3 вялж ай щкавасцго чакал1 камсамольцы
I м оладзь Б ел ар уа сустрэчы з делегатам!
Сусветнага ф орума салщ арнасщ м ол адз1 ■
студэнтау за нацыянальную незалеж насць
1 вызваленне, за м!р. Задоуга да адкрыцця
форума юнак1 1 дзяучаты рыхтавал! свае
працоуныя падарунш , выказвал1 сваю падтрымку |дэям гэтай вялшай сустрэчы юных.
У дш работы парламента юных па усёй
краше адбы валю я мггынп, сходы , канферэнцьп гиаладых будауш коу
камуш зма,
на
як1х абмяркоувал1ся пытанш уд зел у маладосщ у вялш м рэвалюцыйным руху на планеце.
А пасля закрыцця форума па запраш энню Кам1тэта
м аладзёж ны х
аргашзацый
БССР дэлегаты
наведал!
розныя
раёны
р эсп убл ш . Гасцям1 беларускай моладз1 бьш

пасланцы Чэхаславакп, Кени, Басуталенда,
Уганды. Па прапанове м н опх камсамольсш х
аргашзацый з 24 верасня па ! кастрычшка
у рэспублщ ы быу праведзены тыдзень сал 1дарнасш моладзг
Б ел аруа
з м оладдзю
Афрыкк
Дэлегаты ф орума пабывал1 у гасцях на
Мшсшм трактарным зав од зе, камвольным
камбш аце, Беларусш м аутамабшьным
за
водзе, у сауг^се «Зарэчча»
Барысаускага
раёна, у М ш смм палацы ш янерау, у школе
№ 24, сустрэлю я з маладым1 паэтамц артыстамц мастакамь А 30 верасня яны прыйшл1 д а студэнтау нашага уш вер атата. Госщ агледзел1 вучэбныя аудыторьи \ чытальныя залы, музец прысутш чал1 на запятках
па ф 1зкультуры у выкладчыка М. А. Шэйнемана, п азн аём ш ся з жыццём, вучобай I

бытам студэнтау падрыхтоучага факультэта. Госці зада,ті шэраг пытанняу в. а. рэктара А. Я. Малышаву.
Сустрэча ва універсітзце была апошняй
перад а д ’ездам гасцей з Мінска сустрэчай з
беларускай м оладдзю .
Таму прадстаунікі
дэлегацыи у выступлениях падзяліліся уражаннямі аб сваім зн аходж ан ні у рэспуб
лщы. Вось што сказау Майкл Сефадзі
(Б асутал ен д):
— Пакідаючьі сталіцу Беларусі, мы са
прауды м ож ам сказаць, што адчулі салідарнасць беларускай моладзі. Мы верым, што
у нас ёсць агульныя інтарзсьі з м оладдзю
сацьіялістьічиьіх краін. На ф оруме мы адстайвалі адзінства сіл юных. Маскоускі ф о
рум сапрауды быу форумам м оладзі свету.
М оладзь з усіх куткоу свету
гаварыла
свабодн а аб сваіх праблемах,
выпрацавала
агульную лінію,
прыняла дэкларацыю. Барацьба
за нацыянальную незалеж насць
уступіла у рашаючую стадыю.
А барацьба за нацыянальную
незалеж насць — гэта
ёсць і
барацьба за мір.
— Як толькі мы заваю ем вы
зваленне а д каланіяльнага прыгнёту, мы будзем будаваць новае трамадства, мы будзем вы=8:
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Ф1з1чиы факультэт — буйнейшы
за ушверсггэце. На дзённым I вячэршм аддзяленнях тут займаюцца 1646 студэнтау. Гэта больш,
чым у некаторых жстытутах н аш а
га
горада.
Вучэбна-выхаваучы
працэс ажыццяуляюць каля ста
выкладчыкау. Прыведзеныя л 1чбы
даюць уяуленне аб складанасщ
партыйнай работы на факультэце,
якая павшна забяспечыць падрыхтоуку высокаквал1фпсаваных кадрау для школ, навуковых устаноу,
прадпрыемствау рэспублш.
На справаздачна-выбарчым сходзе пярв1чнай
партаргашзацьп
ф 13фака больш за усё у в а п 1 было
удзелеиа розным аспектам п.раблемы падрыхтоуш маладой змены.
Был! у выступлениях камущстау !
абнадзейваючыя запэуненш, прагучал1 ! трывожныя Фгналы. Разбя ромея у (х.
У справаздачным дакладзе тав.
М. П. Хал1маиов1ч давол1 падрабязна ах'арактарызавау
матэрыяльную базу факультэта, дасягнещп у навукова-даследчай рабоце
кафедрау, праблемнай лабараторьп 1 СНТ, рост навуковых кадрау.
Зразумела, 1 тут ёсць свае недахопы, але сапрауды прыемна гаварыць пра новы будынак ф акуль
тэта, дзе размешчаны
выдатна
абсталяваныя
лабараторьп,
аб
тым, што навукова-даследчую 1 педагапчную работу на факультэце
узначальваюць 11 вучоных вышэйшага рангу—прафесарау, аб тым,
што за паутарагадовы справаздачны перыяд абаронена 4, падрыхтавана да абароны 3 I знаходзяцца
у стадьп афармлення 3 дысертацьй, што за гэты ж час был! апублжаваны або прыняты да друку
38 артыкулау супрацоунжау фпзфака, што 24 пасланцы факультэта
выступали з дакладам1 на усесаюзных канферэнцыях.
нарэшце,
што летась на рэспублжансюм аглядзе 16 студэнцшх работ быш
аднесены да вышэйшых катэгорый.
Адз1нае, за што варта папракнуць дакладчыка, гэта за тое, што
ён не раскрыу, якую ролю у
ажыццяуленш гэтых спрау, вял|К1Х \ малых, адыграл! партарган1зацыя, камушеты. А IX на ф акуль
тэце нямала — 119 чалавек.
I усё ж самае балючае месца
на ф 1зфаку. яно ж 1 самае адказнае, вучэбна-выхаваучая работа са
студэнтамь Слоу няма — гэта
«цяжю» факультэт. А ле да якога
ж часу па акадэм1чнай паспяховасц! ён будзе цягнуцца у хвасце ва
угпверс1тэце? Тыя зрух!, што адбьыпея у гэтых аднос!нах, гпкога
не павшны заспаконваць. У летнюю
сес1ю 67 працэнтау студэнтау атрымалд добрыя \ выдатныя адзнакч — гэта на 18 працэнтау болей,
чым у 1962763 навучальным годзе.
Можна быА'о б парадавацца настушушаму пералому, кал! б у табёл1

факультэта
не аказауся
151
«неуд».
Па словах дакладчыка, партарганізацьін разам з дэканатам зрабілі усё магчымае,
каб
пакончыць з двоечнай хваробай. «Регу
лярна праводзіліся гутаркі са старастамі, камсоргамі і партгрупоргамі гіа пытаннях паспяховасці і
дьгсцьіпліньї, быу наладжаны кантроль за
наведваннем заняткау.
П рактыкавалася заахвочванне лепшых студэнтау і пакаранне нядбайных, аж да выключэння з універсітзта». Гэта не пустая пагроза. Сапрауды, за адзін
толькі
год за акадзмічную непаспяховасць і парушз'нні вучэбнай дысцьіпліньї з дзён-нага і вячэрняга
аддзяленняу факультэта был і выключаны 26 чалавек.
Гав. Халімановіч бачыць корань
зла у недасканалай сістзме адбору
абітурьіентау і у няуменні паступіушьіх адразу ж актыуна уключыцца у самастойную работу. Дапусцім, што гэта так. Але хто
праводзіць адбор будучых фізікау
(і не толькі на прыёмных экзаме
нах, а непаерэдна у школах, на
алімпіядах, у школе юных фізі
кау), хто павінен дапамагчы студэнтам уцягнуцца у вучобу?^ Гэтыя пьітанні дакладчык абыйшоу.
Н а І Х адказалі вьіступіушьія у
спрэчках камуністьі т. т. Піскуноу,
Хауратовіч, Зяцькоу, Валадзько,
Некрашзвіч і іншьія.
Вьіявілася. што партбюро недастаткова змагалася за ав ангард
ную ролю камуністау у вучобе.
Некаторыя камуністьі — Марцінчык і Красько (5 курс), Турбан і
Кар.мановіч (4 курс) і іншьія — з
сесіі у сесію атрымоуваюць нездавальняючыя ацзнкі, а сур’ёзна
заняцца
гзт-Ьімі таварьішамі у
партбюро і дэканата не знайшлося
часу. Строга гаворачы, работа з

м аладым 1 камушст'ам1 на ф1зфаку
у значнай ступегй пушчана на
самацёк. 1м не даюць даручэнняу,
на сходах яны ад.моучваюцца.
Партбюро
недастаткова
уваг1
удзяляла I падрыхтоуцы да уступленпя у партыю лепшых сту
дэнтау !авыкладчыкау. Не выпадкова ж за тры гады у рады КПСС
на факультэце уступ 1л 1 тольк1 тры
чалавек!.
Слаба партбюро шравала
ра 
ботай камсамольскай аргашзацьп,
якая за апошн1 час увогуле перастала дапамагаць дэканату у барацьбе за павышэнне поспяховасЦ1
студэнтау. Дэкан факультэта I. П.
Зяцькоу прама заяв1у, што сакратара 1 членау к'аштэта камсамола ф1зфака не бачыць месяцам!.
З ’яуляюцца яяы толы<1 у рол 1 хаданш'кау, каб выпрасщь стыпендьпо чарговаму «актыв1сту».
Адсутнасць цеснага кантакта у
рабоце партыйнай 1 камсамольскай
аргагпзацый пацягнула за сабой
I шэраг прагалау у выхаваучай
рабоце. На факультэце установ
лены ганебны рэкорд: за год дванаццаць студэнтау был1 затрыманы м 1л 1цыяй за парушэнн 1 грамадскага парадку.
Хочацца думаць, што сур’ёзная
размова, што адбылася на сходзе,
не пройдзе дарэмна. У прынятым
рашэнн1 сход нацэл 1у уноу абранае бюро на пераадольванне адзначаных недахопау, на карэннае
паляпшэнне вучэбна-выхаваучай I
камсамольскай работы.
У склад бюро у в а й п ш А. Н. К.азарын (сакратар), I. Р. Некрашэв1ч, I. П. Зяцькоу, А. М. М1хайлау, Е. А. Шскуноу, Э. М. Шшлеуск1, I. К. С1н!шчук, Е. 1. Розша,
Г1. Л. С ала у, Н. Н. Хауратов!ч,
I. А. Кабак.
В. БАРКАН.
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пускаць гакія ж трактары, мець такую ж
жывёлу, як у вас, нашы дзеці будуць апрануты так ж а прыгожа, як і вашы,— так закончыу сваё выступление Майкл.
Безум оуна, за некалькі дзён немагчыма
было адказаць на усе запраш зниі, якія паступілі ад камсамольскіх арганізацьій прамысловых
прадпрыемствау,
навучальных
устаноу, калгасау і саугасау рзспублікі. Во
вельмі многа было
ж адаю чы х выказаць
непаерэдна делегатам свае думкі аб пытакнях, шго абмяркоуваліся на юнацкай асам 
блеї, выказаць сваю падтрымку ідзям дэм акрагычнага м аладзёж нага руху. Ды гэта,
бадай, і немагчымая рэч — пачуць адначасова думкі і разваж анні соцень тысяч усхваляваных юнакоу і дзяучат.
Але пульс нашага жыцця. наша нястрымнае наступление у будаукіцтве новага
грамадсгва, актыуны удзел м оладзі у гэтай
стваральнай працы, безум оуна, змаглі адчуць дэлагагы ф орума, госці беларускай
м оладзі. Шматлікія сустрэчы, спрзчкі, гу
таркі бьілі хвалюючьімі
доказам і брагэрскіх пачуццяу савецкіх юнакоу і дзяучат да
прадстаунікоу змагаючайся
м оладзі усіх
кантынентау.
І. СЯРГЕЕУ,
аспірант кафедры гісторьй КПСС,
член ЦК ЛКСМ Б.

..............
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На будоулі у гарах Вялікай Кабіліі (Алжьір) працуе група са
вецкіх студзнтау, у тим ліку дзесяць чалавек з БПІ. Паглядзіце, як
сваж ліва слухаюць арабн тлумаійнні Косці Дзрлю ка аб рабоце з
нівелірам.
Фота студента адд з. журналістьткі
Віталія Л У Ц ЗН К І.

100-годдзш і Інтзрнацьіянзла прысвячаецца
Як і увесь савецкі народ, грамадскасць
нашага
універсітзта
шырока
адзначы ла
100-годдзе
Першага Інтзрнацьіянала. У многіх акадзмічньїх групах, на курсах
і факультетах бьілі праведзены гу
таркі і лекцьіі, прысвечаныя знамянальнай даце. Многія вьжладчыкі і студэнты вьіяздж алі на прадпрыемствы горада з чытаннем лекцый і д ак л адау аб сусветна-гістарычным значенні І Інтернацьіяна-

ла, аб яго заснавальніках К- М ар
ксу і Ф. Энгельсу.
25 верасня ва універсітзце а д 
былася павуковая канферэнцыя,
прысвечаная 100-годдзю І Інтернацыянала. З дакладам і вьіетупілі
доктар гістарьічньїх навук Л . М.
Шнеерсон («Заснаванне і дзейнасць І Інтзрнацьіянала») і дацзнт М. Р. Круцько
(«Сучасны
камуністьічньї рух — наследнік і
прадауж альнік традыцый 1 Інтзр
нацьіянала»).

Вучоба началася
К аля васьмісот камуністау і беснартыйных супрацоунікау нашага
універсітзта вьїказалі жаданне займ ацца у сетцы партыйнай асветы.
Д л я іх створана 20 тэарэтычных семінарау і 21 палітшкола. У чацвер адбьіліся перш ыя заняткі. Яны бьілі прысвечаны тэме «Характар
наш ай зпохі і генеральная лін ія сусветнага комуністычнага руху».

Партгрупа—цэнтр вы хаваучай работы
Р азмову аб партеходзе на гістфаку мы начнём з выступленняу.
іх было дзесяць, што само па сабе
паказальна. Але галоунае у іншым, у тым, што камуністьі и с т 
фака паставілі шэраг прынцыповых пытанняу, якія маюць значен
ие для усёй партарганізацьіі уні
версітзта.
П а-перш ае, гзта аб рабоце партгруп. На гістфаку яны маюцца на
усіх курсах. Яны иакапілі немалы
вопыт у вьіхаванні студзн тау, у
барацьбе за паспяховасць, за дысцьіпліну. Многія камупістьі
штодзённ а паказваюць асабістьі при
клад у адиосінах да вучобы, да

выканання грамадскага аоавязку.
Гэта дае добрыя вышкГ
Але, як адзначал! \ дак л ад
чык — нам. сакратара партбюро
Б. А. Мельцэр, ! выступ!ушыя у
спрэчках т.т. Гарбуноу, Савачк1н,
Арцямкоу 1 шшыя, яшчэ не усе
партгрупы стал1 цэнтрам
выха
ваучай работы. Гэта асабл1ва датычыцца да цяпераш шх другога !
чацвёртага курсау. У м1нулым на
вучальным годзе больш палавшы
пропускау лекцый прыпадае
на
першы курс. Тут па вышках летняй сес11 восем непаспяваючых. Ц1
ж не вшаватая у гэтым партгру
па?!

На чацвёртым і некаторых ін
ш их курсах партгрупы не надаюць належ най увагі індьівідуальнай рабоце са студзитам і. Ды і
патрабавальнасць д а сябе у некагорых камуністау слабая.
На ж аль, і на іншьіх факульте
тах, як паказваюць справаздачнавыбарчыя сходы , партыйныя бюро
мала узагі кадаюць ролі парггруп.
Гэта трэба улічьіць у
бягучым
найучальным годзе.
П а-другое, у ж о некалькі гадоу
студзнтьі-гісторьікі узнімаюць пы
танне аб творчьіх паездках па гістарычных мясцінах, у першую
чаргу Беларусі. Але д а іх голасу
не прыслухоуваюцца. I атрымоу-

ваецца, што выпускнш ід зе працаваць у школу, за пяць гадоу так
і не пабыушы у Брэсцкай крэпасці. у
старажытных
гарадах
і г. д.
Гісторьікі гаварьілі, што і ка
іншьіх ф акультзтах не заусёды выкарыстоуваюцца
розныя
формы
падрьіхтоукі кваліфікаваньїх спецьіяпістау — сустрэчы з вядомьімі
лю дзьмі, зкскурсіі і г. д.
Актыуна прайшоу справаздачнавыбарчы сход камуністау-гісторьікау. Ён паслужыць
дасягненню
новых поспехау.
М.

РЭГ1СТАНАУ

Рзспубліканскі
студзнцкіх работ
15 кастрьічніка пачынаецца чарговы агляд студзнцкіх навуковых
работ вышэйшых
навучальных
устаноу рзспублікі. Студзнты на-

Выдатна,
Анатоль!
У Мінску адбылося м аладзёж нае першынство краіньї па класічкай барацьбе у чатырох вагавых
катэгорыях. Спаборнічалі
барцы
ва узросце д а 22 гадоу. Адзінь! з
беларускіх спартсменау выйшау у
фінал і заваявау звание чэмшёна
краіньї у сярэдняй вагавой катзгорьй. Гэта Анатоль Антаневіч —
аспірант кафедры дыферэнцыяльных урауненняу універсітзта. Вынік яго сустрэчы з грузінам Амары Б ліадзе быу у пэунай ступені
нечаканасцю. Усе сустрэчы да фінала майстар спорту А.
Бліадзе
л р аводзіу з вялікай перавагай і
лёгка перамагау сваіх супернікау.
Але фінальная сустрэча з Антаневічам закончылася перамогай беларускага сярздневагавіка, які і
заняу першае месца. Анатоль трэніруецца пад кірауніцтвам заслуж анага трэнера СССР, засл уж анага майстра спорту М. Мірскага.

СУСТРЭЧА
З ПІСЬМЕННІКАМІ
М ногія студэнты ф ілалагічнага
і ін ш и х факультэтау пабьівалі на
сустрэчы з пісьменнікамі М асквы,
Беларусі, якая адбы лася нядауна
у сікруговьш Д ом е афіцзраі).
На вечары іш ла разм ова аб но
вы х мастацкіх творах, аб жаладым буд аун іку камунізма, наш им
сучасніку на старонках маскоускіх і беларускіх часопісау. П ерад
прьісутнимі вист упілі Вадзім Каж зунікау, В асіль Бы кау. Н а веча
ры майстри мастацкага слова -гартысты Белдзярж ф ілармоніі ч и талі урьіукі з творау беларускіх
пісьм еннікау, верш и
беларускіх
пазтаі).

В Е Р Ш Э. З У Б Р Ы Ц К А Г А —
НА У К Р А І Н С К А Й МОВ Е
Нам приєм на паведам іць, што
верш наш ага студэнта Э дуарда
Зубры цкага «Чорнае мора», які мы
у свой час н а д рукавалі у газеце
«Беларускі універсітзт»,
вельмі
спадабауся у А дзскім інжьінерна-будаунічим інституце. Н ядауна
іиматтиражная газета гзтага інстытута «Кадри будовам » надрукавала гзти верш у перакладзе на
украінскую мову. П ераклад зрабіу
студэнт Г. Д и м .

Гэта яш чэ адно летняе фота вы клад чы ка , біялагічнага факультэта
В. Януш эускага. Зроб лена яно у
час адпачы нку пасля практикі бы
лы х перш акурснікау, ц я п е р . сту
дэнтау 2-га курса біяфака.

шага універсітзта актыуна вядуць
павуковую
работу, з ’яуляюцца
удзельнікамі усіх аглядау. У мі
ну лым навучальным годзе ад уні
версітзта было прадстаулена
на
агляд 139 работ. Больш палавіньї
з іх атрьімалі І і II катзгорьіі.
Саветам студзнцкага навуковага
гаварыства факультэтау,
камсамольскім арганізацьіям, дэканатам
і кафедрам трэба у апошнія дні
перад аглядам асабліва уважліва
і сур’ёзна аднесціся да афармлення і здачы работ на агляд. Неабходна шырэй разгарнуць адбор
якасных работ сярод студзнтау
вячэрняга і завочнага навучання.
Кожны студэнт, які займаецца навуковай работай, павінен удзельнічаць у рзспубліканскім аглядзе
навуковых работ!
Цэнтральны савет сту
дзнцкага навуковага таварьісгва
універсітзта.

Фотазціод М. КРАСУЦКАГА.

Перад выхадам на сцзну

Увага: наш дзесяты факультэт
15 кастрьічніка пачынаецца д р у 
гі год заняткау
на факультэце
грамадскіх прафесій. У гэты дзень
ад буд уц ц а першыя лекцьіі на аддзяленнях: рзжьісйрскім, хармайсгарскім,
кінаф отаам атарау, еакальным, харзаграфічньїм, лектірскага майстзрства, піянерважатьіх,
інструктарау фізічнай культуры і
с у д д зя у па спорту.
На факультэце рыхтуюцца кад
ры кіраунікоу калектывау і гурткоу мастацкай сам адзейнасці. Тер
мін навучання — 2 —3 гады. За-

Праграма хармайстарскага аддзялення, якое рыхтуе кіраунікоу
харавых калектывау, складаецца з
такіх раздзел ау: харавы клас, музычная грамата: сальф едж ы о, асновы гармоніі, музычная літаратура, асновы дырыжыравання, ме
тодика работы з хорам і фартэп’яна.
Іншьія аддзяленні нашага
ф а
культэта грамадскіх прафесій таксам а працуюць па вельмі цікавьіх
і змястоуны х праграмах, якія разлічаиьі на 540 вучэбных гадзін.

нятю праводзяцца увечары двоичы у тыдзень па дзве гадзшы. У
якасщ выкладчыкау на факультэ
це працуюць к в ал ^ к ав ан ы я спецыялшты.
На рэжысёрсш м аддзяленнь як!
рыхтуе ш рауш коу драматичных
калектывау, выкладае народная
артыстка БССР О. В. Галша. Тут
на працягу трох гадоу вывучаюцца асновы рэжысуры, асновы майстэрства акцёра, афармленне спек
такля, сцэшчны рух, грым, мастацкае слова \ шш.

На факультэт грамадскіх
пра
фесій прымаюцца студэнты
уні
версітзта. П еравага аддаец ца студэнтам 1-х і 2-х курсау.
Пры заканчзнні навучання слухачы здаю ць экзамены і атрымоуваюць дыпломы аб прьісваенні адпаведнай прафесіі.
Калі ласка, таварышы студэнты,
на наш факультэт!
А. КАЖУШ КОУ,
кан дидат гістарьічньїх навук, дэкан факультэта грамадскіх праф е
сій.

Слова перш акрнінам і а і першакурсніках
Ганаровая
увнагарйда
М іхаіл
Ціва — першакурснік
філфака. Зусім нядауна зняу ён
пм насцёрку
і армейскія боты.
З першых ж а дзён
ён горача
уключыуся у кіпучае студэнцкае
жыццё.
У М іхаіла свой, асаблівьі старт.
Пачауся ён яшчэ там, у вайсковым падраздзяленн і.
М іхаіл —
адзін з многіх, хто на справе падтрымау пачын ленінскай эстафеты.
Камітзт
камсамола, які узначальвау камуніст
М іхаіл
Ціва,
вёу барацьбу за датзрм ін овае выкананне сацьіялістьічньїх абавязацельствау. П адводзячы вьінікі эс
тафеты, прыемна было адзначыць,
што воіньї падраздзялення, д зе
служ ы у М іхаіл, занялі адно з вядучы х месц у сацьіялістьічньїм
спаборніцтве у гонар 40-годдзя з
дня прысваення камсамолу
імя
Л еніна.
Н ядауна у яго жьіцці адбылася
значная п ад зея . М іхаіл атрымау

чаюцца
агульиападрыхтоучыя
предметы... У нас уж о было пасяджэнне
бюро,
абмяркоувалі
план работы... У нас на курсе
толькі дзесяць дзяучат, але хлоп
цы ладабраліся дружныя... У нас
будзе добры калекТыу». ІТіводнага
«я» не п.ачула я ад Светы. Я т а к 
сами веру, што на першым курсе
юрфака будзе дружны,
вясёлы.
добры калектыу. I гэтаму будзе
прысвечана уся праца камсорга
Светы Джэмядзюк.

высокую узнагароду — Грамату
ЦК ВЛКСМ , а таварышы па кур
се абралі яго партгрупоргам.
А. ЯРО ХІН .

Знаёмцеся:
Света Джзиядзюи
Я хачу пазнаеміць вас з ком
соргам першага курса юрыдычнага факультэта Светай
Дж эмядзюк. Дагэтуль яна жыла у Бабруйску, працавала, як і яе бацька,
на Бабруйскім машьінабудаунічьім
заводзе імя У. І. Леніна.
Света актыуна удзельнічала у
грамадскім жьіцці завода: была
салісткай
эстраднага аркестра,
з ’яулялася
членам таварысцкага
суда. Там жа, на заводзе, стала
кандидатам у члены партий
І вось ажьіццявілася яе дауняя
мара: яна паступіла ва упіверсітэт. Таварышы абралі яе сваім
камсамольскім важаком.
«У нас цяпер пакуль што выву-

Т Ы Д З Е Н Ь

У

с.

куры льчы к,
студэнтка 4 курса
вяч. ад д з. журналістьїкі.

Дзякуй Вам,
Галіна Іванауна!
Г а ліна Іванауна П апова—урачстаматолаг. Яе ведаю ць многія
студэнты нашага
універсітзта,
асабліва тыя, хто п р и х о д зіу да яе,
каб пазбавіцца ад зубнога болю.
П оунасцю давяраеш ся умелы м р у 
кам Галіньї Іванаун и. П раходзяць
мінути карпатлівай работы. Усё

гатова! Потым i забудзеш ся, я /ci
зуб бы у балючы.
Вял'1кае Вам д зякуй, Галш а Iea .
науна, за В аш у добрую працу,
сщ плию працу урана!
Г. КА РА Б IЦ К /,
студэнт 1 курса аддз.
журналштьнН.

Сяргей З А К О Н Н 1 К А У
(I курс

аддз. беларускай
I лпарат урй)

мовы

Родныя дал\
Тут усё, звычайнае, простае—
Неба сшяе, у кветках луп,
I рабш ак танклявыя посташ,
У асеншм тумане стап.
Д а р а п я , родныя да.щ —
Пры дарозе чатыры сасны,
Д зе мне годы зязкда кувалд
Навявал1 бярозк! сны.
Не забыцца на ц1х1я гон1.
На цябе, край дз1восных чар.
З а б 1раю у сэрца сягоння
Неабдымны, як песня, абшар.

Д У Б А В І К А Х

Мы прыехал1 у калгас «Бальшав!к» М1нскага раёна у поудзень.
Машыны спын!л1ся ля праулення
калгаса.
— Другакурсн1к1
аддзялення
журнал1стык1? —перапытвае старшыня. — У якую брыгаду ж адаеце?
Усе, як адзш , заяв1л1:
— У Д убавш !
У гэтай вёсцы у ж о быль Летась.
Тут у нас ёсць свае сябры, знаёмыя.
Адз1ны чалавек, як1 сустрэу нас
не вельм! вясёлым поз!ркам, —
вартаун1к у калгасным садзе. Як
толыа мы прыехал!, ён у першую
чаргу паказау нам сваю грозную
дубальтоуку.
— Соллю луш ць буду, — суро
ва папярэдз1у ён.
А вясковыя хлапчук1
шэптам
расказал!, што гэтая стрэльба зус1м не страляе.
Размясц1л1ся па хатах. Першыя
турботы — аргаш заваць харчаван-

не. Валодзя
Александровіч згад зіуся быць поварам.
— Галодньїмі не будзец е ніколі, — заявіу ён, — Гэта вам не у
інтзрнаце перад стыпендыяй, —
д а д а у ён ж артам.
А на другі дзень — у поле. Ра
бота ід зе зл адж ан а, д р уж н а. Адразу выдзяляюцца нашы ударнікі. Гэта тры Мікольї—Д р о зд , Ваурух, Ермакоу. Не адстаю ць ад іх
Віктар Леганькоу, Валянцін ГлаТ^ышау, Анатоль Ц іханавец і іншыя. Адна за адной адпрауляю цца з поля фурманкі з адборнай
бульбай. У радж ай вельмі багаты.
— Д аун о такого не было, — каж а брьігадзір.
Увечары ходзім у кіно. За дваццаць капеек мож на паглядзець
а ж д з а фільми. Для
студэнта
гэта здорава.
Часам адпрауляемся у суседнія
вйскі Высокае. Ізбіцкае, Усцяж.
А сабліва часта заглядваем у Із
біцкае. Там працуюць трэцякурс-

нікі з аддзялення беларускай мовы
і літаратурьі. Разам з імі р и хтуем 
ся даць канцэрт мастацкай сам а
дзейнасці у калгасным клубе. Яш
чэ толькі рэпетыцьй, а чариакосую
прыгажуню Олечку Карабань, на
шу баяністку, ведаюць усе ад малога д а вялікага. Хлопцы вакол
яе так і круцяцца. А Олечка не
приступная, як тая царэуна...
Д зен ь за днём праходзілі пра
цоуныя будні. Кожны з іх застанецца у нашай памяці якім небудзь здарэннем, вясёлым і ціка
вим. Так яно і паві.чна быць у
лю дзей маладых. Тым больш, калі
лю дзі гэгыя — студэнты.
Акдрэй Ю Д Ч Ы Ц .
Рэдактар

М.

Ю СЬКА.
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