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КАНСУЛВТАЦЫЙНЫ ПУНКТ
для абітурьіентау-81, створаны 
пры камітзце камсамола БДУ, 
працуе 3 дні у тыдзень. Кож- 
ны панядзелак, ауторак, субо
ту усіх, хто марыць стаць сту- 
дзнтам універсітзта, чакаюць у 
608-й аудиторы! галоунага кор
пуса з 19 до 21 гадзіньї. Тут 
можна азнаёмщца з правіламі 
прыёму у Белдзяржуніверсітзт, 
атрымаць патрзбную інфарма- 
ЦЫЮ.

В. ЛАПІКАУ.

СТУДЭНТЫ
І— II курсау геаграфічнага фа- 
культзта сталі удзельнікам і пер- 
шай пробнай навукова-спао- 
тыунай зкспєдьщьіі па БССР, 
якія у далейшым рзгулярна бу- 
дуць праводзіцца факультзтам 
сумесна з інститутам геахім іі 
і геаф ізік і АН БССР.

Маршрут праходзіу па мяжы 
Валдайскага аледзянення.
Удзельнікі зкспедьщьй наведалі 
ландшафткь! запазеднік Бпакіт- 
кыя азёры, пазкаём 1л 1ся з роз- 
ньімі формам! рзльефу. Зараз 
уся група рыхтуецца да паходу 
у Карпаты. Мы атрммапі задан
на па збору геалагічньїх абраз- 
цоу.

В .  БУНТА, 
студэнт II курса геафака.

A S  ПАДРЫХТОУЦЫ
да выпускных экзаменау на 
падрыхтоучым аддзялекні ішла 
гаворка на чарговым паеяджэн- 
ні савета ПА. На ім разгледжа- 
на такса ма пытанне аб допуску 
да экзаменау кожнага са слу- 
хачоу аддзялення.

А. Л А ЗО УС К І.

УН1ВЕРС1ТЭЩШ
КАЛЕКТЫВЫ

мастацкай самадзейнасці — на
родная харавая капэла і на
родны таицавальны ансамбль 
«Крыжачок» — рыхтуюцца да 
паездкі у Рыгу на VIII міжрзс- 
публіканскае свята песні і тан
ца «Гаудэамус-81», дзе якы ра
зам са студзнтамі Беларускай 
дзяржаунай кансерваторьіі імя 
А. В. Лунэчарскага будуць 
прадстауляць нашу республіку.

А. БЯЛОЦКІ, 
член праулення 

студэнцкага клуба.

ЛІТАРАТУРА ПА ТЕМЕ
«Навука і вытворчасць» экспа- 
навалася на апошнім адкрытым 
аглядзе кніг, арганізаваньїм 
бібліятзкай з мэтай аказаць 
практычную дапамогу чытачам, 
якія удзельнічаюць у навуко- 
ва-даследчай рабоце.

А. СІНКЕВІЧ, 
загадчыца аддзела 

рэдкай і каштоунай кнігі.

! САРДЭЧНА 
j ВІНШУЕМ!
уУ Кандьідацкія дьісєртацьіі у 
У  красавіку—маі 1981 года аба- 
У  ранілі:
J С. В. ВЯДЗЕРНІКАУ, механі- 
 ̂ ка-матэматычны факультет, ка

у  федра тапалогіі і матэматычнай 
У  логікі (навуковы кіраунік пра- 
У  фесар А. С. Ф ядэнка).
У М. А. 1ВАНОУ, НДІ ПФП, ла
У бараторыя пауправадніковай 
 ̂ електронікі (навуковыя кірауні- 

'  кі прафесар А. Ф . Чарняускі, 
J старшы навуковы супрацоунік 
у  М. І. Дзямчук).
У  ®АМ ВУ ТХІНЬ, фізічньї фа- 
У  культэт, кафедра агульнай ф ізі- 
У кі (навуковыя кіраунікі прафе- 
> cap А . М. Саржеускі, дацэнт 
У  Л .  I. Бурау).
У У . А . КАСЦ Ю К, б і яфак, ад-
 ̂ дзел біязнергетьікі (навуковы 

J кіраунік прафесар Я .  Ф . Лу- 
У нец).
У  І. В. Ш АУРУК, кафедра гісто- 
У  рьіі КПСС гуманітарньіх фа- 
У культэтау (навуковы кіраунік 
У дацэнт В. К. Каршук). 
j М. К. ЦЕЦЕРУКОУ, кафедра
J гісторьіі КПСС гуманітарньіх 
J факультзтау (навуковы кірау- 
у  нік прафесар I. М. Ігнаценка). 
У Л. А. ЧЭБЛАКОВА, кафедра
/ марксісцка-ленінскай ф іласоф іі 
/ прыродазнаучых факультета'/ 
У (навуковы кіраунік дацэнт 
У  Э. В. Клёсава).
 ̂ А. А . ЛЯГЧЫЛ1Н, кафедра гі- 
 ̂ сторьіі ф іласоф іі і логікі (npa-

< фесар А. С . Кляучэня)
у  А. М. ЛЕБЕДЗЕУ, кафедра
У  гісторьіі ф іласоф іі і логікі (пра- 
У  фесар А. С. Кляучэня).
У  Д. Г. РОТМАН, праблемная
У  лабараторыя сацьіялагічньїх да- 
 ̂ следаванняу (навуковы кіраунік

< прафесар Г. П. Давідзюк).
у  І. Е. ШЫРШОУ, кафедра
у  марксісцка-ленінскай ф іласоф іі 
У гуманітарньіх факультзтау (на- 
У  вуковы кіраунік прафесар 
У В. С. Сцепін).
У  Т. А. САВІЦКАЯ, НДІ ФХП
У (навуковы кіраунік прафесар 
У  Ф . М. Капуцкі).
 ̂ А. А. ЯНОУСКі, гістарьічньї

{ факультет (навуковы кіраунік 
У  дацэнт А. І. Кажушкоуі.
У В. Я. КАЧАРГІН, праблемная
У  лабараторыя сацьіялагічньїх да- 
{ следаванняу (навуковы кіраунік 
У  доктар ф іласоф скіх навук
У  І. І. Жбанкова).\ В. В. ШУША, НДІ ПФП (на-
У вуковыя кіраунікі прафесар 
У  В. Д. Ткачоу, дацэнт П. Ф. Лу- 
У  гакоу).
У Жадаєм усім далейшых твор
У чых поспехау і знаходакі

ПАДВОДЗіМ ВЬІНІКІ

НА ПАВЕРЦЫ ТАЛЕНТЫ
ПРЫ ПАДВЯДЗЕННІ ВЫН1- 

КАУ развіцця мастацкай сама- 
дзейнасці на усіх факультетах 
за 1980-81 навучальны год 
улічваліся балы за удзел ва
універсітзцкім аглядзе, конкур
се агітбрьігад, правядзенне
дзён факультзтау, колькасць 
студэнтау— членау агульнауні- 
версітзцкіх творчых калектывау. 
Месцы паміж факультзтамі
размеркаваліся наступньїм чы- 
нам: механіка-матзматьічньї, фі- 
лалагічньї, гістарьічньї, журналі- 
стьікі, фізічньї, юрыдычны, хі- 
мічньї, радьієф ізікі і злектроні- 
кі, біялагічньї, геаграфічньї,
ФПМ.

Павьісіуся узровень ма
стацкай самадзейнасці сту- 
дентау-фізікау. Яны прадставілі 
не толькі цікавую канцзртнуга 
праграму, але і адну з лепшых 
агітбрьігад — і з 10-га месца у 
мікульїм годзе узняліся на 5-е. 
Немалая заслуга у гэтылл 
дзканата фізічнага факультета 
і адказнай за культмасавую ра
боту пяцікурсніцьі Ірьіньї Пас- 
нянковай.

Аналізую чи мастацкую сама- 
дзейнасць факультзтау, мы

вьізначьілі, што лепшыя паказ- 
чьікі там, дзе найбольшая коль
касць студэнтау наведвае агуль- 
науніверсітзцкія калектывы. 
Гзта і зразумела —  члены ма- 
стацкіх калектывау, якімі кі- 
руюць прафесіянальї, назапа- 
шаны вопыт пераносяць на фа- 
культзцкую самадзейнасць. 
Мехмат, гістфак і ФПМ  пака- 
залі выдатныя танцавальныя 
пастаноукі — заслуга удзельні- 
кау народнага ансамбля народ-, 
нага танца «Крыжачок». У біб- 
лагау вельмі прафесійна бьілі 
выкананы вакальныя нумары — 
на факультзце шмат спевакоу з 
універсітзцкай народнай хара- 
вой капэлы.

На юрыдычным факультзце 
працуе ф іліял студэнцкага клу
ба. Вьшік не прьімусіу сябе 
доуга чакаць. Юрысты бьілі 
дзевятьімі— сталі шостьімі, а па 
канцзртнай праграме занялі пя- 
тае месца.

Яркую самабытную праграму 
паказалі журналісти. Па маса- 
васці ім сёлета не было роу- 
ных. Але, на жаль, побач з 
амаль прафесійньїмі выступлен- 
нямі прадстаулены бьші нє-

дастаткова падрыхтаваныя ну
мары.

Здзіуленне і трывогу вьіклі- 
кае становішча мастацкай сама- 
дзейкасці на ФПМ. З аднаго 
боку, у математьїкау-прьікладні- 
коу выдатны тэатр мініяцюр, 
на базе якога працуе універсі- 
тецкі тэатр, факультзцкая агіт
бригада прэтэндуе на званне 
«народная», цікава працуе сту- 
дзнцкі клуб «Красавік». І разам 
з тым — апошняе месца ва уні
версітзцкім аглядзе-конкурсе 
(у мінульїм годзе — трзцяе). 
Вывад: грамадскія арганізацьіі 
факультета не зай/лаліся сур’ёз- 
на мастацкай самадзейнасцю, 
ке імккуліся сфакусіраваць усе 
факультзцкія таленты, пусцілі 
падрыхтоуку да агляду на сама- 
цёк.

Спадзяемся, што у наступ- 
нылл навучальным годзе усе 
факультэты з усёй сур’ёзнасцю 
возьмуцца за культурна-маса- 
вую работу, а студенцкі клуб 
дапаможа усім зацікавленим 
вырашыць любое арганізацьій- 
нае ці метадычнае пытанне.

У . М АКАРЗВІЧ ,
дырэктар студэнцкага клуба.

ТВАЮ  ЗАЛІКОУКУ, СТУДЭНТ
не аб забяспечанасці нашых 
студэнтау вучэбнай літарату- 
рай, дапаможнікамі па мно- 
гіх прадметах. У многіх біб- 
ліятзчньїх падручніках не ха
пає карт. Мы прадугледжвалі 
тэта і на працягу навучаль- 
нага семестра імкнуліся даць 
студэнтам як мага больш ма- 
тэрыялу на лекцыях і прак- 
тычных занятках.

Байцы СБА аб’яднаны у 
нас у спецыяльныя групы з 
асобным раскладам экзаме
нау.

96,9 — гэта наш бал у мі- 
нулагоднюю летнюю сесію. 
Імкнемся, каб і у гэтым годзе 
ён быу не ніжзйшьі.

Запісау М. JIAXBI4.

сіі дэканатам і партийным 
бюро. Станоуча вырашана пы
танне аб датзрміновай здачы 
экзаменау студзнтамі, якія 
едуць у будатрады. У будат- 
рады паедуць тыя, хто паспя- 
хова здасць сесію. Ёсць усе 
падставы думаць, што яна 
пройдзе на вьісокім узроуні.

Ф. А. Шупляк, гістфак:
— У акадзмічньїх групах 

прайшлі камсамольскія схо
ды, прысвечаныя падрыхтоу- 
цы да сесії. Старасты давялі 
да студэнтау «Палажэнне аб 
курсавых экзаменах і заліках 
у вышэйшых навучальных 
установах СССР».

Вострым застаецца пытан-

Экзамены дапамагае прымаць ЭВМ. Фота А. СТАДУБА. |

Паунюткія чытальныя залы сёння красамоуна сведчаць 
аб тым, што прыйшла адказная і важная пара для кожнага 
студэнта — чарговая сесія. Аб тым, як падрьіхтаваліся да 
яе, паведамілі намеснікі дэканау факультзтау.

СЕСІЯ

А. В. Самусенка, ФПМ:
•— Як і заусёды, зацвер- 

джаны расклад экзаменау. 
Працуюць кансультацыйныя 
пункты па розных дьісцьіплі- 
нах. Яны у нас створаны пры 
кожнай кафедры. За дапамо- 
гай ці парадай можа звяр- 
нуцца кожны стзгдэнт.

Увогуле у гэтым годзе 
летняя сесія на нашым фа
культзце будзе праходзіць 
у больш складанай абстаноу- 
цы. У нашым корпусе разме-

шчана прыёмная камісія, за
няты аудьіторьіі. І таму экза
мены пераносянца амаль ва 
усе карпусы універсітзта: на 
хімфак, геафак і г. д. Але 
нягледзячы на некаторыя 
цяжкасці, мы сустракаем се
сію аптьімістьічна.

Я. А. Ушакоу, фізфак:
— На пасяджзнні факуль- 

тэцкага савета заслухоувала- 
ся пытанне аб падрыхтоуцы 
да cecii. Складзены графік 
кантролю экзаменацыйнай се-



НА У З Н А Г А Р О Д Ы  Р А Д З І М Ь І  А Д К А Ж А М
ДА ТРЭЦЯГА ПРАЦОУНАГА ГАТОВЫ!

У іх словах — шчырае пажа- 
данне поспехау і упэуненасць 
у тым, што студэнты з гонарам 
апраудаюць звание будатра- 
дауцау БДУ імя У. І. Леніна. 
Павольна плыве уверх сцяг. 
V  злёт адкрыты.

Насычана розньїмі мерапры- 
емствамі праграма злёту: кон
курсы, агляды, спаборніцтвьі, 
выпуск «баявых лістоу» і газет. 
Сумаваць няма часу.

Гавораць, што па вопратцы 
сустракаюць, па розуму пра- 
водзяць. Да гэтага трэба да- 
даць: СБА цэняць яшчэ і па 
рабоце. Вось чаму традыцыяй 
стала правядзенне конкурсу 
прафесійнага майстерства. I ха- 

■ ця давялося не «гмахі буда- 
ваць», а зрабіць звычайныя на- 
сілкі, тут спатрзбілася не менш 
спрыту. Найлепш справіліся з 
гэтым байцы СБА «Славія» (юр
фак). Акрамя гэтага, штаб па 
правядэенню злёту арганізавау 
працоуны дэсант па уборцы тэ-

ГЭТА ПАКАЗАУ V ЗЛЁТ СБА УН1ВЕРС1ТЭТА

НЯДАУНА у Шчамьісліцьі 
адбыуся V  злёт студзнцкіх бу- 
даунічьіх атрадау БДУ імя 
У. і. Леніна. Гэта —  своеасаблі- 
вы залік падрыхтоучага перы- 
яду. Яго мэта: падвесці вьінікі 
сацьіялістьічнага спаборніцтва 
на званне «Лепшая камсамоль- 
ская арганізацьія па падрых- 
тоуцы СБА да трзцяга працоу- 
нага семестра», вызначыць 
лепшы будаунічьі атрад у пад- 
рыхтоучы перыяд. 14 права- 
фланговым атрадам было пра- 
дастаулена права удзельнічаць 
у злёце. Бьілі запрошаны так- 
сама камісарьі і камандзірьі 
усіх лінейньїх універсітзцкіх 
СБА.

Роуньїмі радамі выстрайва- 
юцца байцы на лінейку, пры- 
свечаную адкрыццю злёту. 
Удзельнікау свята вітаюць пра- 
рэктар У . С. Багданау, сакра- 
тар партыйнага камітзта М. Г, 
Елісееу, камісар Мінскага аб- 
ласнога штаба І. Мішкарудньї.

рьіторьіі каля ф іліяла БДУ імя 
У. І. Леніна у Шчамьісліцьі.

Цікава праходзілі спаборніцт- 
б ь і  па футболу, валейболу, пе- 
рацягванню каната... Найбольш 
балельшчыкау сабралі спабор- 
ніцтвьі па падняццю 32-кілагра- 
мовай гірьі. Самьімі моцньїмі 
аказаліся Л. Езавіт і В. Лама- 
ка —  байцы атрада «Верасы» 
(хімфак).

Быт будатрадауца —  гзта яго 
твар. Шмат чаму можна было 
навучыцца у атрадау «Кастрыч- 
нік» (гістфак), «Л^apa» (ф ілфак), 
«Славія» (юрфак). Асабліва з 
густам, гумарам і фантазіяй 
аформілі філфакауцьі свой мі- 
крагарадок. Гэтыя тры атрады 
аказаліся пераможцамі конкур
су на лепшае афармленне ла
гера.

Што галоунае для студента 
на рабоце? Тзхніка бяспекі. ЁЙ 
будатрадауцы прьісвяцілі свае 
газеты. Адбыуся конкурс на 
лепшага грамадскага інспекта- 
ра па тзхніцьі бяспекі. Пера
можцамі вьійшлі М. Януцёнак, 
баец СБА «Дружба» (гістфак), 
У . Пальцау з атрада «Мінчане» 
(мехмат) і В. Біеруля, баец 
СБА імя Ленінскага камсамола 
(факультет радьібфізікі і елек- 
тронікі).

Будатрадавец без песні — 
нельга гета уявіць. Цёпла су
стракаюць студенцкія агітбрьі- 
гады Tfa будаунічьіх пляцоуках, 
на палявым стане. Генеральнай 
рэпетыцыяй бываюць для іх 
конкурсы на такіх злётах. Вось 
і зараз паказалі яны праграмы, 
якія убачаць жыхары Кареліі 
і Якуціі, Малдавіі і роднай Бе
ларусь Перамаглі у гэтым кон
курсе агітбрьігадьі СБА «Спад- 
чына» (юрфак), «Мара», «Мін
чане».

А  тым часам кампетентнае 
журы азнабмілася з газетамі, 
якія вьіпускаліся «па гарачых 
слядах» злёту, ва умовах зу- 
сім не спрыяльных. Але гета 
не знізіла узроуню газет: не- 
каторыя СБА змаглі нават зра
біць фотаздьімкі са злёту. Леп- 
шьімі прызнаны газеты атрадау 
«Верасы», імя П. М. Машерава 
(ф ізф ак), імя С. П. Каралёва 
(ф ізф ак). Треба адзначыць так- 
сама газеты СБА «Кастрьічнік», 
«Мара», «Спадчына», якія бы- 
лі прыгожа аформлены, матэ- 
рыял насценкі адпавядау зада
чам, якія ставіліся перад рэд- 
калегіяй.

Вось і падышоу к канцу V  
злёт будатрадауцау. Узнагаро- 
джваюцца граматамі і падарун- 
камі пераможцы конкурсау і 
спаборніцтвау. 3 заключным 
словам звяртаюцца да юнакоу 
і дзяучат сакратар камітета 
камсамола А. М. Рухля, вете
ран будатрадаускага руху В. А. 
Прокашава, выкладчыца БДУ 
імя У. І. Леніна.

Апушчаны сцяг, складзены 
палаткі. V  злёт студзнцкіх бу- 
даунічьіх атрадау закончены. 
А наперадзе —  треці працоуны 
семестр.

І. М ІХАЙ ЛО УСКАЯ.
На здымках: імгненні злёту.

Фота А . Стадуба.
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СБА ОРДЭНАМ1 І МЕДАЛЯМ! РАДЗІМЬІ
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РАНІШ НІЙ ГАЗЕТЫ  пры- 
неслі радасную вестку: за вы- 
сокія паказчьікі, дасягнутьш 
у дзесятай пяцігодцьі у саста- 
ве студзндкіх атрадау і пос- 
пехі у вучобе, навуковай і гра- 
мадскай рабоце, Прззідьіум 
Вярхоунага Савета СССР уз- 
нагародзіу ордзнамі і медаля- 
мі вялікую групу найбольш 
вызначыушыхся студзнтау 
вышэйшых навучальных ус
таноу, навучзнцау сярздніх 
спецыяльных навучальных 
устаноу, арганізатарау сту- 
дзнцкіх атрадау, супрацоуні- 
кау ВНУ і тзхнікумау. Бел- 
дзяржуніверсітзт у спісе узна- 
гароджаных прадстауляюць: 
пяцікурснік гістарьічнага фа- 
культэта Пётр Аксючыц— 
ордэн Працоунага Чырвонага 
Сдяга, Любоу Буцалева, IV 
курс філалагічнага факуль- 
тзта — медаль «За працоу- 
ную доблесць», студзнт III 
курса юрыдычнага факультэ- 
та Віктар Шландыкау — ме
даль «За працоуную доб
лесць» і чацвёртакурсшк фа- 
культзта радьіефізікі і злек- 
тронікі Вячаслау Малафе- 
еу — медаль «За працоуную 
адзнаку».

Урачысты мітьінг, прысве- 
чаны гзтай падзеі, адкрыу 
сакратар камітзта камсамола 
Белдзяржуніверсітзта А. М. 
Рухля.

Над радамі удзельнікау мі- 
тынгу калышуцца чырвоным 
полымем сцягі, якія уручаны 
зводнаму будатраду БДУ, 
цэнтральным штабам СБА 
пры ЦК ВЛКСМ у 1969 го- 
дзе за актыуны удзел у бу- 
дауніцтве Волжскага аутама- 
більнага завода у Тальяці; 
Пскоускім абкомам камсамо
ла — лепшаму выязному 
зводнаму студзнцкаму будау- 
нічаму атраду; Пскоускім 
аблвыканкомам, аблсаупро- 
фам, абкомам ВЛКСМ — 
лепшаму выязному СБА, які 
працавау на тзрьіторьіі воб- 
ласці; саветам калгасау Мал- 
даускай ССР — студзнцкаму 
атраду, які заняу першае мес- 
ца у сацьіялістьічньїм спабор- 
ніцтве; управлением Пячор- 
буд Міністзрства транспарт- 
нага будауніцтва — лепшаму 
СБА Беларусі на транспарт- 
най будоулі і г. д.

У прззідьіуме мітьінгу — 
прадстаунікі рэктарата, парт
кома, мясцовага камітзта, ак- 
тьівістьі будаунічага руху, уз- 
нагароджаныя.

Пасля абвяшчэння Указа 
Прззідьіума Вярхоунага Са
вета СССР слова прадастау- 
ляецца сакратару камітзта 
камсамола гістарьічнага фа- 
культзта, кавалеру ордзна 
Працоунага Чырвонага Сця- 
га Пятру Аксючыцу:

— Я глыбока усхваляваны 
і, канешне ж, бязмерна шча- 
слівьі падзеяй сённяшняга 
дня. Але як бы ні было ра- 
дасна асабіста мне, я павінєн 
сказаць, што гэта высокая

узнагарода Радзімьі па праву 
павінна знаходзіцца на сцягу 
камсамольскай арганізацьіі 
Беларускага дзяржаунага
універсітзта імя У. І. Леніна.

Урадавыя узнагароды,
якія уручаюцца групе студзн
тау нашага універсітзта, — 
гэта вьінік той вялікай і усе- 
баковай работы партыйнага 
камітзта, рэктарата, камітзта 
камсамола, якая вялася у га
ды X пяцігодкі па паляпшзн- 
ню і удасканаленню студзнц- 
кага будаунічага руху у БДУ. 
Гэта вьінік таго клопату і 
увагі, якая удзялялася будат- 
радам з боку дзканатау, пар- 
тыйных бюро, камітзтау кам
самола факультзтау. У кан- 
чатковым вьініку — гэта ад- 
знака усяго студзнцкага бу
даунічага руху нашай краі- 
ны з боку партьіі і урада.

Пачынаючы з 1977 года, 
наш універсітзт пастаянна 
станавіуся перамоясцам у са- 
цьіялістьічньїм спаборніцтве 
сярод ВНУ рзспублікі па 
дзейнасці будатрадау. І пра 
гэта гавораць лічбьі. У пра- 
цоуным семестры 1976 года 
у зводным СБА універсітзта 
працавала 2077 чалавек. Бай- 
цамі 66 атрадау было асвое- 
на 5,1 мільена рублёу капі- 
талаукладанняу, узведзена 9 
школ, 14 жылых дамоу, 12 
ферм, 2 бальніцьі, 5 магазі- 
нау. Атрадамі, якія працавалі 
у 'Малдавіі, сабрана каля 3,8 
тысячы тон гародніньї і сада- 
віньї. У 1977 годзе, працую- 
чы пад дзвізам «60-годдзю 
Вялікага Кастрьічніка — 
60 дзённых норм», байцы 
СБА універсітзта асвоілі 5,5 
мільена рублёу капіталаукла- 
данняу* пабудавалі 11 школ, 
З бальніцьі, 19 жылых дамоу, 
17 сельскагаспадарчых ферм, 
17 магазінау і дзесяткі іншьіх 
аб'ектау вытворчага і куль- 
турна-бытавога прызначэння. 
У Малдавіі нашьімі студзнта- 
мі было сабрана 4,2 тысячы 
тон садавіньї і гародніньї. У 
перыяд жніва 1977 года ат- 
рады універсітзта вьіступілі 
з ініцьіятьівай: «Ураджаю
юбілейнага года — клопат і 
увага СБА», якая была адоб- 
рана ЦК ЛКСМБ і падхопле- 
на усімі атрадамі рзспублікі.

У працоуным семестры, 
прысвечаным 25-годдзю ца- 
ліньї і 35-годдзю вызвалення 
Беларусі ад нямецка-фашысц- 
кіх захопнікау, на важнейшых 
народнагаспадарчых аб’ектах 
краіньї працавала 2615 сту
дзнтау БДУ. Імі было асвое- 
на 7 мшьёнау 149 тысяч руб
лёу капіталаукладанняу, зда- 
дзєна у эксплуатацыю 92 аб’- 
екты вытворчага і культурна- 
бытавога прызначэння, з іх 
15 са студзнцкім Знайам якас- 
ці. Будатрадауцы падалі 25 
рацпрапаноу з зканамічньїм 
зфектам у 120 тысяч рублёу.

У 1980 годзе байцы сту- 
дзнцкіх будаунічьіх атрадау 
Белдзяря-суніверсітзта праца
валі пад дзвізам «Завяршаю-

чаму году X пяцігодкі — 
ударны фініш», «60-годдзю 
Ленінскага камсамола Бела
русі — 60 ударных дзён». 
Імі было асвоена 9 мільбнау 
727 тысяч рублёу капітальі_ 
ных укладанняу. У цяжкі для 
рзспублікі год з кармамі для 
жьівблагадоулі удзельнікі 
працоунага семестра, сту- 
дэнты універсітзта, праявілі 
характерную рысу савецкай 
моладзі — удзельнічаць у са
мых адказных, самых патрэб- 
ных справах свайго народа. 
Яны вьіступілі у 1980 годзе 
з ініцьіятьівай: «Нарыхтоу-
цы кармоу для грамадскай 
жьівблагадоулі —• увагу і 
клопат СБАІ», якая была адо- 
брана бюро Мінскага абкома 
камсамола і падхоплена усі
мі будатрадамі рзспублікі.

Зразумела, мільбньї асво- 
еных рублёу, у пэунай меры 
зніжзнне вастрьіні праблемы 
недахопу рабочай сільї, ты
сячы пабудаваных рукамі сту
дзнтау дамоу, школ, дзіця- 
чых садоу, цзхау — краса- 
моуны вьінік студзнцкай пя
цігодкі. Але ёсць і іншьі бок 
дзейнасці будатрадау, не 
менш важны. Гэта канцэрты, 
лекцьіі, кнігі, сабраныя для 
сельскіх школ, і шзфства над 
«цяжкімі» падлеткамі, суст- 
рэчы і дапамога ветзранам 
вайны і працы, гэта беска- 
рысная дапамога калгасам і 
саугасам ва уборцы ураджаю 
і нарыхтоуцы кармоу, гэта 
тысячы рублёу, пералічаньїх 
у Фонд міру...

У гэты хвалюючы для мяне 
дзень я не магу не сказаць, 
што гэта узнагарода і атра- 
да, у якім я прапрацавау 4 
гады: 4-ы Салігорскі калійньї 
камбінат, БАМ, Нерунгрый- 
ская ГРЭС. Ды і ці можна 
было мне дрзнна працаваць як 
камандзіру атрада, калі побач 
са мной бьілі такія цудоуныя 
рабяты, як Віктар Зань, Жз- 
ня Адамовіч, Мікалай Калі- 
ноускі, Валянцін Голубеу, 
Міхаіл Кругловіч, Аляксандр 
Умрзйка, Вольга Грьігаровіч 
і многія іншьія.

Ці можна забыць, што на- 
шьімі рукамі пачата рзстау- 
рацыя прыгажэйшага помніка 
гісторьіі і архітзктурьі у рзс- 
публіцьі — Лідскага замка; 
што мы удзельнічалі у пад- 
рыхтоуцы і здачы у эксплуа
тацыю цзха сушкі і цзнтра- 
фугіравання на 4-м калій- 
ным. Мы працавалі нароуні 
з прафесіянальньїмі брыгада- 
мі, і выпадала, што перамага- 
лі іх у сацьіялістьічньїм спа
борніцтве.

Мы ганарымся тым, што 
у адзнацы дзяржаунай камі- 
сіяй станцьіі Залацінка, як 
прыгажэйшай станцьіі БАМа, 
ёсць і наша праца. Мы шчас- 
лівьія тым, што калі прые- 
халі туды у 1980 годзе, на 
гэты раз на зкскурсію, нас 
там сустракалі як родных, як

сваіх. І гаварьілі нам: «Вы 
зрабілі вялікую справу. Ра
бяты з сярэдняй школы і дзе- 
ці з дзіцячага садзіка бяз
мерна рады, што у іх растуць 
бярозы, якія вы пасадзілі, 
хаця ніхто не верыу, што яны 
могуць тут прыжыцца».

Нельга забыць нашу працу 
у маладым горадзе Сібірьі 
Нерунгры, дзе мы вялі цеп- 
латрасы да жылых дамоу. 
Мы давалі людзям не толькі 
цяпло з кацельных і цепла- 
вых станцый, мы аддавалі ім 
цяпло сваіх рук, сваіх сзр- 
цау. Мы ганарымся тым, што 
у газеце «Советский спорт» 
паведамлялася аб уводзе у 
эксплуатацыю спартыунага 
комплексу у Нерунгры, і боль
шая частка работы была зро
блена байцамі СБА імя Ле
нінскага камсамола Беларусі. 
Рукамі рабят нашага атрада 
была закончана абліцоука 
8 буйных мастоу на лініі Тын- 
да-Беркакіт, мы удзельнічалі 
у заключных работах на 2-кі- 
ламетровым тунелі у пасёл- 
ку Нагорны. Нам заусёды ра- 
дасна успамінаць цёплыя су- 
стрэчы з рабочьімі будоуляу, 
нашы лекцьіі і канцэрты. На- 
заусёды застанецца у памяці 
сустрзча нашай агітбрьігадьі 
з жьіхарамі Сібірьі—якутамі, 
камсамольцамі-землякамі 1-га 
Беларускага атрада імя Ке- 
дьішкі. Хочацца сказаць 
сёння: «Дзякуй вам, рабяты, 
і вы па праву лічьіце маю 
^знагароду сваей!»

У заключзнне дазвольце 
яшчз раз падзякаваць нашай 
партьіі і ураду за гэту вы
сокую адзнаку маёй сціплан 
працы. Запзуніваю, што у да- 
лейшым маім жьіцці я пры- 
кладу усе намаганні і веды, 
каб апраудаць такую высо
кую узнагароду Радзімьі.

Потым вьіступілі узнага- 
роджаныя Л. Буцалева і 
В. Шландыкау.

Сяброу і калег павіншава- 
лі камандзір СБА, які выязд- 
жае у гэтым годзе ва Узбекі- 
стан, аспірант ФПМ Сяргей 
Маркау і камісар будатрада 
«Стзлуца», другакурсніца ме
ханіка - матэматычнага фа- 
культэта Ала Дулінец.

Ад імя рэктарата, партко
ма, грамадскіх арганізацьій 
узнагароджаных павіншавау 
сакратар партыйнага камітз
та М. Г. Елісееу.

Бурньїмі апладьісментамі 
сустрзлі прысутныя пісьмо 
камсамольскай арганізацьіі 
універсітзта у адрас ЦК 
КПСС.

...Мітьшг закончаны. Бай- 
цоу універсітзцкіх будатра
дау чакае чарговая сесія. А 
праз месяц — ударныя пра- 
цоуныя будні, раунєнне у 
якіх кожны баец СБА будзе 
трымаць на тых, чые дасяг- 
ненні с^ння так высока адз- 
начыла Рацзіма.

Т. САХАШЧЫК.
В. Ш АЧАК (фота).

АЕТАПІС
БДУ

(Пачатак у №№ 4, 6, 7, 8, 
10—22).

1977 год
19 лютага

Мітьінг, прысвечаны прысу- 
джэнню універсітзту пераход- 
нага Чырвонага сцяга ЦК 
КПСС, Савета М іністрау СССР, 
ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ па вьініках 
Усесаюзнага сацьіялістьічнага 
спаборніцтва за паспяховае вы- 
кананне заданняу і сацьіялі- 
стычных абавязацельствау,

Кастрьічнік
Мітьінг прафесарска-выклад- 

чыцкага саставу, супрацоуні- 
кау і студэнтау, прысвечаны 
прыняццю новай Канстьітуцьіі 
СССР.

На гістфаку створана школа 
арганізатарау ваенна-патрыя- 
тычнага выхавання.

Універсітзт адзначыу 15-год- 
дзе з пачатку падрьіхтоукі спе- 
цьіялістау з вышэйшай адука- 
цыяй для замежных краін.

1978 год 
Люты

Камітзт камсамола фізічнага 
факультзта шзфствуе над алім- 
пійскім аб'ектам —  рзканструк- 
цыяй стадыёна «Дынама».

Сакавік
Прысуджэнне універсітзту 

другога месца і грашовай прз- 
міі па вьініках Усесаюзнага са- 
цьіялістьічнага спаборніцтва ка- 
лектывау вышэйшых навучаль
ных устаноу за павышэнне 
зфектьіунасці вьітворчасці,
якасці работы, паспяховае вы- 
кананне народнагаспадарчага 
плана 1977 года.

Красавік
Вакальна-інструментальньї ан

самбль «Універсітзт» ф ілала
гічнага факультзта стау лаурза- 
там фестывалю «Палітьічная 
песня-78», які праходзіу у 
г. Ерзване.

Чзрвень
Уручзнне Беларускаму уні

версітзту в'етнамскага ордзна 
Дружбы за вялікія заслугі у 
падрыхтоуцы спецьіялістау для 
народнай гаспадаркі СРВ.

Створаны першы камуністьіч- 
н ь і  студзнцкі атрад для работы 
на будауніцтве помніка Аляк- 
сандру Матросаву у в. Чарнуш- 
кі Пскоускай вобласці.

Універсітзт прызнаны пера- 
можцай сацьіялістьічнага спа
борніцтва па развіццю масавай 
фізкультурнай работы і высо- 
кага спартыунага майстзрства 
сярод ВНУ краіньї і узнагаро- 
джаны пераходным Чырвоным 
сцягам.

15 верасня
Рзктарам універсітзта назна

чены віцз-прззідзнт АН БССР 
акадзмік У . А . Белы.

27 кастрьічніка
Першая партыйная канфе- 

рэнцыя ва універсітзце. У ра
боце яе удзельнічала больш 
500 дзлегатау.

Кастрьічнік
У  сувязі са 100-годдзем з 

дня нараджзння акадзміка 
У . І. Пічзтьі праведзены Пічз- 
таускія чьітанні, якія сталі тра- 
дьїцьійньїмі.

[Працяг будзе).

©  11 чзрвеня 1931 г. @ «БЕЛАРУСКІ УН ІВЕРСІТЗТ» ©  3 стар. @



ф  3 НАШЫХ АРХІВАМ

б сесію  здавалі...
^ДЛРОМ  ПРЕПОДЯВЯТЕ/Ш 

ВРЕМЯ- С О Н Н О Ю /  

Т Р Я Т Л Л Н ,, ,)АСТАП БЭНДЭР «Лёд кранууся! — падумау 
вяяікі камбінатар, з пяшчотай 
паглядзеушы на зкзамената- 
ра.— Камандаваць парадам бу
ду я!»

Астап зазірнуу у білет, закі- 
нуу нагу на нагу і весела па- 
глядзеу у сумленныя вочы эк- 
заменатара.

— Адзін мой знаёмы, што 
характэрна, таксама некалі зда- 
вау экзамены... Цяпер у Акадэ- 
міі навук працуе... Дворнікам...

— Вельмі цікава,— экзамена- 
тар ветліва кашлянуу у насоу- 
ку.— Ну, а што вы можаце ска- 
заць па першаму пытанню?

— Мабыць, тое ж самае, што 
некалі сябар майго далёкага 
дзяцінства Коля Остэн-Бакен 
сяброуцы майго ж дзяцінства 
польскай прьігажуні Інзе Зай- 
онц у момант іх знаёмства: 
«Які пасаж!»

— Пераходзьце да другога 
пытання.

Інфармацьія да роздуму: 
па-першае, вьідатніца Каця ся- 
дзіць на тры сталь: наперадзе. 
Так што нічьім дапамагчы не 
зможа. Па-другое, сусед па ста
лу Ш эленберг дауно ужо ся- 
дзіць пад «каупаком» у экзаме- 
натара Мюлера, які, напэуна, 
нешта ведае пра шпаргалкі у 
левай кішзні Ш зленберга. Па- 
трэцяе, да вьікліку да стала 
экзаменатара засталося толькі 
семнаццаць імгненняу...

©  Ф А Н Т А С Т Ь ІК А

Кантакт? Есць кантакт!ХРОНІКА
говорят он 
проглотил 
2 м є т р а

-.Ш П А Р Г А Л О К

У СВЕЦЕ
В Ь Е Н А Х О Д Н ІЦ Т В А У

Арьігінальньї спосаб захаван- 
ня рэактывау прыдумау работ- 
нік забеспячзння А . Хрьісцін. 
Калі хто-небудзь у яго адсут- 
насць адчьініць дзверы склада, 
то запаліцца б ікфордау шнур 
і праз некалькі секунд злачын- 
ца апыкецца у зпіцзнтрьі невя- 
лічкага ядзернага выбуху.

ЕХ Н О Р А В Ь !
Яшчз адну ананімку з патра- 

баваннем на месца у інтзрна- 
це і пагрозамі напісау у дзка- 
нат студэнт Пятроу.

Н А В У К А  S Ж Ы Ц Ц Ё
Новае хімічнае злучзнне 

атрымау кандыдат хімічньїх на
вук М. Селязнёу. Тэта было 
установлена пасля параунання 
з дасланым з Масквы адноль- 
кавым рэактывам.

Было цёмна. Было ціха. Да- 
рожка ад месяцавага святла 
бегла праз балацявіну.

Шматразова перасякаючы гэ- 
тую дарожку, прьіваднілася, 
хутчэй нават прьібалоцілася 
нешта неапазнанае, нешта та- 
леркападобнае. Звякнула, свіс- 
нула, задрыжэла, і паявіліся 
Яны — зялёныя прышэльцы.

Пахла вяснога. 3 трэскам рас- 
пускаліся пупьішкі. Пачало від- 
нець.

Мітьінг з прьішзльцамі. Пры- 
вітанні, невялікія прамовы з 
падрадковым перакладам і 
міжрадковьімі намекамі, тосты.

Прышэльцы выхваляюцца, 
дзманструюць дасягненні: спе-

нігіляцьія — антьігравітацьія, цу- 
да-кіберьі, тзрмасінтзз.

Мясцовыя з захапленнем ква- 
каюць, скачуць з купіньї на ку- 
піну. Яны дзманструюць поспе- 
хі у чыстых навуках: -апісваюць 
у працяглым палёце доказы тэ- 
арэмы Ферма пярзднімі канеч- 
насцямі. Абодва бакі у захап- 
ленні. Дамауляюцца аб супра- 
цоуніцтве. Прышэльцы адля- 
таюць.

Канчаткова развіднелася. (
«Жабы штосьці расквакалі- 

ся. Будзе навальніца»,'— падумау 
студэнт С ідарау і разгарнуу 
канспект па тэорьм кантакту з 
іншапланетньїмі цьівілізацьіямі. 
Хутка экзамен.

ЧАРГОВАЙ СЕСІЇ ДАЧАКАУСЯ і Л1РЫЧНА-1РАН1ЧНЫ ФАКУЛЬ- 
ТЭТ. ЛЯЦЯЦЬ ПУХ І ПЕРЕ НА ЗАЛІКАХ І ЭКЗАМЕНАХ. ХТО-НІ- 
ХТО УЗБРОіУСЯ ВЯДОМЫМ1 ВЫНАХОДН1ЦТВАМ1 А. БЭНДЭРА 
І АНАЛ1ТЫКАЙ ШЦІРЛ'ІЦА, АЛЕ СУЧАСНЫХ ВЫКЛАДЧЫКАУ 
ІМІ НЕ ПРАВЯДЗЕШ — У ТЫЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЧАСЫ ЯНЫ САМІ 
БЫЛ1 СТУДЗНТАМІ. ТАМУ КАНТАКТ З 1НШЫМ1 ЦЫВ1Л13АЦЫЯ- 
МІ ШУКАЕ ПАЧЫНАЮЧЫ ДАСЛЕДЧЫК А. ВАУЧОНАК.

МАЛЮНКІ У ТЭМАТЫЧНЫ ВЫПУСК ЛІФТа ДАСЛАУ Я. БУЛА
ВА, ЗДЫМАК — А. СТАДУБ. ЗА УСЕ АСТАТНЯЕ АДПАВЕДНАЯ 
АДЗНАКА БУДЗЕ П АСЇА УЛ ЇН А У ЗАЛІКОУКУ С. ЛЫСКАУЦА. А Б Я В Ы

і .  Т Э Р М Е Н О В А  ПРАДА- 
ЕЦЦА ПО^НЫ ЗБОР 
Ш К О Л Ь Н Ы Х  САЧЬЕНЕН- 
НЯУ НА ФОТАЗДЫМ КАХ.

© ЛЕФЦЁРСКАЯ ф  ДЗТЭКТЫУ
(л іф т ж̂ і 1

2, АБМЯНЯЮ ДЗЗЕ КНЕ- 
П А. ДЗЮ М А У ВЫДАТ- 
НЫМ СТАНЕ НА ЛЮБУЮ  
АШ ЧАДНУЮ  НН1ЖКУ З 
БЯГУЧЫМ РАХУНКАМ У 
80 РУБЛЁУ.

У дзверы настойліва пасту- 
калі.

— Хто там !— сонна прамар- 
мытау чацвертакурснік Ягор З а- 
секін.

— Гаргаз! — ласкава паведа- 
мілі за дзвярыма.

«Цікава»,— падумау пра сябе 
Засекін і ляківа устау. Раз- 
гроб смецце пад нагамі і ас- 
цярожна, каб не разбудзіць 
сяброу, прабрауся да дзвярэй. 
Дастау з кішзні стамеску, мала- 
ток і нєкальнімі упзуненьїмі 
ударамі адчьініу дзверы.

— Спакойна! — раптам грым- 
нула нечаканая каманда, і у па- 
кой уварвапіся шасцёра у ма
сках.

— Усім заставацца на сваіх 
месцах! — загадау адзін з іх у 
чорным скураным пінжаку.

«Главар»,— мільганула у га- 
лаве Засекіна.

—  Фауст і Спіца! Усё ад ак- 
на да сярздзіньї. Сыч і Джон — 
шафы і антрзсолі, астатняе бя- 
ру на сябе,— главар закасау 
рукавы і, кінуушьі нядобры по- 
зірк на Засекіна, дадау:

— А ты на койку, рукі за га- 
лаву, ногі пад сябе і каб ні ту
гу. З намі жарты дрэнныя!

Засекін паслухмяна кіунуу 
галавою і заняу сваё месца.

Праз паугадзіньї усё было 
зроблена. Вокны ззяпі, падло-

Аспирин —  мастер-тюфячник 
Бретёр — парикмахер.
Велюр — приказ 
Каратист — электромонтёр- 

бракодел

@ ЗААКУТОК ЛІФТа

га была вымыта і начышчана, 
шафы радавалі вока, у дзвярах 
блішчзу новы імпартньї замок, 
са сцен глядзелі партрэты вя- 
домых кіназорак і спевакоу.

— Усё! Разьіходзімся па ад- 
наму, — скамакдавау главар 
сваім саудзельнікам і грозна 
папярздзіу Засекіна:

— Аб тым, што тут было, 
нікому. Інакш...

Ен не дагаварыу і, ускінуу- 
шы на плечы два мяхі са 
смеццем, знік.

Ягор Засекін яшчз доуга не 
мог зварухнуцца з месца. І 
толькі калі л ё т  вясковы вет- 
рык кранууся прыгожых кве- 
так, пакінутьіх невядомьімі, єн 
нечакана зразумеу, што усё тэ
та справы студсавета, які чакае 
сёння сур'ёзную праверку у 
інтзрнаце.

s  Думайце, не думайце...
і .       ̂ ,  ,Г ,....   .  ̂_ , . ... ... .       -_________ ________ _-________

. -  --------------------- -------- ------  П111111! 111111111111111111II1111 і 1111111111L
Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.

b r J l j m j o p h (еф Ж в а р і й Ш .

значыла

Б Е Л й Р У С К І
УН1ВЕРС1ТЭТ

220080 МІНСК-80, УНІВЕРСІ 
ТЭЦК1 ГАРАДОК, ГЕАГРАФІЧ 
НЫ КОРПУС, п. 14.

ТЭЛЕФОН 20-68-27.

Рэдактар

В. П. ВАРАБ ЁУ11 чэрвеня 1981 г.
AT 02321
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