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У  д о б р ы  ш л ях , 
п е р ш а к у р с н ік і!
Д А РА ГІЯ  ПЕРШ АКУРСНІКІ! 

Прайш ло ўсяго  некалькі дзён, 
як закончыліся конкурсныя 
ўсгупныя экзамены. Вы з го- 
нарам  іх вытрымалі і заваявалі 
права называцца студэнтамі 
Беларускага ордэна Працоўнага 
Чырвонага Сцяга дэяржаўнага 
універсітэта імя Уладэ ім іра  
Ільіча Леніна. Дазвольце па- 
віншаваць вас, дарагія  тавары- 
шы, з вы сок ім  званнем савец- 
кага студэнта і пажадаць вам 
вялік іх поспехаў у вучобе на 
карысць нашай лю бімай Радзі- 
мы.

Вы папоўніл і ун іверсітэц- 
кую  сям 'ю  напярэдадні вяліка- 
га ю б ілею . У  1981 годзе наш 
калектыў сустрэне сваё шас- 
ц ідзесяц ігоддзе . БДУ імя 
У. I. Леніна —  плён працы ўсёй 
рэспубл ік і. Ён трывала звязаны 
э народам  і абслугоўвае яго 
інтарэсы. За гады свайго існа- 
вання ун іверсітэт падрыхтаваў 
звыш 55 тысяч высокакваліф і- 
каваных спецыялістаў, якія 
працуюць у самых розных га- 
л інах народнай гаспадаркі, на- 
вукі, культуры. Вам, сённяш нім  
перш акурснікам , прадаўжаць і 
памнажаць слаўныя традыцы і 
выхаванцаў флагмана вышэй- 
шай школы  Беларусі.

Д а  свайго 60-годдзя універ- 
сітэт ід зе  поўны сілы, энергіі, 
умудроны  вопытам, гатовы 
раш аць адказныя і велічныя 
задачьі, якія  пастаўлены ў па- 
станове ЦК К П С С  і Савета М і-  
н істраў С С С Р  «А б  далейш ым 
разв іцц і вышэйшай школы і 
павышэнні якасці падрыхтоўкі 
слецыялістаў», дакладзе кан- 
дыдата ў  члены Пал ітбю ро ЦК 
КПСС, перш ага сакратара ЦК 
Кампарты і Беларусі таварыша 
П. М . М аш эрава на сходзе  пар- 
тыйнага актыву БДУ ў  чэрвейі 
гэтага года. М ы  ўпэўнены, што 
гэтыя задачы па плячы буй- 
нейш аму вучэбнаму і навуко- 
ваму цэнтру Беларусі, у  якім  
зараз займаецца каля 18 тысяч 
студэнтаў, на 105 кафедрах 
працуе каля 1500 выкладчыкаў. 
С яр од  іх 6 акадэм ікаў і чле- 
наў-карэспандэнтаў А Н  БССР, 
каля 100 прафесараў, дактароў 
навук, больш  як 700 дацэнтаў 
і кандыдатаў навук.

Вялік ія заслугі нашага ун і- 
версітэта ў  разв іцц і навукі і 
падрыхтоўцы  высокаквал іф іка- 
ваных кадраў. Яны высока ад- 
значаны Камуністычнай пар- 
тыяй і С авецк ім  урадам . У  
студзен і 1949 года ун іверсітэ- 
ту прысвоена імя  Уладз ім іра  
Ільіча Леніна. У  1967 годэе 
ун іверсітэт уэнагароджаны  ор- 
дэнам  Працоўнага Чырвонага 
Сцяга. Па выніках сацыялістыч- 
нага спаборн іцтва за 1979 год 
ун іверсітэт узнагародж аны  пе- 
раходным  Чырвоным  сцягам

М ін істэрства вышэйшай і ся- 
рэдняй спецыяльнай адукацы і 
С С С Р  і ЦК прафсаюза работ- 
н ікаў асветы, вышэйшай ш ко- 
льі і навуковых устаноў.

Быць студэнтам такой цу- 
доўнай вышэйшай навучальнай 
установы, якой з’ яўляецца Бе- 
ларускі дзярж аўны  універсітэт 
імя  У. I. Леніна, —  вялік і го- 
нар. Разам з тым  гэта і да 
многага абавязвае. Выдатная 
вучоба —  гэта найпершы аба- 
вязак кожнага студэнта.

У  сучасных умовах, калі 
аб 'ём  неабходных для чала- 
века ведаў рэзка і хутка рас- 
це і яны з часам старэюць, 
кожны студэнт за час вучобы 
ва ун іверсітэце павінен на- 
быць уменне і навыкі самас- 
тойна папаўняць свае веды, 
арыентавацца ў  хутк ім  патоку 
навуковай і палітьічнай інфар- 
мацы і. I гэта ўменне трэба па- 
чынаць набываць з першых 
дзён вучобы.

Акрам я  ведаў па выбранай 
спецыяльнасці, кожны студэнт 
павінен у  перы яд вучобы ва 
ун іверсітэце набыць навыкі к і- 
раўніка-арганізатара вытвор- 
часці, навыкі прапагандыста, 
выхавацеля. Для гэтага ва уні- 
версітэце створаны ўсе ўмо- 
вы. У  нас ёсць факультэт гра- 
мадск іх  прафесій, на як ім  сту- 
дэнты займаюцца пасля за- 
няткаў. Факультэт рыхтуе лек- 
тараў, прапагандыстаў, аргані- 
затараў культурна-масавай ра- 
боты. Ва ун іверсітэце ёсць цу- 
доўныя творчыя калектывы —  
народны аркестр народных ін- 
струментаў, народны тэатр, 
танцавальны ансамбль «Кры- 
жачок», харавая капэла.

Рэктарат, партком, мясцком , 
кам ітэт камсамола і праф ком  
ўпэўнены, ш то вы, дарагія  та- 
варышы, пры меце самы ак- 
тыўны ўдзел у грамадскай ра- 
боце, набудэеце навыкі, якія 
вельм і неабходны для работы 
ў  калектыве, у  як ім  давядзец- 
ца вам працаваць пасля закан- 
чэння універсітэта.

У  нас ёсць усе  падставы ча- 
каць, што вы, перш акурснік і, 
сваёй напружанай, мэтанакіра- 
ванай працай з першага ж  дня 
заняткаў эаслужыце павагу і 
аўтарьггэт усяго  калектыву уні- 
ветэрсітэта, паспяховай вучо- 
бай і актыўнай грамадска-па- 
літычнай дзейнасцю  сустрэне- 
це X XV I з 'е зд  Камуністычнай 
партыі Савецкага Саюза.

У  добры  шлях, дарагія сту- 
дэнты -перш акурсн ік і! Поспехаў 
вам у вучобе і жыцці!

РЭКТАРАТ 
П АРТ КО М  

М Я С Ц К О М  
КАМ ІТЭТ К А М С А М О Л А  

П Р А Ф К О М
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ДАЛЕЙШЫХ ПОСПЕХАЎ!

Дацэнт каф едры  ф іласоф іі інстытута павышэння кваліф ікацы і 
лры  БД У  ім я  У . I. Леніна М іха іл  Якаўлевіч Ленсу паспяхова аба- 
ран іў  дысертацыю  на атрыманне вучонай ступені доктара ф іла- 
соф ск іх  навук. Тэма дысертацы і —  «Метадалагічныя праблемы 
навуковага атэ ізм у  і атэістычнага выхавання».

Ш чыра в інш уем  М . Я. Ленсу з  гэтай падзеяй і жадаем  далей- 
шых поспехаў.

НЕМНОГОСЛОВЬЕ ШКОЛЬНЫХ

АТТЕСТАТОВ —

МЫ— ПЕРВЫЙ КУРС ЛЮБОГО

ФАКУЛЬТЕТА.

ПОКА НЕСЛОЖНЫЙ

ЖНЗНЕННЫЙ БАГАЖ, 

НО КАЖДОГО СТУДЕНЧЕСКОЕ

БРАТСТВО

УЖЕ ЗОВЁТ ЧУДЕСНЫМ СЛОВОМ

«НАШ!»

МЫ— СНМВОЛ ВСЕХ

НЕПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ. 

НАМ— НАЧННАТЬ СНАЧАЛА.

А ВЕДЬ ЭТО

ТАК СЛОЖНО, ТАК

ОТВЕТСТВЕННО, ТАК МНОГО...



ВІНШУЕМ 3 ПАЧДТКДМ НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА, ТАВАРЫШЫ!
Чакаем ініцыятывы

ПЕРШАКУРСНІК! С4нмв ты 
стяў пмўнвпраўным ЧПвНбМ М«- 

»*лінвй і дружнай сіудімц» 
млЯ сям'І, првдстаўміком буй- 
нвйшай у ртспубліцы нямсамоль- 
снай арганізацыі, якон м н  слаў- 
ную гісторыю, багатыя тродыцыі.

1921 год. Вл уміаорсітэцо было 
стаорома комсомольсное очоАно, 
лноо молімооло 40 чломоў РКСМ. 
3  порш ы і д і ім  ісмоооммі комсо- 
молосноО ортом імцы і уміоорсітото 
голоўмымі молромкомі яо дмАмо- 
сц і столі ІдоАмо • ЛОЛІТЫММОО оы> 
■оооммо студомцтоо, нультурмо- 
мосоооо робото. Студомты уміоор- 
сітото лрымолі онтыўмы ўдоол у 
робоцо тооорыстоо « П ры  нолісь- 
монмосцьіл, лодры ітоўчыа іу р -  
с»ў дло робочы і I СОЛОМ, ІМІО по- 
сгулслі ў  8 НУ, п р м о д з іл і ш*ф- 
сную роботу ў оАсцы.

У  30- о годы особліоы роэмоі 
мобылэ обороммоя I слортыўмяя 
рябото номсомольсноД оргоміэо- 
цыі. Комсомольцы уміяорсітэтя 
лодтрымліоолі сомыя цосмыя су- 
я яэі э морокомі лінкоро нПорым- 
сноя комумо», ооімомі Чыряонай 
АрміІ, оучыліся ў оэранлубаі I 
•аонмыа гурткож. бось родяі э

гоэогы «За ломімскГя надры» ад 
29 яорасмя 1939 годя. «Я— сааецкі 
студэмт, —  лісоў трэцокурсмік гі- 
сторычмага факультэта М, Комдро- 
тоў, — ... боэ адрыяу ад оучобы 
эакомчыў школу смайпора, I колі 
Радяіма лаклічо, я лоршы пойду 
на дапамогу машой родмой Чыр- 
оомоА АрмІІя.

У сурооыя годы бялікоА Айчым- 
мой яойны камсомольцы уміворсі- 
тэто со эброяй у рукоі сталі мо 
оборому мошой Родэімы. Высоко- 
га эааммя Гороя Соооцкогя Союэа 
быў удасгоомы студэмт фонультэ- 
та мурмалістыкі Уоодэімір 
Амольомюк. Гороом фрамцуэско- 
го Сулроціўломмя стола студэмтко 
гоафоко, комомдэір момочого 
лортыяомского отродо «Радзімаь 
Надяоо Лісоооц. Сморцю іробры і 
мо лоляі бітяы эогімулі студэмт 
іімфакя М. Фалооіч, студэмт гі- 
старычмого фокультэта П. Кяру- 
ноц, студэмт - філолаг А. Чара- 
лок і ммогія, ммогія імшыя, Гэто 
ў і і  гомор сіламі машыі студэм- 
тоў уэаодэомы оболіск оо уміаорсі* 
тэцкім скяоры.

У $0-я гады грамадэямскоя сто- 
лосць комсомольцоў уміяорсітята 
ямайшла саа* ярноо лраяўломмо

ў лряцоўмыі акцыяі мя цалімныя 
эомляі.

Шмят эдобыткэў яа уміаорсі- 
тэцкой комсомоліІ. У 1970 годзо 
эо оялікую роботу ло комумістыч- 
маму яыіованню студэмцкой моло- 
дзі камсамольскоя яргямізоцыя 
уміяорсітэта отрымала яышэйшую 
ўямогароду рэслублікі —  Гомаро- 
оую грамоту Вярюўмаго Сааота 
БССР,

САммя 11-тысячмая кямеомоль- 
сноя оргоміэоцыя мошой ВНУ ря- 
шоо лробломы аучэбмой і маоуко- 
оа - дослодчой роботы, ідэйма- 
лалітычмага, лроцоўнага I мараль- 
нога яыіаааммя студэмцтяа.

Гэто фрогмонты э гісторыі кам- 
сомольской оргоніяоцыі Бол- 
дэяржуніоорсітэто імя У, I. Лоні- 
на. Вом, дэрэгія лоршэкурсмікі, 
лрадоўжоць яо.

Мы чакоом яд яос Ыцыятыоы 
і таорчяеці, мэтонокірояянасці і 
нястойліяосці ў яучобо, наоукооо- 
дослодчой рабоцо, грамадска-ла- 
літычнай дэоймосці.

П. БРЫГАДЗІН,
сокротэр комітэто комсомоло 

уніоорсітэто, кондыдат 
гісторычныі новук.

НЯРЭДКА ў  мостоцкой літороту- 
ры, оноо лрысоочоно оучомым- 
лрыродоэмоўцом (і особліяо фіэі- 
ком, мотэмотыном), молюоццо ооб- 
роэ чолааоко ў онулороі, яні яоль- 
мі далАкі ад салраўдмага бурма- 
го жыцця, ці ообраэ стопрацямтмо- 
га лрогматына, яні маяот мо юду 
чытоо нмігі ло фіяіцы. Номо мічо- 
га больш долАного од рэчоісмя- 
СЦІ, чым тоноо ўяўломмо об лряд- 
стоўміноі лрыродоэмоўчыі мооун.

Плённага пошукуі
У  ГЯТЫО ДМІ, НОЛІ яы ТОЛЬНІ СГА- 

лі студэмтомі, яольмі оожма эроэу- 
моць, што оо уміяорсітэцо грэбо 
МО ТОЛьНІ ооолодоць яыбромой 
слоцыольмосцю, оло і імкмуццо 
ўооброць у собо ўсА тоо яяліноо 
дуюўмоо богоццо, оноо соброло 
ў собо мостоцтао, літарогуро, фі- 
лософіо, гісторыя. Бо тяорчосць 
яучомого-лрыродоэноўцьі вольмі 
подобноо мо тяорчосць лрадстаў- 
нікоў мастоцтяя I літорагуры. Тан« 
сама, як і ў лісьмомміноў, у лры* 
родоямоўцоў ляро лросіццо мо 
полору, і і  душо тансомо тралочо, 
нолі мояг ролтоўма лочымао разу- 
м*ць і лоямоооць мошта моооо об 
прадмоцо дослодовоммяў, нялі оу« 
чомы фантычма стяороо яоброэ 
сусооту, эолісооо тоо, што тэорэ- 
тычмо лроомоліяоаоў ці яоўэожыў 
у ДОСЛОДОІ

Воброэ Г Э Т Ы  Н О Д Э Я Ы Ч О Й  жыоы, 
шмоттромны і ўяось ЧОС эмямяоц- 
цв, Нямо суммоммя ў тмм, што і 
яы, сАммяшмія лоршокурсмікі, 
шмат што сножоцо людэом, Трэба 
тольні смялой броццо за склядо* 
мую процу яучомого і мо эобмяаць, 
што мооы лотляд ма стярыя I, одо- 
яалася б, яядрмыя рэчы чосом 
онаааооццо яожней мояой форму- 
лы ці яного-мобудоь мояога квн- 
нрэтмого фонто.

у. БАРЫШЭ9СНІ, 
лряфосор

3 залатым
ЯШЧЭ ЎЧОРА яны ноэыоол! ся- 

бо обітурыонтомі. Ало скончылі- 
ся эмэомоноцыйныя яяоляяамні, і 
найбольш лодрыітояаныя юнокі і 
дэяўчаты сталі студэнгамі. Сярод 
шчясліэыі I Наташэ Цялолкэ. Ву- 
чыццо ў  БДУ імя У. I. Лоніно яня 
прыоіало з Брэстя. Пэстуліло ня 
гістярычмы факультаг, оддэялон- 
мо філософіі. Марыць стаць пс ііо - 
логам.

Яна нваднаразоаа слуіала гу- 
тармі аб уніяорсітяцв, якія гучалі 
пя рядыА, глядэвла тэлвлорадачы, 
шмот чытала ў гаэотаі. Таму, калі 
екомчылв школу, лыгвнмо, дэо но- 
быць любімую слоцыяльмосць, яо 
мо турбоооло.

I яось Нотоша ў Мімску. Як і 
ўсо обітурыомты, малярэдодмі эн- 
эамонвў вольмі іяоляэолвся. Ад> 
нак цАллыя, сяброўснія одмосіны 
чломвў лрыАммой КОМІСІІ, ЭКЗОМО* 
мотвроў дя іі,  будучыі студэмтаў, 
сулакойаалі. Нагаша яанончыла 
шнолу а яалатым модалАм, тому 
Ай дастагкояа было эдоць одэім

НАПЯРЭДАДНІ мооого мааучоль- 
маго года маш нарэсламдямт суст- 
ряўса э яылуснміцяй факультэто 
журнялістыкі Таццямай Потрашко- 
яіч і ўэкў інтэря'ю.

— Нэ лоршыі нроноі у студэкц- 
нім жыцці, боэумоўмя, будуць 
цяжкйсці, б у д м  ммогя эяіалляю- 
чого. Ян мо ряэгубіццо ў гэтым 
моры оодоў, мо роспыліць м н  
СІЯЫІ

-  Ву чобо ў ВНУ розлічлмв на 
тоо, што ножмы лостулоючы —- 
чалояон самастоАмы і ў большя- 
сці яылодлоў ужо мяо мойную 
мэту. Постуляомно —- крок до яо, 
лрооорно сябо.

Ало гэта но знлчыць, што мож- 
ма ма поршым-другім нурсаі про- 
сто яучыццо, вроснячяоццоь, ЯК 
гояороць. Ужо эороэ латрэбмо ПЫ- 
броць мошта для сябо цінояяо, 
логлыбляць яоды ў ДОМЫМ МО- 
лрямму, А  М О Г Ч М М О С Ц О Й  для гэто- 
го, ояромя локцый I сомімярсніі

медалём
экэомом мя яыдятмо, наб ласгуліць 
вв уміворсітэт.

Домо, эраяумоло, рыітовалося 
да ў с іі зкзомомяў. Ало больш уяа- 
гі аддяаало паўторэнмю гісторыі 
СССР. ПытанмІ ма экэамомо гропі- 
лі добро эняАмыя. Адкаэ быў лоў- 
нм і эмястоўмы, У яыніну <— «яы- 
датма» ў экзамонацыймым лісгну, 

...Цялор ммогія э былыі абіту- 
рыонтяў ужо сгудэмты. Натоша 
таксама вольмі рада, што лоспяяо. 
яа здало эмэомон і мао шчасцо 
займацца аа уміаорсітэцо.

—  Водою добрую студэнцмую 
тродыцыю, —  гаяорыць Натяша, —  
штогод уоосомь дапомогаць лра- 
цяўміком яАсні ўбіроць ураджой. 
3 родосцю лаоду со сооімі таао- 
рышомі ма «бульбув, моб жутчэй 
стяць лоўмолроўмым чломом друж- 
мого студэнцкого колоктыоу,

I мы спядзяАмся, што токія, як 
Нотошо, обояоэково стонуць у 
студэмцніі грулоі ініцыоторомі 
добры і слроў, ламочмікямі яык- 
ладчыкоў, октыяістомі,

Н. ПВТРОВА.

аомоткоў, іаляо. I ў поршую чар- 
гу маоукооыя гурткі, сомастоймоя 
робото, Вучобо боа олошмяй но- 
МОГЧЫМО.

—  Часом скордэоццо, што, окро- 
мя оучобм, чвеу мо іолоа на Ім- 
шыя эанягмі...

—  Смордэяццо тыя, хто мо ўмоо 
лломоооць соой оольмы чос, мо 
можа првяільно ряямвркяявць 
саав сілы. У лргвніэяпвнлгв, ды- 
сцыплімаяамагв студэмто чвсу ю- 
лао I мо грямадскую работу, I на 
любімыя заняткі.

—  Вкую эолаводяь студэмто тм 
лороіло б уэяць лоршояурсмікуі

—• Вучобя —- гэто мо сомамэто. 
Студэнцкве жыццА, яосАлво і но- 
лоўторноо, тоіць у  сабо стольяі 
ціяооого і ноявгв, што вб гэтым 
цямліа рвсмаэвць, лвтрябнв са- 
мому адчуць.

Імтэрв'ю лравАў 
М. ЛАХВІЧ.

КРОК ДА МЭТЫ

ВЫПРАБАВАННЕ ПАДРЫХТАВАНАСЦІ,
ЭРУДЫ ЦЫ І, С Т А Л А С Ц ІФ О ТА РЭП А РТА Ж  3  УСТУПНЫ Х Э К З А М ЕН А ?

вочага жыцця. I ндогул хачу 
бліжай паанаеміцца а цікавей 
шай навукай —  сдцыялогіяй, 
сама праводаіць даследаванні.

—  Н у , а калі прыйдаецца 
лрацаваць проста настаўніцай 
у  школе?

— , 3  аадавальненнем буду 
вучыць дзяцей, Акрам я  таго, 
што самой хочацца шмат чаго 
даводацца, л ічу  не мснш  важ- 
най адольнасць перадаваць 
свас веды іншым.

Побач я я іістРрмкам І»  зда- 
юць зкзамены афітурыснтм 
оюрыстм». Т у т  уж о прынмст- 
на болын стаж нікаў. Хлопец у  
акулярах, чакаючы свабй чар- 
г і ў  аўдыторыю, дэс Ідуць эк- 
замсны. нс псрастас абурацца: 
I чаго столькі даяўчат пасту- 
пас на юрфак. гэта ж  абсалют- 
на не жаночая прафесія!

З у с ім  па-Іншаму л ічы ць Нв- 
таша Ш арамст. Яна лрацус 
слесарам - влсктрамантажнікам 
на М ІнскІм эаводзе электра- 
мантажнмх вырабаў I вось уж о 
трэц і рая слрабуе свае сілы  
ў  паступлепні на юрыдычны 
факультэт.

—  К ал і I ў  гэты рая не па 
шанцуе —  усё роўна не адсту 
ллюся ад спаОЙ мэты. . Абааяя- 
кова буду лрацаваць у  крым і 
налістыцы.

...Закончыліся турботы
ўступных экзаменаў. Хвалява- 
л іся  перад аўдмторыяй вбіту 
рыспты I 1х бацькі, упяўнена 
адказвалі ю какі 1 дяяўчатм на 
экааменах. Гэту гаму пачуццяў 
I адлюстраваў фотааб’ектыў.

С. ІВАНОВА.

дяе мсркаваць, ці будзс 1х дзі* 
ця студэнтам.

А  вось I янм сам і —  тыя, 

хто ўжо здаў I цяпер на калідо- 

ды натхнена стараецца заяэў 

н іць яшчэ не ўвайшоўшых, што 
ядаваць зус ім  дСгка I што эк- 
замснатары —  самыя эвычай 
нмя людзі I н іякага намеру 
«патапіць» у  Іх няма; I тыя, 
хто, абклаўшыся падручнікам і, 
не заўважаючы нікога 1 нічога 
навокал. паўтараюць даўно за- 
вучаны напамяць радок э вср- 
ша ц і тэму  па замсжнай мовс, 
бо, як скаэаў адаін а абітуры- 
снтаў: «Уступныя экяамсны — 
самае сур ’йзнае вмпрабаваннс».

I. наряшце, білет вмцягну 
ты...

—  Ой, мне папаліся вельмі 
лбгк ія пытанні, —  гаворыць 
Люба М уха. —  Я  эдавала бс- 
л ір у ск ую  л ітаратуру. Раска 
эаць аб сучаснай беларускай 
намедыі 1 тым больш аб вядо- 
мым у с ім  Лабановічу было зу- 
с ім  нескладана.

Адраау пасля заканчзння ся- 
рэдняй школы Люба вырашм- 
ла паступаць на філасофскас 
аддзялсннс гістфака. На пытан 
ііс , чаму Імсііна на ф іласоф ію. 
дэяўчына з захаплсннем адкаа- 
аае:

—  ВельмІ падабаецца выра- 

шаць складаныя задачы чала-

-  Ну, як адаў?
-  Ды  пяцбрка, —  хлопец, 

не стрымаўшы рвдаснай ус 
меіпкі, ледзь праціскасцца праз 
латоўп, што запаўняс вссты- 
бкіль ф іэічнвга корпуса універ- 
бітэта.

Малады чалавек, аы з 
Якой групм? ЦІ не бачылі там 
йаш дачку, гэткую  вмсокую 
дзлўчыну э касой... Я к  яна 
9ам?

Так, гзта бацькі. Іх трывож 
йа - чакаючыя твары гавораць 

псражі,іваюіхь яны 
Вс монш эа сам іх  аб іту- 
рмснтаў. Яшчз 6І Алош н ія  эк- 
аамеш.і, апошнія, для многіх 
рашаючыя адзнакі, I можна бу-

Акіян ведаў
Н А  С У Ч А С Н Ы М  этале, у  

оок бурнага развіцця навукі I 
тэхн ік і, ад студэнта патрабусц 
ца значнае раэумовас мапру- 
жАНііе, уменне дакладна арга- 
нізавАЦЬ свой вучэбнм працэс. 
У  гэтмм вам даламожа біблія- 
тэка.

Вял ікае I прынцыпова ааж- 
нае эначэнне маюць зносінм 
маладога чалавека з  кнігай, а 
тм м і маралькым і, эстэтычнмм і 
каштоўнасцямі, я к ія  аакладзе* 
ны ў  6Й.

В ібл іятэка  Велдяяржуні- 
версітэта —  вдка са старэйш мх 
б ібл іятэк В Н У  рэслублік і. У  
яс фондах больш 1 м ільбна 
600  тысяч крын іц  інфармацмі. 
Можна скаэаць. што жыццб 
сусвету сканцэнтравана ў гэ- 
тм м  магічным кры ю тал і, як і 
наяываецця бібліятэкай. Аднак 
длл салраўднага валодання цу- 
доўным! магчымасцям і бібліятэ- 
к і далйка нсдАСтаткова адмаго 
аянаямлсння я правілам і кары- 
стання Сю I атрымання білета 
чытача. Часам  студэнты право- 
дяяць доўг ія  гадзіны  ў  марнмх 
пошуках нсабходнай літарату- 
ры. губляюцца ў  заблытанай. 
як Ім здаецца, даведачна-ка- 
талажнай гаспадарцы. Т ам у  
перш чы м  яакаяаць кн ігу, звяр* 
н іцсся да дзяжурнага бібліегра- 
фа (чытальняя эала М  2  даве 
дачна - б ібл іяграф ічнага ад- 
дзела). Еп  дапаможа вам пра- 
вільла аформ іць яакая. К н ігу  
энойдуць хутчэй. кал і вы бу 
дзсце эахоўваць акуратнвсць | 
дакладнасць прм  яапаўненяі 
патрабввалыіага лістка. Тут 
важна ўсС —  ад дакладнасці 
вы п іск і ў с іх  шыфраў захавання 
выдаяяя да выразяага по- 
чырку, «Б ібл іятэка — гэта не 
толькі кніга. Гэта перш эа ўсВ 
каласальям капцэятрат спраса- 
ванага часу. як  бы спалучэнне 
тысячагоддзяў чалавсчай думні, 
перанесенай на пергамент, па- 
Пірус, паперу, —  для жыцця 
ў  пастаянстве, а ке цякучасц і. 
Вы  эаходэіце ў  храм  Зберажо- 
нага часуэ, —  гаварыла М. 
Ш агінян .

Веражыце б ібл іятэчную  
кн ігу. страта любога вы- 

д а іш я  наносіць урон, як і ча- 
ста нсльга папоўніць. ! гэта 
адраэу ж  сказваецца на выка- 
наняі патрабаванняў чмтачоў.

Б ібл іятэка  ун іверсітэта нс 
толькі выдас кк іг і. Яна вядзг 
вял ікую  работу па прапагандзе 
км ігі, арганіяуе кн іж ньш  вы- 
стаўк і, адкрмты я прагляды, 
канфсрэнцы і чытачоў, дыспу 
тм . М ы  яаўсвды рады, кал і ў 
мерапрыемствах б ібл ія тэк і ак 
тм ўяы  ўдаел прымаюць перша 
курсн ік і.

I. А Р Э Х О У С К А Я .  
дырэктар б ібл ія тэк і Б Д У  

Імя У .  I. Яен інв.

ф  «БЕЛАРУСКІ УМІВСВСІТВТ» ф 1 ВІААСНВ 1910 Г. ф ф 1 ВЕРАСНЯ 19В0 Г. ф  «КЛАВУСКІ УНПСУСІТУТ» ф



•  БАМ

Слаўныя традыцыі
П Р Ы  У Е З Д З Е  ў Сярэб- 

раны Бор стаіць скала, на якой 
высечана наэва пасёлка. Сту- 
дэнты з будатрада «Спадчына» 
таксама сваё месцазнаходжан- 
не абазначьілі вялікім, дэкара- 
тыўна вьіпісаным словам. 
«Спадчына».

Цёплая сустрэча была ў мя- 
не з землякамі. Лепшы на ме- 
ханіка -  матэматычным факуль- 
тэце Белдзяржуніверсітэта імя 
У. I. Леніна, багаты слаўньімі 
традыцьіямі атрад пакінуў 
добры  след на Пскоўшчыне і 
ў Карэліі. А  сёлета яго байцы 
працавалі на БАМ е.

Калі на мехмаце ф арм іра- 
ваўся атрад «Спадчына», ка- 
мандэірам  быў назначаньі Ігар 
Ю рэвіч. Кіраваў ён умела. Да 
яго хінуліся людэі, яму давя- 
ралі. Умее ён арганізаваць 
працу і адпачынак байцоў ат- 
рада, эапаліць іх, правільна 
сарыентаваць у любой слраве. 
У  калектывё здаровы м ікракл і- 
мат, тут не пачуеш размоў аб 
заробленьіх грошах, тут няма 
абгавораў і іншых адмоўных 
з'яў, якія дэзарганізуюць і 
разлучаюць людэей.

Навічкі ў атрадзе раўняюц- 
ца на тьіх, хто ўдзельнічае ў 
працоўным семестры  не пер- 
шы год. А  такіх нямала: 25 
байцоў «Спадчыны» ўж о ча- 
цвёрты раэ выязджаюць у са- 
ставе С Б А  разам.

М не давялося пазнаёміцца і 
з іншымі камандзірам і студэн- 
цкіх будаўнічых атрадаў. На- 
прыклад, з А . Грыгор’евым э 
атрада «Атланты» М інскага пе- 
дагагічнага інстьітута імя А . М. 
Горкага. Чалавек сапраўды хва- 
люецца за даручаную справу, 
прыкладае вялікія намаганні, 
але не ўсё атрымліваецца. 
Магчыма, малавата вопыту 
(А. Грыгор'еў толькі адэін раз 
працаваў у  атрадзе), магчыма, 
няма ў  яго той камандзірскай 
іскрынкі, але факт застаецца 
фактам. Вось тут на дапамогу 
і прыходзіць вопытны каман- 
д з ір  I. Ю рэвіч. Па-таварыску 
дапамагае ён Аляксандру, дае 
парады. Гэта таксама важная 
рыса камандзіра— думаць аб 
дабрабыце не толькі свайго 
атрада.

—  3  вашьім лрыеэдам  жыць 
у  пасёлку становіцца веся- 
лей, —  сказаў аднойчы I. Ю рэ- 
вічу сакратар камсамольскай 
арганізацыі А . Найманаў. I 
гэта сапраўды так. Пры актыў- 
ным удзеле мясцовых камса- 
мольцаў студэнты зраб іл і шмат. 
Скажам, стварьші дыскатэку.

Песня «Спадчына» гучыць 
як музычнае запрашэнне. Жы- 
хары Сярэбранага Бору веда- 
юць, што гэтай мелодыяй сту- 
дэнты з мехмата БД У эапра- 
шаюць на сустрэчу э музьі- 
кай —  беларускай, савецкай, 
замежнай. Ведаюць, што пры- 
емныя сустрэчы чакаюць і 
аматараў эстрады, і класічнай 
музыкі. I н іколі не расчароў- 
ваюцца.

—  Да новых сустрэч, —  га- 
ворыць, эавяршаючьі прагра- 
му, вядучьі дысчатэкі М іха іл  
Гарашчук.

Дагавор, які бь іў заключаны 
пам іж  атрадам і СМ У-1, вы- 
кананы паспяхова. С Б А  «Спад- 
чына» —  адзін з беларускіх 
атрадаў, каго па праву можна 
назваць л ідэрам  у сацыялі- 
стычным спаборніцтве.

Як я уж о казаў, у атрадзе 
рабяты бьівалыя, іх буд- 
атрадаўскі стаж —  3 — 4 га- 
ды. Такім па плячы любая 
справа. I выконваюць яны яе 
творча, ініцыятыўна. Вось, на- 
прыклад, давялося брыгадзе 
Віктара Вішнеўскага бетанаваць 
падлогі ў падвальным памяш- 
канні. Аднесл іся  б  рабяты бяз- 
думна —  і цягалі б бетон.на- 
сілкам і. Але, падумаўшы як 
трэба, вырашылі, што аблег- 
чыць гэту працу можна, калі 
пабудаваць латкі і пусціць 6е- 
тон праз акно. Так і зрабіл і. 
Сэканом іл і шмат часу. I гэта 
не адзіны  выпадак рацыяналі- 
зацыі працы.

Не забываліся студэнты з 
БДУ і аб грамадска .  палітыч- 
най рабоце. Вось так жылі, 
працавалі, шчодра аддавалі 
жар сваіх сэрцаў будаўнікам  
буйнейшай магістралі стагод- 
дзя беларускія студэнты —  
байцы С Б А  «Спадчьіна».

Л. НОВІКАЎ, 
наш кар.

•  РАДКІ 3 ПІСЬМА

СДОВЫ ЎДЗЯЧНАСЦІ
М Н Е  Д А В Я Л О С Я  12 л і- 

пеня вечарам быць у  вёсцы 
Васільеўская Пуш кінагорскага 
раёна, д зе  я ў  1944 годзе ва- 
яваў. У  гэтай вёсцы ў  клубе быў 
арганізаваны вечар-адпачымак, 
і на сцэне выступалі байцы сту- 
дэнцкага будаўнічага атрада 
«Рамантык» механ іка - матэма-

тычнага факультэта БД У  імя  
У. I. Леніна,

Рабяты стараліся, каб
вечар прайшоў цікава, а вьі- 
ступленні был і змястоўным і і 
карысньім і. Прысутньім  гэта
вельм і спадабалася.

А д  сябе і працаўнікоў калга-

са «ЛенінскІ шлях» выражаю 
ш чьірую  падэяку членам сту- 
дэнцкага будаўнічага атрада 
«Рамантык» за добра  праве- 
дзены  вечар і запраш аем  да 
нас на наступнае лета. Вялікіх 
вам поспехаў у  вучобеі

С . М А З ІН Ч А Н К А , 
ветэран вайны I працы.

>

Н А  « В Ы Д А Т Н А »
ЗДАЛІ ЭКЗАМЕН ПРАЦОЎНАГА СЕМЕСТРА БАЙЦЫ 90 СБА УНІВЕРСІТЭТА

Трэці семестр ф інішаваў. 3  
максімальнай аддачай выка- 
рыстоўвалі кож ную  рабочую  
хвіл іну бвйцы СБА  універсітэ- 
та і дасягнулі значных поспе- 
хаў у  выкананні сацыялктыч- 
ных абавязацельстваў.

Ударная лраца на аб ’ектах 
народнай гаспадаркі, шэфская 
дапамога працаўнікам вёскі, 
шматграннвв грамадска-палі- 
тычная дзейнасць студэнтаў 
БД У  ім я  У. I. Леніна —  дас- 
тойны пвдарунак X X V I э 'еэду 
КПСС.

Н А  З Д Ы М К А Х : на мітынгу, 
прысвечаным заканчэнню
працоўнага семестра, высту- 
пае камандэір  Слабадзейскага 
эанальнага атрада В. А . Прока- 
шава; да пабачэння, сонечная 
Малдавія.

Ф ота А . Мунцяна.

Салдацкі ліст
«Дык вось, дарагія цёця 

і сястра Віта, мяркую , што су- 
стрэнемся. Уж о  засталося вая- 
ваць нядоўга, таму што 42-гі 
год —  рашаючы: хто каго. Але  
ўпэўнены, што немцаў мы  вы- 
ганім  са сваёй зямлі і вернем- 
ся з  перамогай, цэлыя і зда- 
ровыя, дадому.... Толькі вось 
не ведаю, ц і ёсць д ом  і баць- 
КІ...В

У перапынку пам іж  баям і 
п ісаў салдат ліст. У  акопе 
хлюпала восеньская гразь, 
было няўтульна на гэтай сты- 
лай зямлі. А  ён пісаў ліст. Пас- 
ля карабіна пальцы не хацелі 
трымаць абгрызены хім ічны 
аловак. Ен пісаў дадому. Пе- 
рад вачыма стаяў адзін і той 
жа родны  пейзаж: высокі бе- 
раг павольнай ракі з высокім і- 
вы сок ім і соснамі.

Жоўты, надарваны на згібах 
ліст перажыў свайго гаспада- 
ра. Сяржант Ігнат Крыўмень 
загінуў у баі пад Варонежам. 
М ы  не ведаем, як ён загінуў: 
ц і забіты напавал куляю, ці 
аслеплены ўспышкай снарада, 
які разарваўся ў  трох кроках 
ад яго. А  мож а ён пам іраў на 
аперацЫйным стале, стрымлі- 
ваючы свой боль тым, што гэты 
бой, гэты год —  рашаючьія.

А  ліст узяў у  сваё нутро 
безабаронны паштовы самалё- 
цік. Ён ляцеў, рызыкуючы 
стаць ахвярай паветранага пі- 
рата, яго лавілі ў  перакрыжа- 
ванні эенітных пражэктараў. 
Салдата не стала, а салдацкі 
ліст захаваўся —■ вось ён, ля- 
жыць на стале, можна бераж- 
ліва ўзяць яго ў рукі і прачы- 
таць яшчэ I яшчэ:

«Добры дзень, дарагія цёця 
і сястра Віта. Дасылаю вам 
сваё прывітанне і паведамлем- 
не, што я жывы і здаровы, чаго 
і вам жадаю».

...Алена Ю лбарысава і Таня 
Марозава, урач і баец СБА  
«Зарніцы» БД У імя У. I. Леніна, 
вярталіся ў лагер пасля чарго- 
вай сустрэчы з ветэранамі 
вайны. Трэба сказаць, што ат- 
рад з першых дзён працы 
ўключыўся ў аперацыю «Па- 
мяць». Сшытак паступова за- 
паўняўся ўспам інам і, блішчалі 
на сонцы свежапафарбаваныя 
помнікі... I, відаць, павагай 
акружыўшы ветэранаў, хлопцы 
і дэяўчатьі карыстаюцца заслу- 
жаным давер 'ем  усёй вёскі 
Сар ’я. Да дзяўчат падышоў не- 
малады чалавек Віктар Уладзі- 
м ірав іч  Крыўмень і папрасіў:

—  Знайдзіце майго брата. 
Хоць магілу яго адшукайце, —  
і падаў салдацкія лісты. —  
Гэта ўсё, што ад яго застало- 
ся.

...Тры салдацкія трохвуголь- 
нікі. А д з ін  са шпіталя ў сі- 
б ір ск ім  горадзе, два другія — * 
з дзеючай арм іі з нумарам па- 
лявой пошты.

У той вечар лістьі прачытаў 
кожны баец атрада. Паперы 
бралі ў рукі беражліва. Было 
вырашана •— шукацьі

...Няроўныя радкі быццам 
адступаюць на другі план —  і 
бачыш ваенныя будні, асветле- 
ныя полымем вогнішчаў, пунк-

ц ірам і трасіруючьіх куль, чуеш 
працяглае выццё снарадаў, 
свіст ветру ў  апаленых галін- 
ках дрэва.

12 лістапада 1941 года Ігнат 
Крыўмень быў ранены. У  л і- 
сце са шпіталя, каб родныя не 
хваляваліся, ён піша: рана 
лёгкая, у нагу, хутка папраўлю- 
ся.

I зноў дзеючая арм ія. Вораг 
рвецца да Волгі, Сталінграда, 
Ш ляхі да яго абараняе Ігнат 
Крыўмень. Гэта тады, летам 
1942 года, Н арком  абароны 
аддае загад: «Ні кроку назад!» 
3  ліста даведваемся, што 
I. Крыўмень стаў сяржантам.

«Я лрызначаны камандзірам  
аддзялення, таму зараз прыхо- 
дзіцца не толькі за сабой, але 
і за байцам і глядзець больш».

А  потым быў бой, пасля яко- 
га лісты пачалі адлік свайго 
самастойнага жыцця. Яны збе- 
раглі след ягонай думк і, яго- 
най рукі, эберагл і яго клопат, 
яго сум... Над гэтымі л істам і 
праліта нямала слёэ, а радас- 
ныя звесткі прымаліся цеплы- 
нёю ўсмешак. Лісты асцярожна 
эахоўвалі ў  шкатулках разам  э 
бабул іным і каралям і і фота- 
здымкам і, на якіх дэедаў вус 
па-заліхвацку закручваўся ба- 
дзёры м  кольцам. Іх захоўвалі 
як памяць аб сыне, браце, 
пляменніку...

—  М ы  ведаем аб Вялікай 
Айчыннай толькі з кніг, кіна- 
ф ільмаў, —  гаворыць А . Ю лба-

АПЕРАЦЫЯ «ПАМЯЦЬ»

рысава. —  А  лісты  гэтыя мож - 
на ставіць у  адэін  рад  з ваен- 
най хронікай, прастрэленым 
камсам ольск ім  білетам, гола- 
сам  Левітана, эап ісаным на 
стужку. Гэта дакументы, рэл ік- 
в іі.

—  Спачатку для нас гэта 
было чымсьц і накшталт рэдка- 
га антыкварыята, —  дадае 
камандэір  «Зарніц» В. Бурган- 
скі. —  А  эараз усе  зразумел і: 
чалавек, які перадаў нам лісты 
брата, спадэяецца, што мы  да- 
памож ам  яму, энойдэем  месца, 
д зе  загінуў I. Крьімень. А д каз- 
на, што і казаць.

Студэнтьі поўныя раш учасці 
працягваць пошук. Яны сустрэ- 
л іся  з сястрой Вітай —  Вікто- 
рыяй Уладэ ім іраўнай  Н ікіц інай, 
даведаліся, што быў у  яе бра- 
та франтавы таварыш, энайшлі 
адрас, па якому гэты таварьіш 
ж ыў у  1946 годзвг..

Групе «Пошук» універсітэта 
будзе  чым заняцца ў новым 
навучальным годзе. I хочацца 
верыць, што праца гэта завер- 
шьіцца паспяхова. Бо кожны  з 
эагінуўшых стаў часткай таго, 
што мы  сёння наэьіваем ма- 
савым гера іэмам . Лю быя зве- 
сткі аб гэтых лю дзях павінны 
быць рупл іва сабраны. Гэта —  
матэрыял, з якога адліваецца 
нерукатворны абел іск —  у 
пемяці сённяшніх і будучьіх 
пакаленняўі

Ж оўтьі, надарваны на згібах 
ліст... Гэта якраз тое, напіса- 
нае, што павінна застацца на- 
заўсёды. А . ГАН Ч АРО Ў .

-----------------•  МАЛДАВІЯ

Гонар за 
зробленае

С В О Й  ТРЭЦІ семестр атрад 
«Гадограф» механ іка - матэма- 
тычнага факультэта правёў у 
М алдавіі. Нас сустрэла шчод- 
рае паўднёвае сонца, гасцін- 
ныя жыхарьі вёскі Уладэ ім іраў- 
кі, к іраўн іцтва калгаса імя 
Жданава. А трад  лрыяэджае 
сю ды  ўж о трэц і год, таму мы 
л ічым  сябе старажыламі.

3  кож ны м  днём  мы  перакон- 
валіся ў тым, што чым больш 
праяўляеш  знтуэіязму, весяло- 
сц і, умення ўнесц і ў кожную  
справу свой маладьі запал —  
тьім ц ікавейш ым і паўнейшым 
становіцца жьіццё. I не выпад- 
кова, што дэённыя заданні мы 
пастаянна выконвалі на 160—  
170 працзнтаў.

На рахунку атрада нямала ка- 
рысных спраў. Наша агітбрыга- 
да вьіступала з ц ікавы м і кан- 
цэртным і праграмам і перад 
механ ізатарам і і паляводамі.

Непрыкметна праляцела ле- 
та, праляцелі дн і нашай 
агульнай працы, вясёлага буд- 
атрадаўскага жьіцця. А ле  на- 
доўга застанецца добры  след 
працавітьіх рук  на малдаўскай 
эямлі, застануцца ў сэрцах го- 
нар эа зробленае, радасць І 
цепльіня сяброўск іх  сустрэч.

А . ЯКУБО ЎСКАЯ , 
баец С Б А  «Гадограф».
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