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Пралетарьи ycix краш, ядкайцеся!
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М А Р А  З Б  Ы  Л  А С Я
Каж уць, ш то выбар п р а в ть н а га  

ш ляху у будучае, выбар люб1май 
прафесм — вы значаю ць месца 

, чалавека у жыццй Вось чаму кож- 
ны малады чалавек, я т  адчыняе 
дзверы у будучы ню , доуга абдум- 
вае сваю  прафес1ю, ш укае сваё 
пры званне. Д асягненне пастауле-  
най мэты — задача цяж кая, цяр- 
т с т а я .  М енав!та, мне та к  чам усьф  
здаецца, будзе такой нялёгкай да- 
рога ф т о с а ф а , дарога, на якую  мы 
с т у п Ы . Нас на першым курсе  
25. М нопя маюць багаты  стаж  
працы на вытворчасцй..

Н аогул, выбар гэтай  прафесн  
не выпадковы. Мы ш тодзённа ба- 
чым у ёй ш мат ц ш авага, незвы- 
чайныя далягляды  для творчай  
думш . Вось чаму на лекцы ях ужо 
цяпер та к  многа п аустае  пытан-

няу да вы кладчы кау. Слова «фша- 
ссф1я» зус1м не выпадкова азна- 
чае «любоу да мудрасцЬ>. Фшасо- 
ф1я— тэта  не сум а цж авы х i за- 
хапляю чы х ф ак тау , не апавяданне  
пра трох м уш кецёрау, я т я  разбу- 
раюць iHTpbiri xiTpara карды- 
нала...

Хоць часу прайш ло яш чэ мала, 
каб пазнаць усе ц яж касф  i 
«м удрасф » ф та с о ф п , але ужо 
становщ ца в1давочна, што выву- 
чэнне гэтай  дысцы плж ы  патрабуе  
многа — многа працы. Але мы пера- 
адолеем усе  ц яж касф , бо хочам  
авалодаць вяршыням1 гэтай  цша- 
вай навуж .

Н. БЕЛ ЯК0В1Ч, 
студ эн тк а  перш ага курса  
ф ш асо ф скага  аддзялення.
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\ КРЫЛЫ НАРОДАУ- 
Б Р А Т О У

С  А  В Ё Ц К  I С Т У Д Э Н Т
 ̂ Мшулай восекню беларуск!я$  ̂ пкьмекнпк!, у тым лшу i прад-^  ̂стаунш! нашага угпверскэта,  ̂ ̂ был| гасцям! сонечнага Таджы-^ 5; кктана. Яны апявал1 тэты край^ вершах, паэмзх, расказвал!^ аб поспехах-{ сваиму народу __  ___________$ «мудрых дзяцей Пам|ра» у ка -« 5 мунктычным будаунщтве. §Добрей традыцыяй савец -S______ : v!} nix народау стал! ix паездю  ̂^адзш да другога. Рэспублж!  ̂1; абменьваюцца дэлегацыям'| ву-i;чоных, рабочых i калгасжкау,  ̂Чдзеячсу лкаратуры.S 5-га кастрычнша Мшск сар-5  ̂дзчна еустрэу дарапх гасцей,  ̂^пкьменнжау дэлёкага Таджы-^  ̂кктана. На друп дзень пачау-^  ̂ся тыдзень тэджыкскай лка-  ̂Ч ратуры. Шляхам! гасцей бу-15 i  дуць месцы баявой i працоу-i  ^най славы беларускага народа. Ч ^Таджыксюя браты сустрэнуццаЧ ^таксама са студэнтамь ^ ̂ Студэкты нашага ушверскэ-  ̂ ̂та любяць таленавпуЕо л!тара-^ 5} туру рздз!мы Рудак! Е Ф|'рдоу-^ ic i ,  Амара Хайяма i Хаф!за, Ай-^ Ч Hi i Турсун-задэ. Яны веда- i   ̂юць, што у гады Айчыннай ^

Ч та крылы нашага палету,  ̂cina савецкайХуш амзмед!SЧ Шчыра запрещаем гасцей з ?  ^Таджыкктану у наш yH ieepci-S ^тэт — старэйшую навучальную  ̂ ̂ установу Беларусь ^

Маладыя гады—лепшая пара у жыцц1 кожнага чалавека. Але юнацтва бывае асабл1ва цшавым тольш тады, кал1 яно сагрэта вялшай мэтай, кал1 ма- ладое пакаленне беражна вы- хоуваюць, узбройваюць веда- Mi, умела рыхтуюць для слау- ных спрау на карысць Радз1ме. 1менна тайм! клопатам! акру- жаны -у нас у краше студэн- ты—заутрашнш . спецыялшты. 1м створаны усе ум°вы для жыццятворнай навук!, паспя- ховага авалодвання выбранай прафесшй, для разумнага ад- пачынку.«Партыя i далей будзе пра- яуляць пастаянныя клопаты аб развщщ вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай адукацый — га- варыу тав. Л. I. Брэжнеу у справаздачным дакладзе ЦК К П СС X X III  з ’езду партьп, так, як у сучасных умовах не- памерна узрасте неабходнасдь у квал!ф1каваных кадрах спе- цыял1стау. У-бягучай пяцггодцгл лш студэнтау павялшыцца у

нас амаль на мшьен чалавек. 
KpaiHa чэрпае кадры для гас- 
падарчай, партыйнай, дзяр- 
жаунай, дыпламатычнай, ваен- 
най работы, усёй грамадскай 
дзейнасц! галоуным чынам з 
л!ку спецыял1стаз“ , падрыхта- 
ваных вышэйшай школай».У  гэтым годзе дружная сту- дэнцкая сям’я значна павял!чы- лася i складае цяпер без ма- лога чатыры мшьёны чалавек. Адкрыл1ся новыя iHCTbiTyTbi, факультэты i аддзяленн1. Па- станова ЦК К П СС i Савета Mi- н1страу С С С Р  «Аб мерах па паляпшэнню падрыхтоуш спе- цыял5стау i удасканаленню кЬ раушцтва вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай адукацыяй у Kpai- не», прынятая у пачатку наву- чальнага года, паказвае вну га- лоуны шлях фарм!равання новых спецыялштау — ведаю- чых, перакаианых, здольных рухаць наперад на(шу экано- мшу i культуру, паусямесна зацвярджаць навуковыя мета- ды гаспадарання.

Слова «студэнт»' савецкхя людз! вымауляюць з вялшай цеплынёй. Яны перакананы, што студэнты вырастуць вар- тай зменай нашым вучоным, iH- жынерам, спецыялштам сель- скай гаспадарк!, урачам, н а с т а у -  шкам. I выхаванцы вышэйшай школы апраудаюць гэтае да- вер’е.Галоуная справа студэнтау— няспынна авалодваць ведамп Далзшаючыся да навейшых да- сягненняу навук1, яны разам з тым зацшаулена вывучаюць культурную спадчыну народау сваей KpaiHH, з глыбейшай па- вагай адносяцца да лепшых тварэнняу перадавой чалавечай думй ycix эпох i народау. На- вучэнцы не спыняюцца на тым, што пазнаюць у аудыторыях. Пад к1раушцтвам сваЕх прафе- сарау i выкладчыкау яны удзельшчаюць у вырашэнн1 задач тэхшчнага прагрэсу, наву- ковай аргашзацьй працы i Ki- равання вытворчасцю. Болын 400 тысяч студэнтау вядуць на-

вуковую i канструктарскую работу; у вну дзейшчае звыш 200 студэнцк1х канструктарск1х бюро i бюро эканам!чнага анал1зу. Нямала прац, выкананых сту- дэнтамт, укараняецца у прак- тыку, экспануецца на выставках дасягненн'яу народнай гас- падаркЕ публ1куецца У навуко- вых выданнях. 3 гэтага часу кожны год да трохсот лепшых студэнцтх работ будуць адзна- чацца спецыяльным1 медалям!.Гэтую грамадска карысную актыунасць студэнтау трэбападтрымл1ваць, больш развЕваць. Вну неабходна яшчэ мно- гае зрабщь для удасканалення вучэбнага працэсу, выхавання у кожнага юнака, кожнай дзяучы- ны пачуцця адказнасщ за сваё навучаыне i падрыхтоуку да працоунай дзейнасцЕ Вялгкую ролю у гэтым пав1нны адыграць камсамольсюя аргашзацьй вну, органы студэнцкага самагара- вання. Яны прызваны дапама-
(Працяг на 3 стар.).

 ̂ них дзеючаи армн за Е ы зза -  (j  ̂ленне зямл! Купалы i Коласа  ̂ ̂ з-пад прыгнёту г!тлерауск1х за-  ̂i  хопкжау. На беларускай зям- 5  ̂п: мужнеп!, а паелл стал! вя-  ̂ ̂ домым! таджыкск!м1 паэтам1  ̂ ̂Ашырмат, Назарау, Абдуджа-  ̂ ̂бар Кахары, Мух1дз!н ©архат.  ̂ ̂ Праз усю Беларусь з перамож-^  ̂ нь;м! бквамз прайшоу паэт X a - i  i  Si6 Ю суф!, як! аддау сзаё S жьщцё за РадЗ!лгу. х Нехта з паэтау назвау друж-  ̂ ̂ бу нацый С С С Р  крьтам! наро-  ̂ ̂дау-сяброу. Так, дружба — гэ-^тэта ^зял!кай сям4. S

ПРАВЕ? К А ПР Трывожны с1гналБадай, немагчыма знайсц 1 са- прауднага настаун!ка, яш  б не хвалявауся перад кожным чар- говым урокам. Бо новы урок — тэта шдывщ уальная творчасць, творчасць непауторная i непад- ражальная.Асаб.гпва хвалю еш ея, кал! тэта твой першы урок у  н^ыцц1, а ты яш чэ студэнт, хоць i пя- тага^курса, i кал1 за плячыма у цябе асабл1ва небагаты багаж веда̂ цХвалявалася i P aica  Пал1- шчук.Але званок звш щ ь няумоль- на i патрабавальна, i трэба 45 хвш ш  займацца з вучням1, зра- 5inb свой першы урок, магчы- ма, i няудалы, але самастой- ны. Тут HixTo не паправ1ць: Hi метадыст, Hi старэйш ы настал^- HiK, трэба пры памш аць самому i метадычныя HaBbiKi i матэ- рыял, клас не павш ен выхо- 
дзщ ь  з поля зроку, неабходна уважл!ва сачыць за адказамйПершы пробны урок у  49 мшекай школе, дзе" праходзяць практыку студэнты геолага-геа-

граф1чнага фаьсультэта, давала Рая П ал ш ч ук . Iianican падра- бязны канспект урока, усё пра- думана з метадыстам Л'Пха1лам Aлякceeвiчaм Майракавым, ат- рыманы парады ад настауш ка театра ct>ii.Пачатак нядрэнны. Вучш  добра падрыхтавал1ся да занят- кау, вeдaлi праграмны матэры- ял. I актыунасць ix  была высокая: 9 вучня$^ бьип выклшаны да карты.Але самая галоуная частка урока — ,наперадзе: тлумачэн- не новага матэрыялу.Так, тэма Урока была склада- ная: «Маладыя горы Еуропы». Больш асць вучняу нiкoлi не бачыла гор i расказаць пра ix вельм* цяжка, бо неабходна,. каб у  аудыторьй было pa3BiTa прасторавае Уяуленне. I тут на дапамогу маладой HacTayHi4 bi naBiHHbi бьип прысц1 геаграф1ч- ныя Kap4 iHbi, я ш х так многа у  ica6iHeTax гeoлaгa-гeaгpaфiчнaгk факультэта. На ix  можна бьр ло б i ляднiк паказаць, i марэ- ны, i альпш еш я nyri, i пояс ля-

соу, i многае iHmae, чаго не можаш раскрыць cлoвaмi. Але, каж аль, ix  не было на у р о ку , таму атрымауся голы пераказ падручш ка, riKi не n a K in y y  Hi- якага следу у  вучняу, i маладыя горы Е$фопы застал1ся для ix  таямш цай. У  школе мала наглядных дапаможнш ау па геаграфп, але студэнты не n a 
BiHHbi лянавацца, а старацца пры несщ  i паказаць вучням усё, што толью магчыма з 
yniBepciTOTa. Забыты быу пры тлумачэигп i хрэстаматыйны матэрыял, i макеты маладых i стары х гор, я т я  бескарысна так i праляжал1 на стале вы- кладчыка.На словы Pai, по5:'ныя роспа- чы: «з мяне HacTavHiKa не будзе», вопытны настаун1к 1ван Антонав1ч Баж ы нск 1 слушна зауважы у:— Трэба будзе толью ваша старание i праца, штодзённая на набыццё ведау.Пецю Бурдыку' я сустрэу на лecвiцы.На маё пытанне, як прайшоу

першы урок, Пеця задаволена кажа:— В е л ^ п  добра для першага patfy. -Так сказал! мне i у  час разбору урока. Тэма у мяне была складаная: «План i арыентаван- не». А  у  падручнш у пра тэта HanicaHa не больш, як пауста- poHKi.Практыкант пачау урок з таго, што яшчэ у  першабыт- ны час чалавеку неабходна было арыентавацца, каб знайсщ  дарогу у  сваю пяш чэру. Потым перайшоу да прасцейш ы х пла- нау, як1я складал! людз! у  Д^у- н1я часы . А  пры замацаванш  матэрыяла праверыу у  вучняу наз1ральнасць.Першае расчараванне i першы поспех. Хочацца больш поспехау i не хочацца бачыць пустым метадычны Ka6iHeT па rearpacjDii. Для студэнтау 5-га курса ён павш ен стаць ix  творчай лабараторыяй. Тады i ня- удач будзе менш.
П. РОГАЧ.

У мшулы суботш вечар 
у актавай зале галоуна- 
га корпуса адбылася су- 
стрэча першакуреншау з 
прафесарам!, выкладчы- 
Karai i студэнтам!-старша- 
KypCHiKaMi. Гэтая трады- 
цыйная сустрэча стала 
сапраудным святам для 
усяго ун!верс1тэта. На 
гэтым здымку вы бачыце 
першакуренщ з выклад- 
чыкам!.

Многа щкавага раска- 
зал! ceaiM малодшым 
сябрам студэнты старша- 
KypcHiKi, aca6aiea аб тым, 
як берагчы час.

Рэпартаж аб гэтай су- 
стрэчы чытайце на 4-ай 
старонцы.
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Справаздачы i выбары 
у партарган1зацыях ВОСТРА,  АЛЕ С ПРАВЯДЛ1 ВА

Адбыуся справаздачна-выбар- чы сход партыйнай аргашзацкл пстарычнага факультэта. Са справаздачным дакладам высту- 
niy сакратар парткома Д. Б. Мельцар. Дакладчык на кан- крэтных прыкладах паказау, што партийная аргашзацыя ri- старычнага факультэта за спра- ваздачны перыяд дабшася знач- ных поспехау у сваёй рабоце па павышэнню ’якает падрыхтоута высокаквал1фшаваных кадрау, у выкананш рашэнняу X X III з'езда'КПСС. Павыс1лася паспя- ховасць студэнтау, i у першую чаргу, камушстау. Партийная арган!зацыя, г!старычны фа- культэт у цэлым, ганарыцца вы- датн!кам! вучобы камушстам! тт. Траскуновым, С1тадубам, BbinycKHiKaMi Бараноусюм i Варанков1чам. Ёсць пэу- ныя 3pyxi i у навукова-да- следчай рабоце. Дацэнт У. М.

Праз месяц у студ эн та  VI 
курса ф1з1чнага ф ак ул ь тэта  До 
Ван Мао абарона дыпломнай  
працы. А пасля яго сустрэнуц ь  
ф абры ж  i заводы В'етнама. 
Працоуных поспехау табе, До 
Ван Мао.

CiKopcKi абарашу доктарскую дысертацыю, выкладчык!М. 1оська i В. Баркан — кан- дыдацк!я, acnipaHT А . 1Шхайлау блтскуча абарашу дысертацыю па ф!ласофН у 1енсшм ушвер- итэце на званые доктара фша- софи ГД Р. Прычым, сваю дысертацыю ён нашсау i абарашу на нямецкай мове.За справаздачны перыяд, адзначыу дакладчык, адбылося 21 пасяджэнне партыйнага бюро i некальщ агульных партийных сходау, на яюх абмеркава- на каля 70 розных пытанняу.Спыняючыся на рабоце гра- мадстх арган!зацый, дакладчык не naxBaaiy работу кам!тэта камсамола факультэта, як! узначальвае т. MicyHa, крыты- кавау народнага кантралёра студэнта Папова за тое, што ён сам парушау вучэбную дыс- цыпл!ну i не апраудау аказа- нага давер’я.3yciM не выпадкова, што даклад выклшау ажыуленыя Спрэчю.Першым выстушу сакратар кам!тэта камсамола факультэта

т. MicyHa. Спачатку прыходзщ- ца згаджацца, што крытыка у адрас камсамольскага камИэта i у яго адрас справядл!вая. Але, прызнаушы крытыку, т. MicyHa спрабавау перакласщ BiHy за дапушчаныя недахопы у рабоце, як кажуць, з хворай галавы на здаровую. Ён пачау скардзщ- ца на тое, што, мауляу, сакратар партбюро т. Мельцар i член партбюро т. Скапцоу слаба щ- кавШся справадй камсамола, што яны не уткал! у сутнасць яго работы.Довады прамоуцы у сваё ап- рауданне был1 настольк1 неаб- грунтаванымц што камутст Л. С. Абэцэдарсш пав1нен быу у сва1м выступленн1 сказаць:— Партбюро недастаткова займалася камсамольстм! справами Але прычына тут не тая, на што наракау т. MicyHa. Партбюро вшавата у тым, што часам несур’ёзна адносшася да падбору кадрау. Вось i наш камсамольск1 сакратар давол1 няудалая кандыдатура. Тав. Mi- суна вельм! раунадушны да*ВЙСЯ»>НМ1111НвГ;*!1
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М Е Л 1 Я Р А Ц Ы Я  I  Г Е А Г Р А Ф 1 ЯАдбыуся Вучоны Савет ?>еолага-геаграф1чнага ф акультэта. На iM было абмеркавана пытанне аб вы ш ках абароны дыплом- ных работ студэнтам1 факультэта. Старшыня Дзярж аунай • экзамена- цыйнай K a M icii прафесар М. I. Касцюкев!ч адрна- чыу, што тэмы дыплом- ны х работ 6bmi важным! у  навуковым значэнш . На «выдатна» абараш у ся 41 дыпламант, на ^добра» 59 i на «зда- вальняюча > 12. Вы-пускш ш  Жучкев1ч. CiT- н1кава, Мысл!вец ат- рымал1 дыпломы «вы- датнш ау». Таш я пос- nexi нас радуюць, але не трэба л!чыць, што задача абароны дыпломных работ у  нас вырашана поунасцю. У нас яш чэ не зжыты ташя выпадш, кал! у  дыпломнай выпу- скнш а наш ага факультэта сустракаю цца гра- матычныя памылк!, работы мала шюстраваны, у  ix слаба выкарыстоу- ваецца статыстычная i

матэматычная апрацоука матэрыялау.Асабл!вую  ц!кавасць на пасядж энш  вы ш пкау даклад акадэм!ка АН БССР, загадчыка кафедры гле- базнауства i геалог!! пра- ф есара I. С. JlyniHOBina на тэму: «ГГраблемы ме- л!ярацы1 i заданы геог- раф ау». Акадэм1к адзначыу, што партыя i урад вял!кую увагу удзяляюць разв!ццю сельскай гаспа- дарш , асабл!ва мел1яра- цьй зямель у наш ай кра- iire. Раней мел1ярацыяй займалюя caMi калгасы i саугасы , але яна часам праводзш ася без улш у anouinix дасягненняу на- в у т  i т э х т т  i гэта не магло адмоуна уплываць на урадж айнасщ  глебы. Цяпер тэты сектар работы будзе выконвацца за кошт дзяржавы i у  шы- рошм плане. Мел!я'рацыя зямель « ю ж а  выклшаць як дадатныя, так i ад- моуныя з ’явы. Так, на- прыклад, пры панйкэнш узроуня вады адбываец- ца усы хание зямл!, naMi- рае рыба у  ставах i рэ-

ках. Таму мел!ярацыя naBiHHa быць не аднаба- ковай, а комплекснай, якая б а т р а л а ся  на глы- бок1я даследаванн! ф!з!ч- най, xiMiHHaft i б!ялаг!ч- най уласц!васцей глебы.Л!чаць што комплексная мел!ярацыя з рэгу- ляваннем рэжыма вады вельм! дарагая. Але толь- 
Ki адз!н спуск вады (дрэ- наж  глебы), як! танна абыходз!цца, аказваецца у  далейшым вельм! дара- 
riM, таму што прыво- дз!ць да зн!жэння ура- джаю за кошт усы хания падзолютай i пясчанай глебы, да ператварэння яе у бясплодныя пяск!.Ва умовах Be.napyci ат- масфернай в!льгац!менш, чым патрэбна ра- сщ нам, асабл!ва у Mai i чэрвен!. TaKiM чынам ме- л1ярацыю нельга право- дз!ць без рэгулявання воднага рэжы му i неаб- ходнай умовай тут naB iH - на быць зберажэнне мак- с!мума вады. Выканаць гэта немагчыма без уль ку мясцовых прыродных умоу. Таму для правя-

дзення навукова-аогрун- таванай ме.шярацьп Глебы географам неабход- на даць ко!Мплекснае да- следаванне зямных пло- ш чау, на аснове якога можна скласц! спецыяль- ную карту ф1з!ка-геагра- ф !чнага раян!равання.Бл1жэйшай «задачай факультэта з’яуляецца падрыхтолжа вы сокаква. л!ф!каваны х спецыял!- стау, як!я б змагл! зай- мацца пытанням! мел!я- рацьп глебы, дапамагаць працаун!кам вёсш выра- шаць i !ншыя пытанш.Пры абмеркаванш гэ- тага цш авага даклада BbiolTynin! прафеса-ры М. I. Касцюке- Bi4 А. Г. Мядзведзеу. А . X . Ш кляр, дацэнт М. Т. Рам аноусш  i ш ш ыя. Яны як i дакладчьтк, унесл1 канкрэтныя прапановы па далейшаму ^мацаван- нга сувяз! навук! i прак- тык!. М. ЧАРТКО, 
а с !стэ н т  кафедры  

глебазнауства  
i reanorii.

МАТЭМАТЫКА КРОЧЫЦЬ У ЖЫЦЦЁ
3 ножным годам усё больш пашыраецца роля 

матэматыш у вытворчасц!. Новыя запатрабаван- Hi TaxHiHi, далейшая яе аутаматызацыя i ме- 
хан!зацыя вытворчых працэсау не могуць быць 
вырашаны без выл1чальнай матэматык1. Зна- 
чзнне гзтай галшы навук1 асабл1ва узрасло за 
апошняе дзесящгоддзе, кал! пачалося iHT3Hciy- 
нае пакарэнне насм!чных прасторау. Узрастаю- 
чае выкарыстанне матзматык1 у вытворчасц1 
ставщь на парадак дня падрыхтоуку высоканва- 
л1фшаваных спецыялютау. Характзрна, што 
цзнтрам матэматычных даследаванняу, а такса- 
ма падрыхтоуш матзматыкау для pacny6niKi

стау наш ун1верс!тэт. Нядауна тут адбыуся 
аднадзённы сем1нар матзматыкау.

Буйны вучоны кражы, акадэм1к АН БССР 
Ф. Д. Гахау зраб!у цжавы даклад на тэму: «Ас- 
ноуныя прынцыпы курса «Вышэйшая матэма- 
тыка у вну». У iM прамоуца падрабязна спыжу- 
ся на ролi i значэнн1 матзматык1 у вытворчасц!, 
на спецыфщы метадау выкладання матзматык! 
у вышэйшай школе. Семжар прайшоу арган1за- 
вана. У яго рабоце прынял1 удзел выкладчык! 
кафедрау агульнай матзматыкц матэматычнай ®i3iKi, acnipaHTbi i студэнты.

А. КУЗЬМШ.

факультэцшх спрау, камсамоль- скай работы. Гэтым усё i тлу- мачыцца.Камун1ст Л. С. Абэцэдарсш слушна эазначыу, што няудала таксама падабраны калектыу рэдкалег11 насценнай газеты. Калектыу газеты складаецца са студэнтау першага курса. Пау- стае пытанне, щ ведаюць дэта- лёва жыццё факультэта перша- KypcniKi? Не. Значыць, не могуць яны i усебакова асвятляць яго на старонках газет.Тав. Абэцэдарск! кры- тыкавау партбюро, што яно не ставщь у цэнтры yBari выдатш- кау вучобы. I на тэты раз ён 3pa6iy той жа папрок.— Паглядзще, — сказау ён, — дзе вы знойдзеце Дошку гонару студэнтау-выдаттикау? Н1дзе.Камутст т. KniMoy.cKi пры- CBapiy сваё выступление раз- гляду работы трупы народнага кантролю. Ён прав!льна пад- 
Kpscniy, што у членау трупы народнага кантролю пакуль што не даходзяць pyKi да пра- верт працы над курсавым1 работам!, праверш наведвання за- няткау на вячэршм аддзяленн!.Навуковая работа студэнтау — гэта змест выступления камушета т. Загарульскага. Ён унёс канкрэтныя прапановы па замацаванню студэнтау у наву- ковых гуртках, арган1зацьи ix даследчай работы.

Былы сакратар __партгрупы 
acnipaHTay т. Aciniroy скардз!у- 
ся на тое, што асшрантау за- 
вельм1 перагружаюць розньпп 
rpaMaflCKiMi даручэннямн Прый- 
шоу час таксама паклапащцца 
аб побыце acnipaHTay, я т я  жы-

вуць у невялш1х пакоях па ча- тыры чалавек1.Крытычным было таксама i выступление дэкана факультэта камушета П. 3. Савачшна. Ён гаварыу аб неабходнасц1 з пер- шых, дзён вучэбнага года ума- цоуваць вучэбную дысцыпл1ну, стан якой еярод nepmaKypcHi- кау выкл1кае трывогу. Ужо за некальк1 дзён пяць студэнтау за парушэнне вучэбнай дысцып- л1ны атрымал1 вымовы. Сярод атрымаушых студэнтка Бялев1ч. Яна не паехала капаць бульбу, заручыушыся ф1ктыу- ньой Meflbi4HHCKiMi даведкам1, як!я даставала на медпункце л1тфонда. Як устаноулена, та- к1я даведк1 (в1даць, з дапа- могай бацьк1) Бялев1ч брала i тады, кал1 вучылася у школе. Прычым, хвароба яе хапала заусёды у той час, кал! трэба было вызвалщца ад ф1з1чнай працы. Вось тады у яе картач- цы з’яуляуся чарговы зап1с: «Пакупалася у ваннай, адчула немач, вызваляецца ад практы- Ki на заводзе».— 3 праявам1 недысцыпл1на- ванаецц — заключыу у канцы выступления прамоуца, — трэба весщ рашучую барацьбу уся- му калектыву.Увогуле справаздачна-выбар- чы сход прайшоу давол1 актыу- на i крытычна. У прынятай па- станове намечаны канкрэтныя меры, нак1раваныя на выра- шэнне выяуленых недахопау у рабоце партыйнай аргашзацьи факультэта.Выбраны новы склад партбюро, усяго 12 чалавек. Сакра- таром зноу абраны Д. Б. Мельцар.
А . БЛАК1ТНЫ .

ПАЛ1ТЗАНЯТК1
Арган1завана прыступш! 

да работы у новым наву- 
чальным годзе тэарэтычныя 
семшары, гуртт i палишко- 
лы ceTKi партыйнай асветы 
нашага ушверс1тэта. Пер- 
шыя занятк! паказал!, што 
слухачы выяуляюць вял!кую 
защкауленаець да тэорьп i 
практык! камугпетычнага бу- 
даунщтва, да праблем м!жна- 
роднага рабочага руху. У  не- 
каторых гуртках вырашыл1 
йтэматычна, да разгляду 
праграмнага матэрыялу, ар- 
ган!зоуваць субяседаванш 
па пытаннях унутранай i 
знешняй naniibiKi К П С С .

На тэарэтычным сем!нары 
ф1з1чнага факультэта (трау- 
нш дацэнт А . В. Самусксв1ч), 
як i у м!нулым годзе, галоу- 
ным метадам работы будзе 
падрыхтоука i абмеркаванне 
дакладау па ф!ласофИ пры- 
родазнауства. На першым за- 
нятку удзельн!к1 семшару 
абмеркавал1 тэматыку дакла
дау — гутарак. Яны защка-

« У  з  л ё т »
бярэ разбег

Адбылося пасяджэнне л1тара- 
турнаго аб’яднання «Узлёт». На 
яго сабралася, акрамя ужо вядо- 
мых вам паэтау Эдуарда Зубрыц- 
кага, Уладз1М1ра Дзюбы, Юры 
Голуба, Гал1ны Панько, i маладое 
папауненне, якое прышло ij гэтым 
годзе на вучобу у наш ушвератэт. 
M hozir з ix знаёмы вам са старо- 
нак малаадзёжных газет (Аляк- 
сандр Разанау, Яугешя Аниичыц) 
i 1ншыя.

Члены лНаб'яднання выказал1 
пажаданне, запрашаць на пася
джэнш вядомых беларуадх паэ
тау, а таксама падрыхтаваць новы 
зборшк вершау да 50-годдзя Са- 
вецКай улады i 1 0 0 -годдзя з дня 
■ народжэння У л. I. Лешна.

Пажадаем творчай працы. i пос
пехау маладым паэтам.

М. ЯРАЦ.

вййся TaKiMi актуальным) 
пытанням!, як матэрыяльнае 
адзшетва свету у аепекце су- 
часнага прыродазнауства, 
праблекы канечнага i бяе- 
концага у сягонняшняй кас- 
Manori i шшыя.

У  першыя дн1 кастрычшка 
занятш адбыл!ся ва yeix 17 
тэарэтычных семшарах, 6 
школах па аеновах маркйз- 
ма-ленШзма i 15 палИшко- 
лах, HKiMi 1йруюць дактары i 
кандыдаты навук, acnipaHTbi.

Б. 1ВАНОУ.

B O C E H b C K I эцюд.Фота А. Кадзета.
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С А В Е Ц К 1  С  Т У  Д  Э  Н Т

ЛЮДА БАРБУК — ВЫДАТН1ЦА БУЧОБЫ.

[Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.).гаць сва1м таварышам рацыя- нальна размеркаваць бюджэт часу, узяць пад кантроль ix са- мастойныя занятга, працэс практик!, даследчую работу.Студэнты ужо з першага курса пачынаюць авалодваць гра- мадсюм1 навукамц прыцягвацца да вывучэння цудоуных рэва- люцыйных традыцый старэй- шых пакаленняу. Сютэма вы- кладання, правераныя жыццём метады выхавання садзейшча- юць таму, каб жыватворныя 1дэ1 маркспсцка-леншскага ву- чэння ператвара.тпся для мала- дых людзей у цвёрдыя перака- нанш. Адсюль — высокая свя- домасць студэнцкай моладзц яе гарачая зацшауленасць у лесе свайго народа, дзяржавы.У гэтым навучальным годзе трэба яшчэ больш павыс1ць ролю рэвалюцыйнай тэорьи у фар- MipaBaHHi камушстычнага све- тапогляду будучых спецыялй стау, ix 1дэйнай загартаванасць Для гэтага ёсць усе магчыма-

сщ. Нядауна зацверджаны но- выя праграмы i новая сетка га- дзш па курсах грамадска палЬ тычных дысцыплш. Ужываюцца меры для умацавання кафедр грамадсюх навук квал1фшава- HHMi, тэарэтычна добра падрых- таваным1 кадрами Безумоуна, вялшую зацшауленасць у да- пытл1вай студэнцкай моладз1 выклшае Усесаюзны конкурс студэнцюх работ па праблемах грамадсюх навук, ricTopbii ВЛ КСМ , м1жнароднага руху мо- ладз1, прысвечаны 50-годдзю Савецкай улады. I вельм1 важна, каб у 1м удзельшчала як мага больш моладз'кГдэйная перакананасць наглых студэнтау, ix пал1тычная свядомасць праяуляюцца не у гучных фразах, а у канкрэтных карысных справах. Хто не чуу, напрыклад, аб студэнцюх бу- даутчых атрадах? У дн1 летн1х кашкул яны працавал1 па усёй KpaiHe. Рукам! студэнтау пабу- даваны тысячы жывёлагадоучых памяшканняу у саугасах, узве- дзеиы будынк1 новых школ, клубау, бальнщ, пракладзены сотн1 ' юламетрау чыгуначнай papori i лшш электраперадач. Студэнцюя будаушчыя атра-
в 11! 11 i 1111111111111II11 ■ 11111! 111111111 > 1111111! ........НИ................................................. ..

НЯХАЙ KB I THEE УН1ВЕРС1ТЗЦК1
У чэрвеш гэтага года садзе пабудаваць спар- 

была апубл1кавана Па- гыуны.я пляцоуы. Можна 
станова урада аб аргаш- гэтаму мерапрыемству

. зацьа калектыуных са- 
доу работшкала вытвор- 
часщ i устаноу. Поста
нова дае мажл1васць вы- 
кладчыкам, навуковым 
супрацоушкам нашага 
ушвератэта аргашза- 
ваць калектыуны сад.

значения наш сад можа 
прынесД вялЫую ка- 
рысць дзецям i у агуль

многа паноуняць фак- 
Ta.ui веды, ям я ат-
рыманы '  у школе. 3
другого боку, гэтыя назн 
ранн1 могуць пастав1ць

 ̂на застаецца задаволекай нa- 
 ̂rnfciMi адказам п

§ !. ВАШКЕВ1Ч, i
!} студэнт першага курса ма-  ̂
!} тэматычнага факультэта. ^
У,***&r***S*Jrr****j*Mr***SjrSjr*Mr**^'.

было б надаць значэнне 
для здароуя супрацоуш- 
кау вну i як магутнага, 
карыг1руючага фактора.

У Постанове урада 
ёсць вельм! важная ака- 
л'шнасць. Членам садова- 
га таварыства дазваля-

У гэтым артикуле мне ецца будаваць летшя да- сапраудная, цесная су 
хочацца звярнуць у вагу мы. Таму у садзе змо- вязь школы, з жыццём. 
на основу гэтага давол! гуць праводзщь летш ад- Штодзённыя наз1ранш 
карыснага i шкавага ме- пачынак члены наших над живой природой на 
рапрыемства. На маю сем’яу. Эфектыунае зна- 
думку, сутнасць калек- чэнне набудзе_ сад г у 
тыунага сада заключаец- выхаванш сямЧ. Нам 
ца не у тым, каб сабраць часта даводзкща скар- 
багаты. ураджай яблык, дзйща на тое, што у 
груш. сямЧ г школе выхаванне новыя пытаннь у галше

'Праца у калектыуным не дасягае па розных живой природы, з як1м1 
садзе з’явщца адным з причинах неабходнага дзецг прыедуць г на ву- 
найболыи эфектыуных узроушо i гэтае упушчэн- чобу. 
сродкау умацавання зда- не выяуляецца у форму 
роуя, прафиактым роз- хулиганства сярод пад- 
ных захворванняу у ад- леткау. 
постах нервовай i cap- Я глыбока перакана- 
дэчна-сасудзктай Нстэ- ни, што прывщцё улюбё- 
мы. Для людзей разумо- насщ да працы стане заслухау мой доклад на 
вай працы занятак на лепшым сродкам у ба- гэтую тэму, вырашыу 
свежим паветры стане рацьбе са шкодныли ба- усямерна стымуляваць 
найбольш спрыяльнай цылаж маральна-бытаво- пытанне аб аргашзацьи 
умовай для актыунага га разлажэння. Карацей калектыунага сада. Было 
адпачынку сярод прыро- кажучы, тут для кожна- даручана намесшку
ды. I , па-мойму, ён бу- га знойдзецца щкавы за- старшыш мясцкома В. Ф. 
дзе найболыи спрыяль- нятак. Чыглру i мне правесщ
ни яшчэ I тады, кал'ь у Акрамя выхаваучага першыя кром па рэал1за-

С А Д
цьи гэтага пачынання. 
Але нам не удалося што- 
небудзь зрабщь, таму

пай адукацьи. Тут будзе што аргашзацыя калек
тыуных cadoij была спы- 
нена на некаторы час.

I вось у нас цяпер па- 
явШся усе магчымаиц 
для таго, каб пасадзьць 
свой сад. Хачу звярнуц- 
ца праз газету да супра- 
цоушкау ушверсНэта 
узяцца за гэтую карыс- 
ную справу.

Г. С. ЮНЬЕУ, 
прафесар.

ды — цудоуная школа выхавання. 1х праца, пабудаваная на прынцыпах добраахвотнасщ i строгай дысцыплшы, жыццё па прынятых самым! маладым1 будауншам1 статуту i законах выхоуваюць аргашзатарстя навыку умение гаспадарыць. Усё лепшае, карыснае з- гэтага во- пыту трэба абмеркаваць, уваж- niBa вывучыць i выкарыстаць для узбагачэння выхаваучага працэсу у вну.Нашы студэнты, як i уся са- вецкая моладзь, па праву лЬ чаць сябе заутрашшм1 гаспада- 
paMi крашы, паслядоуншам1 i прадаужальшкам1 вял1тх па- дзей, слауных традыцый ста- рэйшых пакаленняу. На запятках, у сва1х клубах, гуртках студэнты старанна вывучаюць ric- торыю рэвалюцыйнага руху, ге- ра1чнае м1нулае сваёй кра1ны. Сярод дэлегатау другога Усе- саюзнага злёту пераможцау па- ходу па месцах рэвалюцыйнай, баявой i працоуна'й славы са- вецкага народу было ня^шла прадстауншоу студэнцтва. Ад iMH ycix CBaix сучасн1кау яны паклял1ся мацаваць вел1чнасць Радз1мы, натхнёнай працай i энерпяй ствараць будучыню, pacpi адданьпп справе камуш- стау.Трэба дапамагаць студэнтам i далей укараняць у канкрэтныя справы ix высок1я 1дэйныя iMK- neriHi, гатоунасць аддана слу- жыць свайму народу. Аб гэтым павшны паклапац!цца перш за усё партыйныя i ка^гсамольск1я арган1зацьп.Навучальны год у разгары. Няхай жа для ycix студэнтау ён будзе яшчэ адным значным кронам наперад на шляху да высо- кай мэты — стаць добрым! спе- цыял1стам1, актыунымг i свядо- мьпп удзельн1кам1 камун1стыч- иага будаун1цтва.

(«Правда»,
3 кастрычгпка 1966 г.).

Дарэчы, аргашзацыя 
ушверсИэцкага калек
тыунага саду у нас ужо 
мае Историю. У 1959 го
дзе мясцком ушверспэта

M I H C K —Г А С Ц 1ННЫ Г О Р А Д
Нядауна у MIh c k Im п ланетары ‘| зарубеж ны м студэнтам  быу па- 

казаньГ ф1льм «Зорнае неба над М ш скам». Госц1 азнаём!л1ся 
з умовам1 культур н ага  адпачы нку у парку iMH М. Горкага.

Цёпла сустракал1 Е’е т н а м с т х  i эф ры канск1х сту д эн та у  у 
дзщ ячы х садах №№ 125, 126 i36 г. MiHCKa. C m aw i дзяцей
сада № 125 быу падры хтаваны  для гасцей канц эрт.

Адбы лася сустр эч а  сакр атар а  кам1тэта камсамола yH ieepci- 
тэта  Георпя Ры лю ка з в’етнамск1м1 i афрыканск!м1 студэнтам ! 
падры хтоучага ф а к у л ь тэта . У  зад уш эун ай  гутарцы  ён асвят- 
л1у некаторы я пытанн! з ricTopbii Л ен1нскага камсамола, а 
таксам а р а ск азау  зарубеж ны м сябрам аб дзейнасц ‘1 камса- 
мольскай а р га тза ц ь п  ун1верс!тзта.

Калйтэт камсамола нашага y n i-  
вврс'пэта з дапамогай старэйшых 
таварышау-камун1стау i c e a ix  акты- 
e ic ra y  распрацавау памятку для 
камсамольскага важака. Галоуная 
яе мэта —  дапамагчы студэнтам, 
асабл'ша малодшакурсшкам, яшм даручана Kipa- 
ваць моладдзю, правктьна планаваць i аргашзоу- 
ваць выхаваучую работу, стаць прыкладам у вучо- 
бе, паводзшах, у выкананш грамадсшх даручэнняу.

Нтжэй друкуюцца вытрымкь з гэтай памятки

ЗА У Ж Д Ы  ПА М ЯТ А И

Сёння з табой дзеляцца во- 
пытам работы твае калеп. 
Але ведай, што жыццё ня- 
спынна !дзе наперад. Ксжны 
дзень, кожная гадзша прыно- 
сяць з сабой новае, невядо- 
мае, i н!як1я парады i нататк: 
не могуць паспець за iMKni- 
вым бегам жыцця. Ты павшей 
заусёды адчуваць гэтае новае, 
{мкнуцца да усяго таго, што 
неабходна у тваёй рабоце, дзе- 
ля тваёй арган1зацьп. Таму зау
сёды будзь Ыцыятыуным, пры- 
слухоувайся да дул\к1 камса- 
мольцау, райся са старэйшы- Mi, з камун!стам1 Табе дару- 4bmi самае пачэснае— Kipa- 
ваць, весц! за сабой людзей.

Галоунае у тваёй рабоце — 
клопаты аб выхаванш чалаве- 
ка. Цябе павшей цшавщь не 
тольк1 увесь капектыу, зле i 
асобны чалавек. Самыя ня- 
значныя дэтал1 тва‘|Х паводз1н 
зауважаюць людз!. Яны па- 
трабуюць ад цябе шчырай 
дабраты, сц|пласц1 высокай 
культуры i 1нщыятывы. TonbKi ceaiM прыкладам у вучобе, 
паводзшах, заслугоувай да- 
вер’е i павагу сяброу.

Заужды памятей, дружа, 
што з цябе бяруць прыклад. 
Таму на усё ты павшен звяр- 
таць увагу, сачыць, як ты раз- 
мауляеш з людзьм!, Ц1 мо- 
жаш ты быць цшавым субя-

седншам. Ц! >дуць да цябе 
людз| са csaiMi прапановам!, 
просьбам!, думкам!! Kani не— 
зараз жа адшукай прычыну. 
Kani ёсць у тваёй аргашзацьи 
скептыш, пес!м!сты, людз!, 
як!я не вераць у ciny калек- 
тыва— гэта значыць, што спра
вы у ёй не 3yciM добрыя. Не 
старайся гэтага не зауважыць ! 
неадкладна змян! стыль рабо
ты, выпрауляючы недахопы, 
што был! раней.

1ншы раз размова з молад
дзю без усякай аф!цыйнасц! 
дае больш карысцц чым голыя 
3aKniKi ! справаздачы.

Не хапайся за усё адразу. 
Вызначы галоуны напрамак 
сваёй работы. HiKoni не трэба 
шравацца прынцыпам: «Усё 
зраблю сам». Шырзй уцягвай 
у грамадскую работу камса- 
мольцау. Тэта дасць iM мажл!- 
васць самастойна разв!вацца, 
быць шщыятыуным! i вызна-

чацца высокай прынцыпо- 
васцю.

План сваёй работы заусёды 
трэба абмяркоуваць з молад
дзю. Размяркуй свой працоу- 
ны дзень так, каб i табе i 
тва!м таварышам можна бы
ло схадзщь у KiHO, тэатр, па- 
сядзець над KHirau. Кожная 
хв!л!на пав!нна быць макс!- 
мальна выкарыстана. Важным 
будзе i тое, Kani ты прав!ль- 
на вызначыш патэнцыяльныя 
мажл:васц! сваёй арган!зацьм, 
пакажаш на справе тую мэту, 
якую можа вырашыць твой 
капектыу камсамольцау. Табе 
дапаможа i тое, Kani ты час- 
цей будзеш ращца з людзьм!, 
знойдзеш для кожнага справу 
па душы.

Не пак!дай з-пад yBari H i-  
воднага выпадку парушэння 
Статута ВЛКСМ. Неабходна, 
каб кожны камсамолец давау 
справаздачу аб зробленым.

Трэба весц! дзённ!к камса
мольскага жыцця, рабщь 
свайго роду летапк выдатных 
спрзу камсамол!! нашага уш- 
верс!тэта. Аформ! стэнд з 
падборкай метадычнай niTapa- 
туры, ведай, што TBaiM 6ni- 
жэйшым i лепшым памочн!- 
кам у рабоце будзе насценны 
друк. Часцей трэба праводзщь 
рэйды «КП», каб BbiHiKi ix былi 
вядомы yciM, апублшуй у газе- 
це. Часцей pa6i справаздачу 
перад камсамольцам!. 1нфар- 
муй перад кожным сходам ix 
аб выкананай рабоце, аб новых 
задачах.

У павестку дня схода часцей 
трэба ставщь пытанш, як 
выконваюцца камсамольцам! 
запатрабаванш Статута ВЛКСМ. 
Менш штатных дакпадчыкау, 
камсамольск!я сходы . пав!нны 
быць разнабаковым! i цша
вым!. Неабходна часцей пра
водзщь сходы — дыспуты, тэ- 
матычныя вечары.
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К Л Я Т В А  П Е Р Ш А  К У Р С Н Ш А  У  ! Рэпартаж
Актовая зала урачы- 

ста гудзела, вшишвала, 
радавалася. Чулася пес
ня.

Да трыбуны падыхо- 
дз1ць прарэктар па вучэб- 
най частцы Л. В. Вала- 
дзько, дэканы, загадчьш 
кафедра#. Яны гавораць 
цёплыя, шчырыя словы 
в'шшаванняу. Старша- 
icypcHiKi дружным хорам 
скандыруюць: «Дружа
першакурсшк! Штодзён- 
на памятай пра адказ- 
насць, якую на цябе ус- 
кладае звание студэнта 
БДУ 1мя У л. /. Лгшна». 
I не поспел: яны гэта 
сказаць, як пачулася 
клятва першакурсшкау, 
у якой гаварылася, што 
яны Н1К0Л1 не падвядуць 
ceaix таварыишу, што бу- 
дуць старанна авалод- 
ваць навукай, перадавой 
маркЛсцка-лешнскай рэ- 
валюцыйнай тэорыяй...

Хтосьщ з пящкурсш- 
кау шэпча:— У гэтым годзе дзяу- 
чат пастутла больш, 
чым у мшулым, — i  Ki- 
дае зайздросны поз1рк на 
смявокую Тоню Клеш- 
чанка — першакурсш- 
цу з .химфака.

Я падышоу да яе.— Вось студэнцы 61- 
лет... Як гэта здорава?! 
Мне толый 17 год! — з 
хваляваннем прамов1ла 
яна.

У руках Тан: кветю. 
Яна пяшчотна трымае ix.

Хто уручыу ix ей? Маг- 
чыма, яны прынясуць ей 
радасць, шчасце...

Немым незвычайная гэ
та дзяучына. А увогуле— 
як i усе першакурсний: 
Paica Санько, Святлана 
Вешчанка, Люда Cyxina, 
Генадзь Курлоу, Вайль 
Мух'т. Для ix у гэтым 
годзе гааунна адчышл1 - 
ся дзверы буйнейшай на- 
вучальнай установи рэс- 
публш  — БДУ. ■— Вядома, талый ста- 
раннай, напорыстай пра- 
цай, — зазначае Аркадзь 
Бухтароу, были пастух 
калгаса !мя 1 ль1ча, што 
на Верхнедзвмшчыне, — 
можна авалодаць на
вукай...

Зноу песня, былыя 
радасцк Гляджу на неба, 
бла/йтнае — зорнае, цёп- 
лае. А як жа выглядаем 
адтуль зверху? Можа 
так, як мне здаецца, 
шчасльвыя, радасныя, як 
гэтыя першакурсний...

Ранща. Высока над ва
ловою ляцяць галубы. 
Стрэл/й гадз^ншка освет
лены соченнымi проме
няли.— Добры дзень, новы 
дзень вучобы, — гаво
раць першакурснШ. У ix 
на пяць год застауся 6 1- 
лет з пригожа выведзе- 
Hbi.ui Л1’тарам1: «Студэнт 
(ко) Беларускага дзяр- 
жаунага ушвератэта 1мя 
У л. I. Лешна».

А. ДА ДЗЕТ.

П I Р А М
ПАЧЫНАЕЦЦА 3

I
АСНОВЫ

ЕЯдавочна, яшчэ шводнага сцям| i прывычна шчоукае вы- 
званка <£пзфак не 'чакау так, ключальншам. 
як першага званка сёлетняга — Ведаеце, як называецца 
навучальнага года. Гэта быу ГЭты прыбор? «Астра». Паэ- 
асаблшы ззанок-рапарт: «Новы тычна прауда? А наогул — 
ф1з1чны корпус^ гатовы, i<aai прыбор для вымярэння каэфи 
ласка, на заняткП». цыента стаячай хвал1 i каэфн

Вестыбюль i кал|доры пра- цыента затухания. Ну што ж, 
свечваюцца наскрозь. Вял1зныя мова na33ii — усгады вышэй- 
вокны, усе дзверы са шкла, шая мова.
i кожны сонечны праменьчык у  любым кутку новага кор- 
свабодна гуляе па паркеце i Пуса ад цокальнага г.аверха 
дрыжыць залатым! зайчикам! да Паддашка можна сустрэць 
на сценах. Широкая лесвща няупэуненую асобу, рухомую 
(па ёй так добра скакаць праз усеагульным законам цжауна- 
тры прыступш, кал1 спазняеш- сЫ; (<д што там?)) Гэтай «ХЕа_ 
ся на лекцьп), на якую нан!за- робе» падвергнуты усе — 
ны пяць паверхау. Кожны ад першакурсжкау да старша- 
ззяе, «як новенью». Кал|доры КурСшкау. Але першыя усё ж 
яшчэ неабжытыя, гулк1я. Пер- больш цжауныя: ix цшавщь не 
шакурсжю ходзяць па ix неяк толь!{| кА што там?„_ але ; 
бачком i яуна шакш, чым «д як там?„. Л |за Кардаш i 
старшакурснт!. Яны тут самыя Жэня Каробка паставЫ пы- 
маладыя навасельцы. I таму танне рубам:
яшчэ не могуць адразу «схоп- ., ~ • —  А  якая каф ед р а  самаяЛ1ваць» назвы к аф ед р ау  i ла- ? ^6 w л v 1—l I к а в а я *араторыи. 3 гэтаи прычыны
яны падоугу затрымл1ваюцца Для вырашэння гэтай праб- 
перад кожным1 дзвярыма i лемы першакурснщам прад- 
старанна вывучаюць шкляныя стаулены два з палавшай га

ды. А пакуль... пакуль што 
яны вывучаюць яе заблыта-шыльдачк!.

А шыльдачю тыя ж самыя,. - . „ ны я I ш м атли о я  ум о в ы  у ce a ixш то  I быЛ1 р ан е й , яны  п ер а- 1 '

exani сюды з дзвярэй га-
лоунага корпуса, дзе да-
гэтуль размяшчауся ф1зфак. дышл| да таго, з чаго пачы- 
Прауда, тут ёсць тое-сёе, што наецца кожны фiз iк да вя-
хутка прымус1ць спын1цца сту- л'кай ф1з1чнай аудыторьм. Ра- 
дэнтау, яюя маюць вопыт ней яна знаходзФася у ста- 
MHorix экзаменацыйных сеай. рым корпусе. Тадь! яшчэ фП

аудыторыях.
Але вось, нарэшце, мы па-

Г У М А Р Э С К А

KipayHiK засаромеуся i ады- шоу. Прамовы таксама не было. Члены камЛтэта 1 бюро спяшал1ся у сталовую. Тольш старэнькая прыб!ральшчыца, зноу сустрэушы ф1кус у кал1до- ры, рашуча натравалася у дэ- канат. «Па асабютаму жадан- ню», — вырашыла занепакое- ная бабулька. Але заявы так 1 не было. Так, недзе глыбока у душы бабулыс! кранулюя успа- м!ны. Некал1 у юнацтве яна люб1ла кветк!. Прауда, гэта бы-

Наму хутка, не зараз!

А  Б Б1ЯЛОГИ У  Н А С , фьло- Ki ф1кус, — прыкмещу зарана Д^УН0--- ж яна нелагау, цьмянае уяуленне. палысеушы студэнт.Памятаецца тольк1 тое-сёе з ба- А  трэба ведаць, што тэты лы- TaniKi — «дэкаратыуныя рас- сун вывучау эстэтыку. лшы паглынаюць вуглек1слы pja чацвёрты дзень пачауся газ i выдзяляюць к1сларод», л1стапад. У час кантрольнага усё ж тагах ведау дастаткова, дыктанту фшус зуим агал1уся. каб растлумачыць усхвалява- j-ja падлозе шамацела л1сце. Бы- насць студэнта, HKi зауважыу у ло неяк сумна. як у восеньскш аудыторьп вял1зны зялёны ф1- садзе. На памяць аб буйнай фН КУС- кусавай ыаладосц1 студэнты у— Родны ты мой! — магчы- тэты дзень аудыторыю не пад- ма, усклшнуу студэнт. — Ды як мяталкжа ' На пяты дзень адбыуся ад-Ф1кус маучау. крыты расшыраны камсамоль-— Не давяраеш? Ну, шчо^га. ска-прафсаюзны сход. На 1м юаамова пвух кувыльшчмкаУ-> нас з усни навшкатп так бы- прысуттчал1 члены таварыства ‘  ̂ ^вае. Пажывеш пазнаеш. «Чырвонага крыжа i ЧырвоГГ, V. 1U1UUU11UI ц n yu u u u  1 J.JJUJUU --Ты тольк1 кгслароду нам пад- нага паумесяца». Заключнае Н1ЧОГа-KinRair. я лты тжп ттябр не зя- „ „ „ „ „  ---- ....

звол1лася. Як nicay уласны ка- рэспандэнт факультэцкай на- сценай газеты, «у тэты момант перад вачыма старой прыбЬ ральшчыцы прайшло усё яе шыццё, г'яна вырашыла: «шко- лП» Кожны дзень, — працягвау уласны карэспандэнт, — студэнты адчуваюць прыемнае, ка- л1 зауважаюць, як клапатл1вая бабулька старанна даглядае свайго выхаванца»...Нядауна у час адпачынку пад пачынаючай ажываць засенню фшуса адбывалася наступная— Пуф—пуф,... А  фшус са-юдваи, а мы ужо цяое не за- СЛОва узяла выздарауленчая ка- будзем... шсш.На друН дзень «крышца бяс Гак, так. I зауваж, нештд паглынае.

З1ка-матэматычнага факульте
та. Потым з’яв1лася аудыторыя 

д ле больш прасторная i оольш 
светлая— чатырыста трыццаць 
трэцяя у гелоуным корпусе. 
Там заусёды праходз1л1 сходы 
курсау. А цяпер маецца не- 
кальк1 так!х у новым корпусе 
ф1зфака. Тут i размясц!л!ся ця- 
перашн!я перШакурстк1. Трзба 
сказаць, што у шшых аудыто- 
рыях яны проста не 3Marni б 
памясц1цца. Такая ужо «дыялек- 
тыка» ф!зфака: у кожны на- 
ступны год на першы курс пры- 
маецца амаль удвая больш сту- 
дэнтау, чым у папярэджм. На 
ф1зфаку займаецца паутары
тысячы чалавек. Ён нагадвае адразу узяуся за  ̂ „ ̂ ‘  ' ‘ саоои трамш у, аснова якои—'пд nai/vnL m m  и о * гп/*першы курс— з кожным годам 
павял!чвае сваю плошчу i 
служьидь надзейнай апорай 
усёй п!рам!дзе.

Сёння у новым ф1з!чнылл
корпусе ужо няма урачыстасц! 
i святочнасф першага верас- 
нёускага дня. Пачалкя буди!

Дзесяць крокау далей па новага ф1зфака. Будн!, як\я
кал!доры, i мы —  у антэннай заусёды был! цяжюм! i тко-  
зале. Тут усе прыборы ужо л!— шэрымь I, падпарадкоу- 
расстаулены у тым самым ваючыся ix рытму, кожны но- 
адзша магчымым парадку. вы дзень падзяляе на частт

Д . . , « вял!зны электрычны гадз!ни!к-ля Наташы 1ванковаи новы .званок, як1 ва ун!верс1тзце зв1- корпус — апошняя ступенька . .'  г, '  нщь неяк асаол1ва гучна, па-ГТ\! П OU I I и Д Г Д MTI-IIIIIC1 ПДП 1_!Д_ ' 1

Таму што шыльдачак на нека- 
торых дзвярах яшчэ няма 
ix лёгка можна сабе уявщь. 
Вось, напрыклад: «Лабарато- 
рыя тэлебачання». Такога на 
ф1зфаку раней не было. Улас- 
на кажучы, лабараторьл у 
поуным сэнсе гэтага слова 
яшчэ няма i цяпер. Ёсць па- 
кой, завалены скрынкам! i 
апаратурай. На скрынках шмат- 
п\к\р. перасцярог! i KjiiHHiKi: 
«Не кантаваць!», «Берагчы ад 
вФьгацП» i !ншае. А адз1н з 
гаспадароу будучай лабарато- 
рьп—Вячэслау Ciflaposiq, CKi- 
нуушы шнжак i узбро'|ушыся 
пыласосам 
работу, прауда, пакуль што не 
навуковую: на кожным выцяг- 
нутылА са скрыт тэлев1зжным 
прыёмн1ку pi телекамеры ля- 
жыць тоусты слой пылу.

— Апошш пыл,— гаворыць 
Вячэслау,— у нас такое абста- 
ляванне не запылщиа...

Таварышы, — сказау Фшус паглынау н1кац1н платнага кгелароду» перакана- ад31Н 3 членау гэтай кам1сп, — двумя маленьк1м1 светлым! л1с- лася у праваце асабштага неда- дЛЯ падтрымання жыццядзей- точкам!, як1я з'яв1л!ся на яго вер я i зразумела, куды трашла. насц1 дэкаратыунай расл1ны па макушцы...Дэкаратыуным розумам фшуса прозв1шчу «Фшус» рэкамендую
студзнцкага жыцця. Праз не 
кальк! месяцау у яе— абарона 
диплома. Але часовым жыха- 

% ром яна сябе тут не адчувае, 
размясцтася з yciMi зручна-

лохаючы з непрывычк! навш- 
коу i радуючы старажылау.

Б. ПАСТЭРНАК,студэнт ф!3фака.авалодау сум, расчараванне, а перанесц1 яе у новае, больш зялёнае з белым! абжылкам1 це- спрыяльнае асяроддзе. ла пакоылася пылам i стала шэ- _рым. Сумны студэнт, якога ня- Для^ гэтаи урачыстасцг за- дауна высял!л! з 1нтэрната за пРашаУся Д^хавы аркестр. Рэ- Уы ванне «зялёнага зм!я», на- кламнае бюро ухашлася абвя-малявау на шырок!м л!сц! ф!- у “ "  ТГ̂  “ ДЗРе“ *- m i  але ухап1лася толькг на сло-
М. П РАМ 1КАУ.

куса дом1К з акенцам i трохх па- плакау. Слёзы падал1 на лшце i заставал!ся на ix брудным! плямам!.Ф1кус плакаць не умеу: У душы ён спачувау бедачыне. А пасля ф1кус застауся адзш у pixiM кал!доры корпуса.
вах...Аркестр прышоу у ташм складзе: гавайская птара, акар- дыён i труба. Але птара i акар- дыён аказал!ся пакалечаным!. Тады труба дэманстратыуна, з сумным таскам пак!нула прадэ- ciro. KipayHiK аркестра хацеу на-— Ой, HKi непрыгожы,—ска- быць барабан i iM адбарабанщьзала студэнтка, дакрануушыся гэтую урачыстасдь, але бараба- да лшця MiHiHTypHbiMl пальчы- на не аказалася, таму ён ша- камн ноуна пр'ацягнуу далонь да ад-На трэд! дзень люде фшуса наго студэнта i прашаптау: пажауцела i звгела на галш- — Дай 15 рублёу... ках, шбы шырок1я штаны 1вана — Навошта?..Нш!фарав!ча з вядомай аповя- — На барабан зб1раю. cpi Гогаля. — Ну, кал1 на барабан—вось— Як непрыемна бачыць та- мая рука i 15 капеек.
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й НАДЗЕЯ А Н Д РЭЯУН А  Д У РА В А  (1783- 1866 гг.) уцякла ад ceaix бацькоу, пераадзелася у мужчынскую вопратку, паступ1ла ва уланск1 полк i ваявала у 1812 годзе супраць напалео- 
H aycnix захопн!кау. За храбраць у баях была узнагароджана i атрымала звание афщэра. Служила ардынарцам пры штабе фельдмаршала Ку- тузава.ПЕРШ АЙ ЛЁТЧЫ Ц А Й  РАСЫ была Л. Зве- рава, якой у 1911 годзе было присвоена званне «п1лота-ав1ятара».* ПРАВОБРАЗАМ  М1ТРАФАНУШК1 у «Неда- раслЬ> паслужыу Фанв1з1ну 18-гадовы дваран1н Аляксей Аленш. Убачыушы сябе на ецэне, усхва- ляваны Ален1н перамог сваю сх1льнасць да галу-

боу, перастау бездзейн!чаць i узяуся за вучобу. 3 яго выйшау самы адукаваны чалавек таго часу — прэз1дэнт акадэмП мастацтва i дырэктар публ!чнай б1бл!ятэк1.* КОЖ НУЮ  ХВ1Л1НУ на Зямл1 naMipae 108 чалавек, а нараджаецца 114. Штогод на Зямл1 пам!рае 40 м!льёнау людзей, а нараджаецца 60. Гкторыя жыцця на Зямл1 ад бялковай малекулы да чалавека заняла 4 кпльярды год. У 1 000 годзе на Зямл! пражывала 275 м1льёнау чалавек. А цяпер больш трох миьярдау. У 2 000 годзе насельнщтва Зямл1 узрасце да 5 м!льярдау.
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