барцы вьійгралі у 
агульнакамандкым заліку.

ф МНАГАБОР'Е ГПА. Збор- 
ная універсітзта па зімоваму 
мнагабор'ю ГПА стала трзцім 
прызёрам першынства аблас- 
нога савета ДСТ «Бура
веснік».

ф  ХАКЕЙ. На шостым месцы 
засталіся нашы хакеістьі на 
першынстве ВНУ рзспублікі.

НАСТОЛЬНЫ ТЭН1С

ЖАДАЮЧЫХ ШМАТ...
о.
О
С
и

ВЫ ДУМ АЕЦ Е, што мяне і маіх таварышау 
мучыць бяссонніца? Не. «Тады чаму так позна 
гуляеце у тзніс? — спытаеце вы.— Няужо за 
увесь дзень не знойдзецца часу, каб «адвесці 
душу?». З раніцьі тзнісньї пакой практычна пу
стує, таму што большасць аматарау гэтай гуль
ні ідзе на заняткі. А  вось ужо апоудні у ма
ленькім пакойчыку, як кажуць, няма дзе яблыку 
упасці. Жадаючых пагуляць вельмі шмат. Сюды 
прыходзяць і пачынаючыя тзнісістьі, і больш 
вопытныя, савецкія студэнты і замежныя. Але, 
акрамя гэтай, ёсць яшчэ і іншьія праблемы: 
недахоп інвентару, паламаныя тзнісньїя сталы. 
У  такіх умовах цяжка гуляць і вопытным тзні- 
сістам, не гаворачы пра пачынаючых. Тут ужо 
так: ці гуляй добра, ці ідзі і не перашкаджай 
іншьім. Калі не умееш, то вучыся, дзе хочаш. 
Такое становішча і у інтзрнаце № 2, дзе я жы- 
ву. Не лепшая сітуацьія і у іншьіх інтзрнатах.

Ёсць яшчэ і факультзцкія секцьіі. Але яны 
выкарыстоуваюць інвентар у інтзрнатах. Ды і 
інструктарьі у такіх секцыях маюць не вельмі 
высокую падрыхтоуку.

Зусім  нядауна у спартыунай зале філалагіч- 
нага факультэта адбьіліся спаборніцтвьі па на- 
стольнаму тзнісу паміж інтзрнатамі. Як адзна- 
чыу галоуны суддзя спаборніцтвау М. С. Ге
лер, узровень падрьіхтоукі тзнісістау вельмі 
нізкі. Ніякай тзхнікі, прьігажосці гульні. Аса- 
бліва гэтыя заувагі датычаць дзяучат. Прауда,

можна адзначыць гульню Т. Краучанкі і Л. Да- 
вьідзенкі. Добрую, умелую гульню паказалі 
в'етнамскія студэнты Нгуен Ван Хуанг і Хаанг 
Суан Хонг. У  канчатковым вьініку месцы раз- 
меркаваліся наступным чынам: першае— інтзр- 
нат № 2, другое— № 7, трэцяе— N° 6, чацвёр- 
тае — N° 5, пятае — N° 4 і шостае — інтзрнат 
№ 1.

Не ведаю, як каму, але мне гэтыя спабор- 
ніцтвьі не прьінеслі ніякай асалоды. Занятае 

. першае месца не дає ніякіх падстау для доб- 
рага настрою, бо на працягу усіх спаборніц
твау не назіралася ніякай напружанасці, васт- 
рьіні гульні.

Пры універсітзце існує секцыя настольнага 
ігзніса, якой у гэтым годзе кіруе М. С. Гелер. 
Але там трзніруюцца у асноуным разраднікі, 
члены універсітзцкай зборнай. У секцыю хо- 
дзяць каля 20 чалавек. Акрамя разраднікау, 
там займаюцца некалькі пачынаючых ігракоу, 
ты я, каму пашчасціла запісацца у секцыю пер- 
шьімі. А што ж рабіць астатнім? Думаю, што 
ёсць сэнс кафедры фізвьіхавання і спорту аб- 
меркаваць гзта пытанне. Нядрэнна было б, каб 
з наступнага года пачала працаваць секцыя 
настольнага тзніса, якая б удзяляла увагу не 
толькі разраднікам, але і пачынаючым тзнісі- 
стам, бо жадаючых займацца шмат...

Н. КАТКОВА, 
студэнтка факультэта журналістьжі.

ЛЫЖЫ

ДВА АНІ
С П АРТАКІЯД А універсітзта набліжаецца да свайго зкватара. 

Ужо праведзены старты па дзесяці відах спорту. Прьіводзім вы- 
нікі спаборніцтвау па мнагабор’ю ГПА, лёгкай атлетыцы, хакею 
(адпаведна размешчаны калонкі з набраньїмі ачкамі).

У  МАЛЯУН1ЧЫМ пасёлку Зя- 
лёнае прайшло першынство 
універсітзта па лыжных гонках, 
якое завяршыла тыдзень лыж- 
нага спорту. У першы дзень 
удзельнікі павінньї бьілі пака- 
заць свае здольнасці на дыс- 
танцыях 5 км у дзяучат і 10 км 
у хлопцау.

Дзень выдауся па-сапраудна- 
му святочным. Аб гэтым пакла- 
паціліся арганізатарьі спабор
ніцтва: была падрыхтавана і 
абазначана траса, упрыгожаны 
пакрыты снегам лясны ста.цы- 
ён, да дробязей прадуманы 
ход спаборніцтва. Святочны 
настрой аматарау лыжнага 
спорту падтрьімлівала надво- 
р ’е: стаяу невялікі марозж,
але з-за хвой на паляну пра- 
глядвала вясенняе сонца.

Найбольш вострая барзцьбэ 
чакалася у дзяучат. Адразу 
чатыры л ь і ж н і ц ь і  прэтэндавал' 
на першае месца. Яны і ад- 
крьівалі спаборніцтвьі. Тон у 
гонцы задала стартаваушая 
чацвёртай Алена Капылова 
(ю рфак). Яе час —  17 мінут
02 секунды. За ёю стартує гру
па мацнейшых льіжніц мінулага 
года: Алена Данільчанка (жур- 
фак), Святлана Сяргеева (гіст- 
фак), а таксама першакурсніцьі 
Алена Лукашзвіч (мехмат), Ла- 
рыса Баркова і Алена Чзпік 
(гістфак). Д ругі прызёр мінула- 
годняга першынства Тарэза Па- 
шкевіч (гістфак) не змагла пры- 
няць удзел у гонцы з-за трау- 
мы. Выйграць у Капыловай 
змагла толькі Данільчанка —  
16 мінут 36 секунд. Апошняе 
слова павінна была сказаць Чз
пік, якая пасля аперацьіі зусім  
нядауна прьіетупіла да трзніоо- 
вак. Яна на фінішьі. Несклада- 
ны падлік, і у вьініку — другі 
рэзультат дня —  16 мінут 33 
секунд. Адна за другой фіні- 
шыруюць спартсменкі, апэ ніх
то больш не змог паспрачацца
3 трыма Аленамі, мацнейшай 
сярод якіх была Данільчанка.

Хлопцы таксама был і настро
ены па-баявому. I Вячаслау 
Карповіч (гістфак), які пайшоу 
на трасу першым, паказау да- 
волі вьісокі вьінік на дзесяцікі- 
ламетровай дьістанцьіі —  ЗО мі- 

л  нут 56 секунд. Гзта — заяука 
^  на перамогу. Астатнія спартс- 
Ь- мены, хоць і ведалі вьінік лідз- 
2: ра, нават не змаглі наблізіцца 
£1 да яго. Ф ін іш ьіруе Валерый 

Тутау (ф ізф ак). Ён адзіньї з мі-
9  СПОРТ і  =

нулагодніх прызёрау выступау 
на гэтых спаборніцтвах. — 32

мехмат — 103 
ФПМ — 93 
журфак — 78 
хімфак — 64 
філфак — 63 
біяфак — 40
(Побач з факультзтамі — на-

V ЗЯАЕНЫМ
мінутьі 14 секунд. Сяргей Гош
ка (гістфак) паказвае вьінік 
32 мінутьі 36 секунд. Добра 
пачау гонку першакурснік ф із- 
фака Юрый Татульчанкау. На 
фінішьі ён быу другім  — 32,05.

На наступны дзень Зялёнае 
сустрэла спартсменау лбгкім 
снегам, які крыху прыпарушыу 
лыжню. Льіжнікі павінньї бьші 
правесці найбольш цікавую 
частку спаборніцтвау эстафеты 
4x3 км у дзяучат і 4x5 км у 
хлопцау. Перад стартам бьілі 
узнагароджаны пераможцы у 
гонках на 5 і 10 км і аб'яуле- 
ны вьінікі каманднай барацьбы 
пасля першага дня. Гістарьічнь: 
факультэт далёка адарвауся ац 
астатніх сапернікау. За ім раз- 
мясціліся адразу тры каман- 
ды: ф ізфака, геафака, факуль
тэта радьібфізікі і злектронікі.

Жаночая эстафета 4x3 км. 
Асабліва вострай барацьбы не 
атрымалася. Пасля другога 
этапа вьізначьіліся прызёры. 
Першьімі фінішьіравалі студэн
ты истфака, якія вьіетупалі без 
захварзушай А. Чзпік. Замест 
яе давялося бегчы Т. Пашкевіч. 
На другім месцы каманда мех
мата, на трзцім — ФПМ.

Барацьбу за першынство па
між факультзтамі вырашыла эс
тафета 4x5 км. Тут таксама 
лепшай аказалася каманда ист
фака. Спартсмены гістарьічнага 
прайшлі усе этапы роуна. А  за 
наступныя месцы разгарзлася 
спрзчка, як і павінна быць у 
сапрауднай эстафеце. Ю. Та
тульчанкау прыняу эстафету 
шостым, змог ліквідаваць раз- 
рыу у чатыры мінутьі і вывеу 
ф ізф ак на другое месца. Ка
манда геафака аказалася трз- 
цяй.

Прьіводзім вьінікі агульнака- 
манднай барацьбы:

гістфак — 230 
фізфак — 118 

геафак — 114 
факультэт 
радьіефізікі 
і злектронікі — 114

Юрфак
Мехмат
ФПМ
Фізфак
Радьібфізікі і злектронікі
Гістфак
Журфак
Геафак
Хімфак
Біяфак
Філфак

120 403,5 80
80 247,5 120
70 249,5 70

150 176 150
40 192,5 90

180 165,5 —
90 29 50
50 39 180
60 165 60
30 116 —
20 63 40

браныя на спаборніцтвах ачкі).
Перамога каманды гістарьіч- 

нага факультэта з ’яуляецца за- 
канамернай. Загляніце на трз- 
ніроуку універсітзцкай секцьіі 
і вы убачыце, што палова 
спартсменау — студэнты ист
фака. Ды і увогуле каман
ды размясціліся у залежнасці 
ад колькасці чалавек, якія зай
маюцца у секцьіі. Толькі ф а
культэт радьібфізікі і злектро
нікі змог умяшацца у спрзчку 
за прызавыя месцы, хоць тут 
няма моцных льіжнікау.

Старты прайшлі на вьісокім 
узроуні, чым не часта радуюць 
арганізатарьі спаборніцтвау, 
нават і маштабам вышэй. Пры- 
емна, што пацвердзілі свой 
клас мінульїя лідзрьі, але не 
менш прыемна, што паявіліся у 
гэтым годзе новыя добрыя 
льіжнікі. А  самае галоунае — 
гэтыя два дні усім  падарьілі 
добры настрой і далі зарад 
бадзбрасці і здароуя.

Д. СЕМЧАНКА, 
студзнт гістарьічнага 

факультэта.

Лыжы, снег і вольны вецер...

БЕЛДРУСКІ
УНІВЕРСІТЗТ

Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва 
ЦК КПБ.

AT 10119 Зак. 449
15 сакавіка 1984 г.

ПА-РАНЕЙШАМУ СА СТУДЭНТАМ
АДЗВІН ІЦ Ь апошні універсітзцкі званок. Але на усё жыццё 

застануцца у нашай памяці гэтыя гады: лекцьіі, семінарскія, сту- 
дзнцкія вечары, канцэрты. А  яшчэ на усё жыццё запомняцца 
нам вьікладчьїкі. І асабліва тыя, хто не толькі вучыу нас свайму 
прадмету, а хто быу для нас сапраудным настаунікам. Яны вучьілі 
нас разумець і любіць жыццё. -

Да такіх педагогау належыць і Соф ’я Іванауна Кудзінава, якая 
вось ужо трыццаць пяты год працуе на кафедры фізвьіхавання і 
спорту БДУ імя У. І. Леніна.

С. І. Кудзінава — удзельніца Вялікай Айчыннай вайны. Але не 
любіць Соф'я Іванауна успамінаць пра ваеннае ліхалецце. Лічьіць, 
што у гэтыя цяжкія для краіньї гады кожны савецкі чалавек вы- 
конвау свой свяшчэнны абавязак. Сціпласць не дазваляе ёй 
шмат расказваць пра сябе. А  калі і гаворыць, то зусім  мала. Аб 
тым, як у свае 16 гадоу, у сорак другім , разам з бацькам, маці 
і дзвюма старзйшьімі ебетрамі пайшла у партьізанскі атрад імя 
Калініна. З хваляваннем расказвае пра першае баявое задание, 
пра ранение...

З вялікай ахвотай С. І. Кудзінава апавядае пра вучобу у 1945
1949 гадах у М інскім інстьітуце ф ізкультурьі. Асабліва блізкія ёй 
успаміньї аб парадзе фізкультурнікау у Маскве на Краснай пло- 
шчы, дзе яна несла сцяг Беларусі.

С оф ’я Іванауна магла б пайсці ужо на пенсію, але яна не за- 
хацела расставацца са студзнтамі. І у спартыуна-аздарауленчым 9  
лагеры, і на занятках па фізкультурьі яна па-ранейшаму з імі. 
Выкладчыца стараецца прьівіць моладзі любоу да заняткау ф із- а. 
культурай і спортам. І не дзіуна, што студэнты ахвотна цягнуц- О 
ца да гзтага цудоунага чалавека. CZ

К. БЕЛАВУС.
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