
Кандыдат філалагічньїх навук, дацэнт, загадчык кафедры 

рускай класічнай пітаратурьі Павел Іванавіч ТКАЧОУ паспя- 
хова абараніу дысертацыю на атрыманне вучонай ступені док-

ПРАЛЕТАРЫ1 УСІХ КРАЇН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

БЕЛДРУСКІ
УН1ВЕРС1ТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМ1ТЭТА КАМСАМОЛА I ПРАФКОМА 
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

ЧЭРВЕНЯ 
ЧАЦВЕР 

№ 22 (1286) 
Вьіходзіць раз 

у  тыдзень.
Цана 2 кап .

КАМСАМОЛЬСШ

ПРАЖЭКТАР

' щт н і  ир-ч .

1980 г.
12

КАЛЯ ВЫТОКАУ
АГУЛЬНАВЯДОМА, што твар 

трупы, яе актыуная дзейнасць 
залежаць ад таго, як кожны 
студэнт адносіцца да выканан- 
ня сваіх абавязкау. А  усё ж, 
з чаго пачынаецца калектыу? 
Д зе тая крьініца згуртаванасці 
і маналітнасці, прысутнасць 
якой аб'ядноувае калектыу, ро- 
біць яго здаровым, праца- 
здольным?

Не выпадкова я хачу раска- 
заць пра падрыхтоучае аддзя- 
ленне нашага універсітзта. Бо 
на рабфаку вельмі яскрава 
прагледжваецца працэс ства- 
рэння калектыву.

—  З удзячнасцю успамі- 
наю час службы у Савецкай 
А рм іі, —  зауважае Міша Па- 
ляшчук, стараста групы хім і- 
кау падрыхтоучага аддзялення. 
— Асновай усіх нашых поспе- 
хау тады была воінская дыс- 
цьіпліна, дапамога старэйшых 
таварышау. Дзвіз —  адзін за 
усіх і усе за аднаго —  мы пра- 
неслі праз усю службу. І тэ

та цяпер служыць нам узорам 
ва умацаванні калектыву. Ка
лі прасачыць, з чаго пачалася 
дружба у групе, то не памы- 
люся, сказаушы — з выпра- 
бавання у вучобе, з першых 
спрау, выкананых разам, са 
стварзння клімату узаемадапа- 
могі і узаемаразумення, не- 
прьімірьімьіх адносін да пару- 
шальнікау д ь і с ц ь і п л і н ь і . Так, 
напрыклад, было з Н. Станчыц, 
якая вельмі удала «падхімічьі- 
ла» дакументы для таго, каб 
паступіць на падрыхтоучае ад- 
дзяленне. Таварышы аднадуш- 
на вьіключьілі яе з калектыву.

Асмасферу зладжанасці у 
калектыве стварьілі самі сту- 
дэнты. І дапамагала ім працоу- 
ная практыка, якую меу кож 
ны да прыходу на падрыхтоу
чае аддзяленне. Ларыса Сі- 
мончык працавала швачкай-ма- 
тарысткай на Баранавіцкай 
швейнай фабрыцы, рздагавала 
насценную газету, актыуна 
удзельнічала у рабоце камса- 
мольскай арганізацьіі. Не зні-

жае актьіунасці Ларыса і тут, 
на рабфаку. Дапамагае рздага- 
ваць насценную газету «Пача- 
так», з'яуляецца актыуным 
удзельнікам мастацкай сама- 
дзейнасці. У час правядзення 
агляду-конкурсу мастацкай са- 
мадзейнасці калектыу хім і- 
кау заняу трзцяе месца на 
падрыхтоучым аддзяленні. Тэ
та вьінік намаганняу усёй гру
пы. Шмат можна расказачь і 
пра калгасніцу Алу Кулеш, то- 
кара Наташу Шуневіч. Добра

вядзе прафсаюзныя справы у 
групе Валя Сяброуская.

Аб'ядноувае групу адна ма
та —  паспяховая вучоба. Імен
на тут выяуляюцца здольнасці 
кожнага. Абнадзейваюць вьіні- 
кі сесіі. На выдатна здалі Але
на Карпец, Алена Шыфрына, 
Наталля Чуйкіна і многія ін- 
шыя.

Хутка слухачы падрыхтоучага 
аддзялення папоуняць шматлі- 
кую студзнцкую сям'ю універ
сітзта. їх падрыхтоука на раб
факу будзе дзейсным зарадам 
у вучобе на факультзце.

С. БАГДАНОВІЧ, 
студзнт факультета 

журналістьжі.
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НЯДАУНА ВА УН1ВЕРС1ТЭЦЕ 
праводзіуся агляд сродкау гаг 
лоснасці факультзцкіх «Кам- 
самольскіх пражэктарау». На 
агляд был і прадстаулены лел- 
шыя нумары «КП» факультэ- 
тау за гэты навучальны год. 
На жаль, не усе штабы прыня- 
лі удзел у гэтым мерапрыемст- 
ве. Ацэнка нумароу праводзі- 
лася па двух напрамках: ідзй- 
ны змест і якасць афармлен- 
ня. У асноуным усе вьіпускі ад- 
павядаюць належнаму узроу- 
ню. Аднак шмат і недахопау. 
Так, чытаючы нумары «КП», 
можна зауважыць, што нека- 
торыя матэрыялы страцілі сваю 
аператыунасць. А гэта адна з 
важнейшых рыс у рабоце пра- 
жэктарыстау.

Лепшай жадае быць і якасць 
афармлення. Карыкатуры і 
фотамантажы павінньї упісвац- 
ца у асноуны змест выпуску. 
Прыкладам для іншьіх могуць 
быць нумары «КП» юрыдыч- 
нага і філалагічнага факультэ- 
тау, прысвечаныя рабоце у ін- 
тэрнаце, дзе пражываюць сту- 
дэнты.

I яшчэ. Усе сродкі галоснас- 
ці павінньї нумаравацца. Не- 
абходна абавязкова указ- 
ваць дату выпуску, хто пры- 
мау удзел у афармленні ну- 
мара.

Улічваючьі усе гэтыя асаб- 
лівасці і зыходзячы з ацэнак 
нумароу усім і членамі камі- 
сіі, першыя тры месцы раз- 
меркаваліся наступным чы- 
нам:

1-е —  юрфак і ФПМ ;
2-е —  журфак, філфак і 

мехмат;
3-є —  гістарьічньї факультэт.
Факультэты біялагічньї, хі-

мічньї, фізічньї, радьіеф ізікі і 
злектронікі удзелу у аглядзе не 
прьгмалі і адпаведна занялі 
апошняе, адзінаццатае мес- 
ца.

В. ВІКТАРАУ.

НА РАХУНКУ вышэишаи шко
лы рзспублікі нямала дасягнен- 
няу, якія наглядна сведчаць аб 
пастаянна растучым укладзе ву- 
заускай навукі у скарбніцу ма- 
тэрыяльных і духоуных багац- 
цяу сацьіялістьічнага грамадст- 
ва. У развіцці вузаускай навукі, 
у справе падрьіхтоукі высока- 
кваліфікаваньїх кадрау вяду- 
чая роля па праву належыць 
калектыву Беларускага дзяр- 
жаунага універсітзта імя У. І. 
Леніна. У яго лабараторыях і на 
кафедрах склаліся навуковыя 
школы у галіне ф ізікі, матзма- 
тьікі, хім іі. Вучоньїмі ВНУ па- 
спяхова выконваюцца многія 
важныя работы, створаны уні- 
кальныя прыборы, якія атрыма- 
лі значнае пашырэнне. У ка- 
лектыве універсітзта нарадзіла-

ся першае у сістзме вышэишаи 
школы рзспублікі адкрыццё, 
зробленае прафесарам кафед
ры ядзернай ф ізікі У. Р. Бары- 
шзускім «З'ява ядзернай прэ- 
цзсіі спіна нейтронау». У бягу- 
чай пяцігодцьі яны удзельніча- 
юць у рзалізацьіі амаль кожнай 
шостай рзспубліканскай наву- 
кова-тзхнічнай і зканамічнай 
праграмы, выконваюць асобныя 
заданні, якія уваходзяць у ко 
ла праблем саюзнага значэння. 
Зканамічньї эфект ад укаранё- 
ных у народную гаспадарку 
распрацовак перавьісіу толькі 
у мінульїм годзе восем мільб- 
нау рублёу.

Па вьініках сацьіялістьічнага 
спаборніцтва у чацвёртым го
дзе пяцігодкі універсітзт узна- 
гароджаны переходным Чырво-

ным сцягам Міністзрства вы- 
шэйшай і сярэдняй спецыяль- 
най адукацьіі СССР і ЦК праф- 
саюза работнікау асветы, вы- 
шэйшай школы і навуковых 
устаноу.

Гэтыя факты прьіводзіліся на 
прайшоушым 3 чэрвеня сходзе 
партыйнага актыву ВНУ, на якім 
разгледжаны неадкладныя за
даны універсітзта у святле важ
нейшых праблем, якія стаяць 

■ перад рзспублікай.

З дакладам вьіступіу канды- 
дат у члены Палітбюро ЦК 
КПСС, першы сакратар ЦК 
Кампартьіі Беларусі П. М. Ма- 
шэрау.

У прынятай пастанове удзель- 
н ік і сходу з пазіцьій вьісокіх 
патрабаванняу XXV з'езда 
КПСС, пастаноу партьіі і урада

па пытаннях вышэишаи школы 
намецілі канкрэтныя шляхі да- 
лейшага павышэння якасці 
падрьіхтоукі спецьіялістау,
зфектьіунасці навуковых дасле- 
даванняу, расшырэння і паглыб- 
лення сувязей вузаускай наву
кі з вытворчасцю.

У рабоце сходу удзельнічалі 
сакратар ЦК КПБ А. Т. Кузьмін, 
загадчык аддзела навукі і на- 
вучальных устаноу ЦК КПБ 
Ю. П. Смірноу, міністр вышэй- 
шай і сярэдняй спецыяльнай 
адукацьіі БССР М. М. Мяшкоу.

(БЕЛТА).

На здымку: з дакладам вы
ступав кандыдат у члены Па
літбюро ЦК КПСС, першы сак- 
кратар ЦК Кампартьіі Беларусі 
П. М. Машэрау.



Перад пачаткам сходу партыйнага активу універсітзта канди
дат у члены Папітбюро ЦК КПСС, першы сакратар ЦК кампартьіі 
Беларусі Пётр Міронавіч Машэрау наведау некаторыя падраз- 
дзяленні БДУ.

П А С Т А Н О В А
СХОДУ ПАРТЫЙНАГА АКТЫВУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 

ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯР- 
Ж АУНАГА УШВЕРС1ТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

Заслухаушы і абмеркаваушы 
даклад кандыдата у члены
Палітбюро ЦК КПСС, Першага 
сакратара ЦК Кампартьіі Бе
ларусі таварыша Пятра М іро- 
навіча Машэрава «Аб неад-
кладных задачах Белдзяржуні- 
версітзта імя У. І. Леніна у 
святле важнейшых праблем,
якія стаяць перад рзспублі-
кай», сход партыйнага актыву 
адзначае, што партком, рэк- 
тарат, партыйныя арганізацьіі, 
дэканаты, кафедры і іншьія 
структурныя падраздзяленні 
універсітзта, выконваючы ра- 
шзнні XXV з'езда КПСС, XXV,III 
з'езда КПБ, наступныя пастано- 
вы партьіі і урада па вышэй- 
шай школе, а таксама указан- 
ні Генеральнага сакратара ЦК 
КПСС, Старшьіні * Прззідьіума 
Вярхоунага Савета СССР та
варыша Леаніда Ільіча Брэж- 
нева, дабіліся пэуных поспе- 
хау у вучэбна-метадычнай, на- 
вукова-даследчай і палітьїка- 

’ выхаваучай рабоце. Універсі- 
тэт у цэлым паспяхова рашае 
задачы па далейшаму павы- 
шэнню якасці падрьіхтоукі спе
цьіялістау для народнай гаспа- 
даркі, аказвае уплыу на пас- 
карэнне навукова-тзхнічнага 
прагрэсу, далейшы рост духоу- 
нага багацця савецкага на
рода. Умацоуваюцца сувязі 
навучання з вытворчасцю, па- 
вышаецца эфектыунасць каму- 
ністьічнага выхавання студэнц- 
кай моладзі. Якасныя змены 
адбьіліся у саставе навукова- 
педагагічньїх кадрау, удзель- 
ная вага выкладчыкау з ву- 
чоньїмі ступенямі і званнямі 
складає 50,8 працэнта. Ёсць 
пазітьіуньїя зрухі у навукова- 
даследчай рабоце, палепшыла- 
ся планаванне, атрьімалі да- 
лейшае развщцё перспектыу- 
ныя навуковыя напрамкі. Ума- 
цавалася матэрыяльная база, 
удасканальваюцца структура 
універсітзта, стыль і метады 
работы.

Разам з тым у дзейнасці 
універсітзта яшчэ ёсць сур'ёз- 
ныя недахопы. Не у поунай 
меры адпавядае патрабаван- 
ням, якія прад'яуляюцца, уз- 
ровень вучэбнага працэсу, не 
заусёды у ім знаходзяць ад- 
люстраванне навейшыя дасяг- 
ненні навукі, тзхнікі і культу
ры, перадавы вопыт арганіза- 
цьіі вьітворчасці і кіравання. 
Частка вьіпускнікоу не валодае 
гльїбокімі ведамі па агульна- 
навуковых дьісцьіплінах, слаба 
валодае навьїкамі самастойнай 
творчай работы, грамадска- 
палітьічнай і арганізатарскай 
дзейнасці. Недастаткова вы- 
карыстоуваецца навуковы па- 
тэнцыял універсітзта для ра- 
шзння важнейшых праблем, 
якія стаяць перад рзспублі- 
кай. У навукова-даследчай ра
боце дапускаецца яшчэ рас
пыление сіл і сродкау, маруд
на укараняюцца праграмна- 
мэтавыя метады планавання 
НДР. Патрабуе далейшага 
удасканалення падрыхтоука 
навукова-педагагічньїх кадрау.

Сход партыйнага актыву па- 
станауляе:

1. Парткому, рзктарату, дз- 
канатам, кафедрам і грамад- 
скім  арганізацьіям універсітз
та прыняць да няухільнага 
выканання патрабаванні і рз- 
камендацьіі, выкладзеныя у 
дакладзё кандыдата у члены 
Палітбюро ЦК КПСС, першага 
сакратара ЦК Кампартьіі Бе
ларусі таварыша Пятра М іро- 
навіча Машзрава. Усю палі- 
тычную, арганізатарскую і пе- 
дагагічную работу падпарад- 
каваць усямернаму павышэнню 
якасці падрьіхтоукі высокаква- 
ліфікаваньїх спецьіялістау для 
народнай гаспадаркі, аказан- 
ню усё узрастаючага уплыву 
на паскарзнне навукова-тзх
нічнага і сацыяльнага прагрз- 
су.

2. Пастаянна удасканальваць 
арганізацьію вучэбнага працэ

су, абнауляць змест выкладае- 
мых д ь і с ц ь і п л і н , прымяняць 
прагрзсіуньїя метады і формы 
навучання, шырэй выкарыс- 
тоуваць тзхнічньїя сродкі, пры- 
цягваць да чытання лекцый 
буйнейшых вучоных АН БССР, 
іншьіх НДІ рзспублікі, вяду- 
чых ВНУ краіньї, кіраунікоу і 
спецьіялістау народнай гаспа
даркі.

Рзгулярна праводзіць семі- 
нары па абмену вопытам ву- 
чзбнай, навукова-даследчай і 
ідзйна-вьіхаваучай работы.

Павьісіць ролю кафедр як 
галоунага звяна, вызначаючага 
змест і адзінства вучэбнага, на- 
вуковага і выхаваучага працз-- 
су. Перыядычна заслухоуваць 
загадчыкау кафедр і вык
ладчыкау на пасяджзннях 
парткома, рзктарата, савета 
факультзтау і універсітзта па 
пытаннях удасканалення форм 
і метадау навучання і выхаван
ня студзнтау.

Умацоуваць і удасканальваць 
сувязі з вьіпускнікамі універ
сітзта, а таксама адміністра- 
цьіяй і грамадскім і арганіза- 
цьіямі прадпрыемствау і уста- 
ноу, дзе працуюць студэнты, 
якія навучаюцца без адрыву 
ад вьітворчасці.

Прыняць меры па паляпшзн- 
ню псіхолага-педагагічнай пад
рьіхтоукі спецьіялістау.

3. Парткому, рзктарату дабі- 
вацца, каб кожны выкладчык 
пастаянна расшырау свой па- 
л і т ь і ч н ь і  і культурны круга- 
гляд, быу прыкладам высокай 
камуністьічнай ідзйнасці, твор- 
чых адносін да працы. Узмац- 
ніць вывучэнне прафесарска- 
вьікладчьіцкім саставам і су- 
працоунікамі прац класікау 
марксізму-ленінізму, дакумен- 
тау КПСС і міжнароднага ка- 
муністьічнага і рабочага ру
ху, прац таварыша Л. І. Брзж- 
нева, іншьіх к іраун ікоу партьіі і 
урада.

Павьісіць ролю лекцый, се- 
м інарскіх заняткау, практыч- 
ных заняткау, асобую увагу 
пры гэтым удзяляць развіц- 
цю у будучых спецьіялістау 
самастойнага мыслення, умен
ия адстойваць свае пераканан- 
ні з партыйных і класавых па- 
зіцьій.

Умацаваць інфармаванне 
прафесарска - выкладчыцкага 
саставу, супрацоунікау і сту
дзнтау універсітзта. Увесці у 
практыку сістзматьічньїя вы- 
ступленні к іраун ікоу партый
ных і савецкіх органау па 
важнейшых пытаннях унутра- 
нага і м іжнароднага жыцця.

4. Парткому, партыйным 
арганізацьіям, кафедрам гра- 
мадскіх навук, камітзту камса- 
мола і прафкому універсітзта 
павьісіць эфектыунасць гра- 
мадска-палітьічнай практьікі 
студзнтау, фарміраваць у іх 
неабходныя якасці будучага 
выхавацеля і арганізатара, вы
сокую  палітьічную і мараль- 
ную культуру, пачуццё інтзр- 
нацыянальнага абавязку, прын- 
цыповыя адносіньї да норм 
камуністьічнай маралі, праяу- 
ленняу раунадушша да вучо- 
бы, грамадскіх даручзнняу, не- 
сумленнасці, згаізму.

Правесці у 1980-81 навучаль- 
ным годзе сацьіялагічньїя дас- 
ледаванні сярод студзнтау і 
выкладчыкау па пытаннях ап- 
тьімізацьіі выхаваучай работы, 
інтарзсау і запьітау студзнтау.

5. Рзктарату, парткому забяс- 
печыць далейшае паляпшзнне 
якаснага саставу навукова-пе
дагагічньїх кадрау. Актыуней 
выкарыстоуваць для падрьіх
тоукі і павышэння кваліфіка- 
цьіі мзтавую аспірантуру, ста- 
жыроуку, семінарьі і канфе- 
рзнцьіі. Шырэй практыкаваць 
перавод выкладчыкау на паса- 
ды навуковых супрацоунікау, 
прадастауленне ім творчых

водпускау для падрьіхтоукі і 
завяршэння дысертацый.

Дабіцца безумоунага вы
канання планау падрьіхтоукі 
спецьіялістау вышэйшай ква- 
ліфікацьіі.

6. Парткому, рзктарату, 
партыйным арганізацьіям, НДІ, 
кіруючьіся пастановамі XIX 
пленума ЦК КПБ, накіраваць 
асноуныя сілы і сродкі на дас- 
ледаванне важнейшых праб- 
лем^ якія стаяць перад народ
най гаспадаркай рзспублікі, 
усямерна павышаць узровень 
і эфектыунасць навуковых дас- 
ледаванняу, дабівацца хутчзй- 
шага укаранення закончаных 
НДР у народную гаспадарку. 
Атрымаць у 1980 годзе ад ука
ранення у вытворчасць закон
чаных НДР зканамічньї эфект 
у суме 10 млн. рублёу. Пра- 
цягваць распрацоуку навуко
вых тэматык на базе праграм- 
на-мзтавага метаду планаван
ня.

7. Усямерна развіваць твор- 
чае супрацоуніцтва універсітз
та з іншьімі навукова-даслед- 
чьімі установамі, ВНУ, школа- 
мі, прадпрьіемствамі, аб'яд- 
наннямі галіновьіх міністзрст- 
вау і ведамствау з мзтай су- 
меснай распрацоукі актуаль
ных навуковых праблем і мзта- 
вай падрьіхтоукі спецьіялістау 
для галін народнай гаспадаркі, 
навукі і культуры. . Шырэй вы
карыстоуваць вучэбна-навуко- 
ва-вытворчыя аб'яднанні.

8. Сканцэнтраваць намаганні 
выкладчыкау грамадскіх д ь і с 
ц ь і п л ін  на даследаванні праб
лем, звязаных з важнейшьімі 
задачамі сацьіяльна-зканаміч- 
нага, палітьічнага і духоунага 
развіцця грамадства. Унесці 
дапауненні і змены у план на
вукова-даследчай работы ка
федр грамадскіх навук універ
сітзта на 1981— 1985 гады, скан
цэнтраваць асноуную увагу на 
укаранеині вьінікау даследа- 
ванняу у практыку камуніс- 
тычнага будауніцтва. Кафед
рам грамадскіх навук пастаян
на праводзіць студзнцкія кан- 
ферзнцьіі па праблемах каму- 
ністьічнага будауніцтва, сус- 
ветнага рэвалюцыйнага пра
цэсу, барацьбы супраць сучас- 
най буржуазнай ідзалогіі і ан- 
тьїкамунізму.

9. Парткому пастаянна удас
канальваць арганізацьійна-пар- 
тыйную работу, умацоуваць уп
лыу партыйных арганізацьій на 
усе бакі універсітзцкага 
жыцця, дабівацца павышэння 
іх баявітасці. Шырэй выка
рыстоуваць права кантролю 
дзейнасці адміністрацьіі, ства- 
раць у калектывах атмасферу 
творчасці і узаемнай патраба- 
вальнасці, умацоуваць дысцып- 
ліну і павышаць асабістую ад- 
казнасць камуністау, усіх суп
рацоунікау за даручаны учас- 
так работы.

10. Рзктарату, парткому, дз- 
канатам, грамадскім арганіза
цьіям пастаянна паляпшаць 
быт і адпачынак студзнтау, вы
кладчыкау і супрацоунікау уні
версітзта. Удзяляць больш ува- 
гі развіццю спартыунай і аба- 
ронна-масавай работы, сту- 
дзнцкай самадзейнасці. Пе- 
ратварыць студзнцкія інтзрна- 
ты ва узорныя '/становы ка- 
муністьічнага быту.

Сход партыйнага актыву 
універсітзта запзунівае Цент
ральны Камітзт Камуністьічнай 
партьіі Беларусі у тым, што 
партыйная аргакізацьія пры- 
кладзе усе сільї, веды, вопыт 
для выканання задач, якія ста
яць перад калектывам па пад- 
рыхтоуцы вьгсокакваліфіказа- 
ных спецьіялістау для народ
най гаспадаркі, навукі і куль
туры, па забеспячзнню важка- 
га укладу у рашзнне важней- 
і і і ь і х  праблем, якія стаяць пе
рад рзспублікай.

МУЗЕЙ 1АЫЧА
Музей створаны студзнтамі 

хімічнага факультэта. Яны 
б є л ь м і  ганарацца ім, і нават 
зараз, у час летняй вытворчай 
практьікі, з вялікім захаплен- 
нем працягваюць збіраць но- 
выя матэрыялы, каб у будучим 
значна расшырыць зкспазі- 
цьію. І тэта імкненне не выпад- 
ковае. З таго моманту, калі 
выкладчьща нямецкай мовьі 
Лариса Уладзімірауна Вян- 
жыцкая, ініцьіятар стварзння 
музея, прапанавала другакурс- 
нікам падрыхтаваць рэфераты 
на тзму «Адзін год з жыцця 
У. І. Леніна», прайшло шмат 
часу. Рэфераты бьілі пакладзе- 
ны у аснозу музея, а само 
даследаванне спадчыны пра- 
вадыра ператварылася у за- 
хапляючы пошук.

Па ініцьіятьіве Ларисы Ула- 
дзімірауньї был і напісаньї 
пісьмьі у розния краіньї све
ту, у якіх Ленін вымушаны быу 
жыць у час зміграцьіі. Потым 
прийшлі адказы. Ды не прос

та адказы. Так, наприклад, з 
Берліна прийшла кніга на 
нямецкай мове «Ленін у Бер
ліне», з Лейпцига —  фотако- 
пія першага нумара газеты 
«Іскра» і кніга «Мемарьгял 
«Іскрьі», дзе падрабязна рас- 
казвалася аб газеце, яе супра- 
цоуніках, друкарні, дзе яна 
друкавалася. Цікава, што яе 
перакладау на рускую мову 
студзнт хімфака Ю. Грыгор'еу. 
З Брытанскага музея, што у 
Лондане, была даслана фота- 
копія пісьма У. І. Леніна да 
дырэктара гэтага музея з 
просьбай выдаць яму білет ч и 
тача. Пісьмо гэта было пад- 
пісана адным з псеуданімау 
Ільіча. Адгукнуліся таксама і 
са Стакгольма, з Каралеускай 
бібліятзкі, з Варшавы, Кра- 
кава, з Шушанскага мемарыя- 
ла, дзе правёу сваю першую 
ссылку Ленін. Так паступова, 
крок за крокам расшыраецца 
геаграфія музея.

С. ЛЫСКАВЕЦ.

% 1 стар. «БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» @12 чэрвеня 1980 г.



ф  НАШЬІ ШТЭРВ'Ю ©  АГЛЯД ДРУКУ

Адказнасць і узаемаразуменне у  в а г  А—КОЖН АМ¥ НУ МАРУ
С П Ы Т А И Ц Е  к а го -н е б у д з ь , у  ч ы м  з а к л ю ч а є ц и а  п а б о т а  m ra tb o t ira  :л "  Й В а  Ж й Ш  J f  S ЩЖ & Ш я  М Ш й Ш  і Ж Ж  ИМ И  В Ш й ~ т Ш ЖС П Ы Т А И Ц Е  н аго -н еб уд зь , у  чы м  з а к л ю ч а е ц ц а  раб ота  п р а ф о р га  

трупы ? І н о ж н ы , к р ы х у  п а д у м а у ш ы , у  п е р ш у ю  ч а р гу  а д к а ж а :  
пр аво д зіц ь  с хо д ы , зб ір а ц ь  п р а ф са ю зн ы я  узн о с ы , р азм я р н о ув ац ь  
м осцы  у  ін т зр н а ц е  і п р а ф іл а н то р ь іі. Вось, н а п э у н а , той беглы  пе- 
р а л ін  у я у л е н и я у  аб раб оц е п р а ф о р га . А на сам ай  спр ав е я ко е  ж  
кол а ту р б о т  у к ір а у н ік а  п р а ф са ю зн ай  трупы ? К аб  ва усім  гэты м  
р а заб р а ц ц а , мы і п а п р а с іл і п р а ф гр у п о р га  Н ін у  Гзл оучь іц , с ту д э н т -  
н у  т р з ц п га  к у р с а  м е х а н ік а -м а т з м а т ь іч н а га  ф а к у л ь тз т а , больш  пад- 
р а б я зн а  р а с к а за ц ь  аб сваёй рабоце.

—  Перш за усё хачу папя- 
рздзіиь, што прафгрупоргам 
мяне вьібралі толькі у гэтым 
годзе. Таму надта вялікага во- 
пыту у мяне няма. Але нешта 
расказаць я магу. Спачатку — 
адказ на ваша пытанне. Я лі
чу, што галоунае у нашай ра
боце— тэта перш за усё асабіс- 
тзя антыунасць. Толькі у гэтым 
выпадку за табой пойдзе гру
па. І у вьініку будзе спадарож- 
нічаць поспех.

Яшчэ хачу падкрзсліць, што 
нельга дзяліць работу у тру
пе на прафсаюзную і камса- 
мольскую. Тэта не толькі нано- 
сіць шкоду маральную, але і 
аб’ектыуна не мае пад сабой 
падмурка. Прафсаюзныя і кам- 
самольскія важакі павінньї 
не пвасобку а разам, іменна 
разам накіроуваць і мабілі- 
зоуваць работу студэнтау.

— Напэуна, як і у любой ін- 
шай, у тваёй рабоце сустрака- 
юцца пэуныя цяжкасці. Раска- 
жы, калі ласка, якія, і як ты 
їх пераадольваеш!

—  Так, цяжкасці ёсць. І перш 
за усё, як ні дзіуна, у правя- 
дзенні сходау. Не вельмі ак- 
тыуныя на іх студэнты. Нібьі 
хвароба якая... Пытаешся, мо- 
жа не цікава? Маучаць. Ці то 
падвядзенне вьінікау сацыя- 
лістьічнага спаборніцтва, ці 
то праверка выканання комп
лексных планау —  асаблівага 
ажыулення і зацікауленасці на 
тварах і у тым, і у другім  вы
падку не відаць. Вось у выка- 
раненні гэтай «хваробы» я і 
бачу сваю задачу. Тут, відаць,

адбіваюцца ранейшыя няуда- 
ла праведзеныя групавыя 
прафсаюзныя сходы. Адсюль 
і такое недавер'е да наступ- 
ных, Але я аптьімістка. I ду
маю, што мне удасца прабу- 
дзіць цікавасць.

—  Аднак прадоужым галоу- 
ную думку. Ніна, ты вось га- 
варыла аб сацьіялістьічньїм 
спаборніцтве сярод прафгруп. 
На тваю думку, існуючьія кры- 
тэры! вызначэння пераможцау 
ахопліваюць усе бакі дзейнас- 
ці! Ці ёсць нейкія недаробкі у 
гэтым плане!

. —  Вядома, сустракаюцца вы-
падкі, калі толькі за выдат- 
ныя адзнакі трупе аддаюць 
«пальму першынства». Мне 
здаецца, гэтага рабіць нельга. 
Розныя сустракаюцца групы. 
Ды і студэнты маюць не ад- 
нолькавыя здольнасці. Таму, я 
лічу, павінньї быць балы як за 
паспяховасць, так і за шмат- 
граннасць ідзйна-палітьічнай і 
культурна-масавай работы. Ад- 
на ж  вучоба не павінна быць 
крытэрыем вызначэння пера
можцау. Тэта больш заціка- 
віць студэнтау, ды і на правя- 
дзенне вольнага часу будзе 
мець добры уплыу.

Як бачым, шмат спрау у 
прафорга. Галоунае, зацікавіць 
студэнтау, знайсці патрэбную 
ім справу.

Інтзрв'ю правяла
Н. ПЯТРОВА.

ЗАВЯРШЫУСЯ агляд-конкурс 
насценных газет. Месцы ся
род факультэтау размеркава- 
ны наступным чынам:

1-е — біяпагічньї;
2-е — факультэт журналіс

та: кі;
3-є — фізічньї;
4-е — гістарьічньї;
5-е — механіка-матзматьіч- 

ны;
6-е — хімічньї;
7-е — юрыдычны;
8-е — філалагічньї;
9-е — факультэт прыкладной 

матзматьікі;
10-е — радьіефізічньї;
11-е — геаграфічньї.

■* Камісія па нагляднай агіта- 
цьіі і насценнаму друку ад- 
значыла аператыунасць, дзейс- 
насць і змястоунасць газет 
біяфака «Віта» і журфака 
«Журналіст». У гэтых газетах 
пастаянна асвятляецца жыццё 
партыйнай і грамадскай арга- 
нізацьій, вучэбная і навукова- 
даследчая работа. Газеты 
добра аформлены, выходзяць 
рэгулярна, маюць традыцый- 
ныя рубрьїкі. Усе нумары 
«Вітьі» аформлены роуна, з вя- 
л ікім  мастацкім густам.

Газета фізфака «За навуку» 
глыбока і сур'ёзна аналізує ак- 
туальныя пьітанні работы дэка- 
ната, кафедр і грамадскіх ар- 
ганізацьій факультэта. Ш ыро- 
кае кола аутарау публікуемьіх 
матэрыялау —  ад прафесарау 
да студэнтау і лабарантау. Га
зета прывабна аформлена, але 
нярэдка выглядае занадта 
страката і неаднародна. Пры 
афармленні не заусёды гарма- 
нічна спалучаюцца фарбы, 
шрыфты, загалоукі і іншьія эле

менты.
«Гісторьік» —  орган партбю

ро і дэканата гістфака —  ад- 
люстроувае прафесійную спе- 
цьіфіку факультэта, рэгулярна 
аналізує пьітанні вучобы, на- 
вуковай і грамадскай работы. 
Газета нядрэнна аформлена. 
Рздкалегія некалькі захапля- 
ецца розньїмі перамалеукамі з 
перыядычнага друку.

Цікавьія і змястоуныя усе 
нумары газеты мехмата «Ро- 
шым любую задачу». Станоу- 
чыя асаблівасці газеты: адсут- 
насць перадруковак і малюн- 
кау з іншьіх выданняу, цікавьі 
гумар. На жаль, у гэтай газе- 
це практычна няма матэрыя
лау аб рабоце партарганізацьіі 
факультэта.

У параунанні з мінульїм на- 
вучальным годам значна па- 
лепшылася газета хімфака «Хі
мік». Яе апошнія нумары сталі 
рознабакова асвятляць усе 
бакі жыцця факультэта: вучэб- 
ную, навуковую, грамадскую 
работу, ход сацьіялістьічнага 
спаборніцтва. Рэзка палепшы- 
ліся стыль і афармленне газе
ты.

«Савецкі юрыст» —  газета 
юрыдычнага факультэта. У 
ёй шмат пастаянных рубрык на 
важныя для факультэта тэ
мы. Актыуна супрацоунічае з 
газетай група «Пошук». Рэдка- 
легіі трэба удзяліць больш ува- 
ri мастацкаму афармленню 
газеты.

Газета філалагічнага факуль
тэта «Слова філолага» скан- 
цэнтравала сваю увагу на 
творчай рабоце супрацоуні- 
кау, вьіпускнікоу і студэнтау. 
Літаратурньїя старонкі газе
ты садзейнічаюць прафесій- 
наму і эстэтычнаму выхаванню 
студэнтау. Аднак газета вельмі

мала увап удзяляе пытанням 
партыйнай і камсамольскай ра
боты.

У «Алгарытме» —  газеце 
ФПМ  — ёсць пастаянныя руб- 
рьікі: «Справы камсамольскія», 
«Куток куратара», «Работа ка
федр» і інш. На жаль, толькі 
навагодні нумар пакідае доб- 
рае уражанне аб газеце у цэ- 
лым. Мала фотаздымкау, вуз- 
кі круг аутарау публікацьій.

На радьюфізічньїм факуль- 
тэце традыцыйна маляуніча 
аформлена газета «Радьюфі- 
зік». Аднак адсутнічаюць у ёй 
крытычныя публікацьіі, накіра- 
ваныя на удасканаленне рабо
ты факультэта. Газета носіць 
ілюстрацьійньї характер.

Нягледзячы на тое, што га
зета геафака «Мерыдыян» ста
ла больш змястоунай і лепш 
аформлена, чым у мінульїм 
годзе, яна уступає газетам ін- 
шых факультэтау. У газеце ня
ма публікацьій аб рабоце пар
тыйнай арганізацьіі (выклю- 
чаючы выпуск для абітурьіен- 
тау). Партбюро факультэта па
вінна удзяліць газеце сур'ёз- 
ную увагу, зрабіць яе дзейснай 
і змястоунай.

Камісія прапанавала прзм і- 
раваць рздкалегіі газет «Віта», 
«Журналіст», «За навуку» і 
уручыць ім граматы рэктарата 
і парткома за 1-е, 2-е і 3-є 
месцы; уручыць граматы рэд- 
калегіям газет «Гісторьік», 
«Рошым любую задачу», «Хі
м ік» за змястоунасць, апера
тыунасць і добрае афармлен
не.

С. ШУШКЕВ1Ч, 
старшыня камісіі па 

нагляднай агітацьіі 
і насценнаму друку.

I. РАМАНОУСК1, 
член парткома.
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ГУКАВАЯ ДАРОЖКА АЛ1МП1ЯДЫ;
УСЁ ЧАСЦЕЙ у кібсках і 

спецьіялізаваньїх музычных 
магазінах можна убачыць 
пласцінкі у прыгожа аформ- 
леных паштоуках з сімва- 
лам Алімпіядьі-80. 1 гэта не 
выпадкова, бо разам з усёй 
краінай у падрыхтоуцы 
Алімпійскіх гульняу у Мас- 
кве удзельнічае і Усесаюз- 
ная фірма грамзапісу «Ме- 
лодыя», на якой распраца- 
ваны спецыяльны план вы
пуску пласцінак па «алім- 
пійскай праграме». Гэты 
план уключае выпуск асоб- 
ных пласцінак і альбомау, 
прысвечаных алімпійскім га-

радам краіньї. Ужо выйшау 
у свет першы альбом гэта
га цыкла «Маскоускі суве
нір». У яго увайшлі запісьі 
песень лепшых выканауцау 
і калектывау.

Праграма рускай народ
ней музьікі, прадстауленая 
студыяй «Мелодыя» да 
Алімпіядьі, будзе вялікай. 
Народныя песні і мелодьіі 
паявяцца на сувенірньїх ды- 
сках у вьїкананні двойчы 
Чырванасцяжнага ансамбля 
песні і танца Савецкай Ар- 
м іі імя Аляксандрава і рус- 
кага народнага хору імя 
Пятніцкага. Дыск «Папуляр-

ныя рускія народныя песні» ч? 
аб'яднае у сабе выкананне @ 
рускіх песень вядучьімі са- ®  
лістамі тэатрау, канцэртных 9» 
арганізацьій, Усесаюзнага 
радыё і Цэнтральнага тэле- 
бачання.

Вьіпускі алімпійскай пра- 
грамы фірмьі «Мелодыя» 
парадуюць аматарау музьікі 
самых розных жанрау, да- 
памогуць гасцям Алімпія- 
ды-80 пазнабміцца з нацыя- 
нальнай музычнай скарбон- 
кай нашай краіньї.

ДЗЯЖУРНЫЯ ПА КЛУБУ С. СЯРГЕЕУ і А. СТАДУБ (ФОТА].

С Э Р Ц А ХЙ Уз
ГТЯБРЬІ» — група даво- 

лі маладая. Першы 
поспех і першае пры- 

знанне прьшшлі да іх гады 
тры назад, калі калектыу 
стау лаурэатам Усесаюзнага 
тзлєвізійнага конкурсу «З 
песняй па жьіцці». Зараз іх 
вєдаюць у многіх кутках на
шай краіньї. Ансамбль вызна- 
чаецца уласным музычным 
почыркам, які па сваёй 
мілагучнасці і вакалу нагад- 
вае «Песняроу», а па рьітміцьі 
падобны на групу Юрьія 
Антонава. Акрамя таго, 
«Сябры» вельмі удала ка- 
рыстаюцца розньїмі злект- 
ронньїмі зфектамі, прымя- 
ненне якіх з ’яуляецца не- 
ад’емным элементам выступ
ления любога сучаснага му- 
зычнага калектыву. Гэта 
значна расшырае творчыя 
магчьімасці ансамбля і узба- 
гачае палітру яго гучання. 
Такім, напрыклад, было вы
кананне новай песні «Родная

П Е С Н Я
вёска» на словы паэта Алега 
Іванова, з якім «Сяброу» 
звязваюць трывалыя твор
чыя сувязі. У рэпертуары 
групы шмат песень на словы 
паэта. Гэта і ' пяшчотная 
«Алеся», і кранаючая «Ляс- 
ная вядзьмарка» і іншьія.

«Сябры» — ансамбль та- 
ленавітьі і плённы. Ён зау
сёды у творчым пошуку. Гэ
та адчуваецца з першых жа 
хвілін выступления. І з пер
шых жа хвілін выступления 
ён вабіць да сябе слухачоу. 
Вабіць, каб спадабацца на- 
заусёды.

€  12 чэрвеня 1980 г. ® «БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» в  3 стар. ®



Калі сабака пакідае двор, 
Гаспадарам прысуд не словамі 

даводзяць. 
Мне б папярздзіць іншьіх:

з нейкіх пор, 
Калі сабака пакідае двор,
Хай за вярсту той дом

паспешліва абходзяць. 
У цішьіні глухой навек нямы 

дакор.
Калі сабака пакідае двор, 
Гаспадарам прысуд не словамі 

даводзяць.

Прабілі лёд расткі, 

Жалезны панцыр лёду. 

Два кволыя лісткі 
Гранітную пароду 

Прадзелі, як штьікі,
І сталі непахісна, 
Штурхаючы у бакі

Гранітнае ільдзішча.

Паржавелыя каскі і цзшкі,
1 гарматныя збітьі кліньї...
Гэта усё незнаёмыя сцежкі, 
Паараныя сцежкі вайны. 
Абліваюцца сонцам, паводкай, 
Дні абновы вясеннія ткуць. 
Лупяць промні прамою

наводкай 
Па нясмелы/Л і кволым лістку. 
і як добра разважыць,

што гэта 
Маладая зямля м іж  дарог 
Адваёвана, узнята, апета,
Каб і я зберагчы яе мог.

* *,*
Я мару. Думаю пра мару.
Бяру спялейшую з ажын.
Дзе я сягоння гаспадару,
Няма і неба, і мяжы.
І, мне даверанай, прыродзе

Найгаласнейшы у свеце лес, 
Найбагацей і поле родзіць,
І найцікаушьі інтарзс.
І я не ведаю, якою 
Сцяжынкай вьійсці за сяло, 
Бо усё прыгожае сабою, 
А жно дыхание заняло...
І раптам бачу— над фіранкай 
У цемры месяц растае.
Ноч на кавалкі рве маланка, 
Увесь свет дамарыць не дае.

Усе найчаканыя дні,
Што верай у нас зацвіталі, 
Старанна разгледзь, абміні, 
Хоць лепшыя дні не насталі. 
Бо усё, чым так хочацца жыць 
Настолькі цяпер не приватна... 
І што на паверхні ляжыць—
На самае меншає здатна.

Д. АНУФРЫЕУ

А МНЕ ЗДАЕЦЦА.
А мне здаецца—
Гэта ужо было.
Быу росны ранак,
Над зямлёю,
Быу белы снег,
Быу цёплы дождж 
I ты была са мною.
I мне здаецца—
Гэта ужо было,
I гэта ёсць,
Бо ты у жьіцці са мною,
Як росны ранак,
Як белы снег,
Як цёплы дождж...

В. РУСІЛКА

ДОЖДЖ ЗА  АУТОБУСНЫМ ШКЛОМ...
Шэры дождж  за аутобусным 

шклом,
I ты адьіходзіш вярста

за вярстою. 
І зноу знікае наш прьівідньї

дом,
Дома няма. І я не з табою. 
Шэрая стужка сумных дарог. 
М іма— хаты, у кожнай— двое.

А я не веру, што лёс прыбярог 
I нам спакойнае шчасце такое. 
Не мне аглядацца на нашы 

, сляды,
Мне узвальваць скрутак дарог 

на плечы 
і зноу расставацца з табой

назаужды 
I верыць, цішком ад сябе,

у сустрэчы.

I. САБАЧЭУСКАЯ

Не такая, як усе 
Не такая, як усе, 
Апускаю рукі у скрусе. 
Не такая, як усе, 
Аглянууся услед —
А мяне ужо няма. 
Адыходжу у свой свет— 
Паміж намі сцяна. 
Будзеш доуга гадаць 
Ці приснюся у сне? 
Будзеш зноу успамінаць 
Не такую, як усе,
Не такую, як усе...

МАРГАРЫТА
Маргарита Адвернік... 
Вусны шэпчуць імя.
Ты пяшчота і вернасць,
Я, францыск Скарына,
3-пад Полацка я.
Вы, сівьія стагоддзі,
Сведкі доугіх падзей.
Час і смерць не у згодзе,
А каханне мацней.
Скрозь расстанне трьтогі: 
Голас ціхі у журбе.
Скрозь растанне трьівогі: 
—  Я чакаю цябе!

І. ГАЛЕЦКАЯ

О БЕЛОЙ ПТИЦЕ
Белесый туман над лесом 

вставал 
От озера, что еще спало. 
Осенней листвой берез

шелестя,
Лес щурился— солнце вставало. 
На озере из алебастра,

как снег, 
Великим ваятелем создано— 
Природы творенье,

и нежность ее

Им сердце людей давно
отдано.

Им, птицам доброй и верной
любви,

Что лебедем белым зовут,
О них постоянно слагают стихи 
И песни о них поют.
Они так прекрасны, любви

гонцы,
Так хрупки и нежны, как миф 
Птицы верности и доброты— 
Лебеди вечной весны.

М. РУСАКОВІЧ

СОНЦА, ЛЕС, 
РУЖОВЫЯ 
ТУМАНЫ...

Сонца, лес, ружовыя туманы, 
Рэк блакіт, вясновы пах чаромх, 
Вечароу таемныя сутаны 
I нязвыклы, звонкі першы

гром!
Май пяе, квітнее і чарує 
Светлым сумам, радасцю

жыцця
Шчырасцю вясновасці дарує 
Пошукі адвечнасці быцця.

К. ЖУК

Вясновы дзень- 
гудзе...

Вясновы дзень— гудзе, 
Надзеі сэрца поуняць...
У маладой хадзе 
Вьішьіні браць— не позна.

Што там пад’ём круты?!- 
Мкні, весялосць скразная: 
Адчай, мой паняты,
Не падвядзе, я знаю!
I збудзецца усё...
I шчасце не заблудзіць...
Я у свеце— навасёл.
I я —  патрэбен людзям.

А. ЯКУБЧЫК

КРЭДА
Я не з тых, зусім не

з тых «тварцоу», 
Што, напісаушьі нёкальк!

радкоу,
Спяшаюцца здзівіць

усё і усіх 
Тым нечым «новым»,

што не было да іх.

Такую не хачу і не шукаю 
сабе долю. 

Хай сэрца ціснецца

мне ад чужога болю 
Смяецца з нєкім,

з нєкім плача 
Да поту сёмага

у танцы скача 
I тыя словы, што на

паперы ажывуць 
Хай не трызвоняць,

не грукочуць, не гудуць 
І лёгк! шлях таксама не

шукаюць
А сэрца чалавечае кранаюць

ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ! НА- 
СТУПНЫ НУМАР ШМАТТЫ- 
РАЖНАЙ ГАЗЕТЫ «БЕЛАРУ- 
СКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» ВЫЙДЗЕ У 
КАНЦЫ ЖНІУНЯ.

ГАЗЕТА БУДЗЕ ЯШЧЭ ШЫ
РЭЙ РАЗГЛЯДАЦЬ ХВАЛЮЮ- 
ЧЫЯ ВАС ПЫТАНН1, С1СТЭМА- 
ТЫЧНА ДРУКАВАЦЬ МАТЭ- 
РЫЯЛЫ АБ ХОДЗЕ ВЫКАНАН
НЯ ПАСТАНОВЫ СХОДУ ПАР
ТЫЙНАГА АКТЫВУ УНІВЕРСІ
ТЗТА АД 3 ЧЭРВЕНЯ 1980 ГО
ДА.

МЫ СПАДЗЯЕМСЯ, ШТО ВЫ 
НАПІШАЦЕ НАМ І ПАРАІЦЕ 
НАЙБОЛЬШ АКТУАЛЬНЫЙ ТЭ
МЫ, ПРАБЛЕМЫ.

ЧАКАЕМ ВАШЫХ ДОПІСАУ!

Б Е Л Д Р У С К І
УНІВЕРСІТЗТ

Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.

АТ 04215 Заказ 915.
12 чэрвеня 1980 г.

220080 МІНСК-80, УНІВЕРСІ- 
ТЭЦК1 ГАРАДОК, ГЕАГРАФІЧ- 
НЫ КОРПУС, п. 14.
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Ул. МАРУК

А. КАНАПЕЛЬКА

Упала зерне у глебу—  
Чакаюць людзі хлеба.
I я прашу у неба 
Свяціць, дажджам— ісці! 
Ёсць у зерня абавязкі:
У сухой зямлі ці у гразкай, 
Прарасці!

Упала зерне у глебу...
ЯШЧЭ АДЗІН год мінуу у працы членау на- 

шага літаб'яднання «Узлёт», і, як і ранейшмя, 
тэты год не быу для їх без натхнення, без по- 
шукау свайго паэтычнага голасу, без адкрыцця 
сябе саміх. Прыемна, што у вьініку чарговы 
паэтычны год «Узлёта» становіцца і адкрыц-
цём новых імбнау. У сённяшняй падборцы дру-
куюцца не толькі вершы вядомых ужо мала-

дых паэтау-студзнтау Кастуся Жука, Уладзімі- 
ра Марука, Вольті Русілкі, але і трзцякурсніка 
з філфака Мікольї Русакевіча, студзнткі И кур
са філфака Алы Канапелькі, першага — 1рыны 
Сабачэускай. Сярод дзбютантау і студзнт пята- 
га курса геафака Дзмітрьій Ануфрыеу. У доб
ры ж  час усім ім!

А. ЛОЙКА, 
кіраунік літаб’яднання «Узлёт».

К. ЦЬІБУЛЬСКІ

Зірні, колькі зорак

калосіцца у небе.. 

Ты хоць да адной дакраніся

рукой,
Адчуеш душой, што карэннем 

ты у глебе, 
Адчуеш, як воблакі пахнуць

Зямлёй...


