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ЧАЦВЕР

Шчаслівага шляху у свет ведау!
ФОТАРЭПАРТАЖ З ПАСВЯЧЭННЯ 
ПЕРШАКУРСНІКАУ У СТУДЭНТЫ -

ПАСВЯЧЭННЕ У СТУД ЭН
ТЫ ... Урачысты і памятны для 
кожнага выхаванца БДУ імя 
Леніна дзень. Дзень, які злу
чає для першакурснікау слау- 
нае мінулае, цяпер ужо род- 
нага ім універсітзта, з буду- 
чым, у якім ім прадстаіць 
прадаужаць яго традьїцьіі.

...Актавая зала універсітзта. 
Пятнаццаць гадзін. Гучыць 
урачысты марш, у прззідьіуме 
прадстаунікі рзктарата і гра- 
мадскіх арганізацьій універсі
тзта, дэканы факультзтау, 
вьікладчьїкі. Уносяцца універ- 
сітзцкія сцягі. Вось яна, хва- 
люючая, мінута: сакратар кам- 
самольскай арганізацьіі БДУ 
П. І. Брьігадзін дакладвае 
рзктару аб гатоунасці перша
курснікау да урачыстага ры- 
туалу —  пасвячэння у студэн- 
ты. Міжволі захапляе агульны 
настрой чакання нечага важ- 
нага, што зараз павінна ад- 
быцца.

—  Дарагія таварышы! Даз- 
вольце мне ад імя праслауле- 
н ага 25-тысячнага калектыву 
Беларускага дзяржаунага уні
версітзта імя У. І. Леніна па- 
віншаваць вас са знамяналь- 
най падзеяй у вашым жьіцці 
—  паступленнем у вядучую 
ВНУ рзспублікі і пажадаць пос- 
пехау, -— з прьівітальньїм 
словам звяртаецца да перша
курснікау рэктар БДУ імя 
У. І. Леніна акадзмік АН

БССР У. А. Белы. —  Сёння 
пачатак адной з самых леп- 
шых старонак у вашым сту- 
дзнцкім жьіцці, і я думаю, 
што наколькі 6 цудоуным не 
было ваша дзяцінства, —  тэ
та старонка будзе самай не- 
забыунай і цікавай. Рэктарат, 
кірауніцтва універсітзта прык- 
ладзе усе намаганні для таго, 
каб яна, гэта старонка, была 
сапрауды самай лепшай. ‘

На жаль, у нас далёка не 
усе разумеюць асаблівую 
каштоунасць і ролю універсі- 
тэцкай адукацьіі, яе не парау- 
нальныя ні з якой адукацыяй 
спецьіфічньїя асаблівасці, як і я 
прадстауляюць вьіпускнікам 
універсітзтау вялікія магчы- 
масці у іх далейшай жыццё- 
вай дзейнасці.

Універсітзтьі заусёды стая- 
л і, стаяць і будуць стаяць на 
вяршьіні пірамідьі вышэйшай 
адукацьіі, узвышаючыся над 
шматлікімі інстьітутамі, якія 
рыхтуюць спецьіялістау больш 
вузкага профілю г не даюць 
сваім вьіпускнікам гзтак не- 
абходных зараз і яшчз больш 
неабходных у будучым шмат- 
гранных фундаментальных ве- 
Дау.

Універсітзтьі выконваюць 
асаблівую функцыю ва усёй 
сістзме вышэйшай адукацьй, 
бо яны больш за іншьія наву- 
чальныя установы адказныя

за фарміраванне інтзлек- 
туальнага патэнцыялу народа, 
за фарміраванне ідзй і ства- 
рэнне навуковых каштоу- 
насцей. Гэта лёгка пацвярд- 
жаецца хаця бы тым, што у 
абсалютнай большасці вы- 
шэйшых навучальных устаноу 
кафедры, якія нясуць студен
там веды па такіх фундамен
тальных навуках як марксісц-

ка-ленінская ф іласоф ія, гіс-
торыя партьіі, матэматыка, фі- 
зіка, хім ія, біялогія і іншьія
камплектуюцца, як правіла, з 
вьіпускнікоу універсітзтау. Ва
усіх інстьітутах Акадзміі навук, 
якія вядуць даследаванні па
асноуных навуках, абсалютная 
большасць вучоных з'яуляюцца 
вьіпускнікамі універсітзтау.

Спецьіфічнай ’ асаблівасцю

ВІНШУЕМ ЛАУРЭАТАУ
Бюро ЦК ЛКСМ Беларусі, разгледзеушы прадстауленні камісіі ЦК ЛКСМБ па прзміях: 

Ленінскага камсамола Беларусі у галїне навукі і тзхнікЬ пастанавіла прьісудзіць прзміі Ленін- ; 
снага камсамола Беларусі і прьісвоіць званне «Лаурзат прзміі Ленінскага камсамола Бела- ; 
русі»: ;

1. ВЯТОХЇНУ СЯРГЕЮ СЯРГЕ- 
ЕВІЧУ — асістзнту кафедры 
агулькай фізікі Белдзяржуні- 
версітзта імя У. І. Леніна.

ГУЛАКОВУ ІВАНУ РАМАНА- 
ВІЧУ — дацзкту кафедры 
агульнай фізікі Белдзяржуні-

версітзта імя У. І. Леніна, кан- 
дыдату фізіка - матэматычных 
навук — за работу «Распра- 
цоука і даследаванне сродкду 
і метадау рзгістрацьіі слабых 
светлавых сігналау».

2. СЛУКЕ АЛЕГУ ГЕОРПЕВІ-

ЧУ — дацэнту кафедры гісто-  ̂
рьіі журналістьікі Белдзярж- j  
універсітзта імя У. ї. Леніна, ❖ 
кандыдату гістарьічньїх на- % 
вук — за работы «Голас рз- ♦ 
валюцыйнай моладзі», «Слова ♦ 
у рэвалюцыйным страі».

. %

універсітзцкай адукацьіі з ’яу- 
ляюцца сістзматьічньїя суадно- 
сіньї і узаемаузбагачэнне вык- 
ладчыкау і студэнтау розных 
навуковых кірункау, чаго ня- 
ма у аднапрофільньїх ВНУ. 
Ва універсітзтах адбываецца 
бесперапынны, вельмі плённы 
працзс інтзграцьій навук, у 
якім яны нібьі «узаемазаража- 
юцца».

Універсітзтьі разам з акадз- 
мічньїмі інстьітутамі заусёды 
бьілі, ёсць і будуць калыскай 
фундаментальных даследа- 
ванняу.

Універсітзтьі сумяшчаюць у 
сабе функцьіі вышэйшай наву- 
чальнай установы і акадзміч- 
нага навуковага цэнтра, яны 
з ’яуляюцца першьімі правад- 
нікамі прыродазнаучых навук 
у гуманітарньїя і наадварот.

Зараз, на жаль, яшчз мно- 
гія вьісокакваліфікаваньїя спе- 
цьіялістьі даволі рззка падзя- 
ляюцца на прадстаунікоу тзх- 
нічнай культуры і культуры 
гуманітарнай. Пераадолець 
разрыу паміж гзтьімі дзвюма 
культурамі —- адна з галоу- 
ных задач універсітзтау, бо 
XXI стагоддзю патрэбны бу
дуць людзі усебакова адука- 
ваныя, прадстаунікі адзінай 
культуры.

Адной з характерных асаб- 
лівасцей вьіпускнікоу універсі
тзтау з ’яуляецца вьісокі ін-

(Заканчзнне на 2-й стар.).



НАШЫ ЮБ1ЛЯРЫ

Высакародны абавязак
НЯДАУНА споунілася 75 га- 

доу з дня нараджэння і 50 га- 
доу навукова - педагагічнай і 
грамадскай дзейнасці аднаго 
са старэйшых выхаванцау на- 
шага універсітзта, загадчыка 
кафедры радьютзхнікі і ф ізіч- 
най злектронікі факультэта ра- 
дью фізікі і злектронікі прафе- 
сара Ільі Рьігоравіча Некрашз- 
віча. Паступіушьі у 1923 годзе 
на ф ізіка - матэматычнае ад- 
дзяленне педагагічнага ф а
культэта Беларускага дзяржау- 
нага універсітзта, Ілья Рьтго- 
равіч цалкам звязау свой лес 

універсітзтам, прайшоушы 
шлях ад студэнта да прафеса- 
ра, загадчыка кафедры , заслу- 
жанага дзеяча навукі БССР.

Пасля паспяховага заканчэн- 
ня універсітзта і аспірантурьі 
пры Маскоускім універсітзце, 
з 1930 года ён працуе на вы- 
кладчыцкай рабоце у БДУ імя 
У. І. Леніна спачатку на паса- 
дзе асістзнта, а потым дацзн- 
та той жа кафедры. З 1937 го
да нязменна загадвае кафед- 
рай агульнай ф із ік і, ад якой па 
меры роста і развіцця універ
сітзта пастаянна адпачкоувалі- 
ся многія кафедры цяпераш- 
няга фізічнага і радьібфізічна- 
га факультзтау. Сама кафедра 
агульнай ф із ік і, кіруемая І. Р. 
Некрашзвічам, перайменава- 
лася у кафедру агульнай ф із і
кі і фізічнай злектронікі і, 
нарзшце, радьіетзхнікі і ф і
зічнай злектронікі.

З першых дзён Вялікай Ай- 
чыннай вайны І. Р. Некрашзвіч 
стау членам падпольнай каму- 
ністьічнай арганізацьіі Мінска 
(група М. Б. Восіпавай), а з 
1943 года увайшоу у састау 
партызанскага атрада. За 
удзел у партьізанскім руху 
узнагароджаны медалём
«Партызану Вялікай Айчыннай 
вайны 1 ступені» і медалямі: 
«За адвагу» і «За перамогу 
над Германіяй».

Пасля вызвалення Мінска 
ад нямецкіх захопнікау І. Р. 
Некрашзвіч вярнууся ва уні- 
версітзт і зноу стау працаваць 
загадчыкам кафедры агульнай 
ф із ік і, аддаючы шмат сіл і 
знергіі аднауленню фізічньїх 
лабараторый.

На працягу усяго перыяду 
работы ва універсітзце 1. Р. 
Некрашзвіч актыуна займа- 
ецца навуковай дзейнасцю. Яго 
першыя даследаванні у галіне 
радьібфізікі склалі ядро кан- 
дыдацкай дьісертацьіі, якую ён 
паспяхова абараніу у 1939 го
дзе. Спіс яго навуковых ра
бот зараз налічвае звыш 150 
назвау.

Сваю навуковую работу на 
кафедры І. Р. Некрашзвіч це- 
сна звязау з навуковьімі да- 
следаваннямі лабараторьіі злек- 
траф ізік і ф ізіка - тзхнічнага 
інстьітута АН БССР, якой ён 
кіруе.

На кафедры і у адзначаных 
лабараторыях пад кірауніцтвам 
І. Р. Некрашзвіча бьілі пачаты 
і атрьімалі шырокае развщцё 
даследаванні па' ф ізіцьі з'яу, 
якія адбываюцца пры узаема- 
дзеянні плазмы з паверхняй 
цвёрдых цел і якія маюць вя- 
лікае значзнне для ф із ік і і 
тзхнікі электрычных кантак- 
тау, атамнага спектральнага 
аналізу, злектразразійнай апра- 
цоукі металау, плазменнай 
апрацоукі металау, пауправад- 
нікоу і дыэлектрыкау, даследа- 
ванню уласцівасцей паверхні 
цвёрдых цел, апрацаваных 
плазмай. У ходзе гэтых дасле- 
даванняу І. Р. Некрашзвічам 
сумесна з 1. А. Бакуто была 
створана міграцьійная тэорыя 
электрычнай зрозі і металау 
пры кандзнсіраваньїх элек
трычных разрадах. їм , сумес
на з аутарам гэтых радкоу, 
прапанаваны і распрацаваны 
дыягнастычныя метады дасле- 
давання нестацыянарных пра- 
цэсау у плазме і пры кантак- 
це плазмы з пауправаднікамі 
і металамі. Гэтыя работы са 
дзейнічалі развіццю новага на 
вуковага напрамку на кафед
ры: плазменных метадау апра
цоукі паверхні прымяняльна 
да м ікразлектронікі. Даследа 
ванні дадзенага напрамку у 
рамках Беларусі каардынуюц- 
ца Навукова - тзхнічньїм Саве- 
там па ф ізіцьі і тзхніцьі плаз
мы АН БССР, які узначальвае 
член- карэспандэнт АН БССР 
Л. І. К ісялеускі. Секцыяй 
«Узаемадзеянне плазмы з па
верхняй» кіруе I. Р. Некрашз
віч.

За час сваёй шматгадовай 
навукова - педагагічнай дзей
насці І. Р. Некрашзвіч выхавау 
вялікую колькасць маладых 
спецьіялістау-фізікау і радыё- 
ф ізікау.

За шматгадовую плённую 
навукова - даследчую дзей- 
насць ва універсітзце І. Р. Не
крашзвіч у 1961 годзе быу уз
нагароджаны ордзнам Леніна, 
а у 1972 годзе удастоены га- 
наровага звання заслужанага 
дзеяча навукі БССР.

У  цяперашні час І. Р. Не
крашзвіч працягвае плённа 
працаваць ва універсітзце, вы- 
конваючы свой высакародны 
абавязак педагога, вучонага.

А. ЛАБУДА.

Шчаслівага шляху у свет ведау!
ФОТАРЭПАРТАЖ 
З ПАСВЯЧЭННЯ 
ПЕРШАКУРСНІКАУ 
У СТУДЭНТЫ

(Заканчзнне.
Пачатак на 1-й стар.).

тэлектуальны узровень пад- 
рьіхтоукі, які дазваляе ім са- 
мастойна ставіць і вырашаць 
самыя складаныя заданы, па- 
дьіходзіць крытычна да наву
ковых вьінікау і валодаць не- 
вычарпальнай творчасцю.

Універсітзцкая адукацыя
асабліва каштоуна тым, што 
яна, як ніякая іншая, дазва
ляе спецьіялісту хутка арыен- 
тавацца і знаходзіць сваё мес- 
ца у патоку бурнага навукова- 
тзхнічнага прагрзсу.

Зусім нядауна я вярнууся з 
далбкіх Ф іліп ін , дзе праходзіу 
V II кангрзс Міжнароднай аса- 
цьіяцьіі універсітзтау. У  ім 
прьінялі удзел каля 600 рзкта- 
рау з самых розных універсі
тзтау свету. Бьілі на ім і прад- 
стаунікі Савецкага Саюза. І 
вось з усіх выступленняу, з 
усіх прамоу нашы выступлен- 
ні і даклады бьілі самьімі пе- 
раканаучьімі, самьімі грунтоу- 
ньімі. Але нам не верьілі. Не 
верьші таму, што каля 75 
працэнтау нашых студзнтау 
маюць стыпендыю, што такая 
ж колькасць жыве у інтерна
тах.

Вы, першакурснікі, павінньї 
памятаць, што іменна вы пе- 
раступіце парог XXI стагоддзя 
у самым росквіце сваіх твор- 
чых сіл, іменна вы панясеце 
эстафету ведау і інтзлекту- 
альнага патэнцыялу нашага на
рода у новы цудоуны і фан- 
тастычны век.

Паспяхова здаць уступныя 
экзамены, стаць студзнтамі 
БДУ, прадаужаць лепшыя 
традьїцьіі універсітзта і пам- 
нажаць яго ролю у развіцці

навукі, культуры і мастацтва 
нашага народа —  павінна
быць запаветнай марай кож- 
нага юнака і дзяучыны, зра- 
біцца высакароднай мзтай іх 
жыцця.

Вы не пабаяліся усіх цяж- 
касцей, каб нарзшце стаць 
студзнтамі нашага універсі
тзта. Многія з вас, хто прысут- 
нічае тут, маглі б паступіць у 
ВНУ іншьім шляхам —  больш 
лёгюм, тэта значыць, паступіць 
туды, дзе не трзба здаваць 
экзамены, але вы не здрадзілі 
сабе і вьібралі цяжкасці.

Я хачу зараз, карыстаючы- 
ся выпадкам, сказаць вялікае 
дзякуй нашай роднай Камуніс- 
тычнай партьіі і савецкаму
ураду за той вялікі клопат і 
увагу, якую яны аказваюць 
універсітзтам. У  БДУ ёсць 
усё, што неабходна для пас- 
пяховай вучобы, але ЦК КП 
Беларусі прыняу новае рашзн- 
не аб паляпшзнні матэрыяль- 
на-тзхнічнай базы нашага уні
версітзта.

Кожнаму з вас зараз трзба 
будзе шмат папрацаваць, пе
ред вамі адкрываецца шыро
кае поле дзейнасці. Усе тыя 
спецьіяльнасці, якія неабход- 
ны чалавецтву, вы абралі у 
якасці сваіх будучых спецы- 
яльнасцей. Гзта, безумоуна, 
выдатна.

Дазвольце ж мне выказаць 
упэуненасць, што усе вы за- 
хазаеце лепшыя традьїцьіі 
і памножыце іх. Шчаслівага 
шляху вам у тэты цудоуны і 
незабыуны свет ведау, дзве- 
ры якога адчыняюцца перад 
вамі!

З увагай слухаюць перша
курснікі сакратара партыйнай

арганізацьіі універсітзта А . П. 
Ж ука, які спыняецца на пы- 
танні камуністьічнага выхаван- 
ня моладзі —  адной з важ- 
нейшых задач савецкай вы- 
шэйшай ш колы..

БДУ імя У . І. Леніна захоу- 
вае традьїцьіі, памятае ""Baix 
герояу. Вось і зараз перша
курснікі аддаюць даніну пава- 
гі тым, хто адстаяу шчасце 
мірна жыць і вучыцца —  ус- 
кладаюць кветкі да паднож- 
жа мемарыяльнага Знака вык- 
ладчыкам і студзнтам універ
сітзта, якія загінулі у бараць- 
бе з нямецка-фашьісцкімі за- 
хопнікамі у гады Вялікай Ай
чыннай вайны.

Цепльїмі словамі вітаюць 
юнакоу і дзяучат прафесар 
філфака народны пазт Бела
русі А. А . Лойка, загадчык 
кафедры тзорьіі верагоднас- 
цей Г. А. М ядзведзеу, сакра- 
тар камсамольскай арганіза- 
цьіі БДУ П. І. Брьігадзін, 
студэнт V  курса геаграфічна- 
га факультэта Л. Гайдукевіч. 
На сцзну уносіцца сімвалічньї 
ключ да ведау, які уручаюць 
новаму папауненню лепшыя 
студзнтьі-пяцікурснікі —  сак- 
ратары камсамольскіх аргані- 
зацый біяфака Н. Няхайчык і 
факультэта радью фізікі і 
злектронікі А . Чулкоу, намес- 
нік сакратара камітзта камса- 
мола мехмата В. Кошалева.

І апошняе —  клятва. Яна 
гучыць урачыста і цвёрда —  
клятва на вернасць выбранаму 
шляху, будучай прафесіі і 
пачатку цікавага і запаміналь- 
нага пяцігадовага падарожжа 
у студзнцкую краіну ведау.

І. ШУКЕВІЧ,
В. МАСКАЛЁУ (фота).

#  ВЫСТАУК1

ТВО РЧАСЦ Ь М АЛАДЫ Х
110-й гадавіне з дня нара

джэння У. І. Леніна і 60-год- 
дзю Ленінскага камсамола 
Б еларусі прысвечана Рэспу- 
бліканская выстаука навуко
ва - тзхнічнай творчасді мо- 
ладзі «НТТМ -80». На ёй 
камсамол рзспублікі падво- 
дзіць вьінікі сваёй пяцігадо- 
вай дзейнасці па выкананню 
раш энняу XXV з ’езда КПСС 
і XVIII з ’езда ВЛКСМ аб 
павьішзнні зфектьіунасці гра
мадскай вьітворчасці і паска- 
рзнні навукова - тзхнічнага 
прагрзсу.

27 работ, выкананых су-

працоунікамі, вьікладчьїкамі, 
студзнтам і. ф ізічнага і хіміч- 
нага факультзтау, суп р ац о у- 
нікамі НДІ ФХП і НДІ ПФІІ 
БДУ імя У. І. Леніна, прад- 
стаулены на выстауцы.

Вялікую цікавасць вьіклі- 
кае лічбавьі радьіеізатолньї 
платнамер, зроблены супра- 
цоунікамі кафедры ядзернай 
ф ізікі А. Аншаковым і 
У. Чудаковым,, вьімяральнік 
характарыстык імпульсау, 
прадстаулены супрацоунікамі 
кафедры  агульнай фізікі 
С. Вятохіньїм і В. Буцкім, 
бессярэбраныя і маласярзб-

раныя фотаматэрыялы , рас- 
працаваныя супрацоунікамі 
НДІ ФХП і хімічнага ф а
культэта, іншьія работы. 6 
экспанатау прадстаулена сту
дзнтамі ф ізічнага і хімічнага 
факультзтау. Сярод іх — 
вучэбкы электрастатычны ге- 
нератар, створаны студзн
там ф ізф ака А. Паповым. 
Прылада дазваляе наглядна 
дзманстраваць ш зраг ціка- 
вох вопытау па злектраста- 
тыцы і разрадах у  газах.

А. ВАЛАТО, 
студэнт журфака.

ЦУДОУНАЕ
ЛЕТА

Бадзёрыя, у добрым наст- 
роі, пасля летняга адпачынку 
прьіступілі да заняткау замеж- 
ныя студэнты, якія займаюцца 
у БДУ імя У. І. Леніна.

З Гвінеі і Кубы, В’єтнаме і 
Йемена, іарданіі і Лаоса, 
Афганістана і Грзцьіі, Сальва
дора і іншьіх республік свету 
адпачьівалі хлопцы і дзяуча- 
ты у нашай краіне.

33 чалавекі у ліпені-жніу- 
ні был і у доме адпачынку на 
возеры Нарач, 15 чалавек 
прьімалі удзел у зкскурсіі 
Мінск— Ерзван— Адзса, 22— 
ездзіл і аутапоездам «Дружба» 
у Азербайджан, чацвёра пап- 
раулялі сваё здароуе у сана- 
торьіі «Есентукі», які размеш- 
чаньї на Пауднёвым беразе 
Крыма, 8 чалавек у пансіяна- 
це «Адлер».

Але рабяты там не толькі 
адпачьівалі, яны актыуна 
удзельнічалі у мастацкай сама- 
дзейнасці, спорце, навуковых 
канферэнцыях. Ш мат разоу 
ездзіл і на зкскурсіі. Напрык- 
лад, тыя хто быу у «Адлеры», 
наведалі Сухум і, возера Рыцу, 
Піцунду.

М. ЦІТОУ, 
старшы інспектар па рабоце з 
замежньїмі навучзнцамі.

•  ПАРТЫЙНАЯ АДУКАЦЬІЯ

І С Л О В А М ,  І С П Р А В А М
ПАЧАЛІСЯ ЗАНЯТКІ у сістз- 

ме партыйнай адукацьіі. Вы- 
кладчьікі БДУ імя У. І. Леніна 
— слухачы ф іліяла універсітзта 
марксізму-ленінізму пры Мін- 
скім абкоме КПБ— сабраліся у 
вялікай аудьіторьіі геаграфічна- 
га корпуса, каб падвесці вьіні- 
кі вучобы мінулага года.

Дэкан ф іліяла, дацэнт кафед
ры ф іласоф іі гуманітарньїх 
факультзтау Анатоль Ізотавіч 
Зелянкоу расказау аб задачах, 
якія стаяць перад слухачамі 
універсітзта марксізму-ленініз

му, пазнабміу іх з вучзбнай 
праграмай. Ён адзначыу, што 
сблетні вучэбны год — асаблі- 
вы. Тэта год падрьіхтоукі да 
XXV I з'езда КПСС, таму вучоба 
і самастойная работа слухачоу 
будзе зьіходзіць менавіта з гэ- 
тага. Лекцьіі па актуальных 
праблемах тэорьй палітьікі 
КПСС, па марксісцка-ленінскай 
ф іласоф іі і крытыцы буржуаз- 
най ф іласоф іі, па асновах наву- 
ковага камунізму, сацыяльнай 
псіхалогіі і іншьіх дьісцьіплінах 
будуць чытаць вопытныя вы-

кладчьїкі, такія, як кандыдаты 
ф іласоф скіх навук Г. П. Ляуко, 
А . І. М ішук, В. Я. Бянькоускі і 
інш.

Затым А. І. Зелянкоу звярнуу 
увагу слухачоу на неабходнасць 
пастаяннай работы над сабой. 
Яна павінна стаць тым імпуль
сам, які садзейнічае далейша- 
му выхаванню ідзйнай свядо- 
масці, высокай палітьічнай ак- 
тьіунасці, станоуча уздзейнічае 
на светапогляд чалавека, на яго 
мысленне і паводзіньї.

Загадчык ф іліяла па Маскоу-

скаму раёну А . В. Какурын 
уручыу слухачам І курса залі- 
ковыя кніжкі.

Вучоба разлічана на 2 гады. 
За гэты час слухачы павінньї 
засвоіць пэуны аб’ём ведау па 
розных дьісцьіплінах. Але са- 
мае галоунае— яны павінньї 
стаць ідзйна перакананьїмі, каб 
усе свае веды накіроуваць на 
выхаванне чалавека новага, ка- 
муністьічнага грамадства.

A. ЛАЗОУСКІ,
B. МАСКАЛЁУ.
Фота аутарау.



У- вёску Пярздзілка Го- 
мельскай вобласці 
Люда Новік са сваімі 

аднакурснікамі прыехала 2 
чэрвеня. Стомленыя пасля 
доугай дарогі, рабяты так і 
думалі дзе б ім адпачыць. 
Тыя гасціннасць і дабрадуш- 
насць, з якімі іх сустрзлі мяс- 
цовыя жыхары, асабліва дзе- 
ці, адразу ж узнялі настрой.

— Пасля таго, як уладка- 
валіся па кватэрах, адразу ж 
прьіступілі да працы, — гаво- 
рыць Люда. — І у многім да- 
памагла мне мая гаспадыня 
Хадора Паулауна Анікеенка. 
Бабуля, якой ужо 80 гадо^, 
вельмі цікава расказала пра

— А чаму вёска так назы- 
ваецца?

— Калі была -устаноулена 
Савецкая улада і пачалі дзя- 
ліць зямлю, вёску так і назва- 
лі «Перадзеланыя землі», 
потым скарацілі у «Перадзе- 
лауку», а зараз, як вы ужо ве- 
даёце, завуць яе «Пярздзіл
ка». Мо, каб карацей было 
казаць, а, мо ужо і не памя- 
таюць першай назвы вёсю...

Шмат цікавага расказала 
яна дзяучыне. Потым праспя- 
вала некалькі песен, якія Лю
да записала на магнітную 
стужку. Параіла да каго мож
на звярнуцца на наступны 
дзень.

Сярожа, яе аднакурснік, пай- 
шлі у вёску Барэц. Падышоу- 
шы да аднаго дома, яны зау- 
важьілі у агародзе жанчыну, 
якая, схіліушьіся над градой, 
палола. Расказала і ёй дзяу- 
чына, чаго завіталі у гэту да
лёкую вёску. Не магла тая ад- 
мовіцца, бо больш як за 10 
кіламетрау у такую спякоту 
ішлі, каб запісаць песню. I 
Таццяна Мікалаеуна Мельнік, 
так яе звалі, не кідаючьі 
сваёй працы, пачала спяваць. 
Спявала прыгожа. Закончыу- 
шы сваю працу, жанчына зап- 
расіла рабят у хату. Расказа
ла аб сабе, аб тым, што яна 
спявала у хоры. Паказала

Н А Р О Д Н Ы  С К А Р Б
Амаль два  месяцы м інула  з таго  часу, як  скончылася фальк- 

лорная практы ка  студэнтау. Н адоуга  за ст а н уцца у  памяці фі- 

лолагау-перш акурсн ікау  гэтыя д в а  тьідні у чзрвені. Першыя 

сустрэчы са стараж ьіламі,  упершыню пачутыя песні і прымау- 

кі, казкі і частушкі.  Сабіраць ж а  усё г зта  дав о дз іл ася па 

кроплі,  і у самых глухіх вёсачках Беларусі. Бо т а м м ож на  па- 

чуць вясельныя і калядны я песні, убачыць народныя абрады.

мінулае вескі, аб тым, што 
раней тут быу маёнтак графі
ці Бараноускай. Як толькі яна 
змігрьіравала за мяжу, у зам
ку была створана школа. Ш и
рокая брукаваная дарога вя- 
дзе да яе, а паабапал — ліпа- 
вая алея. Каля школы парк. 
Растуць у ім магутныя дрз- 
вы, якія рздка сустрзнеш у ля
сах Беларусі. Побач маладзень- 
кія бярозкі, якія пасадзілі 
школьнікі на месцы высеча- 
ных дрэу. Чаму высечаных?

— Гзта было дауно, — 
расказвае Хадора Паулауна. 
— Яшчэ у вайну. Тады у на- 
шай вёсцы было шмат гітле- 
рауцау. Яны будавалі маеты 
праз Днепр. Будавалі іх з тых 
дрэу, што раслі у парку. Сзрца 
сціскалася ад болю, калі хто 
бачыу гэты жудасны малюнак. 
Нібьі скошаныя, адно за ад- 
ным валіліся на зямлю спіла- 
ваныя дрэвы. А яны смяяліся, 
радуючыся таму, што хутка і 
зручна будаваць з гэтых вяліз- 
ных дрэу...

ПЯТЫ ГОД студэнты гіста- 
рычнага факультэта пад кі- 
рауніцтвам выкладчыкау ка
федры археалогіі, зтнаграфіі і 
дапаможных гістарьічньїх дыс- 

.іплін працягваюць археала- 
чныя раскопкі невядомага 

па пісьменньїх крьініцах ума- 
цаванага пасялення зпохі Kiey- 
скай Русі каля вёсю Вішчьін

Але у той дзень нічога 
цікавага запісаць так і не да
валося. Дзяучаты заходзілі 
амаль у кожны дом. I усюды 
іх чакау адзін і той жа адказ: 
«Мы нічога не ведаем, ідзіце 
да каго іншага». I яны ішлі, і 
не гублялі надзеі на тое, што 
на гэты раз ім абавязкова па- 
шанцуе, іх зразумеюць. Не 
запісаушьі нічога цікавага f  
адной вёсцы, ішлі J  другую. 
I вось аднойчы трапілі у вёс
ку Суткоу.

...Дзяучаты зайшлі у сенцы 
адной з хат і нясмела пасту- 
калі у дзверы. Насустрач вы
шла бабуля. Яна запрасіла іх 
у пакой, потым уважліва выс- 
лухала і згадзілася дапамаг- 
чы. Калі ж  Люда уключыла 
магнітафон, бабуля на нейкі 
момант разгубілася, але по
тым, узяушы сябе у рукі, па
чала спяваць. Часам песня пе- 
рарывалася, але яна тут жа 
прасіла прабачэння, мауляу, 
да^но не спявала, трохі паза- 
бывалася, і зноу пачыиала 
пець...

На чацвёрты дзень Люда і

фотаздьімкі, дзе яна сфатаг- 
рафавана з сяброукамі у на- 
цыянальных касцюмах...

Потым дзяучыне стала шан- 
цаваць. То у адной, то у дру
гой вёсцы сустракала тых, хто 
мог спець, расказачь нешта 
цікавае. Дапамагалі ёй і мяс- 
цовыя дзяучаты. Наприклад, 
Таня Гайдукевіч з Рудне-Ка- 
менева, на кацеры праз 
Днепр адвезла яе у сваю вёс
ку. Там сабрала сваякоу і 
разам з імі пачала спяваць. 
Яна ад усяго сзрца імкнулася 
дапамагчы Людзе, з якой яны 
так пасябравалі...

Неяк сустрэлася дзяучына 
яшчэ з адным цікавим чала- 
векам. Завуць яго Ілья Дзя- 
мідавіч Хохау, якому больш 
як 80 гадоу. ён  піша вершы, 
ведае шмат казак, цікавих 
гісторьій. Расказвае f  сваіх 
вершах аб гераізме савецкіх 
людзей у час вайны, аб Ha
inan сучаснасці. Але больш за 
усё уразіла дзяучыну тое, што 
і размауляе ён так, нібьі но
вы верш складає. Усё У яго 
неяк у рыфму атрымоуваец- 
ца...

Цяжка вылучыць лепшае з 
таго, што запісала Люда Но
вік у час практьїкі. У кожнай 
песні, прымауцы, казцы адчу- 
ваецца цеплыня і пяшчота, 
душэунасць і шчодрасць наро
да. I наша задача захаваць 
гэты духоуны скарб будучим 
пакаленням.

Н. Ж У К АВ А.

Станцыя «Заходняя Беразіна»
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3 ГО ДУ у год студэнты 
усіх курсау геаграфічнага ф а
культэта замацоуваюць тэа- 
рэтычныя веды на вучэбных і 
вытворчых практыках. Пасля 
першата і другога курсау яны 
праводзяць палявыя даследа- 
ванні на вучэбнай станцьіі 
«Заходняя Беразіна» Валожын- 
скага раёна Мінскай вобласці. 
Пад кірауніцтвам вопытных 
выкладчыкау дацэнтау В. С. 
Аношка, Р. А. Ж мойдзяка, 
Б. А . М ядзведзева, старшых 
выкладчыкау Р. У . Жаевіч і 
Н. А. Гяцзвіч атрымоуваюць 
навьікі па тапаграфіі, глебаз- 
науству, геалотіі і метэарало- 
гіі. На другім  курсе дацэнты 
Г. М. Базыленка, Г. I. Мар- 
цьінкевіч, А . М. М атузка, стар- 
шыя вьікладчьікі і асістзнтьі 
знаёмяць студэнтау з аснова- 
мі палявых даследаванняу па 
курсах геамарфалогіі, гідра- 
логіі, батаніцьі, комплексных 
ф ізіка- і зканоміка-геаграфіч- 
ных даследаванняу, комплекс- 
най геаграфічнай практьїкі па 
дальняму маршруту.

На вучэбнай базе дзейні- 
чаюць інтзрнатьі, сталовая, 
якія пабудаваны рукамі студэн
тау. «Геаграфічная вёска» ад- 
начасова можа прыняць да 
300 студэнтау стацыянара, вя- 
чэрняга і завочнага факультэ- 
тау.

Адначасова з добраупарад- 
каваннем базы ствараюцца 
вопытныя пляцоукі, вучэбныя 
станцьіі і пасты. Правядзенне 
стацыянарных даследаван
няу сумесна з практыкай мак- 
сімальна набліжае будучых

ЛЕТНЯЯ ПРАКТЫКА. ЦІКАВАЯ І КАР ЫСНАЯ, ЯНА ШМАТ ДАЕ СТУДЭНТАМ 
УН1ВЕРС1ТЭТА. ПЕРШЫЯ АДКРЫЦЦ1 У ЧАС ЯЕ І ПЕРШЫЯ ЗНАЁМСТВЫ НАДОУ
ГА ЗАСТАНУЦЦА У ПАМЯЦІ БУДУЧЫХ ФІЛОЛАГАУ І ЖУРНАЛІСТА*, ГІС- 
ТОРЫКАУ І ГЕОГРАФАУ...
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у Рагачоускім раёне Гомель- 
скай вобласці. Размешчанае 
на вьісокім правым беразе 
Дняпра, яно да цяперашняга 
часу уражвае сваёй магутнай 
сістзмай добра захаваушыхея 
земляных умацаванняу, якія 
апярэзваюць трымя кольцамі 
насыпау невялікую пляцоуку, 
на якой у XI —  пачатку XII 
стагоддзя узнік моцны феа- 
дальны замак.

Два гады назад на узвыш- 
шы бьілі адкрыты рзшткі зга- 
рэушай драулянай сцяны, пад 
якой мінульїм летам быу 
знойдзены схаваны у сярздзі- 
не X II стагоддзя унікальньї 
скарб залатых і еярэбраных 
упрыгожванняу разам з гра- 
шовьімі сярзбраньїмі зліткамі
—  грьіунамі. Падобнага скар
бу яшчэ ні разу не знаходзілі 
на тзрьіторьіі Беларусі. Асоб- 
ныя яго рэчы мелі дакладныя 
аналогіі у кіеускіх, разанскіх 
і іншьіх скарбах, якія бьілі 
зарыты у перыяд татара-ман- 
тольската нашзеця на Русь. 
Прадстауленыя у ім цудоу- 
ныя жаночыя упрьігожванні
—  колты з чэрню і перата- 
родчатай эмаллю традыцый- 
на лічьіліся прадукцыяй кіеу

скіх княжацкіх маистэрань. 
Аднак у гэтым годзе у Вішчьі- 
не давялося раскапаць рзшт
кі майстерні ювеліра, у якой 
была знойдзена цэлая медная 
матрыца колта з выразаным 
на ёй адлюстраваннем кры- 
латага грыфона. Выцесненыя 
на ёй залатыя ці еярэбраныя 
пласціньї для катлоу павінньї 
бьілі пакрывацца змалямі. Гз
та першая на тзрьіторьіі за- 
ходніх зямель Русі верагод- 
ная знаходка, якая сведчыць 
аб існаванні мясцовага рамяс- 
тва, знаёмага з самай дарагой 
і складанай вытворчасцю 
—  змалямі.

Значыць, у феадальным 
замку разам са знатным бая- 
рынам і цяжкаузброеньїмі 
воінамі-рьіцарамі жыу ювелір, 
прадукцыя якога, відавочна, 
знаходзіла збыт сярод рускай 
знаці далёка за межамі дадзе- 
нага пасялення. І тэта прыму- 
шае па-новаму глядзець на 
характар феадальнага замка у 
цэлым.

Вялікая калекцыя старажыт- 
най зброі папоунілася у гэ
тым годзе знаходкамі брон- 
завых частак ад рукаяткі мя
ча. Дзталі упрыгожаны траві- 
роукай і філігранню.

Было прадоужана даследа- 
ванне крапасной сцяны. У  ад
ной гаспадарчай яме быу 
знойдзены цэлы гліняньї гар- 
шчок з рзшткамі расліннасці.

Другая трупа студэнтау па
чала раскопкі курганнага ма- 
гільніка XI—  XII стагоддзяу 
каля вбскі Ю дзічьі у тым жа 
Рагачоускім раёне. Раскапана 
10 курганоу. Многія захара- 
ненні наполнены вялікай коль- 
касцю рзчау —  гліняньїмі са- 
судамі, бронзавьімі упрыгож- 
ваннямі, шкляньїмі пацерка- 
мі.

Па матэрыялах раскопак 
1980 года студзнтьі-археолагі 
будуць пісаць курсавыя і дып- 
ломныя работы, выступаць з 
дакладамі і паведамленнямі 
на пасяджзннях гуртка і на- 
вуковых студзнцкіх канферзн- 
цыях.

Усе рэчы з'яуляюцца доб
рым папауненнем фондау гіс- 
тарычнага музея БДУ і хутка 
будуць зкепанавацца у зале 
археалогіі.

Э. ЗАГАРУЛЬСКІ, 
загадчык кафедры археалогіі, 
зтнаграфіі і дапаможных гіс- 
тарычных дьісцьіплін.

даследвальнікау да педагагіч- 
най, навукова-даследчай, вы- 
творчай работы. Для гз- 
тай мэты вядучьімі выклад- 
чьїкамі своечасова аднауляюц- 
ца праграмы, распрацоуваюц- 
ца метадычныя дапаможнікі. 
На жаль, «Вучэбны дапамож- 
нік па вучэбных практыках на 
станцьіі «Заходняя Беразіна» 
ужо не адпавядае сучасным 
патрабаванням. Неабходна яго 
далейшая дапрацоука і пера- 
выданне. Патрабуецца абста- 
ляванне апорных разрэзау і

свідравін па курсах геалогп, 
геамарфалогіі і гідралогіі, аб- 
науленне палявых лабарато- 
рый і вучэбнай бібліятзкі.

У перыяд вучэбных практык 
студэнты вывучаюць сучасныя 
прыборы і метады палявых 
даследаванняу, набываюць на
вьікі складання тапаграфічньїх 
карт, справаздач па матэрыя
лах самастойных даследаван
няу. На вучэбных практыках 
шмат увагі удзяляецца пытан^ 
ням практычнага выкарыстання 
вьінікау даследаванняу. Сту
дэнты самастойна даюць эка- 
намічную ацэнку прыродных і 
працоуных рэсурсау аб'екта 
даследаванняу, практычныя рэ- 
камендацьй па сучаснаму і 
перспектыунаму іх выкары- 
станню. Многія складзеныя 
агульнагеаграфічньїя і мэтавыя 
карты могуць быць выкары- 
станы гаспадаркай на практы- 
цы.

Спалучэнне працы і адпачын- 
ку— умова паспяховага правя- 
дзення практык. Сталі трады- 
цьійньїмі вечары каля вогні- 
шча, агляды мастацкай сама- 
дзейнасці паміж курсамі, спар- 
тыуныя гульні і спаборніцтвьі. 
Вялікую работу у гэтым на- 
прамку на вучэбнай станцьіі 
праводзіць старшы выкладчык 
А. С. Ішчанка. Аднак на стан- 
цьіі адчуваецца недахоп спар- 
тыунага інвентару, не зусім  у 
добрым стане спартыуныя пля
цоукі і футбольнае поле.

Завяршаюцца вучэбныя
практьїкі комплекснай геагра- 
фічнай практыкай па дальніх 
маршрутах. На працягу 21 дня 
студэнты маюць магчымасць 
вывучаць асаблівасці прыроды 
і зканоміку раёнау і гарадоу у 
розных кутках нашай краіньї 
(Кауказ, Урал, УССР , рзспублікі 
Прьібалтьікі, раёны севера Еу- 
рапейскай часткі СССР). Прак
тыка мае маршрутны характар, 
што дазваляе студэнтам пазна- 
ёмщца з тзхналогіяй вытвор- 
часці і праверыць веды па 
агульнаадукацыйных курсах.

Лепшыя студэнты геаграфіч
нага факультэта маюць магчы
масць пасля II курса прайсці 
вытворча-азнаямленчую прак- 
тыку за мяжой. Неаднаразова 
студэнты геафака наведвалі 
Балгарыю, Венгрыю, Чэхасла- 
вакію і Ю гаславію.

Пастаянную павагу да пры
роды імкнуцца прьівіць вьіклад
чьікі геаграфічнага факультэта 
будучым спецьіялістам - геог
рафам. Яна фарміруецца у сту
дэнтау у працэсе чытання лек- 
цый, правядзення - заняткау І, 
вядома, на практыках.

П. ЛОПУХ, 
асістзнт кафедры агуль- 
нага землязнауства.

Я Ш
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ШЧЫРЫ МАНАЛОГ

Збылася мара Алены Шакун — яна стала студэнткай факуль
тэта прыкладной матзматьікі Белдзяржуніверсітзта імя У. І. Ле
ніна.

Фота В. Маскалёва.

«БУЛЬБА» АПОШНЯЯ...
Б Ы Л А  ВОСЕНЬ, месяц 

верасень. Бы у пачатак звы- 
чайнай студэнцкай «буль
бы». I адчуу я, што для мя- 
не яна апошняя — чацвёр- 
тая. І уявіу я яе незвычай- 
най 1 асаблівай. Такой, 
якой была самая перш ая — 
у  невялікай вёсцы Веранькі, 
што на Віцебшчьіне. І уявілі 
яе так сябры мае — адна- 
курснікі. Уявілі яшчэ задоу- 
га да таго моманту, кал! 
апьінуліся у М аплёускай 
вобласці, Клімавіцкім  раё- 
не, у саугасе з мілагучнай 
назвай «Савінічьі». Апыну- 
ліся у гаспадарцы, якой 
спатрзбілася наша дапамога. 
Дапамога студэнтау чацвёр- 
тага, трэцяга і другога кур- 
сау факультэта журналістьі- 
кі Б елдзярж універсітзта імя 
У. І. Леніна. Дарэчы, гэтаму 
і адпавядае назва нашага 
сельскагаспадарчага атрада 
— «432». Назва, якая сім- 
валізуе нашу згуртаванасць, 
наша студэнцкае сяброу- 
ства. А яно, гэтае сяброу- 
ства, нарадж аецца менавіта 
тут, на «бульбе». Так было, 
ёсць і будзе заусёды. Як 
ёсць заусёды у кожнага сту- 
дэнцкага атрада, ці то бу- 
даунічага, ці то сельскагас
падарчага, свой камандзір, 
чалавек, якому давяраюць,

з якім  раяцца. I чалавек тэ
ты павінен апраудваць да- 
вер'е калектыву, як ап- 
раудвае яго камандзір наш а
га ССГА Валянцін Лапікау. 
Яго паважаюць, да яго цяг- 
нуцца у атрадзе. I зразуме- 
ла гэта стала на першым 
ж а камсамольскім сходзє, 
дзе вьіраш аліся розныя пы- 
танні. А іх было шмат: дзе 
жыць, харчавацца, што ад 
нас патрабуюць у саугасе, 
нават, дзе знайсці радыёлу, 
каб вечарамі слухаць музы
ку, танцаваць ці праводзіць 
імправізаваньїя дьіскатзкі і 
шмат чаго іншага. І калі усе 
яны бы лі вырашаны, пачалі- 
ся, пайшлі сваёй няспыннай 
чаргой дні, запоуненыя кло- 
патамі і працоуньїмі здзяй- 
сненнямі.

Спачатку увесь атрад пра- 
цавау на зернетаку. У дзве 
змены. Раніцай і вечарам. 
Потым знайшлася дадатко- 
вая работа. І разам  з ёю
з'явілася некалькі груп,
як ія  працавалі і на пагрузцы 
саломы, і на сеялцы, і на 
сіласаванні. Але галоунай 
нашай справай заставалася 
праца на бульбяных палет
ках. Бо сёлета у саугасе 
«Савінічьі» нашаму ССҐА
трзба убраць бульбу з плош-
чы 150 гектарау. Так запі-

Прызыуным, натхняючым 
сзятлом знамянальнай падзеі 
—  XXVI з'езда КПСС —  ас- 
вечаны будні савецкіх людзей. 
Сэрцам успрыняушы Пастано- 
ву ЦК КПСС «Аб сацьіялістьіч- 
ным спаборніцтве за дастой- 
ную сустрэчу XX V I з'езда 
КП СС», байцы СС ГА  «Рытм» 
прымаюць на сябе павышаныя 
сацьіялістьічньїя абавяза-
цельствы і заклікаюць усе 
сельскагаспадарчыя атрады 
БДУ імя У. І. Леніна разгар- 
нуць спаборніцтва пад деві
зам «XXVI з'езду КПСС —  26 
ударных вахт на уборцы ура- 
джаю 1980 года».

С СГА  «Рытм» абавязуецце:
— выконваць норму што- 

дзённа на ISO працэнтау. Бе- 
рагчы кожную рабочую хвілі- 
ну, не дапускаць страт урад- 
жаю, прьітрьімлівацца праві- 
лау тзхнікі бяспекі;

— выконваючы свой асноу- 
ны абзвязак перад тьімі, хто

З В А Р О Т
БАЙЦОУ ССГА «РЫТМ» ФІЗІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА 

ДА УСІХ ССГА БДУ ІМЯ У. І. ЛЕНІНА
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пау у баях за свабоду і не- 
залежнасць нашай Радзімьі, 
ветзранамі Вялікай Айчыннай 
вайны, прыняць самы актыуны 
удзел у аперацыях «Салдацкі 
ліст», «Памяць»; адшукаць не 
менш 2 салдацкіх лістоу ваен- 
нага перыяду, запісаць успа- 
міньї 6 воінау — ветэранау і 
працаунікоу тылу, аказаць 
шэфскую дапамогу 10 сем'ям 
загінуушьіх і ветэранау вайны 
і працы;

— узяць шзфства над мяс- 
цовай школай, прачытаць для 
вучняу выпускных класау не 
менш трох лекцый аб БДУ 
імя У. І. Леніна, іншьіх наву-

ШТРЫХ1 ДА В0СЕНІ
ГАЛІНКІ ЯБЛЫНЬ схіліліся да 

самай травы, густой і роснай 
ад туману. Здавалася, што пла- 
ды увабралі у сябе па часцін- 
цы кожнага дня багатага, але 
на жаль ужо прайшоушага, ле
та. Восень падышла непрык- 
метна і баязліва апляла паву- 
цінкамі дрэвы, перакрзсліла 
вьїцвіушае неба пункцірамі 
адлятаючых птушыных чарод, 
напаіла ночы водарам спелай 
антонаукі.

У вёску Шчорсы Гродзен- 
скай вобласці, куды нас накі- 
равалі на уборку яблык, мы 
прьіехалі вечарам. У апошні 
раз аутобусы вьідьіхнулі бен- 
зінавьі гар і зніклі за паваро- 
там дарогі. Мы засталіся ад- 
ны, пакуль незнаёмыя між са
бой, крыху усхваляваныя пры- 
ездам. Было прыгожа. I ста- 
рынная сядзіба, дзе мы пася- 
ліліся, і ланцужок сажалак са 
схіленьїмі вербамі на берагах, 
і сталетні дуб...

Працаваць пачалі з самага 
ранку. Наша група, у складзе 
57 чалавек нібьі растварылася

у вялікім садзе. Спачатку ра
бота, не ладзілася. Вёдры тры- 
малі у руках, ябльїкі цяжкава- 
та было даставаць. Пасьіпалі- 
ся рацпрапановы. І хутка па- 
трэбны рытм ужо адчувауся. 
Ябльїкі асцярожна апускалі у 
вёдры, якія віселі на спецы- 
цыяльна зробленых кручках 
на лесвіцьі, скрьінкі для яблык 
усцілалі саломай.

Работа, знаёмствы, нават 
спаборніцтва: больш, хутчэй,
лепш. Так, за працай, за размо- 
вамі і жартамі надышоу вечар. 
Пахаладала. Каля сажалкі рас- 
палілі вогнішча. У цёмным не
бе дым растварыуся, разам з 
ім знікла і адчужанасць. Ста
ла цяплей і утульней. Завяза- 
ліся новы я гутаркі. А потым 
пачулася песня...

Непагодлівьія дні, халодная 
мауклівасць Нёмана —  усё за- 
бываецца. Застаецца пах налі- 
тых спеласцю антонавак, чы- 
стае паветра і цеплыня новых 
знаёмствау.

А.САЛЬНІ КАВ А,
студзнтка журфака.

чальных установах г. Мінска, 
правесці у кожным класе 
урок мужнасці і гераізму, 
прысвечаны 60-годдзю камса- 
мола Беларусі;

— устанавіць цесную сувязь з 
мясцовай камсамольскай арга- 
нізацьіяй, правесці гутаркі з 
маладьімі рабочьімі гаспадар- 
кі аб умовах прыёму на пад- 
рыхтоучае аддзяленне БДУ 
імя У. І. Леніна, арганізаваць 
рзйд «Камсамольскага пражзк- 
тара» па папярзджанню страт 
ураджаю, арганізаваць работу 
атзлье «Дзякуй» па рамонту 
бытавой тзхнікі;

— правесці з найвышэйшай

С А  СТУДЭНЦК1М АГЕНЬ- 
ЧЫКАМ , штодзённа перавы- 
конваючы нормы вьіпрацоукі, 
працуе кожны баец ССГА  
«Удачнік» факультэта прыклад
ной матзматьікі у саугасе «Ра- 
бочы». За прайшоушыя дні

прадукцыинасцю дзень удар
ней працы;

— прачытаць не менш як 4 
лекцьіі на кожнага лектара ат
рада па рознай тэматыцы;

— арганізаваць не менш як 
5 выступленняу аптбрыгады 
атрада перад працаунікамі
сельскай гаспадаркі у клубах, 
на зернетаках і у полі;

— весці актыуную прапа-
ганду студзнцкіх сепьскагас-
падарчых атрадау, пастаянна 
асвятляць выкананне сацыя-
лістьічньїх абавязацельствау у 
насценным і перыядычным 
ДРУКУ-

Байцы студэнцкага сельска
гаспадарчага атрада «Рытм»
поуныя рашучасці выканаць 
узятыя вьісокія сацьіялістьіч-
ныя абавязацельствы і дас-
тойна сустрэць XXV I з'езд
КПСС.

Зварот абмеркаваны і пры- 
няты на агульным сходзе ат- 
рада.

нізацьіяи гаспадаркі, выпуск 
«маланак», баявых лісткоу, 
сценгазет. Агітбрьігада атрада 
дасць не менш як 5 канцэртау 
для сельскіх працаунікоу.

Байцы атрада звярнуліся з 
заклікам да усіх студэнтау і

ШКЛОУСКІ РАЁН

На крылах спаборніцтва
байцы атрада паднялі і адсар- 
тавалі больш як 10 тон ільно- 
трасты, вьібралі і ачьісцілі 130 
тон буракоу і 25 тон морквы, 
вьїконвалі работы на зерне
таку і сяубе азімьіх. Праєе- 
дзена вялікая работа па до- 
браупарадкаванню лагера ат
рада.

У план работы атрада уклю- 
чана шзфская дапамога школе, 
ветэранам вайны і працы, лек- 
цыйная прапаганда перад 
школьнікамі і рабочьімі сауга- 
сау, правядзенне палітінфар- 
мацый, сумесных мерапрыем- 
ствау з камсамольскай арга-

навучзнцау, якія працуюць на 
палях Шклоускага раёна:

«Давайце працаваць так, каб 
кожны баец атрада выконвау 
не менш паутары нормы у 
дзень. Няхай кожны з нас ста
не прыкладам камуністьічньїх 
адносін да працы, добрасум- 
леннай работы на карысць на
шай Радзімьі. Шырэй разгор- 
нем сацьіялістьічнае спабор
ніцтва, масава - палітьічную, 
унутрыатрадную, культурна- 
масавую работу сярод мясцо- 
вага насельніцтва у гонар 
60-годдзя ЛКСМБ».

Н. ПЯТРОВА.

БЕА&РУСКІ
УН1ВЕРС1ТЭТ

Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.

2 кастрьічніка 1980 г.
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сана у прынятых намі са- 
ц ь і я л і с т ь і ч н ь і х  абавяза-
цєльствах. Так абавязкова і 
будзе. Бо толькі за першыя 
два тьідні атрадам накапана 
звыш 350 тон бульбы. А 
час яшчэ ёсць, ды і надвор'е 
не дає сумаваць. І асабліва 
тым, хто заусёды наперадзе: 
Аляксею Верушу, Галіне 
Сачанка, Ірьіне Гусько, 
А ляксандру Слабадчуку... 
А калі гаварыць пра адпа- 
чынак, то спіс гэты можна 
пашырыць значна. Бо атра
дам ужо праведзены канцзрт 
мастацкай самадзейнасці 
для жыхароу саугаса, які з 
вялікім  поспехам прайшоу 
у памяш канні мясцовай шко
лы.

Актыуна дзейнічае лек- 
цыйная група, якую узна- 
чальвае другакурсніца Тац- 
цяна Сапач, наладж ана ш зф 
ская дапамога, адкрыты і 
паспяхова працуюць танца- 
вальны і фотагурткі. Сыгра
ны адзін матч па футболу з 
мясцовай камандай. Усяго і 
не пералічьїць. Ды і навош- 
та. Калі вам захочацца да- 
ведацца больш, то прыязд- 
жайце да нас у  атрад. Калі 
ласка! Не пашкадуєце.

С. ЛЫСКАВЕЦ, 
баец ССГА факультэта жур- 
налістьїкі.

АДРАСЫ УДАРНЫХ 
СПРАУ

Студэнты Белдзяржуні-
версітзта накіраваньї на сель- 
гасработы у 5 раёнау Магі- 
лёускай вобласці:

Чавускі раён: механіка-матз- 
матычны і біялагічньї факуль- 
тэты;
Ш клоускі раён: факультзт
прыкладной матзматьікі і геа- 
графічньї факультзт;
Круглянскі раён: гістарьічньї ( 
філалагічньї факультэты; 
Бьіхаускі раён: фізічньї і юры- 
дычны факультэты;
Клімавіцкі раён: хімічньї фа
культзт, факультзт радьюфізі- 
кі і злектронікі і факультзт 
журналістьїкі.

Агульная колькасць байцоу 
студзнцкіх сельскагаспа-
дарчых атрадау універсітзта — 
3697 чалавек.

КЛІМАВІЦКІ РАЁН

З творчым уздыма.,,
УДАРНАЯ ВАХТА на палях 

рзспублікі працягваецца. Зараз 
вельмі важна хутка і без страт 
убраць вырашчаны ураджай. 
Байцы лінейнага студэнцкага 
атрада імя Дзмітрьія Іванова 
1— 2 курсау факультэта жур- 
налістьікі БДУ імя У. І. Леніна, 
ідучьі насустрач XXV I з ’езду 
КПСС, імкнуцца азнаменаваць 
сельскагаспадарчыя работы 
ударнай працай, працай па-ле- 
нінску. Студэнты аказваюць 
дзейсную дапамогу на убор
цы льну, бульбы, караняпло- 
дау і іншьіх сельскагаспадар- 
чых культур калгасу «Серп і 
молат», штодзённа выконва- 
юць і перавыконваюць на 
10— 15 працэнтау установле
ную норму вьіпрацоукі, актыу
на удзельнічаць у грамадска- 
палітьічнай рабоце сярод на
сельніцтва гаспадаркі; шзфст- 
вуюць над ветзранамі Вялікай 
Айчыннай вайны і працы, се- 
м’ямі загінуушьіх.

У атрадзе рзгулярна падво- 
дзяцца вьінікі сацьіялістьічнага 
спаборніцтва, выпускаюцца
баявыя лісткі, «маланкі», пра- 
водзяцца палітінфармацьіі.
Будучыя журналістьі дапамага- 
юць калгасу, сельскаму клубу 
і бібліятзцьі у афармленні на
глядней агітацьіі.

Н. КЛІМАВА.
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