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ЗНАйшл1· 1 АБЯСШ.КОДЗIЛI 
«Учора у Дзяржауны рэестр унесена першае адкрыццё 

1990 года . .Яrо аутары - А . Палякоу, Д. ГаjJкуноу, Г. Шпянь
коу, У. Мацюшэнка»,- паведамляла _rазета « Рабочая три
буна» сваiм чытачам на наступны дзень (rлядзiце нумар га

зеты за 9 лютаrа r. r.). У чым жа сутнасць адкрьщця? Мы 
nanpaciлi расказаць аб rэтым аднаrо з аутарау - кандыдата 
фiзiка-матэматычных наву.к, дацэнта хiмiчнаrа факультэта 
Георriя Пятровiча Ш П.Я НЬКОВА. 

- Уявiце сабе такую сiтуа
цыю. Гаспадыня трэ на тарцы 
моркву. Але ... морква заста
ецца цэлай, а металiчная тар

ка сцiраецца . «Не можа 

такога быць»,- запярэчыце 
вы. Не спяшайцеся спрачацца, 
бо аналагiчную с iтуацыю 
назiралi, напрыклад, спецыя
лiсты сельскай гаспадаркi: 
мяккае збожжа сцiрала жа
лезныя латкi камбайнау. 
Вельмi здз1улены былi i 
тэкстыльшчыкi , калi з'вычай
ная нiтка прымушала знош-

вацца рубiнавую шпору. Вы

казвалi недауменне чыгунач

н iкi, канстатуючы разбурэнне 
стальных колау, а _на пласт

масавых тармазных .калод

ках - з'яУленне стальной 
плёнкi. Вучоныя фiксавалi усе 
такiя вось цуды. Хоць, як 
кажуць, факт быу вiдавоч
ным, розум адмауляуся 

успрымаць яго: павiнна ж 

быць усё наадварот. 
Тады вырашылi правесцi 

дасканалы фiзiка-хiмiчны 

аналiз. У вынiку - знайшлi 

в iноунiка разбурэння . lм ака

зауся вадарод. Паустала пы

танне: адкуль ён узяус я? 

Доследы паказалi, што ён 

выпрацоуваецца у працэсе 

трэння паверхняу. Вiль гаць, 

якая ёсць у змазцы цi траl)

л яе звонку, раскладваецца. 

Што пры гэтым атрымлiваец
ца, ведае кожны школьнiк. 

Зауважым, што кiсларод 
мае· уласцiвасць вьiпароувац
ца, а атамы вадароду трап

л яюць у структуры метала, 

спалучаюцца у малекулы i 
назапашваюцца пад паверх

н яй. Нарэшце, iм становiцца 
цесна i яны лiтаральна рас
пiраюць метал - як гаво
раць вучоныя, накачваюць 

яго. Вядома, што атамам 

вадароду больш даспадобы 
высокiя тэмпературы, таму 
яны ·канцэнтруюцца пад 

ХТО МЫ? Я КJЯ ВЫ? . 

Незапланаваная сустрэча Аказваецца, i ix хвалююць 
такiя ж праблемы, я.к i нас. 
1 ·н.ны вырашаюць тын. ж пы
таннi, што i мы. Яны таксама 
заклапочаны аховай нава: 

кольнага ·ася.роддзя.. 
Гэта пацв_ердзiла i сустрэ

ча з груtiай заходнегерман
скiх студэнтаfj з Бонскага унi

версiтэта, я.кiя., знаходзячь1-
ся. праездам у f.,fiнcкy, наве
далi БДУ iмя .У. 1. Ленiна. 
Гутарка са студэнтамi гiстd-

, рычitага факультэта вызна
чыла ·шараг · агульных пытан

няfj ·i праблем, над я.кiмi за
думваецца сёння заходнегер
мансti:ая i' савеii,кая моладзь . 

КатjJын Фогель, старшыня 
унiверсiтэцкай арганiзацыi 
«Грынпiс», рiI.сказiI.ла · аб тым, 

чым займаецца · ix суtiолка i 
я.кiя экалdгiчньtя акцыi пра-

1 водзя.ць · н.е члены. У ходзе гу

таркi было прынята рашэнне 
аб супрацоfjнiцтве · «Грынпi
i:а» fj ФРГ i экалагiчнай гру
пьt, што дзейнiчае fj Мiнску. 
У час абмену думкамi на
радзiлася iдэя. : у · красавiку 
гэтага ·года правесцi fj МДУ 
iмя · М. В. · Ламаноса(}а кан

грэс маладых эколагd.fj, ·у я.кiм 
абавн.з·кова павiннi:,1 ·прыняць 
удзел i nptiдcтafjнiкi ·З нашага 
унiверсiтэта. 

А . ГУСАК. 
Фота A.VTAPA. 

паверхняй той цi iншай дэта

лi. Пры перанасычэннi вада
родам мiжатамныя сувязi 

аслабляюцца, . i метал цячэ, 
нiбы вадкасць, а пры трэннi 

на·мазваецца на мяккую г,~а

верхню. , 

Як жа змагацца з гэтай 
з ' явай? Есць некалькi мета
дау . Адзiн з ix - у дэталi 
дабауляюць рэчывы, якiя 
улаулiваюць вiльгаць i гэтым 
папярэджваюць утварэнне 
вадароду. Можна таксама 
пакрываць дэталi плёнкай, 

якая не прапусцiць вадарод. 

Такiя метады барацьбы. з ва
дародным зношваннем пас

пяхова выкарыстоуваюцца на

ш ай прамысловасцю. Варта 

адзначыць,;што яны далi маг

чымасць ужо сёння сэкано
мiць 17 млн . рублёу. 

МАМА, 

ТАТА I Я 
спартыуная сям ' я. 

Пакуль не кожны можа 

пахвалiцца гэтым. Звы
_чайна не хапае часу. 

Праца, бiблiятэка, ма
газiн, хатняя гаспадар

ка _калi ужо там 

в_есцi дзяцей у басейн 
цi на тэнiсны корт. А 
калi ix двое i спартыу
ныя комплексы у роз

ных канцах горада? Та

ды наогул малышам i 
марыць аб занятках 
фiзкультурай не вар
та, не кажучьi ужо пра 
дарослых. 

Супрацоунiкi Мiн
скага маладзёжнага па

руснага цэнтра пры 

Бел дз яржун i версi тэ 
це i ВА «Гарыз·онт» улi
чылi такую акалiчнасць. 

15 сакавiка у 18.00 яны 
запрашаюць дарослых 

i дзяцей у п. 492 фiзiч
нага корпуса на арганi

зацыйны сход. Хлопчы
кi i дзяучынкi 1977~ 
1982 гадоу нараджэння 
змогуць наведваць дзi
цячую секцыю п·арус

нага -спорту, а сту дэнты 

i супрацоунiкi унiверсi
тэта - крэйсерскiх яхт 

i вiндсерфiнга. 
Так што чакаем, ма

мы i таты. Прыходзьце 
самi, прыводзьце дзе

так. 

ГАЗЕТА УЗНАГАРОДЖАНА ГАНАРО~ 
ВАй ГРАМАТАЙ ВЯРХОУНАГА САВЕТА 
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r вW:.нiв,рсiтэц, iдзе :уч,нн, кандыда:~d 
удзел у конкурсе на пасаду рэктара. 3 прозвi-

1 шчамi i кароткiмi бiяграфiчнымi данымi прэтэн- 1 

е
тау на вакантнае месца вы зможаце пазна

цца у наступны.м нумары газеты. .....J . . -
НЯfЖО? 

Лёд зрушыуся 
Цяrнiк спраектав алi, зрабiлi макет. Выдатна атр_ымалася , 

нiчоrа не скажаш: прыrожа, з размахам - усiм падабаецца. 
Засталося толькi «ажывiць» яrо, каб мог крануцца з месца. 
Вось тут i пачалося: то грошай няма, то абсталявання не ха
пае - шмат усялякiх «дробязей». 

Будаунiцтва нашага унiвер
сiтэта · нечым нагадвае так i 

вось цягнiк з дзевятнаццацi 

вагонау (столькi аб 'ектау 

riатрэбна узвесцi). Доуга яно 
зн аходзiлася на «мёртвай» 
кропцы. Але прыйшоу энер

riчны, зацiкаулены чалаliек -
новы дырэктар будуемых 
аб 'ектау В. М . Сапёлкiн, i 
л~д зрушыуся. Прауда, каб 
новы унiверсiтэт дзеин1чау 
на поуную магутнасць, па

трэбна яшчэ шмат часу . Але 
ёсщь галоунае - пачатак . 
У Шчамыслiцы ужо iдзе бу
даунiцтва iнтэрната i бiяла

гiчнага корпуса, сёлета пач
нуцца работы па узвядзенню 
галоунага корпуса, НД I ЯП, 

сталовай. Усяго аб 'ём капi
тальных укладанняу павiнен 

дас ягнуць 4,5 млн. рублёу 

i прыкладна на 3 млн . руqлёу 
патрэбна выканаць будау
нiча-мантажных работ . 

Калi Вiкт_ар Мацвеевiч ду-

мае пра гэтыя мiльёны, яrо 
заусёды ахоплiвае хваляван- , 

не. Справа у тым , што нават 

пры самай стараннай рабоце 
будаунiкам не пад сiлу вы
канаць такi аб 'ём. А калi 
улiчыць, што людзей не ха
пае i будматэрыялы пастаян

на у . дэфiцыце . Ды i рэкан
струкцыяй старых аб'ектау 
патрэбна займацца, выпрау
ляць чужыя недаробкi. Зда-

. лi, напрыклад, спорткомп

лекс . на Кастрычнiцкай·, а 

трыбуны i стадыён «забылi
ся» уключыць у план будау
н iцтва. З·араз выгляд тут, 

ш.чыра скажам , не вельмi 
прывабны . Вось i падлiчыце, 
колькi сiл затрачваецца на 

выпрауленне чужых памылак 

цi проста нядбайнасцi. 
А час iдзе i патрэбна спя

шацца. , Год здачы новага 

унiверсiтэцкага гарадка «пад 

ключ» - 1996 - не за гарамi. 

ПРАШУ СЛОВА 

Абмяркоуваем праект 
Зацiкаfiл.еная. размова па 

праекту Платформы ЦК 
КПСС адбылася. на партый
ным сходзе фiласофска-эка
намiчнага факультэта. Ко.r-у
нiсты адзначалi, што fj праек
це ЦК прадстаfjлена рэаль
ная праграма далейшага раз
вiцця. нашага грамадства па 

1 шляху я.го дэмакратызацыi 
i гуманiзацыi, у значнай меры 
адлюстраваны iнтарэсы i мэ
ты саць,яльных груп, слаёfj 
i грамадскiх pyxafj краiны. 

Аднак, на думку сходу, 
КПСС павiнна больш даклад
на вызначыць сваё. месца fj 
дынамiчнай палiтычнай сiстэ- · 
ме савецкага грамадства, aд
нoci/l/Jt да iншых саць,яльных 
сiл, даць ацэнку сучаснай 

·сiтуацыi fj краiне. Барта было 
б указаць таксама тын. кан
крэтнь,я шля.хi i механiзмы 

iдэалагiчнай i практычнай 
дзейнасцi партыi я.к важнага 
палiтычнага фармiравання., 

заахвочваючы для. гэтай мэты 
fjce перадавыя. сiлы краiны. 
Адзначалася. таксама, што 

fj праекце Платформы адда
дзена данiна старым трады
ць,ям i перш за fjcё - iмкнен

ню КПСС самой планаваць 
i вырашаць канкрэтныя. эка
намiчныя. задачы (i нават з 
указаннем даволi канкрэтных 
тэрмiнаfj). Камунiсты ж фа-

1 культэта бачаць шля.хi раз
вiцця. партыi fj карэнных зме
нах я.е статуса, у пераfjтварэн

нi я.е перш за fjcё fj iдэала
гiчную i_ палiтычную сiлу гра
мадства, -здольную распра
цаваць, галоfjным чынам, 
стратэгiю fjдасканалення са
ць,ялiзму, формы i метаi)ы ра
боты -з савецкiмi .tiюдзьмi fj 
такi ця.жкi i адказны час. 

А . БАРКОУСКАЯ, 
сакратар партыйнай 

арганiзацыi фiласофска

эканамiчнага факультэта. 

я.кiя дазволя.ць ёй . канструк- .------------ ---, 
тыfjна вырашаць неардынар
ньtя праблемы грамадства на 
этапе перабудовы, прагназi
раваць перспектывы далей
шага саць,яльнага развiцця., 

Дзяжурная служба « Бе
ларускага унiверсiтэта»: 

Зiнаiда АЛЯШКЕВIЧ:. 



ВЫБАРЧЫ S'ЧАСТА К 

• 
<<Я - за пап1тыку 

разумнага . сэнсу» 

Асiстэнт кафедры кiбернетыкi БДУ iмя У. 1. 
Ленiна, проста малады чалавек i кандыдат 
у народныя дэпутаты Мiнскаrа rарадскоrа 
Савета. Пра кожнаrа з ix можна расказ
ваць асобна. Але паспрабуем адразу пра ycix 
такiх розных. 

Спачатку пра асiстэнта кафедры кiбернеты
кi БДУ iмя У. 1. Ленiна Вячаслава Мiхай-

лавiча. , 
Выбар спецыяльнасцi быу за'праграмiрава

ны iм у .. . сёмым класе, калi перамог у 
lвацэвiцкай раённай алiмпiядзе па матэма

тыцы. Лагiчным успрымаецца пасля гэтага 

паступленне ва унiверсiтэт, дыплом з адзна
кай, аспiрантура i цяперашняе з ' яуленне да

моу каля 10 гадзiн вечара : вячэрнiкi, ла
бараторныя заняткi. Студэнты? Есць разгiль
дзяi i самазабыуныя. Болей раскаваныя у сваiх 
думках i выказваннях . Увогуле, прызнае Вя
часлау Мiхайлавiч, могуць тое, чаго я у ix 
узросце яшчэ не ведау. Не так ужо i дрэн
на, калi вучнi маюць магчымасць перарас
таць сваiх выкладчыкау. 

Сам Вячаслау Мiхайлавiч · мае больш . за 
20 друкаваных работ, распрацавау дзве мето
дыкi, якiя укаранёны. Займаецца ён пытан

нямi забеспячэння надзейнасцi тэхнiчных 
сiстэм. Звычайна субяседнiкам гэта нi аб чым 
не гаворьщь - у назве адсутнiчае знеш

няя прывабнасць. Але пры сённяшнiм дэ
фiцьще электронiкi гэта не такая ужо i дро
бязь - надзейна распрацаваная методыка 

адбракоук i, калi магчымыя дэфекты можна 
вылоулiваць на этапе ·вытворчасцi . 

Кандыдатам навук, як двое з яго аднакурс

нiкау, Вячаслау Мiхайлавiч пакуль не стау. 
Але добры спецыялiст i без тытулау заста
нецца спецыялiстам - «у кожнага свой лёс, 

а у мяне не так многа часу, каб трацiць 
яго на зайздрасць ». 1 пасля гэтага нехта 

адважьщца папiкаць яго прамаруджванне~? 

А цяпер знаёмцеся са Славам. Яму трыц

цаць гадоу, жанаты на былой аднакурснiцы 
{цяпер iнжынеру-тэхнолагу НВА «Гарызонт»). 

Захапляецца гiсторыяй рускай фiласофii {гэ
та ад мамы - настаунiцы гiсторыi), жывапi
сам {калi бывае у камандзiроуках у Маскве, 
хутчэй наведае Пушкiнскi музей, чым кiна
тэатр). Апошнiм часам старанна вывучае аз

буку : працаваць над лiтарамi у ад;зiночку 
шасцiгадовая дачка Волечка упарта адмау

ляецца. 3 1977 года жыве у iнтэрнаце . Тады 
ж адкрыу у сабе здольнасцi займацца гра
мадскай дзейнасцю. Менавiта у будатрадах 
{тры гады у Пскоускай вобласцi, год у Ка
рэлii, у Мiнскай вобласцi, камiсарам Карэль
скаг;з занальнага штаба, камiсарам iнтэрнацы
янальнага атрада унiверсiтэта). Пасля усяго пе

ралiчанага па-ранейшаму выпадковым лiчыць 
атрыманне медаля «За працоуную адзнаку». 

1 нтэрнат - не ад добр ага жьщця. Лет
н iя месяцы у будатрадах - таксама . 1 дапа
мога бацькоу - ад аспiранцкiх 85 (у тыя 
часы) рублёу. 

Але, што датычыць яго асабiстага, хопiць. 
Лепш давайце пра алагiчнасць сiтуацыi, у якой 

апынууся у свой час i сам Слава. Дзяржава -
асоба зацiкауленая у наяунасцi сапраудных 
спецыялiстау, стварае шэраг забарон для 
ix: прапiска, адсутнасць жыллёвых умоу, нiзкiя 
заробкi у моладзi. Нiхто не п·адлiчвае, нiхто 
не прадумвае наперад мэтазгоднасць нашых 

законау. Скажам, аб iльготах маладым спе
цыялiстам. 

- А чалавек становiцца спецыялiстам да 
30 гадоу, далей ствараць базiс позна,- сум
на заканчваецца наша размова. 

Потым была сустрэча з кандыдатам Ма
лафеевым. Здаецца, няма чалавека, якi -6, 
пачуушы прозвiшча, не пацiкавiуся : цi не 

сваяк? Многiя выбаршчыкi, зазiрнуушы у лi
стоуку, абуралiся: «Усюды працягваюць «сва
iх» людзей». А ён нiчыiм сваяком: нi Мала
феева-трэнера, нi Малафеева-сакратара аб-

кома не з ' яуляецца. Нават прозвiшчы у рус
кiм варыянце не супадаюць: у ix першае «а», 
у яго - «о». 1 нiякай карысцi для сябе ад 
гэтага «сваяцтва» Малафееу не шукае. Толь

кi славалюбства калi-нiкалi, не дае спак0ю, 
бо гонар прозвiшча паспелi стварьщь iншыя. 

- Наколькi мне вядома, у час сходу па 
вылучэнню кандыдатау, ты не меу асаблiвага 
жадання станавiцца дэпутатам ... 

- Наогул гэта атрымалася неяк выпад
кова . Была нечаканай аднадушная падтрым
ка працоунага калектыву факультэта. -Дарэ
чы, такiя адносiны да мяне - адна з самых 
станоучых эмоцый апошняга часу. 

- Ты балацiруешся у rарадскi Савет на
родных дэпутатау . Як лiчыш, цi хопiць у ця
бе кампетэнтнасцi? 

-- Зыходзячы з майго меркавання, што 
палiтыка i заканадауства выпрацоуваюцца у 
Вярхоуным Савеце рэспублiкi, туды павiн
ны бьщь абраны эканамiсты, юрысты, па
лiтолагi . Функцыi гарадскога Савета - гэ
та у асноуным выканаучая работа. Яму на 
практьщы рэалiзоуваць усе рашэннi, а зна
чыць, не абысцiся без прадстаунiкоу роз
ных _спецыяльнасцей. 1 такiх «тэхнароу», як я 
- таксама. Арыентуюся на два блок i пра
блем: маладзёжная 1 палiтыка плюс адукацыя 
i культура . 

- Ты ~лен КПСС. Цi не перашкаджае та
бе гэта займацца сёння дзейнасцю, скiра
ванай на пераутварэнне iснуючых у нашай 
краiне адносiн? 

- Я лiчу, што камунiстычная iдэя не за
гiнула. [Jацярпела крах толькi тая мадэль 
сацыялiзму, што была прынята у нашай краi
не. Нельга нават сцвярджаць, што не апрау
дау сябе сацыялiзм у цэлым, бо iснуе i раз
вiваецца , скажам, мадэль сацыялiзму у 
Швецыi. 

Камунiстычная партыя Савецкага Саюза 
мае перспектывы, прауда, для гэтага яна 

павiнна бьщь парламенцкага тыпу. 1 тое, што 
сёння - аб ' яулена дэмакратычнай платформай 
КПСС - гэта крынiца, якая, магчыма, пры

нясе жьщцё нашай партыi. 
- Як\ элемент сацыялiзму табе менш .за 

усё падабаецца? 
- Я не прымаю жорсткi цэнтралiзм i 

манапалiзацыю. Гэта прадвызначыла крах 

савецкай мадэлi сацыялiзму. 
Мы абвяшчалi сябе дыялектыкамi ма-

тэрыялiстамi, а на практьщы аказалiся даг
матыкамi i метафiзiкамi. 
Дэмакратызацыя палiтыкi, iдэалогii, куль

туры адзiн з галоуных тэзiсау маёй 
перадвыбарнай праграмы . Таму я «за» 

рэалiзацыю iдэi многапарть.1йнасцi . Неабход
на стварьщь магчымасцi свабоднаму функ
цыянiраванню розных грамадскiх арганi
зацый . А у межах iдэйнай барацьбы {ус
помнiм закон адзiнства i барацьбы процi
легласцей) грамадства i будзе рухацца упе
рад. 

- Калi здзейснiцца тваё праrрамнае 
палажэнне аб мноrапартыйнасцi, цi за
станешся ты у КПСС? 

- Цяжкае пытанне. Але якраз тут вель

мi дарэчы успомнiць афарызм Сенекi: · «Бяз-
. г лузда ствараць планы на усё жьщцё, кал i 
не з' яуляешся гаспадаром заутрашняга дня». 

Сiтуацыя у краiне мяняецца , па месяцах. 
Я салiдарны з прынцыпамi дэ,--акратычнай 
'платформы КПСС. Калi вылучьщца гэтае кры

ло у асобную партыю, буду хутчэй за усё 
у ёй. 

- Твае уражаннi ад мiтынrу, што адбыу
ся 25 лютаrа у Мiнску? 

- Ен ускалынуу грамадскую думку напя

рэдаднi выбарау, таму што уся перадвыбар
ная кампан iя праходзiла даволi вяла. 1 усё 
ж мiтынг - не тое месца, дзе можна выра

шьщь праблемы, На iм можна толькi ставiць 
пытаннi. Г аласаванне за прыняцце рэзалю

цыi, якая складалася асобнымi людзьмi, 
з' яуляецца фармальным. Што насцярожы

ла мяне i непрыемна ураз 1ла? Аднадушша, з 

якiм прымалiся усе пункты небездакорнай 
рэзалюцыi, Мы узнялiся на новь~ вiток, з 
вышынi яко га дазвал яем сабе крыть1каваць 
застойныя часы, але па-ранейшаму баiмся 
вылучьiцца з натоупу. 

- Цi былi абумоулены твае сустрэчы з 
выбаршчыкамi жаданнем апярэдзiць сваiх 
сапернiкау у дзень rаласавання? 

- Адзiн з маiх жьщцёвых пр_ынцыпа~: 
чыстую палiтыку робяць чыстым1 рукам~, 
Паколькi большасць выбаршчыкау сёння 
жадаюць выбiраць свядома, сустрэчы былi 
неабходны як мне, каб ведаць праблемы 
акругi, так i iм, каб упэунiцца, наколь~i я за
давольваю ix патрабаваннi, 

У 1985 годзе Вячаслау Мiхайлавiч Мала
фееу скончыу аспiрантуру, у лiстападзе ,1989 
яму споунiлася 30 гадоу, у студзенi 1990 ка
лектывам факультэта радыёфiзiкi i электро
нiкi БДУ iмя У. 1. Ленiна ён быу вылучаны 
кандыдатам у народныя дэпутаты Мiнскага 
гарадскога Савета па Курчатаускай выбарчай 
акрузе № 93 . 

Матэрыял падрыхтавалi: 
1. ВЕРХАВОДКА, 

3. МАРАВА. 

НА S'СЯЛЯКI ВЫПАДАК 

Скааперуемся? 

Калi вы пры маwыне, ёсць 

боязь стР,ацiць яе. Цапкам 

цi часткова. Цьфу, цьфу, 

цьфу ... 1 усё ж асцярожнага 
i злодзей абыдзе. Не паля
нуйцеся звярнуцца у каапе

ратыу «Нёман», дзе пра
водзяць замацаванне лаба
вога шкла на легкавых аута

мабiлях ycix марак, якое 
гарантуе ix ахову · пры зняццi 

з мэтай крадзяжу. 

, 1 

Вас чакаюць _ пасля 17.00 
кожны дзень па адрасу : вул. 
Славiнскага, 12, гаражы Рэс
публiканскага дома тэхнiчнай 
творчасцi. 

Сябры ... 
па перапiсцы 

Нас, як i кожнага савецка
га чалавека, не могуць не 

хваляваць канфлiкты на 

нацыянальных падставах, якiя 
апоwнiм часам здараюцца 

усё часцей i часцей. Таму мы 
выраwылi стварыць банк 
адрасоу пры клубе nepanicкi 
«Лада». Перапiска моладзi, 

на думку членау клуба, бу
дзе спрыяць зблiжэнню наро
дау, wто жывуць у наwай 

шматнацыянальнай краiне . 

Калi вы хочаце мець сяб
роу па перапiсцы, то на

пiwыце нам. Клуб nepanic
кi «Лада» дапаможа вам знай-

Sos! Sos! Sos! 

сцi аднадумцау або тавары
шау па iнтарэсах . 

·для гэтага дастаткова за
поунiць анкету: 

1. lмя, прозвiшча {пол, да

кладная дата нараджэння) . 
1 2. Поуны адрас. 

3. ~овы, якiмi валодаеш, 
вывучаеw. 

4. lнтарэсы i захапленн· i. 

1 
5. Што ты яwчэ хацеу бы рас
казаць пра сябе? 

1 6. 3 кiм бы хацеу перапiс
вацца? 

а) у якой рэспублiцы, раё-
не? 

6) узрост 
в) пол. 
Накiруйце анкету на адрас: 

445.859, Тальяцi, ГСП, буль
вар Каралёва, 13. Талья
цiнскi фiлiял Куйбышауска
rа дзяржаунаrа neдarariчнa
ra iнстытута, клуб nepanicкi 
«Лада». 

У пiсьмо не забудзьце па
, класцi канверт са зваротным 
адрасам. 

Пра КilJ\tn'ютэрны «вiрус» мы даведалiся каля пяцi гадоfj 
назад з паведамленняfj у друку. Потым убачылi судовы 
працэс над студэнтам -каледжа, што стварыfi «вiрус», 
'Якi стау прычынаи «захворвання» многiх камп'ютэраfj. 
Першапачаткова рэакцыя на гэта была такой, як на паведам
леннi аб СН/Дзе: «Тэта fi ix, а нас не датычыць». На жаль, 
датычыць, а мы, як звычайна, да барацьбьt з хваробай не гато-

перазагрузк.i, падаючых лiтар i 
iнwыя. Часам пры рабоце з кам
п 'ютэрам можна убачыць, як па 
экрану бегае невялiкая казяука 
i «з'ядае» лiтары. Бываюць «вi
русы», якiя «працуюць» па пят

нiцах, i г. д. 
вы. 

Як змаrацца: з « вiрусамi»? 

-

Зараз «вiрус» распаусюдж- пэуную ко·лькасць выкананняу Есць некалькi дзесят~tау праг
ваецца адначасова з праграм- праграмы або капiраванняу, пас- рам-«антывiрусау», прызначаных 
ным забеспячэннем. Ен экспар- ля падачы сiгналу цераз камп'ю- для выяулення «вiрусау» пэуных 
туецца з Захаду разам з выстау- тэрную сетку. Пры «выбуху» класау па адпаведных камбi
камi камп 'ютэрау, размнажа- знiwчаецца вялiкая колькасць нацыях каманд або для ix знi
ецца пры капiраваннi прагра!". iнфармацыi, праграмнага забес- wчэння {лячэння праграм). Пры 
З ' явiлiся i айчынныя «сама- пячэння, магчыма паступовая , выкарыстаннi «антывiрусау» па
дзелкi» - народ у нас тале- мадыфiкацыя праграм. трэбна быць пiльным, таму wто 
навiты. Стварае «вiрусы» у ас- Такiм жа спосабам можа аба- t яны самi могуць быць «iнфiцы
ноуным моладзь - студэнт~,1, ранiць · сябе распрацоушчык раванымi». Найбольw надзейны 
wкольнiкi . Штурхае ix на гэта праграм супраць свавольнага I спосаб барацьбы - кантроль 
звычайна жаданне паспрабаваць капiравання, таму што аутар- за памерам праграмных фай

свае сiлы. Потым ~рацэс в~1хо- скiх правоу н~ праграмы у нас ~ау. Яго зме~а- азначае ~i што 
1 дз iць з-пад кантролю i ужо пры ПRактычна не 1снуе. · 1нwае, як з яуленне «в1руса». 

усiм жаданнi яго нельга спынiць . • Што ж такое «вiрус»? Гэта Можна парауноуваць праграмы з ~ 
Як нi ·дзiуна, але пакараць таго, праграма, якая можа самастой- дыстрыбутывам, у якiм вы упэу-
хто заражае камп'ютэры, мы не ' на размнажацца, пераносiць ся- нены. Магчымы кантроль пера
можам - няма та·кiх артыкулау бе на дыскi, перадавацца па сет- сылак. Прауда, гэтым пав1нны 
у законе. цы i паруwаць работу камп 'ю- займацца «дактары». На маю 
Што ж з 'яуляецца асноунымi тэрау. У памяць «персаналкi» думку, варта было 6 ва унiвер

прычын~мi заражэння праграм- «в1рус» трапляе разам з прагра- сiтэце стварьщь неwта накwталт 

нага забеспячэння вiрусамi? май, у якой знаходзiцца. • За- дыягнастычнага цi лячэбнага 
У першую чаргу - нiзкая куль- ' пуск праграмы ажыуляе яго. 1 цэнтра. Гатовы абмеркаваць 
тура тых, хто працуе на ЭВМ. «Bipyc» можа аказацца усюды: праблему (тэлефон · кафедры 
Вядомы выпадкi стварэння «вiру- у аперацыйнай сiстэме, у пры- 26-55-39). 

' сау» i «,лагiчных бомб» з мэтай кладной цi сiстэмнай праграме, 
шантажу для павыwэння зарпла- у адной з бiблiятэк. 

В. РАМАНЧЫК, 
дацэнт кафедры лiкавых 

метадау i праграмiравання 
механiка-матэмаТЫ';IНаrа 

_ факультэта. 

ты, пометы пры звальненнi пра- Усе «вiрусы» можна падзя
грамiста. Такая «бомба» можа лiць на класы. Напрыклад, за
узарвацца v вызначаны час, праз маруджання работы камп'ютэра, 

Б'ЕМ ТРЫВОГУ! 

У XOBAHKI 3 АГНЁМ 
Вось ужо некалькi гадоу адмiнiстра

цыя унiверсiтэта апантана верьщь у тое, 

што з гульнi у кошкi-мышкi з Дзярж
пажнаглядам выйдзе пераможцай i не 
збiраецца выконваць супрацьпажарныя 

мерапрыемствы. Аб гэтым сведчаць 
вынiкi пажарна-тэхнiчнага ·абследавання 
iнтэрнатау NO№ 2, 6 7 па вулiцы 
Кастрычнiцкай. Дзверы, якiя уваходзяць 
у сiстэму дымавывядзення, не абста
ляваны прыборамi самазачынення. Сту
дэнты па-ранейшаму карыстаюцца у iн
тэрнацкiх пакоях бытавымi электрана
гравальнiкамi. 

1 усё 6 нiчога, калi 6 спаборнiцтвы 
па барацьбе з прадп,саннямi Дзяржпаж-

нагляду не уцягвалi у яшчэ больш не
бяспечную гульню 3 агнём сотнi людзей. 
Выяулена, напрыклад, што вахцёры i дзя
журныя студэнты вельмi цьмяна уяуля
юць сабе, што павiнны прадпрымаць у 
выпадку пажару. А часам i самi адклю
чаюць устаноукi пажарнай сiгналiзацi.1i: 
звiнiць, мауляу, перашкаджае працаваць. 
Агонь рэдк~ жартуе. Няужо для таго, 

каб мы сабе гэта усвядомiлi, патрэбна 
надзвычайнае здарэнне, пры якiм хавац-
ца прыйдзецца нам е::амiм? · 

А. ФIЛОН, 
iнжынер Дзяржпажнаrляду С ВПЧ-1 

па ахове Ленiнскаrа раёна. 
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Супрачоfiнiчтва, кантракты, кантакты, дзе
лавь1я сувязi. Хiба можна без усяго гэтага 
пражьщь . сёння любой арганiзачыi, аб'яднан
ню lfi нават проста няуры,11.слiваму чалавеку. 
А наш клуб, мiж iншым, гршtада творчых 
асоб . Таму, безулюуна, не застауся у баку ад 
новай ЖЫ1f 1fёвай плынi. Аддаючы данiну •ta
cy, модзе i беручы, заадно, тое, што Ha.Jlt мо ка
лi-небудзь cnaтpэбilflfa, мы аб11tЯнялiся з гро
дзенскi.мi сабратамi па пяру творчымi дасяг
неннямi. Паколькi талент не прадаечча, то на-

ша пагадненне не камерчыйнае, а сяброускае. 
Асноfjны яго прынчып: «Ты мне - я табе ». 
Жадаючых далучьщча (я маю на увазе твор
чь~я аб'яднаннi iншых ВНУ рэспублiкi) сар
дэчна запрашаем у наш гурт. Словшt, прад
стауляем саюзнiкау «Майстроунi» - лiта
ратурнае аб'яднанне Гродзенскага дзяржау
нага унiверсiтэта «Наднёманскiя галасы». 

Игорь 

ЗАВЬЯЛОВ 

На перроне 
Вьется локон, упавши й 

с ладони , 

Зачеркнула улыбку слеза. 
И целую я в лёгком поклоне 

Тво и руки , лицо и глаза. 

Не спеши снова трогать 
прическу, 

Дай мне выбрать глазам и 
твой взгляд. 

Руки нежные , тон кого воска 
Пусть, волнуясь, мои 

теребят. 

Ты до боли себе искусала 
В ожиданьи подкрашенный 

рот. 

И глядишь широко и устало 

Словн о глуби разл ившихся 
вод. 

· Знаю, в ижу, - разлука 
жестока -

Столько новых . морщин и 
седи н ! 

Здравст вуй , мама , ты всё 
одинока? 

Я вот тоже один и один. 

Грозных небес посветлевшие 
глыбы 

Дв и гает гром за рекой. 
Чуть улыбаются мокрые 

липы, 

Трогая небо рукой. 

Снова ув идев, как плещет 
лениво , 

Л одки качая , волна , 
Из гл убины л и речного 

зал и ва 

Ти хо всплывает луна . 

Где-то нежней засверкавшей 
хрустал и 

Первые звезды зажгл ись ... 
Мы не от счастья ль однажды 

устал и, 

.Прожив здесь целую - жизнь? 

Фота В. MAЙCSll:HKA. 

Юры КАР Эй ВА 

Спроба 

замовы 

на ураджай 
Паслухай ·свайго нашчадка , 

Сiвы мой nаганьскi божа : 
Ад самага дзён пачатку 

На сэрцах людскiх трывожна, 

Чакаюць тваю агнявiцу 
3 тваiх непадступных нябёсау . 

Ну до ужо табе гняв iцца : 
Успыхн i ж над нашым лёсам l 

Пашлi жа, Пяруне, маланку, 
Або хоць малую iскрынку, 
Каб дождж малад·ы на ранку 
Слязну шчасл iвую зрынуу, 
Няхай жа яна на рун i 
Рассыплецца золатам росау, 
Каб ты · зноу па ен, Пяруне , 
Ступ iць мог нагою босайl " 

Виктория 

КОЛПАКОВА 

Ну вот - расставанье ... 
Забыты обиды, 
забыты внезапные злые 

слова. 

Какие еще в жи зни тайны 
открыты, 

какие! н ас ждут впереди 

остров а ? 
Десятый, последний ... 
Уроки , походы 
и дружные встреч и за 

круглым столом ... 
Теперь это в прошлом, 

себя не осудим, 
А, может , потом уже, 

п осле поймем. 

Сейчас уже в сердце 
и горечь разлуки, 

И вол ьная радость, 
свободный полет. 

Раскинуть бы крылья, 
а, может быть, руки! 

В злететь! 

Т ак и прос ится сердце в 
полет. 

Вяду•tы клуба 
Мiкола ДЗЯБЁЛА. 

Ганна ШАКАЛЕй 

Чароуны момант лёгкага 

падзення 

З галiнкi дрэва жоутага 

лiстка ... 
Праносiщ, думку у адно 

iмгненне 

Аб тым, што недалёка i зiма . 
Абступiць цiшыню сiвым 

туманам, 

За вокнамi пачнуць rу.nяць 

вятры . 

1 панясуцца думкi нечакана 
У чароуны свет - да будучай 

вясны. 

Едрусь 
МАЗЬКО 
Хто прыйшоу .першым? 
Хто прыйдзе апошнiм? 

Гэты шлях -
сусветная немата, 

1 ты ня будзеш ведаць 
свой парадкавь, нумар. 

Спадаюць долу зоркi ... 
-. Бясконцасць затушыла ix 
Халодным пацалункам .. . 

Андрэй ПЯТКЕВIЧ 

Гарбуз 
(санет) 

На градках, дзе вясёлыя 
· наукол 

Раслiны: морква, рэпа, 

nамiдоры, 
Дзе кабачкi жауцеюць, нiбы 

зоры, 

/ агуркi ачэnлiваюць дол,-

Гарбуз ляжьщь, як пасля 
працы вол, 

Ды усмiхаецца - ён сёння 

1 · у гуморы, 
/ ад нiтратау шчэ не в ельмi 

хворы. 

У хуткiм часе трапiць ён 

на стол. 

Качаецца, як бочка, 

на узмежку, 

А лета шле яму сваю 

усмешку. 
/ гасnадыня, стаушы на мяжы, 

Глядзiць на агародчык цiха 
Н ветла; 

/ думка, нiбь, пчолка, уецца 
светла: 

«Вось · ладны вырас, што ты 
нi кажы». 

Татьяна 

ОБУХОВСКАЯ 

Голубая Долина 
Вас зовёт Голубая Долина 
И манят золотые -огни, 

Там овеет легенда, былина 
Ваши долгие, серые дни. 

В_ами бредят бескрайние 
_дали, 

Загораются звезды во мгле. 
Вы еще ничего не видали, 

Что ж оплакивать вам на 

земле? 

Не сдавайтесь 
судьбе-исполину, 

И тяжелые цепи падут, 

И свою Голубую Долину 
Те, 'что ищут,- я верю 

найдут. 

ДА ВЕДАМ~ 

У нашаrа лiтаб'яднання 
ёсць невялiчкая гiсторыя i 
пэуныя заслугi nерад бена
рускай лiтаратуран. У розныя 
гады членамi «Наднёман
скi х галасоу» бi.1лi вядомыя 

цяnеР. · паэты i niсьменнiкt 
БССР Д. Бiчэнь-Заrнетава, 
П. Макаль, кiраунiк абласно 
га аддзяле1:1ня СП БСС 
А. Карnюк, Ф. Янкоуск, 
Г. Юрчанка. 

ДЛЯ РОЗДУМУ 

Творчыя вытокi сённяшнiх членау лiтаб' яднання - свое 
асаблiвы працяг пошукау сваiх папярэднiкау. Некаторы~r 
нашых паэтау, у прыватнасцi, Юры Карэйва i Юрась Пацю 
па, ужо падрыхтава.ni да друку свае першыя зборнiкi вершау . 
Андрэй Пяткевiч, Таццяна Абухоуская, lrap Зау;тау, Едрусь 
Мазько i Ганна Шака.nей таксама, пэуна, не .rстуnаюць па май
стэрству сваiм с:ябрам. Аднак i ть,х, i дpyrix аб'ядноувае 
любоу да роднага краю, матчынага с11ова, iмкнеr~не сказаць 
нешта сваё, адметнае. Зрэшты, мяркуйце самi, шаноуныя чы~ 

тачы. 

М. М1КУЛIЧ, 
кiраунiк лiтаб'яднанн~ « Наднёманскiя 
галасы», асkтэнт кафедры беJ1арускай 
лiтаратуры Гродзенскаrа дзяржаунаrа 

унiверсiтэта i1'1я Янкi Купалы. 

Фота Я . МАТВЕЕВА. 

БЕЛАРУСКI YHI ВЕРСIТЭТ 
Цана 2 К'1П. 
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Ноктюрн · 
Утонут.ь бы в июльской ночи, 
Затеряться бы в зарослях 

трав, 

Внять покою погасшей свечи, 

Все земное . навеки поправ. 

О, как нежно звенит тишина! 

Пропасть звезд, словно 

купол над ней ... 
Ничего, что погасла одна 

В· нескончаемом море огней. 

Ничего преходящего нет: 
Что погасло, то вспыхнет 

опять, 

Что б лазурный, 
немеркнущий свет, 

Над веками смеясь, 
излучать . 

·Юрась ПАЦЮПА 

Летуценнi 

Заплюшчу вочы - неба 
застанецца, 

ад'еду у свет - а край 
на вастрыi ... 

Ад цixix дум анiкуды 

не дзецца, 

ад часу не схавацца на зямлi. 

Курыны ем , а лета 

адыходзiць, 

не тут са мною, недзе 

у глыбiнi, 

1 дзiуны свет бяжьщь 
па агародзе, 

як блёкату празрыстыя агнi. 

Рэдактар 
М . Г. ЗАГОРСl(АЯ. 
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