Заутра на матэматычным
факультэце адбудзецца вечар
сустрэчы вьтусккікоу факультэта . Матэрыялы гэтай ста
ранні расказваюць аб жьіцці
матфака.

М ы—за мастацтва баявое,
рэвалюцыйнае

Факультэт
рьімалі 1 катэгорыю, 5 — другую, дзейнасці, у
грамадскім
жьіцці
2 — трэцюю. Лепшьімі бьілі пры- факультэта,
з ‘ яуляецца
членам
знаны работы І. Ж урбенкі «А б партыйнага бюро.
адным функцыянальным урауненГанна Натанауна Нахімоуская
ні» і Мішурной «Рашэнне адной -і Абрам Яфімавіч Т^рзцкі вьійшлі
дыферэнцыяльных з універсітзта яшчэ у першыя
3 кожным годам на наш фа сістзмьі трох
гады яго існаЕання. Цяпер Абрам
культэт прьіходзіць усё больш і ..урауненняу».
больш абітурьіентау. Вышэйшая
Ш тогод на факультэце з 17 па Яфімавіч — доктар фізіка-матзматэматыка патрабуе вялікіх ье- 21 красавіка праходзіць студэнц- матычных навук, прафесар. Ганна
дау
элементарнай
матэматыю, кая навуковая канферэнцыя, пры- Натанауна Нахімоуская — дацэнт,
чацаднак сярэдняя школа яшчэ
не свечаная ленінскім дням. У гэтым працуе на факультэце уж о
вёрты
дзесятак
год.
заусёды дае патрэбную падрых- годзе на
канферэнцыю
будуць
Вучьіліся на ..нашым факультэ
тоуку.
прадстаулены прыкладна 15 ра
таксама
кандидаты
навук
Ужо некалькі гадоу на факуль бот
В. Шыраева,
М. Талочкі, це
А. Ф. Ж дановіч, Р.
I. Тышкетэце працуюць гурткі юных матэ- Г. Чаліка і іншьіх.
матыкау. Тут школьнікі
маюць
У
рабоде канферэнцьп- пры- віч, П. Т. Козел, М. С. Гарамагчымасць атрымаць веды у тых муць удзел студэнты з вышэйшых шчук, Р. Ф. Апацёнак. Усе яны
галінах, якія недастаткова разгля- навучальных
устаноу Вільнюса, цяпер працуюць ва універсітзце.
даюцца у сярэдняй школе. Побач Каунаса, Кіева. Намячаюцца па-з гэтым кіраунікі
гурткоу ста- ездкі і нашых
студэнтау. Так,
раюцца
асвятляць
некаторыя Г. Чалік і В. Лапцінскі паедуць
раздзелы вышэйшай матзматьікі— у Казань, Лапкоускі
і
Пастудыферэнцыраванне, некаторыя пы- шэнка — у Каунас.
танні тэорьп лічбау і г. д.
Для студэнтау 3— 5 курсау чыЯго ведаюць усе: Г тыя, хто
Са школьнікамі працуюць нашы таецца шмат спецкурсау. Вллікай
аспірантьі
Прохарава, Талкачо^, падзеяй у матэматычным жыцщ да^но скончыу універсітзт, і тыя,
пераступіу яго
Платонау,
а таксама
лепшыя факультэта з ‘ яуляецца
спецкурс хто толькі што
студэнты Антаневіч, Моткін з 5 акадзміка АН БССР
прафесара парог.
Паступіу Генадзій Драбушзвіч
курса, Фейнберг і Ліскавец з 2 М. П. Яругіна «Сістзма л.нейных
ва
універсітзт у 1956 годзе пас
курса.
дыферэнцыяльных урауненняу
з
ля заканчэння Бабруйскага педа
Ужо цяпер гурткоуцы рашаюць перьіядьічньїмі казфіцьіентамі».
гагічнага вучьглішча. З першых
школьныя задачы больш хутка і
Іван КОМЯК,
дзён сваёй вучобы
ён актыуна
лепшьімі метадамі, чым
раней.
с.таршыня СНТ факультэта,
уключыуся у грамадскае жыццё
Есць некалькі вельмі здольних
етудэнт 4 курса.
факультэта. Працавау добрасумшкольнікау. Тэта Соркін, Няснеленна, чула адносіу'ся да тавары.
віч і іншьія. У будучим многія з
шау, ніколі не адмауляу у дапаіх
стануць студзнтамі нашага
мозе.
факультэта.
На
наст^тшы год таварышы
Б. ФЕДАСЕЕНКА,
абралі Генадзія старшынёй прафетудэнт 3 курса.
бюро факультэта, На гэтай пасадзе Генадзь працавау чатыры
Мікалай Антонавіч
Лукашзвіч гады.
Цяпер Генадзій Драбушзвіч —
скончыу
наш факультэт
шэець
вьілічальнага
цэнтра,
гадоу назад. Пасля заканчэння інжьінер
пастушу у аспірантуру па кафед з'яуляецца членам камсамольскары дыферэнцыяльных урауненняу. га бюро факультэта.
Ш мат разоу Генадзій выязджау,
Радасным стау для яго
мінулч
У студзнцкім навуковым тавагод; у красавіку Мікалай Анто як член таварыства па раепаусюрыстве нашага факультэта налічнавіч стау кандидатам у члены джванню палітьічньїх і навуковых
ваецца 49 чалавек. Члены СНТ
КПСС, а праз некаторы час аба- ведау, у некаторыя гарады і раёпаспяхова
вядуць
навукова-дараніу кандыдацкую дысертацыю. ны рзспублікі. І у тым, што цяпеследчую работу. У мінульїм годзе
Цяпер на другім
курсе вядзе рашні курс матфака лепей па-,
на рзспубліканскім аілядзе ступрактычныя заняткі, чытае спец- пярздніх наборау, вялікая заслуга
дзнцкіх навуковых работ матэ,ку рс «Устойлівасць руху»
для і Драбушзвіча. Толькі у Слуцку
ыатычны факультэт. .быу
прадён чытау даклады аб матэматычстудэнтау 3— 5 курсау.
стаулены 17 работамі. 9 з іх атным факультэце у чатырох
сяЯшчэ у час вучобы на факуль рздніх школах.
тэце Антон
Пятровіч
Рабушка
Гена— гарачы паборнік шашачбыу
актыунейшым
удзельнікам нага спорту. Дзякуючы яго, ста
мастацкай самадзейнасці. У 19Д ранням ва універсітзце створаны
годзе ён скончыу матфак, потым шашачны клуб, адзіньї у
ВНУ
абарніу дысертацыю.
Па-раней- рзспублікі. І калі спорт на матФізмат быу створаны, як ад- шаму Антон Пятровіч
актыуна факу у цэлым не на вьшшні, то
дзяленне педагагічнага
факуль удзельнічае у
мастацкай сама- шашкі — наадварот. Гена
рэтэта, у 1922 годзе. На факультэце
гулярна выступав
у насценнай
было яшчэ тры аддзяленні:
сагазеце факультэта «Решим любую
цыяльна-пстарычнае,
этнолагазадачу», вядзе шашачныя аддзелы
лінгвістьічнае, прыродазнаучае.
у «Чырвонай змене» і «Беларускім
На фізмату было тры кафедры:
універсітзце».
астраноміі і тэарзтычнай механік!,
Цяпер у
Драбушзвіча
стала
На факультэце працуюць ка
Фіїікі і
вышэйшай
матэматык!.
яшчэ больш турбот: ён кіруе выфедры;
матэмагычнага
аналізу
Загадчыкам
кафедры вышэйшай
творчай практыкай чацвёртакурсматэматык! быу
І. С, Пятосін, (загадчык кафедры Д . Ф. Гахау),
нікау і дьшломнікамі.
дыферэнцыяльных
урауненняу
яго асістзнтам — В. С. Дыдырка.
(М
.
П.
Яругін),
алгебры
(Д
.
А.
(3 «Вестника Народного Ко
э. с м о л ь с к і.
миссариата просвещения» за Супруненка), геаметрьіі (Л . К. Тутаеу),
вьілічальнай
матэматык!
1922 г.)
(В. Г.
Крылоу)
і
вьілічальни
* 9'- *
У 1941 годзе фізіка-матзматьіч- цэнтр (начальнік М. А. Чаголін).
ны факультэт закончьілі 50 мала- Усяго на матэматычным факуль
дьіх спецьіялісіау.
тэце працуюць 6 прафесарау.

Будучыя
студэнты

Яго

ведашць усе

ВуЧОНЫЯ”
вьшускнікі:

матфака

Пульсує
павуковая
думка

Радкі иінрага

Матфак сёння

У мінульї ауторак у нас
на
групавым сходзе абмяркоувалася
прамова М. С. Хрушчова на су
стрэчы кіраунікоу партьіі і урада
з дзеячамі літаратурьі і мастацт
ва.
Шмат было спрэчак,
размоу,
але усе зьіходзіліся на
адным:
нашаму народу патрзбна баявое,
рэвалюцыйнае
мастацтва, наша
савецкае мастацтва
павінна
у
мастацкіх вобразах адлюетраваць
гераічньї час
будаунікоу
камунізма.
Ядзіга Валяр'янауна Бурак, куратар нашай групы, прынесла р :нрадукцьіі
«творау»
некалькіх
мастакоу-абстракцьіяністау. Ці ж
можна назваць іх
карцінамі?
Возьмем, наприклад, «Ш эрую фі
гуру», «Ф ігуру на восі». Замест
рук і ног — нейкія рьічагі, не

галава, а бог ведае што. Глядзіш
на гэтыя «творы » і думаєш: няуж о нармальиьї чалавек казвау іх
творамі мастацтва? Гэта ж нікому
ке патрэбная мазня!
Правільна сказана
у
Мікітьі
Сяргеевіча: «Мы асуджаем і будзем
асуджаць такую агіднасц ,
адкрыта, з усёй
непрьімірьімасцю».
«Толькі выдатныя творы вялікага рэвалюцыйнага, стваральнага
пафасу даходзяць да глибіні душы і свядомасці чалавека. нараджаюць у ім вьісокія грамадзянскія пачуцці і рашуча:ць прысвяціць сябе барацьбе за шчасце людзей». Мы горача падтрьімліваем
гэтую думку Мікігьі Сяргеев ча
Хрушчова.
Ія ПАЧЭПКА,
стараста 3 группы 3 курса.

У пер а д в е —размеркаванне
Пяты курс стащь зараз на парозе вялШх падзей: уперадзе —
размеркаванне на работу, заканчэнне ун1верс!тэта. Вясной разв!таюцца з ушверсЦэтам 2-3 пятцкуреш ю-педагоп, а астатн!я 63
студэнты
будуць працягваць вучобу яшчэ да новага, 1964 года.
Кожны вьшчальшк д матэматык
кароднай гаспадарк1 уж о
выбрау тэму дыпломнай работы.
А

выбар быу вялікі, многія
тзмы
был! непаерэдна звязаны з вытворчасцю, у прьіватнасці, з трактарным заводам.
Вучэбную праграму 5 курс ужо
амаль выканау. Пяцікурснікі наведваюць зараз
спецкурсы
і
спецсемінарьі.
Анатоль

САМСОНАУ,
етудэнт 5 курса.

Экзамен на матэматычную
сталасць
Матэматычны факультэт
Белдзяржуніверсітзта і рэдакцыя га
зеты « Знамя юности» праводзяць
матэматычную
алімпіяду. Мэта
яе — вьіявіць маладых здольних
матэматыкау, дапамагчы ім
усведаміць свае здольнасуі і знайсці правільньї шлях у ж ь і ц ц і .
Ж уры алімпіяди
састаіць
з

членау
прадметнай т місіі па
матэматыцы на приёмных экзаме
нах 1963 г. у БДУ імя У. І. Л е
ніна.
Вьінікі алімпіяди будуць істот
на улічвацца при паступленні пераможцау яе на матэматычны і
фізічньї факультэты Белдзяржуніверйтэта імя У. 1. Леніна.

Матэрыялы гэтай старонкі падрыхтавау да друку етудэнт 3 кур
са матфака Леанід ПРЫ М АЧУК.

Філолагі! Гэта вам папрок!
14 сакавіка, у памяшканні тэатра імя Янкі -Купалы
адбылася
творчая
сустрэча
студрнтау-філолагау з артьіетамі тэатра.
На
вечары быу паказаны спектакль
«Першая старо.нка», які расказвае
аб сучасним камсамоле, аб рабоце . камсамольскай аргаиізацШ і
яе кіраунікоу.
Пасля спектакля адбылося абмеркаванне «Перінай старонкі».
Тэма барацьбы маладых, хварэючых за справядлівасць і лёс людзей камсамольцау супраць
маральна старых камсамольскіх работнікау, гатовых пайсці на усё
дзеля сваёй кар‘ еры, не можа не
хваляваць нашу моладзь. І мне

было вельм! крыудна, што нашы
будучыя
1нжынеры
чалавечых
душ так халодна аднеслюя
да
спектакля. На абмеркаванщ яго
выступ1л1 лЦаральна чатыры ча-.
лавек1. Н!якага дыспута, сапрауднай спрэчк! не атрымалася. М о
жа, таму, што гзтае новае пачынанне яшчэ
непрывычна?
Але
яно цудоуна!
Я — за творчыя сустрэчы сту
дэнтау, моладз 1 з дзеячамГ м а е -:
тацтва. I. мне хочацца, каэ нашы
студэнты
ф!лалаг1чнага факуль
тэта паболыи думал! аб
сва(м
будучы.м месцы у жыцщ.
Алла 1ГНАТАВА,
ртудзнтка 1 курса геафака,
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Знаёмцеся:
ДАНІ ЛА

На прыз газеты
„Беларускі умівереітвт
Фізікі вы ходзяць наперад

{К у то к сатыры і гумару)

Апошнія
два
туры
з'явіліся павінен ліберальнічаць з імі, ён
трыумфам каманды фізічнага фа- павінен прыняць еуровыя
меры
Равняй вясною
усё
навакол універсітзт і убірауся адсюль, гз- культэта. З разгромным лікам 5;0
да іх.
ажывае, адраджаецца, Сонда ве- ты Даніла Шыла».
яны выйграюць у філолагау
і
сялей
песцідца
у
лужьінах.
[ так атрымалася, што словы нанеслі паражзнне моцнай каманШпарчэй імчаць аутобусы, рас- дзяучыны трапілі у самую кроп- дзе 2 курса матэматычнага фапырскваючы
на сустрэчны люд ку> д аніла Шыла знік, замоук. культзта з лікам 3,5; 2,5. Каманда
На здымку: студэнтка 2 курса
цэлыя
каскады
прыдарожнай
рд слыху, ні дыху не было аб ім. фізікау зноу заблішчзла на шаВанда
гразі. Байчэй зачьірьїкалі вераб'і. д ГЭтай
вясной ён зноу ажыу. шачным гарызонце. Напорыстая, б^ялапчнага факультета
Прырода шалее ад радасці, рвец- Прыйшоу у нашу рэдакцыю і мзтанакіраваная ігра іх дає усе Кулжоуская.
Як I некальк! яе аднакурсшкау,
да насустрач жыццю.
заявіу: «Я Даніла Шыла, смяюн, шансы стаць пераможцам у спая
на
грамадсю кантралёр па праборніцтве.
У
гэтым
вялікая
за
Абрадавауся і студэнт. Канец гаварун, люблю ва усім парадак
верцы
работы
прадпрыемствау
зімеї Бывайце, сумныя аудшторьіі і не цярплю
недахопау.
Магу слуга Маісеенкі, здолеушага арграмадскага
харчавання.
Яна
маладых
і доугія лекцьіі! Студэнт болыд быць вострым сатырыкам і вясё- ганізаваць каманду з
ужо
удзельшчала
у
праверцы
ігракоу.
не пазяхае. Ен усё радзей і радзей лым гумарыстам. Раблю тое саработы кафэ «Тзатральнае» '1 дыходзіць на заняткі. Вясна кліча мае, што і мае старэйшыя браты
Асноуным
канкурэнтам
фізікау
етычнай сталовай, што па Леншда сябе,
прывабиа
усміхаецца «Кракадзіл»,
«Вож ы к»,
«Д зед
ля
Б атан 1чнага
з'яуляецца каманда 3 курса мат- сюм праспекце
вільготннмі
тратуарамі.
І што М іхед», «Мяцёлка» і іншьія
студэнту да таго, што выкладчыы змагаюся з усім адмоуным. Бія- фака, якая з-лікам 4:2 перамагла саду.
у адчаі хапаюцца за галовы, што графів мая кароткая — студэнт каманду вьілічальнага цэнтра.
дэканы начамі не спяць, прыдум- усіх курсау,
усіх
факультэтау
У нядзелю адбудзецца сустрэча
ваючы, як павьісіць наведваемасць Факты,
адмоуныя
і смешныя,
матэматыкау з фізікамі, якая палекцый.
Вясна.
Ш то
зробіш? збіраю сам і чакаю іх ад студэнвінна рашыць многае,
Яна зрабіла свой уплыу на бела- тЗу, ад чытачоу газеты «Бела
Неспартыуныя
паводзіньї
нерускае і рускае аддзяленні філ- рускі універсітзт».
фака, на юрыстау і журналістау
Паслухалі у рздакцьіі
Данілу каторых іграксу каманды хімфамалодшых курсау.
Знізілася на- Шылу і згадзіліся: быць яму на ка, другога прызёра каманднага
ведваемасць
лекцый.
Старастьі старонках
газеты.
Спадзяёмся, першынства уціверсітзта, пакінулі
уражанне:
пасля
ставяць
у курсавых
журналах што і чытачам спадабаецца наш непрыемнае
суквецці «двоек». Журналы нібьі Даніла Шыла, што усе актыуна проигрыша у першьвд туры Паляажываюць, шапацяць спісанньїмі
будуць пісаць у каш куток саты- шчук і Грьіневіч перасталі з'яуляцца на ігрьі. Шашачны клуб не
ры і гумару.
старонкамі.
Ажьілі і нашьі універсітзцкія
пазтьі.
Зашапацелі задушзуньїмі
лірьічньїмі вершамі. «Вясна, вяс
на...
Тьі любая, тьі добрая», —
захістауся верш Анатоля Сербантовіча. Верш п'яньї, як і аутар.
Вясна... Усе хмялее у галаве. Пачуццяу столькі, што без паулітра
не разбярзшся.
І Анатоль, каб
разабрацца, прьікладваецца
пазтнчньїмі вуснамі да цудадзейнага напітка Бахуса. П ‘ е. Цягне з
яго усю асалоду зямную. Хораша!
Душ а гуляє ад радасці. Язнк
хоць і заплятаецца,
але часам
вьїкіне такое слоуца, што аж інтзрнат па вуліцьі Свярдлова чьірванее. Дьі што інтзрнат? Няхай
прьівьїкае. Трзба ж даць маладосці разгуляццаі
Аб гзтьім вам
скажа і старьі
ваш знаемьі Даніла Шьіла.
Не
памятаеце? А жаль... У мінульш
гадьі єн некаторьім здорава насаліу, падсьіпау у настрой столь
кі перцу, што ад яго чьіхалі многія.
Адна мая знаемая нават скардзілася; «Хутчзй бьі єн скончьіу

ГОЛ-АС У ЭФ1РЫ
Мне пашаниавала: Аляксандра
Загорца я знайшоу дома. А тэ
та мала каму удаецца. Таму што
тэты чалавек вельмі няурьімслівьі.
Ен уеюды хоча паспець. Сярод
многіх грамадскіх абавязкау
у
яго і работа рэдактара радыёгазеты інтзрната № 4. На вучобу
таксама патрэбна шмат часу. I усё
ж . у яго, студэнта 3 курса юрыдычнага факультэта, парадак на
усіх франтах.
Я зайшоу у пакой, дзе жыве
Аляксандр. І паколькі ні з кім
з яго ж ыхароу не быу знаёмы,
спытау Аляксандра.
— Я, — устаючы з крЭсла, чотка адказау вьісокі юнак.
Мы пазнаёмшся.
Аляксандр як
раз
рыхтавау
чарговы нумар
радыегазеты. А
гэта не так троста. У рэдакцыю
паступаюць
розныя матэрыялы.

іх трэба апрацаваць так, каб атрымауся жывы матэрыял, каб ён
«добра слухауся», як вЫражаецца
сам Аляксандр. Таму і патрэбна
вялікая
стараннасць. Нездарма
ж радыёгазета інтзрната па вуліцы Дзімітрава лічьіцца адной з
лепшых.
Заусёды
перадаюцца
змястоуныя, цікавьія матэрыялы.
Д обра асвятляюцца жыццё студэнтау,
іх
адпачынак, вучоба.
Рэгулярна, раз у тыдзень, у
зфірьі гучаць галасы
дыктарау
Людмільї Койфман
і Леаніда
Ваучка. Усяго у рздакцьіі на гра
мадскіх пачатках працуюць
13
чалавек, якія прадстауляюць геаграфічньї, фізічньї, матэматычны,
біялагічньт,
юрыдычны, хімічньї
факультэты. Тэта Уладзімір Хасяневіч, Валянцін Дземянюк, Ула
дзімір Каравай і іншьія. Вельмі
дружны творчы калектыу.

студэнт, і яка прагу'чыць у вёсцы
і у горадзе гэтак жа, як па радыё
інтзрната.
У заключэнне мы прагледзелі
план работы рздкалегіі радьгёгазеты, што складзены на квартал.
Па 5'сяму відаць, што тэта вннік
калектыунай працы. Гэта значыць,
што калектыу радыёгазеты
сам
жыве бурным жыццём і, нібьі У
люстэрку, адлюстроувае
бурнае
жыццё інтзрната.
К КАНУС.

Я папрасіу Аляксандра
паказаць матэрыялы мінульїх нумаро^
радыёгазеты. Ён тут жа дастау
спецыяльную папку, дзе захоуваюцца стосы напісанньїх ад рукі
і
надрукаваных
на
машынцы
лістоу. Матэрыялы — адзін
цікавей другога.
Вось карэспандэнцыя, якая іш
ла пад рубрыкай «Нашы маякі».
Вось замалёука, якая расказвае
аб трзцякурсніку юрфака Генадзію К атукову. Генадзь з'яуляец
ца вьідатнікам вучобы і служыць
прыкладам для сваіх аднакурсніЗ ак от и вся наш
конкурс
на
кау. Апошнюю сесію ён здау на
лепшую назву зімоваму з д ь іш у
«выдатна». I цяпер у яго зноу
А. Войдьі. П ерад жури конкурсу
напружаныя дні: падрыхтоука да
стаяла вельмі складеная задача:
наступнай экзаменацыйнай сесіі.
з 18 назвау? якія далі здьімку 20
Аляксандр паказвае заметку аб
удзельнікаї1 конкурсу, вьібраць
вучэбнай
практыцы
студэнтау
лепшьі. Ж у р и додга спрачалася,
біяфака. Гаворыцца у' ёй аб стуабараняла лепшьія назви, але да
дэнтках Касінскай і
Каруновай,
адзінай думкі не прийшло.
якія добра вучацца. I вось цяпер,
Ж у р и рашила рзнагародзіць
на практыцы, яны зарэкамендане аднаго пераможцу конкурсу, а
валі сябе з выдатнага
боку,
двух. Б ольш асцю . галасоу перш и
прагна цягнуцца да ведау, адзнаприз — альбом рзпрадущ ьиї бечае газета. Малайцы, дзяучаты!
ларускіх
мастакор
« Беларускі
Радыёгазета рэгз'лярна асвятляе
жьівапіс» —
бьіу
прьісуджаїш
таксама пьітанні
бы ту' спорту,
студзнту 2 курса вячзрняга адк>'льтуры.
дзялення оісурналістьікі Валянціну
— А каб нумар газеты не быу
М ислірцу
за назву «Халодни
сумным, — расказвае Аляксандр,
квецень». У альбоме — 67 рзпра— мы выступаем са сваімі
кандукций лепших творсіі) беларусцзртамі, адмовіушьіся ад
грамкіх мастакоу.
пласцінак.
Д ругі приз — кнігу — окури
Выяулекы і свае выдатиыя спеконкурсу присудзіла студзнту 1
вакі: Віктар Ціманізнка і Леакурса аддзялення
журналістик
нід Дамашзускі', які сам
піша
Казіміру Канусу за назву «Ц і
і музыку. На
словы
студзнткі
ишня».
Акучжавьг ён напісау песню «Д аВьїказваліся прапанови . прилоні» і выконвау па радыё сам.
судзіць приз назвам «Зіма-при Кожн.ы, хто слухау гэтую песшо,
газісуня» І.
Макаловіча, « Зімсзастауся удзячны выканауцы за
пазтзса» І. Капилозіча, «ЗіМовия
за падарунак. А хто вёдае, можа,
летуценні» П. В. АБ, але яньї не
яе возьме з сабою на канікульї
атрималі падтримкі.
П ри зи уручаньї пераможцам.

Прызы
уручаны

■ Знаёмы малюнак? У вестьібюлі
Рздактар У. КУЛАЖ АНКА
універсітзта
працуе театральная
Адрас рздакцьіі:
каса. Адначасова распаусюджван- ^
Мінск Універсітзцкі гарадок,
нем білетау у БДУ
займаюцца
актьівість!. А чаму б гэтую справу галоуньї корпус, 212. Тзл. 2-07-19.
не перадаць поунасцю у рукі гра
Друкарня Белсавпрофа.
мадскіх распаусюджзальнікау?
АТД)4231.
Тьір. 2000.
Зак. і 105,

