
4 0 і - Г О Д Д З Ю  
ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ

ад нямецка-фашьісцкіх захопні- 
кау прысвечаны адкрыты пра- 
гпяд пітаратурьі «Подзвігу на
рода жыць у вяках», арганіза- 
ваны бібпіятзкай універсітзта. 
Тут змешчаны кнігі, якія
расказваюць пра барацьбу бе- 
ларускага народа з нямецка- 
фашьісцкімі акупантамі, пра ня- 
лёгю шлях да Перамогі. На 
праглядзе представлена капя 
300 зкземппярау кніг.

Ф. МІРУШЧАНКА.

НА РАСШЫРАНЫМ 

П А С Я Д Ж З Н Н І
бюро парткома універсітзта 
разгледжана пытанне аб рабо- 
це дэканата, партийных і гра- 
мадскіх арганізацьій механіка- 
матэматычнага факультзта па 
удасканаленню ваенна-патрыя- 
тычнага і інтзрнацьіянальнага 
выхавання студзнцкай моладзі, 
абмеркавана выкананне мера- 
прыемствау, прысвечаных 40- 
годдзю вызвалення Беларусі 
ад нямецка-фашьісцкіх захоп- 
нікау.

На пасяджзнні намечаны так- 
сама мерапрыемствы па паляп- 
шзнню прафілактьікі правапару- 
шэнняу у калектывах падраз- 
дзяпенняу універсітзта.

3. АЛЯКСАНДРАВА.

ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ
магазін № 19 «Метадычная 
кніга». Сюды паступілі тэматыч- 
ныя планы выдавецтвау «Асве- 
та» і «Народная асвета» на 
1985 год. Вы можаце аформіць 
папярздні заказ на неабходную 
літературу.

Магазін пачау таксама при
ём падпіскі на вузкаспецыя- 
льныя виданні па плану «Педа
гогіка» на 1985 год.

Г. ЧУДЗЯНКОВА.

П Р А Ц Я Г В А Е Ц Ц А
П А Л І Т З А Л І К

у камсамольскіх арганізацьіях 
універсітзта, які праводзіцца на- 
пярздадні 114-й гадавіньї з дня 
нараджэння У. І. Леніна, ё н  

з'явіцца важным этапам пад- 
рьіхтоукі да грамадска-палітьіч- 
най атзстацьіі, будзе садзейні- 
чаць павышэнню узроуню па- 
л і т ь і ч н ь і х  ведау студэнтау, да- 
паможа больш паслядоунаму 
выкананню асабістага комплек- 
снага плана.

Для правядзення палітзаліку 
створаны камісіі, у якія увахо- 
дзяць вьікладчьікі грамадскіх 
навук, куратары, прадстаунікі 
факультзцкіх партыйных арга- 
нізацьій, камітзта камсамола і 
камсоргі.

А. ВІННІНЧУК.

ГАЗЕТА УЗНАГАРОДЖАНА 
ГАНАРОДАЙ ГРАМАТАЙ 

ВЯРХОУИАГА САВЕТА БССР
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Выдаецца з 1922 года.

} Л Р А Л Е Т А РЫ1 УСІХ КРАЇН, ЯДНАЙЦЕСЯ!БЕДАРУСКІ
УШВЕРС1ТЭТ

, ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА І  ПРАФСАЮЗНЫХ КАМІТЗТАУ
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВ0НАГА СДЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЗТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

® ВУЧОБА—ГАЛОУНАЯ ПРАЦА СТУДЭНТА

Кабінет — твой памочнік,
студзнт. Заходзь, калі ласка!

С. ПЛЫТКЕВ1Ч.
Фота аутара.

на належним узроуні вядзецца работа у 
інтернатах: дрэнна аформлена читальная
зала у журналістау, сталі сістзматичньїмі 
непарадкі на 6 і 7 паверхах, часта зрива- 
юцца дзяж урстви. Не спрауляецца са сєаімі 

абавязкамі старшыня студсавета Г. Ляхау. 
У інтзрнаце № 3, дзе жывуць студэнты-ра- 
дьібф ізікі, не аформлены ленінскі пакой, 
няма графіка дзяжурствау, ніводнага стзн- 
да на паверхах. Пакоі часта знаходзяцца у 
антисанітарним стане.

Камітзтам камсамола патрэбна актьівіза- 
ваць сумесную работу з кафедрамі грамад- 
скіх навук, штогод праводзіць сумесния па
сяджзнні.

Шмат недахопау і у арганізациі работы 
Ф ГП . Так, А. Гришкевіч, адказная за ФГП 
на ж урфаку, наогул не правяла сёлета на
бору слухачоу на першы год навучання.

Няма сістзм и у арганізациі работы па ма- 
ральна-эстэтычнаму выхаванню моладзі. Не- 
дастаткова выкарыстоуваюцца на факульте
тах магчимасці музея універсітзта.

У  камсамольскай арганізациі універсітзта 
у гзтим  месяцы праходзіць палітзалік, у 
маі пройдуць злёты СБА і удзельнікау Усе- 
саюзнага паходу моладзі па месцах баявой 
і працоунай слави савецкага народа. Пад- 
рыхтоуку да гэтых знамянальных падзей, 
адзначыла А . Нежавец, мы павінни ак- 
тыуна вьжаристаць для паляпшзння ідзала- 
гічнай і масава-палітичнай работы. Тэта наш 
камсамольскі абавязак.

У спрзчках па дакладу вьіступілі У . Мак- 
сімкоу — студзнт факультзта радибфізік і 
і злектронікі, А . Самуйлін —  намеснік сак- 
ратара камітзта камсамола гістфака, А . Ча- 
рапавіцкі — сакратар камітзта камсамола 
журфака, І. Супрановіч —  студентка ф ілфа- 
ка, У. Дарохін — камандзір аператыунага 
камсамольскага атрада дружиннікау уні
версітзта. На пленуме виступілі таксама 
сакратар партийнага камітзта М. і. Дзямчук 
і старшыня студэнцкага прафкома А. Д . Кі- 
шкевіч.

Пленум разгледзеу некаторыя арганіза- 
цыйныя питанні.

В. ЮР'ЕУ,
член прэс-цэнтра камітзта камсамола 

універсітзта.

Вьіходзіць раз

Ц1ШЫНЯ... Тут заусёды ці- 
шыня асаблівая, не падобнея 
на усе астатнія. Толькі адкриеш 
дзвери — і яна авалодвае 
гзтак жа, як водар чистага, 
вяснавога паветра у сасновым 
бары. Там непауторни лясни 
каларыт надає задорны, вя- 
сельны спеу птушак, тут — 
ціхае, працавітае рипенне ручак 
па папери, шоргат перагортва- 
ем их старонак. Там пяєцца 
гімн вясне, шчасцю, т у т — ве
дам, навуцы. Адчыняеш дзве- 
ры — і акунаешся у гзтую 
ціхую, працавітую атмасферу, 
дзе кожни сустракаецца з 
нечым незнаемым, невядомым. 
Вучэбна-метадычны кабі
нет гісторьіі КПСС пры- 
родазнаучых факультэтау...
Кожны дзень уго наведваюць 
больш за 100 студэнтау, ры- 
хтуюцца да семійарау, пішуць 
рэфераты, даклады. Многія 
ужо упзуніліся, што такі ка
б ін ет— самае падыходзячае 
для гэтага месца: заусёды па- 
вышаецца жаданне працаваць, 
ніхто табе не перашкаджае і 
ёсць уся неабходная літерату
ра. Прьіходзіш, аддаеш білет 
читача, атрьімліваеш неабход
ную л ітаратуру— і працуй сабе 
на здароуе. Нездарма ж у час 
сесіі колькасць студэнтау, 
якія тут рыхтуюцца штодня да 
зкзаменау, даходзіць да трох- 
сот чалавек.

•  СПРАВЫ КАМСАМОЛЬСКІЯ Ш

НА ВАСТРЫН1 КЛ0ПАТАУ
НЯДАУНА адбыуся III пленум камітзта камсамола універсітзта. На ім разгледжана 

пытанне «Аб рабоце камсамольскіх арганізаций факультзта радибфізікі і злектронікі і 
факультзта журналістикі па выкананню рашзнняу чзрвеньскага (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС і задачах камсамольскай арганізациі універсітзта па дапейшаму удасканаленню 
ідзалагічнай, палітьїка-вьіхаваучай работы, якія вьінікаюць з прамови Генеральнага 
сакратара ЦК КПСС таварыша К. У. Чарненкі на лютаускім (1984 r.J Пленуме ЦК 
КПСС».

ПЛЕНУМ адкрыу сакратар камітзта камса
мола А. Казулін. У прззідьіуме пленума — 
інструктар ЦК КПБ А . П. Кандыба, сакратар 
парткома універсітзта М. I. Дзямчук, пра- 
рэктар А . В. Шарапа, інструктар ЦК ЛКСМБ 
А . Грыдзюшка, першы сакратар Маскоуска- 
га РК ЛКСМБ г. Мінска А . Саламаха, члены 
бюро камітзта камсамола універсітзта.

З дакладам вьіступіла намеснік сакратара 
камітзта камсамола па ідзалагічнай рабоце 
А . Нежавец. Яна адзначыла, што чзрвеньскі 
(1983 г.) Пленум ЦК КПСС паставіу перад 
савецкім народам канкрэтныя заданы удас- 
каналення ідзалагічнай работы у сучасних 
умовах.

На факультетах радьібфізікі і злектронікі 
і ж урналістикі у апошнія гады узрастае па- 
спяховасць, створаны і працуюць вучзбна- 
выхаваучыя камісіі. Винікі сесій, падрыхтоу- 
ка да іх абмяркоуваюцца на камсамольскіх 
сходах. Вывучэнне і прапаганда рашзнняу 
XXV I з'езда КПСС, Пленумау ЦК КПСС, XIX  
з'езда ВЛКСМ арганізавани на сходах у 
групах, на палітінфармациях і семінарскіх 
занятках па грамадскіх навуках. На факуль- 
тзце радибф ізік і і злектронікі уведзени 
адзіни палітдзень — ауторак.

Камітзт камсамола факультзта радиеф ізі- 
кі і злектронікі часта запрашае выкладчы- 
кау грамадскіх дисциплін з ІПК, якія чита- 
юць лекциі па маральних і прававых праб- 
лемах, питаннях сям'і і шлюбу і г. д. 53 
студзнты факультзта займаюцца на факуль- 
тзце грамадскіх прафесій.

14 студзнтау-радиефізікау і толькі адзін 
студзнт журфака удзельнічаюць у калек

тывах мастацкай самадзейнасці універсітз
та. На факультзце радьібфізікі створаны му- 
зычны клуб, ствараецца кінафотаклуб. На 
ж урфаку з гэтага года працуе танцавальны 
калектыу «Чабарок», функцияніруюць хор 
і тзатр мініяцюр.

Камсамольскія арганізациі факультэтау 
удзельнічаюць ва Усесаю зним паходзе мо
ладзі па месцах рэвалюцыйнай, баявой і 
працоунай славы савецкага народа. У хо- 
дзе месячніка абаронна-масавай работы ка
мітзт камсамола факультзта радьібфізікі і 
злектронікі стау ініциятарам правядзення 
спаборніцтвау паміж факультзтамі па ваені- 
заванаму дваяборству.

Вялікую работу вядзе камітзт камсамола 
журфака па інтзрнациянальнаму выхаван
ню моладзі (адказная Ж . Жмайлік). На фа- 
культзтах значную работу праводзяць пе- 
дагагічньїя і аператыуныя атрады.

Ш тогод факультет журналістикі фармі- 
руе 2 студзнцкія будаунічия атрады, ф а
культет радиеф ізік і і злектронікі — 11. Сту
денты журфака працуюць спецьіяльньїмі ка- 
рзспандзнтамі газеты «Знамя юности» на 
студенческой стройке». На факультзце ра- 
дьібфізікі і злектронікі два гады запар пра- 
цавалі камуністьічньїя СБА, факультет регу
лярна займає прызавыя месцы у сацьіялі- 
стычным спаборніцтве СБА.

Разам з тим  у рабоце камсамольскіх ар- 
ганізацьій факультэтау ёсць шэраг характер
ных недахопау. На нізкім узроуні арганіза- 
вана правядзенне палітінфармацьій. На абод- 

вух факультетах практична бяздзейнічаюць 
штабы «Камсамольскага пражэктара». Не



ПРАВЕР
Е  Больш як 200 чалавек на
Е  лічвае зводны аператыуны 
Е  камсамольскі атрад дружын- 
Е  нікау універсітзта. У гэтым 
Е матэрыяле нам хацелася б Е расказаць аб задачах, якія 
Е  стаяць перад атрадам, аб 
= формах і метадах яго рабо
ві ты, аб праблемах, якія пау- 
Е стаюць перад камсамольца- 
= мі — членамі АКАД.

У НАС ІСНУЮ ЦЬ тры ас
ноуныя кірункі работы. Мы 
сочым за парадкам у мікра- 
раёне Пауднёвы Захад, займа
ємся цяжкавьіхоуваемьімі пад- 
леткамі, забяспечваем аргані- 
заванасць у кафэ «Гаудэамус».

Паглядзім , што робіцца у 
кожным кірунку. У падшэфны 
мжрараён дзяжурныя трупы 
А КА Д  выязджаюць тры разы 
на тыдзень: кожную сераду,
пятніцу, суботу. Калі рэйд ра- 
ённы— то група у колькасці 15 
чалавек, простае дзяжурства — 
пяці. Але як бывае на самай 
справе? Возьмем, напрыклад, 
геаграфічньї факультэт. Друго- 
га, сёмага, семнаццатага са- 
кавіка на патруляванне выхо- 
дзіла толькі па тры чалавекі, а 
у раённым штабе адзначалася, 
што трупы был'| з пяці чала
век. Што тэта: зноу «мёртвыя 
душы»? Прауда, справа іх вы- 
находніка — камандзіра атра- 
да С. Місюка —  перададзена 
для разгледжання на перса- 
нальную камісію.

Але вернемся да патруля- 
вання. Раней яно праходзіла 
так: група атрьімлівала інст
руктаж ад участковага інспек- 
тара і... пачыналася дубліра- 
ванне рэйдау дружьіннікау. Як 
і дружьіннікі, члены нашых 
атрадау «прагульваліся» па яр
ка асветленых вуліцах. Дру- 
жьіннікау яшчэ суправаджау 
міліцьіянер, яны хадзілі з па- 
вязкамі. А вось аператьіунікі 
давяраліся самі сабе. Таму ад- 
бывалася наступнеє: крыху

•  ГАЗЕТА ВЫСТУП1ЛА. ШТО ЗРОБЛЕНА? ®
ПАД  ТАКІМ  загалоукам у га- 

зеце за 1 сакавіка гэтага го
да быу змешчаны крытычны 
артыкул нашага спецыяльнага 
карэспандэнта. Ён быу пад- 
рыхтаваны па. вьініках сумесна- 
га рэйду партыйнага камітзта 
універсітзта і рздакцьіі газеты 
«Беларускі універсітзт». Матз- 
рыял адлюстроувау заклапоча- 
насць членау камісіі станам 
нагляднай агітацьіі на усіх фа- 
культзтах.

А. КАУЗУНОВЗЧ, сакратар ка
мітзта камсамола юрыдычнага 
факультзта:

« К ам ітзт камсамола горыдыч- 
н ага  ф ак ул ь тзта  абм еркавау  
кры ты чную  карэспандэнцы ю  
«К ан тр асты , ню ансы...» Ф акты , 
вы кладзены я у адносінах на- 
сценнай газеты  «Яго вялікасць  
другі курс» пацвердзіл іся. Ад- 
казны м за сектар  д руку Г. Сні- 
цінай і В. Бухары най зроблена  
заув ага  і указан а на неабход- 
насць больш сур ’ёзны х адносін  
да вы пуску насценны х га зет  і 
нагляднай агітацьіі» .

кам сам ольскага даручзння. Яна  
вы звалена ад пасады рэдантара. 
Новым рэдактарам  выбраны  
сту д эн т А . Д араж ьінскі. У  сучас-  
ны момант вы йш ау чарговы ну- 
мар газеты ».

Ю. Л. КАЗАКОУ, сакратар 
партбюро гістарьічнага факуль
тзта, А, П. ЇГНАЦЕНКА, член 
партбюро, адказны за нагляд
ную агїтацьію:

«У адказ на заув агі у  адрас 
гістар ь ічн ага  ф а к у л ь тзта , выка-

Выступленне газеты не за
сталося незауважаным у пар- 
тыйных бюро, камітзтах камса
мола і дэканатах факультэтау. 
Сёння мы змяшчаем афіцьій- 
ныя рзагаванні кіраунікоу гэ- 
тых арганізацьій.

У. 8, МІКУЛОВІЧ, сакратар 
партбюро факультзта радьюфі- 
зікі а злектронікі:

«КАНТРАСТЫ,
НЮАНСЫ...»

У  сувязі з пяцідгв-сяцігод- 
дзем геагр аф іч н ага  ф а к у л ь тз
та , юбілей якога будзе адзна- 
чацца у кастр ьічн іку  гэ та га  
года, заканчваю цца работы па 
афармленню  каф едральны х
стзнд ау  з улікам  м атэры ялау  
апош ніх пастаноу партьіі і ура- 
да. .

На трзцім  паверсе геагр аф іч
нага ф а к у л ь тзта  вывешаны но
вы маляунічьі стэнд , прысве- 
чаны 40-годдзю вызвалення са- 
вецкай Беларусі ад гітлерау-  
ск іх  захо пн ікау  «Ніхто не забы 
ты , н іш то не забы та». Абноуле- 
на дош ка «Супрацоунік і ф а
к у л ь тзта  — удзельнікі Вялікай  
Айчы ннай вайны».

АД РЭДАКЦЫ1.
Што б хацелася дадаць да 

гэтых адказау. Першае, тое, 
што не усе партыйныя бюро 
даслалі свае водгукі у рэдак- 
цыю. Праігнаравалі (друго- 
га слова тут не падбярэш) 
крытыку з боку рэйдавай бры- 
гады партыйнага камітзта 
універсітзта кіраунікі партар- 
ганізацьій філалагічнага ф а
культзта, факультзта журналі- 
стьікі, біялагічнага і фізічнага 
факультэтау. Такія адносіньї да 
пытанняу, што датычаць срод- 
кау нагляднай агітацьіі з боку 
факультзцкіх партбюро, вьіклі- 
каюць, і нават не зусім  лёг- 
кае, здзіуленне. Само па сабе 
напрошваецца пытанне: калі
партбюро «няма часу» займац- 
ца удасканаленнем сродкау 
нагляднай агітацьіі і прапаган- 
ды, то хто ж на факультзтах 
вырашае гэтыя заданы, з каго 
спытаць за недахопы?

У адрас факультзта прыклад- 
ной матзматьікі і хімічнага 
факультзта у карзспандзнцьіі 
не выказана ніякіх зауваг. Маг- 
чыма, гзта і дало падставу сак- 
ратарам партбюро гэтых ф а
культэтау успрыняць матэры- 
ял, як кажуць, на узроуні ды- 
фініцьіі. Інакш кажучы— прыня- 
лі да увагі, і не болей.

Аутар матэрыялу не ставіу 
сваей мэтай рабіць аналіз ста
ну спрау, парауноуваючы фа- 
культэты паміж сабой. Мауляу, 
так: у тых, пра каго напісана— 
блага, а у тых, пра каго не ус- 
помнілі — выдатна. На жаль, 
выдатна нельга пакуль што 
паставіць н

К А Ф ЕД РА  БЕЛАРУСКАЙ ЛІ- 
ТАРАТУРЫ  — адна са старэй- 
шых кафедрау універсітзта. 
Яна арганізавана у 1956 годзе 
на базе кафедры беларускай 
мовы і літаратурьі, заснаванай 
у 1943 годзе. Выпрацаеаныя у 
той час традьїцьіі узаемасувя- 
зі, творчага уплыву, сацьіялі- 
стычнага спаборніцтва, друж 
бы кафедра беларускай літа- 
ратуры захоувае з кафедрам 
беларускай мовы і сёння. Ства- 
ральнікам кафедры белару
скай літаратурьі і яе першым 
кірауніком быу прафесар МІ- 
хаіл Рьігоравіч Ларчанка, які 
узначальвау кафедру на пра- 
цягу 28 гадоу. Ён, а таксама 
такія вучоныя ф ілфака, як 
М. І. Жьіркевіч, М. А. Жыдо- 
віч, I. В. Гутарау, Ю. С. Пшыр-
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коу і іншьія пакінулі гльїбокі 
след у развіцці навукі у нашай 
рзспубліцьі.

їх паслядоунікамі на каф ед
ры сталі І. Я. Навуменка, за
раз віцз-прззідзнт Акадзм іі 
навук БССР; прафесары
A. А . Лойка, С. X. Алєксан- 
дровіч, дацэнты Д. J1. Бугаёу,
B. В. Казлова, К. Р. Хромчан- 
ка, М. 5. Яфімава, У . А. Нау- 
мовіч, В. П. Рагойша, І. М. 
Ключановіч, якія унеслі вялі- 
кі уклад у распрацоуку праб- 
лем літаратуразнауства. Вялі- 
кую ролю у развіцці методьікі 
выкладання роднай мовы і лі- 
таратуры адьігралі вучоныя-ме- 
тадысты М. І. Жьіркевіч, К. І. 
Ш апялевіч, Л. А . Царынкоу,
В. А . Лашкевіч. Традьїцьіі ста- 
рэйшага пакалення плённа на-

«Ф акты , вы кладзены я у  газе- 
це у  адносінах ф а к у л ь тзта , са- 
прауды мелі месца.

Загадчы ку кафедры ф ізічнай  
злектронікі А. А. Л абудзе, п ар т
гр упо р гу  той ж а кафедры А . А. 
Андрзеву ука за н а  на неабход- 
насц ь больш стр о гага  кантролю  
за станам  і своечасовым абнау- 
леннем нагляднай агітац ь іі на  
кафедры .

Партыйным бюро распрацава- 
ны канкрэтны я прапановы і рз- 
камендацьіі па абнауленню  на
гляднай агітац ьіі. У  сучасны  мо
м ант такая  работа праводзіцца  
на у с іх  каф едрах і на ф акуль- 
тзце у  цэлым».

В. Г. ЦіХіНЯ, дэкан юрыдыч- 
нага факультзта:

«Д знанат ю рыды чнага ф а 
к ул ь тзта  паведамляе, ш то кры 
ты чны  арты кул «К антр асты , 
ню ансы ...» і вы казаны я заув агі 
у адносінах стэнд а кафедры  
крьім інальнага права разгледжа- 
ны на нарадзе д эк ан ата . Са- 
прауды , на прац ягу 2 — 3 дзён 
на гэты м  стэнд зе не было наз- 
вы каф едры , вы кананай з пе- 
напластавы х л ітар . Яны  б^ілі 
сарваны  невядомым зламьісні- 
кам. Аднак зараз назва каф ед
ры адноулена. На гэ та  патра- 
бавалася толькі 2 — 3 дні. Цяпер 
стэнд  знаходзіцца у  здаваль-
Н ЯЮ ЧЫ М БЫ ГЛЯДЗЄ.

Для больш дзей сн ага кантр о
лю за станам  нагляднай агіта-  
цьії на ф акультэц е установлена  
трохзм еннае д зяж ур ства сту- 
д энтау : на стацы янары  з 8 да 
14 гадзін  і з 14 да 19, а на вя- 
чзрнім аддзяленні з 19 да 22 
галзін  ЗО м інут».

заны я у  арты куле «Кантр асты , 
ню ансы ...», паведамляем, ш то на 
гістарьічньїм  ф акультэц е у  
аудьіторьіі № 522 разм еш чана  
дзейнічаю чая вучэбна-метадыч- 
ная зкспазіц ьія  «Гісторьія Бе
лар усі у  д акум ен тах  і ілю стра- 
цыях», у  якой знайш лі сваё ад- 
лю страванне асноуны я помнікі 
гісторьіі і культуры  са  стара- 
ж ы тны х часоу і да наш ы х дзён.

3 мэтай паляпш эння прапа- 
ганды помніка^ гісторьіі і куль
туры  на ф акультэц е плануецца  
ар ганізавац ь у  кр асав ік у  бягу- 
чага года пастаянную  вы стау- 
к у  «Помнікі беларускай архі- 
тэктур ы ». У  яе экспазщ ы ю  бу- 
дуць уклю чаны  і асноуны я па- 
лаж знні заканадаучы х а к тау  
Б С С Р  па пы таннях аховы пом- 
н ік ау  гісторьіі і культуры  род- 
нага краю . Зараз на ф акуль
тэц е адкры ваецца вы стаука , 
пры свечаная 40-годдзю вызва
лення Б С С Р  ад нямецка-фа- 
ш ьісц ніх  захопн ікау» .

Т. С. ФЕШЧАНКА, сакратар 
партбюро геаграфічнага фа- 
фультэта, Р. А. ЖМОЙДЗЯК, 
дэкан факультзта:

«У арты куле «К антр асты , ню
ансы ...»  у  адрас нагляднай агі- 
тацьіі на геаграф ічньїм  ф акуль
тэц е к анн рэтны х заув аг няма. 
А днак з вы значаны х агульны х  
недахопау некаторы я ёсць і у  
нас. У  сучасны  момант са  ста- 
цы янарны х стэн д ау  на ф акуль
тэц е цалкам адноулены стэнд  
«Вучэбны  працэс». На стэндзе  
«Бягучая паспяховасць» матэ- 
рыялы п астаянн а дапауняю ц- 
ца і абнауляю цца.

т р л д ы ц ы я г а —

А. А. КШБАС, сакратар парт
бюро механіка-матзматьічнага
факультзта:

«М атэры ялы  ар ты кул а, у  якім  
зм еш чана кры ты ка нагляднай  
агітац ьіі на м еханіка-матзм а- 
тычным ф анул ьтэц е, бьілі аб- 
мернаваны 15 са к ав ік а  на на
радзе парты й нага бюро. На 
папярэдняй нарадзе, 1 сакав іка , 
дзе было заслухана пы танне аб 
нагляднай агітац ьіі на ф акуль
тэц е, была пры нята наступн ая  
пастанова:

— указац ь  адказнам у за на
глядную  агітацьію  на ф акуль
тэц е А . I. Азараву за недастат- 
ковую  аператы унасц ь у  рабоце 
па арганізацьіі нагляднай агіта-  
цьіі;

— зацвердзіць кам ісію  пры 
партбю ро па нагляднай агітацьіі 
пад старш ы нствам  Ф. В. Чума
кова.

На пасядж знні партбю ро 15 
сак ав ік а  бьілі заслухань: прапа
новы па пераафармленню  ф а 
кул ь тзта . Партбюро абавязала  
кам ісію  да 29 сак ав ік а  выпра- 
цаваць каннрэтны  план мера- 
пры ем ствау і да 15 кр асав іка  
перааф орміць стэнд  «Супрацоу
нікі ф ак ул ь тзта  — ветэраны  
Вялікай Айчы ннай вайны».

Ф акультэц кая газета  «Ро- 
шым любую задачу» на працягу  
двух ты дняу ад сутн ічала на 
стэндзе у  сувязі са  зменай рэ- 
дактара газеты . Папярэдням у  
р эдактар у , студэнтц ы  Л. Гауры- 
лавай, раш эннем к ам ітзта  кам 
самола аб’яулена вымова за  
нядобрасумленныя адносіньї да

следуе і уносіць свой уклад у 
вырашэнне актуальных праблем 
літаратуразнауства маладое па- 
каленне выкладчьжау кафед
ры— Т. І. Шамякіна, Л. К. Тара
сюк, А. М. Шьіловіч, В. К. Ка- 
ратай, Л. А. Ламека, В. В. Ка- 
ладзінскі, Л. У. Карпава.

Той факт, што калектыу на 
працягу дзвюх пяцігодак займає 
першае месца у сацьіялістьіч- 
ным спаборніцтве сярод іншьіх 
кафедрау факультзта, гаворыць 
сам за сябе. Вопыт работы ка
федры надзвычай вялікі. Ска- 
заць нават аб тым, што зробле
на кафедрам толькі у апошні

час, проста немагчыма. Я хачу 
звярнуць увагу на захаванне і 
развщцё традыцый, якія 
адьігралі значную ролю у тым, 
што кафедра лідзіруе у сацыя- 
лістьічньїм спаборніцтве.

Адной са старэйшых трады- 
цыи кафедры з'яуляецца цес- 
ная сувязь з літаратурньїм му
зеем імя Янкі Купалы. Паста- 
янныя кантакты аказваюць уп- 
лыу на сумесную распрацоуку 
актуальных праблем сучаснага 
літаратуразнауства, на эфектыу- 
насць выкарыстання навуковага 
патэнцыялу.

Традыцыяй кафедры сталі і 
выязныя пасяджзнні у шко
лах М ядзеля, Салігорска, Сло- 
німа, на якіх абмяркоуваюцца 
падручнікі па гісторьіі белару
скай літаратурьі, праводзяцца 
кансультацьіі для сваіх былых 
вьіпускнікоу, вывучаецца іх во
пыт работы, улічваюцца зау
вагі і прапановы. Членамі ка
федры выдадзены шэраг пад- 
ручнікау для сярэдняй школы.

Выдатнай традыцыяй кафед
ры з'яуляецца і тая асаблі- 
васць, што шэраг яе членау 
уваходзіць у састау Саюза 
пісьменнікау БССР. Гэта Н. С. 
Гілевіч, А . А . Лойка, С. X. 
Александровіч, В. П. Рагойша, 
К. Р. Хромчанка, Л. К. Тара
сюк, Т. Г. Шамякіна.

Гэта сувязь уплывае як на 
удасканаленне вучэбнага пра- 
цэсу, так і на развщцё навуко- 
ва-даследчай і грамадскай ра
боты. Асобна хочацца падкрэ- 
сліць традыцыю кафедры у вы- 
вучзнні і збору вуснай народ
ней творчасці і ролю у гэтай 
справе прафесара Н. С. Гіле- 
віча. Дзякуючы яго старанням 
і пад яго кірауніцтвам быу вы
дадзены шэраг творау, якія ат- 
рьімалі высокую ацэнку кры- 
тыкау і з'яуляюцца вялікім

укладам у развщцё сучаснай 
фалькларьістьїкі.

Кафедра беларускай літара[- 
туры штогод прыллае актыуны 
удзел у падрыхтоуцы і правя- 
дзенні традыцыйнага купалау- 
скага злёту студэнтау у Вязын- 
цы, з'яуляецца ініцьіятарам і 
арганізатарам шматлікіх літа- 
ратурных вечароу, прысвеча- 
ных жыццю і дзейнасці бела- 
рускіх пісьменнікау і пісьмен
нікау народау СССР, арганізуе 
сустрэчы з замежньїмі пісь- 
меннікамі, якія наведваюць 
Мінск. Адной з апошніх была 
сустрэча з Героєм Сацьіялі- 
стычнай Працы, народным пісь- 
меннікам БССР Іванам Ш амякі-
Н Ы М .

Галоуная прычына поспеху 
дзейнасці кафедры —  у яе лю- 
дзях, у дружным калектыве, у 
добразьічлівьім мікраклімаце...

Вольга Васільеуна КА
ЗЛОВА, загадчыца ка
федры, заслужены ра- 
ботнік вышэйшай школы.

Яна з тых людзей, якіх назы- 
ваюць душа-чалавек, а студэн- 
ты дабавяць яшчэ і слова 
«свой». Так сказалі пра гэту 
жанчыну яе калегі па працы.
І сама я упзунілася у гэтым 
у час нашай першай сустрэчы.

У той дзень было пасяджэн- 
не кафедры. На ім гаварылася 
аб тым, што ужо зроблена і 
што патрэбна зрабіць. Я бачы- 
ла, як уважліва яна слухала 
кожнага выступаючага, і кож- 
ны ёй гаварыу і жадау гава- 
рыць. Таму што яна умее слу- 
хаць.

Вельмі добра сказала аб 
Всльзе Васільеуне выкладчыца 
Т. І. Ш амякіна:

— Ведаеце, ёсць лю дзі, да
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лрытам :ушыся, яны здьімалі 
павязкі і, калі на вуліцьі цёп- 
ла, уладкоуваліся на якую-не- 
будзь лауку або у пад'езд, ка
лі на лауцы сядзєць было ха- 
ладнавата. Цяпер мы атрьімалі 
карту асабліва «напружаных» 
кропак раёна, у якіх часцей за 
усё адбываюцца парушзнні 
правапардку. Распрацаваны 
спецыяльныя маршруты, якія 
уключаць у сябе па 6— 7 кро
пак, дзе патрулюючай трупе 
патрэбна будзе абавязкова ад- 
значацца. Тады знікне «праха- 
лоджванне», аператьіунікі пера- 
стануць дубліраваць дружьінні- 
кау.

Важны напрамак намаганняу 
А К А Д  — выхаванне непауна- 
летніх і папярэджанне права- 
парушзнняу сярод іх. Ні для 
каго не сакрэт, што большасць 
падлеткау, якія стаяць на 
уліку, —  з няудачных сем’яу, у 
асноуным ім па шаснаццаць- 
семнаццаць гадоу. А як да гз- 
тага часу прьізначалі шзфау? 
На хімічньїм факультэце тэта 
было прыкладна так: прыйшоу 
камандзір факультэцкага апе- 
ратыунага атрада Ю. Лычкоу- 
скі і заявіу: «Ты, ты і ты будзе- 
це шзфамі». I усё. Рашэнне 
канчатковае і абскарджанню 
не падлягае. Камандзір нават 
не даведауся, па колькі гадоу 
гэтым шэфам. Мяркуйце самі, 
хто на каго можа хутчэй ака- 
заць уплыу, калі у «цяжкага» 
падлетка рост 180 см, вага 
90 кг... У яго арсенале —  ба
таты набор ведау і навыкау, 
выпрацаваных вуліцай. А яго 
педагог, здараецца, не ведае 
не толькі сваіх правоу, а нават 
і абавязкау. Цяжка не прывес- 
ці радкі з «Дзбнніка шэфа» 
{ёсць такая форма справа- 
здачнасці). Запіс ад 12 кастрыч- 
ніка 1982 года: «Прычына на- 
ведвання: паход у кіно. Вьінік: 
прагледзел: ф ільм «Падзенне
Кандора». Вывад: павышэнне
культурнага узроуню падлет
ка». А апошнюю рысу пад та

кой шэфскай работай падво- 
дзіць запіс, зроблены праз 
тры месяцы: «Затрыманы у
час правапарушэння». Таму мы 
лічьім неабходным арганіза- 
ваць вучобу членау аператыу- 
ных атрадау (першыя заняткі 
адбудуцца 19 красавіка у 433-й 
аудыторьп галоунага корпуса).

Нядауна давялося чуць такія 
словы:

—  Ну, бачу я, што парушае, 
а як да яго падьісці, калі адра- 
зу відаць, што хуліган разоу у 
дзесяць мацнейшы за цябе? 
Паглядзіш і адыдзеш, а вось 
каб валодау хаця б некалькімі 
прьібмамі... Сапрауды, без пад- 
рьіхтоукі не так лёгка сутык- 
нуцца твар у твар з парушаль- 
нікам. У многіх А КА Д  горада 
існуюць спецыяльныя секцьіі. 
У  нашым універсітзце такой 
пакуль няма... Але усё робіц- 
ца, каб падрыхтоуку аператыу- 
нікау арганізаваць.

Некалькі слоу аб дьісцьіплі- 
не. Кожны разумев, што нівод- 
нае пачынанне не будзе без яе 
паспяховым. Таму мы вырашы- 
лі арганізаваць у атрадзе ад- 
дзел, які будзе сачыць за вы- 
кананнем усіх распараджэнняу, 
патрабаванняу, за правільнас- 
цю загадау камандзірау фа- 
культзцкіх аператыуных атра
дау. Распрацаваны і метады за- 
ахвочвання аператьіунікау. Так, 
баец аператыунага атрада, які 
па вьініках года зойме першае 
месца, атрымае турыстычную 
пуцёуку у любы горад СССР, 
другое — у любы горад БССР, 
трэцяе — зкскурсію у музей 
крьіміналістьїкі.

Вось такія у нар планы, за- 
думкі. Спадзяёмся, што нам 
удалося зацікавіць работай 
А КА Д  і цябе, наш паважаны 
чытач.

В. ДАРОХІН, 
камандзір АКАД  

універсітзта,
А. ЛЯЛЮК, 

камісар АКАД універсітзта.

ТАДЫ, КАЛІ сорак сёмы аутобус будзе імчаць вас да канечна- 
га прыпынку «Фіпіял БДУ», вы яшчэ здалёк убачыце шматпавяр- 
ховыя карпусы. Безумоуна, позірк прьіпьініце на адной 
з гапоуных пабудоу — інтзрнаце, які у студзнцкім лексіконе 
вобразна называюць «дом на пяць гадоу». Як жа ідуць справы у 
гэтым доме! Ці кожны яго жыхар адчувае сябе утульна! 3 жа- 
даннем атрымаць адказ на гэтыя пьітанні рэйдавая брыгада у 
саставе дырэктара студэнцкага гарадка Я. М. Шабановіча, намес- 
ніка старшьіні студэнцкага прафкома па жылпёва-бытавых пытан- 
нях П. I. Лапцёнка і карэспандэнта газеты «Беларускі універсітзт» 
А. МАТУСЕВІЧ, пабывала у інтзрнаце № 3.

Л І М І Т 
НА Г А С П А А А Р А
ВЕЛЬМІ СУМ НАЯ карціна 

інтзрнацкага жыцця адкрылася 
перад вачыма. Радьібфізікі і 
біелагі жывуць, як кажуць, на 
адзін манер. Радьібфізікі, на- 
прыклад, лічаць, што калі усе 
чатыры ложкі будуць стаяць 
як у звычайным інтзрнаце, то 
у пакоі зусім  не застанецца 
месца для палёту думак. І таму 
вьібіраюць «аптымальныя ва- 
рыянты» — ставяць два ложкі 
адзін на другі. Але, маладыя 
«вынаходцы», чаму так слаба? 
Склалі б вы іх усе разам, па- 
ставілі б у адзін вугал і як 
прынцэса на гарошыне спалі. 
I думкам куды б свабодней 
было, і тады, безумоуна, да- 
думаліся б да таго, да чаго 
дафантазіраваліся дзяучаты з 
пакоя 1314-6. Яны наогул ра- 
забралі ложкі і спяць на 
адных сетках.

А  як быць са шклом? У па- 
коях 1216-6, 1314-6, 1317-а дау- 
но паразбіваньї вокны і (на 
здзіуленне) ніхто не ведае, як 
тэта адбылося. А у пакоях 1203, 
1313-6, 916-а нават забьіліся, 
што слова такое існує— «убор
ка».

Інтзрнат яшчэ і зараз жыве 
успамінамі аб «вялікім пера- 
сяленні». Хоць і пачалося яно 
летам мінулага года, але сляды 
яго захоувае яшчэ і гэтая 
вясна. Жьілі сабе студэнты год

у адным пакоі, каму пашанца- 
вала— і болей. Абжьіліся, аб- 
сталявалі яго. Як раптам вый- 
шау загад аб перасяленні. Пе- 
расяляліся хто як. Але цікавей 
за усіх —  супрацоунікі. Відаць, 
запрашалі яны да сябе чара- 
дзейныя сільї, бо, напзуна, 
нямала ж моцы патрабуецца 
для таго, каб абабраць пакой 
як ліпку. Бяруць, дзяруць усё: 
і замкі з шафау, і ракавіньї з 
туалетау... карыстаючыся тым 
прынцыпам, што у гаспадарцы 
і кулямёт спатрзбіцца. А як 
будуць жыць тут тыя, хто 
прыйдзе пасля іх, таварышау 
не хвалюе. Ды і адміністрацьіі 
інтзрната, па усім відаць, 
патрэбна больш патрабавальна 
адносіцца да такіх гора-жы- 
хароу. і быць больш уважлі- 
вьімі да просьбау студзнтау. 
Як, напрыклад, растлумачыць 
той факт, што у большасці 
пакояу няма плафонау? Жыл- 
лёва-бытавая камісія студсавата 
неаднаразова звярталася з 
гзтай просьбай, але просьба 
просьбай і засталася.

А  як адчувае сябе студса- 
вет — орган улады у інтзрнаце? 
Калі гаварыць словамі адказ- 
нага за жыллёва-бытавую 
камісію студсавета А. Бауліна, 
то дрзнна. З тае пары, калі 
быу аддадзены загад «Улі- 
чыушы вялікія страты злектра-

знергіі у інтзрнаце, забараніць 
усім  жыхарам карыстацца 
злектранагравальньїмі прыла- 
дамі», прайшло шмат часу, а 
злектрапрьіладамі як карыста- 
ліся, так і карыстаюцца. А 
страты злектразнергіі можна
было б знізіць і за кошт больш 
эканомнага выкарыстання яе у 
грамадскіх месцах. Зусім  мала 
увагі жыллёва-бытавая камісія
удзяляе і захаванасці сацыя-
лістьічнай мабмасці. Узяць
хаця б ложкі. Пасля стараннага 
разбору большасць з іх
скласці немагчыма. А  такая 
сітуацьія стварылася амаль ва 
усіх пакоях, дзе гаспадараць 
радьібфізікі і біблагі. Наблі- 
жаецца канец навучальнага 
года. Час, калі большасць сту
дзнтау будзе высяляцца з 
пакояу. Атрымаць пакоі адра- 
мантаваныя, з устауленьїмі 
шьібамі, цзльїмі ложкамі, пры- 
цягнуць да адказнасці вінава- 
тых і прьімусіць іх правесці 
рамонт пакояу за свой кошт — 
галоуная задача студсавата. 
Тады і каменданту не давя- 
дзецца так часта адчуваць лі- 
мітьі. Паколькі не так ужо 
і рздка здараюцца у інтзрнаце 
«лімітьі» на ваду і святло на 
дванаццатым і трынаццатым па- 
верхах. З «незапамятных» ча- 
соу цягнецца «ліміт» і на ра- 
дыёсувязь.

І наогул студсавату патрэбна 
змяніць карэнным чынам 
стыль сваёй работы: дзейні-
чаць больш рашуча, больш 
патрабавальна адносіцца да ра
боты стараст паверхау, да кож- 
нага жыхарё, смела прымаць ра- 
шзнні і аператыуна выконваць 
іх. Калі, напрыклад, заплана- 
валі фотавыстауку, якая зараз 
размешчана у фае інтзрната, 
зімой, дык абавязкова зрабіце 
гэта у вызначаны час, а не 
цягніце да вясны. Студсавету 
вельмі не хапає ініцьіятьіу- 
насці нават у такой справе, як 
аднауленне нагляднай агітацьіі. 
У фае інтзрната аднавіць на
глядную агітацьію патрэбна у 
самы бліжзйшьі час. Павінен 
наступіць канец інтзрнацкаму 
зацішшу, пара студсавету 
брацца за сапраудную работу.

і

I
I
I
I
I
I

П А М Н А Ж А Ц П А — Творчаму настрою, безу
моуна, спрыяе атмасфера на 
кафедры, падтрымка калег. Да- 
ражу тым, што у нас няма 
фармалізму, любая справа ро-

якіх прыцягвае, нібьі магні
там. І не толькі хочацца звяр- 
нуцца за якой-небудзь дапа- 
могай, парадай. Не! Проста 
нейкая унутраная сіла пад- 
штурхоувае. Сама не ведаеш 
чаму, а хочацца бачыць гэтага 
чалавека. Вольга Васільеуна — 
такі чалавек. За увесь час вы- 
кладання на кафедры я так 
прывыкла да Вольгі Васільеуньї, 
што нават не магу уявіць са
бе, каб побач не было гэтай 
простай і сціплай жанчыны.

Вольга Васільеуна Казлова на 
кафедры з 1951 года, дзесяты 
год з'яуляецца яе загадчыцай. 
Ды не проста загадчыцай, а 
чалавекам, які заусёды можа 
дапамагчы маладзейшым, па- 
раіць, заусёды гатова адстой- 
ваць інтарзсьі сваіх падначале- 
ных. Яна ні кол і не павьісіць

голасу у размове ц: то са ста- 
рзйшьімі вьікладчьїкамі, ці з 
маладьімі, са студзнтамі.

Мы сядзім у калідорьі, раз- 
мауляем, Вольга Васільеуна 
успамінае свае студзкцкія га
ды. Цяпер нават ёй самой, вы- 
пускніцьі філалагічнага факуль- 
тзта, цяжка паверыць, што у 
той час ва універсітзце займа
лася толькі 300 студэнтау. Яны 
імкнуліся жыць разнастайна, 
весела. Нездарма ж і студзнц- 
кі гімн «Гаудэамус» пачынаец- 
ца словамі: «Будзем весяліцца, 
пакуль мы маладыя».

Яна ся^зіць побач, гэтая ці
кавая жанчына. Я гляджу у яе 
вочы. У іх хочацца глядзець 
бясконца, таму што, як вызна- 
чыу дзкан філалагічнага фа- 
культэта А. А. Волк, і скажуць 
усе тыя, хто яе ведае, Вольга 
Васільеуна Казлова — цудоуны 
чалавек.

Маргарыта Барысауна 
ЯФІМАВА — дацэнт, ня- 
зменны партгрупорг ка
федры, адказная за ма- 
стацкую самадзейнасць, 
кіраунік гуртка выразнага 
чытання.

Па сутнасці гэта было маё 
першае інтзрв'ю. I я нават 
крыху разгубіпася, калі пачула 
звычайнае у такім выпадку: 
«Ну дык што вас цікавіць у 
маёй біяграфіі!» Дзе толькі 
падзелася тая рашучасць, тая 
упэуненасць, з якой переступа
ла парог яе кватэры. Але вочы 
гаспадьіні глядзелі добра, пры- 
ветліва і, здавалася, яны усё 
разумелі. Маргарыта Васільеу
на запрасіла мяне ва утульны 
пакойчык. I першае, што мяне

уразіла, гэта колькасць кніг. 
Яны бьілі усюды: і на стале, і 
у секцыях, і на паліцах.

— Ужо і ставіць іх няма ку
ды, і месца шмат займа- 
юць,— як бы угадвае мае дум
ні жанчына,— але я не уяуляю 
без іх свайго жыцця, кожную 
хвіліну патрэбна нешта вьіпі- 
саць, знайсці, праверыць...

Література — гапоунае захап- 
ление Маргарыты Барысауны. 
Для яе гэта і праца, і патрэба 
душы. А яшчэ Маргарыта Ба
рысауна вельмі любіць дзя- 
цей. Можа таму тэмай яе 
першай манаграфіі і мно
гіх іншьіх, ужо пазнейшых ра
бот, з'яуляецца тэма бепару- 
скай дзіцячай літаратурьі. Гэ
та — асноуны профіль дасле- 
даванняу дацэнта кафедры бе- 
ларускай літаратурьі М. Б. 
Яфімавай.

біцца з агеньчыкам, з натхнен- 
кем. І хочацца працаваць так, 
каб твая праца пакінула най- 
большы рэзананс у сэрцах лю- 
дзей. Люблю таксама глядзець 
балет, слухаць музыку, асаблі
ва арган. А вольную хвіліну 
аддаю спорту.

Прауда, якім відам спорту 
займаецца Маргарыта Бары
сауна, так і не прызналася, ска
зала: «Няхай гэта будзе маёй 
маленькай тайнай».

...Вярталася ад яе позна уве- 
чары. Настрой быу як ніколі 
узняты. У па-весноваму неспа- 
койнай Свіслачьі адяюстроува- 
ліся рознакаляровыя ліхтарьі. 
їх мільгаценне нагадвала ней- 
кую цудоуную хвалюючую му
зыку. А у руках бьілі дзве 
кніжкі з подпісам аутара: «На 
памяць аб першым інтзрв'ю»...

Алег Антонавіч ЛОЙ- 
КА, доктар філалагічньпс 
навук, прафесар, кіраунік 
літаратурнага аб'яднання 
«Узлёт»,

— Членамі нашага аб’яднан- 
ня з'яуляюцца студэнты розных 
факультэтау: філалагічнага, 
юрыдычнага, гістарьічнага як 
дзённай, так і завочкай форм 
навучання. У гэтым годзе рых- 
туецца да друку новы збор- 
кік пад назвай «Вусны». У яго 
увойдуць лепшыя вершы чле
нау нашага аб'яднання.

— Члены аб'яднання, як Вы 
казалі, — пачынаючыя паэты. 
Але ці можна ужо сёиня на- 
зваць прозвішчьі некаторых, 
найбольш таленавітьіх!

— Безумоуна. Вось, напрык
лад, цяперашнія чацвёртакурс- 
нікі філфака Сяргей Кавалёу, 
Валянціна Місюк, Сяргей Чыг- 
рын. Звяртаюць на сябе увагу 
вершы 1рыны Сабачэускай, іньї 
Яцухна. Да нас прыйшло моц- 
нае папаунене першакурснікау, 
такіх, як Алена Сторажава, 
Жанна Паходня, Міраслау 
Адамчык.

— Алег Антонавіч, некалькі 
слоу пра беларускую сучасную 
паззію наогул. Што паявілася 
новага!

— Мяне вельмі радує тое, 
што у апошні час, пасля нека- 
торага, калі можна так сказаць, 
застою, у беларускай паззіі на- 
зіраецца пад’ём, прычым знач- 
ны. Гэта тлумачыцца тым, што 
прыйшло новае папауненне паэ- 
тау. Прыемна і тое, што у апош
ні час сузор'е беларускіх паэ- 
тау папоунілі жанчыны.

Кафедра: лю дзі і справы. Ад 
людзей залежыць плён агуль- 
ных спрау. Агульныя плённыя 
справь: «будуюць» людзей...

М. КАРЫЦКАЯ,
Т. ГРЫДЗЮШКА,

I. КЕЗІК, 
студэнты факультэта 

журналістьжі. 
Фота С. Пльїткевіча.

I
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«СПАРТАК» І «ГАРЫЗОНТ»
СТАРТАВАУ кубак ВССР па баскетболу. У ім прымаюць 

удзел усе мацнейшыя калектывы рзспублікі, у тым ліку і 
жаночая каманда нашага універсітзта. Прзтзндзнтамі 
на выхад у фінал называюць «Гарызонт», ІФК (Мінск), 
«Сож» (Гомель), «Спартак» (Віцебск) і БДУ.

Спачатку калектывы праводзяць гульні па алімпійскай сі- 
стэме — прайграушы выбывав. Прычым два матчы прахо- 
дзядь на полі саперніка, а два—«дома». А затым па дзве лєп- 
шыя каманды ад дзвюх зон разам са зборнай школьніц рзс
публікі складуць фінальную групу.

Першыя свае матчы мы правялі у Брзсце з камандай мяс- 
цовага педінстьітута. Нашы дзяучаты лёгка дабіліся перамог 
— 84:54, 82:49. 21 красавіка у семнаццаць гадзін і 22-га у 
адзінаццаць гадзін у спартыунай зале галоунага корпуса ад- 
будуцца пауторныя гульні. Практычна мы забяспечьші сабє 
выхад у наступим круг, дзе сустрзнемся з віцебскім «Спар
таком», які у Мінску двойчы «разграміу» БПІ. «Спартак» — 
сярэбраны прызёр мінулага чзмпіяната БССР, але мы раней 
не раз вьшгравалі у яго, таму спадзяёмся на поспех і цяпер. 
Пераможца гэтага матча выйдзе у фінальную групу. Другой 
камандай ад нашай зоны хутчэй за усё будзе «Гарызонт», за 
якую выступаюць баскетбалісткі асноунага саставу — удзель- 
ніцьі чзмпіяната СССР, бронзавыя прызёры VIII летняй 
Спартакіядьі народау СССР.

Хочацца спадзявацца, што аматары спорту прыйдуць на 
нашы матчы і мы адчуем іх гарачую падтрымку.

В. ШХІНЬЯН, 
трэнер каманды.

ф  ПЕРАМОЖЦЫ  
КОНКУРСУ

«СПАРТЫУНАЕ 
П Я Р 0 »

ПАДВЕДЗЕНЫ  вьінікі 
конкурсу насценных спартыу- 
ных газет факультзтау, які 
праводзілі рэдакцыя газеты 
«Беларускі універсітзт» і 
спартыуны клуб.

Першае месца прысуджана 
насценнай газеце «Віраж», 
органу спортбюро факультэта 
журналістьікі (рздактар
JI. Хракоускі). Другое месца 
заняла насценная газета «Бу- 
равеснік» — орган спортбюро 
факультэта радьібфізікі і зле- 
ктронікі (рздактар В. Мілют- 
ка). Трзці прыз прысуджаны 
фотагазетам геаграфічнага 
факультэта (рздактар А. Вя- 
лікаселец).

Журы віншує лаурзатау і 
жадає ім далейшых творчых 
поепехау!

ПАТРАБУЕ ВЫРАШЭННЯ
ТАКУЮ  «карусель закруцілі» 

шашысты, што да апошняга 
тура было незразумела, хто ж 
стане прызёрам. Усе каманды, 
акрамя журфака, прзтзндавалі 
на ганаровае месца. І вось 
падведзены вьінікі, пакладзена 
на паліцу справаздача, і разу
м е е т , што першынство было 
сумным. Каманд удзельнічала 
усяго шзсць. Здзіуляеш ся, няу- 
жо няма шашыстау на іншьіх 
факультзтах і студэнты не гу- 
ляюць паміж сабой у цудоу- 
ную рускую гульню? Ёсць, але 
палажзнне аб правядзенні спар- 
такіядьі універсітзта не стыму- 
люе да актыунага удзелу усіх. 
Не, на спартсменау не наваль- 
ваюцца суровыя абмежаванні, 
зусім  наадварот. У палажзнні 
гаворыцца: «Агульнае месца
факультэта у спартакіядзе вы

®  значаецца колькасцю набраных 
П  ачкоу у заліковьіх відах і па- 
q  дзеленай на казфіцьіент». На- 
■О вошта тады біяфаку, геафаку,
"* #  СПОРТ ф   - - =

СУМНА...
юрфаку, ф ілфаку удзельнічаць 
у турнірьі па шашках, калі яны 
не зоймуць тут высокага мес- 
ца.

Зразумела; факультэтам ста- 
новіцца некалькі лягчэй —  не 
трэба выстауляць каманды на 
усе відьі. Але не думаю, што 
тэты пункт у палажзнні выи
грышны. У што ператвараюцца 
універсітзцкія спаборніцтвьі ця
пер? Спаборнічаюць усяго не
калькі каманд. І таму становіц- 
ца сумна за шашкі, у якія мо
жа гуляць кожны.

Toe ж самае можна сказаць 
і аб вольнай барацьбе. У спа- 
борніцтвах прыняло удзел 
пяць факультзтау. Прьіводзім 
турнірную табліцу (ачкі, якія 
стаяць побач з факультзтам і,

ідуць у залік спартакіядьі):

шашкі в.-барацьба
ф ізф ак 180 183
ФПМ  150 —
радьіефізікі і
злектронікі 120 —
хімфак 90 133
мехмат 80 —
ж урфак 70 —
юрфак — 197
геафак —  108
гістфак — 45

Кафедры фізвьіхавання і 
спорту і спартыунаму клубу 
варта падумаць над пастауле- 
ным пытаннем пры распрацоу- 
цы новага палажзння аб правя
дзенні спартакіядьі. '

І. УЛАДЗІМІРАУ, 
наш кар.

ЗАПАВЕТНЫЯ
Р У Б Я Ж Ы

ДА СТАРТУ застаюцца лі- 
чаныя секунды. Спартсмены 
настройваюцца на барацьбу, 
яшчэ і яшчз раз у думках 
прабягаючы кожны метр зна- 
ёмай да драбніц дьістанцьіі 
кросу: «Тут патрэбна набраць 
хуткасць, на гэтым участку 
можна расслабіцца, а по-
ТЫ М ...»

Стрзл стартавага пісталета 
абарвау роздумы. Цяпер— 
толькі наперад. У лідзрьі ад- 
разу ж выходзяць два спарт
смены— сябры па вучобе і са- 
пернікі на дьістанцьіі Віктар 
Касцяйкоу і Пётр Курышка.

...Залаты медаль за веды, 
атрыманы па вьініках дзесяці- 
годкі, адкрывау перад Вікта- 
рам магчьімасці шырокага вы- 
бару. Ён выбрау хімію. Пра- 
філіруючьі экзамен здау на 
выдатна і стау студзнтам хім- 
фака. Тут єн пазнабміуся з 
Герам Маскаленкам, перша- 
разраднікам - лёгкаатлетам. 
Хлопцы разгаварьгліся, знай- 
шліся агульныя інтарзсьі, і 
Гера прапанавау Віктару сур’- 
ёзна заняцца спортам.

Восенню Віктар прыйшоу 
у лёгкаатлетычную секцыю. 
Пабывау на адных занятках, 
на другіх, але хутка, як гэ
та бывае з першакурснікамі, 
вучоба захапіла усяго яго. 
Цяпер толькі зрздку «навед- 
вау» ён секцыю, хоць трзнер 
Віктар Якаулевіч Шпігау дау 
яму зразумець, што здольна- 
сці лёгкаатлета у яго ёсць.

Прайшоу яшчэ год. Віктар 
жыу у інтзрнаце, перад вок- 
намі якога быу стадыён. Ва- 
біла да сябе бегавая дарож-

ка, і неадольнае жаданне трз- 
ніравацца вярнула Віктара у 
секцыю. Паспяваць даводзіла- 
ся зараз усюдьт: і за студзпц- 
кай партай (Віця вучыцца 
толькі на выдатна), і на трз- 
иіроуках. А яшчз хочацца па- 
спець схадзіць у кіно, пачы- 
таць цікавую кнігу, пахваля- 
вацца ля тзлевізара за мін- 
скае «Дынама».

У мінульїм годзе на зімо- 
вым першынстве універсітзта 
Касцяйкоу заняу другое ме
сца на дьістанцьіі 1000 мет- 
рау, а праз паугадзіньї вый- 
шау на старт эстафеты. Для 
яго наогул не існує слоу «не 
магу», «стаміуся»... Ён зау
сёды там, дзе цяжзй. Вось і 
у эстафеце самы цяжкі этап 
— першы. Значыць, бегчы.яго 
будзе Віктар. Чаму? Таму 
што надзейны ён, чалавек і 
спартсмен. Вось і ставіць яго 
каманда наперад.

Калі Віктар прыехау на 
практыку у школу-інтзрнат 
імя Ахрэмчыка, вучні хадзі- 
лі за ім гуртам, шчыра дзялі- 
лі з ім свае радасці і смутак. 
Не выпадкова Касцяйкоу ад- 
чувае сваё прызванне да пе- 
дагогікі, звязвае з ёю буду- 
чыню. І яшчэ ёсць у Вікта
ра запаветныя рубяжы у спор- 
це, але іх ён, засаромеушы- 
ся, не стау называць. За яго 
сказалі сябры: «Нарматыу
майстра спорту. Віктар аба- 
вязкова выканае яго». Канды- 
датам у майстры спорту ён 
ужо стау.

А. ДАНІЛЬЧАНКА, 
студэнтка факультэта О 

журналістьікі. —і
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СВЯТА
ПРАЦЬ!

КАЛІ У ГЭТУЮ прыгожую 
веснавую пару прайсці праз 
вестыбюль галоунага корпуса 
універсітзта нецзе пасля 
дзвюх гадзін дня, нельга не 
зауважыць вялікі натоуп сту
дзнтау у рознакаляро- 
вых вопратках, будатрадау- 
скіх спяцоуках. Дзяучаты 
мільгаюць хусцінкамі, хлопцы 
збіраюцца гуртам і нешта аб- 
мяркоуваюць. Але праходзіць

некалькі хвілін, і вестыбюль 
пусцее—студэнты накіроува- 
юцца на суботнік, на свята 
працы...

НА ЗДЫМКАХ: зменны
майстар 5-га участка Мінска- 
га метрапалітзна А. Шульга 
вязе чарговую групу студзн
тау (на гэты раз філолагау) 
на месца работы; на суботні- 
ку— праца ударная.

Фота У. БЕРАЖ КОВА.

БЕЛАРУСКІ
УНІВЕРСІТЗТ

19 красавіка 1984 г.
Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва 
ЦК КПБ.

AT 101J Зак. 689

220080, М1НСК-80, УНІВЕРСІ- 
ТЭЦК1 ГАРАДОК, ГЕАГРАФ1Ч- 
НЫ КОРПУС, п. 3.

ТЭЛЕФОН 20-68-27.
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Рздактар 

В. П. ВАРАБ'ЁУ
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