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ЧАРГОВАЕ П А С Я Д Ж З Ш
кафедры гісторьй КПСС гума- 
кітарньїх факультэтау ка тэты 
раз прайшло на Мінскім заво- 
дзе халадзільнікау.

Вьікладчьікі універсітзта вы- 
етупілі з лекциям! «КПСС ва 
умовах развітога сацьіялізму», 
«Кітай сёння», «А5 міжнарод- 
кым стансвішчьі», «Ідзалагічная 
барацьба і моладзь» і інш. 
Потым адбылася змястоуная гу- 
тарка з членамі парткома за
вода.

Кірауніцтва завода арганіза- 
вала для гасцей зкскурсію па 
вьітворчасці.

А. КАРАЧУН,
старшы лабарант кафедры 

гісторьіі КПСС гуманітарньїх 
факультэтау.

КАЛЕКТЫУНАЕ 
АБСЛУГОУВАННЕ

студэнтау вучэбнай літаратурай 
паспяхова завершана. У гэтым 
годзе супрацоунікі бібліятзкі 
БДУ імя У. І. Леніна забяспечы- 
лі 250 груп студэнтау дзённага 
аддзялення 84000 экземпляра- 
мї кніг. У мінульїм годзе такой 
жа колькасці груп студэнтау 
было выдадзена 48859 экземп
ляра^ вучэбнай літаратурьі.

І. БАРДЗІЯН.

ПРАВОДЗЩЦА II ТУР
рзспубліканскага агляду-кон- 
курсу факультэтау і кафедр 
універсітзта па выкарыстан- 
ню у вучэбным працэсе тэх- 
нічньїх сродкау і вьілічальнай 
тзхнікі.

Вьінікі агляду будуць абмер- 
каваны на пасяджэннях саветау 
факультэтау і кафедр.

М. НІКІЦЕНКА, 
старшы інспектар вучэбнага 

аддзела.

СТУДЭИЩ  НАВУК0ВЫ
савет хімічнага факультэта пра- 
вёу зкскурсію для вучняу школ 
горада Мінена па лабараторы- 
ях факультэта.

Маладыя вучоныя — супра
цоунікі лабараторый растлума- 
чыл: мэты і метады сваіх на- 
вуковых работ, расказалі аб 
народнагаспадарчым значзнні 
даследаванняу.

На сходзе навуковага тава- 
рыства хімфака быу прыняты 
план работы на гэты навучаль- 
ны год. Выкананне яго дапамо- 
жа павялічьіць колькасць ма- 
лодшакурснікау, якія займаюц- 
ца у СНТ, і колькасць дакладау 
на XXXIX студэнцкай навуко- 
вай канферзнцьіі.

А. ВЕЧАР,
член камітзта камсамола 

хімфака.

АВАЛОДВАЙЦЕ МАЙСТЭРСТВАМ ПЕРАКОНВАЦЬ
ДАЗВО ЛЮ  САБЕ выказаць 

катэгарычнае меркаванне: «ахі- 
лесавай пятой» сённяшняга вы- 
пускніка ВНУ, які валодае знач- 
най тэарэтычнай падрыхтоукай, 
з'яуляецца яго няуменне нала- 
дзіць на практыцы рэальны вы- 
творчы працэс, хутка адапта- 
вацца у калектыве, працаваць 
з лю дзьм і. Як жа зацікавіць 
будучага спецьіяліста майстэр- 
ствам аналізу чалавечых адно- 
сін, умением ствараць ап- 
тымальныя спрыяльныя умо
вы у калектыве для вы- 
сокавытворчай працы? Якія 
«ключы» падабраць, каб
«адкрыць» дзверы, што
вядуць да таямніц педагагічна- 
га майстэрства, да умения пра- 
водзіць заняткі у школах пера- 
давога вопыту, гуртках і сем і
нарах сістзмьі палітьічнай аду- 
кацьіі, да гатоунасці вьіступіць 
перад калектывам з лекцыяй, 
дакладам або проста пагута- 
рыць з чалавекам аб тым, што 
набалела?

Важнейшую ролю ва узбра- 
енні студэнтау тэорыяй і ,ме- 
тодыкай камуністьічнай прапа- 
ганды, у выпрацоуцы практыч- 
ных навыкау агітацьійна-маса- 
вай дзейнасці адыгрывае ство
реная ва універсітзце школа

маладога лектара. У мінульїм 
годзе у ёй займалася 225 ча- 
лавек, у гэтым годзе плануец- 
ца павялічьіць састау яе слуха- 
чоу да 400.

Перад маладьімі лектарамі 
выступаюць вучоныя універсі
тзта, партыйныя і камсамоль- 
скія работнікі, вядомыя май- 
стры слова. Акрамя лекцый, у 
школе практыкуюцца і іншьія 
формы заняткау: семінарьі, гу- 
таркі, дыспуты, кансультацьіі, 
рзцзнзіраванне і абмеркаван- 
не падрыхтаваных слухачамі 
рэфератау. Заканчваецца на- 
вучальны год канферэнцыяй. У 
красавіку гэтага года мы пра- 
вялі першую агульнауніверсі- 
тэцкую навукова-практычную 
канферэнцыю слухачоу школы 
маладога лектара, прьісвяціу- 
шы яе 110-годдзю з дня на- 
рзджэння У. І. Леніна. Вялікую 
цікавасць ва усіх слухачоу вы- 
клікалі лекцьіі на тэмы: «У. I. 
Ленін аб ролі настауніка у са- 
вецкім грамадстве», «Аб пер- 
спектывах выкарыстання ЭВМ у 
тзхнічньїм прагрэсе», «Фармі- 
раванне актыунай жыццёвай 
пазіцьіі моладзі —  важнейшая 
задача камуністьічнага выхаван- 
ня», «XXII Алімпійскія гульні у 
Маскве —  свята спорту, друж-

6ti і міру». Вьінікі канферэн- 
цьіі паказалі, што у школе ма
ладога лектара студэнты паспя
хова засвойваюць асноуныя 
прынцыпы падрьіхтоукі і правя- 
дзення публічньїх выступлен- 
няу, вучацца аргументавана і у 
той жа час папулярна выкла- 
даць актуальныя праблемы гра- 
мадскага жыцця.

Веды, якія набыты на лек- 
цыях і сємінарскіх занятках 
школы маладога лектара, па- 
стаянна папауняюцца, слухачы 
прымяняюць іх у працэсе са- 
мастойнай работы. Падрыхта- 
ваныя нашьімі маладьімі лекта
рамі рэфераты і даклады за- 
слухоуваюцца у студзнцкіх гру
пах, інтзрнатах. Вьіступленні з 
лекцьіямі, дакладам і, палітін- 
фармацьіямі, гутаркамі перад 
аудыторыяй у перыяд вытвор- 
чай практьікі, на сельгасрабо- 
тах, у час «зорных паходау», у 
падшэфных школах, гаспадар- 
ках, на прадпрыемствах —  
вельмі добрая форма правер- 
кі і замацавання метадау і на
выкау лекцыйна-прапагандысц- 
кай работы.

У гэтым навучальным годзе 
мы запрашаем усіх, хто жадає 
авалодаць самым старажыт- 
ным і нялёгк!м з майстэрст-

вау —  прамоуніцкім, лектар- 
ска-прапагандьісцкім, —  у адну 
з дзевяці секцый школы мала
дога лектара.

Кіруюць секцьіямі школы во- 
пытныя вьікладчьікі. Вьіклікае 
заклапочанасць толькі секцыя 
падрьіхтоукі лектарау па філа- 
софскіх ведах, кірауніцтва якой 
кафедра марксісцка-ленінскай 
ф іласоф іі гуманітарньїх ф а
культэтау «пераклала» на аспі
ранта, не аказваючы дапамогі 
і не кантралюючы яго работу.

Прафесарска-вьікладчьіцкі са
стау, дэканат Ф ГП , партыйныя 
і камсамольскія арганізацьіі 
усіх факультэтау павінньї пры- 
няць належныя меры, каб па- 
вьісіць эфектыунасць работы 
кожнай секцьіі, зрабіць усё, 
каб школа маладога лектара 
была школай грамадзянскага і 
прафесійнага станаулення па- 
чынаючых прапагандыстау, агі- 
татарау і палітінфарматарау, 
будучых спецьіялістау.

А. КОТАУ, 
кіраукік школы 

маладога лектара, 
дацэнт кафедры 

гісторьіі КПСС 
прыродазнаучых 

факультэтау.

ГАРЫЗОНТЫ КАФЕДРЫ

Н А В У К А  А Д К Р Ы В А Е  Т А Я М Н 1 Ц Ы
...НА  КАНФЕРЭНЦЫ1 У М А

СКВЕ, дзе праходзіла выстаука 
па навуковаму прыладабуда- 
ванню, прадстаунік адной з 
вядучых у свеце ф ірм  па пры- 
ладабудаванню «Варыан» (еу- 
рапейскі ф іліял амерыканскай 
фірмьі) зацікавіуся адной з 
прадстауленых тут прылад па 
магнітарззананснай спектраска- 
піі. АЛарат у адрозненне ад ін-

шых узорау вызначауся сваім 
нізкім коштам, высокай ступен- 
ню аутаматьізацьіі, невялікім 
размерам і па сваіх парамет
рах не уступау лепшым за- 
межным.

Гэтая прылада, так здзівіу- 
шая сваёй партатыунасцю, «ма- 
кетнасцю» заходняга спецьіялі
ста, была распрацавана вучо- 
ньімі кафедры ядзернай ф ізі-

кі і мірнага выкарыстання атам- 
най знергіі БДУ імя У . І. Лені
на. Спектрометры электронна- 
га парамагнітнага рэзанансу, 
створаныя групай ф ізікау пад 
кірауніцтвам загадчыка каф ед
ры прафесара С. С. Шушке- 
віча, па шзрагу параметрау 
пераузыходзяць лепшыя за- 
межныя аналагі. Кампактнасць, 
высокая надзейнасць прылад,

распрацаваных для эксплуата- 
цьіі як у стацыянарных, так і 
палявых умовах, у спалучзнні 
з іншьімі якасцямі робяць іх 
даступньїмі для вырашэння вя- 

[Працяг на 2-й стар.].

На здымку: малодшы наву- 
ковы супрацоунік Л. Файбы- 
шау.



5ЫКОНВАЕМ 
НАСТАНОВУ СХОДУ 
ПАРТЫЙНАГА АКТЫВУ

КАМУН1СТЫ ПАРТЫЙНАЙ 
АРГАН13АЦЫ1 Г1СТАРЫЧНАГ А 
Ф АКУЛ ЬТЭТА  удзяляюць вялі- 
кую увагу патрабаванням і рэ- 
камендацыям, якія бьілі выка
заны на сходзе партыйнага ак- 
тыву універсітзта. Гэтыя заданы 
сталі баявой праграмай, якая 
вызначае усе бакі дзейнасці 
фэкультэцкай партыйнай apra- 
нізацьіі.

Кафедры і партыйныя трупы 
распрацазалі канкрэтныя меры 
для рзалізацьіі рашэнняу парт- 
актыву у бліжзйшьі час і на но
вую пяцігодку. На факультэц- 
кім партыйным сходзе была 
прааналізавана дзейнасць пар
тыйнай арганізацьіі па павышэн- 
ню навукова-педагагічнай ква- 
ліф ікацьіі выкладчыкау, паляп- 
шзнню назуковай, вучзбна-ме- 
тадычнай, выхаваучай і партый- 
на-арганізацьійнай работы. На- 
мечана завяршыць падрыхтоу- 
ку і афармленне да абароны 4 
доктарскіх дысертацый. Такая 
задача пастаулена перад каму- 
ністаллі В. Ф . Беркавым, М. Г. 
Елісеевьім, Э. М. Загарульскім ,
В. Н. Сідарцовьім. Рзальна уз- 
важыушы магчьімасці кафедр 
навейшай гісторьіі, старажытна- 
га свету і сярздніх вякоу, архе- 
алогіі, зтнаграфіі і дапаможных 
гістарьічньїх дьісцьіплін, пар- 
тыйны сход паставіу задачу на 
працягу новага пяцігоддзя пад- 
рыхтаваць на факультзце не 
менш 5 доктарскіх дысертацый. 
Неабходна павялічьіць коль- 
касць выкладчыкау, якія маюць 
вучонае званне дацзнта не 
менш чым на 6 чалавек. У нас 
ёсць усе магчьімасці для тато,

У працоуным семестры 
1980 года прьїкялі удзел 
3045 студэнтау БДУ імя У. І. 
Леніна, аб'яднаных у 94 лі- 
нейныя атрады. СБА уні
версітзта працавалі у гора- 
дзе-героі Мінску, Мінскай, 
Віцебскай, Гомєльскай аб- 
ласцях нашай рзспублікі, а 
таксама Пскоускай вобласці, 
Карэльскай АССР, Якуціі, 
Іркуцкай вобласці, Малдау- 
скай ССР. Працуючы пад 
дзвізам «60-годдзю ЛКСМБ 
— дастойиую сустрзчу!», 
байцы студзнцкіх атрадау 
асвоілі 9727 тысяч рублёу 
капітаяаукладанняу, пабуда- 
валі 92 аб'екты вытворчага 
і культурна-бытавога пры- 
значзння.

каб тэта выканаць.
Дакладна прадуманы на фа- 

культзцє шляхі па удасканален- 
ню навуковай работы. Ужо за
раз палепшана яе планаванне, 
пераадолена мелкатэм’е. Пар
тыйнай арганізацьіяй распраца- 
ваны меры па стварзнню дзей- 
снага кантролю за выкананнем 
бягучых і пяцігадовьіх планау 
навукозых даследаванняу, па- 
вышэнню зфектьіунасці наву
ковай работы. З гзтай мзтай 
вырашана шырэй выкарыстоу- 
ваць публікацьіі вьінікау дас
ледаванняу у тэматычных збор- 
ніках, навуковыя канферэн- 
цьіі, практыкаваць абавязковае 
выступление на іх выкладчы
кау, якія закончьілі даследа- 
ванне або яго важную частку.

На факультзце пастаулена 
пытанне аб павелічзнні коль- 
касці публікуемьіх манаграфій 
па гісторьіі. Каб вырашыць яго, 
неабходна пераадолець няу- 
згодненасць паміж універсітзц- 
кімі плануючьімі арганізацьія- 
мі і выдавецтвам БДУ у ацэнцы 
актуальнасці тэм, работ.

Распрацаваны шэраг мер па 
удасканаленню вучэбна-выха- 
ваучага працэсу. На выклад- 
чыцкую работу запрошана 
больш буйных спецьіялістау з 
навуковых устаноу АН БССР. 
Значна больш увагі будзе удзе- 
лена падрыхтоуцы вучэбных і 
вучэбна-метадычных дапамож- 
нікау, паляпшэнню арганізацьіі 
самастойнай работы студэнтау.

Выкананне рашэнняу партый
нага актыву універсітзта узята 
пад строгі кантроль партыйнага 
бюро факультэта.

М. ШЛІПЕНКА, 
сакратар партбюро гістарьіч- 
нага факультэта.

(Працяг. 
Пачатак на 1-й стар.).

лікай колькасці навукова-да- 
следчых і прыкладных задач: 
у хімічнай вьітворчасці і ме
талурги —  для кантролю тзх- 
налагічньїх працзсау, у геалогіі 
—  для пошуку і вывучэння 
месцанараджэнняу карысных 
выкапняу, у сельскай гаспадар- 
цы —  для кантролю якасці і 
усходжасці насення, медыцы- 
.не, крьіміналістьїцьі і г. д.

Калектыу кафедры ядзернай 
ф із ік і —  малады. Ды і сама 
кафедра існує не так ужо дау- 
но —  усяго з 1961 года. Але 
за гэтыя амаль што 20 год яг 
вьікладчьікі і супрацоунікі на- 
вукова-даследчага сектара
ядзернай злектронікі пры ка
федры дасягнулі значных по- 
спехау у галіне фундаменталь
ных навук —  ядзернай фізіцьі 
і навуковым прьіладабудаванні. 
Аб гэтым сведчаць лічбьі: каля

100 аутарскіх пасведчанняу на 
вьінаходніцтвьі атрымана су- 
працоунікамі кафедры ; экана- 
мічньї эфект ад укаранення 
прылад у вытворчасць к о ж н ь і  
год складає ад 630 да 700 і бо
лей тысяч рублёу.

Вучоныя кафедры працуюць 
па шматлікіх навуковых на- 
прамках. Прылады, якія ство- 
раны імі, зкспанаваліся на 
ВДНГ БССР і СССР, міжнарод-

(Заканчэнне на 3-й стар.).

тоуцы кармоу для грамадскаи 
жывёлагадоул1 —  увагу і кло- 
пат СБА!» Тэты пачын быу адо- 
браны бюро Мінскага АК 
ЛКСМБ і падхоплены усім і сту- 
дзнцкімі атрадамі Мінскай воб
ласці.

Вось ужо некалькі гадоу за
пар камсамольская арганізацьія 
універсітзта з'яуляецца пера- 
можцам сацьіялістьічнага спа- 
борніцтва сярод ВНУ рзспублі
кі па арганізацьй і правядзен- 
ню працоунага семестра. Ва 
усіх раёнах дьіслакацьіі нашы 
атрады па праву лічацца адны- 
мі з лепшых. Сёлета асабліва 
плённа працавалі лінейньїя ат
рады «Спадчына» механіка-ма- 
тэматычнага факультэта (каман- 
дзір  І. Ю рзвіч, камісар В. Ф ур 
ман), «Венсэрэмас» фізічнага

РУК

X — філалагічньї факультэт.
Такім чынам, лідзрьі у сацы- 

ялістьічньїм спаборніцтве сярод 
факультэтау засталіся раней- 
шьімі. Тэта гаворыць аб тым, 
што на радьюфізічньїм, меха- 
ніка-матзматьічньїм і фізічньїм 
факультэтах склалася пэуная 
сістзма работы камсамольскіх 
арганізацьій па фарміраванню і 
падрыхтоуцы СБА да трэцяга 
працоунага семестра.

Поспехі ніякім чынам не да- 
ззаляюць спыняцца на дасягну- 
тым. Як і раней, дзейнасць не- 
каторых лінейньїх атрадау вык- 
лікае сур'ёзную заклапоча- 
насць і трывогу. Дрзнна праца- 
валі у летнім семестры атра
ды «Ікар» фізічнага, «Гарызонт» 
геаграфічнага, «Баграц'фн» ра- 
дьюф.ізікі і злектронікі, «Вера-

НАША ПРАЦА ТАБЕ,

У П Л
ТАКІЯ ВЬІН ІКІ НАШ АЙ РА

БОТЫ. Мы можам імі ганарыц- 
ца. Тым больш, што нашы сту- 
дэнты не толькі будаунікі, але 
і актыуныя агітатарьі і прапа- 
гандысты, арганізатарьі куль- 
турна-масавай, шэфскай рабо
ты. 1758 лекцый і дакладау, 
1063 канцэрты мастацкай сама- 
дзейнасці для мясцовага насе- 
льніцтва, шзфства над 67 сель- 
скімі школамі і дзіцячьімі уста- 
новамі, арганізацьія 89 кансуль- 
тацыйных пунктау і 88 піянер- 
скіх лагерау— усе  тэта практыч- 
нае выкарыстанне ведау, умен
ия, навыкау, якія студэнты на- 
бываюць у сценах нашай ВНУ.

Па традыцьй у састау атрадау 
был і залічаньї ганаровьімі бай- 
цамі героі рзвалюцьіі, вайны і 
працы. Выконваючы іх дзённыя 
зйданні, байцы СБА  універсітзта 
пералічьілі у Ф онд міру 25 ты
сяч рублёу.

У цяжкіх умовах ішла у гэ
тым годзе бітва за ураджай. 
Сапрауды гаспадарчыя адносі- 
ны да працы праявілі нашы 
студэнты, якія працавалі у Мін
скай вобласці. Байцы СБА імя 
Вавілава фізічнага факультэта 
яшчэ у падрыхтоучы перыяд 
вьіступілі з ініцьіятьівай «Нарых-

факультзта (камандзір В. Гра- 
мыка, камісар І. Рудкоускі), 
імя Вавілава фізічнага факуль
тэта (камандзір В. Курыла, ка
місар А . Кузьмін), «Арыён» 
механіка-матзматьічнага ф а
культэта (камандзір С. Чарня- 
коу, камісар В. Адамчык), 
«Мінчане» механіка-матзма- 
тычнага факультэта (камандзір 
А . Ж ук, камісар В. Гайко).

Нядауна бюро камітзта кам- 
самола і штаб працоуных спрау 
падвялі вьінікі сацьіялістьічнага 
спаборніцтва паміж камсамоль- 
скімі арганізацьіямі факультэ
тау па падрыхтоуцы і правя- 
дзенню трэцяга працоунага се
местра. Месцы размеркаваліся 
наступным чынам:

I — факультэт радь:ефїзікі і 
злектронікі

!І — механіка-матзматьічньї 
факультэт 

III — фізічньї факультэт
IV — пстарычны факультэт
V — юрыдычны факультэт
VI — факультэт прикладной 

матзматьікі
VII — факультэт журналістьі- 

кі
VIII — хімічньї факультэт
IX — геаграфічньї факупь-

ПЯЦІГОДКА!

сок» філалагічнага факультэтау.
Груба парушаліся правільї 

ТБ у атрадах «Градыент» меха- 
ніка-матзматьічнага факультэ
та і «Азліта» факультэта рады- 
еф ізік і і злектронікі.

І такія прыклады, на жаль, 
не адзіньїя. Вьітокі іх ляжаць у 
нашых недапрацоуках у пад- 
рыхтоучы перыяд. Нічьім ін- 
шым, акрамя безадказнасці 
камітзта камсамола факультэта 
прыкладной матзматьікі, нельга 
растлумачыць тое, што у СБА 
«Вясёлка» працавала 15 чала
век замест 25 па плану. Бес- 
кантрольнасцю з боку камітзта 
камсамола і дэканата ф ілала
гічнага факультэта тлумачыцца 
і тое, што у СБА «Верасок» з 
20 байцоу да канца працоунага 
семестра засталося толькі 8.

Бьілі дапушчаны сур'ёзныя 
пралікі у падборы камандзірау 
і камісарау на некаторых фа
культэтах. Непасрэдна перад 
пачаткам ці нават у ходзе пра
цоунага семестра змянілася кі- 
рауніцтва у СБА імя Клімука, 
імя Сеучанкі, імя Мароза, 
«Гранма», «Ікар» фізічнага, імя 
Чэ Гевары, «Маладосць» гіста- 
рычнага, «Вясёлка» прыклад
ной матзматьікі факультэтау, 
«Атланты», «Арсенал», «Вара» 
падрыхтоучага аддзялення. Су- 
мны ракорд устаназіу СБА «Баг-

рац1ён», дзе за рабочы перыяд 
змяніліся 2 камандзірьі і 3 ка- 
ллісарьі. Не было выканана ука
зание рэктарата і парткома аб 
больш шьірокім працягненні да 
кірауніцтва лінейньїмі атрадамі 
маладых выкладчыкау і супра- 
цоунікау універсітзта.

Ш эраг атрадау марудна па- 
чьіналі грамадска-палітьічную 
работу, мала увагі удзялялі 
афармленню лагера, стварзн
ню добрых бытавых умоуі Тэ
та СБА «Рытм» факультэта рз- 
дью фізікі і злектронікі, «М агі
страль» факультэта прыклад- 
ной матзматьікі, «Рэторта» хімі- 
чнага факультэта.

Вопыт СБА паказвае, што на 
вьінікі іх работы значна уздзей- 
нічаюць цесныя кантакты паміж 
універсітзтам і гаспадарчьімі 
арганізацьіямі. У  гэтым плане 
неабходна шырэй практыкаваць 
заключэнне доугатзрміновьіх 
дагаеорау на 3— 5 гадоу паміж 
БД У імя У. І. Леніна і розньїмі 
арганізацьіямі, у якіх працуюць 
нашы студэнты.

Вялікім упушчэннем з боку 
адміністратьіуна - гаспадарчай 
часткі, на наш погляд, было 
тое, што СБА  БДУ у 1980 годзе 
зусім  не вьїкарьістоуваліся на 
універсітзцкім будауніцтве. 
Парадаксальна, але факт: нашы 
атрады гэтым летам удзельніча- 
лі у збудаванні новых карпу- 
соу політзхнічнага і радыётэх- 
нічнага інстьітутау, а на улас- 
ных аб'ектах месца ім не знай
шлося. І тэта у той час, калі 
не хапає рабочых рук на бу
дауніцтве жылога дома БДУ па 
вуліцьі Кузнечнай, калі з году 
у год шэраг студэнтау біяфака 
і геафака абсталЄувалі бія- і 
геабазы.

Дарэчы, дэканатам, партый
ным бюро і камітзтам камса
мола біялагічнага, геаграфіч
нага факультэтау і журфаку 
дауно пара су.месна рашыць 
пытанне аб расшьірзнні удзелу 
у студзнцкім будаунічьім руху.

Працягам трэцяга працоуна
га семестра з'явіуся удзел сту
дэнтау БДУ імя У. І. Леніна у 
асенне-палявых работах. Камі- 
тэт камсамола правёу значную 
работу па удасканаленню арга- 
нізацьійнай структуры сельгас- 
атрадау. Усе студэнты бьілі аб'-

яднаны у 69 лінейньїх атрадау 
колькасцю ад 30 да 80 чалавек. 
Усяго ва уборцы ураджаю Г] 
прыняло удзел 3714 чалазек. 
Зводным СС ГА  убрана 49812 
тон бульбы, 2219 тон караняпло- 
дау, 916 гектарау ільну. На 
працягу месяца байцы сельгас- 
атрадау прачьіталі 315 лекцый, 
далі 158 канцэртау. Студэнты 
прьінялі удзел у афармленні 
59 клубау і б ібліятзк, аказалі 
значную шэфскую  дапамогу 
школам, ветэранам вайны і 
працы.

Сярод зводных факультзцкіх 
і лінейньїх сельгасатрадау было 
арганізавана сацьіялістьічнае 
спаборніцтва. Па яго вьініках 
лепшым сярод факультэтау стау 
фізічньї, другое месца раздзя- 
лілі юрфак і журфак. Сярод лі
нейньїх ССГА лепшьімі призна
ны: «Ритм» [фізічньї факуль
тэт) і «Удачнік» (факультэт пры
кладной матзматьікі) — 1—2 ме
сцы, а таксама «Ідзя» (механі- 
ка-матэматычнага факультэта) 
і «Сучаснік» (юрыдычны факу
льтэт) — 3—4 месцы.

У рабоце сельгасатрадау па 
прынцыпу СБА яшчэ нямала 
праблем. Амаль у апошнія дні 
рашалася пытанне аб кірауніцт- 
ве сельгасатрадау. Камандзіра- 
мі ССГА  вьіехалі вьікладчьікі, 
камісарамі —  вьікладчьікі і сту
дэнты. Некаторыя з іх не прая
вілі не толькі неабходных яка- 
сцей кірауніка працоунага ка- 
лектыву, але і элементарней 
уласнай арганізаванасці і дыс- 
цьіплінаванасці.

Гэтыя і іншьія праблемы па- 
вінньї быць, безумоуна, выра- 
шаны у ходзе падрьіхтоукі да 
працоунага семестра 1981 года.

Камітзт камсамола выказвае 
упэуненасць, што, апіраючьіся 
на дапамогу парткома і рэкта
рата, камсамольская арганіза- 
цыя універсітзта дасягне новых 
поспехау у арганізацьй і пра- 
вядзенні працоуных семестрау.

П. БРЫГАД31Н,
сакратар камітзта камсамола
БДУ імя У. І. Леніна.
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Г AAOV HAE  — УЗАЕМАДАПАМОГ А
Ва умовах развітога сацьіялїзму узрастае сацьіяльна-палі- 

тычная роля вышэйшай школы, у дзейнаеці якой значнае 
месца павінен займаць факультэт грамадскіх прафесій. Як ён 
дапамагае студэнтам авалодваць другой (грамадскай) спецы- 
япьнасцю, садзейнічае развіццю сацыяльнай антьіунасці сту- 
дэкцкай моладзі у ідзйна-вьіхаваучай, культурна-масавай, епар- 
тыунай, ваенна-патрыятычнай рабоце сярод насельніцтва, мы і 
папрасілі расказачь дэкана ФГП У. В. ПУЗіКАВА і прарэктара 
па вячэрняму і завочнаму навучанню У. С. БАГДАНАВА.

У . В. П У З ІК А У :— За час існа- 
вання факультзта грамадскіх 
прафесій (з 1964 года) у яго 
развіцці назіраюцца перыяды 
спаду і пад'ёму. Чарговы пе- 
рыяд актьівізацьіі работы па- 
чауся у 1977 годзе пасля ана
лізу дзейнасці факультзта на 
пасяджзнні бюро камітзта кам- 
самола універсітзта. Фактычна 
з гзтага часу факультэт гра
мадскіх прафесій універсітзта 
стау аднауляцца. Прычым скла- 
данасць рашэння гэтай задачы 
заключаецца у тым, што даво- 
дзілася, на жаль, пераадоль- 
ваць прадузятасць, раунадуш- 
ша і нават нядбайныя адносіньї 
да Ф ГП  як з боку студзнтау, 
так і з боку асобных кафедр, 
дзканатау і грамадскіх арга- 
нізаиьій.

У . С. БАГДАНАУ:— У рабоце 
Ф ГП  ёсць сур'ёзныя недахопы. 
У  1979— 1980 навучальным го
дзе  толькі 6 працзнтау студзн
тау універсітзта набьілі другія 
спецьіяльнасці. Нездавальняю- 
ча праводзіцца набор слуха
чоу, неабгрунтавана мяняліся 
кіраунікі аддзяленняу і сек- 
цый. Кафедры універсітзта, за-

кліканьїя забяспечваць вучэбны 
працзс на ФГП, не аказвалі 
патрзбнай дапамогі дзканату у 
складанні вучэбных планау і 
праграм, не здзяйснялі кант- 
роль за работай сваіх выклад- 
чыкау. У сваю чаргу дзканат 
не праяуляу патрзбнай настой- 
лівасці пры рашзнні пытанняу 
матэрыяльнага забеспячзння 
факультзта, адсутнічала сістзма 
справаздачнасці кіраунікоу ад
дзяленняу і секцый.

— Якая ж методыка правя- 
дзення заняткау таго ці іншага 
аддзялення!

У. В. ПУЗіКАУ:—  Заняткі пра- 
водзяцца у адпаведнасці з ву- 
чэбным планам і праграмамі, 
распрацаваньїмі на аснове 
прыкладных планау Мінвуза 
БССР, Міністерства культуры 
рзспублікі, дамоу народнай 
творчасці. На лектарска-прапа- 
гандьісцкім аддзяленні слуха- 
чамі распрацоуваюцца тэксты 
лекцый, з  якімі яны потым В Ы -  
ступаюць перад насельніцтвам, 
у вучэбных групах. Слухачы 
аддзялення мастацкага слова і 
харзаграфіі прьімалі удзел у 
канцэртах, а слухачы аддзя

ленняу суддзяу і інструктарау 
па спорту здзяйсняюць су- 
дзейства на агульнауніверсі- 
тзцкіх спаборніцтвах.

Узаемасувязь тэарэтычнай і 
практычнай падрьіхтоукі слу
хачоу факультзта дазваляе ім 
актыуна удзельнічаць у рабоце 
народнага ансамбля «Крыжа- 
чок», студзнцкага тзатра. Арга- 
нізавалі вьістаукі сваіх работ 
фотакарэспандэнты і мастакі- 
афарміцелі. Слухачы школы 
маладога лектара правялі у 
мінульїм годзе канферэнцыю, 
прысвечаную 110-й гадавіне з 
дня нараджэння У. І. Леніна. 
Студэнты, якія займаюцца на 
Ф ГП , накіроуваюцца камітзтам 
камсамола у саставе педагагіч- 
ных атрадау у падшэфныя 
школы і домакірауніцтвьі для 
арганізацьіі гурткоу па розных 
відах творчасці.

Вучэбны працзс у 1979— 1980 
навучальным годзе забяспеч- 
вауся сіламі 60 чалавек прафе- 
сарска-выкладчыцкага саставу 
універсітзта. Запрашаліся лек- 
тары таварыства «Веды», слу
хачы ІПК пры БДУ, работнікі 
мастацтва і культуры.

— Матэрыяльная база фа
культзта задавальняе!

У. Б. ПУЗІКАУ:—  У распара- 
джзнні кіраунікоу аддзяленняу 
для правядзення заняткау зна- 
ходзіцца два магнітафоньї, тры 
прайгравальнікі. Дзканат хіміч- 
нага факультзта заусёды ідзе 
насустрач пры забеспячзнні 
хімрзактьівамі аддзяленняу 
фотакарэспандэнтау і кінаапе- 
ратарау. Кафедра археалогіі

вьідзеліла на часоЕае кары- 
стэнне кінакамеру «Кіеу-16». 
Аддзел забеспячзння часткова 
задавальняе патрабаванні ад
дзялення мастакоу-афарміце- 
ляу.

— Што робіцца па арганіза- 
цьіі набору слухачоу! Якія 
узнікаюць пры гэтым цяжкас-
ці! «У. В. ПУЗІКАУ:— Асноуную
работу па набору праводзяць 
камсамольскія арганізацьй фа- 
культзтау. Аб'яднанне дзєйнас- 
ці дзканата і камітзтау камса
мола ужо дає свае станоучыя 
вьінікі. Калі у 1978-79 наву
чальным годзе на факультзце 
працавала 8 аддзяленняу, на 
якіх займалася 547 чалавек, то 
у мінульїм годзе планавалася 
набраць 700 чалавек на 10 ад
дзяленняу. У вьініку работы, 
праведзенай дзканатам і фа- 
культзцкімі камсамольскімі ар- 
ганізацьіямі, было пададзена 
734 заявы. Пасля правядзення 
субяседаванняу адборачныя. 
камісіі прадставілі на залічзн- 
не спісьі 455 студзнтау універ
сітзта. Разам з перайшоушьімі 
на другі год навучання коль- 
касць слухачоу факультзта 
склала 728 чалавек. Аднак та
кая колькасць слухачоу фа
культзта грамадскіх прафесій 
не адпавядае маштабам уні
версітзта.

Што датычыць цяжкасцей з 
наборам, то яны узнікаюць у 
сувязі са спецьіфікай аддзя
ленняу. Напрыклад, у мінульїм 
годзе на аддзяленне мастацка

га слова не набралі слухачоу, 
якія б спалучалі навьікі кірау- 
ніка з талентам выканауцы. На 
аддзяленні харзаграфіі прыём 
абмежаваны адсутнасцю фор
мы для рэпетыцый.

— Чым абумоулены недахо
пы у рабоце ФГП!

У. С. БАГДАНАУ:— Амаль 
штогод на факультзце мяня- 
юцца кіраунікі аддзяленняу, 
секцый. Кафедрамі несвоеча- 
сова было выканана раслара- 
джэнне рактарата аб выдзялен- 
ні кіраунікоу секцый для шко
лы маладога лектара. Толькі 
пасля неаднаразовых напамі- 
нанняу з боку рэктарата і 
парткома загадчьікі кафедр 
рашьілі пытанне. Але, як пака- 
зала практыка, — фармальна, 
Фактычна не прьіступілі да вы- 
канання абавязкау кіраунікоу 
секцьіі вьікладчьікі М. І. Віш- 
неускі (кафедра марксісцка- 
ленінскай ф іласоф іі прырода- 
знаучых факультэтау), М. А. 
Ермаліцкі (кафедра навуковага 
Камунізму), А. >. Гавура, А. А. 
Кузьмічоу (кафедра палітзка- 
номіі).

Такім чынам, асноуная пра- 
блема заключаецца у тым, каб 
звярнуць увагу дзканатау фа
культэтау і кіраунікоу іншьіх 
падраздзялєнняу універсітзта 
на аказанне усебаковай дапа
могі ФГП у арганізацьіі вучзб- 
нага працзсу. 

Інтзрв’ю правяла 
Н. ЖУКАВА.

НАБУКА АДКРЫВАЕ ТАЯМНІЦЬІ

З НАШАИ ПОШТЫ

(Заканчзнне.
Пачатак на 1-й і 2-й стар.).

ных выстауках у Балгарьіі, Ін- 
дьіі, Маскве, М інску і адзнача- 
ны пяццю залатьімі, сярзбра- 
ньімі і бронзавьімі медалямі. 
Дастойную узнагароду — 
бронзавы медаль атрымала на 
ВДНГ СССР у 1979 годзе парта- 
тыуная аутаматычная метза- 
станцыя, якую распрацавала
група ф із ікау пад кірауніцтвам 
старшага выкладчыка У. А . Чу- 
дакова. Што ж гэта за прыла- 
да, якое яе прызначэнне?

Уявіце сабе невялікі апа
рат, які даволі лёгка змя-
шчаецца нават у рукзаку; акра- 
мя таго, яго можна устанавіць 
у цяжкадаступных месцах і 
пры любых умовах надвор’я. 
Аутаматычная метэастанцыя з 
лічбавьімі вьімяральнікамі гід- 
ралагічнай інфармацьіі і выха- 
дам іх у абсалютных адзінках 
у кодзе ЭВМ служыць для 
вывучэння біясферьі, а такса- 
ма палявой радыёметрьл ат- 
масферных ападкау з мзтай 
аховы і прагназіравання нава- 
кольнага асяроддзя. Станцыя 
вымярае дзевяць параметрау, 
і адразу ж адлюстроувае іх.
Адначасова адбываецца кант- 
роль і запіс у лічбавай форме 
на магнітную стужку.

На кафедры пад кірауніц-

«ДЗЯКУЙ,
У ПЕРАПЫНКУ паміж лек- 

цьіямі калідор нашага факуль
тзта напауняецца шумам і роз- 
нагалоссем. Вось аб нечым 
ажыулена гутараць 'Хуан з 
В'етнама, афганец Хадзі, Ка- 
сім з Йемена. Гэтыя рабяты 
прьіехалі з розных канцоу 
зямлі, а сустрзліся тут, у Мін
ску, і пасябравалі. Дапамагае 
іх зносінам і дружбе руская 
мова, сапрауды міжнародная 
мова. Памятаю той нядауні час, 
калі я не ведау па-руску ні- 
воднага слова. А  зараз я магу 
размауляць, пісаць, чытаць.
І ва усім гэтым, чаго я дасяг- 
нуу сёння, дапамаглі мне са- 
вецкія сябры, студэнты, якія 
займаюцца разам са мной.
З адньїмі я жыву у пакоі ін- 
тзрната, іншьія прыходзяць да 
мяне у госці. Кожнае пытанне,

НА ЗДЬІМКАХ: у лабара- 
торьіі ядзернай оптьікі працуе 
старты навуковы супрацоунік 
В. Еудакімау; праводзіцца рзгу- 
.ліроука праграмы для матзма- 
тычнай апрацоукі фізічнага зк- 
сперыменту; пяцікурснік
фізічнага факультзта А. Ф ё- 
дарау і тзхнік У . Семілєтау 
рыхтуюць вакуумную уста- 
ноуку для атрымання газавых 
сумесей.

Фота М. ДУБОВІКА.

СЯБРЫ!»

твам прафесара У . Р. Барышэу- 
скага, створаны новы навуковы 
напрамак: ядзерная оптыка па- 
лярызаваных асяроддзяу. І, у 
прьіватнасці, распрацаваны но- 
выя метады генерацьіі цвёрда- 
га і гама-выпраменьвання у 
крышталях. Важнасць гзтага на
вуковага напрамку пацвярджа- 
ецца адкрыццём У. Р. Бары- 
шзускага у галіне ядзернай фі- 
зікі «З ’ява ядзернай прзцзсіі 
спіна нейтронаух

Навука раскрывае свае таям- 
ніцьі перад чалавекам. Экспе- 
рыменты, вопыты працягваюц- 
ца. І можна смела уявіць, што 
зараз у адной з лабараторый 
кафедры ядзернай ф ізік і нара- 
джаецца новае адкрыццё...

С. ІВАНОВА.

якое мяне цікавіць, заусёды 
тлумачаць мне рускія рабяты. 
Мы размауляем на розныя тэ
мы. I гэта дапамагае у выву- 
чзнні рускай мовы, расшырае 
мой кругагляд.

Сесія —  асаблівьі перыяд у 
нашым студзнцкім жьіцці. 
А вывучаць даводзіцца скла- 
даныя прадметы: ф іласофію ,
палітзканомію, літаратуру... 
І у такі час заусёды прыемна 
мець верных таварышау. АЛае 
савецкія сябры ніколі не ад- 
мауляюць у дапамозе, растлу- 
мачваюць незразумелае.

Зараз я вучуся на II курсе. 
I у гэтым вялікая заслуга маіх 
савецкіх сяброу.

ХАЛДЗІ НУР, 
студэнт журфака.

ф  13 лістапада 1980 г. ф  «БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» ф  3 стар. #
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ЇОЛЬКІ ФАКТ

С ABET ДРУЖБЫ
ПРАЙДЗІЦЕ ПА АУДЫ ТО - 

РЫЯХ універсітзта і вы міжво- 
лі зробіце кругасветнае пада- 
рожжа, пабываушы на усіх 
кантынентах, больш чым у 80 
краінах! Юнакі і дзяучаты з 
гэтых краін займаюцца у на- 
шым універсітзце. Перад намі 
лю дзі, якія будуць вызначаць 
будучы твар планеты. У іх сі
лах зрабіць вельмі многае, каб 
агонь вайны ніколі не паявіуся 
на нашай планеце.

Ш тогод павялічваецца коль
касць студэнтау розных краін 
свету, якія займаюцца у БДУ 
імя У. І. Леніна. Гзта, зразуме- 
ла, павялічвае аб'ём работы па 
інтзрнацьіянальнаму выхаван- 
ню.

Пэуны вопыт па інтзрнацьія
нальнаму выхаванню ёсць і на 
гістарьічньїм факультзце, на 
якім дзейнічае савет дружбы.

220080 МІНСК-80, УНІВЕРСІ- 
ТЭЦК1 ГАРАДОК, ГЕАГРАФ,!Ч- 
НЫ КОРПУС, п. 14.

ТЗЛЕФОН 22-07-19

Мзта яго —  самае шырокае- 
прыцягненне у грамадска-па- 
літьічнае, навуковае і культур
неє жыццё факультэта за- 
межных студэнтау.

Ці апраудвае сваю гучную 
назву савет дружбы? А вы сха- 
дзіце на гістарьічньї факультзт 
і спытайце аб інтзррабоце у 
нашых студэнтау самі. Дадам 
толькі, што за 2 гады праве- 
дзена 18 факультзцкіх мера- 
прыемствау з удзелам за- 
межных студэнтау.

2 снежня 1980 года у інтзр- 
наце № 1 у 20 гадзін у пакоі 
інтзрнацьіянальнай дружбы ад- 
будзецца чарговае пасяджзн- 
не савета дружбы. Прыходзь- 
це! Убачыце савет дружбы за. 
работай.

І. ВЕЛІЧАНСКІ,
нзмеснік сакратара камітзта 

камсамола гістарьічнага 
факультэта.

ІІЧІІІІІШІІІІІІІІШІШШШШМІІІІІІІШ

Рздактар 
В. П. ВАРАБ'ЁУ
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ДЗМ1ТРЫЙ НОВІКАУ

дождж
Прысвячаецца Яугеніі 
Янішчьщ

Мусіць, яно так і трэба: 
Сёння у зарнічньї час 
З шэрага жбана неба 
Вьіліуся сіні квас.
Водар цадзіуся густа.
Долу пітво цякло.
Прагна раскрыушы вусны, 
Поле яго піло.
Гай падстауляу далоні,
А за яго спіной 
Радаваліся гоні 
Слодычы незямной.
Пара вілася пенна...
Лаяуся дзед Фама:
«Зноу замачыу мне сена, 
Каб на яго чума!»

Ржышчам ащацінілася пожня. 
Сенажаць гарбаціцца стагамі. 
На пагорку прьімасціуся

дожджык, 
Звесіушьіся доугім і нагамі. 
Жоуценню запэцканы канавы 
Ля дарог, забітьіх граззю

клейкай. 
На узлеску клён, як цвік

іржавьі,
Утыкнууся у лубін-самасейку. 
Сінія азёры спахмурнелі. 
Вьігнуліся хвалі абаранкам.
І па днях, што соицам

адзБ Інєл і, 
Плачуць ж уравы  халодным

ранкам.
Плачуць так, што боль

у хмары б'ецца. 
Жаляцца у засмучаную

просінь. 
І шчьіміць да дрыжыкау пад

сэрцам:
Восень... Восень...

ЗАЖЫИК1
Ловіць ранак ружовым волакам 
Зоркі-рьібьі у нябеснай вадзе. . 
З-за кудлатасці шэрых воблакау 
Прамяністае сонца ідзе.
Разганяе туманы белыя.
П'є духмяністую расу.
На зялёных лугах высцельвае 
Залатых валасоу красу.
Неба сонцу сягоння цеснае.
На зямлга цеплыня цячэ. 
Камбайнёры гамоняць весела:
«З сонцам будзе касіць ямчзй».
Важкасць ёсць у пракосе спробным! 
Зерня у  бункеры —  цераз край! 
Будзе, будзе на сонца падобны 
Хлеба першага каравай!

Сад спавітьі ціхай ноччу, 
Быццам коудраю дзіця.
Ябльїкі глядзяць, як вочы, 
3-пад зялёных вейк лісця.
У чаромсе ля павеці — 
Камарыны тонкі плач.
Як старыя дзверы у клеці, 
Дзесьці у полі скрыпнуу драч.
На малінніку кудлатым — 
Пара, быццам сырадой,
Bee скошанаю мятай 
І гаркавай лебядой.
А д дрьіготкіх пахау п'яны, 
Вісне месяц на суку...
Спора цягне скрозь туманы 
Жнівень верасню руку...

Асенні шэры дзень, як
дрэнны сон, 

Пячаткі суму ставіць на асінах. 
I карканне абрыдлае варон 
Заблыталася у голых

вершалінах.

Ад вільгаці сасоннік стау с і в ь і . 
Палєткі лістапад дажджом

заслініу. 
За што ж цалуюць неба

арабіньї
Нязлічанасцю вуснау агнявых?..

САТЫРЫЧНЫМ ПЯРОМ

ЛЫЖКА ДЗЁГЦЮ
У СТУДЭНЦК1М ЦАРСТВЕ 

стаяла хатка. Ды не адна. 
Ажно цэлых восем! І стаялі 
яны не на курыных нагах, а на 
магутных падмурках. І называ
л с я  яны інтзрнатамі. А  жьілі 
у іх студэнты —  народ вясёлы. 
Жьілі — не сумавалі. Адны 
хадзілі на лекцьіі, другія піль- 
навалі інтзрнатаускі спакой, 
трзція уладкоувалі асабістае 
жыццё —  сустракаліся з выдат- 
ніцамі вучобы ці чакалі ля 
акенца якога-небудзь прынца 
заморскага. Чацвёртыя проста 
адпачьівалі, аглушаючы павер- 
хі стзрзафанічньїм свістам. Не 
баяліся студэнты нікога. Нават 
сесію перамагалі. Ды яшчэ як!

Адным словам, жьілі добра. 
Радаваліся усям у: сонейку,
дажджу і... стьіпендьіі. Было б 
ладна і выдатна зусім , калі б 
не паявіуся у бугалтзрьіі 
даужэзны спіс асоб, якія 
не заплацілі за сваё утуль-

нае інтзрнатаускае жыллё. 
І зрабілі яны тэта не таму, 
што больш падабаецца ім 
жыць за 40 рублёу у месяц на 
кватэры, а здаецца, зусім  з ін- 
шай прычыны. Здагадаліся? 
Так, няма у іх сумлення. Не 
хапає яго нават на такую дро- 
бязь, як 2 рублі 10 капеек. Не 
жадаюць плаціць, і усё. Ты- 
дзень не жадаюць, семестр, 
нават год.

1 самае непрыемнае тое, што 
адбываецца тэта не у казцы, 
а у жьіцці. Спіс гэты —  факт, 
дакумент. Ён рзальнасць. Толь
кі за адзін семестр мінулага 
навучальнага года з 6 тысяч 
студэнтау, якія жьілі у васьмі 
інтзрнатах універсітзта, 420 не 
пажадалі заплаціць грошы. 
Уяуляеце? А калі не уяуляеце, 
то займіцеся арыфметыкай. 
Вы убачыце, што атрьімліваец- 
ца вельмі «круглая» лічба.

Па колькасці неплацельшчы-

кау лідзрамі з'яуляюцца фі- 
зічньї факультзт, механіка-ма- 
тэматычны і факультзт пры- 
кладной матзматьїкі. А  у аса- 
бістьім першынстве цвёрда лі- 
дзіруюць студэнты ф ізфака 
А. Шыркоу і В. Васілька, сту- 
дзнтка гістарьічнага факультэ
та ТІ. Гужава. Цікава, што пе
реважная колькасць парушаль- 
н ікау— пяцікурснікі. Прауда, 
другакурснік філалагічнага ф а
культэта К. Ш кленік здзів іу 
усіх. Год назад яму было 
прадастаулена месца у інтзрна- 
це, а ён... нават не ведау аб 
гэтым. Дзіуна! Але хопіць пра 
гэты спіс.

...У  студзнцкім царстве —
восем хатак. І жыве у ім на
род жыццярадасны, няурымс- 
лівьі. Нават не прыкмячае
«лыжку дзёгцю» даужнікоу.
А шкада, вельмі шкада...

С. ЛЫСКАВЕЦ.

ЛІЛІЯ МАТУСЕВІЧ

СЫИУ РУСЛАНУ

Фотаэцю д М. Дубовіка.

Сын кранае гітарньїя струны — 
Bee цнотаю модны матыу.
І я чую фальцэт яго юны,
Дзе каханне, як снежны

матыль.
І матыль той лунає над поуняй, 
У сэрцы сына уздымаючы шал. 
Ён, як мара, жыццё сына

поуніць); 
Без яе зледзянее душа.

Мо любві зямной белыя крылы 
У Новы год нясе ёлю краса? 
А мо пальмам на вокнах

застылых,
Як і струнам, агонь выкрасаць? 
Той агеньчык займаецца

у сэрцы, 
Снег яна з матыля абтрасе. 
Прадчуванне пяшчоты ліецца, 
Ды прачнецца матыль у расе.

БЕЛАЯ РУСЬ Зіма грыйшле...

Разбудзі, сонца, у гнёздах 
Птушак на белых таполях, 
Асвяці на барознах 
Цвет бульбянога поля.

Повісь белых туманау 
Здує ветрьїк-гармонік — 
Нам адкрыецца раннем 
Вострау белых рамонкау.

Гляне у белы бярззнік 
Промень цёплы, празрысты, 
І бярозкі гарэзна 
Затанцуюць на выспах.

Над вадой белы бусел 
Распасцёр свае крылы, 
Белы птах Белай Русі — 
Крылы рзкі бялілі.

Сонца ліла свет новы,
На душы стала бела,
Ды у садзе вясновым —  
Маё сэрца замлела.

А  зімой у Белай Русі —  
Заінелае ранне,
Белым дрэвам дзіулю ся, 
Жыву шчодрым каханнем.


