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ПАРТЫ ЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ДЫЯПАЗОН ДЗЕЯННЯ 
ПАРТГРУПЫ

ВЫВУЧЫУШЫ стан работы парттруп 
кафедрау фізічнага і механіка-матзматьіч- 
нага факультэтау, можна зрабідь абагуль- 
ненне, што партгрупоргі гэтых падраздзя- 
ленняу працуюць мзтанакіравана, апера- 
тыуна. Разам з тым, маецца шмат нявы- 
рашаных праблем, партгрупоргі не вало- 
даюць у поунай меры арганізацьійньїмі 
пьітаннямі.

У Статуце КПСС не вызначаны тзрмі- 
ны, у якія склікаюцца сходы парттруп, 
яны праводзяцца па меры неабходнасці. Вы- 
вучэнне дакументацы! асобных парттруп 
універсітзта сведчыць, што гэтую меру не
абходнасці партгрупоргі вызначаюць па- 
рознаму. Калі былы партгрупорг кафедры 
тэорьп функций праводзіу адзін сход у год, 
то зноу выбраны партгрупорг У. А. Габры- 
новіч бачыць неабходнасць 1 — 2 разы у 
месяц праводзіць сходы, што, зразумела, 
правільна, бо характерная рыса сходу 
партгрупы — аператыунасць. Па асобных 
пытаннях сходы могуць праводзіцца без 
падрьіхтоукі.

Прычыну правядзення малой колькас- 
ці сходау партгрупорг тлумачыць тым, што 

.усе питанні кафедры рашаюцца на нара
дах у загадчыка кафедры, а партгрупа не

хоча іх дубліраваць. Гэта не правільна. За- 
гадчык кафедры не можа замяніць рабо
ту партгрупы.

Адной з форм павышэння адказнасці, 
актьіунаеці членау партгрупы з’яуляюцца 
іх паведамленні, справаздачы перад тава- 
рьшіамі аб вьїкананні статутных і функцыя- 
нальных абавязкау.

Практика паказвае, што такая форма 
работы дапамагае своечасова падтрьімлі- 
ваць актыуных камуністау, прапаноуваць 
неабходную дапамогу, папярэджваць маг- 
чымыя памьілкі, падказваць, як лепш выка- 
наць тое ці іншае партыйнае даручэнне, 
дае магчымасць строга спытаць за невы- 
кананне намечанага.

Каго заслухоуваць на партсходзе, калі 
і па якому питанню — рашае партгрупорг 
разам з камуністамі. Важна, каб справаз
дачы камуністау не ператварьіліся у кам
панію. Яны карысныя тады, калі да іх зага- 
дзя рыхтуюцца, ствараюць умовы для за- 
цікауленай дзелавой размовы. Калі ёсць 
неабходнасць, ствараецца камісія для глы- 
бокага вывучэння дзейнасці камуніста, каб 
затым даць правільную ацзнку рабоце. 
Заслугоувае увагі практика справаздач 
саміх партгрупоргау перад камуністамі у 
перыяд паміж справаздачамі і вибарамі. 
Гэта робіцца на кафедры лічбавьтх метадау 
і праграміравання.

Калі-нікалі можна практыкаваць аднача- 
сова справаздачы двух камуністау, з якіх 
адзін добрасумленна выконвае патрабаван- 
ні Статута, шщыятыуна, а другі не жадає 
працаваць у поуную меру. Такая размова 
дазваляе выхоуваць камуністау на узорних 
прикладах.

Вельмі важна у час справаздачы парт

групоргу зрабіць правільньїя вывады, пры- 
няЦь рашэнне, выкананне якога спрыяла б 
паляпшэнню становішча спрау.

Наприклад, на кафедры тзорьіі функцый 
на партсходзе было разгледжана пытан- 
не «Аб рабоце куратарау кафедры на ста- 
рэйшых курсах». Пытанне важнае, заслу- 
ханы справаздачы куратарау, высветлены 
недахопы, а пастанова не принята. На 
кантроль пытанне не узялі. Запіс «прызнацъ 
работу здавальняючай» — відавочна неда- 
статковы.

Асабліва хочацца спынщца на падрых- 
тоуцы і правядзенні справаздачна-выбар- 
чых сходау парттруп. Наведваючы іх, вы- 
вучаючы пратаколы, неабходна адзначыць, 
што яны пакуль не адыгрываюць той ролі, 
якую павінньї адыгрываць.

Справаздача аб рабоце партгрупорга — 
гэта аналіз стану спрау у калектыве. Каб 
такі аналіз зрабіць, неабходна параунаць 
вьінікі работы кафедры за некалькі гадоу. 
Увага партгрупы павінна быць засяроджа- 
на на аналізе укладу кожнага камуніста у 
выкананне партийных рашэнняу. Чым глы
бей такі аналіз, чым болып прынцыповыя 
ацзнкі, тым мацней гарантия, што роля ка
муністау япгчэ болып узрасце.

Вядзенне дзённпсау — нявырашанае пы
танне на многіх кафедрах. Па запісах у 
дзённшу партгрупорг можа вызначыць 
актыунасць камуністау на партсходах, ад- 
носшы да партийных даручэнняу, ажыц- 
цявіць кантроль за вНкананнем прымаемых 
рашэнняу, дабіцца выкаранення недахопау. 
Дакладная рэгютрацыя рашэнняу, аднара- 
зовых даручэнняу і адзнак аб іх вьїканан
ні дае магчымасць правільна будаваць 
работу партгрупоргу Г. В. Шрыжняк (ка
федра лічбавьіх метадау і праграміраван
ня). А вось, напрыклад, на кафедры тэо
рьп функцый мехмата ніводнага запісу у 
дзенніку партгрупорга з 28 красавіка 1983 
года па 18 сакавіка 1985 года.

Узрастанне ролі партийных груп як важ- 
нага структурнага звяна пярвічнай парт- 
арганізацьіі, широкі дыяпазон і склада- 
насць іх работы у сучасных умовах прад’яу- 
ляюць якасна новыя патрабаванні да парт
групоргау. Ад актнунаеці, шщыятывы парт
групорга, яго умения арганізаваць работу 
камуністау у рашаючай ступені залежыць 
уздзеянне партийных груп на справы калек- 
тыву.

Н. ГАРДЗЯЮК, 
інструктар Маскоускага РК КПБ 

г. Мінска.

Камсамольцы і моладзь! Нястомна авалодвай- 
ц е  ведамі, культурам, прафесіянальньїм майстэрст- 
в а м ! Прымнажайце рэвалюцыйныя, баявыя і пра- 
ьоуныя традыцьй партьіі і народа!

(З Заклікау ЦК КПСС.)

ПЫТАНШ
ПАДРЬІХТОУКІ

штэрнатау і вучэбных карпу- 
соу да работы у зімових умовах 
разгледжаны на чарговым па- 
сяджзнні Камітзта народнага 
кантролю БДУ імя У. І. Леніна. 
Праверкай, праведзенай КНК, 
установлена, што асобныя слу
жбы адміністрацьшна-гаспа- 
дарчай часткі правилі падрых- 
тоуку да работы у зімових умо
вах не на належним узроуні. 
За упушчзнні у рабоце КНК вы
нес строгую вымову галоунаму 
энергетыку А. П. Смірнову і 
галоунаму механіку М. М. Ва- 
ранцову.

На насаджанні КНК абмерка- 
вана таксама гатоунасць школ 
народнага кантролю да новага 
навучальнага года.

А. КАСПЯРОВІЧ, 
старшыня КНК 

універсітзта.

ПЛАН
МЕРАПРЫЕМСТВАУ

па узмацненню прапаганды за- 
канадауства, накіраванага на 
барацьбу з п’янствам і алкага- 
лізмам у святле Пастановы ЦК 
КПСС «Аб мерах па перааде
лению п’янства і алкагалізму» 
на 1985— 1986 навучальны год 
зацверджаны на пасяджзнні 
савета па права во му .выхаван- 
ню і прафілактьїцьі правапару- 
шэнняу.

3. АЛЯКСАНДРАВА.

АДБЫЛАСЯ
НАРАДА

з работа ікамі адміністрацьш- 
на-гаспадарчай часткі, камен- 
дантамі штэрнатау, старшыня- 
мі прафбюро і старшьшямі 
студсаветау інтзрнатау. На ёй 
прааналізаваньї стан падрьіх
тоукі інтзрнатау і вучэбных 
карпусоу універсітзта да рабо
ты у зімових умовах. Выказа
ны крытычныя за увагі па акти
візацій дзейнасці у гэтым на- 
прамку.

3. АЛЯШ КЕВІЧ.

ДНІ ВЫВУЧЭННЯ 
ПОПЫТУ

дапамогуць работнікам кніжна- 
га гандлю, выдауцам даведац- 
ца, што хоча бачыць пакупнік 
на паліцах кпж н ы х магазі- 
нау, якую і літаратуру, неаб
ходную для вучобы, павышэння 
прафесшных ведау, выхавання 
дзяцей і правядзення вольнага 
часу, патрэбна перавыдаць. У 
гэтым годзе дні уліку попыту 
праводзяцца Мінскім аблкніга- 
гандлем 17 і 18 кастричніка.

Пакупнікам кніжньгх мага- 
зінау будуць прапанаваны спе- 
цыяльныя анкеты, куды яны 
змогуць унесці свае заувагі аб 
змесце, мастацкім афармленні, 
паліграфічньїм вьїкананні, фар- 
маце і аб'ёме розных выданняу, 
канкрэтныя пажаданні аб іх 
выпуску.

С. ДАПГЧЫНСКАЯ, 
рэдактар аддзела 
прапаганды кнігі 

Мінаблкнігагандлю,J

ПРАЛЕТАРЫ1 УСІХ КРАЇН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

БЕЛДРУСКІ
УШВЕРС1ТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА І ПРАФСАЮЗНЫХ 
КАМКГЭТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖ ДУНАГА УН ІВЕРСІТЗТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

...Д А  А Д П Р А У  Л Е Н Н Я  
цягніка заставалася пя цъ  
мінут. Р укзакі складзен ы , 
чамаданы  запакаваны , за 
няты у вагонах м есцы  —  

м ож на р у хацца  у дарогу. 
I  усё ж  не стрымалгся дзяу- 
чаты, каб не в ы йсщ  яш ч э  
р а з на перон ,  каб яш чэ  
р а з не акінуць вокам мяс- 
ц ш ы , стаушыя такімі да- 
рагім і. Тут пр аходзіу  іх  
працоуны  семестр. Тут яны  
ж ыл1, працавалі ,  сталелі... 
I  гэта развітальная усм еш 
ка ■—  знак вялікай удзяч- 
ка сц і селъгасат раду, які 
навучы у іх  пераадолъван-  
ню  ця ж к а сц ей , ум ению  ся- 
браваць.

П ры йш ла пара л ек ц ы й , 
се  м ін а p a y , п а д  р у ч н ік а у . 
Шмат ужо старанна спіса- 
н ы х старонак у канспек- 
тах Трыны С уш кевіч, сту- 
дзнткі I V  курса факулътэ- 
та ж у рналістьїкі. Я н а  —  

выдатнща вучобы. 1ры на  
упэун ен а, што выдатнЫам 
м ож а бы цъ кож ны  сту- 
дэнт. «Д ля  гэтага патрэб
н а , —  лічьіць ян а , —  проста 
м ець ж аданне. А  канспект  
—  гэта заусёды  добры дапа- 
мож нік і на практ ычных  
занят ках, а у час cecii на- 
огу л» .

А . ВА Л О Ш Ы Н .
Фота аутара.



У добры шлях!
ПЕРШ Ы  КУРС  —  час надзвычайных адкрыццяу! Н е толькі 

на лекцы ях, калокеіумах і семінарах. Новое малодшых у сям'і 
пальма матэр» чакае паусюль. У  інтзрнаце, дзе даводзіцца са- 
мастойна гатаваць, сачы ць за  парадкам, у вучобе, на якую дзяр- 
жава вы дзяляе стольні сродкау. За гэты перш ы год вучобы трэ- 
ба шмат спазнацъ, пра усё даведацца, узброіцца ведамі з  арсе
нала студэнцкага ж ыцця. Засвощъ не толькі свае правы, але і 
абавязкі, і строга іх  выконвацъ.

З гэтай нагоды рэдакцыя газеты н Беларускі універсітзт» выра- 
шыла дапамагчы перш акурскікам і адкрыць своеасаблівьі усе- 
навуч, дзе можна даведацца, якія меры маральнага уздзеяння  
могуць прымяняцца да студэнтау як пры заахвочванні, так і пры  
спагнанні, які парадак позначення стыпенды1 і шмат іншого, 
што хвалюе кожнага, хто упершыню  пераступае парог выш зйш ай  
навучальнай установы. Сёкня змяшчаем перш ую  падборку та- 
кіх матэрыялау.

М агчыма, у цябе, дарагі перш акурснік, узнікнуць нейкія інш ия  
питанні. На іх ты змож аш атрымацъ адказ, звярнууш ыся у ре
дакцию  па телефоне 20-68-27, альбо прийсці ці напісаць пісь- 
мо на адрас: 220 0 8 0 , г. М ІНСК, У Н ІВ ЕР С ІТЗЦ К І ГАРАДО К ,
ГЕАГРА Ф 1Ч Н Ы  КОРПУС, Н АКО Й  З, Р Э Д А К Ц Ы Я  ГА ЗЕТЫ  
«БЕЛ А Р У С К І УН1ВЕРС1ТЭТ».

Чакаем тваіх пытанняу!

І д з іц е  у  н агу
ДАРАГІЯ ПЕРШАКУРСНІКІ! У вашим 

жьіцці пача?ся выключна важны этап: дяпер 
вы студэнты БДУ імя У. І. Леніна. З гзтага часу 
лекцьіі, семінарскія і лабараторныя заняткі, 
курсавыя і дыпломныя работы, экзаменацый- 
ныя сесії, актыуны удзел у рабоде студэнцкага 
навуковага таварыства, грамадскіх арганіза- 
цый, спартыуных секцый і калектыва? 
мастадкай самадзейнасці, вытворчая і вучэб- 
ная практьікі, напружаная праца у студзнцкіх 
буда?нічих атрадах і многае іншае складзе 
асноуны змест вашага студэнцкага жыцця. 
Аднак гэты змест будзе няпоуным, калі вы з 
першых жа дзён знаходжання ва універсітзце 
не задумаецеся над прьікцьіповьімі шлтаннямі 
станаулення і як спецьіяліста і як асобы. І не 
толькі задумаецеся, але і пастараецеся пра- 
вільна з’арыентавацца у шляхах дасягнення 
гэтых мэт.

Ва універсітзце створаны усе умовы для таго, 
каб вы сталі добрым! спецьіялістамі. Шмат 
залежыць ад вас. Што для гэтага патрэбна? 
Перш за з?сё навучыцца працаваць. Працаваць 
на лекцыях і семінарсхіх занятках, у біблія тэ- 
цы і у лабараториі, працаваць самастойна,

творча, з поунай аддачай сіл. Працаваць 
так, як раіла Н. К. Крупская: «Калі мы хочам 
вытворча правесці час, мы павіннн правільна 
размеркаваць яго». Навучыцца правільна раз- 
мяркоуваць час вы павіннн з першых крокау 
навучання ва універсітзце. Інакш вы нічога не 
паспееце зрабіць па-сапрауднаму. Помніце, ад 
таго, якімі будуць вашы першыя крокі у 
вучобе, у многім залежыць рытм і поспех 
вашага далейшага руху да выбранай мэты.

Пачынаецца ваша пяцігадовае падарожжа 
за ведамі. Вас чакае країна. Неабходна памя- 
таць і тое, што вам давядзецца заканчваць 
дваццатае стагоддзе. Ваша дзейнасць будзе пра- 
ходзіць ва умовах далейшага развіцця навуко- 
ва-тзхнічнай рэвалюцьп, якая прад’цуляе да 
кожнага спецьіяліста усё большыя патраба- 
ванні.

Заусёды ідзіце у нагу з часам, будзьце 
на узроуні яго праблем, укладзіце сваю 
дастойную працу у паопяховае іх вырашэнне.

М. ШСКУНОУ, 
загадчык кафедры педагогік і, 

доктар педагагічньїх навук, 
прафесар.

і

J
Г■ зад;

."DУ  рздакцьіі вайе далі 
задание: напісаць пра шчас- 
лівага чала века.

— А дає ж  я яго знайду? 
— вельмі здзіуленая такой 
пралановай, запиталася я.

— У нас ва універсітз
це,— адказалі мне.— Ен 
вельмі, вельмі пгчаслівьі. 
I ты ад разу пазнаеш я го.

Прьіхапіушьі з  сабон руч
ку і блакнот, адцрауляюся 
на пошукі.

ДАВАЙ ЗНАЁМ1ЦЦА, ПЕРШАКУРСНІК!

САМЫ ШЧ АС ЛI ВЫ
ЧАЛАВЕК

ДЗВЕ ДЗЯУЧЫНЫ, усміхаю- 
чыся адна адной, нешта рас- 
казваюць. Радасныя агеньчьікі 
блішчаць у іх вачах. Відаць, 
гэта тыя, хто мне патрэбны.

— Дзяучаты, напэуна, вы 
самыя шчаслівия людзі ва уні
версітзце?

— Ды не,— адказваюць тыя. 
— Мы ж пяцшурснщы. Пады- 
ходзіць да канца наша вучо- 
ба. Набліжаецца час развітан- 
ня. Шкада пакідаць універсі
тзт...

Здалёк чууся звонкі дзявочы 
голас. Яго падхапі? хор гала- 
соу, і загучала у паветры песня 
аб маладосці, міри, дружбе. 
Гэта байцы аднаго з універ- 
сітзцкіх сельгасатрадау вярта- 
ліся у Мінск. Статныя, вясё- 
лыя. Было б вельмі дзіуна, каб 
яны не билі шчаслівьімі.

— Ці шчаслівия вы лю
дзі?— питаюся у іх.

— Напэуна. Атрад падарыу 
нам новых сяброу, дапамог 
паверыць у свае сіли, да? маг- 
чымасць добра папрацаваць. 
І усё ж нас засмучае развітан- 
не з працоуным семестрам.

Вось табе. Як жа я выканаю 
задание? Трзба у камітзт кам- 
самола зазірнуць. Можа там 
што параяць? Падымаюся на 
трзці паверх. Чытаю: «Паста- 
ноука на камсамольскі у лік». 
І колькі тут юнакоу і дзяучат!

— Вы ведаеце, сюды прыхо- 
дзяць самыя шчаслівия лю
дзі,— незнарок падказваюць 
мне дзяучаты, якія працуюць 
тут за столікамі.

— Не можа быць! Гэта ж 
першакурснікі. А іх каля дзвюх 
тысяч! Няужо столькі шчас- 
ліучьїкау?

Угледзьцеся уважліва у тва- 
ры наших першакурснікау. 
Пасачыце за іх хадою. Нават 
кожны рух сведчыць аб іх 
вялікай радасці — яны сталі 
студзнтамі БДУ імя У. І. Лені
на. І  каб яшчз больш перака- 
нацца у гэтым, я звярнулася 
да першакурснікау. Вось што 
яны адказалі.

...І МАРА ЗБЫЛАСЯ

ВУЧЫЦЦА У БДУ — мая за- 
паветная мара. І калі у міну- 
лым годзе не прайшла па кон
курсу, усё ж  надзею паступіць 
ва універсітзт не страціла. Да 
новага паступлення рыхтава- 
лася добра: займалася на пад- 
рыхтоучых курсах, навучылася 
самастойна працаваць над пад- 
ручнікам. Першы экзамен зда
ла на видатна, і тоеГшто школу 
закончила з залатым медалём,

дазволіла мне стаць студзнткаи 
філалагічнага факультзта бе- 
ларускага аддзялення. Мара 
здзейснілася. Які настрой у 
мяне? Самы святочны.

Многае ведала пра БДУ 
імя У. І. Леніна. Але у маім 
уяуленні ён бы? зусім не такім. 
Мне здавалася, што студзнт 
атрьімлівае тут толькі абраную 
прафесію. Але правёушы ва 
універсітзце першыя дні, бачу, 
што памылялася. Бачу, колькі 
клопатау принеслі мы, навічкі. 
І  старшакурснікам, і выклад- 
чыкам. Турбуюцца яны за нас: 
каб і з жыллём усе добра 
уладкаваліся, і каб у гурток 
мастацкай самадзейнасці запі- 
саліся, і любімьім відам спорту 
займаліся, ад спрау камса- 
мольекіх не билі у баку. 
Ну а мы, першакурснікі, паста- 
раемся атримліваць толькі доб- 
рыя і выдатныя адзнакі.

Галіна МІГНО, 
студзнтка беларускага 

аддзялення філалагічнага 
факультзта.

АДЧЫН1Л1СЯ
ЗАПАВЕТНЫЯ

ДЗВЕРЫ

. Я СТАУ студэнтам юрыдыч- 
нага факультзта БДУ імя У. І. 
Леніна. Гэта цяжкая і цікавая 
прафесія вабіла мяне і у школь- 
ныя гады, і у час вучобы у 
Маладзечанскім політехнічним 
тзхнікуме, і калі служ и? у ра
дах Савецкай Арміі. Пасля 
службы паступова ста? рыхта- 
вацца да уступных экзамена? 
ва універсітзт. Шмат карысных 
веда? атрыма? на вячзрніх 
падрыхто?чых курсах, створе
них пры БДУ, займа?ся сама
стойна.

Прийшло до?гачаканае
трыццаць першага жні?ня. Гэ
ты дзень, напз?на, застанецца 
наза?сёды ? памяці кожнага 
першакуреніка. Першим нас, 
будучих юриста?, віншавау 
дзкан факультзта В. Г. Ціхіня. 
Шмат добрых сло? і пажа дав
ня? пачулі мы ?  гэты дзень 
ад выкладчыка? і старшакурс- 
ніка?. І вось урачыстая клят
ва. У зале рапто?на становіцца 
ціха, і толькі дзявочы голас 
парушае гзту цішьіню, выма?- 
ляючы словы клятвы: «Кля
нёмся абранай прафесіі»,— 
гаворыць першакурсніца, і дзе- 
сяткі галасо? падхопліваюць 
яе. «Клянёмся!» — па?тарае 
зала.

У руках я трымаю студзнцкі 
білет і заліко?ку. На працягу 
пяці гадо? яны будуць разам 
са мною падымацца па при

ступках веда? да абранай 
прафесіі. Адкрываю заліко?ку. 
Першы семестр. Пакуль што тут 
пуста. Але і не за?важыш, 
як надыдзе час сесіі, і як 
з’явяцца ? ёй першыя адзнакі. 
Вельмі хацелася б, каб яны би
лі толькі добрьімі і видатнимі. 

Іосіф СТАНКЕВЇЧ, 
студзнт юрыдычнага 

факультзта.

ЧАС ЗДЗЯИСНЕННЯ 
ЖАДАННЯУ

З ДЗЯЦІНСТВА я марыла 
стаць наста?ніцай. Але, магчы
ма, спачатку гэта было проста 
дзіцячай гульнёй. Я любіла 
садзіць дзяцей, якія билі мен- 
шыя за мяне, і вучыць іх, 
Вельмі падабалася, што я магла 
расказачь ім нешта новае, чаго 
яны яшчз не ведалі.

Хутка має гульні скончьші- 
ся, і мне сур’ёзна давялося 
сутыкнуцца з прафесіяй наста?- 
ніка. У старэйшых класах мне 
не раз давяралі весці ?рокі 
матзматикі ? малышо?. Мне гэ
та было вельмі цікава і, зда
валася, падабалася вучням. 
У канцы дзесятага класа я 
цвёрда нырашыла: буду наста?- 
ніцай.

І вось я нясу дакументы 
ва універсітзт. Падаю іх на 
педагагічнае аддзяленне меха- 
ніка-матзматичнага факультз
та.

31 ліпеня. Мне здаецца, 
што я нічога не ведаю. А за?тра 
здаваць матэматыку. Устала 
раніцой у шзсць гадзін. Хаджу 
па кватэры і не ведаю, за што 
?зяцца. Прыязджаю ва універ
сітзт, стаю ля дзвярэй а?дыто- 
pui. Калені і рукі дрыжаць. 
Заходжу, бяру білет, хутка чы
таю яго. Пачынаю разумець: 
мне пашанцавала, трапі? легкі 
білет. Рыхтуюся да адказу. 
Адчуваю: праходзіць страх.
Адказваю. Выдатна. Выскок- 
ваю з а?дьггориі. Пяцёрка. 
Не верыцца, што я ?жо студзнт
ка.

Не памятаю, як даехала да
мо?. Адчыняю дзверы і ужо 
з парога крычу:

— Мама, я — студзнтка!
Бацькі вельмі ?зрадаваліся.

А мама сказала:
— Паступіць — не самае га- 

ло?нае. Самае цяжкае будзе 
наперадзе.

Мне здаецца, гэта так і ёсць. 
Патрэбна адразу ж сур’ёзна 
брацца за справу. Я  думаю, 
што вучоба ва універсітзце бу
дзе цяжкай, але і цікавай.

Лариса ЦІМОХІНА, 
студзнтка механіка-

матэматычнага факультзта.

ПРЫЗНАЧЭННЕ СТЫПЕН- 
ДЫ1 — стымуляваць вучобу 
студзнта? і акты?ны ?дзел іх 
у навукова-даследчай і грамад- 
скай рабоце. Таму ні ?  якім 
разе нельга блытаць стипен
дию з дапамогай па лініі 
дзяржа?нага сацыяльнага стра- 
хавання. За кожным студэн
там савецкі закон замацо?вае 
права на стипендию, якое не 
залежыць ад яго матэрыяльна- 
га становішча, полу, расы, на- 
цыянальнай прьіналежнаеці,

веравызнання і сацыяльнага 
паходжання. Рзалізация гзтага 
права залежыць выключна ад 
самога студзнта.

У першую чаргу права на 
стипендию маюць тыя студэн
ты, якія здалі экзаменацый- 
ную сесію на «выдатна» і 
«добра* і акты?на ?дзельні- 
чаюць у грамадскім жьіцці 
калектыву. Для визначання 
найбольш паспяваючых студзн
та? не дазваляецца падлік 
бала?, якія мелі месца пры 
паступленні ?  ВНУ на вучобу. 
Атрыманне адной здавальняю- 
чай адзнакі не дає студзнту 
пераважнага права на стипен
дию нават пры ?мове атрыман- 
ня па астатніх дисциплінах 
выданных адзнак. Адзнака па 
дыферэнцыраванаму заліку 
прыра?но?ваецца да зкзамена- 
цыйнай. Не ?лічваюцца толькі 
факультаты?ныя адзнакі.

Студзнт — акты?ны грамад- 
скі работнік, які атрыма? хоць 
адну здавальняючую адзнаку 
па вьініках экзаменацыйнай 
сесіі, таксама не має перша- 
чарговага права на атрыманне 
стипендиі. Таму часам няпра- 
вільна паступаюць дэканы, 
«знаходзячы» такім студэнтам 
стыпендыю за кошт зда?шых 
сесію на «добра» і «выдатна» 
і выконваючых разавыя гра- 
мадскія даручзнні або зрабі?- 
шых разавыя нязначныя па- 
рушзнні дисципліни. Першим 
абавязкам студзнта з’я?ляецца 
якасная вучоба. Грамадская 
работа павінна дапауняць вучо
бу, павышаць асабістую адказ- 
насць студзнта за якасць вучо
бы, але не падмяняць яе.

Студэнтам, якія атрьімалі 
па вьініках сесіі адну або не- 
калькі здавальняючых адзнак, 
назначаецца стипендия у 
апошнюю чаргу, гэта значыць 
пасля по?нага стыпендыяль- 
нага забеспячзння студзнта?, 
што не маюць па вьініках се

сіі здавальняючых адзнак. 
З гзтага правіла зроблена вы 
ключэнне для асобных катзго 
рьш студзнта?.

Сярод студзнта? нярздка па?- 
стаюць питанні, ці ?лічваецца 
матэрыяльнае становішча пры 
назначзнні на стыпендыю? 
Як быць еямейным студэнтам, 
у якіх ёсць дзіця, ці можна 
з-за «выпадковай» тройкі па- 
зба?ляць іх стипендиі? Як 
быць тим, каму бацькі не ? 
стане дапамагчы матэрыяльна 
і стипендия для іх — адзіная 
крьініца для існавання?

Дзеючае заканада?ства не за- 
бараняе ? асобных випадках 
улічваць матэрыяльнае стано
вішча студзнта, хаця як фак- 
тар матэрыяльнае становішча 
студзнта пры назначзнні стьі- 
пендьгі, зразумела, павін
на быць улічана, але толькі 
не на шкоду паспяховасці або 
грамадскай рабоце інших сту
дзнта?. Калі ж  пры ?сіх  магчы- 
мых вариантах яму не можа 
быць назначана стипендия, 
рзктар має права аказаць та
кому студзнту разавую матз- 
рыяльную дапамогу памерам 
не вышэй звичайний месячнай 
стипендиі. Пры гэтым патрэб
на мець на ?вазе, што права 
на матэрыяльную дапамогу не 
залежыць ад удзелу у грамад
скай рабоце і аказанне яе толь
кі студэнтам, якія ,не атрым- 
ліваюць стипендий будзе ня- 
правільним.

Стипендиі студэнтам (акра- 
мя тых, каму яны выплачваюц- 
ца накірава?шьімі іх на вучо
бу прадпрьіемствамі, аргані- 
зациямі) назначаюцца дзка- 
нам факультзта па прадста?- 
ленню стипендияльных камі- 
сій факультзта ?  межах стыпен- 
дыяльнага фонду, устано?лена- 
га факультету рзктарам ВНУ.

Назначзнне стипендиі пра
ходзіць два разы ?  год па 
вьініках экзаменацыйных сесій 
з першага числа наступнага 
за сесіяй месяца.

Нягледзячы на калегіяльнае 
абмеркаванне питання аб на
значзнні стипендиі студэнтам, 
дзкан нясе асабістую адказ- 
насць за правільнае размер- 
каванне стыпендыяльнага фон
ду факультзта. Па закону 
стыпендыяльная камісія толькі 
рыхтуе дзкану факультзта ма- 
тываванае пісьмовае прашзнне 
аб неабходнасці назначзння 
стипендиі канкрэтным студэн
там. Пагадзіцца з думкай камі- 
сіі ці не — права дзкана. Спіскі 
студзнта?, назначаных на сты
пендыю дзканам факультзта, 
зацвярджае рзктар вышзйшай 
навучальнай установы.

Студэнтам - першакурснікам 
стипендия ? першим семестры 
назначаецца па виніках уступ
ных экзамена?, але без уліку 
сярэдняй арыфметычнай адзна
кі па атзстату.

Па виніках зімовай экзаме
нацыйнай сесіі стипендия на
значаецца і выплачваецца з 
1 лютага. Таму за студзнта
мі, якія атрималі стыпендыю 
?  першим семестры навучаль- 
нага года, права на яе захо?- 
ваецца да студзеня (уключна) 
нават пры ?мове атрымання ? 
перыяд сесіі (у студзені) не- 
здавальняючай адзнакі.

1
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— удзельнічадь праз грамад- 
скія арганізацьіі у абмеркаван- 
ні пытання? удасканалення 
вучэбнага працэсу, ідзйна-вьі- 
хаваучай работы, а таксама пы
танняу паспяховасці, працоу- 
най і вучэбнай дысцыплшы 
студэнта?, назначэння стипен
дий, размеркавання месц у ін- 
тэрнатах — іншьіх пытанняу, 
звязаных з вучобай і бытам сту
дэнтау.

СТУДЭНТЫ в ы ш э и ш ы х  
НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОУ 
АБАВЯЗАНЫ:

— ыстэматычна і глыбока 
авалодвадь теарзтьічньїмі ве- 
дамі і практьічньгмі навыкам! 
па выбранай спецьіяльнасці;

абавязкі

студэнта
СТУДЭНТЫ в ы ш э и ш ы х  

НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОУ 
МАЮЦЬ ПРАВА:

— карыстацца бясплатна 
лабараторьіямі, кабінетам!, ау- 
дьіторьіямі, чьітальньїмі зала- 
мі, бібліятзкамі, падлікова- 
вьілічальньїмі і вучэбна-дапа- 
можньтмі установамі, а таксама 
спартьі?ньімі базамі, збудаван- 
нямі, спартыуным інвентаром і 
іншим абсталяваннем вышэй- 
шай навучальнай установи;

— удзельнічадь у навукова- 
даследчай рабоце, якая арга- 
нізуецца вышэйшай навучаль
най установай і навуковым сту- 
дзнцкім таварыствам;

НЕЗВЫЧАЙНА шчодрьімі на 
ападкі, няветліва хмурьімі вы- 
даліся вересень і кастрьгчнік 

І у Г Э Т Ы М  годзе. Рздкі дзень З  Т Ы Х , 

што правялі ?  Круглянскім раё- 
не больш за 600 студэнта? гіста- 
рьгчнага і філалагічнага фа
культета? БДУ ім. У. І. Лені
на, бы? сонечным.

...Дождж мы прьівезлі са ста- 
ліцьі, як сказалі еустракаушыя 
нас на станцьіі Талочын кірау- 
нікі раёна і прымаючых арга- 
нізадьш, калі пад гукі духавога 
аркестра і густога дажджу алек- 
трапоезд спьшіуся ля перона. 
Сустрэча была нядоугай. Пер- 
шы сакратар РК К ЇІБ  М. А. 
Казючыц заклікау студэнтау 
унесці дастойны уклад ва убор
ку ураджаю.

Паміж універсітзтам і раёнам 
дауно склаліся моцныя і на- 
дзейныя сувязі, што, безумовна, 
садзейнічала хуткаму і апера- 
тыунаму вырашэнню шматлі- 
кіх арганізацьійньїх пытан
няу. Сярод іх самае галоунае 
— абавязковае захаванне бай- 
цамі сельгасатрада? правіла? 
тзхнікі бяспекі. Яшчэ да приез
ду на месда дьіслакацьіі сту- 
дэнты был1 азнаёмлены з при
ёмам! вядзення работ, але пе- 
рад выхадам на поле яшчэ не 
раз слухалі такую неабходную 
для іх гнфармацыю. Асобая 
?вага была звернута на а?тапе- 
равозкі.

У першыя дні работы сумес- 
на с райкомам камсамола раён- 
ны занальны штаб праводзі? 
рэйд, а ?  сярздзіне рабочага 
перыяду — дзень спынення ат- 
рада?, у ходэе якога правяра-

Студэнты ?дзельнічаюць у 
грамадскім жыцщ калектыву 
вышэйшай навучальнай уста- 
новы, у рабоце спарты?ных 
секцый, таварыск1х і навукова- 
тэхшчных гуртко?, у мастац- 
кай самадзейнасці.

Студэнты пасля заканчэння 
вышэйшай навучальнай уста
нови а тр ым лів аюц ь работу па 
спецьіяльнасці.

— авалодвадь марксісцка- 
ленінскай тэорыяй і павышаць 
свой ідзйна-палітьічньї, наву- 
ковы і культуры ?зровень;

— набываць навьікі аргані- 
зацьіі масава-палітьічнай і вы- 
хава?чай работы;

— наведваць абавязковыя 
вучэбныя заняткі і выконваць 
у вызначаныя терміни ?се 
відьі задания?, прадугледжа- 
ныя вучэбным планам па пра- 
грамах;

— акты?на ?дзельнічаць у 
грамадска карыснай працы;

— захо?ваць прынцыпы ка- 
муністьічнай маралі;

— выконваць правіли ?ну- 
транага распарадку вышэйшай 
навучальнай установы і сту- 
дэнцкага супольнага жыцця.

Студэнту вышэйшай наву
чальнай установы, які зда? эк
замены з адзнакай «выдатна» 
не менш чым па 75 працэнтах 
усіх дысцыплш вучэбнага пла
на, а па астатніх дисциплінах 
— з адзнакай «добра* і абара- 
ні? дыпломны праект (работу) 
або зда? дзяржа?ныя экзамены 
з адзнакай «выдатна», а такса
ма праяві? сябе ?  навуковай і 
грамадскай рабоце, выдаецца 
дыплом з адзнакай.

Атрыма?шы дыплом з адзна
кай карыстаецца перавагай пры 
размеркаванні на работу.

ліся веды і выкананне вытвор- 
чых закона?, якія забяспечва- 
лі ахову здаро?я і жыцця кож- 
нага работніка.

Не менш увагі ?дзялялася і 
пытанням арганізацьіі быту, 
харчавання.

Кругляншчына — край пе- 
раважна льнаводчы, амаль у 
кожнай гаспадарцы, дзе праца- 
валі сельгасатрады, лён — ас- 
но?ная культура, яго па праву 
лічаць багацтвам тутэйшых 
калгаса? і са?гаса?. Студэнты, 
якія ?жо пабьівалі на палях 
Кругляншчыны, не гаварьілі, 
што едуць «на бульбу». їх  чака- 
ла іншая спецьіялізацьія.

У гэтым годзе студэнты, ста?- 
шы на месяц ільнаводамі, спа- 
зналі ?се цяжкасці праца?ні- 
ко? вёскь Частыя дажджы пры- 
білі лён да зямлі, у многіх мес- 
цах ён зарос травой, што знач
на ?складніла яго ?борку.

Варабей, якая сама выконва- | 
ла нормы больш чым на 150 
працэнта?.

Байцы сельгасатрада «Ра- | 
мантьікі» звярнуліся да ?сіх я 
атрада? раёна з заклікам вы- | 
конваць дзённыя нормы на 110 | 
працэнта? з добрай якасцю ра
бот, максімальна выкарысто?- 
ваць час, зрабіць даеягненні 
перадавіко? нормай кожнага і 
дабіцца по?нага выканання 
вытворчых дагаворных абавя- 
зацельства?. На камсамольскіх 
сходах шшыя сельгасатрады 
абмеркавалі і падтрнмалі іні- 
цыятыву студэнта? трэцяга і 
чацвёртага курса? гастарычна- 
га і першага курса філалагіч
нага факультэта?.

Не адстава? ад «Раманты- 
ка?» і атрад «Філолаг», які 
працава? на палетках са?гаса 
«Шапялевічм», хоць яго бай- 
цам даводзілася выконваць 
большую разнавіднасць работ: 
падымаць і вязаць лён, збіраць 
бульбу за капалкай, працаваць 1 
на бульба?борачным камбайне 
і збожжатаку. Студэнты трэця
га курса філфака мелі дачы- 
ненне нават да пася?ной. Пасля 
работы, калі атрад адпачыва?, 
кіра?ніцтва гаспадаркі звярну- 
лася з просьбай дапамагчы 
падрыхтаваць зерне да ся?бы. I  
Нягледзячы на стомленасць, & 
дзя?чаты з «Філолага» адгук- | 
нуліся на просьбу, і 15 тон зер- | 
ня было затарана ?  мяхі. Па- | 
ударнаму працавалі на збож- | 
жатаку са?гаса «Цяцерына» 
і студэнты першага курса ад- 1 
дзялення палітзканоміі: стара- | 
ста групы Глеб Максімовіч, Ігар 1 
Матроса?, Андрэй Грачне?скі 1 
і шшыя.

Кіпела работа і ?  «Лянка* " 
(атрад працава? у калгасе « Сва- 
бода»). Першакурснікі аддзя- 
лення беларускай мовы і літа- 
ратуры умела і старанна пады- 
малі і вязалі лён. ВынпН рабо
ты — больш за 100 тон убрана- 
га льну — гавораць самі за ся- 
бе. Дзя?чаты таксама выстуш- | 
лі з канцэртам перад жыха- 
рамі вескі Грыбша, арганізава- 
лі шэфскую дапамогу мясцовай 
школе.

Напружаны рытм жыцця t 
студзнцкіх сельскагаспадарчых , 
атрада? садзейніча? рознабако- 
вай гр ам ад ск а-п ал ітм ч н ай  
дзейнасці. У актыве атрада? — 
гутаркі, сустрэчы з цікавнмі 
людзьмі, конкурсы, канцэрты, 
спарты?ныя спаборнщтвы. Асо- 
бай увагай і клопатам был! 
акружаны ветераны вайны і 
працы, еем’і загшу?шых воі- 
на?. Словам, непрьіемнасці, звя- 
заныя з непагодай, не зніжа- 
лі працоунай актьі?насці і твор- 
чага напалу жыцця студэнта?.

А. ЯНОУСКІ, 
камандзір Круглянскага 
занальнага штаба сель- 

гасработ;
Г. ЮРЧАНКА, 

камісар Круглянскага 
занальнага штаба 

сельгасработ.

...Наколькі радуе вока асен- 
няе льняное поле ?  сонечныя 
дні, настолькі хмурна выгля- 
дае яно ? непагадзь. Начны 
дождж прамачы? лён, рукі, што 
падымаюць яго, мерзнуць ад 
холаду, а тут яшчэ хмары, 
якія, здаецца, навіслі над самай 
галавой, пагражаюць апалас- 
нуць непрыемным душам. Гэ- 
тыя прыкметы сёлетняй восе- 
ні добра вядомыя байцам сель- 
гасатрада?-85.

Падняць лён, звязаць яго ? 
снапы, саставіць у бабкі, а калі 
патрэбна і пагрузіць — вось 
асно?ныя аперацьп, якія выкон- 
валі выхаванцы універсітзта. 
Патрэбна сказаць, што пра
цавалі яны з агеньчыкам, іні- 
цыятывай, бераглі час.

У першыя ж  дні ва ?сіх ат- 
радах прайшлі камсамольскія 
сходы, дзе абмярко?валіся шля- 
х і павышэння якасці і эфек- 
ты?насщ ?борачных работ, 
прнмаліся сацыялш тычныя 
абавязацельствы. Працо?ная 
вахта, прысвечаная 50-годдзю

стахана?скага руху, прадэман- 
стравала, што ?  студэнта? сло- 

' вы не разыходзяцца са справай. 
Ні ?  адным з калгаса? і еа?га- 
са? у адрас байцо? ССГА не бы
ло сказана ело? дакору і сур’ёз- 
най крьітьїкі.

Як і ?  мшулым годзе, лідер
ства ? сацыялютычным спа-

борніцтве атрада? Круглянскай 
зоны захапілі «Рамантьікі», 
якія працавалі ? калгасе 
«Шлях Леніна». Упершыню 
?  саста? атрада ?вайшлі сту
дэнты двух факультета?, якія 
штогод змагаюцца за пра
ва заваяваць запазетную ?зна- 
гароду — пераходны Чырвоны 
сцяг РК КПБ, раённага Савета 
народных дэпутата?. Магчы- 
ма, гэта і стала прычынай 
асобай вастрнні саперніцтва па
між брыгадамь Важкія вьінїкі 
іх працы: за першыя тры тыд- 
ні паднята льнотрасты больш 
чым са 120 гектара?, звязана 
каля 70 тысяч снапо?, выка- 
наны шшыя работы. Асаблгвых 
поспеха? дасягала звяно Алы



РЭХА ТРЭЦЯГА ПРАЦОУНАГА

ФЕЛЬЕТОН

ЗДАЕЦЦА, ЯШЧЭ нядауна лю- 
дзі зразумелі, што круглае ляг- 
чэй каціць, чым квадратнае і вы- 
найшлі такім чынам кола. Тым 
часам ужо глядзіш , дарогай з 
«нулеукі* да до му два яе навед- 
вальнікі у сяброускай спрэчцы 
с т а р а ю ц ц а  в ы с  в е т л  і ц ь  , 
што лешп: сіихрафазатрон ці
кваркі? Аб чым казаць, часы ця- 
пер не тыя... .

Але грэшнай справай не-не ды 
закрадзецца у га лаву думка. Мау- 
ляу, а ці не мог бы гэты самы 
яго Вялікасць Прагрэс у свой 
час больш імкліва мкнуць да вяр- 
шьші сваёй урачыстасщ. Каб за 
раз, што не мата ролер, то з  «пер
петуум мобіле». А машыны ча
су — з-за састарзласці канструк- 
цьіі спісалі з НДІ і перадалі у 
залы ігральиьіх аутаматау.

I  на самой справе! Узяць хаця б 
тыя машыны часу. Вынайшау, ска-

ж ам, стагоддзе назад нейкі вучо- 
ны муж новы веласіпед. Перш 
чым спешна укараняць рацраспра- 
цоуку у серыйную вытворчасць — 
сеу у мяккае крэсла машыны 
часу і націснуу на чырвоную кно- 
пачку з надпісам: «Катапульта
на паувека уперад». Шлёпнууся 
канструктар на плошчы невядо- 
мага яму сваёй навізной горада, 
аж  там, бацюхны мае, усе на ста
рых веласіпедах ездзяць, а пра 
укараненне рацьіяналізацьіі ніхто 
і не дбає. Каму ахвота руль з пе- 
далямі месцамі мяняць! Усе зыхо- 
дзяць з таго, як прасцей і зруч- 
ней.

Вернецца такі вучоны-небарака 
у сваю «творчую лабараторыю», 
запакує вопытны узор вьгаіку сва- 
іх  пакут і знаходак у скрыню, гук
не у расчыненае вакно рамізніка, 
ды папросіць таго пачціва:

— А двязі, шаноуны, гэты пада- 
рунак нашаму дырку і уручы

асабіста у рукі клоуну Фядзюн- 
чыку. На такіх веламашынах у 
наступным стагоддзі у дырку ез- 
дзіць не станудь!

Вось так. Колькі недарэчнас- 
цей пазбегла б чалавецтва у сва- 
ім развіцці! Успрыняць свядомас- 
цю немагчыма, асабліва зараз,у 
час бурнай НТР.

3  другога боку — свае цяжкас- 
ці. Тое, што сёння з ’яуляецца ві- 
давочным, заутра можа здацца 
неверагодным, інакш кажучы — 
недарэчным. Гэту парадаксаль- 
насць можна падмацаваць тэарэ- 
тнчннм і вьшладкамі наступнага 
плану.

Усе мы яшчэ у школе пазнаё- 
міліся з  дарвінскай тэорыяй эва- 
люцьіі і паходжання відау, і яшчэ 
насілі паузуны, а ужо ведалі, што 
людзей не у капу еде знайшлі — 
яны пайшлі з  малпау. Ш ляхам 
практычнага ажыццяулення вы-

шэй памянёнай тэорьп. 3 гэтым, 
як кажуць, няма праблем, тут 
дзядуля Дарвін быу абсалютна 
правы. Адно толькі «але» існує... 
Вось тут бы калумбу тэорьп эва- 
люцьгі і паходжання відау у са
мы раз спатрзбілася машына ча
су.

Уявім сабе, як націснуу бы ста
ры на клавіш у з адметкай «1985 
год, верасень» і праз імгненне 
мякка катапультыравауся на па- 
садачную пляцозпку аутобуснай 
станцьп «Аутазавод», што у гора- 
дзе Мінску. Убачанаму на улас- 
ныя вочы Дарвін мог бы і не па- 
верыць. Бо на адной са шматлі- 
кіх лавак, прызначаных для ад- 
пачьшку і чакання прыгарадных 
дутобусау, паклаушы над галаву 
кулак, спа у яго калега — «муж 
ад навукі»— намесиік загадчыка 
аддзела арганізацьіі і укаранення 
навукова-тзхнічньїх работ НДЧ 
Белдзяржуніверсітзта У. Харыто- 
ненка. Ды не проста спачывау 
пасля паунакроунага працоунага 
дня, а знаходзіуся у «становіш- 
чы, якое абражае чалавечы го- 
нар»... Гэта работнікі міліцьіі тут 
.жа засведчьілі запісам у специаль
ным дакуменце з кароткай наз- 
вай «Акт» з адначасовым уручэн- 
нем У. Харытоненку адпаведнага 
накіравання у ашчадкасу для 
уплаты штрафу.

«Ат, прьімроілася».— Мог бы 
рззюміраваць гэты факт Дарвін. 
Але калі б убачыу, як над белыя 
рукі стройный хлопцы з чырво- 
ньімі павязкамі павялі у кірунку 
медвьщвярззніка спачатку А. 
Прымаку, інжьшера кінафотала- 
бараторьіі, а услед за  ім М. Івано
ва, работніка адміністрацьгйна- 
гаспадарчай часткі, дзядулю-вучо- 
нага началі б моцна мучыць сум-

ненні. І апошняй кропляй у пе- 
рапоуненай абурэннем свядомас- 
ці была б сустрэча на пероне вак- 
зала «Мінск-пасажьірскі» са сту- 
дэнтам IV  курса геафака В. Кля- 
няцічам, якога відавочна хіста- 
ла з» боку у бок, хаця надвор’е 
было ціхае, бязветранае, і земля- 
трус ніводньї датчык не фіксавау.

Вярнуушыся у сваё дзевятнац- 
цатае стагоддзе, моцна б прыза- 
думауся вялікі бійлаг, перагля- 
даючы рукапісьі неабнаро давана- 
га яшчэ даследавання. І ,  магчы- 
ма, на палях зрабіу бы п рьтіс- 
ку. Мауляу, у працэсе звалюцьіі 
м о гудь назірацца атавістьічньїя 
адхіленні, нехарактэрныя для 
агульнага працэсу. Так. асобныя 
індивіди з нізкім узроунем свя- 
домасці і унутранай культуры бу- 
дуць рабіць спробы з дапамогай 
пітва, якое угрьімлівае значны 
працэнт «спіртуса віні», дасягнуць 
стану, з  якога не адно тысячагод- 
дзе вьсходзілі іх  далйкія-далйкія 
прапродкі. У адносіиах да такіх 
прадстаунікоу трэба трымаць ву
ха востра. Заключацца гэта па- 
вінна не толькі у неад к ладным 
памяшчзині іх у спецмедустановы 
альбо ф!нансавых спагнаннях- 
На працы усе свядомыя члены ка- 
лектыву а ба вязаны стварыць не- 
міручьія адносшы да асоб, якія 
наумысна тармозяць працэс эва- 
люцы! чалавечага грамадства. К а
лі і гэта не дапаможа — пажадаць 
ім : « Будзьце здаровы !» і  развітац- 
ца без выплаты выхадной дапамо- 
гі...

Шкада усё ж , што чалавецтва 
зацягнула з вынаходніцтвам ма- 
шыны часу. Можа тады і не прый- 
шлося б пісаць гэты фельетон.

В. ПЯРУН.

БЕААРУСКІ
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Рэдактар 
В. П. ВАРАБ ЕУ.
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«Праверана, мін няма. Правярау Хану- 
дін». Але асабліва уразіу помнік савец- 
каму воіну-вмзваліцелю у Берліне.

А. ВАЛОШЫН, 
наш кар, баец атрада.

НА ЗДЫМКУ: бригада, якая праща ва
ла на Вьілічальньїм цэнтры Иенскага 
ун іверсітзта, вы кан ала неабходны 
аб’ём работ якасна і у значна карацей- 
шы тэрмш, чым планавалася. Душой 
бригады быу камісар Юрый Позняк; ма- 
лярныя і мантажныя работы на будау- 
нічьіх рыштаваннях вьїконвалі толькі 
хлопцы; «Мы — з СССР! Мы — з Мінска. 
А ты ведаеш, што такое СБА?» (Значок 
на памяць нямецкім хлопчыкам); атрад 
«Мінск-85» перад адпраукай... дамоу.

Фота аутара.

ВОСЬ УЖО ДЗЕВЯЦЬ гадоу існує у 
БДУ імя У. І. Леніна секцыя воднага 
турызму. За гэты час умацавана матэ- 
рыяльная база, назапашаны багаты во- 
пыт, за плячыма — уншальныя па пры- 
гажосці і складанасці маршруты: Ка
тунь, Іркут, Саянская Ака... Надышоу 
час перадаваць традыцьн і свой «почырк» 
маладым — рыхтавадь новае, другое па- 
каленне туршетау-воднікау. Цудоуныя 
магчымасщ для гэтага даюць нам рзкі 
Карпат. «Трэн1ровачным палігонам» на 
гэты раз быу выбраны Чорны Чарамош.

Дзве універсітзцкія групы у саставе 
16 чалавек (у асноуным супрацоунікі 
СКТБ з ВВ і НДІ ПФП імя А. Н. Сеу- 
чанкі) прайшлі гэты цікавм і даволі скла- 
даны маршрут. За дзесяць дзён пераадо- 
лена 25 парогау, мноства шывер і пера- 
катау. Паутараметровыя валы, якія за- 
хліствалі плыт, у спалучзнні з падвод- 
нммі каменнямі і моцньїмі прьїціскамі 
не бмлі рэдкасдю. Усё гэта. патрабавала 
ад удзельнікау добрай тзхнікі, адладжа- 
насці зкіпажау і зайздроснай прыеут- 
насці духу. «Навічкі» з гонарам вытры- 
малі усе вьгарабаванні, а «ветэраны», 
якія дадаткова драйшлі яшчэ і Белы Ча
рамош (раку, з злементамі 4-й катзгорьіі 
складанасці), зноу пацвердзілі свой ви 
сокі клас.

Наперадзе новыя маршрути. Але на- 
доуга застануцца у памяці вяселкі над 
парогамі, непауторнай прыгажосщ горы, 
заросшыя цбмна-зяленьїмі «смерычкамі» 
і цісам, снежная вяршыня Гаверлы. У 
сэрцы застануцца Карпаты — край ле
гендарных плытагонау і умелых май- 
строу, край мужных, добрых і гасцін- 
ных людзей. .

А. СВЯТАШАУ, 
малодшы навуковы судрацоунік 

НДІ ПФП імя А. Н. Сеучанкі.

ТРАДЫЦЫЙНЫ інтзрнацнянальньї 
СБА «Мінск», які штогод фарміруецца 
у ЕДУ імя У. І. Леніна для работы у Гер- 
манскай Дэмакратычнай Рэспублщы, і 
гэтым летам аб’яднау 20 студэнтау, 
прадстаунікоу розных факультэтау уні
версітзта.

Атрад быу раздзелены на тры брига
ды. Група дзяучат працавала у Бата- 
нічнкм садзе, другая — укладвала бар- 
дзюры уздоуж дарожак гэтага ж  сада. 
Асноуным аб’ектам атрада з ’яуляуся 
Вмлічальнн цэнтр Йенскага універсітз
та, дзе патрэбна было правесці рэстау- 
рацыйныя работы: зняць з фасада будын- 
ка усе металічньїя дзталі, ачьісціць іх 
ад іржн, загрунтаваць і зноу манціра- 
ваць на сцены. Усе брыгады выдатна 
справіліся з аб’ёмам сваіх работ, а група, 
якая працавала на Вьілічальньїм цэнтры, 
атрымала прзмію. На заключним сходзе 
атрада, дзе падводзіліся вьінікі, ад- 
надушна вирашилі узнагародзіць бай- 
цоу брыгады значком «Ударнік СБА*.

Надоуга у памяці кожнага байца 
застануцца паездкі па ГДР пасля рабо
ты. Велічньга палацы ІІатсдама, Сан- 
Сусі, Дрэздэнская галерэя, музеі і помнікі 
старажитнасці... Вялікае уражанне пакі- 
нула наведванне месц баявой славы са- 
вецкага народа. Рздкія, але гордыя абе- 
ліскі. Надпіси амаль на кожным музеі:

І - Й 1В 6 В - К


