
П ралетарьй ycix кра!н, яднайцеся! У  л а б а р а т о р ь н — Т а д э у ш  П я р к о у ш

На вячэршм факуль- 
тэце пачалкя ужо залН
Ki—сес'я, так сказаць 
увайшла у свае правы.

У трэцяй трупе xiMinay (чац- 
вёрты курс) 12 снежня здавал1 
першы залж  па крышталах1мИ. 
Дарэчы, зал1к быу дыферан- 
цыраваным.

Вось як1я вы нш  у трэцяй 
трупе, дзе займаецца дзесяць 
дзяучат. А астэнт кафедры не- 
аргашчнай xiMii Мшалай Геор- 
rieBin  Рафальск! вымушаны 
быу паставщь yciM студэнт- 
кам-вячэрн1цам выдатныя ад- 
знакт Вял iai поспех!

Мы пазнаём'|л1ся з дружмай 
групай чацвёртакурсшкау.
У лабараторьп арган1чнай xiMii 
1дуць заняткь Тут займаюцца 
не тольк1 стацыянарн1к1, але i 
вячэрнш.

Трупа дзяучат схш лася  над 
колбам1, друг1я ж  «чаруюць» 
нешта над белым! парашкамс 

Завпзваецца размова.
— А усё-таю здорава мы 

падрыхтавалкя да гэтага залР 
ку,— гаворыць Рыта Корзун.—

Напярэдадш экзамена}
На геаграф'щным факультэце праводзщца дзейсная пад- 

рыхтоука да экзаменау. Састаулены расклад. Пытанне аб 
падрыхтоуцы да экзаменау абмяркоувалася на кафедрах i 
курсах. У кабшетах праводзяцца кансультацьи, вывешаны 
cnicKi лНаратуры, падрыхтаваны праграмы i лНаратура.

Асабл1вая увага на кафедрах факультэта удзяляецца 
вывучэнню матэрыялау XX II з'езда КПСС. Для студэнтау 
I —4 курсау чытаюцца лекцьи па рашэннях XXII з ’езда i но
вой Праграме КПСС. Пстарычныя документы з ’езда зна- 
ходзяць адбпак у лекциях i на ceMinapcKix занятках спецы- 
яльных i агульнаадукацыйных прадметау.

П ачалкя ужо за л ш  па некоторых предметах. Асноуная 
м аса студэнтау добрасумленна рыхтуецца да залЫ ау i эк
заменау.

1. ТРУХАН,
дэкан геаграф1чнага факультэта.

Крышталах1м1ю мы вучьш 
вельм1 добра.

Рыта Корзун працуе стар
шая лабаранткай у шстытуце 
xiMii пры Акадэмп Навук 
БССР. Яна па залшу адка- 
зала выдатна.

У тэты, а  таксама наступны 
дзень выдатныя за л ш  

атрымал! Людм1ла Афнагель, 
Тамара Л ук’янячык, Маргары- 
та Серова, Л м я Крук, Жана 
Васшеуская i !ншыя.

У чым ж а поспех дзяучат? 
Мнопя з ix  працуюць па спе- 
цыяльнасц'1 i адначасова ву- 
чацца. Але не толью тэты фак- 
тар вызначыу выдатную пад- 
рыхтоуку да залжу. Xi6a ж 
мала невядомага у такой цжа- 
вай навуцы, як xiMin, у роз
ных яе адгалшаваннях? Трэба 
сказаць яшчэ, што дзяучаты 
вельм! сур’ёзна адносяцца да 
вучобы, HiKoai не прапускаюць 
практычных заняткау, семша- 
рау. 1ншы раз дзяучаты пры- 
хо д зш  на занятю раней, чым 
тэта было трэба. Прыходзш  i 
у выхадныя дш. I не адны. Ра
зам з iMi заусёды быу Мжа- 
лай Георпев1ч Рафальскц яю 
любщь i ведае сваю справу. 
Выкладчык умее прывщь лю- 
боу да прадмета i у студэн
тау.

Есць першыя пяцёркк Так 
i далей трымаць!

Р. ЗАЛЕСК1.

Чым ш и п ы  бы? р я  вас 1961 гоя? Што яясе вам Новы гаи?

1961 год у MaiM жыцщ быу 
азнамянаваны радаснай падзе- 
яй—здзейсшлася мая даушшняя 
мара. Я пераехау са Л ьвова у 
свой родны MincK. 3 iM звязаны 
мае лепшыя успамшы аб юнацт- 
ве, студэнцтве. Тут пачынауся мой 
шлях у жыццё.

Шчыра прызнаюся, мне вельм1 
спадабауся калектыу БДУ, з яшм 
давялося працаваць.

Чатыры гады таму на
зад  я пастум ла ва ршввр- 
йтэт. Цяпер я ужо на пя
тым курсе!

У гэтым годзе мы былi 
на практыцы у школе i я 
яшчэ мацней адчула, якая  
гэта патрэбная спецыяль- 
насць б1ёлага.

Новы год нясе нам, пяц!- 
курсшкам, сур’ёзнае выпра- 
баванне  — мы павшны бу- 
дзем даць справаздачу пе
ред дзярж аунай кам ш яй  
з а  усе пяць год вучобы ва  
уш верйтэце. Гэта будзе вя- 
л!кая падзея: мы станем
высокаквал1ф1каваным1 спе- 
цыял1стам! сваёй справы.

Валянцша COKAJ1, 
студэнтка 5 курса б1яфака.

Ш мат у ваг! удзяляе Тадэуш Пяркоуск! запяткам  у ф!- 
з!чных лабараторы ях уш верйтэта. Гэта дапам агае яму 
займацца тольк! на «добра» i «вы датна». Вучобу Тадэуш  
умела спалучае з  удзелам у струнным аркестры.

НА ЗД Ы М К У : студэнт II  курса ф !з!чнага факультэта 
Т. Пяркоуск! вызначае Э Р С гальваш чнага элемента у аб 
солютных адзш ках  пры дапамозе тангенс бусол!.

Фота Л. Кузьмщ кага.

Надзённыя заданы
Адбылася прафсаюзная канферэнцыя навуко- 

вых супрацоунжау i работшкау адмшштрацыйна- 
гаспадарчай частк1 БДУ. Са справаздачным дакла- 
дам аб рабоце мясцовага кам1тэта 
тав. ЧЫ Г1Р.

выступ iy

У 1961 годзе я пастушу ва (/ш- 
верйтэт.

Цяпер трэба добра падрыхта- 
вацца да экзаменау, тады можна 
спадзявацца, што першыя dni Но
вого года прынясуць добры на
строй.

1ван ТРУХАН, 
студэнт 1 курса матфака.

Новая Праграма нашай партьй, 
принятая на X X II з ’ездзе партьи, 
адзначае докладчик, прадугледж- 
вае далейшае павышэнне poni 
грамадсшх аргашзацый i асабл1ва 
прафейянальных саюзау, як шко
лы шравання, школы гаспадаран- 
ня, школы камушзма. Характары- 
зуючы канкрэтную дзейнасць мяс
цовага камхтэта, докладчик спы- 
шуся на пытанш вытворчай маса- 
вай работы.

Н а пасяджэнш мясцкома за- 
слухоувауся даклад старшыш вы- 
творча-масавай камки прафесара 
Некрашэв1ча аб размеркаванш  
нагрузак пам!ж выкладчыкамi 
уш верспэта. Было вызначана, 
што мног!я выкладчыы мелi вя- 
лыую перагружанасць, якая скла- 
далася, у асноуным, з  лекцыйных 
гадзш. Aca6Aiea гэтым злоужы- 
eaAi на кафедры рускай мовы, 
агульнага мовазнауства i замеж- 
най лПаратруы.

Мясцком рэкамендавау факуль- 
тэцк1м бюро npaeecpi на факуль- 
тэтах вытворчыя сходы, прысвеча- 
ныя гэтым пытанням. У ix абмер- 
каванш принялi удзел дэканы 
факультэтау i загадчикi кафедр. 
Гэта дало станоучыя вынШ, мно- 
zin недахопы у гэтай гал1не бьш  
л1кв1даваны.

Слухалася пытанне i аб падрых
тоуцы навуковых кадрау ва yni- 
верЫтэце. Адзначалася, што у гэ
тай справе маюцца вялШ я неда
хопы: спецыялктау вишэйшай
квал1ф1кацьи рыхтуецца мала, 
прафсаюзныя аргашзацьи, Сове
ты факультэтау, кафедры слаба 
кантралююць работу навуковых 
супрацоушкау па падрыхтоуцы 
кандыдацшх i доктарсшх дысер-

На ахове парадку
Мае планы на будучае, пыта- 

еце? Вел1зарныя. У наш час нель- 
га без планау i мэты. Мяркую 
нашсаць у 1962 годзе другую 
частку свайго падручшка па ric- 
торьй рускай л!таратурнай мовы. 
А для гэтага працаваць трэба 
прадуктыуна, на што i спадзяюся.

С. О. ЦАЛЕНЧУК. 
выкладчык кафедры рускай мовы 

i лИаратуры.

Адбыуся справаздачна-вы- 
барчы сход народнай дружыны 
геаграф1чнага факультэта. Н а
родная дружына гэтага фа
культэта зарэкамеднавала ся- 
бе, як лепшая у БДУ.

Гэта i не выпадкова, таму 
што дружыннш факультэта 
добра адносяцца да cB a i x  аба- 
вязкау.

На сходзе лепшыя дружын
н ш  бьш  узнагароджаны каш- 
тоуным1 падарункамп Сярод

ix Мшалай Капельшчыкау, Фё- 
дар Пятров4ч, Уладз!м1р Чака-
нау. Граматам1 кам1тэта кам- 
самола узнагароджаны дру- 
жынн1к1 М. Ггнаценка, А. Ас- 
малоуск1, П. Рогач.

На сходзе у дружыну пры- 
нята 38 студэнтау.

Камандз1рам народнай дру
жыны факультэта выбран сту
дэнт 3-га курса Mixai.n Бань.

I. ЛЯСКОУСК1.

тацый. Пасля абмеркавання на 
мясцкоме, пытанне было пастау- 
лена на парадак дня факультэц- 
Kix профсоюзных аргашзацый.

, Докладчик зазначыу, што мясц
ком 1мкнууся палепшыць работу 
профсоюзных бюро факультэтау. 
3  гэтай мэтай заслухоувалкя  
справаздачы профбюро фЫалаг1ч- 
нага факультэта, дзе мелася мно
го недахопау, у прыватнасщ вя- 
л к а я  перагружанасць выкладчы- 
кау, слабое 1дэйнае выхаванне 
студэнтау. У вышку абмеркаван
ня мног1я з  адзначаных недахо
пау был1 AiKeidaeanbi.

Было указана на недахопы ка
федрам матэматычнага анал1зу, 
нямецкай, французской i англШ- 
скай моу.

Мясцком прымар удзел у раз- 
гледжанш планау навукова-дас- 
ледчай работы факультэтау i ка
федр, з  яго удзелам раш ам ся усе 
пытанш падбору кадрау для уш
верйтэта.

Нягледзячы, аднак, на некото
рое ажыуленне работы у напрам- 
ку навукова-вытворчай работы, 
працягвае тав. Чыг1р, нельга не 
адзначыць, што мясцком мала 
yeaei удзяляу рабоце вячэрняга 
i завочнага ф-тау, а прафсаюзныя 
бюро некоторых ф-тау не право- 
d3iAi такой работы i на стацыяна- 
ры. У першую чаргу гэта даты- 
чыць профбюро геаграфчнага i 6i- 
ялаг1чнага факультэтау.

Мясцовы кам кэт не заусёды  
праяуляу настойл1васць у выка- 
нанш принятых рашэнняу.

Далей докладчик спышуся на 
пытанш работы па паляпшэнню 
матэрыяльнага становш ча i би
тового абслугоування работшкау  
уш верйтэта. За мшулы 1960 год 
рэктарат выканау розныя работы 
па ахове працы i тэхнщы бяспем  
на суму 3100 рубле:). Але мног1я 
работы засталкя  непачатьии i не- 
закончанььш. Не зроблена венти
ляция у хЫкорпусе, не абсталя- 
ван склад гаручых матэрыялау, у 
двух аудиториях не пастаулены 
выцяжныя шафы.

Трэба адзначыць тое, што мно- 
г1я работнш  трымаюць рабочыя 
месцы у дрэнным саштарным  
стане. Напрыклад, на х1мфаке 
працуючы з  Сртуццю, прал1ваюць

( Працяг на 2 стар.)
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2 стар. Б Е Л  А Р У С К 1 У Н ! В Е Р С I

П аэм а прысвячаецца БД У  ш я  
Л еш на у сувяз1 з  саракагод- 

дзем з дня яго адкрыцця.

БДУ! Зштаваны акорд гэтых гукау 
Будзе вечна у жыцш маяком.
I пад старасць твае адчуваць буду руki, 
Мой настаушк, мой роздум, мой дом.

Я панычу цябе, Kaai стрэнуся з горам,
Kaai сум пасябруе з валос c iB i3H o fi .
Ты прыдз1 з весялосию CBaix кал1дорау, 
UixiM  вераснем, толью прыдзц супакой!

Прыплыв! ка мне песняй з вакон штэрната 
Пацалункам старзчыя вусны шукаць...
Для мяне у жыцщ будзе цэлае свята,
Kaai сына пашлю да цябе паступаць.

Ты яго, K a a i  ласка, абслухай старанна,
Kaai з чэрствай душой — прагаш прэч

дамоу.
Толью вер, што душа у яго без заганы,
Бо твая у мяне, а мая—у сыноу.

II

Я !ду разв!тацца са сцягам чырвоным 
I з усёю сваёй палкавою раднёй.
I хлапцы-батарэйцы натоупам залёным 
Урачыста праводзяць мяне к прахадной.

Там закурваем мы напаследак махорю,
I не верыцца мне, што назад не прыйду. 
Вер не вер, а  у юшэнг маёй пмнасцёрк: 
На экзамены выклж ляжыць з БДУ.

Праспявай развпальную песню, армянка, 
Пацалунак naiuai цягнжу науздагон.
А сустрэчную мне прапяе гамяльчанка, 
Kaai выйдзе сустрэць на чыгунш адхон.

Дзень i ноч перагоны ляцяць, перагоны,
Я стаю ля вакна, гавару й гавару: 
«Добры дзень, БДУ, i бывайце, пагоны, 
Добры дзень, дарагая мая Беларусь!»

III

Мы цяпер з галавою у новай стыхн,
1 да кропелью люб1м студэнцкае усё,
3 дня у дзень мы канспекты вядзем

неблаг!я
I дэкана завём м!ж сабой М1хасём.

Столью K H ir  нам не сшлася нават H i K o a i ,  
Запаскя на тыдзень i толью чытай:
Пра Axiaaey мужнасць пад сценам! Tpoi,
I прайдзкя за  Дантэ у пекла i рай.

Засынаю апоуначы з кшгай пад пахай 
I кажу напаследак пад шолах дажджу: 
«Мне здаецца, Гамер, што твая Андрамаха 
Мне нагадвае Л|ду, з якой я сяджу.

Тэта гмем яе абш сау я канспекты,
А яна на мяне i не гляне шяк».
I шкадую у сне, што Валодзя не Гектар, 
А з Палесся далёкага проста юнак.

IV

А на золку, Kaai дрэмлюць л т ы  i клёны, 
Мы 1дзём у свой хорам навук i надзей. 
Ля зашданных лкцем муроу стадыёна 
У студэнцкай вясёлай !дзем грамадзе.

На хаду мы варушым, чытаем газеты 
I сярдуем, што зноу «Беларусь» падвяла,
I злуемся, што хутка палезл! штыблеты,
А стыпендыя толью нядауна была.

Але мы да канца у душы аптымкты,
Гэта ж  дробяз1 быту: штыблеты, кеф^р.
Нас пазвал1 у дарогу таш я гарн1сты,
Як Надзея, Каханне, Навука i Mip.

I таму мы у дарогу сабралкя разам,
Каб паскорыць у будучынь нашу хаду... 
Есць i у нашай рэспублщы слауныя назвы: 
Прыпяць, M ih ck, Светлагорск, БДУ!

Беларусь! Каб твая прыгажосць не завяла, 
Каб рука не аслабла, не страшуся зрок,
3 вёсак, сёл, гарадоу i далёюх вакзалау 
Пасылаеш сюды i сыноу, i дачок.

Ложыш лепшага сала, прапахлага
кмшам,— 

«От, вядома, якая у вас там яда».
I знаёмай вядзеш за сяло пуцявшай,
I жадаеш, каб нас не кранула бяда.

Не шкадуюць шчога нам родныл Maui,
А шкадуюць, што болей не могуць паслаць. 
Пад жыллё падарыла Радз!ма палацы, 
Для вучобы — у цэнтры сталщы палац.

Беларусь! Каб твая прыгажосць не завяла 
Мы 3aceai за  горы канспектау i K H ir .
Мы штурмуем сур’ёзных навук перавалы, 
Каб ты мела i day , i вочы, i слых.

VI

Мы не HOciM з сабой Hi Tyri, Hi адчаю, 
Весялосць для студэнта — па-перш усяго.
! з усмешкай усё у жыцш падл1чаем, 
Пачынаючы з першага курса свайго:

Колыб будзе у cecii цяжюх залжау, 
К ольт дзён да стыпендьй трэба чакаць, 
Кольш сёл абыйсш у час летшх кашкул, 
Кольш раз аднакурснжам «горка» крычаць.

Нас Hi у чым не трасе, як тых скнар,
л1хаманка: 

Свята прыйдзе — апошшм рублём
сустракаць. 

Цалавацца з каханаю — тол ьт да ранку, 
А экзамены здаць, то, вядома, на «пяць».

1Ны, як прадзеды нашы з Дняпра i
Славечны,

Не з вяршыш, з камля падымаем цяжар. 
Bi у грудз1 нам, вецер зайздросны,

сустрэчны,
Мы адкрыта табе падстауляем наш твар.

VII

Адшумел1, адзвшелг лекцьн,
Дзень за  днём, i часу не прыкмецш.
У чытальнях болей ста па Цэльаю 
Першы прызнак — наступав сеая.

У каго канспекты не шчарбатыя,
Той чытае i вусом не кратае.
Хто шсаць 3yciM не мае звычаю, 
npocipb, каб на ноч хаця б пазычьш.

Мы сядз!м за  кшжным1- узгоркамц 
Трызшм тольш круглым! «пяцёркам!»,
Пад дзвярыма аудыторый вохкаем,
А здадз1м, то дыхаем з палёгкаю.

I матулю радуем паштоукамц 
«Лю бавацца будзеш залжоукаю»...
Cecii 3iMOBbin i летшя!
Семшары, гутарш i лекцьп!

.  VIII

Я гадам! шукау запаветных сустрэч 
На палескай зямл!, у грузшсшх гарах.
I бывала, што тольш цябе я прыкмечу,
Але ты растаеш, як м!раж у вачах.

Я шукау цябе спёкай сухумскага пляжу, 
Вечарам1 дрыготшм! у родным сяле,
Як шукае сляпы дарагую прапажу,
А яна у яго пад рукой на стале.

Я шукау цябе доуга. Каб ты тольш знала, 
Што заужды праклшаю ycix я багоу,
Kaai ты пашдаеш лекцыйную залу 
Для сустрэчы з друпм — не са мною —

i3Hoy.

Я табе не nicay, дарагая, 3anicaK,
Hi рубля не патрашу з табой на шно.
Я цябе адчуваю ад рыс i да рысак, 
Быццам бы не учора сустрэу, а дауно

IX

Не чуваць скрыгатання аутобуснай рамы: 
Мы пяем, нават шофер падцягвае у лад.
! маршрут нам налева, направа, i прама— 
Мы — адна са студэнцшх вясёлых брыгад.

Мы чытаем няхпрыя вершы са сцэны, 
Потым залу чаруе дуэт спевакоу,
А танцоры ташя падноспць калены,
Што калгасшю кажуць: «Дае, будзь

здароу!»

Памятаю цябе я, дзяучо з б1яфака,
Снег па вокны i клуб не пал!л! дзён пяць, 
Але дзед стогадовы узрушана кракау,
Kaai ты выбягала свой нумар даваць.

Мы трымал! цыгарш у пальцах драуляных, 
Але ты танцавала у лёгшм трыко.
I абруч у руках T B aix  быу паслухмяны,
I твой танец ycix сагравау аганьком.

Як B ix o p ,  ты кружылася доуга на сцэне 
Грукнеш 3Boni£iM абцасам—масшцы гудуць, 
А дзяды кажухам1 рыпел1 страшэнна 
I крычалБ «Яшчэ пакажы, БДУ»!

Не успомню, з якога ты. брат, факультэта, 
Ды успомшу адну з TBaix шчырых разваг: 
«У мяне ёсць адна найвялжшая мэта:
Дом у MiHCKy i «цёплай» дзяучыны пасаг».

Гэта ты не праспектам щзеш, а
«Брадвеем», 

Закуфушы цыгарк! замежнай канец.
I н;што цябе зараз на пятым не грэе,
А на першым казал!: «Ш чога хлапец».

U,i жывуць яшчэ у сэрцы TBaiM адгалосш 
Родных н!у i далёкай лясной стараны?
Як Hi гашш ты сёлы i «цёмныя» вёсш,
Ад цябе адвярнуцца захочуць яны.

Мы усе за  табой, пэуна, дрэнна глядзел1?
1 прагледзелц скажаш, а быу на вачах?
Хоць i кашу з катла аднаго доуга eai, 
Але ты нафталшам заучасна прапах.

Не успомню, з якога ты быу факультэта, 
Тольи помнщца: 6 aK i ,  кароценью плашч. 
1снуеш для маленькай карысл!вай мэты,
Што ж, праходзь, ты, вядома, не наш.

, XI

Летуценн!ца М1’л а я !  Заутра у дарогу...
I «бывай» ты гаворыш майму БДУ.
Я употай цябе правяду да парога,
А пазней па слядах за  табою пайду.

Ты гаворыш сяброукам:: «Ну вось i за
працу»,

Як святыню хаваючы dm  дыплом.
I зайздросщш у сэрцы, што iM заставацца, 
А табе паюдаць назаужды родны дом.

Памятай, на зыходзе палескага лета 
Я адзш  каля Прыпяц! буду блукаць,
I прызнаюся хвалям зу ам  па сакрэту,
Што цябе не пакшу HiKoai кахаць.

Летуценн!ца M ia a n !  Заутра у дарогу...
I «бывай» не кажы ты майму БДУ.
Д а сустрэчы, сяброука, за  родным парогам, 
Я цябе у Beaapyci заусёды знайду.

XII

БДУ! Прыдзе час, i з T B aix  аудыторый 
Грамадою шумл1вай пакрочым у свет.
А спачатку наладз1м студэнцк1 наш форум 
I паслухаем Леншсю слауны дэкрэт.

Пазавем да сябе мы былых выхаванцау, 
Хто на Сходнр дзял!уся апошн!м пайком, 
Хто з абоймам! разам з салдацкага ранца 
Перад боем вымау неразлучны дыплом.

Мы праслухаем Мудрыя Ленша словы— 
Беларуса i сёння хвалююць яны—
Што адкрьш  для нас свет вялщ  i новы, 
Свет навук! для цёмнай былой стараны.

БДУ! Бласлав1 нас на добрыя справы, 
Kaai прыдзе растання з табою пара. 
Пажадай нам удачы, здароуя i славы 
ToabKi гэтак: «Hi пуху, сябры, Hi пяра!».

1 Сходня—станцыя у Падмаскоу1, куды 
быу эваку1раваны БДУ у час вайны.

Надзённыя
задачы

(Заканчэнне.)

яе на подлогу, карыстаюцца в а 
ycix аудыторыях, хоць у гэтым 
няма шякай неабходнаау. Аднак, 
факультэцкае бюро профбюро не 
звяртала на гэты факт шякай 
yeaai.

Мясцком сумесна з  рэктаратам  
удзяляу много yeaai паляпшэнню 
жыллёвых умоу работшкау, рабо
чих i служачых ушверс1тэта. 
Кватэры атрымал1 прафесары 
I. 3. Фииар, Н. Ф. Кушн, дацэн- 
ты А. С. Федэнка, I. I. Пятроу- 
CKi, В. Ky3bMin i шшыя.

Аднак MHoain супрацоунш уш- 
вератэта знаходзяцца яшчэ у 
вельм1 цяжшх жыллёвых умовах. 
Гэтае пытанне павшна востра 
стаяць на парадку дня работы 
мясцкома.

Звярталася Цвага i на рамонт 
жилых дамоу уш верспэта.

Вядомая работа была праробле- 
на па аргашзацьи адпачынку су- 
працоушкау уш еерйтэта. У 1961 
годзе на возеры Нарач адпачы- 
вала 75 сем’яу. Мясцком садзей- 
шчау набыццю жадаючьии пуцё- 
вак у санаторьи, на курорты, у 
дамы, адпачынку, аказвау матэры- 
яльную дапамогу на лячэнне.

Спышушыся на культурна-маса- 
вай рабоце, дакладычк як дадат- 
ным адзначыу той факт, што S 
справаздачным перыядзе удалося 
аргаш заваць мастацкую сама- 
дзейнасць выкладчыкау, асшран- 
та$, супрацоушкау ушверс1тэта. 
Нажаль, цяпер гэтыя гурты не 
працуюць.

Б ь ш  аргаш заваны экскурса у 
Kiey i Адэсу, Брэсцкую крэпасць 
i Беловежскую пушчу.

Працуюць MHoain спартыуныя 
секцьи.

Нягледзячы на некаторыя зру- 
xi, культмасавая работа пастауле- 
на яшчэ слаба. У вышку, ва уШ- 
верПтэце маюцца факты амораль
ных паводзш i нават злачынст- 
ваС). Ш афёр Марус'ьч, напрыклад, 
3pa6iy крадзёж цэглы, няправиь- 
на паводзщь сябе у сямЧ качагар 
Мядзведзеу, а таксама Чупрын i 
шшыя.

У заключэнш свайго докладу 
тав. 4uaip зазначае, што, ул1чыу- 
шы недахопы, новы мясцовы ка- 
мНэт павшен eecyi работу у на- 
прамку павышэння С/зроуню рабо
ты факультэцмх бюро, прафгруп, 
рол1 вытворчых нарад. Без гэтага 
нельга сур’ёзна гаварыць аб па- 
вышэнш узроуню работы, прафса- 
юзнай аргашзацьи у цэлым.

3  В Ы С Т У П Л Е Н И Я ^
ДЭЛЕГАТА9 КАНФЕРЭНЦЫ1

Ц1Ш КЕВ1Ч: Прафсаюзныя схо
ды на юрфаку трэба праводзщь 
сумесна з выкладчыкам1 i студэн- 
тали. Гэта дае станоучыя вынш. 
Добра было б, кaлi б мясцовы ка- 
литэт выдзяляу нейкую суму гро- 
шай у фонд профбюро факультэ- 
тау на набыццё неабходных рэ- 
чау.

ЛАП1ДУС: У мяне дзевяцьсот 
вучэбных гадзш  за  год. Гэта тры- 
чатыры лекцьй у дзень. ж  нор
мальная гэта з'ява? Не i яшчэ 
раз не. У вышку гэтага у мяне 
няма летняга водпуску, вольнага 
часу для навуковай работы, ды i 
зарплата тая ж. А я не адзш  У 
ташм становшчы. Патрэбна раз- 
грузщь выкладчыкау.

ГАПОНАУ: Мясцовы каМтэт
не звяртае увагу на работу гас- 
падарчай часты, а умовы вельм! 
цяжыя. Няма Hi адной майстэрш. 
ш якага шетрумента. Трэба больш 
уважл1ва падб1раць кадры.

Н1КАЛАЕНЯ: Кал1 зайсф у 
штэрнат па вулщы Бабруйскай, то 
адразу не зразумееш, што тут: 
студэнцы штэрнат щ дзщячы 
сад? Мясцоваму камНэту ужо 
дауно патрэбна прасщь горсовет 
аб выдзяленш неабходнай колька- 
cy i месц у дзщячых садах.

Ц1К.АВЫ: Тут многа гаварыл1 
аб цяжых умовах работы i) xi- 
Mi4Hbix лабораториях. Мы нават 
маем выпады няшчасных здарэн- 
няу, атручванне xiM innuMi zasaM i. 
Але мы гаворым i не болей. Трэ
ба прымаць дзейсныя заходы, за- 
крыць лабораторию № 7, устана- 
вщь выцяжныя шафы.

Г. А. ПА ВЕЦ ЬЕУ: Мясцком 
мала удзяляе yeaai новому, пра- 
грэйунаму. Трэба змагацца за ка- 
мушетычныя адносшы да працы, 
падшмаць у людзей шщыятыву, 
icyi у наг у з часам. Ад ело у да 
справы.
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