
СТУДЗНТКА, КОМСАМОЛКАI МАШ 
...Марозны ввчар. Мы ідзём 

шумнай гурбой, жартуем, смяем-
ся... Вось ужо Інтэрнацыянальная. 
Аня Ратнер з аднагадовым Ван-
карэмам суотракае нас. Гэта ён 
- - віноўнік нашага прыходу, на-
шага агульнага свята і радасці. 

Заходзім у пакой. Смех, жар-
ты 3 Ванкарэмам 
кожны 3 нас хо-
ча оказаць яму 
самае прыемнае, 
лепшае, лалка-
вейшае слова, 
кожны дамагаец-. 
ца, каб Ванкарэм 
паглядзйў толькі 
на ЯГО І толькі 
яму засмяяўся... 

Аня заводзіць 
патэфон. Потым 

запрашае выпіць 
лом у таварыскай 
расказвае, 

Комсамольская група IV курса 
хімфаку разам з бацькамі ўрачы-
ста адзначала год яараджэння 
сына студэнткі-комсамоллі тав. 
Ратнер Ані. 

3 часу паступлення ва ўнівер-
сітэт тав. Ратнер прымае актыў-
кы ўдзел у грамадскай рабоце. 

Яна — актыўны 
член рэдкалегіі 
факультэцкай га-
зеты І прыклад-
ная студэника ў 
акадэмпоспяхова-
СЦІ. Яна вучыц-
ца на свыдатна» 

1 на-

Тав. Р А Т Н Е Р трымае на руках 
аднагадовага сына Ванкарэма. 

чаю. За ста-
гутарцы Аня 

колькі іклопату, увагі 
і:атрабуе ьанкарэм. Яна гаворьщь, 
як умела трэба размяркоўваць 
свой час, каб быць добрай, уваж-
лівай маткай, перадавой у вучо-
б0 І актыўнай у грамадскай ра-
боце. 

...Адчыняюцца дзверы. Увахо-
язіць бадька Ванкарэма, а за ім 
дзед. Яны ветліва вітаюцца з Ha-
nd i садзяцца за стол. Віншуем іх 
3 сёнешнім святам, жартуем... 

І «добра», 
ват у міяулым 
годзе, калі Ван-
карэм быў зусім 

маленькім, яна не здавала якас-
ЦІ вучобы І не кідала грамадскай 
работы. 

Цяпер яе сыну год. Аня яшчэ 
больш актыўны ўдзел прымае ў 
грамадскім жыцці. Яна — адказ-
ная за мастацкую частку курсаво-
га вечара, які арганізоўвае комса-
мольская група. 

Огудэнтка Ратнер — яскравы 
прыклад таго, што ў нашай радзі-
мь зусім магчыма сналучыць аба-
вязкі студэнткі, комсамолкі і маці. 

ГЕНАВА. 

ВЫШЭИ УЗНЯЦЬ 
МОПРАУСКУЮ 

РАБОТУ і, 
У реалюцш VII каагрэоа Ко-

ійінтаріка, яік іі ў даоадзе таів. 
Дзшмітріава, ясна юказаиа, яше 
мае вшаічэннів шггщшащьгннальная 
іработа і иаишмош палшиявэле-
иьш. Усе Dttu юта •штааш', npaiipa-
цоіўівалі, ай'нак, ®a (праве віпога 
не робім,. Мопраўіс-кая работа ў нас 
па)ст'ўлева a ірук вон дрэпіга. У 
(гэтым іічдае ш ўжвефюітац'е еям 
иадаагг аоабы, аякавнай за м.>тірй" 
<жр) работу. (Наша адкаэпых па 
Мопрі > на фаяаігіь"гота.х. Гэггя 
ігрывяло к таму, што заданн! гар-
К0ма Мопра ій лішідацыііі запазы-
•вдвйісшіі ira ч л ш ж к узиосж не 
вмшлвановда- Праіўаа, у гэтым ж-
заышамцца fcM работа па Мол-
pf, аанак аявашага кіраўніка 
трдба івы6раі?ь у пеіршуто чаіргу. 

Прафвом павшен зшрнуць на 
ноііфаўкжуій юаботу оі,р'ёзніую ^ва-
гу. РОТМАН 

БОЛЬШ УВАП ЗАМЬЖНЫМ МОВАМ 
* * * ; ] 

ФРАНЦУЗСКУЮ МЗВУ ВЕДАЕЦЕ? 
— Вы проюіце укаваць латщмк-

тутру Д1Я йадрыіхтоіўікі даклада? 
—Hyv, шго-ж шм п^і іць? 

Прафемр раавоизщь рукамі, 
ійотым 'кірыку ищуж^пш пы-
Tiaeiipai: 

— Французскую антеу ©еда&це? 
I не дачакаўшьгся адказу, дастаез 
адртфеиш аб'ёмістую «йігу. 

— Воеь вам выцатяая ккіга. У 
руоктм перашгадэв а я і т . 

— Глшджу на вокліаідцы проз-
кінічаі Леіігарно—івыдатнага 

iDiyBcicard аі«(іаіні'Е<а. Я з ду-
маю: іЧамудэта ma французш»! 
моіве ўсяго тодькі дзевяць лекций 
быілюі?> 

Прафесаір гщщщь т хяяе і 
nay-rajpae: чВьздатная жшіга, 
*«щдуж». 

»Лпгчэ жаіргяув», — думаю я, 
апу-ісваіючы шшц і адкадвою: Дзя-
кую, а і е кніпа гегга длн шнв 5ес-
каірьйсна сёнйя. Абяцаю, што У 
наістуіпныім п^Уігоддзі буіду Я'в чы-
т ц ь . 

« * * 

Фавулютыіўйьія заняткі па 
францушвай моіве на ^ізаіаце ц,а 
ліютаіпада праходзіла рагулжрза 
шжЕую шасадрёжу. За дзезяць 
лбоацый, паводлв c i o f выкладчм-
іціы тав- Шарамецевай, б ш і да-
шгнутй зяадаыія ішхшеаі. Орщэн: 
ты ў аіонюіўаш иа®учы)люя ша-
Hjibna татаць француэсйі тэюст, 

некаторн запас Mof 

ЧАМУ H E ЗАКОНЧАНД У І Э Р М І Н 
БУДАУНЩТВА ІНТЭРНАТА? 

Оа плаяу буда|ящ1®а ілтарна-
t k Шівііінініа быіціь заімшаіНіа шпчэ 
і -¥» каютрыднші. Ашдаа, і на 
свнашяі даешь ш о вв гапуша. Ра-
боты «ыкашны fflia 75 прощ. і за-
pte вуісі* сяныиеиьи, работая з 
праіцы в ш т . 

У ч ш ісшіраша? Чяіму ®в 'яьш-
•аяа 'ўіредавае вадаган©—закол-
чьщь «бтеаіуішцііва да 1-га каіст-
р ы т к а ? Опраіва ў ты», што зря 
ааасаятатгя будаўчшііряа да хаціі« 
2 тон а)рі№і\трнаяіа лоалша, труб 
яля аіцяіывння, ірацыіятаіраі^і .саінг-
тлрніа-тахтннаіга абстамванш. 

•І̂ гьюіі .млтарьпяаамі паівін.вн: 
м б я а ш ш щ ь буда'Уящгва буясек-
таір Нарваімасветы, ацнак аяі«(пша 
т тожкі ніе аящчскае іматаірыія-
і а ? , а швот шрадав н©кагРорыл 
« к шпыи буда^йіттвіы (ір-
«внт)-

Мшбуд, н и ираводващь работы, 

oBaipbucTofeaie адсутшисць вышей 
•уквдаиых шггерыіяілйіў і не робіць 
нашат тык работ, йкіія ложна ра-
біць (crajflipaMi). 

ЕДУ, іараУда, сігніамаіваі? Нар-
камасшга лб зрывв будаўяііцтг 
адиак эиергма' ие шстай-вае пе-
рад варкамато!» аб свюшасавьгм 
прадіалтаІлвнЕІ наірадаў на т э н -

Бьглі " факть?, «аяі ( Ж БССР 
быіў уведзан у заблуджэняе ня-
Б«рнай іінфаірха'цыяй з боку Мен-
буда, Ш о пытаине аб сантэкаб-
сталяванні ўірагуляівана, а wa са-
май оправе ш ш х м н т о р а Белка-
мунбуда І на сёпешні дзені. работ 
не праводзіць. 

Трэба Ііабііцца нлйх^тчайшага 
(жаіц'чшшія буяаіўніп^гва інтэірната, 
а «іноіўгаык у арыіве яго Щ)ы,цяг-
луць да адааізна«ці. 

МЕЛЬНІК і МАЛЮКЕВІЧ. 

КАЛі БУДУЦЬ ВЫДАНЫ 
ЗНАЧКІ? 

к XVtl t гадавіне Кастрычніцкай 
рэволюцыі па ўніверсітэту пад-
рыхтавана больш сотні «вара-
шылаўскіх стралкоў». Аднак, да 
гэтага часу ніхто са студэнтаў 
не атрымаў значка. Кіраўнікі асо-
авіяхімаўскай арганізацыі БДУ, 
напэўна,, забыліся, што здаўшым 
норму трэба выдаць значок. 

ГАНЧАРЫК. 

атф'ымалп 
фраіз. 

У лістапаоэе выхяадшіца sa-
хварэла і заінятві опышжад) на 
мешц. 13 онежш аднавілкя. Лек-
цыа цяиер шрахоидаць нармальны* 
йаірадшй. Выікладчыір асаблірд 
1ыаш1ощвда аб тыім, Rao мЫ' пры-
выыі да француз«каіга пра(ноніо,у 
(ійымаўілейня') а вавучыліш ^жы-
іваць у раамове нвсіклаааныія! вва-
ірогЕы жыюіой фрайцуз^кай мовн, 

Hanoi пшіехіі міаглі-б быць 

в в з т і бошпымі. Оітраш f тыи, 
што побач 3 таварышамі (Хейфец, 
Гразоўскі, Біргер і ішш), якія 
ирыкладра адаоетвда да зайяткаў, 
^ ц ь і такія; (Перман, Струпін-
ская), якая, ирашукжаищь a^qriss 
ие рыктлтошда да к i т м к зат-
рыштоающд. ааінятні усёв пру̂ пы-
Пры 'нал1&жны1''а5Щ01&шж да етра-
яы ны хутка моока'м а ў л а д ^ 
француввкаій ійо®ай і тада не ска-
жам ирафесару, што шіга на 
французскай мове нам яв падыжо-
дзіць. 

! А. РОДАЎ. 

АВАЛОЛВАЕМ 
Н Я М Е Ц К А Й 

МОВАЙ 

Фізкультурніцы адпраўляюцца ў паход. 

Ч ' з ш а (ядаріжаіва ipamii^b юлъ-
вряы іруіблёў а а ўтрымалнв выг 
шайшыж швучіашысы® устаіЕоіў, 
рабфаікаіў, тахдисума^; у наю не 
толькі ®е Гірба шшцщъ ва щч<о-
бу„ аіле бодіьшаісдь отуйэнтаў уйі-
вароітата (крыблизна «аигя 85 , 
дроч.) заібіяюішаініа д з я р ш ^ а й 
стытендыіяій. Уггрымашв адилго 
стуизшта ^ніверсііта-па каштуе 
дзяржаве з ш ш ЗОО рублеў у ме-
•сяц.' Стущэнтъг, ЖІ1Я маіюіціь патрэ-
бу ў гатэрнатах, забяішечіваіюіцда 
імі. , "Т 

IVrara иеваггарыд студэнты, 
аюабліва п^ерпаата курса, іве уме-
юць цаініць. Адаюль — ярка вы-
р^яииьм утірымайцісіія наістроі. 

У чы« яны праіяўляюіцца? 
Аагаль иоисны. іреіаь ісш\ід0еты з 
П€(РПШ!Х куірсаіў (Бфажіьм, Пуш-
ны — гістфак, Кгжаваленна — 
2-гі жутрс х.мфаіка і шюга інлгыіх) 
падаюць у рэигаръият ці ирафкоси 
заяиы аб ансаізаінні ім іпрашоійай 
дааіаай>іті- Мвюия зашы) пастуята-
юць йават наэаўтра паслія агры-
маяйя стьші'евдыі. 

Часта ^ е п і ад студэнтаў сйаргі 
яа тое, што 'ўініверсітат не азбяіс -
печвае пасцельньші 

УТРЫМАНЦТВА і ВЫТ 
д. г. юшпз 

ЖІ' шэсць шд бьгў 
чакатт пайудь «дайуць», спіць 
бев шауішкі, пац галаву падклад-
ваіючы брудіныія пггайы. 

Стуідэншы Пашдаў і Кур'яновіч 
да шгаіга таоу вдікашць, палсуль 
уіншвбрсітат (рсць ім яас'цельную 
бяшіаву. Ды 'ці маіла ў нас сту-
ідэнітаў 3 оадобньші ўтрьйанцкімі 
аастфюші 

Вяідоші, ірэта йв арноісіідца на 
стуйантаў — івыіхавайцаў .ріая-
чы!х даілоіў і дэмабілізаваныіх чыр-
івоінааірмвйцаў. к безуімоўна па-
вінна быіць ашзана дшиамога ў 
набыцці рэчаў першай йеабход-

шсіці. 
Неікаліьікі сойхў аю б ы т т а умо-

вак отудэнта^, т і і я жьпэуць у ін-
таірнатак- У ігэтыім ігодзе аісігнава-

настаўнііікам, у і гата ювеотыць пра вяшіійія клоіпа -
' ты нашай дзяірясаівы аб тіролвтар-
окіім студэйцтвв. 

на ішзшірійавай 6 0 тшяіч рублёў яа 
га'с,падарчы!я Быдаткт для інтэірна-
таў унішрсітэта, аліе-ж фаотычна 
вадаожаюана «аля 80 тысйч руб-

прыналежйа-1 люў. Тоілші .на 'эдны бягучыя ра-
іатаіў рэктафьііяп' йы-
ты&яч рубіёў. Усё 

Мы ю е м ус« маігчыаасці доорз 
аіргакізаваіць быт стуідэнтаў у ш-
тарінатах. Але-ж на спраівв гэта-
га шма. Сяіро(Д зиачиай чактк! 
стуідэнта/ў і іў аіргайіізаіцыі быту 
наглящаюцца яўна ўтрыанашгцікія 
наістіраі. Мы імавм выгаадші, каж 
•стуиеиты заіяіўляіюць, пгго «ус« 
паівінен рабідь «амендает, або 
прыйраиилиыща». Маетіаісць сту-
дэнты лаімаіюіць — вінават камен-
дант; студэнт фівмата Доўгіх па-
рэзаў 'абіруіс, у паіші «укіраліі» 
латэфон, кожтам у 600 ірубліў — 
вііНіаівагг жамендаит; у студэнта 
фкмата Юдзіель бруднаія бяітіізна 
ліяіжыць паи ащушилй — втаіва-
та ігрыбі.ралшгчыіца. 

«іцяімі, а стуяэнт 1-га мурса геа-1 моінтыі г 
ланічшіаіга факультета т. Шкраба,.'датнаваў 

інтэрн, 
t 1 3 

Зравущела, nrro ,рэктаірыіят i 
прафкш' паюііншоы даоірённа зай-
•маіцца пытаншші палягашэння 

Нраверка ходу конкурса на лш- ! бытаиык умоіў студанщж і чутка 
шы пакой wastaaaua, што некато- • аййосішіца да іх ваяат^аваЕн»?, 
ірын стуиэнггы ўсіё япгчэ біруйніа і 1 алв-ж иобач з ігэтыя і студіэягы 

Ч ^ я к , Лекарскі, Шгмаль аблю-
башлі сабе ічеаца хаваць бруйную 
бяіліізйу шд іпайупікаіміі, або ў тум-
бачцы, поі^ 3 жлебам. Зравумела, 
гэтага яаныга іцяірпеіціь- Мы павін-
•ны «праву шставіць так, жаб са-
МІ стуиэнты ЦрЫіНШШІ жтыіўны 
ўдзел у діквідацыі тых недахопаў. 
якія япге мающь »еюца ў нашым 
биту. I ' , , .. : 1 

Гэта, вджиа, шв значьиць, што 
3 ікам€івйантаіў шкаецца адказ-
нас'ць ва «тварэннв неабхощных 
умоіў ік арганіізаіііыі быту f інтеір-
иотасс. 

Таюсама яецярпгма і TOift, ш Л 
студанты «ядэяць у шцёмку (ш-
тэрнат па ІІІколшай), што амаль 
НІІКОЛІ нама еды (інтэрнат па 
Сггудэвщкай) і студаиты ідуць 
вяіўмыушыіся на з а н я т . Гэта 
безумюўіна, івіна гашадлрйікаў уні-
веірсітэта. 

лекультур'на трымаюць с-ябе ў ін-
тарнатак. Напрыклад, стуйіанты 

павшны рашуча 
ііаяцкіа aac-BpoiL 

зжыіваць утры-

Огудаінты хіімфаіва ве 
змаігаад,ча за аўлааагаяв нямещ-
к-ай woeafi. Пеіршычі вуірсы пращу-
®ць етараииа ® дабіваіюіцца дсіб-
рыж пакавчыжаў. На апоаішяій йаін-
фврайцыі э коанеамольча^ прыпюў 
пешвдрык'паіван'ым тсцвмсі адзін 
Чьчіко. Але щ)гй татліыгі ггзёя 
таів- Чыірюо выпфіаввў вевдаяші,-
вяючую аіцэінку яа ша/сірэдна». 
Добра пращуюць коисамюлщы.: 
Шыц'ік, Мацкевіч, Г'шзбург, Сіў-
ко, Кур'янава, Зайдэль. Гэтьм та-
ваірышы іШ7іці> слугжіыіць пріьша-
дам йлія йругііх. 

Діріті'Я ікурсы таівсаміа .прая<ў-
ліявдіць вяігжуію sainiKafjeraaioqb 
да вьгоутчотня эашвжяык імо^ і 
магоць аідпіЗіведйыія аыіткі. 3 к'ом-
саімошьцаў добра пращужщь Шпі-
лер, Вечар, Вальчэўская, Астрахан, 
Стабова, Шамшурава. Крыку 
'зідаліа тэшш Карасіна, алв абяйіаіе 
паяцягнущца. 

Зваічны рост пакаваілі йомса-
т л щ ы Здор і Оеліцкі, іяшія п]ры-
шліі 3 дрэвнай (шздрыіхтоіўтаА, а 
Здоір йават шкюіля мовьп не выі^-
чаў. Заіраз Здоір падраіўіжгіўюя пад 
узровень групыі. 

Трэчія ®урм пращующь нашру 
жаііш- Перая с.тусіэв)тайіі трэірга 
курса была пастаўлена задача — 
лкнгдаваць прарывы мінулш га-
доў. Становшпча значіпа івыцравіла-
'С.я, але аб поіўнай лі'Квій̂ аіцыі пра-
ірыіва гаваірыіць нельга. He ўюе та-
за )̂.ыішы а'ўладалі метадааг «ама-
стой'Най работы над тэвстам. 

Таму, не гледзты ва ўтаіртую 
і добраісуйліенш^ Црару, З-і^ 
курс прьгхюдзіць да залішваі 
сеюН 3 інйвыооквд пзйшчыкаімі. 

Неабходна ўотяіць пытаінте а6 
тым, ваб пасля вдачы ,зал®ваіў 
аргага з̂аіваіць фаікіуш.таітыіўніав вы'-
вучотнв «оівн 3 тыя, каб уйаісад-
наліць оваіе веды і прыішніць іх 
ла 'кавЕірэтнай ірабоцв. 

ШКЛЯЕВА. 

Чл.а. адк. |щакт9ра ГУЗЕЙ. 
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