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У жыцці нашай партыі і дзяр- 
жавы, у жыцці ўсяго савецнага 
народа прайшоўшыя дні азнамена- 
ваны важнымі палітычнымі па- 
дзеямі, якія маюць велізарнае зна- 
чэнне для паспяховага руху Hpa- 
іны Саветаў па шляху да камуніз- 
му, для няўхільнага ўмацавання 
яе магутнасці, далейшага павы- 
шэння палітычнага і маральнага 
аўтарытэту ў свзце.

22— 23 лістапада адбыўся чар- 
говы Пленум Цэнтральнага Камі- 
тэта Камуністычнай партыі Савец- 
кага Саюза.

Пленум адобрыў у асноўным 
праекты Дзяржаўнага плана раз- 
віцця народнай гаспадаркі СССР 
на 1S71— 1975 гады, Дзяржаўна- 
га плана развіцця народнай гаспа- 
даркі СССР на 1972 год, Дзяржаў- 
нага бюджэту СССР на 1972 год i 
пастанавіў унесці іх на разгляд 
сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Пленум заслухаў даклад Гене- 
ральнага сакратара Цэнтральнага 
Намітэта КПСС тав. Л. I. Брэжне- 
ва «Аб міжнароднай дзейнасці ЦК 
КПСС пасля XXIV з’езда партыі». 
У прынятай пастанове аднадушна 
адабраецца і цалкам падтрымліва- 
ецца праведзеная Палітбюро ЦК 
работа па ажыццяўленнга прапа- 
наванай з'ездам знешнепалітыч- 
най праграмы.

Следам за Пленумам Цэнтраль
нага Камітзта, 24— 26 лістапада, 
праходзіла трэцяя сесія Вярхоўна- 
га Савета СССР. Яна разгледзела 
і аднагалосна зацвердзіла прад- 
стаўленыя праекты новай пяці- 
годкі i плана на 1972 г., з дакла- 
дам па якіх выступіў Старшыня 
Савета Міністраў СССР тав. А. М. 
Касыгін. Сесія зацвердзіла такса- 
ма бюджэт на 1972 г.

Рашэнні Пленума ЦК і сесіі Вяр- 
хоўнага Савета СССР— тэта нозае 
сведчанне вялікай жыццёвай сілы 
сацыялістычнага ладу, усё боль- 
шага ўплыву нашай дзяржавы на 
ўвесь ход сусветных падзей.

Дзевяты пяцігадовы план раз- 
віцця народнай гаспадаркі СССР — 
дакумент сапраўды гістарычнага 
значэння.

Галоўная задача пяцігодкі зак- 
лючаецца ў тым, каб забяспечыць 
значны ўздым матэрыяльнага i 
культурнага ўзроўню жыцця наро
да на аснове высокіх тэмпаў раз- 
віцця сацыялістычнай вытворчас- 
ці, павышэння яе эфектыўнасці, 
навунова-тзхнічнага прагрэсу i 
паскарэння росту прадукцыйнасці 
працы.

Пяцігадовы план разгорнут па

гадах, па міністзрствах, ведам- 
ствах і саюзных рэспубліках. За 
пяцігоддзе трэба павялічыць на- 
цыянальны даход амаль на 39 
працэнтаў. Вытворчасць прамыс- 
ловай прадукцыі ўзрасце на 
47 працэнтаў, сельскагаспадарчай 
прадукцыі ў калгасах і саўгасах 
(у разліку на сто гектараў сельска- 
гаспадарчых угоддзяў)— прыклад- 
на на адну трэць. Прадугледжана 
павысіць рэальныя даходы на ду
шу насельніцтва на 30,8 працзн- 
та. Больш як на 40 працэнтаў па- 
вялічваюцца грамадскія фонды 
спажывання. Развіццё савецкай 
эканомікі і павышзнне ўзроўню 
жыцця народа ідуць па няспынна 
ўзыходнай лініі.

Пра грандыёзнасць маючых ад- 
быцца здзяйсненняў, пра гіганцкія 
маштабы нашага эканамічнага ро
сту пераканаўча гавораць каннрэт- 
ныя лічбы. У 1975 годзе кошт 
усіх асноўных фондаў у народнай 
гаспадарцы складзе больш як 
трыльён рублёў. Гадавы аб'ём 
прамысловай прадукцыі ў грашо- 
вым выражзнні дасягне амаль 
550 мільярдаў рублёў. Выпрацоў- 
ка электразнергіі перавысіць 
адзін трыльён кілават-гадзін. Бу- 
дзе выплаўлена каля 150 мільё- 
наў тон сталі. Здабыча нафты 
складзе прыкладна 500 мільёнаў 
тон. Вытворчасць цэменту дасягне 
ўзроўню 125 мільёнаў тон. Вы
пуск тканін перавысіць 11 мільяр- 
даў квадратных метраў, а вытвор
часць скуранога абутку складзе 
830 мільёнаў пар. K канцу пяці- 
годкі валавы збор зерня павінен 
перавысіць 200 мільёнаў тон, вы
творчасць мяса дасягне прыклад
на 16 мільёнаў тон, малака— 100 
мільёнаў тон, яек— 52 мільярды 
штук.

Пяцігадовы план прадугледжвае 
вырашэнне вялікіх задач сацыяль- 
нага развіцця, значнае павышзнне 
матэрыяльнага i культурнага 
ўзроўню жыцця народа. Прагра- 
ма росту дабрабыту закранае ўсе 
бакі матэрыяльнага і духоўнага 
жыцця насельніцтва.

Савецкі народ аднадушна ада- 
брае рашэнні Пленума Цэнтраль
нага Камітэта КПСС і сесіі Вяр- 
хоўнага Савета СССР, ленінскую 
ўнутраную і знешнюю палітыку 
нашай партыі i дзяржавы. Гэтыя 
рашэнні натхняюць савецкіх лю- 
дзей на новыя выдатныя здзяйс- 
ненні на славу сацыялістычнай 
Радзімы. Адзінства партыі і наро
да, вернасць ленінскім ідэям— у 
гзтым крыніца нашай сілы, залог 
будучых перамог у барацьбе за 
трыумф справы міру i прагрэсу, 
справы камунізму.

П РА Л ЕТАРЫ І УС1Х К Р А Ж , ЯД Н А Й Ц ЕСЯ !

УНІВЕРСІТЭТ
ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, М ЯСЦ КО М А, КАМІТЭТА КАМ САМ ОЛА I ПРАФКОМА  б е л а р у с к а г а  о р д э н а  п р а ц о у н а г а  ч ы р в о н а г а  с ц я г а  Д ЗЯ РЖ А У Н А ГА  УН ІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. I. Л EHIHA№ 35 (830) Чацвер, 2 снежня 1971 г. Цана 2 кап. Год выдання X X VСёлетняй вясной у БДУ створан савёт па навуко- вай арганізацыі працы і кіравання у вучэбна-выха- ваучым працэсе, адна з секцый якога займаецца на- вуковай арганізацыяй вучэбнага працэсу (НАВП). На пасяджэнні секцыі ў кастрычніку гэтага года была заслухана справаздача аб рабоце метадычных ка- місій матфака. Аўтара гэтай справаздачы П. Н. Князева мы папрасілі выступіць у газеце. Спадзяёмся, што і нашым чытачам будзе цікава пазнаёміцца з метадычнай работай на матфаку. Абмен вопытам на старонках «Беларускага універсітэта», несумненна, прынясе карысць i паслужыць удасканаленню такой важнай і складанай галіны, якой з'яўляецца метадыч- ная работа ва усіх яе шматлікіх аспектах.

■ сах м атэматы чнага фа- 
. к ул ы э та ). К ірую чы ся гэ- 

ты м , пасля ш м атл ік іх 
спроб метады чны я камі- 
сіі ф а к у л ы эта  выраш ылі 
вызначаць аб ’ём дамаш - 
няга задания з р азл іку  
адзін  к аднам у, г. зн.

М етады  эф екты ўнага 
кантролю  за вучэбнай 
работай студэнтаў яшчэ 
далёкія  ад дасканаласц і 
i патрабую ць далейш ага 
пош уку новых ф орм .

Курсавы я метады чны я 
кам іс іі займаюцца i пра- 

НАП У  БДУ

ТЪ/Г ЕТА Д Ы Ч Н Ы Я  кам ісіі 
-*■*•*■ на матэматычным 
ф акультэц е  працуюць 
параўнаўча нядаўна. За 
тэты час больш ці менш 
вызначылася кола задач , 
якія яны павінны ра- 
шаць. Хоць асноўная мэ- 
та —  павышзнне паспя- 
ховасці —  застаецца ня- 
зм еннай, паступова на- 
копліваецца вопыт у са
мы м , бадай, цяж кім  пы- 
танн і: якім  чынам дабі- 
вацца павышэння паспя- 
ховасці?

Вядом а, метадычныя 
кам іс іі павінны займацца 
пытаннямі павышэння 
ўзроўню  вы кладання, па- 
ляпш эння выхаваўчай ра
боты , распаўсю дж аннем 
вопыту лепш ых выклад- 
чыкаў. А ле  гэтая частка 
дзейнасц і метадычных 
кам ісій  адносіцца хутчэй 
да работы сярод  вык- 
ладчы каў. Ёсць яшчэ i 
агульны я метады чны я за
даны : вывучэнне i паляп- 
шэнне вучэбных планаў 
i праграм , паляпш энке 
м етоды кі выкладання 
канкрэтны х прадм етаў з 
мэтай даб іцца больш 
поўнага засваення сту- 
дэнтам і праграм нага ма- 
тэры ялу . Больш склада- 
ная сф ер а —  работа ся
род студэнтаў.

Вопыт м етады чны х ка- 
м ісій  матэматычнага фа- 
культэта , накоплены пры 
рашэнні некаторы х з 
упам януты х пытанняў, 
як нам здаецца, прад- 
стаўляе ц ікавасць i для 
работнікаў іншых фа- 
культэтаў .

У  адрозненне, напрык- 
лад , ад ф ізічнага фа- 
культзта , д зе  кам іс іі ар- 
ганізаваны па спецыяль- 
насцях і ахопліваю ць сту- 
дэнтаў розных кур саў, у 
м атэм аты каў арыентацыя 
на курс.

Н атуральна, што ў м е
тады чны х кам ісій  розных 
курсаў свае спецыфічныя 
галоўныя заданы , але 
ёсць многа і агульны х. 
М етадычнай кам іс іі пер- 
шага курса выпадае най- 
больш  цяж кі ўчастак ра
боты.

ЛЕПШАЕ- 
¥ ПРАКТЫКУ

Гэтыя цяж касці звяза- 
ны з няўм еннем  перша- 
кур сн ікаў  працаваць пад 
менш ы м кантролем , чым 
у ш коле , і, акрам я таго , 
з адрозненням і ў  аргані- 
зацы і навучальнага пра
цэсу. Там у метадычная 
кам іс ія  перш ага курса ар- 
ган ізуе лекцы і ты пу «Як 
слухаць і канспектаваць 
лекцыю  па м атэм аты цы », 
«Як працаваць з падруч- 
нікам» і г. д . 3  падобны- 
мі лекцы ям і выступаю ць 
найбольш квал іф ікава- 
ныя работнікі (напрык- 
лад , некалькі разоў лек- 
цыі такога зм есту  чытаў 
праф есар  Ю . С . Багда- 
наў). Курсавы я м етады ч
ныя кам іс іі старанна вы- 
вучаюць зм ест праграм 
па матэматы чны х пред
м етах і ўзгадняю ць іх з 
лектар ам і, каб пазбег- 
нуць гіаралел ізм у і паў- 
тор у аднолькавага матэ- 
ры ялу ў розных курсах. 
Гэтым дасягаецца мен- 
шая насычанасць лекцый, 
што аблягчае работу сту- 
дэнтаў.

У  іпачатку сем естра 
складаецца гр аф ік  кан- 
трольны х работ і калёк- 
в іум аў па ўс іх  предм е
тах (уклю чаю чы і не ма- 
тэм агы чны я). Так забяс- 
печваецца раўнам ернае 
іх разм еркаванне, дас- 
татковы  час для падрых- 
тоўк і. Гр аф ік  кантроль- 
ных работ і калёкв іум аў 
загадзя аб ’яўляецца сту- 
дэнтам .

Больш складанае пы- 
танне —  аб бю дж эце ча
су студэнта і аб ’ём е да- 
м аш ніх заданняў . Выву
чэнне паказвае, што 
больш 3— 4 гадзін  у 
дзень на пазааўды тор- 
ную работу студэнт вы- 
д зел іц ь  не мож а (гэта , у 
прыватнасці, выявілася і 
ў анкетных апытаннях, 
якія неаднаразова пра- 
водзіл іся  на розных кур-

калі ўзяць практычныя 
заняткі (д зве  акадэм іч- 
ныя гадзіны ) па канкрэт- 
наму предм ету , то аб ’ём 
дам аш няга задания паві- 
нен быць не больш 
зробленага на гэтых 
практычных занятках. Вя
дом а, што студэнт на та
кое задание затраціць 
менш дзвю х акадэм іч- 
ных гадз ін , бо ён уж о 
падрыхтаваны да гэтага 
задания ў аўды тор ы і. Та- 
K i  аб ’ём дам аш няга за
дания ўяўляецца дапуш - 
чальным i па іншых (не 
м атэм аты чны х) предм е
тах.

Наступная цяж кая за
дача —  кантроль за ву
чэбнай работай студэн- 
таў. На практычных за
нятках ён здзяйсняецца 
проста, а лектар у даво- 
дзіцца правяраць студэн 
та з дапамогай беглага 
апытання ў пачатку кож- 
най лекцы і (на працягу 
некалькіх хв іл ін ), а так- 
сама ў час калёкв іум аў, 
якіх у сем естры  многа 
не правядзеш . Часткова 
кантроль за вывучэннем 
лекцыйнага м атэры ялу 
пераносіцца на выклад- 
чыка, які вядзе практы ч
ныя занятк і. I ўсё  ж  поў- 
ны кантроль не ўдаецца 
здзейсн іц ь , там у што не- 
каторая частка лекцы й
нага м атэры ялу не адлю - 
строўваецца ў практыч
ных занятках. А крам я та
го, на практычных занят
ках выкарыстоўваю цца 
толькі вынікі даказаны х 
тэар эм , а м етадам  дока- 
заў належнай увагі ўдзя- 
ліць немагчыма.

Д ля кантролю  выкары- 
стоўваецца таксам а вя- 
дом ая І, як нам здаецца, 
даволі эф екты ўная ф о р 
ма —  кансультацы і. Пры- 
чым на кансультацы ю  
некатсры я студэнты  вык- 
л ікаю цца, а іншыя запра- 
ш аю цца.

ф ілакты кай  непаспяхо- 
васці. На пасядж эннях 
адстаю чыя студэнты  (па 
выніках практычных за- 
няткаў) растлумачваю ць 
прычыны непаспяхоза- 
сц і, ix папярэдж ваю ць 
аб магчы масці атрыман- 
ня на экзам енах незда- 
вальняю чай ацэнкі.

Канеш не, ус іх  пытан- 
няў, як ім і займаю цца 
курсавы я метадычныя 
кам іс іі, мы тут не пера- 
л ічы лі, там у што ix рабо
та ш м атгранная, як i ву- 
чэбна-выхаваўчы працэс. 
Да таго ж  невядомы во
пыт работы кам ісій  ін- 
шых ф акультэтаў , які, 
б езум оўна , утры м лівае 
многа каш тоўнага.

У  заклю чэнне адзна- 
чым недахопы кам ісій 
матэматычнага ф акульте
та . I перш за ўсё  тое , 
што з ix поля зр о ку вы
пала вячэрняе аддзялен- 
не. М этазгодна ў кож 
ную курсавую  м етадыч- 
ную кам ісію  ўклю чыць 
вы кладчы каў, працую чых 
на адпаведных курсах 
вячэрняга аддзялення, 
якія займ аліся б спецы- 
яльна м етадычным і пы- 
танням і вячэрняга наву- 
чання. A  так іх  пытанняў, 
характэрны х іменна для 
вячэрняга навучання, ня- 
м ала . А крам я таго , сла
бая сувязь пам іж  мета- 
дычнымі кам ісіям і і ака- 
дэм ічны м  сектарам  кам- 
сам ольскага i поаф саю з- 
нага (студэнц к іх) бю ро 
ф акультэта . 3  акадэм іч- 
нымі сектарам і партый- 
нага i праф саю знага бю 
ро ф акультэта  падтры м- 
л іваю цца дастаткова
тры валы я сувязі.

Яшчэ адна асаблівасць 
заклю чаецца ў ты м , што 
курсавы я метадычныя 
кам ісіі м алодш ы х курсаў, 
як правіла, працую ць 
лепш , чым старэйш ых 
курсаў.

П. КНЯЗЕЎ.«ЖУРНAJllCT»—ГАЗЕТА ШТОТЫДНЁВАЯ
Прапанова аб тым, каб 

факультэцкая насценгазета 
«Журналіст» выходзіла нож
ны тыдзень, выклікала на фа
культэце цэлую дыскусію.

Партыйнае бюро журфака, 
на якім разглядалася пы- 
танне аб насценным друку, 
пастанавіла:

«3 мэтай больш дэталёва- 
га асвятлення вучэбнага i 
практычнага працэсу, пар- 
тыйнай, камсамольскай i 
прзфсаюзнай работы на фа
культэце прызнаць мэта- 
згодным штотыднёвы вы
пуск насценнай газеты

«Журналіст». На папярэднім 
пасяджэнні прафесар Васіль 
Андрэевіч Пыжкоў быў за- 
цверджан адказным за друк.

Пачалася клапатлівая ра
бота па переходу на новую 
перыядычнасць выпуску га
зеты. Праз некалькі дзён бы- 
ni створаны рэдакцыйнзя ка- 
легія i чатыры зменныя вы- 
пускаючыя рэдакцыі. У 
склад кожнай рэдакцыі, ап- 
рача рэдактара, увайшлі ад- 
казны сакратар, мастак, фо- 
такарэспандэнт і машыніст- 
ка. Пры рэдакцыйнай калегіі 
была арганізавана трупа 
спецкарэспандэнтаў.

Асноўныя клопаты па вы
пуску ПЯГЛІ на ппечы сту- 
дэнтаў журфака Віктара Аў- 
чарэнкі, Валерыя Паўловіча, 
Мікалая Дыма, Валерыя 
Дранчука і іншых.

Прайшло яшчэ зусім мала 
часу, і вынікі, напэўна, ра- 
біць рана. Аднак сам факт, 
што выйшла ўжо шэсць ну- 
мароў газеты і ўсе яны вы- 
значаюцца прынцыповас- 
цю, шырынёй і глыбінёй па- 
казу шматграннага факуль- 
тэцкага жыцця, пранікнен- 
нем у духоўны свет студэн
та, дае падставу меркаваць, 
што газета становіцца са-

праўдным сябрам i дарад- 
чыкам журфакаўцаў.

Сёпета ў газеце ўведзен 
рад новых рубрык: афіцый- 
ны аддзел, хроніка факуль- 
тэцкага жыцця, студэнцкі 
гумар i г. д. Плануюцца 
спецыялькыя нумары «Жур- 
наліста». Так, нядаўна вдбыў- 
ся выпуск, прысвечакы вы- 
нікам летняй вучэбнай i вы- 
творчай практыкі. Неўзаба- 
ве выйдзе літаратурны ну- 
мар.

У плане на першы вучэб- 
ны семестр гэтага года мы 
сканцэнтравалі ўвагу, апра- 
ча святочных i спецыяльных

нумароў, на такіх прабле- 
мах i тэмах, як «права ву- 
чыцца», «пошук вядзе жур- 
наліст», «у аб'ектыве мы», 
«цішэй, ідзе сесія» і многіх 
іншых. Пастараемся даць са- 
праўдны бой запазычнікам і 
прагульшчыкам. Шмат увагі 
будзем удзяляць выхаваў- 
чай рабоце сярод студэн- 
таў, наладжванню іх куль
турнага адпачынку. He заста- 
нецца па-за ўвагай і інтэр- 
нат.

Значную дапамогу аказ- 
ваюць рэдакцыйнай калегіі 
дэканат і партыйнае бюро. У 
прыватнасці, пытанне аб на

сценным друку нярэдка раз- 
глядаецца на партыйных схо
дах, даводзіцца нам тры- 
маць справаздачу і на пар- 
тыйным бюро факультэта.

Безумоўна, не ўсё яшчэ 
гладка ў нашай рабоце. Ад
нак недахопы адступаюць 
перад настойлівасцю і твор- 
чым імкненнем журфакаў- 
цаў. Штотыднёвы выпуск га
зеты «Журналіст» на поўных 
правах увайшсў у кіпучае 
факультэцкае жыццё.

У. ДАЛЬКОЎ, 
галоўны рэдактар газеты 

«Журналист»
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H A М ІН У Л Ы М  тыдні адбылася канферэн- дыя, на якоіі давала справаздачу аб сваёп рабо- це універсітэцкая група на- роднага кантролю.У састаў трупы было выбрана 47 чалавек, якія прад- стаўлялі калектывы ўсіх асноўных структурных пад- раздзяленняў універсітэта. Членамі трупы з'яўляліся 13 выкладчыкаў, 11 супрацоўні- каў і 23 студэнты. У ліку народных кантралёраў было 14 камупістаў і 21 камсамо- лец, IG жанчын.Уся работа трупы пра- ходзіла на аснове планаў, узгодненых з рэктаратаы і партийным камітэтам, а дзейнасць народных кан- тралёраў працякала ў цес- ным кантакце з партыйным камітэтам універсітэта, мя- сцовым і прафсаюзным ка- мітэтамі, камітэтамВЛКСМ . У практыку работы настойліва ўкараняўся прынцып галоснасці. Матэ- рыялы трупы публікаваліся на «Старонках народнага кантролю» ва універсітэц- кай шматтыражнай газеце, якія пачалі выпускадца з мая 19/0 года, выкарыстоў- валіся ў выступлениях чле- наў труп народнага кантролю на партийных, прафса- юзных сходах, пасяджэннях саветаў факультэтаў i кафедр. Планы, усе пастано- вы ГНК рэгулярна вывеш- валіся па стэндзе ГНК.У трупе народнага кантролю было ўтворана 7 секта- раў. Кіраўнікі сектараў, старшыня i сакратар ГНК ўваходзілі ў бюро гоупы.
CEKTAP АРГМАСАВАЙ  

РАБОТЫ (кіраўнік Е. А. 
Акінчыц).У справаздачны перыяд тэты сектар працаваў добра і здзейсніў немалую работу. Яго намаганнямі была створана «Школа народных кантралёраў» для членаў ГНК, камсамольскі.х «пражэктарыстаў» і кантра- лёраў прафсаюзных аргані- зацыіг. Былі праведзены чатыры заняткі. Перад кан- тралёрамі выступілі загад- чык аддзела KHK БССР О. А. Здаравенін з лекцыяй «Аб задачах ГНК у вышэй- шых навучальных устано- вах», загадчык аддзела KH K БССР С. А. Пазнякоў, які расказаў аб відах праве- рак, метадах іх падрыхтоў- кі і правядзення, дацэнт юрфака Б Д У  Я. М. Tary- ноў з лекцыямі «Формы і метады забеспячэння галос- насці работы ГНК. Перыя- дычная справаздачнасдь труп і іх членаў перад калектывамі працоў- пых аб праводзімай рабоце» і «Арганізадыя кантролю за своечасовым разглядам пра- гіаноў, заяў і скарг і аргані- зацыяй прыёму працоўных». Прафесар юрфака А. В. Ду- лаў прачьттаў лекцыю «Слу- жбовая этыка», а старшы выкладчык тэтага ж факуль- тэта К. М. Ануфрыеў—«Са-

Выступаю чы ў спрэчках 
па д аклад у , старш ы ня ГНК 
б іялагічнага ф акультэта  пра
ф есар  А. М. Сташкоў выка- 
заў заклапочанасць ты м , 
што на б іяф аку  па-ранейша- 
м у  бяздзейн ічае  л іф т , не 
падведзены  вада і тэхнічны 
ток. Д а гэтай пары не ство
рана вытворчая база ф акуль
тэта .

—  Н едахопаў яшчэ ш мат, 
— падкрэсл іў  А . М . Сташ коў, 
— i народныя кантралёры  па- 
вінны i далей выкрываць ix 
i дапам агаць лепш нала- 
д з іц ь  працу.

Д ы р эктар  выдавецтва БД У  
Л. А. Севасцьянчык звярну- 
ла ўвагу на адказнасць ка- 
лекты-ваў к аф ед р , вучоных

Канферзнцыя выбрала 
новы састаў універсітэц- 
кай трупы народнага 
кантролю ў колькасці 45 
чалавек. Сярод ix : 23 вы- 
кладчыкі, 14 супрацоў- 
нікаў i 8 студэнтаў.

вецкае заканадаўства ао адказмасці рабочых і слу- жачы.х за нанесены матэры- яльны ўрон і парадак яго пакрыцця».Па ініцыятыве гектара на пасяджэнні ГНК разгля- далася пытанне аб ходзе заняткаў у «Школе народных. кантралёраў». У па- станове было адзначана не- здавальняючае наведванне заняткаў члемамі труп ге- аграфічнага, матэматычнага, філалагічнага, гістарычнага факультэтаў.Па прапанове сектара ГНК пачала наладжвадь сваю работу на асмове перспектыўных планаў, раз- лічаны.х на каляндарны год. Праведзена праверка работы ГНК філалагічмага і гіста- рычпага факультэтаў, АГЧ, абагульнен станоўчы вопыт работы ГНК юрыдычнага факультэта.Распрацавана «Палажэн- не аб аглядзе сродкаў га- лоснасці ў рабоце ГНК» і з 25 па 27 сакавіка 1971 года праведзен агляд. Ен даў ад- чувальны штуршок укара- ненню сродкаў галоснасці ў работу факультэцкіх труп. Па выніках агляду I месца было прысуджана ГНК фі- зічнага факультэта, II — ГНК юрыдычнага факультэта i III — ГНК гістарыч- нага факультэта. Па прад- стаўленні ГНК БДУ Ka- стрычніцкі раённы камітэт народнага кантролю аб'явіў старшыпям груп-перамож- цаў Н. Н. Хаўратовіч, П. Я. Грынкіну i М. Ф. Піліпенка падзяку з занясеннем у аса- бістую справу па месцы работы.Праведзена нарада-семі- нар з камсамольокімі «пра- жэктарыстамі» універсітэта (у красавіку 1971 г.) сумес- на з камітэтам камсамола БДУ.
СЕКТАР ВУЧЭБНАЙ РА

БОТЫ (кіраўнік Г. A. Ла- 
зерка).Падрыхтавамы на разгляд ГНК наступныя пытанні:аб рабоце вочна-завочных падрыхтоўчых курсаў, ву- чэбнай нагрузцы загадчыкаў кафедр і прафесараў у 1969-1970 навучальным го- дзе на геаграфічным, філа- лагічным і хімічным факуль- тэта.х; вучэбнай тыднёвай нагрузцы студэнтаў I курса фізічнага і філалагічнага факультэтаў; рабоце пад- рыхтоўчага аддзялення; ар- ганізацыі і правядзенні пра- ктыкі на теаграфічным фа- культэце і факультэце жур- йалістыкі; матэрыяльна-тэх- нічным забеспячэнні наву- чальнага працэсу на біяла- гічным факультэце; ар- ганізацыі навучальнага працэсу на вячэрніх аддзя- леныях хімічнага і юрыдычнага факультэтаў.Па матэрыялах, падрыхта- ваных сектарам, пры- маліся адпаведныя паста- новы, якія адрасаваліся тым асобам, ад якіх зале- жыць рашэнне пастаўленых

пытанняў.
СЕКТАР НАВУКОВАЙ 

РАБОТЫ (кіраўнік А. В. 
Юхневіч).Па прадстаўленню сектара разгледжаны наступныя пытанні: аб рабоце CHT фізічнага факультэта і факультэта журналістыкі; вы- кананні плана павышэння навуковай кваліфікацыі вы- кладчыкаў універсітэта; выкарыстанні навуковага абсталявання на хімфаку; падрыхтоўцы навуковых кадраў праз аспірантуру.

СЕКТАР БЫТУ (кіраўнік 
I. А. Сакалоў).Членамі сентара і акты- вістамі — супрацоўнікамі кафедры грамадзянскай абароны М. А. Козыревым і В. В. Цімафеевым была праведзена праверка стану i работы здраўпункта.У пастанове ГНК былі

здольнай забяспечыць патрэ- бы студэнтаў і супрацоўні- каў універсітэта. Рашэнне гэтага-пытаннябудзе практыч- най рэалізацыяй задач, якія выказаны ў прамове Генеральная сакратара ЦК КП СС Л. I. Брежнева на Усесаюзным злёце студэнтаў і ў пастанове ЦК КП СС i Савета Міністраў СССР «Аб мерах па далейшаму паляпшэнню матэрыяльных i жыллёва-бытавых укоу студэнтаў вышэйшых i ся- рэдніх спецыяльных навучальных устаноў».У гэтым мавучальным го- дзе двойчы праводзіліся праверкі ў інтэрнаце на ву- ліцы Кастрычніцкан. Пры гіершай праверцы быў выяў- лен вялікі беопарадак. Пры паўторнай праверцы станові- шча прыкметна палепшыла- ся.
ЗАУСЁДЫ  
У  Д А З О

адзначаны недахопы, якія мелі месца ў рабоце зраў- пункта, а таксама выказана просьба да АГЧ аб аказанні здраўпункту дапамогі.Паўторнай праверкай ус- таноўлена, што АГЧ рэаліза- вала рэкамендацыі, і здраў- пункт прыведзен у надежны парадак.Праводзілася праверка правільнасці назначения стыпендый студентам факультэта журналістыкі. Вы- яўленыя нязначныя недахопы былі ліквідаваны ў ходзе праверкі.У маі 1971 года правера- иа работа некаторых стало- вых і буфетаў, у яніх харчу- юцца студэнты і супрацоў- нікі універсітэта. Выяўлен рад недахопаў. За нядобра- сумленныя адносіны да сва- і.х абавязкаў былі вызвале- ны ад работы буфетчыца т. Харламовіч і загадчык вы- творчасці сталовай хіміч- кага корпуса т. Карпенка.У  пачатку гэтага навучальнага года сектарам сумесна з урачом С ЭС  Ka- стрычніцкага раёна Р. I. Прымаковай і сугірацоўніка- мі універсітэцкага здраўпун- кта быў праведзен рад праверак работы сталовай i буфета ў хімкорпусе і буфета у галоўным корпусе. Усе адзначаныя раней недахопы, мабыць толькі ў меншай ступені, уласцівы універсітэцкім пунктам гра- мадскага харчавання і ў цяперашні час.Відавочна, наступіла пара. калі варта сур'ёзна па- думаць аб будаўніцтве уні- версітэцкай сталовай,

Практыка работы сектара быту выявіла неабходнасць аргамізаваць спецыялізава- ную вучобу членаў гэтага сектара, прыцягваючы для гэтай мэты ўрачоў СЭС і нашага здраўпункта.
СЕКТАР ПА РАЗГЛЯДУ  

ЗАЯУ I CKAP Г I УДАСКА- 
НАЛЕННЮ РАБОТЫ 
УПРАУЛЕНЧАГА АПАРА-
ТУ (кіраўнік В. А. Рама- 
ненка).Тэты сектар упершыню быў створан у саставе ГНК універсітэта. Ім здзейснена пэўная карысная работа. Члены сектара праверылі стан справаводства ў агуль- най канцылярыі і дэканатах гістарычнага і філалагічнага факультэтаў. Выказаны кан- крэтныя рэкамендацыі па ліквідаваншо істотных неда- хопаў. Праведзеная сектарам у студзейі 1971 года паўторная праверка паказа- ла, што рэкамендацыі ў ас- ноўным выкананы.Было арганізавана сістэ- матычнае дзяжурства членаў бюро ГНК (двойчы ў ты- дзень) і правядзенне кан- сультацый па пытаннях са- вецкага права супрацоўніка- мі юрыдычнага факультэта i юрысконсультам універсітэ- та. .Вывучан парадак прыёму наведвальнікаў ва універсі- тэце і разгляду заяў і скарг. Па матэрыялах ГНК партком прыняў спецыяльную пастанову, у якой была на- мечана сістэма мер, накіра- ваны.х на ліквідаванне ад- значаных недахопаў.Матэрыялы сектара далі падставы паставіць пытанне

СТАРОЙKA 
НАРОДНАГА
КАНТРОЛЮ- - - - - - №  5 - - - - - - - -

У настрычніку— ліста- 
падзе бягучага года ва 
універсітэце прайшлі 
справаздачна - выбарныя 
сходы і канферэнцыі па 
народнаму кантролю. Ha 
іх прысутнічала 1.937 
дзлегатаў.

У спрэчках па справа- 
здачных дакладах высту- 
піла 65 чалавек.

•

Р Ы
аб аргайізацыі сістэматыч- най вучобы кіруючых кадраў універсітэта (дэканаў і іх камеснікаў, загадчыкаў кафедр, началыіікаў аддзелаў і служб універсітэта) па пытаннях навукі кіраванмя.У супрацоўніцтве з ГНК факультэтаў вывучана пытанне аб вызначэнні правоў і абавязкаў вучэбна-выхаваў- чага персаналу ва універсі- тэце. Добрую ініцыятыву праявілі фізічны факультет і АГЧ, дзе дастаткова да- кладна вызначаны службо- выя абавязкі супрацоўнікаў у спецыяльных інструкцыях.

СЕКТАР ПА КАНТРО
ЛЮ ЗА ХОДАМ КАШ- 
ТАЛ ЬНАГА БУДАУНІЦ- 
TBA I БЯГУЧАГА PAMOH- 
ТУ (кіраўнік I. 3. Собалеў).Тэты сектар упершыню быў створан у саставе ГНК у сувязі з тым, што ва уні- версітэце вядзецца вялі’кае капітальнае будаўніцтва, i для калектыву неабыякава, як яно вядзецца.У другім квартале 1970 года сектарам сумесна з ГНК АГЧ старанна праверана якасць будаўніча-мантаж- ных работ у новым вучэбна- лабараторным корпусе, які ўведзен у эксплуатацию ў канцы 1969 года. Выяўле- на многа дэфектаў і недаро- бак. Выказаны рэкаменда- цыі i принят шэраг мер па ix ліквідаванню.У канцы снежня мінулага года ГНК абмеркавала ін- фармацыю сектара аб плаьа- ванні капіталыіага будаўніц- тва на 1971 год i яго матэ- рыяльным забеспячэнні. Рэ- камендацыі ГНК разгледжа-

У састаў 16 труп на
роднага кантролю выбра
на 228 чалавек, у тым 
ліку: 172 выкладчыкі i 
супрацоўнікі, 56 студэн- 
таў, 85 камуністаў, 79 
камсамольцаў, 98 жан
чын. Упершыню народ
ным! кантралёрамі вы
бран 141 чалавек.

ны на расшыранап нарадзе, i па ix на.мечаны канкрэтныя меры.У кастрычніку гэтага года кіраўніком сектара I. 3. Co- балевым была праверана га- тоўнасць вучэбных будынкаў і інтэрнатаў да новага навучальнага года. Адзначана. што ў 1971 годзе падрыхтоў- ка да заняткаў праншла больш арганізавана, створа- ны больш спрыяльныя ўмо- вы для нармальнай работы ў вучэбных карпусах, лепш арганізаван быт у студэнц- кіх інтэрнатах.
СЕКТАР ПА AXOBE
СА Ц Ы Я Л ІСТЫЧНАЙ 

УЛАСНАСЦІ(кіраўнік В. М. Сітнікаў).Правераны ўлік, ахова i расходаванне дорагакашту- ючых матэрыялаў і хіміка- таў на кафедрах паўправад- нікоў, агульнай фізікі і апа- літычнай хіміі; сумесна з сектарам навуковай праны высветлена, як выкарыстоў- ваецца навуковае абсталя- ванне на хімічным факультэце.На разгляд парткома уні- версітэта падрыхтавана пытанне сумесна з галоўным бухгалтарам тав. Бяляўскім аб стане i мерах па паляпшэнню захоўвання сацыяліс- тычнай маёмасці ва універ- сітэце. ***
Канферзнцыя прызнала 

работу ГНК БДУ здаваль- 
няючай.

У пастанове адзначана 
неабходнасць удзелу у па- 
сяджэннях труп, калі абмяр- 
коўваюцца пытанні работы 
факультэта, кафедры, ад
дзела, кіраўнікоў адпавед- 
ных падраздзяленняў.

Прызнана мэтазгодным 
устанавіць тэрміны разгляду 
рэкамендацый труп народ- 
иага кантролю і інфарма- 
ванне ix аб выніках разгля
ду.

саветаў ф акультэтаў  за 
якасць л ітар атуры , якая рэ- 
камендавана да выдання. 
Ф арм альны  пады ход пры 
абм еркаванні запланаваных 
выданняў пры водзіць да та- 
го, што выдавецтва часам 
атры м лівае адм оўны я рэ- 
цэнзіі на прапанаваныя вы- 
давецтву рукап ісы .

—  М не здаецца, —  гаво- 
рыць Л . А . Севасцьянчы к,—  
што гэтым пытаннем паві- 
нен зац ікав іцца народны 
кантроль.

Вы давецтва Б Д У  існуе тры 
гады , а друкарня i таго 
больш , аднак народныя кан
тралёры  ні разу не пагля- 
д зе л і, як мы працуем . У

i. i i ■—  i — i ■>

нас няма склад ск іх  памяш- 
канняў для захоўвання па- 
перы i пераплётных матэ- 
ры ялаў. У  друкар н і няма 
д зе  паставіць новае абста- 
ляванне. Патрэбен рамонт 
памяш канняў. Д ум аецца, 
ГНК трэба пашырыць кола 
сваей дзейнасц і і звярнуць 
больш увагі на выдавецтва i 
друкарню .

А б  становішчы ў б уф етах 
i сталовы х, аб ты м , як 
лепш весці работу тым кан- 
тр алёрам , якія будуць зай- 
мацца харчовым і аб 'ектам і, 
гаварыла памочнік санітар- 
нага ўрача Кастрычніцкага 
раёна г. М інска Р. I. Прима
кова.

П рарэктар Б Д У  па адм ін і-

Адбылося арганізацыйнае пасяджэнне ўноў вы- Jk
бранай трупы народнага кантролю БДУ. Старшынёй i 
трупы выбран Я. М. ТАГУНОУ. Намеснікамі: Е . A. J
АКІНЧЫЦ (кіраўнік сектара арганізацыйнай рабо- J
ты), С. Р. ДРАБЯЗКА (кіраўнік сектара навуковай t 
работы). $

Кіраўніком сектара вучзбнай работы выбран J
А. Д. АНДРЗЕЎ, кіраўніком сектара па разгляду заяў 
i скарг і ўдасканаленню ўпраўленчага апарату уні- \ 
версітэта — В. А. РАМАНЕНКА, кіраўніком сектара { 
па ахове сацыялістычнай уласнасці— В. Ф. БОХАН. /

страцыйна - гаспадарчай 
частцы I. А. Ажыгін пад- 
крэсл іў  вялікую  адказнасць 
ты х задач , якія вырашаюць 
народныя кантралёры , i 
спы ніўся на такім  важным 
участку, як захаванне сацыя- 
лістычнай м аём асц і ў Б Д У .

—  На геаграф ічны м  ф а 
культэце мы ў кароткі тэр- 
м ін  памянялі м эблю  на но
вую. Ц япер яна ўся запэц- 
кана, дэрм ац ін  парэзан.
Н ездавальняю ча захоўваец- 
ца абсталяванне і ў  студэнц- 
кіх інтэрнатах.

Я звяртаю ся да членаў 
ГН К : захаванне сацы ялі-
стычнай маём асц і павінна 
быць вашым паўсядзённы м  
клопатам .

I. А . А ж ы гін  адказаў  на 
ш эраг пытанняў. У  прыват- 
насці, ён іпаведаміў, што ра
боту л іф та ў  намечана на- 
ладзіць ужо ў снежні гэтага 
года, паколькі атрыманы на- 
рады на так неабходныя ля- 
б ёдкі. Б удзе  зроблен рамонт 
памяш канняў выдавецтва i 
друкар н і.

—  С ектарам і ГНК зробле- 
на ш мат праверак,— гаво-
рыць загадчы к ад дзела  на- 
вукі i навучальных устаноў 
Кам ітэта  народнага кантро
лю  Б С С Р  О. А. Здаравенін, 
— а якая іх эф екты ўнасць—  
з даклад у не адчуваецца. 
Д акладчы к не сказаў , у 
выніку як іх праверак адбы-

л іся  пасяджэнні рэктарата, 
кафедры -..

М не здаецца , што ГНК 
Б Д У  не варта распыляць 
свае с ілы . Лепш правесці 
тры-чатыры ф рантальны я 
праверкі, Вынікі былі б 
больш адчувальныя.

Трупа народнага кантро
лю Б Д У  рашала м ногія пы- 
танні, аднак пытанні, звяза- 
ныя з навукова-тэхнічным 
прагрэсам , выпалі з яе по
ля зр оку . Там у мы не веда
ем , як укараняю цца ў прак
ты ку дасягненн і навукі, якая 
іх эф екты ўнасць. Гэтыя пы- 
танні павіінны заняць вяду- 
чае м есца ў дзейнасц і но
вага складу ГНК БД У .

10 снежня ў 16 гадзін у парткоме адбудзецца пасяджэнне універсітэц- J 
кай групы народнага кантролю з павесткай дня: J

1. Зацвярджэнне плана работы, групы на 1972 год. J
2. Зацвярджэнне плана заняткаў у «Школе народных кантралёраў» * 

на 1972 год.
3. Арганізацыйныя пытанні.
На пасяджэнне павінны з'явіцца члены універсітэцкай групы і старшы- 

ні факультэцкіх груп народнага кантролю.
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Калі ва універсітэцнім 

камітэце камсамола было 
атрымана запрашэнне на 
XV III камсамольскую кан- 
ферэнцыю Вільнгаскага 
дзяржаўнага універсітзта, 
многія былі трошні здзіўле- 
ны, бо не ведалі, што гэта 
— адна са шматлікіх трады- 
цый універсітэта. Запра
шэнне — традыцыя яшчэ 
маладая, але ёсць і старыя. 
Як-ніяк, а Вільнюсні уні- 
версітзт хутка будзе свят- 
наваць свае 400 год.

 ̂"'апраўды, і нізкія скля- 
Ties^i старога будынка уні- 
версітэта, і шматлікія ма- 
ленькія дворыкі, і цяжкія 
дубовыя, каваныя жале- 
зам дзверы— усё гэта, нібы 
сівізна на галаве чалавека, 
гаворыць аб вялікім узрос- 
це.

I толькі звоннія галасы, 
й к ія  гучаць у старажытных 
аўдыторыях, сведчаць аб 
сённяшняй маладосці уні- 
версітзта...

«Сцяг не так цяжка 
ўзняць, як цяжка пранесці 
яго ў паўсядзённым жыцці». 
Гзтыя мудрыя словы літоў-

скага паэта Мацэвічуса на- 
пісаны на адным з плака- 
таў у актавай зале універсі- 
тзта, дзе праходзіць XVIII 
камсамольская канферзн- цыя.

Многа добрых спраў на 
рахунку камсамольцаў уні- 
версітэта. Гзта паспяховая 
вучоба большасці камса-

молыдаў і тое, што кожны 
чацвёрты студэнт-камсамо- 
лец — член СНТ, і шматлі- 
нія будаўнічыя атрады, пра- 
цаваўшыя не толькі ў Літве, 
але і ў ПНР, ЧССР, ГДР, 
Туркменіі, на Алтаі.

Вельмі цікавыя справы і 
ў інтзрнацыянальным клу
бе: сустрэчы з дзлегацыямі 
іншаземных студэнтаў, 
ажыўленая перапіска з ін- 
тэрклубамі іншых вну і 
г. д. Па ініцыятыве інтэр- 
клуба некалькі разоў сту- 
дэнты універсітэта выходзі- 
лі на дэманстрацыю з ло

зунгам «Свабоду Анджэле 
Дзвіс!».

Вельмі актыўна працуе і 
другі клуб універсітэта — 
турысцкі. Колькі паходаў 
па роднай Літве, ды і па 
ўсёй нашай краіне зрабілі 
аматары турызму. Нават да- 
браліся > да Кольскага паў- 
вострава. A гзтай зімой ту- 
рысты нашага і Вільнюскага 
універсітэтаў разам зробяць 
паход па граніцы Літвы і 
Беларусі, менавіта па тых 
месцах, дзе гераічна

змагаліся за свабоду лі- 
тоўскія і беларускія парты- 
заны. Гэты паход студэнты 
абодвух універсітзтаў пры- 
свячаюць 50-годдзю ўтва- 
рзння СССР.

Шмат цікавага ўбачылі 
мы ў Вільнюскім універсі- 
тэце. Помнікі старажыт- 
насці і сучасныя фізічныя 
лабараторыі, старыя тра- 
дыцыі і шмат новага. A га- 
лоўнае, што мы знайшлі 
там,— дух дружбы і сяб- 
роўства. I гэта заканамер- 
на— мы ж разам нясём адзі- 
ны сцяг.

Н. СІНКЕВІЧ.

Д Р У Ж Б Ы

C A M I
Х ІР У Р Г І...
Т у т  у с ё , як пры сапраўднай апера- цыі: белыя халаты хірурга i яго асістэнтаў, прастэрылізаваны хірур- гічны інструмент, вялі- кая лямпа над аперацый- ным сталом. Толькі на сценах вісяць плакаты па анатоміі, стаяць муля- жы, а з-за перагародкі са шкляных шафаў чу- ецца: «Крованосная сі- стэма чалавека складаец- ца...»За дзвярьша з надпісам «Лабараторыя анатоміі чалавека» ідуць заняткі па экспериментальна!! хірургіі. Тэты курс вы- вучаецца ў раздзеле «Хі- рургічныя метады фізія- лагічнага экспеэымен- ту». У лабараторыі студэнты IV курса біялагіч- нага факультэта, якія спецыялізуюцца на кафедры фізіялогіі чалавека і жывёл.На аперацыйным стале звычайны шэры трус. Аперацыя прадстаіць складаная: трэпанацыя чэрапа.—• Такія вось апера- цыі,— гаворыць выклад- чык Канстанцін Іванавіч Трышан, — заключны этап вялікай вучэбнай работы. Перад гэтым мы ўсё да дробязей разбіраем тэарэтычна. Таму сёння кожны з рабят ведае, з чаго пачынаць, ведае магчымыя ўскладненні, сваё месца ля аперацый- нага стала.Але як бы добра ні ве- даў тэорыю,*усё ж прак- тыка ёсць практыка. За- ўсёды можа быць нешта непрадбачанае. Хвалю- юцца xipypri. Ix сёння два: першы — Валодзя

Сцепанюга, другі— Лена Яскевіч.Студэнты ўсё робяць самі: даюць наркоз, рых- туюць аперацыйнае поле. Часам бываюць i смешныя здарэнпі: трус доўга не хоча засынаць. Нарэшце ўсё гатова. Шэсць галоў у белых шапачках з марлевымі павязкамі на тварах схі- ляюцца над сталом. Гу- чыць голас Валодзі: «Скальпель»! Галі Ільке- віч другі раз паўтараць не трэба: спрытна падае яна патрэбны інстру- мент. Сёння Галя, як сказаў Канстанцін Івана- віч, галоўны тут чала- век — аперацыйная сяс- тра.Аперацыя цягнецца доўга. Пакрыўся кро- пелькамі поту лоб у пер- шага хірурга; выбілася з-пад шапачкі пасмачка валасоў у Лены. Але вось зроблена апошняе шво на ране. Аперацыя скончана. Усе збіраюцца ў адным кутку, адкуль

адразу чуюцца звонкія галасы спрэчкі.— Ужо абмяркоўва- юць аперацыю, —  з за- давальненнем усміхнуўся Канстанцін Іванавіч. — Сёння яна прайшла пас- пяхова. Усе працавалі зладжана, з веданнем справы. Студэнты адно- сяцца да такіх заняткаў вельмі сур’ёзна. Па пра- граме ў нас усяго 60 га- дзін эксперыментальнай хірургіі, але яны даюць нямала. Молена нават сказаць, што студэнты змаглі б аказацца патрэб- нымі ў вялікай хірургіі. Bo ўсім вядома: каб па- ставіць хранічны вопыт, трэба займацца экспериментам. Акрамя таго, таи л  заняткі выклікаюць сапраўды глыбокую заці- каўленасць навукай.Паглядзець аперацыі прыходзяць студэнты ма- лодшых курсаў і наву- чэнцы мінскіх школ.
Л. ДРУЗЕВА.

Фота Д . Ч А ХО В ІЧ А .

ТВОРЧАГА
z :  Нашы юбіляры

ДАЎГААЕЦЦЯ!
Заутра праф есар у ка

ф едры  крым інальнага 
права нашага ун іверсітэ- 
та доктару юрыдычных 
навук Іо с іф у  Ісакавічу 
Гар эл іку споўніцца 50
год. Больш паловы з іх 
аддадзены  навуцы. A
шлях да яе пачаўся ў 
цяж кія гады , калі інвалід 
Вялікай Айчыннай вайны, 
узнагародж аны  ордэнам  
Айчыннай вайны Il сту- 
пені і м едалям і, стаў сту- 
дэнтам Л ен інградскага 
юрыдычнага інстытута, 
а пасля асп ірантам  гэта- 
га ж  інсты тута . У  1947 го- 
д зе  I. I. Гар эл ік  абараняе 
канды дацкую  ды серта- 
цыю, у 1965— доктар- 
скую .

М ногія гады педагагіч- 
ная і навуковая дзей- 
насць I. I. Гарэл іка звя- 
зана з нашым ун іверсі- 
тэтам . Вы кладчы кі і с ту 
дэнты ю рф ака ведаю ць 
яго як вы сокаквал іф іка- 
ванага педагога , здоль- 
нага навуковага работ- 
ніка, уваж лівага і чулага 
тавары ш а. М анаграф іі, 
вучэбныя дапам ож нікі 
і навуковыя артыкульз 
ю біляра добра вядомы 
не толькі ў нашай краіне, 
але і за яе м еж ам і (асаб- 
ліва па такой маларас- 
працаванай праблем е, як 
прававыя пытанні транс- 
плантацыі органаў і тка- 
нак).

Ш м ат увагі Іо с іф  Ica- 
кавіч уд зял яе  падрых- 
тоўцы м алады х навуко- 
вых кадр аў , ум ела к ір уе  
студэнцкім  навуковым 
гур тком . A  ў асяр о ддзі 
работнікаў судова-пра-

кур о р скіх  органаў ён па- 
пулярны лектар . Часта 
праф есар  I. I. Гар эл ік  вы
ступав з лекцы ям і перад 
насельніцтвам . Н екалькі 
яго навукова-папулярных 
браш ур па пытаннях пра
ва разлічаны на ш ырокае 
кола чытачоў. Акты ўнай 
папуляры зацы і навукі 
служ аць і яго артыкулы  
ў саю зны х і рэспублікан- 
скіх газетах.

I. I. Гар эл ік  —  нястом- 
ны грам адскі дзеяч . Ён—  
старш ы ня юрыдычнай 
секцы і і член прэзіды у- 
ма навукова-тэхнічнага 
савета М ін істэрства вы- 
шэйшай і сярэдняй  спе- 
цыяльнай адукацы і БС С Р , 
галоўны рэдактар м іж ве- 
дам аснага зборн іка па 
ф іл а со ф іі, навуковаму 
кам ун ізм у , палітэканом іі

і праву, член навукова- 
кансультаты ўнага савета 
пры Вярхоўны м С уд зе  і 
м етады чнага савета Пра- 
кур атуры  рэспубл ік і, на
родны засядацель аблас- 
нога суда . А  на факуль- 
тэце ён неаднаразова вы- 
б іраўся ў састаў партый- 
нага бю ро ф акультэта . 
Ц япер —  куратар вучэб
най трупы .

Н ядаўна Іо с іф  Ісакавіч 
узнагародж ан Граматай 
Вярхоўнага Савета Бела- 
рускай С С Р .

П аж адаем  ю біляру 
д о ўгіх  год  ж ы цця, доб- 
рага зд ар о ўя , далейш ы х 
поспехаў у навуковай, 
педагагічнай і грам ад- 
скай дзейнасц і!

I. ЦІШКЕВІЧ, 
загадчык кафедры 
крымінальнага права.20 ГОД ВУЧОБЫ Ў СЯБРОЎ

Група студэнтаў з ГДР адзначае 
цудоўнае свята — прайшло 20 год з 
той пары, калі першыя нямецкія сту
дэнты — пасланцы ГДР — пачалі ву- 
чобу у СССР. Асновай гэтаму паслу- 
жыў дагавор аб навукова-тэхнічным 
супрацоўніцтве, заключаны ўрадамі 
абедзвюх краін. Крыху пазней, 12 мая 
1952 года, паследаваў дагавор аб на- 
вучанні грамадзян ГДР у вну Савец- 
кага Саюза.

Прайшло толькі 6 год пасля закан- 
чэння Вялікай Айчыннай вайны, і ра
ны, нанесеныя савецкаму народу ня- 
мецкім фашызмам, яшчэ не зажылі, а 
ужо першыя 95 студэнтаў, прыехаў- 
шых вучыцца ў вну СССР, 
былі прадстаўнікамі міралю- 
бівай сацыялістычнай Германскай 
Дэмакратычнай Рэспублікі. Нашы 
студэнты былі сардэчна прыняты са- 
вецкім народам як самыя лепшыя 
сябры. I мы выказваем падзяку КПСС, 
ураду СССР і ўсяму савецкаму наро
ду за вялікую дапамогу, аказаную 
нам. Без гэтай дапамогі ў выхаванні 
новай сацыялістычнай інтэлігенцыі 
ГДР не магла б дасягнуць такіх вя- 
лікіх поспехаў у сваім развіцці. Наш 
першы прэзідэнт Вільгельм Пік ад- 
койчы сказаў: «Вучыцца ў Савецкага 
Саюза — значыць вучыцца перама- 
гаць».

Ha працягу толькі 50 год савецкая 
навука дабілася велізарнага пад’ёму і 
сёння з’яўляецца вядучай навукай у 
свеце. Вучыцца ў савецкіх вышэйшых 
навучальных установах — тэта зна
чыць атрымліваць багатыя веды, якія 
V сучаснай барацьбе паміж сацыяліз- 
мам і імперыялізмам маюць вялікую 
каштоўнасць.

Наша маленькая трупа — першая 
дэлегацыя студэнтаў з ГДР, якая па- 
чала вучобу у БДУ. Нас прынялі 
вельмі шчыра i нам была аказана 
ўсебаковая дапамога: уладкаванне у 
інтэрнаце або пытанні вучобы, знаём- 
ства з горадам ці цяжкасці, звязаныя 
з авалоданнем рускай мовай,—усю- 
ды мы адчувалі падтрымку i клопаты 
беларускіх сяброу.

Святкаванне 50-годдзя БДУ было 
для нас такім жа ўрачыстым, як i 
для савецкіх таварышаў. А 7 лістапа- 
да мы разам з імі адзначалі гадаві- 
ну Вялікага Кастрычніка. Мы былі ў 
захапленні ад святочнай маляўнічай 
дэманстрацыі працоўных Мінска.

Нам хочацца падзякаваць белару- 
скім сябрам за магчымасць вучыцца 
тут і за дапамогу, якую аказваюць 
нам.

Рыта ШУЛЬТЦЭ, 
студэнтка I курса матэматычнага 

факультэта.
><xxx>oo^o ооооооооооооооооо<>оооо<х><хх>ос>с>о<х>оо<>оооо^<>о<х>с^с

С туд эн ты  Il курса  х ім ф ака на лекцы і.
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СП О РТВ Я Р Н У Л І С Я  3 ПЕРАМОГАЙ
У  Брэсце праведзены  

занальны я спаборніцтвы  
п ерш ы нства вну рэспуб- 
лік і па баскетболу. Т у т  
сабраліся памерацца сі- 
ламі ш эсць каманд: 
Б р эсц кага  інж ы нерна- 
буд аўнічага ін сты ту та  
(Б ІБ І), БПІ, БДУ, інсты- 
ту та  зам еж ны х моў, пед- 
ін сты ту та ў  Б р эста  і Ma- 
зы ра.

Толькі дзве каманды  
траплялі ў ф інал. Вельмі 
роўную  і стаб ільную  
гульню  паказала збор- 
ная наш ага ун ів ер сітэта . 
У вы ніку пяцідзённай  
барацьбы на першым  
месцы з пяццю ачкамі 
былі баскетбалісты  БДУ, 
на другім  — БПІ.

Н аступны я месцы за
нял! каманды B IB It ін- 
сты ту та  зам еж ны х моў, 
п ед ін сты тута  Б р эста  і 
п ед ін сты тута  М азыра.

Ф інальны я спаборніц- 
твы  каманда баскетбалі- 
ста ў  правядзе ў красаві- 
ку 1972 года.

С. K A M IH CK It 
старш ы ня спортклуба.

ЧАРУЮЦЬ ЦЫМБААЫ... ; ш  ЗВІШЦЬінскі пакой студэнцка- ...Льешіэ ііулпўняя мяпп- і F *Ленінскі пакой студэнцка- 
га інтэрната № 4, што на 
Паркавай магістралі, пера- 
поўнен так, што нават 
дзверы прыйшлося адчы- 
ніць. Што здарылася? A зда- 
рзннв адно з прыемных. У 
госці да біёлагаў, філолагаў, 
юрыстаў прыйшоў артыст 
Беларускай дзяржаўнай фі- 
лармоніі цымбаліст Мікалай 
Шмелькін.

Артыст расказаў аб гісто- 
рыі беларускіх цымбал, аб 
сваім творчым шляху. 
26 гадоў аддаў тэты чала- 
век любімай справе. Уз- 
доўж і ўпоперак аб'ездзіў 
ён з канцэртамі нашу краі- 
ну, выступаў у ГДР, Поль- 
шчы, Венгрыі і іншых краі- 
нах, заслужыў званке лаў- 
рэата Усесаюзнага і рэс- 
публіканскага конкурсаў.

...Льецца цудоўная мело- 
дыя «Паланеза Агінскага», 
гучаць творы Франца Шу
берта, цыганскія напевы. I 
кожны раз, перад тым як 
выканаць твор, Мікалай 
Шмелькін гаворыць некаль- 
кі слоў пра яго аўтара, гіс- 
торыю стварэння.

Усе ведаюць «Танец з 
шаблямі» А. Хачатурана, 
«Гумарэску» беларуснага 
кампазітара Глебава з кіна- 
фільма «Саша-Сашанька», 
але ў выкананні на цымба- 
лах слухалі, мабыць, упер- 
шыню.

Завяршыла канцэртнуга 
праграму п’еса, напісаная 
самім Мікалаем Шмельніным 
«Музыкальный карцінкі Ку
бы».

М. ВЯРГЕЙЧЫК.

ЦІКАВАЯ СУСТРЭЧА
4- Нажурфаку адбылася сустрэча з дырэк- 

тарам аб'яднання «Тэлефільм» С. М. Мар'я- 
хіным, рэжысёрам «Масфільма» Е. I. Таш-

ковым і заслужаным артыстам РСФ СР  
Ю . М. Саломіным. Госці расказалі аб сваёй 
нялёгкай прафесіі, падзяліліся творчымі 
планамі, адказалі на пытанні студэнтаў.

Л. IB A H O B А.

А У ТОГ Р АФ НА Ф
I  
JI 
Ф 
A 
K 
У

НА ЗД Ы М КА Х : (уверсе) 
гу та р к а  з д зяўчатам і, як ія  
дэм анстравалі мадэлі адзен- 
ня; (злева і справа) у  дэ- 
м анстрацы йнай зале.

O  У С ІМ  нядаўна энту- зіястамі III і II курсаў філалагічнага факультэта быў створан клуб цікавых сустрэч «Аўтограф на філ- факу». Арганізатары па- ставілі перад сабой пэўныя мэты і заданы. Па-першае, арганізацыя сустрэч з ці- кавымі людзьмі. Па-дру- гое, адказваць на запатра- баванні і пытанні студэн- таў не толькі свайго факультэта, але і ўсіх тых, хто цікавіцца літаратур- ным 1 мастацкім жыццём рэспублікі.На днях адбылася першая проба сіл клуба. Ідэя сустрэчы з мастакамі рэс- публіканскага Дома мадэ- ляў узнікла невыпадкова. На агульнауніверсітэцкім сходзе было закранута пы- танне аб паўсядзённым

адзенні студэнта. Знешні выгляд чалавека, праблема моды i культуры адзення хвалюе кожнага з нас, бо адзенне стварае настрой не толькі асабісты, але i тых людзей, з кім сутыкаешся. Мы і папрасілі дырэкцыю Дома мадэляў дапамагчы разабрацца ў пытаннях моды.Валянціна Міхайлаўна Капусцінская, галоўны ма- стак-мадэльер, расказала філфакаўцам аб лініях, сі- луэтах, напрамках сучас- най моды. У  час змястоў- нага і цікавага расказу ,ма- стака-мадэльера адбылася дэманстрацыя мадэляў.
Е. М А Ц Я Ш , 

старшыня клуба 
«Аўтограф на філ- 
факу».

СТРУНОЮ»
Тр агеды я адбы лася вясной. У  М інск 

вясна прыйшла з вясёлы м звонам 
капяж оў і перш ымі парасткам і зялё- 
най травы ў трэш чы нах асф альту . У  
Саянах яна пачалася ca снеж ны х аб- 
валаў, адзін  з якіх аказаўся ракавым 
для дзевяц і альпін істаў. С яр о д  загі- 
нуўш ых быў і А ры к Kpyn —  інжынер 
М інскага завода імя Вавілава, паэт і 
кам пазітар .

Гэты вечар туры сцкай песні 27 лі- 
стапада ва ун іверсітэце  —  сустрэча 
сяброў у памяць аб ім .

—  «Горы далёк ія , пры гож ы я, сі- 
н ія ... Вы даяце цудоўнае пачуццё па- 
лёту , узам ен адбіраю чы сяброў. Пра- 
кляты я горы , лю бім ы я горы ...»  —  тэ
та сум ная песня В. Бокава прысвеча- 
на А р ы ку.

Нейкі вельм і незвычайны настрой 
на гэты раз у актавай зале ун ізерсі- 
тэта . Тысячы вачэй накіраваны на сцэ- 
ну. А  там  —  толькі хлопцы з гітара- 
мі ды простая дэкарацы я, на якой —  
будзёнаўка , чырвоная гвазд зіка , сі- 
луэты  блакітны х гор «у ёж ы ку тай- 
гі» i рад белы х палатак ля паднож ж а. 
А днак з якой напружанай увагай за
ла ўслухоўваецца ў кож нае слова са 
сцэны , каб праз некалькі хвіл ін  узар- 
вацца бясконцымі авацыям і.

Светлая , чарую чая лірычная сіла 
песень В. Глазанава (Л ен ін град ), В. Mi- 
наева (Куйбы ш аў), В. Бокава i В. M y- 
раўёва (Казань), В. Сачкова i Ю . Ky- 
кіна (Л ен ін град ), В. М акарава (М інск) 
паланіла ўсіх .

Ix новыя песні аб ты х, кам у «са- 
май высокай узнагародай сталі над 
брацкай магілай родныя бярозы  i 
вечная памяць у сэрцах м ільёнаў», i 
проста аб сябрах i гадах . Яны спя- 
ваюць i пра горы , пра снежныя 
м арш руты , пра тое , як каханыя ча- 
каюць i не чакаю ць.

Гэтыя песні таксам а пра іх сам іх , 
хто крочыць па свеце. Песня ўвай- 
шла ў ж ы ццё гэтых хлопцаў, яна ста
ла часткай іх вялікай лю бві да жыц- 
ця. Im «дарога звін іць струною : дык 
крон жа, кроч»...

А ле  рана ці позна «ўсе дарогі каль- 
цом замыкаю цца» (тэта словы адной 
з апош ніх песень Ары ка Крупа). Сяб- 
ры Ары ка ўм ов іл іся , што тэк ім  кэль- 
цом для ix стане М інск . Кожны год, 
30 кастры чніка , яны будуць зб ірацца 
тут , каб уш анаваць памяць загінуў- 
шых туры стаў .

В. ЖУК.
НА З Д Ы М К А Х : выступаюць (звер

ку ўніз) В. М А К А Р А Ў  (Мінск), 
В. M IH A E V  (Куйбышаў), В. M VPAV- 
EV i В. E O K A V  (Казань). 

i Ф ота аўтара.

Ш
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Г Р Ы П —Г Э Т А  Н

Грып —вострае інфекцый- нае захворванне. Ён легка перадаецца ад хворых да здаровых i таму хутка рас- паўсюджваецца сярод на- сельніцтва. Грып—каварная хвароба! Часта нават при

легким працяканш ен дае цяжкія ўскладненні.Выклікаюць грып драб- нюткія мікраарганізмы —Bi- русы, якія трапляюць у ар- ганізм чалавека з удыхае-' мым паветрам. Ад моманту пранікнення віруса ў арга- нізм да пачатку захворван- ня праходзіць 24—48 гадзін. Хвароба пачынаецца з павы- шэння тэмпературы, недама- гання, галаўных болен. За- тым пачынаецца насмарк, каталь, боль пры рухах ва-

Часта грып павышанай
шіііііііііііпііііііііінііііііпнптіітіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііітіііішіііінніііііпіііііііііііііііііііітііінішііішшдішіішііішшшіііііііішіііііііііішііійіішвііііііііішдіііішііззгіэіііэтідэіякія знішчагаць мікробаў.Пры дагляданні хворага патрэбна карыстацца маска- мі, пашытымі з 4—5 слаёў марлі. Надзяваць іх трэба так, каб яны закрывалі рот і нос. Маскі затрымліва- юць да 90 працэнтаў мікро- баў.Выконваючы правілы са- нітарыі і гігіены, прафі- лактычныя мерапрыемствы па папярэджанню грыпа, можна згЗвчна панізіць яго распаўсюджанне.А. БІМ, урач.

чэп, патлівасць. працякае без тэмпературы.Прычына захворваняя пры грыпе заўсёды—хворы чалавек. Хворы выдзяляе Bi- русы пры размове, кашлі, чыханні разам з капелькамі сліны. Капелькі могуць раз- лятацца на 2—3,5 метра ад хворага. На прадметах вірус захоўваецца ад 3 да 10 су- так. Таму небяспечны не толькі хворы, але i прадме- ты, якія яго акружаюць i

якімі ён карыстаецца (по- хворым, вяртання з занят- суд, бялізна i г. д.). каў, язды ў гарадскім тран-Як жа зберагчыся адгры- спарце i г. д. Мыльный раст- па? Важнейшая ўмова—ста- воры знішчаюць 85—95 пра-раннае падтрымамне правіл асабістай гігіены.Трэба часцей праветры- ваць памяшкашіе. Патокамі паветра выносяцца часцінкі пылу і слізі з вірусамі.Як мага часцей право- дзіць вільготную ўборку па- мяшканняў.Старанна мыць рукі і твар 3'мылам пасля догляду за

цэнтаў бактэрый, якія трапляюць на скуру.Неабходна загартоўваць арганізм; арганізаваць пра,- вільнае харчаваине з ужы- ваннем дастатковай коль- касці вітамінаў. Чаонок i цыбуля ў даным выпад- ку вельмі карысныя, таму што. утрымліваюць спецы- ялыныя рэчывы—фітавцыды, РэдактарА. А. Ш КОЛЕН КА.
AT 09517 Наш адрас: г. Мінск, Універсітэцкі гарадок, галоўны корпус, п. 106. T—22-07-19. 
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