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1дзе прыём заяу на факультэт грамадсюх прафесш, дзе з перша- га кастрычшка пачнуцца заняты. Тэта самы малады факультэт на- шага ушверсггэта, — яму пайшоу тольы чацверты год. У  мшулым годзе заняты на яго сям1 аддзя- леннях наведвала больш, як 400 чалавек. Сёлета на факультэце ад- крываюцца наступныя аддзялен-Hi:рэжысёрскае, — рыхтуе ырауш- коу драматычных калектывау;
АВАНГАРДНАЯ РОЛЯ КАМУН1СТАУ

КЕруючыся рашэкнямЕ з'ез- 
дау i Пленумау ЦК КПСС, вы- 
конваючы наказы камунктау, 
партийная аргашзацыя гЕста- 
рычнага факультэта БДУ та- 
лоуную увагу удзяляла далей- 
шаму удасканаленню вучэб- 
най, навуковай i выхаваучай 
работы.

Весь аб гэтым i гаварылася 
у дакладзе сакратара партый- 
нага бюро Д. Б. Мельцара i у 
выступлениях камунЕстау на 
справаздачна-выбарным схо- 
дзе.

За справаздачны перыяд бы
ло праведзена 20 паседжан- 
няу партбюро, як!я, р.к правЕ-

мун1зма i на Еншыя тзмы.
Усё тэта дало магчымасць 

папоунщь рады партаргашза- 
цыЕ на 15 членау КПСС, знач- 
на ажывщь унутрыпартыйкую 
работу, павысщь боездоль- 
насць партийных труп.

У цэнтры увап партбюро 
знаходзшЕся i пытанк1 навуко- 
ва-даследчай работы. Аб тэ-

вай, Н. А. Гакчаровай. Па ix 
Ешцыятыве аргашзоувалЕся лек- 
цы!, выступленнЕ мастацкай са- 
мадзейнасцЕ. розныя экскур-cii.

Мнсгзя камун!сты, як !. М. 
Лушчыцкк В. М. СЕкорсю, Л. М. 
Шнеерсон, В. Н. Панкратау. 
I. О. Царук i жшыя, вял: вя- Л!кую работу па даручэнню□□□□□ D □ О □□□□□□□□Справаздачы i выбары у партийных аргашзацыях

ла, праходзш! пры удзеле шы-
рокага активу факультэта. Рэ- тым сведчаць тры абароненыя 
гулярна склжалкя партыйныя доктарскЕя дысертзцьн камуш-
сходы. На ix абмяркоувалкя 
розныя пытаннЕ: аб падрыхтоу- 
цы студэнтау, аб poni грамад- ск!Х арганЕзацый у час сесЕй, 
аб выкананш камушстамЕ Ста
тута парты! ! г. д. Ц1кава так- 
сама прайшл: партыйныя схо
ды на курсах з павесткалм дня: 
«Камункт-прыклад у вучсбе i 
дысцыплЕне», «Справаздача ка- 
мунЕстау аб выкананнЕ партий
ных даручэнняу».

Трэба адзначыць, што усе 
камункты партаргашзацьн ме- 
Л! партыйныя даручэнш. Пра- 
яулялкя клопаты i аб Едэйна- 
тэарэтычным росце маладых 
камунЕстау. Так, часта можна

стау Л. С. Абэцэдарскага, 
Ф. М. Нечая, Г. М. Трухнова i 
рад кандыдацшх дысертацый. 
Выкладчык1 А. П. 1гнаценка, 
I. М. Лушчыцш, В. М. СЕкор- C K i ,  Г. М. Л!ушыцг Д. Б. Мель- 
цар ■ |ншыя 3pa6ini значны 
уклад у навуку, выдаушы лад- 
ручнЕш, манаграфн i брашу- 
ры. Паспяхова вялася таксама 
навукова-даследчая работа са 
студэнтамк

Не стаяла у баку партийная 
аргашзацыя ад пытанняу па- 
лЕтыка-выхаваучай работы. Яна, 
напрыклад, цжавшася марксГ 
сцка-леншскай вучобай выклад- 
чыцкага саставу, лабарантау.

было бачыць сярод ix аднзго На працягу усяго навучальнага
са старэишых членау партьн 
Ф. М. Нечая. Ён гутарыу з ма- 
ладымЕ камунктам1 аб Прагра- 
ме i Статуце партьн, аб ма- 
ральным кодэксе будаужка ка

тода на ycix курсах рэгулярна 
па пятшцах праводз!п!ся палк- 
Енфармацьм. Прароблена мно- 
гае у выхаванн1 студэнтау так
сама куратарам: М. П. Барана-

партийных органау. 26 членау 
парты! з’яулялкя прапаганды- 
стамт сетк! пал!тасветы. Вось 
як адгукваюцца аб адным з 
ix прздстаушкЕ трамадскасцЕ: 
«Выкладчык тав. БЕрала А. А. 
ужо на працягу пяц1 год вядзе 
вялжую прапагандысцкую ра
боту на нашим прадпрыем- 
стве. Выражаючы глыбокую 
удзячнасць тав. Б!ралу А. А. 
за актыуную прапагандысцкую 
работу, мы прос!м партком 
ун!варс!тэта вылучыць яго зноу K i p a y H iK O M  сем!нара па выву- 
чэкню фшасоф!!».

Актыуны удзел у выбарнай 
кампан!! принял! камункты 
А. М. Паулючэнка, Т. I. Пры- 
тыцкая, Э. А, ЛЕпецк!, А. 1. СЕ- 
дзрэнка. Тэта дзякуючы iM ра
бота партарганЕзацы! у сувязЕ 
з зыбарамЕ была станоуча 
ацэнена ЛенЕнскЕм райкомам 
партыЕ. ВялЕкая лекцыйна-пра- 
пагандысцкая работа праве-ь-ч £

дзена па л:нН таварыства «Ве
ды» (старшыня трупы Н. А. Гу
сакова). Так, у розных гарадах 
рэспублЕш выкладчыкам! i ас- 
пЕрантамЕ было прачытана 
звыш 80 лекцый, студзнтам1— 
звыш 150.

Як бачна, на ycix участках 
партыйнай работы тон задава- 
ni камунЕсты, займаючы аван
гардную ролю.

Аднак патрэбна прызнаць, 
што не усё iiuno гладка, 6uni i 
недахопы. Напрыклад, лепш 
магла працаваць трупа парт- 
дзяржкантролю. Прычым не- 
каторыя рэкамендацьн трупы, 
як адзначыу камунЕст Д. С. Kni- 
M oycKi, фактычна не выконва- 
nicn. Ненармальным з’яуляла- 
ся i тое, што наглядал|ся зры- 
вы лекцый па в1не выкладчы- 
кау, пропуск! заняткау студэн- 
тамЕ, нЕзкай была яшчэ i пас- 
пяховасць, асаблЕва на першым 
курсе. КамунЕсты В. Н. Гома- 
чау i Э. А. НовЕкау указвалЕ на 
усё яшчэ слабую дапамогу з 
боку партбюро камсамольскай 
i прафсаюзнай арганЕзацыям.

У сва!м выступленнЕ член 
парты: П. 3. Савачтн aca6ni- 
вую увагу звярнуу на павы- 
шэнне паспяховасцЕ, высокай 
культуры i Едэйнага узроуню 
кожнага студэнта — будучага 
настаушка савецкай школы.

I. ШПАДАРУК.

хормаистарскае, — кфаушкоу харавых калектывау;харэаграфЕчнае, — KipayHiKoy танцавальных калектывау;кшафотааматарау, — KipayHiKoy гуртка па вывучэнню Kino i фота- справы;лектарскага майстэрства, — лек- тарау (з уликам проф1лю асноу- най прафесп); п1янерважатых;Енструктарау i суддзяу ф1зкуль- туры.Слухачы рэжысёрскага аддзя- лення знаёмяцца з асноуыым1 этапам! работы рэжысёра: вырабам п’есы, распрацоукай пастаноучага плана, работай з выканауцам1 ролей, арга1пзацыяй i выпускам спектакля. У  працэсе вучобы бу- дуць арган13аваны сустрэчы з вя- дучым1 артыстам1 тэатрау, пра- гляд спектаклей i канцэрта^ з разборам ix.На аддзяленш лектарскага майстэрства вывучаюць навейшыя да- сягненш у вобласщ тэорьи i прак- тык1 камун!стычнага будаун!цтва, а таксама у вобласщ навук1 i тэх-Hiici.На аддзяленн1 к1нафотаамата- рау вывучаецца матэрыяльная ча- стка nino i фотаапаратуры, будзе набывацца умение фота- i К1на- здымк1.Дзейнасцю факультэта Kipye Савет, старшынёй якога з’яуляец- ца прарэктар ун1верс1тэта А. Я. Малышау. Выкладанне на факультэце вядуць 35 вопытных вы- кладчыкау. Пасля заканчэння BbinycKHiKi факультэта атрымоу- ваюць дакумент, яы дае права Ki- раваць гуртком мастацкай сама- дзейнасц! адпаведнага проф1ля у школе або клубе.Навучэнне працягваецца 2—3 гады (у залежнасщ ад спецыяль- насщ) у вольны ад заняткау час. Слухачы факультэта праходзяць практыку пры тэатрах i клубах.Дык, таварышы студэнты, другую прафес1Ю? Кал1 ласка!..
А. К А Ж УШ К О У, 

кандидат гСстарычных. навук, 
дэкан факультэта грамадсмх 
прафесш.

ТОЛЬК! АГУ
НАМАГАННЯМ1

Камсамольскся аргашзацьй пера- аргашзацыя факультэта прыкмет- 
жываюць цяпер важны перыяд у на актыв'ьзавала сваю дзейнасць. 
ceaim жыцщ. У  пярв1чных камса- Падцвярджэннем гэтага можа па- 
мольсмх аргашзацыях праходзяць служыць удзел фшолагау у пра- 
справаздачна-выбарныя сходы. На цоуным студэнцюм семестры 1965 

ф1лалаг1чным факультэце ён пра- года, аргашзацыя нядзельншау у
ходзсу у абстаноуцы прын- 
цыповай i дзелавой размовы. 
Справядл1вай крытыцы бьш  под
вергнуты не только асобныя камса- 
мольсшя актыв1сты, але i сам ка

повым навучальным годзе, раз- 
гортванне работы сярод перша- 
курсшкау. Але па-ранейшаму вялС 
кую трывогу i заклапочанасць вы- 
кл1кае стан спартыуна-масавай ра-

м'пэт. АсаблЕва гэта датычылася боты на факультэце. Устанавыася 
разгортванню на факультэце спар- нядобрая традыцыя на агульна- 
тыуна-масавай работы, развищю ушверситэцшх спаборн1цтвах зада- 
самадзейнасщ i г. д. Аратары не вальняцца anoiuniMi, прадапошш- 
без падстау крытыкавалi камПэт Mi месцами Камсамольцы не толь- 
камсамола. Дзеля справядл1васщ Ki крытыкавал1 недахопы, але. 
трэба адзначыць, иьто у параунан- прапаноувал'ь шлях1 ix выпраулен- 
ni з мшулым годам камсамольская ня. Я не выпадкова спышуся на

пытаннях спорту. УНм вядома, 
што галоунае у нашим жыцць— 
добрая вучоба. Але яна не можа 
бьщь добрай, кал1 як след не на- 
ладз'щь работы навуковых гурткоу, 
не падружыць з самадзейнасцю, 
спортом i шш.

Некальш ело у аб правядзенш i 
падрыхтоуцы сходу. Той, хто быу 
на iM, не мог не адзначыць нама- 
ганняу, яшя прыклал1 камсамоль- 
сшя aKTueicTbi, каб як мага ц1ка- 
вей ён npaxodeiCj. Гэта зауваокала- 
ся ва уам: i у добра аформленых 
дыяграмах, i у транспарантах, i у 
выпусках «КП».

Сход выбрау новы камНэт, як1 
узначал1у камушет M ixaU Hiea. 
Хочацца выказаць надзею, што, 
ул'шыушы папярэдшя памылы, но
вы калйтэт па-новаму аргашзуе 
сваю работу, якая прьшясе добрыя 
nocnexi.

А. ЯРОХ1Н , 
студэнт 2-га курса, 

аддзялення журналистики

УважлЕва слухаюць лекцы! студэнты першага курса аддз. журналктыш.

Як добрых братоу i сяброу прьгаал1 у сябе студэнты i вы- 
кладчыш нашага ушверсИэта дараах гасцей— членау дэлега- 
цьп дзеячоу культуры Балгарьц. Ва ушверйтэце пабывау ш- 
раутк дэлегацьп, член ЦК Балгарскай камушетычнай пар 
тьп, MiHicTp народнай асветы Н РБ  Ганча Ганеу, першы сак- 

ратар пасольства Народнай РэспублШ Балгарьц у С С С Р  
Уладз!ппр Нядзелкау, вучоны сакратар Балгарскай Акадэми 
Навук Стойка Божкау, майстры мастацтва брацкай кра!ны.

У  гутарцы, якая адбылася у прарэктара ушверйтэта А . Я. 
Малышава, прынял1 актыуны удзел KipayHiKi факультэтау, 
загадчыш кафедрау, прадстаутт грамадстх аргашзацый 
В Н У . 3 дакладам «Наш друг Еалгарыя» на вечары выстуту 
прарэктар ушвератэта А . Я. Малышау. Бурным! апладыс- 
ментам! сустрэл! удзельтМ вечара выступление KipayHiKa 
балгарскай дэлегацьи Ганча Ганева.

У  заключэнне вечара адбыуся канцэрт.

3 кожным годам расшыраюцца сяброусгая i навуковыя 
сувяз1 нашага ушвереггэта з Львоусшм ордэна Ленша Дзяр- 
жауным утверштэтам 1мя I. Франко. Прафесарска-выклад- 
чыцк! калектыу гэтага ушверс!тэта запрайу дэкана ф!лала- 
пчнага факультэта дацэнта Р. В. Булацкага, загадчыка ка
федры тэорьи i практьпа партыйнага друку дацэнта М. Я. Щ- 
коцкага, дацэнта Е. Л. Бондареву на навуковую канферэн- 
цыю, прысвечаную праблсмам тэорьи 1 Нсторы! публ1цысты- 
Ki.

Навуковы даклад пра стыль еучаснай публ!цыстыю зроб!ць 
дацэнт М. Я. Щкоцкц дацэнт Р. В. Булацш раскажа пра вы- 
датную публ!цыстычную i рэдактарскую дзейнасць В. 3. Ха- 
ружай. Важная тзма даклада «Нарыс у дакументальным Ki- 
но» будзе у дацэнта Е. Л. Бондаравай.

На справаздачна-выбарным прафсаюзным сходзе, яга ня- 
дауна адбыуся на ф!лалаг!чным факультэце, стаял! важныя 
пытанш— актыв!заваць работу курсавых i групавых аргашза- 
цый, разгарнуць работу гурткоу самадзейнасц!, ф1зкулиур- 
нага калектыву, паляпшэння культурыа-бытавых умоу у iH- 
тэрнаце, а галоунае — наладжванне творчай сувяз1 пам1ж 
камсамольскай i прафсаюзнай аргашзацыям! факультэта.
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КАМСАМОЛЬСК! 
А Г А Н Ё К ?

Х1мфак сустрзу мяне вясёлым 
гоманам людсжх галасоу, Тольж 
што закончылася лекцыя i сту- 
дэнты хадзш па кал^оры.

—  Дзяучаты,— звярнууся я да 
двух студэнтак.— Дзе знаходзщ- 
ца камыэт камсамола?

Першая з ix, высокая, светла- 
валосая дзяучына, здз1улена па- 
глядзела на мяне.

—  Не ведаю.
—  Заглянще у крайнюю ауды- 

торйю на flpyriM паверсе, па-мой- 
му, там кам!тэт,— дадала другая.

Цяпер настала мая чарга 3fl3iy- 
ляцца. Камсамолж не ведаюць, 
дзе знаходзщца камяэт камсамо
ла. Але мае здз1уленне прайшло, 
nani я падышоу да указанай 
мне аудыторьк. Дзверы жахнул! 
мяне сваей «прыгажосцю» —  ш - 
шм не крануты пыл кщауся у во- 
чы. Я, не жадаючы таго сам, наш- 
сау на дзвярах: «Кам!тэт камса- 
мола закрыты на абед...»

Пасля доугага тупання каля 
дзвярзй, я парашыу за лепшае па- 
спрабаваць знайсщ самога сакра- 
тара. Тэта аказалася зрабщь на 
многа цяжзй, чым знайсш кам1- 
тэт... Урэшце, мае пошуж дал1 
плен, мы сядз1м з сакратаром кам- 
самольскай аргашзацы! х1мфака 
А. Карабанам i гутарым.

—  Саша, чаму у вас закрыт 
камыэт?

—  Там замок зламауся i цяпер 
няма шякай магчымасш адчынщь 
дзверы.

—  I дауно?

Ды ужо даунавата.
—  Ну, а наогул, як вядзецца 

камсамольская работа на факуль- 
тэце? —  Справы не зуЫм доб- 
рыя, сярод студэнтау ёсць зло- 
дзе), у ix кагорту папауся i 
Сяргей Раманов1ч— быушы кам- 
сорг першага курса...

Вядома, гэтыя камсамольцы 
атрымал! спагнанш. Ды пачакай- 
це! Даць спагненне можна, але ж 
трэба i папярэджваць амараль- 
ныя паводзшы асобных тавары- 
шау. Чаму здарылася так, што 
кал1 справа заходзщь аб яжм-не- 
будзь нядобрым учынку, студэн- 
ты пытаюцца: «Герой ui герашя, 
не з х1мфака?».

А сакратар працягвае:
—  Няважныя справы у нас i 

з вучобай. На трэщм курсе за 
летнюю cecira студэнты атрымал! 
57 двоек, на flpyriM 32, а па арга- 
жчнай xiMii 101 чалавек непаспя- 
ваючых. Вядома, тэта вельм! мно
га, але трэба увайсш i у наша 
палажзнне. Па-першае, вельм1 
цяжжя прадметы, па-другое, у нас 
штодзённа «фортачж» i прыхо- 
дз!цца займацца з ранщы да ве- 
чара.

Далей выявшюя тажя дэтал!: 
камсорг, па яго словах, не ведае, 
як праводзщь акадэм1чныя сходы. 
Таму, вщаць, праводзяцца яны 
вельм! рэдка: перад ceciaMi i пас
ля сесж. Камсамольцы праяу- 
ляюць на ix мала актыунасщ, 
прысутжчае тольж 75 % . Некаль- 
Ki чалавек не прысутшчаюць па 
уважл1вай прычыне, астатшя не- 
вядома чаму. Факультэцкая газе
та, па сутнасцн аказалася не у 
курсе спрау жыцця студзнцтва. 
Падзе! яна асвятляе тады, як яны 
практычна ужо устарэл!...

—  А яжя кантакты у вас 
юнуюць з партыйным бюро фа- 
культэта?

—  Скажу прауду, жянага кан- 
такта з партбюро у мяне няма.

Было б памылкай вшавацщь ва yciM кам!тэт камсамола. Перш

за усе вжаваты сам! камсамоль
цы, многа, вельм! многа у жыцц! 
камсамола залежыць i ад ix. Сум- 
на на сходах, а на факультэце мо- 
ладзь, на перапынках весела. Ды 
i не тольж на перапынках. На 
х!мфаку былi праведзены цжавыя 
дыспуты, сустрзчы з тсьменшка- 
Mi, многа камсамольцау працавала 
на будоулях нашай рзспублМ, 
100 камсамольцау адпрацавала на 
стадыёне, многа цшавых было 
зроблена i культурна-масавых ме- 
рапрыемствау. HeKani камсамоль- 
скае жыццё жпела на факультз- 
це. Цяпер патух камсамольсж 
аганёк, а запалщь яго павжны усе 
камсамольцы.

Хочацца верыць, што на спра- 
ваздачна-выбарным сходзе камса
мольцы прынцыпова пагавораць 
аб cBaix недахопах, па-баявому 
паставяць перад сабой выкананне 
надзённых камсамольсжх задач i 
тады, верагодна, многае зменщца 
на факультэце. М. СКВАРЦОУ, студэнт другога курса аддзяленя журналгстьш.

Кам!тэт камсамола 
фшфака рашыу на- 
быць для свайго фа- 
культэта музычныя 
Ыструменты. Слуш- 
ную жЁцыятыву го- 
рача падтрымал! усе 
студэнты. У вольны 
ад вучобы час кож- 
ны з ix адпрацавау 
на аутамабшьным за- 

| водзе адзЫ працоу- 
" ны дзень.

ткиАудыторыя № 52. Тут елу- хаюць першыя лекцьп новага на- вучальнага года гсафакауцы— вя- чэрнш. Уз1раюся у знаёмыя тва- ры аднакурсшкау. Адны пабыва- ni у дамах адпачынку, набралкя сш; некаторыя стал1 маладажо- нам1, а у трэщх у сем’ях ужо з’я- вш ся прадстауюм новага лака- лення.На занятках— щшыня. Мнопя прыдш сёння сюды проста з работы ...Уважл1ва сочыць за ры- сункам выкладчыка Генадзь Кру- чонак. Працоуны дзень у яго быу не з лёгюх. Мабыць, у будаугпкоу заусёды так...Задумённа, уважл1ва сх1лшася над канспектам Рыма Папова. Працаваць педагогам у пачатко- вых класах не проста, бо патрэба не толып навучыць чытаць, але i цярпл1ва выхаваць сумленных членау нашага грамадства.Спяшаецца заканспектаваць

кожнае слова выкладчыка Барыс Баглазау. Яму часта прыходзщца бываць па рабоце у камащырсу- ках, але ён змог на працягу двух мшулых гадоу быць круглым вы- датн!кам. Вучыцца ён старанна, не гледзячы на свой узрост — пяцьдзесят год.Вячэрн11Й —  працалюб1выя i клапатл1выя студэнты. Цяжкасщ не палохаюць ix. Вечарам ва уш- верс1тэце яны авалодваюць наву- кай, а днём апранаюць рабочае адзенне i працуюць на самых розных прадпрыемствах горада. Ус1х ix аб’ядноувае адно— цягада ведау....Я  гляджу на CBaix тавары- шау, i мне хочацца ад усяго сэр- ца паясадаць iM у новым наву- чальным годзе удачы у асаб1стым жыцц! i вучобе.
С. ЗУБ0В1Ч, 

студэнт 3-га курса геафака 
вячэрняга аддз.

Наш фотакарэспан- 
» дэнт сфатаграфавау

I'; студэнтак филфака у 
■ час работы.

У СПОРТ

Аднойчы на беразе невя- Л1чкага возер.ца—старога рэчы- шча Урала сонца зауважыла палатачны гарадок. На высок1м флагштоку прыветлгва развя- вауся беларуск1 сцяг, i щкау- ныя праменнЁ, асвятлгушы яго, хгснулюя да палотншча, на якйм блюнул1 крута выпгсаныя лЁтары: «Студэнцк! будаушчы атрад Б Д У  гмя Ул. I. Лешна, '«Усход».Пад шызым крыллем палатак усё яшчэ модным сном спал1 будучьгя ф 1зк1, настаун1кд жур- нал1сты.Навошта яны прыехал1 у тэты стэп? Навошта яны назвал! свои атрад так1м простым, светлым i у той жа час ёмктым словам? Доуга чакаць адказу сонцу не давялося.Роуна а сёмай ранщы над лагерам прагучау настойлЁвы го- лас камандз1ра М1калая Кучын-

скага: «П ад’ём!» ДзесяткЁ хлоп- цау i дзяучат рынул1ся у возе- ра, абуджаючы яго люстраную uimy. А  неузабаве яны ужо ся- дзел1 наукол стала, тут жа на узбярэжжы, i з зайздросным энтузЁязмам спраулял1ся са сне- даннем, прыпрауленым Алай Ш н1тка, ix бяззменным шэф-ку- харам.Брыгады Мгеалая Казлоуска- га i 1вана Гайдукова з песняй «Забота наша простая, забота наша такая...» ад'язджаюць у Кучар-бай i Урал-бай. Яны па- будуюць кароушк i палявы стан. У  Хар-аул будаваць ка- шару едзе брыгада Жоры На- полава. «Жалезабятонная» брыгада камгсара Пятра Пабо- Ki щзе будаваць майстэрн1.Дзевяць гадз1н ранку. Работа юпщь скрозь. Усходауцы пачы- наюць узыходжанне да вяр- шынь будаун!чага майстэрства.

Глыбеюць катлаваны, на вярб- люджыя калючк1 кладуцца цэг- лы саману. Першы бл1н комам. Цэглы KpbrBa6oKia, расплыва- юцца, але шхто не падае духам. Нават Люся Чэрвоненка. Ей школ1 не даводз1лася працаваць фгзгчна, i ты’м больш, вось так пагнуцца над формаю, а тут 'не разинаецца з yci'Mi Hi на хвш н у i усё гаворыць, га- ворыць... Прыдзе вечар, i яна натш а для насценгазеты: «П рацаваць— тэта здорава!..»I раптам... Па стэпу уздыб- ляюцца стаубуры пылу, за Hici- 
Mi насоуваецца суцэльная сцяна стэпавай буры— Тары яна тарам, такая пагода!— крычыць Федзя Кулакоу i з яшчэ болыиай зацятасцю прадаужае працаваць.Нарэшце, вечар. Вецер, заць хае. 22 гадзшы. Зноу над стэ- пам плывуць necHi: «Мы на край земли придем, мы построим новый дом...» У  небе загарэ- люя вялш я стэпавыя зоры, а у лагеры—вогн1шча. Чутно—т а ра. Спявае Вжтар Колас, а по- тым Вера Сухарчук i Федзя Кулакоу запяваюць «Крынщы», песню ,падхопл1ваюць, i над стэ- пам лунае крыху журботная ме- лодыя пра родную, далёкую Беларусь. ЕГктар Поляк са сва- iMi сябрамГжурналк:там1 1дзе мудрагел1ць над чарговым ну- марам насценгазеты «Зорка стэпу». У  начное неба узды- маюцца апошшя icKpbi ад вог- нш ча. А. Г А Р Б А Ч О У .

ПЕРАМ0Г1 ШАШАЧНАГА ЛЕТА
Увесь год Юуць спаборнщтвы, яыя праводзщь шашачны клуб 

Б Д У : у час вучоиы—у асноуным у межах ушверйтэта, летам жа 
наши шашысты выходзяць на усесаюзную арэну. I  з кожным 
годам усё болыи актыуна. Не было выключением i мшулае лета.

На усесаюзншм першынстве «Буравгсшка» па pycnix шашках 
дзяучаты спаборшчал'ь у сябе дома, у Мшску. А дома, як кажуць 
i сцены дапамагаюць, так думала пераможца гэтых спаборшцт- 
вау студэнтка 5-га курса ф1з1чнага факультета Аня Хапалюк. 
Магчыма, сцены i дапамагл1, але перш за усё Аня сама izpana 
выдатна. 13 ачкоу з 15! На два ачы адстала ад яе выпускшца 
ушверспэта Л ш я  Л  Шла. Паспяхова правял1 туршр Валя Крыс- 
кев'ш (х!мфак), Наташа Вяржбщкая (матфак). Услед за дзяуча- 
там1 началi спаборнщтвы юнаы. Гэта майстар апорту Дкау Ку- 
харчук, кандыдат у майстры Ю . Струк, Б. Блмдэр, Г. Хацкев!ч, 
Ф. Федасенка, В. Bid мант. Спаборнщтвы адбыва.ися у Адэсе. 
ЧялШ поспех выпау на долю Юрыя Сгрука. Ен doyei час быу лБ 
дэрам, перамагаючы ташх асау, як С. Пятрова, Ю. Кузюкова, 
С. Магиеускага i шщых. I  кал1 да залатой медаль заставался лБ 
чаныя кроы, Юрый спаткнууся, праграушы у перадапошшм туры 
замыкаушаму туршрную таблщу кандидату у майстры А. Кры
лову. Гэта перашкодзыа яму стаць чэмшёнам. Набраушы 7,5 ачк! 
(усяго на паданка мети, чым у пераможцар Н. Бензшта, С. Пят
рова, А . Крацюка, В. Галасуева), ён заняу 5-е месца i выканау 
норму майстра спорту С С С Р .

Выдатную iepy паказалЬ i астатшя члены команды. Асабльва 
трэба адзначьщь Б. Блшдэра i Г. Хацкев1ча.

У гэтым годзе у Адэсе знаходзьлася i другая група ушвер- 
с'пэцшх шашыстиу. Сярод ix кандыдат у майстры. Д . Каган, пер- 
шаразрайнщы А. Хапалюк, Т. Пушкарова i мшыя. Яны удаска- 
нальвал'ь свае майстэрства у сустрэчах з мацнейшыли шашыстамь 
Савецкага Союза. Наб1ралкя сы.

1 у Kieee на першынстве С С С Р  сярод жанчын Аня Хапалюк за
няла перише месца i выйшла у фшал. Другi удзельшк пауфшала 
ад ушверсНэта Алена Сарокша прыехала р Kiep з Москвы, дзе 
яна паспяхова выступала на спарташядзе прафсаюзау за каман- 
ду Б С С Р . Не умелая iepa дазвольла белоруской камандзе стаць 
бронзовым призёрам першынства. Не гледзячы на стомленасць, 
Алена i у Kieee прадэманстравала цькавую iepy. Яна падзяльла 
2—3 месца з майстрам спорту Л. Бендэрскай. Алена Сарокша 
таксама увайшла у фшал.

А наши юнакь пасля Адэсы паехаль у Шнек, дзе прынял1 удзел 
у першынстве Брэсцкай вобласщ.

На гарызонце цшавыя спаборнщтвы года — командное пер
шынства С С С Р  сярод В Н У . Яно будзе праходзщь у нашым го- 
радзе з 10-га па 16-е кастрычшка. Наш ушверсьтэт выстав1ць 
дзве команды. Выступщь на ix мы постараемся, як школь, добра. 
Адначасова мы дбаем i аб сваей змене. Для аматарау шашак 
праходзяць заняты па серадам i пятнщам з 19 гадзш вечара i у 
кядзелю з 12 гадзьн у 604-ай aydbiTopui галорнага корпуса. На 
першььх занятках адкрылшя новыя таленты сярод першакурснБ 
кар. Гэта Лахаданар (матфак), Петрушэня (ф1зфак). Прыходзь- 
це да нас, кал'ь ласка, кожнага, хто пажадае, мы примем у сваю 
сям’ю.

Г. ДРАБУШ ЭВ1Ч. 
старшыня прсьрлення ашшачнага клуба БДУ.
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