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П аведамляе карпунк прафкома
%  3  мэтай азнаямлен- 

ня з пстары чн ы м ! п о м ж -  
кам1 i месцам1 баёу у га
ды Вялш ай Айчы ннай  
вайны пр аф ком  yHieepci- 
тэта аргаж завау  д ля сту- 
дэнтау mae3fl«i у  Брэсц- 
кую  крэпасць-герой. Там 
пабы вае звы ш  тысячы  
ю накоу i дзяучат. Больш  
300 студэнтау уж о наве
дал! крэпасць. Таюя ж 
паездю  ар гаж зую ц ц а  у 
Хатынь i .на Курган С л а 
вы.

ф| Хто хоць раз. пачуу  
беларусю я ni русю я  лес- 
Hi у вы кананж  «ароднай  
харавой капелы нашага 
уж ве р атэта , .назаусёды  
запом нщ ь ix непаутор- 
насць i меладычнасць.

Д зесятю  р озн ы х  узнзга- 
род  м ае  капела. Нядауна  
наш ы  харыеты пабывал1 
у Каунасе, на м1жрэслуб- 
л1канск|м студэнцтам  
свяце nec«i «Ю вентас- 
72», якое п р а х о д зт а  там  
чатыры дж. Кож ны  ну- 
м ар прасрам ы  суп.рава- 
дж ауся аплады см ентамь  
Капела заваявала ад зж  
з галоуных п р ы зо у  —  за 
выступление лепш ага са
люта.

ф  3yciM  нядауна мы  
прымал1 студэнтау Kani- 
Н1нградс1кага ужвер,с1тэ- 
та. Tocui наведал! ф а- 
культэты, .пазнаёмш1ся з 
уж версттэтам, .сустрака- 
л!ся са студентам! i вы- 
кладчыкам!, а у  заклю -

чэ1нне дал! канцэрт м а
стацкай самадзейнасц!. А  
заутра 120 студэнтау i 
суп р а ч о у ж к а у  .выедуць у 
К ал ж ж град . На працягу  
чаты рох дзё.н беларусю я  
юнак! i дзяучаты  будуць  
знаём щ ц а з горадам, 
ун1ве,рс1тэтам, вы;ступяць 
з канцэртам! мастацкай  
самадзейнасцн

ф  Як уж о паведам ля- 
лася, праф ком  уж ве р ф -  
тэта падвёу вы нiк! агля- 
ду-,конкурсу н а  лепш ую  
трупу у гонар 50-годдзя  
С С С Р . Вы яулены  пера- 
м ож цы . Трупы, што заня- 
л1 перш ы я месцы, уз- 
нагародж аны  лаездкай у 
Л еж нград. I вось у м ж у-  
л ую  нядзелю  студэнты

IV  кур са  Ф П М  наведал! 
горад -герой  Ленж град, 
п а зн а ё м Ы с я  з яго па
мятным! мяоцжам1, лрай - 
umi тымо вулчцамц што  
назаусёды  увайшл! у ric- 
торы ю . Заутр а  у  крэ
пасць-герой Брест адпра- 
вяцца студэнты 3-й тр у 
пы III курса факультэта  
журнал1сты«| г студэнты  
9-й трупы II курса мат- 

ф ака (яны занял! д р у п я  

месцы), а студэнты 4-й 

трупы  II курса ю р ф ака  i 

1-й трупы IV  курса ф1з- 

ф ака пабы ваю ць у Ха- 

тыж  i на Кургане  

Славы.

I. СЦЯПУРА.

СВЯТА
БАНГЛАДЭШ

16 снежня 1971 года у 
Пауднёвай Ази нарадзшася 
новая незалежная краша— 
Народная Рэспублша Банг- 
ладэш. Напярэдадш першай 
гадав1ны утварэння рэс- 
публш мы папрасш яе 
прадстауншоу — студэн
тау падрыхтоучага факуль
тэта ушвератэта—расказаць 
аб сабе i сваёй кра1не.

— Мы — адны з першых 
студэнтау рэспублш Банг- 
ладэш, — гаворыць .прэзГ 
дэнт зямляцтва Махамед 
Ал1 Ашраф, — як1я прыеха- 
л! сёлета вучыцца у Савецк1 
Саюз. 3 першых дзён мы 
акружаны вялшай увагай i 
клопатам1. Шчыра дзякуем 
за тэта. Нашай краше, як 
н1кол1 раней, зараз патрэб- 
ны квал1фшаваныя спецыя- 
люты. I мы удзячны савец- 
KiM людзям за вялшую да- 
памогу.

— Год таму назад, — ус
тупав у размову студэнт Ах
мед Л1акат Ал1, — у нас 
была вайна. Адступаючыя 
войск1 Пак1стана разбурыл1 
многа гарадоу, вялшх да- 
рог, аэрадромау, мастоу, 
партоу, дамоу. Цяпер трэба 
узводзщь усё занава. А для 
гэтага патрэбны вялшя ве
ды. Вось i рашыл1 мног1я з 
нас паехаць вучыцца у Са- 
вецк1 Саюз, каб стаць высо- 
каквал1ф1каваным1 шжыне- 
рам1, а потым у сябе на ра- 
дз1ме будавадь новае, шчас- 
л1вае жыццё.

— Мы вельм1 рады, што 
наша свята супала з вашым 
слауным 50-годдзем утва
рэння СССР. Раней мы мно
га чул1 аб Краше Саветау,— 
уступав у размову яшчэ 
адзш студэнт рэспубл1к1 
Бангладэш Ашраф Удзш 
Ахмед. — Чул1 i ведал1 мы 
пра Беларусь. У сябе на ра- 
дз1ме мы бачьш яе магут- 
ныя БелАЗы i трактары.

Карыстаючыся выпадкам, 
нам хацелася б павшшаваць 
ycix савецшх людзей з вялп 
к1м святам i пажадаць вы- 
датных поспехау у будау- 
шцтве камушзму.

В. КАЛ АД 31 ИСКЕ

Адбыуся ceMiHap актыву зямляцт- 
вау заметных студэнтау, што ву- 
чацца у вну М1нска, прысвечаны 
50-годдзю утварэння СССР. Перад 
нам1 BbicTynini доктар г1старычных 
навук Ц. Саладкоу, доктар пстарыч- 
ных навук А. Хацкев)ч, кандыдат 
г1старычных навук Я. Квачоу.

Удзелы’нк! сем1нара гутарыл1 з 
першым сакратаром ГК ЛКСМБ 
В. Каупаковым, старшынёй KaMi- 
тэта маладзётных аргатзацый 
БССР В. Ягоравым, сустрэлтя з 
удзельншам1 Вялшай Айчыннай вай
ны.

На сем1нары мы Marni не тольш

C E MI H A P
ЗЯМЛЯЦТВА?

абмяняцца думкам!, але i сустрэцца 
на спартыунай пляцоуцы, Ц1кава 
адпачыць.

Ад !мя заметных студэнтау я 
выказваю шчырую удзячнасць арга- 
н1затарам гэтага цшавага i карыс- 
нага мерапрыемства.

С. ШАХ1Н, 
старшыня савета друтбы 

ун!верс!тэта.

АБ АТ ЭСТАЦЫ1 
С Т У Д  Э Н Т А У
Падрыхтоука спецыялютау 

ва ун1верс1тэце цесна звязана 
з вырашэннем задач па каму- 
н1стычнаму выхаванню. На Усе- 
саюзным злёце студэнтау Гене- 
ральны сакратар ЦК КПСС 
Л. I. Брэжнеу сказау, што «мы 
не можам, не маем права забы- 
ваць леншсю заклш аб тым, 
каб працэс вучобы imoy рука аб 
руку з працэсам камушстыч- 
нага выхавання. Гэтыя два 
працэсы на практыцы пав1нны 
зл1вацца разам...». I далей: 
«Дробязей у выхаваучай рабо- 
це не бывав i бьщь не можа. 
Таму што тут размова щзе аб 
адной з самых складаных 
спрау — аб фарм1раванш душ i 
характарау, аб загартоуцы сэр- 
цау i розумау будаушкоу буду- 
чага!» На аснове аргашчнага 
спалучэння навучання i выха
вання у адз1ным працэсе за- 
бяспечваецца фарм1раванне у 
студэнтау BbicoKix палггычных i 
маральных якасцей, выхаванне 
ix актыуным1 будаун1каМ1 ка- 
мун1зму.

На сучасным этапе камугпс- 
тычнага будаунщтва вельм1 
важна, каб кожны студэнт бес- 
перапынна павышау свае веды 
у гал1не грамадсюх i фунда
ментальных навук, актыуна 
удзельн1чау у навукова-даслед- 
чай рабоце кафедр, у грамад- 
ск1м л<ыцц1 трупы, курса, фа
культэта, ушвератэта, у спра
вах працоунага семестра, ат- 
рымл1вау навык1 арган1затар- 
скай i грамадска-палНычнай 
работы з людзьм1.

3 мэтай павышэння асабютай 
адказнасц1 кожнага студэнта за 
паспяховасць, удзелу у грамад- 
скай i навукова-даследчай ра
боце, а таксама далейшага па
вышэння рол1 грамадонх арга- 
Н1зацый i кафедр у вучэбна-вы- 
хаваучай рабоце рашэннемрэк- 
тарата, пачынаючы з 1973 года, 
уведзена атэстацыя студэнтау 
ун1верс1тэта.

Атэстацыя будзе кожны год 
праводзщца у верасн1-кастрыч- 
HiKy KaMicinft, зацверджанай 
распараджэннем дэкана фа
культэта. У састау KaMicii ува- 
ходзяць: загадчык выпускаючай 
кафедры — старшыня (на ма- 
лодшых курсах старшынёй ка-

Micii можа быць адз1н з загад- 
чыкау кафедры па назначэнню 
дэкана факультэта); прадстау- 
H1K дэканата, партбюро, кура- 
тар трупы, прадстаушм камса- 
мольскай i прафсаюзнай apraHi- 
зацый, сакратар KaMicii, HKi 
назначаецца старшынёй з лшу 
cynpapoyHiKay кафедры.

Графж пасяджэнняу KaMicift 
складаецца старшынёй за ме
сяц да пачатку атэстацьи сту
дэнтау. На адным пасяджэнш 
KaMicii атэстуецца адна акадэ- 
м!чная трупа. Атэстацыя право
дзщца у форме размовы KaMi
cii з кожным студэнтам. Вы- 
к.л1каушы студэнта, атэстацый- 
ная KaMiciH слухае сакратара 
KaMicii, яю абвяшчае змест за- 
гадзя запоуненага атэстацыйна- 
га люта на данага студэнта. 
Атэстацыйны л1ст запауняецца 
на агульным сходзе трупы у 
прысутнасц! куратара, членау 
бюро ВЛКСМ курса i акадэ- 
м1чнай KaMicii кам1тэта камса- 
мола i прафбюро факультэта.

Пасля размовы са студэнтам 
i разгледжання прадстауленых 
матэрыялау KaMiciH прымае ра" 
шэнне аб магчымасщ яго атэс
тацьи. KaMiciH можа не атэста- 
ваць студэнта (дрэнна паспя- 
ваючага), кал\ ён ва установ
лены дэканам тэрмш не Л1кв1- 
давау акадэм!чную запазыча- 
насць, i хадатайн!чаць перад 
дэканатам аб мерах дысцыпль 
нарнага уздзеяння у адноФнах 
да неатэставаных студэнтау.

BbiHixi атэстацьи абмяркоу- 
ваюцца на сходах вучэбных 
груп, пасяджэннях кафедр, ка- 
MiT9Ta камсамола i прафбюро 
факультэта. Атэстацыйныя л1с- 
ты з вывадам1 захоуваюцца у 
aca6icTafi справе студэнта, а 
вывады ул!чваюцца пры раз- 
меркаванн! {нтэрнатау, назна- 
чэнш стыпендьй, размеркаванн1 
на работу i г. д.

Увядзенне атэстацьи студэн
тау ва ушверфтэце з ’яв1цца 
вялшай падмогай у падрых- 
тоуцы высокаквал1фшаЕаных, 
1дэйна загартаваных спецыял1с- 
тау.

А. ЖУК, 
старшы шспектар вучэб- 
нага аддзела ун1верс1тэта.

Г А Р Ы З О Н Т Ы  С Я Б Р 0 У С К 1 Х  С У С Т Р Э Ч
3 ран1цы выпау снег. Тра- 

туары, плошчы, праспекты  
стал1цы —  ва урачыстай  
узруш анасц ь  П е р ад  галоу- 
ным корпусам  ужверс1тэта 
вы страш ася калона ю накоу  i 
дзяучат з чырвоным! стуж - 
кам| цераз плячо. На ix сло- 
вы —  «50 год С СС Р» .

Тэта студэнты ун1.верс1тэ- 
та, удзельн1к1 аутапрабегу, 
пры свечанага 50 -годд зю  С а -  
ю за С авец ю х  Сацыял1стыч- 
ных Рэспубл1к.

Спачатку был1 сустрэчы  
на род най  беларускай  .зямлн 
Нас В|'тал1 рабочы я i калгас- 
ж ю , студэнты i школьнж1 
Вщ ебскай  вобласцн Як пра- 
в1ла, кож ная сустрэча су-

правадж алася чытаннем лек- 
цый, д уш эунасцю  знаём ст- 
вау, выступлениям! «Лш|'гры- 
мау», вакальна-ш струм ен- 
тальнага ансам бля геафака. 
У гэтым i м эта аутапрабегу  
— змястоуна, з разл1кам на  
ауд ы торы ю  несц1 у масы  
пстары чны  сэнс ленж скай  
нацыянальнай пал1тык|, в е р 
ш ам  i песняй славщ ь сён- 
няш1н1 дзень KpaiiHbi С аве 
тау, яе гера|'чнае м1нулае.

...Наш аутобус, расквеча- 
ны транспарантам!, зраб1у- 
шы круг па заснеж анай пло
шчы, спы ж уся ля буды нка  
Лепельскага рай ком а партьи.

А  шраз якую  гадзгну мы  
зноу  у дарозе, тры м аем

шлях у «алгас 1мя Чапаева, даступна, «а яокравых ж ы ц- 
да хлебаробау BecKi Вялш ая цёвых лры кладах даводз|ць 
А ж э з л т а .  да кож нага слухача ленгн-

Клуб у вёсцы —  бры гад - скую  пал1тыку утварэння  
ны. Паж ы лы  калгасн1к, тры - С С С Р .
м аю чы  у вузлаватых руках ...Добрай ранщ ы , стара- 
шапку, растлумачы у: ж ытны Полацк, д обрай  ран1-

—  Клуб у нас свой. П р ау-  
да, не ф т а р м о ж я  пакуль. 
А  у Лядна —  цэнтры кал- 
гаса —  клуб ого-о, нават ду- 
жа ладны. Будзеце —  паба- 
чыце.

За  ауды торы яй затрымк1 
няма. Пры сутны х —  поуны  
клуб. Прадстаун1к райкома  
партьи дае слова выкладчы- 
ку уж верфтэта, кандыдату  
г1ст,арыч1ны,х навук Льву А н -  
тонав1ч,у М1хайлоуокаму. Ён

цы, малады кв 1тнеючы го- 
рад!

У  тэты дзень наш ы некта
ры сустрэлю я з работж кам ! 
анкалаНчнай бальж цы , на- 
вучэнцам1 лесатэхнж ума, з 
ж ы харам ! рабочага ж тэрна- 
та. Калектыу м астацкай са- 
м адзейнасц! в1тал1 у м еды -  
цынск||М вучылгшчы i noni- 
тэхж чны м  тэхнш уме.

...Хоць яш чэ зуф м  ранщ а  
i naeepxi ускраж ны х гмахау

Н аваполацка яшчэ толькг- 
тольк1 успыхнул1 святлом, у 
салоне наш ага аутобуса па- 
чауся рабочы  дзень. Лек- 
тарская трупа удакладняе  
тэмы лекцый, а «П1л1грымы» 
«спрабую ць галасы». Нас  
чакаю ць у Верхнядзв1нску.

Сярэд няя  ш кола №  2. А у -  
ды торы я маладая, бадзёрая, 
дапытл1вая. Д ля M H orix  з ix 
Беларусю  дзярж ауны  унН  
верс1тэт —  сённяш няя м а
ра, а заутра —  родны  дом. 
Расказваю чы  пра сённяш ж  
дзень ун1верс1тэта, яго ба- 
гатую  б|'яграф1ю, мы стара- 
люя як м ага пауней i цж а- 
вей паэнаём1ць вучняу з

(Заканчэнне на 4-й стар.)

НА ЗДЫМКАХ: у дарозе; лектар паходу, астрант кафедры eicropbu КПСС А. Тоз1к расказвае старшакласн1кам школы № 1 г. Полацка аб щ 
жыцц1 ушверсНэцкай моладзй Фота В. Жука. s
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СЁННЯ АБ СПРАВАХ СТУДЭНТАУ, ВЫКЛАДЧЫ- 
КАУ I СУПРАЦ0УН1КАУ АДЭСКАГА ДЗЯРЖАУ- 
НАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 1МЯ I. I. МЕЧН1КАВА РАС- 
КАЗВАЕ IX ГАЗЕТА

Н АПЯРЭДАДН1 слау- 
нага юбшего у жыц- 
щ нашай кратны — 

50-годдзя утварэння СССР 
—мы з асаблтвым гонарам 
гаворым аб росквще навуш 
i культуры у нашай Kpaine. 
Яскравы прыклад таму — 
гшторыя Адэскага ордэна 
Працоунага Чырвонага 
Сцяга дзяржаунага VHiBep- 
штэта 1мя I. I. Мечншава, 
як1 13 мая гэтага года ад- 
значыу сваё 107-гиддзе. У 
тэты дзень па традыцьп ва 
утпверсггэце праходзяць 
мечшкаусшя чытанш — 
своеасаЕшвы агляд дасяг- 
ненняу. I тады успампгаюц- 
ца crapoTiKi г1сторьй, бага- 
тыя рэвалюцыйныя i наву- 
ковыя традыцьп старэйшай 
на поудн1 Укра1яы вну.

13 мая 1865 года упершы- 
ню адкрьшся дзверы Адэс
кага (Новарасшскага) унЕ 
верштэта. Гэтай падзе1 па- 
пярэдшчала вялшая пад- 
рыхтоучая работа, якую вя
ло прагрэаунае грамадства. 
Яно даб1лася адкрыцця у 
Адэсе ушверштэта на базе 
Рышэльеускага лщэя. Са- 
мы дзейны удзел у арганЕ 
зацьн вну прымау выдатны 
xipypr- i грамадск1 дзеяч 
М. 1. Шрагоу.

Новарасшсш ушверсггэт 
пачау сваю дзейнасць, маю- 
чы у саставе тры факультэ- 
ты: псторыка-фшалапчны,
юрыдычны i ф1зжа-матэма- 
тычны. Пачал1 вучобу 175 
студэнтау.

Самыя оветлыя старонк1 
ricTopbii унгверсгтэта звяза- 
ны з дзейнасцю тут вучона- 
га, чыё 1мя носщь вну, — 
I. I. Мечшкава, як1 пачау 
працаваць у 1867 годзе. Яго 
дзейнасць у сценах ушверсЕ 
тэта прадаужалася аж да 
1882 года (з невялшм пе- 
рапынкам). МенавДа у тэ
ты перыяд вялил pycxi ву- 
чоны 3pa6iy адкрыцщ су- 
светнага значэння.

Разам з Мечнткавым пра- 
цавал1 тут так1я выдатныя 
вучоныя, як I. М. Сечэнау 
i А. А. КавалеускЕ Вя.пкую 
навуковую i педагаг1чную

работу вял1 xiMiK Ы. Д. Зя- 
лтнсю, шпхолаг М. М. Лан
ге i 1ншыя выдомыя вучо
ныя.

Адэсш ун1верс1тэт бататы 
i рэвалюцыйным1 традыцыя- 
мь На розных этапах выз- 
валенчага руху тут дзейнЕ 
чал1 рэвалюцыйныя гуртк1. 
3 унгаератэтам эвязана 
дзейнасць Андрэя Жаляба- 
ва. Тут працавау першы на 
Украше прафесар-камутпст 
Е. Н. Шчэпк1н — першы са- 
вецк1 рэктар АДУ.

За гады Савецкай улады 
унгверштэт паступова раз- 
в1вауся, дзякуючы пауся- 
дзённым клопатам Камушс- 
тычнай партьп i Савецкага 
урада. 3 невялшай навучаль- 
най установы, у якой магл1 
вучыцца, перш за усё, прад- 
стаунгю улады маёмасных, 
ён ператварыуся у сапрау- 
ды масавы, сапрауды на
родны ушвератэт, у якш 
вучацца не сотнц а тысячы 
маладых людзей — дзещ 
працоунага народа, дзе ра
зам з юнакам1 атрымлтва- 
юць адукацыю i дзяучаты.

Тысячы спецыялютау дау 
краше за час свайго ictia- 
вання ун1верс1тэт. Яны пра- 
цавал1 i працуюць у розных 
галшах народнай гаопадар- 
Ki.

Выпускнш ушвератэта 
i студэнты 1941-га, як i
увесь савецк1 народ, прай- 
шл1 праз суровыя выпраба- 
ванн1 агнём у гады Вялжай 
Айчыннай вайны. I у час 
гератчнан абароны горада у 
жн1ун1—кастрычншу 1941 го
да, i на ycix франтах яны 
крывёй сваёй даказал1 адда- 
насць Савецкай Айчьтне, са- 
цыялтстычнаму ладу, пар-

тьи. Мног1я з ix не вярнулт- 
ся на родныя факультэты...

Ушверсттэт стау адным 
з вядучых цэнтрау раз- 
в1цця укра1нскай куль
туры — нацыянальнай па 
форме i сацыял1стычнай па 
зместу. Яго nocnexi — са- 
стауная частка поспехау 
укра1нскай савецкай навую, 
нагляднае сведчанне тых 
багатых творчых магчымас- 
цей, як1я адкрыл1ся перад 
yKpaincKiM народам у гады 
Савецкай улады.

За заслуп у падрыхтоу- 
цы высокаквал1ф1каваных 
спецыял1стау i у навуковай 
рабоце Адэсм ун1верс1тэт 
у сувяз1 са стагоддзем з 
дня утварэння узнагаро- 
джан у 1965 годзе ордэнам 
Працоунага Чырвонага Сця
га.

Цяпер у вядучай Адэокай 
вну дзевяць факудьтэтау. 
Вучэбную i вялткую навуко
вую работу выконваюць 65 
кафедр, на яшх працуе 622 
выкладчыкь У ix лжу — 4 
члены-карэспандэнты АН 
УССР, 50 прафесарау i дак- 
тароу навук, 296 дацэнтау i 
кандыдатау навук.

Агульная колькасць сту
дэнтау перавышае 11 ты
сяч чалавек.

Ва ушвереггэце атрымл1- 
ваюць адукацыю студэнты 
розных нацыянальнасцей — 
pycKin, украгнцы, беларусы, 
груз1ны, малдаване i iH- 

шыя. На розных факультэ- 
тах вучацца прадстаунш 
19 замежных Kpain. Уч:вер- 
Нтэт падтрьшл1вае цесныя 
сяброуск1я сувяз1 3 MHOriMi 
замежным1 ун!вэрс1тэтам1. 
У мгаулым годзе . заключай 
дагавор аб дружбе i супра-

цоунщтве пам1ж Адэск1м i 
Сегедск1.м (Венгрыя) yHisep- 
с1тэтам1. Брацк1я вну аб- 
меньваюцца навуковымЕ 
студэнцк1м1 маладзёжным1 
дэлегацыя.чЕ будаун1чым1 
атрадам1. У красав1ку у 
Адэск1м унгверНтэце гасц1ла 
вялжая трупа прадстаунЕ 
коу мастацкай самадзейнас- 
щ Сегедскага ун1зерс1тэта.

На кафедрах i у навуко- 
вых установах оядзецца вя- 
лжая навуковая работа. 
Важныя даследаванн1 пра- 
водзяцца на кафедры арга- 
н!чнай xiMii, у шстытуце фЕ 
3iKi, абсерваторьп i яе фЕ 
л1яле, праблемных лабара- 
торыях i гншых. Агульны 
эканам1чны эфект навуко- 
вых даследаванняу перавы
шае 3 рубл1 на рубель зат
рат. Вучоныя узял1 абавя- 
зацельствы дабщца экана- 
м1чнага эфекту у 3,5 руб
ля на рубель затрат. Яно 
паспяхова выкоя’ваецца.

УншерсЕгэт паступова 
расце, развгваецца. У апош- 
н1я гады пабудаваны два 
студэнцюя штэрнаты, буду- 
ецца корпус гумаштарных 
навук, у бл1жэйшыя гады 
намечана будаунщтва яшчэ 
двух штэрнатау.

3 кожным годам удаска- 
■нальваецца вучэбны працэс, 
паляпшаюцца умовы для 
навуковай работы, ства- 
раюцца новыя кабшеты, ак- 
тыуна удасканальваюцца 
метады праграм1раванага 
навучання. Ва ун1верс1тэце 
сканструяваны навучаючыя 
машыны i цэлыя ко>мплексы, 
класы, як1я атрымал1 высо
кую ацэнку на ВДНГ СССР.

Шматтысяч-ны калектыу 
ун1верс1тэта, натхнёны ric- 
тарычным1 рашэнням1 XXIV 
з’езда КПСС, удасканаль- 
вае падрыхтоуку высокаква- 
л1фжаваных спецыялгстау, 
здольных рашаць самыя 
складаныя задачы нашага 
часу, быць у авангардзе на- 
вуковага, тэхн1чнага i куль- 
турнага прагрэсу.

А. В. БАГАЦК1, 
член-карэспандэнт АН 

УССР, прафесар, рэктар 
Адэскага ушвератэта.

А Д Э С К I 
АРДЭНАНОСНЫ

I H C T P Y М Е Н Т Ы  
ДЛЯ СЛУЖБЫ НЕБА

А стр а н о м а м  усяго свету  

д об р а  вядом а Адэская  аб- 

серваторы я, якая у м ш у -  

лым годзе  адзначы ла сваё  

100-годдзе, i i/ля яе a ipay- 

н т а ,  члена-карэспандэнта  

А Н  У С С Р , праф есара  В. П. 

Цэсев1ча.

Сучасны я абсерваторьй  

абсталяваны  навейш ай тэх- 

н1кай, ш то дазваляе не 

толью  бачыць зорк|, але i 

пры слухоувацца да ix ды 

хания, назграць у ш м атразо -  

вым павел1чэнн1 i зды м аць  

на плёнку нават сам ы я м а- 

лыя зм яненш  у Сусвеце. 

П р а гр э с  навук1 прад 'яуляе  

усё новыя патрабаванн1 да 

ж струментау, як1м1 карыста- 

ю ц ц а  астраномы .

На Адэскай  абсерваторьп  

i у яе ф Ы я л е  пабудаваны  

эксперы 'ментальныя м ай -

стэрж, дзе  энтуз1ясты —  

оптык А. Н. Ф аш чэускЕ  iH- 

ж ы неры  Л. С. П аулж  i 

В. Н. 1ваноу —  пад к1раун1ц- 

твам  В. П. Цэсев1ча право- 

дзяць работы  па вы рабу  

вял1к1х сучасных тэлеско- 

пау. П е рш ы я доследы дал1 

выдатныя BbiHiKi. Тэлеско- 

пы, зроблены я у Адэсе, д о б 

ра зарэкамендавал1 сябе у 

рабоце, атрымал! выдатныя  

водгук1 вядучы х вучоных  
краж ы .

Эксперы м ентальны я май- 
стэрн1 не тольк1 забяспеч- 

ваю ць сябе ж струм ентамЕ  

але i вы рабляю ць ix па за

казу ж ш ы х абсерваторы й.

Ц япер  у майстэрнях вя- 

дуцца работы  па вы рабу  

чатырох 16-дзю ймовы х тэ- 

лескопау для Л!тоускай, 

Свярдлоускай, Саратаускай, 

Казанскай абсерваторы й.

Д Ы  П Л О М  З А
На пленуме абласной аргашзацьп таварыства «Веды» 

старшыня таварыства член-карэспандэнт АН УС.СР, 
прафесар А. В. Багацш уручыу прафесару кафедры гЕ 
сторьп СССР, доктару г1старычных навук С. К. Мель- 
nii<y заахвочвальны дыплом за KHiry «Дэлегат бальша- 
Bixoy Адэсы», якая адзначана на конкурсе на лепшыя 
творы навукова-папулярнай лПаратуры ва Усесаюзным 
таварыстве «Веды».
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НОВАЯ
С П Е Ц Ы Я Л Ь Н А С Ц Ь

У дэканаце механша-матэматычнага_ фа- 
культэта ц1ха. Двое cxinijiicfl над вялш 1м 
•аркушам! паперы. Падл1чваюць, звяраюць, 
■утсваюць л1чбы у клетачкЕ Зноу звяра
юць, падл1чваюць. Нарэшце, задаволены.

Двое—гэта дацэнт В. 0. Плотнкау, яко- 
му лрыйдзецца чытаць большасць з новых 
курсау, i намесн1к дэкана дацэнт Н. Я; Ш- 
ханенка. А вял1к1я аркушы — вучэбныя 
планы новага аддзялення, якое нядауна 
адкрылася на механша-матэматычньш — 
прыкладной матэматьнй.

TaidM чынам, да спецыяльнасцей, як1я 
атрымл1вал! студэнты механ1ка-матэма- 
тычнага, цяпер прыбав!лася новая—спе- 
цыял!стау выл1чальнай TaxHiKi, здольных 
праводзщь даследаванн1 па стварэнню ci- 
стэм матэматычнага забеспячэння i пры- 
мянення ix у навуцы i гаспадарцы. _ Гэта 
вельни важная для народнай гаспадарш спе- 
цыяльнасць. Без выл1чальнай матэматык! 
i Ki6eprieTbiKi, без спецыялштау, як1я ва- 
лодаюць складаным матэматычным апара- 
там i могуць прымяняць яго для работы на 
ЭВМ, немагчымы тэхн1чны прагрэс.

У канцы сёлетняга года у жыццс усту- 
пщь першы атрад выпускному па новай 
спецыяльнасц1 у колькасщ 75 чалавек.

У будучым намячаецца стварыць сама- 
стойны факультэт.

На зды мках: экзамен па неарган1чнай xiMii здае студэнт- 
ка II курса вячэрняга аддзялення х}мфака Т. Дул1мава; 
(справа) у адной з лабараторый шстытута $i3iKi АДУ.

Фота А. ЛЕВ1ТА.

X т о
Б У Д 3 Е 
СТУДЭНТАМ?

Вузаустм камсамольстм 
аргашзацыям не усё роуна, 
хто прыходзщь на першы 
курс, хто праз некалый год 
атрымае ганаровае i адказ- 
нае права выхоуваць лю
дзей, тЯраваць вытворчасцю. 
Значыць, трэба адб1раць i 
рыхтаваць найбольш здоль- 
ную i падрыхтаваную мо- 
ладзь да наступления у вну.

У нашым ушверсйэце

створан камсамольск1 штаб 
па набору. Асноуным1 функ- 
цыялп яго будуць паездк! 
студэнцк1х брыгад у пад- 
шэфныя раёны вобласц1, ар- 
гатзацыя кансультацый для 
аб!турыентау, дапамога у 
пытаннях быту, падрыхтоука 
да экзаменау i адпачынку 
будучых студэнтау, распау- 
сюджанне аб’яу i праепектау 
аб прыёме на прадпрыемст-

вах, у калгасах i саугасах, 
арган1зацыя сустрэч з мо- 
ладдзю, лекцый i гутарак аб 
ун1верс1тзце i яго традыцы- 
ях. Да работы у штабе пры- 
цягнуты маладыя выклад- 
чык1, супрацоун1к1 навукова- 
даеледчых лабараторый i 
студэнты.

В. КОМАРЧАУ, 
намесшк сакратара 

камИэта ЛКСМУ.
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Г У Р Т О К  С А Ц Ы Я Л Ь Н А Й  П С 1 Х А Л 0 Г П
Пры кафедры ncixa- 

логП на гастарычным 
факультэце пачау пра- 
цаваць навуковы сту- 
мэнд« 1  гурток -сацыяль- 
най пс1халогп.

Нягледзячы на тое, 
што курс сацыяльнай 
пйхалогп я« сама- 
стойны пакуль што не 
чытаецца у нашым 
ун1верс1тэце, гурток 
выклшау штарэс у сту- 
дэнтау розных факуль- 
тэтау.

Не выклшае сумяен- 
ня не тольк! тэарэтыч- 
нае, але 1 практычнае 
значэнне сацыяльнай 
пахалогН. Кал1 маеш 
оправу з калектывам, 
трэба помн1ць, што ён

не з ’яуляецца мехашч- 
ным лшам члена?, а 
чымсьц1 болыпым, та- 
му што сам працэс ад- 
H o c iH  пам1ж людзьм]. у 
трупе уплывав на кож- 
нага яе члена асоб- 
на. Ташм чынам, пра- 
цуючы з калектывам, 
карысна ведаць адносЬ 
ны, я т я  склал1ся у 
iM. На першым арганЬ 
зацыйным пасяджэнн! 
выступша аутар гэтых 
радкоу з дакладам 
«Прадмет, метад i за
даны сацыяльнай nci- 
халогИ». На гэтым жа 
пасяджэнш бы? за- 
цвердшан план работы, 
выбраны -стараста i са- 
кратар гуртка.

На друпм пася-

джэнн! студэнты вя- 
чэрняга аддзялення 
Ярмонава, Аткаленка 
1 Шсава, бтбл1ятэкары 
па спецыяльнасц! i су- 
працоушш мясцовых 
масавых б1бл1ятэк, вы- 
ступ1л! з дакладамг 
«1нтарэсы чытачоу-ра- 
бочых», «1нтарэсы чы- 
тачоу - старшакласнЬ 
кау» (даныя самастой- 
ных даследаванняу). 
Даклады >выклшал1
ажыулены абмен дум
ками

На трэщм пасяджэн- 
Hi быу заслухан да- 
клад студэнта III кур
са пстарычнага фа
культета вячэрняга

аддзялення В. Радчан- 
Ki «Юно i школьнш».

Акрамя указаных 
тэм, на бл1жэйшых па- 
сяджэннях гуртка бу- 
дуць прачытаны дакла
ды «Тэлебачанне i 
школьнш», «Даследа- 
ванне адносш памгж 
людзьм! у невялшай 
сацыяльнай груде», 
«Школьны клае, сту- 
дэнцкая трупа», «1нта- 
рэсы чытачоу студэн- 
тау» i шшыя. Плану- 
юцца даклады «Пс1ха- 
лопя i гтсторыя», 
«У. I. Лешн i пытанн! 
сацыяльнай ncixano- 
гп».

Л. БЕЛЕНЬКАЯ, 
дацэнт кафедры 

neixajiorii.

М А Ц Н Е Е 
Д Р У

«  А Р  Ы  С Т  О Н  »
Добрай традыцыяй ста? 

абмен студэнцшм! будауш- 
HbiMi атрадам! пам!ж на
шым i Сегедсюм ушверсь 
тэтамь Летам гэтага года 
студэнты АДУ дапамагл1 
будаваць аб'екты у Се- 
гедзе, а вентерсюя сябры 
працавал! на будаутчых 
аб’ектах нашай вну.

Пасля заканчэння работ 
rocui пазнаёмшся са славу- 
тасцям! Адэсы, з ушверсТ

Ж Б А
тэтам. Дэлегацыю, якую 
узначальвала журнал1стка 
ушверптэцкай газеты ЭмР 
л1я Шаркадз1 Надзь, лры- 
няу рэктар ушверптэта 
прафесар А. В. Багацкй Ен 
расказау аб псторьи адной 
са старэйшых вну KpaiHBi, аб 
вучэбнай, навуковай i вы- 
хаваучай рабоце. Адбыла- 
ся цёплая размова пам1ж 
студэ_нтам1 ушверштэта-па- 
бращма i юраунщтвам на- 
шага ушверштэта.

Такую назву дал! 6ienari 
свайму клубу. Некалый 
ело? аб яго паходжанш. 
Старажытныя rpaKi назы
вал! арыстонам сярэдзшу 
пам!ж двума бакам! якой- 
небудзь з’явы, якой-небудзь 
рэчы, тое, што з пункту 
гледжання матэрыялштыч- 
най дыялектьш мы можам 
назваць правшьнай лш яй 
у адз!нстве i барацьбе су- 
працьлегласцей i што ш- 
стынктыуна успрымаецца 
нам! як прыгажосць. Сшош- 
мам арыстона (прыгажосщ)

грэм л!чыл1 пачуццё ме
ры, пачуццё настолый тон- 
кае, што шшы раз яго 
вельм! цяжка вызначыць.

Так!м чынам, мы назвал! 
наш клуб «Арыстон» адпа- 
ведна задачам, яшя ён пе- 
рад сабою ставщь. Было 
праведзена некальш веча- 
роу na33ii, вечар рускага 
раманса, вечар замежнай 
паэзп i музыш, вечар аб-

меркавання актуальных пы- 
танняу, як!я хвалююць мо- 
ладзь свету. У пасяджэннях 
клуба прымаюць удзел i 
шшаземныя студэнты.

У нашым студэнцшм ка- 
фэ «Арыстон» прысутшча- 
ni рэктар ушверштэта А. В. 
Багацк!, доктар фшасофсмх 
навук, прафесар А. I. Уёмау, 
доктар медыцынск!х навук,

прафесар Р. I. Файтэльберг, 
доктар медыцынстх навук, 
прафесар А. Я. Разанау i iH- 
шыя. Яны адказвал! на пы
танн!, вял! размову аб сэн- 
се жыцця, адэалах моладзц 
мэтах i задачах пакалення, 
марыл! аб будучым.

Р. ШАТЛОВА, 
студнор III курса б1яла- 

пчнага факультзта.

Палсанталапч н ы 
музей Адэскага дзяр- 
жаунага ун!верс!тэ- 
та— адзш з буйней- 
шых у Еуропе.

На здымку: экспа- 
наты музея.

Звычайна Ci6ip здз!уляе 
чалавека з пауднёвых шы- 
рот CBaiM кл!матам — су
ровым, халодным. А у гэ
тым годзе яна нас «вггала» 
незвычайнай гарачынёй, 
якая, прауда, бывав i у нас, 
у Адэсе. Рознща тольк! у 
тым, што 35 градусау у

Адэсе звычайна змякчаюцца 
приемным i ласкавым вет- 
рыкам з мора, а тут CTaini 
пад гарачым сонцам, не ма- 
ючы права скшуць мокрую 
ад поту спецвопратку, таму 
што тут цябе можа «абла- 
шчыць» царыца тайн — 
машкара.

«Парус» — так назвал! 
мы свой атрад—кшуу якар 
на .беразе Об!, у далёшм па- 
сёлку. Адпаведиа дагавору, 
нам прадстаяла пабудаваць 
«ляжнёуку» — дарогу для

аутамаб!ляу, яыя будуць 
вывоз!ць летам лес для 
участка?. А лесу тут дас- 
таткова. На к!ламстры — 
векавая тайга, ёсць месцы, 
дзе не ступала нага чала
века.

чаць. Але тэты рубеж 
пераадолел! паспяхова. Ра- 
бяты выйшл! перамолщам! 
не тольк! ? барацьбе з цяж- 
касцямц але i з caMiMi са
бой.

...Саня Ро?ны задыха?ся 
ад лсары i стомленасц!, але 
не выпуска? з рук «Друж
бы», расшло?ваючы лес, 
неабходны для будаушцтва 
дарог!. Вщя Навщк! цягну? 
крукам брусы. 3 ix выклад- 
вал1 каляю, па якой ужо

вясиой пойдуць машы- 
ны, .што павязуць кашто?- 
ны лес.

Вктар працуе з уздымам. 
Ён палюб1? гэтую дарогу, 
сябро?. I яго паважаюць у 
брыгадзе за вясёлы нора?, 
сумленне, гонар, умение, 
хватку. TaKix тайга з маш- 
карой не злом1ць.

5 жн!?ня уся брыгада ра- 
дасна сустрэла першы а?- 
тамабшь, aid праехау за 
нам! цэлы к!ламетр.

...Тайга неахвотна адда- 
вала людзям кожны метр, 
i дарога да?лшнёй у па?та- 
ра к1ламетра стала дарогай 
барацьбы, загарто?к!, даро
гай вопыту у пераадолеш-ii 
цялскасцей. I вось наста? 
дзень, Kani работы был! за- 
кончаны, дарога пабудава- 
на. Магчыма, тут вырасце 
новы горад, а пакуль што 
пракладзен шлях для лесу, 
яю шчодра аддае тайга лю
дзям.

А. В1Н1Ч.

Як за?сёды, цялиса па-

Д А Р О Г А

МАЛЬЕР ПА-ФРАНЦУЗСКУ
У жьгцщ кожнага самадзейнага 

калектыву наступае час, кал1 ён 
1мкнецца выйсщ за межы сваёй ауды- 
торьп, прадэманстраваць сваю твор- 
часць шырокаму колу гледачоу. Ме- 
нав1та Ta«i момант перажывае у гэ- 
тыя дн1 студэнцк1 драматычны ка- 
лектыу факультэта рамана-герман- 
скай фшалогп, першы юб1лей якога 
нашы артысты адзначыл1 у Mai сёлет- 
няга года.

Калектыу тэты — незвычайны. На 
сцэне гучыць цудоуная французская 
мова, мова сусветна вядомых пшьмен- 
гпкау. 1дэя стварэння такога аматар- 
скага тэатра здавалася вельм! оме- 
лай. Замежяая мова на сцэне аба- 
вязвае да вялжай адказнасц!, да 
таго ж яшчэ патрэбен талент. Але 
знайшлшя смельчаю, яюя прынял1 
гэтыя дзве умовы. Каго 1граць? На 
чым затрымаць свой выбар? Фран
цузская драматурпя такая рознаба- 
ковая, што цяжка аддаць чаму-не- 
будзь перавагу. У выншу дыскус1й 
выбрал1 творы А. Франса «Нямая 
жонка», М. Паньёля «Тапаз», 
Ж- IanecKi «JIica-спявачка», 
Ж. Курцелш «Гадз1нн1к». KipayHi- 
Ki тэатра, выкладчыш кафедры 
французскай ф1лалог!1 О. Л. Ханенка 
i Г. I. Млгнчык адобрыл1 рэпертуар. 
I тэатр пачау працаваць. Рэпетьщьи 
imni за рэпетыцыямй Старанная шл1- 
фоука мовы i пластык1 патрабавала 
немалых намаганняу.

Непрыкметна прыйшоу дзень 
прэм’еры. Апладысменты гледачоу 
прагучал1 як адабрэнне, як прызнанне 
працы артыстау-аматарау.

Наступныя спектакл! праходзш1 з 
няэменным поопехам. Хутка калек
тыу быу вымушан адхшцца ад 
пратрамы i паставщь п’есу. на рус- 
кай мове. Але i тады ён заставауся 
верным французскай тэматыцы. На 
тэты раз у рэпертуар увайшоу 
твор савецкага драматурга М. Бул- 
гакава «Прыдуркаваты Журдэн». 
Спектакль прайшоу з вялшм поспе- 
хам. Дынам1зм п’есы адкрыу новыя 
магчымасд1 перад тэатрам.

А наперадзе было новае складанае 
задание у сувяз! са знамянальным 
юбшеем вял!кага француз&кага ка- 
медыёграфа Жана Бащста Мальера. 
Творчасць гэтага тэатральнага рэ- 
фарматара вельм1 папулярная сярод 
студэнтау факультэта. Тут яго выву- 
чаюць, ведаюць i добра разумеюць. 
П'есы Мальера вызначаюцца глы- 
6oKiM Hcixanari4HbiM анал1зам, таму 
ix пастаноука даецца нялёгка.

Ясна усведамляючы складанасць 
задания, калектыу npbicTyniy да ра
боты. Кожны старанна вывучау спад-

чыну Мальера, сцэн1чныя п.рыёмы 
мальераускага тэатра, складаную 
мову XVII стагоддзя. BbmiKi пер- 
шых рэпетьщый был! не вельм! су- 
цяшальныя. Але калектыу нястомна 
прадаужау noniyKi патрэбных !нта- 
нащый, рухау, MiMixi, Паступова 
Тарцюф (Г. Гураль) ператварыуся 
у сапрауднага святошу, Журдэн 
(М. Лях) — у xiTpara буржуа, »Ki 
пакутуе машяй добразычлавасц!, ф1- 
лосаф Панкрас (I. Банееу) !— у 
махляра, яш цягне гроты з кгшзш 
падманутага Журдэна, Мадлен i Ка
то (Т. Бараноуская, Е. Левандоу- 
ская) — у смешных манернщ, Мас- 
карыль (6. Малыхга) — у х!трамуд- 
рага плебея.

Прадстауленне адбылося напярэ- 
дадш 350-годдзя з дня нараджэння 
Ж. Б. Мальера. Самадзейны калектыу 
аддау належнае славе вял!кага дра
матурга.

Калектыу, як i раней, з уздымам 
працуе над расшырэннем свайго рэ- 
пертуару. Наперадзе — новыя по- 
inyKi, праца, звязаная з рэал!зацыяй 
даун!х плана?, аб як!х трупа па
куль што не асмельваецца гаварыць 
уголас. Але можна сказаць некальк!- 
Mi словам!: стварыць тэатр клас!чнай 
naaaii, вывесц! на сцэну Карнеля, 
Растна з ix неумгручым! !сщнам! аб 
люб®!, Bepinacni, доугу.

I. БАНЕЕУ,
м. лях.

На здымку: сцэна са спектакля 
«Тапаз» М. Паньёля.
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У некалый радко$
кафедры30-годдзю перамоп Савец- 

кай Армц пад Стал1нградам 
была прысвечана канферэн- 
цыя чытачоу, якую аргашза- 
вал1 i правял1 работали уш- 
верс1тэцкай б!бл1ятэю i вы-

кладчыш ваеннаи 
ушверытэта.

На канферэнцьп выстуш- 
л1 студэиты факультэта 
журналютыю i фшалапчна- 
га факультэта В. Дарохш,

А. Кулиш, A. HiKOUKi i 1н- 
шыя. Яны расказал1 аб зна- 
чэньп сталшградсюх падзей.

3 цжавасцю было выслу- 
хаиа выступление удзельшка 
вялжай бКвы на Волзе Ге
роя Савецкага Саюза гене- 
рал-маёра у адстауцы А. В. 
Кдрсанава. В. РЫБ1ЦК1.

У актавай зале ушверсБ 
тэта адбылася палтнфар- 
мацыя на тэму «Аб асноу- 
ных напрамках сучаснай эс-
ТЭТЫК1».

Лекцыю прачытау дацэнт 
кафедры псторьй i лопи

М. I. Крукоусю. ё н  раска
зау студэнтам аб барацьбе 
матэрыялштычных i щэалш- 
тычных тэндэнцый на сё- 
лётн1м Бухарэсцюм М1>кна- 
родныы кангрэсе, дзе прад- 
стауляу эстэтычную думку 
нашай рэспублш.

У. ЯРОШЫК.

(Заканчэнне. Пачатак 
на 1-й стар.)

ж ы ц цём  кож нага ф акультэ
та.

Пасля канцэрта нас чакала 
знаёмства са ш кольны м  
краязнаучы м  м узеем , яю  
л1чыцца адны м  з лепш ых у 
рэспублщ ы . У  кж зе  навед- 
вальж кау м ы  паюнул1 ш чы- 
ры я зап1сы свайго захаплен- 
ня, падарыл1 м у зе ю  памят
ны ф отаальбом  аб уж ве рсГ  
тэце.

...I зноу дарога. Вячэржм1 
агням1 прам ж ьгнула у а ж м

сутонн i Краслава —  перш ы  
латв1йсю горад. П о ты м  быу 
Д аугаут 'лс. Цёпла, па-сяб- 
роуску  сустрэл1 нас студэн- 
ты Д аугаупш скага педагапч- 
нага Ыстытута.

Нацы янальны  састау Д ау -  
гау тл ск а га  педш сты тута —  
ад зж  з яскравых пры кладау  
ленш скай нацыянальнай па- 
лБы ю . На ycix факультэтах  
ш стытута зай м аю ц ц а сту- 
дэнты 14 нацыянальнасцей, 
у тым лж у  каля 260 ю накоу  
i дзяучат з Беларусь

А л е  не толью  iM, белару- 
сам, был1 6ni3KiMi i зр азу -

мелым| народны я песн 1, што  
прагучал1 тут у вы каначж  
«ПЫпрьпмау».

Кал1 м еркаваць па апла- 
дысментах, беларусю я  на
родны я песж  «Ц1 свет, ui 
св1тае», «Бацька добры», 
«Ноч на 1вана Купалу» i шш. 
6bmi прыняты ауды торы яй з 
захапленнем. На разв1танне 
студэиты дзвю х нэвучальных  
устаноу кра1ны абм янялю я  
памятным! альбомам!. А  
яш чэ гучала песня. Вось тэ
та:

Бы вайце здаровы , 
Жыв1це батата,

С К I X С У С Т Р э ч|
й

А  мы  уж о  паедзем  А  кал! халоднае асенняе я
Л дппми naYSTkl ГТМЛ1Д» т п , П1_ ir  nL L/-i папиапп- Z iД адом у, дахаты...

А л е  не, не д ад ом у зб1ра- 
люя мы у той памятны ве- 
чар. На наступны дзень мы  
был! тасцям! у лпгоусюх сту
дэнтау. Д алёка за поунач  
зацягнулася сустрэча у гас- 
цш ай Ш льню скага педж сты - 
тута. М ы  расказвал! пра ся- 
бе, слухал1 гаспадароу, nmi 
каву, пры гатаваную  студэн- 
там1. М ы  был1 пры ем на  
здз1улены, кал1 пачул1, што  
кож ны выпускн1к !нстытута 
м ае зал|'к па таком у  предм е
ту, як культура быту.

сонца толью -толью  падняло  
ся над стар ою  баш н яю  Ге -Й  
дэм|'наса, мы  разам  з Р а м а -й  
нам  М е чкоусю м , студэнтам  й  
ф акультэта польскай м овы  i Й 
л1таратуры, наш ы м  г!дам, Я 
лю бавал!ся  стары м  В т ь н ю -Й  
сам.

В. ДРАНЧУК, 
удзельнж аптпрабегу.

НА 3ДЫМКАХ: лектар В 
кандыдат гктарычных навук й 
Л. А. М1ХАЙЛОУСК1 пры-Ъ 
мае памятны cyeenip ад Я 
удзячных слухачоу. В

Фота В. ЖУКА.

ПРЫСВЕЧДНЫЯ
ЮБ1ЛЯРАМ

Адбылося расшыранае 
пасяджэнне кафедр марк- 
шсцка-лешнскай фшасофп, 
псторьй фшасофп i логш, 
зарубежнай лггаратуры, 
прысвечанае 250-годдзю 
з дня нараджэння Г. G. 
Скаварады i 175-годдзю з 
дня нараджэння Г. Гейне. 
3 дакладаий аб юбшярах 
выступш член-карэспан- 
дэнт АН БССР прафесар 
I. М. Лушчыцкр кандыдат 
фшасофскк навук В. Ф. 
Шалькев1ч, кандыдат фша- 
лаг!чных навук Н. I. Лаш- 
дус i ст. выкладчык Н. Г. 
Галенка.

Другакурсн1к1 беларуска- 
га аддзялення фшфака i 
старшакласнш 4-й сярэд- 
няй школы iiM С. М. Kipa- 
ва правял1 вечар, прысве- 
чаны 175-годдзю з дня на
раджэння Геярыха Гейне.

Аб жыцщ i творчасц1 

вял1кага нямецкага паэта 
расказау дацэнт кафедры 
зарубежная л1таратуры 
Н. I. Лап1дус. Затым пра- 
гучал1 вершы.

Прадстаун1к з ГДР, сту- 
дэнт II курса ф!зфака Арт 
вед Шылер прачытау вер
шы Г. Гейне на нямецкай 
мове, расказау аб ушана- 
ванш палящ паэта на яго 
радз!ме.

Камсорг курса У. Ламека 
падарыу гасцям KHiry 
«Ун!верйтэт паэтычны».

Г. КУПРЭВ1Ч.

kXVXXXVVVVVXVVXVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVWkXVVVVVVVVT

З А П Р А Ш А Е М !
На истфаку было свя

та. Факультэцкая сям’я 
урачыста прымала новых 
членау. 3 благаславення 
усемагутнай Юла — ка- 
ралевы ricTopbri (сту- 
дэнтка III курса Т. Ба- 
лястпкава) расчын1л!ся 
перад nepmaKypcniKaMi 
вароты каралеуства. 1мя- 
HiHHiKaM урачыста уручы- 
л1 «K«iry ведау», а яны 
узамен прынесл1 на ал- 
тар ricTopbii свае сэрцы i

урачыетую клятву:
«Свет, у як1 мы усту
паем, стане нашым све- 
там, а веды, яюя мы ат- 
рымаем, аддадзам лю- 
дзям, i не будзе з гэтай 
пары для нас 1мя больш 
святога, чым г1сторык. 
Клянёмся у гэтым».

С а знамянальньга 
днём пасвячэння у сту- 
дэнты першакурснжа^ 
цёпла павшшавау дэкан

факультэта дацэнт П. 3. 
Савачкш.

Студэнцкую эстафету 
передал! вшоунжам ура- 
чыстасц1 BbinycKHiKi.

Па традыцьи цырыма- 
н!ял пасвячэння за
крылся прадстауленнем 
факультэцкага тэатра Mi- 
шяцюр.
Л. Ф1НКЕЛБШТЭЙН,

студэнтка V курса 
аддзялення псторьп.

BECTKI3 ИСТФАКА

С Т У Д Э Н Т Ы -
В У Ч Н Я М

Студэнты  ricTapbi4Hara ф акультэта сяб р ую ц ь  з 
вучням|' 19-й спецыял1заванай ш колы  з гуман!тар- 
ным у х та м . У  ш коле працуе гю тарычны гурток, 
яком у студэнты падарыл! кн iri, вучэбныя дапа- 
можн!к1. Л етам  на археалапчнай  практы цы  ра
зам  са студэнтам! II курса был1 i д зевяцш ласж ю  
школы... Члены лектарскай трупы, я'кой Kipye  
кандыдат г1старычных навук дацэнт I. О. Царук, 
вы ступаю ць перад  ш кольж кам1 з лекцыям1 i дак- 
ладам ь

9 снеж ня у ш коле адбы лася канф ерэнцы я, пры - 
свечаная 50-годд зю  утварэння С С С Р .  П е р ад  вуч- 
ням1 BbicTynini першакурсн1к1 Блажкоу, М ж у л ь -  
чык, |ванова, М арцы лева, Янбулатава.

П а  просьбе  вучняу у бл1жэйшы час будуць  

прачытаны лекцы1 па нацы янальнаму пы танню  i 

аб Вял1кай Айчы ннай вайне.

Т. С1ДАРАВА,
А. ЦЫ ГАНКОВА.

ППОШН1 званок... У 
1*  школьных класах i 

кал!дорах ён будае яшчэ 
не раз звшець для ix, але 
у аудыторыях ун1верс1тэ- 
та ён прагучау у anomni 
раз.

Словы дэкана факуль
тэта П. 3. Савачкша Hi- 
кога не. пакшул1 рауна- 
душным. Ен сказау, 
што праляцел! гады ву- 
чобы, был! nocnexi i нл- 
удачы, радасщ i расчара- 
BaHHi. Але галоуная за
дача выканаиа — яны 
стануць сапраудным! 
спецыял1стам! i праня- 
суць Прагу да ведау 
праз усё жыццё, шмат 
дзщячых сэрцау запа- 
ляць !м.кненнем пазнаць 
1сцшу. 3 верай у гатоу- 
пасць студэнтау да эк'за- 
менау прагучал1 заключ- 
ныя словы: «Опадзяюся, 
што троек не будзе. 
Так?»

— Так!
На сцэне—зводны хор 

пяц1курсн1кау 1мя дэка- 
ната ггстфака . Ен опя- 
вае. I усе пераконваюц- 
ца, што псторык — не 
качагар i нават не цяс- 
ляр, — проста псторык I

археолаг, для якога няма 
перашкод. Тэта ж было 
паказана у дыялазнывах 
аб студэнцкай практыцы, 
аб кубаметрах выкапанай 
зямл1 i знаходках, аб 
змораных, але не сумных

тварах рабят.
«Характэрныя» эп1зо- 

ды са студэнцкага жыц- 
ця. Дастойныя пыташп 
выкладчыка — знаходл1- 
выя адказы студэнтау на 
практычных занятках.

— Якая гаспадарка 
была у Рабшзона Кру
зо?

— У Крузо была диб- 
ранькая, маленькая... на- 
туральненькая гаспадар- 
ка, якая з натуральней, 
па прычыне паяулення у 
яго жонк! i ycix вынГ 
каючых адсюль акал!ч- 
.насцёй i расходау, пера-

тварылася у таварна-гра- 
шовую...

Выкладчык уражан, 
астатн!я таксама. На эк
заменах прада.жаецца 
гульня у пытанн1 i адка- 
зы.

Але вучоба студэн
тау — тэта не толью 
«гульня у вясёлых i зна- 
ходл1вых» з дацэнтам1, 
экзаменатарам1, тэта 
практыка, якая ирыно- 
Фць радасць вучням i 
карысць студэнтам!

Вядучыя вечара — пя- 
ц1курснж1 Л. Фшкель- 
штэйн i В. Арлоу—паве- 
дамляюць, што студэнт— 
паняцце шматграннае. I 
мы пераконваемся у гэ
тым, кал1 паяуляецца ад- 
дзяленне курсантау-ricTO- 
рыкау, як1я, зразумела, 
не забыл1 баявых трады-

цый прапрадзедау: гу- 
чыць старая салдацкая 
песня «Салавей, сала- 
вей, пташачка...» Але 
курсанты умеюць не 
толью добра спяваць, 
яны праяуляюць тактыч- 
ную сталасць на занят
ках па агнявой падрых- 
тоуцы. Курсант В. Арлоу 
на агнявым рубяжы ча- 
кае прыбл1жэння (1 пра- 
вшьна робгць!) нерухо- 
мых грудных м!шэн,яу, 
каб абавязкова расстра- 
ляць «пращунжа»!

Дзяучаты у белых ха
латах... яны гатовы 
прыйсц! на даоамогу 
упаушаму у непрытом- 
насць студэнту на экза
менах. Медсёстры... яны 
гатовы, кал1 трэба будзе, 
«налажыць белы б1нт, 
болю бант», як nicay 
паэт А. Русецю.

Гучаць карысныя па
рады:

— Не nimbi вялж1х 
дыпломных прац: дып- 
ломная — не раман 
«В айн a i мйр» i ты не 
Леу Талстой.

— Кароткасць — або

вял1к! талент, або бед- 
насць розуму. Hi таго, 
Hi другога экзаменацый- 
ная каш ая табе не да- 
руе.

Не менш цшавыя па
рады маладому спецыя- 
Л1сту, ям  зможа з пер- 
шай палучю пак!нуць су
му, роуную стыпендьп, а 
на апошнюю смела «ад- 
значыць»... што? — сваё 
першае школьнае свята. 
Выпускшку, каб пазбег- 
нуць павел1чэння смеха- 
М1нут на уроку, трэба 
забыць шкодныя сту- 
дэнцк1я прывыч>ю: зна- 
ходз1ць вобмацкам ста- 
ронку з патрэбнай датай, 
хаваць канспекты у на- 
CTayHinKi стол...

Затым падзяка вы- 
кладчыкам, якую выпус
книц захаваюць у csaix 
сэрцах. Кветю... i песня:

За то, что любим мы 
историю,

Спасибо, университет!
Урачыстая перадача 

званка першакурснжам— 
перадача эстафеты любв1 
да ri'CTopbii.

Л. Л EBIT, 
студэнт.

А З  Я К У  И ,  
У Н 1 В Е Р С 1 Т Э Т !

О У спартыунай зале ушвератэта 
адбыуся баскетбольны туршр. У спа- 
борнщтвах, акрамя гаспадароу, вы- 
cryniAi команды Латвшскага i В1ль- 
нюскага ушверсНэтау.

У напружанай барацьбе першае- 
месца заняла команда нашага yni- 
верНтэта, якая выйграла у баскетба- 
л1стау ЛДУ з лшам 95:87 i ВДУ — 
78:64. Т. 3ACIM.

0  Кожны аматар спорту добра ве
дав М1калая Озерава i Навума Ды- 
марскага. 1х галасы мы часта чуем з 
самых розных краш i кантынентау, 
адкуль яны вядуць спартыуныя рэ- 
партажы.

1 вось нядауна заслужены артыст 
РСФСР, заслужены майстар спорту 
Мшалай Озерау i яго калега Навум 
Дымарскi бьш гасцяли студэнтау i 
выкладчыкау нашага ушвератэта. 
Яны расказалi аб тым, як сталi спар- 
тыуныли каментатарамь, аб асабл!ва- 
сцях сваей работы, адказалi на мно- 
г1я пытанш.

I. СЦЯПАНАУ.
Q Праходзщь чарговы этап yni- 

верЛтэцкай спарташяды — першын- 
ство па валейболу.

Адбылася сустрэча пам1ж жаночы- 
Mi камандам1 матэматыкау I г1сторы- 
кау. Яе л и  2:0 на карысць матэма
тыкау.

Щкавай была гульня мужчынсшх 
команд ФПМ i юрфака. Л и  шоу ач- 
ко у ачко. Некальы разоу падавауся 
контрольны мяч. Але перамога усё ж 
засталася на баку ФПМ — 2:1. Дзяу
чаты юрфака перамагл1 дзяучат з 

факультэта журналштыш з лшам 2:0. 
T a K i  вышк сустрэчы пам1ж жаночымС 
зборныли б1яфака i матфака.

Гульш па валейболу п'рацягваюцца.
В. С АН ДЫР АВ А.

Г. ШПАКОУСКАЯ.
0  ЧацвёртакурснШ физфака пра- 

цягваюць здаваць нормативы спар- 
тыунага комплексу Г ПА. Праведзены 
спаборшцтвы па стральбе. Трэба ад- 
значыць поспех студэнтау адзшацца- 
тай групы. Усе яны здал! нормы, а 
Галша Гарманенка MixaU Кулак, 
ВаНль Захаранка, Генадзь Якутов^ч, 
Уладз1м1р Буйленкау i Леашд Каза
кевич — на залаты значок.

Наперадзе у ф1зиау спаборшцтвы 
па лыжнаму спорту i плаванию.

I. ЛАУРЫНАВ1ЧУС.

В. а. рэдактара С. В. ГОВ1Н.
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