
ДОБРЫ ДЗЕНЬ,
ЮБ1ЛЕИНЫ
Добры дзень, юбглейны! 

Ужо шосты дзень адлЕчвае 
свой час 67-ы. У юбтейным  
годзе перад калактывам наша- 
га унЕверсЕтэта стаяць шматлЕ- 
Н!я i складаныя заданы. Адной 
з ix з ’яуляецца бягучая ceciH. 
ПравесцЕ яе арганЕзавана, на 
высок1м узроун! — да гэтага 
■мкнуица выкладчык! i студгк- 
ты. Папуль што факты гаво- 
раць аб тым, што вь>н1к! прай- 
шоушых экзаменау лепшып, 
чым у мЕнулую зЕмовую сесЕю. 
I тэта знамяналька. ЮбЕлей 
патрабуе ад кожкага самаад- 
данай працы, больш старан- 
ных адносЕн да сваЕх грамад- 
CKix вбавязкау.

Мы заклЕкаем ycix студэнтау 
парадаваць краЕну трывалымЕ 
i глыбокЕмЕ ведамЕ, адзначьщь 
пачатак года новым! nocnexaMi 
у вучобе.

ПралетарыЕ ycix Kpain, яднайцеся!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМ1ТЭТА КАМСАМОЛА I ПРАФКОМА 
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА Емя Ул. I. ЛЕН1НА
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Нядауна ва урачыстых абста- 
вЕ.чах трупе в'етнамскЕх студэн
тау был! уручаны дыпломы i 
значкЕ з выпадку заканчэння 
Е м! Беларускага дзяржаунага 
ушверсЕтэта 1.чя Ул. I. Лешна. 
Радасна на дуты у в'етнам- 
cxix юнакоу. Вучоба паспяхо- 
ва закончана i неузабаве вы- 
сокаквалЕфЕкаванымЕ спеиыял)- 
CTami яны вернуцца на РадзЕ- 
му i узначаляць мужных i 
працалюбЕвых рабочих ДРВ. 
ШчаслЕвай дароп вам, тавары- 
шы! Плённай працы на карысць 
народа!

На здынку: (злева направа) 
Нгуен Тхе XieH, Бак Хынг 
Ханг, яЛи прарэктар Л. В. 
Валадзько уручае знати БДУ 
Емя Ул. Е. ЛекЕна.

П ЕРАД самым Новым го
дам, 31 снежня, выпуск- 
HiKi истфака здавал! 

свой чарговы экзамен. Трэба 
адзначыць, што да гэтага iM 
прышлося шмат рыхтавацца па 
асновах навуковага атэЕзму, на- 
вейшай ricTopbii, асновах дзяр
жаунага права. Прадметы caMi 
па сабе складаныя, дый i лек- 
цы! не усе яшчэ был! прачыта- 
ны. Але BbiHiKi аказалЕся доб
рым!. Па названых дысцыплЕ- 
нах атрымана трыццаць тры 
«выдатна», сорак чатыры «доб
ра» Е толькЕ пятнацдаць «зда- 
вальняюча».

1 вось цяпер прадстаяла зда- 
Еадь гЕсторыю ф1ласоф!Е. Ужо 
першы адказ 3. I. Сенько свед- 
чыу аб тым, што студэнты не 
абмяжоувалЕся канспектам! ! 
падручнЕкам!. Добрае веданне 
першакрыдЕд' наказал! М. П. 
СЕлЕч, Л. А. Цярэнцьева, В. Ф.. 
Ладысеу, Л. К. Курчанкоу Е Ен- 
шыя.

Адказвае на пытаннЕ Екаця- 
рына КанстанцЕнауна Румоу- 
ская. Яна падрабязна характэ- 
рызуе галоуныя этапы развЕц- 
ця фЕласофЕЕ марксЕзма, расказ- 
вае аб навукова-матэрыялЕстыч- 
иых поглядах ГалЕлея ГалЕлео. 
Экзаменатар прафесар I. М. 
ЛушчыцкЕ задаволены Е ужо 
проста з-за цЕкаунасцЕ задав 
пытаннЕ аб Еншых мыслЕделях.
I зноу вычарпальны адказ. Да 
зкзаменацыйнага стала падыхо- 
дзЕць Гван Дзям’янавЕч Стадуб.

Э К ЗАМ ЕН Ы
Камушст Стадуб л1чыцца ад- 
ным з лепшых студэнтау на фа- 
культэце. За гады вучобы ва 
ушверштэце ён атрымау тольш 
некальк1 чацвёрак, а гэтую се- 
ciio, як i мноая шшыя, здае 
толью. пакуль што на выдатна. 
Яго адказы бы.:п глыбока аб- 
груитаваным! i змястоунымь 3 
лагоднай усмешкай прафесар 
ставщь пяцёрку у залшовую 
кшжку i жадае з таюм жа по- 
снехам паднядда яшчэ на дзве 
ступенью. Так, выпускшкам 
пстфака засталося здаць яшчэ 
два экзамены. Сёння яны тры- 
маюць справаздачу ведау па 
навуковаму камушзму, а праз 
некалью дзён — доктар пста- 
рычных навук Лаурэнщй Ся- 
мёнав!ч Абэцэдарсю паставщь 
апошшя адзнаю у залшоуках.

Прафесар Хван М1калаев1ч 
Лушчыцю адзначыу пасля экза
мена, што наогул усе студэнты 
добрасумлениа аднесл!ся да вы- 
вучэння исторьй фьласофи. Аб 
гэтым сведчаць вышю — з 
дваццащ дзевящ чалавек 12 
атрымал1 пяцёрю i 17 чацвёр- 
к1. У мшулы год папярэдшю 
гэтага курса таксама не мел1 
пасрэдных адзнак, але пяцёрак 
у ix было менш. Камушст 1ван 
Дзям’янав1ч Стадуб i камса- 
мольцы Марыя Уладз1м1рауна 
Качура, Мша л ай Сцяпанав1ч 
Сташкев1ч здаюць ceciio толью 
на выдатна. Жадаем 1м на гэ
тым жа узроуш icn;i i далей у 
жыццё. А. НАВХЦК1.

НАСТУП1ЛА хвалю ю чая пара  
у ж ы цф  студ эн тау , асаблн  
ва н апруж аная яна для 

п ер ш ак ур сж к ау . Гаворачы аб 
падры хтоуцы  да экзам енау i ix  
Bbm iK ax, успам ш аец ц а адна тр ап 
ная пры м аука: «Ш то пасееш  — 
тое i паж неш ». I тэта  сапрауды  
так : у адны х сту д эн та у  ж ва веда$г 
багатая , у ш ш ы х бедная. 1накш 
каж учы , у некаторы х перш акурс-  
ж кау-ж ур н ал{стау  ужо вырасл1 
«хвасты ». У зж к а е  пы танне, чаму 
адны студ эн ты  здал1 усе  з а л т ц  а 
ш ш ы я застал1ся у даугах?

Адказ, на маю дум ку, т у т  а д зш — 
працав 1тасц ь , стар ан насц ь  i на- 
стойл!васць у  авалодванж  ведам! 
праяв1л! не усе .

Многа добрых слоу можна ска- 
заць пра сту д эн та  наш ага курса  
В а с т я  Гуры на. 3 перш ы х дзён за- 
н яткау ва ун1верс1тэце ён узяу  
цвёрды KipyHaK на вы датную  вучо- 
бу. А кур атнае наведванне лекцый, 
падрабязнае канспектаван н е праг- 
рам нага м атэры яла, акты унасц ь  на 
практы чны х зан я тк ах , прав!льнае  
разм еркаванне свайго вучэбнага i 
волькага часу — усё  тэта  стала  
для яго законам , а адсю ль i в ы ш т .  
Залж1 па замежнай мове, па уводзи  
нах у л^ таратуразнауства : iHmbix

прадм етах ён здау паспяхова. Доб
ры ста р т  узял1 таксам а i Люда 
Зябко, Ядв!га Халява, Вж тар  Ра- 
xiHCKi, Вас1ль Ш ы рко 1ншыя.

Нажаль не yciM пры несл! ра- 
дасць перш ыя BbiHiKi з ’нловай се- 
cii. Выкл1кае тр ы вогу станов!ш ча  
сп р ау  у  Я у ге н а  С к в а р ч эуск ага  i 
М !калая Макарэв1ча. 3 c h m 'i зал!- 
новых дысцы пл!н яны маюць па 
два-тры «хвасть!» . «А наперадзе  
яш чэ больш адказны я экзам ены  
па анты чнай л !тар атуры , ricT o p b ii 
КП СС i !нш ы я. Я к  Hi стараю цца  
яны вучыць цяпер, не спяць ночы, 
але тое, ш тс  было упуш ч ана на 
прац ягу сям естра — не д агож ш .

Знайш л{ся i T5Kin студ эн ты , яж я  
лёгкадум на аднесл!ся да вы вучэння  
r icT o p b ii Б С С Р . М ауляу, мы яе i 
та к  добра ведаем. Але на справе  
аказалася  3yciM ш акш . Больш дзе- 
сяц! чалавек не здал! зал!ка па 
гэтам у прадмету. Сярод ix А . Кра- 
сш ск ая , В. HoBiKaea 1 !ншыя.

На маю думку, ж чога нечакана- 
га на курсе не здары лася, проста  
хто  стар ан на вучы уся, там у i спа- 
дарожн!чае поспех. Вось : атрым- 
л!ваецца, я к  у  той прымауцы: «Ш то  
пасееш  — тое i паж неш ».

В. МАЛЯУСШ. 
студкор.
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Цяпер, як жкол5 перапоунены  чы тальны я. залы б{бл1ятзк, здараец- 
ца i так , што свободных месц не хапае. Т э т а  значы ць, што на 
y c ix  ф а к ул ь тэтах  щуць экзам ены . У  б\бп\ятэнах  жа застаю цца ты я, 
хто яш чэ мае магчы масць дзень або хоць некальк! гадз5н папраца- 
ваць над KH iraft, перагарнуць канспекты . Прауда, не усе  вял! как- 
спекты , там у кекаторы м пры ходзщ ца звяртацца за дапамогай да сяб- 
роу. Канспекты  вельм! дапамагаю ць у падры хтоуцы  да экзам енау, i у 
перыяд cecii кожны дае сабе слова, што будзе стар ан на з а т с в а ц ь  
усе  лекцьм. Але праходз!ць час, цяж касц| забы ваю цца, забываю цца I 
намеры. Аднак з ycix  вы прабаванняу, як даказана лракты кай , заусё- 
ды выводз{ь чы талка.

Ф ета А . Кадзета.

С Т А Р Т
УСЕСАЮЗНАГА

КОНКУРСА
Наша газета паведамля- 

ла, што ва ушвератэце раз- 
гарнулася падрыхтоука да 
Усесаюзнага конкурсу студзнц- 
K ix  работ па грамадемх наву- 
ках, ггсторьи УЛКСМ i лижна- 
роднаму маладзёжнаму руху, 
прысвечанаму 50-годдзю Вял1- 
кай Кастрычшцкай сацыял1- 
стычнай рэвалюцьй.

Нядауна рэктар А. Н. Сеу- 
чанка выдау загад, у яшм 
устаноулены тэрмсны заканчэн
ня работ ва ушвератэце i за- 
цверджана конкурсная камшя. 
Старшыня яе — загадчик ка
федры zicTopbii фыасофи i ло- 
ciKi прафесар I. М. Лушчыцш, 
намеешк — прафесар М. Е. 
Шкляр, члены — загадчык ка
федры палНэканоми дацэнт 
С. Я. Янчанка, загадчык ка
федры маркНсцка-лешнскай 
фЫасофИ прафесар В. /. Сця- 
панау, загадчык кафедфы на
вуковага камуШзма дацэнт 
М. Г. КруЦько, загадчык ка
федры nedaeoaiKi i пахалоги 
дацэнт С. А. Умрзйка, дэка- 
ны: г1стфака — П. 3. Савачын, 
юрфака В. А. Шкурко, загад
чык НСТ ушвератэта В. А. 
Калечыц, ад ки.штэта камсамо- 
ла—В. А. Тхарова, ад профко
ма—I. Г. Баярчук.

Тэрмм нашеання работ — 
10 лютага 1967 года. Студэнц- 
кая навуковая канферэнцыя 
адбу&зецца 22—23 сакавша. 
На ей будуць адабраны леп- 
шыя магэрыялы на РэспублУ 
кансы конкурс (тэрм1н прад- 
стаулення работ у Рэспублi- 
канскi аргкамПэт да 10 краса
вца 1967 года).

Расказваючы аб гэтым ра- 
шэнш, мы яшчэ раз звяртаем- 
ся да студэнтау з заклцам 
прыняць сами актыуны удзел 
ва Усесаюзным конкурсе.
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f HA Г ЗТ Ы  РА З была «ра
сторгла». М енав1та  з гэта га . 
нягледзячы  на папрок аб 

i м кненн 1 п сто р ы к а у  да рэформ, 
пачну сваё апавяданне аб практы- 
цы сту д эн та у  чац вёртага курса  
и стф а к а . Гавораць, ш то розныя  
п ераутварэнж  маюць свае плюсы.

Так  з перш ага верасня мы стал! 
«эксперы  ментальны Mi» студ эн там -i. 
На нас пачал1 вы прабоуваць рэ- 
форглу: неузабаве мы даведал1ся, 
што п ракты ка на адзш  месяц ска- 
рачаецца, за н я тк а у  па вячэрняй  
с!стзм е не будзе, уся  увага  — ш ко
ле. Ракей гэ та га  не было. Прак
ты ка д з я л та с я  на тры  этап ы : па- 
Ы уную , акты уную  * стаж орскую .

Адна з л а ц ш сш х  пры мавак га- 
ворыць: «П сторы я — н астаунщ а  
жыцця». Але больш асць студ эн тау  
п ста р ы ч н а га  ф ак ул ь тэта , як  пра
вша, ^учыла само жыццё — пра- 
цавал! на вы творчасцц служ ы л! у 
Савецкай Армп, там у ужо у сярэ- 
дзш е верасня (перыяд паЫ унай  
практы к!) у некаторы х студ эн тау
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(Алera  Ш арьгкава, Анзтоля Пугау- Так, п ракты кан ты -пстор ы к! у шко- н1завана сустр эч а  з в’етнамсжм1 
Ki) пробныя ypoKi стал! залж овы мь ле № 17 п р аво д зт! кж а-ypoKi, студэнтаг/п, яш я расказал1 аб муж- 
Залж о вы ш  там у, ш то яны д а в а л ся  урош -лекцьп. Добрыя всдгуш  у най барацьбе свайго народа су- 
на вы coni м педагапчны м  : назу- м етады ста 27-й школы Р. I. Хам- праць з м е р ы к а н с тх  агр эса р а у . 
новым узр о ун i. Неузабаве практы - чонак аб практы цы  Леаш да Счыс- Анатоль П угаука  дапамог вучням  
канты  стал ! класныгл! ш раунж ам !. лёнка, Бары са Ш абаиов!ча ■ Тан! школы № 4 адш укаць патрэбны я  

Вы датны я веды, атры м аны я ста- С!манов1ч. матэры ялы  аб жыцц'з Гай Дзм1т-
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A\'.n\\'.\\\\\\v.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\va'̂ \\u\\\\\\u\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\u\\uu\\\u\\\\\v\\\\\\\\\\\\u\\u\\\\u\\xu\\\\\\\vuu\\\n\\n\\v\u\\\u\\\\\u',u\\\u\\\n\\u\\\u\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,u\\\\\\\nuwv.
раннай вучобай у ауды торы ях i 
б!бл1ятэках, стар ан ная падрыхтоу- 
ка да урокау д ал 1 станоучы я вы- 
H i K i .  Па зал!ковь1х уроках ама.пь ня- 
ма троек. 1ван А учар эн ка , Яуген  
MoxHic, Феня М аслякова • шш ы я  
атры мал! толью  «вы датна».

У  лерыяд стаж ы роук! мы ста р а 
л с я  не толью  не д апусцщ ь раней- 
ш ы х недахопау, але ; прымяняць  
больш новыя формы вы кладання.

Але урок! у школе — тэта толь- 
Ki частка  ты х ведау, працы, с та 
рания, яю я укладвал! псто ры ю  у  
час п ракты ю . Многа cm яны адда- 
вал.! i вы хаваучай рабоце сярод  
ш кольнж ау. У  17-й школе студ ен
ты дапамагал! навучэнцам падрых- 
таваць даклады , стэнд ы , вы пусцщ ь  
святочную  насценную  газету , На
таш а Ясев1ч правяла гутар ку  
«Кастры чнж  у М !нску». Была арга-

рыев!ча Гая. Яуген  MoxHic сумес- 
на з навучэнцам} 60-й школы арга- 
ш зав ау пош ую  д акум ен тау аб ге- 
ра?чнай барацьбе камсамольцау у 
гады Вялж ай Айчы ннай вайны у  
падполль Соф ’я Баско аргаш завала  
экскурЫ ю  у музей Я . Купалы . То
ня Пугач — у  пстарычнь*. музей 
у ш в е р с С эта . Бары с Тры булёу пра- 
вёу гу та р к у  аб «культурнай  рэза- 
люцьп» у  KiTai.

Важ на адзначы ць, ш то усе гэ- 
ты я мерапры емствы  6bmi цж ава  
ар гаж заваны , студ эн ты  г.равял! ix 
з веданнем справы .

— Прыходзьце да нас яш чэ, — 
гавары л! вучж  на разв!танне...

Вы датна праведзеная практы ка  
студэнтаы п-псторьж ам! у ш колах  
гаворыць аб ты м, ш то скарачэнне  
практы к! на месяц з адначасовым  
вызваленнем ад зан я тк ау  па вя
чэрняй с!стэм е — станоучая мера, 
якая поунасцю  апраудала сябе. 
Студ эн ты , я к  каж уць, адчул! ды
хание школы, яе зап атр абаван ж , 
клопаты . Аб гэты м  сведчаць i вы- 
ступ л ен ж  п р ак ты к ан тау  на камса- 
мольсюм сходзе, ЯЖ нядауна ад- 
бы уся на ф акультэц е. Х утка  мы 
паю нем сцены  БДУ iwifl Ул . I. Леж- 
на, але без стр а х у : зброя ёсць, 
прычым, вы датная.

I. ДАРАШЭВ1Ч,
студэыт чацвёртага  курса 

и стф ак а .

ЦЯЖКАЯ ЗАДАЧА. У Фотаэцюд А. КАДЗЕТА.

БУДН1 П А РТЫ Й Н А Й  ГРУПЫ
У партгрупе другога ку р са  юры- 

ды чнага  ф аку льтэта  43 кам уш сты . 
Тэта ням ала, кал! пар ау н ац ь  яе з 
iHiiibiMi, дзе нал1чваецца па пяць- 

д зе с я ц ь  кам уш стау . Х.арактэрна, 
ш то трупа з кож ны м  днём папау- 
н я е ц ц а ' кам уш стам к Н ядауна Ве- 
часлау  Разум нау , В алян ф н а  П але
ная, А ляксей Ярмоленка, В ечаслау 
Грэчка 6bmi п ры няты  у1 члены  
КПСС.

Ш мат y sa r i  удзяляю ць камун!сты  
рабоце з кам сам ольцам и дастои- 
ны х ры хтую ць у  рады  партьп, да- 
пам агаю ць арган1зоуваць камса- 
мольск!я сходы, ц1кавыя сустрэчы , 
вечары  адпачы нку.

Пра свае справы  хлопцы  расказ- 
ваю ць з захапленнем . Слухаеш  i 
зайздросц!ш  ix поспехам , ix жыц- 
цю i гмкненню. Чаго тольш  не па- 
чуеш . Тэта i хваляван?п перад  эк- 
замеиаап, i трэц1 працоуны  се
местр, расказваю ч ы  п р а  яш , яны  
не забы ваю ц ь успомн1ць Вечасла- 
ва Разум ава, яш  за  вы датную  пра- 
цу на цaлiнe у зн агарод ж ан  Гра- 
матай ЦК УЛКСМ. Ганарацца яны  
i д а -MaMi, HKia был! пабудаваны  ix

ру к аш , 1 працаи у  саугасе на 
уборцы бульбы восенню мшулага 
года, за' што MHorin камугпсты так- 
сам,а был! узнагароджаны ганаро- 
BbiMi граматам1.

П аустае пы танне, чам у так  цша- 
ва ж ы ве курс, адкуль ён бярэ 
стольк! энергп  i с1лы для ycix  ка- 
ры сны х грам адск!х  спрау? Адказ 
тут. бадай, адзш ы  — пачуццё ка- 
лекты в!зм а, узаемадапамог1 што- 
хвшдннае адчуванне таго, што 
ты  з ’яу л яеш ся  членам  КПСС. 
Усе кам уш сты  стараю цца бы ць у 
авангардзе  добрых спрау  трупы.. 
Так, аператы ун ы  атрад  узначаль- 
вае кам ун!ст А ляксей Бажкоу. 
Ч.аста мож на бачы ць хлопцау  з яго 
атрада  з 4bipBOHbiMi павязкам ! у 
родным горадзе, дзе яны  аберага- 
юць спакой i ц1шыню.

У м нопм  работа  трупы  зале- 
ж ы ць ад яе  Kipa>vHiKa, ад клопдта^' 
аб ёй парты йн ай  арган1зацьп ф а 
культэта. Лю бяць Генадзя B np4 iH- 
скага  кам уш сты  i кам сам ольцы  
свайго KipayniKa, як  чулага  i доб- 
рага  тавары ш а.

— 1ншы р аз  мне здаецца, што

В Ы Д А Т Н Ы  Д Э Б Ю Т
ПЯЦЁРАК I ЧАЦВЁРАК

Llixa i у той жа час напружана ляаудыторъи ну мар 47. Шостая —- 
сёмая група III курса. х1мфака здае экзамен. Ужо так павялося 
тут, што на дзе ярах вывешваецца графт вышка, экзаменау. Прабя- 
гаю вачыма прозвиичы. 1х многа. Экзамен падыходзщь уоюо да кан- 
ца, але у гэтым доугш ctiicy мне не удалося адшукаць шводнай 
троим, куды ш глянь—усюды пяцёрм i чацвёрм...

— Па педагогщы сорам атрымаць тройку, —■ гавораць студэнты.
I гэта сапрауды так. Неузабаве ijciM 1м прыдзецца працаваць на 

вытворчасщ, дзе праца будзе патрабаваць ад ix высомх ведау, а 
калектыу — выдатных nedaeaziKHbix навыкау.

Дарэчы, у xiMiKay групы у гэтым семестры не першы ужо 
экзамен. Нядауна яны выдатна здаль гктарычны мaтэpыялiзм. Пасля 
двух удалых турау вызначьшся лiдэpы, тыя, хто атрылшвае тольш 
пяцёрм. Гэта Тамара Самасейка, Вщя Цпоу, 1ра Дрозд., Т оля . 
Ладуцька.

Б. РОШЧЫН.

не усё щ зе у трупе добра, — га 
воры ць ён, — што ты  не дапраца- 
вау нечага, не дагледзеу.

Таш я сумненш  маю ць пад сабой 
некоторую  аснову. Д зем 'янов!ча 
пры ш лося вы клю чы ць з радоу 
КПСС...

На апош ш м  наш ы м  групавы м  
сходзе мы горача aбм яplкoyвaлi 
пы танне аб cecii, задачах  кож нага 
кам уш ста. У прам овах  выступаю - 
чы х адчувалася, ш то група стдран- 
на  падр ы х тавал ася  да гэтага  ад- 
к азн ага  перы яду  у  студэнцш м 
жыцц1, ш то усе кам ун!сты  глыбо- 
ка  авалодваю ць ведам!...

П аспяхова зда.ць cecira — такую  
задачу  п аставШ  перад  сабой ка- 
м ун 1сты  трупы. I мне здаецца, ш то 
nocnexi у ix будуць добры я, бо к у 
ды Hi заглянеш , у  аУдыторыю pi 
б!бл1ятэку — бачы ш  сх!л1ушыхся 
над KHiJKKaMi ю накоу- i д зяу чат  з 
другога ю ры ды чнага.

Т ры валы х ведау  вам, тдвары ш ы , 
вы датны х i добры х адзнак  у  зал!- 
коуках.

В. РЫДК1Й. 
студкор.

Справы кафедральный i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Ц ЯЖКА уягЁць сабе мггчы- 
масць выканання ускг.адзе- 
кых на юрыдычны факуль- 

тат адказных задач па падрых- 
тоуиь: высокаквал1ф!каваных кад- 
рау i правядзекня творчан да- 
следчай работы без падтрымання 
пастаяннзй, цеснай i усебакоеай 
сувяз! з практыкай судзебна-пра- 
:<урорск:х органэу. Неабходнасц!, 
далейшага узмацнення гэтай су- 
вязЕ неаднаразова падкрэслзвала- 
ся у пастанозах ЦК КПСС i Са- 
Еета Мшктрау СССР па пытаннях 
далейшага развщця юрыдычиай 
навук! i паляпшэння юрыдычиай 
асзеты у крг;ке, павышэння ба- 
раиьбы са злачьзнстзамЁ i паляп- 
шэння работы органау суда, пра- 
куратуры, абароны грал^адскага 
парадку.

КЕруючыся гэтым! указаниям!, 
дэнанат, грамадскЁя эргак!зааы|' 
i кафедры юрыдычнага факультэ 
та прыкметна узмацнЁл! свае су 
вяз! з практыкай. Цеснае супра 
доунщтва прафесарска - вы 
кладчьщкага складу з органам 
суда, спедчых оргакау, пракурор 
скага нагляду, мёлщьп i |ншым 
дзяржаунымЁ оргакамЁ i грама 
дзянск!м! арганЁзацыямЁ усё

больш i больш становЕцца неад’- 
емнай часткай работы ус:х ка- 
федрау фа!:ультэта. Сёння мы 
раскажам аб рабоце, якая право- 
дзЁцца у гэтым кЁрунку на кафед
ры крымшальмага права.

НекалькЕ год таму назад быу 
створаны кансультатыуны савет 
пры Вярхоуным судзе БССР, у 
як! у лЁку Ёншых увайшлЕ таксама 
i чатыры сулрацоукш! нашай ка
федры: I. I. ГарэлЁк, М. Н. Мер- 
кушау, !. С. ЦЁшкевЕч, В. А. Шкур
ке. Яны прымаюць самы актыуны 
удзел у падрыхтоуцы i абмерка- 
ванн! праектау кгруючых пастаноу 
Пленума Вярхоунага суда рэспуб- 
п \ к \ , у абагульненнях судовай 
практыкЁ, у падрыхтоуцы «Агпя- 
дау заканадауства i судовай 
практык! БССР», як!я выдаюцца 
навукова-кансультацыйным саве- 
там, у абмеркаванн! на пасяджэк- 
нях Пленума пратэстау Старшык! 
Вярхоунага суда i Пракурора 
БССР i яго намесн!кау па кан- 
крэтмых крым!нальных справах.

Таварышы i. I. Гарэл!к i В. А. 
Шкурко на працягу некальшх га- 
доу прымаюць актынуы удзел у 
рабоце метадычнага савета пры 
К!раун!цтве выхавауча-працоукых

СУ В Я З  b 3 П Р А К Т Ы К А Й -
устаноу MiHicrapcTBa аховы гра- 
мадскага парадку Белэруснай 
ССР. Яны ж на грамадскЁх начат
ках вядуць юрыдычкы куток у 
газеце «Працоуны шлях», якая 
з ’яуляецца органам названага к!- 
раун!цтва, змяшчаюць у ёй арти
кулы па некаторых прававых 
праблемах i адказы на пытанн! 
па савецкаму праву. Да гэтай ра
боты I. I. Гарэлш прыцягкуу так
сама членау навуковага студэнц- 
Есата гуртка, як!м ён юруе. У га
зеце «Працоуны шлях» у 1966 го- 
дзе был! змешчаны артыкупы сту
дэнтау А. Бондаравай «ДатэрмЬ 
новае зняцце судзгмасцЬ, Л. Бай- 
наровдча (;Датгрм1новае вызвален- 
не ад пакарання», Ф. Гурв!ч 
«Хуп!ганства — цяжкае зпачын- 
ства», !. Мурашка «Адказнасць 
рацыдз!в|стау», Н. Пеуневэ «Па- 
м!лаванне — акт гумак1зма» i
1НШЫЯ.

За шматгадовую працу па ака- 
занню дапамоп органам аховы 
грамадскага парадку таварышы 
i. I. Гарэл!к ! В. А. Шкурко узна-

гароджаны граматам! М1н!стэр- 
ства ахоЕы грамадскага парадку 
Беларускай ССР.

Супра.цоуннс! кафедры рэгуляр- 
на даюць п:сьмозыя i вускыя 
кансультацы! судова-пракурорск!м 
работнгкам рэспублЗк! па спрэч- 
ных пытаннях, як!я узншаюць пры 
судовым разглядзе канкрэтных 
крым!нальных спрау ц1 пры ажыц- 
цяуленж пракурорскага нагляду за 
дакладным выкананнем спрау ц| 
пры ажыццяуленн1 пракурорскага 
нагляду за дакладным выкананнем 
законау. Выкладчыкау часта можна 
бачыць у пракуратурах i судах, 
дзе яны па асабктай !Н1цыятыва 
ц| па просьбе работнжау гэтых 
дзяржауных органау вывучаюць 
канкрэтныя крымЕнальныя справы, 
знаёмяцца з npaescraMi днфарма- 
цыйных i метадычных niceM, па
станоу, пратэстау i г. д ., выказ- 
ваюць свае думю па пытаннях, 
яшм! шкавяцца практычныя ра- 
6o th ik i.

Сур ’ёзную дапамогу дзяржау- 
ным органам, яюя вядуць бараць-

бу са злачынствам, аказвае ка- 
менц!раванне дзейснага закана
дауства рэспубл'|ю. Нядауна 
вышау з друку падрыхтаваны i. I. 
Гарэлшам, М. Н. Меркушавым, 
I. С, Ц|шкев!чам i В. А. Шкурко 
Каментарый да крымпталькага ко- 
дэксу БССР (25,5 друкаваныя арку- 
шы). Каментарый нап!сан на асно- 
ве вывучэння судова-пракурорскай 
практык! ! падрабязка абмяркоу- 
вауся да яго выдания у Вярхоу- 
кым судзе БССР. Члены Вярхоу- 
кага суда выказал! карысныя 
за'/Bari, як1я был! прыняты да 
ycari аутарскЕм калектывам. Асаб- 
л|ва вялгкая дапамога была акэза- 
на старшынёй Вярхоунага суда 
рэспублж! С. Т. Шардыка, пад рэ- 
дакцыяй якога вышла гэтая карыс- 
ная кнка.

Матэрыялы судова-пракурор
скай практик! рэспублж: шырока 
выкарыстоуваюцца у манаграф!ях 
i наауковых артыкулах членау ка
федры. На аснове гэтага унссяц- 
ца канкрэтныя прапанозы па да- 
лейшаму удасканаленню крым1-

■хта-
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1Н1ЦЫЯТЫУНЫ КУРАТАР
Толью з гэтага навучальнага 

года пачау сваю выкладчыцкую 
дзейнасць какдыдат пстарычных 
навук В. А. Баркан, але i за тэ
ты каротк! час змог заяв1ць аб 
сабе, як аб добрым выхаванцу 
моладзп 3 ято прыходам у 12 
трупу ф1з!чната факультэта кура- 
тарам гут значна ажыв!лася вы- 
хаваучая работа. Акрамя ржавых 
ту'! арак на самыя актуальный i 
злабадзённыя праблемы студэнц- 
ката жыцця, ён часта аргашзоу-

!дзе сес!Я. Але па-ранейш аму  
а^дыторьм перапо^нены: у ад- 
ных з ix  праводзяцца нансуль- 
тацьи, у д р у п х  — экзам ены . 
Ножны дзень пры носщ ь многа 
поспехау ф |зш ам . Больш асць з 
ix добра засвоШ а м атэры ял. 
На здымну н аш ага  карэспан- 
дэнта А. Кадзета — студ эн ты  
тр эц яга  курса  ф1зфака. Здадуць  
яны яш чэ некальк! экзам енау i 
будуць л1чыць, ш то палова уж - 
в е р а тэц к а га  ш ляху пройдзена.

вае дыспуты па новых кшгах на- 
Р1ых шсьменшкау. Так, 17 л!ста- 
пада у трупе быу праведзены дыс- 
пут па раману А. Гладзшна 
«Псторыя адной кампанп».

Яною не закончьшся размовы 
ф1зжау аб уражаннях, яюя па- 
кгнула у памяц1 кшга А. ГладзЕ 
лша, як куратар сумесна з су- 
працоун1кам1 абанента б1бл!ятэк1 
нашага ушвератэта 29 снежня 
аргашзавау новы дыспут па 
кшзе Н. Дзяменцьева «Замужжа 
Тацяны Бяловай». Як i першы, 
ён таксама вельлй спадабауся 
студэнтам. Гаворка вялася ржа
вая, прыводз!лася многа канкрэт- 
ных фактау з KHiri. Перад дыс- 
путам кожны прачытау раман, 
уважл1ва прадумау ято сюжэт. 
Змястоуна выступЫ студэнты 
А. Папова, А. Козел, Г. Ваалье- 
ва, А. Ерафеенка i мнопя Ечшыя.

Л. ВАНШЫНА.

◄ ......................................................

Ф 131К — Г Э Т А  Г У Ч Ы Ц Ь  Г О Р А Л■ Лра ф1зжау шшурь кшжкЕ 
здымаюрь к!наф|'льмы.- Бабулькр 
седзячы на лауках, хвалярца адна 
перад адной nocnexaMi унукау — 
ф1зп<ау. А мамы, аддаючы замуж 
дачок за ф!з1кау, не ржавярра 
зарплатай зярёу. I не дз1уна, што 
ф!з1к! карыстаюрра асабл1вай па- 
вагай у журналштау. «Тонюя» га
зеты i «тоустыя» часошсы ад- 
нолькава многа i часта расказ- 
ваюрь аб адкрыррях, аб лабара- 
торных даследаваннях, аб жырр1 
ффжау...-VU*- -

____ ,ам таксама хочарра павеср!
сёння гутарку аб вучоным, мала- 
дым ф!з1ку, як( праруе у нашы.м 
VHiBepciTape. Тэрмш «малады» фЕ 
3iK у прымяненш да Валянрша 
Дзм1трыев1ча Ткачова — азначэн- 
не чыста колькаснае: яму двар- • 
рарь сем год, у яго наперадзе 
шмат часу, якога, м 1ж iHPibiM,
ужо i не хапае (яшчэ адна несу- 
разнасрь часу, але ужо не эйн- 
штэйнаускага). У астатнш — тэ
та вучоны ужо са сва1м 1мем, са 
CBaiui вучнямь Яго даклады аб 
пауправаднжах чыталшя на кан- 
ферэнрыях у Франрьп i Японп. 
]а1КЕ*гнЕавя а ш а я « я 1 а м вя в а в а а в ’шашввашшаааянавкапв1шняаваавза11на11шввнваваяашаввввжвва]ая||ВВВа|'авВ|Еая1|аЕа|,в!Г-1
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Кажурь, поспех'В. Д. Ткачова не 
ёсрь нешта нечаканае, фенамен- 
тальнае, прычьша ix—упартая 
праца. Тэта сапрауды так, ка.Я 
сюды дадарь яшчэ наяунасрь 
пэуных i, прытым, вялнФх здоль- 
насцей i мэтанаюраванасць да- 
следчыка.

Ф1з!ку Валянцш Дзм 1трыев1ч 
«знайшоу» яшчэ у школе, а ва 
yniBepciT3pe, куды пастушу у 
1955 годзе, палюбК' яе уам сэр- 
рам. 3 другога курса ён пачау 
займарра пауправаднжамр яшя 
был1 спачатку «Амерыкай для 
Калумба». Прараварь прышлося 
шмат. I вось першы поспех — 
дыпломная прара атрымала вы- 
шэйшую адзнаку. Тэма даследа- 
вання была замапавана за iM. Ею 
заржавипся у 1нстытуре ф1зш 
АН БССР. Улюбёиасрь да фш!к1 
не перашкаджала захаплярра' лЕ 
таратурай i мастартвам, спортам. 
Ён выканау пернш разрад па 
пмнастыры, з yciMi паспявау на

вечары адпачынку, у тэатры, ю- 
н о . . .

У 1960 годзе В. Д. Ткачова за- 
прас1л1 у 1нстытут iMH Лебедзева, 
у ф1з1чны ал1мп Kpaiiibi. Гонар вя- 
лini, а адказнасрь яшчэ большая: 
«ал1мпшры» праруюрь, як ка
журь, больш, чым на поуную ма- 
гутнасрь. Тут Валянр1н ДзмШ 
pbieBin nanicay сваю кандыдар- 
кую дысертарьто i паспяхова аба- 
paHiy яе у нашым yHiBepciTape. 
Тады ж ён выязджау у Парыж, 
дзе BbicTyniy з дакладам на кан- 
ферэнрьп. Потым маладому вучо- 
наму даручььщ юраварь кафедрай 
пауправаднжоу i адной з лабара- 
торый. Выдатны пачатак!

Аднойчы нехта з сяброу Ва- 
лянрша Дзм!трыев1ча пажарта- 
вау:

— Ткачоу на пауправаднжах 
едзе.

Яго паправш:
— Толый не пауправаднпа яму 

служарь, а ён iw. I служырь добра.

Вядома, nocnexi Валянрша 
Дзм1трыев1ча ёсрь nocnexi не 
тольк! яго аднаго. Навука не мо- 
жа бырь справай адз1ночак, як!- 
Mi б талеиавтш ! яны не был1: 
у наш час вельм1 вял1к1м стау 
аб’ём даследаванняу нават у са- 
май вузкай гал1не. Таму сучасныя 
лабараторьп аб’ядноуваюрь вакол 
сябе шмат людзей, як1я сумесна 
вырашаюрь пытанш. Але пры гэ- 
тым !ндывщуальнасрь вучонага 
н1кол! не губляерра. Валянр1н 
Дзхптрыев!ч удзячны cynpapoyHi- 
кам лабараторьп i л!чырь, што 
яго асабштыя nocnexi — тэта i 
nocnexi яго паплечншау i настау- 
шкау. Сярод апошн1х прафесар 
А. И. Сеучанка, I. Г. Некрашэв1ч, 
прафесар В. С. Вавклау.

Весь, бадай, i усё пра Валян- 
piHa ДзмДрыев;ча Ткачова. Ха
ря не. Што тэта за размова пра 
ф1зжэ без успамшу аб «ф1зжах i 
л1рыках»? Ужо стала традырыяй 
шукарь у ф1з!ках л!рыку, давед- 
вацра, як1я паэты, nicbMenniKi, 
кампазДары iM падабаюрра, ni<i- 
Mi песням1, танрам1 захапляюрра. 
Я люблю вершы сучасных савер- 
Kix паэтау, зазначае вучоны, 
асабл1ва паэз!ю Роберта Раждзе- 
ственскага i Яуген1я Еутушэнк!, 
люблю слухарь эстрадный necHi. 
Спадзяюся, што нжол1 не пера- 
стану люб1рь новагодн1я балы. 
Кал! ix наведваеш, забывается 
на свой ужо немалады узрост, 
жартуе у заключэнн1 Валянр!н 
ДзмiTpbieBin. л . М1НДЛ1Н.

Нядаука npaxodsiy агляд насценнага друку 
вышэйшых навучальных устаноу Лен'тскага ра- 
ёна. Мы nanpaciAi члена журы, супрацоушка на
шага ушверс/тэта М. Чартко падзялщца ceai.ui 
уражанняш.

■ —- Ад ушвератэта был1 прадстаулекы газеты 
трох факультэтау: ф1лалаг1чнага, 6 '1ялаг1чнага i 
г/старычнага. Прыемна, што ij л1ку лепшых была 
адзначана газета б1яфака «За .шчурынскую б/я- 
.гоггю  ̂ (яна цяпер выходзщь над назвай «Vita»), 
а таксама «Слова ф1лолага». Члены журы адзна- 
чьш, што гэтыя насценгазеты багаты па зместу, 
разкастайныя па форме падачы матэрыялау, з це
новым оформлением. Став1лася у прыклад такса
ма i багатае Ыюстраванне гэгых газет. У мой жа 
час было выказана пажаданне змяшчаць болыи 
артыкулау пра побыт г культуру паводз1н студэн- 
тау. Дарэчы, на гэта трэба звярнуць болыи yeazi 
i рздактарам астатшх факультэцшх выданняу

Прыемна, вядома, што на агляйзе адзначаны 
лепшы.ш нашы газеты. Але не трэба заспакой- 
вацца i Л1чыць, што нам1 усё зроблена. Не. Ст.у- 
дэнцкае жыццё шматграннае, яно штодзгнна вы- 
ноНць на парадак дня многа новых i щкавых 
тэм: праблемы узаемаадноПн калектыва г асобы, 
ix выхаванне на рэвалюцыйных традыцыях, у 
духу самаадданага i квал:ф1каванага будаушка 
камушзма г iniubiR. Трэба, каб насценная газета 
не тольш асвятляла тое, што ужо маецца на фа- 
культэце, а была першым i сапраудным пачы- 
нальшкам размоу, дыскусш па пытаннях 
камсамольскага i студэнцкага жьщця. Неаб- 
ходна, каб кожны камсамолец, актыв1ст Л1чыу 
сваей, першачарговай задачай. выстушць у на- 
сценгазеце, параища, расказаць, як жывиць 
курс, група, таварьииы. Гэты.ч самым мы зможам 
зраб1ць наш друк болыи масавым i дзейсным.

в̂ваЕБНВЕВЗшсавяая ■■ЯВВЯЯЯВВЕВаВВВВ эвЕявяЕвввявзваявввнавввяаЕавяяяяявавииэЕВз

Нядауна першакуретш аддзялення беларускай мовы i 
л1таратуры пабывал1 у музе1 Вя.тйкай Айчыннай ван
ны, пазнаёмШся з багатьгап экспанаталй аб repain- 
най барацьбе беларускага народа супраць Птлерауцау.

На здымку: былы сакратар падпольнага капйтэта партьй 
1ваи Дзмпрыев1ч Ветрау гутарыць са студэнтамЕ

Фота Анатоля Бутэв1ча,

......... . Справы кафедральпыя

налькага I крымшальна-прзцэсу- 
альнэга закакадауства рэспуб- 
л!К! i прэктьпб яго прымянення. Вя- 
Л1кую карысць судова-пракурср- 
ск!м рабат.ч1ка>л прыкесл: выда- 
ныя за апошн|я гады макаграфн 
1. 1. Гарзш'ка «Адказнасрь за па- 
станоуку у небяслечнасрь па са- 
веркаму крым!наяьнал\у праву», 
П. А. Дуброва «Адказнасрь за 
ралесныя пашнеджанш па савер- 
каму крымшальнаму праву», Я. В. 
KiHbiriHaH «Адказнасрь за пару- 
шэкке 6acneKi руху гарадскога 
транспарту».

Па просьбе загадчыка кафедры 
крым;нальнага права i. С. Ц1шке- 
а;ча выпатрабавакы для яго крым;- 
напьныя справы, як)я звязакы з 
прымяненнем законадауства аб 
кеабхедкай абар-оне за час увя- 
дзення новага Крым!напьнага ко- 
дэкса БССР [пярь год). Даскана- 
лаа вьшучэнне гэтых спрау ака- 
зала вялжую дапамогу у падрых- 
тоуры манаграфп аб неабхеднай 
абарске, якую мяркуерра выдаць 
у бл!жэйшы час.

Пры шырок!М i актыуным удзе- 
ле практычных супрароун!кау Вяр- 
хоунага суда БССР, Пракуратуры 
БССР, пракуратуры БВА быу аб- 
меркаваны нядауна выданы пад- 
ручн!к па асабл1вай частцы са- 
вецкага крымшальнага права.

На кафедры праруюрь у якаср1 
выкладчыкау з пагадзшнай апла- 
;ай вопытныя супрароукж? орга
нзу суда i пракуратуры намесгпк 
Пракурора Беларускай ССР П. В. 
Дудкоуск!, начальнж аддзела 
Пракуратуры p3cny6nixi М. М. 
Шымгн9В1Ч, намесн!к Старшын! 

Вярхоунага суда Беларускай ССР 
Л. К. Зайрау i 1ншыя. Яны пры- 
рягвал!ся для К1раужцтва HanicaH- 
нем дыпломных работ, рэцзнзК 
равання курсавых i кантролькых.

Тзматыка большасц! дьзплом- 
ных, а таксама навуковых дакла- 
дау у гуртках цесна звязана з 
практыкай органау суда, пракура
туры i зншых. Ад студэнтау-вы- 
nycKHiKoy кафедра патрабуе, каб 
яны у свазх дыпломных прарах 
выкарыстоувал! матэрыялы мяс-

цовай судова-пракурорскай прак- 
rwKi pi практыж работы органау 
МАГП, прычым не толькз у вы- 
глядзе жюстрарьм, a i у абагуле- 
ных дзных. Матэрыялы мясро- 
вай практыш выкарыстсуваюрра 
таксама i у курсавых работах.

Пры правядзенк! сперсем1нарау 
па крым1нглькаму праву : прарэ- 
су выкарыстоуваюрра канкрэтныя 
матэрыялы, сперыяльна перапра- 
цаваныя i прыстасаваныя для ву- 
чэбных мэт. Аднак ёсрь некато- 
рыя ряжкаср) у перадрукаванш 
матэрыялау. Таму келькаерь ву- 
чэбных спрау параунальна невя- 
л1кая, што адмоуна уплывае на 
правядзенне сперсемзнарау.

3 удзелгм выкладчыкау кафед
ры праводзяцца экскурсН студэн- 
тау у перавыхавауча-працоуныя 
KanoHii, арган1зоуваецра шмат су- 
стрэч з cynpapoyHiKaMi суда, пра
куратуры, МАГП i iHmbix. Гэтыя 
сустрэчы праводзяцца пад адзК 
най тэматыкай — «Ваша будучая 
прафесЕя». Перад студэнтам: вы- 
CTynini Пракурор БССР А. Г.

Бондар, Старшыня Вярхоунага су
да pacny6niKi С. Т. Шардыка, яго 
намесж’к Л. К. Зайрау, намесжх 
Пракурора БССР П. В. Дудкоу- 
ск1, шруючыя cynpapoyHiKi МАГП, 
найбольш вопытныя суддз:. Арга- 
нЁзарыяй i правядзеннем сустрзч 
вось ужо на прарягу мког:х год 
займаерца I. !. Гарэлж, яю' вы
ключка добрасумленна адноацра 
да даручанай справы.

Калектыу кафедры прымае 
актыунь: удзел у прапагандзе са- 
вецкага права сярод нзеепыпц- 
тва, рэгулярна выступав з пек- 
цыям: па пытаннях прымянення 
дзейн;чаючага Крым:нальнага ко- 
дэкса Беларускай ССР парад су- 
працоун:кам! органау суда, пра
куратуры, аховы грамадскага 
парадку, а таксама перад слуха
чам! грамадешх ун!верспэтау пра- 
вавых ведау. Так1я лекцьн чы- 
таюцца не толью у MiHCKy, a i у 
абласных цэнтрах, 1ншых населе- 
ных пунктах рэспублж!.

За актыуны удзел у рабоце 
грамадскага ушверсЕтэта права-

вых ведау i у прапагандзе савер- 
кага права сярод насельшцтва не- 
аднаразова узнагароджвал!ся гра- 
матам: рэспубл!канск:х i абласных 
аргашзацый I. С. Ц1шкев:ч i М. Н. 
Меркушау.

Аднак кафедра крымшальнага 
права п:чыць, што ёю выкарыста- 
ны далёка не усе магчымасц! для 
устанаулення яшчэ больш цеснай 
сувяз|‘ з практычным! работн:- 
Ku.vi. Калектыу кафедры добра 
разумев, што без пастаяннага 
пашырэння i узмацнення сувяз: 
з практыкай кемагчыма пзспяхо- 
вая вучэбная i навуковая праца. 
Нам вельм: хацелася б арган1за- 
варь стажыравзнне навуковых су - 
працоунжау у органах суда i пра
куратуры. Але, нажаль, дзейш- 
чаючая 1нструкцыя па гэтаму пы- 
танню не дазваляе скарачарь пе- 
дагаг:чную нагрузку. Не выпад- 
кова, што н!хто з прафесарска- 
выкладчыцкага складу факультэ- 
та не пажадау праходз|’ць стажы- 
роуку.

I. СТАН1СЛАВАУ.
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СПАРТАК1ЯДА 
К Л I Ч А

Пасля Новага года наш ка- 
рзспандэнт В. ©. Комар узяу 
Ёнтэрв’ю у загадчыка кафедры 
фЁзЁчнага выхавакня ; спорту 
В. П. ШапяпевЁча. Ён nanpaciy 
расказачь аб будучых спаруыу- 
ных баталЕях.

— У гонар 50-годдзя Вялё- 
кагэ Кастрычшкэ,— сказау Б. П. 
ШапялевЁч,— у нашай рэспуб- 
лщы праводзщца круглагада- 
вая комплексная спвртакЁяда 
спартыуных клубау вышэйшых 
навучальных устаноу. У ёй 
актыуны удзел прымаюць сту- 

ядэнты нашага унЁверсЁтэта. 1м 
прадстаЁць выканаць экзамен 
па шаснаццацЁ бёдзх спорту. У 
канцы студзеня адбудзецца 
зЁмняе першынство па лёгкан 
атлетыцы, летняе— намечана на 
30 мая— 2 чэрвеня, а да гэтага 
у Гродна зробяць забег нашы 
спартсмены на вясекшм кро- 
се. Пасля гэтых сустрэч нам 
прадстаЁць прыняць удзел у 
XI з1мняй спартакЁядзе [14— 18 
лготага) па лыжах, каньках, 
хакею, слалому i бЁатлому. 
Занальныя i фЁнальныя гульк1 
i спаборнЁцтвы па баскетболу, 
настольнаму тзнЁсу, валейболу, 
боксу, класЁчнай i вольнай ба- 
радьбе, плаванию адбудуцца у 
сакавЁку— Mai. Прыкладна у 
гэтыя ж месяцы нам пред
стать  абараняць гонар нашага 
унЁверсЕтэта па спартыукай i 
мастацкай пмнастьщы, цяжкай 
атлетыцы, веласпорту. Май бу- 
дзе месяцам футбола, а чэр- 
вень падвядзе вынёкё па руч
ному мячу.

Як бачыце, праграма вельмЁ 
напружаная i топькё высокая 
арганЕзаванасць, жаданне ycix 
спартсменау у поукую сЁлу 
выступЁць i паказаць свеё вы- 
сокае майстэрства дадуць маг- 
чымасць унЁверсЁтэту заняць 
належачае яму месца у спар- 
такЁядзе.

Не адну перамогу атрымалЁ нашы баскетбалЁсткЁ на спартыуных пляцоуках рэспублЁкЕ i за яе межамЁ. Вядома, штс nocnexi не пры- 
ходзяць самЁ па сабе. Яны з’зуляюцца вынЁкам капружаных трэиЁро вак. Вось чаму дзяучаты са зборнай так часта наведваюць спартыу- 
ную залу, так уважлЁва адносяцца да зауваг трэнера. Фота А. Кадзета.
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П Е  Р А М А ГА Ю Ц Ь  М А Ц Н Е Й Ш М Я
| | |  МногТя студэнты нашага ушвератэта любяць бокс i займаюица А нядауна на рынгу сустрэ- 
Р | гэтым .нужным eida.u спорту. Па ix просьбе ганаровы майстар Л1СЯ маладыя баксёры рас 
| | |  спорту СССР В. Крывабок расказвае, як прайиш 6ai баксёрау публшц Паядынак паказау,
Ш на званне мацнейшых у памшиканш ДСО «Працоуныя рэзервы». што у нас расце выдатнае па- 

, г ,  _ паунеине, здольная замена на
У гэтым годзе оудзе праве_- ва. Леу Галакщонау_ («Спар- шым майстрам боксу. Прауда, кожнага стараннай ф!з1чыай

Дзета Спартакиад* народау так», Мшск) вьшграу у адна- мноПм юнакам яшчэ далёка падрыхтоуш, смеласщ 1 рашу-
СССР. Беларускш спаптсмены клубшка А. Жукоускага. У пау- не хапае вопыту туршрных часц! v вядзенн! бою I гало?-
старанна рыхтуюцца да Усе- лёгкая вазе перамга была^на баёу, тактык! i спрыту-, але гэ- мае тое, што той малады бан

та, як кажуць, справа нажыу- сёр, яш па сапрауднаму палю-

даць, каб ушвератэцгая а?.тата
ры боксу заусёды память^. . 
што бокс — тэта адз1н з са
мых складаных 1 мужных вщау 
спорту, таму ён патрабуе ад

саюзнага агляду с1лы, лоукасщ баку майстра спорту В. Коча- 
i прь;гажосц1. У сталщу нашай нева, як1 выйграу у В. Рамана- 
рэспублш1 прыехал1 прадстау- ва — («Спартак» Мшск). У 
HiKi ydx абласцей. На рынгу лёгкай вазе пераканаучую пера- 
разгарэл1ся упартыя паядыню вагу атрымау майстар спорту 
за авалод анне тытулам чэмтё- Г. Канелоуст. Mixain Датлау 
нау рэспублшц Першыя 6ai атрымау выдатную перамогу 
прынесл1 балельшчыкам шмат над В. Гурсшм. У другой пау- 
сгарпрызау. М. Шэйн, яш пе- еярэдняй. вазе чэмшёнам стау 
райшоу у больш цяжкую вага- В, Фертман. Характэрна, што 
вую катэгорьпо, прайграу свай- усе паядынш напярэдади1 фша- 
му аднаклубшку Л. Галакщона- ла ён правёу датэрмшова, боль- 
ву. Я атрымау трауму i вый- шасць з накдаунам. Раней тэр- 
шау з далейшых спаборшцтвау. Miny ён закончыу i фшальны 

Баксёры праводзяць 6ai у бой. Вельм1 упартым паядын- 
BbicoKi'M тэмпе. Прымяняецца кам быу бой баксёрау першай 
вялш1 арсенал тэхшчных пры- еярэдняй вап Б. Русака i 

® ***s***s*sss-*^*s-ss^ssjrs*s*-̂  ё м а у , дэманструецца выдатная В. Гарошка, як1я прадэманстра-
хвалявая падрыхтоука. У ф1нале Бал1 вялшую Ллу вол1, выдат- 
^сустрэлшя мацнейшыя. У най- ную баксёрскую падрыхтоуку. 
5 лягчэйшай вазе спартакавец з Б. Русак стау чэмшёнам БССР. 
 ̂Мшска Г. Ручаеуск1 перамог У другой еярэдняй вазе пера- 

5 баксёра з Гродна В. Вяльчэнка- можцам аказауся В. Арлоу.

\

пая. Пры пошуках новага, пры бщь рыиг, абавязкова стане 
стиранных адносшах да трэн1- майстрам цвёрдай пальчатк!. 
ровэк мнопя з ix стануць вы- В, КРЫВАБОК,
датйым1 майстрам! рынгу. ганаровы майстар спорту

У канцы мне хочацца пажа- СССР;

1х  б ы л о

На здымку; студэнтка 
хшфака Вера Фалина трэ- 
шруецца на стапелях.

3 МАЛЫХ ГОД мяне 
ваб1ла неба. Вось, 
думалася, падняцца 

у тэты блак!т, паглядзець, 
як выглядаюць нашы па- 
лi, лес, вёска адтуль, з 
вышыш. Не пак1дала мя
не гэтая мара, кал! я пры- 
шоу вучыцца ва ушверсГ 
тэт. На вялпсую сваю ра- 
дасць даведауся, што у 
БДУ пры ДТСААФ ёсць 
усе магчымасщ стварыць 
парашутную секцыю- Вось 
толыи людзей, сказал! 
мне, малавата. Пагава- 
рыу са csaiMi таварыша- 
Mi, а таксама са студэнта- 
Mi !ншых факультэтау — 
летуценшкау зраб1ць пер- 
шы крок у блаютнае неба 
падабралася трыццаць 
чалавек. Смелых, рашу- 
чых i любячых гэтую 
справу юнакоу i дзяучат. 
Мы л!чыл1, што праз 
дзень-два пасля аргашза- 
цьп секцьй пачнуцца скач- 
Ki з самалёта. Але не так 
тэта было. Пачалася сап-

раудная, напружаная ву- 
чоба. Трэба было, як нам 
гаварылц засвощь усю аз
буку парашутыста. А яна 
аказалася складанай...

Першы крок у неба за- 
памятауся на усё жыццё. 
Як Hi дз1уна, але н^чога 
страшнага i асабл1ва 
складанага тут не было. 
Паявшася толькл з таго 
часу адно—цяга да пара
шута, непераадольная лю- 
боу да яго- Я шшы раз 
думаю: «Як бы жыу ця- 
пер без парашута, без ма- 
гутнага стрэчнага ветру у 
блакще...»

Цяпер у секцьп 80 чала
век. Знамянальна тое, 
што у ёй — прадстаунш! 
амаль ycix факультэтау. 
Усе мы верым, што пара- 
шутны спорт у хутк!м ча
се стане самым масавым i 
вядучым у нашим yHieep- 
с1тэце.

Тэкст i фота В. Озе-

ПАСВЯЧЭННЕ У МАЙСТРЫ
Хугка расце спартыунае майстэрства юнага шашыста 

Анатоля Гантварга. У студзет на першынстве УЦСПС ‘ён 
заваявау залаты медаль, а на юнацюм першынстве краЁны у чэр- 
вен1 мЁнулага года ён у чацвёрты раз запар стау чэмшёнам крак 
ны еярод юнакоу па мЁжнародных шашках. Але дагэтуль яму Hi 
разу не даводзшася выступаць у чэмп1янаце Kpainbi еярод дарос- 
лых. Добра згуляушы у пауф^налах, ЯК1Я праходз1л1 у горадзе 
Усць-Каменагорску, ён стау ф1нал,:стам першынства СССР, якое !. 
тольк! што закончылася у Маскве. Спачатку яго гульня у финале | 
была няупэуненай, але пасля гнчьпх з прэтэндэнтам на звакне 
чэмпГёка свету рыжсюм гросмайстрам Андрысам Андрэйкам i 
вядомым1 м1жнароднь№п майстрам)', Анатоль, як кажуць, вырау- 
няуся, а затым яго тактыка стала востра arpsciyuafi. Дастатко- 
ва сказаць, што ён атрымау тры nepaMori запар. У вышку 
А. Гантварг раздзял15' сёмае—дзесятае месцы. Аб яго выключ- 
ным вьппку сведчьщь той факт, што ад чэмтёна крап-1ы А. Анд- 
psflui ён адстау усяго на 2,5 ачка. У гэтым годзе Анатоль Гант
варг вытрымау яшчэ адно выпрабаванне—конкурсный экзамены 
на матэматычны факультэт нашага у1пверс1тэта. Яго мара здзей- 
снЁлася. Ёсць усе магчымасцЁ даказаць, што складаныя законы 
шашачнай гульнЁ можна перакласцЁ на мову электроннай вылЁ- 
чальнан машыыы. р. ДРАБУШЭВ1Ч.

АБАВЯЗАК КОЖНАГА

раза

Усе мы памятаем тыя цяыкасц! 
Si радаецг, з fiKiMi сустрэл!ся на 
^уступных экзаменах ва ун!вер- 
 ̂cii3T. Для кожнага запамятауся i 
 ̂той дзень, кал! ён упершынкз тры- 
 ̂мау у руках невял!чкуга кн1жач- 
 ̂ну, дзе прыгожым! .niiapaMi выве- 

^дзена: «Студэнцк! быет», RKi пас- 
i  ля напружанай пяц!гадовай вучо- 
^бы замяняецца дыпломам. Але зда- 
^раецца так, што асобныя отудзн- 
|ты  не надаюць асаблЁвага зна- 
 ̂чзнкя гзтай кн1жцы i... нават губ- 

4ляюць яе. TaKix, нажаль, нямала. 
S ! вельм1 правшьнз робяць тыя дэ- 
 ̂канаты, як!я сурова ставяцца да 
 ̂тых, хто абыякава адносщца дао __________ ___студзнцкага пасведчання.

Непрыемна, што еярод TaKix 
студэнтау сустракаюцца i Еыпуск- 
HiKi. Тэта Ларыса Аляксандрауна 
Талчак {нумар студзнцкага 6ine- 
та 61G 326), Irap Майсеяв1ч 
Трахтэнберг (60 783), Алег Ва- 
лянцшав!ч Кавалёу (60 472), Алег 
Саламонав1ч Мельн1нау (610 648), 
Галша (ванауна Жауна (610563), 
Вас!ль !ванав!ч Стражау 
(610 542), Сцяпан Pbiropasin Му- 
лярчык (610 488) i жшыя.

Берагчы студзнцк!я дакументы. 
ганарыцца iivsi — абавязак кзжна- 
га.
......................

Рэдактар М. I. ЮСЬКА.
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