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1 П Л Е Н У М  ЦК К П С СО  f
О 26 верасня 1967 года адбыуся Пленум Цэнтральнага Камггэта КПСС.
2  Пленум заслухау i абмеркавау даклад Геиеральнага сакратара ЦК 
<> КПСС тав. Л. I. БРЭЖНЕВА «Аб мерах па далейшаму павышэнню да- 
2  брабыту савецкага народа».
О Пленум заслухау i абмеркавау даклады намесшка Старшыш Са- 
2  вета Мшктрау СССР, старшыш Дзяржплана СССР тав. М. К. БАЙ- 2  
О БАКОВА «Аб праектах Дзяржаунага плана развщця народнай гас- <> 
2  nafiapKi СССР на 1968 год i планау развщця народнай гаспадаок! 2  О  СССР на 1969 i 1970 гады» i мшютра фшансау СССР тав. В. Ф. ГАР- О  
2  бузава «Аб праекце Дзяржаунага бюджэту СССР на 1968 год». 2  
О Пленум ЦК поунасцю адобрыу распрацаваныя Пал5тбгоро ЦК о  
2  КПСС мерапрыемствы па далейшаму павышэнню дабрабыту савец- 2  
О кага народа. (Пастанова ЦК КПСС i Савета МЫстрау СССР па гэ-а- О 
2  му пытанню апублжазана у газетах.] аО  $
^'АХХХхХхХ^ООООО^ООООООООО^ООООО-СхХХХхОООСОООООООООС

С А М Ы М  Н А П Р У Ж А Н Ы М  К У Р С А М  Н А  П Р А Ц Я Г У В У Ч О Б Ы  Б1ЁЛАГ1 Л 1ЧАЦБ ТРЭЦ1. Н А  ЗД Ы М К У : У Ч А С  П Р А К Т Ы Ч Н Ы Х  З А Н Я Т К А У  Н А  Ф131ЯЛОГН Ж Ы В Ё Л . Ф ота А . Н ал зета.
Д АУНМ  шэфсшя су- вяз! ушверсггэта з во1нам1 Саведкай ApMii, рабочым1 i калгас- HiKaMi шнуюць ужо шмат гадоу. Але не тольи з пафшэфным! вы- хаванцам! трымаюць сувязь нашы самадзей- ныя артысты. - Дням!
НЕЗАБЫУНЫЯ

| аптбрыгада ушвермтэ- |та у складзе 30 чалавек зпабывала у калгасах-^ (Чэрвеньскага раёна, дзе 4 працуюць на уборцы бульбы нашы студэнты, j i  дала некальы канцэр- |тау.Перад калгасшкапп i ) студэнтам! выступал!S эстрадны аркестр, яшм juipye А. Д. Вайнштайн, за таксама студэнцш тэ- | атр эстрадных мшяцюр 
< пстарычнага факультэ- ! та.

СУСТРЭЧЫ
Усе канцэрты прай-j пш  з вялшм поспехам. Усе, каму даводзшася! ix слухаць, ацанш яго| з самага лепшага боку, засталшя задаволенымн j Гэтыя канцэрты пры- н е ш  нейкую радасць, свята. А такое заусёды ! натхняе на працоуныя j nocnexi.Не адным выступлением самадзейнасщ за- канчвадшя сустрэчы., Лектар-м!жнародшк сту-! •дэнт чацвёртага курса 1 истфака В. Спица чытау) лекцьп працоуным вёс- 

Ki i нашым студэнтам п а ! Тэзшах ЦК КПСС « 5 0 1 год Вялжай Кастрычшц- кай сацыялштычнай рэ-j валюцьп».Надоуга застануцца у{ палящ калгасшкау Чэр- веныпчыны цёплыя су- j стрэчы са студэнтам!! БДУ.
К. РАМАУ.

КАМУН1СТЫ РАПАРТУЮЦЬ М

Пад дэв1зам дастойнай 
сустрэчы слаунага 50-год- 
дзя Вялжай Кастрычнщ- 
кай сацыялютычнай рэва- 
люцьн праходзяць сходы 
партыйных аргажзацый 
факультзтау/

Нядауна з парадкам дня 
аб падрыхтоуцы да свята 
Вялжага Кастрычнжа пра- 
ходз1у партыйны сход 
выкладчыкау г!старычнага 
факультэта.

Выкладчык вну —  тэта 
чалавек, у якога мноства 
розных абавязкау: выха- 
ванне студзнтау, навуко- 
вая праца, лекцыС удзел у 
розных установах i аргаж- 
зацыях паза межам! уж- 
верс!тэта. Таму нездарма 
было вырашана партый- 
ным бюро факультэта у 
першую чаргу правесщ 
сход вынладчыкау-каму- 
жстау. Уласна кажучы, 
сход быу адкрытым. Тут 
Meni магчымасць прысутж- 
чаць усе жадаючыя.

Разглядалюя самыя ак- 
туальныя пытанш, па яшх 
выступ!лi прафесары Л. С. 
Абэцздарсж, Ф. М. Нячай,

Л. М. Шнеерсон, дацэнты 
П. 3. Савачкж, А. С. Кляу- 
чэня. Шмат увап было 
удзелена падрыхтоуцы 
кандыдацжх дысертацый, 
метадычных дапаможнжау, 
а таксама падручжкау для 
сярэдняй школы па псто- 
рьп.

| Партпыйнае 
жыццё

Пстарычны факультэт 
мае на сва1м л!ку нямала 
добрых традыцый. I прыем- 
на адзначыць тое, што 
яны не тольш трымаюцца, 
але i разв1ваюцца, Ha6ipa- 
гаць новую сшу.

На стале перад сакрата- 
ром партыйнага бюро ricT- 
фака Д. Б. Мельцарам ля- 
жыць невялжая кгнжка, у 
якой надрукаваны сацыял1- 
стычныя абавязацельствы 
ун!верс!тэта. Тут ёсць спе- 
цыяльны раздзел пста
рычнага факультэта. Пыта

ем у плане: «1 . Падрыхта- 
ваць тры кандыдацшя ды- 
сертацьм, (Навуменка Я . П., 
М!хайлоуск1 Л. А ., СЛдарцау 
В. П .)» Што ж атрымалася 
на самай справе? Усе тры 
дысертацьм падрыхтаваны 
да абароны. Акрамя гэта- 
га мерапрыемства, выдан 
падручжк па ricTopbii БССР 
для сярэдняй школы Л. С. 
Абэцэдарскага.

У  кастрычжку намечана 
правесц1 навуковую кан- 
ферэнцыю, прысвечаную 
50-годдзю Савецкай улады, 
на якой будуць прачытаны 
цжавыя змястоуныя дакла
ды навуковых супрацоуж- 
кау факультэта.

Партыйны сход вьжлад- 
чьшау г1стфака усебакова 
ацан1у пытанне навуковай 
працы, намец!у канкрэт- 
ныя шлях1 да новых ад- 
крыццяу у гал1не ricTa- 
рычных навук. Ён з’яв1у- 
ся важным кронам у ажыц- 
цяуленн! сацыял!стычных 
абавязацельствау, як!я на- 
мечаны у гонар Вялжага 
Кастрычнжа.

А. Церахов|'ч.

!Ы часта гаворым i спрачаемся аб тым, ц! падобны. — i накольк! падобны герой таго pi !н- шага л1таратурнага твора на чалавека у жыцщ. Але ui часта даводзщца каму-не- будзь з нас сустрэць чалавека у жыцщ, HKi б быу да здз1уляючага падобны на Л1- таратурнага героя, шбы сы- шоушага вам насустрач са знаёмых кн1жных старо- нак?

1мя У. I. Ленша. Не так дауно да ycix гэтых тыту- лау прыбав!уся яшчэ адзш — член-карэспандэнт Ака- ДэмП навук БССР. Я пра- чытау аб гэтым у газеце ужо пасля нашага знаём- ства i не паспеу пав!нша- заць прафесара Ваф1ЯДЗ]\ таму што ён да гэтага часу адправ1уся у адно са ceaix бязл!жх падарожжау.Упершыню я пачуу аб !м ад студэнтау-ф1з1кау, па-
КРЭДА ПРАФЕСАРА

llll!llllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll!!llllll!lllllllll!llli!llllllll!lllll. lillllllL’Нядауна мне давялося сустрэцца з TaKiM чалаве- кам, як1 у хв1л1ну поунай адкрытасщ прызнауся, што яго любг'мы герой — тэта...М1ж 1ншым, не будзем забягаць наперад. Чытачу i не без таго не складае аса- бл!вай цяжкасщ дазнацца, як1 увогуле не 3yciM  стандартны щэал выбрау для сябе / прафесар Ваф!ядзь Дарэчы, вось мы ужо i па- знаёмжзся з im : Уладз1М!р Гаурылав1ч Ваф!ядз1, док- тар ф!зжа-матэматычных навук, загадчык кафедры электраф!зж1 Беларускага дзяржаунага ун1верс1тэта
г *
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чуу нешта у гэтым родзе: «Наш Вафгядз! нейдзе ву- чыуся на завочным — зда- ецца, у Лешнградсщм yHi- верЛтэце, на ф1ласофсюм...»Я пайшоу да прафесара Ваф1ядз1, чакаючы убачыць паважанага вучонага, па- вольнага у рухах i словах, Tpoxi насмешл!вага, як усе «бацьк1 студэнцтва», як1Х любяць i пабайваюцца пер- шакурсн1к! i acnipaHTbi. А замест гэтага убачыу, ня- гледзячы на густую С1в1зну, чалавека вы- сокага росту i з юнац-
(Лрацяг на 2-ой стар.).

|  Г1СТОРЫ КАУ З А У С Ё Д Ы  АК РУЖ А Е Г1СТОРЫЯ. |
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ЦАЛ1НА У ФОТАЗДЫМКАХ
ГУМ А Н 1ТА РН Ы М  кд'рпусе eiciu,h вялт фота- 
стэнд, лепш кажучы, фотагазета, аутары. якой 
цалшнШ. На здымках, у падтэкстоуках i арты- 

,, кулах яны расказваюць, як гэтым летам працавалс 
» у казахстансюх стэпах. Прауда, паняцце «стэп» на- 
11 многа звуз1лася, бо студэнты-цал1ннш 3pa6i.Ai там 
11 вялшя пераутварэнш. Дз.е гуляу вецер, там стаяць 
11 жылыя дамы, жывёлагадоцчыя фермы, i усё гэта за 
11 працоуны семестр!
11 Фотагазета яскрава адлюстроувае жыццё i працу 
11 рамантыкау на цалшных будоулях.
II ...Вось загарэлыя хлопцы робяць саман, на другим 
11 фотаздымку —  кладка сцен з таго ж самага саману. 
11 У  час абедзенНага перапынку адпачьшаюць яны там, 
\1 дзе i працуюць. Але гэта не значыць, што 6ydni ix 
11 праходзяць толью на адной будоули Цалш нш  —  
11 окьщцярадасны народ, як1 умев пасля цяжкага пра- 
11 цоунага дня павесялщца, заняцца спортом, пайсщ у 
11 aocyi да мясцовых жыхароу. Усё гэта можна уба- 
11 чьщь на фотагазеце «Цалша-67».
Ц Ужо зараз перашакурсшю з захапленнем глядзяць 
11 на фотаздымы i дзеляцца ceaiui уражанням1. А пас- 
11 ля, адышоушы крыху у бок, думаюць, yi не паехаць 
Ц i iM на наступны. год у край рамантьш.
11 Важна адзначыць, што таюя фотогазеты вось ужо 
И некалью гадоу запар рэгулярна выходзяць на фы- 
11 факу, а у гэтым годзе яе стварьш сумесна цалшнш  
11 абодвух факультзтау—фыалаг1чнага i журналктьш. 
II Такую карысную справу патрэбна пераняць i удар- 
11 шкам трэцяга семестра шшых факультзтау ушвё'рЫ- 
11 тэта.
11_______ ____  П. ГЛЕБКА.
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29 верасня 1967 года. « Б Е Л А Р У С И  УН1ВЕРС1ТЭТ» 2 стар.

тжттгтя

Тан я В е р а б ’ёв а, член СН Т, н а д ае вя л ш ую  ува- гу  н а вуков а-даследч ы м  работам  п а xiMii. Я н а па- стаян н ы  удзельн ш  рэс- п у б л ш а н с ш х  i у се са ю з- н ы х сту д эн ц ш х  н авуко- в ы х  к ан ф ерэн ц ы й . С а 
CBaiMi дакладам1 вы сту п а л а у  вн у MHorix гара- д о у  KpaiHbi.Ф ота А. Кадзета.

У  калитэце камсамола адбылася пара
да камсоргау першых курсау. Сакратар 
камПэта М. Ц1ва расказау ш  аб тради
циях камсамола Б Д У ,  аб метадах i ха- 
рактары работы з моладдзю i галоуную 
увагу спиш у на тым, як лета падыйсц1 
да свята Вял'гкай Кастрычнщкай сацыя- 
л1стычнай рэвалюцьй. Н а нарадзе са 
ceaiMi думкам1 i прапановам'1 выстутл1 
камсорг) старейших курсау.

1мг ганарыцца ушверстэт
(Заканчэнне. Пачатак 

на 1-й стар.).К1м! агеньчыкам! у вачах.Асшарнты, яюм ён тлума- чыу нейкую звышразумную схему, судзячь; па усяму, не тольк! не пабайвалюя яго, а, наадварот, трымалР ся з iM настольш свабодна, што для пабочных тэта зда- валася амаль не фамшяр- насцю. На самай жа справе тэта была, вщавочна, проста непасрэднасць лю- дзей, з галавой увайшоу- шых у навуку, не стрыма- ная рамкам1 абсалютна ш- як1х умоунасцей. У тэты момант яны бьш роуным1 перад тварам яго вялжасш Навуковага Пошуку — ас- 
nipaHT i прафесар, i з ад- нолькавым правам на ад- крыццё ножны выстауляу свой довад, зус!м забыушы- ся аб «табел1 рангау», i якую б Hi было субардына- цыю. А кал1 усё было выяснена, ножны зноу стау сам!м сабой: прафесар — прафесарам, acnipaHT — асшрантам, i з нейкай аса- бл1вай пачц|'васцю, аб якой хвш ну назад нельга было i падазраваць, апаненты 
nauicHyai адзш аднаму ру- Ki, дамовтся аб наступнай сустрэчы. I у гэтай пачщва- сц! я пазнау новага для ся-

бе i, вшавочна, сапраудна- га Ваф1ядз1 — таго самага, (я аб гэтым дазнауся па- зней), як1, убачыушы свайго студэнта, яшчэ за дзесяць крокау здымае перад iM шляпу. Недалёюя студэнты за тэта л1чаць яго дз1ваком, разумныя бачаць у гэтым дз1вацтве праяуленне вы- шэйшай штэлжентнасцьРазмауляць з прафесарам аб яго асноунай рабоце — навуковай аказалася неча- кана цяжка. Аутар некаль- nix дзесяткау навуковых работ, ён адказваецца наз- ваць хоць бы адну з ix, з нейкай асабл1ва мяккай тактычнасцю даючы зразу- мець, што для паглыблення у гэтую галшу ф1з!к1 трэба мець спецыяльны пропуск. Але мой тактычны субясед- 
HiK, далшатна пераводзя- чы размову на другую тэ- му, неяк загадкава запра- шае мяне да свайго шсь- меннага стала.Прафесар дастау i выла- жыу перада мной мноства зашклёных яшчыкау з аку- ратна наколатым1 матылька- 
Mi ycix, як мне здалося, ат- радау, падатрадау • в1дау, як1я тольш шнуюць на зям- лй Пазней аказалася, што

не, не ycix, бо абсалютна усеабдымнай калекцьй па- куль што HixTO не мае. Затое у калекцьй прафе- сара Ваф!ядз1 прадастау- лен амаль увесь ма- тыльковы свет Еурапсйскай части! Саюза. Там, дзе не змог пабываць i паганяццаз сачком за дзшм матыльком сам прафесар (прауда, та- 
Kix куткоу — у рэспублщы, у крайшм выпадку — за- сталося не так ужо i мно- га), тэта робяць за Ваф1я- дз1 яго шматлМя вучш, яшя знаюць «хоббп> свайго настаунжа, — ад студэнтау да кандыдатау навук, адзш з HKix не палянавауся пры- слаць нейкага aca6aieara матылька нават з самага Сахалша.— Навошта вам, ф!зжу, гэтая б!ялапчная калек- цыя? — пацжав!уся я i па- чуу адказ, HKi 3fl3ieiy мяне сваёй нечаканай прастатой.— A xi6a тэта не ржава — ведаць, яюя матыльш жывуць на зямл!?Я зразумеу, што перада мной чалавек, для якога смага пазнання, !мкненне да адкрыццяу не змяншае i не можа зменшыцца шям-

Н А  П 0Л 1 К А Л Г
ВЕСЕЛА, ЯСНА

3 таго часу, Kani студэн 
ты першай трупы IV курса 
аддзялення рускай мовы i 
л1таратуры ф та л а п ч н а га  
ф акультэта  Bbiexani на 
уборку бульбы у калгас 
«Бальшав1к» Чэрвеньскага 
раёна, веска Д зе р уц ко е  
акунулася у новы ры тм .ж ы ц- 
ця. Кожны дзень вечарам-i 
л1юцца звоню я necHi, чуец- 
ца м узы ка , см ех, ж арты . 3 
лерш ага дня пры езду ажы- 
в1уся калгасны клуб . Яго 
аддал1 у распарадж энне 
студэнтам  адразу  ж , як 
тсль»1 яны пры ехаль На уся- 
к'| вышадак, пак1даючы 
MiHCK, студэнты  захапш1 з 
сабой рады ёлу . Такая за- 
страхоука ад см утку  аказа
лася прадбачл'1вай i карыс- 
най.

3  першых дзён  пацягну- 
лася да студэнтау  вясковая 
м оладзь , пажылыя калгас- 
нжь Горача палюбш1 па- 
сланцоу уш Б е р а тэта  школь- 
н i к i.

Д ы р эктар  мясцовай ш ко
лы нёяк паж артавау, эвяр- 
таючьися да нашых дзяучат- 
студэнтак :

—  Д обры м ! вы б удзец е  
педагогам !. П аглядзщ е , як 
л т н у ц ь  да вас ш кольнж ь

Заставайцеся хто-небудзь 
працаваць у нашай ш коле.

Вядом а, прапанова ня- 
дрэнная , але ж  наперадзе 
яшчэ два гады напружанай 
вучобы. Н аперадзе i больш 
с ур ’ёзная педагаг1чная прак- 
тыка, тэарэты чная падрых- 
тоука.

Калгасн1кам падабаецца 
у студэнтау  не тольк1 ве- 
сялосць, але i багаты я 
веды , яюя юнаю i дзяучаты  
стараю цца утрымл1ваць не 
тольк1 пры сабе , але i адда- 
ваць ix 'шшым. На пол1, у 
час абедзенага перапы нку, 
вечарам , у клубе , пасля ра
боты студэнтау  акруж аю ць 
калгаснмй, каб паслухаць 
новыя Еестк'| з газет i больш 
ш ы рокую  1нфармацыю на 
м1жнародныя тэм ы .

А ле xi6a  тольк1 адны 
танцы, necHi, пал1т1нфарма- 
цы! змагл1 б настолью  пад- 
няць аутары тэт нашых сту
дэнтау сярод  м ясцовага на- 
сельнщ тва? Не. Калгасн1к1 у 
асобе будучага 1нтэл1гента 

, убачыл! неш та боль- 
ш ае. Бо не слова студэнта , 
а яго дзейсная праца, дзе 
ён мож а праявщ ь сябе  з 
таго ui ж ш ага боку, могуць 
сказаць аб iM тое , чаго ён

заслугоувае  на самай спра
ве.

—  Да ваш ых студэнтау у 
наш им  калгасе  так яшчэ ж- 
хто не працавау, —  гаво- 
рыць брыгадз1р калгаса 
I. К. Н яборскь

Тэта, мабыць, i сапрауды 
так. Шчырым1 у працы сту
денты паказал! сябе адра
зу  ж . Кожны дзень 
ю бш ейнага года на кал- 
гасным пол! студэнты  ад- 
значаю ць перавыкананнем 
нормы . Зам ест 680 кг. буль
бы яны выб1раюць па 800— 
900 кг. Тэта дае магчымасць 
зарабляць каля 4 руб- 
лёу на працадзень. Д о б
ры пры клад у працы заусё- 
ды паказваю ць стараста 
трупы Г. Кукую к , парторг 
А . Ярм оленка, М. М арышч, 
I .  Капуцкая, Я. Дударэв1ч, 
Н. Гайдалёнак i мног!я iH- 
шыя.

Ш чаныя дн1 застал!ся да 
ад ’е зд у  у родны yHiBepci- 
тэт. На развН анне з калгас- 
HiKaMi студэнты  даюць кан- 
цэрт мастацкай самаадзей- 
насць

Ф1лалаг1чны ф акультэт 
б удзе  вНаць ceaix паслан- 
цоу горача i з пашанай.

К. ВЕРБ1Н.

Крое, прысвечаны елаунаму 50-годдзю Вял1кага Кастрычшка сёлета быу, як 
школ!, шасавым i  арган1заваным. Асабл1ва адказна да гэтага мерапрыемства па- 
дышл! nepmaKypcHiKi филалапчнага, ф!з1чнага i мнопх iumbix факультэтау.

Н А 3ДЫ МКУ: у час забегу на 3000 метрау.

Mi навуковым! ступеням! i тытулам1, што няма i не можа быць у ташх людзей нейкай вузкай спецыял!за- цьй, а ёсць адз!н усе- абдымам «шырок! проф1ль», 
як\ ахопл1вае усё акружаю- чае настольк!, накольш можа яго axaniub. «Хачу усё ведаць; альбо не, даклад- ней: «Хачу ведаць з кожным днём як мага больш», — вось, мне здаецца, жыццё- вае крэда прафесара ВафН ядзкДасягнуушы незвычайных глыб1нь у гал1не «сваёй на- ByKi» ф131к!, якую ён выб- рау справай жыцця, i напН саушы некальк1 дзесяткау навуковых работ, тэты чалавек — доктар навук, прафесар — гарыць жаданнем ведаць, як першаклаенж, упершыню адкрыушы бук- вар. Вядомая i увогуле да- статкова азбучная шцша, якую мы часта забываем у MiTycHi будняу, па-моему, школ! не перастае турба- ваць прафесара Ваф1ядзьНа шостым дзесятку га- доу ён раптам бярэцца за вывучэнне чэшекай мовы. Знаходзячыся неяк у навуковай камандз!роуцы у Гер- 
MaHii, прафесар Ваф1ядз! чы- тау лекцьн на нямецкай мо-

ве; ён валодае таксама анг- л1йскай i французскай. Ка- 
л\ б у сутках было сорак во- сем, а яшчэ лепш—дзевя- носта шэець гадзш замест дваццац! чатырох, прафесар дауно ужо стау бы лшгвП стам-пал!глотам, суднакан- структарам, астраномам... Цяжка нават перал1чыць усе захапленн! гэтага ча- лавека, ды i ui варта пера- л1чваць ix? Куды ц1кавей

заглянуць у б!яграф!ю Ва- ф!ядз1. Тады, у крайн!м выпадку, можна зразумець, «адкуль пайшло еемь» усё тое, што сёння так прыемна здз!уляе у прафесары яго навуковых калег i шматлН 
Kix знаёмых.У трыццатых гадах мала- ды Ваф!ядз! прыехау з пра- в!нцыяльнага Варонежа у Лешнград. Сц!плы чарцёж- HiK-канструктар вырашыу стаць астраф!зжам. Пасту- п1ушы на завочнае аддзя- ленне ф!змата Лен!нград- скага ушверштэта, ён адна-

часова уладкавауся на работу лабарантам у даслед- чы iHCTbiTyT. Працаваць у лабараторьй вядомагаакадэм1ка А. А . Лебедзева было щкавей, чым вучыцца, i таму за восем гадоу да пачатку вайны студэнт па- спеу «дасягнуць» тольк! да чацвёртага курса. Так i ат- рымалася, што кандыдац- кую дысертацыю Ваф1ядз1 a6apaHiy, не маючы нават

дыплома аб вышэйшай аду- кацы1, — выпадак, трэба сказаць, давол! рэдм у ri- сторы! прысуджэння навуковых ступеней.Калеп па лабараторьй прыпаднеай яму тады, у га- лодны i халодны ваенны год, кал1 увогуле было не да гумару, жартоуны альбом, дзе новы кандыдат навук быу паказан на першай старонцы у даспехах Дон- KixoTa. Тэты альбом з да- сц!иным вершаваным пры- свячэннем Уладз1м1р Гауры- лав!ч старанна беражэ як

I КРЭДА



29 верасня 1967 года. « Б Е Л А Р У С И ! УН1ВЕРС1ТЭТ» 3 стар.

К АЛ1 зайсщ у га- лоуны корпус Бе- ларускага ордэна Працоунага Чырвонага Сцяга дзяржаунага уш- верйтэта 1мя У. I. Лешна, то адразу можна убачыць вялтую Дошку гона- ру. Сярод мноства фа- таграфш — здымю тых, хто удастоен вышэйшай студэнтцкай увнагароды — Леншскай стыпендьп. За- служыць такую узнагаро- ду велми цяжка. Трэба правучыцца пяць семест- рау, не атрымаушы швод- най «чацвёрй». Кожны факультэт мае тольга ад- наго леншскага стыпенды- чята. Ёсць ён i на матэ- матычным факультэце. Тэта — Mixam Самусш....Я  убачыу мададога чалавека з адкрытым, па- юнацку светлым тварам; разумный, дапытл1выя во- чы глядзел1 скрозь шкло вял1шх акулярау.Мы пазнаёмШся. Слова за слова, i я даведауся пра цшавую i цярн1стую дарогу Mixama Самусша да яго любтмай навуга — матэматыш.Да вёсш Трасцяшца, што на Брэстчыне, дзе

Же Ш Н С Ш
:шшш. ■знаходз1лася школа, ад яго роднай вёсш было ш- ламетрау пяць. I па гэтай дарозе, да дробязей знаё- май яму, хадзгу Mima у школу. I тольк1 у стар- шых класах адчуу, з якой лёгкасцю пачал1 рашацца матэматычныя задачы. Можа «прачнууся» скрыты талент? Першым тэта зразумеу выкладчык ма- тэматык1. 3 ycix вучняу ён адразу вылучыу тале- нав1тага хлапчука. Талент — тэта той жа самы самародак: яго трэбазнайсщ i адшл1фаваць. Самародш шукае золата- шукальнш, а таленав!тых, здольных вучняу — выкладчык.I, зразумела, што кал1 Mima Самусш скончыу школу, для яго не было шшай дарог1, акрамя да- pori у матэматыку. Таму i паехау ён паступаць у Брэсцш педшстытут на матэматычны факультэт. Вельм1 добра здау усе прадметы. Заставалася фБ

ОДКУЛЬ РЗДКАЛЕП1 
РДСНАЧБАЮЦЦА

На улшу насценнай газеты «Х!мш» — органа 
партьшнай, камсамольскай i прафсаюзнай арга- 
шзацый xiMiHHara факультэта шмат добрых 
спрау. На аглядзе насценнага друку у гэтым 
годзе яна паднялася з перадапошняга месца, якое 
яна займала да гэтага, на трэцяе. Рэдактар «ХБ 
мша» Генадзь Кажушкоу змог згуртаваць вакол 
еябе выдатны калектыу рэдкалегп, сапраудных 
аматарау газетнай справы.

Выдатны прыклад зрабша рэдкалепя i цяпер. 
Яна першай ва утвереиэце выпусщла насценга- 
зету.

I. МЕЛЬНШ, 
студэнт.

АД РЭДАКЦЫ1:
Час вучобы бяжыць. Прайшоу месяц. У  вы- 

кладчыкау, студэнтау адказная пара—щзе напру- 
жаная падрыхтоука да сустрэчы 50-годдзя Савец- 
кай улады, вось-вось пачнуцца справаздачы i вы- 
бары у партыйных, камсамольсшх i прафсаюз- 
ных аргашзацыях, поуным ходам праходзяць се- 
мшарсшя занятк1, сустрэчы першакурсткау з 
nicbMenniKaMi i старэйшымг камушстам! i многае 
шшае.

Аднак, насценгазеты, да як!х мы так усе пры- 
BbiKjii, маучаць, i у гэтым маучангй адчуваецца 
нешта сумнае i трывожнае. 1дзеш па факультэту, 
глядз1ш, i усё, здаецца, нечага не хапае.

Пара, паважаныя рэдактары, прыступ!ць да 
справы. Выхаду насценгазеты чакае кожны сту
дэнт.

я т ы ш ш ш я в3iKa. I тут яго чакала не- прыемнасць.Цяпер Mima жартуе: «Двойку, якуго я забыуся пастав1ць-у назоунш дро- бу, паставш мне на экзамене». А  тады было ведьма крыудна. Але хлопец ■ хацеу вучыцца. I ён наступав у Брэсцкае педву- чыл1шча. Праз два гады Mixain заканчвае яго i па- чынае выкладаць у адной са школ Брэсцкай воб- ласцБА  праз год Mixam Са- MyciK стау вошам Савец- кай АрмИ. Тут жа устушу у партыю. I у apMii не забывау Mixam матэматыку. 3 радасцю узяуся ён весщ матэматычны гур- ток у падшэфнай школе. Займаючыся са cBaiMi вы- хаванцамц працуючы над сабой, Mixam марыу па- ступ1ць ва- ушверитэт. Зразумеу, што не можа ужо без матэматыш.Пасля дэмабШзацьй юнак стау студэнтам за- вочнага аддзлення матэ- матычнага факультэта Бе- ларускага дзяржаунага ушверштэта iMH У. I. Лен та.I зноу пачалося выкла- данне у школе. На гэты раз ужо у старшых класах. Мнопя з вас здз1вяц- иа: як тэта выкладанне такога складанага прадме-

та даверыл1 студэнту пер- шага курса?.. Можа вы i маеце рацьпо. Але успом- шце, як Аркадзь Гайдар у дваццаць тры гады ка- мандавау дыв131яй. Так, сапрауды, прышлося МБ xamy Самусшу ездзщь у райана i прасщь, каб дал1 яму Bec4i люб1мы прад- мет. I яму пайшл1 насуст- рач, дал1 месца выкладчы- ка матэматык1 у Люблян- скай школе. На маё пы- танне, щ цяжка было выкладаць, Mima адказау: «Не». I сапрауды, напэу- на, кал! чалавек займаец- ца люб1май справай, яму не можа быць цяжка,

KaMicapaM. А  зушм нядау- на Mixaifl стау членам партбюро.Але усё тэта было по- тьш. А  спачатку был! цяжшя нязвыклыя пасля такога доугага пера- пынку дн1 вучобы. Першая сеЛя здадзена на «выдатна». Цяпер тагах cecift ужо сем за яго пля- чыма. Але асабл1ва памятная яму пятая, адна з самых цяжшх. Пасля яе ён1 стау леншсгам стыпен- дыятам.На чацвёртым курсе у студэнтау - матэматыкау ужо адбылося размерка- ванне па спецыяльнасцях.
СТЫПЕНДЫЯТ

нават кал1 часам не хапае ведау i вопыту, кад! даво- дз1цца па начах прасе- джваць над KHlraMi.1ншае трывожыла Mi- ха!ла: вельм1 шмат часу займала выкладанне. Ды i веды, адчувау, был1 не тыя, я т я  можна было ат- рымаць, займаючыся на стацыянары. I яго мара ажыццявшася.Яшчэ не ведаючы як след адзш аднаго, юнак! i дзяучаты выбрал! Mirny старастам. I трэба ска- заць, што ён апраудау давер’е трупы. Ужо чаты- ры гады Mixaifl Саму- Л к—нязменны стараста. Кал1 ездзШ на цал1ну, атрад выбрау яго сва!м

Кожны выбрау найбольш цшавую для сябе галшу люб1май навую. Mima CaMyciK выбрау «Края- выя задачы».Мы гутарым з MiniaM у адной з ун1верс1тэцк1х аудыторый. I кал1 размо- ва датычыць матэматыш, Mima не можа спакойна уседзець на месцы. Ен па- дыходз1ць да дошк1 i упэу- нена даказвае той щ шшы факт пераканаучым1 дова- дам1, зразумелым! не толы-ti матэматыку.Неяк .тичыцца, што ма- тэматыка — навука сухая, больш таго, чыста тэарэ- тычная. Але тэта далёка не так. А  тэма «Краявыя

задачы», над якои пачау працаваць Mima, цесна звязана з практыкай. Яна неабходна i для знаход- жання формы крыла сама- лёта, i для будаун1цтва плац1ны...Усё тэта вельм1 щкава, i М1ха1л, як гавораць, з галавой паглыб1уся у работу. Кал1 ж курсавая работа яму удасца, «Краявыя задачы» стануць тэ- май яго дыпломнай работы. Таму многа гадзш праводз1ць М:ша CaMyciK у чытальных залах б1блБ ятэга; дома i нават на ву- л!цы не пак1дае яго у спа- Koi гэтая тэма.«Часу зус1м мала,— га- ворыць Mim a,— ледзь хапае для таго, каб усё паспець». А  паспець трэба многа: паглядзець па- спяховасць курса, пабы- ваць на пасяджэнш партбюро, выканаць задание на заутра,— наогул уся- го не перал!чыць. I ра- б1ць усё трэба так, як Mima прывык з дзящнства: з захапленнем, да канца.Мы выходз1м з ауды- торьп. Да М1шы падыхо- дзяць таварышы, просяць растлумачыць штосьщ. Ён ахвотна згаджаецца. Ён гпкому не адмауляе. Маг- чыма, тут прауляецца прывычка настаун!ка, маг- чыма, самому хочацца па- дзял1цца csaiMi ведам1, а хутчэй за усё, i тое, i другое. Так1 ужо ён чалавек, M ixam  CaMyciK, — ленш- сш стыпендыят.
В. ДОБКШ.

Старанна трэшруецца на спартыуных снарядах кандыдат у майстры Юра М1хайлоусга.Фота А . Кадзета.

1мг ганарыцца утверстэтсамую дарагую paaiKsira i прызнаецца, што Дон-Ki- хот — тэта i ёсць яго любимы герой.Можна здз!в1цца «нестан- дартнасц!» такога 1дэала, але, падумаушы добра, Варта прыняць тэта сур’ёзна. Прыгледзеушыся уважлБ ва, можна угадаць пад мяк- кай штэлйентнасцю мяцеж- ны дух Дон-KixoTa. Драу-

ляныя копЧ i ветраныя мельнщы тут, зразумела, 
3yciM  не прычым. Але, згадз1цеся, стаць кандыда- там навук без самага звы- чайнага дыплома вну; ры- хтуючы доктарскую дысер- тацыю, тольк1 заканчваць ушвератэцк1 курс; жыць у палатцы на ледзяным склоне Эльбруса, спрабуючы знайсщ доугахвалевае вы- праменьванне Сонца; на шостым дзесятку гадоу вы- вучаць чэшскую мову, га- няцца з сачком за матыль- кам1 i будаваць катамаран для падарожжау па Камса-

мольск1м возеры... згадзще- ся, усё тэта нешта гаворыць аб чалавечым характары.Каб глыбей пазнаць гэты не зус1м звычайны харак- тар, сяджу на лекцьп пра- фесара Ваф1ядз1, якую ён чытае студэнтам yH iB ep ci-  тэцкага ф1зфака. Я i раней прадбачыу, што чытаць лекцыю так; чалавек павь нен неяк па-асабл!ваму, пе- рад пачаткам лекцьп, пры-

знаюся, перасцерагауся: наурад ц1 што-небудзь зра- зумею, адна назва спецкурса чаго варта — «Ф1з1ка космаса»! Вщаць нешта ка- см1чна неабдымнае i KacMi4- на недасягальнае. Аднак прафесар так па-зямному бярэ анучку i так старанна, не спяшаючы выщрае ёю дошку, што мне з yciMi ма- iivii перасцярогам! проста не верыцца, што цяпер на гэтай дошцы з’явяцца як1я- небудзь недасягальныя ро- зуму формулы.1 сапрауды, на дошцы з’яуляюцца шяюя Hi фор

мулы, а 1мёны. 1о, Амаль- тэя, Еуропа, Калшпа, Га- н!мед. Тольк! у даным вы- падку гэта не персанажы старажытнагрэчаск1х тра- гедый, а спадарожнМ планеты Юп1тэра. 1х, аказваец- ца, усяго дванаццаць. I яшчэ, аказваецца, у момант праходжання ценю спада- рожнжа па паверхн! Юштэ- ра тэмпература у гэтым месцы не пашжаецца, як варта было чакаць па лоп- цы прадметау.Тольк! пасля таго, як мая рука пачынае выводз!ць у блакноце паузабытыя са школьных час1н значщ i 1ндэксы, абазначаючыя ды- яметры, масу, шчыльнасць, тэмпературу naeepxHi розных планет, я урэшце, зауважаю гэты блакнот, як! невядома чаму ляжыць у мяне на каленях, i пачынаю здз!уляцца, чаму тэта я рап- там прыняуся запшваць усе гэтыя наурад щ патрэб- ныя мне падрабязнасц). Але здз1уляцца доуга няма часу, трэба паспець зашсаць другую навшу: аказваецца, нешта падобнае вядомаму кольцу Сатурна, апаясвае, в!даць, i нашу Зямлю. I дзе-небудзь на далёкай аб- жытай планеце першаклас- шю-маршяне малююць Зям

лю у таюм выглядзе, як на матацыклах «1ж» паказан Сатурн.А тайная шчылша Kacci- Hi, а загадка адваротнага руху Урана вакол Сонца...Я выходз1у з лекцьп пра- фесара Ваф1ядз1, начыста забыушыся, што прыйшоу сюды па нейк1я мастацк!я дэтал1 да партрэта героя будучага нарысу. Маё фшалаг1чнае уяуленне заха- niaa касм!чная ф1з!ка. У воблаку толью што пачу- тых навуковых rinoT33 i загадав светабудовы плыу я па JleHiHCKiM праспекце, i у галаву лезл1 пытанш, хоць i не маючыя прамых адносш да тольк! што пра- слуханай лекцьп. А на са- май справе, чаму будова маленькай часцшга рэчы- ва — малекулы — так па- ражальна нагадвае будову галактычнай с!стэмы? I дзе ключ да загадю, зада- най чалавецтву яшчэ шфага- рыйцам!, якгя сцвярджал1, што у аснове будовы сусве- ту закладзен семярычны код? На самай справе, людз1 знаюць сем цудау свету, сем смяротных грахоу, сем уз- ростау чалавека, сем морау, сем дочак Атлана — Плеяд, сем узроуняу ада, сем та-

ноу музычнай гамы, сем ас- ноуных колерау спектра, сем дзён тыдня. Kaai гэта проста супадзенне, то як растлумачыць выключнае адкрыццё савецкага ф1з1ка I. П. Герловша, як| 3pa6iy тысячы pa3aiKayj звязаных з так званым1 элементарным! часц!нкам!, i самым здз!уляючым стала не тое, што элементарный часшии маюць складанейшую структуру, а тое, што у аснове структурнага раду гэтых ча- сц!нак Герлов!н убачыу за- ложаную усё тую ж сямёр- ку!Мы да усяго прывыкл!, мы шчаму не здз!уляемся— 
Hi зоркам, Hi загадкам, ягая тоупяцца навокал, ха- паючы нас за рукау. Мы ведаем усё : у той жа час вельм! мала. Адчуць гэта яшчэ раз мне дапамагла толью адна лекцыя — лек- цыя прафесара Ваф!ядзн I зноу, успам!наючы шмат- лЫя «xo66i» прафесара i звязваючы усё гэта з яго лекцыяй, я зразумеу: не, не павшна быць гранщ ча- лавечай зац1кауленасц!, ча- лавечай дапытл!васф перад загадкавым тварам яе вя- л!касц1 Прыроды. I усё, што служыць задавальненню гэ

тай дапытл!васщ,—разумна i варта глыбокай naeari. У тым л!ку калекцыян1ра- ванне матылькоу.Няхай хто-небудзь назаве гэта дз!вацтвам, донюхоц- твам ui яшчэ неяк. Для мяне, напрыклад, гэтае дз!вац- тва называецца смагай жыцця, смагай пазнання. I гэтаму дз!вацтву нельга не пазайздросцщь.На шчасце, i у двадцатым стагоддз! жывуць сярод нас Дон-KixoTbi. Час змян1у ix: замест недарэчных метал!ч- ных лат яны носяць лауса- навыя касцюмы i с1нтэтыч- ныя гальштук1, а бескарыс- наму штурму HiKOMy не патрэбных ветраных мель- Hiu аддаюць перавагу штурму мю-мезонау i Галактык — бясконца малога i бяс- конца вял1кага. I пры yciM пры гэтым неяк умеюць не забываць аб самых звычай- ных зямных матыльках, як\я пры усёй сваёй звычайнасф таксами ёсць цуд i таксами, па сутнасцц загадка Hi- чуць не меншая, чым бяс- концасць свету.Прынцыповыя, бескампра- м!сныя у сур’ёзным i незвы- чайныя у CBaix «xo66i», жывуць сярод нас Дон-Ki- хоты. Дякуй iM!А. КАРЭЛ1Н.
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Т АМ , две працавал1 нашчадш Арх1меда, стал падобны на суха,р. Дзша глядзщь ён на лян1вых вярблюдау, як бы молячы про.сщь:— Шць, пщь, шць... |Сорак восем гадоу назад гэтая «суш» была густа пал1та гарачым1 кро'плям1 мужных i адда- ных РадзЬме сэрцау. Вайль Рыгорав1ч Шм'ялёу, намеснш камандзгра ад- наго з эскадронау 25-й Ча.паеуокай дьшзП ,уопа- 
MiHae: «Bai шшП гарачыя. Нягледзячы на няроуныя сшы, ‘белажазак! был1 па- сечаны наомерць»...|Цяпер тут працуюць бе- ларусипя студэнты. Суровы, дзШ i гарачы стал не чака.у ix.
А ЛЕ 107 матэматы- кау трах атрадау 

1ВДУ 1мя У. I. Лейна высадзШся, выстраыпся

i вытрымалг Kponai Ура- лачКушумокага воднага канала ужо прасочваюдца прав створ галоунага жа- лезанбетоннага шлюза «Шман— 53». Вось-вось, дзевяць тысяч гектарау сухой зямл! нап’юццацерпкай уральскай вады. Хутка на алошшм вода- выпуску камандз1р «Эу- рыш» Рыгор Адамениавыводзщь надпил «Мат- фак БД У тмя У. I. Л ей на, 1967 год».
У С Ё  нараджалася заката сярод стэпу 1 сонца. Хлопцы зрэзу- мелц што без м1жат,рад- най камуны, без спецыял!- зацьц гм прыдзецда цяж- кавата. Знял1 лшншх зау- гасау, кухарау, дняваль- ных. На вакантныя месцы зал1чыл1 вольных лекта- рау i тянерважатых.У хлооцау з’ввтуся ба- дзёры настрой, упэуне-

насць у CBaix йлах, ceaix магчымасцях. Наладз1лася вытворчаоць. На аб’екты пайнип адборныя, комп- лексныя брыгады, у як!х прыжыуся паточны метад будаунщтва. Брыгады Mi- калая Дзядок i Вштара

Дубтча высякал! катлава- ны. Бетоншчьши брьвгад Эдзша Ц1хно i Валеры Бабщкага узял1 склада- ную арматуру , i ра1б!л1 «вочы» з бетоннай апра- вай.На дамбах Алег Галг H O iy cK i, Саша Пятрушэня, Валодзя Кандраценка вы-

водз1л1 аткосы. Марыя Ладуцька з Таняй Щшка- вай замазвал1 шчыллты у трубах 1 чытал1 «Хождение по мукам».Х Л О П Ц Ы  1 дзяуча- ты за 40 дзён выкЕ нул! 1900 м3 бетона

па дакладна разл1чанаму нагараванню. Вакол бла- к1тнай ленты канала вы- расла 67 вадавьшускау, 7 перагароджваючых i 10 прапуокных збудаванняу i адзш галоуны шлюз.Тэта i ёсць «Л1ман-53», H«i будуе зводны атрад матэматыкау ЕДУ. Той

Л1,ман, як1 бялее каля 67-га гарызонта.67 — тэта яшчэ i хут- касць машын, яюя вязуць «гарачы» бетон на апош- й  пункт. Не вьщ1снеш сйдометр да такой мя- жы, бетон засохне, а cyxi — лЬман не прымае. 67 — тэта стольй было опартыуных сустрэч 1 кан- ■цэртау з моладдзю акру- жаючых пасёлкау, тэта столыи было прачытана лекцый 1 такой колькасщ дзяцей был1 павязаны шя- неройя гальштукЕ1 Н А Р Э Ш Ц Е  67 — тэта 50 год Савецкай улады. Слауны юбЕ лей студэнты вырашыл! сустрэць здачай новага лЕ мана. На пабудову яго патрабавалася 35230 ча- лавекатадзш. Дзякуючы уведзанай с,пецыял1зацьп, байцы эводнага атрада «Эурыка» патрацШ уся- го 28 тысяч. Тэта 20% сэканомленага рабочага часу.Т ай  67 гарызонт. На тм па закону дзеяння i супрацьдзеяння працавала дружная сям'я матэматыкау, якая эмагла «абла- маць» яршыстасць галод- нага стэпу.Уральская вобласць.
А . КАДЗЕТ.

У. ВЯЛ1ЧКА.

а

НА ШЭСЦЬДЗЕСЯТ 
СЁМЫМ ГАРЫЗОНЦЕ

Л Ю Б  I  М Ы Н А С Т  A t  Н I  К I С Я  Б Р  А
На днях xiMiMHbi факуль- 

тэт вЫшавау свайго ветэ- 
рана, аднаго з самых люб|'- 
мых i г.аважаных членау 
навукова-выкладчыцкага ка- 
лектыву старшага вык- 
ладчыка кафедры неарга- 
н|чнай xiMii Л1дз|ю 1ванау- 
ну Мал|шэускую у сувяз! 
з пераходам на пенаю.

Сорак год сваей спаунай 
працоунай дзейнасц! Л|дз1я 
1ванауна аддала пачэснай 
справе навучання i выхаван- 
ня студэнцкай мопадз!, 
якая выбрала сваей спе- 
цыяльнасцю xiMiio.

3 года у год з першага 
дня кнавання нашага фа- 
культэта Лщз1я 1ванауна з

вял!к1м умением ; любоую 
прызвычайвала першакурс- 
HiKay да асноу х!м!чнай на- 
syKi, вучыла майстэрству 
х!м1чнага эксперыменту. 
На старэйшых курсах яна 
вучыла i методыцы выкла- 
дання xiMii, дапамагала вы- 
кладаць упершыню у жыц- 
ц| ypoKi у час педагаг!чнай 
практыкЬ Kipaeana дыплом- 
HbiMi работам!. 3 вялЫм 
тактам i з сапраудным! ма- 
цярынскЕм! клопатам! i ува- 
гай яна дапамагала мала- 
дым пачынаючым xiMiKaM 
пераадольваць свае дз!ця- 
чыя хваробы, ВЫХОДЗЕЦЬ 
пераможцам! у барацьбе з 
сустрэчным! цяжкасцям!, з 
няупэуненасию у сабе. Як 
HixTO 'шшы, яна прыцйгвапа

ciMnaTbii ceaix вучняу i ву- 
чанщ, яжя заусёды бачыл1 
у ёй не толью вопытнага 
настаун!ка, але i старэйша- 
га таварыша i сябра, з 
як!м можна падзял1цца i 
парадцца па кожнаму хва- 
люючаму пытанню. 3 со- 
цен вучняу, яюз прайшл! 
школу Л!дз!1 1ванауны, мно- 
пя цяпер з’яуляюцца вя- 
дучым! cynpai^oyHiKaMi на
шага факультэта, Ышых вну 
i навуковых устаноу рэспуб- 
л!к!. Яшчэ большая коль- 
касць выхаванцау паспяхо- 
ва працуе у школах i на 
прадпрыемствах. Усе яны 
з нязменнай цеплынёй i 
падзякай успам!каюць га
ды, праведзеныя пад Kipay- 
н!цтвам Л. I. Мал!шэускай.

Л1дз1ю 1ванауну ycnaMi- 
наюць i паважаюць не толь- 
Ki былыя яе студэнты, але 
i навуковыя cynpau,oyHiKi 
xiMi4Hara факультэта, яюм 
яна ахвотна дапамагала ра- 
б!ць першыя крок! на на- 
вуковай глебе. Знаходзя- 
чыся у гады Вял!кай Айчын- 
най вайны у эвакуацьм, Л!- 
дз1я 1ванауна самааддана 
працавала у вну i навуко
вых установах сярэднеаз!яц- 
Kix рэспубл!к. Вярнуушыся 
пасля у вызвалены MiHCK, 
яна прымапа самы дзейсны 
удзел у аднауленн! лабара- 
торый кафедры.

Шмат гадоу была Л!дз!я 
1ванауна бяззменным наз
начаем ушвератэцкай касы

узаемадапамогь была кура- 
тарам студэнцюх труп. Сц!п- 
лая, але ганаровая i сама- 
адданая праца ЛщзН 1ва- 
науны шмат разоу адзна- 
чалася падзякам: i грама- 
TaMi рэктарата. Савецк! 
урад узнагародз!у яе ме- 
даллю «За доблесную пра- 
цу у ВялЕкай Айчыннай 
вайне», Граматай Вярхоу- 
нага Савета БССР. Ушвер- 
ciT3L\Ki калектыу неаднара- 
зова Bbi6ipay яе CBaiM дэ- 
путатам у Кастрычн!цк! 
раённы Савет, i гэтае да- 
вер’е Лщз!я 1ванауна ап- 
раудала.

Прысутйыя на урачыстас- 
цях Hiflsii 1ванауны прарэк- 
тар Л. В. Валадзько, дэкан 
факультэта Ф. М- Капуцк!,

загадчык кафедры неарга- 
н1чнай xiMii В. В. Св!рыдау 
пад агульныя адабрэнж 
прысутных высока ацан!лГ 
шматгадовую плённую пра- 
цу i выказал! упэуненасць, 
што яна i надалей захавае 
непарыуныя сувяз! з yHi- 
верс!тэтам i будзе аказваць 
nacinbHyio дапамогу у пад- 
рыхтоуцы аысокаквал!ф>ка- 
ваных спецыял!стау.

Выказваем вялЕкае дзя- 
куй Л|дз11 1ванауне i жа- 
даем ёй floyrix гадоу жыц- 
ця, радасф i aca6icrara 
шчасця.
СТУДЭНТЫ, ПРАФЕСАР- 
СКА-ВЫКЛАДЧЫЦК1 КА
ЛЕКТЫУ Х1М1ЧНАГА Ф А 
КУЛЬТЭТА.

Д А  В Е Д А М А  
Р А Б О Т Ш К А ^

Н А В У К О В Ы Х  
I С Т У Д Э Н Т А ^

П РЫ М АЕЦ Ц А П А Д Ш СК А НА Ч АСО Ш С «Ф Ш АЛ АИ Ч Н Ы Я НАВУК1».
У часошсе друкуюцца 

артыкулы па важнейших 
праблемах л1таратура- 
знауства i л1нгв1стык1.

У  цэнтры у Bari заусёды 
знаходзяцца праблемы 
вывучэння структуры рус- 
кай мовы — яе фанеты- 
Ki, марфалоги, сштакс1су, 
словаутварэння i лекс1м, 
а таксама ысторьи i дыя- 
лекталогп гэтай мовы. 
Асвятляюцца пытанш вы
вучэння заходнееурапей- 
CKix i усходгнх моу.

Распрацоука новых ме- 
тадау вывучэння мовы, 
развщцё тэорьц савец- 

кага мовазнауства, кры- 
тычнае асведамленне во- 
пыту зарубежнай навуш 
— усё тэта з’яуялецца за
дачам! 4aconica, як!я ён 
пастаянна вырашае, публЬ 
куе найболын цшавыя 
выступленш вучоных па 
гэтых навуковых прабле
мах.

Часошс 1мкнецца ста- 
в1ць некаторыя актуаль
ный праблемы мовазнауст
ва, я т я  носяць дыскусш- 
ны характар, 1мкнучыся у 
спрэчках выявщь 1сщну.

У  мэтах знаёмства чы- 
тачоу з найболын важны- 
Mi работам! па мовазнау- 
ству, як!я выйшл! як у на- 
шай KpaiHe, так i за мя- 
жой, часошс рэгулярна 
друкуе водгук! ! рэцэнзп 
на гэтыя работы.

У  л!таратуразнаучых 
артикулах часотса у 
будучым годзе знойдуць 
адлюстраванне найбольш 
актуальныя пытанш са- 
вецкага л!таратуразнау- 
ства.

3 тэорьй л1таратуры 
будуць разглядадца праб
лемы творчага метаду i 
стылю, 'Заканамернасщ 

развщця л!таратурнага 
працэсу i л!таратурных

натраванняу, формы i 
зместу, вобраза аутара i 
апавядальнша i шшыя.

Частка артыкулау бу
дзе прыевечана пытанням 
ricTopbii рускай л!тарату- 
ры ад старажытнага пе- 
рыяду да сучаснай савец
кай л!таратуры, зместам 
ятх з’явщца вывучэнне 
!дэйна-ряастацк!х сувязей. 
праблематыш, паэтычнай 
своеасабл!васц! i месца 
анал!зуемага твора 4i 
шсьменшка у ricTopbii лЬ 
таратуры.

Значнае месца будзе 
удзелена у часошсе праб- 
лемам клас!чнай i сучас- 
кай прагрэс!унай зару
бежнай л!таратуры.

Рэгулярна будуць дру- 
кавацца таксама агляды 
артыкулау з часошсау: 
«Вопросы литературы», 
«Русская литература» i 
!ншых.
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