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Дзявочы факультэт 
Boct, с кажыце. я кой шыры

н i п арiнна б ы ць душ а, каб 

мужчышt у адзiночку змог n а
вiн шава 1tь з 8 Сака вiка , ну , 
nр ыкла!lна . 30 пр адстаунiц 
цудоунага п олу? Прауда , ця 
жка уяв i 1tь? Цяжк а, але 
магчыма : мужчыны ф iлфака 

з гэта й п р аблемай сутыка- пяцiгадовы тэрм i н iснаван -
ю цца штогод, i н iчога, даюць 

рады . 

Затое, nа-мойму, немагчы

ма nераацанiць гераiчн ы ха
рактар· мужчыны, я кi аддау 
ся бе з-за прыхiльнасцi да 
розных моу i л iтаратуры на 

вя у жаночым калекты ве . 
Першая нязручн ась ч ыста 

практычная. Кожваму сту

дэнту добра знаёма жаданне 
згуб iцца сярод сабе падоб
н ых . Асабл iва на лекцыi, якую 
часам хочацца сумленна npa-

пусц iць. Муж;чына фiлфака 

не мае гэтай магчымасцi. 
Я го прысутнасць цi адсут

н асць на лекцы i так жа пры
км етна выкладчыкам, як на

ступле1;1 не дня i ноч ы. 

(Працяг на 2-й стар.) . 
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думкамi 
узбагачае чалавечую свядо0 

масць, nазнанне складаных 

заканамернасцей грамадска
га развiцця . Да такога выва
ду прыйшлi удзельнiкi · пасяд
жэння секцы i гiсторыi КП СС 
прыродазнаучых факультэ
тау, якое праходз iла у рам- 1 
ках студэнцкай навуковай 

канферэнцыi па вынiках пер

шага тура XII Усесаюзнага 
конкурсу студэнцкiх навуко
щ,1х работ па грамадскiх на

вуках, гiсторы i ВЛ КСМ i мiж
народнага маладзёжнага ру- 1 
ху , прысвечанай 70-годдзю 
Вял iкага Кастрычн iка i 70-
годдзю ВЛ КСМ. 
Быу заслуханы 41 даклад. 

Леп шымi, на думку удзель
нiкау канферэнцы i , былi вы - 1 
ступленнi Т. Цiхал iк ( фiзфак, 
1 кур.с), К. Цiшчанка (мех
мат, 11 курс) , А. Баева, Ю. 
Жэрко (геафак, 11 курс ), М. 
Леушына ( мехмат, 1 курс ) , 
Ю . Аучарук (бiяфак, 1 курс). 
Абмеркаванне праходз iла 

нефармал ьна, _усе удзельн iкi 
канферэнцыi iмкнулiся выка
заць свае думкi, часам не 
згаджалiся з в'ы кладчыкам . 

Шмат цiкавых пытанняу бы
ло зададзен а па дакл аду, якi 

падрыхтавау студэнт II курса 
мехмата А, Пiскароу. Доуга 
дыскусiравал i студэнты пас
ля выступления першакурс

н i ка хiмфака С. Зотава. 
Т. ПРЫТЫЦКАЯ , 

загадчы ца кафедры 

гiсторы i КПСС прырода
знаучых факультэтау , 

прафесар . 

Ц; ведаеце 
вы 

тое, што кнiгi , як i я рыхтуюц
ца да выпуску у будучым го
дзе цэнтральным i i рэспубл i
канскiм i выдавецтвамi , мож
на заказаць ужо сён ня . Гэта 
сэканомiць ваш час i з ' явiц- . 

ца гарантыя й набыцця пат
рэбнага выдання . 
У кнiжны кiёск, я кi знахо

дзiцца у галоуным корпусе 
унiверсiтэта, паступ iлi тэма

тычныя планы выдавецтвау 
« Высшая школа», «Москов
ский университет», «Между
н ародные отнош ения» i iнш . 

Спяшайцеся аформ iць папя
рэдн i заказ. 
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Зневажаю «шарын.» 
•, прь1ступкi 

Прыгадваю яе м аJ1енькай дз'я учын к а й. Грукаюць абца
сiкi п а бясконца й Jiесвiцы . Зрэшты, надакучыла iм затрым
л i вацца на ко'жнай прыстуnцы . Асцярожн а, каб не п ака 
рал i за нястрым·анасць, пераскокваюць . - Раз- пораз усё смя 
лей. П раз адну, дз ве ... 

- Так атрымалася,- пацiскае Наташа Аблавацкая пл я 
ч ~1м а , • пачуушы пытанне, якое, здаецца, павiнна нада ку
чыць ёй сваёй стандартызавана·сцю не мен ш за тыя пры
стуnкi, каб не растлумачваць , я к у пятнаццаць гадоу апы
нулася на самым складаным аддзяленнi гiстфака - фiла
софс кiм. 

- У пачатку шаснаццатага . 

Уступны я экзамены здавала 

у л i пен i , а пятнаццаць споу

нiлася аж у чэрвенi . 

- Як хуi" ка перастау г i ст
фак рэагаваць на з 'яуленне 
« вундэркiнда»? 

- Суб 'ектыуна гэта адразу 
было непрыкметна. Унi версi

тэт вял iкi . Н i хто нiколi не па

з i рау на мяне, як на з ' яву . 
Што датычыць гiстфака : зау
сёды успрымау спако йна·. 
Дл я мяне не iснуе мяжы па

м_iж с~няшнiмi другiм i трэ:: 
ц 1 м курсам ,: дзве пары у 

дзень н.аведваю на адным , 

столькi ж на другiм. 3 перша
курснiкамi была на «бульбе» . 

- А старэйшыя? 

- Яны пры сустрэчы ро-

- бяць «круглыя» вочы : «Наво-
шта табе гэта трэба?» Гэта 
наконт майго «вольнага )> на

ведвання . Здагадваюцца аб 
цяжары адказнасцi . Уяуляе

це? Я ж атрымала магчы
масць спаць да паудня ! Я!( жа 
яе не выкарыстаць? Таму я су

праць «вольнага» наведва н

ня для ycix, Трэба мець моц-

ную волю, каб прымус i ць 
с ябе самастойна займацца. 
Доугi час да гэтага прывыка

л а . 

- Такiм чынам, твой пра

цоуны дзен ь .. . 
-1. Пачы наецца з ранку . На

ведваю «пары,,. Вольна. Тыя, 
якiя лiчу неабходнымi . Магу 

праседжваць па восем га

дзiн , кал i лекцы i за хапл яюць . 
Увечары - бiблiятэка . Ч аты
ры гадзi ны . Абавязкова. Трэ
ба увесь час вучьщца. Два 
разы у тыдзень хаджу у ба
се йн, на тэн iсныя к0рты . Ч а
сам не шкодзiць поунасцю 

«адключьщца». Шкада, часу 

мала. 

- Цi не здаецца , што рас

пачала няроунае спаборн i цт
ва з iм? 

- Не . Гэта астатнi я адда

юць перавагу сну . 

- Усяго ж не ахопiш. 

- 1 не трэба. Не . Тут неаб-
ходны · цв ярозы разлi к : што 
паспееш зрабiць. Што зна
чьщь , прыспешваць жьщцё? 
Вучоба - маё жыццё . Жьщцё 
- барацьба з '« шэрасцю». Я 

нават не памятаю, кал i с кон
чылася дз яцiнства. Здаецца, 

у шосты.м класе. Цвёрда в ы

рашыла, што буду ·займацца 
мiжнародным i зносiнам i. 3 
тае пары для мяне iснуе два 
вымярэннi : час вучобы i час 
адп<1чы нку. 

Вучуся цяжка. 1 не жыву 
весела ад cecii да cecii. Та
му што кожны дзень рыхтую

ся . Дзя ку й мозгу. 1:н затрым
лiвае на доугi час усю i нфар

мацык:i . Гэта ужо не ад мяне· 
залежыць. А часу не хапае. 

Што, банальна? Гл ядз iце . На 
сон- адводжу 5 - 6 гадзiн . На
ват кал i выключу сняданкi, 

абеды i вячэры - не паспя
ваю ! Не хаджу у кiно, на дыс

катэкi. Да кан i кул. 
- 1 ты не л i чыш, што у 

жьщцi без гэтага нечага не 
хапае? 

- Я ад~уваю сябе вельм i 
шчасл i ва й. Чалавек, я_кi зай

маецца тым , да -чаго iмкнец
ца яго унутраны iнтэлект, н.е 

мае права не быць шчаслi 
вым . Многiя пазбаулены м~г-. 
чымасцi рабiць любiмую 
справу. Азiрн i цеся вакол , сяs 
род нашых равеснiкау боль
шасць iнфантылау. Толькi су

тыкненне з ця~касцямi ро
бiць чалавека ' · чалавечным . 
Гэтым ён адрозн iваецца ад 
сва i х продкау. Я ведаю , што 
патрэбна мне . Няха й будуць 
горы - зв ярну . Таму што гэ
та маё . Час м i нае , а людз i 
с п яць . Нельга так. 
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Hi смешнае страусяня , нi легкадум мар-Б1 " нi ;:r • 
б н е прыйшла у дз iця чы клуб « Чаб)'lраwка» камб'нат 
сiл i катных вырабау Галiна Мiкалаеуна Бя; яева. Вяд м ая 

тытны11 чарэшанькi, пэуна, так i не n a1aч ьJ!ri i све:r ка i 1 
сп ра ва, у бацькоу мн оriх наведвальн1 ар кл уба пр стh 
не 0хап iла б :асу (адн_ы з i~ заняты на?у овай i выкладч IЦt_ 
каи справаи ва ун1верс1тэце , друг1я не адну змеи У, 

тыдзень прастойваюць у цэху), каб тл м 1ч ыць, п аказв , 
вуч ыць рукадзеллю i выпальванню п эву. lн шыя 
самi не ведаюць, я·к разблытаць ш лiк iя вузельч ык1 
у няумелай п акуль вышыуцы дачк i. патрэбен п ра-
фесiяналiзм. 
А усе 240 яе унукау з дз iцяч ага дома у г. Валожыне 

чакаюць не дачакаюцца, калi пачнуцца занятк i п а кул i
нарыi . lм не хапала тольк i жаравой шафы. Але у 
хуткiм часе Галiн а Мiкалаеуна, я к раней , зазiрнуушы у 
сумку, даставала патрэбныя абрэзк i ткан iны, вынайшла 

«Чабурашка>>, 
Дом мод 

• • 
1 ••• гардз1нь1 

сродкi для яе набыцця, патрацiушы на rэта ганарар, 
атрыманы за выступле~ не на радыё. 

-'- Дз iуная жанчын а,- не разумеюць i н шы я, назiраючы, 
як у клопатах праходз iць кожны яе дзень .- Хiба 
на рабоце i дома спрау не хапа е? Нашто ёй гэты 
жаноч ы савет? 

- Вось бачьще, усё у нашым жьщцi трымаецца на 
людзях , адданых справе,- з гарачнасцю, нiбь·, у ступаюч ы 
у с прэчку з гэтымi н ябачным i апанентамi, запэунi вае Люд

мiла Андрэеуна Пiлiпчук, адказная за секта р с ям 1 1 
школы жаночага савета ун i верс iтэта.- 1 наша дзей н асць 
таксама. 

Спач атку было рашэнне . Яно прагучала у лютым м i
нул а га года. Згодна з i м ва унiверсiтэце быу створаны 

· жаночы савет . Потым узн iклi пытаннi: «З к iм супрацоу
н i ч аць?», «Да каго звяртацца за парада й?», « Чым зай
мацца?» . 1 галоунае: « А што, калi не той шлях абрал i, 
вельмi ж адч уваецца дубляж дзейнасцi i ншых грамад
скi х ар ганiзацый?» . 

Можна было б не звяртаць на гэта уваг i i рабiць выгляд 
пакрыуджаных: «Дл я нас i спрау не засталося» . Тут 

звярнул i с я за дапамогай да жанчын . Яны i падказалi 
то й ·напрамак, у як iм ·працуе жансавет во сь" ужо год. 

- Наш час стварыу дэфiцыт чалавечых зносiн. Асаблiва 
адчув аюць яго жанчыны, вымушаныя працаваць удвая: 

i дома, i на рабоце,- расказвае старшыня савета Ала 
С танiславаун а Каспяровiч .- Асноуным лiчым прынцып 
аздараулення сям ' i . Сустрэчы, падарожжы, работа з дзе
цьм i , перадача чыста жаночага вопыту «змага н'н я» з 

х атнiм 1 справамi, у чым нам дапамагаюць выстау кi
дэгурацыi ... 
Формы i метады дзейнасцi шукалi выпрацоувалi 

самастой на. Здаецца, якая справа жансавету да таго, што 
адно йчы у рэс публiканскай газеце папракнулi прафсаюЗ
нае бюро у недастатковай увазе да мнаrадзетных 
сем ' яу? Але гэты факт высветлiу праблему, якой i пачала 
займацца Тqццяна l ванауна Мацюх i tш. Пакуль iдзе збор 
даны х аб кqлькасц i так iх сем ' яу, каб упарадкаваць ix 
абслугоуванне у стале заказау, размеркаванне талонау 
у пральнi самаабслугоування. , 

Наступны пункт у п11ан работы савета прапанавал i 
самi супрацоунiцы унiверсiтэта. 

- Нядрэнна было б · стварьщь нешта на1<шталт групы 
здароуя,- раздавал iся галасы то на адн ым , то на 
друг iм факультэце. Гучалi яны н е так н яупэунена, каб 
не мог пачуць савет, як i з першых жа дзён неабыякаl!а 
став iуся да iнiцыятывы жанчын . Зараз жадаюч ыя за ймац
ца г iмнас тыка й прыходзяць да к iраун iка групы В. В . 
Нiкiц i на, атрымлiваюць абанементы у басейн . 

Часам на ix паглядаюць г.~аблажлiва , л iчачы дробязным i 
усе ix намаганнi . Хто: напрыклад, назаве вялiка й сnраву 
па абсталяванню сталова й НД I ПФП? Зрэшты , гэта мог 
зрабiць i аддзел забеспячзн·ня . Толькi жанчын непакоi

ла, каб не адчувала<;я потым казённая няутульнасць . 

Самi выбралi гардзiны, уhрыгожыл i сцены карцiнам i, 
намаляваным i дзецьм i супрi;!цоунiкау iнстытута, прынеслi 

у залу кветкi. 
- Жансавет - дастаткова актыуна я с iла , калi нараджа

юцца прапановы i задум кi, калi ёсць жаданне,- зауважае 
Ларыса Уладзiм iрауна Кабец, старшын я жансавета НДI 
ПФП . 

Разумеюць гэта i тыя, хто iмкнецца дапамагчы савету: 

прафсаюзны кам iтэт, доктар фiлалаг iчных . навук, пра
фесар Е . Л . Бондарава, загадчык кафедры ф i зiчнага вы
хаван ня i спорту С.. У. Макарэвiч, вы х вацельнiца iн
тэрната камбiната сiлiкатны х вырабау А . А . Раманчук, за

гадчыца клуба «Чабурашка » 1 :-д. Майсеева ._ 
М . ПАРХ I МОВIЧ. 
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чарадзеинае 

Ой МАЦJ" iншы раз называюць яе. Бо 
ёю можна паrа1tарыць не толькi пра на 

двор ' е, але i атрымаць своечасовую параду, вель 
мi 11 а жную i неабходную порц!ыю дабрынi i yвari. 
Неабходную асаблiва тым, чыя радзiма знаходз iц
ца за блiзкi свет. Нават тои, каму хоць ад
ноiiчы даоялося перакусiць у гэтым буфец е, доу 
га не забудзе шчырую на усмешкi i « чарадзеii
ныя » словы жанчыну, якая працуе тут. А што да
тычьщь замежнiкау, якiя вучацца у БДУ i ходзяц 1, 
н а за няткi у корпус па вул. Бабруii скай , 9 (як 
га вораць, « будынак бухгалтэрыi » ), - буфетчыцу 
Лiдзiю Мiкiцiчну Дзмiтрыеву ведаю11ь i любяць 
усе без выключэння. · 
Мы ужо неяк звыклiся са стэ рэ атыпам грам 

харчу - rэта там, дзе i кормяць , i абслугоу-_ 
ваюць, мякка кажучы, не так, як дома. Таму кал' 
сустракаем такiх людзей , як Мiкiцiчна , здз iуляем
ся. У 11 е буфеце заусёды разнастайны а с а рты 
мент (i ,·эта важна, таму што буфет зyci,i ма 
ленькi). у i м чыста, утульн а. акуратна . Ва м 
заусёды па жадаюць « Прыемнага апетыту! » i « Доб
р а га зда роуя !», не пашкадуюць добразы•1J1 iвага 
r,оз iрку' i ttёплага «калi ласка» . Магч ыма таму 
не т 1> ,бц вывешваць для наведваJ11,н iкау 
аршын,.,ымi лiтарамi заклiк: «Чыста не там, дзе мя-

туць, а там, дзе не насмечваюць» , яны разуме 

юць rэта добра, хоць i не заусёды яшчэ в~дат
на ведаюць рускую мову. • 
Для замежнiкаv, якiя прыязджаюць вучыщ1 а У 

нашу краiну, 1:еабходна сустракаць так iх людз е ,i , 
як Лiдз iя Мiкiцiчн а . А сустракалiся з ёii амаль 
усе зам~жнiкi , ш то вучыJ1iся калiсьцi ва у н iое р
сiтэц е . Бо пра11 уе Лiд i11 Мiкiцiчна на ' свн i м ме 
с11ы нязменна з ... 1960 . года, калi ва унiверсiтэт 
прыехал i за u едам i п ершыя студэнты з Кубы . 
Да гэтай пары добрым с J1овам успамiнае Лiдз 1я 
Мiкi11iчна ix . Добра 11ам1паюць i яе. Вiншуюц ь са 
святам. д u сылаюt1 ы па штоУкi. А першым чал а в ё
кам, да Я h o r a занiтаУ ~1еяк. прыехаУшы У Мi1-1ск, 
адзiн быJJ Ы 1J · стн амскi студэнт, была таксам а Лi 
дз iя Мiкiцiчн а Дзмiтрыева . 

З наём ства з ёй яшчэ раз пераканала мяне , я к 
важна' быц ь працалюбiвым i добразычлiвым да 
людзеii на любым месцы. дзе б ты нi працаuау. 
Бо не месца упрыгож вае чала века. Тады прыйдзе 
да цябе павага i ч а.n авечая дабрыня. 1 яшчэ. 
Уr-1ець быць патрэб ны м людзям можна тол1>к i тады , 
к a J1i у цябс вя J1iк ае. шчырае сэрца. Я к у Лi
дз ii Мiкiцiчвы Дзмiтр1>1сваii . 

lilKAЛAY ХРЫСТА . 
студэнтка з Кin ра. 

Вахцёр барометр парадку 
Ч ЛСUЯКОМ нашы студзнты лi

чаt~'ь. што вахцёры вельмi 
строг i 11 .:11одз i. Мауляу, не могуць 
зразуме ць iнтарэсы першых i г. д. 

Н а маю думку, любы вахцёр, асаб
лiва ' калi гэта жанчына, нiколi не 

адмовiць у дапамозе. 

Нават не, не тое. Вашы праблемы 
- rэта нашы прабл емы, наша рабо
та - ваша работа. Я зараз сяджу 
на вахце, а побач са мной - дзяу 
чына, студзнтка. Значыць, мы ро
бiм адну справу. Яна дапамаrае 
мне. Я к жа пасля rэтаrа я не змаrу 
зразумець яе? 

Галоунае у нашай прафесii - па
важаць студэнтау. Бо яны зараз та-

кiя аду~аваныя, iнтэлirентныя. Тады 
i 111, ы ус помняць нас добрым словам . 
Я працавала камендантам у сту

дэ ,щк iм iнтэрнаце па вулiцы Машэ
раоа пятнаццаць rадоу. 1 цяпер з 
радас.цю успамiнаю гэтыя гады. Ча
му запомнiлiся яны? Напэуна, таму, 
што у iнтзрнаце вахцёры, камен
дант, студэнты - усе жылi адзiнай 
сям ' ёй. Студэнты былi задаволены 
намi, мы - iмi . Хацелася ' б;"каб зау
сёды было та к . 

Праходзяць гады. Здаецца, зусiм 
нядауна былi абiтурыенты, rлядзiш 
- ужо оыпускнiкi . Яны уходзяць 
у сваё жыццё, а мы застаемся. Мы 

'застаемся, там у _што прыходзяць но
вы я. 

U i успомняць яны пра нас? 1 што 
успомняць: дабрату, уваrу, ветлi
нас1tь цi? .. 
Няхай у ix памiщi застанецца 

толькi добрае. Бо тады i мы зможам 
азiрнуцца назад i з палёrкай уздых
нуць ... 
Чаму гавораць, што вахцёры -

самыя строriя людзi? 
Маналог вахцёра iнтэрната 

No 2 Еуда кii Давыдау н ы 
клзялковлй 

зап iсау А. КАНЛВЛЛЕН КЛ, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 

1 О сакавiка адбудзецца IV сесiя Маскоускага раённага Савета народных дэпута
тау. На абмеркаванне cecii выносiцца пытанне «Справаздача аб рабоце выканаучага 
камiтэта раённага Савета народных дэпутатау па перабудове сваёй дзеiiнасцi». СПРАВАЗДАЧА Публiкуем тэзiсы даклада па гэтаму пытанню. 
Выканком райсавета запрашае nрыняць удзел у абмеркаван11i тэзiсау i выnрацоу

цы канкрэтных мер, накiраваных на паляпшэнне работы выканаучага камiтэта раён
нага Савета народных дэnутатау. 

/ 

Свае nраnановы, заувагi i пажаданнi просьба накiроуваць у выканк_ом райсавета 
па ад расу: 220036, пр, Дзяржынскага, 1 О (п . 302). 

у Х.~ДЗЕ перабудовы сацыяльна-э~ана
м,чнага жыцця rрамадства настау ад

казны перыяд пераходу да канкрэтных 

дзеянняу . 'Стратэriю i тактыку ix ажыццяулен
ня оызначыу чзрвеньскi (1987 г.) Пленум ЦК 
кпсс . 
Палiтычная i арrанiзатарская дзейнасць ра

ённага Савета народных дэпутатау у справаз
да•,ны перыяд была накiравана на дастойную 

сустрэчу 70-годдзя Вялiкага Кастрычн iка, пас
nя ховае завяршэнне двух гадоу XII пяцirодкi. 

П ра 11ягвалася работа па в-ыкананню Паста- , 
новы ЦК КП ёс, Прэз iдыума Вярхоунаrа Саве
та i Савета Мiнiстрау СССР «Аб мерах па да
лейшаму павышэнню ролi i узмацненню адказ
нас1!i Саветау народных дэпутатау за паска
р э н не сацыяльна-эканамiчнаrа развiцця у 
святJ1е рашэнняу XXVII з'езда КПСС» . 

У 1987 rодзе план вытворч асцi прамысло
к'аЙ 11радукцыi выкананы на 100,7 працэнта, 
звышп,11анавы яе выпуск r,еравысiу 2.З млн. 
рублёу. 

Тэм11ы развiцця прамысловасцi былi больш 
дынамiчныя, чым rэта прадуrледжана планам. 
Аб'ём вытворчасцi таварнай прадукцыi узрос 
на 5.8 працэнта ( пры плане 5, 1), прадукцый
насць працы-на 6,8 (пры заданнi 5,2 працэн
та). Усё павелiчэнн·е аб'ёму вытворчасцi атры
мана за кошт росту прадукцыйнасцi працы. 
Пры заданнi у цэлы"! за пяцiгодку павялi

чыць прамысловую вытворчасць на 123,3 пра
цэнта i прадукцыйнасць працы на 124,6 за мi 
нулы перыяд фактычна дасяrнута адпаведна 
109 i 109,2 працэнта. Гэта вышэй сярэднеrада
вых тэмпау, прадуr леджаных пяцirадовым 
планам . 

Аднак, улiчваючы rэтыя станоучыя тэндэн
цыi, члены выканауч ага камiтэта добра разу
меюць i тое, што на раённым узроунi робiцца 
сёння не усё магч ымае для выканання ycix эка
намiчных паказчыкау, дасяг нення больш вы
сокiх рэзультатау. Выканком, яrо планавая 
камiсiя, аддзел па комплекснаму эканамiчна
му i сацыяльнаму развiццю недастаткова rлы
бока ведаюць становiшча на прадпрыемствах 
раёна, асаблiва у такi адказны перыяд, як пе
раход на поуны rаспадарчы разл iк i самафi
нансаванне. 

Сваю п е ршачарговую задачу мы бачым у 
тым , каб,>1аладзiушы цесныя кантакты З прад
nрыемствамi, ix эканамiчнымi службамi, прын
цыпова разабрацца у працзсах, якiя адбыва
юцца у калектывах пры пераходзе на работу 
у новых умовах, аказаць свосчасовую даr,амо

гу. 

Сярод шматлiкiх праблем i пытанняу, якiя 

вырашаюцца сёння выканкомам, першаступен
нае значэнне надаецца ть1м, якiя садзейнiча
юць павышзнню жыццёвага узроуню насель
нiцтва. 

На пасяджэннi бюро абкома, якое адбыло
ся год назад, наша дзейнасць у rэтым напрам

ку была падверrнута сур'ёзнай крытыцы. 
Мы змаглi паправiць становiшча у rэтым 

важным пытаннi, аб чым сведчаць вынiкi 1987 
года. План вытворчасцi нехарчовых таварау 
выкананы на 103 працэнты, звыш планавых 
заданняу выпушчана таварау на 7, 1 млн. руб
лёу. Больш, чым запланавана, выпушчана та

варау культурна-бытавога i гаспадарчага пры
значэнt1 я1 r1алепшанаН якасцi з iндэксам « Н ::о , 
асабл !ва. мп ,1 1, t н.r х. 

Разам з 11аве J1iч эн11ем выт ворчасui тав арау 
>1ароднаrа спажывання вялiкае месца у рабоц.е 
выканкома адводзiцца сферы паслуг насельн 1-
цтву: Сёння платныя паслугi аказваюць 89 
прадпрыемствау i арганiзацый раёна. Гэта у 
два разы больш, чым два гады назад. 
Аднак 18 калектывау не справiл iся з даведзе

ным заданнем. 

Некаторыя кiраунiкi недаацэньваюць важ
насць пастауленай задачы, не прымаюць неаб
ходных мер для apra н iзацыi выканання даве
дзеных заданняу. • 

Патрэбна самакрытычна прызнаць, што i 
выканком пакуль не здолеу прапанаваць кар
дынальных шляхоу для выканання планау па 
платных паслуrах. 

Нам неабходна значна актывiзаваць сваю 
дзейнасць, асабл iва аддзелу па комплекснаму 
эканамiчнаму i сацыяльнаму развiццю. На
дышоу час выходзiць на рашэнне практычных 
задач шляхам кааперацыi сiл i сродкау працоу
ных калектывау. Загадчыку аддзела т. Васюку 
В. Н. неабходна сур 'ёзна прадумаць с iстэму 
арган iзацыi гэтай работы i тэрмiнова прысту
пiць да рэалiзацыi задуманаrа. 

Пэуная рол я у справе павел iчэння вытвор
ч асцi таварау народнага спажывання i у паве
J1iчэннi паслуr адводзiцца кааператывам i тым, 
хто займаецца iндывiдуальнай працоунай дзей
насцю. Зараз у выканкоме зарэriстраваны 44 
кааператывы, якiя аб 'ядноуваюць 337 чала век, 
яшчэ 112 чалавек супрацоунiчаюцьз iмi у ад
nаведнасцi з працоунымi пагадненнямi. Выт
ворчую дзейнасць пачалi 26 кааператывау, якi
мi у мiнул ым rодзе выпушчана прадукцыi i ак_а
зана паслуг насельнiцтву на 575,1 тыс. рублёу. 
298 чалавек маюць патэнты цi рэriстрацыii
ныя пасведчаннi на права займацца i!Jдывi
дуальнаii працоунай дзейнасцю. 
Лднак мы не навучылiся належным чынам 

выканаучаrа ~амiтэта 
к iраваць кааператывамi, падпарадкоувац ь ix 
дзейнасць пат.рэбам i запытам насель~ iцтва 
раёна. Дрэнна прыцягваюцца да работы тыя, 
хто не працуе: пенсiянеры, студэнты, домра
ботнiцы. Ix удзельная вага сярод членау каапе
ратывау не перавышае 15 пращ,нтау. П рак
тычна нiякаrа удзелу у ix стварэннi не прыма
юць прадпрыемствы i арганiзацыi. Часта ix ро
ля зводзiцца да падпiсання пiсьма, у якiм вы -
казваецца зrода мець кааnератыу. . 
П рацягвалася работа па удасканаленню ган

длю i грамадскага х а рчава ння , план тавара
абароту выкананы на 101 ,4 nра11энта. Дадат
кова рэалiзавана праду кцыi на 2,3 млн. руб. 
Асобае месц·а у дзейнасцi служб выканко

ма, пастаянных дэпутацк iх к а мiсiй займаюць 
сёння пытаннi кантролю за правiльным пла
наваннем i выкарыстаннем л iмiтау дзяржау 
ных капiтальных укладанняу на развiццё раён-
най rаспадаркL 1 
Лб'ём будаунiча-мантажных работ на аб '

ектах жыллёваrа , культурна-бытавога прызна
чэння за 1987 год склау 4 7, 7 млн. рублёу, або 
101,2 працэ нта да п ла на . Уведзены у зксплуа 
тацыю 23 жылыя да~, ы агульнай плошч аи 191 ,9 
тыс . м 2 з дзвюма убудаванымi ашчадным i к~
самi у мiкрараёне « Пауднёвы Захад-3 i -5» , 
магаз iнам «Саюздрук» , домак iраунiцтвам з 
аб'яднанымi дыспетч арскiмi службамi, п iянер
скiмi пакоямi у мiкрараёнах « Пауднёвы Захад-
5 i -6», агульнаадукацыйная школа на 1688 
месц,1 два дзiцяч ыя сады па 320 месц, ун iвер
сам .№ 32• з rандлёвай плошчай 1000 м' на Пау
днёвым Захадзе- 6 i шэраг аб'ектау камуналь 
най · гаспадаркi . -
Разам з тым rэта работа праводзiцца не на 

належным узроунi. 25 прадпрыемствау i арга
нiзацый раёна (31,6 працэнта) не выкарыста
лi у мiнулым rодзе лiмiт капiтальных укладан
няу на 5 млн. рублёу. Не уведзены своечасова 
асноуныя фонды на 3,8 млн. рублёу. 
Асабл'iва кантралюецца выканкомам такое 

ва.жнае nытанне , як забесnячэнне кожнай сям'i 
асобнай кватэрай. Сёння на чарзе на атрыман
не жылля у раёне стаiць больш за 13 тысяч 
сем ' яу , з ix каля - п аловы стаяць н а nрадпрыем
ствах i у арrанiзацыях ра ё на. У сярэднiм сям'я 
атрымлiвае кватэру праз 10-11 гадоу. 
Для вырашэння гэтай прабJ1емы у горадзе 

заканчваецца распрацоукn Мэтавай nраграмы 
жыллёваrа будаунiцт41 а. 11 кая прадугледж вае 
вырашэнне гэтай задач ы. 

Не зус iм зразумела, як будуць вырашаць 
жыллёвую праблему на зав'одзе « Кал iб_Р», 
ВЛ « Белмедпрэпараты », на прадпрыемствах 
лёгка й прамысловасцi - фабрыцы iмя Куii бы -

2 стар. • «Б {ЛАРУС КI УН IВЕРСПЭТ » 3 сакавiка 1988 г. 8 

Маскоускага раённаrа 
шава i шчацiнна-шчотачнай. Складзеныя iм i 
11 раг р а мы нерэальныя i не пацвярджаюцца 
грашовымi i матэрыяльнымi рэсурсамi для гэ 
тых МЭ'Г, 

Патрэбна адзначыць недастатковую работу у 
rэтым напрамку выканкома райсавета, намес
нiка старшынi 1. А. Пазняко_ва , кватэрнага ад

дзела . 

Адной з важнейшых сацыяльных задач з'яу 
ляецца забеспячэнне захаванасцi i належнай 
эксплуатацыi жыллёвага фонду, далейшае ~?м
плекснае добраупарадкаванне нашаrа раена . 
За 1987 год на рамонт жыллёваrа фонду за

трачана 2,9 млн . рублёу. Капiтальна адраман
таваны 22 дамы . Вык а н n н ы п л ан касметычнаrа 
рамонту на 105,3 працэнта. На вытворчай ба
зе ЖРЭА выдадзена прадукцыi на 255,7 тыс. 
рублёу. 
У адпаведнасцi з п -9анам добраупарадкаван

ня раёна абсталявана i добраупарадкавана 
36 дваровых тэрыторый, дзе устаноулена каля 
500 адзiнак спартыунага i дзiцячага абсталя
вання для гульняу i . г . д. 
Шмат фар мал iзму дапускаецца жыллёвым 

аб'яднаннем у арган iзацыi пераводу дам о у на 
самаабслугоуванне i грамадскую захаванасц~. 
Рэзкае скарачэнне штатау дворн iкау i прыб 1-

ральшчыц без папярэдняй тлумачальнай рабо
ты з жыхарамi выклiкала шмат скаргау i у 
большасцi выпадкау прывяло да пагаршэння 
санiтарнаrа стану дамоу i дваровых тэрыто
рый . Гэта прыклад таго, калi падмена канкрэт
най арганiзацыйнай работы з жыхарамi папя 
ровай бюракратыяй знiшчае у самым пачатку 
добрае пачынанне. 
Таму пакуль што рана гаварыць аб якiх-не

будзь карэнных зменах у рабоце жыллёва-ка
мунальных служб раёна i адпаведна у кiрау
нiцтве гэтай работай з боку выканкома райса
вета. 

Выканком райсавета пастаянна трымае на 
кантролi пыта ннi добраупарадкавання раёна , 
па J1япшэння . яго сан iтарнаrа стану i аховы пры
роды. Плана о ы11 з аданнi калектывамi ГВУ 
« Мiнскзеля нбуд» i ДЭУ раёна выкананы адпа
вед н а н а 102 i 106 працэнтау. Аднак сiстэм най . 
рэзультатыу н а ii работы нашых ynpayJ1e,11111y, 
якiя зай ма юцца добраупарадкаваннем раёна, 
за гэтымi лiчбамi яшчэ не вiдаць. 
У цэнтры увагi выканкома , аддзела народ

наii адукацыi знаходзiл iся пытанн i удаскана
,лення зместу адукацыi, форм, метадау i срод
кау навучання, павышэння якасцi вучэбна-вы
хаваучай работы, развiцця творч а й iнiцыятыны 
i ак тыУ нJtСцi навуч энцау пра ·J ор1· а 11ы с а м а кi~ 
ра н ання, арган iзацыi грам a; l C h З карыснай , 
прадукцыiiн а и працы. камп ' ют э рызацыi вучэ б-



( 

ВОЛЬГА IЛАРЫЕНАfНА IГНАЦЕНКА доуга расказва
ла пра справы кафедры марксiсцка-ленiнскай фiласофii гу
манiтарных факультэтау, на я кой працуе. Ганарьщца я на 
сваiмi калегамi. Вось Вячаслау Сямёнавiч Сцёпiн у Маскве 
зараз, на павышэннi, а Алена Мiкалаеуна Гурко год ста ы · 
равалася у Японii. А пра сябе? .. 

Добрая, пяшчотная_·, 

патрабавальная 

Дарослы свет 
• 

дзяц1нства 
- Што тут казаць, звычай

ны работнiк, можа крышач
ку горшы, чым iншыя . Вядо
мая ж справа: то Валодзька 

захварэе, то Вiцька , то На
дзейка. А бывае, што двое ц i 
трое адразу. 

- Як Вы паспяваеце спрау
ляцца: i дома, i на рабоце? Пе
даrаriчная праца патрабуе шмат 
,,асу, асаблiва на самападрых 

тоуку. 

вытрасаюць, словам, iдзе 
уборка. Толькi Лёнькi не вi
даць . Аказваецца, ён пераш
каджау, i яга, каб не блытау
ся пад нага1',\i, закрылi у кабi
неце таты. Заглядваю туды, 
а ё';' так старанна м~,е насавой 

хусцiнкай (дзе толькi узяу?) 
падлогу. Усю ' вымыу. Вось i 
рашай: хвалiць за гэта цi ка

раць. 

Вырасцiць i выхаваць сямё
ра дзяцей, безумоуна , няпро
ста . Адных пытанняу заусё

ды - толькi паспяваj:1 адказ
ваць: «Мама, якая рознiца 

памiж вайной i рэвалюцыяй?», 
«Чаму дзецi сябруюць, а да
рослыя не?» . 

- А цi заусёды дзецi атрым 
лiваюць ндка:.\Ы на свае «чаму»? 

- Бывае, нялёгка прыхо

дзiцца. Вось у вас ёсць дзецi? 

- Гэта, напэуна, асноуная 
мая цяжкасць - недахоп ча

су . Кандыдацкую дысерта
цыю ужо дауно патрэбна бы

ло б абаранiць, а я яшчэ пра
цую 'над ёй . У бiблiятэку выр
вацца - праблема . На жаль, 
ноччу яна не працуе (жар

туiо) . Збегаеш хiба толькi та~ 
дЬ,, калi няма заняткау . Муж, 

прауда, паспявае: абаранiу 
i кандыдацкую, i доктарскую, 
напiс'ау чать,ры кнiгi. 

- Вядомы педаго( А. С. Ма
кара·нка гаварыу, што вя.лiкае 
зна•1энне у выхаваннi дзяцей 
адыгрывае праца. Цi прытрым
лiваецеся такоrа меркавання 

Вы? 

- Вольга lларыёнауна, хут
ка 8 Сакавiка. Цi любяць у сям 'i 
гзта свята? 

- Вельмi, як, мiЖ iнщым, 
i усе астатнiя. Свята - гэта 

заусёды нешта неардынар
нае, прыемнае. Асаблiва па
дабаюцца усiм перадсвяточ
ныя клопаты. Да 8 Сакавiка 
дзецi стараюцца рыхтаваць 

падарункi маме i бабулi са
мi. Дзяучынкi любяць гата
ваць . Пасля пачынаецца са

праудны канцэрт: хто спявае 
. песнi, хто чытае вершы, хто 

танцуе. Робяць гэтёi заусёды 
з вялiкiм задавальненнем -
мамiна ж свята. 

- Так, двое. i· 
- Што б вы адказалi,калi 

б хто-небудзь з ix .спытау: 
«Мама, а калi адбудзецца 
поунае раззбраенне, на дзi
цячых цацках ракеты таксама 

здымуць цi пакiнуць?» , 
- Адразу i не сарыентуеш ся . 
- Дапы:rлiва с ць - неаб-

ходная i важная умова разу
мовага развiцця. 3 дапамо
гай гэтага дзецi арыентуюцца 

у навакольным асяроддзi. 
Свет дз-яцiнства не такi ужо 

дзiцячы, а хутчэй даре>слы. 

- Мы стараемся прывiць 
дзецям павагу i любоу да 
любой працы. Як гэта у нас 
атрымаецца - пакажа жыц

цё. А пакуль даручаем· уся

кую рабо_ту, якая iм пад сi
лу: схадзiць у магазiн, пры

браць кватэру, дапамагчы 
што-неб:удзь на кухнi, прапа
лоць градкi Hfl дачы. 

... Я лiчу, што не трэба шка
даваць нi сiл, нi часу, каб вы
хаваць сваiх дзяцей дужымi, 

добрымi, цiкаунымi, духоуна 
багатымi. Пераканана: вашы 
намаганнi не пройдуць да

рэмна. 
- А хто у сям'i больш 'займа> 

ецца выхаваннем: мам а цi тата? 
- Хапае усiм, але больш 

усё ж дастаецца мацi. 

- Кажуць, калi дзiця выкана
ла дадзенае даручэнне нядрэн

на , я rо абавязкова трэба па
хналiць: у настуnны раз яно па
стараецца яшчз лепш. 

Запiсала 
3. АЛЯШКЕВIЧ, 

РАБОЦЕ 
Савета народных дзпутатау па перабудове 

на-выхаваучага працэсу, пераходу на наву,, ан 
не з шасцi гадоу, умацаваннn матэрыяльна
тзхн iчнай базы устаноу народнай адукац ыi. 

У раёне праведзена значная работа па пера
ходу на навучанне з шасцi rадоу. Аднак ёсць 
тут i iстотныя недахопы. У цяжкiм становiшчы 
знаходзяцца шасцirодкi у школах старой забу
довы, не вiдно рэальных перспектыу паляпшэн
ня i у школах Пауднёвага Захаду, дзе коль - · 
касць першых класау у гэтым навучальным го
дзе складае 8 - 12 на кожную школу. Па-ра
нейш аму застаюцца вострымi Г1ыта11н i арrанi
зацыi медыцынскага абслуго,Уванни i гарач ага 
харч а ван ня шасцiгодак. 

::!а прайшоуш ы час адбылося з нач н ае паве 
л i,1 энне колькасных паказчыкау па арrа нiза
цыi прадукцыйнай i rрамадска кар,"о, ан пра
цы . Эканамiчны эфект ад пра:цукцыiiн а,i нра
цы школьнiкау складае 62 тыс. рублёу. AJ1t: сён
ня уз нiкае заканамернае пытанне: цi маюць 
paitaнa, педкалектывы школ дакладнае УяУлен
н е аб персnектывах аrrанiзацыi прадукщ,1йнай 
i грамадска карыснай пр:щы? Наурад цi дас1t ь 
наJ1 еж ны эфект механi,11нtс павел iчэнне коJ1ь

к а с цi рабочых мес1t. Н еарганiзавана адбываец
ttа выбар аб'ектау 11р ,щы, з году у год не мяня
ецца наменклатура выра ба 9 школьн iка ,У . Т а
кое становiшча не можа не прывесцi да застою , 
фармалiзму, страты iнтарэсу школьнiкау да 

' працоj; н а й дзсйн а с tti. 
• Недастаткова эфектыуна выкарыстоуваюц
ца установамi райана сродкi, якiя iм выдзяля - · 
юц~t а. Часам яны трацяцца на уnрыгажэнства, 
набыццё штор, дываноу, а не на аснашч.э1·1не 
вучэбна-выхаваучага працэсу. Дрэнна налад
жана захав?нне i выкарыст_анне мэблi i абста
лявання, ёсць факты набыцця новай мэбл ~ ка
лi старая яшчэ не cnicaнa. Сур'ёзныя наракан
нi можна выказаць у адрас школ i дзiцячых 
дашкольных устаноу у пытаннi выкарыстання 
ву•1збна-матэрыяльнай базы. Вял iкая работа , 
напрыклад, nраведзена па стварэнню спартыу
наi1 базы , , але аддача паку ль невял iкая, 
а спорТl"а радкi часта з ·яуля ю,ща упрыrажэн
нем тэ рыторы i школы, аргуl\1 ентам акты,Ун а й 
р або , ы для правяраючых. Райана неабходна 
бо.11 ь ш прынцыпова вьiрашаць пытанн i вык а
рыстання сродкаj; пад ведамаснымi установа 
мi, удасканалення матэрыял ьнай базы вучэб
на-выхаваучага працэсу. 

З году у год не вырашаецца у раёне пытанне 
развiцця тэхнiчнай творчасцi, ёсць nраблемы 

з арган iзацыя й rуртковай i секцыйнай работы, 
вол ьнага часу навучэнцау . Нядбайныя адносi
ны да такоit важнай справы прывялi да зла
чынНасцi, л : янства, iншых нег.атыУны х з' яу. 

Дастаткова сказаць, што колькасць злачын

ствау ся род школьнiкау у 1987 rодзе вырасла 
· у · параунаннi з 1986 удвая. 

Неэфектыуныя яшчэ формы супрацоун i,tтва 
шкоJ1 з nрацоунымi калектывамi, грамадскас 
цю . 

Адказныя задачы стаяць перад nедаrаriч
нымi калектывамi. райана , выканкомам па рза
лiзацыi рашэнняу лютаускага (1987 r.) Пле-
нума ЦК КПСС. . 
Пад неаслабным кантролем выканкома !. па

стаяннай дзnутацкай кaмicii па ахове здароуя, 
сацыяльнаму забеспячэнню, фiзкультуры i 
спорту знаходзяцца i пытаннi развiцця аховы 
здароуя. · . 
Больш змястоунымi i разнастайнымi _стал' 

формы арrан iзацыi адпачынку насельн щтва: 

раённыя святы, святы вулiц, двароу, масав ыя 
спартыуныя спаборн iцтвы 'i старты. Гэтаму са 
дзе йнiч ала дзейнасць раённага культурна - ' 
спартыунаrа комплексу, створан аг а у 1985 ,·о 
дзе, якi змог аб'яднаць намаганн i i фiнанса
выя маrчымасцi прадпрыемствау раёна, куль
турна-асветнiцкiх устаноу i саветау грамад
скасцi. 
Аднак выканкомам райсавета зроблена да

лёка не усё. Нас не можа задавол iць тое, што 
новыя формы у рабоце з насельнiцтвам прак
тычна адсутнiчаюць, жыхары па-ранеi\шаму 
застаюцца у ролi пасiуных rледачоу . Мы яш.чэ 
дрэнна ведаем актывiстау, якiя б займал lея 
грамадскай работай. 
· Для арганiзацыi адпачынку працоуных не 

, заусёды зфектыуна выкарыстоуваюцца памяш
каннi , ЖЭСау, якiя выдзелены для rэтых мэт. 
Раijвыканкому патрэбна сумесна з ЖРЭА у блi
ж э йшы час правесцi пашпартызацыю i забяс
r~е чыць максiмальную занятасць ycix nамяш
кавняу ЖЭСау, якiя прызначаны для работы 
з насельнiцтвам, вызначьщь канкрэтныя зада
чы па ix выкарыстанню для раённаrа камlтз
та Д ТСААФ, фiзкультурна - аздарауленчай · 
службы, ДСФ,\ прафсаюзау, савета ветэранау 
вайны i працы, жансавета, раённых таварыст
в ау барацьбы за цвярозасць, аховы помн '<ау, 
рыбаловау i паляунiчых i r. д. 
Выканком райсавета у апошнi час шмат увагi 

удзяляе удасканаленню работы па кiраун iцт
ву установамi культуры, аднак станоучыя рэ
зуJ1ьтаты не дасяrнуты . Пытан не «Аб стане ма 
тэрыяльна-тзхнiчнай базы клубных устаноу» 
было разгледжана на пасяджэннi выканкома . 
Ан_алiз паказау, што пяць з сямi клубау i да
моу культуры па матэрыяльнай базе не адпавя 
да юць суч асным патрабаванням. Клуб М ВАА 
« Прамень» , ДК ВБМА «П рамбудмантаж » з 11а
ходзя цца у аварыйным стане, клуб БДУ- iмя 
У. 1. Ленiна размешчаны у прыстаса ваным па-

Жыла 
j Гаване 

Дзявочы факультэт 
Алёнка 
Спатканне з Алёнкай (дpy

rix варыянтау iмя нi мама Нi
на Пiкулiк, нi тата Эрнста 
Сейхас, нi сама iнтэрв'юiру-

(Заканчэнне. 
Пачатак на, 1-й i 2-й стар.). 

. емая паку ль не прызнаюць) 
пачалося з падарунка. 

Ален Прыrожых ••• А гэта не
бяспечна. Самi разумееце, у 

каго можа ператварыцца Але-1 
на Прыгожая, якую абышлi 

увагай. · 
Можа таму i у паэзii 

мужчын фiлфака (а у нас 
кожны другi - паэт, астатнiя 
- празаiкi) амаль няма лю

боунай _лiрыкi, з апаскi, кабl 
яна не стала яблыкам р11зладу 
памiж дзяучатамi, якiя без
надзейна пачнуць шукаць у 

сваiх радах крынiцу натхнен-

Каб не перашкаджаць да
рослым у час ix размовы, яна 
заусёды займаецца сваiмi 
справамi. Але ж часам не
магчыма стрымаць сябе. Та
ды Алёнка пачынае дзейнi
чаць рашуча : , 

-.-;,. 

ня? , 

- Хочаш,_падару табе свой 
малюнак? 

Праз хвiлiну я трымаю у руках 
паперку, з якой пасмiхаецца нама
ляваная Снягурка. Задаволеная, 
па-даросламу разважлiва пачынае 
я11а расказваць: 

Я. НЕШЧАСЛIВЫ. - Я маляваць люблю. Бачыш, 
колькi у мяне каляровых алоукау? 

сваёй дзейнасцi 
мяшк аннi. Адсутнiчае дакдадная перспектыва 
раз вiццs1 i умацавання матэ рыяльнаii базы 
студэнцкага клуб а у кiраунiцтва педiнстыту
та. 

· у кiраун iкоу В. Б . В е рн iк оускага, Я. М . Таш 
" ак о11а, С . М. Рау ,ова трывала у ка ран iлася 
i11 ср1t ыя ста r о га . ш а блонны стэрэатып мыслен
ня , «ас1· аткавы пры11цыл» у адносiнах да уста
ноу куJ1ьтуры. 
Выканком райсавета у пытаннях удаскана

лення арганiзацыйна-масавай работы у спра 
ваздачны перыяд выкарыстоувау не тол ькi 
назапашаны вопыт, але ,.· i з улiкам сучасных 
патрабаванняу nрымау меры па актывiзацыi 
тэрытарыяльных i вытворчых rpyn. 

Вялiкая у вага удзялялася павышэнню рол i 
сесiй. За справаздачны перыяд райсаветам 
праведзена чатыры cecii, разrледжана трыц
цаць , розных пытанняу. У падрыхтоуцы сесiй 
прымаюць удзел працоуныя калектывы, гра
мадскасць, насеJ1ьнiцтва раёна. 

У справаздачны перыяд выканаучы камiтэт 
стау больш увагi удзяляць пытанням сацыяль
на-культурнага будаунiцтва. На праведзеных 
25 пасяджэн нях выканкома было разгледжа
на 235 пытаннnу, з якiх 24 асноуныя. 
На другой cecii райсавета VI склiкання зац

верджаны мерапрыемствы па выкананню нака

зау вы·баршчыкау. Да выканання прыняты 21 
наказ. З дзевяцi наказау, якiя меркавалi выка
наць у мiнулым rодзе, цалкам выкананы сем . 
Так, выдзелен а памяшканне у мiкрараёне 
«Пауднёвы Захад-5», у якiм адкрыты фiлiял 
15-й дзiцячай палiклiнiкi, адбудаваны лесвiч 
ны пераход ад пр . Дзяржынскаrа да жылоrа 
раёна па вулiцы Шчукiна, адраман,таваны 
хлебны маrазiн No 42 па вул . 2-й Землямернай 
i iнш . 

Адзiн наказ выконваецца i адзiн не выкана
ны. Гзта наказ па арrанiзацыi стаматалаriчна-' 
га абслуrоування дзя цей, якiя жывуць у мiкра 
раёне « Пауднёвы Зах,щ» . Для я го рзал iзацыi 
патрэ бна праявiць большую настойл iвасць 
МДМI, раённаму аддзел у а ховы здароуя, 
pa1iat1a, дэriутату А. 1. Кубарка. 

3 мэтай пашырэння ra.i1o c нac 11i у дзей насцi 
р а iiсавета i яrо орrанау ш,,,ро, ,. выкарыстоу
ваюцца такiя формы работы, як правядзенне 
выязных пасяджэнняУ выканкома, nастаянных 
камiсiй, «дзён адкрытаrа пiсьма», арган tзава
на тзлефонная «прамая лiнiя» з кiраунiцтвам 
выканкома райсавета . 
Патрзбна таксама адзначыць, што далёка не 

усе дэпутаты перабудавалi сваю работу. Нека
торыя з ix рэдка бываюць у выбарчых акру
га х, не падтрымлiваюць цесную сувязь з выбар

UJL1ыкамi, а таксама з прадпрыемствамi, уста-

Калi табе усяго пяць rадоу, цiка
вага вакол - не пералiчыць. Асаб
лiвы клопат - любiмыя цацкi . Гэ
та толькi дарослыя не зауважаюць, 
_на самай жа справе без дабрынi i 
пnшчоты зайка-барабаншчык i мiш
ка-буркунь, як дзецi, становяцца 

сумнымi . 
У такой спрытнай, rаваркой i 

смяшлiвай дзяучынкi павiнна быць 
мноrа сяброу. 

- А як жа! 1 у дзiцячым садзе, 
i у бабулi на Украiне, i у сонечнай 
Гаване, дзе раней працавалi ва унi
версiтзце мама i тата. Зараз тата 
прыехау у Мiнск на стажыроуку . 
1 мы за iм. Мы ж сям'я. Хутка вер
немся дадому. 

- Тата - фiзiк, мама-' матзма
тык. А ты кiм хочаш быць? 

- Калi стану дарослай? Алёнай 
буду . Алё11ай Се-йхас. 

Л. ПРАУЛОЦКАЯ, 
студэнтка факул ьтэта 

журналiстыкi . 

новамi, арrанiзацыямi, rрамадск1м1 opra намi 
самак1равання , размешчанымi на тэрыторыi 
aкpyri . Часам некаторыя дэпутаты забываюць 
аб адказнасцi за сваю 'дзейнасць перад выбар
ш чыкамi, якiх яны прадстауляюць у Савеце. 
Зроблены аналiз прыёму дэпутатамi сваiх 

выбаршчыкау паказвае, што некаторыя народ
ныя выбраннiкi не робяць rэтага 11рыёму . 
У паусядзённай рабоце з дзпутацк iмi фар

мiраваннямi акрэслiваецца такая праблема 1 
як выхаванне актыунасцi кожнага дэпутата . 
А яна пакул ь не высокая. 1 у гэтым ёсць вiна 
выканкома райсавета, яго аддзелау i служб. 
Намеснiк старшь111i, с акратар выканкома, за 
гадчыкi ,щдзелау не здолелi навучыць дэпута
таУ, нак iраваць ix намаrаннi на дасяrненне па· 
стаjiленай мэты. · 

Пастаянныя кaмicii замацавалi за кожным 
дэпутатам пэуны напрамак работы. Але кан 
крэтных рэзультатау пакуль не вiдно. Тут шы
рокi дыяпазон работы для кiраунiцтва камiсiй. 
Але i выканком не павiнен заставацца убаку . 
Арrанiзацыйна-iнструктарскi аддзел яш чэ не 
змог перабудаваць сваю работу па-но вам у, 
не дасяrнуу дакладнай каардынацыi дзейнас
цi камiсiй, не аказау iм неабходнай метадычнай 
дапамоrL · 

Ва умацаваннi новаrа стылю работы, безу
моуна, вялiкая роли дзпутацкiх тзрытары~ль
ных rруп. У ix выканком бачыць сродак павы
шзння ро,лi дэпутатау ва умовах дэмакратыi i 
rалоснасцi, вызвалення ад перадатачных фун
кцый ( выбарш чык-дзnутат-выканком). 

Дэnутаты павiнны праяулnць настойл iвасць, 
каб рэкамендацыi rрупы былi выкананы адпа
веднымi службовымi асобамi. Для гэтага пат
рэбна шырзй выкарыстоуваць дзпутацкiя пас
ты, nравядзенне rрамадскiх пасяджзнняу. Але 
самае rалоунае, што павiнна быць узята на 
узбраенне дзпутацкiмi групамi,- rзта цесны 
кантакт з жыхарамi мiкрараёнау. 

Адпаведна патрабаванням Канстытуцыi 
СССР i БССР i Закона СССР «Аб статусе на 
родных дзпутатау у СССР» дзпутаты павiнны 
трымаць справаздачу пер ад выбарш чыкамi 
не радзей аднаго разу у год. 
Справаздач ы дэпутатау у 1987 rодзе право

дзiлiся у iндывiдуальным парадку. Аднак ц,ал -. 
кам пазбегну,.tь фармалiзму у ix правядзенн• 
мы не змаrлi. Патрэбна спынiць практыку пра
вядзення справаздач на бацькоускiх сходах, 
таму што наумыснае збiранне аудыторыi не 
дасяrне nатрэбнаrа рэзультату. У пытаннях 
удасканалення арганiзацыина-масаааii работы 
хацелася б бачыць больш канструктыуны па 
дыход сакратара выканком а А. А. Яновiча, арг
iнструктарскага аддзела. 
Абмеркаванне справаздачы выканкома рай 

савета аб перабудове сваёй дзейнасцi павiнна 
прайсцi зацiкаулена. Неабходна выявiць неда 
хопы у рабоце выканкома, вызначыць шляхi 
удасканалення работы у гэтым напрамку. Ук
лад раённага Савета народных дэnутатау i яrо 
выканкома у перабудову r1авiнен быць больш 
iстотным, чым сёння. Над гэтым мы i будзем 
працаваць . 

е з сакМU&а } 9§5 с • « Б ЕЛАРУС КI УН I_В ЕРС !Т,:,,.э ..... т .. >> __ ... _,_з_стар. 
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ЧАГО НЕ ЗРОБIШ 

ДЛЯ ЖАНЧЫН ... 
НIШТО ЖАНЧЫНЫ так не цэняць у _мужчынах , я~ 

залатыя рукi. 

А калi ёсць падстава даказаць, што яны растуць 

у вас адтуль, адкуль трэба - мо, паспрабуем? 
Тым больш, што свой падарунак вы можаце пада

рыць не тол ькi каханай цi мацi або сястрычцы_. але 

i дзяучынкам-суседкам па блоку. 
Калi вы прыслухаецеся да нашых парад, паверце , 

в~к чакае самая бурная рэакцыя з бо ку в iноунiц свя
та. 

3 
• 

1 

малатком 

фартухам 
ПАРАДА 1. 
Гэтыя вешалкi можна з~абiць з самых просты х 1а

тэрыялау, якiя в.ы знойдзеце без ЦЯ);Ккасцi: ст~р?_5.-.. 
драулянай лыжкi i п алавiнкi кароткай драулянаи ка
чалкi . Лыжка павiнна быць старой не з-за лiшняй эка
ном i i, а таму , што выцерты часам малюнак будзе 
прыrожа глядзецца на фоне с учаснай кухнi . Вы
раб вешалк i не абцяжарыць вас. Кароткiмi болцiка

мi з двух канцоу лыжкi прышрубуйце два металiч
ныя калечкi, а са знешняrа боку праз роуныя iнтэр
валы замацуйце маленькiя кручкi. Замацаваная ля 
сц я н ы лыжка-вешалка добра упiшацца у агу льны 

iнтэр • ер кухонна rа п амяшкання . На яе можна будзе 1 
п авесiць к амr:~лек т пры хватак i рушнiк. 

Па гэтаму ж прынцы п у у вешалку можна ператва
рыць i качалку. Некал ькi цяжэй будзе раздзя
лiць яе папалам, для чаго спатрэбiцца стужачная 
пiла . 3 дзвюх палав i н качалкi атрымаюцца дзве ве
шал кi для кухнi. 

ПАРАДА 2. 
Стала ужо няпi са на й традыцыяй, калi мужчыны 1 

на 8 Сакавiка дэман~труюць свае кулiнарныя 
здольнасцi . -----n,'lr.llr--------

] 
Не бyдзe iJl-.-i;i. ,eн'ait1~U1Ya'Б 

ся фартухам i загадаем ы 
немудрагелiстае i смачнае. Напрыкла 
чыкi. 
Лiмоннае жэле. Налiць · у каструлю 3 шклянк i ва

ды, усыпаць цукар, размяшаць i ускiпяцiць . У гара
чы cipo n пакласцi цэдру, зрэзаную з паловы лiмо
на i, пажадана, напярэдаднi замочаны i выжаты . Ci
pon зноу давесц i да кiпення, памешваючы лыжкай, 
i улiць лiм онны сок. 
На 1 лiмон: 1 шклянка цукру, 25 г . жэл·ацiну. 
Пончыкi. 

Ваду з цукрам, лiмонам i маслам давесцi да кiпен
ня, хутка мяшаючы. · Усыпаць муку, працягваючы 

хутка мяшаць масу яшчэ 2 - 3 мiнуты, паку ль цеста 
не пачне адмяжоувацца ад сценак каструлi. Зняць 

з агню i увесцi адно за адным яйкi, бесперапынна 
памешваючы, каб не было камякоу. Дзвюма чайны
мi лыжкамi апус каць шарыкi з цеста у тлушч, якi кi
пiць, i жарыць, паку ль по нчыкi не павялiч ацца у 
аб 'ёме i не падрумяняцца . Адцадзiць на папяровай 
салфетцы ад масла. Потым муку спалучыць з цукрам 

для cipony i паступова растварыць у вадзе . Варыць, 
памешваючы, да згушчэння. Дабав iць масла i ванiль. 
Пры гэтым неабходна бесперапынна памешваць. 
ПоАчыкi i cipon падаваць у асобным посудзе.~ 

Спатрэбiцца: 3 ст . лыжкi см'!!танковага масла, 
1/ 4 шклянкi цукру, 2 чайныя лыжкi цэдры лiмона, 
1 шклянка вады, 1 шклянка мук i , 4 яйкi, расл iннае 
масла дл я жаf2кi; для cipony - 1 шклянка цукру, 
2 поуныя с т. ;ь7жкi мукi, 1 шклянка вады, 2 ст. лыж
кi сметанковага масла, О, 1 О г ванiлi. 
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ХОЧАЦЦА БЫЦЬ 
ПРЫГОЖАЙ, АБАЯЛЬ
НАй, КРЫХУ ЗАГАДКА
ВАй, ДОБРА й, ПЯШ
ЧОТНАЙ, ВЕЛЬМI ПАТ
РЭБНАЙ I НЕВЕРАГОД
НА ЖАНОЦКАй. 

ХОЧАЦЦА БЫЦЬ 1 
УВАЖЛIВЫМ, ГАЛАНТ-
НЫМ, . ГАТОВЫМ НА 
Si'CE, НАВАТ НА 'БЕСПЕ
РАПЫННАЕ ГАВАРЭН
НЕ KAMПЛIMEHTASi', 

ПРЫЗНАННЯSi', ХОЧАЦ- 1 
ЦА БЬЩЬ НЕВЕРАГОД-
НА МУЖНЫМ. 

1 Si'CE ГЭТА .НЕ МОЖА 
БЬЩЬ ПРАЗМЕРНЫМ, 
КАЛI ПАЖАДАНАЕ 
ЗБЫВАЕЦЦА 8 CAKA
BIKA. 

ВIНШУ 
ноrны r 

ШЧЫРА 

- 1 ., 

IM БЕЗ ЛЮЧЭННЯ 
БЫЦЬ -i>~Si'HЩAMI, 
ЗAKAXAHb'IWJ I КАХА
НЫМI. А Я)llЧЭ - СУ
СТРЭЦЬ СВАЮ БЛА
К I Т НУ Ю ПТУШКУ, 
ЯКА.Я ПРЫНОСЩЬ ВЯ
ЛIКАЕ ШЧАСЦЕ, 1 НЕ 
РАССТАВАЦЦА 3 Ей. 

ЗАЛАТАЯ IГОЛАЧКА 

ДЛЯ ЖАНЧЫН любога уз
росту, нават маладзiцы , вель

мi важна, каб ад яе твару па
вявала свежасцю, каб ён вы
лучау святло i быу пяшчот
ным, нiбы . толькi умыты мя
довай расой. 

Нiякiя крэм-пудры, румя
ны, крэмы не змогуць зра

бiць яго такiм прыгожым i 
прывабным, як маскi, з9клi
каныя асвяжаць. Актуаль

насць асвяжальнай маскi ран

няй вясною тым больш вiда
вочная, кал i мы зазiраем у 

халадзiльнiк i бачым там з 
«вiтамiнау», у лепшым выпад

ку, лiмон i кансерваваны агу- . 
рок. Мала таго, што скура 

дрэнна вiтамiнiзуецца, дык 
яшчэ праходзiць выпрабаван

не на вецер i перапад тэмпе
Рi!ТУР · Паглядзiце унiз, на 
свае боты. Колькi разоу у ты
дзе нь даглядаеце вы ix? А у 
якi тым не менш прыйшлi яны 
стан? Пэуна ж, пяшчоп,ая 

скура твару патрабуе i заслу
гоувае большай увагi. 
Не пашкадуйце гадзiны 

перад люстэркам. Нiякая су

кенка так не упрыгожыць нас 

у свята, як прыгожы, свежы 

твар ! 

Найперш, чым займацца 
маска й, пакладзiце на твар 
гарачы кампрэс на дзве-тры 

мiнуты (но здры, губы не на
крываць!) , в ыкарыстоуваючы 
байкавую матэрыю цi мах
ровы рушнiк (напярэдаднi 
прамакнiце у гарачай вадзе i 
злёгку выкруцiце) . Гэты кам
прэс добра падрыхтоувае 
скуру да наступнай nрацэду

ры - касметычнай маскi, па

ляпшае лiмфа i кровазварот, 
расшырае поры, nавышае ус

моктваючыя здольнасцi ску

ры. 

Калi ёсць магчымасць, пач

нiце выкарыстоуваць маскi 
за як мага большы час да 
дня, на якi р ь1 хтуецеся (iдэ

альна - за 2-3 тыднi), ад 
двух да пяцi разоу у тыдзень 
i · абавязко ва зрабiце маску 
напярэдаднi св ята . 

КАКЕТКА 
маску змыць прахладнай ва- llt 
дой. llt 

lндыйская ма~ка _ llt 
-~зяць. па чаннан лыжць~ llt 

меду, к1слага малака, мук, llt 
(крухмалу)~ солi i nepaм·я- llt 
шаць да утварэння кашапа

добнай сумесi. Наносiць на llt 
твар ватным тампонам, пласт .t' 
за пластом, пакуль сумесь llt 
не сконч~щца~ _Потым тва~ llt 
вымыць цеплаи I прахладнаи llt 
вадой. Гэт~ маска карысная ,... 
для тлустаи скуры з расшы- -

ранымi порамi i маршчынамi . llt 

Важней i 
jбранне ! за 

ДЛЯ СУХОЙ СКУРЫ. 
Жауткова-·масленая маска. 
Вельмi карысная пры нар-

мальнай , сухой i скуры, якая 

луш чыцца i лёгка раздраж
няецца, а таксама пры паяу

леннi першых маршчын, асаб
л iв а вакол вачэй. Маску нале

жыць рабiць сiстэматычна, 
ад адна го да трох разоу у 

тыдзень . 

Яйкавы жауток размяшай
це з чайнай лыжкай мёду i 
сталовай лыжкай расл iннага 
(алiукавага) масла цi смята
ны . Маску нанесцi роуным 

слоем на 20 - 30 мiнут, пас-
ля чаго зняць ватным тампо-

нам, змочаным цёплай вадой . 

ДЛЯ ТЛУСТАй СКУРЫ 
Бялкова-перriдролевая 

маска 

Узбiць да пенкi бялок, пры
бавiушы лыжачку трохпра
цэнтнай nepaкici вадароду i 
лiмонны сок. Сумесь нано-

сiць на твар кожныя тры-пяць 
мiнут ватным тампонам да та-

го, пакуль яна не скончыц-

1 ца. Шануйце бровы i паве
кi. lx лепш напярэдадн i нама

заць раслiнным тлушчам µ,i 
крэмам, каб яны не абяско
лерылiся . Праз 15 - 20 мiнут 

llt 
Асвятляе скуру. .а 

УНIВЕРСАЛЬНЫЯ MACKI И' 
Гэту маску можна прымя- 11t 

няць незалежна ад стану твa- llt 
ру (пры нармальнай, сухой i llt 
т лустай). . llt 
Да кашыцы з аднаго ц1 llt 

двух кавалкау варанага гар- _. 
буза прыбавiць яйкавы жау- 8' 
Т\:Ж i лыжачку мёду. Маску ~ 
нанесцi яшчэ цёплай. Праз llt 
1 О - 15 мiнут змыць прах- llt 
ладнай вадой . llt 
Лячэбная маска з рамонку llt 
Рэкамендуецца пры л·ю

бым тыпе скуры твару, асаб- 11t 
лiва пры вуграх цi скуры, якая llt 
часта запаляецца. . . llt 
Тры сталовыя лыжк, рамон- llt 

ку (рамонак можна набыць на lit 
Камароускiм рынку) залiць _. 
шклянкай кiпятку. Калi квет- .
кi стануць мяккiя, пакласцi llt 
ix на твар, пакрыць марляй llt 
i трымаць 30 мiн~т. Маск_у llt 
змыць прахладнаи вадои. llt 

1 я шчэ. Неабходны умо- .а 
вы, яюм,, калi грэбаваць, ~ 
толькi шкодзiць сабе . У час .
накл адвання маскi нельга га- llt 
варыць, хадз i ць, , смяяцца . llt 
Трэба легчы на _ложак,_ заплю- llt, 
шчыць вочы I макс1мальна llt 
расслабiцца. 

«З ЛЮБОSi'Ю ДА 
ЖАНЧЫНЫ» - так за
вецца святочны вечар, 

прысвечаны Мiжнародна

му дню. Адбудзецца ён 
5 сакавiка у памяшканнi 
Палаца ку_льтуры чыrу
начнiкау iмя У. 1. Ленi
на. 

У студклубе яшчэ маюц
ца бiлеты. Сляшайцеся на
быць. 

/СПАНСКАЯ СПАДНIЦА . 
lcnaнcкi стыль не хоча выходзiць з моды. не забудзь цеся на "антрасную тасьму. 

c niнкi 1 Яrо 1оуныя рысы - каларытнас11ь, вы -
аноцкасць, фальклор1<ыя ма-

одн адзення . дсаблiвая' уваrа 
т лil. рапаноуваемая мa-

l .ll'lll1:"''Ail-&М< ix, высокiх дзя:Учат. 
паловы лытак. Тры пышныя 
фальбоны прышыты да ка

шчыльна ляжыць на клубах. 

а асобна з iншаrа матэрыялу, 
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Выкрай·ка на фi гуру з аб'ёмам талii 68 
см i аб ' ёмам клубау - 94 см . 
На спаднiцу трэба 2,20 м матэрыялу ( пры 

u1ырыне 1,40 м), на rарсэт - 0,70 м 
(пры шырыне 0,90 м). 
дбмаляваць какетку у натуральн а й велi

чынi (бес11ерапын 11ая лiнiя) . Выкраi,ка гар 
сэта ( на аснов с какеткi вызначана л iнiяй 
пунк1,iрнай). 
Пры раскр оi какетк i дадаць на ш вы . Для 

верхняй фальбоны . выкра i ць 2 прам аву
rольнiкi - 87 Х26 см, на сярэднюю -
2 прамавугольнiкi - 140Х26 см, на нiж
нюю - 4 прам аву гоJr ьн i кi - l 15X26 см. 
дкрамя таго, вы к р а iць 11ояс - 73 Х8 см . 

ВЫКАНАНН Е. Ка кетку шыць па права
му боку . П асшы ваць фальбоны. Доуrую, 
нiжнюю фальбону сшыць так , каб швы раз
меркавалiся па баках i па цэнтры спераду 
i ззаду. На левым баку какетt<i прышыць 
•маланку» . Верх спаднiцы прышыць да 
пояса. 

ГАРСЭТ. П~рад i спiнку скроiць двойчы з 
матэрыялу (прыбавiць на швы) i адз iн 

0.5 

1 
o,s- 25 s 

раз з бартоукi. Пакласцi бартоуку на ле вы IJt 
бок верхняii часткi , пасля чаго п асшы ваць lt 
на баках часткi верху i нiзу. У зробленых lt 
за круг леных швах зрэзаць на рожках i 8f' 
вы вернуць rарсэт на правы бок праз 11ад- .а 

пор аты бака вы шоу у спаднiцы. Край змя - ~ 
таць , абкiдаць . Фра гмент шва унi зе шыць .
у~учную. Наперадзе прабiць кругJ1ыя дзiр- llt 
к ,, уцягнуць тасьм у. .а 

Пера клад з пол ьскай. • 
Чарговы выпуск «Для цябе» падрыхтава- lt 

ла. А .. Вiхрова, мастакi А . Жукава, В. Яц- 8f' 
коуск , . 
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