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ТРЫ АСНОS"НЫЯ 
ПЬПАННI 

хвалююць сёння iдэалагiчную 
камiсiю партыйнаrа камiтэта 
унiверсiтэта. Яны i былi у 
цэнтры yвari на яе пасяджэн
нi: 

якiя меры дапамогуць 
к~нсалiдаваць маральн~па
:п1тычную абстаноуку ва унi
версiтэце i у rорадзе? 

- як вярнуць у nартыйныя 

арганiзацыi ленiнскае разу
менне nрынцыnу nартый.най 

таварыскасцi? 

- як nры абмеркаваннi 
ycix nраблем nрытрымлiвац
ца рамак сацыялiстычнага 

nлюралiзму? 

На nасяджэннi. прысутнi
чалi члены iдэалагiчнай кa
мicii парткома i намесн1к~ 
сакратароу цэхавых партый
ных арганiзацый . На iм вы
nрацаваны мераnрыемствы 

na nавышэнню актыунасцi ка
мунiстау у nалiтычнай рабо
це, якiя будуць nерададзены · 
у цехавыя партыйныя арга 
нiз,щыi. 

Т. ДОУНАР. 

СПАРТАКIЯДА ВНУ 

рэс11ублiкi na класiчнай ба
рацьбе сабрала шмат удзель
нiкау: IФК, Гомельскi i Грод
ненскi дзяржауныя унiверсi
тэты, РТI, Вiцебскi ветэры
нарны iнстытут i iншыя. Ка
манда нашага унiверсiтэта за

няла другое месца, уступiушы 
вышэйшую прыстуnку п'едэ
сталу гонару зборнай lнсты

тута фiзiчнай культуры. На 
трэцiм месцы - спартсмены 
Гродзенскага унiверсiтэта. 
У асабiстым nершынстве 

былi вызначаны тры nершыя 
месцы - ix занялi К. Маджы
дау, С . Дземяшкевiч, А . Плот
нiкау (юрфак); два другiя -
Ул. Кунцэвiч, К. Буднiк (геа 
фак) i два трэцiя - В . Мя
дзведскi (фiJ1фак) i В. Kap
noycкi (ФПМ). 

\__ В. РУДЗЯНКО'S'J 

•• 
лен 

,. -~ ... . _,· ЧАЛАВЕКА ·.· Вiдза-кафз «Гаудзамус» 

пад адхон 
..1апрашае nравесцi Дзень i~,я
нiннiка, пасвячэнне у студэн
ть\ i1нuыя урачыстасцi i про
ста адг1ачыць: nатанцаваць, 

11:11 .нщ..1е11ь цiкавую вiдэапра

грам) . сустрэцца з сябрамi 

за куб1,а м кавы. 

да 23.00 гадзiн. Кошт уваход
·нага бiлета - 1 рубель. lx 
можна набыць з 13 да 14 
гадзiн штодня у n. 302 галоу
нага корпуса унiверсiтэта або 
непасрэдна nры уваходзе у 
кафе. Прымаюцца таксама 
nаnярэднiя . i калектыуныя 
заяукi. 1 

Славутая Эйфелева вежа i 
та я. 11эуна, здзiвiлася б не
ут аi i щ1ваным «каnрызам » 
ш м,1 1 · 11акутных унiверсiтэцкiх 

будынкау. Утаймаваць або, 
лепш сказаць, адраманта

ваць ix сnрабавалi на nрацягу 
некалькiх год заnар. Юдалi у 
цесныя, nашарnаныя ауды
торыi, у брудныя, няутуль
ныя, негiгiенiчныя iнтэрнаты 

сотнi тысяч рублёу для аднау
лення, а становiшча не nаляп

шалася. Усе меры былi nа
добны да антыбiётыкау, якiя 
толькi часова знiмалi, пры
г лушвалi боль, заrаняючы 
хваробу углыб. Таму з кож
ным годам рос лiк аварый

ных вучэбных карnусоу i iн 
тэрнатау (зараз з nяцiдзе
сяцi унiверсiтэцкiх збудаван
няу больш nаловы nатра
буюць капiтальнага рамон
ту). 

Сnынiць разбурэнне сiламi 
сумяшчальнiкау, часовых 
сантэхнiкау, электрыкау, му
лярау, столярау, слесарау 
было марным намаrан нем. 
У гэты,r людзей nасля ix ас
ноунай работы на прадnрьг
емстве не зас.тавалася для 

nрацы ва у11iверсiтэц~ нi часу, 
нi ахвоты, нi сiлы, нi !"агчы
масцi давесцi да ладу саста
рэлыя пабудовы. Вырата

вальным кругам аказалася ... 
скарачэнне штатау адмiнi
страцыйна-гасnадарчай част
кi. Замест 760 чалавек riяnep 
nрацуе 53.5, i • як nрацуе ! 
Лiтар а л ь на н а вачах ажыл i 
iнтэр11 аты №№ 2, 3, .J, 6, 
пасту 1 10Rа н<1 б1,1ваюць новае 

аб.п iч•1 , 1 11у •1 э б ныя корпус ы . 

У ix з'явiлiся саnраудныя 
гасnадары ко~111лексныя 

брыгады . Кожная I акая бры-

гада мае ва ) 11i11~p,· i111tc свой 
аб 'е кт, адказвае за яrо заха
ва~, асць i неnарушнас11ь. Ня 

ма н а раканняу i на якасць ра-

Калектыу, якi вядзе музыч
ную праграму. - лаурэат rа
радскога конкурс} самадзеи

ных калектыuа5. 

Час работы 1,аф.:1 - з 19.30 

Рады вiтаць вас у нашым 
кафэ. Дарэчы, не забудзьцеся 
прыхаniць студэнцкi бiлет. 

бот, бо за брак даводзiцца ._ _________________________ __. 

nJ1ацiць з уJ1 асна й кiшэнi . .---------------------------• 
Узнiкла заt[iкауJ1енасць лю-
дзей хутчэй здаць аб 'ект 
у экс.nлуатацыю цалкам, таму 

што заробак у комплексных 
брыгадах атрымлiваюць na 
канчатковым вынiку працы . 

Здавалас.я, у рэшце рэшт вый
сце знойдзена, адраманта

ваtLь унiверсiтэцкiя nамяш 
каннi - справа часу i май
стэрства комплексных бры-
1 ад . Толькi. . . Не nаспеюць 
ра~1онт11iкi выйсцi за nарог 

адноуJtеных будь1нкау, як ад
туJ1ь чуецца жалобны звон 
nабiтага шкJ1а i трэск зла

манай мэбJ1i . 1 што с.амае 
дзiунае, вiнаватых амаJ1ь 
нiколi не бывае, усё на сум
лен11i яго Вялiкасцi Вы
nадку. За год вось так 
«выnадкова» разбiваецца ка
ля трох тысяч квадратных 

метрау аконнага шкла, за
траты на nашкоджаную мэб

лю СКJlадаюць 20 TЫCSl'I руб -
' лёу. А як вызначыць мараль·
ныя затраты рамонтнiкау? 5111ы 

ж, na сутнасцi , ..1аiiмаюц1Lа 

«сiзiфавай nраца й » . Зрэшты. 
ахвярамi свай.го свавольства 

становяцца i студэнты. Коль
кi скарг nacтynae на жыллё
выя нязручнасцi у сувязi з 
рамонтам у iнтэрнатах № 7, 
№ 5, дзе не так дауно «шчы
равалi» столяры, сантэхнiкi, 

муляры, ды i у вучэбных кор
пусах з «адrравiраванымi» 

стаJ1амi i «кульrавымi» крэс.
ламi займацца не вельмi 

зручна. Аднак, на жаль, ра~ 
зумеюць гэта студэнты тольк~ 

nасля таго, як уласнаручна 

прывядуць у неnрыгоднасць 

i сваё жыллё, i аудыторыi. 
Дауно вядома, што не там 

чыста, дзе мятуць, а там, дзе 

не брудзяць. Навес.цi nарадак 
у студэнцкiм доме, зрабiць 

я го утульным i nрыгожым 
- клоnат рамонтнiкау , астат
няе - справа сумлення i 
1, уJ1ьтуры студэнтау . 

У. ТАРАСЕ ВIЧ. 
прарэктар na А ГЧ. 

ФОТА f НУМАР 

Андрэй Мядзведзеу - сту
дэнт чацвёртага курса фiзiч 

нага факультэта. акрамя на

вуко11аii работы рэдагуе на

сценгазету кафедры. 

- Цi шмат нумароу вый

чытаюць. Каго не хвалюе, на
прыклад, nраблема размерка 

11а11ня гадзiн для выклада11ня 

спецкурсау ? 
- 1 што, ужо ёсць зрухi~ 
- Дабiлiся 11сраразмерка-

ваннs1. Хоць 1·эта i nалова 

ШJ1а? 

- Два. Рыхтуем 
- Крытэрыi ацэнкi 

сr1равы, але станоучы вын i к 
трэцi . дае. Работу будзем nрацяг
nрацы ваць. 

рэдактара? 

- Га.поунае, каб чыталi. 1 Фота С. ГРЫ Цд . 

iШ1@1• Otlil •iliVФ@J С 1 1 

Як студзнту стаць · iнтэлirентам? 
Заняткi nрацs1гваюцца. Вы 

клад•1ык гаворыць - студэнт 

f с.луха е. З вычайная сiтуацыя, 
iснуючая дзесяцiгоддзямi 

•практыка г,авучання, уцёкi , ад 

· f нецiкавых мераnрыемсfвау, 
" добраахвотна - прымусовых 

сходау, дзяжурствау, рамон
тау, ДНД. Усяго таго, што 
складае нашы леnшыя гады 

- гады с.тудэнцтва. 

Каго рыхтуюць ва унiвер 
сiтэце? Сnецыялiстау, май
строу сваёй справы. А як на
конт адукаваных людзей, iн 
тэлiгентау? 

Калi першае nаняцце вы
значаецца 11дназначна: спе

цыялiст - гэта чалавек, якi 
валодае комплексам неаб

ходных ведау, навыкау для 
выканання nэунай работы, то 

другое нызначьщь значна LLЯ

жэй . Давайце азiрнемся на

зад i усвядомiм, што вышэй
шая адукацыя, скажам, у 

Pacii XIX стагоддзя, стварыла 
клас iнтэлirенцыi. У слоунiку 
Ушакова «iнтэлiгент» тлума
чьщца як «разумны, культур 

ны , разумеючы, духоуны». 
Ui можам мы сказаць, nа
КJ1аушы руку на сэрца, што 
сённяшнi выпускнiк ваJ1одае 
yciмi гэтымi якасцямi? Бе
зумоуна, не. 

П е рабудова адукацыi жыц

цёва неабходна .. 1 узяцца за 
яе павiнны мы, студэнты. 
Першае - воJ1ьнае навед

ванне. Магу з уnэуненасцю 
сказаць, што да вольнаrа на

вед11ання лекцый мы не пад-

рыхтаваны, хоць аудыта рыs1 
вельмi чула рэагуе на 11к а с 11ь 
таго матэрыялу, якi ё ii r 1ра 

nануюць, i сnосаб яго 11 ы h J~а

дання . Але дзеля таго. каб 
вольна наведваць лекцыi, 

патрэбна дакладна разу
мець, што неабходна для бу

дучай npaфec.ii больш за усё. 
А хiба студэнты малодшых 
курсау могуць думаць гэтак 
дыферэнцыравана? Увёушы 
вольнае наведванне, мы нау
рад цi налiчым на nершых 
парах хаця б чвэрць студэн
тау . 

Другое. Як дабiцца ад сту
дэнтау жадання добра· ву
чыцца? Добра, калi nатрэб 
на стыnендыя . Тут ужо хо

чаш цi не, а зробiш усё 
магчы мае, каб тройку цi не-

залiк не паставiлi. Ну, а калi 
стыnендыя не патрэбна? Мо

жа, лепш было б тады ~весцi 
плату за пераздачу? Свое
асаблiвы гаспадарчы разлiк, 
nры якiм з-за боя.зi за свой 
i так худы' кашалёк, с.тудэнт 
мiжволi будзе брацца за 
розу!" . Варыянтау многа. 

Хачу напомнiць, што атры
маць адукацыю i стаць аду
каваным чалавекам - гэта 

зусiм розныя рэчы . 1 npa 
гэта забываць нельга. Адна 

з важнейшых заваёу сацыя 
лiзму - бясnлатная адука
цыя. Дык давайце ж выка
рыстоуваць яе, а не выязд
жаць на гэтым. 

Дзмiтрый ЮРЫЛА'S', · 
студэнт факультэта 

журналiстыкi . 

Не 
Мноriя знаёмыя дзесяц iкласнiкi мараць аб nас.туnленнi 

у Белдзяржунiверсiтэт iмя У. 1. Ленiна. Усюды гавораць: 

« Гэта самая nрэс.тыжная вышэйшая навучальная установа 
у рэсnублiцы». Слухаеш i, шчыра кажучы, маленькi кар'е
рыст, якi жыве, пэуна, у кожным з нас, nачынае nатраба
ваць задавальнення с.вайго сябелюбства. Чаму б не nаспра
баваць? Не толькi · дзеля nрэстыжу. Дзесяцiкласнiца На
талля Трыбiс сnадзяецца, што унiверсiтэт здзейсн iць яе 
мару - стаць выкладчыкам мовы i лiтаратуры. Люба 
Трафiмава лiчыць, што атрымае тут трывалыя веды na 
матэматы11ы. А Наталлю Мiхайлаву цiкавiць, як развiвалi
ся адносiны 11амiж народамi, непакоiць жаданне разгадаць, 
чаму краiна, народ якой nерамог, здаецца, усе злыя сiлы, 
аnынулася за крок да эканам iчнай катастрофы, а nрауда 
дoyri час была не у nашане. 

Я бачу ~ сябе студэнткай журфака. Як сустрэне ycix 
нас унiверс iтэт, залежыць ад nадрыхтоукi i здольнасцей 
кожнага. Мы хвалюемся : да nастуnлення засталося чатыры 

месяцы. 

Наталля IBAHEHKA, 
дзесяцiкласнiца СШ No 148 

r. Мiнска. 
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.· . ЕСЦЬ HABI НА!: · <: ., . 

Перwая 1 

Дзейнасць i барацьба палкаводца М. В. Фрунзе, жыццё сучаснай м1лщыi 
i крымiнальнаrа вышуку i, нарэшце, незаrойная рана нашай памяцi нашых 
сэрцау - Афrанiстан. Аб rэтым пiша свае кнiri Мiкалай lванавiч Чарriнец, ра
ботнiк Мiнiстэрства Унутраных Спрау, беларускi пiсьменнiк. Сустрэча з iм 
адбылася на юрыдычным факультэце. , 

. ДАI I НФАРМУЕ~~ 

1 Сцеражыся 
аjтамабiпяl бепаруска- 1 

польская 
НА ПР АЦЯГУ стагоддзяу Кракау быу адным з важнейшых 1 

цэнтрау славянскай навукi i культуры, якi гасцiнна прымау 
i выхадцау з суседняй Беларусi. З горадам шматлiкiх 
сусветна вядомых помнiкау даунiны звязаны iмёны Ф. Ска
рыны, С. Буднага, У. Сыракомлi, В. Каратынскага, М. Фе
дароускага, А. Кiркора . Менавiта тут упершыню пазнаёмiу-
ся з кнiгадрукаваннем Ф. Скарына, у кракаускай друкар-
нi пана Анчьща у 1В91 годзе выйшла славутая «Дудка 
беларуская» Ф. Багушэвiча... . 

На некалькi дзён у лютым Кракау стау месцам жыхар
ства цэлай групы беларускiх мрва- i лiтаратуразнауцау. 
Тут у Ягелонскiм унiверсiтэце прайшла першая навуко- 1 
вая сесiя . «Польска-беларускiя лiтаратурныя сувязi», ар
ганiзаваная I нстытутам польскай фiлалогii i Белдзяржунi
версiтэтам iмя У. 1. Ленiна. На працягу двух дзён было 
заслухана i абмеркавана 1 О дакладау, прысвечаных самым 
розным праблемам тыпалагiчнага даследавання лiтаратур 
i моу двух суседнiх славянскiх народау. · 
На першым пасяджэннi з дакладамi выступiлi загадчык 1 

кафедры беларускай лiтаратуры БДУ iмя У. 1. Ленiна 
прафесар А. А. Лойка {даклад на тэму «Ф. Скарына -
дзеяч Адраджэння»), доктар Ягелонскага унiверсiтэта 
М. Татара {«Чага чакае гiсторык польскай лiтаратуры ад 
гiсторыка беларускай лiтаратуры»), дацэнт БДУ У. Г. 
Кароткi («Рэлiгiйна-палемiчная лiтаратура на Беларусi 
у XVJ I ст.»). Першыя даклады настолькi захапiлi слухачоу, 

1 
што старшынi cecii з цяжкасцю удавалася вытрымлiваць 
устаноулены рэгламент для апанентау i жадаючых высту
пiць у спрэчках . З цiкавасцю былi успрыняты даклады 
i iншых удзельнiкау cecii. Ад БДУ iмя У. 1. Ленiна 
выступiлi : выкладчьща Л. А. Ламека («Пан Тадэвуш» 
А . Мiцкевiча - «Новая зямля» К. Мiцкевiча - Я. Коласа»), 
выкладчык В. К. Каратай («Сучасная фiласофская паэма 

у беларускай лiтаратуры»), дацэнт Л. К. Тарасюк 1 
( «Я. Купала - народны паэт Беларусi» ), прафесар Д-. Я. 
Бугаёу («Беларуская лiтаратура у кантэксце сталiнскiх 
рэпрэс:)й») i аутар гэтых радкоу - «Беларуска-польскiя 
моунь1я кант акты: здабыткi i перспектывы». Былi абмер
каваны таксама даклады дактароу Ягелонскага унiверсi

тэта К. Важнякоускага («Польскае лiтаратурнае асяроддзе 
у Савецкай Беларусi у 1919-1989 гг.»), А. Раманоускага 
(«Польскае нацыянальнае адраджэнне у Беларусi пасля 
1905 года»). 
Ход cecii падрабязна асвятляуся сродкамi друку, радыё 

i тэлебачання Кракава. Госцi з Беларусi усклалi кветкi 
на магiлу паэта Алеся Гаруна, пазнаёмiлiся са славутасця

мi старажытнай польскай сталiцы, яе ваколiцамi. На заключ
ным пасяджэннi вырашана наступную сесiю правесцi 

у кастрычнiку на фiлалагiчным факультэце нашага унi
версiтэта. 

М. ПРЫГОДЗIЧ, 
дацэнт кафедры беларускай 

мовы . 

Спынiце выбар на 
Некалькi дзён аддзяляюць нас ад нядзелi 26 сакавiка, калi адбудуцца 

выбары народных дэпутатау СССР. Напярэдаднi мы nanpaciлi заzадчыка 
арганiзацыйна-iнструктарскага аддзела гарвыканкома Я. Л. ЯНКОВJЧА 
расказаць аб парадку правядзення выбарау, растлумачыць сэнс новаувя
дзенняу. 

Аб ходзе падрыхтоукi да выбарау 
напiсана ужо шмат. Хацелася б атрымаць 
бол ьш падрабязную iнфармацыю аб пра

ц эсе галасавання , якi уключае шмат новых, 
часам нязвычных для нас момантау. 

- Перш за усё патрэбна мець на увазе, 
што уся адказнасць за арганiзацыю i пра
в ядзенне галасавання (у адпаведнасцi з 
Законам аб выбарах), забеспячэнне тайны 
волевыяулення, апавяшчэнне аб часе i мес
цы галасавання, складанне сп1сау выбар
шчыкау, абсталяванне памя.шканняу i пад
трыманне парадку у ix ускладзена на уча
стковыя выбарчыя кaмicii. Яны з ' яуляюцца 
гаспадарамi на выбарчых участках i ix па
трабаваннi павiнны выконваць як выбар
шчыкi, так i прадстаунiкi грамадскiх i дзяр
жауных органау. Нiхто не мае права умеш
вацца у ix работу. 
Адно з iстотных t!Ова_увядзенняу сё

летнiх выбарау - аптым1зацыя часу nа
чатку i заканчэння галасавання. Законам 
устаноулена, што галасаванне у дзень 

выбарау будзе праводзiцца з 7 да 20 га
дзiн. Зыходзячы са шматгадовай практыкi 
правядзення выбарау, пераканалiся, што 
большая колькасць галасуючых можа зра
бiць гэта у названы час. 

- У час выбарау у вышэйшы орган 
дзяржаунай улады упершыню у выбарчых 
бюлетэнях большасцi акруг мiнчане уба-

.............................. -~ 

чаць па два, а у некаторых па тры 
кандыдаты у дэпутаты ... · 

- Так, напрыклад, па Мiнскай-Ленiн

скай № 563 i Мiнскай - Савецкай № 566 
тэрытарыяльных акругах, а таксама па 

Мiнскай - Цэнтральнай нацыянальна-тэ

Р,Ытарыяльнай выбарчай акрузе № 68 
зарэгiстравана i У.несена у выбарчыя бю
летэнi па тры кандыдаты . У iншых акругах 
па два. 1 толькi у Мiнскай - Першамайскай 

нацыянальна -т-эрытарыяльнай выбарчай 
акрузе No 66 - адзiн кандыдат. 

Гэта ускладняе сiтуацыю, бо перавагу па
трэбна аддаць аднаму i<андыдату. Калi 
ж у бюлетэнi застанецца больш чалавек, 
ён лiчьщца несапраудным . Гэта значьщь, 
што выбаршчык, якi апусцiу у скрыню такi 
бюлетэнь, самаухiлiуся ад галасавання. 

- Яуrен Леанiдавiч, раскажыце, калi, 
ласка, больш падрабязна аб парадку пра
вядзення галасавання. 

- Ко>tt"ны выбаршчык, атрымаушы бю
летэнь, павiнен прайсцi у кабiну для тайна
га галасавання i запоунiць яга, дакладней, 
пакiнуць у iм толькi прозвiшча таго кан

дыдата, за якога ён галасуе,, а nрозвiшчы 
астатнiх выкраслiць. Што датычьщь про

зв i шчау грамадзян, дадаткова упiсаных у 
бюлетэнi, то галасы падлiчвацца не будуць. 
Таму такiм чынам уносiць свае прапановы 
~ яма сэнсу . Пры запауненнi бюлетэня у ка-
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Назвы кнir добра вя

домы чытачам : «Чацвёрты 
след» , «Фiнал Краба » , 

« Вам задание», «За секун
ду да стрэлу», «Тайна Чор
ных гор». 

Мiкалай lванавiч прай
шоу, не мiнаючы, усе, пры
ступкi службовай лесвiцы, 
пачынаючы з аператыуна
га работнiка крымiнальна
rа вышуку. Менавiта rэта 

работа дала пiсьменнiку 
баrаты жыццёвы матэ
рыял. Kнiri яrо прызнаны, 
чытач палюбiу ix. 

Волей лёсу Mixaiл lва
навiч апынууся у Афrа
нiстане, правёу на вайне 
тры цяжкiя гады. Першая 
яrо кнirа пра падзеi у кра
iне называлася «Тайна 
Чорных гор». У rэтыя 
часы пра Афrанiстан i па
хавальныя у нашых да
мах rаварылi напауrола

са. Час быу такi. Таму 
афiцыйны аловак цэнзара 
добра папрацавау на ста
ронках рукапiсу, каб зrла
дзiць выразы, прыбраць 
красамоуныя дэталi, да
бавiць ружоваrа колеру. 
Сёння афrанскiя радкi 
Мiкалая lванавiча поу
ныя балючай прауды. Усе 
праблемы, звязаныя з гэ
тай вайной, ён ведае. i 
лiчыць сваiм абавя зкам 
данесцi да людзей 11раупу, 
якую хавалi доугiя ,· ады. 

С . ГРЫЦ. 
Фота аутара. 

• 

1 АСАБЛJВА, кал i на iм нумарны 
знак, якi указвае на прыналежнасць 

1 
Белдзяржунiверсiтэту. Групу рызыкi 
складаюць 25 з 62 унiверсiтэцкiх 

аута':'абiл~у. Юраунiцтва аутагас~а
дарк1 не патчыла патрэбным г 1, 

даставiць гэты трансriарт для _ 
нiчнага агляду у ДА!. Вiдаць, няма 
цвёрдай упэуненасцi у спраунасцi 
аутамашын. Вась i iмчаць яны што-

1 
дзень у рознакаляровай плынi ау
тамабiляу, здольныя у любы момант 
выйсцi з пакорнасцi вадзiцелю i на-
тварыць бяды. · 
Не меншую трывогу выклiкаюць 

транспартныя сродкi iндывiдуаль

ных уладальнiкау, бо, як правiла, 

1 
i тут амаль усе аварыi на рахунку 
няспрауных машын i матацыклау. 
Сёлета ДА I вырашыла правесцi 
перыядычны тэхнiчны агляд асабi

стага транспарту жыхароу Маскоу

скага раёна з 29 сакавiка па 7 
красавiка. Для уладаль н iкау мата-

1 
цыклау i матаролер_а у намечаны 
больш познi тэрмiн - 19, . 21 i 22 
чэрвеня. 

Вадзiцелям неабходна мець пры 
сабе: 

- пашпарт; 

- тэхнiчны пашпарт на аутама-
· бiль (матацыкл, матаролер); 

- талон тэхнiчнага 
(для прычэпа); 

пашпарта 

- вад_зiцельскае пасведчанне 
медьщынскую даведку; 

- квiток аб уплаце падатку з 
уладальнiкау транспартных сродкау 
(калi транспартны сродак эксплу-

1 
атуецца па даверанасцi, квiток пра

.даст ау л яе цца на· iмя уладальнiка) . 
Зрэшты, не абавязкова прахо

дз iць тэхнiчны агляд у ДА! . Яго 
мо г уць правесцi i на станцыi тэхнiч 
нага абслугоування . У такiм разе 
у Дзяржаутаiнспекцыю прадастау-

1 
J 

ляюцца усе вышэйназваныя даку

менты, акрамя таго, даведка з 

СТ А, талон праверкi саставу адпра
цаваных газау i транспартны сродак. 
У выпадку немагчымасцi прайсцi'

тэхнiчны агляд, у ДА! неабход~;J 
прадаставiць тэхнiчны пашпарт i кв· 
ток аб уплаце налога з уладальнiка" -
транспартнага сродку для рэгiстра

цыi . 

У. КРУМКАЧ, 
старшы дзяржаутаiнспектар 

Маскоускага РАУС г . Мiнска. 

дастоинь1х 
гонару сумлення кожнага грамадзянiна 

- выкар~1ста н не свайго канстытуцыйнага 

права пры йсц, н а выбарчы участак i удзель
нiчаць у выбарах народных дэпутатау 
СССР. . 

бiне для тайнага галасавання забаронена 
прысутнасць пабочных людзей. Аднак, у 
тым выпадку, калi выбаршчык не можа сам 
запоунiць бюлетэнь, ён мае права запра
сiць у кабiну iншую асобу, акрамя члена 
выбарчай кaмicii. 
Пытанне «Чыё прозвiшча пакiнуць у 

выбарчым . бюлетэнi?» - галоунае пытан
не выбарау. 1 кожнаму выбаршчыку ·неаб
ходна загадзя ведаць, хто балацiруецца 
кандыдатамi у народныя дэпутаты СССР 

па акрузе, высветлiць ix праграмы i даклад
на вызначыць, каму аддаваць перавагу. 

1 усё гэта патрэбна зрабiць напярэдаднi, та
м у што агiтацыя у дзень выбарау забара
няецца. 

- Цi маю права я прыйсцi i прагала
саваць, напрыклад, за iншаrа чалавека? 

- Як паказвае практыка правядзення 
выбарау, нярэдка здараецца, што на вы
барчы участак прыходзяць «дэлегаты» 
са стосам пашпартоу сваiх родных, а ча

сам i суседзяу або сяброу, каб прагала
саваць за ix. Хацелася б звярнуць увагу 
выбаршчыкау на т.ое, што гэта грубае 
парушэнне Закона аб выбарах народных 
дэпутатау, i члены выбарча,:;, кaмicii не 

павiнны выда~аць бюлетэнi так iм «дэлега-
там». 

- д калi в.:.барШ!IЫК па ·уважлiвай пры
чынс. напрыклад, па стану здароуя, не 
з м ожа прыйсцi на rаласаванне? 

Тады участковая камiсiя па яго просьбе 
можа даручьщь сваiм членам арганiзаваць 

г а ласаванне непасрэдна на месцы яго 

знаходжання. Аднак, паутараю, гэта па
вiнна бьщь рэдкiм выключэннем. Справа 

- Часам здараюцца выпадl(i, калi вы
баршчык, атрымаушы бюлетэнь, не гала-_ 
суе, а спрабуе забраць яго з сабой. 

- Усе мы павiнны ведаць, што члены 
участковай выбарчай кaмicii нясуць адказ
насць за захаванасць усёй дакументацыi, 

у тым лiку i бюлетэней, на выбарчым участ~ 
ку, таму яны маюць права патрабаваць, 
каб бюлетэнь вярнулi. 

- Для ажыццяуленн11 rрамадскаrа 
кантролю i галоснасцi у час падлiку rала
соу i на пасяджэннi кaмicii моrуць пры
сутнiчаць прадстаунiкi працоуных калек
ты вау, rрамадскiх арганiзацый, сходау 
выбаршчыкау, давераныя асобы , а так
сама прадстаунiкi друку, радыё i тэле
бачання ... 

- Але паунамоцтвы такiх прадстаунi
коу абавязкова павiнны бьщь пацверджа
ны адпаведным дакументам, аб чым не

абходна загадзя папярэдзiць выбарчую 
камiсiю . Прысутнасць ix пры падлiку гала
соу i на пасяджэннi кaмicii не дае права 
аказваць нацiск на членау кaмicii цi 

умешвацца у яе работу i рашэннi. Ка11т
роль за работай участковых камiсiй ажьщ
цяуляе адпаведная акруговая камiсiя, та
му пры неабходнасцi выбарщчыкi могуць r 
звярнуцца з заявай туды . n 

1 яшчэ хачу дадаць. Лаведамленнi аб 
вын i ках в ыбарау па акругах будуць 
надрукаваны , я к устаноулена цэнтральнай 
выбарча й кам i сiяй, не пазней 28 сакавiка 
1989 года. 
Спадзяёмся, што вы, прыйшоушы на 

выбарчыя участкi, выбераце народнымi дэ
путатамi СССР самых дастойных канды
дата.у. 

Запiсала 
3. АЛЯШКЕВIЧ. 
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Усхваляваная мацi няпэуную iдэю Кэна аб 
падарожжы у Савецкi Саюз успрыняла без 
захаплення. 1 хоць не дакладна уяуляла са
бе, як выглядаюць «гэтыя рускiя», у адно
сiнах да свайго сына чакала ад ix самага 

непрадбачанага . 

Адна знаёмая Дэвiда амаль што палiчыла 
яго за вар'ята. Што там можна убачыць? 
Рускiя многа гавораць аб перабудове, толькi 
усё гзта (яна пераканана) - бал-бат-ня. 

Толькi «Гонтлiт», на чыiх старонках не раз 

змяшчалiся рэпартажы з Нiкарагуа, Ганду
раса, Амерыкi, i на гэты раз не спяшалася пя
рэчыць. Без сенсацыйных матэрыялау яна 
страцiла б статус лепшай у Калгары (па даным 
Кэна), а, магчыма, i ва усёй Канад·зе (па па
прауцы Дэвiда). Куды толькi падзенуцца тыя 
12 тысяч студэнтау унiверсiтэта г. Калгары, 

стаюцца пераважна у час з'яулення ' на старон: 
ках замежных выданняу? 

Заплюшчаным вачам нiколi не адлюстра

ваць рэальную рэчаiснасць. Адкрыццё адбу
дзецца адразу ж пасля абуджэння. 
Недавер мацi да рускiх Кэн не падзяляе. 

Хоць i яго нямала здзiуляе, што маладыя 
людзi у Савецкiм Саюзе вельмi паходзяць 

на канадскiх : у многiх выпадках дзейнiчаюць 
падобна, непакояцца аб адным i тым жа, 
нават словы для выказвання сваiх адносi1с1 да 

той цi iншай справы выкарыстоуваiоць эквi

валентныя. 

1 

вопыту, на думку Кэна, пераважвае усё. Дэвiд 

такое перакананне шчыра падтрымлiвае -
спадзяецца пасля «Гонтлiта» стаць пастаянным 

аутарам газеты «Нью-Йорк Тайме». 
Якiя з нашых студэнцкiх спрау могуць быць 

для ix таямнiцай? Наведваем лекцыi, прасе
джваем у чытальнях, нiколi не адмауляемся ад 
кавы за столiкам кафэ . Усё аднолькавае i 
вядомае? Амаль ... 

У Калгары нi легкадумная студэнтка, нi 

шаноуны прафесар не адказалi б вам на пы
танне: «Што такое прахадны бал?» 

Кэи Дзвiд, • 
1 • 

ЯКIЯ 

- Дык вы, браточкi, можаце лi':lыць сябе 
шчаслiучыкамi, бо апынулiся тут! - усклiк
нуу, не стрымаушыся, Дэвiд, калi, нарэшце, 
разблытау усе складанасцi конкурснай сiстэ
мы адбору. Ва унiверсiтэце Калгары конкур
сау не бывае. Маеце 486 доларау? Вам забяс
печаны семестр вучобы на большасцi факуль
тэтау . На iнжынерным факультэце кошт гада
вога курса дасягае сумы у 608 доларау, а на 
медыцынскiм - 1000. Калi ёсць фiнансавыя 
цяжкасцi, дастаткова толькi звярнуцца з 
просьбай аб пазьщы i заявiць аб сваiх прымна
жэннях, укладах i прадугледжваемым бю
джэце на наступны акадэмiчны год. Выплата 
- праз 6 месяцау пасля заканчэння вучобы. 
Але свае складанасцi мае i гэта сiстэма. Ва 
унiверсiтэце не хапае месца для правядзення 
лекцый i заняткау: у лекцыйнай зале, раз

лiчанай на 350 месцау, студэнты вымушаны 
сядзець у праходах, а групы старшакурс

нiкау раздутыя у два-тры разы. Колькасць 
студэнтау давялося абмяжоуваць. Сотням з 

ix адмоулена у прыёме. 

. адкрывапi_ для сябе с:с:скрь1тных>> 
• 

руск1х 

якiя ашчаджаюць на выданне сваёй газеты 

па тры долары у месяц. Наурад цi заста

нецц~ ранейшым i працэнт яе распаусюджан
н я (чвэрць ад тыражу) за межамi унiвер

с iтэцка га гарадка. 

Як руплiвыя гаспадарь'i, сарэдактары Кэн 
Шмальц i Дэвiд Газард непакояцца, каб попыт 
на 'газету нiколi 1-J'e знiжауся . Аднак у Савецкi 
Саюз яны прыехалi не толькi на «лоулю» сен

сацыi. 

Чалавек, якi вымушаны жыць з заплюшча
нымi вачыма, прыслухоуваецца удвая уваж
л iвей. Абвостраны слых Кэна i Дэвiда яшчэ 
задоуга да паездкi iмкнууся увабраць у сябе 
увесь асцярожны ·струменьчык iнфармацыi з 
невядомага свету. 

«Джынсы каштуюць у ix шалёныя грошы». 
Жарт цi безумоуная хлусня заходняй прэсы? 
Паведамленнi агенцтвау аб галоснасцi, пера
будове, · дэмакратызацыi грамадства. А што, 
калi гэта толькi маска, якой рускiя кары-

! 

Прагрзсiунае 
u 

вырашзнне пытанняу 

Жыццё у Савецкiм Саюзе, канешне, поунасцю 
адрознiваецца ад · штодзённых спрау жыхароу Пау

ночнай дмерыкi. 3 шэрагам асаблiвасцей сутыкнулi
ся мы, як толькi сышлi па трапу самалёта у Маскве . 

Першая з ix - невялiкi (у . параунаннi з iншымi 
галiнамi эканомiкi) працэнт працуючых у сферы па
слуг. Гэта добра адлюстроувалi чэргi у магазiнах i 
невялiкая колькасць рэстаранау, якiя б прагнулi гас
цiнна расчынiць перад намi дзверы. 

3 другога боку (i апошнiм часам менавiта ён раз-
1 9iваецца больш), жыццё у Савецкiм Са1<:1зе мае ня-

' ала пазiтыуных аспектау. Кожны тут можа пры-
1·.1 аць удзел у палiтычным лёсе краiны. Мне у час на
шага наведвання Мiнск здавауся горадам, якi за
хлiснуЛ'а хваля палiтычнай дыскусii. Дыскусii у ауды
торыях, студэнцкiх клубах, дыскатэках, кафэ, на 
стадыёне. Такiм чынам, у нас была не адна маг
чымасць упэунiцца у тым, як прагрэсiуна выраша
юцца палiтычныя пытаннi у Савецкiм Саюзе . 

Вельмi цяжка парауноуваць гэтую хвалю з апа
тыяй, характэрнай для насельнiцтва Канады, якое 
складана скалануць. 

ДЭВIД ГАЗАРД, 
сарэдактар газеты « Гонтл iт» (Канада). 

Год 1989 дазволiу мне 
выпрацаваць уласны 

погляд на гiсторыю СССР, 
лёс i магчымасць поспеху 
перабудовы . 
Як маладому чалаве

ку i канадскаму студэн

ту мне важна было уба
чыць беларускiх студэн
тау - людзей, якiя адыг

рываюць вялiкую ролю у 
тым, што можна назваць 

адной з найбольш знамя
нальных падзей свету дру

гой паловы дваццатага 

стагоддзя . 

Як чалавек з Захаду я 
цiкавiуся: якi ж сапрауд~ 
ны, не газетны, поспех 

Кэн прызнаецца: не чакау i таго, што (ну, 
зусiм, як канадскiя дзецi) смешна i нязграб
на, пэцкаючы ружовую сукеначку, нiколькi 

не саромеючыся чужога дзядзi, здзiуляю
чыся хiба толькi незразумелай гаворцы, будзе 
есцi падораную шакаладку Марынка Шум

екая - наша выпадковая спадарожнiца у час 
экскурсii у Брэсцкую крэпасць. 

Пь1танне «А чым мы, студэнты, адрознi
ваемся i чым падобньlя на савецкiх?» журна

лiсты Шмальц i Газард дасканала вывучалi на 
працягу усяго тыдня. Заканамернае яно не 
толькi таму, што Дэвiд - студэнт унiвер

сiтэта г. Калгары пятага года навучання па 
спецыяльнасцi англiйская мова i лiтаратура, 
а Кэн - другога. Аб гэтым абавязкова запы
таецца чытач «Гонтлiта» - на год сарэдакта

рам давялося пакiнуць вучобу. Добра гэта цi 
дрэнна? Грошы невялiкiя - 800 доларау у 

месяц. Гэта мiнус. Магчымасць назапашвання 

Канадскiя студэнты самi выбiраюць сабе 
курс лекцый, выкладчыка, якi ix чытае. 

- Не па прынцыпу: хачу-не хачу, а па 
ступенi неабходнасцi курса у далейшым жыц
цi. Можна авалодаць адной спецыяльнасцю, 
што зусiм нескладана, калi зацiкаулены i сту
дэнт, i выкладчык, а потым працягваць вучо
бу па другой. Былi б толькi грошы,- паве
дамiу нам Дэвiд. А Кэн растлумачыу, што у 
любым выпадку трэба разлiчваць свае сiлы. 3 
iм не раз здаралася такое: патрэбныя яму лек
цыi маглi апынуцца па раскладу адна за ад

ной на увесь дзень. Гэта, .сапрауды, не вельмi 

прыемна, калi вучышся па шаснаццаць гадзiн 
у суткi. , 

Многiя праблемы вучобы, быту, арганiза
цыi адпачынку i аховы правоу студэнтау вы
рашае Студэнцкi савет, якi фiн'ансуецца за 
кошт добраахвотных ахвяраванняу студ;энтау 
i уласнага бiзнесу: барау, кафэ, кафетэрыяу 
у студэнцкiм гарадку i за яго межамi. Б'ез 
удзелу СJудэнцкага савета не могуць раз
глядацца пытаннi павышэння платы за наву

чанне . Яго рашэннi не адменiць нi Вучо,-,ы са

вет, нi Сенат, у якi уваходзяць звычайна са
мыя вядучыя выкладчыкi. 

Аб усiм гэтым даведалiся тыя, хто прымау 
удзел у сустрэчах з Дэвiдам Газардам i Кэнам 
Шмальца_м у рэдакцыi «Беларускага унiвер
сiтэта», на бiялагiчным факультэце, у клубе 
«Палiтыкус», iнтэрнаце № 6. А госцi? Яны так
сама не з сарамлiвых. 1 пыталiся не толькi пра 
лекцыi: «Цi можаце вы гаварыць услых тое, 

што думаеце? Як праходзяць дыскусii аб 
перабудове? Якога плана сацыяльныя гаран
тыi прапаноувае моладзi камсамол?» 

- Мы не разлiчвал i';' што будуць такiя 
адкрытыя i шчырыя гутарк ,,- прызнаюцца 

петым Кэн i Дэвiд.- Нам здаецца, што гэта 
таксама адзiн з паказчыкау, як хутка iдзе 
у вас перабудова. 

- Аб чым шкадуеце, адлятаючы дадому? 
- Аб тым, што не валодаем рускай мовай. 

Не змаглi наведаць лекцыi i параун аць якасць 
вышэйшай адукацыi у Савецк 1 м С аюзе i Ка
надзе,- сказау Дэвiд. 

- Мне вельмi спадабалася руская мова . 
Абавязкова буду яе вучыць ,- паабяцау Кэн. 
Першы я урокi ён засвоiу добра. Развiтвалi

ся мы па-беларуску: «Да пабачэння!» 
. М. ПЯТРОВд.. 

Дзбаты на ... дыскатзцы 
перабудовы? 

Адзiн украiнскi рабочы, 
якога я сустрэу тут, ба
чыць яго у тым; каб па
мылкi мiнулага нiколi не 

паутарылiся. 
Адкрытасць студэнтау 

у rутарках аб перабудове 
i сваiм месцы у ёй здзiвi
ла мяне не менш, чым тое, 

што у Канадзе студэнты 

дауно успрымаюць як 

звыклы падарунак правы, 

якiя беларускiя . студэнты 
толькi пачынаюць рэалi
зоуваць. 
Многае з таго, чым 

зараз карыстаемся мы, 

было дасягнута нашы
мi папярэднiкамi. Таму 
я лiчу, не без падстау, 
што вын1к1 сённяшняй 

дзейнасцi студэнтау БДУ 
адчуюць тыя, хто пр1;,1й-

дзе пасля. 

Я быу уражаны, калi 
зразумеу, што палiтычныя 

дэбаты у вас часам пра
ходзяць нават у .такiм мес

цы, як дыскатэка. 

Студэнт Кэн Шмальц 
сказау бы: я быу узбуджа
ны i зацiкаулены тым, што 
убачыу у Беларускiм унi
версiтэце. Але журналiст 
Кэн Шмальц больш насця
рожаны. Ен зауважае, што 

рэальна становiшча канад

скiх студэнтау мае адроз
неннi · у лепшы бок. 
Аб вашых · справах, 

праблемах i ix вырашэн
нях я паспрабую раска
заць у сябе на радзiме. 
Вы, магчыма, нават не 
уяуляеце, якая колькасць 

людзей iмкнецца даве

дацца прауду пра тое, 

што адбываецца у амаль 
невядомай там Беларусi 
i ва усiм вялiкiм Савецкiм 
Саюзе. 

КЭН ШМАЛЬU, 
сарэдактар газеты 

« Гонтлiт». 



МАСТАЦКА.Я ГАС 
АД ПЕРШАй АСОБЫ 

Сцiппае · абаянне нeirpaвora • 
KIHO 

У той дзень, 25 студзеня 
1989 r.ода , Ленiнград выгля
дау звычайна. Здавалася . 
nрахожыя не зауважал i 
рэклам ных надniсау: « Па
слан не да чалавека». 1 Мiж
народны кiнафестываль не

iгравога к i но». Але нас, чле
нау кiнаклубау розных гара
доу краiн ы, rэта nадзея заха
niла адразу. Мы глядзелi 
конкурсныя i nазаконкурс
ныя фiльмы у кiнатэатры 
«Масква» - тут быу арга
н iзаваны асобны nаказ . У нас 
нават было уласнае журы. 
За сем фестывал ьных дзён 

самымi уnартымi членамi 
к iнаклубау было riрагледжа
на каля 60 фiльмау. Адбы
лося 14 сустрэч з nрадстау
нiкам i к i нематаграфiй розных 

краiн , з вядомымi к iнада
кументалiстамi Леа Гурвi
цам (ЗША), Эрвiнам Ляй
зерам (Швейцарыя) , Аляк
санJц1ам Сакуравым (СССР). 
Пачалося усё з фiльма 

Кр1,1са Маркера «Чырвонае 
11 а кстра » ( Францыя) . Гэта 
вялiкi збор кiнадакументау, 
якiя у недалёкiм мiнулым 
забаранiлi б дэманстраваць: 
матэрыялы нра драматыч

ныя nадзеi у Чылi i Чэха -

СУСТРЭЧА СА СТАРОЙ ЗНАЕМАй 

сла11акii, пра эпоху Мао i рэ
валюцыю на Кубе. 
Фестывальны марафон 

1 олькi пачынауся. Наперадзt> 
яшчэ было некалькi сустрэч 
са стужкамi, якiя адкрылi 

нам свет такiх вял iкiх дзея 
чоу мастацтва, як Марк 
Шагал (фiльм канадскага 
рэжысёра Гары Рацке «Ша
гал»), савецкi рэжысёр Дзi
нара Асанава (работа ленiн 
градскага кiнадакумента

лiста В iктара Цiтова «Дзi

нара» ), а яшчэ - Ван Гог, 
Фернанда Бутэра, Разенк
вiст . 

Успамiнаючы фестываль, 

нельга не адзначыць, што 

яго адметнай рысай быу сум 
- ён прысутнiчау у многiх 
стужках. Напрыклад, у iталь

янскiм фiльме рэжысёра Ры
чы Лукi «Ад пауночнага по- . 
люса да экватара», дзе ёсць 
шмат старых кiнакадрау, 
сведак першых крокау кiна
мастацтва, што патроху гу

бляюцца у патоку iнфарма
цыi i якаснай nлёнкi. 
Поуная nроцiлегласць 

гэтай стужкi nампезны 

фiльм, нават кiнасiмфонiя 

« Чары жыцця» (ЗША, рэж . 
Готфры Рэджыё). Тут ёсць 

тэхнiчная вышыня, але не 

xanae чалавечнасцi, шчы

рас11i. 

Ф i . 11,м заходнегерм анскiх 
р,,1,1,1сёрау Т. Бергмана 
М. Попа «Пацёмкiнскi го

рад» - гэта iнтэлектуаль-

11ы , драматычны расказ аб 
трагедыi нашага стагоддзя

адзiноце, непрыкаянасцi лю
дзей . 

Фестываль nадарыу · нам 
яшчэ шмат заnамiнальных 

сустрэч з дакументальным 

кiно. Але, на жаль, нашаму, 
кiнаклубаускаму, журы давя
лося падводзiць вынiкi у 
вялiкай сnешцы . Таму не усе 
былi зrодны з nрысуджэннем 

наша~ а уласнага галоунага 
nрыза фiJ1ь~1у «Чары жыцця». 

Ды i сама 111,1рымонiя узнаrа
роджан11я r,раходзiла пры 

11ayr1~uuii зале i таксама у 
с11сн11цы. Другое iwecцa мы 
аддалi фiльму рэжысёра з 
Pыri lварса Селецкiса «Ву
лiца Паnярэчная». 
А на настуnны дзень усё 

зноу было nа-р;~нейшаму: 
раn11ам знiклi фестывальныя 

афiшы i плакаты, быццам i 
не было свята. Але так многа 
naкiнyJ1a яно у нашых сэр-

цах.. . 1. CYKMAHAf. 

Як справь~, 
• 

пан1 Монiка? 
Вы, безумоуна, добра памятаеце вельмi nаnулярную некалi тэлеnера

дачу « Кабачок « 13 крэслау». Адзiн старанны аматар дакладных 

J1i ч бау nравёу жартоуную статыстыку . Ен nадлiчыу, што за 15 год 
i сн а11а ння nерадачы на экране было кы пiта 16789 кубачкау кавы, 
выка нана 6 728 nесень i выказана 2 727 жартау (два з ix - удалыя ). 
Кабачок ужо дауно закрыуся, але мноr iм цiкава было б даведацца, як 
скл ауся далейшы лёс яго былых накедвальнiкау. У naнi Монiкi, наnрык
лад. 

- Справы мае, слава богу , 
i дуць нядрэнна ,- гаворыць 

яна.- Дзякуй добрым людзям 
- яшчэ памятаюць, пазнаюць 

у магазiне , у iншых грамад
скiх месцах . Часа~ гэта вельмi 
стамляе, хочацца пабыць не
прыкметнай, звычайнай жан
чынай . Асабл i ва у транспарце 
цяжка . Тут ты на в iду , i пакуль 
даедзеш да свайго прыпынку , 

пасажыр, што пакутуе ад ну

доп,1, паспее цябе пазнаць. 
Таму аднойчы я вырашыла : у 
грамадск i транспарт больш 
н i нагой! 1 

- Як жа вы без яго абыходзi
цеся? 

- Вельмi проста. Я сама села 

за «баранку» - у мяне з ' явi уся 
уласны аутамабiль.. Мабьщь, 
мне нiколi не зразумець, чаму 

ён едзе, чаму колы круцяцца, 

але нешта я усё ж магу . Вы 
памятаеце фiльм «Сцеражыся 
аутамабiля» , дзе я выконвала 
ролю вадзiцеля тралейбуса? 
Перад тым, як здымацца у 
гэтым фiльме, я прайшла курс 

навучання у ауташколе . Там я 
езджу па горадзе , а гэта , сам i 
разумееце, не жартачкi. 

- Як вы ставiцеся да эман

сiпацыi жанчын у тым сэнсе, што 

янь1 дауно авалода11 i прафес i я
мi, якiя раней лiчылiся прыв i ле

ямi мужчын? 
- Я не л i чу прафес i ю вадзi

целя «прывiлеяй» мужчын , як вы

выказалiся . А вось кал i б а ч ыш 
на вулiцы жанчыну-будаун i ка, 
якая цягае камянi , жанчын у 

гэтых аранжавых жылетах ... 
Краiна не павiнАа такое дапус

каць. 

Што вы больш за . усё 

цэнiце у жанчыне? 
- Жаноцкасць . .. у спалучэннi 

з мужчынскiм розумам . 

- А у мужчыне? 
- Добрыя адносiны да жан-

чыны . Думаю, гэтымi аднос i
нам i вызначаецца i узровень я.го 

культуры , i выхаванас ць, i усё 
астатняе. 

- Як вы праводзiце сво й 
воль ~ы час? Вам да спадобы 
быць гаспадыняи? 

- Шчыра вам прызнаюс я, 

к·у ~н я не самы любiмы мой за
н ятак . Але проста пабыць дома 
вельмi люблю. Нiкуды не спя
шацца , не апранацца, не пры

чосвацца, не грымiравацца. До
ма я адпачываю. Люблю пачы
таць кнi гу, паглядзець тэлев i
зар, запрасiць каго-небудзь 
у госцi. 

- У вас ёсць доб'рыя сябры? 
- Шмат сяброу . Па суседст-

ву, н апрыклад, жыве журнал iст
ка Лара Аграноуская, паэт 
Саша Межырау. Есць нават сво
еасаблiвы калега па сатырыч-

Цана 2 кап. 

н аму жанру - пi сьменнiк Аляк

сандр Курляндскi . 
- Магчыма, ён i пiша для 

вас п а-суседску? 
- Усе гэтыя мужчыны-саты

рыкi вельмi абдзяляюць прыго-

жую палову чалавецтва. Яны пi
шуць выключна для мужчын. 

Дастаткова iм сесцi Г)i саць 
жаночы маналог, i натхнення як 
не было. Я нават неяк Mixaiлa 
Жванецкага прасiла : напiшы 
хоць ты што-небудзь для мяне. 
Але ён толькi рукамi разво

дзiць: не атрымлiваецца. 
- - Вы некалькi разоу былi у 

Мiнску . Цi падабаецца вам 
беларуская сталiца? 

- Вельмi падабаецца. 1 на
ват у апо шнi мой прыезд, калi 
надвор'е было невыноснае , з 
ветрам мокрым снегам, я 

атрымала вялiкае задавальнен

не ад сустрэчы з гэтым гора-

дам. Размову прав!у 

1. ГУКОS'СКI, 
студэнт фнкультэта 

журналiстыкi . 
Фота аутара. 

На здымку: Заслужаны ' ар
тыст РСФСР Барыс Рунге i 
Народная артыстка РСФСР, ла
урэат Дзяржаунай nрэм11 
РСФСР Вольrа Аросева. 

IНА.Я 
МУЛЬТЫПЛIКАЦЫЯ - ДЗl°S'НЫ СВЕТ! 

Свавольнiку i J11001м11у дзятвы Miкi Маусу сnоунiлася ... 60 
гадоу. Але ён r1a-paнriiшaмy юны, любiмы, жыццярадасны . Усё 
яго жыццё - поспех . тр1,1умф, nакланенне. Магчыма, таму, што 
яr· о стваральнiку Ущ• 1у Дзiснею на шляху да нараджэння 

Mihi давялося адч)ЦI, i хвалюючае пачуццё ажыццяулення 
задуманага, i горыч расчаравання ... 

• 1 11ro 
герой 

У ВОСЕМ rадоу Уает зарабiу Мiн1 i с ябры: качаня Донал ьд 
першую у сваiм жьщцi нiкеле- Дак, сабакi Плуто i Гуфi , кот 
вую манетку, намал.яваушы лю- Вiллi i iнш. Але Miкi Маус першы 
бiмага жарабца вясковаrа ура- адлюстравау найбольш поуна 
ча. Ен вучыуся маляванню у мастацкую манеру У. Дэ iснея. 
школе, розных прыватных уста- Гэта хутчэй была «iмправ iзацы я» 
новах, якiя насiлi гучныя назвы: мастака на тэмы «мышынага 

Мастацкi iнстытут, Акадэмiя пры- аблiчча », смешнае, эксцэнтрыч
rожьJх мастацтвау . .. нае пераувасабленне (велi зар-

Уает Дзiсней спрабавау пра- ныя башмакi - цi не · з клау1;1а
цаваць карыкатурыстам у газе- ды?). 
це, мастаком рэкламы ... Але свет Miкi Маус адразу i безаrа
пасля Першай сусветнай вайны ворачна заваявау любоу гледа
перажь'1 вау цяжкiя часы экана- чоу ycix пакаленн яу. На конкур

мiчнаrа крызiсу . Мастакi, якiя сах кiназора" ён займау адно 
малявалi забауныя сюжэты, не з першых месц сярод жывых , 
зельмi патрэбны былi дзяльцам. артыстау . Цацкi, жэто ны, шпiль
Тыя жадалi «рабiць rрошы»... кi, упрыrожваннi, кнiжкi, малюн-

Аднойчы Дз iсней убачыу у кi, эмблемы, рэ к л ама - в i -
газеце аб'яву аб адкрьщцi у Кан- дарыс Miкi можна было сустрэць 
зас C i цi фiрмы кiнарэкламы. амаль усюды. Гэта - любiмы 
Яму захацелася ствараць карот- герой людзей yc ix узростау, 

каметражныя фiльмы. Уает вы- ycix нацыянальнасцей, ycix са
прошвае дадому мультыплiка- слоуяу. Ен крочыць праз мора i 
цыйны апарат i начамi, у rаражы rранiцы. У 1935 rодзе на Ма
стварае свой першы фiльм скоускiм кiнафестывалi «Мi к i
«Смехаграма» - сам i мастак, дырыжор» i яшчэ дзве стужкi 
i сцэнарыст. Паглядзеушы яго, Дзiснея атрымал i трэцюю прэ
упрауляючы дау заказы на яшчэ мiю пасля такiх карцiн , як «Ча
некалькi кароткаметражак. паеу» братоу Васiльевых, «Юнац
Справы пайшлi так добра, што тва Макс iма» Г. Козiнцава i Л.'>
Уает праз некаторы час выра- Трауберга, «Апошнi мiльярдэр» 
шыу адасобiцца ад «Кiнарэкла- Рэнэ Клера . 
мы Канзас-Сiцi». Так яшчэ ня- У гады Друго й сусветн ай 
даунi хлопчык стау прэзiдэнтам вайны Miкi Маус, як i мног i я 

уласнай фiрмы «Смехаrрамкар- iншыя персанажы дзiснееускiх 
парэйшн», якая мела сваiх прад- фiльмау, змагауся з фашыста
стаунiкоу у Нью-Йорку. Аднак мi: ён - галоуны герой шмат
малады Уает Дзiсней быу не лiкiх рэкламных фiльмау на 
зус iм вязучым бiзнесменам: у карысць ахв яраванняу на в аен-
1923 годзе ён зноу аказауся ныя патрэбы. Ен жа, намал я
практычна без сродкау для iсна- ваны «на шчасце» на танках 
еання. i браневiках, дапамаrае вызва-

Га_лiвуд у той час ужо ·паспеу ляць гарады Еуропы . 

стаць казачным краем, дзе Сён ня Miкi Мауса можна су
спаунялiс я самыя неверагодныя стрэць ля уваходу у дзiуную 
жаданнi. Дваццацiтрохгадовы кра,ну Дзiснейлэнд, створаную 
Дзiсней вырашыу, шtо iменна Уаетам· Дзiснеем для дзяцей. 
тут, у Галiвудзе, ён павiнен ства- Бясспрэчна, гэта самы папуляр
рыць свой Лёс. Ен прывёз у гэты ны персанаж мультфiльмау вя - , 
кiнаrорад свой новы фiльм - лiка га казачнiка ХХ стагоддз я . 
«Алi_с~ у маляванай краiне » Таму ён стау эмблемай фесты-
i дау у газетах шмат аб'яу- валя фiльмау Дзiснея, якi пра
прапаноу прадаць кiнастужку . · ходзiу у нашай краi не у верас-

Забауная дзяучынка спада- нi-кастры';'нiку мiнулага года . 
балася i дзецям, i ix бацькам, але Так,я ж фестывалi прайшл i 
змагла пратрымацца на узроу- i у iншых краiнах, i усюды Miкi 
нi кiназоркi усяго тры гады . Хут- Мауса i яго сяброу сустракалi 
ка яе месца заняу трус з доугiмi цёплымi усмешкамi тысячы дзя

вушамi i нагамi i хвосцiкам у цей i дарослыя. 
выглядзе гладкай шышкi . lмя У чым жа сакрэт папулярнас цi 
яму далi Освальд . Miкi i iншых герояу Уаета Д зiс-

Вушасты трус прынёс Уаету нея? Захоуваючы аблiчча, па
Дзiснею першы сапраудны по- водзiны жывёл, яны жывуць 

спех. 1 велiзарныя прыбыткi фiр- як людзi. Падзеi , маты вы i iн

ме. Яны былi такiя вялiкiя , што тарэсы ix экраннага быту - ко
неабходнасць у паслугах Дзiснея п,я быцця нашага, чалавечага, 

проста адпала i яго ... звольнiлi. з yc iмi слабасцямi, недахопа-
1 зноу патрэбна было шукаць мi, супярэчнасцямi, «мышынай 

новы персанаж. Таксама звярка. вазнёй». Пры гэтым захоуваецца 

Але якоrа? выключная дакладнасць ад-
3 лёгкай рукi мастака Пата люстравання: · усе дробныя дэ

Салiвена па экранах таго часу талi месца дзеяння (ад каморы 
насiуся хiтры прайдзiсвет i хулi - · да Сусвету), аблiч ча , мiм i кi, 

ган кот Фелiкс:;. А што, калi у жэстау персанажау дакладна 
процiвагу яму - мыш? распрацаваны i абумоулены. / 

Miкi «паявiуся на свет» у кожная дробязь (дарэчы, fJ,dl' 
1928 годзе. Ен не быу прыга- Дзiснея на ix нiхто не звярт, f 
жунчыкам: вушы - лапухамi, увагi) узмацняе адчуванне праf
нос - шышачкай, чорныя дыскi дзiвасцi, натураль насцi таго, што 

вачэй, шчуплае тулава i таню- адбываецца на экране. f 
сенькiя ножкi у велiзарных чара-
вiках, пiсклявы голас {гэты голас 

яму падаравау сам Дзiсней) . 

Потым у Мiк, з'явiцца сяброука 

Матэрыял . nадрыхтаеала 

Ж. МIХАЙЛАВА. 
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