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Н А  М 1 Т Ы Н Г У
афгана-савецкай дружбы, пры- 
свечаным 3-й гадавіне Афгак- 
скай красаєіцкай рэвалиэцьн, 
вьістушлі празідант етудэкцка- 
га зямпяцтва брацкай краіньї 
Ахтарголь Ж адран, намеснік 
сакратара камітата камсамола 
універсітзта па штэркацыяналь- 
кай рабоце Л. Гайдукевїч, сту- 
дэнт 2-га курса гістарьічнага фа- 
культэта В. Ш адурскі і їншьія. 
Прьіеутнічапі прадстаунікі зям- 
ляцтвау ГДР і В'єтнаме. Да бю
ста У . І. Леніна бьігі ускпадзе- 
ны Ж Ы Е Ы Я  кветкі.

А . ЦВЯХ.

АБ ПЕРСПЕКТИВАХ
развіцця геаграфічнай навукі 
ішла гаворкэ на сустрэчы вы- 
пускнікоу сярадніх шксл і 
школ працоунай моладзі з вы- 
кладчьїкамі і супрацоукікамі 
геафака, якая адбылася на 
факультаце у дзень адкрытых 
дзвярай. ґасцямі студантау 
сталі школьнікі Мінска, Бары- 
сава, Ждановічау, Калодзі- 
шчау, Стаубцоу і іншьіх гара- 
доу і пасёлкау Мінскага раёка. 
З факультетам іх пазнаёмш! 
намеснік дакана Р. А. Жмой- 
дзяк, прафесар В. Ф. Якушка, 
дацэнты Г. Я. Рылюк, І. і. Гіі- 
рожнік, Г. С. Смалякоу, М. А. 
Мялешка. На сустрэчы прысут- 
нічала бопьш чым 100 чалавєк.

Л. МАР'ІНА.

З  ВЕТЭРАНАМ ВАЙНЫ
Канстанцінам Апяксзндравічам 
Груздзевым, аутарам вядомых 
кніг «Салдаты партызанскага 
фронту», «У гады суровых в ьі- 
прабаванняу» і бьільїмі партьі- 
занамі венграмі Шандарам 
Надзь і Фрэндам Малдавані су- 
страліся студэнты факультата 
журналістьїкі. Баявыя тавары- 
шы усхвалявана расказвалі аб 
гераічньїм парть’занскім жьщці.

Т. МАЗЕЦ.

А Д Б Ы У С Я  С Е М І Н А Р
Мінскага абкома прафсаюзз 
работнікау асветы, вышэйшай 
школы і навучальных устаноу 
па пытанню паляпшэння гра- 
мадскага харчавання студан
тау ВНУ г. Мінска. Вьіступілі: 
санітарньї урач гарадской СЭС  
Л. А. Шкляр, інжьінер-тахнолаг 
управления грамадскага хар- 
чаванкя Мінгарвьїканкома
В. М. Нячаева, загадчык жып- 
лёва-бытавога аддзела Мінска
га абкома прафсаюза I. Р. Тка- 
чэнка. Аб стане грамадскага 
харчавання ва універсітаце рас- 
казау намеснік старшині праф- 
кома В. А. Бяляеу.

Б. ВАЛЯНЦІНАУ.

ПРАШУ СЛОВА

У. Аджаеу, сакратар 
камітзта камсамола фіз- 
фака:

—  3 прыходам перша- 
майскага свята наступає 
цудоуная студэнцкая па
ра —  сесія. Няхай яна 
будзе добрай для усіх 
студантау і асабліва для 
тых, хто развітваецца з 
універсітатам, для каго 
яна апошняя. Запоуняц- 
ц,а радкі залікоукі, але

ЛЕРШАМАЙСКІЯ  ПАЖАДАННІ
наперадзе яшчэ не адзін 
экзамен, не адзін залік 
на шляху станаулення. 
Творчага пошуку, неспа- 
кою і поспехау, выпуск- 
нік-81 \

Л. Берднік, студэнтка 
III курса факультэта жур- 
налістьікі:

—  Наш факультэт па 
праву можна назваць ін- 
тэрнацыянальным, бо ву- 
чацца тут студэнты з

трьіццаці краін свету. Ад 
шчырага сэрц,а хочацца 
павіншаваць замежных 
студэнтау з М іжнарод- 
ным днём салідарнасці 
працоуных. Хутчэй ава- 
лодвайце навукамі, сяб- 
ры, бо на радзіме чака- 
юць вашых сіл і ведау 
для стзаральнай працы.

В. Шхіньян, старшы вы- 
кладчык кафедры фізіч- 
нага выхавання і спор
ту:

—  Хочацца пажадаць 
студэнтам быць такім і ж 
мзтанакіраваньїмі, моц- 
ным! духам, цвйрдьімі 
характарам, як выкладчы- 
кі; а выкладчыкам — 
такімі ж вясёлым!, жыц- 
цярадасньїмі, бадзёрым!, 
як студэнты.

А. Шыбут, начальній 
штаба працоуных спрау 
камітзта камсамола БД У:

—  Штаб працоуных 
спрау камітзта камсамо

ла далучаецца да перша- 
майскіх віншаванняу і ад 
усёй душы прапаноувае 
тым, хто ужо быу бай- 
цом СБА, пабыць ім яшчэ 
раз. Каму тэта пакуль 
што не удавалася —  не 
хвалявацца, што едзе 
упершыню. Мы можам 
гарантаваць —  пажадае- 
це паехаць і у наступнае 
лета. Сонечных дзён 
вам, сябры!

Л РАЛ Е ТА РЫ 1 У с і х  к р а ї н , я д н а й ц е с я ;
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БЕЛАРУСКАГА ОРДЗНА ПРАЦОУНАГА НЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЗТА ІМЯ У . !. ЛЕНІНА

С В Я Т А  М І Р У  
I Д  Р  У  Ж  Б  Ы
Усё прагрзсіунае чала- 

вецтва зямлі адзначае свята 
людзей працы — Першае 
мая. У калонах дэманстран- 
тау, на мітингах і сходах па
нує прыузнятая, святочная 
атмасфера, а баявы заклік 
«Пралетарьіі усіх краін, яд
найцеся!» адгукаецца у сэр- 
цы кожнага, каму дарагая 
справа міру і дружбы, хто 
жадає жьіць шчасліва і ра- 
дасна, бачыць яснає сонца і 
блакітнае неба.

Свята Першамая збярэ пад 
свае сцягі людзей розных 
краін і нацыянальнасцей, лю
дзей рознага узросту і прафе- 
сій, бо сёння, як ніколі ра
ней, патрэбны стойкасць і 
згуртаванасць, каб даць ра- 
шучы адпор сілам імперьія- 
лізму і рзакцьіі, чорным зда- 
ням вайны, што пнуцца за- 
махнуцца на жыццё кожнага 
з нас атамнай бомбай. Людзі 
зямлі гавораць: «Не — вай- 
не!», «Няхай заужды будзе 
сонца!». І у першых шарзнгах 
шматмільенньїу барацьбітоу 
за мір будуць крочыць са- 
вецкія людзі, стваральнікі са- 
мага прагрзсіунага грамад
скага .раду — камунізму.

Для нас, студэнтау і супра- 
цоунікау БДУ імя У. І. Лені
на, сёлетняе свята — гзта 
Першамай XXVI з’езда КПСС 
і XXIX з ’езда Кампартьіі Бе- 
ларусі, Першамай стартава- 
га года адзінаццатай пяцігод- 
кі, Першамай юбілею родна- 
га універсітзта. Вось чаму єн 
з’яуляецца своеасаблівьім і 
дарагім, вось чаму єн такі 
светлы і радасны.

Нам ёсць чым ганарыцца, 
ёсць чаму радавацца. XXVI 
з’езд роднай Камуністьічнай 
партьіі адкрыу перад кожным 
савецкім чалавекам светлыя 
шляхі мірнай, стваральнай 
працы. Не апошняя роля у 
зканамічньїм і сацыяльным 
развіцці краіньї адводзіцца 
савецкім вучоным, работні- 
кам вышэйшых навучальных 
устаноу, слаунай студзнцкай 
моладзі. Гзта абавязвае кож
нага з нас аддаваць гарачы- 
ню сваіх палымяных сзрцау, 
уменне, талєнт і веды агуль- 
най справе -— далейшаму ро- 
сквіту роднай Айчыны.

У час дзманстрацьіі мы 
будзем рапартаваць мудрай 
партьіі Леніна пра плён на- 
шых велічньїх спрау, аб на
їдай рашучасці і далей кро
чыць дарогай у светлую краі- 
ну ведау. Транспаранты і ло- 
зунгі раскажуць пра вучобу 
і адпачынак, пра навуковую і 
грамадска-палітьічную дзей- 
насць, пра той важкі уклад, 
што зрабіу універсітзт у 
агульную скарбонку савецкай 
навукі.

— НЯХАИ Ж Ы В Е 1 МАЯ 
— ДЗЕН Ь МІЖНАРОДНАИ 
САЛІДАРНАСЦІ ПРАЦОУ
НЫХ У БА РА Ц ЬБЕ СУ
ПРАЦЬ 1МПЕРЫЯЛ13МУ, 
ЗА  МІР, ДЭМАКРАТЫЮ  І 
САЦЫЯЛ13М!

Са святам, паважаныя та- 
варышы!

ПАРТКОМ  
РЭКТАРАТ  
МЯСЦКОМ 

КАМ1ТЭТ КАМСАМОЛА  
ПРАФКОМ



•  НДІ ПФП — 10 год  ф ф З НАШЛИ ПОШТЫ Ф

В Е Ч А Р  Д Р У Ж ЫНАТХНЯЮЧЫЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ
НАВУКОВА - ДАСЛЕД- 

Ч Ы  1НСТЫТУТ прикладных 
фізічньїх праблем арганізава- 
ны у красавіку 1971 года на 
базе праблемнай лабарато- 
рьіі пауправадніковай тахнікі, 
навукова-даследчых лабара- 
торый ядзернай фізікі і фі- 
зічнай злектронікі, а таксама 
навукова-даследчых груп роз
ных кафедр Белдзяржуні- 
версітзта імя У. І. Леніна.

Тэматыка навуковых да
следаванняу інстьітута з мо- 
манту яго арганізацьіі і да 
гэтага часу цесна звязана з 
асноуньїмі спецьіяльнасцямі і 
галінамі ведау, па якіх фізіч- 
ны і радьіефізічньї факуль- 
тэты БДУ імя У. І. Леніна 
здзяйсняюць падрыхтоуку 
кадрау для народнай гаспа- 
даркі краіньї.

ІКаля вытокау зарадЖзння 
і развіцця асноуных напрам- 
кау навуковых даследаванняу 
інстьітута стаялі вядомыя са- 
вецкія вучоныя. акадзмік АН 
БССР А. Н. Сеучанка і ака
дзмік АН БССР Л. У. Ва- 
ладзько.

Пры стварзнні інстьітута у 
якасці асноуных бьілі зацвер- 
дшаны напрамкі навуковых 
даследаванняу у галінах фі- 
зічнай оптьікі, спектраскапіі 
і люмінесцзнцьіі, фізікі пау- 
праваднікоу, радьшфізікі і 
электроннага прыладабуда- 
вання.

За дзесяцігадовьі перыяд 
свайго існавання НДІ ПФП 
імя А. Н. Сеучанкі дабіуся 
значных вьінікау. Аб гэтым, 
у прьіватнасці, гаворыць і 
той факт, што па вьініках са- 
цьіялістьічнага спаборніцтва 
за 1980 год інстьітуту пры- 
судшаны пераходны Чырво- 
ны сцяг і першае месца 
Мінвуза СССР і ЦК праф- 
саюза работнікау асветьт, вы- 
шэйшай школы і навуковых 
устаноу. Гзта, безумоуна, 
важная перамога калектыву, 
якая падводзіць вьінік дзеся- 
цігадоваму перыяду яго іс
навання.

Відавочньї рост навуковай 
кваліфікацьті — інтзлекту- 
альнага патэнцыялу інстьіту- 
та. Колькасць супрацоунікау 
інстьітута з вучонай ступен- 
ню за дзесятую пяцігодку 
узрасла у 1,5 раза і дасяг- 
нула 77 чалавек. Фактычна 
кожны трзці навуковы су- 
працоунік інстьітута (або 
кожны дзесяты з агульнай 
колькасці) — са ступенню! 
Гэта нядрэнны рззультат, 
хаця у пьітанні аб падрых- 
тоуцы кадрау вышэйшай ква- 
ліфікацьіі ад інстьітута чака- 
ецца большае. Гзта у пер
шую чаргу датычыцца пад- 
рьіхтоукі дактароу навук.

Істотна палепшьшіся ас- 
ноуныя паказчьші навукова-

даследчай дзейнасці інстьіту- 
та. Аб’ём дзяржбюджэтных і 
гасдагаворных НДР у 1980 
годзе склау 4 мільеньї руб- 
лёу; у параунанні з 1976 го
дам ён узрос у 1,5 раза. За 
гэты перыяд адносная коль
касць важнейшых тзм дасяг- 
нула 100 працзнтау па 
дзяржбюдшэтнай тэматыцы. і 
павялічьілася з ЗО працзнтау 
да 70 па гасдагаворнай тэма
тыцы.

Зараз інстьітут у каапера- 
цьіі з многімі арганізацьіямі 
краіньї вядзе работы па ра- 
шзнню 8 буйных агульнаса- 
юзных і рзспубліканскіх ком
плексных праграм. Гзтьімі 
праграмамі ахопліваецца цз- 
лы шэраг ключавых праблем 
эксперыментальнай фізікі, 
мікразлектронікі, навуковага 
пры ладабудавання.

Дасягнуты дастаткова вы- 
сокі узровень канцзнтрацьіі 
сіл і сродкау на важных на- 
прамках развіцця навукі і 
тзхнікі. Іменна таму патрзб- 
на чакаць ад калектыву ін- 
стытута больш істотньїх наву
ковых рззультатау.

Заслугоувае адабрзння 
дзейнасць інстьітута па пуб- 
лікацьіях навуковых прац 
супрацоунікау. Колькасць 
публікацьій за апошнія чаты- 
ры гады (з 1976 года) вы- 
расла больш чым у 2 разы, 
ад 208 да 440. З іх істотная 
частка (прыкладна ЗО пра
цзнтау) прац прадстаулена у 
міжнародньїх і усесаюзных 
навукова-тзхнічньїх часопі- 
сах.

У калектыве інстьітута, 
асабліва сярод вядучых су
працоунікау — загадчыкау 
аддзелау і лабараторый ■— 
вядзецца мзтанакіраваная 
работа па выданню фунда
ментальных навуковых прац 
у выглядзе манаграфій, пад- 
ручнікау, вучэбных дапа- 
можнікау. Зараз у активе 
інстьітута ёсць 14 апублікава- 
ных манаграфій і вучэбных 
дапаможнікау (з іх 7 — у 
1980 годзе).

Пастаянна паляпшаецца 
вьінаходніцкая дзейнасць: у
1980 годзе інстьітут атры- 

мау 137 аутарскіх пасведчан- 
няу і станоучых рашзнняу, 
было пададзена 155 заяу на 
вьінаходніцтвьі. У 1980 го
дзе упершыню атрыманы па
тент'ЗША.

Новы аспект сённяшняй 
работы інстьітута — у паяу- 
ленні даследаванняу і рас- 
працовак, накіраваньїх на 

' укараненне рззультатау НДР 
непасрэдна У прамысловасць.

Да катзгорьіі гэтых работ 
належыць у першую чаргу 
аднесці распрацаваны аддзе- 
лам спектраскапіі і люміне-

сцзнцьіі новы тзхналагічньї 
працэс атрымання цеплаіза- 
ляцыйных матэрыялау з ад- 
ходау нафтавай прамысло- 
васці.

У якасці станоучага аспек
ту неабходна адзначыць іс- 
тотны рост зканамічнай 
зфектьіунасці работы інстьі- 
тута. У 1979 годзе зканаміч- 
ны эфект дасягнуу значных 
размерау — 8 мшьёнау руб- 
лёу, што у 8 разоу перавы- 
шае гэты паказчык у 1976 
годзе.

Нармальна развіваюцца 
традыцыйныя формы сувязі 
інстьітута з кафедрамі уні- 
версітзта: сумесна з прафе- 
сарска-вьікладчьіцкім са- 
ставам выконваецца асноу- 
ны аб’ём навуковых даследа
ванняу па дзяржбюджзтнай 
тэматыцы; супрацоунікі ін- 
стытута чытаюць лекцьіі, вя- 
дуць практычныя заняткі, кі- 
руюць дьіпломньїмі і курса- 
вьгмі работамі.

Важны бок дзейнасці ін- 
стытута заключаецца у арга- 
нізацьіі навукова-даследчай 
работы студзнтау, што з ’яу- 
ляецца адной з важнейшых 
умоу паляпшэння падрыхтоу- 
кі маладых спецьіялістау, 
павышэння іх кваліфікацьіі.
З першых дзён свайго існа
вання інститут стау базай 
для студзнцкай НДР. Штогод 
у навукова-даследчай рабо- 
це па дзяржбюджзтнай і гас
дагаворнай тэматыцы пры- 
мае удзел звьіш 300 студзн
тау фізічнага, радьшфізічна- 
га, біялагічнага, хімічнага і 
механіка-матзматьічнага фа- 
культзтау БДУ імя У. І. Ле
ніна.

Адзначаючы у цэлым ста- 
ноучыя аспекты работы ін- 
стытута у гэтым напрамку, 
трзба падкрзсліць настой- 
лівую неабходнасць удас- 
каналення форм сувязі лаба
раторый інстьітута з кафед
рамі універсітзта. Эфектыу- 
нага узаемадзеяння можна 
дасягнуць толькі на аснове 
двухбаковай зацікаУленасці і 
намаганняу дзканау, кафедр, 
аддзелау і лабараторый.

Такім чынам, у наяунасці 
пэуныя поспехі дзейнасці ін- 
стытута і яго магчьімасці, 
якія узраслі. Справа у тьім, 
каб, абапіраючьіся на навуко
вы патэнцыял, які ёсць, ра- 
цыянальна вызначыць перс
пективы далейшага развіцця, 
выпрацаваць і няухільна вы- 
конваць праграму работ па 
рзалізацьіі гэтых перспек- 
тыу.

А. ЧАРНЯУСКІ, 
дырэктар інстьітута пры

кладных фізічньїх праблем 
імя А. Н. Сеучанкі.

Н ЯДАУНА у галоуным кор
пусе БДУ імя У. І. Леніна адбыу- 
ся вечар, прысвечаны 35-год- 
дзю з дня заваявання сірьій- 
скім народам незалежнасці, 
вызвалення краіньї ад француз- 
скіх захопнікау.

Кожны год сірьійцьі адзнача- 
юць сваё нацыянальнае свята.

У  гэтым годзе урачыстае пася- 
джэнне адкрыу студэнт меды- 
цынскага інстьітута Сухель Жа-

зар.
А д  імя студзнтау арабскіх 

краін з прьівітальньїм словам 
вьіступіу студэнт факультэта 
журналістьікі М ухамед Альван 
Хасуна. На вечар прьійшлі па- 
віншаваць сваіх сяброу з Сі- 
рьіі студэнты мінскіх вышэйшых 
навучальных устаноу, а такса
ма госці з Гродна і Ліпецка.

МУХАМЕД Ю СЭФ  ХУСЕІН, 
студэнт 1-га курса журфака.

ф  НАШЫ ЮБ1ЛЯРЫ ф

«ХАЧУ БЫЦЬ ЧАЛАВЕЧНЫМ...»
Ёсць лю дзі, з якімі нават 

пры першай сустрэчы адчува- 
еш нейкую незвычайную цеп- 
лыню душы, непасрздную ча- 
лавечую шчырасць. Іменна 
да такіх з упзуненасцю адно- 
сіш прафесара А . А . Лойку, 
выкладчыка кафедры беларус- 
кай літаратурьі філалагічнага 
факультета. Чалавека знергіч- 
нага, бадзёрага. З той раніцьі, 
калі А . А . Лойка упершыню 
увайшоу у аудыторыю ужо не 
як студэнт, а як выкладчык, 
жыццё перагарнула не адну 
сваю старонку. І размову мож
на пачынаць з навуковай пра- 
цы, з паэтычных зборнікау або 
выкладчыцкай работы. Аднак, 
несумненна, ён пачынае з рас- 
каза аб «Узлёце» —  універсі- 
тзцкім літаб’яднанні. «Узлётам» 
ён ганарыцца, аб ім можа га- 
варыць бясконца. Нараджэн- 
нем літаб'яднання універсітзт 
абавязаны Алегу Антона-
вічу. Да 1964 года у БДУ існа- 
вау толькі творчы літаратурньї 
гурток. Але гурток заставауся 
гуртком. А  патрэбна было рас- 
шыраць яго рамкі. Так паяуля- 
ецца «Узлёт», стаушы сапрау- 
ды своеасаблівай узлётнай «па- 
ласой» на шьірокі шлях у літе
ратуру для многіх вядомых
сёння пазтау і пісьменнікау. 
Сярод выхаванцау Лойкі —  
Яугенія Янішчьіц, Генадзь Паш- 
коу —  лаурэаты прзміі Ленін- 
скага камсамола Беларусі; Ю р
ка Голуб, Алесь Разанау, Сяр- 
гей Законнікау і іншьія. Кожны 
на сваім рахунку має ужо не 
адзін зборнік. Алесь Ж ук 
за свае празаічньїя тво-
ры атрымау званне лаурзата
прзміґ Ленінскага камсамола 
Беларусі.

Узаемаадносіньї з маладьімі 
—  тое, чым жыве, працуе тэты 
неспакойны чалавек. Нягледзя- 
чы на 50-гадовы узрост, ён так 
па-юнацку бадзёра бярэцца за 
кожнае пачынанне, што толькі 
можна здзіуляцца. «Яны узба- 
гачаюць мяне, гэтыя хлопцы і 
дзяучаты. Сам пачынаеш гля- 
дзець па-новаму на многія 
з'явы жыцця, адчуваеш яго 
тэмп, шырэй глядзіш навокал. 
Калектыу «Узлёту» —  жывы 
матэрыял, які патрэбна паста

янна асэнсоуваць»,— зауважае 
мой субяседнік.

А лег Антонавіч заусёды тон
ка адчувае паэтычную нотку у 
душы студзнтау (а іх нямала), 
якія прыходзяць да яго, часам 
з наіуньїм пытаннем: ці змагу 
я стаць паэтам? I тут галоунае 
не параніць чалавека жорсткім 
«не». Такога ад Алега Антона- 
віча не пачуш. Галоунае, не ад- 
штурхнуць ад літаратурьі, не 
абарваць цягу да яе. Паэтам, 
можа, і не стане, але ж будзе 
цудоуным выкладчыкам, нас- 
таунікам у школе або літара- 
туразнауцай. У  друку вьійшлі 
тры зборнікі «узлётауцау». 
Апошні, «Вёсны», у 1977 годзе. 
Ён яшчэ раз сведчыць аб пас- 
таянным творчым пошуку у 
літаб'яднанні. А  у тым, што 
адзін з «узлётауцау», М. Губер- 
натарау, к іруе л ітаб ’яднаннем 
«Крокі» пры Гродзенскім уні- 
версітзце, ёсць свая пераем- 
насць.

А . А . Лойка плённа працуе 
на паэтычнай ніве. Сутнасць не 
у колькасці зборнікау (хаця іх 
хапає), а у іх мастацкай знач- 
насці. У  кожным— блізкае, да- 
рагое. Асабліва у апошнім, 
«Лініі жыцця». Вьінік разваг, 
падарожжау. Ездзіць ён многа. 
Нястомны прапагандыст бела- 
рускай літаратурьі выступау у 
многіх ВНУ краіньї, у Варшау- 
скім, Іенскім універсітзтах. А 
калі хто не пабывау на лекцыях 
у прафесара Лойкі, той многае 
страціу. Тут не дазволіш сабе 
займацца нечым непатрзб- 
ным, нават чытаць цікавую кні- 
гу. Нягледзячы на гады прак- 
тьікі, да кожнай лекцьіі ён рых- 
туецца з адказнасцю. Нездар- 
ма адным з самых прыемных 
дней А . А . Лойка называе 
дзень, калі лекцыя удаецца.

«Душа святкує». У  адным са 
сваіх вершау паэт пісау: «Па- 
між душау лю дскіх ідучьі — 
расхвалёваных, самых розных, 
падбіраю да кожнай ключы...» I 
хай не даволі часта бываюць 
адкрьіцці, але галоунае, што 
яны ёсць і абавязкова будуць 
яшчэ. Бо такім лю дзям , як 
А. А . Лойка, немагчыма не ве- 
рыць.

М. ЛАХВІЧ.

#  ВУЧОБА — ГАЛОУНАЯ ПРАЦА СТУДЭНТА ф

Лекцыю па неарганічнай хімії нытае дацэнт Гапіна Ігнацьеуна ВАСІЛЬЕВА. Уважліва слухаюць яе 
першакурснікі вытворчага патоку. Фота В. ШАЧАКА.

ф 1 стар, ф «БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЗТ» ф 30 красавіка 1981 г. ф.



Марына ЧУМАКОВА — ленінская стыпендыятка ФПМ.
Фота В. ШАЧАКА.

ГАЗЕТА ВЫСТУП іЛА

«СЛОН У... ДАМКАХ»
12 сакавіка 1981 года у газеце 

скага «Слон у... дамках». У їм 
вядзення агульнауніверсітзцкага 
атрымала адказ в. а. загадчыка 
спорту С. Макарзвіча:

«На выступление газеты ад 
12 лістапада г. г. паведамляем 
наступнае: пытанне аб шашач- 
ным турнірьі вырашалася на 
пасяджзнні судзейскай калегіі 
у  прьісутнасці усіх прадстауні- 
коу факультэтау. Палажэнне аб 
термінах правядзення спабор
ніцтвау і яго удзельніках гло
жа быць зменена са згоды га- 
лоунай судзейскай калегіі. 
Ш ляхам галасавання любы з 
пунктау палажэння можна змя- 
ніць, прычым гэта не парушае 
спартыунай зтьїкі. Галоуны суд- 
дзя спаборніцтвау таварыш 
М. Г. Рафальскі унёс праект 
змен аб прадстауніцтве каманд 
на агульнае разгледжанне, і ён 
быу прыняты большасцю гала- 
соу. Спрзчкі, якія узніклі у час 
спаборніцтвау, можна растлу- 
мачыць не зусім  дакладным 
палажэннем аб правядзенні 
спартакіядьі.

Кафедра фізвьіхавання і 
спорту, спартыуны клуб ,___ве

П а  формуле р а д а с ц і
К АЛІ НА Х ІМ Ф А К У  вас 

сустракае велізарньї, ро
стам у некалькі лесвіч- 

ных пралётау. Дон Кіхот; калі 
у вестьібюлі гістарьічнага фа- 
культэта вы бачыце магістрау 
сярздніх стагоддзяу, апрану- 
тых у мантьіі; калі у ЭВМ-эта- 
жы (не блытаць з Зрм ітажам) 
ФПМ  спыняецеся перад вядо- 
май групай Лаакаона, апутанай 
змяёй-перфастужкай; калі ф ізі- 
кі ашаламляюць мушкецерскі- 
мі манерамі і лозунгам «Даёш 
5 год навучання —  за 3 гады», 
а дзверы дэканата мехмата 
становяцца уваходам у рай — 
вы, зразумела, здагадаецеся, 
што трапілі на Дні факультэ
тау, свята, якое ва універсітз- 
це стала традыцыйным.

Чакаюць Дні першакурснікі, 
бо цэнтральнай падзеяй стано- 
віцца, як правіла, пасвячэнне у 
студэнты. Да свята рыхтуюцца 
дэканы, бо амаль кожны з іх 
лічьіць справай гонару асабі- 
стае выступление з урачыстай 
прамовай. Ну, а пра турботы і 
клопаты аргкамітзта —  леген
ды ходзяць.

Сапрауды, амаль адразу 
пасля вераснёускай «бульбы» 
паяуляецца на хімфаку аб’ява з 
запрашзннем усіх , хто має жа- 
данне і здольнасці, прыняць 
удзел у падрыхтоуцы факуль- 
тзцкага свята. Потым прахо- 
дзіць даволі працяглы перыяд 
напісання сцэнарыяу, з якіх 
адбіраецца лепшы. А  вось ф і- 
зікі ствараюць сцэнарый ка- 
лектыуна: кожны піша асоб- 
ную частку. Як прыдумваюць 
свае вьіступленні астатнія? 
Па-рознаму. Мата ва усіх адзі- 
ная: правесці свята цікава, не- 
пауторна, па-студзНцку весе
ла.

Традыцыйныя Дні увабралі у 
сябе факультзцкія навуковыя 
канферзнцьіі, зкскурсіі буду- 
чых абітурьіентау у рамках 
«адкрытых дзвярзй». Не звяза- 
ныя яшчз традьїцьіямі гісторьі- 
кі, у якіх такое свята право- 
дзіцца толькі у другі раз, пра- 
панавалі дадатковыя формы: 
пасля Дня навукі арганізавалі 
Дзень СБА  і Дзень спорту. 
Асаблівасцю Дзён радьюфізі- 
кау, такіх жа юных, як Дні ист
фака, стала сустрзча з бьшьімі 
вьіпускнікамі факультзта.

У  заканадауцау Дзён, нягле- 
дзячы на розніцу дзталяу, схе1 
ма правядзення свят амаль 
аднолькавая: урачыстае ад-
крыццё, в'ечар-пасвячзнне,
спартыуныя мерапрыемствы, 
капуснік, атракцыёны. Атрак- 
цыёны —  плён уласнай фанта- 
з іі: ад традыцыйных гадалак і

ціра да папулярнага у гэтым 
сезоне «пакою жахау». А  чаго 
толькі не вьійгравалі удзельнікі 
шматлікіх конкурсау! Бублікі, 
білет на «ДФ-81», фотакартку 
любімага выкладчыка, «індуль- 
генцыю», якая гарантує аута- 
матычны залік у черговую се
сію ... На гістфаку з аукцыёна 
можна было прыдбаць сапрауд- 
ную, з подпісам дзкана, давед- 
ку на пропуск адной, а то і ад- 
ной з паловай пары заняткау... 
Студэнты ёсць студэнты!

І усё ж не будзем увогуле 
захапляцца здабьіткамі сту- 
дэнцкага гумару. Побач з уда- 
льімі был і і няудалыя нумары і 
атракцыёны. Не заусёды хапа
ла арганізаванасці, прадума- 
насці, больш за усё —  густу. 
Відаць, час адбярэ і выкрыш- 
талізуе вопыт лепшых.

Спьінімся падрабязна на не- 
каторых мерапрыемствах. Га- 
лоунае з іх —  пасвячэнне у 
студэнты. Прыйшоу на факуль- 
тэт першакурснік. Ён, кажуць, 
яшчэ не студэнт. І толькі. здау- 
шы першую сесію , пакаштавау- 
шы студэнцкага «хлеба», стане 
паунапрауным членам студэнц
кага брацтва. I гэта —  свята. 
Старшакурснікі і на справе і 
са сцэны са значнай доляй гу
мару падзеляцца вопытам і 
«сакрзтамі» студэнцкага жыц- 
ця, пастдраюцца перадаць ма- 
лодшым шчырую і верную лю- 
боу да абранай спецьіяльнасці.

Таму абавязковьімі сталі не- 
пасрэдна перад пасвячэннем 
вьіступленні факультзцкіх агіт- 
брыгад і факультзцкіх тэатрау. 
Уступныя экзамены і залічзнне 
у ВНУ, «бульба» і сталоука, 
стыпендыя і сесія —  асноуная 
тэматыка неуміручай студэнц- 
кай творчасці.

Вучэбныя пародьіі выдаюць 
пачаткоуцау у правядзенні 
Дзён. Як адзначьілі ф із ік і, цяж- 
ка шмат гадоу запар жарта- 
ваць аб адным і тым жа. Яны і 
хімфакауцьі ужо адьішлі ад 
вузка студэнцкага гумару. Хі- 
м ікі імкнуцца быць больш- 
менш сатьірьічньїмі, вырашаць 
сродкамі сцзнічнага гумару 
агульначалавечыя пьітанні, вы- 
смейваць парокі. І атрьімліва- 
ецца гэта, трэба аддаць ім на
лежнеє, на дзіва удала і так- 
тоуна. За гэтым —  месяцы 
карпатлівай і часам нуднай 
штодзённай працы пасля лек- 
цый і семінарскіх, курсавых і 
лабараторных...

Агаворымся, што на хім фа
ку і ф ізф аку іменна з Дзён 
вьіраслі студзнцкія тэатры, на- 
быушы свой твар, сваю тэма- 
тыку, сваю назву (у хім ікау—

Мясцовы Хімічна-Аналітьічньї 
Тэатр —  М ХАТ).

У тэатра ф ізф ака больш 
традыцыйная манера выканан- 
ня у параунанні з хім ікамі, ды 
і самі спектаклі больш класіч- 
ныя. У  гэтым годзе капрыз 
фантазії звёу на сцэне актавай 
залы, дзе адбывалася пасвя
чэнне першакурснікау-фізікау, 
мушкецёрау і каварнага кар- 
дынала Рышэлье з прыватным 
дэтэктывам папулярных бестсе- 
лерау. Каментарый па-за дзе- 
яннем суадносіу сцзнічньїя 
падзеі з сбнняшнімі факуль- 
тзцкім і справамі.

Але вось надышоу час са
мота пасвячэння. Дагавор аб 
«сумесным існаванні» термінам 
на пяць гадоу падпісалі услед 
за дэканам старасты патокау 
1-га курса мехмата. Дагавор аб 
«ненападзенні» паміж дэкана- 
там і студзнтамі (у 2-х экземп
лярах) падпісалі х ім ікі. «Кля
нёмся!» —  паутарьші за вяду- 
чьімі словы клятвы усе перша
курснікі.

...На пяць прыступак сталі ад- 
паведна студэнты усіх пяці 
курсау ф ізф ака, паведаміушьі 
пачынаючым, што дайсці да 
вяршьіні можна толькі тады, ка
лі спасцігнеш формулу святла, 
формулу сумненняу, формулу 
надзеі, формулу шчасця...

Вернемся з апошняй пры- 
ступкі на святочныя факуль- 
тэты разгледзець асаблівасці 
афармлення, пачытаць святоч- 
ныя газеты, усміхнуцца гумары- 
стычным аб'явам. Нядрэнна вы- 
карьісталі хім ікі пастаянныя 
стэнды. Прыемна здзів ілі сту
дэнты ФПМ , прадставіушьі у 
карціннай галерзі «рэпрадук- 
цьіі» работ вядомых мастакоу у 
інтзрпрзтацьіі ранне-, сярэдне- 
і каля-ФПМ аускага перыядау. 
А  вось ф із ік і прадэманстра- 
валі нетактоуныя адносіньї да 
студэнтау-суседзяу. Патугі на 
жарты у бок матэматыкау — не 
смешныя.

Размах мехмата здольны ура- 
зіць кожнага. Вышэйшыя за 
чалавечы рост вобразы, навея- 
ныя Хэрлуфам Бідструпам, не 
змясціушьіся на сценах, пазай- 
малі частку падлогі у калідо- 
ры. На адным толькі афармлен- 
ні можна было ужо «выдых- 
нуцца», але ж мерапрыемствы 
Дзён мехмата ахапілі тры дні! 
Сакрэт «шчодрай» праграмы 
нескладаны: штабы па падрых
тоуцы Дзён існавалі на кож
ным патоку. Каардынавала іх 
работу нарада старшынь, што 
працавала у непасрэдным кан- 
такце з аргкамітзтам, якім кі- 
равау сакратар камітзта кам-

быу змешчаны фельетон У. Кап- 
крытыкавалася арганізацьія пра- 

турніру па шашках. Рэдакцыя 
кафедры фізічнага выхавання і

даючы, што студэнцкая мо- 
ладзь, прафесарска - выклад- 
чьіцкі састау праяуляюць вялі- 
кую зацікауленасць у развіцці 
шахмат і шашак ва універсітз- 
це, неаднаразова узнімалі пе
рад рэктаратам пытанне аб вы- 
дзяленні памяшкання для шах- 
матна - шашачнага клуба. Рэк- 
тарат вьідзеліу адну з вучэб- 
ных аудыторый (плошчай 16 м2) 
пад шахматна-шашачны клуб. 
Але гэта не можа задаволіць 
патрабаванням, бо колькасць 
тых, хто займаецца, пастаянна 
узрастае.

Пры правядзенні спаборніцт
вау па шахматах і шашках не- 
абходна мець шахматны гадзін- 
нік. На кафедры ёсць неабход- 
ная колькасць гадзіннікау, але 
пасля кожнага тура выходзяць 
са строю 4— 5 гадзіннікау з-за 
няумелага карыстання, а ра- 
монт цягнецца на працягу двух 
месяцау».

самола факультэта. Цзнтралі- 
заванае кірауніцтва, памножа- 
нае на ініцьіятьіву кожнага,— 
вось і усё.

Мехмат адмовіуся у гэтым 
годзе ад традыцыйнай прэс- 
канферэнцьй выкладчыкау і 
студэнтау. I, як часта здараец- 
ца, новым вказалася амаль за- 
бытае: поуную залу гледачоу 
сабрау КВЗ паміж камандамі 
выкладчыкау і студэнтау. Без 
папярэдняй падрьіхтоукі (чле- 
нау каманд вьізначьілі перад 
самай сустрэчай) абодва бакі 
удзельнічалі у добра арганіза- 
ваных конкурсах, стварьілі за- 
хапляючыя экспромты.

Колькі часу, працы, эруды- 
цьіі канцэнтруюць Дні! Але 
ёсць ва усіх іх агульны неда- 
хоп: яны замыкаюцца у рамках 
факультэта. Трохгаловы змей 
на эмблеме Дзбн-хім ікау сам 
сябе з ’ядае —  красамоуная 
сімволіка.

У  чым жа выхад? Патрэбна 
вьіносіць уласныя ідзі на ш и
рокі суд , не баяцца крытычна- 
га погляду. Магчыма, гэта да- 
паможа пераступіць цераз ви
падковеє і наноснае, што паяу
ляецца часам нават у самых 
цікавих праграмах.

Існуюць трывалыя сувязї у 
хім ікау з б!ёлагам!. Ансамбль 
«Арніка» біяфака не толькі 
госць, але і удзельнік Дзён 
хім іка. Некалі запрашалі адзін 
аднаго на прафесійньїя святы 
хімфак і ФПМ , але потым гэ- 
тыя сувязі, на жаль, распаліся. 
У  тэатральнай гасцінай мехма
та і на капусніках астатніх ф а
культэтау выступаюць госці з 
іншьіх ВНУ, з інших гарадоу. 
їх спектаклі-віншаванні не зау
сёды сцзнічна вытрыманы, ча
сам зацягнуты. А  побач на 
суседнім факультэце сама- 
дзейны тэатр узнімае прабле- 
му, зразумелую і цікавую кож- 
наму ва універсітзце.

—  Факультзцкім  Дням не 
хапає галоснасці, —  паскардзі- 
ліся дзяучаты з Ф ПМ , —  хаце- 
лася б паглядзець, як прахо- 
дзяць святы у іншьіх, ды і сябе 
паказаць.

— Мы вьіступалі у гэтым го
дзе у тэатральнай гасцінай 
мехмата з тым, каб у наступ- 
ныя Дні матзматьікі вьіступілі у 
нас, —  гавораць студзнтьі-фі- 
зікі.

Плануюць расшырэнне унут- 
рьіуніверсітзцкіх кантактау і хі
м ікі.

Есць, зразумела, у Дзён 
свае цяжкасці. Не «прабіць» 
актавую залу, не знайсці сва- 
бодную аудыторыю для рэпе- 
т ь і ц ь і і , не дастаць касцюмы... 
Але цяжкасці абуджаюць з'яд- 
нанасць, напорыстасць і іні
цьіятьіву — якасці, без якіх 
немагчыма зрабіць факулътэц- 
кае 'Свята святам кожнага.

Т. САХАШЧЫК.

АЕТАПІС
БАУ

(Пачатак у №№ 4, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16). 

1963 год 

Люты
Пачаліся заняткі на факуль

тэце грамадскіх прафесій па 
спецыяльнасцях: хормайстар,
кіраунік танцавальнага калек- 
тыву, дырыжор аркестра на
родных інструментау, рэжысёр 
самадзейнага драматычнага 
тэатра. Тзрмін навучання 3 га
ды.

Сакавік
У  сувязі са зваротам сака- 

віцкага Пленума ЦК КПСС ка- 
м ітзт камсамола стварыу штаб 
працоуных спрау, які заняуся 
арганізацьіяй працы студэнтау 
у калгасах і саугасах Беларусі.

Чэрвень
Упершыню разам з іншьімі 

атрадамі з Беларусі ва Уральс
кую вобласць вьіехалі студэн- 
тьі-ф ізікі.

Снежань
Першая матэматычная алім- 

піяда вьіпускнікоу сярздніх 
школ.

Аспірант хімфака В. Гараеу 
стау чзмпібнам краіньї у трай- 
ным скачку. Пяць студэнтау 
універсітзта сталі майстрамі 
спорту СССР, 60 —  спартсме- 
намі першага разраду, 720 вы- 
каналі нарматывы другога раз
раду, 56 студэнтау з'яуляюцца 
членамі зборных каманд Бе
ларусі.

1964 год 

Студзень
Клуб інтзрнацьіянальнай дру

жбы пачау перапіску з клубам 
Міжнароднай дружбы Познань- 
скага універсітзта імя А . Міц-

Сакавік
Адкрыццё на гістфаку нуміз- 

матычнага кабінета, адзінага у 
ВНУ краіньї.

Стварэнне па ініцьіятьіве пар- 
тыйнага бюро юрфака грамад- 
скага савета прававой дапамо- 
гі насельніцтву.

25 жніуня
Адкрыта праблемная наву- 

кова-даследчая лабараторыя 
эксперыментальнай біялогіі.

14 верасня
Арганізацьійнае пасяджэнне 

літаратурнага аб'яднання «Уз- 
лёт», створанага пры газеце 
«Беларускі універсітзт».

12 лістапада
Партийны камітзт прыняу 

рашэнне аб арганізацьіі лекто
рия па питаннях культуры, на
вукі, мастацтва.

13 лістапада
Стварэнне першай студэнц- 

кай навукова-даследчай лаба- 
раторьіі на фізічньїм факуль
тэце.

(Працяг будзе].

ф  30 красавіка 1981 г. ф «БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЗТ» ф 3 стар.



Віктар ВАБ1ШЧЭВ1Ч
ПЕСНІ МАЁЙ 

ВЁСК1
Родныя песні роднае вескі — 
Летніх змярканняу гучанне. 
Згадваю рэчку, вёслау усплёскь 
Бачу палёу красаванне.
Колькі у вас шчьірасці,

родныя песні. 
Колькі пяшчоты крыштальнай!
З сонцалл —  праводзіце снег

напрадвесні. 
Будзіце —  з зоркай світальнай.
Краю майго хараство

вы увабралі, 
Спеу салауя непадробны.
З песнямі у жыце нас

кальїхалі, 
Песню дарьілі у дарогу.
Вы —  блакіт валошкавы неба,

З хатай бацькоускай спатканне, 
Маці ля цёплага бохана хлеба.
З вечнай над поплавам каняй.A- -Y-№ '
Можа дзесь у гушчэчы

пушчанскай 
Ты вартуєш спрадвечны

спакой,
Ці лілеяй жывой нарачанскай 
Расквітнела на хвалі якой?
Д зе ты? Хто ты? Падай мне

свой голас. 
Мне уявіць цябе сіл не стає. 
Не падкажуць ні травы, ні

колас,
Д зе звіваєш вяночкі свае.
Я гукаю, шукаю усю ди —  
Злым маучаннем адказвае ціш. 
Не спльїсці толькі марам

нікуди.
Час, надзей маіх не спапяліш.

Алена ПАРФЕЯВЕЦ

СПЯВАК
Памяці французскага спевака 

і кампазітара Джо Дасзна

Хто ты, чалавек у касцюме
белым? 

Як на эшафот, вьіходзіш
на сцэну 

І адчуваеш сэрцам збалелым, 
Што побач не лю дзі, а сцены, 

сцены...
А  значыць зноуку аб іх

каменнасць 
Табе разбівацца —  жорсткая

кара,
Верыць, што гэта хоць штосьці 

зменіць... 
Сцены вакол, а у цябе...

гітара.
Што ж, пачынай. Ты ведаеш,

прауда,
У палоне сцен дабрьіні багата. 
Ты будзеш імкнуцца вьізваліць 

радасць.
Ты будзеш імкнуцца разбурыць 

краты:
«Слухайце, людзі!
Свет дзіуньї ёсць. 
Слухайце, людзі!
Слухайце, лю дзі,
Забудзьце злосць, 
Прагнасць забудзьце.

Слухайце, лю дзі,
Я гавару,
Свет тэты вечны 
Вам я дару:
Добрьімі будзьце!»

Толькі чаму абрываецца
песня?..

Стыне на узлёце высокая нота. 
А над зямлёю, як вецер весні, 
Сцены глухія рушыць пяшчота.

Б Е Л А Р У С К І
УНІВЕРСІТЗТ
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Рэдактар 

В. П. ВАРАБ'ЁУ
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ЧАС КВІТНЕННЯ АЛЕШЫНЫ...

Ала КАНАПЕЛЬКА

На Палессі вясна
На Палессі вясна —
Раучукі, раучукі.
Засвяціла вярба сонцьі-коцікі.
І палошчуць вятры 
Ручнікі-ручнікі —
Туманы белабокія коцяцца.

Кружаць у небе буслы 
Над сялом, над сялом.
Шыбы чыстыя сонцам

залоцяцца.
Перасветы бяроз
Пад крылом, пад крылом,
Паплавы пазаймаліся лотаццю.

На Палессі вясна —
Ж аурукі, жаурукі.
Мурагі на пагорках

цянюткія.
Пазірае сяло —
3-пад рукі, з-пад рукі 
Ж ураулінае неба паунюткае.

Выток; глыток; у грудзях —
халадок;

Расстайных пралескау смутак... 
Новых дарог непачаты

клубок —
Бярозавік некрануты.

ЧАС КВІТНЕННЯ 
АЛЕШЫНЫ

Час квітнення алешыны,
Белы велюм завей.
Перад кім і у чым грэшная?.. 
Вецер косы зауе.

Зерне дробнае, горкае 
Па вясне прарасце.
Шышак чорньїмі гронкамі 
Дзень яе адцвіце.

На снягах боль замешаны —  
Набрыняла кара.
Час цвіцення алешыны...
Завязь, лёс, не карай!..

Таццяна KABAJ1EHKA

Вольга САВАСЦЮК

Сніцца, мроіцца вёсачка Уцякае удаль сцежачка
у квецені, ая _

У кустах салавеика пяе, _То нізінкаи, то горкам
І вянок з васількоу сініх w вядзе,

сплецены, Ой, зямля ты мая беларуская,
З гзткіх сініх, як вочы мае. Не забуду цябе я н ідзе!..

А  я яшчэ такая маладая!.. I буду жыць я не па тых
Мне толькі васемнацыаць , , ,  гаданнях,' , Што хоча мне цыганка

надыходзщь. напрарочыць,
Яшчэ мяне каханы не чакае, Бо знаю, не міне мяне
. . . „ спатканне,А дзесьці адзінока у скверы ({ал| хтось адзінока у скверы

ходзіць. крочыць!..

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

ТЭЛЕФОН 20-68-27.

Каб гэта быу адно час квітнення алешыны! Спакон вякоу гэта 
і час першай песні жаурука, звонкіх вясновых ручаёу, першых у 
гаях пралесак і маладога неспакою галасоу, што гукаюць вясну. 
I выходзяць людзі насустрач вясновай кветцы і блакітнай далечы, 
юначай мары, сзрцабіццю, ззонкаму, як жаурук у небе, высо- 
каму, як першамайскія сцягі, што праплывуць над урачьістьімі свя
точным! калонамі, якія пройдуць каля Дома урада, каля помніка 
дарагому Ільічу, імя якога носіць і наш універсітзт. 3 вясновых 
жауруковых і пралескавых прагалін у широкі свет паззіі рвуцца 
маладыя галасы паэтау-студэнтау. Час квітнення алешыны — 
час завязі. Гэтае адчуванне — асноунае у вершах, з якімі сустра- 
каюць свой студзнцкі Першамай «узлётауцы», якім сёння узнёсла 
пішацца, мроіцца, думаецца. Час завязі — прадвесце плёну. Вы- 
спяваць жа яму, непауторнаму, чым важчэйшаму!..

Алег ЛОЙКА, 
кіраунік літаб'яднання «Узлёт».

Ажыла вясновая
зямля...

Ажыла вясновая зямля, 
Быццам я ад твайго

пацалунка, 
Колькі слауных навокал

малюнкау!.. 
Як шкада: не мастак слауны я!..

Бо я б дзень і другі малявала, 
Ажьівалі б тады зноу і зноу 
Лес, якому я песні спявала,

Тамара КАЛЬВІНКОУСКАЯ
*  *

Не прымаю пустых абяцанкау!.. 
У  жыццё трэба верыць, інакш 
Самы светлы з усіх

світанкау 
Чужаком будзе, а не наш.
У  жыццё трэба крочыць смела,
I тады ты —  пазт, мастак!
I рукам тваім, самым умелым, 
Сэрца стукаць будзе у такт.
I пустых не будзе памкненняу,
І тваім стане цэлы. сусвет,
1 аднойчы з твайго задумення 
Хтось адзікьі цябе пазаве.

ВЕЦЕР
Разгуляуся у вёсцы позняй

ноччу,
Рвеу на пуні састарэлы дах, 
Па-хлапечы са сцяжьінкі

збочыу, 
Ябльїкі абтрос ва усіх садах.
Вылятау знянацлівьі з-за гаю, 
Перакульваць рвауся кожны

стог...
Каб ён ведау, як цябе кахаю, 
Вырваць з сэрца можа б

дапамог.

студэнтка і курса філфака

Луг, дзе ты мае косы
расплёу,

І рака, па якой два вяночкі — 
Твой і мой —  блізка-бдізка

пльші,
І бярозка з зялёным дубочкам, 
Што галіначкі пераплялі...
А  мо паспрабаваць?..

А  мо раптам?.. 
Усё роуна, цяпер не засну, 
Дайце самых ярчэйшых

фарбау, 
Намалюю для вас вясну!..

Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.

ЗО красавіка 1981 г.
АТ 02227 Заказ 746.

Світанак на Камсамольскім возеры...

Сяргей ЧЫГРЫН

СТАТІ ПАМЯЦІ
Стагі памяці 
Спаць не даюць,
Стагі памяці 
Маучаць і пяюць. 
Стагаванне усё жыццё, 
Кожны дзень стагаванне. 
Стагі памяці —  адкрыццё, 
Стагі памяці — вяртанне. 
Робім цвёрдыя крокі 
Пад сонцам і замеццю...
Як свет широкі,
Стагі памяці.

Сяргей КАВАЛЁУ 

ТРЫЯЛЕТ
Б’є  з глибіні тваіх вачэй. 
Жыве гаючая крьініца,
! нешта дзіунае таіцца,
Б ’є з глибіні тваіх вачэй. 
Душа ніколі не збаіцца 
Сказаць праз марыва начэй: 
«Б’є з гльїбіні тваіх вачэй, 
Жыве гаючая крьініца!..»


