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СТАЛІ Т Р А Щ Ы Й
зкскурсіі выхаднога дня у 
Брэсцкую крэпасць-герой. Пу- 
цєукамі узнагароджана ужо 
300 чалавек —  пераможцау са- 
цьіялістьічнага спаборніцтва 
на лепшую вучэбную групу.
У бл іжзйшьі час зробяць 
зкскурсіі яшчз 2 трупы — сту- 
дэнты механіка-матзматьічнага 
і ф ізічнага факультзтау, якія 
перамаглі у спаборніцтве на 
лепшы сельгасатрад.

Б. ВАЛЯНЦІНАУ.

ШМАТ ЦІКАВИХ
мерапрыемствау праводзіц- 
ца культурна-масавай ка- 
місіяй прафкома універсі- 
тзта. Нядауна сумесна з 
прауленнем студзнцкага клуба 
была арганізавана творчая су- 
стрзча з аутарамі фільма 
«Восьмы дзень стварзння» па 
«Марсіянскай хроніцьі» Брзд- 
беры. Аб кінастужцьі, рабоце 
над ёй расказау прысутным 
аператар А . Мелкунян. З ціка- 
васцю прагледзелі студэнты і 
кінастужку —  дзбют мала- 
дога рэжысёра кінастудьіі 
«Арменфільм» А . Бабаяна, 
мастацкім кірауніком якога 
пры стварзнні ф ільма быу Мі- 
кіта М іхалкоу.

Заутра у актавай зале уні
версітзта артысты тзатра му- 
зычнай камедьіі БССР па- 
знаёмяць студзнтау са сваім 
спектаклем.

Л. БАРАНОУСКАЯ, 
інструктар 

студзнцкага клуба.

ПАДВЕДЗЕНЫ ВЫН1К1
V III Усесаюзнага конкурсу 
па грамадскіх навуках, гіс- 
торьіі ВЛКСМ і міжнарод- 
нага маладзёжнага руху. 
Сярод лаурзатау —  І. Ау- 
рамава, Н. Валасюк, Л. Клас- 
коуская (ж урфак), Р. Д зірке,
І. Велічанскі, Л. Свярдлоу (гіст- 
фак), Нгуен Куонг Тханг і Ле 
Туан Хаа (мехмат), В. Талашке- 
віч (факультзт радью фізікі і 
злектронікі). У  гэтым месяцы 
яны сустрэнуцца на І Усесаюз- 
ным злёце пераможцау кон
курсу, які эдбудзецца у Ле- 
нінградзе.

А. РУБАНАУ.

АМАТАРАУ ПАЭЗП
на факультэце журналістьікі 
сабрау вечар, прысвечаны 
100-годдзю з дня нара- 
джэння А . Блока. Прагу- 
чала літаратурна-музьіч-
ная кампазіцьія, якую падрых- 
тавалі студэнты III курса. Чыта- 
лі рабяты і апошнія пісьмьі 
Блока, усхваляваныя радкі 
«Скіфау»...

С. ГУК.

Сэрцам успрьінялі, справай адкажам!
АПУБЛ1КАВАНЫ ПРАЕКТ ЦК КПСС ДА XXVI З'ЕЗДА ПАРТЫ! 

«АСНОУНЫЯ НАПРАМКІ ЭКАНАМ1ЧНАГА I САЦЫЯЛЬНАГА РАЗ- 
ВІЦЦЯ СССР НА 1981— 1985 ГАДЫ I НА ПЕРЫЯД ДА 1990 ГОДА». 
У СТУДЭНЦК1Х АУДЫТОРЫЯХ I НАВУКОВЫХ ЛАБАРАТОРЫЯХ, НА 
КАФЕДРАХ I ФАКУЛЬТЭТАХ ПАЧАЛОСЯ АБМЕРКАВАННЕ ГЭТАГА 
ДАКУМЕНТА. У РЭДАКЦЫЮ ПАСТУПІЛІ ПЕРШЫЯ ДОП1СЫ 3 
25-ТЫСЯЧНАГА КАЛЕКТЫВУ УНІВЕРСІТЗТА.

У В А Г А  ДА К О Ж Н А Г А

РАДЗІМА
ПАКЛАПАЦІЛАСЯ

Праект ЦК КПСС да XXVI 
з'езда партьіі «Асноуныя нап- 
рамкі зканамічнага і сацыяль- 
нага развіцця СССР на 1981 —  
1985 гады і на перыяд да 1990 
года» —  новае яскравае свед- 
чанне клопату нашай роднай 
Камуністьічнай партьіі аб рос- 
це дабрабыту народа.

Паглядзіце: за гады дзеся- 
тай пяцігодкі вышэйшыя і ся- 
рзднія спецыяльныя навучаль- 
ныя установи падрьіхтавалі 10 
мільбнау спецьіялістау. У гэты 
перыяд я таксама атрымау 
вышэйшую адукацыю. За час 
навучання мне вьіплачвалі сты- 
пендыю, забяспечвалі інтзрна- 
там. Заняткі вялі вьікладчьікі 
высокай кваліфікацьіі у аснаш- 
чаных па апошняму слову на- 
вукі і тзхнікі лабараторыях. 
Радзіма паклапацілася і аб 
прадастауленні мне работы. 
Вось яно — праяуленне нама- 
ганняу КПСС аб оосце дабра
быту кожнага з нас і усёй 
краіньї у цэлым.

В. БЯЛЯЕУ, 
намеснік старшьіні 

прафкома універсітзта.

Напзуна, не толькі мяне, але 
і многіх узрадавалі радкі з 
праекта аб неабходнасці уся- 
мернага паляпшзння умоу пра
ць! і быту работнікау, аб ства
рзнні творчай абстаноукі і зда- 
ровага клімату у кожным ка- 
лектыве. Гзта і зразумела: 
увесь працоуны дзень чалавек 
знаходзіцца не адзін, навокал 
яго сябры, калегі. І каб работа 
была цікавай не толькі як 
справа, а і як магчымасць зно- 
сін з аднадумцамі, магчымасць 
у творчай атмасферы павы- 
шаць сваё прафесійнае май- 
стзрства, трзба зрабіць усё

неабходнае для гзтага.
На XI пяцігодку прадугледж- 

ваецца далейшае паляпшзнне 
быту людзей, задавальненне 
культурных патрзбнасцей— ці ж 
гзта не стымул для удаскана- 
лення працы, магчымасць поу- 
нага раскрыцця і праяулення 
сваіх здольнасцей! Усе мы 
добра разумеем гзта і таму 
падтрьімліваем імкненне зра
біць наша жыццё лепшым, раз- 
настайным, радасным.

А. СІНКЕВІЧ, 
загадчыца аддзела рздкай 

кнігі бібліятзкі БДУ імя 
У. І. Леніна.

Вучыцца па-ленінску
Кожны радок гзтага гіста- 

рычнага дакумента прасякнуты 
шчьірьімі бацькоускімі клопа- 
тамі аб павьішзнні дабрабыту 
савецкіх людзей.

Нам, студзнтам універсітзта, 
будучым маладым спецьіялі- 
стам, выпадзе пачэсны абавя- 
за к — адказваць на словы пар- 
тьіі канкрзтньїмі справамі. Таму 
ужо сёння у аудыторыях і чи
тальных залах, у лабараторыях 
і лінгафонних кабінетах неаб- 
ходна паглыбляць свае веды, 
павышаць ідзйна-тзарзтьічньї 
узровень, выхоуваць у сабе 
чалавека новага грамадства. 
Вучыцца па-ленінску, па-каму- 
ністьічнаму.

А. ЛАЗОУСКІ, 
студэнт журфака.

Клопаты кожнага дня
ФОТАРЭПАРТАЖ

М АСКО УСКАЯ, 17. Сціплая 
шыльда пры уваходзе: «Юры- 
дычны факультзт БДУ імя 
У. І. Леніна».

Ён сустрэу нас цішьінбй па- 
верхау. Ішлі сваёй чаргой 
заняткі. Пісаліся лекцьіі у ауды
торыях, разгортваліся спрзчкі
і -дьіскусіі на практичных занят- 
ках, разгадваліся тайны... Звы- 
чайны дзень факультэта. У го- 
дзе такіх —  сотні. Аднак зго- 
д з і а ^ с я ,  што кожны з іх па- 
свойму усё ж адметны. Урзш- 
це да гзтага імкнуцца у ка- 
мітзце камсамола факультэта. 
Каб кожны дзень быу напол
нены не толькі лекцьіямі, прак-

тьічн ьім і заняткам і, але і гра- 
м адскай  акты унасцю .

Сёння у камітзце камсамола 
абмяркоуваецца план падрых- 
тоукі да правядзення гра- 
мадска-палітьічнай практьїкі. 
Сакратар А . Войцік толькі што 
вярнууся з пленума камітзта 
камсамола універсітзта. Ёсць 
аб чым падзяліцца з Наташай 
Анішчанка, камсоргам IV  гру
пи першага курса, з Валянці- 
нам Шландыкавым, сваім на- 
меснікам, і М іхаілам Міхала- 
пам, членам камітзта камсамо
ла. Дарэчы, зауважим, камса- 
мольская арганізацьія факуль
тэта —  адна з лепшых ва

універсітзце. За мінульї вучзб- 
ны год —  чацвёртае месца 
у сацьіялістьічньїм спабор
ніцтве сярод факультзтау. 
Аднак хіба работа вядзецца 
толькі дзеля атрымання месца? 
Безумоуна, не.

Штаб працоуных спрау не 
адкладвае свае клопаты на вяс- 
ну. Падрыхтоука да працоунага 
семестра-81 ідзе ужо зараз. 
Абмяркоуваюцца месцы буду- 
чай дьіслакацьіі атрадау, кан
дидатуры камісарау і каман- 
дзірау. А за гзта лета СБА 
юрыдычнага факультэта асвое- 
на 754,2 тысячы рублёу капі- 

(Працяг на 2-й стар.].

#  ТОЛЬКІ ФАКТ

Пошук
талентау

працягваецца
І зноу вялікая зала інтзрната 

№ 7 сабрала студзнтау на 
традыцыйны агляд-конкурс ма- 
стацкай самадзейнасці перша- 
курснікау мехмата.

Праграма кожнай групи ви
значалася сваёй непаутор- 
насцю. Таленты раскрывался 
усебакова: зала апладзіравала
спевакам, танцорам, музыкан
там. Больш за усё мехмату па- 
шанцавала на дзяучат-гітарьі- 
стак.

Амаль кожная група вьіступі- 
ла з нумарам мастацкай сама
дзейнасці на тзму студзнцкай 
сесіі. Але выканауцы был і ары- 
гінальньїмі у падыходзе да гз- 
тай тэмы.

Журы і гледачы з вялікім за- 
хапленнем слухалі песню «Иву
шка» у вьїкананні в'етнамскай 
студзнткі Май Тхі Тху. Весела, 
з гумарам быу паказаны гле- 
дачам урывак з аперэты «Вя- 
селле у Малінауцьі»...

А гляд завяршыуся добрьімі 
пажаданнямі, таварьіскім поціс- 
кам рук. Пераможцамі сталі 
6, 8 і 11 групи. Пошук талентау 
працягваецца.

Е. ЦАЛУЙКА,
студзнтка журфака.



УСЕ матзматьікі ведаюць, 
што часам цяжка сфармі- 
раваць групу з зададзе- 

ньімі якасцямі. Трупы —  
важная і адказная частка рабо
ты матэматыкау. Але побач з 
абстрактньїмі групамі існуюць 
і іншьія. Я маю на увазе сту- 
дзнцкую акадзмічную групу.

Прынята лічьіць, што група 
фарміруецца на першым курсе.

трапіушую ім кафедру. Як 
жа сфарміраваць калектыу з гз- 
тых «рознанакіраваньїх» лю- 
дзей? Як стварыць таварыс- 
кую атмасферу, дапамагчы 
кожнаму знайсці сябе у вы- 
браным напрамку матзматьі
кі?..

Там, дзе  гэтыя праблемы вы- 
рашаны,—• і пасгіяховасць леп-

традыцыиных студзнцкіх наву- 
ковых канферэнцыях. Яны пра- 
водзяцца у Дні мехмата і ста- 
новяцца сапрауднимі аглядамі 
студзнцкай навуковай думкі, 
паказваюць ступень падрыхта- 
ванасці і творчыя імкненні бу
дучих матэматыкау. Ад нашай 
шостай трупы у мінульїм годзе 
на канферзнцьіі было прадстау- 
лена некалькі змястоуных дак-

"КАЛЕКТЫУ: ПРАБЛЕМЫ СТАНАУЛЕННЯ

Калі ёсцьагульная мата
Лідзрьі яе нярэдка вызначаюц- 
ца яшчз на падрыхтоучым ад- 
дзяленні. Потым —• «бульба»,
баявое хрышчэнне першакур- 
снікау у сумеснай працы, якая 
у многім дапамагае і студзн- 
там, і куратару даведацца, хто 
чаго варты.

Да канца другога курса ака- 
дзмічньїя трупы склаліся, з'яд- 
наліся, у іх вызначыуся актыу.

Пачынаецца трзці курс, і тут 
з цяжкасцю узведзеная пабу- 
дова рушыцца. Трупы распада- 
юцца. Дакладней, іх расфармі- 
роуваюць, каб стварыць но- 
вы я—'з  арыентацыяй на каф ед
ры. Так адбываеццё амаль на 
усіх факультзтах, і на нашым 
мехмаце у тым ліку. Мера гэта, 
відаць, непазбежная, бо іменна 
з трэцяга курса пачынаецца 
спецьіялізацьія студэнтау. Пры 
гэтым рвуцца сувязі, якія скла
ліся унутры акадзмічньїх груп. 
Лю дзі, якія два гады запар 
спасцігалі тайны матзматьікі, ра
зам бьілі на сельгасработах і у 
будатрадах, разам праводзілі 
вольны час, цяпер часта толькі 
вітаюцца і перакідваюцца не- 
калькімі словамі. Зразумела, 
дружба, глибокая і модная, не 
слабеє ад таго, што сябры аказ- 
ваюцца у розных групах. Але 
ты я сувязі, якія аб'яднапі у ка
лектыу не два-тры чалавекі, а 
дваццаць-трыццаць, распада- 
юцца.

Узнікла новая група. Яе аб'яд- 
ноувае зараз, галоуным чинам, 
цікавасць да пзунай галіньї ма- 
тзматьїкі. (Тэта—• па ід з іі). Ад- 
нак далека не усе студэнты да 
канда другога курса дакладна 
вьізначьілі свае навуковыя ін- 
тарэсы. Таму ідудь на першую

шая, і грамадская актыунасць 
Еышэй; і наогул у такой групе 
цікавей жыць. Яе доуга будзеш 
успамінаць. Яна будзз прикла
дам адносін з людзьмі.

Хто ж стварае ці дапамагае 
стварзнню студзнцкага калек- 
тыву? У  першую чаргу студэн
ты самі наладжваюдь новыя су
вязі, аб'ядноуваюцца на асно- 
ве вучэбных і1 навуковых інта- 
рэсау, знаходзяць агульныя 
справы. Камсамольская аграні- 
зацыя факультэта і дэканат 
прымаюць у гэтым самы ак- 
тыуны удзел. Агульнафакуль- 
тзд к ія мерапрыемствы, работа 
камсоргау і стараст груп, кан- 
троль за паспяховасцю з боку 
дэканата —  усё гэта, несумнен- 
на, дапамагае групе стаць ка- 
лектывам. Хачу спьініцца на 
ролі кафедры у гэтай справе.

Кафедра прадастауляе сту- 
дэнтам шьірокія магчьімасці 
для навуковай работы. Узніка- 
юдь «рабочыя» групы па два- 
тры чалавекі, якія распрацоува- 
юдь адну тэму. На трздім— пя
тым курсах на нашай кафедры 
вышэйшай алгебры чытаюцца 
адзінаццаць спецкурсау і спец- 
семінарау. Прычым частку з іх 
вядуць супрацоунікі Інстьітута 
матзматьікі АН БССР. Праблем- 
нае выкладанне матэрыялу, ат- 
масфера дьіскусіі, сур’ёзнасдь 
спецсем інарау— гзта нікога не 
пакідае абыякавым, садзейні- 
чае аб'яднанню на самай важ- 
най аснове —  аснове сумеснай 
работы. Сапраудны калектыу 
студэнтау —• калектыу аднадум- 
цау. І таму навука з ’яуляецда 
дзейсным каталізатарам нова- 
га калектыву.

Справа, якая аб’ядноувае нас 
усіх, асабліва ярка бачна на

ладау, з якімі вьістушлі студэн
ты А . Вялеська, І. Варановіч, 
Б. Дзяхцяр. Данлады іх был і 
адзначаны СНТ факультета.

Усё гэта сведчыць аб росце 
творчай ініциятьівьі студэнтау 
у групах. Таму, мне здаедда, 
трэба шырэй прыцягваць буду
чих матэматыкау да сур'ёзных 
прикладных даследаванняу. 
Зразумела, тэта турботна і' не 
заусёды эфектыуна у сэнсе вы- 
нікау, але іменна навуковая ра
бота, асэнсаванне яе. неабход- 
насді дапамагае нам,- студэн- 
там, глыбей і лепш падрыхта- 
вацца да самастойных дасле
даванняу.

Першыя навьікі самастойнай 
працы мы атрьімліваем, калі 
пішам курсавыя на другім  кур
се. Адбываецца папярэдняе 
размеркаванне студэнтау па ка
ф едрах: скажам, сёмая група — 
на кафедру геаметрьіі, пятая — 
на кафедру матэматычнай логі- 
кі і г. д. Але наурад ці дапа
магае студэнту такое абавяз- 
ковае «замацазанне» вызначыць 
свае схільнасці, зразумець, 
чым ён жадає займацца. В і
даць, лепш было увесці сама- 
стойны выбар тэмы курсавой 
работы. Гэта павьісіла б якасць 
работы, дапамагло камусьді 
яшчэ на другім  курсе «знайсці 
сябе».

Пажадана увесці у практику 
сумесныя курсавыя для двух 
ці некалькіх чалавек. Гэта даз- 
воліць прадаваць над больш 
складанимі тзмамі, павьісідь 
адказнасць, будзе садзейнічаць 
аб'яднанню «малых груп», якія 
і ёсць першааснова калектыву.

Ю. ДРАКАХРУСТ,
студэнт IV курса мехмата.

Далучэнне да подзвігу
У канцы мінулага месяца у 

БДУ імя У. І. Леніна адбылася 
літературная канферэнцыя, ар- 
ганізаваная універсітзцкай біб- 
ліятзкай, дэканатам і партбюро 
геаграфічнага факультэта па 
кнізе І. А . Ласкіна «На пути к 
перелому».

Дацэнт У. С . Карабан, ветеран 
Вялікай Айчыннай вайны, сту
дэнты універсітзта, якія высту- 
пілі на канферзнцьіі, падкрзслі- 
лі вялікае значэнне ваенна- 
мемуарнай літаратурьі у 
справе ваенна-патрыятычна- 
га выхавання моладзі. Пе
ред шматлікай студэнцкай 
і выкладчыцкай аудыто-
рыяй виступіу аутар мему-

арау, які, спьініушьіся на нека- 
торых епізодах са сваёй гера- 
ічнай б іяграф іі, расказау аб 
ГІстарьічньїх подзвігах і бяс- 
прыкладнай мужнасці Севасто- 
паля і Сталінграда, пажадау 
маладому пакаленню быць 
верньїмі подзвігам бацькоу, 
заставацца дастойньїмі патры- 
бтамі-інтзрнацьіяналістамі сва
ёй вялікай Савецкай Радзімьі.

На канферзнцьіі была аргані- 
завана кніжная выстаука.

А. РУКШЫН, 
загадчык аддзела абслугоу- 

вання бібліятзкі 5ДУ 
імя У. І. Леніна.

ГАЗЕТА ВЫСТУПІЛА

«КА НАДВОДНЫХ КРЫААХ»
У матэрыяле з такой назван, змешчаным у газеце (№ 29] ад 6 

лістапада 1980 года, крытыхавалася слабая работа прафсаюзна- 
га бюро факультэта прикладной матзматьікі. Рэдахцыя атрымала 
рэагаванне:

«Факты , якія был і прыведзе- 
ны у артыкуле «На падводных 
крилах»,— у асноуньїм празіль- 
ныя.

На некаторыя з памылак, якія 
дапускаліся у працэсе работы 
былога студэнцкага прафбюро 
і яго старшьіні В. Нічьіпарука, 
указвалася дэканатам фа
культэта і партбюро яшчэ
задоуга да канферэнцьн.
Аднак становішча спрау
так і не змянілася. Прычыны 
розныя. Асноуная ж была у 
тым, што (як і гаварылася у 
артьїкуле) В. Нічьіпарук імкнуу- 
ся усе питанні вырашаць асабі- 
ста, нават не раячыся з членамі 
прафбюро, якія практична не 
мелі магчьімасці праявіць са- 
мастойнасць у сваёй рабоце. 
Прауда, трэба дадаць, што
з боку асобных камісій, якія 
уваходзілі у састау прафбюро, 
не назіралася ініцьіятьівьі, каб 
змяніць існуючае становішча. 
Усё гэта прывяло да тых памы
лак, якія указаны у артыкуле.

Дэканатам факультэта, пар
тийным бюро неаднаразова 
абмяркоувалася работа праф
бюро. На адным з пасяджэнняу 
прафбюро яго членам было

указана на парушзнні пры вы- 
рашзнні тых ці іншьіх пытанняу, 
якія датычаць работы жыллёва- 
бытавой камісіі.

На канферэнцьч выбраны но
вы састау прафбюро. У сувязі
з вышэйсказаным прафбюро 
абноулена больш чым напала- 
віну. На сваім першым рабочим 
пасяджзнні прафбюро абмер- 
кавала выступление газеты і 
приняло рашэнне, у якім ёсць, 
у прьіватнасці, і пункты, якія 
датычаць тых пытанняу, аб якіх 
гаворыцца у артыкуле.

Новае прафбюро пачало ра
боту даволі актыуна. Дэканат, 
партбюро факультэта узмац- 
нілі кантроль за работай
грамадскіх арганізацьій і спа- 
дзяюцца, што прафбюро не 
пауторыць тых памылак, якія 
был Ї дапушчаны у мінульїм 
годзе, і, зразумела, не зробіць 
новых».

В. КАРЗЮК, 
в. а. дэкана факультэта 
прыкладной матзматьікі,

В. КРАСНАПРОШЫН, 
сакратар партбюро,

В. ГАЙДЫШ, 
старшыня прафбюро.

К Л О П А Т Ы К О Ж Н А Г А  Д Н Я
ФОТАРЭПАРТАЖ

{Працяг. Пачатак на 1-й стар.].
талаукладанняу на аб'ектах 
Беларусі, Малдавіі, Карзліі, 
Пскоушчыны. Са студзнцкім 
Знакам якасці здадзены тры 
аб'екты, у Ф онд міру пералі- 
чана 3.258 рублёу...

Факультет жыве ужо сён-

няшнім. Сярод надзённых 
праблем— арганізацьія вольнага 
часу. Як зрабіць жыццё ціка- 
вейшым? Пошук талентау — 
гэта яшчэ не усё. Ва універсі- 
тзцкім аглядзе-конкурсе мас- 
тацкай самадзейнасці — дзевя- 
тае месца. їм хочацца ад-

вергнуць думку, што калі
виступає юрфак, дык гэта
нудна. I не словам, а на справе
пацвердзіць. Спроби на твор
чую самастойнасць ёсць, і да
волі сур'ёзныя.

Пасля гарачай дьіскусіі
(Заканчэнне на 3-й стар.).

2 стар, ф  «БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЗТ» ф  4 снежня 1980 г. ®



К Л О П А Т Ы  К О Ж Н А Г А  Д Н Я
|3аканчэнне. Пачатак на 

1-й і 2-й стар.).
у кастрьічніку гэтага года 
адкрыуся студзнцкі клуб фа- 
культэта. Яму наканавана роля 
не толькі «пад'ёму» мастацкай 
самадзейнасці, але і ініцьіятара 
цікавьіх задум і конкурсау, 
дыскатэк. Фотаслайд-клуб ужо 
зараз аб'ядноувае 170 чалавек.

ФОТАРЭПАРТАЖ:
Даволі удала пачалі дзейнічаць 
клуб літаратурьі і паззіі, гур
ток жьівапісу і чаканкі.

Заходзім  у клуб. Уладзім ір 
Стужук разам з Валерыем 
Шаучзнкам і Юрай Лебедзевым 
рыхтуюцца да чарговай рзпе- 
т ь і ц ь і і . У хлопцау ёсць свае 
дасягненні, як, напрыклад, 
першае месца у аглядзе ВІА.

Заглянем у аудьіторьіі. Лек- 
цыю па крьімінальнаму працз- 
су чытае дацэнт В. М. Ш п тё у , 
а у наступнай аудьіторьіі вядзе 
семінар па гісторьіі дзяржавы 
і права дацэнт В. В. Сарокіна. 
Сярод тых, хто дапамагае сту- 
дзнтам спасцігнуць складанасць 
юрыдычных навук— прафесары
В. Ф . Чьігір, І. І. Гарзлік, док- 
тар юрыдычных навук М. Т. Юр- 
кевіч, дацэнт І. А. Юхо і мно- 
гі я іншьія. Амаль з першых 
дзён заснавання юрыдычнага 
факультзта, з 1923 года, вык- 
ладае Ф . I. Каузэ. Ён расказвае 
часам і аб тых першых «дзіця- 
чых» гадах факультзта, пра ба- 
гатыя традьїцьіі. Большасць 
юрыстау, якія працуюць у рэс- 
публіцьі,—  вьіпускнікі нашага 
юрфака. Вучоныя факультзта 
вьідалі дзесяткі манаграфій,
вучэбных дапаможнікау. Ахоп- 
лена навуковай работай амаль 
палова студзнтау факультзта.

Не зауважаеш, што за акном 
пачынае цямнець. Час пра- 
ляцеу зусім  непрыкметна.
Спускаємся уніз. Міжволі звяр- 
таем увагу на мемарыяльную 
дошку у фае. Даніна памяці 
выкладчыкам і студентам, загі- 
нуушым у гады Вялікай Айчын- 
най вайны. Але ёсць яшчз і не- 
вядомыя імбньї. Група «Пошук» 
на чале з прафесарам І. І. Га- 
рзлікам працягвае работу.

У вокнах гарыць святло, жыц- 
цё на факультзце не заціхае. 
Праз некалькі дзён —  вечар 
працоунай славы, пачынаецца 
ладрыхтоука да навагодніх 
свят... Турботы і клопаты. 1 так 
кожны дзень, звычайны і незвы- 
чайны.

М. ЛАХВІЧ.
Фота М. Дубовіка і В. Ма- 

скалёва.

ф КАНФЕРЭНЦЫЯ

Этыка настауніка
У развітьім сацьіялістьічньїм 

грамадстве планамерная і пау- 
сядзённая работа школы, за- 
дачьі навучання і выхавання 
падрастаючага пакалення, якія 
яна выконвае, набываюць усё 
большую грамадскую вагу, 
аказваюць узрастаючы уплыу 
на розныя бакі жыцця. Школа 
для вучня —  тэта перш за усё 
настаунік. Яго дзеянні, адносі
ньї да предмета і людзей вы- 
ступагаць для дзяцей як рэаль- 
ны маральны ідзал, па узору 
якіх будуюцца іх паводзіньї.

Ролі дзейнасці настауніка, 
яго пзводзінам у працзсе ву- 
чэбна-зыхаваучай работы, вы- 
нікам педагагічнай практьікі 
студзнтау была прысвечана 
канферэнцыя «Этыка і культу
ра паводзін настауніка», якая 
прайшла на хімічньїм факуль
тзце.

На канферзнцьіі прьімалі 
удзел студенты V  курса, прад- 
сгаунікі кафедры педагогікі, 
метздысты, настаунікі школ.

Студэнты вьіступілі з дакла- 
дам і: «Роля маральнай дзей
насці настауніка (Наталля Са- 
маль, Ніна Каутунова), «Асоба 
настауніка у вучэбна-выхавау- 
чым працзсе» (Ларыса Стару- 
шэнка), «Маральныя адносіньї 
у працзсе вучэбна-выхаваучай 
работы у школе» (Таццяна Ба- 
ханко), «Маральная свядо- 
масць настауніка» (Ірьіна Кара- 
бейнік, Наталля Сінкевіч) і інш.

Студэнты па-дзелавому, грун- 
тоуна абмеркавалі пьітанні аб 
ролі асобы настауніка у вучзб- 
на-зыхаваучым працзсе. З вя- 
лікім  інтарзсам бьілі успрыня- 
тьі аьіступленні настаунікау 
мінскіх школ.

Взжнае месца на канферзн- 
цьіі заняла размова аб канк- 
рэтных мерапрыемствах па па- 
ляпшзнню падрьіхтоукі настау
нікау на факультзце, правя- 
дзенню педпрактьжі.

Д. МЫЧКО, 
старшыня вучэбна- 
выхаваучай камісіі 

камітзта камсамола 
хімічнага факультзта.

■ВОДГУКІ ЧЫТАЧОУ НА «РЭПАРТАЖ З АПОШНЯЙ ПАРТЫ»

Лекцыям— эфектыунасць
20 Л ІСТАП АД А «БЕЛА- 

РУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» АПУБ- 
Л ІКА ВА У М АТЭРЫЯЛ «ЦІ 
ВЕЧНЫ «ШЧАСЛ1ВЫ БІ
ЛЕТ?», У ЯКІМ УЗН ІМ АЕЦ- 
ЦА ПРАБЛЕМ А ЭФ ЕКТЫ У- 
НАГА ВЫКАРЫ СТАННЯ 
ЛЕКЦ Ы Й НАГА ЧАСУ. «РЭ
ПАРТАЖ  З АПОШНЯЙ 
ПАРТЫ» ВЫКЛ1КАУ ЦІКА- 
ВАСЦЬ У  ЧЫТАЧОУ, ЗА- 
КЛАПОЧАНАСЦЬ. АБ ГЭ- 
ТЫМ СВЕДЧАЦЬ ВО ДГУКІ, 
ЯКІЯ АТРЫ М АЛА РЭДАК- 
ЦЫЯ. СЁННЯ МЫ ЗМЯШ ЧА- 
ЕМ НЕКАТОРЫЯ З IX.

Н. Кашавая, В. Пацкевіч, 
студзнткі III курса хімічнага 
факультзта:

—  Прачытаушы «Рзпар- 
таж з апошняй парты», ад- 
разу ж успамінаеш, што на 
некаторых лекцыях і у нас 
так здараецца. Часам ся- 
дзіш  на лекцьіі, здаецца — 
усё зразумела, а потым 
прапусціш адну-другую 
думку выкладчыка, і увесь 
астатні час пойдзе марна.

Каб усё было зразумела і 
цікава, трзба уважліва слу- 
хаць. Але не заусёды так 
атрьімліваецца: не кожны
выкладчык можа валодаць 
студэнцкай аудыторыяй на 
працягу усёй лекцьіі. І як 
прыемна, калі выкладчык і 
студзнт зразумелі адзін 
аднаго, не згубілі дарзмна 
лекцыйны час. Прыкладам 
з’яуляецца курс лекцый па 
хім іі высокамалекулярных 
злучзнняу, які чытае Г. М. 
Паулючэнка. На гэтай лек- 
цьіі сапрауды працуеш 
творча разам з выкладчы
кам.

Ігар Папельскі, студэнт III 
курса геаграфічнага факуль
тзта:

—  Мяркую, што з павагай 
і сур'ёзнасцю адносішся 
да прадмета тады, калі вык
ладчык патрабавальны (лю- 
біць дьісцьіпліну).

і я к а с ц ь
Алена Ліпа, студентка II 

курса механіка-матзматнч- 
нага факультзта:

—  Ведаеце, здараецца 
так, што слухаць сапрауды 
не хочацца. Але бывае, 
што пропуск хаця б і адной 
лекцьіі робіцца трагедыяй 
для самога сябе. Да прыкла- 
ду —  ф іласоф ія. У нас яе 
слухаюць з вялікім захап- 
леннем. Старшы выклад
чык І. М. Марозау так ці
кава расказвае, прьіводзіць 
такія жыццёвыя прыклады, 
што нават і думкі не паяуля- 
ецца займацца чым-небудзь 
іншьім у час яго заняткау.

Валерый Гайко, студзнт 
IV курса механіка-матзма- 
тычнага факультзта:

—  Пытанне закранута 
сур'ёзнае, і адказаць на яго 
аднабакова нельга. Па-пер- 
шае, адносіньї да лекцый 
залежаць ад сур'бзнасці і 
мзтанакіраванасці самога 
студзнта. Нават калі вык
ладчык на лекцьіі гаворыць 
незразумела, потым гэтыя 
«белыя плямы» можна да- 
працаваць і самастойна. Га- 
лоунае — была б асабістая 
зацікауленасць. А  з друго- 
га боку —  шмат залежьіць 
ад выкладчыка.

Прывяду прыклад. Лекцьіі 
па аналітьічнай геаметрьіі і 
лінейнай алгебры доктара 
фізіка-матзматьічньїх на
вук, прафесара А , С. Фя- 
дзнкі у нас праходзяць 
вельмі цікава. Напружа- 
насць і дьінамічнасць лек- 
цьіі дасягаецца у вьініку не- 
парыунай сувязі выкладчы
ка з аудыторыяй.

Я К  Ж Ы В Е Ш ,Г А Л Ё Р К А ?

/^ТУДЭНТ вьібірае месца 
у аудьіторьіі. Гзта на- 

памінае імкненне пасажы- 
рау як найхутчзй прасунуц- 
ца да дзвярэй аутобуса або 
усесціся зручней. Калі- 
дорны рух паміж лекцьіямі 
незвычайна імпзтньї, разлі- 
чаны на апярэджванне. І усё 
звязана з «захопамі» галёр- 
кі.

Галёрка студэнту многае 
абяцае, многае забяспечвае. 
Уладкуецца сабе такі «слу
хач» і за лекцыю падрыхту- 
ецца да практычных ці се- 
мінарскіх, прачытае шмат 
старонак мастацкага твора, 
возьмецца за красворд, а то 
і проста папльїве-паляціць у 
думках на край свету, і на 
чысцюткай старонцы канс- 
пекта лягуць роздумныя па- 
этычныя радкі. Такіх «твор- 
чых» студз'нтау на курсе мы 
добра ведаем. І радуємся, 
калі на перапынку нам чы- 
таюцца самыя свежыя рад
кі, калі вьікладчьіцкі голас і 
манеры узнауляюцца рздкім 
талентам студэнта-парады- 
ста. Вось вам і галёрка. Бы- 
лі у нас на ж урфаку паз- 
ты, былыя вьіпускнікі, хвалі- 
ліся, як ім на галёрцы уда
валася ствараць амаль што 
хрэстаматыйныя творы. Чы- 
талі іх, а мы зайздросцілі. 
Можа таму, галёрка, ты так 
прыцягваеш да сябе?

Бывае і так, што выклад
чык нават пабойваецца га
лёрки там успыхваюць 
спрзчкі, там часцей падыма- 
ецца рука— чакай тупіковьіх 
пытанняу ці бунтоуную рэп- 
ліку. У аудьіторьіі тады за- 
цятая цішьіня, аудыторыя 
слухає «голас з гал ір к і» . Ён 
запауняе вьікладчьіцкія пау
зы самастойньїмі разважан- 
нямі, жывым словам і ды-

скусійньїм дыялогам. 1ншы 
выкладчык не дасць спакою 
ні на хвіліну, асабліва на 
практычных занятках. Тут ня- 
ма галёрю, ён хоць дзе 
знойдзе цябе, як ні хавайся 
за спіньї таварышау.

Можна сядзёць і на га
лёрцы, але і там увага да 
лекцьіі не прападае, калі 
уважліва сочыш за кожным 
словам, запісваеш асноу- 
нае І... сказы, у якіх лектар 
парушыу лагічнасць думкі, 
«заблытауся у складаных 
перыядах». Культура мовы 
не толькі па падручніках вы- 
вучаецца. А калі хутка тра- 
ціш увагу, то тут і галёрка 
ні пры чым, уся аудыторыя 
можа адплыць у летуценнях. 
Можна толькі пашкадаваць, 
што мы не умеем слухаць. 
Відаць, і гэтаму трэба ву- 
чыцца.

Галёрка найчасцей збірае 
тых, хто не мае што сказаць 
па тэме семінарскіх. Аднак 
не у галёрцы справа. Сту
дэнт можа выспацца і у 
першых радах, можа зачы- 
тацца раманам перад самым 
носам выкладчыка. Бо ён 
ведае— выкладчык пасе га
лёрку, адтуль чакае «непры- 
емнасцей», а тут абы ціха 
было. Самастойна потым усё 
зразумець ці вывучыць не- 
магчыма. Не пачутае, не 
запісанае трэба будзе по
тым знайсці, на пошукі па- 
траціць час. Не думайце, 
што на галёрцы растуць па- 
эты, шахматысты, мастакі. 
Галёрка найчасцей дае га- 
ротнікау, якім у час cecii 
даводзіцца асвойваць . чу- 
жыя канспекты, шукаць, уз- 
Дыхаць і абяцаць сабе: 
«Вось у наступным семест
ры...»

М. РЫГОРАУ, 
выкладчык.
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Прага шчырае
Я з гли бокім  х валяваннем  прачы тау  гэтае 

пры знанне лерш акурсиіцьі:
А п р ага  ш чы рае споведзі 
Х валю е, падступае...

Б о  кал і ёсць гэтк ая  прага, ёсць уж о  тое, з 
чаго пачы наецца п а зз ія  —  п а зз ія  як  споведзь 
сэрца, я к  в я л ік а я  адвага  сказац ь  усім пра 
сябе, пра  сваё, ды  сказац ь  так , каб  тваё  стала 
усіхньїм, каб  усіх  за х в ал я в ал а  —  адб іл а  хва- 
ляван ні усіх  лю дзей  — тва іх  сучаснікау, твой 
час.

А б р ад ав ал а  на  перш ы м п асяд ж зн н і наш ага 
л іта б ’ядн апн я  «Узлёт» і тое, ш то зноу не адзіїї-

два , а даво л і лю дн ая ш арзнга перш акурсн ікау 
прьпїш ла на яго з той ж а  прагай  споведзі, што 
і А лена П арф еянец . Ш то гзта  так , вас  пера- 
кан аю ц ь і верш ы  д вух  С яргеяу  —  Ч ы гры на і 
К авал ёва , дзвю х Т аццян — К аваленкі і М ар- 
чык, Л еан ід а  Т рубача, Ганны  В язіцкай  і 
інш. «Д обрай  раніцьі!» — гзтьімі словам і ві- 
таю ць свет, сваю  ран іцу  —  м аладосць, свае 
перш ы я дні ва ун іверсітзце наш ы сённяш ш я 
дэбю танты  —  перш акурсн ік і ф ілф ака . «Д обрай  
раніцьі! —  скаж ам  ж а  і ім .— У добры  час!..»

А. Л О Й К А , 
кіраунік л ітаб ’яднання «Узлёт».

♦> Алена ПАРФЕЯНЕЦ

І  ДОБРАЙ РАН1ЦЫ!
♦ Сонца вочы адкрыла светлыя 

V  І вітаецца
*♦* 3 небам сінім, травамі,
♦ вербамі: 

—  Добрай раніцьі!
♦ Каласкам штосьці шэпча

V- вецер,
♦ Прачынаюцца

V»» І гавораць цэламу свету:
♦ —  Добрай раніцьі!
,♦» Дзень, наполнены цудамі
♦ розньїмі, 

Пачынаецца.
♦ Ціха кветкі вызвоньваюць

росамі:
♦ —  Добрай раніцьі.

♦ Хаты, так на людзей падобныя, 
Адчыняюцца.

♦ —  Добрай раніцьі,
лю дзі добрыя!

♦ Добрай раніцьі!..
♦І  У ГЭТЫМ ВЯЛІКІМ  
і  ГОРАДЗЕ
^  У  гэтым вялікім горадзе 
X Столькі позіркау ясных,

Ды не знайду (вось гора дзе!)
І  М іж іх я самы нязгасны.
£  Усмеш кі цвітуць пралескамі,
J  Раптоуна, як знічкі, знікаюць, 
t  А  я між іх самую веснюю —
X Тваю усмешку шукаю.

А  прага шчырае споведзі 
І  Хвалюе, падступае,—
X У  гэтым вялікім горадзе 
X Мне так цябе не хапає.

СЭРЦА
Узьіходзіць сонца над светам. 
Ціхай радасцю б'ецца 

Найтаемнейшая планета — 
Чалавечае сэрца.

Вольга САВАСЦКЖ

Зіма прийшла.. Фотаэцю д С. Болдзіна.

ЧАСЦІНКА РОДНАЯ ТВАЯ...
Блакіт нябёс і сінія азёры,
І васількі, што шэпчуцца

у палях, 
І рзкі, што нясуць свой скарб 

да мора,— 
Усё Радзіма —  родная зямля. 
Твой светлы гай і белы сад

в1ш)нёвы
З дзяцінства мне запалі у душу.

Твой сімвал працы —  каласок 
ж ь і т н є е ь і ,

Як талісман, пры сэрцы я -нашу. 
Куды б мяне суровы лёс

ні кінуу,
Вер, Беларусь, з Табой

заусёды я. 
Цябе, зямля, ніколі не пакіїну, 
Бо я —  часцінка родная твая!..

Таццяна KABAJ1EHKA

Я ТАДЬІ ТОЛЬКІ 
БУДУ 
НІЧАСЛІВАЙ...
Я тады толькі буду шчаслівай, 
Калі нашу зямлю абыду, 
Утаймую прьілівьі, адлівьі,
У  пустьіні ваду правяду,
Новы горад збудую прыгожы, 
А д хвароб вас пазбаулю і бед, 
У сусвет уздымуся і, можа,
На Венеры пакіну свой след. 
Ды зраблю адкрыццё нечакана, 
Шмат складу новых песень і

кніг,
На палях папрацую аддана 
і лясоу насаджаю сваіх,
Калі будуць са мной

выхаванцы,— 
Частка сэрца і зясна мая...
Каб шчаслівай пад сонцам

назвацца, 
Стаць настауніцай думаю я.

Сяргей ЧЫГРЫН
ДОЧКІ СОПАК — 
АКАЦЬІІ
Дочкі сопак —  акацьіі 
Вітаюць заранку,
Б’юць гвардзейскія гаубіцьі 
Па макетах танкау.
У пяску мазніцьі,
Запацелы твар.
З біклагау вадзіца,
Як вар...
Новая заранка,
Мірна чырваней!..
Сёння сланімчанка 
Зноу прьісніцца мне.* *•І"
Мая палахлівая Шчара 
Бяжыць між лугоу напрасткі, 
У  хвалях купаюцца хмары, 
Пад сонцам пяюць жаурукі. 
Вербьі-фігляркі прьічоскі 
Палошчуць у чыстай вадзе,— 
Не я, хтосьці іншьі з вбскі 
Па беразе коней вядзе.

Таццяна МАРЧЫК
САЛАВЕЙ
І сэрца— насцеж... Надвячоркам 

росным
Прьійдзі на луг паслухаць

салауя:
У спеве тым —  задумлівьі шум 

соснау
І гоман веснавога ,ручая.
Чаго таіць —  цяжкі бывае

смутак,
Яго аднойчы стрэнеш ты і я...
На схіле зжураных туманных

сутак
Прьійдзі на луг паслухаць

салауя.
Ганна ВЯЗІЦКАЯ

:S *•і:
Мне з маленства усё тут

знаёма:
Панадворачак, сад, агарод...
Пахне лісцем, зямлёй і

саломай
Каля нашых прьїціхльїх варот.
Каля нашай заснулае хаты
Задрамау маладзенькі каштан,
Да падмурачка туліцца мята.
Бо чарнее на плоце сага+н.

Алена ЗАБАРОНАК
* *=}:

Мне доуга так стаяць,
Вачэй не апускаючы,
Глядзець, як дрэвы спяць, 
Ледзь чутна снег страсаючы.
І раптам крок зраблю 
У заснежаную казку я:
—  Даруй,—  скажу,—  люблю 
Пяшчоту, ціш і ласку я...
А лес будзе маучаць 
(Прыйшла з якое далечы?), 
Ледзь чутна снег страсаць, 
Завеі успамінаючьі.
Леанід ТРУБАЧ

-'е .
Усё. Зарніцай адмільгалі дні,
І восень лісце пазрывала

з дрзу. 
І больш цябе я ужо не сніу, 
Мяне твой погляд больш

не грзу.
Я цёплы ветрык здаля

сустракаю: 
Мо ад цябе ён вестку

прынясе?.. 
А ноччу цічьірай, па-над ціхім

гаєм
Губляе неба зоркі пакрысе.

М1ШЭН1 ЗАСТАЮЦЦА ЧЫСТЫМ1 І  У в а г а : п р ь і м і ц е  м е р ы
ДВА ДНІ У ПАМЯШ КАННІ 

універсітзцкага ціра працягва- 
ліся спаборніцтвьі па кулявой 
стральбе. Праграмай прадуг- 
леджваліся толькі два практы- 
каванні: 10 выстралау з він- 
тоукі на 25 метрау {M B-1) і 
10 выстралау з пісталета на 25 
метрау (МП-І). 116 спартсменау 
з адзінаццаці факультзтау уні
версітзта вялі барацьбу за пра
ва быць мацнейшьімі у каманд- 
ным і асабістьім заліку.

Арганізатарьі спаборніцтвау 
галоунай сваёй мзтай ставілі 
папулярызацыю стралковага 
спорту ва універсітзце і пад- 
рыхтоуку спартсменау-разрад- 
нікау.

Як ім удалося гзта, мяркуй- 
це самі. Вось як выглядае, на
приклад, табліца каманднага 
першынства (у дужках —
агульная колькасць ачкоу па

суме двух практыкаванняу):
1. Хімічньї ф ак ул ь тзт  (163,3)
2. Ф а к ул ь тзт  радьібф ізікі і 

злектронікі (160,5)
3. Ф ізічньї ф а к у л ь тзт  (158,1)

4. Гістарьічньї ф а к ул ь тзт
(154,9)

5. Геаграф ічньї ф ак ул ь тзт
(149.7)

6. Біялагічньї ф а к у л ь тзт  (140,5)
7. М еханіка-м атзм атьічньї ф а

к у л ь тзт  (133,2)
8. Ф ак ул ь тзт прыкладной матз- 

матьікі (120,6)
9. Ф ілалагічньї ф а к ул ь тзт  

(105,5)
10. Ф ак ул ь тзт ж ур нал ість ік і
(60.7)

11. Юрыдычны ф а к у л ь тзт  (0). 
Першае месца каманды хі- 

мічнага факультэта не з ’явіла- 
ся нечаканасцю. З году у год 
хім ікі знаходзяцца у ліку лідз- 
рау ва універсітзце. і гзта за- 
канамерна. Тут створана моц- 
ная секция, у якой рзгулярна 
праводзяцца заняткі пад кірау- 
ніцтвам вопытных настаунікау. 
На гэтых спаборніцтвах стралкі

хімфака вьіступілі роуна і не 
пакінулі сваім сапернікам ні- 
якіх шансау на поспех у ба- 
рацьбе за агульнакаманднае 
першынство.

Вялікай сенсацыяй турніра 
з'явілася другое месца страл- 
коу радьібфізічнага факультэ
та, якія дагзтуль нават не ува- 
ходзілі у групу мацнейшых. 
«Бронза» дасталася ф ізікам .

Бясспрэчна, пераможцы за- 
слугоуваюць добрых слоу. Але 
тут не можа не узнікнуць пы- 
танне: «У якім стане знаходзіц- 
ца сёння гэты від спорту ва 
універсітзце»? Возьмем, на
приклад, каманду хімічнага 
факультэта. Ніхто з яе удзель- 
нікау так і не змог выканаць 
трзцяга разраду. У камандзе 
радью фізікау гзтага «рубяжу» 
дасягнуу толькі А . Голуб у 
практьїкаванні МП-І (91 ачко). У

практьїкаванні МВ-І добрых вы- 
нікау дабіліся С. Маршалка 
(ф ізф ак) —  99 ачкоу, В. Дубі- 
нец (ф ізф ак) —  98 ачкоу, 
А . Гарзлікава і Н. Давідовіч 
(б іяфак) —  96 ачкоу. Усяго 
ж нарматывы другога і 
трзцяга разрадау вьїканалі 
толькі 6 чалавек. Як бачна, ка- 
ментарьіі напрошваюцца сум- 
Н  Ы  я.

Па раскладу кафедры фізіч- 
нага вьіхтзвання і спорту збор- 
ная каманда універсітзта па- 
вінна праводзіць трзніроукі у 
цірьі кожны ауторак з 16 да 18 
гадзін вечара, але у гэты час 
там нікога няма, таму што 
зборная існує на папери. З 
адзінаццаці факультзцкіх сек
ций толькі нямногія право- 
дзяць рэгулярныя заняткі. Ды 
і кіруюць імі грамадскія інст- 
руктары з ліку студзнтау, 
многія з якіх самі не ма-
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юць дастатковых навыкау па 
кулявой стральбе. Рздкімі га- 
сцямі у цірьі сталі вьікладчьікі 
фізічнага выхавання на факуль
тетах. Адзіньїм кансультантам і 
настаунікам там з ’яуляецца на- 
чальнік ціра М. А . Насонау. 
Пры такім падыходзе да 
справы цяжка разлічваць на 
добрую падрыхтоуку спартсме- 
нау-разраднікау і павышэнне 
папулярнасці кулявой стральбы 
сярод студзнтау. Увогуле, аб 
якой папулярнасці можа весці- 
ся гаворка, калі на спабсрніцт- 
еы  поунасцю не з'явілася ка
манда юрфака і амаль палова 
каманды факультэта журналі- 
стьїкі. У  сувязі з гэтым мне ус- 
памінаецца сумны жарт сакра- 
тара спаборніцтвау П. Р. Бары- 
шзускага: «Няма гора без даб- 
ра: хоць мішані застануцца чы- 
стьімі»..,
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