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ДЗЕНЬ АДКРЫТЫХ ДЗВЯРЭЙ
праведзены на хімфаку. Па-
знаёмщца з работай лабарато- 
рый, з нашьімі дасягненнямі 
прьійшлі вучні школ горада
Мінска. Перад імі вьіступіпі дз- 
кан факультэта дацэнт В. Ф . Ці- 
кавы і намєснік дзкана па ву- 
чзбнай рабоце дацзнт В. В.
Самахвал.

Потым была праведзена зкс- 
курсія па лабараторыях фа- 
культзта і НДІ фізіка-хіміч- 
ных прабпем.

А. ВЕЧА.Р, 
старшыня Н СС хімфака.

СВЯТА РАДЫЁФ131КАУ
прайшло у актавай зале гапоу- 
нага корпуса.

З  прьівітальньїм словам да 
прысутных звярнууся дэкан фа- 
культэта А. А. Лабуда. Кароткі- 
мі, але цікавьімі бьілі выступ- 
ленні студзнтау-радьшфізікау з 
Горкаускага, Днепрапятроуска- 
га, Казанскага, Кіеускага і Ерз- 
ванскага універсітзтау.

На працягу двух дзён не 
змаукапі вясёлыя песні і жар
ты, вершы і гумарзскі. У за- 
ключзнне першакурснікі далі 
урачыстую клятву —  з гонарам  
пранесці імя студзнта праз 
усе гады вучобы.

А. ВАСІЛЬКЕВІЧ.
(Прзс-цзнтр прафкома).
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Таварыш Ленін,

на фабрыках

дымных,

на землях, 

покрытых

і снегам

і жнівом,

Вашым, таварыш,

сэрцам

і імем

думаєм,

дыхаем,

змагаємся

і жывём!
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ДЕНІНСКАЯ ПАВЕРКА
НАПЯРЭДАДН1 110-й гадаві- 

ны з дня нараджэння У. І. Ле
ніна ва усіх камсамольскіх ар- 
ганізацьіях універсітзта прай- 
шоу Усесаюзны камсамольскі 
сход «З імем Леніна, пад кі- 
рауніцтвам партьіі на працу і 
на подзвіг». Гзта своеасаб- 
лівьі рапарт камсамольскіх ар- 
ганізацьій, паверка думак і 
спрау.

Такі сход  адбы уся на гіста- 
рычным ф акультзц е . У  сваім  
д аклад зе  нам єснік  сакратара 
кам ітзта  кам сам ола па ідзала- 
гічнай рабоце С яргей  Гнацюк 
расказау  аб дасягнуты х поспе- 
хах, адзначы у недахопы і за- 
дачьі кам сам ольцау ф акуль тэ
та.

А  добры х спрау ням ала. Ш м ат 
дасягнен няу на рахунку г істф а-

кауцау. І перш за усё  у вучобе. 
Запавет Леніна «Вучыцца, ву- 
чыцца, вучыцца» выконваецца 
паспяхова : зім овую  сес ію  зда- 
л і 20,5 працзнта студзн тау  на 
вы датна, 59 працзнтау —  на 
выдатна і добра. За  л ічбам і 
стаяць добрасум ленная пад- 
ры хтоука і тры валы я веды . 
Д апам агае гэтам у навуковая 
работа, у якой прымаю ць 
уд зел  каля 600 студэнтау . Сёле- 
та на рзспубл іканск і конкурс 
навуковых работ па гум ан ітар- 
ных дьісцьіплінах прадстаулена 
51 работа. 110-й гадавіне з дня 
нарадж эння У . І. Леніна пры- 
свечана трады цы йная навуко
вая канф ерэнцы я. Кожны дзе- 
сяты студэнт займаецца на ф а 
культзце гр ам адск іх  праф есій , 
акты уна удзельн ічае  у лектар-

скай рабоце. С тудэн ты , як ія 
займаю цца у гур тку  «Наш Ле- 
н інскі кам сам ол», выступаю ць 
перад вучням і падш эф ны х 
ш кол, знаём яць з гісторьіяй , 
традьїць іям і і дасягненням і 
кам сам ола.

210 студэн тау  вьїказалі жа- 
данне працаваць на б удоулях 
Кар зл іі і Пскова, Усц ь-Іл ім ска  
і БАМ а, на палях М алдав іі. 
Лекцыйная работа вядзецца і 
у б удатр адах . Зар аз , у пад- 
ры хтоучы перы яд , студэнты  
зб іраю ць кн ігі, выпускаю ць на- 
сценны я газеты , ры хтую цца да 
конкурсу ап тб р ы гад  С БА .

А кты уна працуе ф акультзц кі 
сектар  інтзрнацьіянальнага вы- 
хавання. А р ган ізаваньї 4 агуль- 
наф акультзц кія  вечары д р у ж 
бы, 6 зкскур с ій  на прадпры ем -

ствы горада і у м узе і, конкур
сы палітьічнай песні і палі- 
ты чнага плаката.

Вось аб гэтых вьініках і было 
сказана у  рапарце рэктарату , 
партком у і кам ітзту  кам сам о
ла ун івер с ітзта . Зачы тала яго 
перамож ца сацьіялістьічнага 
спаборніцтва , студэнтка  3 кур 
са аддзяленн я гісторьіі Ларыса 
Г орбуль.

У  канцы схо д у  сакратар кам- 
сам ольскай арган ізацьіі Пётр 
А ксю чы ц уручы у пераходны 
вымпел лепш ай акадзм ічнай 
групе , памятныя падарункі —  
перам ож цам  ф акультэцкага 
конкурсу мастацкай сам адзей- 
насці і палітьічнага плаката.

І. М ІХАЙЛО УСКАЯ.
(Прэс-цэнтр камітзта 

камсамола).

ЮБ1ЛЕЙНЫЯ НАВУКОВЫЯ 

КАНФЕРЭНЦЫ1
выкладчыкау і студзнтау прай- 
шлі на філалагічньїм факуль
тзце. На пленарным пасяджзн- 
нг і 3 секцыях заслуханы і аб- 
меркаваны даклады па тз- 
ме «У. І. Ленін і пьітанні фіпа- 
логіі».

На 16 студзнцкіх секцыях бы- 
лі заслуханы 22 даклады па пе- 
нінскай тэматыцы. Разгледжаны  
такія пьітанні: «Асаблівасці мо- 
вы і стылю артыкулау і прац 
правадыра», «У. і. Ленін аб 
музыцы», «Вобраз Уладзіміра  
Ільіча у літаратурньїх і вусна- 
паэтычных творах» і інш.

На канферзнцьіі выкарыстоу- 
валіся запісьі выступленняу 
У. І. Леніна на пласцінках.

В. КАЛ А Д ЗІН СКІ.



Л е н і н .  Ч а с .  М ы .

!МЯ: Беларускі ордэна 
Працоунага Чырвонага 
Сцяга дзяржауны універ
сітзт імя У. І. Леніна.

ГОД НАРАДЖЭННЯ: 
1921.

МЕСЦА НАРАДЖЭННЯ: 
сталіца Беларусі Мінск.

САЦЫЯЛЬНАЕ ПАХО- 
ДЖАННЕ: з рабочых, ся- 
лян, інтзлігенцьіі.

ПАРТЬіЙНАСЦЬ: на улі- 
ку 1.607 членау КПСС і 
10.832 члены ВЛКСМ.

САСТАУ СЯМ'І: звыш 
21 тысячы чалавек.

АДУКАЦЫЯ: праходзіць 
курс навукова-тзхнічнай 
рзвалюцьіі.

ДЭВ13: жыць, праца-
ваць, вучыцца па Ільічу.

...Влчзрні паузмрок ліпеня 
1921 года на мог засланіць 
задавальнення на тварах, 
поуных шчырай радасці ва- 
чэй усіх прыйшоушых сёння 
да будынка гарадскога тэат- 
ра. Людзі паціскалі адзін 
аднаму рукі, віншавалі, уз- 
рушана абмяркоувалі. Адньї 
і тыя ж словы не сьіходзілі 
з вуснау: універсітзт... ад-
крываецца... па дэкрэту Ле
ніна... першы у Беларусі... 
мільен...

Газета паведаміла у той 
дзень: сонца заглянула у на
ша аконца. Яго праменні ас- 
вяцілі цёмныя халодныя кут
ні. Мацней забілася сэрца. 
Пачалося жыццё... У сучас- 
ны момант мы стаім напярз- 
дадні афіцьшнага: адкрыцця 
дзяржаунага універсітзта у 
Мінску. З Масквы прьіехалі 
12 прафесарау. Ужо пачаліся 
зпізадьічньїя лекцьіі. Мо- 
ладзь цзльїмі натоупамі ідзе 
на гэтыя лзкцьіі. Зацікауле- 
насць бывае такой, што на 
працягу дзвюх гадзін ніхто 
не заварушыцца, не загамо- 
ніць. Кожны стараецца не 
прапусціць ні аднаго слова. 
Да усякіх галадовак, якія 
прьіходзілася пераносіць на- 
шай моладзі, далучыуся вя- 
лікі голад да навукі, да ве- 
дау-...

Л ЕН ІН СК І

мтьЁн
Не паспелі адгрымець на- 

вальніцьі Вялікай Кастрыч- 
ніцкай сацьінлістьічнай рэ- 
валюцьіі і грамадзянскай 
вайны, як Уладзімір Ільіч 
Ленін падпісвае дэкрэт аб 
стварзнні дзяржауных уні- 
версітзтау «у азнаменаванне 
Кастрьічніцкай рзвалюцьіі 
1917 года, разняволіушай 
працоуныя масы ад палітьіч- 
нага, зканамічнага і духоуна- 
га гнёту з боку маёмасных 
класау і адкрыушай ім шыро- 
кія шлях! да крьініц ведау і 
культуры». Згодна з дэкрэ- 
там урад рзспублікі прымае 
рашэнне аб заснаванні уні
версітзта у сталіцьі Беларусі. 
На яго першыя патрэбы быу

выдзелены адзін мільен руб- 
лсу. Ленінскі гаільен...

Адной з галоунейшых 
цяшкасцей у арганізацьіі Бе- 
ларускага дзяржаунага уні
версітзта была адсутнасць у 
рзспубліцьі павукових і пе- 
дагагічньїх кадрау для вы- 
шэйшай школы. Таму у 
Мінск бьілі накіраваньї від- 
кыя вучоныя з Маскоукага, 
Петраградскага, Казанскага
і іншьіх універсітзтау. Мно- 
гія з прафесарау, гірьіехау- 
шых у Мінск, назаусёды 
ЗЕязалі сваё жыццё і дзей- 
насць з Савецкай Беларуссю 
і яе універсітзтам.

У чзрвені 1921 года ад- 
крываецца падрыхтоучы фа- 
культэт—рабфак. У першы 
набор было прынята 69 рабо
чих, 72 сяляніньї, 19 чырво- 
наармейцау.

А восенню універсітзт па- 
чау падрыхто^ку яшчэ на 
двух факультэтах. Приём
ная камісія залічьіла у сту- 
дэнты медыцынскага факуль- 
тэта 293 чалавекі, факультэ- 
та грамадскіх навук — 736. 
Ленінскі мшьён дзейнічау!

3 розных куткоу Белару
сі па накіраваннях партый- 
ных і камсамольскіх аргані- 
зацый прийшлі ва універсі
тзт прагныя да ведау юнакі і 
дзяучаты — будучая бєла- 
руская савецкая інтзліген- 
цыя.

Студэнты першага набору 
вьшшлі са сцен універсітзта 
у 1925 годзе высокаадукава- 
ньімі спєцьіялістамі: педаго- 
гамі, юрьістамі, зканаміста- 
мі, медьїкамі. Яны уліліся у 
працоуныя калектывы. Ле
нінскі мільен працавау!

Мікалай Аляксандравіч 
Бутьірскі, заслушаны на- 
стаунік РСФСР, вьіпускнік 
3 926 года, успамінау: «...уні
версітзт нам дау не толькі 
цудоуныя зеды, але і садзей- 
нічау захапленню навукай. 
Ш матлікія вучні у сваіх 
зсдгуках на маю работу зау- 
сёды гаварьілі, што яна 
сприяла і будзіла у іх ціка- 
васць да навукі. А я, у сваю 
чаргу, бачу у гэтым вялікую 
заслугу універсітзта. У той 
час ён быу яшчэ маладой 
ВНУ, але з гонарам вьшон- 
вау місію адукацьіі і выха- 
вання маладых кадрау».

’ Кожны вьіпускнік універ
сітзта выхавау, адукава^, 
запаліу агеньчык навуковяга 
пошуку не у аднаго-двух і 
нават не у дзесяці—у сотнях 
юнакоу і дзяучат, якія праг- 
на вучьіліся, а потым аддава- 
лі свае веды на карысць кра- 
іньї Саветау. Ленінскі мьльён 
давау плён!

« М А С К В А . 
КРЭМ Л Ь.
Л ЕН ІН У» .

Так, сваім стварэннем Бе
ларускі дзяржауны універсі
тзт абавязаны Леніну.
Вось чаму у дзень адкрыцця 
універсітзта першыя словы 
падзякі удзєльнікі сходу на- 
кіравалі Уладзіміру Ільічу. 
А у час святкавання яершай 
гадавіньї універсітзта была 
накіравана тэлеграма:

«Масква. Крэмль. Лені
ну.

Прафесура і студэнцтва
Белдзяржуніверсітзта, са-

браушыся сумесна з прад- 
ста^нікам^. савецкіх, прафе- 
сіянальньїх' партыйных, гра- 
мадскіх арганізацьш на ура- 
чысты акт з выпадку першай 
гадавіньї існавання свайго 
універсітзта, шлюць Вам, 
правадыру рабоча-сялянскай 
Савецкай Федзрацьіі, гара- 
чае. прьівітанне і шчырыя 
пажаданиі далейшай плён- 
най працы на карысць сваёй 
рзспублікі. Універсітзт, зна- 
ходзячыся на крайний заход- 
няй граніцьі федзрацьіі, вы- 
канае ускладзеную на яго 
культурную і палітьічную мі
сію».

У Маекву пасылаецца 
кніжка-спразазцача — пер
шы рапарт правадыру. На 
титульным лісце ‘ надпіс: 
«Уладзіміру Ільічу Леніну 
ад Беларускага дзяржаунага 
універсітзта». Хутка пасыла- 
юцца яшчэ дзве кніжкі з над- 
лісам «У. І. Леніну ад БДУ». 
Гэта першы і другі вьіпускі 
«Прац Беларускага дзяржау
нага універсітзта у Мінску».

Гэтыя своеасаблівьія спра- 
ваздачы захоуваюшда у аса- 
бістай бібліятзцьг У. І. Лені
на у Крамлі. Тут ёсць і ін- 
шьтя кнігі вядучых вучоных 
нашага універсітзта: лершага 
рэктара БДУ У. І. Пічзтьі, 
вядомага вучонага М. М. Ні- 
кольскага, «Нарьісві беларус- 
кай літаратурьі» прафесара 
М. А. Янчука і інш.

І тут напрошваецца парау- 
нанне, У першы год існаван
ня універсітзта было напіса- 
на і зыдадзена 3 кнігі і ка
ля 20 артыкулау. А калі 
падлічьіць усё створанае ва 
універсітзце за гады яго існа
вання, то атрьімаецца уну- 
шальная і каштоуная біблія- 
тэка. І гзтая бібліятзка —ад- 
на з мяогіх канкрэтных 
справаздач Беларускага ор
дэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга дзяржаунага універсі
тзта імя У. І. Леніна да 
110-й гадавіньї з дня нара- 
джзння Уладзіміра Ільіча.
_____________________________

Б А Г А Т Ы  

УРА Д Ж А Й

Памятаеце пра ленінскі 
мільен? Засеяныя шчодрай 
рукой Ільіча, зярняты узыш- 
шлі дружньїмі парасткамі. 
Беларускі дзяржауны уні
версітзт стау буйным наву- 
ковьш і вучэбиым цзнтрам 
па падрыхтоуцы высокаква- 
ліфіказаньїх спецьіялістау 
для усіх галін народнай 
гаспадаркі і культуры рзс
публікі, заняу вядучае месца 
у развіцці выгаэйшай адука- 
цьіі. На базе яго факультз- 
тау створаны буйнейшыя вы- 
шэйшыя навучальныя уста- 
новы Савецкай Беларусі. 
Мінскі дзяржауны медыцын- 
скі інстьітут. Інститут народ
най гаспадаркі імя Куйбыша- 
ва. Політзхнічньї інстьітут. 
Педагагічньї інсіьітут імя 
Горкага. Універсітзцкая фун
даментальная бібліятзка пе- 
ратворана у Дзяржауную біб- 
ліятзку імя У. І. Леніна. 
Дружньїя парасткі. Паднялі- 
ся моцная рунь. Чакауся ба- 
гаты ураджай. І ён прыйшоу.

...У снежні 1979 года 
Дзяржауны камітзт па спра
вах вьшаходніцтвау 1 ад- 
крыццяу пры Савеце Мініст- 
рау СССР зарзгістравау на- 
вуковае адкрыццё у галіне

ядзернай фізікі. Аутар—вьі
пускнік Белдзяржуніверсітз
та, а зараз прафесар кафед
ры ядзернай фізікі У. Р. Ба- 
рьішзускі. Гэта першае ад
крыццё, зробленае даследчы- 
камі ВНУ Беларусі, і чацвёр- 
тае у гісторьіі навукі рзспуб
лікі.

...Галоуны корпус. Трзці 
паверх. Вучэбная аудыто- 
рыя. Ідуць заняткі. На кож
ным стале стаіць невялікі 
прыбор, які нагадвае сукуп- 
насць пішучай машьінкі і мі- 
нітзлевізара. Працуе першая 
у краіне ЭВНС — электрон
ная вьілічальна-навучальная 
сістзма на базе ЭВМ 
«Мінск-32». Яе распрацавау 
калектыу выкладчыкау ка
федры электронных матэма- 
тычных машын. Тут правя- 
раюць і набываюць веды сту
дэнты хімічнага, матэматыч- 
нага і фізічнага факультэтау.

...Лета-79. У пошуку архє- 
алагічная экспедыцыя сту- 
дэнтау гістарьгчнага факуль- 
тэта на чале з дацэнтам 
Э. М. Загар.ульскім. Ёсць 
знаходка! Ды яшчэ якая! Ад- 
гукнулася дванаццатае ста- 
годдзе. Залатыя колты, пад- 
вескі. Кіеускія, літоускія, 
ноугарадскія грьіуні упер- 
шьіню у гісторьіі археалогіі 
знойдзены у такім спалучзн- 
ні...

Шчодры россып дасягнен- 
няу, знаходак, адкрыццяу. 
Імі можна ганарыцца. На іх 
патрэбна рауняцца. І усе 
свае справы універсітзт звя- 
рае па Ільічу.

Успомніце, у першыя- га
ды свайго існавання універсі
тзт пасылау кароткія справа- 
здачы роднаму правадыру. 
Цяпер такая справаздача 
склала б вялікую кніжку.

...Тут працуюць звыш 
2 тысяч навукова-недагагіч- 
ных супрацоунікау. Сярод іх 
8 акадзмікау і членау-ка- 
рэспандэнтау АН БССР, ка
ля 90 дактароу і прафесарау, 
звыш 600 дацэнгау і каиды- 
датау навук. Вучэбна-выха- 
ваучую, навукова-даследчую 
і метадычную работу ажыц- 
цяуляюць 105 кафедр, 3 ву- 
чэбна-навуковыя станцьіі, 2 
праблемныя лабараторьіі, 12 
факультэтау.

Універсітзт уключаны у 
лік вядучых ВНУ СССР, 
якія выконваюць важныя на- 
роднагаспадарчыя даследа- 
ванні. У 1979 годзе у народ
ную гаспадарку біллі укара- 
нёны вьшікі 87 навукова-да- 
следчых работ з зканаміч- 
ным эфектам звыш 8,5 міль- 
ёна рублёу.

Ш матлікія працы вучоных 
адзначаны Ленінскімі і 
Дзяржауньїмі прзміямі, прэ- 
міямі Ленінскага камсамола.

Штогод каля трох тысяч 
чалавек атрьімліваюць уні- 
версітзцкія дипломы па 61 
спецьіядьнасці. А за усе га
ды свайго існавання універ
сітзт падрыхтавау звыш 50 
тысяч спецьіялістау з вышэй- 
шай адукацыяй...

Гартаючы старонку за ста- 
ронкай рапарту Белдзярніуні- 
версітзта 110-й гадавіне з 
дня нараджэння У. І. Леніна, 
кожны* раз хочацца правесці 
параунанне з часам яго за
сіювання. Тады, падпісваю- 
чы дзкрзг аб адкрьіцці уні
версітзта, Уладзімір Ільіч 
марыу аб тым, каб адкрыць 
«шьірокія шллхі да нрьініц 
Еедау і культуры». Па гэтых 
шляхах Белдзяржуніверсітзт 
крочыць да касмічньїх даляу. 
І гэта не вобразная метафа
ра. Апаратура, распрацава-

ная вучоньїмі БДУ, паспяхова 
зарзкамендазала сябе у кас
мічньїх эксперыментах па 
праграме «Саюз — Апалон». 
Гзта яскравае увасаблен- 
не ленінскіх запаветау.

З  Я ГО  SMEM 
Н А П ЕРА Д  

1ДЗЁМ
— " “ ■Ц™™- '   ......  '

Крок за крокам ішоу Бе
ларускі дзяржауны універсі
тзт да сваіх вышынь. За пад- 
рыхтоуку спецьіялістау вьі- 
шзйшай адукацьіі і вьісокія 
дасягненні у навуковьш по
шуку 1 студзеня 1949 года 
яму присвоена імя У. І. Ле
ніна.

Мінулі гады, змяніліся па- 
каленні. Універсітзт з гона
рам нясе імя Леніна. Сёння 
вялікая універсітзцкая сям’я 
сустракае ленінскі юбілей з 
ясным усведамленнем зроб- 
ленага. Моладзь, уступаючы 
на самастойны шлях жыцця, 
бярэ эстафету у старэйшых, 
каб панесці яе далей.

Вось што сказау Аляк- 
сандр Казулін, студзнт 5-га 
курса, сакратар камітзта 
камсамола механіка-матзма- 
тычнага факультзта:

— ...Усе свае справы я 
звяраю па Леніну. І гэтыя 
словы не прийшлі самі па 
сабе. Яны нарадзіліся дауно 
і жьші у сэрцы, а цяпер ста
лі першьім вьшікам той доу- 
гай працы думкі, таго шля
ху, якім я ішоу да Леніна. З 
другога боку, я зразумеу, 
што гэты шлях яшчз толькі 
пачынаецца.

Леніна я адкрывау для ся
бе некалькі разоу. Не ведаю, 
колькі разоу буду яшчз ад- 
крываць, бо кожная сустрзча 
з творамі Уладзіміра Ільіча 
—гзта пазианне гльїбіні ча- 
лавечай думкі. Атрьімліваец- 
ца штосьці падобнае на лан- 
цуговую рэакцыю: хочацца
ведаць больш.

Яшчэ у школе мне дави
лося рабіць канспект прамо- 
Бы Ільіча на III з ’ездзе кам
самола. Спачатку я больш- 
менш добрасумленна заканс- 
ііектавау- гэты дакумент. Але 
усю яго каштоунасць адчуу 
толькі тады, калі мне давя- 
лося абдумваць план работы 
камітзта камсамола, сакрата- 
ром якога я выбраны. Цяпер 
я чытау тыя ж староякі як 
вельмі зацікаулєньї чалавек, 
які хоча і спадзяецца знайсці 
адказ на пытанне, якое яго 
хвалюе. І гэты адказ быу 
знойдзены. Ленінскія пала- 
жзнні і патрабаванні сталі 
канкрзтньїмі тзмамі камса
мольскіх сходау, дзвізамі ве- 
чароу і сустрзч, сталі спра- 
вай камсамольскай арганіза- 
цьіі.

Усё часцей і часцей я адчу- 
ваю нейкую унутраную неаб- 
ходнасць раіцца з правады- 
ром. Я зразумеу, што маёй 
мзтай стала авалоданне ле- 
нінскім светапоглядам, які 
абазначае адзіна празільную 
пазіцьію у жьіцці...

З такімі думкамі сустра
кае 110-ю гадавіну з дня 
нараджэння У. І. Леніна 
шматтысячны калектыу уні
версітзта. Студэнты, выклад- 
чьікі, супрацоунікі ведаюць: 
таму, з 'чьіім  імем налерад 
ідзе універсітзт, ён абавяза
ны сваім стварэннем.

В. ПЯТРОУ.
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«ПРАЦЯГВАЦЬ ЯГО СПРАВУ»
...Ш Э С Ц Ь  год там у назад на 

праф саю зны м  схо д зе  служ ачы х 
банкау я пачуу імя вялікага 
Л ен іна. Наш старш ыня раска- 
зау усё , што ведау аб права- 
ды р у савецкага народа, і дау 
мне адзін  падручн ік , у як ім  
было некалькі творау Леніна.

Я чытау і д ум ау  пра Леніна. 
Вы раш ы у ісці па яго ш ляху . 
Так стау  членам Іарданскай ка- 
муністьічнай партьіі. П ерад са
бой я пастав іу м ату : зм агацца 
за свабоду і ш часце іардан-

скага народа і лю дзеи  усяго  
свету .

Ленін —  вялік і чалавек, зма- 
гауся і аддау  свае ж ы ццё за 
тэта. Мы павінньї працягваць 
яго справу. З ар аз я займаю ся 
у краіне Леніна і ганаруся ты м , 
што дасканала вывучу усе  яго 
працы, а потым зм агу  выкары- 
стаць іх у сваёй практычнай 
дзей насц і.

БАЛ БІЛАЯ, 
студзнт з Іарданіі.

ЛЕНІН У MAIM ЖЫЦЦ1

«І д э і Л е н і н а  
будуць жыць вечна»

М НЕ С П О У Н ІЛ А С Я  16 год, 
калі я уперш ыню  пачуу аб Л е
ніне. -Мой сябар падары у мне 
падручн ік  з працай Ільіча «Что 
делать?» . Потым я пачау сама- 
стойна вывучаць творы Леніна.

Ж ы ццё Леніна —  пры клад 
для кож нага чалавека. Ён быу 
вял ік ім  к ір аун іком  сацьіялістьіч- 
най краіньї. Яго ідз і —  тэта 
святло сусветнай рзвалю цьіі. 
Раней я ведау павярхоуную  
прауду аб С авецк ім  С аю зе . 
Калі я пачау самастойна вы

вучаць творы У . І. Л ен іна, то 
ш мат д авед ауся  аб сапраудны м  
жьіцці савецкага народа.

Бурж уазная прапаганда гаво- 
ры ць, што ідз і Лен іна можна 
вы кары стоуваць толькі у С а
вецкім  С аю зе , але гзта хлусня . 
Г історьія паказвае, што ідзі 
Леніна ж ь іл і, жывуць і будуць 
жыць ва у с ім  свеце.

АЛ ЬФ РЭД А  Д Э  ЛЕОН, 
студзнт з Мадагаскара.

НЯДАтУНА на факультэце 
журналістьші прайшла гра- 
мадска-палітьічная атэстацыя. 
Мы звярнуліся да студэнтау 
другога курса Алены Ціхано- 
віч, Уладзіміра Дзюбы і Ва- 
лерыя Мароза, якія атрыма- 
лі выдатныя адзнакі. На пы- 
танне, якую ролю адыгрывае 
ГЇІА у жьіцці іх трупы, яны 
адказалі:

A. Ціхановіч:
•— Атэстацыя вызначыла 

не толькі ролю кожнага у ка- 
лектыве, але і адносіньї да 
калектыву кожнага камса- 
мольца.

У. Дзюба:
— ГПА дьісцьіплінуе, арга- 

нізуе. Дапамагае даць аб’ек- 
тыуную ацэнку сваёй рабоце.

B. Мароз:
— ГПА — самы адказны 

экзамен, таму што тут ацэнь- 
ваюцца не веды па той ці ін- 
шаіі дьісцьіпліне, ацэньваец- 
ца жыццёвая пазіцьія чалаве- 
ка, яго месца у камсамоль- 
скім калектыве.

НАШЫ ІНТЗРВ'Ю

Выхоуваем
АКТЫУНАСЦЬ
— На што, перш за усё, 

трэба звярнуць увагу пры 
ацэнцы работы камсамольца?

A. Ціхановіч:
— Дзе ж, як не на ГПА, 

ацаніць заслугі тых камса- 
мольцау, якія з'яуляюцца ар- 
ганізатарамі усіх цікавих ме- 
рапрыемствау на факультэце, 
якія усёй душой за калектыу. 
Што яшчэ адметна. Тыя кам- 
самольцы, якія пастаянна у 
цэнтры усіх падзей факуль- 
тэта.—і вучацца добра, і зау- 
сёды дапамогуць таварышу.

B. Мароз:
—-. На мой погляд, галоу- 

нае пры ацэнцы — грамад- 
ская работа. Але важна не 
проста мець даручэнне, а доб- 
расумленна яго выконваць. 
Няправільна лічьіць, што ка
лі за камсамольцам замацд- 
вана пастаяннае даручэнне, 
то ён абавязкова актыуны. 
Гэта не заусёды так. Нават 
маленькае даручэнне, якое 
выконваецца сур'ёзна, з ду
шой. лепш за тое вялікае, да 
якога падыходзяць абыякава.

— Якая форма правядзен- 
ня ГПА вам найбольш да 
спадобы?

A. Ціхановіч:
— Форма камсамольскага 

сходу — самая патрэбная, бо 
найлепш ведаем кожнага кам
самольца мы самі, а не вы- 
кладчьікі і грамадскія кура- 
тары.

У. Дзюба:
— Форма індьівідуальнай 

размовы не адпавядае патра- 
баванням ГПА. Лепш, калі 
ацэньвае калектыу камса- 
мольскай групы, там размова 
больш шчырая.

—• Якую ролю павінньї 
адыгрываць студэнты—члены 
партьіі у ГПА?

B. Мароз:
— Камуніст павінен заусё

ды быць камуністам, аутары- 
тэтам для камсамольцау.

А. Ціхановіч:
— Трэба, каб камуністьі 

дапамаглі нам вьіправіць не- 
дахопы у правядзенні ГПА. 
Тады атэстацыя стане са- 
прауднай школай выхавання 
актыунай жыцдёвай пазіцьй.

Гутарку вяла 
Л. БЕРДШК.

(Прэс-цэнтр камітзта 
камсамола).

Г Пачатак беларускай Ленініани
Б ЕЛ А Р У С К ІЯ  л ітар атуразнау- 

цы лед зь  не у адзін  голас 
сцвяр дж аю ць: час узн ікнення
беларускай  Ленін іяньї —  сту- 
дзень 1924 года, родапачы наль- 
нікі яе— М іхась Чарот, Зм ітр о к  
Бядуля  і інш ., непасрэдны  по- 
вад яе узн ікнення —  усенар о д 
ная ж алоба, вьікліканая см ер- 
цю Іль іча...

Давайце паслухаем  сам іх лі- 
таратур азн ауцау .

М . Ярош , арты кул «Лен інскі 
поступ у шчасце», надрукаваны 
у газеце «Л ітература і м астацт- 
ва» 10 красавіка 1970 го да : «У 
беларускай  паззіі раб іл іся  спро- 
бы з так ім  вось, як у М аякоу- 
скага , стр о гім  гістарь ізм ам  і 
лірьічнай пранікнбнасцю , не га- 
ворачы уж о  аб ф іласо ф скай  
гльїб ін і і драм аты чны м  напале 
(м аю цца на увазе верш  паэта 
« У л ад з ім ір  Ільіч» і пазма 
« У л ад з ім ір  Ільіч Л ен ін» . —  
В. Р'.), вырашыць лен інскую  
тэм у . Гэтыя спробы р аб іл іся , 
пачынаючы з 1924 года, калі па 
узруш анасц і сзрца , па закл іку

«М аладняка» паэты звярнул іся  
да «вобраза правады ра».

А . Налівайка, кніга «З  Лені- 
ным у сэрцы» (М н., 1970), вы- . 
пуш чаная рзсп уб л ікан ск ім  та- 
варыствам  «Веды »: «Наша бе- 
ларуская Л ен ін іяна бярэ свой 
пачатак яшчэ у творах 20-х га- 
до у , як ім і ад кл ікн ул іся  паэты 
на трагічную  вестку аб заучас- 
най см ерц і У . І. Л ен іна ... («Л е
нін» А . Д уд а р а , «Ленін» М. Ча- 
рота, «Песні ж алобы» П. Глеб- 
к і, «На смерць Леніна» П. Тр у
са, «Чырвона-чорная ж алоба» 
3 . Бядул і і інш .)» .

У . Ю рзвіч , арты кул «П аззія 
вялікага вобраза», што увай- 
шоу у кн ігу  «П огляд» (М н., 
1974): «Горкі і М аякоуск і па-
клалі асноватворныя кам яні у 
буды нак мастацкай Л енін іяньї. 
Высноуваць жа белар ускую  Ле- 
н ін іяну пачалі так ія  спрактыка- 
ваныя ц есл і, як М іхась Чарот і 
Зм ітр о к  Бядуля . Перш ьім і вян- 
цамі я ны паклалі паэмы «Л е
нін» і «Чырвона-чорная ж ало
ба». Як для адной, так і для

другой  непасрэдны м  ш турш - 
ком  з ’яв ілася вестка пра 
см ерць Леніна».

П ры ведзены я цытаты свед- 
чаць пра аднадуш ш а іх аута- 
рау. Тым не менш , нягледзячы  
на гзта  аднадуш ш а, з высновай 
л ітар атуразнауц ау пагадзіцца 
нельга.

Яшчэ у 1922 го д зе , пры жьіц
ці У . І. Л ен іна, паяв іуся верш 
Янкі Купалы  «П азвалі вас» —  
твор , у як ім  уперш ыню  у б е
ларускай л ітаратурьі справы і 
сам  вобраз правады ра працоу- 
ных, к ір аун іка  першай у свеце 
С авецкай дзяр ж авы  знайшлі 
яскравеє м астацкае увасаблен- 
не. Н епасрэдны м  ш турш ком  да 
напісання верш а паслуж ьіл і па- 
ведам ленн і тагачасны х газет аб 
запраш знні Лен іна на Ген уэз
скую  канф ерэнцы ю . Пра гзта 
сведчыць зп ігр аф  да твора: 
«Еур ап ейск ія  дзяр ж авы  паста- 
навілі запрасіць на м іж народ
ную нараду у  Геную  тав. Л ен і
на. (З  газет 1921 г.)» . У  нас- 
тупны м , 1923 го дзе  Янка Купа

ла ш мат часу прьісвяц іу пера- 
кладу на белар ускую  мову вя- 
лікай паэмы укр аінскага пазта 
Валяр ’яна Паліш чука «Ленін». 
П ераклад  паэмы бы у апуб- 
л ікаваньї у перш ы м нумары 
«Полымя» за 1924 год  —  разам  
з творам і М . Чарота і 3 . Б яд у
л і (у  1930 го дзе  паэма выйшла 
асобны м вы даннем ).

Д о угі час уклад  Янкі Купалы 
у стварэнне беларускай Л ен ін і
яньї недаацэньвауся. П ераклад 
паэмы не брауся у р а зл ік : м ау- 
ляу , гэта не самастойны твор. 
Ш то да верша «Пазвалі вас», 
то ён «даволі працяглы  час па- 
мы лкова чы тауся і вытлумач- 
вауся» (М . Л уж ан ін ). Д астатко- 
ва сказаць, што у б іб л іягр аф іч - 
ным д аведн іку  «Л ітаратурная 
Л ен ін іяна Беларусі»  (уклад  
М . А . Каваленкі; М н., 1976), у 
які увайш лі звестк і пра публі- 
кацьіі нават у абласны м  д р уку , 
верш Янкі Купалы  пра Леніна 
не упам інаецца.

(Заканчзнне на 4-й стар.].

17 красавіка 1980 г. ф  «БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» ф  3 стар, ф

ІГАР Ф ІЛ АТА У —  ленінскі стыпендыят. Ён выдатна вучыцца, 
шмат займаецца грамадскай работай, удзельнічае у мастацкай 
самадзейнасці факультэта, у правядзенні рзспубліканскіх фізіч- 
ных алімпіяд школьнікау.

Ф ота М. Д УБО ВІКА.

Ахова навакольнага асяроддзя —  адна з найважкейшых пра- 
блем часу. Немалы уклад у яе вырашэнне уносяць і вучсныя 
БДУ.

К А  ЗД Ы М КУ: загадчык кафедры радыяцыйнай хімії Я. П. Пят- 
раеу [справа] абмяркоувае пьітанні укаранекня у вытворчасць 
новага метаду ачьісткі паветра і улоулівання сярністага газу.

Дзяржауны камітзт Савета Міністрау С С С Р  па справах вына- 
ходніцтвау і адкрыццяу зарзгістравау адкрыццё за № 224 «Ядзер- 

ная працзсія нейтронау». Аутар —  прафесар кафедры ядзернай  
фізікі У. Р. Барьішзускі.

НА ЗД Ы М КУ: Уладзімір Рьігоравіч Барьішзускі абмяркоувае з 
малодшым навуковым супрацоунікам кафедры В. I. Ткачовай 
праблемы ядзернай рзакцьіі у крышталях.

Ф о та  М. Дубовіка.



ПАЧАТАК БЕЛАРУСКАИ ЛЕН1Н1ЯНЫ
[Заканчэнне.

Пачатак на 3-й стар.).
Уперш ы ню  «Л ен ін ск ія  ста- 

ронкі у Янкі Купалы» (назва 
атры кула ) дэталёва прачытау 
М аксім  Л уж анін . А р ты кул  спяр- 
ша д р укавауся  у «Польїм і» 
(1972, № 7), заты м  увайш оу у 
кн ігу  п ісьм енн іка «3 ранку да 
вечара» (1978). М . Луж анін  
уваж ліва прааналізавау і верш 
Купалы , і яго пераклад  украін- 
екай паэмы , паказау важнае 
м есца гэты х творау як у кан- 
тэксц е купалаускай творчас- 
ц і, так і ва усёй  беларускай  і 
нават усесаю знай  Л ен ін іяне . 
Зац ікаулень ї, праф есійньї л іта- 
ратуразнаучы  анал із прывёу 
п ісьм енн іка да н едвухсэнсоу- 
нага вы ваду: «П азвалі вас» —  
рэдкая удача п азз іі. Такой кан- 
дзнсацьіі слова, такой трыва- 
ласц і ф ар бау , такой выразнас- 
ці вобразау не кожны дзень 
ш анцавала дам агацца нават 
Янку Купалу» . Н ельга не пага- 
дз іц ц а  з М. Л уж аніньїм , што 
«савецкі п еры яд  творчасці 
Янкі Купалы  пачынаюць і фар- 
м ірую ць у асноуны м тры рэчы : 
пераклады  «1нтэрнацыянала» і 
пазмы «Ленін» і верш  «Пазвалі 
вас». Пазт радасна і аптьім іс-

тычна святкавау верш ам пера- 
м огу Савецкай дзяр ж авы , чар- 
говы крок да параж эння ста- 
рога, хоць яшчэ і моцнага све
ту».

Здавалася , усё  ясна, пастау- 
лена апошняя кропка над «і». 
А дн ак  вось разгортваем  № 1 
часопіса «Полы мя» за тэты 
год . У  арты куле У . Гн іламбда- 
ва «Ён неум іручьі —  як народ» 
(с . 199) чытаем : «Уперш ыню
лен інская тэм а узн ікла  у бе
ларускай л ітаратурьі як пере
кладная . Янка Купала пера- 
клау (1923) на б елар ускую  м о
ву пазм у «Ленін» укр аінскага  
савецкага пазта В. П аліш чука... 
Гэтай працай, зр азум ела , не вы- 
чзрпваюцца лен інск ія  старонкі 
у творчасці Купалы . М. Л уж а
нін не без падстау(?!) залічвае 
сю ды вядомы купалаускі верш 
«Пазвалі вас» (1922)». Як ба- 
чым, у гэтым ар ты куле  (у цз- 
лым вельмі грунтоуны м  і ціка- 
вы м ), нават у працытаваным 
ур ы уку  з яго , хоць і прыхава- 
на, ды усё ж д ає  пра сябе 
знаць традыцыйная недаацэнка 
купалауск іх  творау пра Леніна. 
А нал ізую цца творы , «Пазвалі 
вас» называецца «вядом ы м ». 
А л е  тым самы м даследчы к

нібьі зн ім ає  з сябе  абавязак 
уваж ліва учытацца у верш , 
хоць на самай справе верш 
м алавядом ы : друкавауся ён
толькі у  кн ігах «Безназоунае» 
(1925, 1928), «Творы. 1918— 1928» 
(1930) і у  згаданы м  арты куле 
М. Л уж ан іна ; нават не увай
ш оу у самы поуны пакуль што 
7-томны Збор творау Янкі 
Купалы . Прытым чамусьці 
ецвярдж аецца, што «уперш ы 
ню лен інская тэм а у белар ус
кай л ітаратурьі узн ікла  як пе
рекладная», хоць пераклад па
эмы В. Паліш чука «Ленін» пая- 
в іуся на цэлы год  пазней , чым 
арьігінальньї верш «Пазвалі 
вас».

У. Гн ілам бдаву, аднак, трзба 
аддаць належ нае: ён усё ж 
такі хоць успом ніу творы 
Купалы . У  іншьіх арты кулах 
пра белар ускую  Л ен ін іяну , як 
мы уж о часткова бачым, верш 
Купалы пра Леніна і п ереклад
ная пазма «Ленін» не анал ізу
юцца, не даследую цца, нават 
не згадваю цца.

Трзба, нарэш це, нашым літа- 
р атуразнауцам  і публіцьіетам 
павярнуцца тварам да ф актау . 
А  яны красам оуны я : бепарус-

кая Ленініяна пачалася не у 
1924 годзе, а яшчэ пры жьіцці 
У. І. Леніна, у 1922 годзе. Ро- 
дапачьінальнік яе —  народны 
паэт Янка Купала.

Вось гэты першы твор бела
рускай паэтычнай Лен ін іяньї. 
Д ум аецца, яго надзвычай да- 
рэчы б уд зе  успсм н іц ь  напярз- 
дадн і знам янальнага ю білею  
правады ра.

П А З В А Л І ВАС  
Еурапейскія дрзяржавы па- 

станавілі запрасіць на міжна
родную  нараду у Геную тав. 
Леніна. (З  газет 1921 г.).

Пазвалі вас на п ір п іроу, 
Пазвалі вас за волю стаць,
І дал і уладу  путы рваць,
І дал і уладу біць цароу —  
Зр аб іл і з вас гаспадароу.

І вы з рабоу пайшлі у цары .. 
—  О , каб не у краты толькі

з крат?! 
Паклон аддау вам азіят,
За ім Еуропы жы хары
Цілі к вам праз м ор ск ія  вірьі...

А ле  не ваш вітаць шлі сц яг:
З сваёю  воляй шлі на вас...
І не дайш лі—;зьіш лі на час 
Праз белы  й чорны м орскі

ш лях.
А  вам не страх, а вам

не страх!.. 
Чатыры годы крок у крок 
Тварыць вы шлі і кроу л ілі 
Сваю , чуж ую  на зям л і..
Раслі м агіль ї... звау прарок... 
Рос вашай моцы блеск і мрок.
І усё вы у зя л і, усё  як ёсць: 
Ф абры чны ды м , сяубы  загон,
І панскі двор , і царскі трон ... 
Ды  стала усё вам гэта

у злосць— 
У хлебе восць, у  горле косць. 
Сабою  сам і устаць з руін 
Вам не хапіла см агі, с іл ,
I вось к вам вы лез цень

з м агіл : 
Крывавы грош  і «гаспадзін» ,
А  іх закон ад зін , адзін .
3-пад ног, з утоптанай нары 
П аузе уж о збэш чаны павук 
1 у сто, у сто кагц ість іх рук 
Хапае вас, рабы-цары , —
Як бы уж о вы не уладары .
Вы уладары ... Яшчэ ж ар-цвет 
Бунтарскіх д ум  у вас не згас : 
Еуропа кліча у госці вас:
Пад рогат п іравьіх пабед 
Саветы кліча на «савет».

Вячаслау РАГОЙШ А, 
дацэнт кафедры  

беларускай літаратурьі.

Ленінскі суботній. Ён стау традыцыйным. і разам з тым кожны год напауняецца новым зме- 
стам, новьімі значньїмі здабьіткамі, поспехамі. Ленінскія суботнікі —  гэта свята працы. І таму 
такія шчаслівьія усмешкі на тварах студзнтау журфака В. Лапікава і І. Стральцовай.

, Ф о та  М. Дубовіка.

Т В О Р Ы  1 Л Ы Ч А
У АДДЗЕЛЕ рздкіх і ка- 

штоуных кніг бібліятзкі Бел- 
дзяржуніверсітзта імя У. І. 
Леніна захоуваюцца кнігі і 
дакументы, з якімі могуць 
працаваць вьшладчьші і сту
дэнты, што займаюцда выву- 
чэннем ленінскай спадчыны, 
гісторьіі Камуністьічнай пар- 
тьіі. Шмат каштоуных матэ- 
рыялау можна з поспехам вы- 
карыстаць у лекцыях і семі- 
нарскіх занятках, а таксама 
для чытання спецкурсау па 
гісторьіі КПСС, у самастой- 
най рабоце студэнтау пры 
падрыхтоуцы дакладау, кур- 
савых і дыпломных работ.

Перш за усё звяртае на ся
бе увагу зроблены У. І. Лені- 
ным у 1899 годзе пераклад 
кнігі Сідней і Батрыас Веб 
«Теория и практика англий
ского тред-юнионизма». Том 
1 і 2, 1900 год выдання. На 
тытульным лісце кнігі указа
на, што пераклад зроблены 
Ул. Ільіньїм — гэта адзін з 
псеуданімау У. І. Леніна.

Вялікую цікавасць прад- 
стауляюць кнігі, якія бы лі 
надрукаваны яшчэ пры жыц- 
ці У. І. Леніна, у першыя 
гады Савецкай улады. Гэта 
такія работы Ільіча, як «Го
сударство и революция»,

«Аграрная программа социал- 
демократии в первой рус
ской революции 1905— 1907 
годов», «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме», 
«За 12 лет. Собрание ста
тей», «Империализм, как но
вейший этап капитализма», 
«Новая экономическая поли
тика», «Тактика большевиз
ма».

Захоуваюцца таксама не- 
калькі тамоу першага выдан
ня Збору творау У. І. Леніна, 
1921-25 гадоу і іншьія.

А. СІНЬКЕВІЧ, 
загадчык аддзела рздкіх 

і каштоуных кніг бібліятзкі 
БДУ імя У. І. Леніна.

Б Е А & Р У С К І
УМВЕРС1ТЭТ

Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.

AT 15134 З ака з 656.
17 красавіка 1980 г.

НЕ А ДНО дзесяцігоддзе
прайшло з таго часу, калі 
Уладзімір Ільіч упершыню 
выказау свае погляды па пи
таннях фарміравання з пад- 
растаючага пакалення са- 
прауднага атрада барацьбітоу 
за камуністьічньїя ідзальї, 
выхавання у камсамольцау 
актыунай шыццёвай пазіцьіі. 
Але гэтыя погляды не абме-

у грамадскім жьіцці патока і 
факультзта. На патоку бьілі 
праведзены цікавьія сходы, 
сустрэчы, вечары. Пад кірау- 
ніцтвам сакратара патока
В. Радзевіч створана агіт
бригада. У першым семестры 
не зусім радавала вучоба не- 
каторых" камсамольцау, але 
на дапамогу таварьшам 
прийшлі члены акадзмічнага

В Ы Н І К І
Н А Т Х Н Я Ю Ц Ь

шаваны часам—яны заусёды 
адпавядалі і адпавядаюць сён- 
ня мзтам нашага грамадст- 
ва.

Актыунасць членау
ВЛКСМ, уклад кожнага у 
работу сваёй арганізацціі яс
крава праяуляецца у час пра- 
вядзення грамадска-палітьіч- 
най атзстацьіі. У гэтым годзе 
атэстацыя супала з падрых- 
тоукай да 110-й гадавіньї з 
дня нараджэння У. І. Леніна. 
З якімі вьінікамі падьішлі мы 
да гэтай знамянальнай даты?

У 11-й групе першага кур
са механіка-матзматьічнага 
факультэта атэстацыя прай- 
шла на вьісокім арганізацьій- 
ным узроуні. На пасяджзнні 
камсамольскага бюро групы 
бьілі абмеркаваны грамадска- 
палггычныя характарьіетьші 
кожнага члена ВЛКСМ.

Спачатку бьші заслуханы 
справаздачы аб рабоце, якая 
выконвалася на працягу ву- 
чэбнага года. Пасля пачалося 
калектыунае абмеркаванне, 
на якім усе мелі магчымасць 
выказаць свае адносіньї да 
таварышау.

Атэстацыя паказала, што 
група прымае актыуны удзел

220080 М1НСК-80, УНІВЕРСІ- 
ТЭЦК1 ГАРАДОК, ГЕАГРАФ ІЧ- 
НЫ КОРПУС, п. 14.

ТЭЛ ЕФ О Н  22-07-19

сектара Н. Міхалева, I. Са- 
пешка, Н. Ваучок, Т. Шлях- 
ценка і іншьія. Бьші створа- 
ны кансультацыйныя пункты 
па прадметах, палепшылася 
падрыхтоука да заняткау.

Па-творчаму, з камсамоль- 
скім запалам адносяцца сту
дэнты да сваіх даручэнняу. 
Расце і мацнее дружба з пад- 
шэфным ГПТВ №  114 будау- 
нікоу, расшыраюцца сяброу- 
скія сувязі з БПІ. Паважаюць 
у групе куратара 3. С. Бу- 
зель. Заусёды ва усіх ціка
вих і добрых справах яна по
бач. Як вопытны педагог яна 
параіць і дапаможа, а гэта 
так важна для нас, перша- 
курснікау, якія учора вый- 
шлі за школьныя прьіетупкі.

Трэба яшчэ шмат зрабіць у 
групе, вырашыць шматлікія 
задачы і праблемы, але са- 
мае галоунае, што першая 
ацэнка нашай камсамольскай 
работы, якая была дадзена 
на грамадска-палітьічнай атэ- 
стацьіі, натхняе на новыя 
справы і здзяйсненні.

А. ЛІПА, 
студэнтка I курса механіка- 

матэматычнага 
факультэта.
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