
Прзлетгры! ycix краю, яднайцеся!

УН1ВЕРС1ТЭТОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМ1ТЭТА КАМСАМОЛА I ПРАФКОМАБЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖ АУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА !мя Ул. I. ЛЕН1НА
№ 34 (621) Пятшца, 26 лктапада 1965 г. Год выдання X V III Цана 1 кап.

ЯК ТЫ РИХТУЕМСЯ ДА

? Е

Хутка бяжыць час. I тэта не таму, што дн! усё ка- 
рацей i нарацей. Менш незанятых месц у 6 i6 niaT3 - 
ках: на парозе— сеЫя! Пагзтаму не згубщь шводнай 
хв тж ы  стараецца студэнт. Перагортваюцца старонга 
кн!г, нанспектау. Рыхтунщца да экзаменау усе— i бяз- 
вусы першакурсн'щ i умудраны вопытам MHorix сесш 
выпускнж. Як жа лепш падрыхтавацца да тага ui жш а- 
ra экзамена?

Сёння да студэнтау-xiMiKay звяртаецца прафе- 
сар Ynafl3iMip Аляксандрав1ч Кажуроу.<Мз1чная xinifl уяуляе сабой чавуку аб агульных законах хш чнага пераутварэння. У ме- тадычных адносшах яна з'яу- ляецца вышкам прымяненне (J)i3iKi да xiiii4Hbix праблем. Пытанш, яюя разглядаюц- даюцца ф!з!чнай xiMiafi, шмат-

гранныя. Пагзтаму вывучэнне ф1з1чнай xiMii патрабуе ыстэ- матычнай працы не тольш' у аудыторыц на лекцьп, у лаба- раторыц але i напружаных, самастойных, неаудыторных заняткау.Неабходна з самага пачат-
ПАРТЫЙНА-

ДЗЯРЖАУНЫ-- ----- -----а
КАНТРОЛЬ- 
У ДЗЕЯНН1

Трупа садзеяння партийна - дзяржаунаму кантролю на сва1м па- сяджэнн1 разглядала важнае пытанне «Аб стане вучэбна-лабара- торнага абсталявання i яго выкарыстанн1 на ф1з1чным, xiMinHbiM 1 б1ялаг1чным факультэ- тах». Было адзначана, што ранейшыя рэка- мендацьп выконваюц- ца. На кожны прыбор i шшае абсталяванне за- ведзены улшовыя карт- 
Ki, я т я  своечасова за- пауняюцца. Таксама заключаны дагаворы з асобамЕ якш нясуць матэрыяльную адказнасць за захаванне прыборау, абсталявання i шшых каштоунасцей.Але у гэтай справе не усё яшчэ гладка. Здараецца, што тое n,i inmae абсталяванне для лабараторьн ц1 прыбор за- казвае адзш факультэт, а атрымл1вае яго другЕ Няма ва ушвератэце- адз1нага цэнтральнага складу, няма таксама ппжкафедральных i м1жфакультэцк1х лабараторый. Ёсць выпадга, кал! прыборы уводзЕлшя у дзеянне несвоечасо- ва. Так, б1ялаг1чны факультзт у ж ш ут  гэтага года набыу ультраф1ялетавы мшраскоп. Каштоунасць яго 37 727 руб- лёу, але ён да гэтай пары не працуе.Члены садзеяння партыйна-дзяржаунаму кантролю ускрыл1 ! тага факт. Няма адзшага парадку у праверцы правшьнасщ паказанняу прыборау. ММстэрства вышэй- шай, сярэдняй, спецыяльнай i прафес1янальнай адукацьн Б С С Р  не у дастатковай колькасц! забяспечвае лабараторьн неабходныхн матэрыялам! i х1мрэактывамЕ Ушверштэт таксама не рэгулярна атрымл1вае шфармацыю аб новым абсталяванш, якое выпрацоувае наша прамысловасць.Трупа унесла наступныя прапановы:ДИчыць мэтазгодным «адаваць заяуга на набыццё ву- чэбна-лабараторнага абсталявання тольш праз аддзел за- беспячэння ушвератэта.Для больш эфектыунага выкарыстання студентам! i су- працоуШкам! абсталявання 1 прыборау мець агульнаунЕ верытэцкую лабараторыю, каб ёю магл1 карыстацца сту- дэнты розных курсау i факультэтау- Для квал1ф1каванага абслугоування гэтых прыборау неабходна мець адпаведных спецыял1стау.

Двойка?—Дрэнна!
ТРОЙКА?

А  чым яна
Рэдакцыя атрымала л1ст ад нейкага В1тал!я В. Друкуем 

яго без змен.Шаноуная рэдакцыя! Нядауна . прачытау ваш артыкул «Двойка?—Дрэнна! Тройка?—А  чым яна лепш?!» Я крыху падумау i рашыу вам нап1саць. Як н! як, тройка — тэта ж так званая дзяржауная ацэнка i чаго вы так супраць яе ваюеце? Я вось 5'жо чацверты год атрымл1ваю гэтую, як вы кажаце, няшчасную тройку, але щчуць не больш не- шчасл1вы, чым тыя, што пнуцца з ycix егл. I у 1нтэрнаце жыву, i стыпендьио маю, i нагрузак тягах, бо мне трэба «падцягвацца». Можа хто не паверыць у маю адкрытасць, але так яно ёсць, i чаго мне саромецца. I увогуле, я думаю, пакуль будзе чатырохбальная с1стэма, будзе i тройка 1 двойка. I, па-мойму, тройка, асаб.шва моцная,—зус1м нар- мальная ацэнка.3 прыв1таннем ВИал!й В.
Якая думка на тэты конт у вас, таварышы? Слова за 

вамр

ку курса працаваць над вучэб- н!кам! i канспектам1 лекцый. Пры гэтым працаваць над imi трэба з паперай i алоукам у руках. Усе вывады, формулы, законы пасля таго, як прачы- таеш кшгу pi канспект, трэба узнавщь у памяцц не падгляд- ваючы f  кн1жку, i яшчэ раз добра удумацца у ix. Тэта першая умова зразумення таго щ шшага пытання. Работу над засваеннем тэарэтычнага ма- тэрыялу трэба спалучаць з ра- шэннем рэкамендаваных па курсу задач. Тэта дае маг- чымасць глыбей пазнаць зна- чэнне формул на практыцы. Канкрэтызацьн ведау садзей- шчае i сумленнае выкананне лабараторных работ. Пагэтаму да ix трэба рыхтавацца грун- тоуна.Наблшаюцца экзамены. Для тых, хто прывык прав1льна i йстэматычна працаваць, экзамены— шчога страшнага: часу, як! адводзщца для ix падрых- Tofici, дастаткова, каб паута- рыць i засвФць ужо знаёмы матэрыял. Тым жа, хто да ця- перашняга часу абмежавау сваю вучобу тольи наведван- нем абавязковых заняткау, се- ciH, вядома, дасца у 3HaKi. Xi6a тольш днтэнс1унай са- мастойнай работай, цаиой вя- л ш х намаганняу нагоняць яны упушчанае.

Дыпламантка К А Ц Я Р Ы Н А  П 1Л ЬКОх1мфака
актыуна удзельшчае у грамадскш жыцщ факуль- 
тэта. Стараннай вучобай i шчырым1 адноЛнам1 
да ceaix аднакурсткад яна заслужила навагу i дя- 
вер у студэнтау.

Наш фотакарэспандэнт А . К А Д З Е Т  сфатаграфа- 
вау яе у час лабараторных заняткау.

Што? Дзе?Кал1?У'СЯ  грамадскасць натай крашы урачыста адзначыла 90-год- 
дз1 з дня нараджэння выдатных дзеячоу, публ!цыстау-ле- 
шнцау М1ха1ла 1ванав1ча Калшша i Анатол1я Вас1льев!ча 

Луначарскага. Студэнты i выкладчык! ун1верс!тэта з щкавасцю 
вывучаюць ix багатую л1таратурную спадчыну. У  б1бл1ятэцы, 
каб1нетах была аргатзавана выстаука ix творау. Да- 
цэнт кафедры тэорьц i практыкч партыйна-савецкага друку 
М. С . Зяртцк! прачытау студэнтам цшавую лекцыю «Важней- 
шыя этапы жыцця i дзейнасц1 М . I. Калшша». Змястоуньвп 
был! таксама даклады аб грамадскай дзейнасщ А . В. Луиачар- 
скага acnipaHTKi А . Гарбачовай i студэнтк1 пятага курса I. Гу- 
рынов1ч.Д’НЯМ1 адбылася сустрэча студэнтау падрыхтоучага факуль- 

тэта з намесн1кам MiHicipa Вышэйшай, сярэдняй спецы
яльнай i прафеаянальнай адукацьн Б С С Р  М . I. Красоу- 
ск1м, як1 расказау прысутным аб разв!цщ вышэйшай аду- 

кацьй, аб дапамозе нашай крашы у падрыхтоуцы нацыянальных 
кадрау для вызвал1ушыхся з-пад 1мперыялштычных пут KpaiH, 
адказау на шматл!к!я пытанш студэнтау.ЛЕКЦЫЯ, CEMIHAP, СЦШЛАСЦЬПрайшло ужо амаль два месяцы, як у нас пачалшя заняткЕ У  першыя д т  на лекцьп хадз1л! усе. Некато- рыя прыходз!л1 нават на паугадзшы раней. А  цяпер...Асабл!ва «праявЕш» сябе Маркалёва i Давыдоуская. Пропускау у ix ужо хапае, а скажаш iM пра тэта, пачуеш услед «Жандарм, а не стара- ста».Нашы студэнты жыццяра- дасныя, любяць пажарта- ваць, наладжваць дыскуси. Але на усё свой час. А  зноу жа Маркалёва з Давыдоу- скай падаюць рэплп-й на лек- цыях, дыскутуюць на усю,

кал1 друг1я слухаюць яе. Ну, думаецца, смелыя дзяучаты, на семшарсгах занятках — вось дзе будзе разгон ix ды- cnyciHM. Ды дзе там! На се- мшары ix не пачуеш. Тольк! шшком корпаюцца у кан- спекце, каб дачытаць адказ на пытанне выкладчыка. „ Першы семшар у нас быу па исторьп К П СС па рабоце Ул. I. Ленша «Што рабщь?». Сем1нар дапамог нам раза,- брацца у мнопх складаных i цшавых пытаннях. Але нель- га сказаць, што ён прайшоу на высогам узроун!. Адчува- лася слабая падрыхтоука
НА СЦЭНЕ— 

ПОЛЬСК1Я АРТЫСТЫУ  актавай зале ун1верс1тэта жарты, вясёлы смех. Нашы студэнты сустракаюць гасцей — маладзёжны польск1 тэатр мнйятур «Пбрыды».Канцэрт закончаны, але гледачы не разыходз1цца. Палнж iMi i артыстам1 зпаёмствы, таварыск1я гутаркЕ I зноу — жарты, вясёлы смех...Тэатр «Пбрыды» непрафешянальны, у дзе толый 12 самадзейных артыстау. Але леньк1 калектыу жыве багатым i ц1кавым жыццём.Поспехау вам, нашы сябры!

спяшаюццазавязваюцца
яго скла- яго ма- творчым

студэнтау, недастатковае ве- данне перщакрын1цы.I тэта йягледзячы на тое, што студэнтга Мельн1кава, Вярыга, Гл1нн1к давалЕ як нам здавалася, змястоуныя адказы.Пасля сем1нара мы выраз- на адчул!, што чагосьц1 не даул1чыл1 у падрыхтоуцы да яго. Мы—першакурстга, i семшары у нас тольк1 пачы- наюцца. Як жа яны прахо- дзяць на шшых курсах, як лепш да ix рыхтавацца?Нам здаецца, што, можа, лепш было б, каб, напры- клад, Мельншава рыхтавала адно пытанне, Вярыга— другое, Глшнш—трэцяе. Яны тады, пэуна, падрыхтавалЕ ся б так, што усе мы заста- лшя б задаволеным! семша- рам.
Г. П Я Т Р ЭН К А , 

стараста 1-га курса 
аддзялення журналЕ 
стыкЕ

Нам стала вядома, што 
газета «Беларуси ушвер- 
С1тэт» не заусёды трапляе на 6iaaari4Hbi, xiMiMHbi, 
ф1лалаг1чны факультэты. 
Зрэдку атрымл!ваюць яе 
таксама выкладчык1, ш- 
тэрнаты. Просьба да та- 
варышау з камкэтау кам- 
самола факультэтау, каб 
яны уключыл1 гэтае пы
танне на парадак дня 
чарговых пасяджэнняу i 
прынял1 канкрэтныя ме
ры.



'.vwwwwwHwwwwwwwwwwnwwwwwwwwwwumwuwwwwwwwwwwwwwWwmuwuwvumwuuwwwuwwwwuwuwwwwvwwwwwwwwwuwui

САД0УН1К ЦУДОУНАГА БААБАБА КН1Г1 ТВ А Й  Г О  |
В Ы К Л А Д Ч Ы К А , С Т У Д Э Н Т !  |«У дш, кал1 прыйдзе канчат- ковая перамога, нашы нашчадш будуць з найвялЩшай павагай перагортваць KHiry псторьп» — гаварыу А . В. Луначарсш.I ён не памылщся. Мы читаем яе з гордасцю, павагай i за- хапленнем, успамшаючы iMH i аднаго з самых адукаваных i таленавп’ых людзей. Натсанае Луначарсшм па фшасофп i лЬ таратуры, педагогщы i riCTopbii, этыцы i рэлшн, музыцы 1 ма- стацтву, архнэктуры i тэатру— праяуленне яршх граней тален- ту гэтага чалавека. I усё новый i новыя даследавант даюць нам манипвасць пазнаць вел1ч гра- мадскага дзеяча, багатую спад- чыну вучонага i л1таратара. Ся- род ix  i работа выкладчы- ка нашага ушверытэта А . С.

Мал1шна «Луначарсш аб прале- тарск1х шсьменншах», выдадзе- ная выдавецтвам «Вышэйшая школа», ваймае сваё пэунае месца.Цшавыя у ёй старонк1 аб сувязях А . В. Луначарскага з маладым1 пралетарсюм1 паэтам1 першага дакастрычнщкага призыву.— Шрылавым, Герашма- вым, Александроусшм, Сама- бытншам, у творчасщ яшх Луначарсш бачыу «пачатак новай агульначалавечай культуры». Даследуе аутар адносшы Луначарскага i да камсамольсшх паэтау Безыменскага, Жарава, Уткша i Дарон1на.Падрабязна спыняецца да- следчык таксама на пытанш «Луначарсш i пралеткульт».Цшавыя факты сабрау аутар у раздзеле, дзе гаворыць аб

Маякоусшм, Фурманаве, 'Сера- ф1мовЩы i стауленш да ix А . В. Луначарскага. Трэба згадзщца з iM, што Луначарсш сапрауды быу «самым справядл1вым ся- род сучасных крытыкау Мая- коускага».На аснове новых архщных да- дзеных, матэрыялау лерыё- дыш тых год аутару у цэ- лым удалося раскрыць ролю, якую сыграу Луначарск1 у ства- рэнш «вял1кай лнаратуры» у-\ паслякастрычнщш час. Луначарсш верыу, што прыйдзе час, i, як магутны баабаб, разшме сваю крону савецкая лиарату- ра. I ён зрабгу многа дзеля здзяйснення сваей мары, у чым i пераконвае даследаванне А . С. Малшша.
А . ПЛАУН1К, 

астрантка.
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Тэты дзень Л1чыцца шчаслЬ вым— 15-ты дзень кожнага месяца. Можна зауважыць, як пасля лекцый неяк па-асабл1ва- му ажывае студэнцш штэрнат. Усе бегаюць, мнусяцца, нясуць cKpyTKi нейшх закупау: адзш— добры ахапак кшжак, друп — абновы, трэц1— бшеты на «Пау- л1нку» сабе i сваёй абраннщы. Але вунь нехта, сагнуушыся у тры папбелц цягне пукатую, натапыраную сумку, нашроува- гочыся да пакою № 283.Падзе1 перад гэтым у жыцЩ яго насельншау нарастал! па- ступова, без трывог. 3 лекцый Hixio не уцёк: чакал! стипендий Атрымаушы, па дарозе да- моу—заспрачалшя:— Што? Возьмем цяпер щ пачакаем?— спытауся загадчык гаспадарчай частш пакою № 283.— Пачакаем. Трэба зайсщ дадому, захапщь сумку, бо у шшэнях неяк нязручна. Ды i яшчэ нарвемся на каго-небудзь са студсавета,— адказау напар-

шк загадчика гаспадарчай част- Ki. Прыйшл1 б1мбусы дадому, знайшш пустыя кашальш, на- поушл1 грашыма i, невядома для чаго, пацалавал1 ix i пера- хрысщлшя. Пасля адшнул1 у шапку па тры рубли— Мала, — сказау загадчык гаспадарчай частш, — яшчэ па рублшу на прыкуску.— А  можа хошць,— пачууся цвярозы голас з кутка. —• Помшш, скольш валтузн1 з та- бою было у мшулую стыпендыю. Добра, што вяроуку знайшлп— Хлопчыю, i прауда!... Але па рубл1ку усё ж яшчэ кшем. А  што якое, вяжыце, дазваляю, нават прашу, тольш вузлы не вельм1 зашморгвайце, каб не щснулй..А  праз якой паугадзшы эш- паж пакою у няпоуным складзе (адсутшчау Р. Семашкев1ч) ся- дзеу за сталом, на яшм ляжала абыякава нарэзаная закусь. Па- цграючы насы, хлопцы кулял1 чарку за чаркай. Вось ужо адзш з ix сагнууся, як турэцш

лук, над вядром, а другога па- чало заб1раць: ён спявау, тау- кучы пад бок напарнша:Мы i пщь будземI гуляць будзем...Ледзь адагнуушыся ад вяд- ра, у нейш момант напаршк загадчыка па гаспадарчай частицы успомщу, што не здзяйсняе ! наказ свайго таварыша. Пау- | прытомным1, шкляныш вачыма i ён пачау шукаць па кутках вя- i роуку i, балазе, што яна была ля самага вядра, пераможна усшнуу яе нд сваёю ачмурэлаю галавой.Загадчык гаспадарчай частк1 здагадауся, што прыйдзецца яму ляжаць звязаным, i дзе ужо тады ён скончыць сваю цудоуную песню «I пщь будзем i гуляць будзем...» А  грозны супершк наступау ад дзвярэй, памахваючы таушчэзнай вяроу- кай. Раз’юшаны ахвоттик спя- ваць шнууся на свайго сабу- ;тэльн1ка. Як гладыятары, яны |доуга тузал1 адз1н аднаго за ! баш, але той, у каго у руках ; была вяроука, вЩавочна пачау ;перамагаць спевака. Заставауся ;адзшы выхад— акно. I прахо- |жыя з тратуара бачьш, як на [.пятым паверсе нехта Щуся га- лавого аб шкло,- а яго усё ад- цягвал1 i адцягвал1 углыб пакою. Так ад шкла у акне i naMi- ну не засталося, ды вузлы на руках у спевака был1 защснуты па ycix прав1лах.Мы не ведаем, што сшлася звязанаму Валянщну Якаулеву (II курс рускага аддзялення) i як адчувал1 сябе яго перамож- цы. Але мы ведаем, што у тэты ж вечар раб1лася па сусед- ству. Каромыслам стаяу дым у пакМ 127. Тэта А . I. МыслЬ вец прынесла сва1м сяброукам-

пяц1курсн1цам Камашэнкавай, MipoHHbiK, Доунар цыбук, на- кшталт люльк1 Тараса Бульбы, i усе пасмактвал1 яго з найвя- л1кшай асалодай. Камашэнкава нават выходзЩа на кал1дор. Ёй хацелася абавязкова сустрэць трэцякурснщу Сав1ну, каб i тая хоць разок смактанула з цыбука. Але Сав1най было не да яго. Смяртэльна белая, як здань, выпаузла яна са свайго пакою, i калщор ёй здавауся, як палуба карабля у  дзевящбаль- ны шторм. Сав1на смактанула перад гэтым болып дзейснага, саракаградуснага сродку.

Ад дыму раб1лася млосна, i мы падал1ся паверхам вышэй, адчын1л1 дзверы 237 пакою i — лепш бы мы ix не адчынялП Смецце у калена, вэрхал на ложках, на стаде недаедзены селядзец рабым вокам ynipay- ся у чырвоны агрызак памады. А  туземцы гэтага фешэнебельна- га пакою, другакурсшш рускага аддзялення Галанчык, Тоусц1к, Шшценка, Сасноуская, Брана- вец нават не пачырванелц уба- чыушы нас.I паверце, як1я мы был1 ра- дыя, кал1 сустрэлц нарэшце, каменданта 1итэрната Теория М1хайлав1ча Рабцэв1ча. Ён за- nayHiy нас, што бачанае—адз1н- кавыя непрыемныя факты.— I каб не было на каго рау- няцца,—гаварыу камендант, —

а то стольш харошых хлопдау i дзяучат у 1нтэрнаце!..I ён назвау нам студэнтау з пакою № 111, 143, 179...
П. П А Р А Х О Н Ч Ы К .

Малюнк! А . Таранды.
А Д  РЭДАКЦ Ы 1: Сапрауды, 

факты адзшкавыя i непрыем
ныя. Мы спадзяемся, што 
грамадскаець ушверсиэта, камТ 
тэт камсамола i прафсаюзная 
аргашзацыя тэрмшова прымуць 
самыя неадкладныя меры.

Рэдактар А. ЛОЙКА.

А ~М  А С Т А Ц 
Фотарэпаршаж
Н1бы сама вясна прыйшла 

у спартыуную залу нашага уш- 
верс'гтэта — столько маладпсщ 
убачыу я у рухах спартсменау- 
aiMHacray у час звычайных за 
няткау. Звыш 80 чалавек на- 
л1чвае гэтая секция. Узна- 
чальваюць яе вопытныя вы
кладным Шапялевш, Шпан
ка, Бедакурава, Аг1балава. У 
секцьи цяпер—тры майстры 
спорту, пяць кандидатаг/ у 
майстры, шмат першаразрадш- 
кау. Paica Чэхава, Валерий 
Файнберг, Леу Мардышн шмат 
год адстайвалт гонар нашага 
ушвератэта на гарадсмх i рэс- 
публ1канск1х спаборнщтвах.

На першым здымку вы ба- 
чыце гимнастку Галю Фраль-

цову. Яна рыхтуецца да гарад- 
CKix спаборшцтвау. У гэтым го- 
дзе Галя рашыла стаць майст- 
рам спорту. Пагэтаму так мно
га працуе цяпер над сабой, 
зноу i зноу адшл1фоуваючы 
кампазщыю выступления на 
«контрольным снарадзе», як 
называюць бервяно спортсме
ны. Гзты адзЫы снарад у ziM- 
настычным шматборЧ прыно- 
сщь стольш непрыемнасщ, 
кольш усе астатшя разам узя- 
тыя.

Радуе трэнерау i папауненне. 
Прауда, у рухах нав1чкоу шмат 
яшчэ недакладнасцей, але так 
пачьшалт амаль усе... Мшула- 
годняя выпускнща iнстытута 
ф1зкультуры Рагша Агтбалава 
энерг1чна узялася за навтчкоу. 
У яе секцьи зараз-,20 выпускниц 
На здымку вы бачыце выклад- 
чыцу са ceaiMi выхаванкалй 
Наташай Ярэмчанка, Машай 
Сарокшай, Валяй Комар.

Тэкст i фота А. Кадзета.

i-------------------------- “1
ДЗЕ ПА ВЕСЩЬ ПАЛ IT 0? |Вучэбны дзень у нас, як вядома, пачынаецца а 8-ай. Спя- ^шаемся. Аднак, мы думаем не пра лекцьп, не пра семшары. JДумаем: «Дзе павесщь палии?.. Добра было летам...» i  Хутка восем. Вестыбюль галоунага корпуса. Вел1зарная }чарга. Праходзщь 5 — 10 хвйин, а яна не меншае. Крыуд- на становщца, што прыйшоу на занятга загадзя, а з-за гардэ-  ̂роба спазняешся. I так кожны дзень. ♦Гардэробшчыца, у сваю чаргу, вшавацщь нас: «Чаго позна J  прыходзще?» Але xi6a тэта позна, кал1 ста1ш у чарзе 10— 15 »хвш н? X— А бывав, што гардэробшчыца зумм не бярэ пал]'то:  ̂«Месц няма». А яны ёсць, тэта няма нумаркоу. Яны пагуб!- t  л1ся за лета, а каб знайсщ ix, шхто не паклапащуся. \Гардэробшчыцы працуюць кепска. Штомесяц бачыш тут fусё новых i новых, таму яны не ведаюць, дзе знаходз1цца ani \ нумар, блытаюць пал1то i шзавошта лаюць студэнтау. ^Бывав таксама, што працуе адна тольш палавша гардэро- ба. Ц1 гардэробшчыцы не знаходзщца, 4i адм1гпстрацыя ai- чыць, што хошць студэнтам i палав1ны, а вышк усё той жа:«Дзе павесщь палию?» А магла б адм!н1страцыя размеркаваць гардэроб па факультэтах i на грамадсшх начатках у дапамо- гу гардэробшчыцам перад заняткалп i пасля назначаць аднаго 

4i некалыа студэнтау.Ды пакуль будзе думаць адмш1страцыя, я бягу са cBaiMi сяброукам! у xiMiMHW корпус. Кажуць, там ёсць у гардэробе месца, дзе можна павесщь палию.
А. ФРЫДМАН, 

студэнтка матзматычнага факультэта.
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