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ГОСЩ СТУДЭНТАУ
Днём 14 студзеня госцем пра- 

фесарска-выкладчыцкага калекты- 
ву i студэнтау нашага yHieepci- 
тэта быу Лаурэат Леншскай прэ- 
ми, народны, артыст С С С Р  А . I. 
Хачатурам. Арам 1лыч расказау 
пра сваю творчую работу, а пи
тым прапанавау паслухаць не
малый намсаных ш  творау. У 
канцэрце, што адбыуся у актавай 
зале, прынял1 удзел Дэя/Шауны 
амфашчны аркестр Б С С Р , студэн- 
ЦК1 хор 'Белдзяржкансерваторьй, 
вялЫая група гасцей — артыстау 
стал1чных мастацшх калектывау.

Выступление eidnaea дзеяча са
вецкага Тэатра лялек, лауреата 
Дзяржаунай прэми народнага ар
тиста С С С Р  С. Абразцова такса
ми праходзиа у актавай зале yni- 
верЛтэта. Ц1кавы расказ С. А б 
разцова аб ceaiM творчым шляху 
суправаджауся наказам асобных 
м1шяцюр i сцэнак з лялькамиЛЕКТОРЫЙ БДУналаджвае цыкл лекцый «Новае у даследаваннях савецюх псторыкау»у  Н1ВЕРС1ТЭТ—адна з буйней-шых вышэйшых школ Беларуси На адных толый дзённых ад- дзяленнях тут вучыцца за чатыры тысячы студэнтау. Чым i як жы- вуць ГЭТЫЯ ЛЮД31? Ёсць розны я шлях1 адлюстравання ix жыцця i вучобы. Адзш з важнейшых насценны друк.Амаль кожны факультэт (выключаючы вячэрш i завочны) мае сваю наеденную газету. Мне давялося прагледзець не только апош- шя, але i мнопя папярэдшя нумары факультэцюх наеденных газет. Прыемна адзначыць, што мнопя з ix добра асвятляюць вучобу, пы- танш камсамольскага жыцця труп i курсау, пытанш быту i адпачын- ку студэнтау у штэрнатах, грамадскае жыццё ceaix калектывау. Але самым важным з'яуляецца тое, што кожнае выступление газеты .прысвечана галоунаму у студэнцюм жыцш — вучобе.Нельм! добрае уражанне паюдае наеденная газета б1ялапчнага ьтэта «За м^чурынскую б1ялопю». Семнадцать! год выходзщь .■да на факультэце. Тэта адна з самых старых наеденных газет yni- вератэта. I самая аутарытэтная. 3 году у год яна займае першае месца еярод ceaix сябровак на ушвератэцюх аглядах наеденных газет. У чым сакрэт поспеху «м1чурынкЬ>, як ласкава называюць газету на б1ялапчным факультэце? Перш за усе. у самай цеснай су- вяз! з жыццём i вучобай студэнтау. Тэта адна з лепшых традиций газеты. Не менш важна i тое, што работай рэдакцыйнай калегп _ па- стаянна цжавяцца партийная i камсамольская аргашзацьи, юраушю факультета. У склад рэдкалегц уваходзяць не толью студэнты, але i асшранты i выкладчыю. 3 нумару у нумар расце прафеоянальнае майстэрства i газеты, i яе супрацоунжау. Газета мае некалью аддзелау, вядуцца пастаянныя рубрыю, куток гумару i сатыры. Газета «За м!чурынскую б!ялопю» па-сапрауднаму цжавщца жыццём i вучобай не толью студэнтау стадыянара, але i студэнтау вячэрняга аддзялення.У рабоце газета б1яфака практыкуе i тое, што часам не сустрэ- неш у жшых газетах: змяшчаюцца водгую па слядах выступленняу, робщца усё для таго, каб кожны матэрыял щ выступление быу мэ- ганаюраваным i pa6iy уплыу на грамадскае жыццё факультета. Не дз!уна, што некаторыя выступленш насценнай газеты «За М1чурьш- екую б!ялопю» перадрукоувал!ся рэспублжансюм1 газетам! i наваг часошсам «Рабоче-крестьянский корреспондент».Нядрэнна працуюць рэдакцыйныя калегн наеденных газет ф па- лапчнага («Голас фшолага»), пстарычнага («Г1сторык»), ф!з1чнага

НАСЦЕННЫ ДРУК I ВУЧОБА
(«За навуку») факультэтау. Ф Ы ю , напрыклад, практыкуюць выпуск дадаткау, курсавых i групавых насценных газет.Вялш я нараканш выклжае работа насценных газет «Географ» ' «XiMiK». Дзеля справядл1васш грэба адзначыць, што дайна i на змесце «Географ» стащь вышэй за «XiMixa». Асноуны недахоп газеты геаграф1чнага факультэта — адсутнасць належнай увап i дапа- Mori з боку факультэцкага камсамольскага бюро i шшых грамадсюх аргашзацый факультэта. У размове з членам! рэдкалегП «Географа» высветл!лася, што матэрыклы у чарговы нумар газеты 36ipae звы- чайна сам рэдактар. Ходзщь па факультэце i «выб1вае» з кожнага, хто трашцца на вочы, па некальк! радкоу. Трэба аддаць належнае, усё ж  матэрыялы гэтай насценгазеты прынцыповыя, хоць ! не заусё- ды дасягаюць мэты.У рабоце рэдакцыйнай калегп «XiMma» страчана тое зярнятка, што называецца факультэцк!м гонарам. Абыякава i беспрынцыпова падрыхтаваныя матэрыялы i вельм! непрыглядны вонкавы выгляд не толью не прыцягваюць yBari чытачоу, а нават адштурхоуваюць ix, пак!даючы непрыемны успамш. Выйсце адно: грамадск!м аргаш- зацыям, юраунжам х!мфака, актыв!стам факультэта неабходна тэрмшова звярнуць увагу на сваю газету. I пачынаць трэба з самага пачатку. Трэба пазнаёмщца з вопытам работы !кшых факультэцюх газет.Дарэчы, апошн!м не можа пахвалщца Hi адна рэдкалепя факуль- тэцкай насценнай газеты. Вядома, што спаборшчаць — значыць, вучыцца адз1н у аднаго. Гонар кожнай газеце, кал! яна змагаецца за свой аутарытэт еярод чытачоу, за павагу да сябе. за узмацненне су- вяз!' з чытачам!-.Штогод ва ушверштэце праводз1цца традыцыйны агляд факуль- тэцк1х насценных газет. М1нулагодн! агляд Bbmeiy шмат недахопау. Мног'я газеты ул!чьш i BbinpaBiai недахопы. Грамадсюя арган1зацьп i aca6aisa факультэцк!я камсамольсюя бюро тых факз'льтэтау, дзе справы з насценным друкам яшчэ дрэнныя. 1нцы тэрм1нова вы- прауляць CTanosiiuna. А. Я Р О Х 1Н ,член кам1тэта камсамола ушвератэта.
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не хочацца 
icyi на вечар?
У нас-, ва ушвератэце, часта 

праводзяцца вечары адпачынку.
I гэта вельмi добра. Кепска ш- 
шае: шмат калу са студэнтау icyi 
на гэтыя вечары не хочацца. Ча
лу? Пасля урачыстай частк! i кан- 
цэрта мастацкай самадзейнасц 
звычайна пачынаюцца танцы. Ар
кестр iepae добра, няма. чаго ка- 
заць. Але зб^раецца на танцы ты
сяча ць больш чалавек i усе тау- 
куцца на адным чацвёртым павер- 
се. Яблыку няма дзе.упасць, людз1 
стаяць ушчыльную адзш ля адна- 
го. Не тое, каб танцаваць, — на
чат прайсц-i цяжка. Таукатня не- 
звычайная, гарачыня невыносная.

Адказныя, каль яны i бываюць 
на вечары, амаль не уплываюиь 
на -ход адпачынку. A xioa цяжка 
было б развесщ людзей на два 
naeepxi — яшчэ на трэщ pi пяты? 
На адным iepay бы аркестр, на 
dpyziM — радыгла. I болыи ахвот- 
на ш л [ б на танцы студэнты.

Не варта, дарэчы, забывацца i 
на нас, вячэршкау. Некаторую ча- 
стку запрашалъных б1летау трэба 
даваць i нам. Пакуль жа вячэрш- 
кам амаль немагчыма трапщь на 
вечар адпачынку.

Мне здаецца, што пытанне, яков 
я тут узняу, — не дробязь, i ад- 
казным за культурна-масавую ра
боту ва ушвератэце варта было б 
прыслухацца да зауваг.М . В Я Р Ш Ы Н Ш ,студэнт I -га курса вячэрняга аддз. псторьп, шжынер-канструктар ад- дзела галоунага тэхнолага Min- окага эдектратэхшчнага завода.

1.Пачатак 3iMbi сёлета выдауся цёплы, роуны. У  той вечар 22-га снежня пасля партсходу мы iimii па праспекце. Насустрач дыхау густы i цёплы вецер. Мой спада- рожнш, малады камун!ст, студэнт другога курса, з захапленнем ло- вячы на далонь пушыстыя сня- жынки думау услых:— Заутра пачне прыбываць дзень. Але усё роуна нават у чэр- зегп ён будзе так! каротю! Новый :правы, новыя даручэнн1. Часу заусёды не хапае. Здараецца, што яе хапае на галоунае...Ен гаворыць пра тое, што хвалюе wnorix студэнтау-камушстау. Яиы прыходзяць ва угиверсаэт хто ад станка, хто з салдацкага паста. Гут ix чакаюць зушм новыя аба- BH3Ki, па-новаму складаецца ix жыццё, побыт. 3yciM не проста знанещ сябе, сваё месца у новых тбставп-iax. Здараецца, хто-не* будзь з ix замкнецца у сабе, пры- глядаецца, пакутл1ва думае: «Ц! спраулюся? Многае забыта, нэ лекцыях не заусёды усё зразуме- па». Taicix нямнога. Часцей бывае так: камун1ст-першакурсн1к ат-pbuwiBae некальк! даручэнняу, пачынае MiTycippa, бегаць. Вопы- гу грамадскай работы у новых абставшах няма, губляюцца дн1, тыдш, месяцы, a nocnexi м1зэрныя. Тут бы старэйшым камун1стам да- памагчы, napaipb, падтрымаць, але не заусёды так бывае.Семестр прайшоу у MiTycni, i нечакана набегла сеая. Не заусёды студэнту-камун1сту удаецца з ей шчасл1ва разл!чыцца. Адна, другая няудача на экзаменах, i часам здараецца, што малады ка- мун1ст ужо у друп’м семестры губляе цжавасць да грамадскай работы, спрабуе вызвал!цца ад

паргыйных даручэнняу, «забыва- ецца» на ix. Так зараджаюица iHepTHHH аднос1ны да жыцця пар- тыйнай аргагпзацьп. А там — па- сыпалшя nanpoKi i «праработк1», мауляу, камун1ст, а вучышея слаба...Трэба сур’ёзна падумаць пра тое. каб з першых дзён навучання маладога камун^ста ва yniBepciTS- це ведаць узровень яго падрых- Toyi<i, яго асаб1стыя схМьнасщ. Адна справа — даць маладому камушету даручэнне, а другая — вучыць яго весц1 грамадскую работу, дапамагаць яму. Трэба з асабл1вай увагай рэгламентаваць час студэнта-камушста.Першаступенным клопатам пар- тыйных аргашзацый пав{нна стаць вучоба маяадых камушетау. Без гэтага не можа быць размовы пра павышэнне ix данных i дзелавых якасцей.У  той вечар я гаварыу з мноп- М! cTyfl3HTaMi-i<aMyHicTaMi. У  кожным ix слове адчувалася адказ- насць за даручаную партыйнай арган!зацыяй справу, маладая энерг!я, усведамленне свайго аба- вязку. Але яны з хваляваннем га- варыл1 i пра тое, што i у выгйку ix уласнай нявопытнасщ, i у вышку «абкатных» (не выпадкова з’я- вглася на свет такое слова!) па- сяджэнняу i «шум1м-звон1м» мера- прые.мствау марнуецца многа часу, ni<i трэба было б аддаць 6i6- Л1ятэцы, кгйзе, вучобе.— Нам сорамна, — гаварьш некаторыя з ix, -— але пакуль што мы у сваёй трупе не паказваем прикладных поспехау у вучобе. Пра нашу паспяховасць успамша- юць тальк! тады, кал1 на партсхо- дзе падводзяцца вынп<1 cecii.На вял1к1 жаль, гэта прауда. Тут ёсць над чым падумаць.

д у м  •
сходу2.Роздум пасля партыйнага сходу... Магчыма хто-небудзь скажа: «Бярэцца чалавек пасля дажынак снапы вязаць». Але я думаю, што сапрауды партыйны сход —• гэта толькй пачатак i добрых спрау, i добрых змен у шматгранным жыц- ui калектыву. Ён падкрэсл1у узра- стаючую ролю i адказнасць пар- тыйных аргагйзацый за работу факультэщйх калектывау.У  перадавым артыкуле «Правды» ад 23 снежня 1964 года ад- значаецца, што «узмацненне Kipyio- чай рол1 napTbii i яе мясцовых органзу — аб’ектыуная заканамер- насць i неад’емная ры.са усяго жыцця i дзейнасш нашай агульна- народнай дзяржавы».Але нельга думаць, што роля партыйных арган1зацын будзе па- вышацца сама па сабе. Поспех партыйнага калектыву будзе зале- жаць перш за усё ад таго, наколь- 

1Й актыуна будзе працаваць кож ны камушет. Разам з тым вельм1 важна вызвал1ць партыйныя ар- гашзацьй i партыйныя бюро факультэтау ад дробнай адм1Н1стра- цыйнай апеш, ад навязвання iM па спеиыйвых адм1н1страцыйных па- станоу i загадау. Трэба назаусёды пакончыць нават з асобньвй фактам! заганнай практыю, кал1 пра меры, пастановы i загады адм1н1- страцьй, як!я непаерэдна датычац- ца жыцця факультэтау партыйныя бюро даведваюцца пасля ix пры- няцця, кал1 лдм1н1страцыя ста- вщь партыйнае бюро перад звер- шаным фактам, перад увайшоу- шым у с1лу загадам. Трэба болыи паважаць 1н1цыятыву, калектыуны вопыт i думку партыйных органау. Гутарка 1дзе не пра бюракратыч- ную субардынацыю, не пра «пра- вядзенне» справы па шетанцыях. Гутарка 1дзе пра прынцыповае i дзейснае спалучэнне намаганняу

29 студзеня — «Асноуныя этапы развщця савецкага грамадства». Лектар — доктар пстарычных навук I. Б. Bepxin.26 лютага — «Метадалаг1чныя праблемы маркЛсцка - лен!нскай г1старычнай навую». Лектар — загадчик сектара метадалогп 1нсты- тута ricTopui АН  С С С Р  М. Я. Гефтэр.12 сакавжа — «Новае у даследаваннях Вялжай Кастрычн1цкай сацыял1стычнай рэвалюцьп». Лектар —- доктар пстарычных навук Г. Н. Голжау.26 сакавжа — «Савецюя ricTO- рыкi аб асабл1васцях !мперыял1з- му у Pacii». Лектар — ст. наву- ковы cynpapoyniK 1нстытута ri- сторьп АН  С С С Р  К- Н. Тарноуск!.9 красав'|ка — «Асвятленне ric- торьй Вял1кай Айчыннай вайчы 1941 — 1945 гг. у новых даследаваннях псторыкау». Лектар — доктар пстарычных навук А. В. Карасёу.23 красавжа — «Этапы развщця культуры у Pacii, ix асабл1васш i узаемасувязь». Лектар — ака- дэм!к М. В. Нечк1ка.14 мая — «Вывучэнне ricTOpbii савецкага грамадства у святле рашэнняу X X  i Х Х П  з’ездау К П С С  (п'старыяграф1чны агляд)». Лектар — ст. навукозы супрацоу- Hia 1нстытута ricTOpbii АН С С С Р  Ю . С. Барысау.28 мая — «/УНжнародны рабочы i камун!стычны pyx на сучасным этапе». Лектар — кандидат ricra- рычных навук М. 1. М1хайлау.И чэрвеия — «Важнейший k i - pyHKi навуковых даследванняу у гал!не псторьп Беларусь. Лектар—член-карэспандэмт АН  Б С С Р  Н. В. Каменская.
партыйных i адм1н1страцыйных органау, пра тактоуныя аднос]'- ны да калектыунай думк1 партыйнай аргашзацьп, а у вын1ку i пра павышэнне яе рол! i актыунасц!. У  гэтыя дн1, кал! наша партыя з надзвычайнап увагай ставщца да запатрабаванняу жыцця i рашуча адк!дае заганныя праявы адмнп- страцыйнага свербу, папяровага руху ! званарства, нам шмат у чым трэба перагледзець свои сгыль работы.I тут, в1даць, прыйшла чарга канкрэтных фактау.30 л!стапада партыйнае бюро <J)i3i4Hara факультэта разглядала персанальную справу маладога ка- MyHicTa. Члены бюро сустрэл1ся з дз!уным станов1Шчам. 1м стала вядома, што да пасяджэння партбюро справа разглядалася на рэк- тараце i было принята адпавед- нае рашэнне. Адзш з прысутных таварышау зазначыу, што членам бюро абмяркоуваць няма чаго, па- кольк! рашэнне ужо ёсць. «Але ж як тут быць? — адказал! яму. — Камуш.ст, як1 дапуешу нядобры учынак, — член нашай арган1за- цьп, i разглядаць яго персанальную справу — гэта перш за усё наш абавязак i наша права!»Члены бюро ф!зфака паступш правшьна, што дэталёва i прынцы- пова разгледзел! усе «за» i «су- праць» i вызначыл! для маладога камушета сваю меру партыйнага спагнання. Трэба сказаць, што i рэктарат разумна падыйшоу да рашэння партбюро i перагледзеу сваё паспеш.швае рашэнне.Адзначу i некаторыя шшыя факты, як!я сведчаць, што адмнпстра- цыйная паспешл!васць i фармаль- ныя аднос!ны да погляду партып- нага калектыву н!кому не прыно- сяць карысц1.У 1963 годзе выконваючым аба- вязк! дэкана геаграф!чнага факультэта быу прызначан Д . М . Ка- pyniH. У  хутшм часе ён праяв1у празмерную сх!льнасць да адм!н'1-

(Заканчэнне на 2 стар.)



Роздум пасля сходу(Пачатак на 1 стар.)стравання, не Л1чыу патрэбным ращца з партыйным бюро пры вы- рашэнш некаторых прыицыпових пьгишняу. Так, адным загадам та в. Карулш наюравау мала дога выкладчыка-камушста з групай студэнтау на уборку бульбы, а друпм — вынес яму вымову за тое, што выкладчык у тон жа са- мы час не з’яв1уся на лекцыю. I у гэтым выпадку тав. Карулш выз- начыу спагнанне камушсту у аб- ход партбюро факультэта.3-га снежня партыйнае бюро ге- аграф1чнага факультэта разгляда- ла пытанне аб уходзе дэкана М . Т.

Раманоускага у адпачынак i аб прызначэнш Д . М . Карулша вы- конваючым абавязю дэкана. Шго ж , магчыма тав. Карулш ул1чыу свае памылю, i партыйнае бюро у гэтых адносшах павшна было еказаць сваё слова. Але i на тэты раз партыйнаму бюро навязвауся фармальны падыход да пытання, паколыН члены бюро бьш  папя- рэджаны, што у адмшштрацый- ным парадку гэтая справа ужо вырашана. Партбюро иедвухсэн- соуна адзначыла, што тав. Карулш «як адмнйстратар нетактоуны, грубы, натурысты» i што выкары- станне яго на гэтай пасадзе лР чыць анемэтазгодным.Падкрэсл^ваю, што я Hi у якГм разе не думаю прышжаць ролю

i аутарытэт адмшютрацьп. Кожны KaMyHicT i партыйная аргашзацыя у цэлым працуюць у прынцыповай садружнасц! з юрауншамГадмш!- стратарамТ Партыя перасцерагае ыясцовыя партыйныя органы ад падмены адмМстрацыйных i га- спадарчых органау. Разам з тым, чым болыл уважл1ва будзе ставщ- ца адмМстрацыя да калектыунай думю партыйнага органа, тым вы- шэй будзе яе аутарытэт, тым большая будзе гарантыя ад па- мылак, тым больш трывалым] бу- дуць аснбвы поспехау i дасягнен- няу у нашым паусядзённьщ жыц-
Ц1. Р. САЛАДУХА.

Прыгоды МякПадмазоускш.
Т е  о р ч а с ц ъ  „узлётауцау“ Хведар ЧЭРНЯ

Адэсш я ка та ко м б ы
Чуваць, як з мора дыхаюць пасаты,
!  легка дыхаць морам i зямлёй.
А Юра першы з фотаапаратам 
Зшкае у таямшчасцё нямой.

Ноч. Цемрыва. Як мёд, густая виьгаць 
На вуснах асядае, на павеках.
! моцна пахне першабытнай цв1ллю, 
Як у пяшчэрах Ноявага веку.

Iапальваю паходшо Г, як Данка 
3 гарачым сэрцам, крону я па сцежцы,
! страшны eip падзей, трывог нядаушх 
Мы бачым на экранах нашых сэрцау.

I ужо не можа цемрыва маучаць: 
1мёнам1. ятх огнём не сцерщ,

авы я сцены приз вяк1 крычаць 
Аб ёхняй смерщ i аб ix бяссме'рца

Не, у мора не хашла б i вады,У небе не хашла б i паветра,
Каб вораг мог залщь усе хады,
Каб дымам задушыць прытулак верны.

Тут кожны камень быу шчытом солдата, 
1 каменя цвярдзейшы быу солдат...

".Апошшм самым з фотаапаратам 
Наш Юра паспяшаеццй назад.

Якая щшыня! Яков сонца у нас!
А грудзь болем i адчаем поуняцца.
I мы вташ, забыушыся пра час,
Як пеаад самым неулйручым помшкам!

С а п у н г а  р  а
Казал!, што татары на валах 
Цераз яг переправлялi соль.
I. мусщь, мала памагау алах:
Соп гаспадар i вол таксама соп./ адсаплi: Hi сол1, Hi валоу.
I я б тым не думаю усур’ёз.
Тэта не ёй, мшуушчыне Нвой,
Граштны помшк у блатт урос,

Сорак друга Вайна. Тут смерщ
круг.

Hi6u пятлю, зацягвала браня.
!  «тыгры» угрызал!ся у гару, 
Н1бы хацел1 з морам парауняць.

Цякла мерыдыянам1 триншэй У мора перамешаная кроу,
I уся гара узшмалася вьчиэй 
Ад мёртвых цел, наваленых горой.

I дзесяць год даказвал! адны, 
Што сад не устане на касцях

• войны,

/1 сад шумщь. Здаецца, шэпча сад 
Басам i тых. эа гм ууш ы х, солдат.

Здаецца, па артэрыях ствалоу, 
Цераз спляценне маладых гал(н 
Спяшае сонца ласку i цяпло 
Аддаць для тых, ятя у зям.й...

Сапун-гара! Тут цяжка гаварыци... 
Тут кожны. камень хоча

гаварыць!..

Д а р о га  у Ф еадоЫ ю
Вышэй i вышэй, шбы к д’яблу на poei, 
Узносщь газон прад сабой дорогу.
А потым ушз i ушз науздагон 
Той жа дарозе ляцщь газон.

I Вася — шафёр наш — крымсы ас. 
Над выступамi, нйд кручам1 
На кожнай вярсце па сотню раз 
Баранку у руках перакручвае.

I нас, да рамантыш прагных фиолагау, 
Захутваюць шчыльна у плашчы вятры.
А сонца то выскачыць з-за г’ары,
То нырне у туманау бяДесае логава

I вышэй, вышэй альпшстам лоуым 
Узб1раецца на вяршыню дня.
I  здаецца, вось-вось, нагрэушыся, лопне 
Нябёс люстраных чысщня.

Але на мёртвай вышэйшай кропцы 
Ламаюцца doijeia промш сонца,
I, абясалеушы, падае ушз,
Дзе мора тысячей хваль звш ць,

Дзе Айвазоусы на cxUe гары 
Ста!ць i глядзщь на стых1ю... 
Разб!ваюцца ушчэнт аб грудз1 вятры — 
КраявОы смакуюць х[мШ.

(Пачатак гл. у № 33 за 1964 г. i у »  1 з  1965 г.).3.Завяршылася бульбяная кам- пашя, адшумела, адгрымела на сходах лггауравае праслауленне тых, .что на бульбяным пол1 высока трымау гонар ушверштэта, а папросту сказаць, працавау, як павшем працаваць кожны чалавек. Адсыпалшя i забылюя вымовы i папярэджанш тым, хто з году у год «хварэе» якраз у бульбяны сезон. Мяюшу можна было паю- даць хор, бо ён добра разумеу, што з пасады радавога харыста ш- хто яшчэ не распачынау сапрауд- най кар’еры. Але яго вельм1 защ- кав1у харавы маэстра Платон За- гадав1ч Пеучаноускь Д з 1уны тэты быу чалавек. Дау- но ужо было адсвяткавана яго шасцщзесящгоддзе, кал1 у добра- ахвотна-абавязковыы парадку ся- род харыстау i не-харыстау сабра- •4i па рубл1ку на падарунщ П латону Загадав1чу. Давал1 усе, бо спадзявал1ся, што ён пойдзе на nenciio i на радасць калектыву знойдзе свой спакой, з якога i пачнецца магчымасць спакойнай i

плённай працы для былых яго падначалёных. Але ахвяры на па- даруик! маэстра прыняу за высокую ацэнку яго дзеннасщ i выра- шыу застацца яшчэ на -год-друг!, каб пасля мець магчымасць гаварыць пра слаунае дзесящгоддзе у жыцц1 харавога кадектыву. А  тым часам, вядома кожнаму студэнту, харавая капэла распадалася i mi- зарнела. «Н у i што ж , -— гавары- л1 некаторыя. — Затое мы маем праслауденага маэстра. Адиы яго званш чаго вартыя!». I сапрауды, яны мел1 рацьно.Платон Загадав1ч быу членам розных камклй i падкам)с1й, жу- ры i саветау, кам1тэтау i калепй, дэлегацый i прадстаугпцтвау. К азал! нават, што ён узначальвау нейкую лабараторьпо па прабле- мах знешые-зрокавага афармлення гукау i хору. I Ц1 быу ён вшава- ты, што не меу часу працаваць?! Няхай дзякуюць i за тое, што ён, застаючыс.я без выхадиых, цярп- л!ва адседжвау у прэз!дыумах па- сяджэнняу ycix гэтых устаноу i арган!зацый. 1ван КАЗАЧН1К.(Заканчэнне будзе)

Студэнты ун!верс1тэта на лыжнай прагулцы.Фота А . ЛНханава.

Н а .«А б х а з М “
Мы, здаецца, у зорным свеце: 
Зоры зверху i зоры зшзу.
I на след свой пешсты, светлы 
1х «Абхазия» шжа,
Дзьмуць вятры, i Hi чым не

сагрэешся.
(Мы на палубе, разам з чайкамi). 
А у каютах, напэуна, старэйшыя: 
Можа там ятя начальшт?

Тольы зайздрасць шкога не мучае: 
3 нала — пест, з нам! — музыка, 
I лящць• да ycix прычалау:
«Нас качала, з табой, качала!»
А кал1 разв’паюся з Людкай,
I  баян пазяхне мой смачна,
Я  налезу наверх, у  шлюпку,
Каб да чаек бл1жэй, да мачтау. 
Там ушзё 'пешцца мора,

У каютах спакусы комфорта,
Я  ж вазьму у абдымы зоры,
Я  пачую дыханне Босфора.
I, накрыушыся шляхам Млечным, 
Я  адчую, паспеушы праспацца,
Як вятры стануць тузаць за

плены....
Пэуна, сны не пра мора

прысняцца!

Мора, як ты, вольнае i неспакойнае — ,
Грымщь

i звошць на струнах хваль.
} ты, як мора,

задумл!вая i непакорлёвая — 
Вырывается з рук

i ляцш  удаль.
Але ты не мора.

Ты —  нешта вялгкае,
Гордае i непадобнае кожны Mie./ мора зуам бясНльнае. —

Просщь цябе i кл!ча

Прыйсщ да яго,
каб прыпасщ да ног reaix.

I  ты згаджаешся.
Весела крочыш па беразе 

1 усмешку на вуснах мокрых нясеш.А белая блузка
здаецца маленьмм ветразем,

I, здаецца, пад Ш ты насустрач мору плывеш. 
Гараць ля берага пырсы каралямх,
I  хвалi прыносяць мне неспакой:
А рантам станет ты лёгтм карабл1кам 
! растанеш у cini морской?!

riac л я цяжкай хваробы заучас- на, ва узросце 54 год памёр выкладчык кафедры крымшальнага права i працэсу палкоунж юсты- цьп у адстауцы Гайдук Рыгор Дйшлав1ч. Смерць вырвала з нашых радоу квал1ф1каванага вы- кладчыка, як\ меу багаты вопыт работы у органах юстыцьн, кла- патл1вага, разумнага, патраба- вальнага выхавауцу студэнцтва.25 гадоу працавау Рыгор Даш - лав|ч у органах ваеннай юстыцьп, у гэгыя гады ён усе свае Плы i веды аддавау справе умацавання сацыял1стычнай законнасщ i вош- скай дысцыплшы.У сувяз! з хваробай Рыгору Д а- н!лав1чу прыйшлося пакшуць лю- б!мую работу ваеннага юрыста i naflcpi на пенено. Але ён адразу ж , з 1961 года, уключыуся у вы- кладчыцкую работу на юрыдычным факультэце нашага ушвератэта. Высокая патрабавальнасць да ся- бе 1 да шшых, вял1кая любоу да працы, выключная добрасумлен- насць у выкананн1 CBaix службо- вых i грамадск1х абавязкау, чу- ласць — усё тэта выклжала па- вагу i любоу да Р. Д . Гайдука з боку тых, хто працавау побач з iM на юрыдычным факультэце.Усё жыццё Р. Д . Гайдук турба- вауся аб павышэнн1 сваей квалГ ф1кацьп, аб паглыбленн1 ведау. У 1934 г. ён скончыу 1нстытут са- вецкага будаун1цтва i права, у 1949 г. — вячэрш ун1верс1тэт маркс!зма-ленш!зма, у 1953 г. — вышэйшыя акадэм^чныя курсы

пры Ваеннай юрыдычнай акадэм!!. Працуючы на юрыдычным факультэце, Р. Д . Гайдук здау канды- дацк1я экзамены i паспяхова працавау над кандыдацкай дысерта- цыяй.Р. Д . Гайдук вёу вял1кую гра- мадскую работу, ён неаднаразо- ва выб1рауся у склад прафсаюзна- га бюро факультэта, выконвау па- стая ннае партыйнае даручэнне па правядзеиню выхаваучай работы у студэнцгПм (нтэрнаце.За мужнасць i repai3M у час Вялшай Айчыннай вайны Р. Д- Гайдук узнагароджан дзвюма ор- дэнам1 Чырвонага Сцяга, дзвюма , ордэнам‘1 Чырвонай Зорк‘1, ордэ- нам Айчыннай вайны I ступеш 1 пяццю медалям!.Памяць аб Р. Д . Гайдуку на- заусёды застанецца у нашых сэр- цах. Т Р У П А  Т А В А Р Ы Ш А У .
Калсктыу ф1лалаг!чнага факуль

тэта выказвае глыбокае спачуван- 
не кандыдату ф1лалаг1чных навук, 
выкладчыцы кафедры тэорьй i пра
ктик! партыйна-савецкага друку 
СН 1Ц Д РА В АЙ  Hine АляксаидраУ- 
не 3 выпадку напаткаУшага яе го
ра — смерю бацькь

Рэдактар П. С1Л1ВАН Ч Ы К .
—“  Адрас рэдакцЫ1:

г. Mine к, Ун|верс1тэцк1 гарадок, 
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