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ЗАВОЧНАЕ НАВУЧАНИЕ— СПРАВА 
ДЗЯРЖАУНАЙ ВАЖНАСЦ1

Не паспела яшчэ закон- 
чыцда экзаменацыйная се- 
шя у етудэнтау стацыянара, 
як ужо сабрал1ся на сваю 
першую лабараторна - экза- 
менацыйную ceciio у новым, 
1964-65 навучальным годзе 
студэнты - завочн1к1. Цяпе- 
рашняя сеФя у студэнтау- 
завочшкау прах о д з i ц ь 
больш арган!завана i якасна 
у адпаведнасщ з узросшым1 
патрабаванням1, што прад’- 
яуляюцца да Фстэмы завоч- 
най адукацьп Пастановай 
Савета М1шстрау СССР ад 
9 красавжа 1964 года «Аб 
далейшым паляпшэнн1 вы- 
шэйшай i сярэдняй спецы- 
яльнай завочнай i вячэрняй 
адукацьп».

Ул1чваючы, што падрых- 
тоука спецыял1стау без ад- 
рыву ад вытворчасц! для 
ycix гал1н народнай гаспа- 
дарк1 стала у нашай краше 
адной з асноуных форм па- 
вышэння культурна -тэхшч- 
нага узроуню шырошх пра- 
цоуных мае, далейшае па- 
ляшианне вышэйшай завоч- 
най адукацьп, — гаворыцца 
у Пастанове Савета МЕпст- 
рау СССР, — з’яуляецца 
важнейшай дзяржаунай за- 
дачай.

Менавгта пад так1м ухЕ 
лам павшен прайсщ новы 
навучальны год i яго пер
шая экзаменацыйная сешя 
на завочным факультэце на- 
шага ун1верс1тэта.

Мшулы навучальны год 
студэнты-завочн;ш пачал1

нядрэнна. Асноуная маса 
ix (2331 чалавек з 3667 з’я- 
в1ушыхся на cecii) здала 
своечасова усе экзамены i 
зал1к! згодна навучальнага 
плана.

Умела спалучаюць вучобу 
з працай, праяуляючы неаб- 
ходную самадысцыпл1ну, 
I. Ф. Якаулеу (5 курс аддз. 
фкласофп), Л. Е. Зямлянау, 
Н. П. Мтхайлоусю (3 курс 
аддз. фьласофи), Ю. В. Бор- 
тшкау, Г, I. Корбут (5 курс 
аддз. г1сторьп), В. Б. Васю- 
коу, Н. К- Талкану (2 курс 
аддз. псторьй), В. Ф. Пра- 
скурау (5 курс аддз. журна- 
л1стык1), Н. В. Кажэмсш, 
В. Ф. Смятанка (2 курс 
аддз. беларускай мовы i лЕ 
таратуры), Н. В. Драбушэ- 
в1ч, А. В. Сшяуская (3 курс 
аддз. беларускай мовы i лЕ 
таратуры), В. А. Траццяк 
(1 курс аддз. б1ялогп),
A. М. Архшцау, I. В. ВаФль- 
еу (2 курс аддз. б1ялогп),
B. В. Крылоу, П. А. Яф1м- 
чык (3 курс аддз. б1ялогП), 
А. Е. Байкоу, I. В. Грамадка 
(4 курс аддз. б1ялогп) i 
мнопя 1ншыя.

Тольк1 на «выдатна» здал1 
усе экзамены м1нулага года 
53 студэнты-завочн1к1, на 
«добра» i «выдатна» — 552 
чалавеш. Аднак нельга не 
прызнаць той факт, што 
якасць падрыхтоуш спецыя- 
лштау на завочным факуль
тэце яшчэ застаецца невы- 
сокай. Тольк1 за летнюю ce- 
ciio Miнулага года 306 сту-

Памящ 
П. Аумумбы
У канцы студзеня у нас, 

ва ушвереггэце, адбыуся мЕ 
тынг прафесарска- выклад- 
чыцкага складу i етудэнтау, 
прысвечаны чатырохгоддзю 
з дня злачыннага забойства 
нацыянальнага героя Конга 
Патрыса Лумумбы. На мЕ 
тынгу з палымяным1 прамо- 
вам1 выступ1л1 дэкан па на- 
вучанню замежных студэн- 
тау К1рыла Конанав1ч Гер
ман, а таксама некальк! са- 
вецк1х, в’етнамеюх, кубш- 
сюх i афрыканск1х студэн- 
тау. Прамоуцы закляйм1л1 
ганьбай 1мперыял1стычных 
памагатых, забойцау героя 
кангалезскага народа.

На здымках: выступае 
в’етнамею студэнт Дан Бшь 
Тхань (злева); справа — у 
актавай зале ун1верЛтэта. 
Дзещ розных народау, з’яд- 
наныя адной думкай, — зма- 
гацца за м!р, за свабоду 
ycix народау свету, сабралЕ 
ся разам, каб ушанаваць па- 
мяць Патрыса Лумумбы.
Фота студэнта В, Адз1яна.

дэнтау-завочшкау атрымал1 
нездавальняючыя адзнак1.

С1с.тэматычна з неаднара- 
зовым1 пераэкзаменоукам1 
пераб1раецца з курса на 
курс пастаянная i прытым 
значная частка етудэнтау. 
Да лшу так1х адносяцца 
В. I. Аурамау, Л. I. Арапау, 
Ф. I. Губская (2 курс аддз. 
ricTOpbii), Е. Я- Бабушкша, 
Л. Ф. Рудзшскц I. Г. Трыз- 
на (3 курс аддз. псторьй), 
I. П. Князеу, С. В. Лешый,
A. А. Куляшоу (4 курс аддз. 
ricTOpbii), Н. I. Шараеу,
B. А. 1ль1нчык, С. С. Гурам- 
б1цкая (5 курс аддз. гпто- 
pbii), I. I. Булак, В. П. Дра- 
бышэуск1, Н. Д. Зубау, А. Г. 
Лашн (аддз. ф!ласофЦ).

За нядбайныя адноЛны да 
вучобы был1 адл1чаны сту
дэнты аддзялення б1ялогп 
Дударчык, Пташнш, Троц
кая, Палаучэня, Сп1цына i 
1ншыя.

Нежаданне сур’ёзна i глы- 
бока працаваць над засва- 
еннем вучэбнага матэрыялу, 
адсутнасць неабходнай са- 
мадысцыпл1ны некаторыя 
студэнты падмяняюць так- 
тыкай неперапыннай «аса- 
ды» выкладчыкау, разл1ча- 
най на тое, што выкладчык 
урэшце рэшт здасца. У гэ-. 
тых адноЛнах асабл1ва вы- 
значыл1ся у бягучым наву
чальным годзе студэнты гЕ 
старычнага аддзялення Кау- 
чур i Арапау, яшя брал1, як 
кажуць, зморам выкладчы- 
ка нямецкай мовы М. С. Ка- 
закев1ч на працягу цэлага 
семестра. Некаторыя студэн
ты часта апел1руюць да гу- 
маннасц1 выкладчыкау, ап- 
раудваючы сваю непаспяхо- 
васць чым прыйдзецца. Сту
дэнт аддзялення v ricropbii 
Ф. Е. АшЛмау ат(зымау не- 
зал1к па кантрольнай рабо- 
це, пауторна прыслау рабо
ту i з ёй слёзную «петыцыю» 
выкладчыку, у якой ён аван
сам проЛць зал1чыць яго 

(Заканчэнне на 2 стар.)

У актавай зале ушверЫтэта 23 студзеня адбыуся вечар, 
прысвечаны 20-й гадавше вызвалення Савецкай Арм1яй гиле- 
раускага лагера cMepui Асвенцым.

У зале больш трохсот былых вязняу фашысцюх канцлаге- 
рау Асвенцым, Бухенвальд, Маутхазен, Дахау i удзельн1- 
кау руху Супращулення, як1я прыбыл1 у Мшск з розных месц 
кра1ны, прадстаунш партыйных, камсамольск1х, савецк1х i 
грамадсюх арган1зацый горада, сотн1 юнакоу i дзяучат ста- 
л1цы.

Вечар адкрыу сакратар ЦК ЛКСМБ А. М. Вашцю. Ад 1мя 
працоуных Мшска гасцей BiTae удзельн1к Вял1кай Айчыннай 
вайны Герой Савецкага Саюза 1. I. Камшскь

Слова даецца члену Савецкага кампэта ветэранау вайны 
контр-арипралу запасу Н. М. Зарэмбу. Ен гаворыць пра тых, 
хто у гады другой сусветнай вайны у невыносных умовах фа- 
шысцк1х лагерау CMepui i у радах руху Супращулення муж- 
на змагауся супраць птлераусюх катау.

У cea iM  выступленш старшыня секцьп былых вязняу фа- 
шысцк1х канцлагерау Савецкага кам1тэта ветэранау вайны 
Н. Ф. Кюнг расказау пра гера1зм савецк1х людзей, што апы- 
нул1ся у фашыецкай няволц ix удзел у падпольнай барацьбе 
i узброенае паустанне у канцлагерах Бухенвальд i Маутхау
зен.

Член прэзщыума секцьп былых вязняу фашысцюх канцла
герау П. I. MiuibiH падзял1уся уражанням1 аб сваей пездцы 
на працэс катау Асвенцыма, яю адбываецца у Франкфурце- 
на-Майне. Ен адзначыу, што народы чакаюць справядл1вага 
прыгавору шайцы крывавых фашысцк!х бандытау.

Ад iMH моладз! Мшска выстушла артыстка Беларускага 
дзяржаунага акадэм1чнага тэатра оперы i балета Ларыса Mi- 
хеда, Mani якой заг!нула у канцлагеры Асвенцым, а бацька зд- 
riHyy на фронце.

У аднадушна прынятай резалюцьц прысутныя' гнеуна пратз- 
ставал1 супраць палпык1 урада ФРГ, наюраванай на aMHicni- 
раванне фашысцюх вешацеляу Ч катау, супраць стварэння 
шматбаковых ядзерных сш НАТО i атамнага узбройвання 
Заходняй TepMaHii.

Для удзельншау вечара был1 паказаны урыую з К1наф1ль- 
мау «Суровая памяць», «Асвенцым», «Бессмяротны гарн1зон».

(БЕЛТА).

Насуотрач вы б ар ат у мясцовыя Оаветы БССР

НА ДЭПУТАЦК1М ПАСТУ
Час студэнцюх кан1кулау насту

пав якраз тады, кал! у пол! кала- 
сщца жыта, на лугах рознакаля- 
ровым1 фарбам1 палымнеюць 
KBeTKi, паспяваюць сушцы i чар- 
HiHbi. У гэтую цудоуную пару Ма
рьи Андрэеуне не сядз1цца у гора- 
дзе. У акружэнш етудэнтау яна 
едзе у самыя аддаленыя кутк1 
рэспублш за зборам дыялекга- 
лаг1чнага матэрыялу. На улоню 
цудоунай беларускай прыроды. 
праводз1ць доуг1я гадз1ны за заду- 
шэуным1 гутаркам1 са старажыла- 
Mi, глыбока знаём1цца з жыццём i 
бытам добразычл1вых вясковых 
людзей.

За не адзш дзесятак год так1х 
паездак Марыя Андрэеуна Жыдо- 
Bi4 адчула радасць i глыбокае за- 
давальненне у служэнгн людзям. 
I таму кал! два гады назад яе 
выбрал1 дэпутатам Лешнскага 
раённага Савета дэпутатау пра
цоуных, яна цалкам аддалася гра- 
мадскай рабоце.

Мнопя у нашым yHiBepciTSue 
здз1уляюцца, як паспявае дэпутат 
справщца з yciMi абавязкам1 i у 
дадатак знайсщ час для плённай 
грамадскай работы. Марыя Анд
рэеуна вядзе курс ricTOpbii бела
рускай мовы на фшалапчным 
факультэце, юруе даследчай рабо
тай чатыро'х acnipaHTay, узначаль- 
вае дыялекталапчны студэнцк1 
гурток, у сааутарстве з imHbiMi ву- 
чоным1 рыхтуе падручн!к для вы- 
шэйшых навучальных устаноу па 
г!старычнай граматыцы беларускай 
мовы, з’яуляецца юраушком на- 
вукова-тэхшчнага савета ф1лалоп1

пры М1Н1стэрстве вышэйшай, еярэд 
няй спецыяльнай i прафес!яналь- 
най адукацьп БССР, сакратаром 
вучонага савета гумаштарных на- 
вук пры ушверштэце i г. д. Ycix 
абавязкау не перал1чыш. I тым не 
менш А1арыя Андрэеуна знахо- 
дз!ць час для дэпутацкай дзейна- 
cni.

Як член Ka.Micii па народнай 
асвеце, у сярэдняй школе № 2
яна дапамагла лепш аргашзаваць 
працоунае выхаванне вучняу, за 
лета пабывала не у адным дома- 
KipayHinTBe наконт абсталявання 
пляцовак для адпачынку дзяцей, 
раюа разводзщь кветк!, дэкара- 
тыуныя KycTapHiKi. Парады прафе- 
сара грунтавал1ся на практычным 
яе вопыту. Справа у тым, што 
Марыя Андрэеуна — вялш ама- 
тар кветак. На двары дома № 43, 
што па праспекце iMB JleHiHa, яна 
уласным1 pyKaMi разб1ла вялж! 
кветгпк, пасадзша многа кустоу. 
Тэта защ'кав1ла мнопх жыхароу 
дома. Цяпер тут любяць адпачы- 
наць i малыя, i старый.

На дэпутацк1м пасту Марыя 
Андрэеуна адчувае сябе усюды, 
дзе б яна Hi была. Неяк у штэр- 
наце па вулщы Бабруйскай сту
дэнты звярнул!ся да яе са скар- 
гай. Якраз насупраць [нтэрната 
быу трамвайны прыпынак. У 
шэець гадз1н ран1цы на прыпынку. 
пачынауся шум, а у гадз!ны niK 
абуджа^ ycix.

(Заканчэнне на 2 стар.)



ЗАВОЧНАЕ НАВУЧАННЕ— СПРАВА ДЗЯРЖАУНАЙ
В А Ж  Н А С Ц I

(Пачатак на 1 стар.)

работу i дадае: «Акрамя та
га прашу ул1чыць, што у мя- 
не пядь душ CHM’i i без ут- 
рымання выехаць на сесш 
будзе цяжка».

На жаль, ташя адносшы 
студэнтау да вучобы — ня- 
рэдкая з’ява. Неперапынна, 
на працягу усяго года, i ва 
ушверсггэце, i дома асаджа- 
юць, напрыклад, дадэнта 
А. Ф. Манаенкаву студэнты 
Лапыш, Барздова, Хмялеу- 
ская i шшыя. Мнопя сту
дэнты у падобных сгоуацы- 
ях дзейшчаюць па прынцы- 
пу: «Усе сродш добрый для 
дасягнення мэты».

У студэнта аддзялення 
журналштыш Цюпко таим 
сродкам для дасягненш мэ
ты з’явшася нават чарка, 
якую ён ужывае «для храб- 
pacui» перад экзаменам.

УФм студэнтам - завоч- 
н1кам добра вядома значэн- 
не шсьмовых кантрольных 
работ. Галоунае ix прызна- 
чэнне — садзейншаць сама- 
стойнай працы студэнта над 
засваеннем вучэбнага матэ-

рыялу у м1жсеайны перыяд, 
служыць сродкам своеасаб- 
л1вага завочнага кантролю 
выкладчыка над падрыхтоу- 
кай студэнтау да экзамена- 
цыйнай cecii. Таму толыа 
сур’ёзныя, а не фармальныя 
адносшы да выканання кам- 
трольных работ могуць па- 
сапрауднаму дапамагчы 
студэнту у свсечасовым i 
якасным выкананн! вучэбна
га плана.

Ш ж  тым значная частка 
студэнтау - завочшкау ста- 
вщца да шсьмовай работы, 
як да надакучл;вай Myxi, ад 
якой проста неабходна як- 
небудзь адмахнудца. I адка- 
раскваюцца... сшсваннем.

А да чаго тэта прыво- 
дзщь? Да тага, штб для 
значнай частш студэнтау 
дпжсесшны перыяд прахо- 
дзщь дарэмна, а тады, кал! 
трэба здаваць экзамены, 
яны спяшаючыся, абы як 
прагледжваюць чужыя кан- 
спекты i з так!м1 «ведамЬ> 
без сораму !дуць здаваць эк
замены. Пра якое чытанне 
навучальнай i навуковай лд 
таратуры, пра якое навед-

ванне лекцый для падрых- 
ToyKi да наступнай cecii мо- 
жа icui гаворка? На жаль, 
дэканат i рэктарат у ба- 
рацьбе з TaxiMi аматарам1 
выязджаць н а ш а р м а к а  
амаль бяссьльныя.

У слабай пад'рыхтоуцы 
студэнтау - завочнжау да' 
cecift у значнай CTyneHi па- 
Birma адмп-пстрацыя тых ус
таноу, дзе працуюць нашы 
студэнты. У лепшых выпад- 
ках некаторыя юраунш 
прадпрыемствау i устаноу 
проста нейтральный да таго 
факта, што ix работшк недзе 
i чамусьц1 навучаецца. 
Горш, кал! у некаторых вы- 
падках яны перашкаджа- 
юць: перагружаюць работ- 
шкау, што навучаюцца без 
адрыву ад-вытворчасцг, гра- 
мадскйм! i вытворчьшп дару- 
чэннямц не ствараюць,неаб- 
ходных умоу для ix навучан- 
ня, а то i проста не адпу- 
скаюць на экзаменацыйныя 
cecii.

1дучы насустрач пажадан- 
ням пзунай части студэн- 
тау-завочшкау, дэканат у 
наступным семестры мае на-

мер звярнуцца, у адпавед- 
nacni з пастановай Савэта 
МшНтрау СССР, да адмшп 
страцы! устаноу i прадпры
емствау з. nicbMOM, дзе будзе 
напамшацца пра ix абавя- 
зак ствараць належныя умо- 
вы для паспяховага спалу- 
чэиня вучобы i працы сту- 
дэнтам-завочншам.

Аднак. гэтага, зразумела, 
мала. Асноунае — жаданне,- 
iMKHeiiHe студэнта разам з 
дыпломам атрымаць i адпа- 
ведныя трывалыя веды. А 
для гэтага неабходна упар- 
тая i карпатл1вая праца, вы
сокая вучэбная дысцыплд 
на, якая павшна абашрацца 
на глыбокае усведамленне 
кожным студэнтам -завочш 
кам свайго грамадскага i 
дзяржаунага абавязку.

У. Р. 1ВАШЫН,
дэкан завочнага факультэта

В. I. ОТАРАВОЙТАУ,
намесшк дэкана

НА
ЛЭПУТАЦК1М

ПАСТУ
(Пачатак на 1 стар.)

— Вы маеце рацыю, — сказала 
прафесар студэнтам. — Паспрабу- 
ем што-небудзь зрабщь.

I наюравалася у райвыканком. 
Праз два дтп -прыпынак быу пера- 
несены у другое месца.

...Любяць i паважаюць свайго 
дэпутата выбаршшю за клспаты 
аб ix, за тое, што яна уважл1'ва 
рэагуе на скарп працоуных. Ня- 
мала часу патрацфа Марыя Анд- 
рэеуна, каб дапамагчы выбаршчы- 
кам Карабуту i Каралёвай ва 
уладкаванш кватэрнай праблемы. 
А колью шшых спрау яна дала- 
магла вырашыць!

Хутка выбары. Некаторыя дэ- 
путаты рыхтуюцца да здачы дэ- 
путацкай вахты. Але не з таюх 
А1арыя Андрэеуна. У гэтыя дш у 
1-м домаюраушцтве яна вывучае 
:тан выхавання дзяцей. Свае мер- 
каванш i прапановы Марыя Анд
рэеуна збграецца прадставщь у 
райвыканком i дабщца, каб у кож
ным вялшм доме бьш створаны 
усе умовы для нармальнага адпа- 
чынку шянерау i школьнжау.

В. КАЛАЦ1ЛК1Н.

Творчасць завочшкау
Р А Д О С Т Ь А. КРЯТЕНКО

(5 курс отд. журналистики)

Приемник настроен на Москву. 
Звучит «Шехерезада» Римского- 
Корсакова, и Светлане чудится 
море — то спокойное, то грозное, 
Вот знакомые звуки надвигающей
ся бури. В шестнадцать лет кому 
не хочется померяться с ней си
лой!

— Ты о чем думаешь?
Светлана не слышала, как в дом

вошла школьная подруга Инна 
Бородич. Обе рассмеялись.

— Понимаешь, Инна, когда я 
слушаю музыку, я забываю обо 
всем.

Светлана Шмерко — отлични
ца. Она часто помогает Инне по 
английскому языку и математике. 
Обычно, сделав уроки, девочки 
.читают вслух любимых поэтов. 
Но в этот раз они долго говорили
0 музыке. Светлане казалось, что 
море из «Шехерезады» все еще 
плетется в стенах ее комнаты. 
А что, если об этой сюите, вооб
ще о музыке — о Шопене, Чай
ковском, Листе — рассказать 
своим малышам?

Впрочем, пятиклассников уже не 
назовешь малышами. Ими они бы
ли года три назад. Светлана ни
когда не забудет, как она впервые 
пришла к октябрятам и Александ-

Уладз1м1р БАБРАУН1ЧЫ 
(3 курс аддз. журнал1етыю)

Я люблю сыпаць 
зерни..

Я люблю сыпаць зерш у раллю
1 зайздросцщь тушкам. !мхл1вым, 
Росы мьиоць мяне i зямлю 
Кожнай ранщай, н'.быта ли]п1.

! таму не магу §явщь,
Што грукояуць дзесь полигоны, 
Дз:ка прагнучы крыв'ь,
А не радасщ дрэр'. зялёных, ■ '

Што хтось недзе да пульта
прышк,

Каб па мне б:ць ракетным ударам. 
! я дзякую цшыш,
Берагуць якую радары.

Век дваццаты, век шяасия, трывгг, 
Я хачу, каб ты. ксжным яе:ам. 
Сонцам дышу, над- галавсй,
Спеу у садзе ружовым ранетам.

ра Ивановна, учительница, пред
ставила ее:

— Знакомьтесь, ребята: ваша 
вожатая, Светлана Шмерко.

Первое., время все шло хорошо. 
В классе ее ожидали с радостью. 
Светлане уже казалось, что она 
стала настоящим другом ребят. 
И неожиданно — поражение.

Было это зимой. На перемене 
ребята пригласили свою вожатую 
играть в . снежки. «Не покажется 
ли это смешным?» — подумала 
Светлана и не пошла.

После перерыва малыши вбежа
ли в класс шумные, раскрасневши
еся. Но, увидев Светлану, притих
ли. Чинно разошлись по своим 
местам.

— Ребята, после уроков подож
дите меня. Дело есть.

Сразу после занятий Светлана 
заспешила к октябрятам. Открыла 
дверь класса и... замерла. Класс 
был пуст. Две горячие слезинки 
упали на воротник. Даже Вася 
Борисевич, этот милый, исполни
тельный мальчишка, не остался, 
ушёл...

Некоторое время Светлана не 
появлялась у октябрят: "обиделась. 
Нашла дело в своем классе: орга
низовала - клуб любителей ис
кусств.

Казалось, что за работой можно 
было забыть о неприятности. Но 
чувство вины перед малышами не 
повидало ее.

И однажды Светлана не выдер
жала. Влетела к октябрятам в 
класс:

— Айда играть, малыши!
С тех пор она стала для ребят 

совсем своей. Она была с ними 
всюду: на сборах, праздниках, в 
походах.

— Уже не думаешь ли ты на
всегда остаться вожатой?—в шут
ку спросил ее как-то отец.

— А мне с малышами нравит
ся, ■— совсем серьезно ответила 
Светлана. — Кстати, папа, мы ре
шили пригласить тебя на сбор. Ты 
ведь танкистом на фронте был. 
Расскажи, как немцев гро...или. 
Хорошо?

Отец согласился, пришел на 
сбор. И рассказ его о боевых днях 
всем понравился. Особенно маль
чишкам...

Осень красными гроздьями ря
бины застучала в окна школы. На
ступила пора учебы, пора горяч :х 
пионерских дел. В пятом «А» уже 
выбрали пионерский актив. Чле
нами совета дружины стали Алла 
Черепко и Таня Булойчик, пред
седателем совета отряда — Лёня 
Довнерович. Хорошие помощники 
появились у вожатой.

Окончив дела в школе, Светла
на торопится домой. Там ее ждут 
учебники, ждет недочитанный то
мик стихов Мусы Джалиля. А вы
падет свободная минута, можно и 
помечтать. Светлана видит себя то 
геологом в незнакомых горах, то 
учительницей в родной школе. 
Кем быть, Светлана еще не реши
ла. Пока она просто вожатая. И 
для нее, комсомолки, это — самая 
большая радость.

' г. п. Березине.

_1ван МАРКЕВ1Ч
(3 курс аддз. беларускай мовы

Я гор КАРАНКЕВ1Ч 
(3 курс аддз. б лзрускай мовы 

i л1та~~атуры!____

Хто хусц1нку табе завязау?
Хто сняошнкам' гэтак абсыпау? 
Хто рупл1вай рукой вышывау 
На ёй л1сце бярозау i лтау?

Я ж табе не дарыу такой!..
Я зайздрошчу чужому густу!.. 
1ней, шей ляц'ць над табой...
I шяк не пазнаць мне хусткИ..

i Л1таратуры)

Покуль золак 
крыллем не 

у зяэхнуу
Пабягу я на свНанш з дому, 
Покуль золак крыллем не

[змахнуу,
Выберу найлепшую зад у му — 
Звонкую пявунню — ял'шу. 

Збажына —найлепшая сяс роука 
Мне пазычыць у песню калас. к. 
Можа, я падслухаю у салэум 
Гаманл:вых струнау галасок. 

Песня забурлщь крын'чкай 
Можа, i за жаурука званчэй.
3 песняй звонкай, шбы з верным

ся'рам
Па крутых шляхах icyi лягчэй!..

Пераможцы ал1мшяды 
выдатшш

Штогод газета «Знамя юности» разам з БДУ iMH У. I. Ле- 
нша праводзщь матэматычную ал1мшяду. У**ал1мтядзе 1964 
года удзельшчал1 каля 800 чалавек. Вялжая колькасць пера- 
можцау пастушла на матэматычны факультет ушвератэта, 
мнопя навучаюцца на ф&ачным факультэце ушвератэта i у 
шшых вышэишых. навучальных установах.

Закончылася першая экзаменацыйная сеая, i мы можам 
падвесщ некаторыя вышке Большасць- пераможцау нашай 
ал1мшяды здала экзамены на «добра» i «выдатна». Семнац- 
цаць нашых алТмшйцау вучацца на матэматычным факультэце 
толью на «выдатна».

У лютым 1965 года пачнецца чарговая ал1мшяда. Мы спа- 
дзяемся, што у ёй прыме удзел яшчэ больш шырокае кола 
аматарау матэматыю.

ЖУРЫ МАТЭМАТЫЧНАЙ АЛ1МП1ЯДЫ,

Крытычныя думш
На пытанне аб прафесп коратка 

адказау: «Начальнш».
* * *

Па прывычцы Hanicay анашм- 
ную заяву аб чарговым адпачын- 
ку.

* * *
На yeix сходах ён прысутшчау 

у якасш колькасць 
* * *

Люб1у усё сваё. Але не перано- 
civ, кал1 у яго пыталшя, ц\ у сва- 
ёй ён талерцы.

*  *  . *

Каб яго не празвал1 гультаём, 
школ1 не упускау выпадку пада- 
гнаць у справах шшых.

* * *
Ён школ! не паутара^ cBaix па- 

мылак, a pa6iy усё новыя i новыя, 
* * *

Бюракрат Л 1 ч ы у  наведвальнша 
валаютчыкам: той амаль месяц 
«валачыуся», пакуль атрымау ад- 
каз...

# * *
Заусёды скардз1уся знаёмым, 

што сакратарша у яго не зуам 
шсьменная: яна лаялася без зна- 
кау прыпынку.

Сабрау
асшрант 1. ШПАДАРУК.

Рэдактар П. С1Л1ВАНЧЫК.

Паеажаныя таварышы!
Кал1 вы хочаце набьщь KHizi, еыдадзеныя выдавецтвам 

«Наука», нашроувайце заказы па адрасу: Москва, Центр, 
Б. Черкасский пер., 2/10, контора «Академкнига», магазин 
«Книга — почтой» або у магазЫ «Академкнига»:

Алма-Ата, ул. Фурманова, 139;
Баку, ул. Джапаридзе, 13;
Киев, ул. Ленина, 42;
Ленинград, Литейный проспект, 57;
Москва, ул. Горького, 6;
Москва, ул. Вавилова, 55/5;
Новосибирск, Красный проспект, .51;
Свердловск, ул. Белинского, 71-в;
Ташкент, ул. Карла Маркса, 29; :
Харьков, Уфимский пер., 4/6;
Уфа, Октябрьский пер., 129.

Заказы на Kiiiri выдавецтва «Наука» прымаюць таксама 
мясцовыя магазшы кшгагандлго. 3-за абмежаванага тыражу 
кшг, што выпускаюцца выдавецтвам, пажадана даваць папя- 
рэдгая заяуы на выдаиш па вышэй дадзеных адрасах.

Выдавецтва «НАУКА».

Адрас рэдакцы1:
г. М1нск, Ун1верс1тэцк] гарадок, га.ю}ны корпус. 212. Тэл. 2-П7-1Я.
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