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Толькi тры днi - сёння, заут
ра i паслязаутра, працяr-. 
нецца фестываль пантамiмы 
i клаунады « Блазан-89». Вас 
чакаюць сустрэчы з лепшымi 
тэатрамi-студыямi рэсnуб

лiкi i краiны. У фестывал i 
прымуць удзел: « Праметэй», 
« Жэст», « Аблiчча » , «Ту
нель» (Мiнск), « Блiкi» (На
ваnолацк) , «Дзецi каniтана 
Гранта » · (Маriлёу) , « Сёй 
той » ( Свярдлоуск) , rpyna 
1. Плехава ( Томск). 

Прадстауленнi nройдуць у 
Палацы культуры nрафсаю
зау. \\>------~ 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЪСКАГА I ПРАФСАЮЗНЫХ 
КАМIТЭТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖАУНАГА УНIВЕРСIТЭТА IМЯ У. 1. ЛЕНIНА t . ДОУНАР. 
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ЯК СПРАВЫ , 
ПРАЦОfНАЯ 

ДЫСЦЫПЛIНА? 

- спытаеце вы. 

- Нармальна ,- nачуеце 
у адказ. 
Але не суцяшайце сябе 

думкай , мауляу, якiя мы 
дысцыплiнаваныя, бо розных 

парушэнняу у нас яшчэ ха-
пае . Хоць. часам . i не , 
звяртаем на ix yвari: прывык
лi ужо, што на работу не спя
шаемся , а прыйшоуuiы, зай
маемся уласнымi справамi. 
На аnошнiм пасяджэннi рэ

ктарата nрарэктар па вучэб

най рабоце, прафесар В. Г. 
Цiхiня праiнфармавау пры
сутных аб стане працоунай 

дысцыплiны ва унiверсiтэце 

i абнародавау меры па яе 
· узмацненню. 

3. MIXHEB IЧ. 

ПАЛIТЫЧНАЯ 
АКТЫУНАСЦЬ 
КАМУНIСТАУ 

i. паляnшэнне iдэалаг iч най, 
nал iтыка-выхаваучаи рабо
ты у калектыве унiверсiтэта 
- вось тэма размовы, якая 

nял ася на апошнiм пасяджэн 

н i n артыйнага камiтэта БДУ. 
3. ВАЛ НIСТЫ. 

НАВЕДА,ЙЦЕ 
ПСТАРЫЧНЫЯ 

С ЕРАДЫ! 

закл iкае а о ява у галоуным 
корпусе . Тьш, xio nабывау 
н а nершаи сустрэчы, дзе iшла 
размова аб утварэннi СССР, 
не nашкадавалi i зав iталi 
на другую - яна адбылася 19 
красавiка, i трэцюю - 10 
мая. Дарэчы, тэма апошняй , 
уnэунена , не пакiнула абыя
кавым нiкога. Гутарку аб ста
рым Мiнску вёу кандыдат ri
старычных навук 3. В. Ш ыб.е
ка . А у nерапынку прысутны я 
мел i маrчымасць атрымаць 
задавальненне ад праrляду 
к ал е кцыi дарэвалюцыйных 
паштовак, якую сабрау i 
выставiу доктар фi.лалагiч
ных навук А. 1. Мальдзiс. 

Пасяджэннi nраводзяцца 
у форме «круглых стаJ1 оу», 
nрэс-канферэнцый, . н а вуко 

вых дакJ1 адау i nаведа м
лення у з абмеркаваннем , а 
таксама дыялоrау i дыскусiй . · 

Калi вы яшчэ не змаrлi , 
траniць на гiстарычныя сера

ды, вас чакаюць у бiблiятэцы 
iмя .Я. Купалы (вул. в· . Ха:
ружай, 16) 24 мая (нагадаем , 
што nасяджэннi nраводзяцца 
два разы у месяц - праз се
раду). 

3 . АЛЯКСА!:IДРАВА. 

А Yu ВАС';) А yu НАС' \ . ' :!i... ' ' ' ' ' .,, 
• 1. ' ' ~ "' 1 1 1 

, 1 ....... 
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Вось ен - сюжэтl 

Дэбора Ан Марцiна Ам iр, 
студэнтка трэцяга курса фа

культэта журналiстыкi, пры

ехала вучьщца у Мiнск з Пау
днёвай Амерыкi, з Гаяны. 

Нядауна разам •са сваёй гру
пай Дэбора пабывала на 
экскурсii у майстэрнi вядома
га беларускага скульптара, 

лаурэата Дзяржаунай прэ

мii СССР lвана Якiмавiча 

Мiско. Якраз тады дзяучына · 
была заклапочана пошукамi 
сюжэту для вiдэастужкi, якую 
ёй патрэбна было прадста
вiць у якасцi в,учэбнай пера
дачы. Калi Дэбора раз,!м з 
yciм i слухала расказ пра ра

боту над скульптурнымi парт
рэтам i касманаутау, удзельнi

кау мiжнародных экспеды

ц~1й па прагра..е « 1 нтэркос-

мае », зразумела: вось ён 

сюжэт. Скульптар ахвотна 

згадз1уся спецыяльна для 

студэнткi яшчэ раз падрабяз
на расказаць пра сваю рабо
ту . Неузабаве Дэбора прый
шла у майстэрню з тэхнiкам 

факультэта журналiстыкi Мi

хаiлам Вацлававiчам Лазар

чыкам . 

Па напiсанаму ёю сцэна

рыю была зроблена перада
ча, студэнтка атрымала ста

ноучую адзнаку. А у якасцi 

падарунка павязе у далёкую 
Гаяну здымак, на якiм Дэбора 
Ан Марцiна Амiр бярэ iн
тэрв 'ю у беларускага скульп
тара 1. Я. Мiско. 

М. КЕНЬКА, 
член rрамадскай рэдакцыi. 

Фота АУТАРА. 

" " , ПIНГ-ПОНГ. · . -•,.(.1 , ' 1 -

о ... "' а S\ ила унiверсiтэта Вадзiм Mi- ЗА СЛАВАЛЮБСТВАМ АБО ... 
\ .. ьr 1 11 1,1 а е вiч Ц.ЯСЛЕНКА. 

J I I ,ь' S\ .=ап_rауды, пасля дваццацi-

~ 
11 а... 11 в асьмtгадовага перарыву , у 

а А 1' м iнулым !одзе в~ у нiверс i-
ГРАШЫМА? 

У адным з нядаfjнiх 
нумароfj «Комсомольской 
правды» паведамляла 
ся, што fj Белд'зяржунi
версiтэце iмя У. /. Ленi
н.а, як i fj шэрагу iншых 
ВНУ краiн.ы, ужо больш 
года iсн.уе даволi зручная 
форJ11а навучан.ня - эк

стэрнат. Многiх студэнтаfj , 
i яшчэ больш «н.естудэн
таfj», заiн.трыгавала такое 
н.оваfjвядзен.н.е, адн.ак ску
пыя звесткi «Комсомол
ки», вiдаць, н.е задаволiлi 
ix цiкавасць. Таму да нас, 
у рэдакцыю «Беларускага 
унiверс iтэта», З!!_ярнулiся 

з просьбай больш падра
б,1зн.а расiлумачьщь сiстэ
лtу экстэрнату. 

На пытан нi, ч ытачоу адказ
. вае загадч.ык вучэбнага ад-

тэце быу адноулены эк-
с.т эрнат. Згодна з " Палажэн
нем I да Загаду--Старшы
н i Дз яржкамiтэта па народ

най адукацы i у экстэрнат 
прымаюцца асобы з сярэд

ня й адукацыяй, якiя не маюць 

магчымасцi вучыцца на дзён
ных аддзяленнях без адры
ву ад вытворчасцi. Жадаю

чых такiм чынам атрымаць 
адукацыю было вельм i многа. 
Прычым, звяртал iся да нас 
нават кандыдаты навук. Ад

нак хутка з' явiлася яшчэ 
адно удакладненне : экстэр

нат створаны з мэтай даць 

магчымасць набыць вышэй-
шую адукацыю людзям , 

якi я пазбаулены апорна-
рухальнага апарату , не мо

гуць прыходз iць на зал iкi 

i экзамены. Пакуль што 

та к iх навучэнцау у нас ва 
у нi версiтэце няма, таму эк

стэрнат фактычна не iснуе . 

Напэуна, большасць .з нас 
узрадавалiся , адчуушы, што у 

грамадстве на афiцыйным 
узроунi атрымала прызнанне 
важкасць матэрыяльнага 

стымулу для любой справы, 
i вучобы таксама. 

Кожны сту дэнт, \.прас.еджва
ючы за падручнlкамt ночы 

напярэдаднi экзамену або 

пазбауляючы сябе паездк i 
дадому з-за нежадання пра

пусцiць чарговы сем iнар, ма

рьщь аб добрых адзнаках 
у зал iкоуцы не толькi для 
таго, каб задавол iць сваё 
самалюбства . i забяспечыць 
сабе больш шырокi выбар 
пры размеркаванн i н а апош

нiм курсе . Ус iм патрэбна 
стыпендыя. Тым больш, кал i 

. яе памеры набл iжаюцца да 
сумы месячна й зарплаты ся

рэдняга спецыялiста. 

lснуе пэуны арэол вакол 

Гiстарычны дзень т.рынац

цатага мая абяцау быць няу
дачлiвым. Mapaciy дождж. 

«Самым змрочным на гэ тым 
фестывалi быу мой настро .;» 

Здаецца, нас павiнен яднаць агульны студэнц
кi гарадок, дзе вучьщ-ца пераважная колькасць 
студэнта!}. 1 большасць iнтэрната!} размешчана 
побач з той жа мэтай. Але мы добра адчулi, што 
вучымся разам - матэматыкi, географы, фiзi
кi ... i !}се астатнiя , - калi пакiнулi не толькi 
а!}дыторыi i iнтэрнацкi.я блокi, але i сам горад: ' 
Калi прыехалi !} Вязынку, каб быць разам! 

. - адразу • уявiу я газетны 
рублены загаловак будучага 
р·эпартажу. Але я глыбока 
памыляуся . 

Каб адсвяткаваць унiверсiтэцкi «Фестываль-89»! Непадалёку ад станцыi 
В язынка у гэты час моклi 

пад дажджом салдацкiя па
латкi , а у ix з чырвонымi 

тых - нашых калег-студэнтау, 

я t< i я атрымлi ваюць iмянныя 
ст~.) пендыi . Але няха й ·не · 
узды хаюць сённяшнiя i зау
трашнi я першакурснiкi. 
Дакл адней, iыя з ix, хто ат
рымау у час першай cecii 
тол ьк i выдатныя адзнакi i 
збiраецца паутараць гзты 

подзв i г кожныя паугода ву

чобы ва ун iверс iтэце, а- яшчэ 
заусёды бьщь прасякнутым 

грамадскiм i справам i свайго 

факультэта i самааддана зай
мацца навуковай работай. Ве
дайце - вашы старанн i бу
дуць узнагароджаны i ма
тэрыяльна. 

Акрам я 

Ле нiнскай 
рублёу), 

народнай 

выдзяляе 

версiтэту 

агульнавядо ма i:i 
стыпендыi (130 

Мiнiстэрства 

адукацы i БССР 
грошы унi-

для узнагаро-

ад бяссоннiцы вачыма ся

дзел i безжурботныя сту
д:энть r , якiя прыехал i сюды 
яшчэ у пятн iцу , дванаццатага 

(Працяг на 2 - й стар.). 

джання ' лепшых С!_"!:дэнтау 
iншымi iмяннымi ~енды
ямi. На розны х факультэ

тах iм даюць розныя iмёны__..: 1 
выдатных людзей з далёкай 

i нядауняй гiсторыi . Есць 
у нашым унiверсiтэце стыпен
ды i iмя К. Маркса, Кал iн i

на, Швернiка i iншыя. 
. На фiлалагiчным факуль

· тэце, напрыклад, лепшыя сту- 1 
дэнты атрымшваюць адноль

кавую суму - 110 рублёу (ак
рамя Ленiнскаи стыпендыi) 
у месяц, але назва у кожнай 
з ix асабiстая: iмя Я , Купалы, 

Я . Кол,са, П. Броукi , нядау
на з' яв iлася яшчэ адна - iмя 1 
Ф. Скарыны. 

Якая дзiуна я мэта - набл i
зiць сваё · iмя да каго-не

будзь з вялiкiх . Вы толькi уя
вiце сабе: ваша прозв iшча 

запiсана у адным радку i 1 
вымауляецца побач з ... Спра
ва _м вамi! 

Падрыхтаваць гзты матэ

рыял нам дапамаглi: стар

шы бухгалтар аддзела сты
пендый Т. У. l<аушэв i ч i 

"'"'"' 4-,а • ,урса Ф;•Ф•- 1 
ка У. Рагойша . 



У ДУБРАВЬI SIЩЧЭ АДЗIН 

ГАСПАДАР 
Спачатку rэта была сустрэча двух працiунiкау . Але яны 

ператварылi яе у . дзелавую размову i здолелi нарэшце 
прыняць рашэнне, якое можна назваць гiстарычным. Тыя , 
каго хвалюе лёс дубравы каля вёскi Шчамысл iца, напэуна, 
паrадзяцца з гэтым. 

На бiялагiчным факультэце сустракалiся яrо выкладчыкi, 
студэнты i прадстаунiкi НДI прыкладных фiзiчных праб
лем i канструктарскага бюро, якiя маюць патрэбу у 
будынку побач з дубравай0 Прыйшлi сюды таксама прарэк
тары унiверсiтэта, работнiкi вучэбна-вопытнай гаспадаркi 
« Шчамыслiца» i, зразумела, грамадскасць. 
Цяжка было размауляць - процiлеглыя iнтарэсы сутык

нулiся, але знайшлi канчаткОВЬI варыянт. Буды н ак -СКБ 
будзе узводзiцца побач з будынкам НДI ПФП. Прадстау
нiкi бюро паабяцалi спачатку зрабiць агароджу вакол дуб
равы , правесцi у Шчамыслiцу дарогу ад апошняга прыпын
ку 47-ra аутобуса i каналiзацыю, а таксама добраупарадка
ваць стадыён: пабудаваць трыбуны, раздзявальнi з душавы
мi, а потым i басейн для студэнтау БДУ i супрацоунiкау 
НДI ПФП. Грамадскi кантроль за ажыццяуленнем гэтых 
абяцанняу даручана узначалiць Леанiду Максiмавiчу Лук 'я
нов iчу, дэкану спецфакультэта « Экалогiя i павышэнне эфек
тыунасцi выкарыстання прыродных рэсурсау ». 

Даволi мiрны фiнал. Але 

пачыналася усё iнакш. 

Сустрэлiся на месцы, за 
якое прыйшлi змагацца 

памiж стадыёнам i будынкам 
НДI ПФП. Пакуль бераглi 
сiлы для будучых «баёу»: 
размаулялi цiха, катэгарычна 
не выказвалiся . А потым 

расселiся у - аудыторыi 
пачал i ! .. 
Вядучым абралi Л. М. 

Лук ' яновiча. Ен расказау, 
як многа будоуляу планава
лася нядауна каля дубравы, 
назвау тыя з ix, якiя ужо 
зацверджаны : новы корпус 

бiялагiчнага факультэта, ву
чэбны корпус i iнтэрнат для 
замежных студэнтау , а так

сама сталовая. Што ж будзе, 
калi да усяго гэтага далучыць 

яшчэ i будоулю СКБ на 

350 чалавек? «Сёння нам трэ
ба вырашьщь гэту праблему» , 
- закончыу Леан iд Максi

мавiч. 

лабараторыяй фiзiкi i xiмii 
арганiчных злучэнняу НДI 

ПФП: 
- Дубрава - у пам iраю

чым стане, проста лозунга

мi яе не зберагчы . H i яkix 
рашучых мер па яе а х ове 

пакуль не было. Сапраудным 
гаспадаром гэтага помнiка 
прыроды стане той , хто будзе 
несцi за яго адмiнiстратыу

ную i, магчыма, нават крымi

нальную адказнасць, той, у . 
каго будуць фiнансы. Мы 
бярэмся стаць такiмi гас
падарамi ! Супрацоунiкi СКБ 
правялi ужо два нядзельнi

кi па уборцы дубравы. А 
пакуль узводзiць тут новы 

будынак, мы абяцаем зрабiць 
агароджу дубравы i добра
упарадкаваць стадыён, нават 

басейн пабудаваць . 

Н а Захадзе падлiчана, што 
па-сапрауднам у дзелавыя , 

эфектыуныя адносiны памiж 

начальнiкам i падначаленым 
могуць iснаваць толькi тады, 

калi ix раздзяляе не больш, 
чым 5 хвiлiн пехатой. КБ 

трэба будаваць тут! 
1. А. САКАЛОВА, дырэктар 

Батанiчнага сада БДУ, перш 

за усё не пагадзiлася з тым, 
што дубрава знаходзiцца у 

памiраючым стане: 

- У будучым дубрава ма
жа стаць дэндрапаркам ву

чэбнага значэння, не гаво

рачы ужо пра яе вялiкую 

ролю фiльтра для некаль

кiх раёнау горада . Hi аб яко й 
будоулi не можа быць i раз
мовы ! 

1. К. ЛАПАЦIН, загадчык 

кафедры заалогii, прафе
сар : 

Мне зразу мела 

упэуненасць прадстаунiкоу 
СКБ: мець тут свой будынак 
i м сапрауды зручна. Але мо
жа ёсць · магчымасць знайсцi 
кампрамiснае рашэнне? 

Безумоуна, ёсць людзi, 
якiх не задаволiць любое 
рашэнне, узнiмецца грамад

скасць, як гэта часта здара

ецца . Трэба, каб увесь унi
версiтэт, а не адзiн бiяфак
«галадранец», узняуся на аба- · 
рону дубравы i заявiу: «Мы 
- гаспадары! » 

С. В. МАКАРЭВIЧ, загад
чык кафедры фiзкультуры i 
спорту: 

- Як спецыялiст, лiчу, што 

стадыёну месца хопiць побач 
з будынкам СКБ. 1 зразуме
ла, якой карыснай будзе для 

нас фiнансавая дап ам ога. 
А . Ф. ЧАРНЯS'СК I, дырэк

тар НДI ПФП : 

- Мы хутка адчуем цяж

к i я в ынiкi справакаванага пе

рах оду навукi у ВНУ на гас

разл i к . Таму размову , м агчы

ма , дав ядзецца весцi нават 

пра выжыванне гэта й наву

к i . Чаму ж не выкарыстаць 

унiверсiтэту нашу дапамогу? 
· Дубраве ужо нанесена 
шмат шкоды, i гэты працэс 

працягваецца: недалёка пра

цуе ТЭЦ-4, побач - кальца
вая аутадарога , « lнтэграл». 
Навошта падлiчваць, колькi 

чал'авечы х ног будуць таптаць 
гэту глебу у хуткiм будучым, 
калi ужо сёння у дубраве 
пасуцца «буронкi » вясковы)( 

жыхароу? 
С. РУБАХIН, студэнт 4-га 

курса бiяфака: 
Асабiста я адчуваю 

боязь , што нас зноу падма

нуць. Так, гэта вялiкая сума, 

што выдзелена на будоулю, 

- 18 мiльёнау. Але дзе га
рантыi, што дастатковая част

ка гэтых грошай пойдзе на 

карысць дубраве? Пачнуцца 
недаробкi, «дзiркi» у будау
нiцтве ... Спачатку - хай зай
муцца дубравай , а по'тым ужо 
пачынаюць будаунiцтва. 3 
н а шага дазволу, зразумела . 

У . 1. ТАРАСЕВ I Ч, прарэк
тар унiверсiтэта па адм i нi

страцы йна-гаспадарчай ра
боце : 

- Ужо 1 О год вядзецца 

размова п р а будаунi ц т в а но

вы х карпусоу унiверсiтэта. 

Нарэшце з ' явiлася магчы
масць здзейснiць яго. 1 
нельга такую магчымасць 

згубiць . Давайце будзем гас
падарамi! 1 не будзем забы
ваць, што . паку ль дубрава 
з находзiцца на балансе у н i 
версiтэта. 

Але ж прадстаунiкi будуча
га канструктарскага бюро 
прыйшлi на размову з _ ужо 

зацверджаньLм праектам 

будынка, якi · абышоуся у 

200 тысяч рублёу. 

Цi будзе новая будоуля 

каля дубравы памылкай ? 
Не! Спецыялiсты падцвердзi
лi , што наш будынак не ака
жа дрэннага уплыву на 

глебу, ён будзе узводзiцца 
на апорах, якiя вiбраiзалi
руюць яго ад зямлi. Зразу
мейце - гэта КБ вылiчаль

най тэхнiкi, i пагоршьщь эка
лагiчны стан яно не можа. 

Вельмi эмацыянальная а.трымалася размова. Наурад ц i 
канчаткова заспакоiць яна тых, у каго «балiць душ а » 
за дубраву: толькi агароджай помнiк прыроды не за.хаваць ад 
злых рук i шматлiкiх ног. А тым больш, як дакладна засвед
ч ыу адзiн з удзельнiкау сустрэчы ,- лозунгамi i размо
вамi. 

Д. 1. САГ АйДАК, загадчык В. БЯГУН. 
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АБ ТЫМ, ЯК НА 
ФАКУЛЫЭЦЕ 
ЖУРНАЛ IСТЫЮ 

стаяць боязi i панiцы, абара
нiць сябе i iншых ад вынiкау 
незвычайнага зд,орэння. 

ПРАВОДЗЯ ЦЦА . У той дзень адб~,1лiся занят-
ДН I ГРАМАДЗЯНСКАЙк1 па наступных тэмах ву:~б-

ведамi i трывалымi прак

тычнымi навыкамi i, натураль
на, праводзяць заняткi цiка
ва . 

Нам жа гэтыя веды патрэб
ны не толькi у экстрэмаль

ных с iтуацыях, але i у пауся-
нага плана: апавяшчэнне 1 1н-

А БJ\ РО Н Ь1 фармацыя насельнiцтва аб эк-

Ад чыста абарончых мера
прыемствау жьщцё павярну
ла сiстэму грамадзянскай 

абароны тварам да новых 
праблем - сацыяльнай бяс
пек i насельнiцтва. 

Анал i з падзей на Чарно
быльскай АЭС, у Арзамасе , 
Лiтве, Арменii, iншых не
звычайных здарэнняу прыму

сiу нас iначай паглядзець на 
праблему. бяспекi у мiрны 
час. Праведзеныя заняткi 

дазволiлi выкладчыкам .i 
супрацоунiкам факультэта 
пераканацца, што сёння лю

дзi павiнны умець на прак
тьщы абаранiць не толькi 
сябе, але i iншых ад стых i i ; 
катастроф ,. i аварый. 
Дзякуючы гэтаму змянiлi

ся адносiны выкладчыкау i -
супрацоунiкау да арганiза

цыi грамадзянскай абароны . 
1 калi раней яны часта пакi
далi без увагi гэтыя заняткi, 
то зараз .праяуляюць да ix 
цiкавасць - с.тараюцца 
выпрацаваць пад кiраунiцт

вам вопытных спецыялiстау 
якасцi, неабходныя для таго, 
каб у экстрэмальных умовах 
быць гатовымi паказаць стой
касць, здольнасць супраць-

стрэмальных сiтуацыях, па- дзённым жьщцi, асаблiва ка-
радак дзеянняу па папера- лi узнiкае неабходнасць свое-
джальнаму сiгналу «Увага часова аказаць першую_ дау-

усiм!»; парадак атрымання, рачэбную дапамогу. Здарыу-
падрыхтоукi i выкарыстання ся сардэчны прыступ на -вулi-
сродкау iндывiдуальнай аба- цы, у транспарце, узнiкла, 

· роны; эвакуацыя з раёнау неабходнасць спынення кры-

стыхiйных бедствау, аварый, вi у пацярпеушага, спатрэ-
зон заражэння i катастра- бiлася тэрмiновая дапамога 
фiчнага затаплення; меды- атручана"tу газам - цi кож-
цынскiя сродкi абароны; ны з нас зможа нешта зра-
моцнадзейныя ядавiтыя рэ- бiць? Выкладчыкi i супрацоу-
чывы i абарона ад ix. Закон- нiкi факультэта журналiстыкi, 
чыуся дзень грамадзянскай напэуна . Яны атрымалi веды 
абароны праглядам i абмер- на занятках у сiстэме грама-
каваннем спецыяльных кiна- дзянскай абароны. Зразуме-

стужак па тэматьщы вучэб- ла, такiх ведау не змаглi б 
нага плана . даць кiраунiкi вучэбных груп 
Звычайна · такiя днi грама- - з лiку выкладчыкау факуль-

дзянскай абароны праводзяц- тэта. Гэта пад сiлу толькi вы-
ца на факулыэце два разы на сокаквалiфiкаваным спецыя-

працягу вучэбнага года. Яны, л iстам. 
на наш погляд, за·слугоу- Безумоуна, было б няпра-
ваюць адабрэння. У чым жа в iльным абмяжоувацца пра-
перавага такой арганiзацыi 

· заняткау? Перш за усё у тым, 
што у ix правядзеннi удзель
нiчаюць вопытныя спецыялi
сты - начальнiк штаба ГА 
Л. • М. Мельнiкау, загадчык 
кафедры грамадзянскай аба
роны Л. А. Фралоу, выклад

чыкi гэтай кафедры, супра
цоунiкi хiмiчнага факулыэта . 

Яны валодаюць · глыбокiм i 

вядзеннем дзён грамадзян

скай абароны, таму што яны 
дазваляюць то·лькi атрымаць 

неабходныя тэарэтычныя ве
ды i першапачатковыя навы
к i практычных дзеянняу . А за

тым выкладчыкi i супрацоу
нiкi удасканальваюць ix непа
срэдна на занятках ·У, групах. 

Акрамя практычнай ад

пр,;1цоукi адпаведных нарма-

тывау, у групах арганiзу
ецца абмеркаванне спецы

яльных тэлеперадач па грама

дзянскай абароне, вучэбных i 
мастацкiх фiльмау, практы

куюцца сустрэчы з удзель

нiкамi лiквiдацыi вынiкау 

незвычайных с iтуацый, ава

рый i г. д. Гэта дадатковыя 

мерапрыемствы, не прадуг

леджаныя планам. Яны знач
на паглыбляюць нашы па
знаннi. На занятках у групах 

часта таксама абмяркоу
ваюцца рэфераты, з якiмi 

выступаюць выкладчыкi i 
. супрацоунiкi. Тэмы ix самыя 
розныя, напрыклад, аб не
бяспецы для нашага горада 
аб ' ектау, якiя выкарыстоу
ваюць або вырабляюць яда
вiтыя рэчывы. 

Сталi папулярнымi на фа

кулыэце днi грамадзянскай 
абароны. 1 наведванне занят
кау дастаткова высокае, про
пускау без уважлiвых прычын 
амаль не бывае. Гэтаму у 
многiм садзейнiчае тое, што 

у выкладчыкау i супрацоу
нiкау факулыэта журналiсты
кi выпрацавалiся адказныя 
адносiны да сiсl'эмы грама

дзянскай абароны. Пытаннi 
гэтыя абмяркоуваюцца на 
партыйны х ~одах, на пася

джэннях савета факулыэта i 
кафедрау. Засталiся у м i ну

лым абыякавыя адносiны да 
сiстэмы грамадзянскай аба
ро,ны. 

Б. I ЛЫН. 

Прапаведнiк 

на ... 
дыскатэцы 

Адбылася сусхрэча заходнегерманскiх ,студэнтау тэала~· 
г iчнага факультэта Унiверсiтэта з выкладчыкамi i студэнта 
мi БДУ iмя У. / . Ленiна. Яна праходзiла у Доме дружбы 
i культурных сувязей з замежнымi краiнамi. 
У дыскусii таксами прынялi fjдзел намеснiк упаfjнава

жанага па справах рэлiгii пры Савеце Мiнiстрау БССР Т. Р. 
Купчэня, свяшчэннiк мiнскага Кафедральнага сабора Я. В. 
Грушчэускi, старшw прасвiтэр евангельскiх хрысцiян -баптыс-
тау I . В. Букаты. · 
Пасля таго, як было прачытана некалькi рэфератаfj па 

пытаннях рэлiгii у Заходняй Германii i дзейнасцi Рускай 
праваслаунац царквы на сучасным этапе, госцi адказвалi 
на самыя розныя пытаннi. 

- Кольк i гадоу праця г
вае ц 1~а вучоба ва Унiверсi
тэце i якую спецыяльнас ць 
атрымлiваюць выпускнiк i ? 

- Тэрмiн навучання у нас , 
як i ва ycix унiверсiтэтах 

ФРГ,- 6 гадоу. Усе мы у 
асноуным будзем працаваць 

пастарамi . 

- А дзяучаты? 
- Няма рознiцы ,- рас-

казвае Сабiна Керскен.

Пасл я заканчэння дзяучаты 

будуць працаваць прапавед
нiкамi у нашых цэрквах. Як 
вядома, жанчыны намнога 

больш сардэчныя i пяшчот~ 
ныя, чым мужчыны, таму iм 
лепш падыходзiць роля 
суцяшальнiкау . Вера не 

забараняе нам апранацца у 
сучаснае моднае адзенне . Цi 
атрымаецца у вас уяв i ць м я не 

у чорнай расе за кафед

рай? 

Мы будзем працаваць уся
го <!дзiн дзень у тыдзень. 

У вольны час можна схадзiць 
у рэстаран, тэатр цi на дыс

катэку i iншыя забауляльныя 
мерапрыемствы. Атрымл i 

ваем ад 500 да 1000 нямец
кiх марак. 

- Якiя дысцыплiны вы вы

вучаеце на факультэце? 

- У асноуным гэта спе
цыяльныя прадметы, звяза

ныя з багаслоуем, i мовы: 
англiйскую, грэчаскую, 

яурэйскую. Да спецпрадме

тау адносяцца: гiсторыя царк

вы, царкоуная псi хал о гiя, 

дагматыка i iншыя. 

- У чым асаблiвасць ва

ш ага веравучэння? 
- Важная роля у нашым 

вучэннi належьщь дагмат~ ; 
грэхападзення чалавека 1 
вучэнню аб апрауданн i . Згод
на з нашым вучэннем, перша

родны грэх не толькi на
шкодзiу прыродзе чалаве

ка , але i цалкам сказiу яе. 

Выратаванне можа прыйсцi 
толькi як вынiк боскага умя
шання, «дарам данай рас- . 

кошы». Асноуным з ' яуляецца 
дагмат аб выратаваннi . ад
ной верай у ~бавiцельную ах
вяру Хрыста. lншыя спосабы · 
дасягнуць выратавання (таiн
ства, добрыя справы) лiчац
ца неiстотнымi. 

- На заканчэнне хочацца 

спытаць, я кiя у вас уражан
нi аб нашай краiне? . 

,-- Здаецца , што мы нiкуды 

не выязджалi. Рознiца толь

кi у мове, якую мы чуем усю

ды , i якую, дарэчы, вельмi 
дрэнна ведаем. 

А. ГУСАК, 
студэнт гiстарычнага 

факультэта. 

Фота АУТАРА. 
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1- Дзверы блока мне адчы-

1 

нiу замежнiк. Праходжу уду
шнае памяшканне. У госцi 

да студэнцкай сям'i (пакой 
«А»): Танi, Дзiмы iхняга 
Лёшкi .. 

Звычайная казённая мэб
. ля. Узяты напракат тэлевi-

1 
зар. Тут жа, на стале: кнi 
гi, посуд, ежа. Усё, што 

умяс~iлася у «ix» двухмесны 
пакои . 

Я прыгадваю падобнае 
становiшча яшчэ адной сту-

t 
дэнцкай сям ' i. 

Галю lrapa у iнтэрнат 

засялiлi, але яе - у жаночы 

блок, яго - у мужчы~скi. 
Аднаго пакоя не знай.шлося . 

- Вось так мы i маемся,

1 

1 

1 

1 

1 

1 
, 1 

гучаць прывiтальныя словы 
Дз iмы.- Гэта , • памяшканне 
- . iнвентарнае. Наш пакой 

заняу замежны студэнт. Та

му я унёс свае рэчы сюды. 
Зразумела, нелегальна. Па
куль малому няма аднаго го

да, нас нiхто не мае права 

вь1селiць. Што будзе потым 
- не ведаю . 

У кожным iнтэрнаце, ёсць 
падсобныя памяшканнi, якiя 
год ад году пустуюць. Гэта 

тыя ж бытоукi, iнвент-арныя 

пакоi, пакоi адпачынку. Усё 
часцей чуюцца галасы аб 
ix непатрэбнасцi. Хаця, пра
бачце, што б тады · уначы, 
калi нiхто не бачыць , штур
мавалi узбуджаныя мужы
студэнты? Часам, здараец

ца, некаму пашанцуе, а ас

татнiя стаяць у чарзе на атры

манне жылля у iнтэрнаце. 

Зараз яна налiчвае сорак 
шэсць студэнцкiх сям ' яу. 
Сямейнымi лiчацца iн-

тэрнаты NO 3 NO 4. На 

пражыванне у першым сту

дэнты згаджаюцца, хоць i 
не наездзiшся у горад кожны 
дзень, калi вучышся на фiз

факу цi ФПМ . Што казаць 

пра дабрабыт тых, каго пася
лiлi у юрфакаускiм iнтэрнаце, 
дзе на увесь паверх толькi 

адна душавая i дзве прыбi
ральнi? А калi у с ям 'i не
маулятка, якога рэкаменду

юць купаць амаль штодня? 
Гэта пра ' умовы жылля. 

А як «расцягваць» грошы? 
Дзве стыпендыi - 1 00-

11 О рублёу, ды трыццаць 

' -... ·.61, ___ _ 

ТАК I МАЕМСЯ 
рубл~у прафкомаускай да
памогi гады у рады. Вось 

i увесь бюджэт. · 
Маiм новым знаёмым у 

гэтым месяцы . трэба трыц
цаць дзён есцi, купiць туфлi 

Танi, ложачак, распашонкi, 
паузункi i у дадатак цацкi 

для Лёшы, куртку Дзiму ... 
Карацей, хопiць толькi на 
жыццё i на Лёшку. Нават 

пры адчувальным укладзе 

бацькоускiх грошай. 
- Прыйдзецца нам, Та

нюшка, пачакаць,- заканч

вае Дзi ма нескладаныя пад
лiкi. · 

Месяц? Два? Хiба гэта 
назавеш жыццём з прыбыт
кам? · 

- А ты спрабавау ... 
Так, ён наведвау не адзiн 

аддзел кадрау. Не аднаго 

прадпрыемства . Так, ён не 
па чужых расказах зведау 

простую iсцiну: пры пера

ходзе. на гасразлiк прад-

прыемствам проста немэта

згодна браць студэнта на ча
совую работу. 
Цяжка уладкавацца. А 

калi атрымаецца, дык вучыц
ца нялегка: сям ' я, работа. 
Што тут казаць пра кiно, 
тэатры: Таня - на заняткi, 
Дзiма - з Лёшкам, Дзiма 
у бiблiятэку - Таня ~а хат
нiя справы . 

Добра, што ёсць магчы
масць, калi трохi падрасце, 
уладкаваць Лёшку у дзiцячы 

сад. Прафком унiверсiтэта 
звычайна звяртаецца у рай

выканком па месцу жыхар

ства студэнцкай сям'i, там 
амаль нiколi не а-дмауляюць. 

- А яшчэ, дзе б знайсцi 
стауку педыятра для сту
дэнцкай палiклiнiкi? - распы
твае у мяне Таня.- Дзецям 

нельга \без медыцынскага 
кантролю, а спецыялiстау 

няма . Магчымасць адпачыць 

i падлячыцца летам ва унiвер-

.J 

,;,~ц•;• . "P•Ф•••,ops,i ~ . 
гэrе, зразумела, не выйсце. 

Цi можна лiчыць студэнц-
кую сям 'ю паунацэннай? 

1 

Я сяджу ва утульным ка
бiнеце i слухаю свайго су
бяседнiка: 

- Мне здаецца, што не 

трэба наогул ствараць сем 'i 
такiм маладым . Галоунае 

спачатку падрыхтаваць гле- 1 
бу для «будаунiцтва». Калi 
ёсць у цябе работа, гэт-а зна
чыць трывалая матэрыяль

ная база, ёсць -тая ж кватэра 
- вось тады i жанiся! 

Зразумела, чытач мае пра

ва запытаць: дык такое ж бы- 1 
ло i з нашымi бацькамi, 
навошта рабiць з гэтага праб-
лему? . 
Але навошта. мы робiм 

самi сабе штучныя бар'еры? 

~аб потым праз ix праходзiць 

1 
1 ганарыцца дасягнутым, 

хаця увогуле стаiм на месцы? · 

Каго вiнавацiць у тым, 

што не кожная студэнцкая 

сям ' я можа наняць пакой, 
абзавесцiся сваёй мэбляй, 

стварыць самае галоунае 1 
- аптымальныя умовы для 
выхавання сына цi дачкi? 
У нейкай ступенi можна 
пакрыудзiцца на прафком, 
на камiтэт камсамола, на 

сваiх бацькоу ... 

Але, мне здаецца, мы так- 1 
сама вiнаватыя. Хто выбiрае 
студсаветы, «самакiрую

чых» камендантау? Х~о дазва

ляе «дзядзьку з вулщы» вы

рашаць свае лёсы? Мы н1чога 

не '::'~:Жам самi . Усяго баiмся, 1 
за усе дрыжым. 

Пытаю прозвiшча у Дзiмы: 
- Толькi я лрашу : не пi

шыце яго у газеце, бо не
прыемнасцей будзе шмат ... 

Я выконваю просьбу i 

мяняю нават iмёны. 1 
Ен - сем ' янiн. Калi скажа 

штосьцi адкр_ыта, ix вы~тавяць 
з пакою, як1 яны заимаюць 

незаконна. Выстав~ць за 
«АДКРЫТА» . Вы разумееце, 

якiя гэта словы? Мы атрыма-

лi права голасу, але па- 1 
ранейшаму баiмся што-не-
будзь сказаць. 

А. ГАУРЫЛЬЧЫК, 
студэнтка факультэта 

журналiстыкi . 

----•Фота С. ГРЫ ЦА. J 

Воrненебяспеч~аl 
Кожнаму чалавеку у яrо паусядзённым жыццi 

даводзiцца карыстацца палiунымi сродкамi i газам . 
А,11е людзi часам забываюцца аб небяспецы, якую 
хаваюць у сабе гэтыя рэчывы . 

., .Гэта здарылася 19 краса

\вiка, вечар~м, у Мiнску 
на вулiцы Чыгуначнай, д. 130, 
кв. 15. Гаспадар кватэры 
В. М. Кузняцоу, рыхтуючыся 
да паездкi на дачу, заправiу 
прапанам пяцiлiтровы балон 

i пакiнуу яго у калiдоры сва
ёй кватэры . 

Сям ' я Кузняцовых глядзе
ла тэлевiзар, калi пачууся 

хлапок у кал iдоры . Вячас- 1 

лау, Мiка~iч выйшау выс

ветлiць прычыну i убачыу, 
што з балона з шыпеннем 
вырываецца струмень газу. 

Кiнууся на кухню, каб вык
лючыць газавую калонку, 

i не паспеу . 
Грым.нуу выбух, i уся 

кватэра апынулася у полымi. 

Адз_енне · жыхароу таксама. 
Жон ка Кузняцова . з двумя 
дзецьмi выбегла на балкон. 

Пятнаццацiгадоваму Валодзю 
удалося перабрацца у акно 

сумежнай кватэры, шасцi
гадовую Наташу злавiлi yl 
разгорнутую . коудру жыха

ры дома. 

Муж i жонка Кузняцовы 

цяпер знаходзяцца у апё
кавым цэнтры у ~кiм ста

не. Дзецl ,!!Рымалi да 
дзесяцi працэнтау апёкау ску

ры. 

Ад выбухов.ай хвалi дэфар
мавалася мiжкватэрная пера

гародка, у iншых кватэрах 

пад'езда пазрывалiся дзве

ры, пашкодзiлiся вокны. 
Цяжка_гаварыць аб- такiх 

здар:э'ннях. На ~аль, яны ад
бываюцца, i каб больш нiко
му не давялося перажыць 

трагедыю, патрэбна стро

га прытрь1млiвацца пра

вiлау карыстання газавымi 
прыборамi. 

В. ХАЛЯУКIН , 
iнжынер груnы дзяржпаж

надзор}i СВПЧ-13. 

ВАС BITAE 
ФЕСТЫВАЛЫ 

(Працяг. Пачатак на 1-й стар . ) . 
мая . Толькi нямногi я адважы

лiся легчы .:паць, астатнiя ж, 

турысты-кансерватары, па 

традьщыi усю ноч правялi 
ля вогнiшчау, у чаканнi яшчэ 

адной такой ночы, з удзяч

насцю i захапленнем сустра,

калi новы• дзень. 

... На пероне стаяу вясёлы 
гоман. Група пiянерау з рук

закамi мучыла маленькага 
сабачку. Людзей студэнц-

' кай знешнасцi на пероне мы 
так i не сустрэлi, таму сяб
ра, · што прыехау разам . са 

мной, сказау: «Мы спазнi

лiся роуна на суткi, але стра
цiлi не так ужо i многа» . 

Палянка за домам-музеем 
была усеяна др.аулянымi лау
камi . На ix сядзелi с л ух ачы. 

(Заканчэнне на 4-й стар.). 

t' 

Захварэла эямля. Страшэн
ны спусташальны лtор, выклi

каны людской беэгаспадар
часцю i нядбайнасцю, ады
лtаfj э яе грудзей апошнiя 
жыватворныя сокi. Вырата

ваць мацi-кармiцельку л~ог 
толькi цуд, але людзi-немаfj
ляты даfjно ужо перасталi, 
верыць · ва fjcё, што не fjклад
валася fj рамкi ix стэрэа
тыпнага розуму. / fjcё ж, 
як у добрай чароfjнай каз
цы, знайшоfjся fj рэшце рэшт 
чалавек, якi не cтpaцifj веру 
fj цудадзейную сiлу. Чалавек 
шукаfj жывую ваду. / ... 
энайшоfj. 

не толькi бясшкоднасць ПВК 

<с: ж ь I в А SI ·>> =~~~ 7~аалi{:а~аУч:::~;~:;!= 
ту I полеартрыту. 

- Магчыма, хутка з ' явiц
ца на прылауках магазiнау 

шматлiкiя заключэннi розных 

камiсiй? 

Справа тут не у асабiстых 
амбiцыях даследчыка. За
трымка укаранення ПВК у 

сельскай гаспадарцы нясе 

агромнiстыя матэрыяльныя 

затраты . Штогод для iн
структацыi насення ячменю 

у сельскай гаспадарцы рэс

публiкi перарасходуецца 31 
млн. 861 тыс. рублёу, для 

рацоунiцтва, там згодныя 
да любых умоу. Толькi для 

. нас (дакладней, для нашых 
чыноунiкау з lнстытута гле

базнауства i з Дзяржаграпро
м_а) гэта адкрыццездаецца 
НIКЧЭМНЫМ, 

. / 

Дзесяць гадоу назад за

гадчык кафедры фiзiчнай 

rearpaфii СССР БДУ iмя 

У. 1. Ленiна докт ар геолага
мiнералагiчных навук Леа
нiд Аляксандравiч Дземi
довiч зрабiу адкрыццё. Як 
i усё генiяльнае, яно было 
вельмi простым. Леанiд 

Аляксандравiч прапанавау 

выкарыстаць высокамiне-
ралiзаваную ваду, залежы 

якой у Беларусi амаль невы
чарпальныя - 45,5 млрд. 

тон, для павышэння ураджай

насцi сельскагаспадарчых . 
культур. 

1 нстытуту глебазнауства 
прапанова вучонага здала

ся абсурднай. Яе адхiлiлi. 
' Прауда, не адразу, а праз 
· тры гады -пасля падачы Л . А. 

iЦземiдовiчам ycix неабход
ных вынiкау даследаванняу . 

Зрэшты, шматлiкая дослед
ная дакументацыя не цi

кавiла вучоных мужоу i н
стытута, бо дагэтуль высо
камiнералiзаваная вада пры

мянялася у сусветнай прак
тыцы пераважна за мяжой 

i выключна для здабычы 
з яе ёду, брому i лiтыю . 

lдэю Л . А. Дземiдовiча на
ваr не палiчылi патрэбным 

навукова абвергнуць . Леа
нiда Аляксандравiча напачат

ку так i недружалюбны пры

ём, вядом а, засмуцiу . Хiба 
дзеля сваёй карысцi старауся, 

начамi праседжвау над вы
н iкамi доследау, спрабуючы 
разгадаць таямнiцу загадка

вай 'вады? ~днак, паразва
жаушы, вырашыу: абурац

ца - апошняя справа i па

куль што марная, патрэбна 
даказаць на практыцы эк

сперыментальным шляхам, 

на базе некалькiх калгасау 
цi саугасау . Праз шэсць · га
доу вынiкi здзiвiлi нават са
мога вынаходнiка. У сауга

се «Кублiчы» Ушацкага раёна 
Вiцебскай вобласцi ураджай
насць ячменю на полi, дзе 

прымянялiся ПВК (полiме

талiчныя водныя канцэнтра

ты) павялiчылася на 3,2 цэнт
нера, бульбы - на 15, а 
цукровых буракоу на . 180 
цэнтнерау з гектара. «Жывая» 

вада апраудала сябе на па
летках калгаса «Ленiнскiя 

днi» Бярэзiнскага раёна Мiн
скай вобласцi (тут эканамiч
ны эфект ад выкарр1стання 

ПВК на 1 га ячменнага по
л я с кл ау 42 рублi, а на 
участку такой жа плошчы, 

дзе вырошчвал i караняпло

ды,- 357 руб. 60 кап . ). 
Не падвяла яна i зем л яробау 
ка лгаса iмя Энгельса Бялы
нiцкага раёна Магiлёускай 
вобласцi, i працаунiкоу калга
сау Ельскага i Калiн кавщкага 
раёнау Гомельскай вобласцi. 

· У сярэднiм, калi браць паказ
чы~i ycix эксперыментуемых 

гаспадарак, прымяненне ПВК 
дазваляе павысiць ураджай

насць збожжавых на 1 О 
працэнтау, караняплодау -
на 25, а шматгадовых трау -
на 30- 50 працэнтау. Бол~,ш 
таго, раслiны, апрацаваныя 

ПВК, вельмi устойлiвыя да 

хвароб. Напрыклад, ступень 
за хв орвання _ злакавых знi 
жаецца з пяцi да аднаго. 

Акрамя бiястымулюючай 
ролi, «жывая» вада можа 

служыць i дыфулянтам . Вар

та толькi павялiчыць яе кан
цэнтрацыю яна здольна, 

спалiушы лiсце, паскорыць 

выспяванне семя вiкi, лубiну, 
канюшыны. Такiм жа чынам 

ачышчае ПВК палi ад пуста

зеnля. Без нiякай шкоды 
для здароуя чалавека . На

адв арот, «жывая» в ада 

дазволiць рэзна зменшыць 

выкарыстанне гербiцыдау 
пестыцыдау, якiя, дарэчы , мы 

выму';Uаны купляць за валю

ту. 

У дадатак да rэтага, ПВК 
дае «чыстую» прадукцыю" 

Утрыманне нiтратау у раслi
нах, якiя падвяргал i ся уздзе

янню полiметалiчных вод
ных канцэнтратау, у два ра

зы меншае, чым у спажывае

мых намi прадуктах. Поунай 

нечаканасцю было для Леа
нiда Аляксандравiча заклю

чэнне старшага . навуковага 
супрацоунiка Цэнтральнага 

НД I курорталогii i фiзiятэра
пii Мiнiстэрства аховы зда

роуя СССР Уладзiмiра lвана
вiча Кiсялёва, якi 'пацвердзiу 

наша «жывая» вада,- зау

важыу Леанiд Аляксандравiч. 

- А на калгасных палет-

ках?-мiжволi вырвалася у 

мяне пыта·нне. 

ВАДА 
На жаль, не хутка. 

Хоць выпрабоуваем ПВК 
ужо чатыры гады, але выйсцi 

за рамкi эксперыменту так i 
не можам . У сё той жа 

1 нстытут г·л еб азн аус тва 
упарта не прызнае эфек
тыунасцi прымянення «жы
вой» вады. Нават н а кал егii 

Дзяржаграпрома БССР я ста
в iу пытанне аб ·шырокiм ука
раненнi ПВК у земляроб
стве . Вынiк? 

Здаецца, абнадзейва
ючы. 1 рашэнне прынялi ап
тымiстычнае. Аднак настоль

кi неканкрэтнае i недаклад
нае, што наурад цi ажыцця
в iмае у блiжэйшы час . Тым 
больш, што старшыня сель
гасхiмii В . В. Шувалау згадзiу
ся пусцiць ЛВК у серыйную 

вытворчасць толькi пасля 

уласнаручнага доследнага 

аналiзу,- заключыу Л. А. 

Дземiдовiч. 

Што ж, добра, калi кiрау
нiк такога маштабу, як тава
рыш Шувалау, не толькi да
вя.рае, але i правярае усе 
прапануемыя вынаходн iц твы. 
Аднак чаго варты тады чаты-

рохгадовы эксперымент, 

цукровых буракоу гэты па
казчык складае 49 млн. 
925 тыс. рублёу. Вось чаму 

неабходна як мага хутчэй 
~аладзiць серыйную вытвор
часць i паусюднае выкары

станне «жывой» вады. Зра

бiць гэта не так цяжка . Вы
сокамi нерал iз а ваная в ада 

сустракаецца на шляху геола

гау, якiя вядуць разведку 

нафты . Як правiла, 80 працэн
тау свiдравiн не маюць наф
ты, затое багатыя «жывой» 
вадой, якую пакуль лiчаць 

непатрэбнай. 
Свiдравiна ж каштуе ад 

500 тысяч р.а аднаго мiльё
на рублёу. Кожны год геола

гi-разведчыкi свiдруюць каля 
50 шчылiн. Сорак з ix маг

лi б даваць ПВК. Сабекошт 
адной тоны цудадзейнай ва

ды пры наладжанай вытвор

часцi складзе усяго 57 капе-

ек, а аддача у тысячу ра

зоу большая . Нездарма ад

крыццём Л. А. Дземiдовiча 
зацiкавiлас я фiрма «lнтэр-

.. тэхнiка» пры Дзяржснабе 
БССР . 

3-за мяжы ужо дауно 

~ыплюцца прапановы на суп-

- Як гэта нi парадаксаль

на,- гаворыць Леанiд Аляк
сандравiч,- але некаторых 

кiраунiкоу з ведамствау 

Дзяржаграпрома i I нстытута 
г лебазнауства нават здз iв i:na, 
калi я звярнууся да ix з 

просьбай дапамагчы з памяш

каннем для лабараторыi. Бо 
нам даводзiцца тулiцца у 
невялiкiм пакойчык у , выдзе

леным унiверсiтэтам, для 

якога праблема недахопу 
вучэбных плошчау - сапрау
дная бяда. А было б памяш
канне, размясцiлi б новае 

абста~яванне, укамплектава
лi б лабараторыю. Гэта ж 
наколькi хутчэй, эфектыуней 

было б працаваць! Дапамогу 
l'laм прапанавала «Беларусь

геалогiя». Гэта арганiзацыя 
зацiкаулена у выкарыстаннi 

ПЩ<, тады можна было б ат
рымаць аддачу ад безнаф
тавых свiдравiн. Аднак iсцi
най у апошняй iнстанцыi 

усё роуна з'яуляюцца Дзярж

аграпром, 1 нстытут r леба
знауства i сель гасх 1 м iя , без 
ix удзелу «жыва-я » вада так 

i зас:rанецца мёртвай. 
Захварэла душа. Страш.эн

ны спусташальны мор эpaбifj 
яе абыякавай да болю i крыfj
ды, да лёсу роднай зямлi. Вы
лечыць людскiя сэрцы ад чэр-· 
ствасцi мог толькi цуд. / з 'я
вifjся чалавек, якi не cтpaцifj 
веру fj цудадзейную сиу. 
Ч алавек шукаfj «жывую» ви
ду. / знайшоfj. Але ... не можа 
данесцi яе да людзей. 

М. ДЗЯБЕЛА, 
наш кар. 
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(Заканчэн1,1е. Пачатак на 1-й 
i 2-й стар . ) . 

На драулянай сцэне дзяучы
на спявала лiрычную песню 

пра залiкоуку i выкладчыцкi 
састау. 3 правага боку ад 

дзяучыны гандлявалi «пепсi
колай» i булачкамi, значка мi, 

казыркамi i майкамi ·з надпi

сам «Беларуск1 дзяржауны 
унiверсiтэт». 3 левага 

стаялi аутобусы i салдацкiя 
палаткi. Свяцiла сонца. 

- Хто выступае? - спы
тау я. 

- Фiлфак,- адказалi мне . 
Кожны факультэт iмкнуу

ся уразiць гледача. 

ЗАУВАГА 3 НАТОУПУ: 
студэнцтва 
с~удэнчтву. 

Гады залатыя, дзе яны? Па
вiнны быць вось тут. Таму фе
стывалi патрэб'ны. Зразу.ме-
ла. · 
А калi перабралi усе вi

зiтныя карткi, высокi хлопец 
у шортах грохнуу малатком 

па медзяной iалерцы i зая-

БEAAPVCKI 
gн1ВЕРС1Т3Т 

Цана 2 каП. 

· М~ Нс к а я палiграфi•1н ая фабр1 , 1 \' а 
« Чырвон а(! з орк а » МВП ·\ 

iмя Я . Кола са . 

18 мая 
Зак. 1623. 1 

вiу: «Зараз будзе аукцыён». 

1 ён не памылiуся. 3 
малатка былi пушчаны : пап
ка рэктара, ручка кандыдата 
у дэпутаты, школьны набор 

замежнай валюты, мноства 

даведак аб вызваленнi «ад 

чаго толькi не ... » «Цяжкава
та пайшс;,у лазневы набор З 
дэфiцытным мылам i праль
ным парашком. flадумаць 

толькi, якi легкадумны i 
бесклапотны народ, гэтыя 
студэнты! 

Ранiшнюю праграму закан
чвала выступленне каманды 

КВЗ Белдзяржунiверсiтэта. 
Усе заусмiхалiся, таму што 
вельмi хутка стала зразуме

ла: « ... а мы таксама таго ... 
не горш за усялякiх. 1 нао
гул ... » 1 усе голасна засмя
ялiся. 

ДУМКА ЧЛЕНА КАМАН
ДЫ КВЗ: Як мне фестываль? 
Складанае пытанне. Народу 
мала. Фестываль - гэта неш0 

та грандыёзнае, а атрымлi
ваецца: ён тут, а унiвер

сiцт там. Што гэта такое? 
· Спадзяюся, на наступным 
фестывщ~i людзей пабольшае 
i тады пытанне «Як вам 
свята?» будзе крыху не да 
,чесца. 

« На палянцы даюць грэ

чку » , .:-- сказау нехта у мiк

рафон. Ранiшнi канцэрт за-

к~нчаны, можна icцi абедаць, 
бо праз некалькi хвiлiн пач
нуцца матчы па мiнi-футболу, 
а жыццё стане ··яшчэ больш 
цудоуным. 

Нейкая кампанiя з баянам 
бударажьщь грамадства сва
ёй весялосцю. Цiха, б~з лiш
н яга шуму праходзяць спа

борнiцтвы па турызму. 
{ОЛАС 3 НАТОУПУ: Вунь 

магнiтафон ляжьщь на лауцы 
i нiхто яго не чапае. А смет
нiцы не паставiлi - шкада. 
Калi б у мяне быу фотаапа
рат, я б сфатаграфавау гэ
тыя лаукi з папяровымi ста

канчыкамi. 
· Цяжкiя -гадзiны незау-

!Jажна кончылiся. На сцэне 

па чарзе iгралi мускуламi 

удзельн1к1 спаборнiцтвау па 
гiравому спорту . Даужэй за 
ycix не пакiДау ·юны юрыст 
Валодзя Цiунчык. Сорак пяць 

разоу падымау i апускау ён 
свае гiры. Пасля гэтага заста

лося толькi раздаць прызы 

спартсменам i актывiстам 

фестыва:.~ьнага руху. Па вынi
ках фестывалю самымi леп

шымi i актыунымi аказалiся 
будучыя юрысты. 1 атрымалi 
за rэта ВIДЭАМАГНIТАФОН. 

Першым нумарам канцэрт

н·а й праграмы аказауся 

фальклорны ансамбль «He
PYL!J>>. «Брава! Бiс!» - час 

ад часу ·чулася з лава1<, 

д~е сядзелi студэнты. 

· Заглушаючь~" усё на свеце, 
хадзiла па паляне вясёлая 
кампанiя з баянам. Але ра
дасць ix была нядоугай. 

На сцэне з ' явiлiся вядомыя 

усяму унiверсiтэту рок-бры
гады, i гледачы, тыя, хто 

больш прадбачлiвы, перасе
лi на заднiя рады. 
Сумбурна неяк у мяне 

атрымалася. Але, напэуна, 

iнакш быць не павiнна, 

таму што фестываль быу 

перш,ым i да таго ж сту

дэнцкiм. А вам удалося б на
пiсаць хран iкальную справа-. 
здачу, пра сустрэчу свiтан

ку? Я думаю: не . Гэта 
на дзiва неудзячлiвы занятак 
- пiсаць рэпартажы ·са сту
дэнцкiх фестываляу. Таму 

што лепш за усё самому 

там пабываць. Я ж толькi 
паспрабавау перадаць вам, 
як i быу настрой у мяне, та
го, хто бачыу усё сваiмi 
вачыма. Так што, прабачце 

за сумбур . Спецыяльна для 
педантау я запiсау словы 
Сяргея БАЛАШЭНКI , на
меснiка сакратара кам i тзта 

камсамола, аднаго з ар~ан i

затарау фестывалю: 

- Кожны год унiверсiтэт арrанiзоувау турыстычны ЗJ1ёт. 
Турысты збiралiся недзе за 150 кiламетрау ад Мiнска. Вогнiш
чы , 11еснi - усё гэта цудоуна. Але там збiралася усяго каля 
двухсот чалавt;к, 1 мы у камiтэце камсамола, падумаушы , 
вырашылi арrанiзаваць такi фестываль, куды б мог трапiць 
увесь унiверсiтэт. Былi спрэчкi: дзе праводзiць фестываль: 
у парку iмя М. Горкага цi у Вязынцы? Вязынка - rэта 
ж цудоуныя мясцiны, тут усе будуць усмiхацца толькi таму, 
што прырода не дазволiць сумаваць. Грошы, якiя пайшлi 

на фестываль,- rэта фонды, член~кiя узносы. Дanallior 
таксама рэктарат. Закупiлi 40 кг мяса, 30 кг цукру, крупы 
i хлеба - ужо не памятаю колькi i уручылi усё rэта салдатам, 
каб тыя накармiлi нас. Прауда, па,года падвяла. Mнorix 
яна напалохала. А , маrчыма, проста цершы раз гэты фесты
валь? 

Я лiчу, што папрацавалi мы нядрэнна, i за арганiзацыю 
мне 'не сорамна. 3 ног збiуся, !!,Ле, здаецца, не дарма. 

А. ЮШКIН, 
студэнт факультэта журналiстыкi. 
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