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ДНI ФАКУЛЬТЭТАf 

адкрые ФПМ першага краса

вiка. 
- Што яны сабой уяу

ляюць? - пацiкавiлася я у 
мастацкага кiраунiка студэн
цкага клуба БДУ М. Тараса
вай. 

- Праграма дзён на кож
ным ~факультэце свая. Усё 
залежыць ад выдумкi, iнiцыя
тывы, кемлiвасцi арганiзата
рау. Будуць праведзены прэс

канферэнцыi, конкурсы вы

кладчыкау, выстаукi плака
тау, з канцэртнымi :прагра
мамi перад прысутнымi вы

ступяць студэнцкiя тэатры мi
нiяцюр i г. д. [ 

А. САfЧЫК. 

УЗНЯЦЬ НАСТРОЙ 
самому не заусёды пад сiлу. 
Але калi вы жадаеце гэтага, 

запрашаем вас· сёння а сем
наццатай гадзiне у актавую 
залу галоунага корпуса. Тут 
перад вамi выступяць удзель
нiкi клуба афарыстыкi, гу
мару i сатыры. У перапынку 
будзе працаваць кнiжны кi
ёск, i вы зможаце, як ка

жуць, спалучыць прыемнае з J 

карысным. 

А. ШЭЛЕСТ. 

«ПАРАД НАДЗЕА-88:о 
прыцягне увагу многiх ама
тарау музычнага мастацтва. 
lнiцыятарам правядзення фе-
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мерах па пераадоленню п'янства i алкагалiзму» . У снеж

нi гэтага ж года камiтэт камсамола унiверсiтэта прыняу 1 
адпаведны зварот да студэнтау. Сёння мi.1 можам сказаць, 
што значна скарацiлася колькасць студэнтау i супрацоу
нiкау:камсамол~цау, якiя ужывалi спiртныя напiткi, з'яуля7 
л 1ся у грамадсюх месцах у нецвярозым стане . • 

За тры гады амаль у чатыры разы знiзiлася колькасць l 
студэнтау, затрыманых у нецвярозым стане супрацоунi
камi мiлiцыi ( 1985 г.- 43 чалавек i, 1986 - 24, 1987 - 11 ча
лавек). Аднак фактау ужывання сп iртнога пакуль многа. 
У 1986-1987 гг. камiтэтам камсамол<! разгледжана 35 
персанальных спрау, звязаных з парушэннем антыалка

гольнага заканадауства. 24 чалавекi выключаны з радоу 

членау ВЛКСМ i з лiку студэнтау. 1 
Не выкаранена традьщыя ужывання с~iрт. ных напiтка~ 

у 1нтэрнатах з выпадку розных свят, дзен нараджэння 1 
г. д. Асаблiва многа негатыуных з'яу · у iнтэрна
тах NO 2 i NO 7. 

«НЕПЕРАМОЖНЫ:о 
гэты партрэт, адна з леп

шых карцiн народнага маста

ка СССР А. Шылава. · ВОС:ь 
што nicay сам аутар у сваiх 
успамiнах пра гэту работу: 
«9 мая 1982 г. Масква. Пло
Ш'ilа Свярдлова. Сквер ля 
Вялiкага тэатра . . Квiтнеючыя 
яблынi, бэз, яркае вясновае 
неба. Побач з майскай зеля
нiнай - пунсовыя ленты бая
вых ордэнау Вялiкай Айчын
най, ззяючыя медалi на кi

целях, сiвыя пасмы валасоу i 
надзiва маладыя почы, nоу
ныя душэунага хвалявання. 
1 раnтам я убачыу свайго 
rероя. Яго падцягнутая фiгу

ра, здавалася, яшчэ захавала 

армейскую выпрауку, а гор
дая постаць i хiтрая усмешка 
гаварылi аб тым, што яrо 
душа непадуладна гадам. 

Адчувалася, што нi 'вайна, 
нi час не зламалi яго харак

тар - мужны, адкрыты, доб
ры:о. 

«Мацi-гераiня:о, «Адна», 
«У чаканнi:о, «Халадае:о - ня

поуны пералiк карцiн, якiя 
творца прысвяцiу жанчыне. 
Асобная група работ - пар
трэты лётчыкау-касманау
тау, за якiя мастак атрымау 
прэмiю Ленiнскага камсамо

ла СССР. тывалю стау Рэспублiканскi 
~аладзёжны музычны. цэнтр, 

а пройдзе ён у Палацы куль

туры прафтэхадукацыi з 31 
сакавiка па 3 красавiка. 
У iм прымуць удзел лепшыsr 

ансамблi, рок-групы i выка
науцы рэспублiкi. 

д. в,льюн. 

Камiтэт камсамола унiверсiтэта не здымае з сябе адказнасцi за 1 
недастатковую работу па прапаrандзе i арrанiзацыi здароваrа, 
цвярозаrа ладу жыцця . Маrчыма, у некаторых выпадках мы па
дышлi не вельмi патрабавальна да ацэнкi учынкау некаторых 
камсамольцау. Таму яшчэ раз напамiнаем, што у адпавед
насцi з заrадам рэктара ад 24.05.85 r. «Аб мерах па узмацненню 
барацьбы супраць п 'янства i алкаrалiзму» паяуленне членау на
шага калектыву у нецвярозым стане у вучэбных карпусах, iн

тэрнатах i iншых rрамадскiх месцах, а таксама прынос спiрт- 1 
нога у iнтэрнаты разrлядаецца як сур'ёзны праступак, якi 
rаньбiць з11анне ст.удэнта цi супрацоунiка БДУ iмя У. 1. Ле
нiна, несумяшчальны са знаходжаннем яrо у радах членау 
ВЛКСМ i ва унiверсiтэце. Камсамольскiя арrанiзацыi rруп, 
факультэ,;ау, студэнцкiя саветы iнтэрнатау павiнны узмац-

:~;~~~~п1а.~в::_·1ан;е~з;р;а:з:улм,~е~ац;ь~ •• аш•;т:о:,у:.ж;ь~~в:а;нi~н~'е,;а="л:~кыа:,rно~л:ю~~1:"зсв:а:н:: 1 ~~~}:~f ~~i~;?::Jt;1:бit:f §;f ;ff J 
верс1тэце, дзе усе nяць гадоу яна · ыла камсоргам групы, 

не савецкаrа;,студэнта, камсамс>hьца - несумяшчальныя. будуць помнiцца i усе чатыры будатрады, у якiх яна пра
цавала. Цiкавымi, насычанымi былi гады. Не менш ва-

КАМПЭТ КАМСАМОЛА БДУ IМЯ бiць i шмат абяцае будучае жыццё. \. j 

3 гэтымi i iншымi царон
камi жыцця i творчасцi вя
домага мастака пазнаёмiлi 
студэнтау мехмата супрацоу
нiкi аддзела масавай работы 
бiблiятэкi у час агляду 
«А. Шылау - народны ма
стак СССР:о. 

3. MIXHEBIЧ. 

РОЗДУМ 

НАД ФАl(ТАМ 

УЖО :9CIM, напэуна, абрыдла слухаць 
гаварьщь пра тое, што п'янства - заrа

на, з якой трэба бязлiтасна змагацца, 
якую неабходна выкарчоуваць. 

Але размовы размовамi, а на справе ... 
у нас, на сорам, яшчэ не перавялiся ама
тары асушьщь чарку з нагоды i без яе. 
Пасля - мора ·па калена: можна у п'яным 
выглядзе з 'явiцца у грамадскiм месцы, 
пахулiганiць .. . а потым адпачьщь у мед

вьщвярэзнiку. Дарэчы, у iм у мiнулым 
го.дзе пабывала ·14 чалавек - студэнтау, 
выкладуыкау, супрацоунiкау унiверсiтэта. 

Гэта амаль утрая больш, чым у 1986 
годзе. Пакаянне, безумоуна, нас:rупiць. 

Толькi запозненае. Калi ужо зробленаrа 
не вернеш, механiзм прыйшоу у рух: 
паведамленне аб правапарушэннi з мiлi
цыi даслана, неабходна прымаць меры. 
А такiх непрыемных допiсау у 1987 годзе 
(усе даныя у артыкуле за мiнулы год) 
атрымана 44, на два больш, чым у папя
рэднiм. Вiдаць, прав iльныя вывады не 

зроб_лены. На ~ершым мес~ы па кол~
касц1 непрыстоиных учынкау супрацоу

нiкi унiверсiтэта, на другiм - студэн

ты. Есць, хоць i не так многа, выклад
чыкi. 
Стараюцца дагнаць у гэтай справе са

вецкiх студэнтау замежныя . У параунан-

1. У. ЛЕНIНА. \_ Фота С. ПЛЫ=~ 

Каб Пазбавiцца ад iлюзiй 
н1 з 1986 годам колькасць правапару
шэнняу, звязаных з п'янствам, сярод за

межнiкау падвоiлася . Аказваецца, не 
толькi азы навукi спасцiгаюць яны тут. 

Так, становiшча, прама скажам, не з леп
шых. Адна з прычын у тым, што дрэнна 
наладжана у нас антыалкагольная прапа

ганда, аслаблена каардынацыя дзеянняу 
грамадскiх фармiрав·анняу па выкара

ненню п ' янства . Да такога вываду прый
шлi i члены бюро парть1йнага камi
тэта, якiя на сваiм чарговым пасяджэн

нi раэглядалi ход выканання патраба
ванняу антыалкаrольнага заканадауства 
i пастановы бюро парткома ад 24 чэр
веня 1987 года па гэтаму пытанню. 
Спакусу выпiукi трэба прыбраць з да

рогi . Адначасова пераконваць, што ал
каголь - той жа опiум, значьщь, яму 

не месца у нашым жьщцi, ён лiшнi на на
шай зямлi. Настрой чалавека на цв~:~

розасць - вялiкая сiла, толькi яна па
вiнна падмацоува~,ща многiмi фактарамi, 

iнакш ёй пагражае паражэнне. Не кож

нь1 мае вялiкую вытрымку, моцную сiлу 
волi, мэтанакiраванасць, якiя б дапамаг
лi яму не паддавацца спакусе, выстаяць 
i абараfliць добрыя усходы у сваёй душы. 
Такi чалавек знаходзiцца у палоне iлю
эiй . 1 упэунiць · яго у адваротным абавя

заны мы з вамi. У гэтым павiнны бачьщь 

сваю асноуную задачу члены савета па 

прававому выхаванню i прафiлактьщы пра

ваriарушэнняу БДУ iмя У. /. Ленiна. 
Для паляпшэння прафiлактычнай рабо

ты саветам арганiзавана лекцыйная гру

па з лiку студэнтау старэйшых курсау 
юрыдычнага факультэта. Стараюцца доб
раахвотныя памочнiкi: праводэяць гутар
кi, чытаюць лекцыi на прававыя тэмы у сту

дэнцкiх групах, на курсах. Гэтага, на жаль, 

нельга сказаць пра супрацоунiкау кафед
ры марксiсцка-ленiнскай этыкi, эстэтыкi - i 
навуковага атэiзму . 3 435 лекцый, пра
чытаных чле.намi кафедры, толькi 16 бы
лi ва у,нiверсiтэце i то па тэматьщы, не 
звязанай з прапагандай цвярозага ладу 

жьщця: «Эстэтычнае выхаванне на уроках 
матэматыкi», «Аб сэнсе жьщця». Магчы
ма, iм здаецца, што гэта непатрэбная 
справа? Толькi жьщцё перакон!l'ае у ад
варотным: п'янства, як i хваробу, лягчэй 
папярэдзiць. 

Усё з тых жа меркаванняу (узмац
ненне прафработы) у -кожным падраз
дзяленнi створаны кaмicii па 9арацьбе э 
п'янствам. Але пакуль яны так i не змаг
лi вызначьщр кола сваiх абавязкау, каб не 
дублiраваць дзейнасць савета прававога 
выхавання. У некаторых эталонам выдат

най работы стала колькасць праведзеных 
пасяджэнняу. А другiя гэта у разлiк не 

бяруць, як, f!аnрыклад, камiсiя па ба
рацьбе з п'янст.!!ЕМ СКТБ з доследнай 
вытворчасцю.1 1 х актЬ1унасць вызначаецца 
тым, што правялi (на дзень праверкi 
камiсiяй парткома) адно пасяджэнне ... 
па зацвярджэf!ню плана работы, якi носiць 
надта агульны характар. Нездарма коль

касць правапарушэнняу, звязаных з п'ян
ствам, тут застаецца высок.ай. 
Думаецца, кaмicii па барацьбе з п'янст

вам павiнны ушчыльную заняцца распра

цоукай i правядзеннем мерапрыемствау 
па папярэджанню выпадкау ужывання 
алкаголю сярод работнiкау унiверсiтэта, 
выхоуваць ix шляхам пераканання i 
грамадскага уздэеяння. А вось ажьщцяу
ляць агульнае краунiцтва i каардына

ваць прафiлактычную работу добра бы
ло б савету па прававому выхаванню. 

Есць у нас i добраахвотнае таварыст
ва барацьбы за цвяроэасць, якое аб'яд
ноувае 2286 членау. Яны таксама спра
буюць нешта рабiць: чытаюць лекцыi 
на антыалкагольную тэматыку, афарм

ляюць наглядflую агiтацыю, займаюцца 

арганiзацыяй адпачынку, пошукам но

вых, эфектыуных форм антыалкагольнай 

прапагандысцкай работы. Толькi цi 
не надта зацягнууся гэты пошук? 

3. АЛЯШКЕВIЧ. 



, 
- Сяргей, якую задачу ставiць nерад сабой камiтэт 

камсамола, праводзячы грамадска-nалiтычную атэста
цыю студэнтау? 

- ГПА з ' яуляецца адным з метадау фармiравання 
у студэнтау камунiстычнай перакананасцi, актыунай жьщ, 

цёвай пазiцыi, выхавання пачуцця грамадзянскай адказ
насцi . Яна заклiк .ана спалучаць у сабе кантралюючую 
i ацэначную функцыi, садзейнiчаць павышэнню iдэйна·-па
лiтычнага узроуню. 

.- Цi змянiуся nарадак nравядзення ГПА? 
- У гэтым годзе упершыню грамадска-палiтычная 

атэстацыя пройдзе на працягу навучальнага года. У ака
дэмiчных групах ствараюцца атэстацыйныя кaмicii . У ix 
састау уваходзяць члены камсамольскага бюро групы i 
прадстаунiк камiтэта камсамола факультэта. Атэстуемы 

трымае перад камiсiяй справаздачу аб рабоце за год, 
потым адказвае на пытаннi групы i членау кaмicii. 

- А па якiх крытэрыях ацэньваецца работа камса
мольцау? 

- На першым месцы, безумоуна, вучоба. Для студэнта 
гэта галоунае. Прычым улiчваюцца не толькi вынiкi ce
cii, але i актыунасць на семiнарах i практычных занят

ках . Немалаважнае значэнне мае i наведванне лекцый. На
ступны крытэрый - навуковая работа. 

Самая сур ' ёзная увага надаецца членамi кaмicii гра
мадскай дзейнасцi. Тое, што студэнт мае якое-небудзь 
даручэнне, не самае галоунае. Важна, каб выконвалася 
яно добрасумленна, своечасова i каб пры гэтым праяу
л ялася уласная iнiцыятыва. 
Прынцыпова бу дзе · ацэньвацца грамадска 1<арысная 

праца удзел у будаунiчых сельскагаспадарчых 
атрадах, работа пiянерважатымi у загарадных п1янер
скiх лагерах, актыунасць на суботнiках. 1, нарэшце, арыен
тацыя у пытаннях унутранай i знешняй палiтыкi. 

- lснуюць дзве формы правядзення гра-мадска-nа
лiтычнай атэстацыi: па бальнай сiстэме i па nрынцыпу 
«атэставаны» - «не атэставаны». 

- Так, у першым выпадку рыхтуецца ведамасць, 

у якую уключаюцца усе вышэйназваныя пункты. Члены 

атэстацыйнай кaмicii тайна выстауляюць атэстуемаму ацэн

ку - ад нуля да дзе.сяцi балау па кожнаму крытэр ~1ю. 
Пасл я чага падлiчваецца сярэднi бал у кожнай графе ве
дамасцi i вьiводзiцца агульная сума. Прынамсi, яна 
павiнна бьщь не нiжэй 25 балау, у адваротным выпадку 

камсамолец не атэстоуваецца. 
Калi выбрана другая форма, то пасля справаздачы 

камсамольца i адказу на пытаннi атэстацыйная камi
сiя (у яго адсутнасць) галасаваннем вырашае: атэставаны 

ён цi не. 

- Якую з названых Форм атэстацыi ты рэкаменда
вау бы камiтэтам камсамола факультэтау? 

- Катэгарычна адказаць на гэта пытанне нельга. 

На маю думку, перавага бальнай сiстэмы у т.ым, што яна 
ст·варае пэуную дыферэнцыяцыю у адносiнах да кожнага 

камсамольца. А якая форма лепшая i больш перспектыу-
' ная, пакажа сёлетняя ГПА. · 

Хацелася б толькi сказаць вось што. Магчыма, у кам
самольцау ёсць якiя-небудзь прапановы па правядзен

ню атэстацыi, у камiтэце камсамола унiверсiтэта вас з 

цiкавасцю выслухаюць . Самыя слушныя заувагi будуць аба
вязкова выкарыстаны у будучым. 

- А калi атрымаецца так, што членам атэстацый
най кaмicii сnатрэбiцца трацейскi суддзя. Хто iм будзе? 

- Такое мажа здарьщца . Калi члены камсамольскага 
бюро групы i прадстаунiк кам'iтэта камсамола факуль
тэта не прыйдуць да адзiнай думкi аб -атэстацыi студэн
та, то пытанне мажа быць вынесена на пikяджэнне камi
тэта камсамола унiверсiтэта . 

- Уявiм такую сiтуацыю: камсамольцы i члены бюро 
груnы выJаналi сваю асноуную задачу - былi nрын
цыnовымi, бескамnрамiснымi да сваiх таварышау. 1 вы
рашылi: гэты - лайдак, · дрэнна вучьщца, неактыуны, 
не удзельнiчае - не можа бьщь атэставаны ... 

- У такiм выпадку будзе разглядацца персанальная 
справа камсамольца i выносiцца пакаранне у адпаведна
сцi са Статутам ВЛКСМ . 1 усё ж хочацца верыць, што кож

ны камсамолец пацвердзiць, што ён не выпадкова но
сiць гэта высокае званне. 

lнтэрв'ю nравяла 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

i8 
~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Будынак унiверсiтэта дау трэшчыну. Не усмiхайцеся. гiя складалi гра:фiк спаборнiцтва nамiж камсамольскiмi S 
rpynaмi i прыстасоувалi на сцяну стэнд (тым больш за ..., 
грукатам мала,;коу нiчога не зауважылi), iншыя... • 

Тут не да жартау. . 
Сnачат~у на цiхенькае рыnенне,• што даносiлася невядома 

адкуль (людзi неадукаваныя адразу знайшлi б яму тлума
чэнне, сniсаушы усё на дамавiка цi якога лешака, але ж 
дзеянне адбывалася у вышэйшай навуч альнай установе, д..зе 
над такiмi выдумкамi толькi nасмяялiся б, нiхто асаблiвай ' 
увагi не звяртау. 
Яно i зразумела: кожны займауся сваiмi сnравамi, што-. 

nатрабавалi неадкладнага ~ыканання. Адны старанна ni
caлi кансnекты i добрасумленна слухалi лекцыi (у такiм 
выпадку nабочным гукам у сумленне не_ пранiкнуць ), дру-

3 часам рыnенне набыло пагрозлiвае гучанне. Нарэш- llt 
це, нарадзiлася першая трэшчына. 3 цiкавасцю зiр1:1ула llt 
яна. у свет i... Што тут nачалося! Затра~чау па швах llt 
не у nераносным - у прамым сэнсе галоуны корпус ад llt 
першага да шостага nаверха. На вачах у выкладчыкау, ..., 
студэнтау, адмiнiстрацыйна-гасnадарчай часткi i iншых ~ 
служб унiверсiтэта. • 

ПЫТАННЕ РУБАМ 
llt 
llt 
llt 
llt 
llt 
llt ТР,ЗШЧЫНА • llt 
rt 
llt 

- А мы ужо i не заува-
жаем,- запэунiлi у раскола

тым на дзве часткi камiтэце 
камсамола механiка-матэма

тычнага факультэта.- Нават 
не памятаем, калi з ' явiлася. 

- Ну што вы! Гэта ж не 

паказальная трэшчына,- па

чалi пераконваць супрацоунi

кi музея гiсторыi унiверсiтэ
та i, паназiраушы за тым, як 
старанна даследуем мы сце-

ны, прапанавалi незвычайную 

экскурсiю на тэму «Трэшчы-

на». 

Калi паслухаць аптымiстыч-
ны расказ дырэктара музея 

Аляксандра Мiкалаевiча Пла-\ 
вiнскага, мажа скласцiся ура

жанне, што нiякай шкоды яму. 

трэшчыны не прыносяць: 

«Вась вам яшчэ адна, све-

жанькая i даволi сiмпатычная. 
Вась самая прыгожая ... » 
Але гэта толькi знешне. На 

гу, lrap АляксандJ,н~вiч? 11t 
- Першыя трэшчыны з'я- llt 

вiлiся яшчэ у час будаунiцт- lf 
ва асноунай_ лiнii_ метро. Ста- 1f 
ражылы ун1верс1тэта могуць llt 
вызначьщь дакладна. Я ж ..., 
спачатку убачыу, як пачау ~ 
правальваецца асфальт ля бу- 8" 
дынка унiверсiтэта . Звярнуу- llt 
ся да будаунiкоу метро. «Ма- tJt 
гчыма, талыя воды, вя~на ж lllt' 
на двары » , - адказал~ там. llt 
Потым, калi давяло~я сус:- llt 
рэцца яшчэ некальк1 разоу, 

даведауся: пад будынкам ~ 
праводзяць ;унель . ' llt 

- 1 першыя меры... lf' 
Былi неадкладна прыня- !t 

ты. На сценах з'явiлiся сво- llt 
еасаблiвыя барсi~етры далей- ..., 
шых парушэнняу - «маяка- 8" 
мi» клiчам мы ix. Усе паказ- llt 
чыкi запiсваем у асобны жур- llf' 
на~, каб папярэдзiць бяду р~- llt 
неи, чым яна да нас прыи- lf' 

самай справе не даюць яму дзе. Хоць трэшчыны гэтыя 

спакойнага жьщця tэтыя трэ- непагражальнаг'а характару. 11t 
шчыны i hрыносяць нямала ДЛЯ ДАВЕДКI. Яшчэ у lf 
клопатау: снежнi мiнулага года упрау- llt 

- Зверху сыплецца па- ленне «Мiнскметраб'уд» aт- llt 
стаянна. Таму i даводзiцца рымала паведамленне · аб .,.,. 
супрацоунiкам кожную ранi- тым, што «у вынiку работ на 
цу працiраць вiтрыны. 1 усё тэрыторыi унiверсiтэцкага га-

роуна, хiба гэта выйсце. Ад- радка у знешнiх сценах пра- llt 
нойчы адвалiуся вялiзны ку- вага крыла галоунага карпу- lf 
сок тынкоукi. Пакуль што на са з'я.в ~лiся трэш_чыны! якiя 1f 
падлогу. ахап1л~ усе паверх1», 1 n1cьмo- llt 
А гэта бачьще? Рушылi ву19 просьбу забяспечьщь ..., 

з месца вiтрыны. Добра, што бяспечнае вядзенне работ ~ 
шкло паспелi выняць: давяло- пад будынкам корпуса. 8" 
ся б шукаць новае. Трашчаць - Папрацавалi у нас i су- llt 
ужо не толькi сцены, зiрнiце працоунiкi iнстытута экcne- llt 
на падлогу. Прауда, дзверы ртызы. llt 
пасля таго, як дала яна трэ- ДЛЯ ДАВЕДКI. У студзенi, ..., 
шчыну, пачалi расчыняцца, пасля правядзення камiсiй- ~ 
раней толькi pыne:rii. нага абследавання, з ' явiла- • 
Але ж хлопцы-метрабудау.- ся патрабаванне: «Тэрмiнова llt 

цы паабяцалi: «Калi у лютым спынiць вядзенне работ для llt 
нiчога не здарьщца, жыць вынясення заключэння aд- llt 
будзеце». Жывём-такi. ~аведнай .камiсiяй СКТБ IC.IA llt 
«Магчыма, нiчога не зда- 1 правесц1 рамонт у памяш- ..., 

рьщца, хiба толькi дробязi каннях галоунага корпуса 8" 
якiя»,- раздорваюць спа- сiламi БМУ-2». llt 
дзяванкi ва упрауленнi А тэхнiчная нарада (такiх llt 
«Мiнскметрабуд». было тры за гэты год) выpa- llt 

Вась калi б не гэта няу- шыла': «БМУ-2 УБ «Мiнскмет- llt 
пэуненае «магчыма» ды~ не рабуд» i Мiнскметрапраекту ..., 
дробязi накшталт неэстэтыч- да 07.01.88 г. распрацаваць~• 
нага выгляду аудыторьJЙ i мерапрыемствы для папярэ· 

тынкоукi на падлозе i ста- джання далейшага развiцц~ 
лах, «танцуючай» падлогi на дэфармацыi будынка пры llt 
шостым паверсе i папорча- праходнiцкiх работах, БMY-2 llt 
ных вiтрын музея, гаворку аб ус~_анавiць за бу!lынка':" штo- llt 
трэшчыне (дарэчы, яна ужо дзенны маркшэидэрск1 кант- ..., 
не адна, таму пяройдзем на роль, УБ «Мiнскметрабуд» • 
множны лiк) можна было б прьщягнуць спецыялiзаваную llt 
не пачынаць. арганiзацыю для правядзен- llt 
Каб не склалася уражанне, ня тэхнiчнага абследавання llt 

што непакоiць гэтая прабле- канструкцый будынка галоу- llt 
ма толькi тых, да каго трэ- нага корпуса_ БДУ». ~аабяца- llt 
шчыны блiжэй, прапануем ла нам упрауленне I рамонт ..., 
вам невялiкае iнтэрв'ю з пасля заканчэння падземных 8" 
начальнiкам аддзела тэхнiч- работ. llt 
най эксплуатацыi 1. А. КАВА- Такiм чынам, пытанне за- llt 
ЛЕ:9'СКIМ i некалькi дакумен- стаецца на кантролi. Цi да- tJt 
тальных пацвярджэнняу таго, чакаемся яго вырашэння ? llt 
што службы адмiнiстрацый- М. ПА'РХIМОВIЧ. llt 
на-гаспадарчай частк~ тры- - ЧЛЕНЫ ШТАБА 

· маюць пытан не на кантролi. « Камсамольскага 11t 
, - . Калi ж мы забiлi трыво- пражэктара». ft 

·~····~····~··~~··~······~·····~~··~·········~~ мая- субяс . ~ . ·:_ дэяу-
чыйа 'M!IJJaд {~Р.!",Гi>~ая. 

HATATl(I НАЗI РАЛЬНI КА грошы на яго мoyilae уnры
гожванне. 

чыню не nамяншаецца. Фан

тазiраваць i марыць аб шЧ,4,с:
цi нiкому не З11.бараня~Щс(4. 
Але цi не зручней буд,(;!j'ц~, 
жыццё без даnамогi ць1tа!i.(~? 
Не чакаць, nакуль npьtjl'lic}ц'ь 
яны у падарунак су ... , .... · · ·.·. ····· 

\ц~оу·,.:~еi.·е.·.о: .• Jз{а':тлоае~:.".У.. S1ё'~:~ 
ц~/умее з 

тае .П/!.РЫ, ~ тае сябе. 

Яlfa ...:... цыга: .. 'Ф' 
•· ПадЬIХОдзiц:~Э,:аа астатнiх 

tlJ:;~f .::it.~#N~:~:::y~=i 
'fiр~щ1ла JЩф едама параду 
~ар11щю)(jiР[йезнаёмкi, але i 

,, таму, . ui'lio, засталiся гор-
~я · усnамiны з абiтурыенц
кi~ час1н;' 
\} Гэ:rы выnадак усхвалявау 
\Jilес~:. Ынтэрнат. Абвялi ва

' i}>л i"iiальца неразумную дзяу
•щну цыганкi, nаказаушы не-

о, мудрагелiсты фокус, у вынiку 
я:кога з сумачкi знiклi усе 
гjюшы. 1 не так прыкра бы
ло б, каб нейкi злодзей 

ГАНДЛЯРЫ ШЧАСЦЕМ 
выкрау, дык сама ж сnрыт

ненька усё, да аnошняга ру
бельчыка, аддала вараж

бiтцы. Як зачараваная, гля
дзела яна щ1. сiмnатычную 

чараунiцу, слухаючы аnош
нiя словы: 

- Не хвалюйся, дачушка. 

Убачыш ты ранiцой свае 
грошы у тумбачцы. 
Тады дзяучынка яшчэ ве

рыла, што цуд iснуе не толь
кi у казках. 1 не ведала, · 

-..щто i у жыццi сустракаюцца 
лiхiя-чара_дзеi уласнай нажы
вы. 

Трэба зауважыць, сапрауд
ныя ncixoлari гэтыя вараж-

бiткi. Ведаюць, у каго што н а 

сэрцы, як nадысцi , як n ачаць 

размову. 1 здараецца (сум 
на, што не так ужо i рэд
ка), знаходзяць ахiлесаву пя

ту: ' у каго гэта - жаданне 
зведаць цуд, у iншага 
iмкненне да вечнаrа шчасця. 

.. .lдзе жанчына. Адразу 
зразумела, што нешта вельмi 
усхвалявала яе, бо на вачах 

слёзы. Нiкоrа не зау
важае. А з натоуnу за ё.й 
ужо сочаць . Чj\РНЯВЫЯ вочы. 

Шnарка наблiжаецца да яе 

цыганка. Xanae за руку. Па
дыходжу блiжэй i чую лiслiс. 
вы голас: 

- Ты ж такая маладая 
яшчэ! Хочаш ведаць, хто цябе 

кахае, хто замуж возьме? 

Пазалацi - ручку - npa усе 
. радасцi раскажу, што чака

юць уnерадзе ... 
Сnачатку няуnэунена, а . 

потым з зацiкауленасцю зiр
нула жанчына на шчодрую 

гандлярку шчасцем i з надзе
яй заnыталася: «Сапрауды?» 

Тут ужо цыганка заклi
кала на даnамогу усё сваё 
красамоуства. Зразумець 
можна было толькi адно: 
жыццё будзе такiм бясхмар
ным i бесклаnотным, што 
нельга шкадаваць зараз 
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3 · nрадказальнiкамi шча
сця нялёгка змагацца. 

- Дауно ужо мы ix тут ба
чым. Але ж гуртам яны: 
да адной дакранешся - дру

гiя на даnамогу прыйдуць,
nаскардзiуся неяк знаёмы 
мiлiцыянер. 

Саnрауды, што у такiм вы
nадку могуць зрабiць ахоу
нiкi nарадку? Забраць гадал
ку ва участак, nагута
рыць, а калi знойдуцца свед

кi (што бывае вельмi рэдка, 
бо нават пацярnеушыя iмк
н_уцца хутчэй знiкнуць ), са
ставiць акт. А за 11лацiушы 
дзесяць рублёу штрафу, nра
зорлiуцы з nадвоенай энер
гiяй прымаюцца за «пра
цу». На жаль, колькасць 

жадаючых зазiрнуць у буду-

сур'ёзна рыхтавацщ( 
менау, а не сnад~я · 
шчаслiвыя прадказ . 

- Пасnрабуеr,1? /: 
навала я неяк ... сяб' .. 

- Зразуме:iiа, Н 
нак абыдземся,гi 

~:д:ен~::-я tш,~rя~ 
на картах .. 
Яна /\.Н 
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Сярод студэнтау . 
юрыдычнага факультэ

та кожны восьмы з'яу
ляецца камунiстам. Гэ
ты вялiкi атрад уключае 
у сябе 93 члены пар
тыi i 17 кандыдатау, 
што складае 12 пра
цэнтау ад агульнай 
колькасцi студэнтау фа
культэта. 

Пераважная больwасць ка
м унiстау юрыдычнага фа
культэта iмкнецца быць напе
радзе i у вучоб~, i у грамад
скiм жыццi, як студэнты
выпускнiкi А. Дземяwкевiч, 

Д. Гарачка, 1. Бяляуская, 
А. Маймусау i iнwыя. Пас

пяхова спалучае выдатную 

вучобу з грамадскай рабо
тай член партыйнага бюро 
факультэта А. Кацабурава. 
Актыуную пазiцыю у вучобе 
i грамадскай рабоце зай
маюць студэнты малодwых 

курсау 1. Верхаводка, 1. Цы~ 
вiнская, А. Лiтвiнiн i многiя 
iнwыя. Шэсцьдзесят дзе
вяць студэнтау-камунiстау 

АСАБЛIВЫ КЛОПАТ - МАЛАДЫ -KAMYHICT 

КАГО Ж rзтд ДАТЫЧЫЦЬ7 
на факультэце вучацца на 

«добра» i «выдатна», харак
тэрна i тое, wто усе яны 
добрыя грамадскiя работ
н1ю : актыунасць праяуля

юць у рабоце ДНД, апера
тыуных атрадах, з'яуляюцца 
грамадскiмi памочнiкамi ра
ботнiкау праваахоуных ор
ган ау. 
У Палiтычным дакладзе 

ЦК XXYI I з'езду КПСС 
адзначалася, . wто не бы-
вае а'вангарднай ролi ка

мунiстау наог,ул, яна выра
жаецца у канкрэтных спра
вах. Статут КПСС прад'яуляе 
да члена партыi патрабаван
не быць прыкладам у працы. 
Для студэнта асноунай фор
май працы з'яуляецца вучо

, атрыманне ведау, неаб-
одных для будучай праф·е-

с1инай дзейнасцi. 
Нядауна на факультэце ад

быус.я партыйны сход, на якiм 
абмяркоувалася роля сту
дэнта-кам унiста у ву_чоqе, 
працы, ·. грамадскай дзей
насц1, iнwымi словамi, на 

парадку дня стаяла пытан

не аб укладзе кожнага ка
м ун iста у перабудову. Тут i 
вызначылася, wто далёка 

не усе яны аказалiся на вы
wынi · патрабаванняу i раwэн
няу з'езда Статута. Так, 
у зiмовую сесiю 22 сту
дэнты атрымалi па адной i 
болей здавальняючых адз
нак, а .5 - i зусiм незда

вальняючыя. На I У курсе 

кожны другi камунiст аказау
ся .троечнiкам. Узнiкае пы
танне: «А дзе перабудова1» 
Але ж справа перабудовы 

выwэйwай школы адбываец
ца wтодзённа - удаскана

ленне вучэбнага працэсу, ска
рачэнне · вучэбнай нагрузкi, 
студэtщкае самакiраванне, 
вучоба па iндывiдуальнаму 
плану. Усё гэта павiнна са
дзейнiчаць i павыwэнню уз
роуню ведау. На жаль, мно
гiя студэнты аказалiся да 
гэтага не ·гатовымi. Харак

тэрна, WTO некаторыя ка
мунiсты у· ходзе грамадска
палiтычнай- атэ-стацыi на пы

танне аб ix асабiстым удзе
ле у перабудове адказвалi 
прыкладна так: «Што нам пе
рабудоувацца1 Мы толькi 
уступаем у · жыццё, i нi\1ога, 
wтр патрабавала б выпрау
лення, зрабiць не паспелi». 
А у думках яны, м.у~iць, 
так лiчаць: «Гэта , вы, мау-

лэу, у застойны перыяд на
рабiлi спрау, вы i перабудqу
вайцеся. А нас гэта не дать1-
чыць. Мы вучымся не горw с 

за iнwых, паводзiм сябе доб
ра, i гэтага дастат)(ова». 
- Выступiуwыя на сходзе, 
камунiсты асудзiлi такi на
строй, рэзка крытыкавалi 
тых, хто далёка ззаду за

стаецца у вучобе, займае 
пасiуную пазiцыю у грамад
скiм жыццi. 

Камунiсты унеслi i рад цi
кавых прапаноу. У пастанове 
парть1йнага сходу запiсалi: 
«Прапанаваць дэканату юры
дычнага факультэта абмер
каваць пытанне аб магчы
масцi прадастаулення сту
дэнтам права наведваць па 

свайму выбару лекцыi вы
кладчыкау, якiя чытаюць ана-

• лаг,iчны курс на другiм пато
ку, а таксама аб прадастау
леннi права студэнту падрых
тоуваць рэферат на тэму, 
прапанаваную самiм студэн
там». 

В. ЛАГОЙСКI, 
член партыйнаrа бюро 

юрыдычнаrа факультэта, 

выкладчык. , 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

цемныя а еркi 
вуць пужаючым 

Яны усе: звы 
rордасць) 1 iмпер · 

., 

i тра_пiчныя нас комыя, r1малайскi мядз
ведзь i пiтон вось ужо некалькi rадоу 
знаходзяцца пад пагрозай быць знiшча
нымi, пакалечанымi цi наогул забытымi 
у час наступнаrа пераезду унiверсiтэц
кага заалаriчнага музея. 

Пакiдала музей з супярэчлiвымi пачуц
цямi. Нiколi яшчэ (нават у заапарку) не 
сустракала такой разнастайнасцi вiдау 

жывёл i птушак. Тое, што паспела -уба
чьщь, было толькi невялiкай часткай, якая 
экспануецца у залах музея i _ стваралася 
для пазнавi!льных мэт. Асноунай жа д1;1я 
любоrа музея, растлумачылi мне, з ' яу
ляецца iншае - калекцыя . У вялiкай сту·
пенi цiкавiць яна тых, хто займаецца 

навуковай работай. Усё разам складае 

значную лiчбу - каля 9 тысяч экспа
натау. 
Любавалася рознакаляровасцю, здзiу

лялася разнастайнасцi i непауторнасцi, 

паутарала, каб не забыцца, назвы... А 
зачынiушы дзверы, змагла аднавiць ·У па

мяцi толькi тое, што у час экскурсii пса
вала настрой: разабраныя вiтрыны, якiя 
стаяць у калiдоры, бо пры дадзеных 
плошчах не да ix, ды дзве казулi, што 
прытулiлiся адна да адной зусiм не па 

прыроджанай пужлiвасцi - зноу жа з-за 
недахопу месца. 

Слухала цiкавыя расказы дырэктара 

музея Аляксандра Дзмiтрыевiча Пiсанен
кi i побач з ноткамi гордасцi i любасцi 
прыкмячала вiнаватыя: «Выбачайце, што не 
паказваю апошнюю залу - да гэтае 

пары разбiраемся пасля чарговага пера
езду», разгу,бленыя: «Хiба ж утрох усё 
паспееш? Да таго ж, памяшканне зноу 

толькi часовае», пакрыуджаныя: «Пакуль 
паднялi усё на другi паверх, пашкодзiлi 

многiя экспанаты. Давялося аднауляць 

каля пяцi працэнтау. 1 калi б у апошнi раз!» 
Скаргау я не чула, але нават у бадзё

рым тоне адчувалс;1 стомленасць ад жьщ

'u;я у прадчуваннi новага пераезду, ад бяс
метры i нястр·ачаных 

ным заамузеi ств'араюцца ландшафтна

экалаг i чныя кампазiцыi, дыярамы, бiя
групы . Нам для гэтага неабходна павя
л iчыць плошчу утрая, мы ж з цягам часу, 

наадварот, усё меншаем». 

Заалагiчны музей унiверсiтэта iснуе ужо 
больш за 60 гадоу. Гэта яго лiчаць самым 
буйным у Беларусi па колькi3сцi экспана
тау. Называюць у розных дакументах то 

вучэбна-навуковым, то навукова-асветнiц
кiм падраздзяленнем, а часам гучьщь i 
вось такая пачэсная назва. - дзяржау

нае схов iшча помнiкау " прыроднай гiсто
рыi. Калi сказаць проста - гэта база для 
вучэбнай i навукова-даследчай работы сту
дэнтау, аспiрантау, выкладчыкау, навуко
вых супрацоун iкау унiверсiтэта i iншых 

арганiзацый. 

У iм сабраны вiды, якiя сустракаюцца 
у лясах i палях ycix прыродных зон свету. 
Аснову ж складаюць матэрыялы, сабра
ныя экспедьщыяй 1-9.i'З-26 гадоу пад кiрау
нiцтвам загадчыка кафедры эаалогii, пра

фесара А. В. Фядзюшына. Час'тка экспана

тау трапiла у залы у вынiку абмену ламiж 
музеямi lндыi, Мексiкi, Бразiлii i iншых 
краiн свету. Не раз дэманстравалiся мно- ' 
гiя з ix на вь;стауках: у Плоудзiве, Лон
дане, на ВДНГ СССР. 

Усё так. 1 сэнС" iснавання музея яго 

супрацоунiкi бачаць у развiццi прырода
знаучых навук, паляпшэннi экалагiчнай 

адукацыi i выхавання. Толькi вось у адной 
з даведак знайшла я i такiя непрыем~я 
радкi: «Рост паступленняу музея стрым

лiваецца не столькi адсутнасцю вiдау у 

пры одзе 

мясцiць i паунацэнна паказаць гэтыя аб'ек
ты з нагоды недахопу -плошчау». 

Аднойчы адзiн дасцiпны знаёмы Аляк
сандра Дзмiтрыевiча прыдумау неблагi 
жарт, празваушы яго дырэктар·ам скла
да шкур i касцей. 1 быу задаволёны трап-
ным выразам. -

Ен памыляуся. Усё мен'ш вiдау застае'цца 
у прыродзе. 1 калi няма магчымасцi су
стрэцца з iмi у лесе, што дапаможа? Экспа
зiцыя музея. Таму часта наведваюцца сю
ды школьнiкi. Прыязджаюць студэнты 

тэхналагiчнага, медыцынскага, педагагiч
нага iнстытутау. Нярэдка звяртаюцца за да
памогай i работнiкi кiнастудыi «Беларусь
фiльм». Калi б i сапрауды не было нiкому 
справы да экспанатау, не наведвау бы унi

версiтэцкi музей заезджы арнiтолаг з Дрэ~ 
здэна. А ён, дарэчы, толькi для таго i 
прыязджау у Савецкi Саюз, каб папраца
ваць у музеi. 

Так, ён памыляуся. 
1 ён меу рацыю, гэты дасцiпны знаёмы. 

Бо многiя студэнты i супрацоунiкi унi
версiтэта ведаюць пра музей толькi па 
чутках, а iншыя i наогул робяць «круг
лыя» вочы,, пачуушы пра яго. А з другога 

боку: хто пажадае ехаць наведваць музей 
некуды на «камчатку»? Толькi той, каму 

вельмi па'трэбна. Бо да гэтага часу заста
ецца музей кафедральным i таму, iсную
чы у якасцi кабiнета, не мае св ё" 
рыяльна-тэхнiчнай базы. Бо не а 
вотна iдуць на факультэце на а 

~ не экспедыцый, а паступленнi павiн 

не стыхiйнымi, а планавымi. Няма 
нiка а ала муз я i ельга яго в да 

ца занялi, адмiнiстрацыя 

акала сапраудных гаспада
Было вырашана перасялiць 

кватарантау у падвал (!) СКТБ. Але знай
шлося-такi. памяшканне - невялiкае (нi 
у адну з чатырох залау не можа зайсцi 

нават адна экскурсiйная група у пят

наццаць чалавек), затое больш-менш пры
датнае. 

1 кожны раз у час; гэтых падарожжау 

экспанаты вы·мушаны былi «прывыкаць» да 
новых месц. 

Нарэшце, можна лiчьщь, што i само-
га музея няма - вось ужо год, як вядзец

ца усталяванне (зноу жа на кароткi час: 
чакаецца новы пераезд), i наведвальнiкi 
сюды амаль не прыходзяць, а ролю экс

курсаводау выконвае зусiм iншая «штат

ная адзiнка» - Зоя Леанiдауна _Людвiг, 
старшы прэпаратар. 

. Так што справа трымаецца пакуль на 
энтузiязме. 

Мне паказалi пустую вiтрыну, што стая
ла раней у калiдоры корпуса. Яе жыхары 

знiклi адтуль па вiне невядомых. Такiя 
штукi прынята лiчьщь злачынствамi. Толь

кi, каб бьщь вiнаватым, не абавязкова не
шта псаваць уласнымi рукамi. Можна про

ста закрыць вочы, адвярнуць галаву у 
бок, процiлеглы Шчамыслiцы. 1 нiчога не 
выпр-ауляць. 

... Жар-птушка мара чалавека аб 
чароунай прыгажосцi не адразу зрабiла
ся казачным персанажам. Спачатку жыла 
яна на волi i · у Беларусi насiла звычай

нае iмя ~ сiзаваронка. Паспрабуйце знай
сцi яе дзе-небудзь у наш час. 
Аксiёмы .доказу не патрабуюць. . 
Без крылау птушка не зможа адарвац-

1 
ца ад зямлi. У час барацьбы з «аб'ектыу
нымi» абставiнамi страчваецца пакрысе 
вера у энтузiязм. Пры агульнай бескла
потнасцi i няпамятлiвасцi музей ператва
раецца у склад знiшчаных рэчау. Без су
стрэч з прыроднай прыгажосцю знiкае 
як асоба сам чалавек. Можа здарьщца, 

праз колькi гадоу i слова «птушка» атры
мае прапiску толькi у казцы. 1 будзе не
зразумелым для дзяцей. Я жадаю, каб . 
гэтыя аксiёмы былi абвергнуты. Таму u:по 
я супраць таго, каб та-кое здарылася з 
маiм цi вашым сынам. 
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З ДНЁМ СМЕХУ ВАС, ' СЯБРЫI 
HATATKI . НАЗIРАЛЬНIКА 

чаго не 
пазбегнуць 

[ ·. ,, ' . ·--- ' -

НЕ ТОЛЫ(I ДЗЕЛЯ ЖАРТУ 

МЫ УСЕ ВУЧЫЛIСЯ 

У ТВОРЧАй 

ЛАБАРАТОРЫI 

БАСП гэта бiялаriч-

нае - агенцтва .dцыйных 

паведамленняу. БАССД · -
бiялагiчнае аген11тва сацы
яльна-ста тыстычн ь, ' даследа
вання у. У нядаунiм часе па 
iнiцыятыве рэдк.але~-ii факуль
тэцкай газеты «Vita » яны 

былi створаны на бiяфа ку. · 
1 вось БАСП i БАССД, 

узяушы на плячо « Рэпар
цёр», выйшлi на вулiцы rора

да, каб правесцi сваё першае 

даследаванне: 

Сустрэчным яны зада
валi такiя пытаннi: 

а) Што такое вiрус? 
б) Што так;ое бялок? 
в) Што такое мутацыi? 
Рэакцыя на пытаннi была 

самай рознай . 

, Шэдэjр , 
пра шэдэjр1 

Раба.я попельн_!ца · накрылас~ 1 
жменяи яшчэ цеплых акуркау 

-
i драмала. дловак пасвiст

вау над аркушам паперы. 

' За· rэтую кароткую ноч я вы
пусцiла з-пад свайrо пяра ка
ля дзес.яцi шэдэурау. Яны iшлi 

1 
непарыуным ланцуrом . 

Шэдэур № 11, зморшчыушыся 
ад rалауноrа болю, зацяrнууся 
rродзенскiм « Косм асам» i 
весела падмiрrнуу мне. 1 сам 
пайшоу у кашолку . 
Муза - рыхлая жанчына з 

буйным носам . - завiтала пе-

ра~ с~:~;:::~ б шклянку rap-1 
баты, а? - няупэунена прапа
Навала яНа . ... 
Я маучала . Муза уздыхнула: 
- Ну . што у цябе яшчэ? 
... Рыпучым смехам смяялася 

но.м уцёрся хмаркай ... 
Муза уздыхнула i сумна паr

п ·дтРОХУ .. ·. 
Маладая жанчына: «Ды вы 

што! Я з Ленiнграда,! 
Добра, адкажу: 

а-) lнфекцыя. 
!;>) Я тэхнiчную ВНУ скон

чыла. Вос_ь як я разумею: 
яйка, кальмары, крэветкi. 

Салiдны мужчына на пры-
ступках кансерваторыi: 

а) Малекула бялку- . 
6) Цяжка сказаць. 
в) Ламанне голасу. 
Мужчына у каракулеван 

шапцы. 

Яму пытанне (iншы раз 
умешвалiся пытаннi-пара-

зiты): 

- Што такое ДНК? 

1 

- Не спыняючыся, _ як хо

чаш можна расшыфраваць· ... 
1 наогул мяне чакае машь~
на. 

Студэнтка IV курса бiя-
фака БДУ: _ 

6) Э-э-э ... Я, наоrул, сама 
бiёлаг. Зараз паспрабую 
сфармуляваць азначэнне (ка

ля . 1 О . мiнут) .. , Спарадкава
ны ланцуг амiнакiслот, 

Дзве студэнткi педiнстыту-
та. 

lм пытанне: 
- Што такое хларафiл? 

- Ну, гэта ... чым травяць 
наго-небу дзь. 
Спадарожн i к студэнтак: 
6) А бялок - не жауток. 
увогуле у мяне сябар ку·-

хар. Ен вам растлумачьщь. 
1 гэтак далей. Такiм жа 

чынам. Але · нягледзячы на 

усе RераШКОДЫ, МЫ аnыта
лi больш сотнi чалавек. Спа
дзяемся, вынiкi будуць ста
ноучыя... Дарэчы, ·а я~ вы, 
паважаныя чытачы, адкажа

це на гэтыя пытаннi? 

' 
3 KIM НЕ БЫЛО! 

1. д • 
ь1стан1sw 

1 
Заснуу Ен, як звычайна, хутка. У ладкавауся 

пазр·учней, расслабiуся ... _1" раптам гэтыя жахi. 
- Аператар адлюстроувае, замкнутае у бана

хавай прасторы, мноства у сябе .. ,- пачууся нечы 
манатонны голас i данеслiся царкоуныя спевы. 

«А божачкi!»,- падумау Ен i перавярнууся на 
другi бок. Сон стау неспакойным. 

- Запомнi, «Дынама» (Мiнск) прайграе «Lflax.-

1 
цёру» i «Металiсту»,- пераконвау Яго давяраль
ны шэпт. Спевы спынiлiся. Ен бег па r:~раваму 
боку. Услед неслася: 

- Пастух! 
«Трэба прачнуцца»,- падумау Ен, але зноу па-· 

1 
чуу спевы: 

- 3 умоу сцiскання аператара вьщякае непе
рарыунасць, сапрауды ... 

- Добры фасон сукенкi,- нечакана прапiшчау 
-высокi голас, забiваючы царкоуныя спевы.- Паг-
лыбленая пройма, шырокi рукау з бантам... 1 

- Але самае цiкавае,- поуз шэпт,- «Дынама» 

попельнiца. Аловак к ачауся па 
сталу, схаniУшыся за жывот. 

Пусцiушы слязу, • месяц за вак - 1 

лядзела на дзверы: 

- Пегас rалодны. . . дпалон 
чакае. .. Ведаеш, а мне сёння 
яшчэ да Бураукiна ... 
Ужо за ганкам азiрнулася : 
- Ты rэта ... не вельмi. Усе 

калiсьцi пачыналi. 
Наступны шэдэур з-пад свай 

го пяра я не выпусцiла. 
1 
'8 

АБ'ЯrЛЯЕЦЦА 

КОНКУРС 

на лепшы подпiс да здым~а, зробленага выпад- 1 
кова · нашым фотакарэспандэнтам С. ПЛЬIТКЕВI
ЧАМ. Подпiсы накiроуваць у рэдакцыю у пiсьмовым 

(Масква) праб 'ецца у «тройку»! ' 
Ен стаяу на п 'едэстале "у банахавай праст·оры 

у чырвоным двубортным пiнжаку з падплечыка
мi з адзiнаццатым нумарам . на спiне. Вакол гудзеу 
стадыён. Д;зесьцi побач свiснуу суддзя. 

Е.н адкрыу вочы. Звiнеу званок. Лекцыя скон-

1. ДЗЯРГАЧ -

БЕА4РУС 1 
UU1BEPCIT3T 

выrлядзе цi па. тэлефоне 20-68-27. 
~ -

чылася. 

Цана 2 каП. 

Мi1н.: к а я п·ал irр афiчная фабр1,11,; 1 

~ Чь1рnона ~! зорка :о МВ П \ 
ir.1 я Я. Ком1са. · 

31 сакавiка 

Зак. 1616. 

В. МАЛЮПН. 

Для несмяян i несмяянау 
, Паважаны чытач! Калi у ця
бе не падняуся настрой пас
ля чытання нашаii першакра 

сав iцкай старонкi, мы маем яш
чэ адзiн шанс развесялiць ця-

бе. . 
УкJ1ючы , калi ласка, у разет

ку npac, i калi ён нагрэецца, 
добра праnрасуй месца , выдзе 

ленае рамкай. 1 ты убачыш тое, 
што намаляваУ наш мастак сiм 
патычным чарнiJ1 а м. Спадзя

емся, што пабачанае выклiкае 
у цябе усмешку. 
ЗАfВАГА . Бракаваныя ну

мары абменьваюцца да канца 
тыдня . 

у НЕКАЛЫ(I . РАдкоr 

ЦIКАВАЯ СПРАВАЗДАЧА 

Вельмi падрабязную спра

ваздачу аб сваiх прагулах 

прадставiу у дэканат сту
дэнт А. Папоу. Тольк.i за 
апошнi месяц у яго два ра

зы гарэу дом. Тройчы узры
валiся балоны з газам. Пяць 

разоу прарывала вадаправод. 
1 шэсць разоу трамвай сы
ходзiу з рэек. 

КАРЫСНА !JЕДАЦЬ 

Выкладчыкi, якiя раней 
прыходзiлi у iнтэрнат з пя
чэннем, цяпер будуць пры

ходзiць з варэннем. 

СЕСIЯ НАБЛIЖАЕЦЦА 

·у час здачы залiку па 

фiзiчнай культуры 1 студэнт 
Самсанюк на 1 ~ мiнут па-

лепшыу сусветны рэкорд 
у лыжнай гонцы на 10 км. 

Рэкорд не быу зарэriстра ва
ны, бо Самсанюк забыу до-
ма залiкоуку. ' 

НОВЫ РЭКОРД 

Новы рэкорд у рыуку па
ставiу студэнт друrога кур-

. са Луцiкау. Адной левай ён 
вырвау з падручнiка фiзiкi 
14 старонак. Рэкорд зафiк
саваны у iнстытуцкай бiблiя
тэцы. 
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