
=F ПРАЛЕТАРЫ1 УСІХ KPAIН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

Пазаўчора ў Маскве за- 
кончыў сваю работу чар- 
говы Пленум Цэнтраль- 
нага Камітэта КПСС.

Пленум1 аднадушна 
прыняў пастанову па 
дакладу Генеральнага 
сакратара ЦК КПСС Л. I. 
Брэжнева «Аб міжнарод- 
най дзейнасці ЦК КПСС 
пасля XXIV з’езда пар- 
тыі».

УНІВЕРСІТЭТ
ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА I ПРАФКОМА 
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«З’езд надае вялікае  
значэнне далейш ам у па- 
ляпш энню  дзейнасці дру- 
ку, радыё i тэлебачання. 
Парты йны я арганізацы і 
павінны  ўмела выкарьн  
стоўвац ь сродкі масавай  
інф армацы і і прапаган-  
ды, клапаціцца аб дзейс- 
насці і аператы ўнасц і іх  
работы, аб павы ш энні па- 
літы чнай загар то ўк і і 
м ай стэр ства  ж урналісц- 
к іх  1 п рапаганды сц кіх  
кадраў».

(3 Рэзалю цыі 
XXIV з ’езда КПСС).

Задачы, пастаўленыя 
XXIV з'ездам КПСС і ў 
прамове Л. I. Брэжнева 
на Усесаюзным злёце сту- 
дэнтаў, дакладна акрэс- 
леныя. A як іх лепш ра- 
шаць — аб гэтым ду- 
маюць цяпер камуністы. 
Вось чаму на партыйным 
сходзе журфака так го- 

I ^ >ача абмяркоўвалася ўда- 
' еканаленне навучальнага 
працэсу, выхаванне !дай
на загартаваных, шыро- 
ка адукаваных журналі- 
стаў — памочнікаў пар- 
тыі.

Выступаючы з дакла- 
дам, дэкан факультэта 
Р. В. Булацкі, дэлегат 
нядаўна прайшоўшага 
рэспубліканскага з'езда 
журналістаў прывёў ціка- 
выя факты і лічбы: жур- 
фак БДУ старэйшы за фа- 
культэты журналістыкі 
Маскоўскага і Ленінград- 
скага універсітэтаў. За 27 
год яго існавання адбыло- 
ся 24 выпускі, падрыхта- 
вана звыш 1400 спецыя- 
лістаў — работнікаў дру- 
ку, радыё, тэлебачання, 
выдавецтваў і інфарма- 
цыйных агенцтваў. Многія 
рэдакцыі газет амаль 
поўнасцю ўкамплектаваны 
выпускнікамі факультэта: 
у рэдакцыях «Звязды» іх
— 22, «Знамени юности»
— каля 20, «Чырвонай
змены» — 17, «Мінскай 
праўды» — 15, «Вячэр- 
няга Мінска» — 14,
«Сельской газеты» — 20,

«Гомельскай праўды» — 
13; на Беларускім радыё 
і тэлебачанні плённа пра- 
цуюць каля 90 выхаван- 
цаў факультэта. Значная 
частка пісьменнікаў і паэ- 
таў рэспублікі — выпуск- 
нікі журфака.

Ha факультэце склаўся 
вопытны калектыў вы- 
кладчыкаў, 16 з 22 ма- 
юць вучоныя ступені і

званні. За апошнія 5—6 
год асабліва актывізавала- 
ся навуковая праца ў rani
ne гісторыі, тэорыі і прак- 
тыкі партыйна-савецкага 
друку Беларусі, з’явіліся 
даследаванні, прысвеча- 
ныя публіцыстычнай спад- 
чыне У. I. Леніна і публі- 
цыстам ленінскай школы, 
беларускай стылістыцы і 
іншыя. Сур’ёзнымі праца- 
мі заявіла аб сабе сту- 
дэнцкае навуковае тава- 
рыства.

Аднак узровень сучас- 
нага жыцця, перспектывы 
ўсё ўзрастаючага наву- 
кова^тэхнічнага прагрэсу 
ва усіх галінах народнай 
гаспадаркі краіны прад’- 
яўляюць кожнаму новаму 
пакаленню выпускнікоў 
усё болын высокія патра- 
баванні. I аб гэтым гава- 
рылі дакладчык і высту- 
піўшыя ў спрэчках каму- 
ністы A. I. Раковіч, Я. Л. 
Бондарава, М. М. Клімко,

Б. В. Стральцоў, сакратар 
партбюро М. Е. Дастанка, 
студэнт А. Міхальчанка.

Цяпер усё больш акрэс- 
ліваецца неабходнасць 
спалучаць шырокую гу- 
манітарную адукацыю бу- 
дучых журналістаў з пэў- 
най спецыялізацыяй. Гэ- 
таму паслужаць новыя 
спецкурсы і спецсеміна- 
ры, выступленні перад

студэнтамі вядучых ву- 
чоных-фізікаў, хімікаў, 
біёлагаў з агляднымі лек- 
цыямі, знаёмства з асно- 
вамі навуковай арганіза- 
цыі працы, з вылічальнай 
тэхнікай.

Выказваліся думкі, мер- 
каванні, калі лепш уво- 
дзіць спецыялізацыю, па 
якіх галінах навукі пры- 
цягваць спецыялістаў, як 
рацыянальней арганіза- 
ваць вучэбную, вытвор- 
чую практыку, навуковую 
працу студэнтаў, каб яны 
садзейнічалі выпрацоўцы 
ў будучых работнікаў дру
ку журналісцкага майстэр
ства.

Асаблівая размова ад- 
былася аб выкладанні 
эканамічных дысцыплін. 
Выказан сур’ёзны папрок 
кафедры палітычнай эка- 
номіі універсітэта, якая 
адказны курс эканомікі

прамысловасці і сельскай 
гаспадаркі ўсклала на 
плечы аднаго выклад- 
чыка-пенсіянера. He ад- 
павядае задачам глыбокай 
філасофскай падрыхтоўкі 
будучых спецыялістаў і 
тое становішча, што на 
працягу раду год на жур- 
факу не чытаюць лекцый- 
ныя курсы вядучыя пра- 
фесары філасофскіх ка

федр, кафедры навуковага 
камунізму.

— На Усесаюзным сту- 
дэнцкім злёце, у прамове 
П. М. Машэрава на з’ез- 
дзе журналістаў, — пад- 
крэсліў сакратар партбю
ро М. Е. Дастанка, — 
асаблівая ўвага звернута 
на ідэйную загартоўку мо- 
ладзі. Гэта прама адно- 
сіцца да нашага факуль
тэта, бо журналіст—ідэй- 
ны баец і памочнік партыі. 
I наша задача — зрабіць 
усё для таго, каб вы- 
пускнікі факультэта поў- 
насцю адпавядалі свайму 
высокаму прызішчзнню. 
Трэба думаць ужо аб 
тым, што цяперашнія пер- 
шакурснікі будуць праца- 
ваць у 1980 годзе, і рых- 
таваць іх да гэтага, клапа- 
ціцца аб узроўні ведаў, 
кругаглядзе, па магчымас- 
ці ранняй спецыялізацыі.

Камуністы факультэта 
прааналізавалі, як выка- 
рыстоўваюцца магчымасці 
спецыялізацыі, вучэбнай 
і вытворчай практыкі, на
вуковай працы. Гаварылі 
і аб тым, што перашкад- 
жае паспяховай рабоце: 
недахоп выкладчыкаў, ву- 
чэбных плошчаў, добра аб- 
сталяваных кабінетаў і 
г. д.

Востра стаяла пытанне 
аб дысцыпліне 1 паспя- 
ховасці студэнтаў, аб ад- 
казнасці камуністаў і кам- 
самольцаў за якасць ведаў 
і прафесіянальную пад- 
рыхтоўку да работы ў 
друку, на тэлебачанні, ра
дыё.

У прынятай пастанове 
прапанавана: арганізаваць 
для студэнтаў чытанне 
лекцый аб навейшых да- 
Сягненнях прыродазнаў- 
чых навук; дабіцца тако- 
га становішча, каб студэн- 
ты супрацоўнічалі з рэ- 
дакцыямі газет, радыё i 
тэлебачання на працягу 
ўсіх год навучання; з мэ- 
тай далейшай спецыялі- 
зацыі навучання распра- 
цаваць новыя спецкурсы i 
спецсемінары; кафедрам 
факультэта больш актыў- 
на ўздзейнічаць на паляп- 
шэнне вучэбна-выхаваўчай 
работы сярод студэнтаў; 
камітэту камсамола фа
культэта падрыхтаваць i 
правесці курсавыя камса- 
мольскія сходы, на якіх 
абмеркаваць задачы, вы- 
нікаючыя з прамовы Ге
неральнага сакратара ЦК 
КПСС Л. I. Брэжнева на 
Усесаюзным злёце сту- 
дэнтаў i матэрыялаў IV 
з’езда журналістаў БССР.

А. АЛЕНІЧ.

КАЮЧЫ 
ДА ПОСПЕХУ

Зраб іць  камсамоль- 
скае  ж ы ццё цікавым i 
паўнакроўны м  —  задача 
нялёгкая . А д р азу  яе не 
выраш ыш . Тут патрэбна 
доўгая і карпатлівая 
праца, настойлівая вучо- 
ба акты ву.

207 чалавек прысутні- 
чала на сем інары  камса- 
м ольскага акты ву, што 
праводзіўся на ф ізф а к у . 
Размова вялася па мно- 
г iX пытаннях: ар гработа, 
Л ен інскі зал ік , ш эф ская 
работа, м астацкая сама- 
дзейнасць.

Вельм і слуш ны м і з ’я- 
в іл іся заўвагі намесніка 
сакратара кам ітэта кам- 
сам олэ С яр гея  Блінова 
аб правядзенні Ленінска- 
га зал іку . «М енш фар- 
м ал ізм у , больш творча- 
сці» —  вось асноўная 
дум ка яго выступления. 
С яргей  гаварыў, што мо- 
жа зраб іць кожная тру
па, каб Л ен інскі залік  
прайш оў з максімальнай 
аддачай для кожнага. 
У зяц ь , напры клад, ш эф- 
скую  работу. Часта яна 
абм яж оўваецца збіран- 
нем кн іг для сельск іх  
ш кол. А  мож на ж  столь- 
кі зр аб іц ь : і кабінеты  
абсталяваць у ш колах, i 
важ атых назначыць, і 
выкладаць на грамад- 
ск іх  падры хтоўчы х кур 
сах, і інш ае.

У  зале сяд зел і сакра- 
тары  кам сам ольскіх ар- 
ганізацы й труп, патокаў, 
члены курсавы х бю ро, а 
з тры буны  з імі па-ся- 
броўску  гутары лі іх ста- 
рэйш ы я, больш вопыт- 
ныя тавары ш ы.

То льк і, здаецца, не ўсё  
атры м алася добра.
Ш тампаваныя ф р азы  не- 
каторы х аратараў, часам 
нейкі гул у зале пераш- 
кадж алі сапраўды  шчы- 
рай гутарцы  на працягу 
ўсяго  сем інара . Значыць, 
трэба дум аць яшчэ і 
яшчэ. Знаходзіць  нейкія 
клю чы кі ўзаем най шчы- 
расц і. A  галоўнае —  пра- 
водзіць  вучобу актыву 
часцей.

П. ДРУЗЕВА.

-----------------------т , г » Р  ЖЫЦЦЁ

Г А Л О Ў Н А Е - П А Л І Т Ы Ч Н А Я  
З А Г А Р Т О Ў К А  I МАЙСТЭРСТВА

Кожны студэнцкі дзень насычан напружанай працай. Экзаменацый- 
ная сесія зусім блізка, і аб гэтым не забываюць ні студэнты, ні выклад- 
чыкі. Клопат ва ўсіх адзін— лепш выкарыстаць час, які яшчэ застаўся. 
Больш актыўна праходзяць семінары. Старанна працуюць студэнты на 
практычных занятках.

НА ЗДЫМКАХ: першакурснікі аддзялення радыёфізікі выконваюць лабараторныя 
работы na механіцы. У цэнтры — выкладчык Г. М. БЛІНКОУ правярае вынікі пра
цы студэнтау.

Ф ота Д. Чаховіча.
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HA БІЯФАКУ

УРОК ПАТРЫЯТЫЗМУ
Напярэдадні Дня ракетных войск і артылерыі перад 

студэнтамі Il курса біяфака выступіў генерал-маёр у 
адстаўцы Герой Савецкага Саюза А. В. Кірсанаў. Ён 
расказаў аб слаўных подзвігах савецкага народа ў гады 
грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў.

Р А ША Е  А К А Д Э М Ш І С І Я
—  Найбольш арганізавана 

ў нашым кам ітэце камсамо- 
ла працуе акадэм ічны  сек- 
тар ( —  гаворыць камсамоль- 
скі важак б іялагічнага фа- 
культэта Вольга Н ясю к. —  I 
тэта не д зіўна , бо кожны 
кам сам олец  р азум ев , што 
яго галоўная задача —  доб
ра вучыцца.

На ф акультэц е  створана 
акадэм ічная кам іс ія , у  якую  
ўвайш лі к ір аўн ік і акадэм ка- 
м ісій  кур саў . Узначап іла яе 
студэнтка IV  курса Тамара 
Г ол ік .

—  Вопыт падказвае , —  
гаворыць Там ара, —  што, 
як прав іла , студэнт, які рэ- 
гулярна наведвае занятк і, 
мае станоўчыя вынікі i на 
экзам енах . Там у акадэм іч- 
ная кам іс ія  рэгуляр на , 2— 3 
разы ў ты дзен ь , правярае 
наведванне лекцы й. С тудэн- 
таў, у  як іх  ш м ат пропускаў, 
вы кл ікаем  на пасяджэнні 
кам ітэта кам сам ола. На ад- 
ным з так іх  пасядж энняў 
было вы яўлена, што асаблі- 
ва часта прапускаю ць лек-

цыі, як hi д зіўна , перша- 
кур сн ік і.

Кож нам у з паруш альнікаў 
вучэбнай дысцыпліны  мы 
выносім  строгав  папярэд- 
ж анне, а некаторыя трапля- 
юць і ў «Кам сам ольскі пра- 
ж эктар ». А крам я таго , выні- 
кі праверак знаходзяць свае 
адлю страванне ў інфарм а- 
цыйных бю летэнях.

Ц япер у плане работы 
акадэм ічнага сектара —  пра- 
верыць падры хтоўку  сту- 
дэнтаў да сем інараў па гра- 
м адск іх  ды сцы плінах і ўм о- 
вы такой падры хтоўкі да за- 
няткаў у інтэрнаце. Намеча- 
на таксам а арган ізаваць су- 
стрэчы студэнтаў  Ii курса з 
вы кладчы кам і каф ед р  па 
пытанню спецы ял ізацы і, су- 
стрэчы выдатн ікаў-старш а- 
кур сн ікаў ca студэнтам і пер- 
шага курса . А кадэм ічны  
сектар  працягвае сваю  тра- 
дыцыю  —  прым ае ўд зел  у 
рабоце стыпендыяльнай ка- 
м іс іі.

В. РАКіЦКІ 
студэнт,

Старшы выкладчык 
кафедры фізічнай геаг- 
рафіі зарубежных краін 
Валерый Антонавіч Ka- 
лечыц праводзіць прак- 
тычныя заняткі па геа- 
марфалогіі ў студэнтаў 
II курса геафака.

Фота Д. ЧАХОВІЧА.

Ф І Л Ф А К — С Е Л Ь  C K  А Й
Даўно сябруюць фіпфа- 

каўцы з сельскімі школьні- 
камі: прыязджаюць да іх з 
лекцыямі, выступаюць з кан- 
цэртамі, прывозяць кнігі 
для бібліятэкі. Вось і ця
пер філолагі збіраюцца ў 
чарговую паездку ў Hasa- 
вёскаўскую школу Стаўб- 
цоўскага раёна. Там яны 
ўжо неаднойчы пабызалі з

агітбрыгадай. На тэты раз 
студэнты падрыхтавалі для 
сваіх падшэфных тэматычны 
вечар, прысвечаны Сяргею 
Ясеніну.

— У гэтай школе, — гаво
рыць Тамара Савіч, студэнт
ка Il курса беларускага ад- 
дзялення, адказная за шэф- 
скую работу філфака, — мы 
праводзім самую разнастай-

ную работу: чытаем лекцыі 
аб універсітэце, бліжэй па- 
знаёмілі вучняў з сучаснай 
літаратурай, перадалі кнігі 
беларускіх пісьменнікаў і 
паэтаў.

Шэфства студэнтаў аказ- 
вае немалую дапамогу пе
дагогам у выхаванні дзя- 
цей, пашырае кругагляд

школьнікаў. Але не меншая 
карысць і для саміх студэн- 
таў, бо яны — будучыя на- 
стаўнікі. Наведванне ўрокаў, 
работа з вучнямі прывіва- 
юць любоў да прафесіі, 
выпрацоўваюць патрэбныя 
навыкі.

У. РУБАНАЎ, 
студэнт.

НЕ СПЫНЯЦЦА НА ДАСЯГНУТЫМ НА КАФЕДРАХ I V 
ЛАБАРАТОРЫЯХ

Кафедра крымівадьнага 
права дасяпіула пэўных по- 
спехаў у арганізацыі вучэб- 
на-метадычнай, навуковай і 
выхаваўчай работы, што 
было адзначана пры падвя- 
дзенні вынікаў сацыялістыч- 
наг-а спаборніцтва — калек- 
тыў узнагароджан Ганаро- 
ваіі граматан рэктарата, 
парткома і мясцкома уні- 
версітэта. Многія работнікі 
кафедры атрымалі ўзнага- 
роды ў сувязі з 50-годдзем 
БДУ.

Прафесарска-выкладчыцкі 
ёастаў кафедры ўдзяляе вя- 
Лікую ўвагу падрыхтоўцы 
падручнікаў і вучэбных да- 
паможнікаў. Нядаўна вый- 
шла з друку кніга «Крымі- 
налытае права БССР. Част- 
ка Асаблівая» аб'ёмам 26 
друкаваных аркушаў. У трэ- 
цім квартале будучага года 
выйдзе ў свет падручнік 
«Крымінальнае права
БССР. Частка Агульная». 
аб’ёмам 29 друкаваных ар- 
кушаў. Раней такога роду 
вучэбная літаратура па кры- 
мінальнаму праву ў нашай 
рэспубліцы не выдавалася. 
Гэта, па сутнасці, першы во
пыт выдання падручніка па 
крымінальнаму праву пры- 
мяняльна да заканадаўства 
і судовай практыкі саюзнай 
рэспублікі без дапамогі ву- 
чоных з іншых рэспублік. 
Выданне кафедрамі юры- 
дычнага факультэта БДУ 
такіх падручнікаў па роз
ных галінах юрыдычных ве- 
даў (крымінальнаму працэ- 
су, судовай псіхалогіі, су
довай фатаграфіі і інш.) — 
заканамервая з ’ява, адно 
са сведчанняў няўхільнага 
росту навукова-педагагічна- 
га майстэрства вучоных, 
якія прадстаўляюць цяпер 
адзін з буйнейшых навуко- 
вых калектываў краіны. Ha 
факультэце працуюць 11 
дактароў і прафеаараў, 34 

* кандыдаты навук і дацэн- 
ты.
i m i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i u i i i

Вялікую дапамогу еудо- 
ва-пракурорскім работнікам 
і студэнтам аказвае пад- 
рыхтаваны членам! кафед
ры крымінальнага права 
Камеитарып да Крыміналь- 
нага кодэксу Беларускай 
ССР, які ўжо вытрымаў 
тры выданні.

Прафесарам I. I. Гарэлі- 
кам і аспірантам А. В. 
Шыбко складзена біблі- 
яграфія літарагуры па кры- 
мінальнаму праву, выда- 
дзенай у БССР у 1919— 
1945 гадах. Раней падобная 
работа ў рэспубліцы не 
праводзілася.

Падрыхтаваны i выдадзе- 
ны на ратапрынце планы 
вучэбных заняткаў па кры- 
мінальнаму праву i судовай 
статыстыцы для ўсіх кур- 
саў дзённага i вячэрняга 
аддзяленняў на ўвесь на- 
вучальны год. Распрацава- 
ны і іразасланы студэнтам 
юрыдычнага аддзялення за- 
вочнага факультэта мета- 
дычныя пісьмы .аб недахо- 
пах курсавых i кантрольных 
работ, што, несумненпа, са- 
дзейнічала павышэнню
якаоці студэнцкіх работ. 
Сіламі студэнтаў пад кіраў- 
ніцтвам выкладчыкаў пад- 
рыхтавана 20 наглядных 
дапаможнікаў піа крымі- 
нальнаму праву.

У 1966—1971 гадах члена- 
мі кафедры зроблена 17 да- 
кладаў на міжвузаўскіх, 
рэспубліканскіх і універсі- 
тэцкіх навуковых канферэн- 
цыях (у Львове, Адэсе, Ma- 
скве, Варонежы, Харкаве 1 
Мінску). У тыя ж гады вы- 
кладчыкамі і аспірантіамі 
кафедры выдадзена 4 мана- 
графіі (аўтарьт I. I. Гарэ- 
лік. В. Ц. Калмыкоў, Е. В. 
Кічыгіна, I. С. Цішкевіч) і 
ў сааўтарстве 8 вялікіх ка- 
лектыўных работ (аўтары 
I. I. Гарэлік, П. А. Дуба- 
вец, В. Ц. Калмыкоў, М. Н. 
Меркушаў, I. С. Цішкевіч, 
В. А. Шкурко), апублікава- 
на 60 артыкулаў у навуко

вых зборніках і часопісах, а 
таксама многа артыкулаў 
на прававыя тэмы ў Бела
рускай Савецкап Энцыкла- 
педыі. П. А. Дубаўцу і мне 
давялося выступіць у за- 
межных выданнях.

Сярод кавуновых работ, 
апублікаваных членамі ка
федры ў 1971 годзе, асабліва 
неабходна выдзеліць мана- 
графію прафесара I. I. Га- 
рэліка «Прававыя аспекты 
перасадкі органаў і тканей», 
выпушчаную мясповым вы- 
давецтвам «Вышэйшая шко
ла». Гэта кніга, а таксама 
апублікаваныя яе аўтарам 
артыкулы па той жа тэме V 
галоўным юрыдычным часо- 
nice краіны «Савецкая дзяр- 
жава і права», несумненна, 
зацікавяць савецкіх і за- 
межных вучоных —• юрыс- 
таў і медыкаў, паколькі ў 
гэтых публікацыях дасле- 
дуюцца мала распрацава- 
пыя нашай навукай права
выя праблемы, звязаныя з 
кавуновым прагрэсам у . та
кой важнай галіне, як ме- 
дыцына.

Вялікая роля членаў ка
федры і ў выхаванні сту- 
дэнтаў. Усе яны неаднара- 
зова выбіраліся ў састаў 
парткома і мясцкома уні- 
версітэта, партыйнага і 
прафоаюзнага бюро факуль
тэта, абкома прафсаюза. У 
цяперашні час тры члены 
кафедры ўваходзяць у са- 
стаў партбюро, тры з ’яў- 
ляюцца куратарамі вучэб
ных труп. Усе маюць па- 
стаянныя грамадскія дару- 
чэнні. Пытанні выхаваўчай 
работы неаднаразова аб- 
мяркоўваліся на пасяджэн- 
нях кафедры. Выкладчыкі 
рэгулярна выступаюць з 
лекцыямі на палітычныя і 
прававыя тэмы перад ра- 
ботнікамі судова-пракурор- 
скіх органаў, дзяржаўных 
устаноў, слухачамі грамад- 
скіх універсітэтаў савецка
га заканадаўства і насель- 
нііцтвам. Толькі ў мінулым

навучальным годзе прачыта- 
на 54 лекцыі. Найбольш ак- 
тыўны ўдзел у гэтай рабо
це прымае ст. выкладчык 
А. А. Прымачонак. Eu не 
толькі сам вельмі часта выс
тупав з лекцыямі, але i 
далучае да гэтай работы 
найбольш . паспяваючых 
студэмтаў, аказваіочы ім не- 
абходную дапамогу. На 
працягу 1970-71 навучаль- 
нага года А. А. Прымачонак 
лрачытаў 25 лекцый, а за 
два месяцы гэтага навучаль- 
нага года.—7 лекцый для 
населыііцтва і вучняў ста- 
рэйшых класаў сярэдніх 
школ Мінска і іншых гара- 
доў ірэопублікі. Прачытаўшы 
студэнтам V курса дзённага 
аддзялення юрыдычнага 
факультэта 20-гадзінны 
спецкурс «Праблемы папя- 
рэджання злачынстваў не- 
паўналетніх», А. А. Прыма.- 
чонак падабраў з ліку сту- 
дэнтау 39 найбольш пад- 
рыхтаваных таварышаў, на
дежным чынам ix пракан- 
сультаваў і арганізаваў чы- 
танне імі лекцый у 7—10-х 
класах дзевя.ці сярэдніх 
школ Мінска па дзвюх тэ- 
мах: «Адказнасць непаў- 
налетніх па Крымінальна- 
му Кодэксу БССР» i «Ба- 
рацьба са злачыннаацю не- 
паўналетніх у СССР». Усяго 
прачытана 43 лекцыі, аб 
якіх атрыманы добрыя вод- 
гукі. Па гэтай тэматыцы 
А. А. Прымачонкам падрых- 
тавана метадычная распра- 
цоўка для лектараў.

Кафедра мае намер і ў 
далейшым прыцягваць иай- 
больш актыўных членаў на
вуковых гурткоў па крымі- 
нальнаму праву (ix пры ка
федры два) для чытання 
лекцый насельніцтву і вуч- 
ням. Маладыя лектары ат- 
рымаюць неабходную ме- 
тадычную дапамогу: вык
ладчык! прачытаюць для ix 
інструктыўныя даклады, бу- 
дуць выдадзены па лініі 
таварыства «Веды» прык-

ладныя тэксты лекцый i г.д. 
Уяуляещца. мэтазгодным з 
удзелам іншых кафедр 
юрыдычнага факультэта ар- 
ганізаваць у Мінску паста- 
янна дзейнічаючы лекторын 
па пытаннях права для вуч- 
няў старэйшых класаў ся- 
рэдніх школ, прычым для 
чытання лекцый па загадзя 
складзенай i абмеркаванай 
тэматыцы пажадана далу- 
чаць не толькі навуковых 
работнікаў, але і суддзяў, 
пракурораў, супрацоўнікаў 
органаў МУС, следчых, ад- 
вакатаў.

Члены кафедры падтрым- 
ліваюць цесную сувязь з 
практыкап, выконваючы 
абавязкі народных засяда- 
целяў абласнога суда (I. I. 
Гарэлік), народных судоў 
(П. А. Дубавец, О. Л. 
Прудйічэнка), членаў наву- 
кова-кансультатыЎнага са- 
вета пры Вярхоўным судзе 
БССР (I. I. Гарэлік, М. Н. 
Меркушаў, I. С. Цішкевіч, 
В. А, Шкурко), савета па 
вывучэнню прычын злачын- 
насці і распрацоўцы мер 
па яе папярэджанні пры 
УУС Мінгарвыканкома 
(А. А. Прымачонак). Вучо- 

ныя ўдзельнічаюць у пад- 
ры.хтоўцы і абмеркаванні 
праектаў законаў і кірую- 
чых пастаноў пленумаў Вяр- 
хоўных Судоў СССР і 
БССР.

Такія асноўныя паказчыкі 
работы кафедры. Але ёй 
яшчэ неабходна многае зра- 
біць для далейшага паляп- 
шэння вучэбна-метадычнай, 
навуковай' і выхаваўчай 
работы. Ужо распача.та ра
бота на падрыхтоўцы ра
зам з іншымі заіцікаўлены- 
імі ведамствамі Каментарыя 
да нядаўна прынятага Пап- 
раўча-працоўнага кодэк
су БССР. Завяршаецца пад- 
рыхтоўка зборніка артыку- 
лаў «Развіццё крымінальна- 
га права ў Беларускай 
ССР». Працягваецца выву- 
чэнне гісторыі развіцця

крымінальнага заканадаў- 
ства БССР і практыкі яго 
прымянення (па гэтай тэма
тыцы ўжо маецца пекалькі 
публікацый). Будуць выда
дзены навукова-папулярныя 
брашуры па крымінальнаму 
праву для насельніцтва. 
Добра было б разам з 1н- 
шымі кафедрамі, работні- 
камі МЮ БССР і філола- 
гамі пачаць карпатлівую, 
але вельмі важную працу 
па падрыхтоўцы руска-бе- 
ларускага і беларуска-рус- 
кага юрыдычнага слоўніка.

У цяперашні час работ
ниц кафедры, натхнёныя 
прывітаннем ЦК КПБ, Прэ- 
зідыума Вярхоўнага Савета 
БССР і Савета Міністраў 
рэспублікі калектыву БДУ ў 
сувязі з 50-годдзем з дня 
заснавання універсітэта, 
прыкладаюць усе намаган- 
ні для таго, каб дабіціца да
лейшага паглыблення ведаў 
студэнтаў, выхавання іх у 
духу камунізму. Своечасова 
распачата падрыхтоўка да 
з і мо в а й экз а мен ацы й н ай
сесіі. У прыватнасці, у пла
ны бягучых семінарскі.х за- 
няткаў разам з новым ма- 
тэрыялам уключаюцца за
даны! на паўтарэнне прой- 
дзеных тэм, праводзяцца 
кантролыіыя пісьмовыя ра
боты і калёквіумы па най
больш складаных і цяж- 
кіх для засваення прабде- 
мах вучэбных дысцыплін, 
актывізуецца навуковая 
праца студэнтаў.

Першае меоца па паспяхо- 
васці ва універсітэце да 
многага абавязвае ўсе ка
федры юрфака. Наперадзе 
ўпартая, цяжкая, але выса- 
кародйая праца. Есць усе 
падставы спадзявацца, што 
прафесарска - выкладчыцкі 
калектыў юрыдычнага фа
культэта паспяхова спра- 
віцца з пастаўленымі перад 
ім задачамі.

I. ЦІШКЕВІЧ, 
загадчык кафедры
крымінальнага права.

ВІТАМІН
П А С П Я -
Х О В А С Ц І

Рабят тут усё захоплівае. 
1 аўдыторыі, шырокія, пра- 
сторныя, светлыя, і сту
дэнты з розных краін, і сам 
універсітэт, пра які так мно- 
га чулі яны — вучні Апеч- 
каўскай васьмігодкі Стаў- 
бцоўскага раёна. Тры гады 
прайшло з той пары, як ка- 
лектыў гістарычнага факуль
тэта ўзяў шэфства над гэтай 
школай. Многа разоў за тэ
ты час студэнты пабывалі ў 
калгасе, на тэрыторыі яко-

га знаходзіцца школа. А ця
пер 26 лепшых вучняў 4—8 
класаў школы — госці уні- 
версітэта. Разам са студэнт- 
камі Вольгай Данільчан- 
ка і Лідай Аборынай яны 
крочаць па універсітэту. Pa- 
бятам цікава паглядзець і 
выстаўку, прыевечаную юбі- 
лею БДУ, і экспанаты гіста- 
рычнага музея, пра якія ці- 
кава расказвае загадчык му
зея В. Р; Рудкін. Шмат 
уражанняў засталося ад на-

ведання выстаўкі прыбораў, 
што была адкрыта на фізіч- 
ным факультэце, і ад суст- 
рэчы з заслужаным дзеячом 
навукі і тэхнікі БССР, за- 
гадчыкам кафедры электра- 
фізікі Уладзімірам Гаўрыла- 
вічам Вафіядзі.

— Мне спадабалася ва 
універсітэце ўсё, — расказ
вае Наташа Яфімава, вуча- 
ніца 7 кл.аса. — Столькі но- 
вага, ціка-вага я ўбачыла. 
Калі окончу школу, абавяз-

кова буду паступаць сюды.
— Здзіўляюча прыгожыя 

будынкі універсітэта, — га
ворыць Ніна Конюх, сакра- 
тар камсамольскай арганіза- 
цыі, вучаніца 8 класа, •— Я 
зайздрошчу тым, хто ву
чыцца ў гэтай навучальнай 
установе.

Уражанняў у рабят шмат. 
Магчыма, праз некалькі год 
яны зменяць у аўдыторыях 
сваіх старэйшых сяброў, 
братоў, сясцёр і самі пой-

дуць па прывабнай сцяжын- 
цы навукі, на якую пакліча 
іх сённяшняя сустрэча з 
універсітэтам.

—- Экскурсія ўмацуе су.вя- 
зі нашай школы са старэй- 
шай BHV Беларусі, плённа 
падзейнічае на вучобу рабят, 
пашырыць іх кругагляд, — 
у гэтым упэўнен кіраўнік 
экскурсіі — дырэктар Апеч- 
каўскай школы Браніслаў 
Іванавіч Шыркоўскі.

I. СЦЯПУРА.

A I ОУООі
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ПАДАРОЖЖА. . . У Г І С Т О Р Ы Ю
Гэтае падарожжа ў Віль- 

нюс — не першае наша лі- 
таратурнае падарожжа. У 
прыватнасці, летась члены 
гуртка нйведалі радзіму Ян- 
ki Купалы — Вязынку, ездзі- 
пі ў Мікалаеўшчыну — на 
радзіму Якуба Коласа. 3 
Вільнюсам беларуская літа- 
ратура і культура звязаны 
вельмі цесна. Да Вялікага 
Кастрычніка сённяшняя ста- 
ліца Літвы была па сутнасці 
адным з цэнтраў беларус- 
кай культуры. Тут выдавалі- 
ся першыя беларускія газе- 
-  i  «Наша доля» і «Наша ні- 

г » ,  жылі i працавалі Якуб 
колас, Янка Купала, Змітрок 
Бядуля. У Вільню прыязд- 
жаў Максім Багдановіч i па- 
сля ўславіў горад у сваіх 
шматлікіх вершах.

Раней, у мінулым стагод- 
дзі, вузкімі вулачкамі гора-

да праходзіў Кастусь Калі- 
ноўскі, абдумваючы да 
драбніц план паўстання 1863 
года. A ў трыццатыя гады 
нашага стагоддзя тут гучала 
палкае рэвалюцыйнае слова 
Максіма Танка. Гучала як 
водгалас на колішнія сме- 
лыя заклікі паэтэсы-рэвалю- 
цыянеркі Цёткі — таксама 
цесна звязанай сваім лёсам 
з гэтай непаўторнай мясці- 
най. Безумоўна, знаёмства з 
Вільнюсам можа дапамагчы 
глыбей зразумець многія 
пытанні з гісторыі роднай 
літаратуры.

I весь мы ў гэтым гора- 
дзе.

3 Гедымінавай вежы, на 
якую, дарэчы, узбіраўся і 
Антось — герой Коласавай 
«Новай зямлі», адкрываец- 
ца шырачэзная, чароўная 
панарама старажытнага

Вільнюса, што размясціўся 
ў асноўным на правым бе- 
разе ракі Віліі. Кожная ву- 
лачка Вільнюса, кожны га- 
радскі квартал мае свае вы- 
датныя помнікі архітэктуры.

Старажытныя вежы, замкі, 
храмы... Бачыш усё гзта, і 
ўсплываюць у памяці словы 
Багдановіча: «О, горада ча- 
роўныя прынады!». Інакша- 
га ўражання аб горадзе ўз- 
нікнуць не можа.

А вы бачылі калі-небудзь 
храм Святой Анны! Калі не 
бачылі, дык вам могуць да
памагчы ўявіць яго наступ- 
ныя радкі верша Багданові- 
ча «Костел Святой Анны в 
Вильне»:

Изломом строгим в небе 
ясном

Встает, как вырезной,
колосс.

О как легко в порыве
страстном

Он башенки свои вознес!
А острия их так высоко.
Так тонко в глубь

небес идут.
Что миг один, и —

видит око —
Они средь сини ввысь

плывут.
Как будто с грубою

землею
Простясь, чтоб в небе

потонуть.
Храм стройный легкою 

стопою
В лазури пролагает путь.
Вільнюс — горад, багаты 

гістарычным мінулым. Маў- 
клівай суровасцю патыха- 
юць цёмныя і сырыя сцены 
турмы-крэпасці, у якой ча- 
каў свайго прысуду бела- 
рускі рэвалюцыянер-пісь- 
меннік Кастусь Каліноўскі.

У цэнтры горада, на пло- 
шчы Леніна, дзе захаваны 
астанкі К. Каліноўскага і 
3. Серакоўскага, знаходзіц- 
ца шэрая каменная пліта з 
надпісам «1863 год»— свед- 
ка тых памятных дзён.

Ha вуліцы Людаса Гіра, 
побач з домам, дзе жыў 
літоўскі кампазітар і мастак 
Чурлёніс, захаваўся домік 
Янкі Купалы. Тут жыў пэў- 
ны час народны паэт Бела- 
русі — так сведчыць па
мятная мемарыяльная дош
ка. ...

Нельга расказаць аб усім, 
што ўбачана, як і не- 
магчыма выкласці на папе- 
ры ўсе думкі і пачуцці, вы- 
кліканыя цудоўным гора- 
дам, яго помнікамі.

Калі пакідалі Вільнюс, над 
горадам апускаўся вечар.

Тысячамі агнёў засвяціліся 
шматпавярховыя дамы но- 
вага Вільнюса. A ў старым 
горадзе

Маўчаліва ўсталі —
і сняць

У небе купалы, брамы, 
байніцы і шпіцы; 

Грук хады адзінокай
здалёку чуваць, 

Часам мерныя ўдары
звана задрыжаць 

I замоўкнуць, памкнуўшы 
ад старай званіцы. 
(М. Багдановіч).

На вежы, ззяючы зала- 
тым бляскам, адлічвае га- 
дзіны, гады і стагоддзі i го
рада «цыферблат — пільны 
сведка мінулых учынкаў».

I. ЗЯНЬКОВІЧ,
У. ЛАЙКОУ, 

члены гуртка гісторыі і 
тэорыі беларускай літа- 
ратуры.

СТАРЭЙШЫНА
БЕААРУСКАГА
МАСТАЦТВА

Нядаўна старэйшаму беларус- 
каму мастаку Міхаілу Пятровічу 
Станюце споўнілася 90 год. Усё 
яго жыццё і творчы лёс звязаны з 
Мінскам. Тут ён нарадзіўся, па- 
мятае ціхі Менск і народмыя 
хваляванні 1905 года, бачыў і 
амаль не стаў ахвярай Курлаўска- 
га расстрэлу на прывакзальнай 
плошчы, перажыў жахі сусветнай 
вайны і спазнаў урачыстасць пе- 
рамог Вялікага Кастрычніка. Ha 
яго вачах адбываліся пераўтварэн- 
ні першых год Савецкан Беларусі.

У 1920 годзе пасля вучобы ў 
Маскве ва ВХУТЭМАСе, дзе яго 
настаўнікамі былі праслаўленый 
ыастакі А. Е. Архіпаў, Н. A. Ka- 
саткін, Міхась Сташота быў пакі- 
раван у Мінск «на мастацкія 
работы». Тут ён адразу ж уклю- 
чаецца ў грамадскае і творчае 
жыццё рэспублікі. Многа сіл аддае 
аб'яднанню беларускіх мастакоў, 
якія актыўна ўдзелыіічалі ў адра- 
джэнні беларускай культуры. Ста
шота быў адным з арганізатараў 
першаіі мастацкап выстаўкі во- 
сепню 1921 года ў Мінску. 3 той 
пары вось ужо 50 год вядуць свае 
творчыя еправаздачы беларускія 
мастакі.

Двадцатый гады. Тэта час ие- 
бывалага ўздыму духоўных i 
творчых сіл беларускага народа. 
Бурна развіваюцца літаратура, тэ- 
атральнае мастацтва. адкрьтваецца 
Беларускі дзяржаўны універсі- 
тэт. Гады першых пяцігодак мяня- 
юдь і тэматыку выяўленчага мас- 
тацтва. Само жыццё ва ўсёй сва
ей шматграннасці і шырыні ста- 
ішвіцца галоўным героем, галоў- 
пай тэман новага часу. Адным з 
першых М. П. Сташота натхнёна 
працуе над вялікай шматплана- 
вай кампазйіыяй «Будаўніцтва 
універсітэта ў Мінску». Мастак з 
[поўнай аддачай і захапленнем ni- 
ша эцюды, робіць сотні эскізаў 
алоўкам. Ен перадае пачуццё ня- 
лёгкаіі і ў той жа час радаснай 
працы, энтузіязм маладых рабо- 
■іы.х. Рыты новага жыцця, радасць 
гвабоднага савецкага чалавека 
ртанюта змог перадаць і ў многіх 
артрэтах сучаснікаў: «За рабо- 
аіі», «Фізкультурйік», «Камсамол- 
а», «Дапрызыўнік».
На жаль, у гады гітлераўскага 

ашэсця работы М. Станюты за- 
-інулі. Цяпер ён жыве радас- 
ю і гордасцю за сваіх вучняў, 
нім прывіу любоў да жывапісу 
дапамог выбраць лёс мастака, 
ярод яго вучняў вядома імя 
. К. Цвірко. народнага мастака 
ССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэ- 
'і Беларускай ССР.
Toń, хто пабываў у выставачнай 
ле Саюза мастакоў БССР нэ 
рсанальнай выстаўцы М. Ста- 
)ты, не мог не заўважыць па- 
тно «Бетоншчыкі», якое расказ- 

аб людзях, паклаўшых пер- 
іія кубаметры бетону на будаў- 
ітве універсітэта.

В. ПАЛІКАРПАУ, 
студэнт завочнага 

факультета.

У  ІНТЭРНАПЫ ЯНАЛ ЬН АЙ СЯМ 'І
Наш БД У  па праву лі- 

чыцца інтэрнацыяналь- 
най вышэйшай навучаль- 
най установай . Бо сёння 
ў ім , акрам я ш маттысяч- 
най арм іі савецкіх сту- 
дэнтаў, на розных ф а
культетах і ў аспіранту- 
ры займаюцца 392 юна- 
кі і дзяўчы ны  больш чым 
з 20 краін Еўропы , А з іі, 
А ф р ы к і і Лацінскай Ам е- 
ры кі.

Толькі на падрыхтоўчы 
ф акультет сёлета прые- 
халі 133 малады я прад- 
стаўн ік і Д РВ , Кубы , Ал- 
ж ы ра, Народнай Рэспуб- 
л ік і Конга, С е р а  Л еоне, 
С ам ал і, Танзаніі і Непа
ла. Тут для іх створаны 
ўсе ўмовы для плённай 
вучобы і добрага адпа- 
чынку. Разам з савецкім і 
сябрам і яны ж ы вуць у 
добраўпарадкаваны х ін- 
тэрнатах, атрым ліваю ць 
сты пенды ю , бясплатна 
кары стаю цца б ібл іятэка- 
мі і чытальнымі залам і, 
каб інетам і, лабараторы я- 
м і, сучасны м навучаль- 
ным абсталяваннем . А д- 
пачываюць у спартыўна- 
аздараўленчы м  лагеры 
ля возера Нарач, у д а 
мах адпачы нку, у санато- 
ры ях, праводзяць свой 
вольны час у туры сц к іх  
аўтапаяздах «Д руж ба» . 3 
вялікай ц ікавасцю  мо- 
ладзь  знаём іцца з нашай 
савецкай рэчаіснасцю , 
удзельн ічае  ў сустречах 
з в іднейш ы м і вучонымі 
рэспубл ік і, дзяр ж аўны м і 
дзеяч ам і, п ісьм енн ікам і, 
ветэранам і вайны, пера- 
дав ікам і вытворчасці. Ча- 
стыя госці інш аземныя 
студенты  на прамысло- 
вых прадпры ем ствах
М інска, у яго даш коль- 
ных дзіцячы х установах, 
сярэдн іх ш колах.

С авецкую  краіну , на
ш у Беларусь м ногія з 
зам еж ны х студентаў на- 
зываю ць сваёй другой 
радз ім ай , а студенцкі ін- 
тэрнат сваім  д р угім  до 
м ам . Бо адчуваю ць сябе 
яны тут сапраўды  як 
дом а. А кты ўна ўдзельн і- 
чаюць у органах сту-- 
дэнцкага сам акіравання, 
так іх , як студсавет інтер- 
ната.

Бывае, вечарам збя- 
руцца ў ленпакоі сту
денты ф ізічнага ф акуль
тета Валерый С ізо ў  і Та
мара Я ф рем енка , с ту 
дентка ф акультета пры- 
кладной матем аты кі Тац- 
цяна К ляўко , студенты 
падры хтоўчага ф акульте
та в’етнам ец Тонг Д зінь  
Kyi і кангалезец  Паату 
П ам бу Ж о р ж  і абм яр- 
коўваю ць, як лепш адз- 
начыць савецкае ці на- 
цыянальнае свята краіны , 
з якой пры ехалі да нас 
студенты , або арган іза- 
ваць адпачынак студен- 
таў , іх быт, якую  лекцыю  
прапанаваць ю накам і

дзяўчатам , кам у дапа
магчы ў вучобе і г. д .

A  рэд калегія  насценга- 
зеты інтерната «Д р уж 
ба» ў склад зе  студенткі- 
ж ур налістк і Алы  Багачо- 
вай, студэнтаў  падрых- 
тоўчага ф акультета ку- 
бінца Карласа Гансалеса 
Ранні, самалійца А б д з і 
А бдалы  Ф араха і в’ет- 
намца Нгуен Ціен Тханга 
заклапочана, як лепш 
адлю страваць у чарго- 
вым нумары важнейшыя 
падзеі з ж ыцця студенц- 
тва. Кожны дзень на
сыпан вучобай, цікавымі 
справам і.

С туденты  - інш аземцы 
ахвотна ўдзельн ічаю ць у 
гур тках мастацкай сама- 
дзейнасц і. Харавы  калек- 
ты ў падры хтоўчага ф а
культета , у склад зе  яко- 
га юнакі і дзяўчаты  з 
васьмі краін свету, пад 
к іраўн іцтвам  студенткі 
Беларускай дзярж аўнай  
кансерваторы і Ніны
М андрыкінай зараз раз- 
вучвае песню кампазіта- 
ра А . Новікава на словы 
Л . Аш аніна «Леніна па- 
м ятае зям ля» . A  ў ре
пертуары  яшче значацца 
песня «Зям лю  трэба лю- 
біць» кам пазітара В. Л е
вашова на словы A . Co- 
балева, «Песня аб 
М інску» , м узы ка У л . Куз- 
няцова і інш ыя. Ш мат 
увагі ўд зяляе  Ніна М анд- 
рыкіна і сал істам . Кан- 
галезск і студент Гатсона 
Базіле працуе над пес- 
няй Б. Ф ренкеля «Рускае 
поле». В етн ам ск ія  дзяў- 
чаты ры хтую ць «Крыні- 
цы». Зр азум ела , у ре
пертуары ш мат i нацыя- 
нальных песень і танцаў.

—  А ле самае ціка- 
вае, —  гаворыць Н. Ман- 
дры кіна , —  што падрых- 
тоўчы ф акультет не за- 
бываюць яго вы пускн ік і. 
Н апры клад, в ’етнамец 
Во Тхань Хунг цяпер зай- 
маецца на математычным 
ф акультэц е , а ў наш гур- 
ток пры ходзіць регуляр
на. У  м інулы м  го дзе  ён 
выконваў песню з кіна- 
ф ільм а «Ш чыт i меч» 
«3 чаго пачынаецца Pa- 
д з ім а» . А  зараз працуе 
над песнямі «Лёс» (м уз . 
А . Бабадж аняна, сл. 
Р. Раж дзественскага), 
«Таварыш» (м уз . А . П а
нова, сл . А . П р ако ф ’ева) 
і інш ымі.

Н еўзабаве пры йдзе той 
час, калі ўдзельн ік і м ас
тацкай сам адзейнасц і вы- 
ступяць з канцертам і ў 
ш колах, на прадпры ем 
ствах, у  калгасах .

Свае ўраж анні аб жыц- 
ці ў нашай краіне за- 
м еж ныя сябры выказ- 
ваюць у ф акультецкай 
насценгазеце «Д руж ба» , 
у р ады ёгазец е , у  сваіх 
сачыненнях і ў п ісьмах 
родным дам оў.

Студенты IV курса  ф акультета  прыкладной матэматыкі Ахмед Амар Асман (Са- 
ілі) і Аляксей Сы чоў на практы чны х запятках  у  аўдыторыі малы х вылічальныхмал 

машын.

Нямецкія студенткі-першакурсніцы з м атф ака  Вераніка Хоппе i Ры та Ш ультцэ  
авалодваю ць рускай мовай.

Фота М. Н ечы парэнкі.

Вось што піша ў нас
ценгазеце «Д руж ба» 
в'етнамка Нгуен Мінь 
Ха :

«На падры хтоўчы м фа- 
культеце ун іверсітета 
нам створаны ўсе ўмовы 
для добрай i выдатнай 
вучобы. У се  выкладчыкі 
клапоцяцца аб нас. Зна- 
ходзячы ся далёка ад 
сваёй Радзім ы , мы не 
адчуваем  адзіноцтва. 
Тут мы м аем  шмат шчы- 
рых, добры х сяброў».

Нібы працягваючы
д ум ку  сваёй сяброўк і, 
в’етнамец Нгуен Хыу 
Д ы к піш а:

«Мы вельмі ганарым- 
ся ты м , што вучымся ў 
краіне Леніна. Мы ста
раем ся добра вучыцца, 
каб вярнуцца на радз ім у

вы сокакваліф ікаван  ы м i 
спецы ял істам і...»

С ёлета падрыхтоўчы 
ф акультет адзначы ў свае 
д зе сяц іго д д зе . Яго за- 
кончылі 1170 студентаў з 
27 краін свету . Усе  яны 
працягвалі ці яшче пра- 
цягваю ць вучобу па вы- 
бранай спецы яльнасц і на 
асноўны х ф акультетах 
БД У  і іншых навучаль- 
ных устаноў 25 гарадоў 
Савецкага С аю за . Мно- 
г i я былыя студенты  ф а
культета закончылі вну i 
зараз з савецкім і дыпло- 
мам і працую ць у сябе 
на р адз ім е . Куб інка Te- 
ресіта Де Гомес Коста—  
старш ы інжынер упраў- 
лення М іністерства сель- 
скай гаспадаркі Кубы , 
куб інец  А рланда Рэйно- 
са працуе ў А кад эм іі на- 
вук Кубінскай Рэспублік і,

аф ры канск і юнак А р тур  
Батса —  выкладчык уні- 
версітэта ў А кр ы . Выха- 
ванец ф ізічнага ф акуль 
тета ун іверсітета в ’етна
мец Нгуен Куанг Мінь 
працаваў некалькі гадоў 
вы клэдчы кам  аднаго  з 
інсты тутаў у Хано і, а за
раз вярнуўся ў М інск і 
паступ іў у асп ірантуру 
Б Д У . Н еўзабаве м алады 
вучоны абароніць канды- 
дацкую  ды сертацы ю  і 
вернецца зноў на радзі- 
м у.

У  інтернацыянальнай 
студенцкай ся м ’ і дзец і 
розных народаў здабы - 
ваюць глы бокія веды , 
знаёмяцца са ш матгран- 
ным ж ы ццём  нашай кра- 
іны, пазнаю ць плён бес- 
карыслівай друж бы .

У. ГАЛАЙША.
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Д А Ў Н О  адгр ы м елі 
ба і, ады ш лі ў м іну- 

лае цяж кія дні выпраба- 
ванняў, але памяць аб 
іх заўсёды  ж ы вая.

Першы яго баявы вы
лет быў нешчаслівы. Тру
па штурмавала капону 
танкаў, што рваліся да 
Сталінграда. Ён так за- 
хапіўся, што забыўся 
пра ўсё на свеце. A апа- 
мятаўся толькі тады, калі 
па самалёту ўдарыла ку- 
лямётная чарга. Адразу 
ўбачыў, што вельмі адар- 
ваўся ад сваіх. Перабіта 
рулявое кіраванне, ране
на рука, не бачыць ле- 
вае вока. I адна думка 
свідруе мозг: «Трэбада- 
брацца да сваіх». У ней- 
кім ліхаманкавым узбу- 
джзнні лавіраваў, пазбя- 
гаючы нямецкіх атак, і 
ўсё ж пасадзіў самалёт 
на нашым аэрадроме. 
Вылазіў у невялікую 
фортку {кабіну закліні- 
ла). I толькі капі падбег- 
лі таварышы і санітары, 
неяк абмяк і, перш чым 
чорная коўдра непры- 
томнасці ахутала ўсю іс- 
тоту, папрасіў: «Не трэба 
ў шпіталь...»

Затаіўш ы  дыханне, 
слухае  прыціхш ы зал 
апавяданне. Ha тры буне 
невы сокі чалавек у ваен- 
най ф орм е —  генерал- 
м аёр , двойчы Герой Ca- 
вецкага С аю за , заслуж а- 
ны лётчы к С С С Р  Л еанід  
Ігнатавіч Бяда.

СУСТРЭЧА 
3 ЛЕГЕНДАЙ

Тэта быў першы і 
апошні раз за ўвесь час 
вайны, калі яго самалёт 
атрымаў прабоіну. По- 
тым быў Данбас, Крым, 
Нікапальскі плацдарм.

— Мы тады павінны
былі атакаваць нямецкія 
танкі. Па рацыі перадапі, 
што ў нашым напрамку 
рухаюцца дзевяткі ня- 
мецкіх бамбардзіроў- 
шчыкаў. Яны ішлі на 
фоне заходзячага сонца. 
Тэта было жудаснае відо- 
вішча. Рашэнне прыйшпо 
імгненна: атакаваць...
Некалькі самапётаў было 
збіта, астатнія павярнулі 
назад. ...I танкі ў гэты 
раз не прайшлі.

Расказваю ць, калі Ле- 
ан ід  Ігнатавіч пады маў 
сваіх хлопцаў у паветра, 
немцы перадавал і: «Ува- 
га, увага! У  паветры Бя
да!»  Яны. страш энна 
баяліся рускага аса, ра
ней м ары ўш ага аб зус ім  
м ірнай праф есіі настаў- 
ніка.

— Аб пётчыках, якія 
штурмавалі Сапун-гару, 
камандуючы арміяй ска- 
заў, што яны вынеслі пя- 
хоту на сваіх крылах.

А дны м  з іх быў Леа- 
н ід  Ігнатавіч Бяда. Уж о 
ў Беларусі атры м аў ён 
перш ую  З о р ку  Героя за 
баі ў  Кры м е, д р угую  —  
за ш турм  К ен ігсбер га , а

за вызваленне Беларусі 
быў узнагародж ан ор- 
дэнам  Баявога Чырвона- 
га С цяга .

Баявое хрыш чэнне 
Л . I. Бяда атры м аў сер

ж антам . С устр эў  пе- 
рам огу м аёрам , двойчы 
Героем  Савецкага Саю -. 
за , нам еснікам  кам андзі- 
ра палка.

Л. ПЕРАСЫПКІНА.

C А Ю 3 H I К I 3 A A P О Ў Я
Дэканат, партыйная i 

камсамольская арганіза- 
цыі біялагічнага факуль- 
тэта, выконваючы ра- 
шэнні партыі i Савецкага 
ўрада, удзяляюць знач- 
ную ўвагу развіццю аз- 
дараўленча - спартыўнай 
работы сярод студэнтаў.

У гэтым навучальным 
годзе 279 студэнтаў зай- 
маюцца фізічным выха- 
ваннем пад кіраўніцтвам 
выкладчыкаў, 76 з іх трэ- 
ніруюцца ў агульнауні- 
версітэцкіх спартыўных 
секцыях, 22 уваходзяць у 
саставы зборных каманд 
універсітэта па розных 
відах спорту.

У мінулым навучаль
ным годзе ў 21 спабор- 
йіцтве, якія праводзіліся 
універсітэтам і факультэ- 
там, прыняло ўдзел каля 
400 студэнтаў. Высту- 
паючы ў XIX агульнауні- 
версітэцкай спартакія- 
дзе, зборныя каманды 
факультэта ў агульным 
заліку занялі пятае мес- 
ца.

Цяпер' на факультэце 
займаецца рад студэп- 
таў-спартсменаў, якімі 

па праву ганарыцца ка- 
лектыў біяфака. Гэта 
А. Нечапурэнка — _сту- 
дэнт V курса, ленінскі 
стыпендыят, майстар 
спорту па фехтаваішю, 
С. Усанаў — студэнт IV 
курса, выдатнік вучобы, 
член зборнай каманды 
універсітэта па баскет
болу, В. Ярута — сту- 
дэнтка IV курса, член 
зборнай каманды СДСТ 
«Буравеснік» па лёгкай 
атлетыцы, Е. Цярэхіна — 
студэнтка I I  курса, май
стар спорту па мастац- 
кай гімнастыцы, Г. Ба- 
рысава — студэнтка I I  
курса, кандыдат у майст- 
ры спорту па спартыўнай 
гімнастыцы і многія ін- 
шыя.

Вялікія заданы стаяць 
перад калектывам фа
культэта .ў юбілейным 
годзе. Зборныя каманды 
па 13 відах спорту лры- 
муць удзел у XX агуль- 
науніверсітэцкай спар- 
такіядзе. Пройдуць спа- 
борніцтвы паміж курсамі 
па кросу, лёгкай атле
тыцы, валейболу, баскет
болу, стральбе, лыжах, 
шахматах i шашках. 
Яны, несумненна, пры- 
цягнуць у спартыўны ка- 
лектыў новых членаў, 
паслужаць выхаванню ў 
студэнтаў такіх цудоў- 
ных рыс, як калектывізм, 
дружба, таварыства, 
узаемадапамога, воля, 
мужнасць.

Спартыўнае бюро фа
культэта вызначыла са
ставы зборных каманд 
на 1971-72 навучаль- 
ны год, зацвердзіла ад-

казных па відах спорту. 
У састаў зборных каманд 
увайшло 137 студэнтаў

Добры пачатак у XX 
агульнауніверсітэц к а й  
спартакіядзе зрабілі сту- 
дэнты факультэта, за- 
няўшыя I месца ў асен- 
нім кросе. Вялікі ўклад 
у перамогу ў гэтым спа- 
борніцтве ўнеслі перша- 
курснікі, якія выйгралі 
крое сярод першых кур- 
саў універсітэта. Пера- 
можцамі ў асабістым 
першынстве сталі сту- 
дэнты біяфака Вольга 
Ярута і Уладзімір Бары- 
сёнак (на здымках спра
ва). Паспяхова высту- 
піла ў першынстве уні- 
версітэта зборная ка- 
манда факультэта па 
футболу, заняўшы III 
месца.

3 вялікай аддачай, 
рыхтуючыся да будучай

спаргакіяды, працуюць
A. Нечапурэнка, А. Бы- 
каў, С. Усанаў, В. Яру
та, А. Камскі, Ю. Аба- 
кумаў, О. Александровіч,
B. Шкуматаў, Е. Цярэхі- 
на, Г. Барысава, A. Ba- 
сючкоў, В. Аўчыннікаў, 
В. Барысёнак і многія ін- 
шыя.

Аднак нямала і такіх 
спартсменаў, што, перай. 
шоўшы на старэйшыя 
курсы, перасталі трэні- 
равацца. Гэта, напрык- 
лад, В. Радзюк, В. Клей
ман, С. Кунавіна, Г. Па- 
рахневіч, Т. Карпава, 
Г. Кашына, А. Прыхо- 
жая, Л. Ларыёнава, 
Е. Міхайлава, А. Кава- 
ленка, А. Лакатко,
A. Грэшчык, Д. Гардзей,
B. Мурза і іншыя. 

Студэнты, уключаныя
ў саставы зборных ка
манд, якія не займаюцца

ў секцыях, не змогуць 
надежным чынам абара- 
ніць гонар свайго фа
культэта. Думаю, кам- 
самольскай арганізацыі 
неабходна звярнуць ува- 
гу на такіх студэнтаў.

Далучэнню шырокіх 
мае студэнтаў да вучэб- 
на-спартыўнай работы 
павінны садзейнічаць фа- 
кульгэцкія секцыі, дзей- 
насць якіх неабходна 
разгарнуць па стралко- 
ваму спорту, турызму, 
настольнаму тэнісу, шах
матах, шашках і іншых 
відах спорту. Камітэту 
камсамола факультэта 
неабходна заахвочваць 
работу спартыўных сек- 
цый і заняткі ў іх сту- 
дэнтаў, таму што няма 
лепшых саюзнікаў, чым 
фізкультура і спорт, у 
правільнай арганізацыі 
рэжыму працы, вучобы, 
адпачынку, умацаванні 
здароўя.

Тыя, хто сёння слухае 
лекцыі і здае за- 
лікі, заўтра стануць кі- 
раўнікамі вытворчасці, 
вучонымі, педагогамі, 
творцамі новых культур
ных каштоўнасцей. I ад 
таго, якую падрыхтоўку 
і загартоўку атрымае 
спецыяліст у сценах вы- 
шэйшай навучальнай ус- 
тановы, у рашаючай 
ступені залежыць поспех 
яго будучай работы.

Калектыў біялагічна- 
га факультэта, удзельні- 
чаючы ў XX агульна- 
універсітэцкай спартакія- 
дзе, мае магчымасць да- 
біцца лепшых вынікаў у 
спартыўна-масавай рабо- 
це.

В. ШАПЯЛЕВІЧ,
ст. выкладчык ка
федры фізвыхавання
і спорту.

НА ЗД Ы М КУ: ф утболь
ная карланда б іяф ака.
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......................... ...... .
Читальная зала пера- 

поўнена. А мне ж трэба 
падрыхтавацца да прак
тичных заняткаў па бе- 
ларускай мове. Што ра- 
біць? Кажуць, студэнт 
ніколі не адчайваецца i 
знаходзіць выйсце. Знай- 
шоў i я свабодную аў- 
дыторыю і сеў за стол, 
каб заняцца справамі. I

раптам: «Мама!!! Я хачу 
дамоў!» Гэты крык за- 
фіксіраваны на крышцы 
стала размашистым по- 
чыркам. Ён прыцягвае по- 
зірк. Але зараз жа супа- 
койваюся: першакурсніца 
нярвуе.

«Ох, і абрыдла ўсё! 
Калі ж спыняцца нашы 
пакуты?»

Міжволі падумалася: 
«У зімовую сесію».

Гэты россып студэнц- 
кіх пачуццяў ззяе роз
ным: гранямі — у за- 
лежнасці ад таго, за які 
стол вы сядзеце. Не ве- 
рыце, што такі дыялог 
адбыўся? Тады загляні-

це ў аудитор ыі №№ 601, г 
433, 416 галоўнага кор- S 
пуса і ў аўдыторыі ін- |  
шых карпусоў універсітэ- ś 
та і вы, як i я, знойдзеце S 
нябачнага субяседніка. ■ 

С. У Л А Д 3 1 М 1 Р А У . I

Рэдактар
А. А. НІКОЛЕНКА,

Наш адрас: г. Мінск, Універсітэцкі гарадок, галоўны корпус, п. 106. T— 22-07-19. 
Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.

ПРЫЯЗДЖАЙЦЕ 
Д А Н А  С...

Зборы былі нядоўгімі. Учора 
Валодзя Купрыенка дамовіўся з 
камандаваннем часці БВА, у якой 
калісьці служыў, а сёння мы — 
студэнты II курса—едзем у гэтую 
часць з канцэртам мастацкай са- 
мадзейнасці.

У аутобусе адбываецца па сут- 
насці першая i, як потым аказала- 
ся, апошняя рэпетыцыя. Настрой 
ва veix—лепшага жадаць нельга.

У армейскім клубе яблыку ня
ма дзе ўпасці. Ваеннаслужачыя i 
члены іх сем'яў даўно ўжо чака- 
юць нас. Прыходзіцца пачынаць 
з месца у кар'ер.

Чытае свае вершы былы сал- 
дацкі паэт, цяпер студэнт Міхаіл 
Вяргейчык. Прымаюць яго вельмі 
цёпла. Але асаблівы поспех выпа
дав на долю дзяўчат, спявачак 
Алы Бялько, Ніны Дзядзюк, Ле
ны Сінькевіч і іх нязменнага акам- 
паніятара Тамары Курленка.

Уважліва сочыць зала за тым, 
як Уладзімір Субат паказвае у 
пантаміме дзяўчыну, якая збіра- 
ецца на спатканне. Дружны смех 
суправаджае гэтую вясёлую ецэн- 
ку.

A калі у віхры танца на ецэну 
літаральна улятаюць Тамара Cy- 
бач і Уладзімір Субат, гледачы ў 
захапленні прыўстаюць, потым 
паціху супакойваюцца, а пасля уз- 
нагароджваюць танцораў шчыры- 
мі апладысментамі.

Міша Нікішын выконвае пад гі-- 
тару дзве песні з рэпертуару 
свайго салдацкага юнацтва. I зноў 
танец, на гэты раз жартоўны, 
выконваюць Аня Фядотава i Света 
Бязручка. У заключэнне ўдзельні- 
кі канцэрта разам з гледачамі 
спяваюць «Песню журналістаў».

Зампаліт часці ад імя прысут- 
ных i камандавання дзякуе за 
змястоўную, цікавую праграму 
і ўручае самадзейным артистам 
грамату.

Да самага аўтобуса суправа- 
джаюць нас удзячныя гледачы.

— Прыязджайце да нас, калі 
ласка, яшчэ.

— Запрашайце нас да сябе.
Да новых сустрэч, сябры!

В. ЯНОУСКЕ
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