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АДКРЫТЫ КОНКУРС 
на лепшую навуковую ра

боту у галiне метадалогii 
развiцця унiверсiтэцкай аду

кацыi як састауной часткi 

цыкла даследаванн яу па 

праблеме «lнтэлектуальная 
прафесiйна'я дзейнасць, вы
шэйшая адукацыя i грамад
ск i прагрэс» аб'яуляе даслед

чьщкi цэнтр · Дзяржадукацыi 

СССР па праблемах кiраван
ня якасцю падрыхтоукi спе

цыялiстау. 
У конкурсе могуць удзель

нiчаць як творчыя калек
тывы, так i асобныя вучо

ныя, якiя маюць навуковы 

задзел у данай галiне. Для 
заахвочвання пераможцау 

конкурсу прадугледжаны 

фонд грашовых сродкау па

мерам 1 ООО рублёу. 
Лепшыя работы будуць рэ

камендаваны да выдання у 
нашай краiне i за мяжой. 

3 ix аутарамi плануецца за- . 
ключьщь працоуныя пага

дненнi на працяг даследа

ва~няу у 1990 годзе. 

В. КРЫМАВА, 
загадчыца аддзела 

навукова-тэхнiчнай 

iнфармацыi. 

ПРЫБАВ1Si' 
КЛОПАТАSi' 

новы навучальны год не толь

кi студэнтам i выкладчыкам. 
Стала больш ix i у работнi
кау бiблiятэкi. Сёння самая 
надзённая задача - забяс
печыць студэнтау камплек 

тамi падручнiкау. Зараз яны 

ужо сфармiраваны i чака
юць сваiх гаспадароу. Як 
хутка трапяць кнiгi у ix ру

кi, залежьщь ад студэнтау 
старэйшых курсау - у блi

жэйшы час яны павiнны здаць 
усю лiтаратуру, якой кары- ' 
сталiся у мiнулым годзе. 

Дарэчы, сёлета (хоць i у 

невялiкай колькасцi) бiблiя
тэка прапануе сваiм чытачам 

i дапаможнiкi па rрамад
скiх дысцыплiнах. 

3. MIXHEBIЧ. 

вы 
ПАДРЫХТАВАЛIСЯ 

да навага навучальнага года? 

Неабходныя падручнiкi, ву
чэбныя дапаможнiкi у вас 
ёсць? Калi не, зазiрнiце у 
кiёск, што знаходзiцца у га
лоуным корпусе унiвер

сiтэта. Там вы абавязкова 
, што-небудзь набудзеце, бо 
1 выбар лiтаратуры вельмi 

• ~ разнастайны. Прапануем 
~ звярнуць увагу на наступную 

лiтаратуру: Богданов Ю. С., 
Кастрица О. А. «Начала 
анализа в задачах и упраж

нениях»; Милованов Н. В. и 

др. «Алгебра и аналити-. 
ческая геометрия»; Воднев 

В. Т. и др. «Основные ма
тематические формулы»; 

«Толковый математический 
словарь. Основные терми

нь1»; Колмогоров А. Н., Фо

мин С. В. «Элементы теории 
функций и функционального 

анализа)). 

Т. ГРЫДЗЮШ КА . 

Як першакурснiк знаё-
мiцца з унiверсiтэтам? Звы

чайна гэта , адбываецца 

выпадкам, паступова, дзя

куючы якой-небудзь патрэ

бе. Гэта значьщь, што ён 
застаецца неiнфармаваным 
шмат аб ·чым, што яму маг

ло 6 бьщь неабходным. Та
му бачьщца вельмi карыснай 
iдэя, абаранiць якую пас

прабавалi на пачатку навага 
вучэбнага года у нашым унi
версiтэце. «Вечар ведау» -

так называлася сустрэча. сту

дэнтау ycix курсау i факуль
тэтау у актавай зале. Асаб
лiвая увага - першакурс

нiкам. Выступленне творчых 

калектывау унiверсiтэта было 
адначасова i знаёмствам з 
навiчкамi, i праглядам сту

дэнцкiх талентау. 

Аукцыён вельмi патрэбных 
рэчау прымусiу публiку тро
хi пахвалявацца. Што пра

панавалi? Рэлiквii унiверсiтэта 

пуцёуку у прафiлакторый, 

tВольны» цi 
22 жнiуня у «Учительской газете» было надрукавана новае 

Палажэt1не аб ВНУ. У iм у раздзеле «Студэнты вышэйшых 
навучальных устаноу » , у прыватнас1ti, rаворьщца, што зараз 
студэнты маюць права: 

- вольнага наведвання лекцый, пачынаючы з другога 
курса, 

- ставiць пытанне аб замене выкладчыкау, якiя не забяспе
чваюць якаснага правядзення вучэбных заняткау. 

Цi правамоцны гэтыя пункты новага Палажэння аб ВНУ 
у нашым унiверсiтэце? \. 

Пытаннi аб «вольным на
ведваннi» i «вольным выба

ры» дауно ужо сталi «прит

чей во языцех» для сту
дэнцтва. Не раз з гэтай на

годы узнiкалi на некаторых 
факультэтах непаразуменнi i 
нават канфлiкты. Сям-там 
i сапрауды вольнае навед

ванне лекцый было незакон
на узаконена. 1 вось з ' явiу

ся афiцыйны дакумент. Прау

да, незразумела пакуль, што 

гэта: рэкамендацыi, пара

ды цi усё-такi «асноуны за

кон» для ВНУ нашай краiны? 
Растлумачьщь «новаувядзен

не» мы nanpaciлi намеснiка 
начальнiка вучэбнага аддзела 
унiверсiтэта Анатоля Мiка
лаевiча БАРАНАВА. 

- Новае Палажэнне аб 
ВНУ зараз выконвае i дарад-

С . ПРАКАПОВIЧ, 
студэнт. 

чую, заканадаучую функ-

цыi адначасова. Справа у 
тым, што наш унiверсiтэт 

яшчэ не мае свайго статуса. 

Ен будзе распрацаваны пры
кладна праз месяц-паутара . 

1 многiя пункты но вага 
Палажэння аб ВНУ будуць 

выкарыстаны пры стварэннi 

Статуса Белдзяржунiверсiтэ
та . Цяпер жа, часова, унiвер

сiтэт жыве якраз па новаму 

Палажэнню. 

- Значыць, i вольнае на
ведванне, i выбар выклад

чыкау сёння ва унiверсiтэ
це ужо рэальнасць? 

А. М. БАРАНАf. Даклад
ней кажучы, гэта права сту

дэнтау. Аднак тут, як у кож
най новай справе, шмат ня

увязак, дадатковых цяжка

сцей. 

фета рэктара ордэр на за

с яленне у iнтэрнат. Апошнi, 
дарэчы, быу прададзены за 

95 рублёу. 
- Няма iншага выйсця,

растлумачыла першакурс

нiца мехмата Валя Апана

сёнак.- Першакурснi~ цяж
ка атрымаць пакой, а тут 

адразу на 5 год. Не шкада тыl 
грошай! 

Думаецца, што тэматыку 

наступнага вечара ведау мэ

тазгодна было 6 пашырыць, 

1 акрамя мастацкiх калекты
вау прадставiць «в1зпныя 

карткi» · факультэтау, раска

заць аб студэнтах-навукоу
цах i навуковых калектывах, 
добра было 6, каб выступi

лi прадстаунiкi дэканатау 
i рэктарата. Усё гэта не даз
волiць першакурснiкам абмя
жоувацца рамкамi сваеи 

групы i свайго факультэта. 

С . ГРЫЦ. 

Фота AfTAPA. 

(<НЯВОЛЬНiК>>? 
Выбар выкладчыкау, на

прыклад, у студэнтау абме
жаваны. А у некаторых 

выпадках i увогуле магчы

масцi зрабiць гэты выбар у 
студэнтау не будзе. Таму 
што колькасць выкладчыкау 

строга рэгламентавана штат

ным раскладам. 

- У такiм разе студэнтам 

нiчога не застаецца, як зай
мацца самаадука:цыяй. 

А. М. БАРАНАf. Самааду
кацыя неабходна кожнаму 

студэнту нават пры наяуна

сцi iдэальнага выкладчыка . 
Гэта, дарэчы, асноуная пры

чына увядзення «вольнага 

наведвання». Што ж даты
чьщь прафесiйна непрыдат

ных выкладчыкау, то, думаец

ца, такiх набярэцца не шмат. 
У ~райнiм выпадку, як ка
жуць, не.заменных людзей 
няма. 

- Аднак п,адкрэслiць сваю 
«незаменнасць» перад сту

дэнтамi кожны выкладчык 
можа у qac cecii? 

А. М. БАРАНАУ. Не вы
ключэнне, што некаторыя 

выкладчыкi будуць рабiць 
улi,к i кантроль студэнтау 

уласнаручна, для сябе. Асце
рагчы «свабодалюбiвых» сту
дэнтау ад «выкладчьщкiх 

рэпрэсiй» за ненаведванне 
лекцый могуць толькi цвёр

дыя веды самiх студэнтау. 

Вiдавочна, што i вучэбныя 
кафедры павiнны дапамаг

чы . студэнтам пры сама

стойны,,;, авалоданнi тымi цi 
iншымi дысцыплiнамi. Перш 

за усё неабходна «абнарод
ваць» метадычныя распра-

цоукi, рэкамендацыi, па-

раiць пэуную лiтаратуру, 
даць, калi гэта патрэбна, 
кансультацыю : 

Няблага было б укара
нiць нарэшце i надрукава

ныя канспекты лекцый вы
кладчыкау. 

А. М. БАРАНАf. Я асабi
ста супраць. Канспекты лек- · 

цый - гэта усё ж тэзiсы, 

якiя выкладчык у працэсе 

навучання дэталёва тлума

чьщь i развiвае. Акрамя таго, 
у такiх «дапаможнiках» не 

будзе «навiнак», што часта 
з'яуляюцца у перыёдьщы. 
Канспекты, вядома, будуць 
старэць. Да таго, большасць 
выкладчыкау, iдучы на лек
цыi, зараз разлiчвае на дыя
лог, таму загадзя складае 

адпаведны план-канспект. 

Дыскусiя i абмеркаванне -
вельмi цiкавая i карысная 
форма навучання. 1 здаецца, 

f "САКJ?ЭТ ФIРМЫ :. 

АДКУЛЬ 
БЯРУЦЦА 
ВЕЧНЫЯ 
СТУДЗНТЫ 

,1_, Колькi гадоу патрэбна 
,лрасядзець за студэнцкай 

партай, каб стаць уладаль
нi~аr запаветнага унiверсi
тэц~ага дыплома? На гэта, 
здавалася б, простае пытанне 
у Фiнляндыi нiхто не дасць 
адназначнага адказу. Справа 

у тым, што тэрмiны наву
чання }у В НУ не абмежава
ны. Прынцып «акадэмiчнай 
свабоды» прадуг л едж вае, 
што кожны студэнт, калi ён 

выконвае вучэбную праграму, 

мае права сам выраша~ь, 

колькi гадоу яму вучыцца i 
калi трымаць выпускны экза
мен. 

Як правiла, вучоба расцяг
ваецца на 6-8 гадоу, а ся
рэднi узрост выпускнiкоу 
дасягае зараз 28 'гадоу. 

У кожнай ВНУ ёсць нямала 
«вечных» студэнтау. Па па

ведамленнях газеты « Фин
ниш бизнес рипорт», у 1987 
годзе 12 працэнтау студэнтау 
мелi «стаж» навучання звыш 
9 гадоу. 
Затрымлiвацца на мно

гiя гады у аудыторыях фi
нау прымушае часам не 
столькi iмкненне да атрыман

ня глыбокiх ведау, колькi 
чыста жыццёвыя абставiны. 

_Усе ВНУ у краiне належаць 
дзяржаве i навучанне у ix 
бясплатнае, аднак стыпен
дыя студэнтам не выплач

ваецца i многiм даводзiцца 
думаць не толькi пра ву
чобу, але i пра хлеб надзён

ны. Прауда, студэнт можа 
атрымаць ад дзяржавы цi пад 

дзяржауную гарантыю ад 
прыватнага банка крэдыт; 
аднак гэтых грошай часта 
не хапае: вельмi дарагiя 

неабходныя вучэбныя дапа
можн_iкi. 

Могуць узнiкнуць сумнен
нi: цi не знiжаецца пры та

кой сiстэме якасць падрых
тоукi спецыялiстау? Яны ад
нак рассейваюцца, калi толь
кi нагадаць пра nocnexi, 
дасягнутыя Фiнляндыяй у 
апошнiя дзесяцiгоддзi ва 
умацаваннi свайго навуко
вага патэнцыялу, стварэннi 
i шырокiм практычным ука
раненнi прагрэсiуных пра
мысловых тэхналогiй . 

А. СУРЫКАf. 
(Кар. ТАСС). 

што час гарачай i дзела

вой спрэчкi у аудыторыi 
больш карысны, чым не
калькi гадзiн штудзiравання 

у бiблiятэцы. 
- Вы лiчьще, што лепш 

пабываць на лекцыях? 
А. М. БАРАНАУ. Катэга

рычна не. Я - за разумнае 

чаргаванне ycix форм наву
чання. Нельга трымаць за 

панацэю штосьцi адно. Бо 

у кожнай, нават самай карыс
най справе, ёсць нешта не
дасканалае. 

Вольнае наведванне, безу
моуна, ,адкрывае шырокiя 
магчымасцi ДЛЯ самаадука
ЦЫi, дазваляе кожнаму сту

дэнту працаваць над сабой, 
набываць веды самастойна. 
Але ж нельга забываць, што 
ва унiверсiтэт часта прыхо

дзяць навучэнцы, якiя не 

прызвычаiлiся самастойна 

працаваць. Наша сярэдняя 

школа, · на жаль, такую дыс

цыплiну не выкладае. 1 
частка студэнтау можа успры

няць вольнае наведванне як 

адпачынак, як «свята непа

слухмянасцi». Таму пажадана, 

каб з боку вучэбных ка
федрау . праводзiуся перыя

дычны кантроль за паспя

ховасцю студэнтау, за яка

сцю засвойвання вучэбнага 
матэрыялу. У форме пра
межкавых залiкау цi проста 

субяседвання - гэта не мае 
значэння. 

Гутарку вёу 
М. MACTOfCКI. 



1 

У цемры гэты будынак нагадвае ... асабняк англiйскага лор
да. Тут хочацца доfjга слухаць цiшыню i fjспамiнаць любi
мыя казкi. Тут не верыцца, што паветра недзе забруджана -
так лёгка дыхаецца. Няfjжо . ёсць у свеце вялiкiя гарады i 
вялiкiя праблемы? .. 1 

Мабьщь, ёсць, але дзесьцi 
вельмi далёка. Як i ад Ру
бяжэвiчау - тых цудоуных 
мясцiн, дзе працавау буд
атрад «Ветразь» летась. Ен, 

дакладней, сельскагаспадар

чы, а не будаунiчы: дзяу
чаты палолi маладыя фрук

товыя дрэвы, парэчкавыя 

кусты i капусту у саугасе 
«Клецкi» Клецкага раёна -
садоунiцкай гаспадарцы. Вя

дома, карысная справа, i кож
ная пара рук каштоуная. Але 

цi настолькi, каб ехалi дзеля 
яе 15 студэнтак унiверсiтэ
та? Небясспрэчнае пытан
не, але ж .. . 
Рамантычны парыу y ·ix быу 

- як у сапраудных аматарау 

вандраванняу {дзяучаты з 
геаграфiчнага факультэта), у 

атрад яны прыехалi, як i у 

мiнулым годзе, адразу пас
ля вытворчай практыкi, не

каторыя нават да бацькоу 

завiтаць не паспелi. Але 
наурад цi адзiн настрой 

ды яшчэ традьщыйную буд
атрадаускую форму адзення 

можна лiчьщь дастатковымi 
умовамi для таго, каб адчуць 
сябе часткай вялiкага руху. 
Так, Ганароваг.а байца абра
лi - загiнуушую у сутыч
цы з бандытамi бортправад
нiцу Тамару Жаркую, i газе
ту, ёй прысвечаную, афор

мiлi. А вось на фестываль, 
арганiзаваны занальным шта-

бам для ycix атрадау, ехаць 
не захацелi, аддалi пера
вагу экскурсii па Нясвiжы 
(фестываль праходзiу там 

жа, i не было нiякай праб
лемы завiтаць на яго). 3 
суседзямi, будатрадам «Сла
вуцiч» з юрыдычнага фа
культэта, дружбы не атры
малася не хапiла для 
гэтага толькi аднолькавай 
формь1, можа i таму, што яна 

. сапрауды была толькi знеш-. 
няй праявай дачынення да 

будатраднiцкага руху з ад
наго i з другога боку. 

Дык што ж будатрадаускае 
было у · ;х 20-дзённым жьщцi 
у вёсцы Сякерычы1 Калi 
нагадаць спрадвечныя мэ

ты студэнцкiх атрада у,- вы

ходзiць, амаль нiчога . Дзяу

чаты, мабыць, пакрыудзiлiся 

2~ .- .--«~'""Jf!!'"!A~. РТТКГУН i"ВAE: PC i fЭT» -

б на такое сцвярджэнне -
вельмi дружна яны жылi. 

1 камандзiрам Свету Груз

невiч абралi - лепей не 
прыдумаць, i многiя з ix 
ужо другi год запар пажа-

далi працаваць у сельгас

атрадзе . Дык i ноч nасвя

чэння у байцы у ix была ж ... 
Можа выклiкаць крыуду 

такое справядлiвае непа

разуменне: гэты атр,ад з 

яму падобных не горшы, 
калi не лепшы. Гэта i сумна ... 

А можа абышлося б i без 
крыуды. Калi не лiчаць 

дзяучаты, што «барацьба . за 
мiрнае суiснаванне» з мяс
цовай моладдзю можа бьщь 

значнай часткай студатра

даускага жьщця. Не было б 
гэтага - застал ос я б н ям нога: 
гэта ж так сумна сядзець, 

не адыходзячы, каля · будын

ка, дзе жывеш, доугiмi-доу
гiмi i такiмi прыгожымi веча
рамi, нават калi добра вы
спауся напярэдаднi. У вёс
цы, хоць яна i цэнтральная 
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сядзiба, няма нават клуба, 
i кiно не прывозяць. Даво

дзщца прымаць гасцей у 
сябе. Але ж яны заходзяць 
у дзiуна пастаянным выгля

дзе, ды яшч э з абавязко-

вымi ссбалёнчыкамi », як на
зываюць мясцовыя жыхары 

ёмкасцi (i вялiкiя!) з сама

гонам. Таму добрых адносiн 
з большасцю з ix не атры
малася : хлопцы наваколь

ных вёсак не знайшлi сярод 

дзяучат аматарау «цудадзей

нага н а пiтку)) - т а к з самага 

пачат ку i не стал i сябрамi . 
А што ж застанецца - як 

памяць, як прыбаука да 
жьщцёвага вопыту? Акра

мя пасвячэння у байцы , 
можа }'ШЧЭ Дзень iмянiн
нiка - малавата на 20 дзён .. . 
3 Рубяжэвiчау у мiнулым го
дзе яшчэ прывезлi захаплен

не непауторным навакол

лем, добрыя успамiны аб 
узаемаразуменнi з ix жыха
рамi. Але ж будатрад 
тут прь1 чым? 

В . БЯ ГУН . 

Н е nершы р аз сустракае l(арэлiя студэнцкiя атрады з БeJ1a
pyci. Семнаццаць ЛСА nрацавала тут у гэтым годзе . Сярод 
ix - чатыры ун iверсiтэцкiя . 

Добрае • 
IМЯ 

1 т рэба сказаць, папрацава
лi яны выдатна . ЛСА «З ь нiч» 

(фi лалагiчн ы факульт эт ) i 
«Нямiга» (факультэт радыё
фiзiк i i электронiк i ) . перавы

каналi планавыя заданнi 
больш чым удв-ая. Лепшым 
паказчыкам працы студэн

тау былi жыль_1я дамы i 
аб 'екты прам.ысловага пры
значэння у пасёлках Летня

рэчанскi, Машозера i Тунгу
да. Значныя i вынiк i грамад

скай i культурнай дзейнасцi 
гэтых атрадау. У «Зьнiча» -
гэта вь1ступленнi з канцэр

тамi перад жыхарамi па
сёлка , дапамога мясцовай 

школе i клубу, дзiцячаму са
ду . Вялiкую падзяку ат

рымалi байцы атрада «Нямi
га» ад работнiкау мясцовага 

клуба за актыуны удзел у 
культурным жыццi пасёлка 

Новае Машозера . А калi у 
раёне запалалi лясныя пажа

ры - актыуна удзельнiча

лi будатрадауцы у ix тушэн
нi. Кiраун i кi Саснавецкага 
леспрамгаса, у якiм працава~ 

лi фiлолагi i радыёфiзiкi, 
на развiтанне жадалi толькi 

аднаго каб на будучы 
год хлопцы прыехалi сюды 

зноу . 

Яшчэ два атрады з юры
дычнага факультэта - iмя 

П. Машэрава i Ф. Д з яржын

скага пра цавалi у кааператыу
най ф i рме «Поунач-2» , адным 

з заснавальнiкам якой з ' яу

ляецца Карэльскi аблас ны 

штаб студэн цк i х атрадау . 
Дл я кiрау нiкоу фiрмы ды i 
дл я студэн цкiх атрадау гэта 

быу першы вопыт супрацоу
н i цтва. Праблем хапала . Не 
усё задуманае давялося 

ажьщцявiць. Тым не менш 

вынiкi вельмi добрыя. 
Квалiфiкавана арган i зоу-

валi работу атрадау С ярге й 
Лапцёнак i Валодзя Кул i ко

вiч {«Зьнiч»), Вiктар Козiч 
(«Нямiга » ), Саша Граблюк 
(ЛСА iмя П . Машэрава), 
Андрэй Бубен · {ЛСА iм 
Ф. Дзяржынскага). 

3 адменай камандных ме
тадау кiравання атрады атры

малi амаль поуную сама

стойн асць . 1 выкарыстоу
ваюць яе па-свойму. lншыя 

працуюць ад цямна да цям

на i непакояцца толькi за 
матэрыяльны вынiк працы. 

Асаблiва в iдавочна праявiла
ся гэта у маскоускiх i куй
бышаускi х атрадах, якiя пра~ 
цавалi у Карэлii . Беларускiя 
атрады а д ix адрозн iвал iся 
будатрадаускiмi традыцыямi, 
Таму i застаюцца пасля дзей
насцi атрадау з Беларусi 
не толькi пабудаваныя аб 'ек
ты, але i удзя чнасць мясцо

вых жыхароу за канцэрты , 

адрамантаваныя школы i дзi
цячыя дамы . 

А . РУСАКО В1ч : 
камiсар Лоухска га 

зан ал ь наг а студэн ц к а r а 

атрада. 

«Будуюць студэнты 
з Мiнска>> 

У народзе гавораць, каб дарма не пражьщь, патрэбна аба
вязкова пабудаваць за жьщцё дом. Гэтым лета м студэнты 
з будаунiчага атрада «Зьнiч» БДУ iмя У . 1. Ленiна узвялi 
у нашым пасёлку два дамы. Акрам я · таго, рабяты пабуда
валi нашаму леспрамгасу лiнiю для распiлоукi хлыстоу . , 

«Будуюць студэнты з Мiнска»,- так паважлiва гаварылi мы, 

летнярэчанцы, пра работу беларуск i х хлопцау . Здаралася, 
час пады ходзiць да поуначы (у Карэлii н очы летам светлыя), 
а нашых студэнтау няма дома - працуюць. 1 будуюць 
на сумленне, памятаюць, што жьщь потым у ix дамах лю
дзям. Вось з каго б браць прыклад летнярэчанскай мола
дзi! Пакуль жылi зьнiчауцы у пасёлку, каля ix дома было 
заусёды шмат нашых дзяцей - i у тэнiс , i у валейбол, i у 
футбол гулялi са студэнтамi, i песнi беларускiя слухалi. 
Паказалi студэнты усяму пасёлку канцэрт, з'ездзiлi у Бела
морск на фестываль будатрадау. Яшчэ нiколi такога не было, 
каб у студэнтау, якi я прыязджалi у Летнярэчанск, на усё гэта 
хапала часу. А «Зьнiч» яшчэ i школе , i дзiцячаму саду дапа
мог. 

Хачу выказаць словы удзячнасцi ·камiсару атрада Валодзю 
Кулiковiчу: жыву адна, а ён з рабятам i хоць ненадоуга 
дапамог забьщь пра адзiноту. 
У час вайны праходзiла у саста ве сапёрнай брыгады цераз 

усю Беларусь. 1 яшчэ з тых часоу нашу у сэрцы добрую па
мяць пра беларускi народ, а сёння бачу унукау таго ваеннага 
пакалення i спакойна робiцца на сэрцы. 
Дзякуй вам, беларускiя студэнты, сардэчны! 

Валян цiн а Васiльеуна КАРАЛ ЕВА, 
ветэ ран вайны i працы. 

п . Л етнярэчанск i Карэльскай АССР. 

Знаёмцеся: 
повар Сева 

Настойлiва ходзяць ~ткi, 
што шлях да сэрца мужчыны 

абавязкова перасячэ воб
ласць яго ст,:,аунiка . А якiя 

сцяжынкi вядуць да сэрцау 
дваi.щацi двух мужчын? (Гэ

та наш СБА «Зьнiч», якi nа
кiнуу родныя зялёныя сцены 
фiлфака i паехау nрацаваць 
у далёкую Карэлiю). 
Прыязджайце i адшукайце 

дваццаць трэцяга мужчыну. 

3 шырокiм вяснушкаватым 

тварам, акрэсленым зверху 

смаляном шавялюрай i знi-

• зу - чорнай барадой, у бе
лых кароткiх штонiках i та
ком жа куртачцы. Знайшоу

шы, спытайце, цi не яго зваць 
Усевалад Рагомша .. . / калi ён 
адлюструе на сваiм твары не
nаразуменне i адкажа сцвяр
джальна, сnытайце, якi усё ж 
такi шлях знайшоу ён, повар 

будатрада, да чарады вуса
тых, барадатых i iншых? / калi 
вы саnрауды натрапiце на на
шага Севу, тады ён павiнен 

сцiпла усмiхнуцца, махнуць . 

рукой праnанаваць «гарбат
кi». 

А паглядзiце, як апетытна 

паядаюцца зьнiчауцам i кулi-

нарныя вырабы Севы! А якая 

дзiцячая радасць свецiцца на 

тварах байцоу атрада увесь 

дзень, калi пабалуе ён галод
f:IУЮ студэнцкую брац iю ман
най кашай/ 

Цiхенька зазiрнiце на кух

ню у той час, калi пачуеце 

там далёка не мужчынскую 

гамонку.. . / вь, убачьще над 
падаконнiкам цi не з дзеся
так дзiцячых галоу, аддана 
nавернутых да студэнцкага 

кармiльцы. / не ведаю нават, 
чым прыцягвае ix Сева .. . 
А калi вы, не дай бог, 

захварэеце, Сева дапаможа: 

ён палечыць, ён скажа аба
вязкова што-небудзь суця
шальнае . 

Так што не ламайце гала
ву над тым, якая ж дарога 

вядзе у тупiкi мужчынскага 

сэрца . Сева Рагомша у гэтых 
нашых тупiках крочьщь упэу
неным nоступам. 

Алесь ДАВЫДАУ. 
п . Л етнярэчанскi. 
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Надвор 'е у Ka p э.1ii мо,hа 
~1111нщщ1 н а дзень i д в а , i тры 
разы: мяжуе пауночны край 
з морам. Вялiкая карэльская 
прастора, якая паступова па

збаулялася сваiх лясных па
раснiкау, i белае бязночча -
вечар незауважна абарачаец
ца ранiцай, дрыгва - за~ 
мест звыклаii чорнай зямлi i 
вось 1111 :1, са 11раудная мараш
ка! - JдJiуляла спачатку. 
Гэ1а1, жа, як i ураз iла уя'у 
ленне самай простай iзувер- · 
екай вынаходлiвасцю гiсто
рыя нараджэння Беламор

канала: вось яна - рукю:вор

ная пачвара, вадзяны наh-
·...:.t агiльны помнiк для магiл 
-rысяч «энтузiястау»! Усё гэта 

дзень з ранiцы да таго ча

су, nкi у нас на радзiме 
называюць цёмнай парой. 
1 так гатовы працаваць усе 
байцы атрада, абы была спра
ва. 

Ужо мiж справай дапамаглi 
тое-сёе падладзiць у гаспа
дарках мясцовай школы i дзi
цячага сада. Але усё ж ас
ноуная работа - па дагаво
ру. 

... А калi яны вяртаюцца у 
новы свой дом, рабят сустра
кае дабрэйшы повар Сева 

Рагойша i - кормiць, кор
мiць ... А калi сёння Мiкола 
Канановiч i Сяргей Iваноу 
пайшлi на рыбалку, то заут
р а бylt;3e « Зьнiчу» юшка! 

«Зыiч»- значыць 

-~ t 

новае для байцоу студэнцка

га будаунiчага атрада 
«Зьнiч» з Мiнска. 

<1Зьн iч» - гэта дваццаць 
чатыры беларускiя студэнты 

разам з ганаровым байцом 
атрада - таленавiтым бе
ларускiм пiсьменнiкам Ула

дзiмiрам Сямёнавiчам Ка
раткевiчам: «Зьнiч» - так 
па-беларуску здауна празва
на мала.нка у руках язычнiц
кага Перуна, гэта сiмвал веч
нага непаседлiвага агню. Два 
месяцы працавалi зьнiчауцы 
па дагавору з Саснавецкiм 
КЛ ПХ. Работы шмат, але за 
атрадам справа не стане: 

скажам, брыгада у саставе 
Сашы Вайтко , 1,·ара Барау
ко, Колi Jlicoycкara, Baci 
Манько, Дзiмы Клемята i 
Юры Шабеты працуе кожны 

ШJIЯXYt 

Амаль для ycix знаёмых 
сяброу задумка гэтых 

пяцi дзяучат са студатрада 

«Млечны Шлях» здалася не 

чым iншым, як дзiвацтвам. 
Сапрауды , дзе гэта бачна, 
каб гарадскiя дзяучаты доб
раахвотна выказалi жаданне 

працаваць у летнiя вакацыi ... 
даяр кам i. 1 не за блiзкi свет
у незнаёмым, а таму загад

кавым краi, а у роднай Бе
ларусi у саугас'е «Бу-

;..,,ракаводчы» Нясвiжскага раё
на. Тут жа незвычайнасць 

уся хiба што толькi у назве, 
астатняе - вясковая проза. 

«Прапала ваша лета»,- спа
чувалi «добразычлiуцы». 
Аднак не спалохалiся сту

дэнткi юрфака БДУ iмя 

У. 1. Ленiна такiх пес1м1-
стычных прадказанняу, ве

рылi: рамантыкi i у «пра
заiчным жыццi» удосталь. 

«1 не памыл1л1ся,- гаво
рьщь камандзiр атрада Та
ня Навумовiч.- Тут столькi 

З 'яул яецца вольны ч ас. i 
п е ра 1t 11пма~1 студэнтау летнn 
р эч а нскан дзятв а пач ь11н1е 

ryJ1ьнi у валейбол i футбол, 
тэнiс з беларускiмi хлопцамi. 

Амаль усе будатрадауцы -
фiлолагi па адукацыi, та
му адразу з мясцовай бiблi

ятэкi перакачавалi у студэнц
кi дом iк некалькi дзесяткау 
кн i1 · : Ф iлд3 iн г i Сгэ рн . Брэхт 
i Свiфт, Булгакау i Форш, 
Караткевiч i Вазнясенскi, 
карэла-фiнскi эпас « Кале в а 
ла». 

Студэнты - народ заусёды 
вясёлы i таленавiты. Нездар
ма жыве яшчэ да сённяшняга 

. дня сярэдневяковы гi~1н сту
дэнтау «Гаудэамус» («Бу
дзем радаваtща»). Валодзя 
Кул iко вiч (баян). Саш а Ве
ка ( в акал), Коля П архiмовiч -

мапанка 

(рытм-гiтара), Алесь Давы
дау (бас-гiтара ), Анатоль 
Шаршнёу (клавiшныя) 
адразу пачалi рыхтаваць кан 

цэрт для летнярэчанцау. 
Адась Калiта малюе, i зьнi-
чаускiя н асце н газеты 
справа яго рук. Уласны фо

такарэсп андэнт атрада 

Сяргей Кавеза стау ужо хра
нiкёрам «Зьнiча» . 

Верасень зноу сабрау пад 
дах мiнскай альма-матэр -
Беларускага дзяржаунага 
унiверсiтэта iмя У. 1. Ленiна 
- сённяшнiх будатрад~уцау. 
А лiпень-жнiвень 1989 года -
яшчэ адзiн рабочы семестр 
«Зьнiча» . 

Сяргей ШАПРАН. 
п. ЛетнярЭЧ(IНСКi. 

• , верасня 
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Крынiца кантрастаj 
Сельгасатрад х1~11чнага 

факультэта « Крынiца» i lпа
таускi кансервавы завод Ста )·
рапольскага краю - стары51 

знаёмыя i сябры. Тыя са 
студэнтау, хто працуе тут не 
першы раз, ужо сталi сапрау
днымi спецыялiстамi у кансер
вавай справе. Гэта я зразу
меу у размовах з дзяучатамi, 
i ад кiраунiцтва завода 
пачуу пра тое, што прыязд
жаюць сюды дзяучаты i хлоп
цы «без зеленого понятия», 

цiкавага, захапляючага, уз

нёслага. 1 свiтанак, якi боль
шасць з нас сустрэла тут 

упершыню, i бадзёрая 
вясковая ранiца i, вядома ж, 
нашы ра_гулi (пра кожную 
з 237 даглядаемых ·кароу 

дзяучаты наперабой гато
вы распавядаць цэлыя гi
сторыi), i нават сон у про

стай сялянскай хаце здаецца 

намнога саладзей шы, ч ым у 

гарадской кватэры. Мы ужо 
зусiм як вясковыя». 

Зрэшты, i мясцовыя жы

хары лiчаць i'x за сваiх . 
Даяркi, якiх падмянялi сту
дэнткi, напачатку, прауда, 
непакоiлiся, каб не сапсавалi 
кароу нявопы1>ныя гараджан

кi. Аднак пасля трохдзён

нага нагляду за зменшчыца

мi пераканалiся: «Гэтыя не 

падвядуць!» . 
... lx пяць . Тры Тан i , Мары

на, Анжэла. Прыехалi у вёс

ку Ужанку па асабiстаму жа
данню... Пяць «зорачак» з 

«Млечнага Шляху». 
М. МАСТОУСКJ. 

Фота С. БРУШКО . 

а сезон заканчваюць даволi 

квалiфiкаванымi спецыялi
стамi, якiя здольны не толькi 
дапамагчы кадравым рабо
чым пры неабходнасцi, але i 
замянiць ix. Праца - напру
жаная, бесперапынная. На

пружаны цел-а i нервы - кан
веер. Прадукцыя завода : со- , 

кi, кампоты, джэмы. 

Як працавалi дзяучаты i 
хлопцы? Добрыя водгукi я 
чуу i ад кiраунiцтва завода, 
i ад работнiц. 3 задавальнен
нем хачу адзначьщь, што не 

толькi за стараннасць у працы 
упа·дабалi жанчыны дзяучат, 
але i за чуллiвасць, заусёд
ную гатоунасць дапамагчы, 
асабiстую адказнасць. 

- Калi будзеце хвалiць у 
газеце, то хвалiце ycix. Яны 
заслугоуваюць! - патраба
вальна звярнулася да мяне 

работнiца, калi убачыла, што 
я збiраюся фатаграфаваць. 
Як магу, просьбу яе выкон
ваю. 

Добрыя словы давялося 

пачуць пра 1 Таню Шчэрбу, 
Дзiну Рудзiк, Iну· Шыман
скую, Наташу Бандаровiч, 
Лену Белiчэнка, шмат каго 
яшчэ. 

Пасля знаёмства з атрадам 
падумалася, што « Крынiца» 
- крынiца' кантрастау. На
колькi напружанай бь1ла пра- · 
ца удзень. настQ.пькi млявым 
i н е, за t-1 5\ТЫi\1 в о.r1 1-, н ы ЧtlC п ас1я 

яе. Шукаць прычыны тольк i у 
вялiкай стомленаеtti цi у ад
сутнасцi згуртаванасцi калек
тыву было б, на маю думку , не 
вельмi правiльна. Адарва
н аснь ад :iВ0,1на'г а атр ада . 
дзс. 3Jtа е цца. 11а nрh1знанню 

раб я т , с r1 абор н iнтва ca~1u р аз 

вiваецца, таксама зрабiла 
сваю справу. Да таго ж, аса

бiстая пасiунасць кожнага п1t
ратварыла агульнае жыццё у 
нецiкавае iснаванне. 

с. rрыц. 
Фота аутара. 

«ПРЫМУООУКlt? 
Усе высокаразвiтыя краi

ны выкарыстоуваюць наём

ную рабочую с iлу . Студэн
ты ведаюць, што вызнача

ны час яны павiнны праца

ваць на уборцы ураджаю. Гэ
та закон. Чаму б i наш трэ,цi 
працоуны семестр не «уза

кон iць»? Я не за тое, што на
зываюць «прымусоукай». Я 

- за «усвядомленую неаб

ходнасць». 1 каб стымул быу 
акрамя грошай - адзнака 

у залiкоуцы. 
Наогул, лiчу, што будучае 

за прамымi дагаворамi, калi 

дыялог вядзе навучальная 

устаноеа . 1 толькi яна ' i пры
маючая арганiзацыя. Зр1азу
мела, сёння ВНУ (тэхнiкум) 
не зацiкаулена у фармiра

ванн i СА, паколькi не мае 
ад гэтага нiякай карысцi. А 
калi б тыя пералiчэннi, што 
робяць гаспадаркi у абласныя 
штабы «на арганiзацыю пра
цы», маглi апынуцца у «каз

не» навучальнай установы, 

прычым, у залежнасцi ад 

«якасцi» таго цi iншага атра

да - стр ога дыферэнцырава

на, мы 6 мел~ куды больш 
падры хтаеаных байцоу i адпа
ведна - моц'ны рух . 

В. ЖУКАУ, 
камандзiр Слабадзейскага 
занальнага студэнцкага 

атрада . 

• 
Думкi Вiктара Вiктаравiча 

аб шляхах рашэння праблем, 

што назапасiлiся, аб зменах, 
якiя патрабуюцца у самой 
сiстэме арганiзацыi студатр а 

даускага руху, у запiсу 
Г . Грынкевiч вы можаце пра
чытаць у газеце «Знамя юно

сти» (1.09.89 г.) . 
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поrляд 3-ПАД БРЫВА 

«Падрыхтоука да форуму , выклiкае вялiкую цiкавасць у 
студэнцтва Казахстана. Глыбока пераканана, што форум 
щ~вiнен рыхтавацца у першую чаргу рукамi самiх студэн 
тау. Лепш за ix нiхто не ведае ix праблем - негатоунасць 
да дыялогу са студэнтамi мноriх выкладчыкау, адсутнасць 
элементарных бытавых выгод. 1, зразумела, патрэбна не на 
словах, а на справе даць студэнтам права вырашаць гэтыя 

праблемы». 
Гулсара АЛТЫНБЕКАВА, 

сакратар ЦК Л КСМ Казахстана. 

« Перакананы, што форум патрэбны. У студэнтау наза-
~ пасiлася шмат праблем, якiя патрабуюць вырашэння. Гэта 

ix удзел у перабудове вышэйшай школы, сацыяльная абаро
ненасць, арганiзацыя сельскагаспадарчых работ, становiшча 
студэнцкай сям'i i r. д. 

Але патрэбна зрабiць усё, каб форум не стау месцам 
пустых размоу. 1 залежыць гэта ад нас, студэнтау, членау 
падрыхтоучага камiтэта». 

Mixaiл МАЮДОН, 
студэнт Кiшынёускага сельскагаспадарчага iнстытута, 

член Падры:Хтоучага камiтэта форуму. 

«Хацелася б, каб · Усесаюзны студэнцкi форум меу вялiкi 
поспех, каб пытаннi, якiя будуць абмяркоувацца на iм, выра
шылiся на карысць студэнцтва». 

Людмiла ЯФIМЕНКА, 
выпускнiца Пяцiгорскага педагагiчнага i'нстытута 

замежных моу. 

Чуць не чулi 
бачыць н'е бачылi ... 

• 
1 

Гэтыя водгукi прыйшлi, як 

вы зразумелi, не 1-!ам. Та
му мы вырашылi даведацца 

думкi наконт правядзення 

Усесаюзнага студэнцкага фо
руму студэнтау унiверсiтэта. 

Не будзем стамляць цябе, 
чытач, пералiкам ycix выказ- . 

ванняу (яны падобныя адно 
на другое), прывядзём не

калькi найбольш характэрных 
(на жаль, аутары ix пажадалi 
застацца невядомымi) . 

- Цi чулi пра ' Усесаюзны 
студэнцкi форум? Не, не чулi. 

У нас жа былi канiкулы. 
- А. што, можаце паса

дзейнiчаць з паездкай у 

Маскву? 

- Якi там форум, у Яку

цii мы былi, у ст.удэнцкiм 
атрадзе. 

Апытаушы каля сотнi чала

век (у тым лiку i выклад

чыкау), зразумела, што пра 

Усесаюзны студэнцкi мае 
субяседнiкi ведаюць столькi, 
колькi трохгадовае дзiця, i 
нiчога канкрэтнага не ска

жуць. 

Страцiушы усялякую на

дзею нешта занатаваць у 

блакнот, вырашыла зазiр
нуць у ХIМIЧНЫ корпус: а 

раптам там студэнт больш 
цiкаун ы , мне пашанцуе. 

Па дарозе звярнула увагу 
на гурт хлопцау i дзяучат, 

якiя сядзелi на лауцы i ажыу
лена аб нечым спрачалiся. 

- Прабачце, у мяне да вас 
адно пытанне: «Ц i чулi 

вы што-небудзь пра Усесаюэ
ны студэнцкi форум?» 

- А як жа! - тут я, пры

знацца, вельмi узрадавалася: 
вось, думаю, нарэшце па

шанцавала.- Гэта той, што 

збiрае Пацёкiн? 
Каментарый, як кажуць, 

не патрэбны. 
А зараз давайце падумаем, 

чаму ж студэнты унiверсi

тэта засталiся у баку ад па
дзей, якiя адбываюцца у 
краiне i датычаць менавiта 

ix? Цi справа тут толькi у 
канiкулах? На канiкулах . газе

ты таксама выходзяць i у 

Якуцiю ix дастауляюць. А што 
у перыёдьщы было мала iн 
фармацыi аб форуме, не 
скажаш. Толькi наша газета 

звярталася да гэтай тэмы 

некалькi разоу (дарэчы, яшчэ 

да канiкулау, у мiнулым на
вучальным годзе). Друкавалi 

рабочую праграму Усесаюз
нага студэнцкага, знаёмiлi 
з тэматычнымi дыскусiйнымi 

цэнтрамi i тымi пытаннямi, 1 

якiя 6удуць абмяркоувацца 
на ix («Беларускi унiверсi

тэт», 11 мая 1989 г.), рас
казвалi аб рабоце Падрых
тоучага камiтэта ( «Беларускi 
унiверсiтэт», 8 чэрвеня 1989 
г.) i г. д. Нямала газетнай 
плошчы адвёу пытанням 

падрыхтоукi да форуму цэнт

ральны i рэспублiканскi мала
дзёжны друк («Комсомоль
ская правда», «Знамя юно

сти», · «Чырвоная змена» ). 
А справа, вiдаць, у нашай 

агульнай абыякавасцi, пасiу
насцi. Няхай iншыя удзель
нiчаюць, вырашаюць, тра

цяць час нервы, а мы 

паглядзiм, што з гэтага атры

маецца, i пакрытыкуем, калi 

нам не спадабаецца. 
1 усё ж хочацца напомнiць, 

што абмярко{ваць выра
шаць будуць тыя, каго . мы 
вылучым. Так што у вас ёсць 

яшчэ апошнi шанµ (да кан
ца гэтага месяца), каб прапа

наваць сваi х дэлегатау на 
форум . Не застава й цеся уба

ку, бо праблемы, якiя мае 
намер узняць Усесаюзны 

студэнцкi,- нal.fJы, надзён
ны . 

3. АЛЯШКЕВIЧ. 

ДЭТЭКТЫУI дэтз·ктЫУI 
Што можа быць больш 

займальным, чым знаёмствы 

з незвычайнымi прыгодамi 

герояу той цi iншай кнiгi? 
Пра гэта вы зможаце пра

чытаць у творах дэктыунага 
жанру. Сёлета такiя кнiгi 
выйшлi масавым тыражом у 

выдавецтве «Мастацкая лi

таратура». 

Ужо сама назва аповесцi 
У. Дубiнкi «Браты святой 
ночы» iнтрыгуе чытача. 3 
першых старо на к твора 

завязваецца вельмi востры, 

напружаны сюжэт. Участко

вы мiлiцыянер Максiм За
саука сустракаецца з ... прывi-

дамi. Хто ж яны, гэтыя вау
калакi? Выявiлася, што во

пытны рэцыдывiст Беркут да

лучыу да сваiх «цёмных» 

спрау т9к званых « цяжкiх» 

падлеткау: .. 
Няма неабходнасцi прад

стауляць нашаму чытачу Ага

ту Крысцi - пiсьменнiцу з 

сусветнавядомым iмем. Яе 

лепшыя апавяданнi прад

стаулены у штогоднiку «Да
лягляды», што выйшау у свет 

у мiнулым годзе. 

Я . БЯРЭйШЫК, 
.загадчыца маrазiна . 

« Кнiгарня пiсьменнiка». 

ХТО ~ IНТЭРНАЦЕ .. ГАСПАДАР.? .·. . ,· ·. , ·.~ .· . ·- ' ~ . " ,, - .... ' ....... ' . . 

Засяленне у iнтэрнат пачынаецца з чаргi. Чapri за ме
дыцынскай даведкай, ·квiтком на аплату за пражыванне. 
1, нарэшце, самай галоунай - чаргi за атрыманнем доуга
чаканага ордэра i пропуска. Такая дробязь, як чарга за 
бялiзнай i падушкай, у разлiк не бярэцца. 

На засяленнi можна выявiць цэлыя тыпы чэрг. Адна 
выгiнаецца прыгожай спiраллю, другая расцягваецца прамым, 

як шпала, ланцугом, або скручваецца абаранкам цi проста 
бывае бясформенным гуртам. Такiя розныя спачатку твары 
праз некаторы час становяцца да здзiулення падобнымi. 
1 першапачатковая надзвычайная узбударажанасць змяняецца 
проста абь1якавасцю: «Трэба адстаяць». 

Апошняе поунасцю адсут
нiчала у чарзе студэнтау-ге

ографау. Страсцi ра<Згаралi

ся з ашаламляльнай хутка

сцю. 

Мне нiхто не гаварыу, 
што трэба адпрацоуваць ! 

Я б гэтых Паусау да 
сценкi ставiу i агнямётам. 

- Колькi жыву, першы 
раз бачу! 

- Будзем скардзiцца пра
курору. 

Выкрыкi з чаргi мелi ра
цыю. Такое сапрауды было 
упершыню. Не засялiлiся сту
дэнты, якiя 

не здалi своечасова пакой, 

не адпрацавалi 6 гадзiн 
па добраупарадкаванню iн
тэрната, 

не прыбiралi круглы год 
свой пакой, 

зашмат прыкладвалiся да 

бутэлькi. 
Карацей кажучы, аставалi

ся за бортам iнтэрната № 7 
тыя, хто груба парушау нор
мы пражывання. Можна запя

рэчыць, што такiя ж у кожным 

студэнцкiм доме ёсць. 1 нi-

А як 

lнфармацыя для роздуму 

lнтэрнат № 7 самы 
вялiкi у Мiнску. 1 падзе1 у 
iм да нядауняга часу адбы
валiся суадносна вялiкiя 
таксама. На калiдоры ноччу, 

асаблiва на вышэйшых павер
хах, было небяспечна вы

ходзiць. Маглi проста зарэ
заць (ва усялякiм выпадку 
неаднойчы пагражалi на 

.жом). Не кажучы, па свед
чанню iнтэрнацкiх улад, пра 

спробы згвалтавання i п 'яныя 
дэбошы у наяунасцi. На вось
мым паверсе, як нядауна бы- . 
ло устаноулена, iснавау свой, 
прабачце, публiчны дом. 
Факт, вядома, не для прэ
сы, але . .. Ложак , застауле
ны вялiк ай геаграфiчнай кар

тай. Хто хацсу . той карыстау
ся. Многiя ведал i i. як гэта во
дз iцца . маучал i. Тол ь кi калi 
п'яныя прыпiралi да сценкi i 
падстаулял i нож l.\ a гор
ла, прымушалi пiць гарэл -

ку, клiкалi... Пауса. Та-
го самага, другога к а -

менданта iнтэрната № 7 . 
Апошнi раз Паус меу справу 
да прыходу камандзiра апер
атрада з трыма такiмi ахвот

нiкамi частаваць за свой ра
хунак. 

Лiда КАМАРОfСКАЯ, 
старшыня прафсаюзнага бю

ро rеаФ.ака: «Усе ведаюць, · 
што з прыхо-дам Барыса Пау-

---

са можна цяпер гаварьщь 

аб неик1м парадку. Да гэтага 
iнтэрнат фактычна· быу некi
руемым Студэнты да гэтага 

засялення не цанiлi месца 

' у iнтэрнаце. Ведалi: усё роун а 
на настуrны год заселяць. 

Яшчэ i лепшы пакой дадуць. 
Абстаноука уседазволенасцi, 
можна сказаць». 

А прауда, якi сэнс, якая 

карысць адчуваць сябе гаспа
даром? 

Тэнiсны стол, што быу 
запiсаны за студэнтамi геа

фака, развалiуся праз месяц. 

Поунасцю i беспаваротна . Не 
без дапамогi самiх студэн
тау. Як сказау адзiн з ix: «Бы
ла у сабакi хата ... » Не на ка-

рысць географау сведчьщь i 
агульнавядомая гiсторыя з 

крадзяжом iнтэрнацкага тэ

левiзара. Дарэчы, у самы яе 
разгар першага каменданта 

iнтэрната № 7 Ганну Мiка
лаеуну Нурметаву ;3абрала 
хуткая дапамога. . 
Валодзя КУЛIКОВIЧ, 

старшыня студэнцкага савета 

iнтэрната: «Заклiкамi цяпер 
можна толькi прымусiць сту-

дэнтау талоны на цукар у 

прафкоме забраць. У сака
вiку-красавiку у iнтэрнаце 
праводзiуся рамонт. Сiл ра

монтнiкау не хапала. Трэ

ба было вынесцi смецце 
са сваiх блокау, вымыць 

пакоi. Прыбiралi i самi камен
данты, i прыбiральшчыцы. 

Звярнулiся да студэнтау. Фiл

фак зрушыуся з мёртвай 

кропкi пасля двух заклiкау. 
Мехмат пасля шматлiкiх 

упрошванняу звярнууся... у 

юрыдычную кансулыацыю. 

Геафак не зрушвауся, не 

звяртауся. Прафсаюзныя 
улады апошнiх двух фа

кулыэтау таксама асаб
лiвай актыунасцi не праявi-

лi. 

А вось адпрацаваць шэсць 
гадзiн на працягу усяго 

вучэбнага года - для многiх 
невырашальна я задача. Да

рэчы, на другiм паверсе 

вiсела вялiзная аб ' ява аб 

абавязковай адпрацоуцы. Так 
што т лумачэнне «я не ведау» 

здаецца цяпер па мен шай 

меры несур ' ёзным. Проста 
прывыклi, што усё с х одз iць 
з рук». 

Барыс ПАfС, дpyri ка 
мендант iнтэрната № 7: «Ка

лi пачь_1нау працаваць, ду

мау: не зразумеюцi, сту- r: 
дэнты такiх жорсткiх патра 

баванняу кiну. Цяпе-р 
адступаць ·не будзем. Упе

рад - навука . Хоць нервы 
асабiста мае горш не 
бывае. Мацi дома не паз-
нае». 

Барыс на пятым курсе фiл

фака. Не адзiн, не два сту
дэнты просяць застацца. 

Асаблiва з трынаццатага па
верха. Чым вышэй, тым не

бяспечней. 
Даведаушыся аб пакутах 

бяздомных географау, я зай
меу гарачае жаданне увесь 

гэты наватворны «табар » 

узяць пад· сваю абарону, 
даць з усяго размаху гэ

таму жорсткаму Паусу. Не 

ведаю, якi ён жорсткi, але 
калi дэкан геаграфiчнага 

факулыэта Расцiслау Афа
насьевiч Жмойдзяк у запале 

.nanpaciy у Пауса адабраць 
ордэр з той мэтай, каб па
рваць на дробныя-дробныя 
шматкi, Барыс катэгарычна 

не згадзiуся. Сказау , што трэ

ба разбiрацца з кожным 
iндывiдуальна. Так шrо «чор-

ны» cnic з 42 сту,9,энтау 
пакрысе змяншаецца. У кож

най справе выпадковасць 
а'дыгрывае значную ' ролю. У 
гэтай - таксама. Але, як 

сцвярджае Валодзя Кулiко

вiч, cnic «адрынутых» мог 

бы складаць i пяцьдзесят, i 
семдзесят, i сто. 1 гэта не 

рубеж. 
... На вечары першакурснi ._ 

кау БДУ упершыню за усю 

гiсторыю яго iснавання быу 
праведзены аукцыён на адно 

месца у любым iнтэрнаце. -
95 рублёу - стольк i выла
жыла за яго першакурснi-

ца механiка-матэматычнага 

факулыэта Валянцiна Апа

насёнак. На пытанне карэс

пандэнта «Беларускага унi

версiтэта» «Вы шчаслiвыя?» 
Валянцiна вельмi коратка 

адказала : «Безумоуна». 

Колькi каштуе месца у 
iнтэрн аце? Гадзiны бяскон
цага стаяння студэнтау у са

мых / розных чэргах? З 'едзе
ныя нервы камендантау i 
старшынь ЖБЮ Цi шэсць 

гадзiн адпрацоукi i двац

цаць тры рублi наперад, год 

больш-менш прыстойных па

водзiн, калi хоць раз н~ 

тыдзень патрэбна вынесцi 
смецце з блока? 
Зашмат?П 

А . КОКТЫШ. 

Так называецца аперацыя, 

якая праводзiцца у нашым 

горадзе з 20 жнiуня да 20 
верасня . Мэта яе - папя

рэджанне выпадкау дзiцячага 

трауматызму, ахова жьщця i 
здароуя маленькiх жыхароу 

нашай зямлi. 

УВАГ А! ДЗЕЦI! 
нецвярозым стане. 

А што адмiнiстрацыя i 
грамадскiя арганiзацыi? Мау

чаць. Гэтым адказал i i на па
станову Савета Мiнiстрау 

Адкуль жа узнiкла iдэя 
правядзення месячнiка? 

Сёлета па стану на 15 жнiу
ня на вулiцах горада трапi

лi у аварыi 60 падлеткау. 

Пяць з ix загiнулi. Вядома, 

нiякiмi словамi нель~а суце
шьщь боль бацькоу. Але, 
як нi горка у гэтым прызнац

ца; на нас таксама кладзецца 

частка вiны. Думаю, не раз 
кожны з вас быу сведкам 

такой сiтуацыi. Мацi, а з ёй 
i невялiкая дi!чушка, вiдаць, 
некуды спяшаюцца. Раптам 

- чырвонае святло. Нават не 

паглядзеушы ( пра што павi

нен ведаць кожны перша

класнiк) направа i налева, не 
сцiшыушы хады, мацi адразу 

ступiла на праезжую частку ... 
ТУТ да ' месца яшчэ раз на
помнiць: мы, ;n,арослыя, па

вiнны быць прыкладам. Мы 

павiнны у першую чаргу 

клапацiцца аб здароуi сваiх 
дзяцей . 1 не толькi у час 

правядзення месячнiка. БССР «Аб мерах па забеспя-
Як жа вядзецца гэта рабо- чэнню бяспекi руху на аута-

та студэнтамi, выкладчыкамi мабiльным i чыгуначным 
1 супрацоунiкамi унiве- транспарце», у якой гавары-

рсiтэта? лася аб неабходнасцi I ства-
Толькi за шэсць месяцау рэння кaмicii па бяспецы 

гэтага года здзейснена 7 да- дарожнага руху. Такой па-

рожна-транспартны х здарэн- куль не iснуе. 

няу. 263 чалавекi парушалi ·магчыма, аперацыя «Ува- ... 
правiлы дарожнага руху. га! Дзецi!» разбудзiць вас 
Прычым, большая колькасць i прымусiць задумацца над 
nарушэнняу - вадзiцелямi cyxiмi лiчбамi статыстыкi. 

асабiстага транспарту. Зда- М. ДЗЕРГАЧОf, 
ралася, работнiкi вышэйшай дзяржаутаiнспектар 
школы садзiлiся за руль у Маскоускага РАУС. 
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