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ДВА ЗАЛАТЫЯ МЕДАЛІ
заваязау студэнт юрфака Ка- 
макдар Маджыдау у спабор- 
н іц т е в ї  за Кубак свету, якія 
праходзілі у грзчаскім горадзе 
Салонікі. Выйграушы усе пая- 
дьінкі, Маджыдау стау пера- 
можцам у вагавой катзгорьіі да 
62 кг. Другім медалём ён уз- 
кагароджаиы за агупькака- 
мандую перамогу.

І. УЛАДЗІМІРА?, 
наш кар.

ПЕРАМОЖЦАМІ
ІІ1 раённага агляду-конкурсу 
сродкау галоснасці народнага 
кантролю і «Камсамольскага 
пражэктара» прызнаны камі- 
тэт народнага кантролю і 
штаб «КП» БДУ їмя У. !. Ле
ніна. Яны узнагароджаны Га- 
наровьімі граматамі.

С. РАМАНАВА, 
студэнтка факультэта 

журкалістьїкі.

ПРАЙШЛА
справаздачна-выбарная кан- 
ферэнцыя маладых вучоных 
універсітзта. У яе рабоце пры- 
нялі удзел 73 чалавекі. Са 
справаздачным дакладам вы- 
ступіу старшыкя савета дацэнт 
А. А. Патрын, які ахарактары- 
завау асноуныя иапрамкі ра
боты савета маладых вучоных 
у 1982— 1983 гг. Было адзна- 
чана, што у цэлым за справа- 
здачны перыяд сзветам пра- 
ведзена значная работа па 
павышэнню грамадскай і па- 
лішчнай актьіунасці маладых 
вучоных, па арганізацьіі канфе- 
рэнцый, аглядау-конкурсау, 
вылучэнню работ на прзміі, 
на рзспубліканскія і усесаюз- 
ныя агляды-конкурсы, выра- 
шаны шэраг арганізацьійньїх 
пытанняу.

На канферзнцьіі таксама 
вьіступілі старшыня савета 
маладых вучоных геаграфіч- 
кага факультэта А. М. Вітчан- 
ка і намеснік старшині саве
та маладых вучоных універсі
тзта М. А. Мажэйка.

Граматамі камітзта камса- 
мола універсітзта за вялікую 
арганізацьійную работу з ма- 
ладьімі вучоньїмі узнагаро
джаны К. М. Бяляускі, П. А. 
Вакульчык, А. М. Вітчанка, 
Т. ф. Даніленка, В. I. Лобач, 
С. І. Максімау, А. Ф. Нікіцен- 
ка, А. А. Патрын, В. В. Сярге- 
енкава, В. П. Супрун, М. П. 
Цвірко і Я. С. Яскевіч.

Прысутныя аднадушна пры- 
зналі здавальняючай работу 
савета, які ужо чацвёрты раз 
запар прызнаецца лепшым 
сярод саветау маладых вучо
ных рзспублікі.

Т. ДАНІЛЕНКА.

= ф  М АСТАЦКАЯ САМАДЗЕИНАСЦЬ

ТА Л ЕН ТЫ —ЁСЦЬ
ХУТКА А Д БУД ЗЕЦ Ц А агляд-конкурс мастацкай самадзейнасці. 

Старанна рыхтуюцца да яго студэнты факультэта журналістьїкі. Як 
вядома, у мінульїм годзе мы занялі адно з апошніх месц.

Нядауна на факультэце адбыуся агляд мастацкай самадзейнас
ці. Пераможцам стау трзці курс. Першы і другі занялі адпавед- 
на другое і трэцяе месцы. Выступление трзцякурснікау вызнача- 
лася добрай падрыхтоукай усіх нумароу праграмы, у чым вялі- 
кая заслуга вядучай Святланы Карпяковай і актыуных удзельнікау 
Івана Арлова, Наталлі Курбацкай, 1рыны Саучук.

Цікавьім было выступление першакурснікау. Тут патрэбна ад- 
значыць артыстызм і добрую падрыхтоуку 1рыны Капусцінай, 
якая выканала песню «Я цябе ніколі не забуду». Выступление 
Ігара Савосценкі, які прачытау некалькі пародый, неаднаразова 
перапынялася апладьісментамі. Да лепшых нумароу хочацца ад- 
несці і выступление 1рыны Кезік, якая прачытала верш Уладзі- 
міра Турліна «Пяшчотнае ладанне».

Сваё выступление студэнты II курса пачалі эстрадным танцам. 
Тэты нумар падрьіхтавалі Нэла Марцьінкевіч, Алена Пекар і На- 
талля Каткова.

У. ГАРНІЦКІ.

0 ГА ЗЕТА  ВЫСТУП1ЛА. ШТО ЗРОБЛЕНА?

Л1ХТАРЫКУ АДКАЗВАЮЦЬ
У МАТЭРЫЯЛЕ «Вечкыя» студэнты паняволі» (К° 30 ад 10 лї- 

стапада 1983 г.) крытыкавалася работа вучэбнага сектара камітз
та камсамола універсітзта. Крытыка прызнана празільнай. Вырз- 
шана абнавіць стзнд «Лепшыя студэнты універсітзта» да 10 лю- 
тага 1984 года. Зараз праводзіцца падбор кандидатур для Дошкі 
гонеру. Стзнд «Пераможцы сацьіялістьічнага спаборніцтва» будзе 
афэрмляцца пасля падвядзення вьінікау спаборніцтва, прысвеча- 
нага 40-годдзю вызвалекня Беларусі ад нямецка-фашьісцкіх за- 
хопнікау.

А. САМОЙЛАУ, 
намеснік сакратара камітзта камсамола 

універсітзта па вучэбнай рабоце.
АД РЭДАКЦЫ1. Як бачна са слоу намесніка сакратара камітзта 

камсамола, выступление Ліхтарика скранула з «мёртвай» кролкі 
праблему «вечных» студэнтау. Разам з тым, калі мы правільма 
зразумелі таварыша А. Самойлава, стзнд «Пераможцы сацьіяліс- 
тычнага спаборніцтва» будзе аформлены не раней восекі 1984 
года. Ці не занадта доугі тзрмін!

ПАРТРЭТ студэнта IV  курса 
фізічнага факультэта Хаанга 
Суана Хонга хацелася б па- 
чаць са слоу яго аднакурсніка 
Ле Ньы Хунга:

— Вельмі добры, шчыры ча- 
лавек. Умее перажываць за ін- 
шых і галоунае —  своечасова 
дапамагчы. Цікавьі субяседнік. 
Галоунае яго захапленне — 
спорт.

— Для таго, каб чалавек быу 
заусёды бадзёрым, меу добры 
настрой, патрэбна займацца 
спортам, —  гаворыць і сам 
Суан Хонг.

Ён цікавіцца не толькі на
стольным тзнісам, хоць гэта 
яго любімьі від спорту, але і 
футболам, мае першы разрад 
па шахматах. Шмат часу аддае 
Хонг трзніроукам і спартыуным 
спаборніцтвам. Але гэта не пе- 
рашкаджае вучобе.

Ён знаходзіць час і для гра
мадскай работы. Ніколі не 
стаіць ад яе у баку. Ініцьіятьіу- 
ны і здольны чалавек.

Нядауна у інтзрнаце № 2, у 
якім жыве Суан Хонг, право- 
дзіл іся спаборніцтвьі па на- 
стольнаму тзнісу. Хонг заваявау 
першае месца. Расказ аб гэтых 
спаборніцтвах вы зможаце пра- 
чытаць у наступным нумары.

Н. ТРУБЧЫК, 
студэнтка факультэта 

журналістьїкі. 
Фота С. Пльїткєвіча.и

К  25-ЛЕТИЮ
ФИЗИЧЕСКОГО
Ф АКУЛ ЬТЕТА
Белые дороги,
Буря разыгралась.
Страхи и тревоги —
Спутник декабря.
Вот уже ты встретил 
Первую усталость,
И смеялся ветер,
Волос серебря.
Белые дороги,
Много ли вас будет?
По колено ноги 
Провалились в снег.
Пробы и ошибки.
Кто же вас забудет?
А потом улыбка —
Путь открыт для всех.
А победы звуки—
Стимул для стремленья,
Вот и флаг науки 
Ты нести готов...
Стой! Сдержи вздох трудный 
И отдай почтенье, —
Сзади самых трудных 
25 шагов.
Не гляди устало.
Стоя на распутье.
Ведь дорог немало 
Знаний и добра.
А пошли по этой.
Так уж не забудьте 
Крикнуть против ветра: 
«Физике •— ура!»
И отдай все силы 
С трепетом и страстью.
Чтоб дороги были 
Начаты не зря.
И ты станешь гордым.
Ведь поймешь отчасти 
Красоту природы 
В бурю декабря.

Н. ГАПОНЕНКО, 
студент IV курса фнэфана.

•  АЛЇМ ПІЯДА

I ТЭОРЫЯ, I ПРАКТИКА
НЯДАУНА у Свярдлоуску праходзіу III тур трэцяй Усесаюзнай 

алімпіядьі «Студэнт і навукова-тзхнічньї прагрэс» па правазнау- 
ству. У заключным этапе алімпіядьі прьінялі удзел 15 эборных 
каманд саюзных рзспублік, Масквы і Ленінграда. У састау каман- 
ды Беларускай ССР уваходзілі тры студэнты БДУ імя У. І. Лені
на і адзін з Гродзенскага універсітзта — усе пераможцы і пры- 
зёры рзспубліканскай алімпіядьі па правазнауству.

Напярздадні алімпіядьі адбылася навуковая канферэнцыя на 
тзму «Актуальныя пьітанні развіцця дзяржавы і права на сучас- 
ным этапе». Актыуны удзел у ёй прьінялі усе члены каманды 
БССР.

На працягу двух дзён 63 удзельнікі алімпіядьі вьїконєалі кан- 
трольныя заданні па 5 юрыдычных дьісцьіплінах — тэорьй дзяр
жавы і права; савецкаму дзяржаунаму, крьімінальнаму, грама- 
дзянскаму праву і крьіміналістьїцьі (ці адміністрацьійнаму пра
ву — па выбару удзельнікау).

У вьініку праведзенага конкурсу чатыры удзельнікі набралі па 
43 балы з 50. Сярод іх і студэнт 4 курса юрфака І. Ждзновіч. 
Пераможцам алімпіядьі аб'яулены прадстаунік каманды Украін- 
скай ССР В. Пастухоу. Другое месца было прысуджана тром 
студэнтам, сярод якіх і І. Ждановіч. Трзцімі прьізбрзмі сталі 
два яе удзельнікі, у тым ліку і студэнт 3 курса юрфака А. Са- 
мойлау. Чацвёртае месца заняла студэнтка 4 курса юрфака 
І. Шьінкевіч разам з удзельнікам каманды УССР.

Усе прызёры узнагароджаны граматамі аргкамітзта алімпіядьі 
і каштоуньїмі падарункамі.

На алімпіядзе вьізначаліся таксама пераможцы і прызёры па 
асобных юрыдычных дьісцьіплінах. Сярод іх бьілі і члены каман
ды Беларускай ССР. Так, І. Ждановіч прызнаны пераможцам у 
вьїкананні конкурснага задания па савецкаму дзяржаунаму праву 
і другім прызёрам па адміністрацьійнаму праву, А . Самойлау — 
пераможцам па адміністрацьійнаму праву і другім  прызёрам па 
савецкаму дзяржаунаму праву, І. Шьінкевіч заняла другое месца 
па грамадзянскаму праву, В. Пячорскі, студэнт Гродзенскага 
універсітзта, — трзці прызёр па савецкаму дзяржаунаму праву.

У неафіцьійньїм камандным заліку каманда Беларускай ССР за
няла першае месца, абагнаушы каманды РСФ СР і УССР.

Усяго удзельнікі каманды Беларускай ССР атрьімалі 15 Ганаро- 
б ы х  грамат аргкамітзта алімпіядьі.

Г. ВАРАБЕЙІ, 
дацэнт, кіраунік каманды.
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БУДУЮЦЬ НОВАЕ ЖЫЦЦЁ
Д АЛ ЁКА-Д АЛ ЁКА  ад нашай 

краіньї, ля заходніх берагоу 
Афрьікі, у Атлантычным акія- 
не згуб іліся два астравы — 
Сан-Томэ і Прьінсіпі. Першы з 
іх атрымау сваю назву у 
дзень адкрыцця, на свята 
Святога Тома. А другі быу 
названы у гонар партугаль- 
скага прынца. 3 таго далё- 
кага 1470 года і да 1975 гэтыя 
астравы был і калоніямі Парту- 
гаяіі. Але перад тым, як па- 
чаць расказ аб іх сбнняшнім 
дні,— невялікая даведка.

Сан-Томэ і Прьінсіпі — дэма- 
кратычная рзспубліка.
Сталіна — Сан-Томэ.
Плошча астравоу — 964 км2. 
Адлегласць паміж астравамі 
— капя 200 км.
Насельніцтва — каля 100 тыс. 
чалааек.
Дзяржауная мова — парту-
гальская.
Асноуныя экспартуемыя пра- 
дукты — кава, бананы.

12 ліпеня сантамійцьі свят- 
куюць сваё нацыянальнае 
свята. У  гэты дзень, у 1975 го- 
дзе, Сан-Томэ і Прьінсіпі атры- 
малі незалежнасць. З таго ча
су народ гэтай краіньї сам 
стварае сваю гісторьію. Бяс- 
платнае навучанне і медыцын- 
скае абслугоуванне, вы- 
кладанне у школе сантамій- 
скай мовы —  вось найбольш 
значныя факты новага жыц- 
ця. Поуным ходам ідзе пра- 
цес ліквідацьіі непісьменнасці, 
але каб пакончыць з ёй, ма- 
ладая краіна павінна мець 
кваліфікаваньїх спецьіялістау, 
якія будуць весці работу ся-

род насельніцтва. Сантамійцьі 
вучацца, старыя і маладыя, 
у сябе на радзіме і за мяжой. 
Сем студентау-сантамійцау ву
чацца у Мінску.

Адзліна да Кошта —  студэнт 
факультета журналістьікі БДУ 
імя У. І. Леніна. Выбар прафе- 
сіі для яго не быу выпадко- 
вым. Яшчэ у час вучобы, у
ліцзі пачау сумяшчаць вучо-
бу і журналісцкую працу. 
Працавау на радыё. Зараз 
Адзліна ужо другакурснік. У 
сувязі са святам, якое адзна- 
чала моладзь Сан-Томэ і
Прьінсіпі, нядауна, я узяла у 
студэнта інтзрв'ю:

— Чаму нацыянальны дзень 
моладзі святкуецца іменна 5 
лістапада!

— Разам з партыяй за вы- 
зваленне Сан-Томэ і Прьінсіпі 
змагалася моладзь краіньї. 
Маладзёжны, і у прьіватнасці 
студзнцкі рух быу дзейснай і 
аутарытэтнай сілай. 5 лістапа
да 1974 года адбылася самая 
вялікая студзнцкая маніфе
с та ц ія . Сабраушыся перад 
міністерствам, студенты сан- 
тамійскага ліцзя патрабавалі 
выключения з прафесарскага 
саставу некаторых выкладчы- 
кау. Я сам удзельнічау у гэ
тай маніфестацьіі. Мы высту- 
палі таксама супраць неспра- 
вядлівасцей, якія дапускаліся 
у адносінах да нашых студэн- 
тау вьікладчьшамі, большасць 
якіх была з Партугаліі. Пасля 
маніфестацьіі вызваленчы рух 
у калоніях разгарнууся з но- 
вай сілай.

— А якая роля моладзі у
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ХТО ДАПАМОЖА ДВОЕШКАМ?
ЯК ІМКЛІВА БЯЖЫЦЬ ЧАС! Не паспееш азірнуцца, і прыйдзе 

сесія — самы адказны для студэнта час. І зноу — хваляванні. У 
залікоуцьі паяуляюцца лершыя адзнакі, якія, на жаль, не заусёды 
радуюць. А што гавзрыць пра тых, для каго запаветнай марай 
з'яуляецца слабенькая тройка, а жаданне не заусёды збываец- 
ца. Вось тады і пачынаюцца «блуканні па пакутах», адстаючых 
разбіраюць на камсамольскіх сходах, куратарскіх гадзінах...

І усё ж, нягледзячы на усе прымаемыя меры, адстаючыя ёсць 
заусёды. Не з'яуляецца выключением і чацвёртая група цяпераш- 
няга трэцяга курса хімічнага факультета: у мінулую сесію 7 ча- 
лавек атрьімалі нездавальняючыя адзнакі.

—  Чаму так атрымалася? Што зрабіць, каб палепшыць паспя- 
ховасць у групе?

Адказаць на гэтыя пьітанні ніхто не здолеу. Тым часам двоеч- 
нікі не думаюць выпрауляць становішча: да заняткау рыхтуюцца 
дрэнна, часта прапускаюць лекцьіі. А Зою Кунаш і Рыгора Кагана 
ужо адлічьілі з факультета: яны своечасова не здалі академіч- 
ныя запазьічанасці па фізічнай хім іі.

...Празвінеу званок: скончылася апошняя пара, але студенты 
засталіся на сваіх месцах: ідзе размова аб паспяховасці. Па усім 
відаць, што такія гутаркі адбываюцца не так ужо і редка і па- 
спелі надакучыць.

Камсорг групы Таццяна Гулькевіч лічьіць, што у дреннай па
спяховасці вінаватьі самі д'воечнікі:

— Яны не звярталіся за дапамогай, на занятках бываюць не 
кожны дзень.

Размову працягвае куратар Аляксандр Мікалаевіч Рабцау:
—  Дапамагчы можна толькі таму, хто жадає гетага. Безумоуна, 

група робіць нешта, каб вьіправіЦь становішча, разварушыць ад
стаючых.

Але як? Нездавальняючыя адзнакі сталі для студентау реччу 
звычайнай: Іра Бурмака у зімовую і летнюю сесіі мела па дзве 
двойкі, Рыгор Каган і Аня Матусевіч зімой атрьімалі па дзве, а 
летам —  па тры двойкі, Зоя Кунаш —  дзве у зімовую і чатыры у 
летнюю сесіі.

А. М. Рабцау лічьіць, што гэтыя студенты памьіліліся дзвяры- 
ма. Адстаючыя ж спрабавалі неяк апраудаць сябе.

— Паступіла ва універсітет не адразу пасля школы, — кажа 
Іра Бурмака, — і таму цяжка вучыцца.

Аня Матусевіч доуга ляжала у бальніцьі, таму і атрымала у 
апошнюю сесію тры двойкі. Але ж, згадзіцеся, гета не апраудан- 
не: зімой яна не хварела, а двойкі бьілі таксама, і не адна.

—  Скажыце, дзяучаты, чаму вы не папрасілі дапамогі у адна- 
курснікау?

Маучанне. Няма чаго адказаць. Нібьі не датычацца іх і іншьія 
пьітанні: што цікавіць, хвалюе, што перашкаджае добра займац- 
ца? Ёсць' адзін адказ: нецікава. Слухаць лекцьіі, сядзець на ней- 
кіх мерапрыемствах. Гета можна сказаць не толькі пра Іру з 
Аняй, а наогул пра усіх адстаючых.

Уладзім ір Камяк займаецца спортам. Часта вымушаны прапу- 
скаць заняткі, а потым нялёгка дагнаць упушчанае. У вьініку 
у дзве апошнія сесіі атрымау па двойцы. Каго ж вінаваціць? 
Камсамольскае бюро, старасту, адказнага за академічньї сектар? 
Не, у першую чаргу самога Уладзім іра.

І усё ж з першага разу цяжка ва усім  разабрацца. Ш када, што 
ніхто не бачыць за сабой віньї. Адстаючыя сцвярджаюць, што 
займаюцца, як ім дазваляюць магчьімасці. Па словах камсорга, 
актыу трупы таксама ні у чым не вінаватьі.

Зразумела толькі адно: пара выпрауляць становішча і сур'ёзна 
брацца за вучобу, бо дзе б ні працавалі пасля заканчення уні- 
версітета, вы павінньї быць добрьімі спецьіялістамі. Скажыце, 
каму патрэбны пасрэдны настаунік ці урач, вучоны ці інжьінер?

І. НОШКАВА, 
студэнтка факультета журналістьікі.

цялерашнім жьіцці краіньї?
—  Краіна наша яшчэ вельмі 

маладая. У нас малады урад, 
многа моладзі, роля якой у 
будауніцтве новага жыцця 
адзначаецца на усіх партый- 
ных і маладзёжных форумах. 
Нашы юнакі і дзяучаты пры- 
маюць самы актыуны удзел 
у кампаніі па ліквідацьіі непісь
меннасці, праводзяць ідеала- 
гічную работу сярод насель
ніцтва, няредка з'яуляюцца 
ініцьіятарамі суботнікау.

Калі у 1980 годзе у нас пра- 
водзіуся перапіс насельніц
тва, то асноуную частку ра
боты рабілі маладзёжныя бры- 
гады, дадае зямлячка і ад- 
накурсніца Адзліна — Марга
рет Радрыгес.

Так што, як бачыце, мо
ладзь у нас на самых пера- 
давых пазіцьіях. Цяпер мож
на сказаць, што і сама мала- 
дзёжная арганізацьія стала 
больш згуртаванай. Асабліза 
дапамог гэтаму I Кангрэс мо
ладзі, што адбыуся у сталіцьі 
у  1978 годзе.

...Маргарет доуга і з захап- 
леннем расказвае пра святка- 
ванне у краіне нацыянальных 
свят, пра справы і клопаты 
сваіх суайчьіннікау, па маёй 
просьбе —  крыху пра сябе. 
Як і Адзліна, яна паступіла на 
факультет журналістьікі, ужо 
магачы за плячыма вопыт ра
боты на радыё. Пачала пра- 
цаваць у М іністзрстве інфар- 
мацьіі у аддзеле бібліятек і

чытальных залау пасля за- 
канчэння ліцея. У той жа час 
была рэдактарам штотыднё- 
вай радыёпраграмы мала- 
дзёжнай арганізацьіі. Потым 
па прапанове кірауніцтва на- 
цыяналньага радыё стала дык- 
тарам. Маргарет вельмі па- 
дабаецца яе работа, а зараз 
—  вучоба. Спытала у яе, кім 
будзе працаваць, калі вернец- 
ца на радзіму, — дыктарам 
ці журналістам? Яна сказала, 
што калі будзе неабходнасць, 
то пастараецца сумяшчаць 
абедзве прафесіі. Хутчэй за 
усё гета спатрзбіцца, таму 
што спецьіялістау маладой 
краіне пакуль што не хапае.

І Адзліна, і Маргарэт, як, 
напэуна, і усе студэнты-санта- 
мійцьі, хочуць хутчэй вярнуц- 
ца на радзіму. Яны разам с а 
сваім народам будуюць новае 
жыццё.

С. ВЯРОХА, 
студентка факультета 

журналістьікі.

У ТВО РЧ Ы Х А Б ’ЯДН АН Н ЯХ ®

HIMАЕ ЛЕЗЫ «РУНЬ»...
Ч А Р Г О В А Е  пасяджэнне  

л ітаб ’яднання «Р ун ь», якое 
існує пры факультэце ж ур н а
лістьікі рж о  некалькі гадоу, 
п раходзіла надзвы чай бур
на. Н а гэты  р аз  разб ір ал і 
вершы першакурснікау.

—  А за р а з  наслухаєм Ма- 
рыну Карыцкую,  —  прапа- 
н авау  кіраунік а б ’яднання  
М. Р. К авален ка.  —  К алі 
ласка, М арына.

Д ум кі, нечаканыя і супя- 
рзчлівьія, яркія і рэльефныя 
вобразы , непадробная му- 
зычнасць... М ногія вершы  
прьімуш алі сур’ёзна заду-  
мацца. К ож ны  з  прысутных, 
а  тут сабраліся гурткоуцы  
і проста ам атары  паэтычна- 
га  слова, зн аходзіу  у іх не
ш та  сваё, блізкае.

П очалося абмеркаванне. 
М арыне кары сна было па- 
чуць пра слабыя месцы у 
сваіх  верш ах. Такія парады, 
ш чы рая сяброуская крыты- 
ка заусёды  дапамагаю ць.

Н ечакана успыхнула 
спрэчка аб  проблемах сучас
ний паззіі.

—  Верш ы  павінньї мець 
грам адзянскае гучанне, —  

гаворы ць студэнт 2 курса  
В ік тар  Чарняускі. —  П рад- 
м ет іх доследования  —  во- 
стрыя питанні сучаснасці, 
якія хвалю ю ць кож нага. 
Толькі тады, калі п аззія  бу
дзе адлю строуваць іх, яна 
ап рауд ае сваё  прызначэнне. 
Н а оісаль, часта назіраецца

адваротнае. П рачы тауш ы  не- 
каторы я верш ы  ж урн алі
ст ag  і філолагаі/, м ож на пе- 
раканацца, што многім з  іх 
характэрны  павярхоунасць, 
адсутнасць тэмы, цвёрдай  
грам адзянскай  пазіцьіі. І 
яшчэ— у многіх пачынаючых 
паэтау  адчуваецца празмер- 
нае захапленне сваёй асо- 
бай...

—  П ачакай, калі ласка,  —  

не згад ж аец ц а В іктар  Ба- 
бей. —  Я  згодзен з  табой  
наконт пош укау уласнага  
творчага «я», але зусім  не 
лічу, што у верш ах павінньї 
адсутнічаць чалавечыя па- 
чуцці, перажьіванні, настрой. 
Л ір и зм  дапам агае адчуць 
галопную думку верш а.

Р а зм о в а  зацягнулася. 
К ож н ая  ви к азан ая  думка  
м ела сваю  цікавасць і ары- 
гінальнасць. У канцы па- 
сядж эння бы ла складзена  
програм а дзейнасці л ітаб ’яд 
нання. Н а наступнае п ася
джэнне гурткоуцы  вырашы- 
лі запрасіць п аэта Янку Сі- 
пакова.

С. РАМА ПАВА, 
студэнтка ф акультета  

ж урналістьікі.

НА З Д Ь ІМ К А Х : кіраунік  
л ітаб ’яднання М ікола Ры- 
горавіч К авал ен ка; гурткоу
цы ф важ л іва слухаюць с в а 
іх тавары ш ау.

Ф ота  С. П Л Ы Т К Е В 1 Ч А .
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•  СПРАВЫ 1НТЭРНАЦК1Я •

У інтзрнатах універсітзта жывуць 5595 
студэнтау і слухачоу падрыхтоучага аддзя- 
лення, 275 аспірантау. Для большасці з їх 
студзнцкі інтзрнат на пяць гадоу становіц- 
ца домам. Якім будзе тэты дом — утуль- 
ным і прыгожым ці, як кажуць, зусім на- 
адвароті Гзта, перш за усё, залежыць ад 
саміх жыхароу. Дапамагчы у арганізацьіі

быту і адпачынку студэнтам закліканьї ад
міністрація і грамадскія арганізацьіі уні- 
версїтзта. Пытане аб стане арганізацьійнай 
і палітьїка-вьіхаваучай работы у студзнцкіх 
інтзрнатах нядауна абмяркоувалася на па- 
сяджзні рэктарата універсітзта. Спьінімся на 
некаторых заувагах і прапановах, якія там 
прагучалі.

15 снежня 1983 г. ®  «БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» @ 3 стар.

савета Ігар Гарнастай; жьі- 
ва цікавіцца Іна Бахурава 
— старшыня культурна- 
выхаваучай камісіі— студ- 
саветаускімі справамі; ра- 
шэнне студсавета справяд- 
лівае. Студэнт І курса фіз- 
фака Васіль Жарко разу
мев тэта, але...
Фота С. ПЛЫТКЕВ1ЧА.

студзнцкіх саветау.
Ніжзй сваіх магчымасцей 

працуе камітзт камсамола уні
версітзта. Пьітанні інтзрна- 
цыянальнага выхавання, работа 
ленінскіх пакояу, афармленне

ГАДО9

нагляднай агітацьіі —  вось 
толькі невялікі пералік спрау, 
якія маглі б зацікавіць кам- 
самол. Што датычыць прафбю- 
ро факультэтау, дык тыя, на 
жаль, абмяжоуваюць сваю ра
боту у інтзрнатах засяленнем, а 
потым —  праверкай санітарнага 
стану. Ва усіх інтзрнатах у тэ
ты момант ёсць экраны санітар
нага стану, але нідзе няма на- 
лежнай галоснасці, нагляднасці 
сацьіялістьічнага спаборніцтва 
на лепшы пакой, паверх, ін
тзрнат. Прафком універсітзта 
толькі зацвярджае палажзнне 
па правядзенню сацспаборніцт- 
ва і падвядзенню вьінікау, ухі- 
ляючыся ад дапамогі і кантро- 
лю на прамежкавых этапах.

На большасці факультэтау у 
інтзрнатах створаны няста- 
тутныя партыйныя групы, якія 
закліканьї дапамагаць у рабоце 
студсаветау. Але гэтыя групы 
не заусёды умеюць будаваць 
сваю работу. Партыйныя бюро 
факультэтау і камісія парткома 
павінньї аказаць дапамогу гз- 
тым групам.

Мы не ставім сваёй мзтай
даваць пералік мерапрыемст- 
вау, праведзеных і плануемых у 
інтзрнатах. їх шмат —  цікавьіх і 
розных. Аналізуючьі мерапры- 
емствы, трэба адзначыць неаб- 
ходнасць удасканалення сістз- 
мы выхаваучай работы у паза- 
вучэбны час. Бо маюць яшчз 
месца парушзнні маральных 
нормау жыцця. Дарэчы, не 
многія з парушальнікау вьіклі- 
каюцца на пасяджзнні студса
ветау, часцей інфармацьія трап- 
ляе адразу у дзканат, дзе і 
прымаюцца меры уздзеяння, а 
адпаведная . галоснасць у сце
нах інтзрната адсутнічае. Усе 
пьітанні парушэння правілау 
пражывання у інтзрнатах павін
ньї разглядацца на пасяджзнні 
студсавета ці — пры неабход- 
насці — на сумесным пася
джзнні студсавета і прафкома 
або студсавета і камітзта кам
самола.

Увогуле, у калектыва універ
сітзта есць пэуны станоучы 
вопыт работы у інтзрнатах, але 
трэба прьікласці яшчз шмат 
намаганняу, каб ліквідаваць 
недахопы і заувагі, дабіцца 
больш значных поспехау.

В. ПРОКАШАВА, 
член парткома універсітзта.

А  Т Ы - Г А С И А  Д А Р ?

На усіх факультэтах створа
ны комплексныя камісіі, за- 
цверджаны планы работы у ін
тзрнатах, на партыйных схо
дах і пасяджэннях партбюро 
факультэтау рэгулярна заслу- 
хоуваецца інфармацьія аб ста
не спрау у інтзрнатах. Трэба 
адзначыць добрасумленную 
работу дзканата і партыйнай 
арганізацьіі падрыхтоучага фа- 
культзта у інтзрнаце № 5. У 
кожнага зямляцтва замежных
студэнтау ёсць куратар, за- 
цверджаны індьівідуальньїя 
планы работы. Нядрэнна пра- 
цуюць у гэтым жа інтзрнаце і 
дзканат геаграфічнага факуль- 
тзта, камісія юрыдычнага. Ф і- 
зічньї факультзт планує і пра- 
водзіць мерапрыемствы у ін
тзрнаце № 2 з улікам курсаво- 
га прынцыпу засялення павер- 
хау. Сутнасць гэтага прынцыпу 
у тым, што пакоі замацоува- 
юцца за студзнтамі, як праві
ла, на увесь перыяд навучан- 
ня. Тэта спрыяе выхаванню 
дысцыплшы і адказнасці у 
студэнтау, захаванню мабмасці 
пакояу.

Пэуны вопыт работы калек- 
тывау кафедр у правядзенні 
дыспутау, сустрзч за «круглым 
сталом», вечароу пытанняу і ад- 
казау ёсць на гістарьічньїм фа- 
культзце. Цікава праходзяць 
вечары кафедр у інтзрнаце 
№ 7 у студэнтау механіка-ма- 
тэматычнага факультзта, аднак 
гэтыя мерапрыемствы, на 
жаль, зпізадьічньїя. Дзканатам 
іншьіх факультэтау трэба шы- 
рэй далучаць калектывы ка
федр да работы у інтзрнатах, а

не абмяжоувацца толькі дзя- 
журствам у адпаведнасці з гра
фікам. Што датычыцца навед- 
вання інтзрнатау, то, нягле- 
дзячы на іх узросшую коль- 
касць, трэба дабівацца, каб яны

гэтым плане заслугоувае студ- 
савет інтзрната № 1. Але камі- 
сіям факультэтау па рабоце у 
інтзрнатах патрэбна больш 
дакладна скаардынаваць дзеян-

ДОМ НА ПЯЦЬ

АБАВЯЗАК студсавета 
— сачыць за захаваннем 
студзнтамі парадку і дыс
цыплшы у інтзрнаце. Хаця, 
здаецца, кожны ведае тэ
та, толькі далёка не кож
ны падпарадкоуваецца іс- 
нуючаму правілу. Вось і 
даводзіцца членам студса
вета часта выслухоуваць 
нараканні у свой адрас. 
Але як жа паступіць інакш:

пасля некалькіх папярэ- 
джанняу жыллёва-бытавой 
камісіі жыхары пакоя
1006 б інтзрната №  2 па
радку усё роуна не навя- 
лі. Студэнтау, якія жы- 
вуць там, вьшлікалі на 
студсавет, пакаралі. Толь
кі пасля гэтага становішча 
змянілася: у пакой пры- 
емна зайсці. Але як дасяг- 
нута перамога! Праз пака- 
ранне. А можна было б 
абьісціся і без яго. На 
жаль, гэта не адзіньї пры- 
клад з дзейнасці студсаве
та у барацьбе за захаван- 
не унутранага парадку у 
інтзрнаце. їх можна пры- 
весці шмат. А ці не лепш 
было б, калі б студэнты 
не лічьілі так: «Прыму-
сяць — прыбяром, а па- 
куль і так добра». Ёсць 
жа у інтзрнаце пакоі, ку- 
ды прыемна зайсці: аку
ратна прыбраныя ложкі, 
чыста вымытая падлога.

Ці вось яшчз адна пра- 
блема: арганізацьія субот-

нікау на паверхах. Тут 
ужо «ідуць у бой» стара- 
сты: тлумачаць, угаворва- 
юць, нарзшце, пагража- 
юць, але у большасці вы- 
падкау дарзмна. Зноу да
водзіцца умешвацца студ- 
савету.

Не толькі гэтыя, але і 
шмат іншьіх пытанняу да
водзіцца вырашаць членам 
студзнцкага савета: дзя-
журства на паверхах, 
афармленне нагляднай агі- 
тацьіі, паляпшэнне жыллё- 
вых умоу у інтзрнатах і 
інш. І дапамагчы у гз- 
тай справе павінньї самі 
студэнты.

Г. ЛЯХАУ, 
член студсавета 
інтзрната №  2.

На здьшку: ідзе пася-
джзнне студсавета інтзр
ната №  2; старшыня студ

не насілі чыста «кантралбрскі» 
характар. Добра, калі выклад- 
чык стане жаданым госцем, 
сябрам сваіх выхаванцау.

Камісіі факультэтау право- 
дзяць значную работу, але не- 
дахопам большасці з іх з'яуля- 
ецца слабы кантакт і недас- 
татковы кантроль за дзей- 
насцю студзнцкіх саветау. 
Дзканатам і грамадскім аргані- 
зацыям факультэтау трэба 
уважлівей падьіходзіць да фар- 
міравання органау студзнцкага 
самакіравання. Так, на факуль- 
тэце радьібфізікі і злектронікі 
у мінульїм навучальным годзе 
старшыня студсавета вьібірау- 
ся тройчы, а работа так і не 
была наладжана. Есць у нас, 
безумоуна, і адрасы станоуча- 
га вопыту — добрых слоу у

ні камітзта камсамола, праф- 
бюро і студсавета, вызначыць 
план канкрэтных мерапрыемст- 
вау з улікам тзрмінау і адказ- 
ных. Такія планы павінньї быць 
у кожным інтзрнаце, каб сту
дэнт мог загадзя планаваць 
свой удзел у мерапрыемствах.

Дырэкцыя студгарадка, і у 
прьіватнасці намеснік дырэкта- 
ра па выхаваучай рабоце, па
вінньї дапамагчы скаардынаваць 
планы мерапрыемствау у інтзр
натах, дзе жывуць студэнты 
некалькіх факультэтау. Прафко- 
му і дырэкцьл студгарадка не- 
абходна рэгулярна праводзіць 
нарады па абмену вопытам ра
боты студэнтау розных інтзр
натау. Аднак з-за нерашуча- 
сці і пасіунасці дырэкцыя студ
гарадка у мінульїм годзе не 
здолела узначаліць работу
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1НТЭ ЛЕКТУ А Л Ы

ооо

ГЫ ПРУ Я ШЛА,
М У а  А !

б ы т —ц і  н е  б ы т ?

МАЕ СЯБРЫ—МАЕ БАГАЦЦЕ

ДРУГІ ГОД ён чакае сваю 
м узу. Але трэба быць невыпра- 
вімьім аптьімістам, каб рабіць 

^ тэта у інтзрнацкім пакоі. Ад- 
О  нак вы не ведаеце Пятра Цы- 
^ бу. Чалавек ён мзтанакіраваньї. 
О Тэта так упартасць зараз назы- 
■О ваецца. Таму штовечар пачынае 
О Пятрок з таго ж, што і усе вя-. 
$  л ік ія : бярэ ручку і непарушна- 
О  белы аркуш паперы. Сядае за 
£  стол і чакае музу.
<> Яна не прьіходзіць. 
^  утароплівае позірк у

Цыба 
акно,

<> слухає цішьіню. Тэта тое, ча- 
^  го у інтзрнаце днём з агнём не
S 3HOkifl3em. Днём то можа і 

знойдзеш, а вось увечары...О Вось і зараз... Сусед з пакоя 
справа на усю моц свайго 

Л  «Юпітера» сцвярджае сваю лю- 
<7 боу да «Песняроу». Што ро- 
О  біцца у пакоях злева, знізу і

зверху, сказаць амаль немагчы- 
ма. Суцэльны паток мелодьіі і 
гукау.

—  Услухайся... — шзпча унут- 
раны голас.

Пятрок услухоуваецца.
—  Га, ды гзта ж голас музы!
Хлапец хапає ручку, на папе

ру кладуцца радкі...
Ізноу пабачыу я сялібьі,
Алёна мыла рушнікі,
І сцены мохам параслі ужо,

А  Янка ехау ля ракі...
Пісалася як па маслу. Мело- 

дыя нараджала новыя радкі. 
Апошнюю страфу Пятрок вы- 
дау, як кажуць, на адным ды- 
ханні:

Дык бяры ж ты Станіславу,
Я ж — вады баюсь.
Каб сядзела на усю лаву,
Бо я утаплюсь...

В. ПЯРУН.

СЯБРОУ М АІХ не злічьїць. 
Некаторых я нават не ведаю. 

О Ні у твар, ні па імю. Днямі 
^ прыходжу у свой пакой, а там 
О  нейкі хлопец маю тумбачку ва- 
$  лачз. Кнігі прама на падлогу 
О  выклау. У тым месцы, дзе яна 
^ раней стаяла.
Уу — Куды? — пытаюся.—  І хто 

дазволіу?
^ — Ты ж сам абяцау на міну
сі лым тьідні.
О
^ Мо і прауда абяцау? Няхай 
О бярэ, калі так чалавеку трзба. 
^ А кніжкі я на падаконнік склау. 
О Так нават лепш. Не дзьме са 

шчьілін.
У  кіно я зараз адзін хаджу. 

Была у мяне добрая сяброука. 
Алёнкай звалі. Жыла у нашым 
інтзрнаце на дзявятым павер- 
се. Прыйшла неяк да мяне, аж 
мяне дома няма. Сяброу затое

ОИСЭЕСЭШСЭШСЭЯОВСЭШСЭШ (J
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З  РО ЗН Ы Х  
К Р Ы Н 1Ц ...

І

РАІМ ПРЬІГАТАВАЦЬ
«ТОРТ «Д ЗКАНАТ». Бяруцца 

залікоукі, у неабходнай коль- 
касці прастауляюцца штампы, 
дадаецца крыху дробнанарэза- 
ных заліковьіх ведамасцей. Усё 
гзта змешваецца са строгай 
вымовай і ставіцца на пяць га- 
доу у сейф. Калі за гэты час 
торт не пакрыуся загадам аб 
вьіключзнні, то ён упрыгожва- 
ецца зверху дыпломам і з шы- 
рокай усмешкай падаецца да 
стала. Размеркаванне — па гус

У СУСТРАКАЮЦЦА 
САПЕРНІКІ

«П'ЯНСТВУ —  БОЙ!» — зноу 
абвясцілі студэнты Кастусь 
М. і М іхась К. Учора перамагло 
п'янства. Сёння сапернікі суст- 
ракаюцца у другі раз.

ДОШКА ЗАГАДАУ
ЗА  С1СТЭМАТЫЧНЫЯ про- 

пускі лекцый адлічьіць студэн- 
та Храшчыкава з універсітзта. 
Аднак, улічваючьі яго склада- 
нае матэрыяльнае становішча, 
стыпендыю за ім захаваць.

# **
У СУВЯЗІ са здачай справа- 

здачы аб практыцы у верасні 
тзрмін работы па уборцы буль
бы студенту Царапкіну пера- 
несці на снежань.

ПАРАДЬЕ
ПАЧЫНАЮЧЫМ

КАЛІ табе д адуць л ін зу і па- 
просяць паказаць ф окус, см ела  
кажы, што пры йш оу экзам ены  
здавацЬ; а не ф окусы  паказ- 
ваць.

**
Б1БЛ1ЯТЭКА —  месца, дзе 

можна спісваць зусім  беспака- 
рана.

ЦІКАВАЕ — ПОБАЧ
АРЬІГІНАЛЬНЬ! СРО ДАК за- 

хавання ведау вынайшау сту- 
дэнт другога кур„са Васіль Р. 
Ён прапанавау захоуваць веды 
у падручніках.

—  Калі падручнікі не зда- 
ваць у б ібліятзку, — кажа ма- 
лады рацьіяналізатар, —  то 
веды добра захоуваюцца да 
экзаменацыйнай сесіі. На экза
менах застаецца толькі выняць 
іх адтуль і перадаць выклад- 
чыку.

ПСТАРЫЧНАЯ
СТАРОНКА

ПА Д АРО ЗЕ у Луур д'Артань

ян загнау двух конем: аднаго— 
Атосу, другога— Партосу.

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЙ 
ХРОНІКА

— Якая форма Зямлі?
—  Круглая.
— Як вы можаце гэта дака- 

заць?
— Ну няхай будзе квадрат

ная, я не хачу спрачацца.
З ВЫСОКАЙ 1РЫБУНЫ

НЕКАТОРЫЯ студэнты ма- 
раць далёка пайсці. А вось да- П 
лёка паехаць адмауляюцца. g

НОВЫЯ 
ПАДРУЧНІКІ 
І IX АУТАРЫ

«ТЭОРЫЯ КАЧЭННЯ». Кала- 
бок.

«Д РЭВААПРАЦ О УКА». Папа 
Карпа.

«РЭЖ УЧЫЯ 1НСТРУМЕНТЫ». 
Бармалей.

«ГІД РАУЛІКА». Садко.
«БУДАУНІЧЬІЯ НОРМЫ 

ПРАВ1ЛЫ». Тры парасяці.
ПЫТАННЕ 
РУБАМ

Якая праца у фізіка? Разумо- 
вая ці фізічная?

Ці можа быць у жыцця шчас- 
лівьі канец? Q

Чым хварэеш, калі увесь час ш 
забываеш, як называецца твая Q 
хвароба? т

Ці варта развіваць у сабе па- Q 
чуццё гумару, пазбауляючы та- ■ 
кім чынам сябе смяяцца апош- Q 
нім? н

ДОШКА АБ'ЯУ
® МЯНЯЮ  дзень пасля эк

замена на ноч перад экзаме- SJ 
нам. ■

ф У СТУДЭНЦК1М буфеце U

0в

Лгрычна- 
Іронічнш 

ФакулътэТ 
вішає ваСу 

сябры!

сядзіць чалавек дзесяць. Усё 
спрзчкі вядуць, словы разум- 
ныя кажуць. Спадабауся Алён- 
цы маёй адзін разумнік у аку- 
лярах, які больш за усіх гава- 
рыу. З ім яна зараз у кіно хо- 
дзіць. Я нічога. Я не крыудую. 
Што для сяброу не зробіш...

А учора вяртаюся з апошня- 
га сеанса. Дзверы адчьініу— не 
самлеу ледзьве. Столькі у па
коі сядзіць! Я б ніколі не па- 
верыу, што можа гзтулькі па- 
мясціцца. І знаёмыя, і незнаё- 
мыя. Ускоквае адзін, гарлапа- 
ніць:

— Во, яшчэ адзін спазніуся, 
наліць яму штрафную!

— Я, — пярзчу,— не спазніу
ся, я дадому прыйшоу.

Але слухаць мяне ніхто не 
стау. Тут нейкі вайстрак жарт 
укруціу. Усе засмяяліся, зага- 
манілі і на мяне забьіліся.

Падсеу я на краёчак ложка. 
Ш турхаю пад бок аднаго. Да- 
гзтуль не прыпомню, дзе яго 
бачыу.

— Што, — пытаюся, — тут 
за размова? З якой нагоды?

—  Дзівак-чалавек, — ляпає 
той мяне па плячы запанібра
та ,— то ж  мы дзень нараджэн- 
ня Славіка адзначаем!

І ты цкае пальцам у даугалы - 
гага хлапца, што сяд зіц ь  на по- 
куце. У гляд Еауся , углядвауся  у 
яго твар, але так і не прыга-

дау, ці сустракау дзе? Хаця б 
на вуліцьі. Ат, таксама клопат 
знайшоу. Павіншаваць трэба ча- 
лавека. Сябар усё. ж. Устау, 
тост хацеу сказаць. Словы та- 
кія харошыя на душу напльїлі. 
Ды толькі усе нуль увагі на 
мяне.

Пакрьіудзіуся я. Па ложку 
прабрауся на свой. Уціснууся 
бокам між тьімі, хто на ім ся- 
дзеу, і сцяной, ужо і задра-
маць сабрауся. Аж нехта
штурхає пад бок.

— Ты чаго тут разлёгся, я 
сёння тут сплю.

Барадатага гэтага, дакладна 
ведаю, першы раз на свае во- 
чы бачу. Але ж мо чалавеку на 
самай справе спаць няма дзе. 
Ці ж станеш спрачацца з сяб- 
рамі. Устау, пайшоу. Да свайго 
сябра. Дзверы прьіадчьініу — 
цёмна. Спяць ужо. Падсту- 
піуся да крайняга ложка, сцяг- 
нуу коудру з нейкага дзецюка. 
Той прахапіуся, лыпае вачыма.

— Паспау?— пытаюся.
—  Цяпер мая чарга, у мяне 

першая змена, уставаць рана.
Пакрахтау, пакрахтау, пары- 

пеу спружьінамі ложка, ды ба- 
чыць, не адчзпішся. Устау не- 
ахвотна, падауся некуды. Лёг 
я спаць. Як-ніяк заутра першая 
змена.

Адным словам, мае сябры— 
маё багацце.

В. ГРАМОВ1Ч.

— Чаму Вы вьЕрашьші пастулаць на каш факультэт*
— Тата, не задавай недарзчных пытанняу.

Man. І. СА ВО СЦ ЕККІ.

прадаецца чыстаи вады мала- 
ко.

ф НАБУДУ расклад урокау 
жыцця.

®  ЗДАМ  экзамены, калі 
прымуць.

ф  П АВАЖ АНЫ Я СТУД ЭН
ТЫ! Л іфт адключаны на месяц 
для ремонту. Бліжзйшьі л іф т у 
інтзрнаце насупраць.

СТУДЭНЦКАЙ
МУДРАСЦЬ

@ Калі я раскусіу лепшага 
сябра — драма. Калі ён мяне 
— трагедыя.

Ф  Ударыуся у навуку, але 
атрымау трауму.

ф  Столькі разоу брау сябе 
у рукі, што у акружаючых яны 
зусім  апусціліся.

ЕСЭВСЭЖСЭИСЭШСЭНСЭШСЭИСЭИ

@ Добра, калі цябе чакаюць 
вялікія справы. Дрзнна, калі не 
ведаеш, дзе...

ф  Дыплом ёсць. Можна па- 
думаць і аб прьізванні.

ф  Калі студэнт нечага не ве- 
дае, то гэта не значыць, што 
ён не ведае нічога.

Ф  У літературу уварвауся 
яшчэ адзін коннік без галавы.

® 3 першага погляду улюб- 
ляюцца тыя, каму некалі ужо 
прыглядацца.

@ Усё часцей прьіходзіцца 
парушаць правільї, каб не стаць 
выключением.

@  На экзамене адны студэн
ты ведаюць, што кажуць, дру
гій кажуць, што ведаюць.

бываюцца хутчэй, чым атрыма- 
ныя за гэты ж час веды.

ф  Ці варта яшчэ пытацца 
студэнта, у якога усё напісана 
на твары?

ф  Адмовіуся ад шчасця, ка
лі даведауся, што яно у гра- 
шах.

ф  Ну добра, выйдзеш ты у 
людзі! Але што ты ім скажеш?

ф  Калі зусім  нічога не ве
даеш, адчуваеш сябе неяк 
больш упэунена.

ф  У студэнтау падчас апетыт 
паяуляецца толькі пасля абеду 
у студзнцкай сталовай.

Ф  Як так разлічьіць, каб 
шлюб атрымауся па разліку?

9  Жыць бы прыпяваючы, ды 
голасу няма.

ф  Пакупнік заужды правы. 
Але ён не павінен аб гэтым 
ведаць.

®  Калі вам ёсць яшчэ што 
губляць, значыць, не усё яшчэ 
згублена.

ф  Першым вітаецца не той, 
хто больш культурны, а той, 
у каго слабейшыя нервы.

ф Што толькі не казау унут- 
раны голас. Але аднойчы стау 
крычаць і ахрып.

ф  Закапау свой талент у 
зямлю. Але забыу, у якім мес
цы.

Сабрау дзяжурны па 
«ЛІФТУ».

— Дапамажы паступіць у 
архітзктурньї, я табе такі па
лац адбудую...

Мал. Я. МШУТКІ.
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