
Пралетарьм ycix KpaiH, яднайцеся!

У ПАРТКОМЕ

ПАГЛЫБЛЯЦЬ
В Ы В Ш И Е
ГРАМАДСШХ

Н А В У К
У барацьбе за перамогу ка- 

мужзма усё больш магутным 
фактарам станов'щца ’|дэалапч- 
ная работа, а, тэта значыць, i 
вывучэнне творау клаакау 
марказма-лежжзма, грамад- 
CKix навук. 1х глыбокае ведан- 
не з’яуляецца першачарговым 
абавязкам ycix студэнтау—  бу_ 
дучых спецыялктау, будауж- 
коу камужзма.

Як жа праходз!ць у нас вы
вучэнне грамадсюх дысцып- 
лж? Партыйны кам!тэт нашага 
ужвератэта стварыу спецы- 
яльную кам'|с1ю, якая на пра- 

цягу л1стапада гэтага года аз- 
наямлялася, як авалодваюць 
грамадск‘|м'| навукам1 студэн- 
ты ф1з'|чнага факультэта. Члены 
кам'|сп пабывал1 на 7 лекцыях 
i 15 ceMiiHapax па ridopbii 
КПСС, фтасофн i пал1тычнай 
эканом11, азнаёмЫся з дачу- 
ментам'| факультэта, правял! 
асаб1стыя гутарк1 з дзесяткам! 

студэнтау.
Агульнае уражанне KaMicii— 

станоучае. Яна л'|чыць, што 
студэнты ф1з1чнага факуль
тэта у цэлым сур'ёзна ад- 
носяцца да грамадсжх навук, а 
выкладчык!, лекцьм i семжары 
яKix наведал! члены KaMicii, па- 
казал! добрую спецыяльную 
падрыхтоуку i метадычнае 

умение.
Але поруч з гэтым праверка 

выявта таксама i факты неда- 
ацэню некаторым! студэнтам! 
грамадсюх навук. Дэканат, ка
федры i грамадск!я аргажза- 
цьм усё яшчэ недастаткозую 
увагу звяртаюць на стварэнне 
атмасферы павышанай цжау- 
Hacu,i да першакрын!ц. Так, у 
м'жулым i бягучым годзе парт- 
арган!зацыя, Вучоны Савет 
камсамольсю'я i прафсаюзныя 
аргажзацьи Hi разу спецыяльна 
не абмеркавал1 пытанне аб 
станозшчы i мерах па 
паляпшэнню вывучэння гра- 
мадск!х навук студэнта- 
Mi. Не прымалкя меры актыу- 
нага уздзеяння з боку грамад- 
CKix аргажзацый да тых сту- 
цэнтау, яжя недаацэньваюць 
рол! грамадск'|х навук, пра- 
пускаюць лекцьм i семжар- 
ск!я заняткм Тэта датычыцца 
асабл'|ва студэнтау вячэр,няга 
аддзялення. Не аргажзаван ад- 
паведны кантроль i за сама- 
стойнай работай ycix студэн
тау. Лекцьм i семжары прахо- 
дзяць часта суха, нецкава, да- 
пускаецца л1берал1зм пры 
ацэнцы ведау. Не усе выклад
чык! грамадсюх навук на лек
цыях карыстаюцца наглядным! 
дапаможжкам!, кжаскопам! i I 
жшы/ж тэхн1чным! сродкам;. j 
У трупах i на курсах факуль-и 
тэта мала удзяляецца увап пы- \ 
танням выхавання студэнтау на 
баявых рэвалюцыйных трады- 
цыях, рэдка празодзяцца су- ; 
стрэчы з ветэранам! займы, 
старэйшым пакаленнем баль- 
шавжоу, з перадазгкам! зы-| 
творчасц!, не аргажзуюцца ды- 
CKycii па асобных творах ма- 
стацтва.

Кам1ая выпрацавала адпа- 
ведныя прапановы па выкара- 
ненню зауважаных недахопау. 
Як выяуленыя недагляды, так i \ 
чарговыя задачы па паглыб- 
ленаму засваенню грамадск!х 
навук вырашана шырока аб- 
меркаваць на партыйных, кам- 
самольсюх, прафсаюзных схо
дах, на кафедрах грамадсжх 
навук з мэтай усямернага па- 
вышэння i удасканалення зы- 
вучэння ва ужвератэце гра- 
мадсюх навук.
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У К А Д Р А Х
Усе бачаць, ян бурна расце 

наш ужверштэт. Г!авял1чваецца 
колькасць студэнтау, узрастае 
прафесарска-выкладчыцж калек- 
тыу. Kani у 1955 годзе ва уш- 
верЫтэце навучалася 5912 сту- 
дэнтау, то зараз удвая болей —  
11825. Вучэбна-выхаваучую ра
боту на 10 факультетах вядзе 
654 выкладчык!, з ix —  53 
дактары навук i прафесары, 242 
кандыдаты навук i дацэнты. Дзе- 
сяць год назад ва ужверштэце 
працавала тольж 257 выклад- 
чыкау, сярод ix тольж 20 дакта- 
роу навук i прафесарау i 125 
кандыдатау навук i дацэнтау.

У бл!жзйшыя гады рост i па- 
шырэнне ужверштэта будзе icui 
яшчэ больш бурным! тзмпамь У 
сувяз1 з гэтым востра паустае 
пытанне падбору, расстаноуж i 
выхавання кадрау. МенавНа, гз- 
тай праблеме i быу прысвечан 
15 снежня агульнаужверштэцж 
партыйны сход. Намести сакра- 
тара партыйнага кам!тэта Т. Я. 
Дударава у сва1м дакладзе пра- 
!нфарм!равала камужстау, ян ifl3e 
падрыхтоука i укамплектаванне 
прафесарска-выкладчыцкага ка- 
лектыву ушверштэта.

Асноунзй крын!цай нашых кад
рау з’яуляецца астрантура. За 
апошжя гады ножны выпуск дае 
ёй 50— 60 чалавек. Але бяда у 
тым, што далёка не усе з ix аба- 
ранягаць нандыдацжя дысертацьп. 
У сувяз1 з гэтым вельм! важнай 
задачай з яуляецца паляпшэнне 
работы асшрантау i з асшранта-------------  Т ------ -

НА 3 Д Ы М К У : Студэнты
ЛЕАН1Д ЛАБКОУСК1 i Р А 
М АН  M IX H E B I4  рыхтуюцца 
да чарговага зал1ку.

фота 1. Б А К У  И ОБА.

Mi, каб ножны з ix абараняу ды- 
сертацыю у адведзены тзрм!н. 
Другой нрынщай росту кадрау 
з’яуляецца стварэнне умоу для 
выкладчыкау, павышэнне патра- 
бавальнасц! да ix.

Паглыбленне выкладання на
вук, павышэнне работы сярод 
студэнтау, адзначыла дакладчык, 
у MHoriM залежыць ад работы пе- 
дагаг!чнага калектыву, ад таго, 
як кожны вучоны адносщца да 
сваёй адказнай i ганаровай спра
вы, ад таго, як ён сябе паводзщь. 
Ва ушвера'тэце ёсць нямала ву- 
чоных, яшя вядуць работу на вы- 
coKiM навуковым i !дэйным узроу- 
Hi, карыстаюцца сярод студэнтау 
павагай i аутарытэтам. Тэта пра
фесары Левашоу, Шнеярсон, да- 
цзнты Цакуноу, Рабушка, Круць- 
ко, Прытыцкая i мнопя !ншь:я. 
Але побач з iMi, на вял Ski жаль, 
мы маем яшчэ факты амаральных 
паводз!н i недобрасумленных ад- 
HociH да CBaix абавязкау. За 
nnariaT i амаральныя паводз!ны 
зволен з ун!верс!тэта выкладчык 
ГЗётух, за п'янства— дацэнт Ба- 
зылёу, acicT3HT Гран.

Многа yBari дакладчыца удзя- 
n'tna задачам спалучэння вучэб- 
нага працзсу з выхаваучай рабо
тай. Як станоучы прь!клад, яна 
прывяла работу кафедр, яжя 
узначальваюць тт. Лушчыцк!, CiaopCKi i Круцько.

Актуальнасць праблемы, мэта- 
нак!раваны даклад Г. Я. Дудара- 
вай выкл!кал! дзелавыя спрэчк1.

Прафесар Гахау прапанавау 
палепшыць !ндыв!дуальную рабо
ту сярод студэнтау i лепшых з 
ix рэкамендаваць у асшрантуру.

Дацэнт Дулау выказау незада- 
воленасць з тае прычыны, што, 
нягледзячы на прынятыя рашэнн!, 
да гэтага часу на юрыдычным фа-

культзце няма лабараторьм па су- 
довай п с i х а л о г i i.

Змястоуиым i дзелавым было 
выступление намесжна дэкана 
ф!лфака А. А. Волка. Каб па
лепшыць узровень падрыхтоуж 
кавуновых работнжау, трэба 
смялей уцягваць ix у работу, 
даручаць 1м распрацоуваць кур
сы лекцый i чытаць ix, право- 
дз1ць сем!нары. Тольк! пры гзтай 
умове выпускнЫ асп!рантуры 
будуць гатовы да выкладчыцкай 
работы. Што датычыць паскарэн- 
ня абароны дысертацый, то на 
нашым факультэце часта атрым- 
л1ваецца затрымка у абароне з-за 
адсутнасц! публ!кацый, а надру- 
кавацца па фшалогм вельм! 
цяжна. Патрэбна, каб ушверсГ 
тэт меу сваё выдавецтва.

У заключэнне спрэчан высту- 
niy рэктар ун!верс1тэта, акадэм!к 
А. Н. Сеучанна. Ён падрабязна 
расказау аб перспектывах далей- 
шага росту ушверЫтзта i закл!- 
кау вучоных, выкладчыкау павы- 
с!ць патрабавальнасць да сябе i 
студэнтау. Наша надзённая зада
ча, сназау прамоуца, дбаць не пра 
колькасць, а пра якасць падрых- 
тоук| спецыял!стау для народнай 
гаспадарм. Сурова крытыкавау 
А. Н. Сеучанка недастойныя па- 
водз!ны асобных выкладчыкау i 
асабл1ва былога загадчына кафед
ры В. А. Тамашзв1ча. Адначасова 
А. Н. Сеучанна выказау упэуне- 
насць у тым, што у цэлым праца- 
здольнаму, высоканвал1фшавана- 
му, !дэйна вытрыманаму калекты
ву вучоных ужверштэта пад сту  
спраудз1ць усе адказныя задачы, 
што стаяць перад ужверштэтам.

Па абмеркаванаму пытанню 
прынята рашзнне.

—  На ceM iHapcidx за
пятках па zicTopbii К П С С  
выступаю кожны раз,—  
гаворыць студэнт I I  кур
са юрыдычнага факуль
тета Сямён Скарул'ю.—  
1накш нельга: тут, як ш- 
дзе, можна праверыць, 
наколькь глыбока ведает 
першакрышцы кластау 
маркНзма-лешшзма, zi- 
сторыю нашай Партьй i 
увогуле —  сваю палпыч- 
ную адукацыю.Ф ота /. Бакцнова.

ШТО?
...... .. ■ 'SПартыйным казптэтам нашага ушверсгтэта была ство- рана KaiwiciH па азнаямленшо з работай студэнцшх партыйных труп г1старычнага факультэта. Яна унесла пра- панову аб неабходнасц1 ства- рэння самастойнай партый- най трупы ricTopbiF.ay-acni- рантау.Нядауна адбыуся першы арган!зацыйны сход acnipan- тау-камун1стау.Сакратаром трупы аднага- лосна абраны Я. Ас1пенка.

Д З Е ?ТУ ж о стала традыцыяй xi- ьпкау праводзщь у перад — экзаменацыйныя дш вечары адпачынку на факультэце. Канцэрт, танцы, вясёлыя гультп, атракцыёны — зау- сёды садзейн!чал1 добраму настрою. Так было i на тэты раз. У суботш вечар высту- ni.ni студэнцк!я спевакц по- тым усе кружыл1ся у вясё- лым танцы.— Пасля такога адпачып- ку 1 за экзамены лягчэй брацца, — гаварыл1 xiMiKi.Дэканат, партбюро i KaMi- тэт камсамола ф1лалаг1чнага факультэта арган1завау шы- 
poKi паказ для студэнтау се- рьп навукова-папулярных i дакументальных фьльмау. Некаторыя з ix студэнты паглядзел!. Тэта кшафшь- мы, прысвечаныя беларуска- му першадрукару Ф. Опарине, дзейнасщ савецк1х Kina- рэжысёрау Эйзенштэнна i Даужэнк!, а таксама народным тсьменншам Б С С Р  Якубу Коласу i Янку Kĵ - палу.
~ К А



НЕ СЕМ ДЗЁН— 
А УВЕСЬ

— Пакажы, Валодзя, раку Укаял1?— А  дзе знаходзщца вулкан Чымбароса?— Паувострау, я т  сам га- ворыць, што ён малёньш?Пытанш... пытаны!... Яны сыплюцца, як з мяшка, не даюць апамятацца Hi географам, Hi таму, хто да ix завЬ тае. Тэта, каб лепш падрых- тавацца да ceccii, камсамоль- скае бюро факультэта право- дзщь «тыдзень карты».Веданне геаграф1чнай карты вельм1 важная частка падрыхтоут высокаквал1ф1- каваных спецыялштау. Яшчэ заснавальнш савецкай геаг- рафИ Н. BapaHCKi гаварыу, што карта — тэта альфа i амега геаграфп. 3 карты пачынаецца яна як наву- ка, картай i заканчваецца.Вось чаму «тыдзень карты», як1 па традыцьц ужо некальк1 год запар право- дзщца на факультэце, щзе паспяхова. У  калздоры i аудыторыях был1 развешаны карты па ф1з1чнай геаграфп частак свету, па эканамгчнай геаграфп, па геалогп карыс-

ных выкапняу i г. д. I так нават самы заядлы гультай натыкауся на карты, раз-по- раз паглядау на ix, пападау пад перакрыжны агонь пы- танняу: Вулкан Бандой?.. Рака Шынгу?.. Ягмон?..Разам з тым хочацца зра- бщь заувагу. Каб болып щ- кава i карысна праходзШ падобныя мерапрыемствы, камсамольскаму бюро па- трэбна ix лепш прадумваць. Скажам, карты размясцщь у ншшм парадку: асобна—карты па ф1з1чнай геаграфп, на шшай сцяне — па эканам1ч- най, па геалогп.Цяпер, кал1 да з1мовай се- cii застал1ся л1чаныя дн1, вельм1 добра было б, каб камсамольскае бюро праявь ла шщыятыву i з дапамогай лабарантау забяспечыла ау- дыторьп найбольш неабход- ным1 картам!. I няхай «тыдзень карты» працягваецца на факультэце не сем дзён, а увесь навучальны год. Та- ды кожны студэнт смела па- крочыць на экзамен.
П. КРЫВ1ЦК1.

Р А Б IЦ  Ь 
НАСЦЕНГАЗЕТУ- 

ТРЭБА УМЕЦЬ
Гурт студэнтау, гоман:— Так яму i трэба, дачакау- ся! Гаварылп вучы, не слухау... — Паглядзц як яго двойка, шбы ведзьма, за шыю абкруцша. I це- гачом не адарвеш!..Студэнтау зб1раецца усё больш i больш, i хутка ужо з-за галоу не вдаць назвы толыа што выве- шанага свежага нумару насцен- най газеты...За апошш час роля насценнага друку у нашым ушверштэце значка узрасла. Мноия газеты стал! люстрам жыцця факультэтау: тут i сатыра на гультаёу i аб!бокау, вясёлы гумар, дзелавая размова пра вучобу, парады выкладчы- кау...Але тамя насценгазеты, як «Пражэктар», «Географ», «За на- вуку» i шшыя усё яшчэ слаба афармляюцца, матэрыялы часам тут парасиданы як папала, фота- здымкг— без падтэкстовак. Чы- таючы ix, цяжка сканцэнтравадь увагу на галоуным.
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Як лепш аформщь газету? Што патрэбна зрабщь для таго, каб яна лепш глядзелася? Гэтыя пытанш павшны хваляваць кожную рэдкалегпо.Нядауна партком, камггэт кам- самола, рэдкалепя газеты «Бела- pycKi ушверсггэт» правял1 сеьп- нар рэдактарау насценнага друку ушверштэта. Шмат карыснага i цбкавага расказау' iM астрант П. Ткачоу, яш многа год праца- вау адказным сакратаром газеты «Шянер Беларуш».•— Афармленне, —  гаварыу ён,— гэта твар газеты. Па iu ужо можна меркаваць пра яе матэрыялы. Тут трэба быць свайго роду мастаком...На канкрэтных прыкладах П. Ткачоу гаварыу аб добрым на- шрунку газеты «Псторык» i «За Шнурынскую ббялогбю». Матэрыялы, загалоуш, фоташюстрацыя тут размешчаны мэтанашравана, чаго якраз нехапае шшым газетам.Многа слушных прапаноу так- сама выказау член парткома М. Чартко, члены рэдкалегш, рэ- дактары газет.—  Многае невядомае для мя- не сёння стала зразумелым, нас- тупны нумар будзе аформлен ку- ды лепш,— прызнавауся рэдактар «Географа» Н. Астапов!ч.
I. СМ1РН0У.

НЕЗАБЫУНАЯ СУСТРЭЧА
|  НА 3 Д Ы М К У : студэнтЬ 
|Лстарычнага факультэтаЬ 
щМжалай Гальчанюк тлу 
цмачыць сваш сябрам п а ^ |  вучобе i пакою студэнтам |  
| з  С ’ера-Леоне Джону Сг-| |н г/ г Саму элю Рэнеру  ̂|  тэкст на рускай мове. Ф ота А . Кадзета.

«...Для гэтай KHiri, свай- му герою я аддау многае з перажытага. А  усё ж яна — «не аутаб1яграф1я, а б1ягра- ф!я адной душы», расказ пра яшчэ адзш шлях да свят- ла, пра яшчэ адно месца у d p a i яго абаронцау».Размову пра абмеркаванне KHiri «Птушш i гнёзды» хочацца пачаць 1менна гэтым1 кранаючым1 сэрца словам!,

СВЕТЛАЙ ПАМЯЦ1 А. I. ЛУР’Е21-га снежня спауняецца 70 гадоу з дня нараджэння пра- фесара Абрама Гошфашча Лур’е. Нарадз1уся ён у 1895 го- дзе, у горадзе Бабруйску у сямЧ служачага, вучыуся у KieycKiM ун1верс1тэце. У 1918 годзе Лур’е уступав у Каму- шстычную партыю i з таго часу усё сваё жыццё аддау справе нашай партьп. Актыуны удзельнш грамадзянскай вайны, ён пасля яе сканчэння вёу плённую педагаг1чную i навуковую работу у вышэйшых навучальных установах Б С С Р . Апошшя 20 год свайго жыцця ён аддау нашаму уш- верштэту.Прафесар Лур’е быу аргашзатарам i першым загадчыкам кафедры палыычнай эканомН у БДУ iMH Ул. I. Ленша, якую ён узначальвау да anomHix дзён свайго жыцця.Разам з тым вучоны вёу вялшую навуковую i грамадскую работу не толы-ci ва ун1верс1тэце, але i за яго сценам!, часта выступау з дакладам1 i лекцыям1 па даручэнню партыйных органау перад mbipoKiMi MacaMi насельшцтва. За час сваёй дзейнасщ ён падрыхтавау шмат квал1фшаваных навуковых работн1кау-эканам1стау.. Яго палымяныя, змястоуныя лекцьн слухал1 тысячы i тысячы студэнтау вну, слухачоу партыйных устаноу рэспубл1к1.Чалавек вял1кай эрудыцьп i высокай культуры, ён быу i таленав!тым i надзвычай добрым прапагандыстам маркс1сцка- лешнскай тэорьп. Глыбока прынцыповы, непрым1рымы да усяго варожага i разам з тым душэуны чалавек, шчыры та- варыш—таю быу прафесар А. I. Лур’е.Памёр Абрам 1ос1фав1ч у росквще ceaix творчых cin 19 са- кав!ка 1948 года. Вобраз гэтага вучонага-камушста заста- нецца для нас прыкладам самаадданай творчай працы на карысць савецкага народа.
А. СКУМ АН, 

дацэнт кафедры палиэканоми.

пачутым1 ад самога п1сьмен- HiKa. Не выпадкова пагава- рыць аб яго творы сабра- лася шмат студэнтау фша- лапчнага факультэта, тых, каго щкавщь наша сучасная л1таратура. I трэба адразу сказаць — размова адбыла- ся. -Сапраудная, шчырая!Пра высот гуматзм, ча- лавечнасць рамана «Птушт i гнёзды» гавораць студэнт Канстанцш CiHeBia, лаба- рант А . М. Ляп1ч.Слова прос1ць студэнтка 5-га курса беларускага ад- дзялення Л1да Прашков1ч:— Лёс мацЬРадз!мы зау- сёды непако1ць Алеся Руне- B i a a  — галоуната героя рамана. Ён — частка яе, __ яе сын i абаронца. Да глыбгт душы мяне усхвалявау вобраз Алесевай мацп На маю думку, у яе вобразе аутар увасабляе саму Радз1му.Усхвалявана гаварыу Алег Щмшсш:— Тэты удалы твор наш- сан вобразнай, паэтычнай мовай. Мова Брыля — вялш1 скарб для чытача. Слова у п1сьменн1ка _ радуе, заварожвае... Прамоуца ас-
ПА СЛЯДАХ 

Н А Ш Ы Х  
ВЫСТУПЛЕННЯУ

У  №  34 «Беларускага
ушвератэта» паведамля- 
лася, што газета не трап- 
ляе да чытачоу фталапч- 
нага, б|ялаг1чнага, xiMi4- 
нага факультэтау.

Як нам паведамМ з ка- 
мИэта камсамола ун1вер- 
С1тэта, пытанне было спе- 
цыяльна абмеркавана на 
пасяджэннях факультэц- 
Kix бюро камсамола фш~ 
фака, б1яфака, х1мфака. 
Выступление газеты пры- 
знана правшьным.

Камггэт камсамола ун1- 
верс!тэта назначыу адказ- 
ных распаусюджвальн1кау 
друку, як1я будуць рэгу- 
лярна дастауляць газету 
на факультэты.

прэчвау А . Шапялев1ча, яш сказау, што KHira цяжка чы- таецца.— Побач з Алесем Руне- в!чам, — гаворыць студэнт Сцяпан Ляушук, — адчу- ваеш сябе дужэйшым, лепш разумеет жыццё, той час, HKi паказан у рамане.I зноу выступленн1, спрэч-K i...Цёпла сустрэты прысут- ным1, выступ^ Янка Брыль. Ён ад усяго сэрца падзяка- вау за прынцыповае абмеркаванне рамана, расказау пра псторыю напЬ сання «Птушак i гнёзд», KHiri, якая «нашсана не па праву заслуг i пакут, а тольт па праву любасц1 да Чалаве- ка — HKi ён ёсць, HKi ён будзе...»У заключэнне прафесар М. Р . Ларчанка i дацэнт Д. Я. Бугаёу ад iMH прысут- ных шчыра дзякавал1 Янку Брылю. А  студэнты паднес- л1 люб!маму тсьменн1ку ж м ет жызых кветак.
Ю. ГОЛУБ, 

студэнт першага курса 
аддзялення беларускай 
мовы i л1таратуры.

С П Р Э Ч К А 
[ Д З Е

студэнты, у тым лшу i ктроеч- 
HiKy», прыемна мець справы 
толып з выдатным у жыцць I 
к1м бы ты Hi працавау, атры- 
маушы дыплом шжынера, на- 
стаун!ка pi квал!фжацыю !нша- 
га спецыял1ста, ад цябе бу
дуць патрабаваць выдатнай ni 
добрай i у HiHKiM разе здаваль- 
няючай pi дрэннай работы. Та
му мы павшны быць высока- 
квал!фжаваным! спецыял1стам1.

«Троечк1к» ni «двоечнж» —  
тэта проста, як скула. Каб не 
хукаць на яе i каб не муляла 
яна, лепш яе з'аперыраваць.

На геаграф1чным факультэ
це жыу быу, а правтьней — 
капцеу студэнт Нов1кау. Кон
курсные экзамены па прыёму 
ва ужверштэт ён вытрымау, 
але вучыцца не хацелася, яму, 
бачыце, нехапала цярпення 
сядзець на лекцыях, над пад- 
py4HiKaMi. Затое ён цэлым1 сут
кам! швэндауся на праспекце, 
часцей за усё у нецвярозым 
стане, абражау прахожых, ла- 
яуся на увесь свет. Нов1кау 
заусёды быу «хвастатым» па- 
срэдн!кам. Закончыу бы ён ун!- 
верс1тэт, квалЕфшаванай працы 
ад яго, вядома, не чакай. Зараз 
Новжау справядл1ва адлучан 
ад непасшьнага «цяжару»: ён 
выключай з ужверштэта. На 
жаль, не адстаюць ад Новжа- 
ва i некаторыя яго аднакурсн1- 
Ki —  Е Ляскоускц А. Белая. 
I я думаю, што уручыць iM ды
плом —  тэта будзе падманам 
грамадства.

V нас не павшна быць па- 
срэднжау, сераднякоу, Hinora 
пасрзднага i сярздняга!..

М. ЧАРТКО, 
член парткома.

(УЛ АД 31М 1Р З А С 1 Н Е Ц , 
астрант).

— TaKie студэнты, як В|талж i 1ван, сапрауды ёсць. I горш 
за усё, што яны раунапрауныя 
з yciMi намг у агульнай сту- 
дэнцкай сям’с маюць [нтэрнат, 
стыпендыю, ды яшчэ грамад- CKix нагрузак шяюх не цягнуць.

Думаю, што тройка па вя- 
дучых — вядома, не ацэнка. 
Але, кал| студэнт спатыкнецца 
на другараднай дысцыпл1не, то 
гэта яшчэ не так страшна.

Д Ы П Л О М

УРУЧАЦЬ -  
ДАСТОЙНЫМ

Вядома, што усё выдатнае—  
высокаякаснае, а усё высока- 
якаснае зроблена выдатнымц 
або, як кажуць, залатым1 рука- 
Mi i з'яв1лася, як законны вы- 
HiK сумленных адносш да пра
цы. Кожнаму з вас, таварышы

( УЛ АД 31М 1Р М А Ц Ю Ш -  
К О У , III-y i курс ф1зфак).

— Не перашкаджайце рых- 
тавацца! Мне не да вас: зау
тра залж.

n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\V4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Рэдактар А. ЛОЙКА.

Адрас рэдакцьн: г. Мшск, БДУ [мя Ул. I. Лен1на, галоуны корпус, п. 212, тэл. 2-07-19. Друкарня выдавецтва «Звязда». Зак. 1390. АТ 03585


