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\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\UV.\\\\\\\\\\\\V\VUV\\4V\\\\\\\\U\\\\\\\\\\V\U\WНа парадку дня адкрытага партыйнага сходу, яга адбыуся нядауна, — важнае надзённае пытанне: аб стане студэнцкай навуковай работы. Прысутныя заслухал1 i абмеркавал1 даклад старшыш савета навуковага студэнцкага таварыства ушвер- еИэта В . А . Калечыца. У да- ладзе адзначалася, што з кожным годам у сценах нашага уш- ‘зерйтэта расце колькасць студэнтау, я т я  жыва цшавяцца навукова-даследчай работай. Kani у 1964 годзе тагах студэнтау было паутары тысячы, то зараз ix ужо нал1чваецца звыш двух тысяч, з як1х больш, чым васемсот — члены навуковага студэнцкага таварыства. Вырасла колькасць студэнцшх навуковых гурткоу, шырэй ста- л1 прыцягвацца да навукова-даследчай работы студэнты вя- чэрняга i завочнага навучання. Паказальным з'яв1лася i тое, што на рэспублшансга агляд у м1нулым годзе было прадстау- лена звыш ста шасщдзесяж студэнцк1х навуковых прац, з ix першай катэгорыяй адзна- чаны пяцьдзесят шэсць, другой — семдзесят чатыры. Добрую ацэнку i граматы MiHi- стэрства вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай i прафеаянальнай адукацьй С С С Р  атрымал1 пяць прац студэнтау б1ялаг1чнага фа- культэта на Усесаюзным агля- дзе.Але, бадай, самае важнае заключаецца у тым, што студэнты ушвератэта сваёй па- альнай навуковай працай са- дзейтчаюць разв1ццю нашай народнай гаспадарт.Так, тольт CBaiMi даследа- ванням1 пауночных азёр Б С С Р  члены СНТ геаграф1чнага фа- культэта пад гарауюцтвам да- цэнта В . Ф. Якушк1 сэканомШ дзяржаве трыццаць пяць тысяч рублёу. Студэнт физфака В. С. Казлоу пад гараунщтвам Д. С. Умрэйга выканау навуковую работу па распрацоуцы экспрэс- нага метаду кантролю гатункау бИумау люмШсцэнтным спо- сабам. Гэтая праца была адзна- чана бронзавай медаллю ВДНГ, дыпломам першай ступет i грашовай прэм1яй. Па папярэд- Hix падлшах работа В. С. Каз- лова тольк! аднаму прадпрыем- ству дасць да пящдзесящ тысяч рублёу эканомп. Мног1я студэнты пад гараунщтвам прафе-

сара В. Г. Ваф1ядз1 i дацэнта Н. I. Паснова выканал1 значны аб'ём гаспадарча-дагаворных работ.Студэнцкае навуковае таварыства 1мкнецца як мага больш звязаць сваю работу з асноуны- Mi навуковым1 праблемам1, я тя  распрацоуваюцца вучоным1 тых або шшых факультэтау. На матфаку, напрыклад, у тэматы- ку студэнцшх даследаванняу увайшла навуковая праблема «Краявыя заданы 1 асобныя ш- тэгральныя урауненш» (Kipay- нш прафесар Ф. Д. Гахау). Бы- лы студэнт, HKi раней узначаль- вау СНТ матфака, а зараз ву
У НАВУКУ,

m\\\\\\uu\\u\\\\u\u\u\uu\\\\uu\uu\\\n\\\\\\\\\uu\u\uu\\uuu\\\\\\\\\\\\\\uчыцца у асшрантуры, I. Намяк нашсау важную работу у гэтай галше, аб якой паведамлялася ужо у рэспублшансгам друку.Значная увага удзялялася 1 правядзенню навуковых сту- дэнцк1х канферэнцый. Так, на высоты узроуш прайшла X X III канферэнцыя, прысвечаная Ле- HiHCKiM дням. На ёй было пра- чытана шмат дакладау, з як1х сорак зрабШ госщ з васемнац- цац1 вну С С С Р . У сваю чаргу, каля шасщдзесящ студэнтау нашага ушверштэта прынял1 удзел у навуковых канферэн- цыях Масквы i Лен1нграда, Рып i Шева, Казан! I шшых гарадоу нашай крашы. А сту- дэнты-выдатн!к1 — члены СНТ пабывал! на практыцы i стажы- роуцы у ГДР i Польшчы.Найбольш актыуныя члены СН Т, яшя наказал! здольнасц! да навуковай працы, рэкаменда- ваны у асп1рантуру i зараз па- спяхова займаюцца у ёй. Тэта тт. Аношка, Грыгаров1ч, Рагой- ша, Радзецш i шшыя.М-нога цёплых слоу было сказана выступаючым! у адрас выкладчыкау, як!я дзейсна да- памагаюць студэнтам займацца навукова-даследчай работай. Ся- род ix успамшалшя Г. Г. Вш- берг, А . Е. Шкляр, Ю . С. Баг- данау, А . М. Родау, М. П. Ба- ранава, Л. М. Шнеярсон, А . П. Хапалюк.Старшыш факультэцгах СНТ А. Б. Жыглев1ч, М. Г. Жаркоу,A. Н. Красоусга, Б. В. Мухаева,B. I. Шскуноу расказал! аб удзеле студэнтау у навукова- даследчай рабоце, гаварьип аб’ усё яшчэ слабым забеспячэнш неабходным абсталяваннем ла-

бараторый, аб недастатковай дзейнасц! навуковых гурткоу i шшых недахопах. Прафесар Ф. Д. Гахау i дэкан юрыдычна- га факультэта В. А . Шкурко гаварыл! аб павышэнт якасц1 навуковых прац студэнтау, аб неабходнасщ правядзення кан- крэтных даследаванняу.— Навуковыя студэнцк!я работы, — гаварыу прарэктар ушверштэта прафесар В. I. Сцяпанау, — маюць вялшае выхаваучае значэнне. Аб гэтым усе мы пав1нны добра памятаць. Трэба усямерна расшыраць кола студэнтау, яшя займалшя б у розных навуковых гуртках. I не абавязкова, як некаторыя таварышы мяркуюць, каб по- тым усе студэнты—члены СНТ станавШся навуковым! супра- poyHiKaMi. Тэта iM тольк! дапа- можа у далейшым, дзе б яны тольш Hi працавал1 пасля за- канчэння утверштэта. Вось ча- му з'яуляецца ненармальным станов1шча, кал1 тольш трыццаць працэнтау прафесарска- выкладчыцкага калектыву зай- маецца студэнцкай навукова- даследчай работай.Гэтую думку прафесара В. I. Сцяпанава падтрымау у C B aiM  выступленш рэктар акадэм1к А. Н. Сеучанка, яю указау, што кожны выкладчык у першую чаргу сам павшен паказваць прыклад у навуковай рабоце студэнтам i  па-бацькоуску дапа- магаць iM у гэтым. Ён таксама адзначыу , што прыемна i ра-
С ТУ Д Э Н Т!

AWWWWWWWWWWWWWWWUWWWWWUWWWUWWWUUWUUWUWUWVдасна усведамляць, што мнопя былыя студэнты — члены СНТ нашага ушверштэта зараз па- спяхова працуюць у розных на- вукова-даследчых шстытутах АН  Б С С Р  KaHflbiflaTaMi або дактарам! навук.Партыйны сход прыняу па- станову, нашраваную на да- лейшае паляпшэнне студэнцкай навукова-даследчай работы. У прыватнасцц пастанова абавяз- вае партком, рэктарат, партбюро факультэтау ушчыльную за- няцца пытанням! навукова-даследчай работы студэнтау: яна прапаноувае ус!м кафедрам i членам таварыства даб1вацца павышэння якасщ навуковых работ, а рэктарату — больш уважл1ва адносщца да запытан- няу СНТ, заахвочваць студэнтау, яшя займаюцца навукова- даследчай працай, а таксама i ix KipayHiKoy.I . Ш П А Д А Р У К .goo<x^o^ ooooo<x>< >ooooooooc> o •

1НФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ 
АБ XXIII ЗЕЗДЗЕ КАМУН1СТЫЧНАЙ 
ПАРТЫ1 С А В Е ЦК А Г А  САЮЗА

29 сакавша, у 10 гадзш ранщы> у Маскве, у Крамлёу- 
CKiM Палацы з’ездау, пачау работу чарговы ХХ!Ь з езд 
Камунктычнай партьн Савецкага Саюза. З ’езд адкрыу 
уступнай прамовай Першы сакратар ЦК КПСС тав. 
БРЭЖНЕУ Л. I.

З ’езд выбрау прэз1дыум з ’езда, сакратарыят, Рэдак- 
цыйную камюю i Мандатную KaMicira.

Зацвярджаецца наступны парадак дня з ’езда:
1. Спразаздачны даклад Цэнтральнага Кам!тэта 

КПСС — дакладчык Першы сакратар ЦК КПСС тав. 
БРЭЖНЕУ Л. I.

2. Спразаздачны даклад Цэнтральнай рэв1з1йнай ка- 
Micii КПСС — дакладчык старшыня Цэнтральнай рэв1- 
31йнай KaMicii тав. МУРАУЁВА Н. А.

3. Дырэктывы XXIII з’езда КПСС па пяцкадоваму 
плану разв1цця народнай гаспадарк1 СССР на 1966— 
1970 гг.— дакладчык Старшыня Савета Мшктрау СССР 
тав. КАСЫГ1Н А. М.

4. Выбары цэнтральных органау парты!.
Са справаздачным дакладам Цэнтральнага камкэта 

КПСС выступ1у Першы сакратар ЦК КПСС тав. БРЭЖ- 
НЕУ Л. I., горача сустрэты дэлегатам! i гасцям! з’езда.

Затым з ’езд заслухау справаздачны даклад Цэнт
ральнай рэв1з1йнай кам1сМг з як!м выступша старшыня 
Цэнтральнай рэв!зшнай KaMicii тав. МУРАУЁВА Н. А.

30 сакав!ка у Маскве. у Крамлёуск!м Палацы з’ездау, 
працягвау сваю работу чарговы XXIII з ’езд Камушстыч- 
най партьм Савецкага Саюза. „

З ’езд пераходз1ць да абмеркавання справаздачнага 
даклада Цэнтральнага Кампэта КПСС i справаздачнага 
даклада Цэнтральнай Рэвёзшнай KaMicii КПСС.

На рашшшм пасяджэнш BbicTynini таварышы: М. Р. 
ЯГОРЫЧАУ — першы сакратар Маскоускага гарадскога 
кам!тэта КПСС, П. Я. ШЭЛЕСТ — першы сакратар ЦК 
Кампартьп Укражы, В. С. ТОЛСЦ1КАУ — першы сакра
тар Лешнградскага абкома КПСС, Д. А. КУНАЕУ — 
першы сакратар ЦК Кампартьп Казахстана, Ф. С. ГАРА- 
ЧОУ — першы сакратар HoBaci6ipcKara абкома КПСС, 
Ш. Р. РАШЫДАУ — першы сакратар ЦК Кампартьп Уз- 
бекктана, П. М. МАШЭРАУ — першы сакратар ЦК 
Кампартьп Беларуси В. П. МЖАВАНАДЗЕ — першы 
сакратар ЦК Кампартьп Грузи.

На вячэршм пасяджэнш працягвалася абмеркаванне 
справаздачнага даклада Цэнтральнага Камкэта КПСС i 
справаздачнага даклада Цэнтральнай Рэв1з!йнай KaMi
cii КПСС.

На пасяджэнш выступЫ таварышы: А. Я. ПЕЛЬШЭ — 
першы сакратар ЦК Кампартьп Латвп, К. Ф. КАТУ- 
HI А У — першы сакратар Горкаускага абкома КПСС, 
Н. Н. РУСАКОУ — слесар-шструментальшчык лешн
градскага электрамашынабудаушчага аб’яднання 
«Электраста» iMfl С. М. KipaBa.

Затым з’езд BiTani горача сустрэтыя дэлегатам! i гас- 
цям! прадстаушк1 зарубежных камунктычных i рабо- 
чых партый: таварышы УЛАД31СЛАУ ГАМУЛКА — 
Першы сакратар Цэнтральнага Кам1тэта Польскай аб - 
яднанай рабочай партьн, ВАЛЬТЭР УЛЬБРЫХТ — Пер
шы сакратар Цэнтральнага Камкэта Сацыял1стычнай 
адз!най парты! Германн, ЛЕ ЗУАН — Першы сакратар 
Цэнтральнага Камкэта Партьн працоуных В’етнама, як! 
зачытау прывканне Цэнтральнага Камкэта Парты! пра
цоуных В’етнама.

Пасля заканчэння выступления тав. Ле Зуана з усхва- 
ляванай прамовай ад iMB рабочых i ycix працоуных Ле- 
н!нграда да дэлегацы! Партьн працоуных В’етнама 
звярнууся дэлегат з’езда электразваршчык метал'шна- 
га завода iMH XXII з’езда КПСС Н. М. САВ1НАУ. Ён пе- 
радау тав. Ле Зуану вымпел лешнградскк рабочых.

У слове-адказе тав. Ле Зуан горача падзякавау ле- 
н1нградсшм рабочым i заяв!у, Што гэты вымпел будзе 
захоувацца вечна i перадавацца з пакалення у пака- 
ленне.

ПРАФ0РГ1 ДЗЕЛЯДЦА ВОПЫТАМ

Студэнтк1 х1мфака Люда СВ1РК0 i Оля ВАЛЬФСОН канспек- 
туюць першакрынщы класжау марктма-лежжзма.Фота I. Бакунова.

Нядауна у каб!неце друку ф!лфака прафком уш веротэ- та правёу тэматычны селпнар. Абмяркоувауся вопыт работы прафсаюзнага бюро фшалапч- нага факультэта, якое пры- знана лепшым ва ун]верс1тэце. Старшыня прафкома Ул. Вя- л!чка, расказау, як аргашзоу- ваецца у ix работа усёй праф- саюзнай арган1зацьн факультэта, пра вы н ш  гэтай работы:—  Наша асноуная задач а ,— сказау ён, —  рабщь усё

магчымае для паспяховаи вучо- бы студэнтау, палепшання по- быту, прав1льнага размерка- вання стыпендый.Многа цшавага расказау Вя- л1чка аб вопыце работы праф- саюзных курсавых труп. Толь- Ki уважл1вае вывучэнне людзей непасрэдна f  трупе дае мажл1- васць наладз1ць канкрэтную работу. У трупе лепш, чым дзе ведаюць, каму патрэбна матэ- рыяльная дапамога, пуцёука у дом адпачынку, хто не паспя- вае у вучобе.

Аб цеснай сувяз1 прафсаюз- най арган!зацы1 з партыйнай i камсамольскай, аб разв!цц1 спорту на факультэце расказа- ,ai у спрэчках Ул. Уварау, Ул. Л1тв1ненка, Ф. Кл1мавец. Вы- CTyni.ai таксама прафорп in- шых факультэтау.У канцы тэматычнага прафсаюзнага семпгара высту- niy дэкан ф1лалаг!чнага факультэта дацэнт Р. В. Булацкг. Ён расказау аб жьщ щ, побыце югаслауск1х студэнтау, дзе ён пабывау летась.
А. Л1П0К1,
А. СЛУКА.
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ПЕРАВАЛОЧАК ТУТ БЫЦЬ НЕ МОЖА

Н А Р О Д Н Ы  КАНТ РОЛЬ  
У СТУДЭНЦК1Х 1НТЭРНАТАХ

Трупа народнага кантролю 
ушверйтэта нядауна праве- 
рыла саштарнае станов!шча 
штэрнатау. Агульнае ура- 
жанне— здавальняючае. Але 
разам з гэтым выяулена 
шмат недахопау. У  паксп № 
129 па вулщы Свярдлова са 
стсый валщца тынкоука, не 
выключена, што столь увогу- 
ле можа рынуць. Такое ж 
CTaHOBiuina i у шэрагу iHmbix 
пакояу чацвертага паверха. 
А  уся бяда у тым, што пра- 
цякае дах. Пакуль мароз — 
не велыш цячэ, але што бу- 
дзе, як лшуць вясеншя л!у- 
н1?! У  гэтым штэрнаце дауно 
пара i пафарбаваць падлогу 
у пакоях i калщорах.

Каттальны рамонт патрэ- 
бен у штэрнаце па Паркавай 
мапстралт. Кантралёры выя- 
в ш , што тут вельм! дрэнна 
працуе студсавет, рэдка пра- 
водзяцца яго пасяджэнш, 
члены студсавета мала кла- 
поцяцца побытам студэнцтва, 
што старшыню студсавета 
т. Кошмана мэтазгодна замя- 
нщь шшым чалавекам — 
болыц энергичным, здольным 
на аргатзатарскую работу. 
Студсавет тэты таксама рэд
ка праводз1у рэйды. Тут не- 
каторыя студэнты замест та- 
го, каб пайсщ на лекцьп, 
спяць да 10— 11 i нават да 
12 гадзш дня. Камендант 
т. Рабцэв1ч ведае сваю спра
ву, вопытны чалавек, але ад- 
наму яму не пад сшу уста- 
навщь кантроль за TaKiMi 
студэнтамй

У  гэтым штэрнаце 226 па
кояу, з ix тольш у 26 ёсць 
абрусы, у 110— кляёнга. Ад- 
H b i M i  i  тым1 ж коудраяй тут 
карыстаюцца ужо шэсць год. 
Не хапае таксама i  пакрывал, 
а ягая ёсць, — старый, 8 га- 
доу ва ужытку. У  сё тэта 
факты абуральныя!..

Камеамольсшя i праф-

Камсамольскае жыццё

НАШ АБАВЯЗАК, —У ЧЫМ ЁН?
еаюзныя арган1зацьн не ад- 
даюць патрэбнай yBari спра
ве улшу дзяржаунай маё- 
масщ, не сочаць за выка- 
наннем правш агульнажыц- 
ця. Прафком i прафбюро фа- 
культэтау займаюцца у боль- 
шасщ толью размеркаван- 
нем студэнтау па пакоях, а 
шшыя клопаты студэнцкага 
жыцця ix амаль не цшавяць.
У  вышку— мноия важный i 
неадкладныя пытанш щуць 
самацёкам.

У  гарадской пральш часта 
абменьваюць новыя просцшы 
на зношаныя, старый. Народ
ный кантралёры прапануюць 
пабудаваць сваю уласную 
пральню, што дасць вялй 
кую эканомно.

Дрэнныя справы з душа- 
BbiMi. Яны альбо не працу- 
юць, альбо рамантуюцца. 
Прыкра глядзець i на тое, 
што паркет у штэрнаце № 5 
больш мыюць, чым наць 
раюць масцшай, ад чаго пад- 
лога пачынае гшць.

Выяв1ушы усе гэтыя неда- 
хопы, трупа народнага кант
ролю прыняла адпаведныя 
рэкамендацык

У  самы бл1жэйшы час па- 
лепшыць работу студсаве- 
тау, асабл!ва у штэрнатах па 
вулщы Паркавая мапстраль 
i Кастрычнщкай.

Прафкому, прафбюро фа- 
культэтау займацца не толь- 
Ki размеркаваннем пакояу, j  
але i рэгулярна праводзщь  ̂
сярод студэнцтва выхавау-  ̂
чую работу. ^

Як правша, кожны год  ̂
мыць щ дэзынф1цыраваць )  
усе коудры. ^

Дэканам факультзтау ча- \ 
сцей бываць у студэнцк!х iH- \ 
тэрнатах. д

Трупа народнага )  
кантролю ушверйтэта.

Прав два месяцы пачне сваю работу X V  з’езд ВЛКСМ , на яшм будзе разгледжана шмат надзённых пытанняу камсамоль- скага жыцця. Гэтай знамяналь- най падзе1 «Комсомольская правда» прысвяцша нядауна ар- тыкул «Першы крон, яшм ён павшен быць?». У iM закранута праблема аб грамадск1м абавяз- ку студэнтау, аб ix адказнасщ перад камсамолам, партыяй i народам. Пра абавязак студэн- та — камсамольца я рашыу па- гаварыць адкрыта.3 чаго складаецца грамадсш абавязак студэнта? На маю думку, перш за усё —з напру- жанай i настойл1вай вучобы, з актыунага удзелу у грамадск1м жыцщ вну. На вялШ жаль, не- каторыя студэнты-камсамольцы не выконваюць гэтага. Яны ро- бяць выгляд, што мропя куль- турна-масавыя мерапрыемствы i вучоба iM надакучыла. Для гэтага студэнта праблытацца дзень без тя ш х спрау — вялГ кае шчасце. «Мы ж не пчолы, што павшны па цэлым света- вым дням лятаць i праца- ваць»,— заяуляюць яны.Падобныя гора-студэнты ёсць i ва ушверйтэце. Наша камса- мольская аргашзацыя нал1чвае У CBaix радах 4 800 членау ВЛКСМ . Як бачна, арм1я немалая. 3 такой с1лай, як кажуць, можна i горы з месца зрушыць. Але не тут тэта было. Амаль

Т В А Я  Б У Д У Ч А Я  ПР АФЕ С 1 ЯШтогод на юрыдычным факультэце праводзяцца суст- рэчы з цыклу: «Твая гудучая прафейя». Перад студэнтам1 вы- ступаюць вядучыя работ1-пк1 суда i пракуратуры рэспублшц супрацоушш мипцьй, мног1я вы- nycKHiKi нашага ушверйтэта.Нядауна у студэнцк1м штэр- наце па вулщы Паркавая мапстраль адбылася такая ' суст- рэча са следчым рэспублшан-

скай пракуратуры т. Лопанам. Вопытны юрыст расказау сту- дэнтам аб спецыф1цы работы следчага, падзял1уся уражання- Mi з асаб1стай практыш, расказау, як працавау над кшгай «Па гарачых слядах», сааутарам якой з'яуляецца. Абгрунтавана адказау i на усе ц!кавячыя студэнцтва пытанш.
А . ЯРОХ1Н.

шструктар райкома камсамола, не маю часу займацца».Мы не будзем вшавацщь тольш адных студэнтау i куль- гаючага у вучобе шструктара. Тут вшаваты i члены камИэта камсамола i сакратары факуль- тэцк1х кам1тэтау камсамола юрфака i х1мфака тт. Саучанка i Стройк1н. 1м добра вядома пра усе камсамольсшя справы на сва1х факультэтах. Патрэбна было адразу ж брацца за ташх студэнтау, кантраляваць ix ву- чобу. Аднак iMi тут шхто не ц1кав!уся. Дайшло да таго, што нават член камИэта камсамола юрфака Галя Семянюк за не- сумленныя аднойны да CBaix абавязкау атрымала вымову i была выключана з саставу членау камиэта.Вщаць, мног1я камсамольцы прыйшл1 да нас, поунасцю не асэнсаваушы свае здольнасщ, магчымасщ. Яны, мяркую, стал1 камсамольцам1 па BOJii тых, каму хацелася дзеля «га- лачк1» адзначыць рост камса- мольск1х радоу. Гэтага больш, думаецца, не пауторыцца. Не пауторыцца таму, што напярэ- дадщ X V  з’езда ВЛКСМ  будзч абмеркаван новы статус камса- мола. У нашу сям’ю будуць трапляць тольш тыя, хто здоль- ны апраудаць званне камсамольца.Зараз перад камХтэтам камсамола нашага ушверйтэта ста- яць адказныя заданы—шравац- ца i далей у сва1м жыцц1 прынятай Лен1нскай эстафетай, выхоуваць камсамольцау са- праудным1 будауншам1 камун1з- ма.Грамадзянск! абавязак кож- нага камсамольца у тым, каб быць заусёды у першых шарэн- гах нашай моладз1.
I. УЛАД31М 1РАУ.

% Г2Х2ЭО СССССССССО СО О О ЗО О СО Э335аГ,

Д а чарговага агля- 
ду калектывау мастацкай 
самадзейнасщ, як1 адбу- 
дзецца днялй у нашим 
ушверсНэце, старанна 
рыхтуецца аркестр народ
ных шструментау. йФота I. БАКУНОВА. 8

Крокг Леншскай 
э с т а ф е т ы

пяцьдзесят працэнтау камсамольцау «пас1ун1чаюць». Пау- стае пытанне: чым жа яны займаюцца? Можа, вучацца на «вы- датна» i у ix няма часу. Не, не з той яны кагорты! Асабл1ва тэта датычыцца камсамольцау xi- Mi-чнага факультэта. 1м у ней- кай ступеш ймпатызуюць камсамольцы матфака. На х1мфаку шэсцьсот членау ВЛКСМ . 3 ix тольш шэсцьдзесят-семдзесят удзельшчаюць у грамадскай ра- боце, 1дуць у нагу з жыццём, адчуваюць яго магутнае 6ien- не. А  астаття! Астатн1я ад- лыньваюць. Вядома, шхто не супраць прайсщся пасля вучэб- нага дня па гораду, надыхаць свежым паветрам. Але ж не трэба забывацца i пра свой абавязак, пра тое, што ты сту- дэнт.Ёсць i ташя гора-студэнты, як1я шмат прапускаюць лекцый, спасылаючыся на «сваю заня- тасць». Так, студэнт другога курса юрыдычнага факультэта В. П. MiceBin не здау з!мовую сейю, i выстав1у у апрауданне, на яго, вядома, погляд, «важную прычыну»: «я няштатны

МЫ РУСК1Я ПЕС Н1-
Да вечара «Гаворым i спя- ваем па-руску» рыхтавал1ся усе студэнты замежнага факультэта нашага ушверйтэта. Рыхта- валшя не адз1н дзень, рыхтава- л1ся напружана i старанна. Жу- ры конкурсу начале з загадчы- кам кафедры рускай мовы Т. П. Плешчанка адабрала для вечара самыя лепшыя нумары.Тон задавала трупа № 1 вы- кладчыка Ул. Г. Будая — студэнты з С ’ера Леоне. Яны раз- вучвал1 песню за песняй. Ша- сцёрка студэнтау гэтай трупы па- спяхова выканала на вечары песн! «Галоунае, рабяты, сэрцам не старэць», «Шнгвшы», «Хо- дз!ць песенька па кругу». А  Джон О н а удадатак прачы- тау яшчэ верш Веранпй Тушно- вай.Мног1я кубшцы, самал1йцы 1 студэнты з iHmbix краш з дапа- могай старшай выкладчыцы Т. I. Л1пн1цкай аргашзавал1 хор. На вечары у яго выканан- Hi был1 цёпла сустрэты necHi «ЛеШн заужды з табой», «Песня аб Мпгску».У  трупе № 10 старшай выкладчыцы 3. Я. Какошншавай займаюцца студэнты з розных афрыкансшх KpaiH. Сумесна яны падрыхтавал1 i паспяхова выканал1 necni «Ты не сумуй» (з шнафшьма «Вялшая руда») i «Я крону па Маскве».

1зноу зала поунщца necHHMi. Карлас Джонсан з трупы № 15 старшай выкладчыцы В. П. Ва- дэйка спявае «Сора кл1ча» i «Фанары». Яго выклшаюць на «6ic».Адзшая африканская дзяучы- на, якая навучаецца у нас,— В1кторыя Сал1м па-дзявочаму, задумённа пяе «Ой, цв1це калн на». Яе замяняе на сцэне студэнт з трупы № 3 выкладчыцы Г. К. Бадровай Эрнеста Насса-

!як ВАС АБСЛУГОУВАЮ цИ
СПЯВАЕМ  ПА-РУСКУ

«Вершы аб Ф1дэлю» на вечары прачытау кубшсш студэнт Фера Ласаро. Добрым1 майстра- Mi мастацкага чытання зарэка- мендавал1 сябе таксама куб1н- ск1я студэнты Бонне Фауста i Bii-стар Бартэлемц кен1ец Лу- нерс Элкана.Урывак з nicbMa Макйма Горкага сыну (з вострава Капры) прачытау самал1ец Хасан Afli Кайм Абды, а .«Пшьмо да моладз1» акадэмша I. П. Паула- ва кешец Джон Тэка.Як добрыя казачшш, аматары вуснай народнай творчасц1 выс- Tynini студэнты з трупы № 4 — Л. А . М1цкев1ча. Казку-быль «Хто будзе карм1ць асла?» расказау Пуньуа Дашэль, «Афры- канскую казку» — Капеен ЛГ вшгстон, казку «Мудрая прыга- жуня» — Канангой Самсон.Хвал1 добразычл1вага смеху пракацШся па зале, кал! выступал! кубшсшя студэнты з трупы № 18 старшай выкладчыцы Э. М. Мазуркев1ч. Яны паставГ л! сваю ж уласную !нсцэн1роу- ку «Жарт». Гэтак жа цёпла была сустрэта шсцэшроука «РаунГ вы муж», пастауленая афрыкан- cKiMi студэнтам1 з трупы K q 2 выкладчыцы Р. I. Кавалёвай.

ро, як1 выконвае песню «За фаб- рычнай заставай». А  студэнт з Каралеуства Бурундз1 Жэрар Мазаб1та — Мазабо парадавау уй х прысутных песняй «Блак1т- ныя гарады».Пасля спявала i кружылася у танцах уся зала. Вечар выдауся на славу. Усе замежныя студэнты асабл!ва удзячны студэнтам Мшскага музычнага вучыл!шча iMH М. Глшш Алёне Сл!ва, Людм!ле Кадар, Тацяне Ворана- вай i Святлане Вшаградавай, студэнтцы з Беларускай дзяржаунай кансерваторы! Вользе Марозавай i студэнтцы матфака нашага уШферйтэта Галше Лу- кашовай, як!я, не шкадуючы часу, йл i энергН, дапамагал! iM развучваць русюя пест, рыхта- вал1 да вечара, разам радавалЬ ся ix поспеху.CBaix савецшх сяброу не за- будзе HiKoni н!водз1н з нас, са- мадзейных артыстау. Песня, як кажуць, душа народа. П ест нашых савецшх сяброу мы па- вязем у свае крашы, гпбы час- щнку шчодрай i пяшчотнай ду- шы вял1кага савецкага народа.
Абдулай Абды Магамет— 

прэз!дэнт зямляцтва са- 
ManiflcKix студэнтау.

На першы погдяд, буфет у студэнщйм 1нтэрнаце № 3 па вулщы Бабруйскай працуе добра. Але щ  так тэта? Ц1 усё тут нармальна з культурай абслугоування?На стале, адведзеным пад чыстую пасуду, лялсаць кш п, канспекты i 1ншыя рэчы. Хтосыц са студэнтау мые рук) там, дзе мыецца пасуда.За стадам! у пал1то, натапырыушы каунеры. сядзяць i умБ наюць страву студэнты— i тыя, хто жыве у гэтым !нтэрнаце, ; тыя, хто выпадкова забег сюды перакусщь. А кал1 хто i зшме з плеч пал1то, то абавязкова к!не яго на суседн1 стул, або нават на стол з чыстай пасудай. А на дзвярах у буфере Bicipb шыльда: «У  naaiTO i плашчах у буфет не захо- дз!ць!».Р аб о т ай  буфета, аднак, вдаць, забьипся на яе. Бо дзейс- иых мер да парушальншау распарадку гпяшх не прымаюць.Вось i сёння заходжу у буфет i бачу: сядз1ць некалый студэнтау у палИо. Падыходз1м. В!таемся. Адз!н з ix адрэка- мендоуваецца: студэнт ф1зфака Аляксандр Ключгик, лсыву у 1нтэрнаце па вулщы Кастрычнщкай. А вось i яшчэ студэнт истфака Вштар Раманчук навал1уся у палНо на лауку буфета.—  Спяшаюся, дый мне толый дзве шкляню чаю трэба,—  гаворыць ён нам.Многа старания укладвае дэканат падрыхтоучага факультэта, каб навесщ парадак у буфеце. Але яму аднаму цяжка справщца з парушальн!кам1. Ц 1кава, чаму ш яю х дзейсных мер не прымае прафком i студсавет 1нтэрната?А што думаюць caMi гэтыя студэнты?
Рыгор AciHa. 
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