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·АДДЗЯЛЕННЕ 

СУВЯЗI 

Самая 
u 

цудоуная 

Mixaiл lванавiч Дзямчук за

кончыу БДУ ·у 1968 годзе,
атрымаушы за выдатную ву

чобу на фiзфаку дыплом 
з адзнакай. Потым ён пра

цавау загадчыкам кафед

ры, быу сакратаром ;,артый
нага камiтэта. 22 гады яго 

жыцця прайшлi у Беларускiм 
унiверсiтэце. 

цыi. Але працэс гэты 
пачаты, i ён незliаротны. 

Цяпер аб праблемах наву
кi. Чаму у краiнах Захаду яна 

развiваецца перш за усё у 
ВНУ, а у нас - у Акадэмii 
навук? Апошнi год паказау: 

iльготы, даплаты навуковым 

работнiкам па-ранейшаму 
iснуюць, але агульныя паказ

чыкi развiцця навукi знi-

Пазней ён атрымау пытан

не: цi не прывядзе увядзен
не такога уступнага экзаме

ну да адтоку таленавiтай 
моладзi з Беларусi у iншыя 

рэспублiкi? Мiнiстр застауся 
на сваiх пазiцыях: 

- Так, гэта валявое рашэн

не, але кардынальныя меры 

патрэбны, нават калi мы ад
чуем раптам, што памылiлi

ся. Сiтуацы,я з нацыянальнай 
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непасрэдна унiверсiтэта. 

Ен запэунiу прысутных, што 
у праекце нов.ых будынкау 
БДУ у .Шчамыслiцы не праду

гледжана будаунiцтва склада 
iзатопау, паведамiу, што пы
танне аб новым памяшканнi 
для фiлфака па-ранейшаму 

не 11ырашана. А яшчэ папя
рэдзiу аб магчымай у буду
чым праблеме для унiвер
сiтэта: у сувязi з тым, што яго 

Матэрыялы, 

прысвечаныя 

мiнуламу 

будатрадаjскаму 

лету, чытайце 

j сённяwнiм 

нумары. 

трымаць кандыдатуру М . 1. 
Дзямчука, адобрыць яrо пе
радвыбарную праграму i 
даць кандыдату у народныя 

дэпутаты наказ кантраляваць 

выкананне пастановы Саве
та Мiнiстрау БССР аб раз
вiццi матэрыяльнай базы БДУ 
i прымаць меры па павышэн

ню прыярытэту адукацыi у 
краiне. 

ДУМАЮ, мой падарунак па
радуе вас. На гэтай касеце .,
запiс дзвюх перадач, дзе iwлa 
размова аб салiдарнасцi i су
працоунiцтве памiж Саюзам 
l(ангалезскай Сацыялiстычнай 
Моладзi (Cl(CM) i ВЛl(СМ, ар
ганiзаваных экспертамi ВЛ l(CM 
пры Цэнтральным камiтэце на
wай маладзёжнай арганiзацыi. 
Я з задавальненнем яе рыхта
вау: мяне хвалюе усё, wто звя
зана з Савецкiм Саюзам, дзе я 
правёу не адзiн год. 

1 вос;ь - новая сустрэча 

з роднай установай праз доу
гi перапынак, цяпер ужо у 
якасц, Мiнiстра народнай аду

кацыi БССР i кандыдата у 

народныя дэпутаты СССР 
ад Усесаюзнага таварыства 
«Веды». 

«Свае лепшь1я . гадь~ 

Сёння ганаруся тым, wто ву
чыуся у БДУ iмя У. 1. Ленiна. 
Тут я атрымау выдатныя веды, 
без якiх наурад цi змог бы 
працаваць на такой пасадзе -
адказным радыё i тэлевiзiйных 
маладзёжных перадач у аддзеле 
прэсы, прапаганды i iнфармацыi 
Цэнтральнага камiтэта Cl(CM. 
Адначасова вяду wтотыднёвую 
перадачу «Моладзь i рэвалю
цыя». · Юраунiцтва арганiзацыi 
моладзi i аудыторыя «Галасы 
кангалезскай рэвалюцыi» - на

wай нацыянальнай радыёстан
цыi - задаволены маёй рабо
тай. 1 я удзячны, wто не падвёу 
вас, сваiх педаrогаУ, якiя так 

· цярплiва вучылi 'мяне асновам 
маёй будучай npaфecii - журна
лiстыкi. 

А зараз некалькi слоу пра 
справы сямейныя. Дзецi мае 
Мюрзль, Галiна i Франwзль зда
ровыя. Зараз у нас холадна i 
ад гзтага пакутуюць усе, вядо

ма, акрамя мяне. l(aлi Галiна 
цi Мюрэль здзiул.яюцца, няужо 
я сапрауды не баюся холаду, я 

. кажу iм, wто я загартаваны, 
бода перамен надвор'я прывык у 
Савецкiм Саюзе. 1 яны у каторы 
раз пачынаюць пытаць, wто гэ

та за краiна. А я з задавальнен
нем зноу lj зноу паутараю: «Са
мая цудоуная краiна у свеце». 

МАТУМОНА БОН-АНЭ 
(Н. Р. l(ОНГА). 

Чам_у я 

завочнiк? 
Есць адна, магчыма, най

важнейшая прычына. 

Я не магу уявiць сабе, як 
лекцыi, семiнары i практычныя, 
нават праведзеныя на выwэй
wым узроунi, могуць здзейс
нiць цуд па пераутварэнню сту
дэн.та у сапрауднага майстра. 
Напрыклад, на факультзце жур
налiстыкi. l(aлi ж вучыцца пi
саць? Ахвяруючы для творчасцi 
лекцыйнымi гадзiнамi? Цi па
ганяючы сябе у неwматлiкiя 
адзiнка-днi, якiя выдзяляюць 
на дзённай форме навучання для 
працы у рэдакцыi? 
Не толькi атрыманнем дыпло

ма аб выwзйwай адукацыi ва
бiць мяне завочны. Хутчэй за 
усё тым, wто забяспечвае мне 
фiнансавую незалежнасць i ак

~эслiвае напрамкi поwуку ведау. 
~ мяркую: для чалавека, якi 
мае ахвоту i жаданне быць 
адукаваным, гзтага дастатко

ва. Што ж можна выкладаць на 
дзённым журфаку усе пяць га
доу? Мне здаецца, хапiла б wac
цi агульнаадукацыйных семест
рау i двухгадовай стажыроукi 
пад наглядам выклад,ыкау
тэарэтыкау i журналiстау-прак
тыкау, каб не было дыпламава
ных непрафесiяналау. 
Пакуль гэта толькi мае мары 

на будучае. А цяпер я выслухау 
меркаваннi журфакауцау i па
рады супрацоунiкау газет. 1 
пайwоу на завочны ... 

ЮРЫА НАЯРОВIЧ, 
студэнт I курса 

аддзялення журналiстыкi 
завочнаrа факультэта. 

Вялiкую аудыторьJЮ сабра
ла гэта сустрэча, быццам 
студэнты, выкладчыкi i су
працоунiкi, якiя прыйшлi сю

ды, загадзя ведалi , што iм да

вядзецца пачуць не проста 

канкрэтную перадвыбар
ную платформу, а ус~валя

ваную прамову зацiкауленага 
i дасведчанага чалавека. 

- У наш час цяжка быць 
рэалiстам i аптымiстам ад

начасова, таму мы назiраем 
крайнасцi у розных перад

выбарных праграмах: ёсць 
сярод ix рэвалюцыйнЫJ!, . а 
ёсць зусiм канкрэтныя. Я бу
ду гаварыць аб тым, што лiчу 

галоуным сярод сённяшнiх 
праблем. Прычына многiх 
трагедый нашага грамадства 

--.- недахоп агульнага адука

цыйнага узроуню. Менавiта 

з-за дэфармацыi адносiн да 

навукi, культуры мы маем 
сёння пэуны крызiс i ва ycix 
астатнiх галiнах. Таму нам 

неабхсiдна стварыць сiстэму 
нарошчвання адукацыйнага 

патзнцыялу i абавязкова знай
сцi механiзм гэтага нарошч.
вання. 

У аснове рэарганiзацыi 
павiнна быць новая канцэп
цыя адукацыi, якая уключае: 

перманентнасць, глыбокую 

дыферэнцыяцыю i дэмакра
тычнасць адукацыi, а таксама 

лагiчнасць на_шых адукацый
ных структур. 

Асаблiва важна сёння са
стыкаваць пэуны рэгiён з вы

шэйшай школай,, каб экана

мiчныя праблемы гэтай мяс
цовасцi былi зфакусiраваны у 
вучэбным працэсе ВНУ, якiя 
тут знаходзяцца. Таму мы 

iмкнемся зрабiць паунакроу
нымi нашы пераферыйныя 

навучальныя установы i ад
начасова разгрузiць сталiч
ныя. З гэтым звязана i на
дзённая неабходнасць ажыц
цявiць праграму перапра

фiitiравання навучальных ус
таноу, а частка кафедр i на
ват цэлых факультэтау ~наогул 
павiна бьщь лiквiдавана. Пад
лiчана, што у нас кожны чац
вёрты, а пры больш пiльным 
позiрку, магчыма, i кожны 

другi, працуе не па спецыяль

насцi, у тым лiку i па той жа 
прычыне - адсутнасцi сувя

зей памiж патрэбамi рэгiё
на i дзейнасцю ВНУ. У рэс
публiцы зараз ёсць вучэбныя 
установы, якiя наогул на 
рэспублiку не працуюць. 

Вельмi трывожнае у БССР 

становiшча i з суадносiнамi 

памiж колькасцю iнжынер
ных i гуманiтарных спецыяль
насцей. Нам трэба павялiч
ваць колькасць гуманiта

рыяу, у першую чарrу-са

цыёлагау, педагог~у, выклад
чыкау беларускай мовы 
лiтаратуры. 

Зараз кожнага з нас па
вiнны турбаваць i прабле
мы дэмакратызацыi жьщця 

ВНУ. Безумоуна, у нас паку ль 

няма культуры дэмакратыза-

жаюцца. Усё менш нашых 

студэнтау праяуляюць жа
данне займацца навуковымi 
даследаваннямi, матэрыяль

наs., база не вытрымлiвае нi

якай крытыкi. Гэта датычыц

ца i Беларускага дзяржаунага 
унiверсiт:эта. За кожны пункт 

iснуючай пастановы Савета 
Мiнiстрау БССР аб развiццi 
БДУ даводзiцца бiцца . Я 
свядома абвастраю гэту 
праблему i ва урадзе, 
i у ЦК . сёння абяцаю 

вам, што пытаннi развiцця 

унiверсiтэта бяру з сабой 
як наказ ад вашага калекты

ву пасля гэтай сустрэчы. 

Гаварыу Mixai.ii lванавiч 

i аб шляхах развiцця бела
рускай нацыянальнай шко
лы, у тым лiку i аб тым, што 
зараз у некаторых ВНУ рэс

публiкi прадуrледжаны ус
тупны экзамен па беларускай 
мове i лiтаратуры, а у шко

лах вывучэнне беларускай 
мовы будзе пачынацца у пер
шым класе. 

•. u 

я- правеу ва 

унiверсiтзце» 

школай у рзспублiцы вельмi 
складаная. 

Запiсак з пытаннямi было 
шмат: i аб становiшчы кан
крэтнай маладой сям'i, i аб 
тым, што Дзямчук збiраецца 
рабiць у будучым як дэпутат 
для развiцця матэрыяльнай 
базы сярэдняй школы, i што, 
на яго думку, у першую чар

гу трэба змянiць у нашым гра

мадстве. 

Адказау Mixaiл lванавiч 

i на пытаннi, што датычылi 

студэнты больш не будуць 
прызывацца у армiю (бо iснуе 
ваенная кафедр.а), а сённяш
нiя салдаты хутка вернуцца 

у аудыторыi, ва унiверсiтэ
це не хопiць месцау. Мi

нiстр прапанавау адзiн са спо

сабау прадугледзець такую 
магчымасць: пасля летняй 
1=ecii выключыць з унiвер

сiтэта непаспяваючых пер

шакурснiкау. 
На заканчэнне размовы 

сход прыняу рашэнне: пад-

Фотарэnартаж з сустрэчы 
калектыву Белдзяржунiвер
сiтэта iмя У. 1. Ленiна з бы-. 

лым суnрацоунiкам унiверсi
тэта, • цяпер Мiнiстрам народ

най адукацыi БССР, канды
датам у народныя дэnутаты 

СССР ад Усесаюзнага тава
рыства «Веды» Мiхаiлам 
lванавiчам Дзямчуком (на 
здымку у цэнтры) вялi наwы 
карэсnандэнты В. Бяrун i С. 
Грыц (фота). 



8 2 стар . 

V е V 

светl ПрЫИШJII у гэты 
Я нiколi не падтрымлiв;:~у 

тых камандзiрау, якiя бая
лiся адступiць ад дагавору;r 

крый божа выканаць якую
небудзь (асаблiва нявыгад

_ную) работу, не абумоуле
ную у дакуменце. Мы у свой 

час рабiлi усё, што неабход
на было. Нават, памятаю, 

калькi гадоу зноу апрануць 
форму байцоу i паехаць пра
цаваць на будоулю. Не важна 

куды, галоунае рабiць 
рэальную справу, прыносiць 

карысць. Потым, у 1987 го
дзе, на абласным злёце бай
цоу СА вырашылi дакладна: 
будзем фармiраваць атрад. 

лiнаны не на год: тое, што яны 

мараць зрабiць у гаспадарцы, 
за гэты час не aciлiw) ад

чувалi сябе, як дома. Тад~,1 i 
работа пойдзе на лад. А яе 
шмат . . 
У дзвюх гаспадар.ках выра

шылi пабу даваць 15 жылых 
дамоу, аутагараж на 25 месц, 
магазiн, пральны камбi
нат, два кароунiкi, р~злiч
ваюць яшчэ узвесцi i дзщячы 

Я Г ЛЯД.ЗЕЛА на яго зграб
ныя, з тонкiмi прадаугаваты
мi пальцамi, рукi (мен.а в iта 
такiмi засталiся у маiм· уяу
леннi рукi xipypra з дзяцiн
ства) i нiяк не магла усвядо
мiць, што яны могуць не 

толькi умела карыстацца 
хiрургiчным iнструментары
ем, але i весцi кладку, мя

шаць цэмент, пiлаваць, сек

чы, тынкаваць ... 1 таксама не 
абы з рук, а добрасумленна, 
прафесiйна. Пацвярджэннi? 
Колькi хочаце: вусныя i пiсь
мовыя ад кiраунiцтва саугаса 

iмя газе,:ы «Правда», што 
знаходзiцца у Джамбейцiн
скiм раёне Уральскай во'б
ласцi. А i:амае пераканау
чае: гаспадарка не без дапа
могi студэнтау стала сауга-

1 зноj 

_ садзiк. Карацей, атрад коль
касцю 70 чалавек абавязу
ецца цалкам выканаць · пра
граму· будаунiцтва гаспада- ·,..... 
рак. Сума асвоеных капiт, 
лаукладанняу складзе~ 
800-900 тысяч рублёу. \ 

Хай не закрадзецца у вас 

думка, бьiццам за доугiм руб
лём едуць на будоулю ветэ
раны «Шукальнiка». Хоць i 
гэты фактар А. В. Шакуцiн 

, лiчыць не апошнiм: «Наш ма

тэрыяльны узровень, на жаль, 
не дастаткова высокi, каб iг

нараваць гэтым»,- гаворьщь 

ён. 

. сам-мiльянерам. Тут амаль 
усе жывёлагадоучыя, вытвор

чыя, жыллёва-бытавыя па

мяшканнi пабудаваны рука
мi байцоу студэнцкага атра
да «Шукальнiк» Мiнскага 

дзяржаунага медьщынскага 
iнстытута. 

« Шукальнiкi>) 
Дружба гэта нарадзiлася 

дауно. Прауда, дружбай 
адносiны памiж мясцовым 

«начальствам» i атрадам ад
разу нельга было назваць. 

Яна толькi пачыналася. 3 цяж
касцямi, шматлiкiмi пера
шкодамi, узаемнымi nрэтэн

зiямi. Давялося-такi паспра
чацца аднойчы даволi прын

цыпова - але ж нiчога лiш-
. няга не патрабавалi - усяго 
толькi прыгодныя для жылля 
будынкi. Вымушаны былi на
ват ультыматум паставiць: 

калi не паселще у нармаль
ных умовах, будзеце шукаць 
сабе iншы атрад. Падзейнi
чала. Прынцыповасць атрада 
спадабалася. Пасля гэтага i 
сталi сапрауднымi сябрамi. 

Але ж i мы нiякай ра
боть1 не чуралiся,- успамi
нае былы камандзiр «Шу
кальнiка», зараз xipypr Аляк
сандр Васiльевiч Шакуцiн.-

апалубку здымалi, поузаю
чы на каленях (расцэнка -
7 капеек за метр). Тады пры 
неабходнасцi i кiраунiцтва 
iшло нам насустрач. 
Сёлета · многiя пачулi но

вую назву атрада, сугучную 

ранейшай «Ветэраны
шукальн1к1». Хто яны? Усё 

тыя ж студэнты пачатку вась

мiдзесятых. 1 той жа каман
дзiр - А. В. Шакуцiн. , 

- lдэя стварэння · такога 
атрада не была нi для каго 
нечаканасцю,- нiбы стараю
чыся прыпомнiць, калi iмен

на яны упершыню выказалi 
яе услых,- гаворьщь Аляк

сандр Васiльевiч.- Яна з'явi
лася тады, калi мы апошнi 

раз працавалi у «Шукальнiку» 

яшчэ студэнтамi. Шкада было 
развiтвацца (кожны ведау, 

што гэта назаусёды) з буд
атрадаускай курткай, спяцоу

камi i кельмай. Яны сталi' 
для нас ~еик1м1 атрыбута

мi жыцця. 1 тут хтосьцi пра
панавау: а што, калi праз не-

Не патрэбай адзiнай ... 
Мы былi прымхлiвымi, калi, ад'язджаючы у будатрад, 

прадбачылi горы цяжкасцей, побач з якiмi фронт ра-

1 
бот здавауся амаль нябачнай кропкай . Такiмi зрабiу нас 
жыццёвы вопыт. Ен бясконца нашэптвау аб спажывец
кiх адносiнах кiраунiцтва да будаунiчых атрадау, прапа
ноувау на выбар жыллё у шалашы цi штодзённыя пошукi 
прараба на будаунiчай пляцоуцы. Але выпрацаваны стэ
рэатып пайшоу марна. Адмiнiстрацыя траста No 37 у асо
бе М. 1. Макарэвiча i прадстаунiк прафкома В. В. Сасун
кевiч стварылi выдатныя умовы пражывання i быту. Ды й 

1 
сакратар камiтэта камсамола В. В. Лысенка не бачыу 
нiчоrа rанебнага у тым, што дапамаrау нашым , атрадам: 
« Кв·ант» Мiнскага радыётэхнiчнаrа iнстытута, « Гродно-88» 
Гродзенскаrа медыцынскаrа iнстытута, « Росинка» Беларус

кага дзяржаунага унiверсiтэта у арrанiзацыi дасуrа, 
спартыунай, культурна-масанай i экскурсiйнай работы. 

Нарэшце, арганiзацыйныя 

пытаннi вырашаны. Будаунi
чы атрад «Ветэраны-шукаль

нiкi» жыве, дзейнiчае. Тут 

усё, як у звычайным студэнц
кiм атрадзе (дарэчы, ёсць у 
iм i студэнты - для перада
чы вопыту, традьщый): на
пружана iдзе падрыхтоучы 
перыяд, адшлiфоувае нума-

. ры мастацкай самадзейнасцi 
атрадная агiтбрыгада, за
канчваецца выпуск насценнай 

газеты, абмяркоуваюцца тэ
мы лекцый i выступленняу. 

Больш , важныя клопаты у 

камандзiра: хутка выязджаць 
на работу, а на аб'екты не 
поунасцю завезены будматэ

рыялы, няблага яшчэ раз пе
раканацца, што гасцiнiца, у 

якой размесцяцца байцы, 

не _ патрабуе рамонту. 
Трэба сказ\ЩЬ, што кiрау
нiцтва саугасау I Мая i iмя 
ЧарняхоУскага Валож'ь1~СКага 
раёна робяць усё, каб ix 
шэфы ( «Ветэранау» можна 

так назваць, бо намеры ix раз-

- А калi б вам прапанава
лi стварыць атрад камунiс
тычнай працы? Вы б падтры

малi iнiцыятыву? 
- Не. Не раз парауноу

вау вынiкi работы такiх ат
радау са сваiмi: нашы паказ
чыкi значна вышэйшыя. 1 
яшчэ адно: мы пералiчваем 

у розныя фонды кал·я 9 тыс. 
рублёу, а камунiстычныя ат
рады усяго каля трох тысяч 

рублёу. Вось тады, калi мы 
зможам працаваць ' у такiх 
атрадах з поунай нагрузкай, 

будзе сэнс ix ствараць. 
... Аляксандр Васiльевiч 

цалкам захоплены зараз да

волi прывабнай iдэяй - ад
крьщь рахунак у банку. Пер
шым укладам будуць грошы, 

заробленыя на днi ударнай 
працы атрада, якiя пойдуць 
на будаунiцтва мемарыялу 
медыкам удзельнiкам 

Вялiкай Айчыннай вайны. 
3. АЛЯШ'}ЕВIЧ. 

БЯ 3ВЫХАДНАЕ СТАНОВIШЧА. , 

ШТО ВЫI 
Як жа iначай можна было назваць тое, што 'адбывалася? 

Запланаваныя яшчэ на май рэстаурацыйныя работы помнiк 1J_ 
Героям Хасана на сопцы Крыжовая знаходзi,1iся пад пагрозаi.1,

зрыву (з-за адсутнасцi падрадчыка). Да святкавання 50-годдзя
Хасанскiх падзей у пасёлку Краскiне заставалася няшмат 

часу. 

_ , Мяркуючы па тым, як хутка i канструктыуна выраша-
"!)лiся усе пытаннi, што узнiкалi у прац\Се працоу-

- Што вы! - супакоiлi байцы атрада « Нямiг.а» Мiнскага 
радыётэхнiчнага iнстытута. 1 назвалi падрыхтоуку помнiка да 
святкавання сваiм Ленiнскiм заданием. А У дзень святкаnання 
50-годдзя рнз грому японскiх мiлiтарыстау ля возера Хасан разам 
з камсамольскiмi арганiзацыямi прадпрыемствау i воiнскiх час
цей прымалi удзел у факельным шэсцi да адрэстаурыраванага 
nомнiка. най дзейнасцi, у трэсце No 37 у час заключэння да-

~ ra~op~y rлiчвалi не толькi уласную патрэбу у таннай пра-
цоунаи с~ле... , 

Ад iмя байцоу падпiсалi 
, камандзiры i камiсары атрадау. 
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Выканаучы камiтэт Краскiнскага пасялковага Савета народ
ных дэпутатау выражае удзячнасць байцам студэнцкага атрада _ 
« Нямiга» за удзел ва ycix грамадскiх справах пасёлка. 

3. 1. БАКАРАС, 
старшыня выканкома. 



V 

Ия.Ужо яrо пепеи не 
Школа, 

• 
1 
экзамен 

мара пра 

рамантыку 
MIXAIЛ аказауся чалавекам камунiкабельным. Адразу 

ж пачау заклапочана гаварыць аб тым, што не дае 
спакойна жыць. Адно з важнейшых пытанняу , якiя, на яrо 
думку, патрэбна неадкладна вырашаць,- прапаганда студ

атрадаускага руху. 

- Вельмi добра было, ка
лi выходзiла газета «Знамя 

юности» на студенческой 
стройке»,- працягвае раз

мову М. Карпiнчык, намеснiк 
камандзiра Рэспублiканскага 
штаба студэнцкiх атрадау.
Аднак яе чамусьцi прыкрылi. 
Зараз мяркуем аднавiць вы0 

пуск газеты. Прапануем на

ват узяць на сябе некаторыя 
фiнансавыя расходы: можам, 
напрыклад, плацiць зарпла

ту аднаму карэспандэнту, якi 
б займауся данай прабле
май, фiнансаваць ус·е затра

ты на канцтавары. Вельмi 

спадзяюся, wто праблему гэ
ту агораем. Магчыма, калi б 
прапаганда была больш wы
рокай 1 то не давялося б кан
статаваць: прэстыж байца сту
дэнцкага атрада у апошнi час 
п _адае, колькасць заяу рэз

ка амяншаецца. 

- Чым быу студэнцкi ат
рад для цябе: экзаменам на 

сталасць, магчымасцю доб
ра зарабiць, ажыццяулен
нем мары пра рамантыку? 

- Перш за усё .wколай 
сталасцi, калектывiзму, пра

цоунай загартоукi. Таму што 
адносiны памiж студэнта

мi у аудыторыi i у атрадзе 
зусiм iншыя. У першым вы
падку кожны самастойны. У 
атрадзе ж наадварот: часам 

ад аднаго байца залежьщь 
атмасфера, адносiны у ка

лектыве i, безумоуна, выка
нанне задання. 

Другая паездка - каман

дз iрам атрада. Былi iмгненнi, 

калi шкадавау, wто згадз1уся 
на гэта. Асаблiва на першым 
часе. Пастроiу байцоу i не 

ведаю, wто iм сказаць: з ча

га пачаць i чым кончыць . 
Ну якi я iм камандзiр -
гэта ж амаль усе аднакурс

нi кi. А тут ты узяу на сябе 
адказнасць за. ix. Але каман
дзiр не мае права расчароу
вацца i памыляцца. А яwчэ 
вельмi важна не навязваць 
сваю думку, а прыслухоувац

ца да меркавання астатнiх 

i рабiць высновы, зыходзячы 
з гэтага. А калi ты упэунены, 
што правы, паспрабуй тактоу

на i абгрунтавана адстаяць 
свой пункт гледжання. 

- Галоуныя дзеючыя асо
бы у атрадзе - камандзiр 
i камiсар. Як павiнны буда
вацца узаемаадносiны памiж 
iмi? 

Камандзiр i камiсар . 
гэта адно цэлае, цеснае звя

но. У кожнага свае абавяз
кi: справа камiсара - уста
ляваць добры мiкраклiмат у 
атрадзе, а задача камандзi
ра - арганiзацыя вытворчай 
дзейнасцi . Тым не менw яны 

павiнны як бы дапауняць 
адзiн аднаго. 1 калi гэтага не 
будзе, атрада не атрымаец-

. ца. 
А ён павiнен атрымацца. 

Абавязкова. Магчыма, тады 
i колькасць жадаючых праве
рыць свае сiлы i здольнасцi 
будзе большай : 

Запiсала 
3. АЛЯКСАНДРАВА. 

рацьбе за пасаду камандзiра, 
i пры фармiраваннi атрада -
заяу жа звычайна больш, 
чым месцау. Безумоуна, 

рэальнае адзiнства будаунi
чага атрада з ' яуляецца адна
часова з першымi мазалям i , 

МIЛЬЯ-НЕРЬII 
lначай гэтую пяцёрку з агранамiчнага факультэта Бела

рускай сельскагаспадарчай акадэмii цяпер не называюць. 

Барацьбiты за сацыяльную роунасць i справядлiвасць 
адразу зоймуць баявую позу: мауляу, ведаем гэтых 
кааператыуwчыкау! 

Яны не кааператыушчыкi (хаця асабiста я не супраць 
тых, хто вялiкiя грошы здабывае вялiкай уласнай працай) 
- проста студэнты, якiя узялi у арэнду 47 гектарау зям-
лi у вучэбнай гаспадарцы БСГ А . _ __ _ 
Што для ix арэндны падрад: пагоня за граwыма цi не

шта iнwae? 
Безумоуна, грошы цяпер адыгрываюць немалую ролю, 
зрэшты, мы пачалi вучыцца ix лiчыщь. 1 не толькi у сель
екай гаспадарцы. Але i адчуць сябе гаспадаром на улас
най зямл i шмат каму хочацца. Таму, siк тлумачыу мне 
адзiн з арандатарау, студэнт 3-га курса аграфака Павел 

Крот, i з ' явiлася думка: перш чым у будучым кiраваць 
на пасадзе агранома, паспраб!3ваць новую форму працы 
на сабе. 

Далей, здаецца, прасцей не прыдумаеш. 

У пачатку пасяуной хлопць1 звярнулiся у вучгас са 
сваёй прапановай. lм не адмовiлi. lx iмкr,1улiся забяспе
чыць тэхнiкай i пасяуным матэрыялам. На 47 гектарах 
былi пасеяны кармавыя буракi. А цяжкасцi чакалi напера
дзе. Каб атрымаць добры ураджай, трэба было кармавыя 
буракi прарэджваць, праполваць, уносiць угнаеннi. Зрэшты, 
да працы звыклым нiчога складанага у гэтым няма. 

Ды прышлося хлопцам сутыкнуцца вось з чым. 
lx непакоiу канчатковы вынiк. 1 таму яны працавалi сум

ленна, без ляноты . А тэхнiка iншы раз прастойвала. Ча
му? Паспрабуйце упэунiць механiзатара у неабходнасцi 
рваць жылы. Яму аплочваецца гадзiна - i . усё. Больш 
зрабiць цi менш - гэта яга не хвалюе. Хлопцы знайшлi 
выйсце. Самi садзiлiся на машыну цi трактар . Такiм чынам 

памяншалi колькасць прастояу. 

У вынiку сабралi восенню з кожнага гектара 670 цэнт
нерау кармавых буракоу. Увесь ураджай здалi дзяржаве, 
за ш·та i атры1малi грошы. 

Як аднеслiся да nocnexy у вучгасе? 
- Гэта выгадна i нам, i студэнтам,- лiчьщь намеснiк 

дырэктара вучгаса па вытворчасцi Мiкалай Аляксеевiч 

Ачыпау.- Мы з'даём iм зямлю, забяспечваем неабходным 
насеннем i тэхнiкай. Яны ж пастаянна працуюць на па

летках вучгаса i атрымлiваюць грошы за гатовую прадук
цыю. 

Наша сувязь са студэнтамi агранамiчнага факультэта 
будзе падтрымлiвацца. Напрыклад, на гэты год мы так
сама заключыл i дагавор з iмi па прынцыпу арэнднага пад

раду: прадастауляем iм 119 гектарау зямлi для вырошч
вання некалькiх культур - збожжавыя, бабовыя i буракi. 
Як бачым, сапрауды, ~1гаднаsi справа. Ть_1м больш, калi 

студэнцкая практыка дае канкрэтныя вын1к1 . 

А як з мiльёнамi? Такj,х грошай хлогщы пакуль у руках 

не трымалi, але зарабiлi ня&лага: на пецярых звыш 14 
тысяч рублёу. 

бiцца аутаматычна, пад на

цiскам, незацiкаулена. Та
му роля камiсара становiцца 
больш шыро.кай. Не толькi за 
выпуск газет, падрыхтоуку 
канцэртау i лекцый павiнен 
ён адказваць. Галоунае для 

Д. МАЛI НОУСЮ, 
наш 

цiры усе роуна застаюцца. 

Зараз кожны атрад мае пра

ва выкарыстоуваць грошы; 
заробленыя на iмя ганаро
вага байца, як лiчыць патрэб
ным. Галоунае, каб гэта не 

nератваралася з дабрачын
най акцыi у просты водкуп. 

Сёння пры стварэннi бу
даунiчых атрадау даводзiцца 
клапацiцца перш за усё аб 
сумяwчэннi розных iнта

рэсау. З аднаго боку, гэта 
турботы народнай гаспадар

кi, дзе працоуныя рукi па

трэбны i на кансервавых , i 
на цагельных заводах. А з 

другога iмкненне сту

дэнтау працаваць па пэу
най спецыяльнасцi, у пэуным 

геаграфiчным раёне i у пэу
ным калек.тыве. Вяртаюч'ы
ся да поунай добраахвот
насцi як галоунага прын
цыпу будатрадаускага руху, 

прыдзецца яwчэ шмат нама

ганняу прыкласцi, каб боль
wасць студэнтау зразумелi: 
праца у атрадах, дзе нiзкiя 

заробкi, патрэбна не менw, 
чым iнwая. 

БУДАТРАД-
Есць i яшчэ адно новаувя

дзенне. Раней амаль усе ак

цыi бязвыплатнай працы ра
бiлiся у Фонд Mipy. А зараз 
кожны атрад мажа рабiць 
свой выбар - фондау iснуе 
шмат. 

Добраахвотна'сць як га
лоуны прынцып будатрадау
скага руху зусiм не самамэ

та, i не толькi у якасцi ма
ральнага арыенцiра патрэб
на яна кожнаму будатраду. 
Вопыт паказвае: там, дзе 
прытрымлiваюцца гэта

га прынцыпу, ёсць патра

бавальнасць да сябе, унут
ран ая дысцыплiна кож
нага байца, ёсць агульны 
якасны вынiк. Дарэчы, звы
~айна мы скардзiлiся больш 
за усё на тых, хто забяспеч
вае атрады работай. Мажа, 
добраахвотнасць фарм ipa, 
вання дапаможа нам, нарэш

це, па,рабаваць не менw i ад 
самiх будатрадауцау? 

Шчырая зацiкауленасць 

кожнага з членау атрада у 

поспеху агульнай справы 

з ' явiцца толькi пры умове, 
што ва усiм будзе сапрауд
ная канкурэнтнасць: i j ба-

КРУ_ГЛЫ ГОД 
але чалавек, якi прыняу удзел 

у выбарах камандзiра, аба
вязкова адчуе сябе часткай 
калектыву . 

Прыйшоу час па-новаму 
зiрнуць i на грамадска-палi
тычную работу у будатрадах . 
Яна павiнна быць не выка
наннем таго, што даручана 

зверху, а адлюстраваннем 

жадання кожнага зрабiць 

нешта карыснае, дапамаг

чы каму-небудзь: мажа, ней
кiм старым - па гаспадарцы 
спрауляцца, або дзецям, чые 
бацькi дн·ямi у noлi працу
юць,- гульнi арганiзаваць. 

Не трэба старацца зра
бiць усё: гэта недарэчна, калi 
студэнты iнстытута культуры 

возьмуцца рачулку чысцiць, 

бо ix справа - . зачынены 
некалькi месяцау клуб, пра
вядзенне свята ураджаю, кан
цэртау. Галоунае, каб у кож

нага члена атрада узнiкла 
жаданне зрабiць нешта доб
рае - тады i самаадчуван
не усяго калектыву будзе 
станоучае. 

Многае у будатрадах ро-

камiсара барацьба за са-
прау днае камсамольскае 

братэрства, за добрасум
леннасць i бескарыслiвасць. 
Дарэчы, бязвыплатная 

nраца - тэма для асобнай, 
вельмi сур 'ёзнай гаворкi. 
Бо сапраудныя каштоунасцi, 

з якiмi звязаны гэты рух, 

часам падменьваюцца про

стым жаданнем здабыць са
бе пэуныя льготы. Некато
рым студэнтам патрэбна iс
наванне самога факта, што 

ён працавау у атрадзе бяз
выплатнай працы. За гэта ж 
могуць даць стыпендыю, хоць 

апошняя сесiя здадзена па
срэдна, або узнагародзiць 
гра_шовай прэмiяй . Я лiчу, што 
гэта самыя трывожныя сiм
nтомы наwага руху . 

У беларускiх атрадау дау
но iснуе традыцыя уклю
чэння у свае рады ганаро

вых байцоу. Яе трэба зау
сёды падтрымлiваць, хоць, 
вядома, iдэалау у нас стала 

значна менш, чым раней. 

Але ж прыклады для - пе
раймання, маральныя арыен-

Напрыклад, у мiнулым го
дзе быу створаны фонд сту
дэнцкiх атрадау. Як размяр
коуваць грошы, пераведзе
ныя сюды, вырашаюць Саве

ты пры абласных будатрадах. 
У гэтым годзе у фонд пе
раведзена 451 тысяча руб
лёу, з ix расходавана пакуль 
285 тысяч: куплена 7 аута
машын дл~ дзiцячых дамоу 
i школ-iнтэрнатау, 50 тысяч 
nералiчана · для аказання 
дапамогi Арменii, 36,6 тысяч 
- на атрадныя патрэбы (на
прыклад, для арганiзацыi 
конкурсау i злётау), 17,6 ты
сяч - на сiмволiку. Яшчэ 
67 тысяч рублёу пайшло на 
узнагароды перадавiкам, а 

12 тысяч - для абмену з 
замежнымi краiнамi. 

Праблем у будатрадауска
га руху сёння шмат. Адной з 

галоуных, якая, закранае мно

гiя iншыя, з 'яуляецца неаб
_ходнасць працаваць па фар

мiраванню будатрадау увесь 
год, а не толькi напярэдаднi 

працоунага семестра. Такая 
паслядоуная работа адразу 
прынясе станоучыя вынiкi. 

Ji. ГУЛЮТА, 
камiсар Рэспублiканскага 
штаба студэнцкiх атрадау. 
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ПОСПЕХ БЕЗ 
ПЕРАРЫВУ 

Байцоу зводных сту)!.энц
кiх атрадау Вiцебскага_ тэх
налагiчнага iнстытута лёг
кай прамысловасцi першынст= 
во у рэспублiцы не здзiвiла, 
хоць, вядома, узрадаВ'ала. 

Пасля nepal\lOГi у вобласцi 
яны проста уnэунена i 'спа
койна чакалi. «Мы - вопыт
ныя байцы,- не без гонару 

сказала Таццяна Цiтавец, 
сакратар камiтэта камсамо

ла iнстытута. - Галоуныя 
канкурэнты у спаборнiцтве 
- вiцебскiя: медыцынскi i ве
тэрынарны iнстытуты. 3 1м1 
i спрачаемся ужо шмат га
доу». 
Удача . зноу усмiхнулася 

студатрадауцам ВТIЛПа. 
'Зрэшты, гэта хутчэй закана
мернасць, чым шчаслiвы вы
nадак. Дзесяць год пры

мяралiся да кароны пе

раможцау. lншы раз ix 
«сярэбраныя» цi «брон
завыя» паказчыкi у вобласцi 
былi вышэйшыя, чым у пры

зёрау рэсnублiкi, але воб
ласць прадстауляе толькi 

· аднаго пераможцу, таму i 
заставалiся байцы з тэхнала

гiчнага у цянi. Нават у 1986 
годзе, маючы аднолькавыя 

паказчыкi са сваiмi земс11я ка

мi з медiнстытута, яны во
лею лёсу у чарговы раз не 
атрымалi лаурау перамож
цау, уступiушы першынство 
медыкам. 
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Нi удары лёсу, нi .бюра
кратычныя перашкоды не ас

тудзiлi пыл байцоу з ВТIЛПа. 
3 году у год будатрадаускi 
рух у iнстытуце мацнеу, бо 
не за паказчыкамi гналiся 
студэнты, не 'за лiчбамi, не 

дзеля узнагароды i падзякi 
працавалi на будоулях i кал
гасных палетках, у пасажыр

скiх цягнiках i за прылаука
мi магазiнау. Галоунае усё
такi - канкрэтныя справы 
i, вядома, рамантыка. Як i ж 

будатрад без яе. А яшчэ 
- 'Fрадыцыi ... 

У БУДАТРАД ПА 
КОНКУРСУ 

Сёння такая звестка вы
клiкала б недавер бадай што 
у студэнтау большасцi ВНУ 
рэспублiкi. Прэстыж i па
пулярнасць будатрадаускай 
курткi зараз не такiя ужо i 
высокiя . ВТIЛП гэтая хваро
ба нават не кранула. Болей 
таго, колькасць байцоу ЛСА 
з кожным годам расце, ле

тась яна дасягнула небывал ай 
даrэтуль лiчбы ....:. 550 сту

дэнтау, або кожны чацвёрты 
навучэнец iнстытута. П рын
цып адбору, як нi дзiуна 
гэта для некаторых ВНУ, 

таксама забыты - добраах
вотны. Трапiць у такiя атра
ды, як «Механiк », « Вiцьба», 
«Вiцябчанка», « Вiцьбiчы» , 
не лягчэй, чым паступ iць у 
iнстытут, i конкурс тут не 
меншы - 2- 3 чалавекi на 
месца. Прауда , прайграушых 
нiколi не бывае. Тым , каму 
не пащанцавала з гэт~мi ат
радамi, прапануюцца iншыя. 
Свята месца пуста не бывае. 
Сакрэт зноу жа у моцных · 
традыцыях . Часам улюбё

насць у будатрад носiць са

nрауды фанатычны характар, 

i не без падстау узнiкла у iн
стытуце прымаука, што важ
нейшым для « втилповца » 

з 'яуляецца летнi працоу
ны семестр, а астатняе -
толькi падрыхтоука да яrо i 
салодкi успамiн. Ледзь с11он
ч ыцца гарачая летняя пара, 
не паспеюць студэнты як след 

уцягнуцца у вучэбныя клопа
ты , а ужо вырашаюць, куды 
б гэта падацца nрацаваць на 

наступны працоуны семестр . 

~руючыся мудр: вы-
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.. 
слоуем, рыхтуюць заявы 
яшчэ зiмой. Загадзя выра- · 
шаюць i праблемы з вучо

·бай . Рэктарат пайшоу насу
страч студэнтам, дазволiушы 
iм з мiнулаrа года прахо
дзiць вытворчую практыку 
на працягу семестра . Такiм ' 
чынам, летнiя месяцы цал

кам прадастаулены у распа
раджэнне студэнтау, дарога 
у будатрад адкрыта. Безу
моуна, пры паспяховай вучо
бе скiдкi на «працоуныя за
слугi» у iнстытуце нiкому не 

робяць - форма будатра
дауца неяк ужо абавязвае 
не адставаць i у вучобе. Ся-

- рэднi бал паспяховасцi, на-. 
прыклад, камандзiрау атра- • 
дау - 4,2. А яны ж, лiчы, 
увесь веснавы семестр ужо 

жывуць клопатамi пра свой 

атрад, рыхтуюць яго да бою. 
lнакш нельrа, бо ... 

КАМАНДЗI РЫ 
ВЫРАШАЮЦЬ УСЕ 
Падрыхтоуку камандзiрау 

будатрадау у iнстытуце вя
дзе прарэктар па АГЧ Барыс 
Яфiмавiч Рыклiн, чалавек з 

багатым байцоускiм вопытам . 
Пад яrо кiраунiцтвам вырас
ла у ВТIЛ Пе сапраудная буд
атрадауская гвардыя, налад
жана цэлая сiстэма падрых

тоукi студэнтау да ЛСА. 1 усё 
ж, якiмi б вопытнымi i муд
рымi нi былi настаунiкi, 
лепш, чым сам будатрад, 
камандзiра нiхто не выхавае. 
1, як правiла, усе будучыя 
кiраунjкi атрадау праходзяць 
«абкатку» радавымi байцамi 
у перадавых ЛСА. Сказаць, 
што гэты спосаб адбору i 
навучання камандзiрау iдэ
альны, таксама нельга, мно

rае залежыць i ад асабiстых 
маральных, дзелавых i арга
нiзатарскiх якасцей чалаве
ка. Але вiдавочJtа, што iмен 
на такая уважлiвасць да кi
руючага звяна будатрада, 

увогуле да падрыхтоукi ; 
бадай што з'яуляецца са
мым надзейным фундамен

там nocnexy. 
Валянцiна Курбат, каман

дзiр атрада праваднiкоу «Вi
цябчанка », лiчыць, што rа

лоунае - вытрымаць перы
яд падрыхтоукi. Цяжка у 
час падрыхтоук i , затое лёг
ка потым працаваць. Ад
нак нават самая дасканалая 

nадрыхтоука, крапатлiвая 
вучоба, мудрыя парады i 
наказы не змогуць прадба
чыць, прадухiлiць, застра

хаваць будатрад ад не
чаканасцей, падказаць ка

мандзiру выйсце ва ycix жыц
цёвых i працоуных няувяз
ках. 

ГОРЮ АСАДАК 

Будаунiчы атрад «Меха
нiк » святкуе nepaмory i у 
асабiстым, i у камандным 
залiку. Але няrледзячы на 
rэта, вынiкам нi камандзiр, 

нi байцы не задаволены . 1 
аплатай ix, здаецца, такса
ма не абдзялiл·i - зарабiлi 
хлопцы бол ьш, чым па 1000 
рубл ёу , а на душы застауся 
прыкры, ropкi асадак. Ад 
чаго? У першую чарrу ад 

усвёдамлення уласнага бяс
сiлля перад "'алатнасцю i 
абыякавасцю кiраунiкоу кал
гаса, у якiм будавалi жывё
лагадоучую ферму. Амаль 
тыдзень давялося жыць сту

дэнтам у паходных умовах 

i чакаць, калi ж il!I дадуць 
магчымасць працаваць. Да
водзiлася спачатку займац
ца. .. рамонтам тэлевiзарау 
у вёсцы, каб неяк пракар

мiць сябе. Потым крыху на

ладзiлася праца, але нена
доуга. Раз-пораз заканчва
лiся будматэрыялы, i ка

мандзiр Павел Федэрака два 
дн i лiтаральна не выходзiу 
з прыёмнай сакратара аб

. кома. Настойлiвасць каман

дзiра перамагла, выбiу-такi 
злашчасную цэrлу у Вiцеб
ску. А побач, за 2 кiламетры 
ад месца ix дысл·акацыi, 

знаходзiуся цаrельны за_вод. 
Ды толькi даставiць цэглу 
адтуль аказалася значна ця-

220080, Мiщ:к-80, УН/ВЕР(;I
ТЭЦК/ Г АР АДОК, ВУ Л. БАБ· 
РУйСКАЯ. 9, ПАВЕРХ 4, 
ПАКОI 74-75. 
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·ж~й, чым з далёкага . В'i;.]еб
ска. А барацьба за цэмент 
з шабашнiкамi ледзь не 

скончылася крывапралiц-
цем. 

Юраунiкi калгаса ва yct)( 
выпадках трымалi нейтралi

тэт, быццам не для ix гас

nадаркi будавалi студэнты 

ферму. Юраунiкi занальнаrа 
штаба толькi разводз iлi рук~
мi, быццам не у ix кампетэн
цыi вырашаць падобныя пра
блемы. А, можа, сапрауды· 
не у ix? 
Аднойчы за дзень у « Ме

ханiку» «гасцявала» аж сем 

розных праверак, а дапамаг

чы не змагла нi адна. «Для 
чаго ж яны патрэбны - шта
бы, кiраунiкi, кaмicii, калi не 
маюць нi правоу, нi на.ват rо
ласу,- узбуджана ·. казау 
камiсар атрада Сяргей Ста
равойтау .- Колькi прапа
ноувалi размяркоуваць матэ
рыялы па неабходнасцi. А 
то атрымлiваецца: у часы niк 

(летам) ix не xanae, а прый

дзе пара ад'язджаць - тут, 

як на зло, i будматэрыялы ,у 
калrасе з'яуляюцца. Тут ёсць 
два выйсця . Або надзялiць 
занальныя абласныя штабы 
сапрауднымi nаунамоцтвамi, 
або наоrул лiквiдаваць ix i 
даць поуную свабоду буд
атрадам». 

Ц1 ПАТРЭБНА 
БУДАТРАДУ 
СВАБОДА? 

Максiмалiзм байцоу «Ме
ханiка» раздзяляюць амаль 
усе астатнiя студэнцкiя ат
рады iнстытута. Гэта i зра
зумела: праблема забеспя
чэння працай, матэрыяла

мi у дpyrix атрадах была не 
менш вострай. Але цi лiквi
дуе яе доугачаканая свабо
да выбару заказчыка i месца 
дыслакаць,~i? 

Хутчэй за усё яна змен
шыць колькасць будатрадау, 
бо многiя з ix не · вытры

маюць жорсткай канкурэн

цыi з набiраючымi сiлу бу
даунiчымi кааператывамi i 
прафесiяналамi-шабашнiка
мi. Акрамя таго, заriне сама 
iдэя будатрадаускаrа руху 
- працаваць там, дзе не ха

пае рабочых рук, дзе патрэб
на, а не там, дзе выrадней. 

3 дpyrora боку, адмiнi
страцыйна-камандны метад 
кiравання часам rлушыць 
юнацкiя iмкненнi зрабiць 
больш, лепш i хутчэй . У мi
нулым годзе у заrадным па
радку будатрады «Праметэй" 
i « Полымя» узводзiлi Зад
няпроуска-Арш анскi ком 
плекс. Апрача ix там знахо
дзiлiся яшчэ чатыры Л СА. 
1 не адзiн з ix не змоr як след 
папрацаваць, усiм ··не xaniлa 
аб 'ектау. Але мяняць дыс
лакацыю было позна, i за 

прастоi заказчыка плацiць не 
прымусiш, бо фармальна 

заняць студэнтау гаспадары 
знойдуць чым, паспрабуй 
толькi загаварыць аб сваiх 
правах. Вось i пакутавалi 
хлопцы усё лета у пошуках 
работы, адпаведны атрымалi 

i заробак. Пасля такоrа 

« rасцепрыiмства:1> мiжвол i 
узнiкне жаданне у настуn
ны раз больш насцярожана 

выбiраць самiм сабе заказ
чыка. Але наурад цi гэта за
сцеражэ ад небяспекi «пра

колу » , не узнiкне непатрэб
най мiтуснi i хаосу у пошуку 
выгаднаrа гаспадара. Каар
дынацыя дзеянняу будатра
дау, безумоуна, патрэбна, а 
значыць, без занальных i 
абласных штабоу не абысцi
ся. Выйсце адно - арrанi
заваць ix пра_цу па-новаму. 

ЗАМЕСТ «АСАН НЫ» 
Выносiць смецце з хаты . ды 

яшчэ -у святочны )!.Зень , не 

вельмi nрыстойна. Але кож
нае дасяrненне, кожны noc
nex - rэта прыклад, а « втил 

повцам » хацелася, каб ён 

быу цалкам праудзiвы. Што 
ж, учынак варты перамож-

цау. М . ДЗЯБЕЛА, 
наш кар . 

,,. Вiцебск-Мiнск. 
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М. Г. ЗЛ.ГОРС~.АЯ . 

11111 11111111111111111111111111111111111111111111 111111 

, 


