
Правяраем выкананне наву-
чальнага плана выпускнікоў 

Шматтыражка право дзіць праверку 
выканання навдчальных планад выпускнікод. 
У гэтым. ндмары мы даем кароценькую інфар-
мацыю 3 хімічнша факультэта. У ниступным 
нумары пакажам болыи шырока выкананне 
навучальнага плана выпускшкод на астатшх 
факультэтах. 

Трвба адзначыць, што на хгмфаку з вы-
кананнем навучальнаіа плана справа абстащь 
не эдсім добращ у той час, як ужо павінна за-

канчвацца чытонне лекцый выпускшкам, мы 
маем, што курс дыялектыцы прыроды яшчэ 
не чытадся. Таксама не дсё д парадку і з за-
бесаячэннем дыпломнікад неабходнымі прыла' 
дамі. 

У гааііш выікашнінія иа'Вртазь-
;ніык шіаінаў па таор^адіу icjipcy 
яіміфояхЛ можта аданатьщь i iacm-
НЫ1Я иадакош: 

Да т а г а чаіьу вяма въшлаячы-
ва па дышбктьщы прыіроды. Па 
неклтоірых спецкурсах, як матэма-
тыіка а рзнтгена-сп'бктуральны ана-
ЛІЗ, не складаены щраграмы; змест 
выкладаемага матэрыялу па матэ-
матыцы адвольна мявяіся. 

Так, вапрыкяад, сшачатку чы-
тадся курс матэматы'чнай апрацоу-
ЕІ экеперыментальных даных, <а 
затым тэорыя вераятнасцей, дкая 
асталася везакончанай з пршы 
иы) таіо, што даклнатам не быао 
аідведо&на больш гаязш. 

Расяаяата работа па падрыіхтаў-

.ц да йыплюіміных іработ. Таии за-
імаіцаваініыі за кожкым йтудантлм, 
указана адпаведная ліітарат\іра. 
ііафеараііі неаіргайічінай хтаіі ('ші-
раушк ііраф&сар Умачынокі) нала-
джапы інідыівід'уальйыя каж^улъта-
цыі для дыплом'йікаў. 

Дрейна доотаііць «црака з за-
йасишчаиасм дыійомйіікаў ірэаікты^ 
ваші а пщрэбяай ліігаіратураіі (за-
бдалбчаінй гюліьюі на 50 проіц.)-

Гэта ставіць пад аагрозу зрыву 
ізыікшнанніе дьшьлюмшых ipawT, асаб-
ліва па 'кафедоыі аірганка?. дзе 
налічваецца 40 дьшдоміні'ка?, і ка-
федры аналікььчнай хіаіл. 

Брыгада студкораў: ХАРАМО-
НЕНКА, ГОЛЬАЗІНА, АН-
ТАНОВІЧ. 

Фізпрактыкум студэнтаў. 

ЛІКВІДАВАЦЬ ЗАПАЗЫЧАНАСЦЬ 

Н к а д э м д а п а м о г а 
слабейшым студэнтам 

Дапамога слаба паопяваючым 
стпдэіпта.4 з'яўліяедір аааой з ае 
аібіходЕых умоў дли иаошжшага 
•выіюаінайпія акайэмшаіна. На Хім-
фаіке ігэта ўлічыді. Ва ўс-ік гірупах 
аіргашізаваіныі iryspmi длія npainpa-
цоўіві іб'ап'чага матэрыялу са 
слаба паспяваіотьші стуаэнтамі. 

Гуртакамі кііруйхць студэйты — 
«1ВыаатШ(К1|> вучобы. Лшшіымі 
Гіірткааіі яа фажультаце з'яўліяііпц 
ца: гуіртак няивцкай .мовы у nep-
жай ррітпв 4-га курса (кііраўніік 

гав, Прыіляжаева), у другой прупе 
4-га Kjipta (кіраўнік тав. Шапіра), 
щ тэарэтшщай мехавщьи на 3-м 
курс-е (кіраўй'ік тав. Канющкау) і 
iia матаміаггьііцыі «а 2-.м ivvpce (кі 
раўнік тав. Карасіна). 

Гэтыя гурткі ііірацуіюць па выз-
яачанаіму плану, к'фн^щиу іх a-jo-
расрмл€нна рыхт^дадца да правя-
дзеиня заінятак, і гэті.іді саімым 
заіцікінўлгваюіііь ст5йэйтаў. 

ЗЛЕНТУХ і АСТРАХАН, 

, Праз месяц-'паўтара павінйа 
начащцл даілокювж с-есія. Гата аба- ^ 
вязівав мжінаіга студ9нт<й» яаічэ | 
боліьш інацріужаіна ўмцца за ірабо-; 
ту, 8 тьлм, таб паідыйсчі да сееіі і • 
зідаіць яв 3 йаілешшіыіміі паіісаіічьііка-' 
іжі. Большая частка стуязнтаў так | 
і 'ройіць. Але-ж осіць і таясія сту- ' 
іДЭНіТЫі, якія т лкащъ яатрз'бныім ! 
здаіЦь ТЫ1Я орадметы, якія .яны іге' 
эдалі ў іміінулмя 'Се&іі. ! 

Так, студэнт 11 курса трупы зо-
олагаў Маўчан не сабіраўюя Да гэ-
тага часу здаць палітжай».мію, ііа ' 
якой у ЯГО ёсць запазыча-насдь з 
М'інулаіа года. Стщэнтка IV курі'а' 

батаінтііў Дадалёва нб здае ікда-
тогшу і імусііць сіпадаяецца скон-
чыцъ унІБереітэт, не зідаўшы. 

Але гэта яшчіэ ладзі, яккажуць, 
невялжай эапазычанасцю. На 
Омладі'тіім факу.чыэде ёсцъ і та-
кіія ic.TjiaHTbf, Я.КМ .иаюць даўііюю 
заіігавйічаіійісіць. Да такіх адпосідца 
'Ст],-дантіка Карояь (lY курс баташі-
іііаў), за «яіКіОій >'Жо дои raviw лі-
чьпціца віе здааай гкталогія і сту-
дэнггкл Спічэўская (IV йуіро Гата-

), яжля 3 другога курса ма« 
заіпавыічаінасіць па гісталя'іі і ана-
літыічпай хіміі. 

СТУДКОР. 

ПРА НАДВОР'Е I РАСКЛАД 
Людзі пакарающь стыіхіію пір-ьг 

роды, і таму рэзкія змежы на-
дііор я мы ведаем наперад,̂  задоў-
га да тато, як «явьь аастущць. Л 
всісь даки'нах геафаікаі, ііусіць пе 
.«ае Ў iCDaik ішюлх дас'каналіых 
іьрыілад, храішме,і(раіў, баіромеаіраў 
і jHoi. Ііэіа KJauie адола!; і иа яго 
,pa6<jry, a таму чадаівеас, не камле-
тэпіны ў ЯГО рабоце, адкажа ад-
разу. 

— Э, брат, не па Хожу шап-
ка... Бывучаюць метэаралогію, а 
ір.даоір е не ведашц.!.... 

франку трэцяга дня шасцідзён-
КІ ол«жня мвсіяца пагода была доб-
'paffl, таіму ў іраісікліадсі'в эначыааея 
.іекцыя гваграфіі. Затым падулі 
віяпірі>і: паўлні'ва-}тс!ходйяіі"а напраи-

ку і дэа;атт у 'ра^клацзв паста'віў 
фізкуліьтуру, заімест. г^акірафіі 

— Як-жа':' Няхай тран/і̂ іудіцда 
лвддзК А загыім ppa;j ініеінсі час 
пайшоіў овішкл̂ ік. • Дэ'каінат узірада-
!ваўсл іііе.р'шым стоган л ў іраіС'іілад 
заі.Ш'т фвкультуіры паісітавіў ка-
•рандіаішш пал;ітэк;іінюімш. 

1ІІТ0-Ж, йінхаД і студаііты такса-
ма буд5іць ірады... Цяшер, канькі, 
.хы і̂ы;... і)х, во дае ірадас'дь!.. 

Таі; ідае змепа яадвор'я, а ра-
зам і раскяада лекцый. 1 зусім 
;<іра;)у.че-іа, ш'о людзі не здзіўляюц-
ца зімене надворя, а вось такая 
зМ'бна расіклада па пекалькі раз і 
шасціідсіёнку здзіўйше мужных і 
маладых студЭ'Нтаў першага курса. 

ЛЕВАНОВІЧ. 

„... Усё цеста перарыта і на' 
паскуджана кругом карыта ^. 

(Л. Крапіза). 
у ленЕітгку садзелі за сталам! 

отудэнты. Яныі чыталі, перапісва-
лі каіНйпекты, гудялі ў шахзіаты і 
шашкі. За алчным еталом ішла жва-
ва,я гутарка: 

— А вось і праўда, яна чытас 
Лалідуса, а бачыць цябе—адзыва^ц-
ца адзін хлапед. 

— I не мянв бач^чь, а свайгг. 
«куриосага»... А в о ч і А у яе', га-
раЩ), як волыава дуіа. 

— Пакшьдв жартаваць. У мяяг 
заўтра канферэндыя па паліітэкано' 
міі. Мне яшчэ пядь старонак трэба 
прапрадшвадь — гаворыдь тая, да., 
якой адносілася гэтыя словы. Было 
Оачна, што ёй непрыемна сядзедь 
над пякучымі лозыркамі хлаіпдоў. 
Яны знарок. зашусжаді сшпількі» і 
перашкаджалі зй прадавадь. 

У пакой зайшоў «начальнік» га-
зетным шафам і уладар аамка ад 
леакутла. Дзяўчыаа з аадзеяй па-
глядзела на шо, ча,каючы^ што Оу-
дав зроблена заўваіга аб дішыні. Ад-
нак, «начальник», заўважыўшы пры-
іожыя вочы, нясііела ступі'ў крок і, 
•нахіліўшыся, праішалтаў ёй на ву-
і а : 

— Прадуем?! 
— Але, ды шумна толькі... 
— Ну, fij... Суседзі ў дя̂ бе прыіго-

жыя — «цвікі>—можна сжазадь, не 
цалгрыўдзядь. Ён жмурыіц. аднова-

ка і як бы гэтым пазначае ёй у 
друтім месды суотрэчу. Затым псра-
іфучваедца на левым каб.щку і як 
гусак крочыць да свайго деяжурна-
га стала. Сеушы на выгнутым вен-
окім крэслй І ўткнуўшыся у аввді;у 
італа-абйтскай вайны, ён змо.ук на 
Уве̂ сь вочар. 

1 леп,й,уток к 11 ітадзінам вечара, 
як гаворадь іншы раз ст^'денты, 
зрабіўся «,мадені,кім рэстаранам». 
Тут ужо павеііра згутділася: элек-
трычныя праменні додзяцда праз сі-
вьгя хлоп'я едкага дыму, рогат, піск, 
апрэчкі нвйтралізуе думку, традід-
цл прадазд'ольнасдь, хочаді^і зра-
бідь, як кажудь, зарадку для языка. 

Ад н&кулъ ужо няседда латодны 
тэнарак з «Танго», хтосьді басам 
пв'ракірыквае: «сэрда га-бе не хочад-
д а спа-акО'Ю.. .» 

Затыім жа сггалом у кутку бла 
fitfbTa Леніна «'двіві» мелі ўжо не-
каторыя йерамогі. Яны^ адчулі сябе 
баіічэй, пасля т<ш>, як пакінуў іх 
і оінявокую начальйік. 

— Ты, Міхалка не ведаеш у якім 
накоі яна жьгве?... 

— А літо, праводзідь ді^маеш? — 
адказаў другі. 

Дзяўчына раптоўна сдіспула «Ла-
нідуса», паднялася з крэсяа і накі-
роўваючыся да дзвярэй, гпеўна кі-

! нула ў гурт хлалдоў: 

— Лодыры вы! Пашлі-б ды аб 
вугал ііаскаблілі языкамі... 

... ЧЫ.М -перашкаджадь щрадакадь. 
— Ого, як! — хтосьді даба,віў. 

— Іш якая шустрая, нават не 
ўсміхнулася. ііоіыіі гэтая-ж «брат-
ва» асдяр'Ожна на аднаму праоіра-
лася к «жгучай брунетды». 1 зіюў 
дачаліііся доўгія ўступныя ітрамовы. 
оагыім жаргы, рогат... Нарэшде чор-
ій'вокая наднял.іся і таксама 
ўн^ш.ііі ад іх. 'Хады яны паіішлі к 
даяўчыне, што з шэрьші вачыма, 
але і яна ўдякла ад іх. 11адыходіі,-л 
ўжо к якоп траплялася і ўсе nuiCi-
далі іх. Ал<з ыа аношняіі зламілі 
е̂ ібо зубы. 

ІІачалося так: Міхалка, як руха-
вейшы, начаў даніііадь суседку ііра-
дяг.іы.\іі позіржамі, як ён кажа: 
«глядзо'ў наскрозь і нават глыбей». 
Але гінцоз яго не дапамаіаў. /І,зяў-
чъша а^чьярнулася ад яго і не сны-
няла чытадь подагопку. Тады ён 
заншріу 3 другога боку і асдяро'/киа 
начау: 

— Вы надта жорсткая. Вам зусім 
гэта не надыходіідь да твару. 

— Праоачаііде — не адсіаваў Mi-
халка — Вы закахаліся ў г-̂ тати. 

' іоўстага, староиак у тpы^la педаго-
I га—^іікірака і губіде праз яго свае 
j ма,:іадое жыцці;! 
. О, вам яшчэ шмат трэба ягыдь,— 
• пачау было Рыгор, але я«аиочая нос-
• тадь уз.'ірыгнулася, вочы адарпа.кг-я 

ад КНІГІ, япа сталым ірласам, у 
як:м чууся дакор і злоба, заспяшы-
ла: 

Вялікі крытык Пісараў быў йлці-
са/ў і для вас, што калі, омех, ігры 

васдь і гумар служадь ородкалі, та-
ды ўсё абстаідь добра... 

— Ды, вы-и! не хвалюйдеся... Мы 
рады слухадь, што пкаў пра нас 
ВЯЛІКІ крытык... І яны 3 иразмернай 
вытрыманасдю пазіралі на яе. Аднак, 
яна ІХ не смуділася, ходь і прака-
лола ужо сабе палед аб пяро,- кла-
ду чы у ошытак ручку: 

— Слрайце, слухйііде..., ка̂ чі гу-
мар робіцца- мэтак), тады пачы-' 
наедда разумавая распуства. Хто за. • 
бььвае г э т нравіла, той адраоу губ-' 
.тяе здольнасць прыноЫдь людзям 
карыидь — ён пераіівараедда ў npj-
зрэпнага паразіта!—Овазаўшы гэта 
яна выскдчыла з ленкутка. 

—• Бач, нам сёння штосд! но вязе 
—адігзваўся с;моліч бачачы, што 
«'прады» для яго больш няма, пра-
панаваў: «пойдаем хііба сладь?». 

Ііірыдведца — дада.ў Міколо і 
ўся чадвёрка, пускаючы праз нос 
тонкую струю дыму, гуськом /наді.і-
бала Ў свае нажоі. За імі надняу-л 
І началыіік леикужа — Зайдаў. Ё-і 
толькі зараз пільна паіглядзеў на 
нуиыя сталы, на якіх стаялі наў-
засоішыя квтакі і прабарматаіў: 

— Ах, ах... якія пеічільтурныя 
студэнты. Цэльш вазы акуркгіу ч -
ляющца на надіозе, газеты uapacaii-
даны. Мітусіуся ён, зачыняючы лен-
кутоік,. Йарэшд«, вьшіадкова наііра-
ніў на вялікі агрывак і, паскаўзнуў-
шыся, ледаве не раслластаўся па-
Miat усяіо гэта-га хаоеа. 

— Чэрді — гукнуў ёіі, амаль у 
той момант, калі гадвіннік a4;ij6kiay 
дванаддадь і, модна харкнуўшы, 
пайшоў іаксама снадь. 

* М. БЛІЗКІ. 

На бытавыя m ' j 
л Е п Ш Ы Я 
I ГОРШЫЯ 

КалГ заходэіш у пакой №10 га-
люіўінага ікюіруса, дее жывуць сту-
дэнты хімфака, тю ўбажш чъьстз 
прыбраныя, засланыл белыжі'про-
стыням! пасд'елі, чы'статой бліш-
чъщь падлога, тіі'мбачкі ў паірадау. 
Отараста там Мірончык. Такса-
ма ўзорпы парадав у оакоі № 3 
истфака (стараста т. Бабчонак) і 
пажой № 19 фіэмата ('стараста тав. 
Кабакоў). 

Аде іраэам із гатыімі лелшыіміі ш-
іііоіяім'і вещь ,1 таікій, Еуіды заяодэіць 
не хочацца, бо жыхары гэтагаііш-
.коя не сочаць за чьгетатой і па-
радкам, яік наііірыклад, пакюй JTs 36 
геафаі{а («тараста Звенчык), па-
кой Л» 6 хііімфака (стараста На-
вумчык) і пакой Ш 20 біяфака. 

У галаўіным корпусе ёсць лея-
куток, аш'е iHeiiaTOipHH студэиты ім-
кнуцца зрабіць з яго курыльию. 
Га«, студаят 4-га iKjipca фізаіата 
Баброў даіе,ц|ца з рашйіх с,тоў, ка-
лі яму даюць заўвагу, каб не ку-
,рыў у лепкутку. 
..L^L,... ОЗЕР. 

Т Р І І А 
ПАДЦЙГНУЦЦА 

Прыблйпа тры месяцы таму на-
зад ирафко'м ЬДУ аб явіў конікурт 
на леншы інтэрнат і пакой. ІІПОШ-

няя праверка выканавня ўмоў кон-
курса наказала, што становішча 
1нгг»рната Л"» 52 па Огудэнцкай 
значка налеійшылася, чыста ага 
карыдоры, деиш стал! прі,ібірацца 
наіші, паденшылася аслятленде, 
значна ішдцягнуліоя ішсоі 4, 13, 

17. АЛ€ ЯК кажуць, у сям'і не 
без вырадкау. Рад лакояў яшчэ і 
зараз надзвычайна знаходзяцда ў 
дрэн'Еых санітарныіх умовах. Да гэ-
тых иакояу адносяцца ў першую 
чаргу пакой -Yg 2 геафака, па;<ой 
Ж> 14 гістфака і пакой JVs 15 хим-
фака. 

У пакоі № 7 (гктфака) дрзнпа 
засцілаюцца лоіккі, не у чыстаце 
трымаюцца тумбачкі. Жых-ар гэта-
га пакоя Гольдман у тумбачцы 
трьшае орудную бядізну і воркініою 
вонратку разамз лрадуіктамі. У па-
К0І ЛГУ (таксама гктфака) абса-
лютна кіяма ніякай чьютаты, у 
брудным становішчы знаходзяцца 
Л0ЖКІ ас«ібліва Мацвеенка і Рыма-
рііва. Стараста пакоя Пашкевіч не 
вядзе барацьбы за чьгстату. 

Куды гэта нарта, што ў паіадях, 
дзе жывуць дзяўчаты гктфакаў-
сікія. Л» (і (стараста Рудава) і ша-
коп № 8 (стараста ьагданава) 
пануе ііоўш.і беспарадаа;, брудная 
бялізна трымаецца у тумбачках і 
пад доіккамі, пыл з тумбачаіг і ша-
фы нколі не выціраецца. Студэнт-
кі Вярцёлка і Бандуршка брудную 
бялізну заусёды трьшаюць пад па-
душкан 1 матрасам. 

Ці можиа цярпець raitoe стано-
вііпча, калі студэнт гктфак-а 1-га 
курса Баранчык — жыхар 4 па-
коя—^за увесь час вучоібы бягучага 
года толькі адзін раз быў ў лазні, 
т|)ымае сябе і лоліак у вельмі бруд-
ным стаіговішчы. 

У ііі}ггз'рц.аце jY» 52 ёсць рад па-
кояў, дзе самі студэніы стваірылі 

j найлсіпшыя ўмовы для культурнага 
: адйачынку, змагаюцца за вы-
ікаяанііе ўмоў конкурса. Да гэтых 
такояў адносяцца 5, 10, 11, 12 
пакоі. 

В. ЛАДУЦЬКА. 

Ч. в. а. адк. рэдактчіа ГУЗЕЙ. 
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