
П РА Л ЕТ А РЫ 1  УС1Х K PA IH , ЯД Н АЙ Ц ЕС Я !

! У ГОН АР С Я Б Р О У

О РГАН  ПАРТКОМ А, РЭКТАРАТА , М ЯСЦКО М А, КАМ1ТЭТА КАМ САМ О ЛА I П РА Ф КО М А 
БЕЛ А РУ С К А ГА  О РД ЭН А  П РАЦ О УН АГА  Ч Ы Р В О Н А ГА  С Ц ЯГА  Д ЗЯ Р Ж А У Н А ГА  

УН1ВЕРС1ТЭТА 1МЯ У. I. Л EH IH A

№ 30 (1066) ф Чацвер, 24 кастрычшка 1974 г. ф  Цана 2 кап. ф  Газета выходзщь з 1935 г.

На мш улым тыдн! у 
MiHCKy адбылася сустрэча 
навуковых супрацоушкау 
В Н У  Беларус1 1 Польскай 
Народнай Рэспублшф 
прысвечаыая 30-й гадавь 
не з дня адрад'жэння Поль- 
шчы.

'  У  Б Д У  у  гэтыя дно. гас- 
ц1ла дэлегацыя Ягелон- 

- скага ун1верс1тэта на ча
ле з прафесарам Ю . Буш- 
кам. Прадстаунш! сяброу- 
скага утвер см эта  был1 
прыыяты у  рэктараце, аг-

ледзел! б1бл1ятэку, выл1- 
чальны цэнтр, пабывал1 у 
гасдях у  фИзшау.

У  час сумеснай навуко- 
вай канферэнцьп, на якой 
прысутн1чал1 прадстаунпй 
пстарычнага, фшалаггч- 
нага i 1ншых факультэтау 
БД У , з дакладам высту- 
п1л1 дацэнты, дактары 
Е. Русек, 3. Лукауск!, 
Л. Шнайдэр, а таксами 
прафесары А . Я . Супрун 
1 А . С. Кляучэня.
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3 ДАКЛАДА САКРАТАРА KAMI ТЭТ А КАМСАМОЛА Х1МФАКА А. 1ВАШКЕВ1ЧА НА 
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Усю сваю работу камса- 

мольокае бюро факультэта 
у справ аз дачным перыядзе 
прысвячала падрыхтоуцы да 
XXV з'езда ЛКСМ Б i XVII 
з'езда ВЛКСМ, дастойнай 
сусггрэчы 50нгоддзя п,рыс- 
ваення камсамолу !мя У. I. 
Ленжа, пралагандзе матэ- 
рыялау з'эздау i пастауле- 
ных iаа! задач.

Оправаздачиы перыяд су - 
падае з друпм i трэцгм эта
пами Лежнскага зал!ку «Ра- 
шэж-ri X X IV  з'езда КПСС —  
у жыццё». За кожнай камса- 
мольскай грулай камкэт за- 
мацавау члена камсамоль- 
скага бюро, як1 дапамагау 
актыву у лравядзенш залгку.

Ленжск! зал1к у значнай 
меры сздзейшчау лаляп- 
шэнню ждышдуальнай рабо
ты у прулах, павышэнню ад- 
казнасц! кожнага камса- 
мольца перад аргашзацыяй.

Важным i адказным мо
ментам Ленжскага залжу 
з'яуляецца ирама д ска-па л i- 
тычная атэстацыя. Факуль- 
тэцкая кам'кчя па правядзен- 
ню атэстацыя аргашзавала з 
кожным камсамольцам су- 
бяседазанне, у ходзэ якога 
камсамольцы атрымл1вал1 
канкрэтныя заданж, лрак- 
тычныя парады i рэкамен- 
дацы1, а потым на камса- 
мол ь-ск'Ьс сходах група 
ацэньвала работу кожнага з 
у тка м  в ьжГгкау я го грамад- 
ска-пал'|тычнай практык1.

Падрыхтоука будучага

спецыялкта не можа быць 
паспяховай без фармчраван- 
ня яго грамадскай актыунас- 
ц1, грамадзянскай i мараль- 
най пазгцый. Задачы каму- 
н1стычнага будаунщтва, само 
жыццё прад’я;уляюць усё 
большыя патрабаванш да 
1дэйначпал1тычнага выхаван- 
ня студэнтау. Нам неабход- 
на i далей удасканальваць 
формы аргажзацьи i правя- 
дзення грамадсканпалкыч- 
най практык!, даб1вацца 
больш канкрэтных вышкау. 
Мы ж ладыходзгм да гэтай 
важнай справы па-старому, 
усё дыскуфруем, як1я пат- 
рэбны формы улжу i кан- 
тролю за яе праходжаннем. 
В1даць, трэба смялей нала- 
джваць сувязь з вытворча- 
сцю, калгасам1, школам! i 
аргажзоуваць там правя-
дзенне грамадска-палкыч- 
най практык!, умацоуваць 
патрабавальнасць да яе пра- 
ходжання, клапацщца аб 
тым, каб яна фарм!равала у 
студэнтау лепшыя якасф
байцоу ‘|дэалапчнага фрон
ту, аргашзатарау вытворча- 
сци Тут дарэчы адзна-
чыць, што пакуль не адда- 
ецца дастатковай увап аба- 
гульненню работы камса-
мольсюх арган!зацый пэ 
правядзенню грамадска-па- 
лкычнай практык!. На жаль, 
i роля камсамольсюх бюро 
пры правядзенн! грамадска- 
пал!тычнай атэстацьм была, 
на наш погляд, недастатко-

вай. Ёю больш займалкя 
дэканат i партбюро факуль
тэта..

Вял!кую ролю у станау-
ленн! i разв,щц! светапогля- 
ду камсамольцау мае пра
вя дзенне палтнфармацый. 
Надышоу час абаиульнщь 
вопыт розных факультэтау i 
распрацаваць рэкамендацьп 
па наладжванню больш дак- 
ладнай сктэмы правядзення 
палтнфармацый. Для сту
дэнтау цькавым! был! б, 
на наш погляд, i шфармацьп 
аб (перспектывах разв!цця 
вышэйшай адукацьм па кра- 
iHe i ва уш вератэце у пры- 
ватнасц!, аб поспехах калек- 
тыву нашай ВНУ у цэлым. 
Здаецца, асабл'ивы жтарэс 
выкл!кал! б у  студэмтау су- 
стрэчы з KipayHiKaMi ун!вер- 
атэта, як гэта практыкуецца 
кожны год у Ho'Baci6ipcKiM 
ун!верс!тэце, з прадстаужка- 
Mi рэктарата, з прадстаун!ка- 
Mi галжовых м'!н!стэрствау, 
камсамольсжх органау i iH- 
шых аргажзацый.

Адным з галоуных /нап- 
paMiKay работы камсамоль- 
скага бюро факультэта з'яу- 
ляецца вучэбна-выхаваучая 
работа, nocnexi акадэмччнай 
камки факультэта у спра- 
ваздачны перыяд заслугоу- 
ваюць падтрымк! i адабрэн- 
ня. Неаднаразова перад 
п ерш а кур с н i,K а м i вы ступ а л i 
выдатнш! вучобы з практыч- 
ным! парадам! па арган1за- 
цьй працоунага часу i адпа-

чьжку. На пасяджэннях кам- 
самольскага бюро у першым 
семестры тры разы павестка 
дня прысвячалася першаму 
курсу. АсаблЬае месца ад- 
водзкася рабоце са старас- 
там! i камсоргам! першата 
курса, павышэкню у ix па- 
чуцця адказнасц! за справы 
групы.

Кожны з нас сёння добра 
разумев, што у барацьбе за 
выдатную вучобу значную 
ролю адыгрывае камсамоль- 
ская арган!зацыя групы.
Прыкладам творчага, зац!- 
кауленага падыходу да вучо
бы з'яуляецца група кафед
ры неаргажчнай xiiMii V  кур
са. Тут няма троечжкау, ас- 
ноуным прьжцыпам адносж 
з'яуляюцца узаемадапамога 
i патрабавальнасць.

На жаль, у MiHorix трупах 
усё яшчэ ёсць вьтадка пару- 
шэння вучэбнай дысцыплжы, 
атрымання неэдавальняючых 
адзнак. Таму стварэнне ат- 
масферы нецярп!масц! да 
гультаёу i парушальжкау 
дысцыпл!ны —  важнейшая 
задача 'камсамольскага бю
ро факультэта.

У гэтым годзе мы увял! 
практыку штотыднёвай спра- 
ваздачы стараст акадэм!ч- 
ных груп аб паспяховасц! i 
дысцыпл!не перад фа1куль- 
тэцк!м бюро. Камсамольска- 
му пражэктару даручана пе- 
рыядычна праводз|'ць рэйды 
з 'праверкам'| наведвання за- 
няткау.

Значная роля у павышэнн! 
дысцыпл!ны i паспяховасц! 
адводз!цца спаборн!цтву на 
лепшую групу. У м!>нулым 
годзе па абсалютных паказ- 
чыках лепшай аказалася 
другая група III курса, леп
шай па паспяховасц! была 
пятая група II курса. ! доб
ра было б, каб прафбюро i 
дэканат адзначыл! перамож- 
цау, заахвоцЫ ix.

А К Т Ы В У —
П Р А К Т Ы Ч Н Ы Я  ВЕДЫ

Адразу пасля камса- 
мольсюх справаздачна- 
выбар'ных канферэнцый 
на факультэтах камггэт 
камсамола Б Д 1У apraHi- 
зуе установачную вучо
бу з уноу выбраным 
актывам. Адказныя за 
работу кожнага сактара 
камДэта камсамола пра- 
вядуць занятк! з прад- 
стаункам1 адпаведных 
сектарау факультэтау.

Устано'вачная вучоба 
пройдзе з 24 па 29 каст
рычшка. А аатым адказ
ныя за работу yeix сек
тарау кожнага факуль- 
тэцкага камгтэта правя- 
дуць у так1.м жа плане 
вучобу на ceaix факуль- 
тэтах. Акрами таго, кож
ны сектар на працягу. 
года будзе зб1раць cewi- 
нары-нарады -па пытан- 
нях штодзённай работы.

Упершыню ва ушвер- 
Дтэце плануецца работа 
школы грушкамсоргау. 
Яе аддзяленнт арган!- 
зоуваюцца $ гэтым го
дзе на п'старычным, 
юрыдычным i б1ялаг1ч- 
ньщ факультэтах.

Праграма заняткау 
школы ахопл1вае най- 
больш злабадзёняыя пы- 
танн1 работы камкэтау. 
Асноуны упор пры яе 
складанш зроблен на 
авалодванне пачьгнаю- 
чым1 камсоргам'! прак- 
тычным! навыкам! рабо
ты. Першая, уступная 
лекцыя, пазнаём1ць слу- 
хачоу- са структурай

камсамольскай арган}за- 
дьп БДУ, з планаваннем 
работы, дакументацыяй 
групкамсорга, са змена- 
Mi $ Стагуце В Л К С М  у 
святле рашэнняу X V II  
з ’езда камсамола.

Далей прапанугодца 
так!я тэмы: «Камса-
мольок1 сход: падрых
тоука, правядзенне, па
вестка дня», «Часовня i 
пастаянныя даручэнн!, 
кантроль за ix выканан- 
нем», «Акадэм1чная ра
бота у студэнцкай гру
ше», «Формы i метады 
правядзення Леншскага 
залгку», «Прынцыпы 
фаригравання СБА, кам- 
■самольская работа на 
месцах дыслакацьп атра- 
дау».

Пасля кожнай лекцы! 
плануюцца сем1‘нарок1я 
занятк!, на яшх высту- 
пяць вопытныя KaMcopri, 
будзе абмяркоувацца 
канкрэтная работа груп.

Заняткг у школе груп- 
камсорга^ даручана вес- 
Ц1 кадравым камсамоль- 
ciciм 'работнгкам, сакра- 
тарам камгтэтау качмса- 
мола факультэтау. Не- 
кальк! заняткау правя- 
дуць работн1К1 гаркома i 
райкома камсамола.

Работа школы разль 
чана на увесь навучаль- 
ны год.

в. нясюк,
член камгтэта кам

самола БДУ.

П Р А К Т Ы К А П Р А К Т Ы К А

У 50-й сярэдняй школе праходзяць практыку пяцшурснШ  г еафака. На здым ках: урок у 
У настаунщкай Галт а IIIыиукава i Алена Турава. ШуУ ■:

V III класе вядзе Антанта Шынкев1ч.
Фота А. Цыгулёва.

В 1Н Ш У Е М 1]
3 УЗНАГАРОДАЙ!)

За актыуны удзел у i 
ажыццяуленж народнага I 
кантролю Кастрычн1цк1 | 
раённы кам!тэт народна- I 
га кантролю узнагародз1у ; 
граматам1 Маргарыту Bi- ; 
тальеуну KHiry, Шдз1ю ; 
Канстанц1науну Пясткоу- ; 
скую (ужвератэцкая ; 
ГНК); ТэлЫу 1ванауну За- ; 
польскую, Аляксандра ; 
1гнатав1ча Сцефанов1ча, ; 
Яуген1ю 1ос1фауну Тара- : 
ceein (ГНК 61яфака); Яф 1- : 
ма Паулав1ча Клопава, ; 
М1калая Адамав1ча Кара- ; 
таева (ГНК выл!чальнага ; 
цэнтра); Марыю Пятроу- ; 
ну Беразайтэс (ГНК жур- ■ 
фака).

У студэнтау V  курса ric- 
тарычнага факультэта за- 
кончылася педагаг1чная 

практыка, якая праходз1ць 
у два этапы; чатыры тыдн1 
на IV  i пяць —  на V  кур
сах. М нопя метадысты па- 
л1чыл1 неабходным даць 
студэнтам магчымасць у
гэтым навучальным годзе 
працягваць пачатую i/wi ра
боту у тых класах, з вуч- 
ням| як1х яны ужо был i
знаёмы, дзе был| прымаца- 
ваны у якасц1 класных Ki- 
раун1коу. Гэта дапамагло
лрактыкантам, не трацячы 
часу на знаёмства з класам, 
адразу, без доупх «раска- 
чак» увайсц1 у выхаваучы 
працэс.

Старанная падрыхтоука 
да кожнага урока, сютэма-

АЦЭНКА АБАВЯЗВАЕ
тычны разбор вопыту на- кау марказму-лежж13му. таунои часткаи

рыства «Веды», афармлял! 
нагляднь;я дапаможн1к1,
праводз1л1 камсамольсюя
сходы, п1янерск1я зборы, 

навучання аргажзоувал1 сустрэчы з
стаунжау, паказала Добрае веданне матэры- вучняу. Азнаямленне з роз- ц1кавым1 людзьмь экскурсй
практыка, прыносщь вел;- ялу, яго эмацыянальнае вы- ным1 формам! пазакласнай у музе| М1нска, паходы у Ki-
зарную карысць, дапамага- кладанне, высокая культу- работы i практычнае ix вы- но i тэатры.
ючы практыканту хутчэй ра, умение хутка знахо- карыстанне таксама у знач- Выдатна зарэкамендавал!
пераходзщь да 
най работы.

самастои- дзщь кантакт з класам —  
вось што характерна для

най меры дапамагае сту- сябе у перыяд педагапч- 
дэнту набыць неабходныя най практык1 Т. Карпава,

кожным урокам па- студэнтау практыкантау якасц! настаунжа. 3. Маскавец, Г. 1льяшчук,
ляпшаецца не тольк; тлума- нашага факультэта. 
чэнне новага матэрыялу, а Аднак фарм1раванне на-

Паусядзённая работа з А. Бяляеу, Л. Як1мов1ч, 
класам, да якога ён пры- С. Кавецж i мног1я |ншыя.

i умение студэнта правесц; стаун1ка-Шсторыка далёка мацоуваецца у дапамогу «Студэнты не тольк1 добра 
апытванне, пракантраляваць не вычэрпваецца толью ад- класнаму к|раунжу, патра- падрыхтаваны тэарэтычна, 
адказы вучняу i правшьна ным правядзеннем урокау. буе ад практыканта глыбо- але i добра выхзваны, у ix 
ix ацанщь, умение знайсц1 У працэсе практьж1 студэнт кага вывучэння вучняу i iH- ёсць пачуццё адказнасц! за 
найбольш падыходзячы ме- сутьжаецца з цэлым ком- дыв|дуальнага падыходу да даручаную справу», —  так 
тад выкарыстання нагляд- плексам 1ншых пытанняу i ix. ахарактарызавала практы-
ных дапаможнжау, вывучэн- у першую чарту —  з арга- Студэнты праводзт1 па- кантау метадыст. завуч 
ня i разбору гютарычных н1зацыяй пазакласнай рабо- лтнфармацьп, гутарк1, чы- школы №  30 А. А. Корань. 
дакументау, творау класП ты, якая з ’яуляецца сас- тал; лекцьл па лжп тава- «Л1чу, што давераныя мне

студэнты не выпадкова вы
брал! прафеаю настаун1ка- 
г1сторыка. Усе яны з вы- 
ключнай працав1тасцю i ста
ранием аднос1л1ся да прак- 
Tbmi»,— гэта характарыстыка 
дырэктара школы №  30
С. Е. М1ронава.

Выдатныя водгук| аб сту
дентах дал1 метадысты М. М. 
Разаноуская (CLL1 №  4),
А. Н. Селязнёва (СШ  №  9), 
Н. I. Кутэнка (СШ  №  35), 
Л. С. Хралов1ч (СШ  №  115) 
i 1ншыя. Яны л1чаць, што 
большасць нашых студэнтау 
ужо гатовы да самастой- 
най работы у якасц1 вы- 
кладчыкау ricTopbii i грама- 
дазнауства.

Ж. НЭПА, 
метадыст гктарычна- 

га факультэта.
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3 першага кастрычнша пачалкя занятж у чатырох но
вых лжгафонных кабшетах, абсталяваных навейшай чэш- 
скай апаратурай «Цесла». Адначасова тут могуць удаска- 
нальваць свае веды па замежнай мове шэсцьдзесят ча- 
лавек.

Т А Б Е ,  П Е Р Ш А К У Р С Н 1 К

Студэнты з вялшай ахвотай займаюцца у гэтых кабше- 
тах.

НА ЗДЫМКУ: занятж з трэцякурсжкам! матфака вядзе 
загадчык кафедры англшскай мовы прыродазнаучых 

факультэтау Т. Ф . Каванава.
Тэкст i фота А. Цыгулёва.

РОШЫМ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ
Як вы памятаеце, такую 

назву носщь насценгазета 
матэматыкау. А  щ усё 1м па 
плячы i, урэшце, як яны ра- 
шаюць задачы?

•— ...Вы знайшл1 вугла- 
выя скорасц! Цяпер вы- 
значце, яшя яны — скаляр
ный ш вектарныя?

— Скалярныя! — чуецца 
з месца.

•— Дакажыце.
— А я л1чу, што вектар

ныя, i вось чаму...
1дуць практычныя занят- 

Ki па тэарэтычнай мехаш- 
цы у першай трупе I I I  кур
са. Вядзе ix асштэнт Вольта 
Мжалаеуна В ’ярвшьская. 
Л я  дошю — В. Собаль.

— Цяпер натшыце урау- 
ненн! раунамернага i роу- 
напераменнага вярчэння.

Дзяучына крыху бянтэ- 
жыцца.

-— Спадзяюся, сёння усе 
вытсал1 формулы у сшы- 
так, — гаворыць Вольта 
Мжалаеуна.

Ужо пасля занятка? яна 
тлумачыла:

— Спецыфжа тут у тым, 
што студэнтам на тоэщм

курсе упершыню становяц- 
ца патрэбным! усе веды, на- 
копленыя за два гады вучо- 
бы. Таму спачатку яны не- 
калый блытаюцца ва усёй 
разнастайнасщ формул. Я 
дала задание вышсаць 1х
па раздзелах. Цяпер, кал1
мы рашаем задачы, трэця- 
курсннн разумеюць выгаду 
i рацыянальнасць гэтага.

—  ...Добра, Собаль, ся- 
дайце.

—  Задача наступная: .вы- 
значыць скорасць i паска- 
рэнне пункта, яю знаходзщ- 
ца на паверхш Зямл1 у Ле- 
шнградзе, кал!...

Задача лёгкая. У  шшых 
трупах рашэнне знайшл! у 
л!чаныя хвшны. А  тут?

— Запамшайце, — зазна- 
чае ипмаходзь Вольта Mi- 
калаеуна, — як трэба рабщь 
чарцёж, потым нам яшчэ 
прыйдзецца шмат рашаць 
задач па вярчэнню.

Пакуль студэнт вышс- 
вае на дошку даныя, яна 
ходзщь пам!ж радоу, naxi- 
ляецца да сшытка^.

— Вы  ужо рашыл!? Ма-

лайчына. Цяпер задача ну- 
мар дванадцаць...

Тэта дзяучыне, якая ся- 
дзщь за мной. А на пя- 
рэдняй парце спрабуюць 
падказаць хлапцу ля дошю.

— Сандрыгайла, сорам! 
Кал! рашыл!, пасядзще X B i -  

л !н у  u ixeubK a.
— А вы пачал! правшьна. 

Чаму ж  збипся?
— ... Цяпер амега !...
Студэнту ля дошю не да- 

памог i канспект. «Незда- 
вальняюча», i ён панура са- 
дз!цца на месца.

Выкл!каны I. Жьиич так- 
сама доуга б’ецца над выш
кам.

— Дз$на, Жыл!ч, i вы 
доуга рашалц хаця на па- 
пярэдн!х запятках раб!л! тэ
та хутка i прыгожа. Новая 
задача...

I зноу а б дошку стукае 
мел. Cuixai шэпт, шамацен- 
йе. Вольта Мшалаеуна па- 
дыходз!ць да атрымаушага 
двойку.

— Ну, што здарылася? 
Чаму не разабралшя у фор
мулах? Mo cnicaai без 
асэнсавання у суседа?

— Не, я проста прапус- 
ц!у...

— Ну вось...
У  аудыторьп нарастав 

шум. Хтосьщ ращца з сусе- 
дам, хтосьц! л!хаманкава 
перагортвае канспет.т, хто
сьц! напружана углядаец- 
ца у зашсы на дошцы.

— Рашайце самастойна. 
Маё запаветнае жаданне — 
каб вы на дошку менш уся- 
го глядзел! Думайце, мяр- 
куйце, спрачайцеся, прапа- 
ноувайце свае асабютыя ра- 
шэнн!.

— Мы ?жо рашыл!.
—  А просты спосаб шхто 

не знайшоу? Добра, я кры
ху падкажу. Каму толью?.. 
Вось вам, Суркоу, вы павш- 
ны адразу улавщь думку...

Зал1в!ста 3 B i n i u b  званок, 
парушае цэласнасць. рытм 
заняткау. Мы разв!тваемся. 
Вольта Млкалаеуна жартуе:

—  Ну як, умеюць матэ- 
матык! рашаць задачы?

С. Ш Ы Д Л О У С КА Я .

ПА СТАРО НКАХ Н А С Ц ЕН Н АГА  Д Р У К У 1

МЕСЯЦ
УДАРНАЯ

ПРАЦЫ

«Малайцы!» Менав!та гэ- 
тым словам адкрываецца 
чарговы «умар насценгазеты 
«Рошым любую задачу» (ор
ган дэканата, партыйнай, 
камсамольскай i прафсаюз- 
най аргажзацый матэматыч- 
нага факультэта).

[Па добрай традыцьм ну- 
мар прысвечан падвядзенню 
вынжау сельскагаспадарчых 
работ. Аб тым, як працавал! 
юнаж i дзяучаты на калгас- 
ных i саугасных палетках, 
яскрава гавораць шматлк!я 
ганаровыя граматы ! падзя- 
K i,  дасланыя у адрес ужвер- 
атэта KipayHiKaMi гаопадарак 
М!нскай i Вщебскай аблас- 
цей. Яны сведчаць аб энту- 
з1язме камсамольцау, з як1м

яны «ainani бульбу, сушыл! 
зерне новага ураджаю, на- 
рыхтоувал1 в!там!нную муку, 
сц|ртавал1 салому i г. д.

У калгасе !мя Крупскай 
Шаркоушчынскага раёна Bi- 
цебскай вобласц! працавала 
дзесятая трупа. За час удар- 

- най работы быу выцераблен 
лён на плотны  у 21 гектар, 
на 18 гектарах паднята льно
треста, засц!ртавана 63 тоны 
саломы, праведзен абмалот 
тьногаловак з плошчы у 45 
гектарау. Kaai ултчыць, што 
хлопцы яшчэ нарыхтоувал! 
лесаматэрыял, рыхтавал1 да 
з1мы фермы, прымал1 удзел 
у будаунщтве ,i агароджы 
кармушак для цялятжка, то 
станов1цца зразумела, што 
работа выканана вялжая.

Па-ударнаму працавау 
таксама студэнцк! атрад, яю 
узначалывала 1рына Вас1ль- 
еуна .Шзунова. У саугасе !мя 
Kipaea таго ж  Шаркоушчын
скага раёна студэнты выка- 
нал1 вял1к1 аб'ём работ, 

'прымал! актыуны удзел у 
грамадскнм жыцц1 —  пад- 
рыхтавал| i правял1 тры кан- 
цэрты мастацкай самадзей- 
насц1, у,дзельн!чал! у епар- 
тыуных мерапрыемствах.

Наогул жа усюды, дзе сту
дэнты паюнул! часцжку сва
ей працы, лрацаужк! вёск1 
уопамшаюць ix добрым сло
вам.

В. ЗАДАЛЯ.
(Прэс-цэнтр камНэта 

камсамола].

Н А Г Л Я Д Н А  
П Е Р А К А Н А У Ч А

У х1м1чным корпусе 
на чацвёртым п аверсе 
.ре’зМешчан каб[нет ric- 
торьп КПСС прырода
знаучых факультэтау. 
Ужо пры уваходзе пе- 
рад вам1 адкрываецца 
вНрына «Штаратура да 
ceMiHapcKix заняткау». 
Тут шырока нрадстауле- 
ны творы класжау мар- 
кНзму _ ленш!зму, пра
цы У. I. Ленша, рэзалю- 
цыi i рашэнн1 з ’ездау, 
канферэнцый i Плену- 
мау ЦК КПСС, падруч- 
HiKi I вучэбныя дапа- 
можн1к1 па iricTopbii 
парты1.

У «Метадычным кут
ку» —  нраграма i планы 
ceMiHapcKix заняткау, 
лКаратура: «Арган!за-
цыя i методыка сама- 
стойнай работы студэн- 
тау», «Як вывучаць ric- 
торыю КПСС», «Мета- 
дычныя парады па вы- 
вучэнню творау У. I. 
Лента», «Вучэбна-мета- 
дычны дапаможн1к да ce
MiHapcKix заняткау па ri- 
CTopbii КПСС» i 1ншыя.

Работнт! «абшета у 
любы час дадуць па- 
трэбную вам б!бл!ягра- 
ф!чную даведку, дапа- 
могуць иадабраць л1та- 
ратуру па тэмах наву- 
ковых дакладау 1 рэфе- 
ратау.

У чытальнай зале кз- 
б1нета 117 прыгожа 
аформленых планшэтау 
падрабязна !люструюць 
найбольш знамянальныя 
у ri-сторы! партьн 1падзе1.

Кафедра, якую узна- 
чальвае дацэнт Т. |.Пры- 
тыцкая, супрацоун!к1 ка-

б1нета вял1кую увагу ад- 
даюць ирымяненн-ю на- 
гляднэсц| i тэхжчных 
сродкау. У холе ирыцяг- 
вае увагу па-мастацку 
аформленая светавая 
дыяпазцыуна - тлюстра- 
тыуная выстаука, якая 
апавядае пра дзейнасць 
Камун!стычнай иэртьп 
Савецка.га Саюза па 
ажыццяуленню ycix Шрох 
праграм партьн. !На лек- 
цыях i ceMiHapcKix за- 
нятках выкарыстоуваюц- 
ца к1нафрапменты па 
ycix тэмах курса iricTopbii 
КПСС над назвай «Лета- 
nic веку», магштафон- 
ныя зап1сы прамоу У. I. 
Л ен та , яго паплечжкау, 
в|дных дзеячау Камун!с- 
тычнай napTbii i Савец- 
кага урада. У к!налекто- 
рьм (ауд. 507) арган1за- 
ван наказ хрангкальна- 
дакументальных i мас- 
тацюх ф1льмау, тэматыч- 
на звязаных з псторыяй 
КПСС.

Акрамя таго, для сту- 
дэнтау - иершакурсн!кау 
кафедра i каб1нет арга- 
н!зуюць наведванне му
зея I з ’езда РСДРП, экс- 
«ypcii на прамысловыя 
праднрыемствы, па MiH- 
'ску, па месцах баявой i 
рэвалюцыйнай славы, 
праводзяць сустрэчы са 
старым! камун1стам1, 
удзельнжам! грамэдзян- 
скай вайны i шшым! вя- 
домым! людзьм|.

Заирашаем перша- 
HypcHiKay часцей навед- 
ваць наш каб!нет.

А. АЛЕЙН1КАВА, 
загадчыца кабшета 

ricTopbii КПСС пры
родазнаучых фа

культэтау.

На здымку: у чытальнай зале кабжета ricTopbii 
КПСС прыродазнаучых факультэтау.

Фота А. Цыгулёва.

Справаздачна - выбар- 
ны сход штэрната №  7 
пачауся з традыцыйных 
слоу: «У штэрнаце пра- 
жывае 1162 студэнты, 
лрысутшчае — 745».

Спачатку выступлению 
старшын1 студсавета
П. M ic iO K a  спадарожтчае 
уважл1вая Щшыня. Ён 
лдзначае добрую работу 
'саниарнай KaMicii, апера- 
тыунага атрада, HKi быу 
створан пры штэрнаце, 
гаворыць аб KaMicii нас- 
ценнага друку i  радыёвуз- 
ле. Асабл1ва многа y B a r i 
удзяляе старшыня мера- 
прыемствам, праведзе- 
ным па шщыятыве 1дэала- 
пчнай K a M ic i i .  Амаль 
кожны тыдзень у  актавай 
зале праводзШ ся вечары 
адпачынку. Гэта самыя 
масавыя мерапрыемствы. 
Прауда, як адзначыу Mi- 
сюк, i  тут «галоуная увага 
была нак1равана на эстэ- 
тычнае выхаванне, павы- 
шэнне культурнага узроу- 
ню студэнта^». 1дзе пера- 
лш  вечароу.

Арган1заваны 1 праве-

СПРАВЫ 1НТЭРНАЦН1Я

т т о т ы  «лругогй
дзены два c y 6 o T H iK i па 
уборцы штэрната i  тэры- 
торьп. Часта выпускался 
«баявыя л1стк1», «малан- 
K i» ,  радзей — газеты.

Спартыуныя мерапры
емствы таксама 3aflMaai 
пачэснае месца у  планах 
работы студсавета. Стал1 
рэальнасцю турн1ры па 
шашках i шахматах, зда- 
ча норм ГПА.

Рашучая барацьба вя- 
лася i  з парушальншам1 
парадку, з тым1 студэнта- 
M i,  як1я не могуць або не 
хочуць прытрымл1вацца 
устаноуленых правШау.

I вось па зале хваляй 
пракац1уся лёгк1 шумок, 
як1 то узрастау, то амаль 
зац1хау — старшыня 
студсавета загаварыу пра 
недахопы у  рабоце. Дарэ- 
чы, быу адзначан факт, 
яш нельга не пракаменць 
раваць. М1сюк з горыччу

гаварыу, што «крыудна 
было глядзець, як на су- 
стрэчу з галоуным apxi- 
тэктарам будаунШтва мш- 
скага метро з усяго штэр
ната прыйшло... 8 чала- 
век!» Так-так, з 1 1 6 2 — 8. 
А  яшчэ крыудней тое, 
што не прыйшцц члены 
студсавета, a ix жа 28  
чалавек! Так i хацелася 
запытаць, дзе ж был1 яны, 
актыв1сты? 4 i  не тут трэ
ба шукаць «канец H iTK i»  
ад усяго клубка недароб- 
леных спрау, недаслуха- 
ных лекцый, ад 40  м2 
разб1тых шыб, 70 палома- 
ных крэслау, 34  сталоу, 
23 выведзеных са строю 
рэпрадуктарау? Щ не та
му першы паверх «дзяку- 
ючы асабютаму удзелу i 
дапамозе каменданта i на- 
месн1ка дэкана 4i3i4Hara 
факультэта А. А. Лабу- 
ды» быу прыгожа i у час

аформлен, а потым «без 
асабСтай дапамоп» спра
ва прыпышлася? Не, не 
падумайце, што тут поу- 
насцю выключаецца адказ- 
насць кожнага за агуль- 
ны дом. Але мяог1я выс- 
тупленн1 зводзипся да 
таго, што вось нейшя «го- 
ра-студэнты» ламаюць, 
разварочваюць, зносяць 
усё на CBaiM  шляху, а 
вось мы — i  я, выступа- 

.ючы, i  вы, хто сядзщь у 
зале, не ташя. А  яны... I 
не было H i аднаго выступ
ления, дзе б пачулася: мы 
растрацип вось стольш 
дзяржауных сродкау.

Або яшчэ гаворка ini- 
ла наступным чынам. На 
шостым паверсе Капусцш 
i  Шыц1к разбШ  r a p m K i  з 
кветкам1, разламал1 сто- 
л1к для часопСау, выбш1 
шэсць шыб, паламал1 
пяць крэслау! Гэта усё вя-

дома. Пра матэрыяльныя 
страты, нанесеныя штэр- 
нату гэтым! студэнтам1, з 
лёгкасцю гаворыцца на 
сходзе. А  чаму б не зра- 
бщь так, як практыкуец- 
ца у штэрнаце №  1, i по
тым далажыць сходу, што 
грошы за паломк1 верну- 
ты, шыбы за кошт хулЬ 
ганау устаулены, новы 
столш пабл1сквае пал1ра- 
ваным1 бакам1, у вазоннЬ 
цах цвЦуць кветк1, купле- 
ныя зноу жа за ix грошы. 
I як вынш з усяго гэтага 
— сказаць, што Капусцш i 
Шыцш выселены з штэр
ната. Тады б не адз1н з 
любщеляу «гнуць падко- 
вы адным пальцам» сур'- 
ёзна падумау, куды пры- 
мян1ць сваю сшу.

На сходзе многа i пра- 
в1льна гаварыл1 С1ня- 
коу, Дуброуск1, Каралюк 
— члены студсавета, жы- 
хары штэрната.

Прарэктар па гаспа- 
• дарчай рабоце С. А. Ера- 
мееу сказау:

— 1нтэрнат — ваш 
друп  дом, а ён пав1нен ут-

рымлгвацца, як i  першы. 
Памятайце, што у  добра- 
га гаспадара дом заусёды  
ва узорным парадку!

Выступал! п р адстаутт  
рэктарата, прафкома, са- 
кратар партбюро матфа
ка. А  вось пра камсамоль- 
ск1я аргашзацьи факуль
тэтау, пра i x  шфыятыву 
не было сказана H i слова.

Кал1 гаварыл1 пра па- 
рушальнШау дысцыплшы, 
сыпалшя рытарычныя пы- 
таннй «Xi6a ж гэта
студэнты?», «Xi6a ж гэта 
будучыя штэл1генты?» I 
н1хто не n p b in o M H iy , што 
яны перш за усё камса- 
мольцы, што яны пару- 
шаюць Статут BJIKCM, 
у як1м запшана: «Бера-
жы i памнажай грамад- 
скую сацыялютычную
уласнасць — аснову ма- 
гутнасц1 i росквПу Савец- 
кай Радз1мы!»

А вось за парушэнне 
Статута не тольш мае пра
ва, але i пав1нен спы- 
таць камсамольск1 актыу.

Н. ПЯТРО^СКАЯ.

Н А 
М А Т Ф А К У

т »
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У музе1

Ускпаданне кветак да помжка У. !. Лешну у Ташкенце.

Маузалей Самаждау (IX—X ст.).

С I М В А Л Б РА ЦТ ВАУ канцы кастрычнша брац- 
к1я р эсп уб л т  Узбешстан i 
Туркмежя святкуюць свой 
пящдзесяцкадовы юбР  
лей. Пстарычна склалася 
так, што нават чыста на- 
цыянальнае свята аднаго на
рода нашай кражы становщ- 
ца святам ycix жшых. Асаб- 
niea дарап тэты юбшей тым, 
хто Kani-небудзь пабывау у 
тэтых рэспублжах, працавау 
там.

Paica Мцхайлауна 1лынкоу- 
ская, выкладчык кафедры ricro- 
pbii фшасофп i логш БДУ, ш- 

K o .n i не забудзе той час, кал1 яна 
трынаццацкадовай дзяуяьгнкай 
пачынала сваю працоуную 
дзейнасць у Ташкенце у гады 
Вялжай Айчыннай вайны.

...PaHiua, вельм! холадна. 
Усе 120 навучэнца-у вучылшча 
нры тэкстыльным камбшаце го- 
рада Ташкента епяць. Толыа 
дзве дзяучыню, прачынаючыся, 
кожную рагпцу, пакуль nixto

не бачыць, плачуць. Тэта Рая 
1лынкоуская i Тамара Трухан. 
Так ранщай яны пазнаёминся, 
а потым i пасябравал1. Аказа- 
лася, абедзве з Беларусь

-Цяжар вайны лёг i на плечы 
дзяцей i падлеткау, прымушу 
раней часу пасталець, стаць за 
станк1, дапамагаць фронту.

У  пачатку вайны Paica разам 
з мац! i маленыпм братам апы- 
нулася у Варонежы, а потым 
цэлы месяц эталон эваку1рава- 
-ных, дзе была i сям'я 1льш- 
коусюх, даб1рауся да станцьи 
Курган-Цюбе у Таджыюстане.

Мясцовыя жыхары цёпла су- 
стрэл! людзей, яшх пазбавша 
прытулку вайна. Рая разам з 
мащ стала працаваць у калга- 
се «Кзыл-юлы». «Тэты калгас 
быу сапрауды шматнацыяналь- 
ным, — уопамгнае Paica Mixaft-

лауна. — Жыл1 вельм! дружна 
i таджыш, i беларусы, i укра- 
шцы. Асабл1ва добра запомш- 
л!ся дабрата i клопат, HKiMi 
нас акружал1 мясцовыя жыха
ры. Батыр-ака, стораж сельса- 
вета, ведау рускую мову. Тэта 
дапамагала у працы».

А працаваць даводзшаея 
шмат. Днём зб1рал! бавоуну, а 
вечарам Paica спяшалася у 
б1бл1ятэку МТС, дзе выконвала 
абавязю б1бл!ятэкара.

У  1942 годзе па заклжу кам- 
■самола яна паехала у Ташкент 
на вучобу у фабрычна-завод- 
скае вучылшча. Як цяжка да- 
водзшася падлеткам, адарва- 
ным ад роднай сямТ, роднага 
краю! У гэтых умовах выклад
чык!, майстры выступал! i у ро- 
л1 бацькоу, старэйшых оратор 
i сясцёр. На усё жыццё запом-

нш ся Paice ДДхайлауне цеп- 
лыия i дапамога завуча вучы
лшча лешнградю Л. Гольдзь 
най i выкладчыка Лешнград- 
скага тэкстыльнага шетытута 
М. П. Растоуцава.

I вось скончана вучылшча. 
«Цяпер вы, — не без гордасщ 
гаварыу Мжалай Паулав1ч Ра- 
стоуцау, — рабочы клас». А 
«рабочы клас», прызнацца, ба- 
яуся спачатку заходзщь у цэх. 
Работа была вельм! адказная 
— рамонт станкоу i абсталя- 
вання. Ншога, праз тыдзень- 
два прызвычашся, ды яшчэ так 
працавалй што хвалШ i да- 
оослыя. Па дзве-тры нормы 
выконвал1 за змену. Увогуле 
змена — гэта давол! умоунае 
паняцце. Нярэдка суткам! не 
выходзш з цэхау.

Кал! у 1944 годзе Савецкая

Арм1я пачала вызваляць Бела
русь i можна было ужо вяр- 
тацца на радз1му, недк шкада 
стала Ташкент, людзей, з якг.\п 
Paica парадшлася у працы...

Ва ушверфтэце Paicy Mixaft- 
лауну 1льгнкоускую ведаюць як 
добра-га, чулага i спагадл1вага 
педагога. «Я вельм1 многа ба- 
чыла i многа атрымала дабра 
ад людзей, —■ гаворыць яна.— 
Русшя, узбек! у цяжю час 
дзяльдкя апошняй ляпёшкай. 
Гады вайны, яшя я правила у 
Сярэдняй Ази, был! не тольк: 
суровай школай працы, але i 
школай выхавання маральных 
якасцей, характару, савецкага 
характару.

Як фмвал брацтва я захоу- 
ваю медаль «За доблесную пра- 
цу у гады Вялжай Айчыннай 
вайны». Тэты медаль заусёды 
мне -напамшае аб гадах, кал! 
мацнеу штэрнацыянал!зм наша- 
га народа».

В. Ю СЬКА, 
студэнтка журфака.

летрасення 1966 года.
Запомжлгся рабятам сустрэ- 

чы з рабочым! Самаркэндскага 
фарфора - фаянсавага завода, 
з майстра-Mi золаташыцця з Бу
хары, з моладдзю Самарканд
скага архггэктурна - буда-ужча- 
га !нстытута, са школьн!кам1 у 
П1янерск1м лагеры.

3 гнеуным1 палымяным1 пра- 
мовам| BbiCTynini удзель-HiKi ау- 
тапоезда на м!тынгу сал1дарна- 
cpi з народам 4bmi.

Пяць цудоуных дзён, напоу- 
неных захапляючым1 паходам1 
у горы, спартыуным1 спаборн1ц- 
твамр канцэртам|, сустрэчам! з 
ветэранам1 вайны i артыстам!, 
«упаннем у горных вадаёмах, 
правял1 мы у спартыуна-азда- 
рауленчым лагеры у Хумсане.

Загарэлыя, крыху стомленыя, 
але вельм1 задаволеныя, поу- 
ныя багатых уражанняу, вярну- 
л1ся «м1нчане» дадому. Разв1т- 
-ваючыся ,у аэрапорце, усе ад- 
надушна рашылй на будучы 
год едзем у Азербайджан.

У. БУДАЙ, 
жраужк групы замежных 

студэнтау.
Фота аутара.

аграрную ускра1ну царскай Ра- 
cii, дзе на 100 жыхароу было 
усяго 2 чалаоекь як1я у-мел1 чы- 
таць i nicapb, у рэспублжу су- 
часнай i'H дустры i, высокамеха- 
н1заванай шматгалтовай калек- 
тыунай гас-пздарю, перадавой 
культуры, вартай спадчыны ге- 
н1яльных, вядомых усяму свету 
мыслщеляу, вучоных, паэтау —  
Харэзм1, ®apa6i, Ав1цэны, Bipy- 
нi, Улупбека, Haeai.

Сёння Савецк1 Узбек1стан
экспартуе сваю прэдукцыю
боль-ш чым у 70 кр-aiH свету. 
Адно з вядучых прэдпрыемст- 
вау рэспубл1к| —  завод «Таш- 
сельмаш». У час наведа-ння за
вода двойчы, кал1 намесжк са- 
кратара парткома сказау аб 
тым, што ходавую частку для 
бавоуна - уборачных камбай- 
нау пастауляе Mi-HCKi трактар- 
ны завод, i кал '1 у  аддзеле 
АСКВ убачыл1 ЭВМ  «Мрнск-32», 
раздал1ся апладысменты.

Выказваннем па-чуцця брац- 
кай сал1дар«асц1 пам1ж наро
дам! нашых рэспублж з ’яуляец- 
ца цэлы квартал у жылым раё- 
не Чыланзар, пабудаваны бела- 
pycKiMi будаунжам! пасля зем-

МАРШРУТАМ «ДРУЖБЫ»
Аутапоезд «Дружба» па га- 

радах i сёлах рэс-публЫ быу 
упершыню арган1заван у нас у 
Беларусь Та-юя паездк'| даюць 
магчымасць замежным -студэн- 
там лепш пазнаёмщца з жыц- 
цём, бытам, традыцыям|, куль- 
турай народау, што насяляюць 
нашу крашу. Цяпер маршруты

«Дружбы» пракладзены не 
толью па дарогах нашай рэс- 
п-ублж!, a i Украшы, Азербай
джана. У гэтым годзе упершы
ню аутобусы з яркрм! плаката- 
Mi «Дружба» можна было уба- 
чыць сярод бавоунавых палёу 
Узбек!стана, на вулщах Таш
кента, Самарканда, Бухары.

Трупа замежных студэнтау 
нашэга ужвератэта i БПI пры- 
мала удзел у падарожжы, пры- 
свеча-ным 50чгоддзю утварэння 
Узбекскай ССР i Кампартьн Уз- 
бек!стана. Дн!, праведзеныя у 
адной з сонечных рэспублж Ся- 
-рэдняй Азй, запомн!л1ся не 
толью шчодрасцю гарачага 
пауднёвага сонца, але i жарам 
сэрцэу нашых гаспадароу, ЯК1Я 
зраб1л1 ,усё, каб госц'1, прадстау- 
HiKi розных KpaiH свету, паслан- 
цы Масквы i Лежнпрада, Mi'H- 
ска i Адэсы, Харкава i Львова 
назаусёды запомнш! гэтыя су- 
стрэчы на узбекскай зямль

За два тыдн1 мы пазнаёмшТся 
з выдатным1 арх1тэктурным1 i 
пстарычным '1 noMHiiKaMi Таш
кента, «Бухары-высакароднай» i 
Самарканда, «Эдэма старажыт- 
нага Усходу», горада, я-Ki бачыу 
i лучжкоу Аляксандра Маке-

донска-га, i арэбскгх заваяваль- 
H iK a y ,  i коннжау Чынпз-хана.

Вел!ччу i магутнасцю вее ад 
ансамбля lXlax-i-Зшда, ад мау- 
залея Typ-i-3Mip, ад мечэц1 Bi- 
61-ханым, узведзеных у часы 
Ц1мура, яю, зрауняушы з зям- 
лёй старажытную стал!цу Ха- 
рэзма Ургенч, загадау ycix та-

ленавБых майстроу - рамесж- 
кау вывезц! у Самарканд, каб 
упрыгожыць яго, ад мапльж 
Саман1дау (IX — X ст.) i м1на- 
рэта Калян (X II ст.), з яюм звя- 
зана шмат бытуючых у народзе 
легенд, у Бухары. 3 !мем вя- 
л1кага матэматыка i астранома 
XV  ст. Улугбека звязаны так!я

унжальныя noM'Hi'Ki, як ста-ра- 
жытнейшая абсерваторыя, мед- 
рзсе у Бухары, у Самаркандзе, 
дзе ён сам выкладау, i Пждува- 
не. |«...Усе яго сародз1чы ады- 
шл1 у нябыт: хто аб ix успа- 
м!нае у наш час? Але ён, Улуг
бек, працягнуу руку да навук i 
даб1уся многага», —  iniicay 
A. Haaai, вял!к| узбексю паэт, 
сучасн1к Улугбека.

Гарады чымсьф падобны на 
людзей: у кожнага свой лес, 
свой твар. Але гарады пэунай 
крашы, быццам члены адной 
вялжай сям ’1, маюць няулоуныя 
рысы фам!льнага падабенства, 
як1я можна вызначыць як на- 
цыянальны стыль, нацыяналь- 
ную своеасаблгвасць. Ташкент 
мае шмат агуль-нага са ceaiMi 
сзбратам1, але усё ж так| ёсць 
адна рыса, якая найбольш яр
ка знайшла сваё адлюстрава-н- 
не у гэтым гора дзе. Гэта тое 
новае, што прыйшло да наро
дау Сярэдняй А з ii з устанау- 
леннем Савецкай улады.

Ф ш я л  музея У. I. Леж-на. 
Прыгожы i арыггнальны буды- 
нак, у архкэктуры якога гарма- 
жчна спалучаюцца традыцый- 
ныя нацыянальныя матывы i 
новыя, сучас-ныя тэндэнцьн у 
будаун1цтве, знаходз1цца у са
мым цэнтры Ташкента. Больш 
трох гадзж з ц1кавасцю слухал1 
удзельнж! аутапоезда расказ 
аб тым, як iflai правадыра пра- 
летарыята У. I. Ленина знайшл! 
сваё ажыццяуленне ва Узбею- 
стане, ператварыушы адсталую

ЗНАЕМЦЕСЯ

3
HABIHKAMI

Па чацвяргах у б1бл1ятэцы 
БД У  праводз1цца дзень шфар- 
мацьп: на стадах i стэндах вы- 
стауляюцца розныя в1ды вы- 
данняу, што паступ1л1 $ б1бл!я- 
тэку за прайшоушы тыдзень. 
Тут можна пагартаць староню 
падручнжау i манаграф1й, пра- 
гледзець праопекты выдавецт- 
вау, пазнаём!цца з аута-рэфера- 
там-i, заглянуць у !люстраваныя 
часопюы i альбомы. Прадстаз/'- 
лены на выстауцы i HaeiHKi мас- 
тацкай лггаратуры.

На на-ступны дзень Л1тарату- 
ра з вы-cTayKi паступае у кнка-

сховшча i на розныя пункты 
выданы, экопануецца яна i на 
стэндах новых пастулленняу. У  
иавуковай чытальнай зале, на- 
прыклад, ёсць тры вял1к!я вы- 
стаум: «Б1бл!яграф1я у дапамо- 
гу навуковай працы», «Новыя 
часошсы па грамадсюх наву- 
ках», «Новыя naconicbi па пры- 
родазнаучых навуках». На !х 
прадстаулены рэфератыуныя 
часоп!сы, !нфармацыйныя бю- 
летэш, крытыка-б1бл!яграф!ч- 
ныя матэрыялы i г. д. Яшчэ 
чатыры невял!к!я выстау-Ki тут 
жа знаёмяць з часоикам!, што

выдаюцца у СССР i за мяжой, 
па наступных разд-зелах: «Пе- 
даго-г1ка», «Мовазнау"ства i Л1- 
таратуразнауства», «Матэматы
ка», «tj>i3iKa», «XiMin».

Акрамя гэтых, ёсць у б!бл1Я- 
тэцы пастаянныя выстаук!. 
Асабл!ва вялжай увагай кары- 
стаецца тая, што прадстауляе 
матэрыялы !нфармацыйнага 
цэнтра вышэйшай школы — 
«Новае у вышэйшай школе». 
Яна знаёмщь чытачоу з рэфе- 
ратыунай, агляднай, б!бл!яг- 
раф1чнай i экспрэс-!нфармацы- 
яй у серыях: «Актуальныя пра- 
блемы вучэбнага працэсу»,

«Камуш-стычнае выхаванне сту- 
дэнцкай моладз!. Выхаваучая 
работа у ВНУ», «НАП у вучэб- 
ным працэсе» i !ншыя. А 
вось выстаука «Замежная iH - 
фармацыя з розных галш ве
дау» расказвае аб новай тэхнГ 
цы, кн1жных навгаках i г. д.

Вялжую ролю у павы- 
шэнн! прафес!янальнага узроу- 
ню c aM ix  супрацоун!кау б!бл1я 
тэш адыгрываюць так1я выстау- 
K i, як «Навшю б1бл!яграфп», 
«Б!бл!ятэка вышэйшай школы» 
(з вопыту работы) i 1ншыя.

Т. М ЕЛ Ь Ш К А В А .
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Гэтыя фотаздымю зроблены у мшулую нядзелю на 
Камсамольсжм возеры, дзе праходз1у асент крое сту
дэнтау першых курсау.

Даецца старт.
Апошняя падрыхтоука.
TicTopbiKi на дыстанцьм.

Фота В. Шайкова i А. Цыгулёва.

В. Зялёнка, лепшым са- 
кратаром —  студэнтка 
геафака Л. Хш ько.

Прыемна, што не панёс
У  мшулую  пятшцу у  бы. першае месца еярод Спаборшцтвы вы явш ! страты якш сьц! рассеяны

Дравой зале уш вератэта жаночых каманд заваява- рад здольных баскетбалЬ Фотааматар, што астав1у у
ппяйтттп! ппябппиптттпи н-, Л1 баскетбалштш матэма- стан —  Е. Рым арчук раздзявалцы фотаапарат.
пГрш ы нство  I  Kvncav па тычнага Факультэта. як !я  (матфак), Т. Хадан i Першакурсшк з рускага 

Р нс курсау па Перамагл1 у  фшале спарт- Т. М ураш ку (фшфак) —  аддзялення Я . Трамба-
баскетболу. На парадзе сменау факультэта прык- i баскетбалштау —  во льет  перадау знаходку
адкрыцця прысутшчала ладной матэматык!. У  П. Ш чапко (матфак). лабаранту кафедры ф1з-
дзевяць мужчынешх i мужчын у фшале сустрэ- В. Фогелева i В. Сшельш- выхавання.
пяць жаночых каманд. лшя каманды фшалапчна- ка (ф1зфак). Лепшым суд- В . Ш Х Ш Ь Я Н ,
Спаборшцтвы праводзШ- га i ф1з1чнага факультэ- дзёй першынства у  пол1 старшы выкладчык
ся па сштэме выбывания, тау. Перамагл1 будучыя прызнан студэнт IV  кур- кафедры ф!звыхавання

Пасля упартай бараць- ф1з1кЕ са ф1з!чнага факультэта i  спорту.

УПАРТАСЦЬ, СТАРАНИЕ, 
ВЕРА У ПЕРАМОГУ

ПРЫЕМНЫЯ
U  О В Ы  навучальны год
1 1 ycTyniy у свае правы. 

Лекцьп, семшарскля, прак- 
тычныя заняткь Аднак сту
дэнты умеюць не толыа 
добра вучыцца, але i щка- 
ва адпачываць. I напэуна 
я не памылюся, кал! скажу, 
што мнопя з ix найлепшым 
адпачынкам л1чаць удзел у 
мастацкай самадзейнасщ.

Акрам я самадзейных ка- 
лектывау yHiBep с i т э т а, 
амаль на кожным факультэ- 
це ёсць свае вакальна-ш- 
струментальныя ансамблц 
танцавальныя групы, хор. А 
Kipye работай ycix калекты- 
вау, аргашзоувае адпачы- 
нак студэнтау праулеине 
студэнцкага клуба. Да 
старшыш праулення Ула- 
A3iMipa Андрэев1ча Гераа- 
MeHKi я i звярнулася з не- 
кальшм! пытаинямк

— Раскажыце, кал! лас
ка, падрабязней аб задачах 
праулення студэнцкага 
клуба.

— Перш за усё аб саста- 
ве праулення клуба. У  яго 
уваходзяць 11 студэнтау — 
актыуных удзелы-пкау мас
тацкай самадзейнасщ з ycix 
факультэтау. Ужо з гэтага 
бачна, што галоуную увагу 
мы аддаем разв'Щщй мас
тацкай самадзейнасщ. Зай- 
маемся аргашзацыяй кан- 
цэртау, лекцый аб музыцы, 
к.ампазггарах, тэатры, май- 
страх мастацтвау. ' Право- 
дз!м сустрэчы з прафеая- 
нальным! артыстам!, аргаш- 
зоуваем вечары знаёмствау.

— Вядома, работы прау- 
ленню хапае. У  кожнага з 
нашых самадзейных калек- 
тывау ёсць свае цяжкасщ, 
кожнаму патрабуеада ваша 
дапамога...
ч — Так, калектывау жа 

дзевяць: народны аркестр 
народных шетрументау, на
родны ансамбль танца 
зК'рыжачок», народная ха- 
равая капэла, студэнцш тэ- 
атр, духавы аркестр, ва- 
кальна - !нструмента л ь н ы  
ансамбль... I кожны з ix 
патрабуе клопату, але гэта 
прыемныя клопаты. Як-шяк 
тры калектывы атрымал{ 
ганаровае званне «народ
ны» — аркестр народных 
i н стр у м ента у, « К р ы ж  ач ок»,
харавая капэла — i узнага- 
роджаны шмaтлiкiмi грама-

тамц дыпломамц прызамк 
Народны ансамбль танца 
«Крыжачок» нядауна вяр- 
нууся з П НР, дзе яго гаст- 
рол! прайнт з вялш м по- 
спехам.

Кожны год калектывы 
папауняюцца першакуреш- 
камь Мнопя прыходзяць у 
«Крыжачок», капэлу, ар
кестр, ужо паспрабаваушы 
свае алы у факультэцкай 
самадзейнасщ.

—  А чым дапамагае 
праулеине клуба факуль
тэцкай самадзейнасщ?

— Прыцягненне большай 
колькасщ студэнтау да 
удзелу у самадзейнасщ — 
адна з нашых галоуных за
дач. Канкрэтная дапамога 
заключаецца перш за усё у 
тым, што мы пасылаем на 
факультэты людзей, яшя i<i- 
руюць самадзейньип калек- 
TbmaMi, дапамагаюць пада- 
браць рэпертуар, вучаць 
склад анаму майстэрству 
танца, riecni.

Акрамя таго, мы выдзя- 
ляем факультэтам музыч- 
ныя шетрументы, касцюмы 
для выступленняу. А кал! 
патрэбиа, праулеине студэнц
кага клуба дапаможа арга
шзаваць сустрэчу, правесщ 
вечар.

— Цпсава было б даве- 
дацца, што запланавана 
студэнщам клубам на самы 
бл!жэйшы час?

— Зараз мы праводз!м 
дэкаду студэнцтва, думаем 
над тым, як лепш, щкавей 
аргашзаваць дзень перша- 
курешка. Набл!жаюцца i 
Кастрычшцюя святы, а зна- 
чыць трэба клапацщца аб 
падрыхтоуцы урачыстага ь

АБ РОДНЫМ 
К Р А I

Новая кжжная выстау- 
ка паявшася у 61бл1ятэцы 
БДУ. Па яе назве —  «За- 
паведжю Беларуа» —  
легка можна здагадацца, 
што змешчаныя тут кж- 
r i  апавядаюць пра цжа- 
вейшыя запаведжж рэс- 
публжи

Маляужчая экспазщыя 
дае магчымасць пазнаё- 
мщца з фаунай Бела- 
вежскай пушчы: на фота- 
здымках —  прыгажуны- 
зубры, гордыя лаФ, дзП 
к1я г у с i.

Прадстаулена i мност- 
ва K H i r  пра Бярэз1нск1 за- 
лаведн1к i 1ншыя ц1кавыя 
кутю Беларус1.
Выстаука, як расказа- 

ла супрацоунж 616л iятэ- 
Ki Нэла Мзцвееуна Сла- 
в!нская, прызначана, каб 
даць найбольш поуныя 
звестю пра ун1кальныя 
кутк1 БеларуФ, выхоу- 
ваць пачуццё адказнасц1 
за яе прыродныя багац- 
цл

Наш кар.

У нашым ун1верс1тэце 
многа увап удзяляецца ф 1- 
з 1чнаму выхаванню студэн
тау. У ix распараджэнж —  
цудоуна абсталявакыя спар- 
тыуныя залы, новы спортш- 
вентар. У секцыях займа- 
юцца з iwi вопытныя i ква- 
л 1ф 1каваныя трэнеры. I не 
дз1уна, што з MHorix спа- 
борн1цтвау нашы студэнты 
прывозяць кубк1 пеоамож- 
цау, з кожным годам расце 
колькасць майстроу спор
ту. Упартасць, старание, ве
ра у перамогу —  вось што 
прыноещь поспех.

А цяпер давайце пабыва- 
ем на трэн1роуцы секцьп 
мастацкай г1мнастык1.

Г1мнастычная зала. 1дзе 
разм1нка. Дзяучаты —  ix 
восем —  старанна адпра- 
цоуваюць элементы пра- 
ктыкавання. Увагу м1жвол1 
прыцягвае невысокая дзяу- 
чына. Ва ycix яе рухах —  
дз|уныя лёгкасць i грацыёз- 
насць, злучаныя з 1мкл1вай 
с1лай.

—  Гэта Лена Цярохша, 
студэнтка V  курса б1яфа- 
ка, —  растлумачвае трэнер 
Валянцжа ВаФльеуна Сеу- 
6 а. —  Вельм1 настойл!вая i 
странная дзяучына, май- 
стар спорту па мастацкай 
пмнастыцы.

Але вось загучала музы
ка. Валянцша Вас1льеуна 
дае каманду падрыхтавац- 
ца, а затым дзяучаты плау
на, нетаропка закружыл1ся, 
прыбл!жаючыся да цэнтра 
залы. 1мкл1васць тэмпу за- 
хопл1вае ix, pyxi становяц- 
ца усё хутчэйшым| i пры- 
гажэйшымл.. Але —  стоп!

—  Люда, акуратней тры- 
май к1сць. Дзяучатж, пау- 
тарыце яшчэ раз рух «бака- 
вой хвалБ).,.

I зноу усё спачатку. Не 
кожны зможа вось так, 
дзесятж разоу паутараць

адно I тое ж, пакуль не 
атрымаецца, як трэба. А 
яны могуць. Могуць i добра 
вучыцца, i захапляцца спор- 
там, i працаваць у спорце.

У секцьм 11 дзяучат. Во
сем з ix —  майстры спор
ту.

—  Я трэн!рую гэту каман
ду ужо пяць год, —  гаво- 
рыць Валянц1на Bacinbey- 
на. —  Састау яе склздауся 
паступова. Дзяучаты у
асноуным вельм 1 здольныя, 
старанныя. Трэн1роукзм ад- 
даюць многа cm i працы.
I BbiHiKi —  бачныя. У caKaei- 
ку 1974 года наша каманда 
заняла першае месца на
першынстве Белсаветз па
мастацкай г!мнастыцы. Ла- 
рыса Вараб’ёва, HiHa Гарбу- 
нова i Люда Астапенка 
уваходзяць у састау збор- 
най каманды БССР. У жжу- 
Hi гэтага ж  года у горадзе 
Чаркасы адбылося Усеса- 
юзнае першынство СДСТ 
«Буравестк», дзе спарт- 
сменк! заваявал! трэцяе 
месца у камандным практы- 
каванж. Бронзавым прызё- 
рам стала Людм'та Лазарг 
студэнтка II курса ФПМ .

Састау каманды кожны 
год папауняецца. Цяпер у 
наш калектыу прыйшла Та
ня Глушанкова, студэнтка I 
курса вячэрняга аддзялен
ня геафака. Вельм! старин
ная дзяучына. Ёй, прауда, 
даводз1цца нялёгка: i рабо
та, i вучоба, i спорт. Але 
яна умела усё спалучае i 
ужо даб1лася прыкметных 
поспехау. Таня —  майстар 
спорту.

Нядауна каманда прыма- 
ла удзел у матчавай сустрэ
чы па мастацкай пмнастыцы 
дзесяф ужвератэтау i за
няла там другое месца

I. CABETKIHA, 
студэнтка.
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КОЖНЫ ПАВ1НЕН ВЕДАЦЬ
Асенне-з1мовы перыяд у 

транспартных адносшах 
вельлП складаны i адказ- 
ны. Складанасць гэта за
ключаецца у  тым, што ча
ста мяняюцца умовы 
надвор’я (дажджы, тума
ны, галалёд 1 шш.). А  гэ
та патрабуе выеокай дыс- 
цыпл1ны ycix удзельншау 
руху i перш за усё пеша- 
ходау. Пацвярджае гэта 
патрабаванне i яшчэ вялЬ 
кая колькасць няшчасных 
выпадкау. Тольк! за 9 ме- 
сяцау гэтага года на даро- 
гах горада заг1нула 44 1
паранена 523 чалавек1.

Я к  паказвае анал1з, ка
ля 50 працэнтау ycix да- 
рожных здарэнняу адбы- 
ваецца па вше пешаходау. 
Мног1я з ix з-за «недахо- 
пу часу» спящаюцца, пе- 
раходзяць часта праез-

1дучым транспартам i у  
нявызначаных месцах.

Давайце, напрыклад, 
паназ1раем за пешаходам1 
к а л я " галоунага корпуса 
БД У . Нягледзячы на тое, 
што тут маюцца абазнача- 
ныя пераходы, большасць 
студэнтау ix не зауважае 
i пераходз1ць дарогу, дзе 
захочацца. А  у правшах 
дарожнага руху сказана 
ясна: «Пешаходы павшны 
хадз1ць тольк! па тратуа- 
рах або пешаходных да 
рожках».

Перш чым перайсщ 
праезджую частку любой 
вулщ ы ц1 дарог!, пешахо
ды павшны спачатку па- 
глядзець налева, а на ся- 
рэдзше праезджай част- 
Ki —  направа, каб пера- 
канацца у бяспецы перахо- 
ду. Але мнопя забыва- 
юць аб гэтым элементагз-

ным правше, i у  вын1ку— 
няшчасны выпадак. Зуф м  
нядауна трапчна абар- 
валася жыццё студэнта I I  
курса ф!зфака Б Д У  Вяча- 
слава Чыкалёва, лк1 пера- 
бягау дарогу перад аута- 
машынай.

173 парушальшш да- 
рожнай дысцыпл1ны аш- 
трафаваны работн1кам1 
ДА1 на суму ад 3 да 10 
рублёу.

У  гэтым годзе у  Б Д У  
прыйшло на першыя кур
сы каля трох тысяч сту
дэнтау. Адмшштрацьц i 
грамадешм арган1зацыям 
неабходна паклапац1цца 
аб тым, каб аргашзаваць 
вывучэнне iMi правш да- 
рожнай дысцыпл1ны.

М. А Л 1С1ЁН АК, 
старшы iH CTpyK iap 

ДА1 У У С  Мшгарвы- 
канкома.джую частку перад бл1зка

вечара, святочнага канцэр- ^цдппппппиппппппшппншпмпмппипППММППМШ ПИПИМШ МПИММШ Ш ППШ Ш ИПИШ ИШ ММШ НПНМПМШ ПШ ППиПП!)'-та. — -
А нашы народныя сама- = 

дзейныя калектывы рыхту- Е  
юцца да удзелу у рэспубл1- Е  
канещм конкурсе, Акрамя = 
таго, «Крыжачок» высту- Е  
пщь на л{тоускай ецэие у Е  
дн1 культуры БССР у JliT- =

Працягваецца падп1ска 
на навукова-тэарэтычны aaconic 

«ВЕСН1К БЕЛ А РУ С К А ГА  Д ЗЯ РЖ А У Н А ГА  
УН1ВЕРС1ТЭТА 1МЯ У. I. ЛЕН1НА»

НА 1975 ГОД 
Часопш выпускаецца чатырма серыям1:

 ̂ __  ^ .... 1- Матэматыка, ф1з1ка, механ1ка. 2. X im ih , 61ялог1Я,
ве, народная харавая капэ- — геаграф1Я. 3. Г1сторыя, ф!ласоф!я, эканомР
ла будзе удзелйщай м1ж- = ка; пРава- 4- Ф 1лалог1я, журнал1стыка, педагогша i 
рэспублгканскага конкурсу = пихалопя.
«Ювентус-74», HKi адбудзец- = У  г° д вых°ДЗяць 12 нумароу часошса — па 3 ну- 
ца у Каунасе у снежн1. За- = мары у кожнай серы1.
дача праулення   дапа- = У  naconice публ1куюцца матэрыялы навуковых да-
магчы гэтым калектывам = следаванняу, што маюць тэарэтычны, эксперымен- 
добра падрыхтавацца да — твльны i практычны характар, праолемныя артыку- 
гэтых адказных выступлен- = •г‘ы’ шфармацьп аб навуковым жыцц1 БДУ, аб м1ж-

народных кангрэсах, с1мпоз1умах i канферэнцыях, у = 
як1х прымал1 удзел вучоиыя ун1верс1тэта, агляды i Е  
рэцэиз11 на KHiri. Е

4aconic разл1чан на прафесарска-выкладчыцк1 са- = 
стау, acnipamay i студэнтау ВНУ, работшкау наву- Е  
кова-даследчых 1нстытутау, навуковых устаноу i та- Е  
варыствау. =

Падп1ска прымаецца на поуны гадавы камплект i = 
на асобныя серьп. =

ПАДП1СНАЯ ЦАНА: =
Поуны камплект на год (12 нумароу)—9 руб. 60 кап. = 
Асобная серыя на год (3 нумары) — 2 руб. 40 кап. = 
Цана асобнага нумара — 80 кап. =

ПАДП1СКА П РЫ М А ЕЦ Ц А  =
YciMi агенцтвам1 «Саюздрук», аддзяленням1 су- Е  

вяз! i грамадатп распаусюджвальн1кам1 друку. =
ляу. Л. Л А БА ЧЭУС КА Я . 71111111111111111111111111111111111111! 11111111111111111111111111! 11IIМ 111111111111111111111111111111111111111Г 11111111111111111111111111111111! 11111111111II11111111 Г=

«Б елорусский университет» — орган парткома, ректората, местком а, ком итета комсомола и 
профкома Б елорусского ордена Трудового К расного Знамени государственн ого уни верси 
те та  им. В. И. Ленина. На белорусском  языке.

Аб'ем —  1 друк. ар. 
Газета выходзщь па чэцвяргах.

Рэдактар А. А. Н1КОЛЕНКА
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