ГАЛОУНАЯ ЗАДАЧА
ПРАФСАЮЗНАЙ АРГАН13АЦЫ!
Прафсаюзная аргажззцыя нашага ужвёрштэта сумесна з жш ь ш грамадсшм! аргажзацыям1
у мжулым навучальным годзе правяла шмат цжавых мерапрыемствау. Тэта— стварэнне ушверштэта
музычнай культуры, сустрэчы са
шматл'нНм! дэлегацыям1 студэнтау
жш ых ун 1верс!тэтау, традыцыйныя вечары сустрзч з выпускшкам1
ужверштэта,
аргажзацыя
спартыуна-аздарауленчага лагера
,

-Помеху Пая, Мікіта Ояргаавіч!—
жадаюць студэнты і супрацоунікі універсітзта
У

і м

я

В ы со к а р о д н а я

мі р у

Ні адзін чалавек на зямлі не
застауся раунадушным да запуску
савецкай касмічнай ракеты на
Месяц. Тэта супала з паездкай
М. С. Хрушчова у ЗНІА. Дзве гзтьш падзеі нібьі выказваюць адну
і тую ж ідзю— ідзю міру і друж
бы паміж народамі.
Працоуны люд Амерьші вітає
Мікіту Сяргеевіча, і гзта зразумела. Просты народ ніколі не жадау
вайны, не хоча яе і амерьїканскі
народ. Вядома, што наведванне
М. С. Хрушчовым ЗІНА, а таксама
прыезд прззідзнта Эйзенхауэра у
СССР не пройдзе даремна. Мір павінен перамагчы!
В. ЖДАНКО,
студзнт 4-га ну(рса геафака.

ВЯЛІНІХ

м іс ія
Візіт Старшині Савета Мініст
ра^- СССР Мікітьі Сяргеевіча
Хрушчова у ЗША знаходзіцца у
цэнтры увагі усёй сусветнай
грамадскасці.

Студэнты 2 курса ф!ла.папчнага
факультэта праглядаюць ф ранцузск|я газеты з паведамленнем аб
запуску савецкай касм!чнай раке
ты на М есяц г паездцы М. С.
Хрушчова у ЗШ А. Фота А. Ш рубка.

ПОСПЕХАУ

Вайна! Колькі гора і слез, незлічоньїх пакут принесла яна чалавецтву. Апошняя сусветная вай
на па сваіх маштабах і ахвярах
зацямніла fee папярзднія. Здава
лася, больш ніхто не захоча вайньі. Але ворагі міру і прагрзсу не
супакойваюдца і дагзтуль.

Ільдн «халоднай вайньї» павінни
канчаткова растапіцца. Неабходна
ліквідаваць напружанасць у адно
сінах паміж дзяржавамі, знайсці
вьійсце з тупіка.
Такое вьійсце— агульнае і поунае раззбраенне, прапанаванае
М. С. Хрушчовьш.

Знаходжанне Мікітьі Сяргеевіча

Ад усей души вітаю Мікіту
Сяргеевіча Хрушчова і жадаю яму
вялікіх поспеха? у яго вьісакароднай барацьбе за захаванне міру ва
усім свеце!

f ЗША, яго сустрачьі і гутаркі з
прззідзнтам Злучаньїх ВІтатау
накіраваньї на тое, каб як мага
хутчзй вьтявіць усе непаразуменні у адносінах паміж дзяржавамі
з розньїмі сацьіяльньші сістзмамі.

«Халодная вайна» надакучыла
усім сумленным людзям. Таму
паездку М. С. Хрушчова у Аме
рику трэба разглядваць, як спро
бу не толькі ліквідаваць «халодную вайну», але і пахаваць само
гэтае паняцце. Сяброускія гутаркі
кірауніка Савецкага урада з прадстаунікамі кіруючьіх колау ЗША
бяспрэчна прынясуць вялікую карысць справе міру.

1ншыя.

І. АНІСКЕВ1Ч, студзнт фізфака.

( 3 успам ш ау удзельш ка
ды ялекталапчнай »кспедыцы 1 ).

•
яшп адбыушымся, замест дзеяслова простата прошлага часу
ужываецца дзеяпрыслоуе прош
лага часу закончанага трывання з
дапаможным дзеясловам «быць» у
форме прошлага часу. Заслугоувае
уваг| своеасабл1вае скланенне назоушка цепь: цепь, тня, тню 1 г. д.
Работа зб1ральшка фальклору \
дыялектных лекс{чных матэрыялау
звязана з вялшм1 цяжкасцям1. Не
адразу удаецца знайсц1 чалавека,
як1 б мог удзялщь для гэтага гадзшу— другую уваг!. У кожнага
свой клопат, свой занятак. Застаецца у большасц! выпадкау разл1чваць на людзей, як!я па сваёй старасц1 ужо не могуць займацца ф!з!чнай працай: у \х больш вольнага часу. Д ы 1 то гэтыя старыя
пасля працяглай гутарк}, кал1 яна
вялася на сопцапёку, засынал1 лТ
таральна на пауслове.
Але студэнт чацвёртага курса
Пётр
1ванчык знайшоу давол1
арыпнальнае выйсце з такога ста-

новішча. Я к толькі такі стары пачынае кляваць носам, Пятро расштурхоувае яго і частує папяросай. Гутарка працягваецца.
Часта субяседнік не можа доуга
зразумець, чаго ад яго хочуць.
З А. Шьїкаловічам здарыуся такі
выпадак. Ям у патрэбна было ведаць форму роднага склону множнага ліку ад назоуніка бранзаль
(дэталь у ботах). I вось ён запытвае у свайго субяседніка:
—■Скажыце, што у вас няма
многа бранза...
— Не будуць бранзалі, дык
ранты будуць,-— адказау той.
Зразумела, самому збіральніку
трэба быць чалавеку з усебаковай
эрудыцыяй, каб своечасова прадухіляць такія недарзчнасці і накіроуваць субяседніка на патрэбны
шлях. Хто вывучае нямецкую мо
ву, то напэуна памятае, што у падручніку для дзесятага класа было
змешчана невялікае апавяданне
пра англічаніна, які, не ведаючы
французскай мовы, трапіу у П а 
риж.
Падобнае непаразуменне здарылася і з Вечаславам Капціловічам.
У рднаго са сваіх субяседнікау

лепшы

тзрнаце.
Няма сумнекня, што прафсаюз^
ная арганізацьія універсітзта у гз-*

кваліфікаваньїх маладых спецыя-

Вялж ае месца у рабоце прафко-*
ма займал1 пытанш аргзшзацьн
паляпшзння быту студэнтау. Жыл-.
лёва-бытавая к ам Ы я шмат удзяляла уваг5 падрыхтоуцы, своечасоваму 1 правжьнаму засяленню
студэнцжх жтэрнатау ушверштзта, аргажзацьн
агляду-конкурсу
на лепшы жтзрнат ! на лепшы

лістау нашай народнай гаспадаркі,

пакой у жтэрнаце.

л ю б в і
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кастрычжка
агульнаужверштэцкая

адбудзецца
прафсаюз

ды. На першых жа курсах праведзены аргажзацыйныя

сходы, на

яжх выбраны прафорп з л ж у сту
дэнтау, што маюць пэуны вопыт
'★

★------

Н А Д З Е І СПРА
Калі мне прапанавалі прыняць
удзел у дьіялекталагічнай экспедьїцьіі, я не вагався — гэта ж павінна быць так цікава!
I вось ужо поезд ГмчаУ нас у
пауночна-заходнім напрамку. За
акном праносіліся палеткі спелай
збажыны, бульбяныя загоны, неабсяжныя мурожныя лупі, торфараспрацоукі са штабелямі нарыхтаванага торфу. За некалькі кіламетрау нібьі пазнаеш мясцовасць.
Вунь за тым узгоркам будзе рака,
па берагах якой разбрьіліся кусты
алешніку, а на високім
беразе,
крыху на водшыбе, волат— дуб з
бусліньїм гняздом на верхавіне.
А дзевятай гадзіне вечара наш
поезд спьініуся на станцьіі Юрацішкі. Нарэшце, мы на месцы
свайго прызначэння.
Чалавеку,
упершышо
трапіушаму у той або іншьі раён, адразу
кідаюцца у вочы бытавыя і моуныя асаблівасці данай мясцовасці.
Я не бяруся назваць усе асаблівасці маладзечанскіх гаворак і іх
адрозненні ад літаратурнай мовы,
але некаторыя з іх назваць прыдзецца. Тут адчуваецца наяунасць
паланізмау. Каб расказачь аб дзе-

на

інтзрнат і на лапшы пакой у ін-

вецкай АрмМ.

справаздачныя прафсакззныя схо

галоуньї бухгалтер БДУ.

У гэтым годзе мы таксама пра-*
вядзём агляд-конкурс

тым навучальным годзе стане са-

У. БАБКОУ, асістзнт

У. НОРХАУ,

праф-*

саюзных сходау.

праудным памочнікам рэктарата і

кафедры вьілічальнай матзтатьїкі.

У Дзкларацьіі Савецкага урада
сказана: «...Самым справядлівьім
шляхам да практычнага вырашэння галоунай міжнародна?! праблемы нашых дзён—праблемы раззбраення — з’яуляецца шлях усеагульнага і поунага раззбраення
Усіх дзяржау».
Тэты план адразу лі атрымау
поунае прызнанне ва усіх людзей
добрай волі. Гзта — нібьі новы
прамень, які асвятліу шлях для
чалавецтва. Мы, студэнты, з радасцю далучаемся да магутнага голасу усіх народау свету і заяуляем: «Вайне не бываць!», «Мір назаусёды!».

правядзенне факультзцкіх

В ял ж а я работа праведзена па
павял1чзннк> масавасш калектывау
мастацкай самадзейнасш, паляп-:
шэнню 1х рэпертуара. Калектывы
ушверЫтэта в ы с ту п Ы з канцэрта-;
м1 перад рабочьшм аутамабтьнага
! трактарнага заводау, вожам1 Са

ная нанферэнцыя. На ёй будзе
абмеркавана пытанке: «Аб ходзе
выканакня Пастановы 11 Пленума
ВЦСПС «Аб стане палыыка-выхаваучай работы у прафсаюзах». Адбудуцца таксама выбары дзлегатау на М жскую абласную прафсаюзную какферэнцыю.
Зараз у студэнцшх трупах шуць

Добрыя навіньї

прафсаюзнай работы. Да 3 каст-*
рьічніка мы маем намер закончыць

Н ядауна ва універсітзце гасціла
дэлегацыя латьішскіх пісьменнікау.
НА ЗД Ь ІМ К У : виступає латьішскі
паэт Імант Аузінь. Фота А. Ш рубка.

Слава запытауся, як яго, субясед
ніка, прозвішча. Стары нахмурыуся:
— Ну, скажыце, як ваша про
звішча? — паутарьіу Слава.
Стары маучау. Пытанне прьшшлося задаць у трзці раз.
— Навошта вам має прозвішча,
калі у мяне ёсць фамілія,— пакрыуджаным голасам адказау ста
ры.
А каб ведау Слава, што у жыхароу Смаргонскага раёна слова
«прозвішча» сінанімічна слову «мянушка», гзтага непаразумення не
было б.
Усе гзта абавязвае кожнага з
пас глыбей
вывучаць
гісторьпо
свайго народа, яго быт, мову і
звьічаі.
Наогул, надзеі має
збьіліся.
Экспедыцыя прайшла вельмі цікава
1. К А ЗА К , стараста
дьіялекталагічнага гуртка

партыйнай аргакізацьіі
шзнні

у

выра-

галоунай нашай заданы—

паляпшзнні навуковай і вучзбнавыхаваучай работы сярод студэн
тау, у падрыхтоуцы з іх высока

навукі і культуры.
М. 8А0ІН,
старшыня прафкома БДУ,

З оач^вдін
і

.щ р у и ю ы

Паутара месяца знаходзілася
у нашым універсітзце група польскіх студэнтау, якія займаюцца
на аддзяленні беларускай філалогіі
Варшауекага універсітзта. Будучыя вьікладчьікі беларускіх школ
у Польскай Народнай Рзспубліцьі
праходзілі у нас практику. Яны
вучьіліся гутарковай беларускай
нове, працавалі у чьггальных за
лах бібліятзк Мінска, знаеміліся
з работай інстьітутау мовазнауства
і літаратурьі Акадзміі Навук БССР.
На філалагічньїм факультзце
гашага універсітзта польскія сту
дэнты наведвалі лекцьіі па курсу
сучаснай беларускай мовы, яе гісторьіі, беларускай літаратурьі і
м є т о д ь іц ь і выкладання; праслухалі
лекцьіі аб перабудове школы у адпаведнасці з Законам аб умацаванні сувязі школы з жыццём і
аб далейшьш развіцці сістзмьі на
роднай адукацьіі у Беларускай
ССР. Вьікладчьікі філфака Л. М.
Шакун, М. І. Жьіркевіч і іншьія
правялі з імі гутаркі аб беларускай
нове і літаратурьі.
Гос-ці азнабміліся з горадам, набьівалі на прадпрыемствах і ва
установах, зрабілі паездку на Мінскае мора, наведалі батанічньї сад,
музеі і тэатры сталіцьі.
Перад ад’ездам на Радзіму сту
дентка Варшауекага універсітзта
Ганна Багроуская сказала:
— Мы рады, што нам пашанцавала пабываць у Мінску— сталіцьі Беларускай ССР. Нам вель
мі спадабауся горад, яго шьірокія
руліцьі, вялікія плошчы, прыгожыя дамы, тэатры, паркі, музеі.
Знаходзячыся у дзяржауным універсітзце імя У. І. Леніна, мы
многае пачарпнулі у галіне бе
ларускай новы і літаратурьі. Цяпер мы ведаем многіх беларускіх
пісьменнікау не толькі па іх тво
рах, але і асабіста, а гзта вельмі
важна для нас, будучих педагогау. Ад’яздзкаючы з Мінска, мы
увозім у сваіх сэрцах пачуццё
дружбы і любві да беларускага
народа, які сваёй працай непазнавальна змяніу аблічча роднага
краю.
Студэнты нашага універсітзта
моцна пасябравалі з гасцямі. Вечарам 19 верасня адбылося гарачае развітанне: польскія студэн
ты паехалі у Варшаву.
В, КАП Ц ІЛО ВІЧ,
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БЕЛАРУСКІ

Гаваруноу—прэч
з камсамольскіх пасад!
(Са справаздачнага сходу 3-га курса юрфака)
шыя. З выступления сакратара адчувалася, што справаздача яго ніколькі не хвалюе. Не хапіла адвагі у Блінова самакрытычна рас
казачь аб безьшіцьіятьіунасці і бяздзейнасці бюро курса. Бюро толькі
фіксавала недахопы—недьісцьіплінаванасць і иепаспяховасць сту
дэнтау, а не імкнулася іх выправіць, папярздзіць. Колькі важных,
цікавьіх спрау было запланавана
бюро курса, але усе яньї засталіся на паперы. Члены бюро умелі
прыгожа гаварыць, але бадан што
нічога не рабілі.
Вьіступіушьія у спрзчках камсамольцы В. Топаз, В. Каклюхін,
П. Шахновіч гаварьілі аб тьім, што
камсамольскае бюро курса займаецца пьітаннямі вучобы і дысцыпліньї студэнтау не паусядзёниа, а
толькі тады, калі той або іншьі
студэнт не здау' экзамен, ці має
вялікуїо колькасць пропуска?.
Справаздачны сход праходзіу
бурна, цікава. Адчувалася, што
камсамольцы не паважаюць людзей, якія займаюцца толькі гаварыльняй. Выступаушыя па-дзелавому ставілі питанні, ускрьівалі
недахопы ? рабоце камсамольскай
арганізацьіі курса, уносілі прапановы па іх ліквідацьіі. Не удала
ся спроба Блінова павесці курс па
шляху балагурства, лбгкадумнасці.
Уноу абраньш групкамсоргі кур
са сумесна з усім активам павінны сур’ёзна падумаць аб тим, каб
зрабіць камсамольскае жыццё на
курсе больш цікавим, разнастай-

Закончылася апошняя лекцыя.
Многія кінуліся да дзвярзй, але
пачууся звонкі голас Аляксея
Блінава:
— Сёння справаздачны камсамольскі сход. Застацца,
'Голькі крыху студэнтау паслухалася. Сакратар, аглядаючы паупустую аудыторыю, вагауся:
— Пачынаць, ці можа перанясем на другі раз.
Пасля гвалту і спрзчак рашьілі
пачынаць.
Са справаздачай аб рабоце камсаыольскага бюро курса вьіступіу
Аляксей Блінау. Бойка і упзунена
пачау- ён чытаць, падбіраючьі
больш трагіньш, жартаулівьія вьіразы, каб пад агульны смех мімаходам хуценька сказаць аб ра
боце бюро курса:
— ...Пяць камсамольскіх сходау, 11 пасяджэнняу бюро, 1
культпаход у кіно, 1— у оперны,—
сыпалася з вуснау сакратара.—
Бюро рабіла спробу (прауда, толькі спробу!) пазнабміцца з умовамі
жыцця некаторых студэнтау, што
жывуць па прыватных кватзрах.
З 49 чалавек толькі 17 адпрацавалі 40 гадзін на будауніцтве універсітзта. Лагун, Ашлакова, Халецкая усяго па два— тры разы
наведалі рэпетыцьн факультзцкага
хору на працягу усяго года.
Далей упаміналася, што многія
студэнты не вьіпісваюць газет.
Ды што там гаварыць аб больш
вялікіх справах, калі 10 чалавек
на курсе не заплацілі за летнія
месяцы камсамольскія узносы. Сярод іх — Лагун, Лукашзвіч і ін-

Н Ь ІМ .

Л. СЯНЮТА,
студэнт юрфака.

Знаемства з першакурснікамі
18 верасня памяшканне Палаца
культуры прафсаюзау напоунілася задорным смехам, вясёлай му
зыка». Тут адбыуся традыцыйны
вечар сустрэчы студэнтау першага
курса з вьікладчьїкамі і студэнтамі старэйшых курсау універсітзта.
Уступным словам вечар адкрыу
прарэктар па навуковай рабоце Павецьеу. Ен расказау прыстутным аб
важнай ролі Б Д У імя Леніна у
справе забеспячэпня
рзспублікі
спецьіялістамі вышэйшай адукацьіі.
З вялікай цікавасцю першакурспікі праслухалі вьіступленні акадэм.ікау Акадзміі Павук Б С С Р М. Ф.
Ярмоленкі і М. В. Турбіна, намесніка сакратара парткома ГІ. Ф.
Пратасені, студзнткі 5-га курса гі-

старычнага факультэта Р. Мірончыкавай.
Ад імя маладога
папаунення
універсітзта у адказ на пажаданні
вьіступіу студэнт першага курса
юрыдычнага
факультэта
Казачэнка.
Затьім аб’яуляюцца вьінікі агляду студзнцкіх навуковых работ і
розыгрышу пяршынства універсітз
та сярод факультзцкіх каманд.
Пад агульныя апладысменты каманда матэматычнага факультэта
за першае месца узнагароджваецца Пераходным сцягам і кубкам,
дзейнасці.
У заключэнне адбыуся канцэрт
універсітзцкай
мастацкай самадзейнасці.
А. КІТАЕУ.
.......

I

НА ЗД Ы М К У : студзнткі 4 курса хімічнага факультэта Алена
Спецыян і Алена Н азарэнка акісляюць аміпк у адной з хім ічних лабараторый.
Фота А. Ш рубка.
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У Н ІВ Е РС ІТЗТ

КУТОК

1959 г.

ПЯЭЗП

☆
Уладзімір ПАУЛАУ.

Іван ЛАСКОУ.

ДОМА
Я прыехау д ам оу адпачыць
На канікульї у гэтым годзе.
З возу дзядзька мне Клім
крычыць:
— Добры вечар, Володзя!
Л езь сюды ды криху п а д ’едзь,
Не рассунь толькі там снапы.
А снапы, як чирвоная медзь,
Як іх рззалі толькі сярпы?
Ты садзіся сю ди ,
Прабач,
Што табе на рублі муліцца.
Загарэлы, як чорни квач,
Ен ж артує наконт сталіцьі:
— Там сырое не п’єш вадьі
І, як дом а, не ходзіш босы,
Д ар агія курыш зауж ды
Там, нябось, папяросы.
Наш ж а Зміцер
Вазьмі ды плюнь,
Не прьівозіу з сельпо паулета.
А таму і у а д д зел е «Тытунь»
Засталася адна «Ракета».
Я дзялю ся запасам сваім
І, прыплюшчыушы крыху павекі,
Мы на возе уд в а іх дьімім
Без усякай бяспекі.
Гавару у ж о яму у сяле,
Што для хлопца стьіпендьіі мала.
Нібьі знойдзеш , як маці прышле
Каубасы там, ці сала.
І па усмешцы не разабраць —
Ён не верыць ці верыць.
Я не супраць, каб пагуляць,
Ды вядома ж , у меру.
Я на блага цябе не вучу,—
І кіруе з дарогі.
На снапах я с я д ж у і маучу
1 мне сорамна трохі...
Пазнаю на парозе сястру
Па квяцістаму плаццю.
Л я двара сунім ае ён:—Тпру-у!
Ну, прьіехалі, браце.
Уладзімір М А РХ ЕЛ Ь.

Ж а да нне
Не хачу у сваёй я працы
Мазалі чужыя мець,
Пустацветам калыхацца,
Лісцем жоукльш шалясцець,
П хачу сваё прызванне
Кропляй радасных надзей,
Бы у широкім акіяне,
Растварыць сярод людзей.

Дзе б я ш быу, щ далёка, щ бл1зка,
Успомню, якая б бяда не. спаткала,
I строг1я лпары на абял1ску,
I кветк1 ля помшка Янку Купалу.
! цёплае неба, i нават хмурынк1,
I ранщу, $ Св1слачы чыста адбНую,
Дзядзькоу, што так важна праходзяць па рынку,
I мову 1х свежую i сакавНую.
Не, АНнск не забыць у любым падарожжы,
Бо стау для мяне ён тагам дарагш
Не тольк1 таму, што мой горад прыгожы —
Таму, што г людзь прыгожыя у ш.
Алесь Б Я РЖ Ы Н С К 1.

ЦАЛІННАМУ

Уладзімір К А Р Ь ІЗН А .

Ігар ХАДАН О В1Ч.

Не вер у.»

ТЫ—Н Е ЗНАЕШ

Не веру я,
Што для мяне
Каханне усё тваё
Перагарэла.
Ияужо мне у вочы
Болей не зірнеш,
Я к некалі
Так ласкава глядзела.
Няужо для явы і для мар
Тваё мне сэрца
Болыи не расхінецца?..
Ды знаю я,
Заусёды жар,
Што б ні гарэла —
Застаецца.
Не веру я,
Што для мяне
Тваё каханне
Усё перагарэла.
Ты у вочы мне
Яшчэ зірнеш,
Па грудзі галаву
Сваю схінеиі,
Я к некалі,
Нясмела.

Што тьі стала маім жьіццем,
Маім радасньїм, песенньш маєм,
Самим лепшьім маім пачуццем,
Тм — не знаєш.
Што нялегка глядзець мне,
Калі
Тьі—не знаєш.
Ти—не знаєш.
Ти з другімі па садзе гуляєш.
Для .мяне ж — ти адна на зямлі,
Што так боязна сзрцу майму
Перши раз пачуць слова: кахаю,
І маучу я дагзтуль таму
Тьі—не знаєш!
Уладзімір К А Р Ь ІЗН А .

Асеннія

КРАЮ

Наперадзе скалы старога Урала
ТуГшмі вяршьінямі рззалі сінь.
Свяціліся вокны мільгаушьіх вакзалау,
Уносячи думкі мае удалячынь.
І вось па зямлі тваёп першыя крокі
Зрабілі мы дружнай студэнцкай сям’ёй,
Маланкаю песня узляцела у аблокі,—
1 як не радзіцца, скажыце, тут ёй!
На гэтай зямлі найвышэйшая школа.
Яна для мяне— мой другі інститут...
Найлепшых сыноу і дачок камсамола
Прислала Радзіма давучвацца тут.'

В ОГ НІ Ш ЧЫ

Восень згрэбла усе,
Што ёй трашла тольш,
Жаутал1сце, н1быта значк},
Начапляла на голых суках,
Ветрам вогшшча умела раздзьмула на кожнай раб1не,
Пачала павуцшу, як н1тку шыуную, сукаць,
Каб да ног з галавы лета густа аблытаць,
Бы якога няболгчыка белым спав1ць
I на вогшшча кшуць..,
А потым дажджам!
Нават попел на сцежках-дарогах залщь.
ш ип»!

П Е Р Ш Ы Я НУМАРЫ

3 Новы навучальны год заусёды
3 радуе студэнтау, прьіносіць многа
§ новых ведау па выбранай спецы= яльнаеці. На факультэтах пачына3 юць сваю работу навуковыя сту3 дзнцкія гурткі, ідуць спаборніцт3 вы па розных відах спорту.
§
Падходзіць да канца першы ме= сяц вучобы. На некаторых факуль.
= тэтах вьійшлі першыя нумары гаЕ зет. Яны разнастайныя па зместу
З і мастацкаму афармленшо.
= Асабліва радуе газета
«Гео= граф». Яе старонкі заполнены разЕ настайным ,і цікавьім матэрыялам.
Е У кароткай заметцы студэнт перЕ шага курса Ліш ьік расказвае аб
І сваім шляху прыходу ва універсі= тэт. Ёсць матэрыялы аб летняй
Е практыцы студэнгау-першакурсщЕ кау, якія праходзілі першую прак= тыку у Чырвоным Урочышчы. Але,
| бадай, найбольш цікавьі і змястоуЕ ны фотарэпартаж студзнткі Г. РыЕ лік «Так мы жьілі і працавалі».
3 Добрыя здьімкі гавораць самі за

сябе: чытачы бачаць студэнтау за
выкананнем заданняу практьікі, у
час адпачынку
і прыгатавання
ежы, на рабоце. Тэта адзін з лепшых матэрыялау аб студзнцкім
леце.
З цікавасцю .чытаецца і газета
«Савецкі хімік». У невялічкай за
метцы расказваецца аб практыцы
чацвёртакурсшкау на прадпрыемствах Полацка; фотарэпартаж ілю
струє турьісцкі паход другакурснікау на Кауказ, а пад загалоукам
«Ц і ведаеце вы?» газета знаём.щь
чытачоу з новым у нашай хіміі.
Газета хімікау віншує студэнта
Уладзіміра Гараева, узнагароджанага бронзавым медалем на И
спартакіядзе народау СССР. Гараеу устанавіу новы рэкорд Б С С Р
у трайным скачку— 16 м 32 см. У
сатырычных малюнках газета ганьбіць недастойныя паводзіньї сту
дэнтау Кіслякова
і Хаценчыка,
якія 17 верасня у п’яным выглядзе
«гулялі» па гораду.

Газета «Савецкі юрыст» у асноуным прысвечана летняй практыцы
студэнтау. Але радасна зауважыць,
што толькі гэтая факультэцкая га
зета узнімае пытанне аб чыстаце
і здаровым быце у студзнцкім інтэрнаце. Нярэдка на яе старонкі
пракрадваюцца памьілкі .і няправільна пабудаваныя сказы. С ту
дэнт В Н У павінен ведаць мову.
Большага чакалі чытачы ад пер
шага нумару газеты «Слова філолага». Аднак пакуль што яе ста
ронкі па-ранейшаму займаюць падЕальныя артикулы,
невыразныя
здьімкі. Вузкая тэматыка газеты,
іншьі раз трапляюцца памьілкі.
А рэдакцыйныя калегіі гістарьічнага, матэматычнага, біялагічнага,
фізічнага
факультэтау да гэтага
часу яшчэ знаходзяцца у спячцы.
Не ведаю, наколькі тэта прауда,
але яны быццам бы
рыхтуюць
свае першыя нумары да Кастрычніцкіх свят.
А. К А ЗЯ В ЇН .

А драс рэдакцыЕ Мінск, Універсітзцкі гарадок, біякорпус,
А Т 10789 Зак. 1450.
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Ф ота А. Ш рубка.
Р эдактар М. Ц ІК О Ц К І.
Т и р аж 2000 экз.

