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И Р Ы  В  ВТ АН Н Е  В А М ,  
ПАСЛАНЦЫ ГЕРА1ЧНДЙ КУБЫ!

Далёкая гера1чная Куба, ri вецер развявае сцяп на ды сустракаць сёння вас, па- 
зялёны вострау свабоды у франтоне вакзала. Нейюя сланцау далёкай Кубы, на 
Карыбсшм моры! Мы лавы неперадаваемыя мшуты ча- гасцшнай беларускай зям- 

л1 вестк1 аб цяжкай бараць- кання. I вось з-за паварота л1 i працягнуць вам шчырыя 
бе народа у тарах Сьерл паказваецца поезд i, абдау- сяброусюя руке Нашы сэр- 
Маэстра. Д а нас даляцел1 шы сабраушыхся клубам! цы заусёды адкрыты для 
адгалосш баёу у зал1ве Ка- белай пары, спыняецца. 3 д а р а п х  сяброу! 
чынас, кал[ банды наемных вагона выходзяць смугля- Ад iMH моладз1 М1нска 
забойцау узнял1 руку на выя юнаке Яны радасна ус- маладых пасланцау repain- 
свабоду Кубы. Народ пера- Mixarouna. Студэнты падно- нага вострава свабоды па- 
мог, бо на яго баку прауда сядь маладым кубшцам жы- вш ш авау  сакратар гаркома 
i падтрымка yc ix  сумлен- выя кветке Чуваць вокл1чы: камсамола Тадэуш Сенюць. 
ных людзей. «ЕНва Куба!», апладысмен- Горача сустрэл 1 студэнты

Куба будуе новае жыццё. ты... выступление прадстаунжа
А для гэтага ёй патрэоны На пероне вакзала ад- Моладз1 Кмбы Агтчбп Ап.-, 
спецыялкты -  шжынеры, быуся мГтынг, як! адкрыу ф ° Ясо

механ!затары, будаунш , прарэктар БДУ iMH МЧынг закончаны У 
Мнопя з ix вучацца у на- у. I. Лешна Аляксандр СВЯТле пражэктарау ккрац- 
шай KpaiHe. Якаулев1ч Малышау. ца HjTKj дажджу, але наст-

... Панядзелак, 27 Л1 стапа- Усхвалявана прагучэла рой ва ycix бадзёры, пры- 
да. Поезд прыбудзе яшчэ выступление студэнтк! фша- узняты, святочны. Гучаць 
праз гадзшу, але перон Лаг!чнага факультэта Л ш  словы, я т я  кожны сёння ра- 
ужо запоушл 1 сотн1 мшчан. Сллкшай. зумее без перакладчыка:
Асаблша многа тут студэн- —у се нашы студэнты,— — BiBa Куба!
тау ушверсггэта. Мы з асаб- сказала яна>— бесконца pa- — BiBa Куба лiбрэ! 
л1вым хваляваннем чакаем

й р£Й Студэнты БДУ рады прыняць вас
чыцца побач з намд у сваю сям‘ю, дapaгiя сябры!

• М арасщ ь дожджык, i ту- J  ®

К АМС А М и л  Ь С К /  
сход III курса матэ- 
матычнага факультэ

та праходз1у вельм1 бурна. Мо- 
ладзь абмяркоувала надзённыя 
пытанш: «Аб дысцыплше, пас- 
пяховасщ i адноЛнах да гра- 
мадскай работы». Xi6a ж  мож 
но застацца абыякавым, калi 
размова 1дзе аб тым, што хва- 
люе кожнага? Вядома, не. Та- 
му i не дз1ва, што выступау на 
гэтым сходзе амаль кожны.

Асабл'ша дасталося Яугену 
Калашшкаву. Таварышы прын- 
цыпова крытыкавал1 яго за  
nponycKi заняткау, за  дрэнную 
паспяховасць.

Студэнткам Першыц i Хо- 
равай давялося пачырванець, 
бо ix крытыкавал1 за  дрэнную 
дысцыплшу. Ш мат хто з  камса- 
мольцау апускау вочы i адчу- 
вау, як загараюцца кончьш ву- 
шэй—крытыка была моцнай i 
калючай.

У тым, што сход атрымауся 
такьм дзейсным, немалая за 
слуга належыць сакратару кам- 
самольскага бюро курса ~Кан- 
станцшу 0Uinoei4iy. Аб iM i хо- 
чацца расказаць.

У 1959 годзе Канстанцш за- 
кончыу Заслаускую сярэднюю 
школу з  сярэбраным медалем i 
адразу ж  nacryniy ва ушвер- 
атэт, Адчувалася добрая пад- 
рыхтоука юнака у сярэдняй

школе. 3  першага дня вучобы 
Канстанцш зарэкамендавау сл
ое здольным i актыуным сту
дентам, шчырым i бескарысным 
таварышам. А хутка выявЫася 
i яшчэ адна рыса яго характе
ру—сяброуская дапамога. Яна 
была неабходнай i вельли свое- 
часовай. Пётр Арлюкев1ч прый- 
шоу ва ушверЛтэт з  вытвор- 
часцт Юнак дауно не брауся 
за  падручшк i яму неабходна 
было упарта працаваць. У пер- 
шым семестры Пётр атрымау 
«хвост».

Канстанцш цвёрда рашыу да- 
памагчы таварьииу. I яго праца 
не прапала дарэмна. Уладз1м1р 
Ахрамейка, M ixaU Арцёмчык i 
шшыя таксама шныра дзяку- 
юць Канстанцшу за  яго шчы- 
рую дапамогу.

Р азам  з тым Канстанцш  
удзельшчае i у рабоце СНТ. 
Яго праца «Асобныя пункты 
урауненняу ЯкобЬ была дапу- 
шчана да ушверЛтэцкага агля- 
ду i атрымала добрую адзнаку.

Чулы таварыш, спортсмен, 
выдатшк вучобы Канстанцш  
Фшпов1ч карыстаецца заслу- 
жаным аутарытэтам i павагаю  
не толью сярод аднакурсшкау, 
але i на уЛм факультэце.

Э. СМОЛБСК1, 
член рэдкалегп насценгазеты 
«Рашым любую задачу».

Фота Л. КУЗЬМ Щ КАГА.

i Д 3 Е
—Ш мат добрых студэнтау у 

нашай трупе,—гаворыць нам 
выкладчык r icT opbii КПСС M i- 
к1та Ермалаев1ч Гракау.— Вось, 
напрыклад, студэнтк1 Дычкоу- 
ская, Маркев1ч, Маплянец, Ка- 
рунова, Асшчык. 3 душой, што 
называецца, адносяцца да спра
вы...

У б!ёлагау другога курса па- 
чауся семшар. Тэма: «Барацьба 
Камушстычнай партьн за  ажыц- 
цяуленне лен1нскага плана са- 
цыял1стычнай 1ндустрыял1зацьй 
кра1ны».

Па пытанню аб прынцыпо- 
вых адрозненнях сацыялютыч- 
най шдустрыял1зацьй ад кап1та- 
лДтычнай вытворчасц1 выступа- 
ючых знайшлося нямала. Пер- 
шай выступав Нэля Войцш.

У кра1нах кап1тала, гаворыць 
яна, развщцё цяжкай прамыс- 
ловасц1 пачынаецца на базе ужо 
развкай  лёгкай. У нас ж а га- 
лоуная увага удзяляецца раз- 
вщцю цяжкай прамысловасць 
Мэта вытворчасц1 кап1тал1- 
стау—нажыва, наша мэта— 
хутчэй пабудаваць камун1зм.

Нэля кожны довад характа- 
рызуе канкрэтным! прыкла-

Выступае Мая М аркев1'ч
дам1.

Таня Маг1лянец зауваж ае, 
што пытанне асветлена не да 
канца. Яна грунтоуна расказ- 
вае аб планавым разв1цц1 са- 
цыял1стычнай прамысловасц1, 
аб росце супярэчнасцей у Kpai- 
нах кашталштычнай Лстэмы.

Аб разв1цц! сацыялктычнай 
шдустрьп у першыя гады са- 
вецкай улады, аб цяжкасцях 
шдустрыял1зацьй павшна была 
расказаць Валя Мыцько. Але

яна гэтага пытання добра не 
ведала. Больш змястоуна ас- 
вятляе пытанне Таня АЛпчык. 
Яна гаворыць аб шзюм тэхн1ч- 
ным узроун1 вытворчасц1 i ад- 
сталасц! царскай Pacii, аб ад- 
сутнасц1 у народнай гаспадар- 
цы квал1ф1каваных рабочых, iH- 
жынерау, тэхн1кау, аб злоужы- 
ваннях буржуазных «спяцоу».

—Дзякуючы правг'льнай i па- 
слядоунай лшп парты! у той час 
был1 разбНы антыпартыйныя 
фракцыйныя групоую апазщыя- 
нерау,—гаворыць Мая Марке- 
в1ч. Яна звязвае свой адказ з 
сучаснасцю i гаворыць аб р аз
громе антыпаргыйнай групы 
фракцыянерау Молатава, Ма
ленкова, Каганов!ча i 1'ншых, 
як!я высту п!л1 супраць гене- 
ральнай л!нй Камунштычнай 
naprbii.

MiKiTa Ермалаев1ч зауваж ае, 
што адказ няпоукы. Дапауня- 
юць Л4аю Маркев1ч Ала Вшар 
i Нэля Войш'к.

Празвшеу званок, але размо
ва працягваецца на калщоры. 
Дзяучаты, хлопцау няма у тру
пе, абступ1лг М Ы ту Ермалаев1- 
ча Гракава, npaciai даць адка- 
зы на хвалюючыя пытанш, вы- 
казвал1 свае думкк

Так прайшоу сем1нар па ri- 
сторьп КПСС у адной з груп 
другога курса б1яфака. Прай
шоу ён жыва, цжава, у дзела- 
вой абстаноуцы. П. ЕЛЕЦ,

Разгледжаны важныя пытанн1
24 л1стапада адбылося пасяджэнне Вучонага Савета, на яшм 

абмеркаваны важнейшыя пытанн1, што стаяць п ерад калектывам 
ун1верс1тэта.

3 дакладам «Аб вывучэнн1 матэрыялау XXII з ’езда КПСС» высту- 
niy прарэктар па вучэбнай рабоце А. Я. Малышау.

Вучоны Савет зацвердз!у план навукова-даследчых работ на на- 
ступны год па кафедральнай тэматыцы. Даклад па гэтаму пытан
ню 3pa6iy прарэктар па навуковай рабоце Г. А. Павецьеу.

Юб !лей св ят ку ем  у р а ч ы ст а
1дуць апошн1я падрыхтаванн1 

да святкавання 40-годдзя ста- 
рэйшай навучальнай установы 
рэспублж1.

Цшавым! i змястоуным! бу- 
дуць выступлени! гурткоу мас- 
тацкай самадзейнасцк Аркестр 
народных 1нструментау, танце
вальны гурток, харавая капа
ла, эстрадны аркестр уш вера-  
тэта выступяць з вялш м ! раз- 
настайным1 рэпертуарам1 на ве- 
чарах адпачынку. Урачысты ве- 
чар—канцэрт рыхтуюць сту
дэнты ф1з!чнага факультэта, 
дзе нядауна створаны ансамбль 
necHi i танца. Юруе ансамблем

студэнт трэцяга курса 1ван 
Грыб.

На ф)лфаку у праграму кан- 
цэрта уключан вялж! сатырыч- 
ны аддзел, зместам якога з ’яу- 
ляюцца розныя баю студэнц- 
кага жыцця. Аб ricropbii б!яла- 
пчнага факультэта раскажа  
стэнд, як1 рыхтуюць студэнты 
б!яфака.

На х1м1чным факультэце хут
ка адбудзецца пасяджэнне ву
чонага савета, дзе выступяць 
акадэмж Ярмоленка i выхава- 
нец ун1верс1тэта дэкан х1мфака 
Шшчанка.

Альб1н МАКАРЭВ1Ч. ДыскуФя працягваецца i на кал!доры.

Знаёмцеся: Канстанщн Фшпсшч

а

Пралетаръй yeix краш , яднайцеся!
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X X I прафсаюзная канферэнцыя
У нядзелю адбылася чарго- 

вая  прафсаюзная канферэнцыя. 
Прасторную аудыторыю у б1я-

корпусе запоунШ  лепшыя сту
денты i прафсаюзныя активи
сты ycix факультэтау. Перад

прысутнылй выстушу старшыня 
прафсаюзнага калитэта ушвер
Дтэта А. Цалко.

Нашы важнейшыя задачу
—У праграме партьй адзначаец- 

ца, што у час разгорнутага будау- 
нщтва камушзма значна павы- 
шаецца роля профсоюза/), як шко
лы шраунщтва, гаспадарання. 
школы камушзма. У сувяз! з гэ- 
тым перад нашай прафсаюзнай 
аргашзацыяй паустае рад новых 
задач , . звязаных з  падрыхтоукай 
высокаквал/фшаваных спецыялЕ 
стау для народнай гаспадарш, — 
гаворыць дакладчык.

Далей ён гаворыць, што прай- 
шоушы час прафсаюзная аргаш за- 
цыя ушверДтэта ш равалася рашэн- 
ням-i партийной аргашзацьи, рэк- 
тарата, вышэйстаячых профсоюз
ных органа Cj i рашэнняли XX 
прафсаюзнай канферэнцьи. 3  чым 
ж а мы падышл1 да сённяшняй 
канферэнцьи?

Вы нш  летняй экзаменацыйнай 
cecii даюць магчымасць зрабщь 
вывад, што веданне праграмнага 
матэрыялу nambiMi студэнтам1 
стала больш глыбошм, трывалым. 
Дзесятш наших студэнтау з  года 
у год сумяшчаюць выдатную ву- 
чобу з актыунай грамадскай рабо
тай. Гэта М акарэв1ч, Атрошчанка 
(гж тфак), Стрыжэв1ч, Красней 
(ф и ф ак ), Пазняк, Марук (мат- 
ф ак), Пятров1ч, Рылюк (геафак) / 
мног1я шшыя. Але тыя nocnexi, 
як1я мы маем, не даюць нам пра
ва супакойвацца. ё с ц ь  студэнты, 
як1я атрымл1ваюць нездавальняю- 
чыя адзнаш, парушаюць вучэбную 
дысцыплшу.

Вопыт паказвае, што ij тых гру- 
пах, дзе маецца згуртаваны ка- 
лектыу, дзе добра працуе праф
саюзная аргаш зацыя, дзе питан
иям вучобы удзяляецца пауся- 
дзённая увага, дзе бязлпасны да 
парушальшкау дысцыплшы, там i 
паспяховасць добрая i грамадскае 
жыццё б’е ключом. Гэта—першая 
група трэцяга курса юрфака (проф
орг Д зш кш а), чацвёрты курс 
геофака (прафорг Пракаповьч).

Вядома, што больш за усе не- 
здавальняючых адзнак на y cix  ф а
культетах прыпадае на долю пер- 
шых i d p y zix  курсау. Таму на 
y cix  факультетах 6 b u i  праведзены 
вечары сустрэч першакурсшкау са 
старшакурсшкалй, на як1х лепшыя 
студэнты i выкладчыш pacKaeaAi 
аб правыьнай аргашзацьи рабоча- 
га дня, адпачынку. Вучэбна-наву- 
ковай кaмiciяй перад з1мовай i 
летняй cecinM i бым аргашзаваны  
кансультацыйныл пункты.

Дрэнна абстаяць справы з на- 
ведваннем лекций, i першае мес- 
ца займае ф иф ак, дзе 590 сту
дэнтау прапусцШ  9100 вучэбных 
гадзш . АкадэмОшыя KaMicii в ям  
барацьбу з  пропускамi, налад- 
жваючы перыядычныя n p a e e p x i  
але гэтага аказалася недастатко- 
ва.

Трэба адзначыць, што вучэбныя 
планы маюць патрэбу удасканаль- 
вання. Трэба пазбегнуць перагруз-

Ki студэнтау. Кал1 на тыдш бы
вав 40—44 гадзшы заняткау, то 
гэта ужо ненормальная з ’ява. Уво- 
дзяцца новыя предметы, ка асоб- 
ныя дысцыплшы павял1чваецца 
колькасць гадзш , а выкладчыкйня- 
рэдка не перабудоуваюць сваю р а
боту. Н а самастойныя заняты ча
су не хапае.

Цяж ка сабе уявщь, што некото
рый студэнты прыродазнаучых ф а
культэтау при выхадзе з ушвер
Дтэта' не могуць грамотна шсаць. 
Трэба ijeecyi на ycix факультетах 
вывучэнне рускай мовы. Будзе гэ
та на перших, щ на anoiunix кур
сах, усё роуна.

Далей выкладчык гаворыць аб 
рабоце СНТ. В а  ушверитэце м а
ецца сорак навуковых гурткоу, 
дзе займаецца 435 студэнтау. Г э
та вельм1 мала. На/исаныя сту- 
дэнтам1 навуковыя работы прад- 
стауляюць арыгшальныя тэарэ- 
тычныя yi эксперыментальныя да- 
следаванш. 3  114 работ, прад- 
стауленых на гарадсш агляд, 8 
атрымал1 першую i 11—другую 
категорию.

З а прайшоушы час болыи yeaei 
было звернута на пытанш выха- 
ваучай i  культурна-масавай рабо
ты. У мшулым годзе працавау  
ушверДтэт культуры, я /d  наведва- 
ла 700 чалавек. У гэтым годзе па- 
чау працаваць кшалекторый. Бы- 
л/ аргаш заваны экскурса у Маск- 
ву, Севастополь, у Брэсцкую крэ- 
пасць i M H oein  1ншыя месцы на
шай крашы. Ш мат было вечароу 
адпачынку, культпаходау, сустрэч 
i гэтак далей. У далейшым гэтым 
мерапрыемствам трэба удзял/ць 
больш yeazi.

Многа было сказана аб фактах 
аморальных паводзш асобных сту
дэнтау, за  што апошшя былi еы- 
ключаны з ушверсНэта. Праф
саюзныя аргашзацьи ф акультету  
павшны naeecyi барацьбу з гэти- 
Mi з ’явалй; трэба даходзщь да 
кожнага студэнта, ведаць, чым 
ён займаецца у вольны час, з к/м 
сябруе.

Н а фарм1раванне поглядау бу- 
дучых спецыялштау асабл1ва 
добра сказваецца си v чшчэнне ву
чобы i працы. У шнулым годзе 
прафсаюзная оргашзацыя зрабы а  
вялшую работу па крацоунаму 
выхаванню студэнтау. За сэты год 
студэнтамт адпрацавана сто тысяч 
гадзш  на будаунщтве галоунага 
корпуса, на будоулях роднага го- 
рада.

Вялгкую дапамогу аказал1 сту
дэнты калгасам у час восеньсшх 
палявых работ, lu i  адпрацавана 
4 ООО працадзён. Акрамя сельгас- 
работ студэнты праводз1л1 знач- 
ную культурна-масавую работу.

У рабоце прафкома питаниям бы
ту студэнтау удзялялася значная 
увага. Але тое, што было зробле- 
на, недастаткова. Становаича у

штэрнатах не усюды аднолькавае. 
На аглядзе-конкурсе штэрнат № 4  
заняу першае месца. Тут добра 
наладжана уборка жылых пакояу, 
кал1дорау, добра наладжана 
дзяжурства при уваходзе у штэр
нат. Студсавет стау сапраудны.п 
гаспадаром. Але ёсць i недахопы. 
Ленпакой не стау месцам адпа
чынку, вучобы студэнтау. Горш  
справы у шшых штэрнатах.

Прыклады аморальных учын- 
кау у штэрнатах гаворыць аб 
тым, што некаторыя выкладчыкi, 
адказныя за  палПыка-выхаваучую  
работу у групах, не ведаюць, як 
«адчынщь» дзверы у штэрнаты. 
Неабходна, каб выкладчыш час- 
цей наведвал1 ceaix студэнтау, 
знаём1л1ся з  ix запатрабаванняли, 
битам. Гэта не тольш дапаможа 
лепей веиц выхаваучую работу а 
кожным студэнтам, але i палеп- 
шыць увесь вучэбны працэс.

3 питанием штэрната непарыу- 
на звязана пытанне назначэння 
стыпендьй. На гжтарычным, геа- 
граф1чным, ф1з1чным факультетах 
гэта справа наладжана добра. 
Стыпендыяльная камМ я ул/чвае 
матэрыяльнае становш ча, удзел 
у грамадсшм жыцщ, паспяховасць 
кожнага студэнта.

Але маюцца выпады, кал1 сти
пендия размяркоуваецца дэканам 
факультэта. I атрымл!ваецца так, 
што студэнт не мае Hi стыпендьй, 
Hi месца у штэрнаце. Так адбыло- 
ся са студэнткай першага курса 
х/мфака Дарашэнка. Трэба, каб и 
далейшым гэтага не атрымл'/ва- 
лася.

Далей дакладчык адзначае, што 
студэнты ушверДтэта добра адпа- 
чьш  у лепшых санаториях Kpai- 
ны, дамах адпачынку. Б ьш  арга
шзаваны турысцка-альпШсцшя 
паходы, паездш за  мяжу; 226 сту
дэнтау адпачывал1 у спартыуна- 
аздарауленчь/м лагеры. Н а гэтыя 
мерапрыемствы са cpodmij проф
союза было адпушчана 3900 руб- 
лёу.

Асобна спыняецца дакладчык на 
рабоце касы узаемадапамог1. Ня- 
дауна у ёй быС/ поуны раьвал р а
боты. Вельм1 многа студэнтау 
з.госна не хочуць плацщь задоу- 
жанасць. Сярод ix Ананьеу, К/ся- 
лёу, Халец/ci (юрфак), Cidapay, 
Зелянкоу (гктф ак), Нкубоуская, 
Ншалайчук (ф1лфак), Мартынен- 
ка \(б1яфак). Неабходна прыняць 
дзейныя меры да гэтых студэн
тау.

У заключение тав. 4. Цалко 
ахарактары завау актыуных праф- 
групоргау i пажадау уноувыбрана- 
му профкому поспехау у рабоце, 
каб вырашыць тыя заданы, яшя 
стаяць перад прафсаюзнай арга
шзацыяй.

Са справаздачньий докладамi 
выстушл1 Лашчышн (аб рабоце 
клуба) i Каршенка (аб  рабоце рэ- 
в1зшнай KaM icii).

З А У В Д Г Ё  Д Э Л Е Г А Т Д У
я СУПРАЦЬ УРАУН1ЛАУК1 НЕАБХОДНА ЗААХВОЧВАННЕ

Трэба прымянщь меру заахвоч- 
вання для удзельшкау мастацкай 
самадзейнасщ, узнагароджваць ix 
граматам 1 i прэм1ям1, пасылаць 
калектывы у розныя гарады, на- 
ладжваць сустрэчы з  рабочы.ш i 
калгасшкамi.

ПАРМОН, член праулення клу
ба.

СПОРТ I  Д О БР Ы  АПЕТЫ Т

Не адзш  раз наведаС) я нашу 
сталовую. Не раз зауваж ау, што 
блюди прыгатаваны вельмi дрэн
на. Але студэнты не звяртаюць на 
гэта yeazi. Больш патрабавальны- 
Mi павшны быць студэнты да якас- 
yi ежы, часцей правяраць работу 
сталовай. Вядома, што добрая 
еж а—гэта выдатная вучоба, доб
ры настрой, моцнае здароуе, а так
сами i в я л т  спорт.

М. Ш ЭИНЕМАН, 
старшыня праулення спортклуба.

ГЕН1И—ГЭТА ПРАДА  
Студэнт павшен атрымаць глы- 

боыя веды ва ушверсНэце. Вы-

Ш мат рознь/х студэнтау зай
маецца ва ушверитэце. Але при 
выхадзе з  яго усе размяркоуваюц- 
ца на работу аднолькава. Ч си- 
праць гэтага. Мэтазгодна пёра- 
няць вопыт Растоускага ушверД
тэта, дзе ёсць працоуная кшжка 
студэнта. У ёй адзначаецца, як 
студэнт удзельшчау у грамадсым, 
жыцц1, yi займауся навуковай р а
ботай, заш сваюцца падзяш i спаг- 
нанш.

СЛА БО Д ЧЫ К, старшыня культ- 
масавай KaMicii.

ПАТРЭБЕН Д ЕС Н Ы  КАНТАКТ

Прафсаюзная аргашзацыя зай
маецца тольш штэрнатам1 i сты- 
пендыяй, а  усю астатнюю работу 
выконвае камсамольская аргаш 
зацыя. Патрэбен цесны контакт 
пам1ж  уДли камШ ямi камсамоль- 
скага i прафсаюзнага калитэта. Я 
прапаную складаць планы работы 
сумесна.
А. СТРЫ Ж ЭВ1Ч, сакратар кам- 

самольскай аргашзацьи ф/лфака.

кладчыш могуць тольш паказаць 
галоуныя шляхi у навуку, астат- 
няе залежыць ад студэнтау. Сту
дэнт павшен навучыцца рпцыя- 
нальна выкарыстоуваць час. шмат 
працаваць над сабой. Генш—гэ
та перш за  усё праца, праца- 
здольнасць. Тольы у ташм вы- 
падку можна дабщца поспехау.

А. Н. СЕУЧАНКА, 
рэктар ушверДтэта.

ВЫ Х А Д  ЕСЦЬ

Кал1 калектыС) мастацкай сам а
дзейнасщ хоча выехаць з канцэр- 
там у шшыя гарады, го адказ 
адзш : няма транспорту. А тран
спорт ёсць. Кожны шстыгут мае 
свой аутобус. Чаму б, наирыклад, 
нам не узяць у ix на сёння, а у 
dpyzi раз даць другому шстытуту?

Г. ГЕРАС1МЕНКА, 
выкладчык кафедры Дстопы1 

КПСС.

□
Абран новы склад прафкома 

БДУ. Старшынёй выбран Аляк- 
сандр Цалко (ф иф ак, 4 курс).

ШжжШШ
Мы паведамлял! ужо аб новых экспанатах, як1м| папоушуся 

сёлета пстарычны музей БДУ.
НА ЗД Ы М КУ: Цжавая знаходка! Студэнты аглядаюць стара- 

жытиы сасуд.

Да cecii—Л1ЧАНЫЯ ТЫДН1
Прагучэу званок. Вузю кал!- 

дор ф!з1чнага корпуса запоуш- 
Л1 юнаю i дзяучаты. Увагу 
MHorix студэнтау прыцягнула 
наеденная газета «За навуку».

— Хлопцы, пра нашу групу 
нашеана!—пачууся нечый голас.

Хутка ля газетной вДрыны 
сабралася каля паутара дзе- 
сятка чалавек. Адны ажыулена 
разглядвал1 фотаздыми, дру- 
rix цжавш а карэспандэндыя 
«На першым курсе», у якой 
расказвалася аб семшарсюх за- 
нятках на ф1з!чным факультэ- 
це, аб падрыхтоуцы да з1мовай 
cecii.

Рэдкалепя насценнай газеты  
«З а  навуку» правшьна зрабьта, 
што змясцша таю матэрыял. 
Чытаючы яго, м1жвол1 задум- 
ваешея, a ui усё po6ini ты, каб 
добра падрыхтавацца да экза- 
менау, ui правшьна спланавау 
свой час.

Галоуная задача, якая стащь 
цяпер перад студэнтам! наша- 
га ушверНтэта,—добра пад
рыхтавацца да 31мовай cecii. 

_3адача ж рэдкалегш наеден
ных газет—шырока асвятляць 
ход падрыхтоую да гэтай важ 
ней падзец расказваць пра 
лепшых студэнтау i крытыка- 
ваць тых, хто не рыхтуецца да 
заняткау, прапускае лекцьп.

На вя л ш  жаль, на старон- 
ках некаторых наеденных газет 
не знойдзеш шводнага радка

Чытаючы
насценгазету

на гэтую тэму. Возьмем, напры- 
клад, насценгазету х1м1чнага 
факультэта «Савецю xiMiK» 
(рэдактар В. Сташонак). На 
першы погляд можна падумаць, 
што гэта фотавыстаука: у га- 
зеце змешчана 19 фотаздым- 
кау, яюя займаюць амаль тры 
чвэрщ усёй газеты. Болыпасць 
фотаздымкау зус1м не звязаны  
з жыццём факультэта:

Многа месца адведзена у га- 
зеце «сатыры i гумару». У пры- 
ватнасщ, змешчана карыкатура 
на студэнтау чацвертага курса. 
Але каго канкрэтна крытыкуе 
рэдкалепя i за што, невядома. 
Ад такой крытыю карысщ  
мала.

Слаба асвятляе вучобу сту
дэнтау насценная газета «Сту
дент истфака». Амаль усю га
зету займаюць чатыры вялш я  
карэспандэнцьп. Толью у адной 
з ix некальюм1 словам1 успамь 
наецца аб набл1жэнш экзаме- 
нау.

Да з1мовай ceccii засталшя 
л!чаныя тыдш. Насценныя газе
ты не павшны стаяць убаку ад 
важнай i адказнай справы ас- 
вятлення падрыхтоую да з1мо- 
вых экзаменау.

м. я к г м ч ы к .

Аб дружбе студэнцкай
«Свет i людзп>—пад таюм загалоукам штэрнацыянальны клуб 

нашага ушверНтэта вы пуску свой першы ююстраваны бюлетэнь.
У змешчаных матэрыялах студэнты расказваюць аб дружбе i 

сувязях с моладдзю розных краш свету. Ларыса Канюшка, стар
шыня клуба, напрыклад, расказвае аб тым, што штэрнацыянальны 
клуб, створаны па шщыятыве кам1тэта камсамола, праводзщь вя- 

^шкую работу па наладжванню сувязей з зарубежнай моладдзю.
Цжавы

3AMETKI НА ПАЛЯХ

Грубашэрсная 
Л1рыка

Насценгазета « C a e e y K i  
юрыст»—вя л ш  гумарыст. Са- 
прауды, пачытайце тольы, што 
яна змясщла:

Чтоб не бритый, нечесанный,
Рядом молча сидел 
И глазами влюблёнными 
На луну не глядел.

Чтоб щеками колючими 
Руки все исколол...» 

i гэтак далей.
Не падумайце тольы, што 

гэта гумарыстычны верш. Гэ
та «л/рыка» невядомага аута- 
ра, яы  так закаханы у няголе- 
нага, што забыу нават паста- 
вщь сваё прозвш ча пад вер
шам. Напэуна, гэта дзяЦчына...
Мне захацелася невялшм
eepiUbLKQM KDblXl] dCLllOUriillb
аутара.

Муж небритый, нечесанный—
Это мой идеал,
Чтоб ворон он, как чучело,
В огороде пугал.

Я. КАЗЮК1Н.

артыкул нашеау сту
дэнт 4 курса ф1лфака В аал ь  Са- 
KoycKi.  Ен называецца «Рок ака- 
дэмщю» («Год акадэм1чны»), У 
бюлетэш змешчаны таксама
матэрыялы аб Л1ване, аб 250-год- 
дз1 з дня нараджэння сусветна 

вядомага рускага вучонага Mi- 
ха 1ла ВаНльев!ча Ламаносава. 
Есць многа здымкау.

Ц ж ава аформлены бюлетэнь
прыцягвае увагу чытачоу.

М. ШАРУБА.

Рэдактар М . Ц1КОЦК1.
( Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш П И !

Наш адрас:

MiHCK, УшверНтэцю гарадок, 
б1якорпус, 31. Тэлефон 2-07-19. 
Друкарня выдавецтва МВСС 
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