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цова, здаецца, сваё прызванне 
знайшла. Яна — студэнтка 
3 курса факультэта радьюфізі- 
кі і злектронікі, вучыцца на 
добра і выдатна, у камі- 
тэце камсамола адказвае за 
інтзрнацьіянальнае выхаванне 
студэнтау. I, як сказ.ау пра 1н- 
гу намеснік сакратара камітз- 
та камсамола універсітзта па 
інтзррабоце В. Ш адурскі, яна

БЕЗ ТАЛЕНТУ людзей няма. 
Ёсць тыя, хто не знайшоу яшчэ 
свайго прызвання. Кожны ча- 
лавек мае нешта сваё, асабі- 
стае, такое, на што больш ні
хто у свеце не здатны. I толь- 
кі калі ён адкрые у сабе тэта 
«сваё», калі яно стане для ча- 
лавека галоуным у жьіцці, толь- 
кі тады ён будзе па-сапрауд- 
наму шчаслівьім. Інга Федар-

ДЗЕНЬ АДКРЫТЫХ 
Д З В Я Р Э Й

прайшоу на геаграфічньїм ф а
культэце. Жадаючыя вучыцца 
сустрэшся з вьікладчьїкамї і

Істудзнтамі факультэта, наведа- 
пі вучэбнып і навуковыя лаба- 
раторьіі, геолагамінералагічки 
музей, пазнабміліся з умоЕамі 
паступлеиня.

3. АЛ ЯКСАКД РД ВД .

ТЭМАТЫЧНЫЯ ПЛАНЫ
«Вышэйшая школа» (ВНУ і 
тзхиікуми), «Пзлітвьідавецтва», 
«Педагогіка» на 1985 год па- 

1 ступілі у кніжньї магазін N2 19 
і «Метадычная кніга». Запреща

ем наведаць магазін і пакі- 
нуць заказы на плануемыя в и 
данні.

Г. ЧУДЗЯНКО ВА, 
таваразнауца.

НЕЗАБЫУНАЯ СУСТРЗЧА
са шксльнікамі СШ  № 20
г. Мінска адбыпася у студзн- 
тау-замежнікау, што вучацца 
ка факультэце журкалістьїкі. 
Мы з цікавасцю азнабмїліся з 
выстаукай малюнкау навучзн- 
цау, даведаліся, што школьнікі 
зрымаюць актыуны удзел у ра- 
іо ц е  музея, які расказвае аб 
жьщці і дзейнасці правадыра 
Вялікай Кастрьічніцкай сацьіялі- 
стычнай рзвалюцьіі У . і. Лені
на. Потым мы расказапі нашым 
новым сябрам аб сваіх краї
нах, аб сістзме дашкольнага 
выхаванкя і адукацьіі, якая іс
нує у нас, прачьіталі вершы 
вядомых афрьїканскіх пазтау, 
вьїканалі народныя песні. Мы 
рады, што кола нашых сяброу 
значна расшырылася.

БОН АНЭ М АТУМ ОНД, 
студзнт факультзта 

журналїстьікї.

Д А К Р А Н У Ц Ц А  
Д А  М . І Н У Л А Ґ А

дапамагла студзнтам ф акуль
тзта журналїстьікі сустрзча з 
ветзранам партьіі, заспужаным 
дзеячам культуры БССР М. С. 
Арэхвай. УважліЕа слухалі сту- 
дэнты расказ Мікалая Сямёна- 
віча — удзельніка грамадзян- 
скай і Вялікай Айчыннай вой
на1/, дэлегата трох з'ездау 
камсамола, былога адказнага 
камсамольскага і партыйнага 
работніка. Пра такїх людзей 
гавораць: «У яго лёсе — лёс 
країни».

" 3 асаблівьім хваляваннем
ветэран расказвау аб сваёй 
падпольнай дзейнасці у Заход- 
няй Беларусь Пятнаццаць га- 
доу змагауся за яе вызвален- 
не М. С. Арэхва, пяць з іх — 
за турзмньїмі кратамі.

і. ЗЫ БАЙ ЛА, 
студзнт факультзта 

журналістьїкі.

адзьіваюцца аб Інзе як аб вя- 
сёлым, чулым чалавеку.

Балянціна Ш аулюк, наадвз- 
рот, чалавек вельмі сур'ёзны. 
Аб гэтым вам могуць сказаць 
студэнты 11 курса факультзта 
журналістьїкі. Вось такой «уба- 
чыу» яе наш фотакарзспандэнт 
у час лекцьіі.

Фота С. Пльїткевіча.
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А ведаеце вы, што!.. Што у нас ва універсітзце тринаццаць фа- 
культзтау! Калі дванаццаць з іх строга акрэслены: на хімічним зай- 
маюцца толькі хїм ікі, на ф ілалагічним — толькі фіполагі, то тры- 
наццаты факупьтзт — факультзт, на якім займаюцца усе жадаючыя, 
як ф із ік і так і пірьїкі. Тэта ©ГП — факультзт грамадскіх прафесій. 
Сёння наш расказ аб адным з яго аддзялєкняу.

ДЛЯ УСІХ 
ЖАДАЮЧЫХ
Я НЕ ЗАЇУ'ВАЖЬІЛА, як яна зай

шла у аудиторию . Маладая, 
стройная, яна нічим не адрозніва- 
ецца ад студзнтак.

— Я хачу пачуць вашы мерка- 
ванні наконт гзтай кампазіцьіі, та
му што я павінна ісці ад вас, а не 
вы ад мяне.

Так пачаліся чарговыя заняткі 
групы дыктарау і вядучых факуль
тэта грамадскіх прафесій. Право- 
дзіць іх актриса рускага драма- 
тычнага тзатра імя М. Горкага 
Таццяна Васільеуна Хвосцікава.

— Тэма наших заняткау — сві- 
сцячыя гукі. Тэта сами распаусю- 
джаны дзф ект нашай мови, і та
му...

І таму схіліліся дзяучаты над 
сшьіткамі, старанна запісваючи 
кожнае яе слова. Вам здасца тэ
та проста: вымауляць словы. А 
калі уважліва прасачыць за нашай 
мовай, шыпення і свісту у ёй 
столькі, што хопіць на асобныя 
(хай сабе невялікія) участкі тро- 
пікау. І каб пазбавіцца ад гзтага, 
існуюць спецыяльныя практыка- 
ванні, якія, на перши погляд, мо
гуць здавацца вельмі дзіуньїмі. 
Вось што т^сое, наприклад, «дуць 
у бутзльку» або «адкусваць ніт- 
ку»? А  скорагаворкі? Язык пала- 
маць можна, хоць і кажуць, што 
ён без касцей.

Ну, а зараз селі роуна. Зробім 
масаж (легкія рухі ад носа да

скроняу). Добра. А зараз паспра- 
буем вібрацийни (такое уражанне, 
што вібрьіруе само паветра ауды- 
ториі).

А потым яны чытаюць верши. 
Барыс Пастэрнак, М ария Цвятае- 
ва...

Адпрацоуваюцца дыхание, мяк- 
касць мовы, так называемзе «чи
ста рускае сцзнічнае вымауленне». 
Ідзе зацікавленая размова аб ма- 
стацтве, аб прафесіі акцёра.

На сцзне відаць усё: добры ты 
чалавек ці дрэнны, справядлівьі 
ці злы. Гледача нельга падмануць.

Далей ідзе размова пра спек
такль, ролю А ф еліі у якім выкон- 
вала Таццяна Хвосцікава: «Усе лю- 
дзі розныя. Нялёгка адисці ад 
свайго асабістага «я». Але на сцз
не я павінна быць Афеліяй».

Горача, не заусёды адшукваю- 
чы патрзбныя словы, расказвае аб 
убачаным студэнтка 5 курса меха- 
ніка-матзматьічнага факультэта 
Наталля Даніловіч:

— Спектакль мне вельмі спада- 
бауся, але апладзіраваць я не 
м а т а . Тэта было нейкае аняменне.

...Званок празвікеу нс-чакана, 
спьініушьі размову на самым ці
кавим месцы. Наступная сустрз
ча — праз два тьідні.

— Ведаеце, магчыма ніхто з 
маіх слухачоу і не стане дыкта- 
рам,— гаворыць Таццяна Васіль
еуна, — але любоу да мастацтва, 
якую я імкнуся прьівіць сваім вы- 
хаванцам на кожных занятках, да- 
паможа ім у будучай прафесіі.

Н. ТАРАСАВА , 
студэнтка факультзта 

журналістьїкі.

не толькі умее паспяхова выра- 
шаць усе праблемы, што узні- 
каюць, але і арганізаваць на 
факультэце цікавую гутарку, 
екскурсію ... Пры яе актыуным 
удзеле адбылася сустрзча 
аманскіх студэнтау са шксль
нікамі, на факультэце прайшоу 
тыдзень дружбы з народам 
Амана. Студэнты факультзта
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РЭДАКЦ Ы Я падвяла вьінікі конкурсу на лепшую пубяіка- 
цыю у студзені — сакавіку 19S4 года. Па Еодгуках чытэчоу 
найбольш цікавьімі, змястоуньїмї і надзбнньїмі прызнаны ny- 
бпікацьіі студэнтау Б. Чарняускага «Мары застаюцца... дома», 
«Падарунак праз фарм уляр!», «Кантрасты, нюансы...», «Зруч- 
насці... адмяняюцца», С. Пльїткевіча «V ita— значыць жыццё», 
У. Абрамовича «Трынаццаты выхадны», дацзнта механіка-ма- 
тэматычнага факультэта М. Мяцельскага «Ключзвыя пытакн!».

Віншуєм лаурзатау конкурсу і жадаєм далейшых пленных 
кантактау з газетам.

:«

9 ВЯРТАЮ ЧЫ СЯ 
ДА Н А ДРУКАВА НАГА Ф

ШАРМ ЗАСТАЮЦЦА... ДОМА
ТАК НАЗЫ ВАЛАСЯ кры- 

тычная карэспандэнцыя, 
змешчаная у газеце «Бела- 
рускі універсітзт» за 12 сту- 
дзеня гэтага года. У ёй бы- 
лі ускрыты пэуныя недахо- 
пы у рабоце кафедры фі- 
зічнага выхавання і спорту, 
спортклуба і клуба туры- 
стау. У прьіватнасці, было 
закранута пытанне незда- 
вальняючай арганізацьіі зда- 
чы турьісцкіх нарматывау у 
сістзме комплексу ГПА.

На крытыку адгукнууся 
старшыня праулення клу
ба турыстау БДУ імя У . I. 
Леніна прафесар А . С. Ф я- 
дэнка:

— Папярэдняе прауяен- 
ке турысцкага клуба мала 
цікавілаея гэтай справай. Но
вее прауленне турклуба га- 
то е з  аказаць кафедрьЕ ф із- 
выхавання і спорту сваю да-

»

памогу у арганізациі здачы 
турьісцкіх нарматывау ком
плексу ГПА.

На жаль, ніяк не адрэага- 
валі на зробленьїя заувагі 
кіраунікі кафедры ф ізвиха- 
вання і спорту, спортклуба 
універсітзта. Яны занялі 
дзіуную  пазіцьію, бо іменна 
у адрас кафедры і спортклу
ба была накіравана сваёй
вастрынёй крытыка. Безу-
моуна, маучанне кафедры і 
клуба можна зразумець і 
як поунае прызнанне е ы к р ы -  

тых хібау. Але ж станові- 
шча неабходна неяк вып- 
рауляць, прымаць неабход- 
ныя меры. Наогул, было б 
цікава даведацца, як пра- 
ходзіла на кафедры абмер- 
каванне артикула. Слова за 
вамі, паважаныя кіраунікі 
універсітзцкага спорту і ту
ризм у.



АДНОЙ з иайбольш 
эфектыуных галін выка- 
рыстання аутаматызава- 
ных навучальных сістзм 
(АНС) у курсе хіміі, і у 
прьшатнасці фізічнай хі
міі, з ’яуляецца навучанне 
студэнтау рашэнню разлі- 
ковых задач." Гэта можна 
растлумачыць так. Разлі- 
ковыя задачы з ’яуляюцца 
асноуным звязваючым 
звяном паміж тэорыяй і 
практыкай. Толькі пасля 
таго, як студэнт, вывучыу- 
шы тэарэтычную частку 
раздзела, зможа рашаць 
задачы, што датычацца гэ- 
тага раздзела, ён можа л1- 
чыць, што засвоіу матэ- 
рыял.

З другога боку, разлі- 
ковыя задачы, з ’яуляючы- 
ся найбольш фармалізава- 
ным раздзелам хіміі,
спрошчваюць матэматыч- 
ны апарат, неабходны для 
выкарыстання АНС. Ёсць- 
яшчэ адна перавага за- 
няткау у спецьіялізаваньїм 
класе «ЭВНС— БДУ». Ра- 
шэнне задач у звычайным 
класе на звычайных семі- 
нарскіх занятках не ад- 
нолькава эфектыуна для 
усіх студэнтау. Дрэнна 
падрыхтаваныя студэнты 
не заусёды паспяваюць 
поунасцю разумець ход 
разважанняу і вымушаны 
перапісваць рашэнне з до- 
шкі, а найбольш надрыхта- 
ваныя студэнты працуюць 
не з поунай нагрузкай. 
Гэты недахоп адсутнічае 
на занятках у класе 
«ЭВНС—БДУ», таму што 
тут заняткі цалкам індьі- 
відуалізаваньї. Машына

працуе з кожным студэн- 
там паасобку. Слаба пад
рыхтаваныя студэнты за 
час заняткау паспяваюць 
рашыць задачы толькі 
першых двух рангау. Доб
ра падрыхтаваныя студэн
ты рашаюць задачы усіх 
чатырох рангау.

Рашэнне кожнай асоб- 
най задачы праходзіць па 
аднолькавай схеме як для

Лічьіцца, што заняткі 
прайшлі паспяхова, калі 
студэнты дайшлі да апош- 
ніх рангау. Пры кантралю- 
ючых занятках студэнтай 
прапануецца паслядоуна 
пэуная колькасць задач 
кожнага рангу. У залеж- 
насці ад колькасці і скла- 
данасці рошаных задач 
студэнтам выстауляюцца 
адзнакі.

@ СЁННЯ — ВЫ Д А ТН Ы Я ВЕДЫ , 
ЗА УТРА  — ЭФ ЕКТЫ УНАЯ П Р А Д А  Ф
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навучэнца, так і для педа
гога. Спачатку студэнтам 
даецца тэкст задачы. Аб- 
думаушы яго, студэнт мо
жа атрымаць даведку і 
падказку. Калі гэтага не- 
дастаткова, ён можа вы- 
клікаць рашэнне задачы 
па асобных элементах. Ка
лі студэнт дає адказ, які 
з ’яуляецца тыповай па- 
мылкай, то яму прапану
ецца каментарый, які лаз- 
валяе знайсці памылку і 
рашыць задачу правільна. 
Задача лічьіцца паспяхова 
рошанай, калі студэнт 
дапамогай не карыстаец- 
ца. Падказкі, элементы 
дапамогі і каментарьіі да 
тыповых памылак з ’яуля
юцца важным элементам 
навучання і кантролю ве- 
дау.

Заняткі у класе 
«ЭВНС» па фізічнай хі
міі вядуцца ужо шэсць 
гадоу. Вопыт паказау, што 
студэнты адносяцца да іх 
добрасумленна.

Вьінїкі сесій паказалі, 
што тыя трупы, якія ра
шаюць задачы у класе 
«ЭВНС», лепш спрауля- 
юцца з імі на экзаменах.

Зараз у БДУ ёсць яш
чэ больш мадэршзаваны 
клас — «АТНС». Пры гэ- 
тым магчьімасці кантролю 
і навучання студэнтау па- 
Ьялічваюцца. Прадугле- 
джваюцца падрыхтоука 
дзвюх новых праграм і ап- 
рабацыя іх на занятках па 
фізічнай хіміі ужо у гэ- 
тым навучальным годзе.

М. РАФАЛЬСШ, 
дацэнт хімічнага 

факулыэта.
!' СТ.̂ У?ТГТ̂ Т--» УН 1*^-

— ЧАЦВЁРТАЯ група, хто у нас пад-
рыхтазауся?

— Ніхто.
— А што ты так хвалюешся, Наталля? 

Нібьіта упершыню...
I гоман дзявочых галасоу зноу вяр- 

нууся да больш істотньїх пытанняу: як 
учора правялі вечар? Што сказау той 
чарнявы хлапец пры развітанні? Дзе ку- 
піць польскую касметыку?.. Да званка 
на заняткі засталося менш дзвюх мінут.

«...Нібьіта упершыню». Выраз гэты, кі- 
нуты кімсьці так, як тэта умеюць толькі 
лю дзі, што за словам у кішзню не ла- 
зяць, не звярнуу на сябе ніякай увагі. 
Не упершыню — да яго таксама прыз- 
вьічаіліся, як прьізвьічаіліся да думкі, 
што вучыцца — тэта пяць доугіх гадоу. 
Амаль тры з іх ужо атрьімалі пэунае 
адлюстраванне у залікоуках. Як кажуць, 
«студзнцкі экватар» застауся за плячы- 
ма.

А усё ж, сапрауды цікава, калі тэта 
здарылася упершыню, што уся 4-я гру
па трэцяга курса аддзялення рускай мо- 
вы філалагічнага факультэта прыйшла на 
заняткі непадрыхтаванай? Ніхто не памя- 
тае. Не, тэта адбылося не у першыя 
тьідні вучобы, калі у аудыторьн, дзе яны 
зараз займаюцца, яшчэ панавау, кажучы 
уласньїмі словамі студэнтау, «вялікі час 
нерасчараваных надзей». I нават не на 
першым курсе. Але «чым далей вучьілі- 
ся, тым менш заставалася жадання ву
чыцца...»

Магчыма, вам здасца, што аутар 
сабрауся расказачь пра трупу адных 
двоечнікау? Тэта не так. Нават, з пэунай 
агаворкай, наадварот. Чацвёртая трупа 
па вьініках вучобы у мінульїм семестры 
з'яулялася нават вядучай на сваім кур
се. Шаснаццаць чалавек атрьімалі на 
апошніх экзаменах выдатныя і добрыя 
адзнакі.

...Дзесяць мінут, як пачаліся заняткі. 
Першая пара — педагогіка. Выкладчык 
зноу заклікае да парадку. Але пакуль 
што дарэмна. Дзяучаты яшчэ толькі 
рыхтуюца да лекцьіі, дастаюць падруч- 
нікі, звонка клацаюць клямкамі «дыпла- 
матау», гучна шоргаюць цзлафанавьімі 
пакетамі. Размова (дакладней, ма- 
налог вьжладчыка) ідзе пра сістзму 
выхавання па Сухамлінскаму. Якраз 
гэты момант для некаторых будучых пе- 
дагогау здауся найбольш зручным для 
таго, каб навесці ранішні «марафет», па-

пераменна карыстаючыся то люстэркам, 
то прьіладамі з касметьічкі.

Немагчыма сцвярджаць, што так па- 
чынаюцца усе заняткі у 4-й трупе, і тым 
больш, што усе студзнткі паводзяць ся
бе іменна так. Не мае сэнсу даваць 
у гэтым артьжуле і прозвішчьі тых, хто 
іменна так паводзіу сябе на гэтай лек- 
цьіі. З'ява, на мой погляд, стала тыпо
вай. Бадай што да яе таксама прьівьіклі.

прыйшло 9 чалавек. А на другую выра- 
шьілі наогул не хадзіць. У вьініку — сар- 
валі заняткі па ф іласоф іі. На «здарэнне» 
імгненна адрэагавау дэканат: восем ча
лавек атрьімалі вымовы, астатнія таксама 
панеслі пакаранне. І да гэтага таксама 
пачалі прывыкаць: «мы проста трапілі
пад гарачую руку...», «усё неяк нечакана 
атрымалася...», «ды што па сутнасці зда
рылася, ці мы першыя?..»

ВУЧОБА — ГА Л 0У Н А Я  П РА Ц А  СТУДЭНТА

ПА ДЫСЦЫПА1НЕ-
Н  Е З  А  А  І  К  ?

Недзе ужо на сярздзіне першай га- 
дзіньї дзяучына, што сядзела бліжзй да 
мяне, дастала са сваёй размаляванай 
торбы кнігу і, паклаушы сабе на калені, 
пагльїбілася у яе змест. Дзве другія з 
апошняй парты, вельмі зручна уладка- 
ваушыся за плячыма аднакурснікау, 
шпарка занатоувалі нешта у сшьіткі з 
падручнікау па англійскай мове. Яшчэ 
адзін патэнцыяльны педагог, закрыу- 
шыся ад выкладчыка значных памерау 
сумкай, ткнууся галавой у нязручную 
для сну дошку стала. На яго твары — 
асалода дрымотнай самоты. Прьівьіклі, 
да гэтага таксама прьівьіклі.

На перапынку адбываюцца некаторыя 
змены. З прьісутньїмі вітаецца спозне- 
ная на першую гадзіну дзяучына. Затое 
дзве другія спешна развітваюцца. На па- 
верку у чацвёртай трупе на лекцьй з 23 
прьісутнічае толькі 13 чалавек. Пазней 
стараста Святлана Савельева скажа, што 
тэта у той дзень толькі «так атрымала
ся», але нават па інтанацьіі яе голасу 
зразумела — дауно прьівьшлі, здараец- 
ца і горш.

Дарэчы, сапрауды ж здараецца. Нап- 
рыклад, 9 сакавіка на першую пару

Патрэбна аддаць даніну аператыунас- 
ці і заклапочанасці камсамольскай арга- 
нізацьіі філалагічнага факультэта. Ужо 
у наступным нумары факультэцкай нас- 
ценкі паявіуся вялікі артыкул сакратара 
камітзта камсамола І. Крзтовіч «Аб пас- 
пяховасці з усіх пунктау гледжання». У 
ім дадзены змястоуны аналіз станові- 
шча, якое склалася у акадзмічньїм сек- 
тары. Вось некаторыя вьітрьімкі з арты- 
кула: «На большасці курсау не вядзец- 
ца работа па аналізу бягучай паспяхо- 
васці студэнтау. Двойка, нежаданне ад- 
казваць на практычных занятках дауно 
перасталі успрымацца як нешта надзвы- 
чайнае. Дайшло да таго, што курсавыя 
бюро ад cecii да cecii могуць займацца 
толькі тьімі, хто мае запазьічанасці, і не 
звяртаюць увагі на адзнакі у бягучым 
семестры...», «...Па сутнасці акадзмсек- 
тар дубліруе работу стараст», «Рздка, 
вельмі рздка на сходах актыву разгля- 
даюцца пьітанні аб троечніках...», «Не 
прыносяць рзальнай карьісці сходы, 
якія не падрыхтаваны і якія праводзяц- 
ца не на належным узроуні. Якая ка- 
рысць, напрыклад, ад камсамольскага 
сходу, што адбыуся на трзцім курсе рус- 
кага аддзялення (камсорг Н. Пісар) у

кароткія мінутьі перапынку у кутку ау- 
дьіторьіі? Які прыклад у вучобе могуць 
падаць такія камсоргі, як А. Бадак, М. 
Жабрун, што атрьімалі у сесію двойкі, 
або С. Кронда і Г. Петухова, што здалі 
сесію з дзвюма тройкамі?»

Не бяруся разглядаць змест артыкула 
увогуле. Са свайго боку прапанавау бы 
аутару для артыкула другі загаловак. 
Напрыклад, такі: «Аб паспяховасці з не
каторых пунктау гледжання». 3 некато
рых —  таму што аутар не вызначыу у 
ім самага галоунага, што заусёды за- 
бяспечвае поспех у любой справе, і 
тым больш у вучобе, не падказау неаб
ходны кірунак дзейнасці камсамольскай 
арганізацьй. Карацей кажучы, раз
мова ідзе аб элементарнай дысцып- 
ліне. Пра яе умацаванне у артыкуле ня- 
ма ніводнага абзаца, нават слова такое— 
«дьісцьіпліна»— адсутнічае. А ці здольны 
студэнт, які спазняецца на заняткі, пра- 
пускае лекцьіі, вучыцца несістзматьічна, 
змяніць становішча у лепшы бок? Больш 
таго, ці здолее такі студэнт стаць доб
рым педагогам? Нерьітмічнасць у пра- 
цы будзе здавацца яму звычайнай спра- 
вай. Не стаушы прыкладам для іншьіх, 
ён не заваюе аутарытэту і не здолее 
патрабаваць дысцыплшы ад другіх.

Давайце зробім неабходныя абагуль- 
ненні і вывады.

Па-першае: да таго часу, па
куль камітзт камсамола факультэта, 
яго акадзмічньї сектар не стануць той сі- 
лай, якая здолее ставіць перад студэн- 
тамі канкрэтныя задачы, і не будуць 
пільна сачыць за іх выкананнем — ста
новішча не зменіцца.

Па-другое: відавочна, што некаторыя 
студэнты, засвоіушьі правы, не надта лю- 
бяць успамінаць пра свае абавязкі. Toe, 
што дзяржава клапоціцца, каб юнакі і 
дзяучаты маглі вучыцца, на льготных 
умовах карыстацца транспартам, пад- 
ручнікамі,—у іх вачах асаблівага значэн- 
ня не мае. Напэуна, кожны выкладчык 
можа назваць недьісцьіплінаваньїх сту
дэнтау, у якіх няма пачуцця адказнасці, 
якія з году у год не робяць нічога 
своечасова. I тут хочацца запытаць: а ат- 
рьімліваць стыпендыю, не займаючыся 
належным чынам, можна? А нявыплача- 
ныя лянівьім студэнтам грошы можна 
было б патраціць на прзміі за выдатную 
працу, вучобу.

В. ЧАРНЯУСКІ, 
наш кар.
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«ЗЯАЁНЫ СТАДЫЕН-84»
СЁЛЕТА спаборніцтвьі будуць праводзіцца у адзінаццатьі раз, 

наперадзе 10 турау і фінал. Тры туры (1, 8 і 15 красавіка), а так- 
сама фінальньїя спаборніцтвьі будуць праведзены у выхадныя дні 
з 11 да 14 гадзін, астатнія туры — па серадах з 16 да 19.30.

Адкрыццё прызначана на 1 красавіка. У тэты дзень будзе пра
водзіцца першы тур. Усе удзельнікі прымуць старт у 11 гадзін 
у парку імя 50-годдзя Кастрьічніка. Утвараецца некалькі груп 
у адпаведнасці з кваліфікацьіяй і узростам арьіенціроушчьїкау. 
У групу «А» увойдуць найбольш вопытныя спартсмены, якія ма- 
юць не ніжзй чым першы разрад. Групу «Б» складуць мужчыны 
да 40 гадроу і жанчыны да 35 гадоу, якія маюць другі і трзці раз- 
рады. Мужчыны старэй за 40, жанчыны не маладзей за 35 гадоу, 
якія маюць спартыуны разрад, змогуць вьіступіць у групе «В». 
Аматары спартыунага арыентавання, якія не маюць разраду (на- 
вічкі), увойдуць у групу «Н». Групу «17» складуць юнакі і дзяу- 
чаты 1967— 1969 гадоу нараджэння, а самыя юныя (1970— 
1972) увойдуць у групу «14».

Як і у мінульїм годзе, прадстаунікі адной з груп, якія склада- 
юць сям'ю (бацька —  сын, маці, бацька, дачка і г. д.), будуць вы- 
ступаць у групе «С».

Пераможцы у асабістьім заліку вызначаюцца па найбольшай 
колькасці ачкоу, набраных у васьмі лепшых турах. Ачкі налічва- 
юцца за 25 перших месц па наступнай сістзме: першае месца— 
30 ачкоу, другое —  27, трэцяе —  24, чацвёртае — 22, пятае— 21 
ачко, ...дваццаць пятае месца— адно ачко.

Пераможцы у камандным заліку вызначаюцца па найбольшай 
суме ачкоу, набраных заліковьімі удзельнікам і, якіх усяго пят- 
наццаць. 3 трупы «А» тэта 2 мужчыны і 1 жанчына, з групы «Б» 
— 3 мужчыны, 3 жанчыны, з групы «В»— 1 мужчына, 1 жанчы
на, з групы «Н»— 2 мужчыны, 2 жанчыны.

Больш падрабязна з умовамі спаборніцтва можна пазнабміцца 
пры падачы заявак, для чаго неабходна прад'явіць класіфікацьій- 
ную кніжку і к едыцынскую даведку-допуск ад урача. Заяуку 
можна падаваць 1 красавіка з 8.00 да 10.00 гадзін.

С. РЫ Ж АНКОУ,

КАЖУЦЬ, што у сённяш- 
няй моладзі знік знтузіязм. 
Вы згодны з гэтым? Я — не. 
Уся справа у тым, што часам 
у нашай грамадскай рабоце 
мы самі робім сабе паблаж- 
кі: адзін раз—не пажадалі, 
другі—проста не вьїканалі, 
трзці... А за ім пяты, дзеся- 
ты. Так паяуляецца пасіу- 
насць. Вось з ёю мы і сутык- 
нуліся у мінульїм годзе, калі 
рьіхтаваліся да агляду ма- 
стацкай самадзейнасці. Не

П А Т Р А Б У Е Ц Ц А . . .  А Б ’Я В А
ПАВАЖ АНЬІЯ ЧЫТАЧЫ! Калі 

хто з вас хоць крыху валодае 
алоукам ці пэндзлем — дапа- 
мажыце!

Вось ужо паугода адміністра- 
цыя стаяовай галоунага корпу
са пакутуе з-за адсутнасцї аб'я- 
вы аб распарадку работы. На 
каго толькі не спадзявалася 
загадчыца вьітворчасці А. А. 
Ільіна: і на каменданта гапоу-

нага корпуса, і на старшыню 
прафсагазнага камітзта, і на ін- 
жьшера па харчаваннга... Ця пар 
вось нават на друкарню спа- 
дзяєцца. А гіакуль што аб тым, 
калі адчыняецца сталевая, ве- 
даюць толькі яе работнікі. Дык 
будзьце ласкавы, дапамажыце!

Т. Ш Ы ПКО ВА, 
член штаба «Камсамольскага 

пражзктара» універсітзта.

АД  РЭДАКЦЫ1. Шаноуньія 
кіраунікі сталоЕай галоунага 
корпуса! Наламінаем Еам, што 
на выступление у друку неаб
ходна рзагаваць своечасова. У 
газеце за 12 студзеня быу зме- 
шчаны трывожны сігнал. «Апе- 
тытны абед — ве апошняя 
справа». Ад єас пакуль не чу- 
ваць нічога. Як гзта параіце ра- 
зумець! Магчыма, вы таксама 
даручьші каму-небудзь даць 
адказ рэдакцьп!

<S> АГЛЯД-КОНКУРС М АСТАЦКАЙ САМ АДЗЕЙНАСЦІ ©

В Ы  Л І  Б
Э Н Т У 3 1 Я С Т Ы ! . .

С Т У Д Э Н Ц К 1
Т Р А Д Ы Ц Ы Й И Ы

— КАМ АН Д ЗЕ Беларускага дзяржаунага універсітзта — фіз- 
культпрывет!

— Камандзе Грузінскага дзяржаунага інстьітута фізічнай куль
туры — фізкультпрьівет!

Баскетбзлісткі абменьваюцца сувенірамі. Свісток — і у атаку 
кідаюцца нашы спартсменкі. Каманды змагаліся за перамогу на 
традыцыйным студзнцкім турнірьі, у якім удзельнічалі таксама 
зборныя Мінскага педінстьітута і Інстьітута фізкультурьі.

Першьімі поспеху дабіліся нашы баскетбалісткі. Алена Дадычы- 
на (ю рфак) здалёку паслала мяч у кальцо саперніц. Намаганнямі 
Дадычынай, Дамарацкай, Сяверчанкі (мехмат) і Хаткевіч (ф ізф ак) 
лік расце і дасягае 32:19. Але пасланцы Тбілісі не здаюцца.

Другі тайм пачауся з лікам 42:38. Гульня ідзе ачко у ачко, але 
мінчанкі, сярод якіх вьізначьтіся разыгрываючыя ігракі Алена 
Дадычына і Вольга Кантор (Ф П М ) лепш гуляюць у атацы. їх 
кідкі з сярздніх дыстанцый амаль кожны раз трапньія. Паскорьілі 
тзмп гульні Фурына (хім фак), Чарнова (мехмат), Маскалёва (геа- 
фак), Пугачова (гістфак), і лік зноу пачау расці. Матч закончыуся 
перамогай беларускіх баскетбалістак — 89:72.

У студзнцкім традыцыйным турнірьі першае месца заняла 
зберная універсітзта. УЛАД35М5РАУ.

летняй практьікі, потым — 
вечар пасвячэння першакурс- 
нікау у студэнты, віншаван- 
ие выкладчыкау факультета 
— удзельнікау Вялікай Ай- 
чыннай вайны. І вось зноу 
агляд мастацкай самадзейна
сці. Што ён прынясе факуль
тету? Хваляваліся усе: і
удзельнікі, і гледачы, і асаб- 
ліва адказная за падрыхтоу- 
ку канцэрта Таццяна Дзміт- 
рыеуна Ар лова. Яшчэ на 
апошняй рзпетьїцьіі не усё 
ладзілася. Аднак роуны, ча-

•  УСЕ — Н А  СТАРТ ©

А. Эзерына, В. Вашкевіча, 
С. Карпяковай бьілі не про
ста звязкамі паміж асобньїмі 
выступлениям!, а настройвалі 
гледачоу на лірьічньї лад, 
падрьіхтоувалі да иаступнага 
нумара.

І самі гледачы не застава- 
ліся у даугу: ад душы апла- 
дзіравалі і удзельнікам тан- 
цавальнай групы, у выка- 
нанні якой асабліва запомніу- 
ся цудоуны чарльстон, і вя- 
сёламу студэнцкаму дьіксі- 
ленду і іншьім нумарам.

Маладосць. Каханне. Хіба 
не хвалюе нас гзта? Іменна 
такія тэмы прагучалі у  мі- 
ніяцюрах студэнцкага тзатра. 
І самі удзельнікі невялікага 
спектакля бачьілі у вачах 
гледачоу, сваіх аднагод- 
кау, падтрымку і захапленне.

Бьілі у нашым канцэрце і 
памьшкі. Хто ж ад іх застра- 
хаваны? Але галоунае, што 
канцзрт спадабауся усім.

І. СУШКЕВІЧ, 
намеснік сакратара камітз- 

та камсамола журфака па 
культурна-масавай рабоце.

НА ЗДЫМКАХ: апошняя 
рэпетыцыя калектыву ма
стацкай самадзейнасці жур
фака.

Фота С. Пльггкевіча.

т  мы — 1НТЭРНАЦЫЯНАЛ1СТЫ т

СЛУХАЧ
ЛАДРЫХТОУЧАГА...
...БЕЙРУТ праводзіу Алі гру- 

катам снарадау і мін, клубамі 
чорнага дыму, які засцілау усё 
навокал. Зруйнаваны, знявєча- 
ны горад ваявау, стойка тры- 
мауся, жыу.

Самалёт узяу разбег, паволь- 
на адарвауся ад зямлі. Унізе 
папльші ахопленыя пажарам 
руіньї роднага горада. Немаг- 
чыма перадаць словамі, што 
адбывалася у той момант у ду
шы А лі: радасць ад Таго, што 
збьшася яго дауняя мара, і го- 
рыч, вялікі боль ад развітання 
з радзімай.

...Масква сустрэла ліванцау 
ласкавьімі усмешкамі, кветка- 
мі. Шьірокія вуліцьі, прыго- 
жы я, светлыя дамы, ветлівьія 
людзі. А  у памяці— ахоплены 
полымем Бейрут... Не адразу 
знікла трьізога, якая увесь час 
варушьшася недзе у глибіні 
сэрца. Але хутка Алі адчуу 
сябе спакойна і упэунена: ён
быу сярод сяброу.

Сайег Алі Махамад дауно 
цікавіуся мінульїм і сенняшнім 
днём Краіньї Саветау. Яшчэ 
тады, капі вучыуся на радзіме 
у тзхнікуме, а пасля працавау 
будауніком, шмат чытау і чуу 
пра жыццё савецкіх людзей. 
Але сур'ёзна вывучэннем гі- 
сторьіі СССР ён заняуся пасля

таго, як у 1974 годзе стау чле- |  
нам Ліванскай камуністьічнай 1 
партьіі. Тады ж упершыю па- і  
знаеміуся са спадчынай кла- |  
сікау марксізму-ленінізму, з |  
перакладзеньїмі на арабскую |  
мову творамі рускіх і савецкіх |  
пісьменнікау. Узнікла жаданне 1 
сваімі вачыма убачыць тое, І  
пра што стольні чытау, думау, і  
марыу. Таварышы па партьіі і  
дапамаглі яму прыехаць у Са- |  
вецкі Саюз. ?

Сайег Алі Махамад, слухач Я 
падрыхтоучага факультэта: ;і

— Маёй краіне патрэбны |  
кваліфікаваньїя спецьіялістьі. і  
Рана ці позна вайна скончыц- і  
ца, над спаленай зямлёй засве- |  
ціць мірнае сонца. На месцы 1 
руін мы набудуєм кезыя пры- |  
гожыя дамы, школы, бальні- 1 
цы. Мае веды патрэбны радзі- |  
ме, народу. Я імкнуся апрау- |  
даць давер таварышау па пар- 1 
тьіі, як ія накіравалі мяне ву- І  
чыцца у Савецкі Саюз. fe

З такімі думкамі Алі Маха- В 
мад кожны дзень прьіходзіць 
на заняткі, аб гэтым ён, прззі- 
дэнт Ліванскага зямляцтва пад
рыхтоучага факультэта, рас- 
казвае у час сустрэч са школь- 
нікамі.

— За кароткі час я палюбіу 
вашу краіну, а Мінск стау для 
мяне і маіх сяброу родным,—  
гаворыць Алі.— Мне падабаец- 
ца хадзіць па вуліцах, адчуваць 
сябе часцінкай гэтага вялікага 
горада. Тут я знайшоу новых 
сяброу.

А. ЯКУБЕЦ,
член прэс-цэнтра камітзта 

камсамола.

змаглі тады перамагчы па- 
сіунасць, не хапіла сіл, а 
магчыма—і проста жадання. 
Але у гэтым годзе вьірашьілі: 
далей так нельга. А тут яшчэ 
на факультэце паявіуся ма- 
стацкі кіраунік — Ірьіна 
Анатольеуна Панамарова, 
дзякуючы якой стварьші сту- 
дзнцкі тэатр мініяцюр. Адбы- 
лося яго першае выступлен
ие на канферзнцьіі, прысве- 
чанай падвядзенню вьінікау

тырохгалосы спеу хору адра
зу ж зняу усё напружанне, 
хваляванне. Хор, му зычная 
кампазіцьія «Балада аб 
чатырох заложніках» у вы- 
кананні вакальна-інструмен- 
тальнага ансамбля, урывак з 
драмы А. Дударава «Выбар» 
— гэтыя і іншьія нумары 
канцэрта праходзілі перад 
вачыма гледачоу і журы. А 
жартоуныя рэпрызы членау 
імправізаванай рздакцьіі
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СТАН ДУШЫ
ДЗВЕРЫ за Генадзем 

Царапкіньїм шчыльна 
прьічьініліся. Ён зразу- 
меу, што назад ходу 
няма. Пётр Пятровіч не 
адказау на прьівітанне і 
нават не адарвау вачэй 
ад папер. Генадзь ня- 
смела пераступіу з нагі 
на нагу і яшчэ больш 
нясмела прамовіу:

— Пётр Пятровіч, я 
закахауся...

Акуляры у дэкана па- 
лезлі угару і спьініліся 
недзе на ілбе. Хвілін 
пяць ён не маргау. Аслу- 
пянеу, быццам да яго 
у кабінет завітау кеан- 
дэрталец.

—  У каго?.. — нарэш- 
це прахрыпеу ён і знясі- 
лена пацягнууся да 
шклянкі з вадой.

— У Алену, у стара-

сту, — шчыра прамям- 
ліу Царапкін, бы грэш- 
нік на споведзі

Пётр Пятровіч зірнуу 
на яго з цікаунасцю.

— Але ж яна заму- 
жам, Царапкін.

— Ну. У тым і справа...
— А яна цябе...
— I яна таксама...
—  П'еш? — строга за- 

пытау дэкан.
— I не курыш? — ужо 

з'едліва, калі убачыу, 
што хлопец адмоуна па- 
ківау галавой.

—  Хто толькі кахае 
такіх?

Пётр Пятровіч страціу 
раптам усякую ціка- 
васць. Павярнууся да 
акна. Пакамечыу у паль
цах цыгарку. Цяжка 
уздыхнуу:

— Ты тэта вось што, 
Царапкін, не круці хва- 
стом. Трзба неяк выра- 
шаць пытанне. У станоу- 
чы бок. Сам не у сілах— 
камітзт камсамола пад- 
ключым, замацуєм за та- 
бой двух актьівістау. Яны 
не дадуць табе ушчэнт 
скаціцца па крывой. 
Падтрымаюць. Можна 
нават прафком задзейні- 
чаць...

—  Ага, прафком, —
згадзіуся Генадзь,— каб 
з'ездзіць куды. Хоць
дні на тры. Можа за- 
быуся б. 3 галавы вьїкі- 
нуу.

— Пішьі заяву, — вы- 
сакародна прамовіу Пётр 
Пятровіч.

Царапкін прысеу на 
край крэсла і хуценька 
накрзсліу: «Прашу вы-

ЗЕаліць ад заняткау на 
пяць дзён». Хвіліну па- 
вагауся і дадау: «У су- 
вязі са станам душы».

— Знайшоуся Рамэо,— 
прарыпеу, як старая вяр- 
ба, Пётр Пятровіч. — А 
чаму пяць дзён? I трох 
хапіла. б.

— Хіба ж за тры дні 
сапраудныя пачуцці за- 
глохнуць, — з дакорам, 
як на малое дзіця, хло
пец паглядзеу на дэкана.

За дзвярыма кабінета 
да Царапкіна падскочыу 
яго сябрук Васіль Ракау:

— Ну?!
— Ух... Падпісау... Але 

калі Алена даведаецца 
пра нашу з табой махі- 
нацыю, не будзе тады 
жыцця.

—  Нічога, сёння мож
на, сёння даруецца, 
сёння усе жартуюць, 
сёння ж дзень такі — 
першага красавіка...

В. ГРАМОВІЧ,
дзяжурны па Л ІФ Ту.
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КАЛІ Б я не хадзіу 
штодня на лекцьіі, не 
займауся у гуртку су- 
часнага бальнага танца, 
не спявау у хоры, 
не удзельнічау у мас- 
тацкай самадзейнасці, не 
распаусюджвау латарэю 
Д ТС А А Ф  і маркі тава- 
рыствау аховы помнікау 
гісторьіі і культуры 
і выратавання на вадзе, 
не дзяж урыу у інтзрна- 
це, не хадзіу на дружы- 
ну, на спатканні, не ку- 
рыу і не піу піва, у мяне 
было б шмат часу. I та
ды б я вельмі многа 
чытау, пісау і можа да 
пятага курса выдау бы 
навуковую працу «Б і я- 
псіхалагічная талерант- 
насць морталефільньїх 
нейронау» ці можа 
што-небудзь такое па- 
добнае. Калі больш па- 
пулярнай мовай, на 
пальцах, як кажуць, гэта 
называлася б: «Як раз- 
мауляць з начальствам». 
Ад старасты групы да

4ПТ ЫМААЫ-1Ы 
ВАРЫЯЯТ
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дэкана. Метад, які я пра- 
паноуваю, просты і ары- 
гінальньї.

Уявіце, вас вьіклікау 
да сябе намеснік дэка
на. На дыван. Вось ся- 
дзіць ён за сталом. Як 
Аляксандр Македонскі 
на сваім баявым кані. I 
самым нядобразьічлівьім 
тонам пытае:

—  Чаму дагэтуль не 
здау кірауніку справа- 
здачу аб практыцы, як 
абяцау?

— Абяцанкі-цацанкі, а 
дурню — радасць, — 
мусіце без затрьімкі ад- 
парыраваць вы.

—  Антон Мікітавіч ска- 
зау, што ты учора спау 
на матзрыялах практьікі 
у час лекцьіі.

— Хто рана устає, та- 
ллу і бог дае,— працягва- 
еце бы  у тым жа стьші.

—  Зноу жа спазняеш- 
ся амаль штодня.

— Работа не каза, 
воук не з'есць. — Будзь- 
це да канца у сваім сты- 
лі.

— А  то зусім  знікае- 
це, на занятках знайсці 
немагчыма.

— Хто як дбає, так і 
мае, — ваш аргумент.

— Будзем выключаць, 
—  бярэ апошні козыр 
намеснік дэкана.

— Блізка локаць, ды 
не ухопіш.

—  Вазьміцеся за га- 
лаву, а то на самай 
справе выключым.

Апошняе слова мусіць 
быць за вамі.

Калі гвы мужчына, ска- 
жыце нешта накшталт:

— Не бывае піва без 
недаліву.

Цяпер можаце спакой- 
на ісці піць піва.

Калі вы дзяучына, кінь- 
це напаследак гэтак ле- 
туценна:

— Цішзй едзеш — да
лей будзеш.

Увечары для разна- 
стайнасці можаце сха- 
дзіць на дыскатзку.

Вось такі мой варыянт. 
Аптымальны. Кожны, ка
лі добра яго засвоіць, 
зможа карыстацца.

Пачакайце, ледзь не 
забыу даць тлумачзнні. 
Усе прьїказкі і прымау- 
кі прагаварыце пра ся
бе. А  уголас адно: «Так- 
так, добра, я зраблю... 
Я выпраулюся».

В. ПЯРУН.

© Кожная 
за прамую.

АКСІЕМА
крывая вакол куратара карацей

ДУЯЛОГІ

■it

— Хто напісау «Душачку»?
— ...Сумарокау.
— Ды ён бы застрзліуся, калі б даведауся 

аб гэтым!

АМАЛЬ СУР'ЁЗНА
@ Памыляюцца усе. Нават той, хто нічога 

не робіць. Ужо таму, што нічога не робіць.

ДОЛЯ ПРАВДЫ
ф 3 пустой галавы пры усім жаданні нічо

га не вьїкінеш.

ПРА КАХАННЕ...
@ Закахацца з першага погляду легка. Ку

ды больш цяжка запомніць, у каго.

АДКРЫТЫМ ТЭКСТАМ
© Мужчын стала менш, як толькі жаычыны 

навучьшіся гаварыць кампліментьі.

ЭП1СТА ЛЯРЫЗМ
•© Пісаць — гэта вельмі проста. Але як 

цяжка гэта чытаць.
Сабрау дзяжурны па ЛІФТу, 

яму дапамагалі Ф. МАКАРЭВ1Ч («Дьшлогі», 
«Амаль сур’ёзна»), А. БЕЛАВУС 

(«Доля прауды»).

ПРЫГОЖЫМ БЫЦЬ
НЕ З А Б А Р 0 Н 1 Ш

ЛЕРЫЧНА-1РАН8ЧКЫЯ ПАРАДЫ ТЫМ, 
ХТО Ж АДАЕ БЫЦЬ МОДНЫМ  

У ВЯСЕННЕ-ЛЕТНІМ СЕЗОНЕ 1984 ГОДА

1

ШТО М О Ж А быць
модным вясной і летам
гэтага года? Адказаць на 
гэта пытанне так лёгка, 
як сказаць, калі вас во- 
зьмуць замуж. Але на 
аснове той моды, якая 
існує зараз, або тых 
кавалерау, якія завіха-
юцца каля вас цяпер,
можна сякія-такія праг- 
нозы зрабіць.

Не чакаецца таго, што 
мужчыны будуць насіць 
жаночыя спадніцьі, су- 
кенкі, туф лі. Гэта зна- 
чыць, што жанчынам за 
заутрашні дзень у адно- 
сінах нагавіц хвалявацца 
не трэба. У модзе, як і 
раней, будуць джынсы і 
штроксы замежнай і 
айчыннай вьітворчасці. 
Асабліва «хіпова» бу
дуць выглядаць тыя 
асобы, якія невядома 
праз якія каналы пры- 
дбаюць гэтыя рэчы за 
сумы не менш як 170— 
250 рублёу.

У моду увойдуць 
рэчы, якія калісьці склад- 
валі у куфры вашы 
дзядулі і пераважна ба- 
булі. Магчыма, яны 
вельмі прапахлі нафта
лінам, але не адчайвай- 
цеся — мода гэтага се
зона прапануе новы від 
французскіх Д.ухоу
«Нафталінуа», у якіх пах 
нафталіну будзе раша- 
ючым. Калі вашы продкі 
бьілі не вельмі прадбач- 
лівьімі і забьіліся куфар 
з адзеннем пранафта- 
лізаваць і некаторыя 
рэчы папсавала моль, не 
губляйце прытомнасць. 
Гідраметзацзнтр дае усе 
падставы спадзявацца на 
гарачае, сонечнае лета. 
Гэта значыць, што ліш- 
нія дзіркі на вашай во- 
пратцы зусім  не пашко- 
дзяць.

А ці ведаеце вы, што 
ужо сёння найбольш 
модна выглядае той, хто 
паспеу ад сукенкі, 
якой калісьці падмятау

падлогу, адкрамсаць
(пры гэтым сем разоу 
адмераушы) дзевяць 
дзесятых даужьіні. Калі 
вы яшчэ так не зрабілі, 
абавязкова у бл!жэйшыя 
ж дні зрабіце, калі не 
хочаце быць старамо- 
днай. Заувага: адрэзанае 
ні у якім разе не вьїкід- 
вайце. Калі не праз год, 
дык праз два зноу вер- 
нецца «максі». Мода ж 
так імкліва нясецца. 
Дарэчы, вельмі модным 
будзе, як і раней, узяць 
без чаргї, у якой стаяць 
жанчыны пераважна
сталага узросту, дзф і- 
цытны тавар. А , праехау- 
шы без білета у трамваі, 
вы яшчэ раз падкрзслі- 
це сваю моднасць.

Калі вам ужо споуні- 
лася васемнаццаць га
доу, вас яшчэ не узялі і 
пакуль што браць не
збіраюцца, не хвзлюй- 
цеся. У вас ёсць яшчэ 
усе магчьімасці вьійсці 
замуж. Нягледзячы на
тое, што мода імчьіць 
куды хутчэй, чым вы на 
чырвонае святло света- 
фора, усё ж і яна калі- 
нікалі азіраецца, як
азіраецеся вы на свісток 
міліцьіянера. У наступ- 
ным сезоне яна кіне 
позірк на тых, каму ужо 
за ...20.

Не будзе ніякіх змен 
і у касметыцы. Як і ра
ней, пры маскіроуцьі 
трэба карыстацца адзі- 
ным прынцыпам —  прын- 
цыпам крайнасці.

Самым распаусюджа- 
ным колерам сярод сту- 
дзнцкай моладзі, асаблі- 
ва у маі-чзрвені, будзе 
чырвоны, калі рука вы- 
кладчыка будзе выво- 
дзіць адзнаку у залікоу- 
цы. Ну і самым нямод- 
ным будзе той, хто па 
два і болей разоу будзе 
хадзіць на сустрэчы з 
выкладчыкам.

А . ХІТРАЯ. 
галоуны мадэльер
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® ВЯСЁЛЫ  АЛОВАК

& ’ 1

ш

Б Е А & Р У С К І
І а н і в Е Р С і т з т

29 сакавіка 19S4 г.
Ордэна Працоунага Чырвокага 
Сцяга друкарня выдавецтва 
ЦК КПБ.

АТ 10145. Зак. 543.

220080, М їНСК-80, УН1ЕЕРСІ- 
ТЭЦК1 ГАРАД О К, ГЕАГРАФІЧ- 
НЫ КОРПУС, п. 3.

ТЭЛЕФ О Н 20-68-27.

!!! ІІІ!І І [ ! ! ! І ! ! І ! І !г ! !! І !! І І ! І І !П іііМ !Іі!

Рздактар 

В. П. ВАРАБ ЁУ

гІ! ІІ1 ІЦ І!ІІІІ І1 ! і[ !ІІІ І І! ІІІ І І І іі і!Ш ІШ


