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МАНАЛОГ 

3 НАГОДЫ ... 

ПЕР А ·-

рэriстрацы i 

У сё з_акончылася 19 са
кавiка на пасяджэннi камi
т эта камсамола унiверсi
тэта, калi былi падведзены 
вынiкi вялiкага i дастатко
ва шумлiвага мерапрыем
·ства. Сутнасqь яго не 
сфармулявана fj .Статуqе 
ВЛКСМ. Гэта iдэя «знi
зу», з'явiлася яна на спра
ваздачна-выбарчых схо
дах i канферэнqыях, у 
прыватнасqi на той, што 

адбылася fj кастрычнiку 
мiнулага года fj нашым 
унiверсiтэце. Такое рашэн
не было рэакqыяй пэfjнай 
част.кi камсамольскага ак
тыву на nacifjнacqь i бяз
дзейнасqь большасqi чле
на[} Саюза. 

Многiя факультэцкiя камi
тэты камсамола абмежавалi
ся аб' явай аб магчымасцi 
свабоднага выхаду з радоу 
ВЛКСМ. «Р-экардсменамi» 
аказалiся фiлалагiчны фа

культэт - 1 О яга · студэнтау 
падалi заявы аб выхадзе з 
камсамола (адзiн па узросту), 
i ФПМ - 11 заяу. На меха
нiка-матэмiJтычным факуль
тэце развiтацца з камсамо

лам вырашылi шасцёра сту

дэнтау, на гiстарычным -
двое, па аднаму на бiяла

гiчным i юрыдычным, на фi
ласофска-эканамiчным такiх 

жадаючых не знайшлося на

огул. 

Вынiкi пакуль не падведзе
ны на геафаку, хiмiчным i 
фiзiчным факультэтах. 

Нават самы павярхоуны 
аналiз паказвае, што сярод 

тых , хт'о добраахвотна пакi
нуу рады I влк~м. перава
жаюць людзj, ужо вызначыу

шыя сваю палiтычную пазi

цыю (у большасцi гэта члены 
нефармальных_арганiзаць,й), 

або тыя , хто нядауна уст'у
пiу у камсамол i лёгка пад
дауся моднаму уплыву . А 
большасць тых, хто пакуль 
не збiраецца выходзiць з ра
доу ВЛКСМ, дзейнiчаюць па 
прынцыпу : цi мала што мажа 

здарыцца ... 
Крыху адрознiвалася фоR

ма перарэгiстрацыi, якая 
прайшла у камсамольскай ар

ганiзацыi выкладчыкау i суп
рацоунiкау. Яны павiнны былi 
па'цвердзiць сваё членства у 

камсамоле. Гэта адмовiлiся 
зрабiць 240 чалавек. 

Якi уплыу аказалi гэтыя 

лiчбы на аутарытэт камса
мольскай арганiзацыi унiвер

сiтэта? Паку11ь цяжка. даць 
дакладны адказ на такое пы

танне. Але зразумела ужо 
сёння , што нават самая вы

нiковая перарэгiстрацыя не 
мажа вырашыць праблему 
а·драджэння камсамола у ва

чах моладзi. Справа, як ( 
раней ... у справах. 

А. РУСАКОВIЧ, 
намеснiк сакратара камiтэта 

камсамола па 

арrанiзацыйнай рабоце. 

ПРАЛЕТАРЫI YCIX KPAIH, ЯДНАйЦЕСЯ! 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЭКТАРАТА, 
КАМСАМОЛЬСКАГА 

( 

1 ПРАФСАЮЗНЫХ КАМ IТЭТАf 
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭ НА 

. П РА ЦОSi'НАГА ЧЫ РВО НАГА 
СЦЯГА ДЗЯРЖАfНАГА 
УНIВЕРСIТЭТА I МЯ У. 1. Л ЕНIНА. 

·. А'УТАГОЛ 

Каму Патрзбны перамогi? 

fjзнялося менш за палову з шасцiдзесяцi 
fjзнагароджаных студэнтаfj? Чаму наогул у 

• зале было, акрамя выкладчыкаfj кафедры 
фiзвыхавання, больш староннiх людзей, не 
маючых да спартакiяды унiверсiтэта i да 
зборных каманд БДУ нiякага дач1!fнення? 
Людзей у зале прыбавiлася, i апладысмен

ты сталi больш дружнымi i гучнымi, чым 
у час узнагароджання, з выхадам на сцэну 
групы спартсменаfj з клуба «Acaxi», якiя зай
маюцца_рознымi вiдамi fjcxoднix адзiнабор
ства!} пад кiраfjнiцтвам, Вiктара У ладзiмi
равiча Даfjгуненкi, з пачаткам канцэртнай 
праграмьi, падрыхтаванай студэнцкiм клубам. 

Гэта быfj традьщый1;tы вечар, прысвечlШы 
вынiкам мiнулага навучальнага года fj спар
тыуны.м жыццi унiверсiтэта. На маёй памяцi 
fjжo чацвёрты. 

... Калi загучалi першыя запiсы на такой 
доfjгачаканай дыскатэцы, у холе трэцяга 
паверху не было дзе ябль1ку fjnacцi. Шкад(I._ 
толькi, што многiя з танцуючых адсутнiча.лi 
fj зале лiтаральна дзве гадзiны назад. Нешта 
страчваем, браты студэнты, калi нам няма, 
справы да тых, хто fjдзелам у спарты!}ных 

" У чарговы раз щкада, што не ст.ау ен 
сапраfjднай падзеяй у агульнаунiверс iтэцкiм 
жыццi. 
! Чаму, напрыклад, iгнаравалi яго нават 
дэканы трох самых спартыfjных факультэтаfj 
- юрыдычнага, радыёфiзiкi i электронiкi, 
ФПМ? Чаму з'Ь. прызамi i граматамi на сцэну 

· спаборнiцтвах абараняе гонар нашага унi
версiтэта. Хутчэй за fjcё, нам патрэбна нешта 
iншае? 

А . ПУЦIЛА. 

ГУЛЬНI ДЛЯ ДАРОСЛЫХ 

На гэты раз мы iдзем на
перадзе у часопiса «Огонек» , 

якi аб ' явiу конкурс сем'яу, -
24 сакавiка адбылiся спабор
нiцтвы памiж студэнцкiмi 
сем ' ямi нашага унiверсiтэта . 
Знайшлося чатыры паР.ы 

смельчакоу, якiя пераадолел i 

хваляваннi i згадзiлiся удзе
льн i чаць: «Кацярына i Андрэй 
Панамарэнка з факультэта 
прыкладной матэматыкi, Тац-

J 

ПА ФОРМУЛЕ «Я +Я» 
цяна i Вадзi м Валодзiны з 
фiлфака, Яна i Дзмiтрый Бе

. лабродскiя - гiсторыкi, Тац
,' цяна i Васiль Палхоуск i я з 
механiка-матэматычнага фа-
культэта. 

Вась i пачалiся конкурсны я 
_ складанасцi накшталт жыц

цёвых: паспрабуйце купiць за 
• 1 • 

скупую па-студэнцк1 «траяч-

ку» падару~ак сваёй « пало

ве» . 

Жанчынам неабходна да
Панамарэнка. Таму , акрамя 
звычайнага букета, ён пада

звычайнага букета ён пада
рыу сваёй жо'j!цы яшчэ i рас
лiну у глiняным в.азоне. К,щя 
адказала не менш арыгiналь

ным падарункам - з ялёнай 

авоськай у скрыначцы з-пад 
духоу . 

Але сямейнае жыццё - не 
толькi падаRункi. У i м быва
юць i непрадказальныя с i 
туацыi . 

Напры1клад, . калi на якое
небудзь свята маладую сям 'ю 
запрашаюць адначасов а 

бацьк i мужа i бацьк i жон кi. 
Над гэтай сiтуацыяй давялося 
падумаць Палхоускiм . Дарэ-

f 
чы, у ix i на самой спр аве 
бацькi жывуць у розны х гара
дах , як прадугледжвалi ум о

вы гэтага к онкурсу : Тан i -
у Вiльнюсе, Baci - у Мiнску . 

C ynpyri вырашыл i не крыу
дзiць нi адны х , нi другi х . 
~ Пойдзем да тваi х баць

коу, павiншуем ix, - прапа

ноувае Тан я . 

·- А потым махнём да тва

i х , - дадае Васiль. 
Чым не выйсце? 

Валодз i ным даст ал ас я 
ледзь не самая складан ая сi

туацы я. Гадавiна вяселля , аб 
якай муж проста запамята

вау . Ен вяртаецца з зан яткау 
i з прыемным здзiулен нем 
зауважае св яточны стол: 

торт, любiмы салат .. . На пра
гулцы жонка дорыць ям у кве

тачк у: «Са святам!» Ен б ' е ся
бе па лбе i дае грlошы прадау
цу кiёска кв етак са сл овам i : 
«Нам увесь к ошык !» 
Кожная пара хут ка зрабiла 

вячэру з ПRадуктау, купленых 

н а тры рублi , атрыманыя ад 
ар ганiзатарау кон курсу. Але 

тут новая не чаканасць - у 

госцi пры йшла с~ якроу. Гэта 
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ПРЫВАБНАЯ ПЕРСПЕКТЫВА 

« Зпадзюжкi • 
ва... унiверсiтэце? 

Гавораць , Шэкспiр не спяшауся надрукаваць свае 
п'есы. Але аднойчы у тэатр . «Глобус » nрыйшл i стэ
нографы . Дзякуючы iм свет адкрыу для сябе мно
гiя п'есы вялiкага драматурга . 
У нашым унiверс iтэце ёсць паслядоун1ю стэно

графау-«зладзюжак» шэксniраускiх часоу - ужо каля 
года пры факультэце грамадскiх прафесiй iснуе за
вочная школа стэнаграфii, якой кiруе Уладзiслау 
В i ктаравiч Герасiмау . 
У мiнулую суботу, 24 сакавiка, вучн i школы , я кiя 

ужо паспел·i авалодаць таямнiчым курсам знакау , сабра
лiся разам - пазнаёмiцца памiж- сабой , паказаць тое , 
чаму н.авучылiся за rэты тэрмiн , вядома ж, атрымаць 
пасведчаннi з рук дэкана факультэта грамадскiх пра
фесiй Э. Д. .Анiсенкi . Для мног i ~ вучняу завочнай , 
школы гэта быу ·першы у жыццi дакумент аб адука
цыi , бо вялiкая частка юных стэнографау - вучнi 9___:11 
класау сярэдняй школы . 
Прыехалi яны са ycix абласцей Беларусi , i таму 

гэту сустрэчу не без падстау можна назваць ПЕРШЫ~ 
РЭСПУБЛ IКАНСКIМ ЗЛЕТАМ ЮНЫХ СТЭНОГРАФАУ. 
У яго праграме былi конкурсы чыста- i хуткапiсання, 

вельмi цiкавы шэкr.пiраускi конкурс , па умовах якога 
удзельнiкi павiнны был i заиэнаграфаваць разыграную 
перад iмi n'ecy. 
Самую вялiкую коль касць слоу у хв iлiну - 60! -

застэнаграфавала Таццяна Коханава, вучанiца 11 -га кла
са з гарадскога пасёлка Багушэуск, што на Вiцеб-
шчыне . · 1 

Важная мэта адбыушагася мерапрыемства - nры
цягненне уваг i да стэнаграфii. Уладзiслау Вiктаравiч 
прарочьщь . нам стэнаграфiчны бум у блiжэйшым буду
чым . Так што - у вас ёсць магчымасць i неабход
насць паспрабаваць свае здольнасцi у гэта й. справе. 
Сiстэма выкладання дастаткова простая , яе засвойваюць 
нават сямiкласнi кi . Думайце самi, вырашайце самi ... 

С . . ШЧЭННIКАВА. 

ужо сапраудная падзе я! У та

к i м выпадку можна спыт аць : 
« А што ты нам прывезла?» , 

як Дзiма Белабродскi, весцi 
прыемную гутарку, як Пал
хоускiя , « пра·пусцiць» чарачку 

лi манаду (цi яшчэ чаго), я к 
Валодзiны, ц i ад хваляван ня ... 

(Заканчэнне на 4-й стар.) . 

Дзяжурна я ~лу~ба 
« Беларускаrа ун 1 верс 1тэ
та» : Веранiка БЯГУН, 

Сяргей ГРЫЦ (фота ) . 



ВАШ АДКАЗ 

<<ЯКI ПУНКТ ВЫ УНЕСЛI Б 
У ПЛАТФОРМУ ЦК КПСС 

ДА XXVIII 3' ЕЗДА ПАРТЫ·l?t 
К. МIХАИЛАПУЛА, намеснiк сакратара камiтэта камсамо

ла хiмiчнага факультэта: 
- Ведаеце, чаму аnошнiм часам ynafj аfjтарытэт Гельму

та Коля? Таму што ён не npanaнye nерсnектывы. Так i наша 
Платформа. У ёй проста. nepanicaны iдэi i лозунгi. Гаворыц
ца, наnрыклад, npa развiццё дэмлкратыi, nашырэнне галосна
сцi. А якiм чынам збiраюцца рабiць га.та? Словы, словы ... 
Камунiсты чакалi nраграмны дакумент развiцця nартыi, а 

атрымалi скарасnелы nраект, якi кiнулi, каб канчаткова не стра
цiць аfjтарытэт. Толькi атрымалася fjcё наадварот. Платфор
ма так тонка састаfjлена, што зрабi што хочаш, i fjcё будзе fj яе 
рэчы10.: - · '>1. 

Шт .. ~зiруючы nрсект, шукаfj месца, дзе гаварылася б, што 
nаvтьщ nавiнна стац~ nалi1·ычным iнстытутам, якi рыхтуе na
лi,· '>lк,·~i. Дарзмна. 

ЧАС .«ЛIК» 

Сёння fj Беларусi 
жыве болыи за 2 Аtiльё
ны 11енсiянераf). Да 
2000 года ix будзе f)жо 
3 мiльёны. 

у якiм грамад'зяне, што церпяць 
нястачу, могуць бясплатна набыць 
адзе~не, абутак, пасцельную бя
лiзну. 

Болей за 300 тысяч 
iнвалiдаf). 

3 60 тысяч адзiнокiх 
састарэлых людзей 

амаль 30 тысячам nат
рабуецца nастаянная 
сацWU1ьная i медыцын
ская даnамога. Вялi
кая колмасць грама

дзян Беларусi мае пат
рэбу f) nрактычнай 
дапамозе f) сувязi з 
аварыяй на Ч арно
быльскай АЭС. 

Фонд мiласэрнасцi i здароуя 
БССР на шляху станаулення. 3 аса
блiвай удзячнасцю ён прымае доб
раахвотныя ахвяр_аваннi, незалежна 

ад таго, цi гэта двухтысячны узнос 
Мiнскага гарадскога вылiчальнага 
цэнтра Дзяржкамстата БССР, цi 
трохтысячны узнос кааператыва 

«Дызайн», 1,1i 13 рублёу ад 6-га 
класа 91-й школы - бо усё гэта 
каштоуныя праявы чалавечай да-

бр_ь_~нi. Л. CJ'APKOBA, 
старшы рэферэнт Фонду 

мiласэрнасцi i здароуя БССР. ~ 

ПА ЗАКОНУ 
ЧАЛАВЕЧАГА СУМЛЕННЯ 

Самым жахлiвым дэфiцытам становiцца f) грамадстве, дзе f) 
чалавеку бачаць перш за f)сё · працоf)ныя рукi,- дабрыня, 
сумленне, мiласэрнасць- Цi не таму, што каштоf)насць кожнага 
з нас вымяралася шкалой эканамiчных nаказчыкаf), ·усе сродкi 
масавай iнфармацыi да аnошняга часу .надакучвалi чытачам 
стаханаf)цамi i nерадавiкамi вытворчасцi i сарамлiва маf)чалi 
'}-Ра iнвалiдаf), 31;абракоfj, бяздомных, проста адзiнокiх xвopf>VC , 

• 1, старых людзеи?- - - · · - -~ ·-- , ,. , , -·. '"-· 

пра гэта загаварылi, i 
мы даведалiся, што у рэспублiцы з 

321 тысячы iнвалiдау толькi 64 тыся
чы забяспечаны работай. 1 вось -
н ядауна у БП I адкрылася перщае у 
краiне аддзяленне д/1Я навучання iн
валiдау. 3 пачатку года 15 юнакоу i 
дзяучат з розных канцоу краiны па
чалi навучанне на гэтым аддзялен·
нi. Дзесьцi каля 6 месяцау зойме 
у студэнтау-iнв·алiдау вучоба на пад
рыхтоучых курсах, па заканчэнню 
якiх усе яны будуць пераведзены на 
факультэт эканомiкi машынабуда

вання. На думку медыкау, менавiта 
гэтая спецыяльнасць найбольш пры

мальная для iнвалiдау па стану зда
роуя. 

12 тысяч рублёу пералiчыу фа
культэту мiласэрнасцi БПI Фонд 
м1ласэрнасцi i здароуя Беларускай 
ССР , заснаваны у студзенi 198~· 
года . 

. 3 часу стварэння гэтым Фондам 
1 яго аддзяленнямi у абласцях ака
зана rрашовая дапамога абяздоле

ным i малазабяспечаным членам на
шага грамадства на суму 35 тысяч 
рублёу. 

Сярод прыярытэтных медыцын
скi х праграм Фонда выдзелены: 

- праграма мер барацьбы з ды
ябетам; 

- анкалагiч!'iая праграма. 

!:сць у Фонда i добрыя кантакты 
з царквой Хрысцiян веры Еван

гельскай. Семдзесят п_рыхаджан да
глядаюць ляжачых хворых у тэры

тарыяльным цэнтры. 1 там жа у сне
жнi адкрыуся «Салон мiласэрнасцi», 

3 15 па 21 красавiка , 
з мзтай рашэння праб- · 
лем адзiнокiх састарэ
лых грамадзян у краiне 
праводзiцца «Тыдзень 
,иiласэрнасцi». У рэс
публiцы адбудуцца 
до6рачынныя спектак
лi, канцэрты, аf)кцыён, 
збор ахвяраванняfj ад 
прыватных асо6, арга

нiзацЬlй i прадпрыем
стваfj. 

РАХУНАК 704901 У 
РЭСПУБЛJКАНСJ([М 
ЖЫЛСАЦБАНКУ ГО
РАДА МIНСКА. 

АБМЯРКУЕМ? 

На шляхуt да абнаjлення 
На фiлалагiчным факультэ

це абмеркаванне Платформы 
ЦК КПЕС да XXVII I з ' езда 
адбылося на сходзе з павест
кай «Па шляху да гуманнага 

дэмакратычнага грамадства». 

Дасцiпны чытач паспяшаецца 
нагадаць пра несупадзенне 

з газетным загалоукам Плат
формы. Менавiта «грамадст

ва» - камунiсты фiлфака лi'

чаць, што паняцце «.са1,1ыя

лiзм» само па сабе праду
гледжвае гуманнасць i дэма
кратызм . 

Пратакол абмеркавання 
стварауся у час зацiкауленай 
дыскусii па набалелых пытан
н ях, закранутых у дакладзе 

i садакладзе дацэнтау кафед
ры палiталогii С . П. Карэйшы · 

В. А. Курганава. 
h 

Магчыма, аргументы, пры

ведзеныя у выступленнi да

цэн:rа кафедры беларускай 
мовы Л. 1. Сямешка, дапама
галi прысутным сфармуля

ваць прапановы аб тым, што 
сваю палiтыку партыя павiнна 

будаваць толькi на аснове на

вуковага забеспячэння сва·ёй 
дзейнасцi, вылучаючы на пер

шы план гуманiтарныя аспе

ты, а адзiным шляхам прагна

зiравання палiтыкi партыi па

вiнна быць стварэнне сiстэмы 

карпатлiвага вывучэння гра

мадскай думкi. 
Загадчык кафедры тэарэ

тычнага i агульнага славян

скага мовазнауства прафесар 

А . Я. Супрун выказау свае 

• Дыскусiя / 1 
Мы, безумоуна, падтрымлiваем многiя палажэннi Платфор

мы i разглядаем яе як даку~ент выключнай важнасцi, кi
раунiц,:ва да дзеяння. Разам з тым на партыйным сходзе ка1 
мунiсты адзначылi, што складваецца уражанне, быццам пра
панаваны дакумент рых,:авауся наспех, многiя палажэннi не
дастаткова прадуманыя i навукова абгрунтаваныя. 
Спрэчная i сама назва Платформы, таму што яна не выклю

чае магчымасцi iснавання негуманнага, недэмакратычнага 

сацыялiзму. Правiльней было б назваць: «Задачы, роля i 
месца КПСС у сацыялiстычным будаунiцтве». 

· На думку многiх камунiстау, варта больш канкрэтна сфар
муляваць вызначэнне сацыялiзму, яго мэты i шляхi пабудовь1. 
Не зроблены · вывад, на якой стадыi ра;1вiцця сацыялiзму 
знаходзiцца краiна. Прэтэндуючы на аснову Праграмы партыi, 
праект не дае дакладнай перспектывы грамадскага ладу 

краiны. У iм нiчога не гаворыцца пра камунiзм, у той жа час 
партыя пакiдае за сабой назву камунiстычная . , 
Сёння усё часцей i часцей гучыць слова «сталiншчына». 

Мы ужываем яго, калi гаВl;;!рЫМ аб упушчэннях i незаконных 
дзеяннях у гаспадараннi i кiраваннi краiнай у ' тыя часы, 
калi «у руля» быу Сталiн. Але патрэбна бьщь прынцыпо
вымi i аб'ектыунымi i не прыкрываць «сталiнwчынай» па
мылкi i пралiкi 80-х гадоу. Неабходна называць рэчы сваiмi 
iмёнамi. 
У першым раздзеле праекта шмат слоу, накшталт «пары

ваем», «адмауляемся», «асуджаем», «адхiляем», але няма 

меркаваннi 

раздзелу 

наконт сёмага 

Платформы 

прынцыпу дэмакратычнага 

цэнтралiзму. · 
- Паняцце гэта, - лiчыць 

Адам Яугенавiч, - з ' явiлася 
у iншых гiстарычных умовах. 

Цэнтралiзм - катэrорыя не

дэмакратычная, як i рашэнне 
аб аднамандатных партыйных 
акругах (адзiн дэлегат ад 4000 
чалавек). · 
Прапаноуваючы вызначыць 

у Платформе адносГны КПСС 
да iншых партый i палiтычных 
сiл, сход падкрэслiу неабход

·насць распрацоукi стратэгii 

i тактыкi работы .IO~ICC ва 
умовах мног.апартыйнай сi
стэмы. 

3 улiкам новых сацыяльна-

• • 
BЫHIKI 

палiтычных абставiн камунi-
сты палiчылi мэтазгодным 

рэарганiзацыю партыйных 

органау, скарачэнне струк-

. турных падраздзяленняу пар
тыi, у прыватнасцi, лiквiда

цыю райкомау партыi у гара

дах. 

У выступленнях сакратара 

партбюро прафесара 
Б. Ю. Нормана, дэкана фа
культэта А. А. Воука, дацэн
тау У. Г. Будая, В . П. Крас
нея, студэнта В. Валодзiна бы
лi унесены удакладненнi па 

многiх пунктах Платформы. 
На сходзе прысутнiчау iн

структар iдэалагiчнага аддзе
ла ЦК КПБ М. М. Фядзеня,. 

Т_ КАЗАКОВА, 
член партбюро фiлфака. 

слоу «прызнаём вiну» i «абавязуемся». \Не вызначаны раwучыя 
меры дзеяння. _ \ 

Раздзел VII «Абнауленне партыi» у многiм не адпавядае 
зместу, таму што практычна нiякiх- мер не . прапануе. Не вы

значаны i структурныя змены у партыйным апараце. Наад
варот, ставiцца задача яшчэ больw надаць правоу усёй 
ступенчатай iepapxii партыйнага апарата. 
У пярвiчных арганiзацыях лiчаць, што многiя звеннi пар

тыйнага апарата наогул не патрэбны. Лiдэры партыi павiн
ны выконваць свае функцыi на канкрэтных рабочых месцах1 
на грамадскiх пачатках, з.а пэунае узнагароджанне. 

Наяунасць неймаверна вялiкаrа, часам некампетэнтнага у 
кiру~~ай iм сферы апарата, надзеленага незаслужанымi, а 
часам i незаконнымi прывiлеямi, прывяла да усялякiх 
злоужыванняу, што выклiкае ~езадаволенасць працоуных мае. 
Таму камунiсты пярвiчна~ арганiзацыi настойваюць: на 

перабу,ц,ов~ кiруючай структуры партыi знiзу уверх; правя
дзеннi п амых альтэР-_натыуных выбарау дэлегатау на з'езд 
ад партыйных акруг; рэалiзацыi прынцыпау дэмакратызацыi 
партыi. 

Матзрыял падрыхтавалi: 
. Э. ШАСТАКОВIЧ, 

Б. МАНАК, 
Р. ВАДЭАКА, 

Г. РЫЛЮК, 
А. ВЯТЧЫНЮН. 

ПIНГ-ПОНГ 

ПАКАРАННЕ РУБЛЁМ? 
У якiх выпадках дэканат мле права на nрацягу семестра 

пазбаf)ляць студэнта стЬlnендЬli? 
Л. МАЛЮКIН, 

студэнт. 

Адказ на гэта пытанне наш карэспандэнт Л. Праулоцкая 

шукала спачатку у «Зборнiку нарматыуных актау i дакументау 
па вышэйшай школе». Прачытала шмат цiкавага: 

,,Назначэнне стыпендый праводзiцца па вынiках экзамена

цыйных сесiй з першага дня наступнага за экзаменацыйнай 
сесiяй месяца. , 

Рэктарам ВНУ дазваляецца у асобных выпадках назначаць 
стыпендыю студэнтам у перыяд памiж сесiямi». 
«Студэнты, якiя пазбаулены права на атрыманне стыпендыi 

па вынiках экзаменацыйнай cecii, не атрымлiваюць стыпендыю, 
пачынаючы з першага дня наступнага за заканчэннем экзаме

нацыйнай cecii месяца». 
Наконт матэрыяльнай залежнасцi ад вынiкау cecii усё зра-

А9ТАМАБ1ЛЬ 
РАЗБУШАВА9СЯ! 
Чула, што аnошнiм часам рэзка nавялiчшася колькасць 

аварый з цяжкiмi вынiкамi. Цi то аfjтамабiлi fj нас такiя 
неf)таймаванЬlЯ, цi то пешаходЬl нясnрЬlтныя? 

r. СТРОЦКАЯ, 
студэнтка. 

зумела. А як бьщь з пазбауленнём стыпендыi у перыяд _се
местра? Гэта ужо пытанне да галоунага бухгалтара унiверс1тэ
та Валянцiны Пятроуны САЛАДУХI: 

- Караць нядбайнага студзнта пазбауленнем ' стыпендыi 
у- час семестра - недапущ_чальна. Нават калi у яго ёсць про-
пускi практычных заняткау. У такiх выпадках павiН!'iЫ «спра- ·J 
цаваць» метады -адмiнiстрацыйнага, дысцыплiнарнаrа уздзеян-
ня: папярэджанне, вымова, строгая вымова. . . 
Спосаб грашовага пакарання прымяняецца тольк1 тады, кал~ 

студэнт нанёс матэрыяльны урон навучальнай установе, iнтэр
нату, дзе жыве. Да таго ж, студэнт пазбауляецца стыпендыi 
толькi на перыяд не даужэй аднаго месяца. · 
ПАДКАЗКА: калi студзнт лiчыць сябе пакрыуджаным, ён 

мае права звяртацца за праудай у рзктарат. • . 
Такiм чынам, справядлiвасць бярэ верх. 1 тое nрауда, адб1-

раць у студэнта грошы, якiя ён зарабiу у_nартай npapzй, бяс
соннымi начамi, нервовым напружаннем у час сеси не nа

джэльтменску. 

- Аутазаводы запэунi-
ваюць у тым, што тэхнiчныя 

характарыстыкi аутамабiляу 
пастаянна паляпшаюцца. Мiж 

тым на адносiны памiж чала

векам i жалеэным «канём» 
rэта, здаецца, нiяк не уплы

вае,- сведчыць супрацоунiк 

ДАI УУС Мiнгарвь~-ка_нкоМ'а 
А. КАНАПЛ IЦКI .- За сту-

дзе~ь у Мiнску паранен11 у 
вын1ку транспартных аварый 

62 чалавекi, 11 загiнула. 
Колькасць загiнуушых (парау
ноуваем з мiнулым годам) 
узрасла на 57, 1 працэнта. З 
кожных чатырох . параненых 
жывым застаецца толькi 
адзiн . 

ШТО ЗДАРЫЛАСЯ? Жахпiвымi моrуць быць iliчбы 
Мiнула два месяцы 1990 го

да. Нехта падлiчвае колькасць 

сваiх спрау, iншы радуецца 
нечакана цёпламу для гэтага 

часу надвор ' ю, камусьцi да
водзiцца аналiзаваць iстотныя 

змены у асабiстым жыццi .. . 
1 толькi за лiчбамi статы

стыкi, вельмi ураунаважанай 
дамы, не знойдзеш - колькi 

нi шукай - , тлумачэнняу i 
меркаванняу, сфармулява

ных прычын i гучных пера

сцярог. Гэта лiчбы. Хоць мо
гуць стаяць яны у адным рад-

ку з жудаснымi словамi 
«колькасць загiнуушых». 

Лiчбы бываюць жахлiвымi. 
Як . тыя, з якiх складаецца 
крымiнальная статыстыка па 

Мiнску за студзень i люты. 

Няма у ёй нiчога суцяшаль
нага. Лiчбы злачынствау ycix 
вiдау павялiчылiся за гэтыя 
месяцы: цяжкiх па лiнii кры

мiнальнага -вышуку - на 33 
працэнты , -наумысных забой
ствау - на 27,3 працэнта, 
грабяжоу - 34,8. 
Пра менш цяжкiя злачын-

ствы, хоць ix таксама стала 

больш, неяк недарэчна успа
мiнаць. 1 не цiкава слухаць. 
Крыважэрнымi робяць нас 
крымiнальныя зводкi . 1 шмат
лiкiя катастрофы, аб якiх 
штодзень паведамляе тэле

бачанне. Чым больш глядзiм 
сюжэтау аб чалавечай смерцi, 
тым складаней здзiвiць нас 

жудаснымi падрабязнасцямi 
- ix з'яуленне на экране ста
новiцца звычкай. Зразумела,
для тых з нас, каго трагедыя 

не кранула непасрэдна сваёй 

« БЕЛАРУСЮ УНIВЕРСПЭТ» 

халоднай далоняй. 
Але лiчбы злачынствау рас

туць, а значыць, такiх людзей 
застаецца усё менш. Нават ка
лi яны сутыкнулiся з дроб
ным ашуканствам, яны ужо 
ахвяры. 1 цень страху доуга 
будзе крочыць за ix спiной. 

Радкi крымiнальнай звод
кi - часткi аднаго арганiзму. 
Яго iмя - грамадства. Галоу
ная прычына хваробы i галоу
ны сродак пазбаулення ад яе. 

В. БЯГУН. 

29 сакавiка 2 стар. 
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ФПМ У БУДАТРАДАfСКАй СПЯЦОfЦЬI ЗАЛIКОfКА 

Семестр працы • 
1 рамантыкi = ~ 

на сумо.т,у>> 
больш за пяць тысяч чалавек. ..... Самы лепшы студэнцкi час -'семестр пра

цы i рамантыкi. Яго няма у вучэбных пра
грамах ВНУ. Але не выпадкова зацвердзiла
ся менавiта гэта назва. Больш чвэрцi гадоу 
пасланцы навучальных устаноу рэспублiкi у 
час летнiх канiкул. будуюць жылыя дамы, 
пракладваюць дарогi, дапамагаюць збiраць 
ураджай, пра~уюць праваднiкамi i выхаваце
лямi. Не засталiся убаку i студэнты наш'ага 
факультэта. Ужо летам 1971 года упершыню 
выехалi чатыры будатрады. Найболыц_ паспя
хова працавау тады мужчынскi СА «Г~ады
ент». 

У будаунiчых атрадах нарадзiлiся i набылi 
крылы многiя патрыятычныя пачынаннi. Стала 
добрай традыцыяй залiчваць у ганаровыя 
байцы удзельнiкау рэвалюцыi, герояу вайны 
i працы, воiнау-iнтэрнацыяналiстау. Стаханау
цамi нащых дзён назыв~юць удзельнiкау 
атрадау бязвыплатнай працы, якiя пералiч
ваюць свой заробак у Фонд мiру, на раху
нак дзiцячых дамоу i школ-iнтэрнатау, на 

· будаунiцтва помнiкау героям баявой славы . 

~ ..... 
~ 
t:::( 
с.. = 

ДЛЯ ДАВЕДКI: М. М. Фядзеня скончыу факультэт пры
кладной матэматыкi у 1973 годзе. Працавау на кафедры вы
шэйшай матэматыкi ФПМ асiстэнтам, а потым, nасля абароны 
кандыдацка~ дысертацыi,- дацэнтам. У 1986 годзе парткомам 
БДУ рэкамендаваны на пасаду iнструктара аддзела -навукi i 
наву.чальных устаноу Мiнскага гаркома КПБ. У 1988 -
зацверджаны загадчыкам гэтага аддзела, а са студзеня 

1989-га - iнструктар iдэалагiчнага аддзел~ ЦК кnБ. 
3 ФПМ мяне звязваюць перш за усё гады вучобы i работы 

на кафедры вышэйшай матэматыкi. Гзта успамiны аб станау
леннi тады яшчэ самага маладоrа факультэта ва унiверсiтэце, 
яrо традыцщj, навуковых школ. У маiм лёсе, выбары npaфecii 
«вiнаваты» два чалавекi - Адольф Фёдаравiч Наумовiч i 
Юрый СтанiСJ)ававiч Багданау. 

Нам пашчасцiла сустрэцца з некаторымi 
байцамi гэтага · атрада. - Яны расказалi аб 
тым, як летам 1971 -га узводзiлi жылыя да
мi.1, жывёлагадоучыя фермы. «Градыент» 
дыслацыравауся у Казахстане. Жыхары гэ
тага краю i сёння памятаюць сваiх старан- . 
ных памочнiкау. 

У мiнулым годзе атрадамi ФПМ было пера
лiчана больш за 2,5 тысячы рублёу . 

~ 
~ 

С1) 

= 
Ужо на наступны год колькасць · атрадау 

павялiчылася да шасцi, адпаведна i коль

касць ix .удзельнiкау узрасла. З 1971 года 
школу будатрадау на факультэце прайшлi 

Нашы атрады былi ва ycix кутках краiны. 
lx памятаюць }'_Карэлii, <:_io!_e_ы,~y_цi_i~мi 
АССР, Малдавii, Крыме, Казахстане i iншь1х 
месцах. Атрадь1 нашага факультэта не 
раз займалi !)рызавьJ& ·~tцы у сацыялiстыч
ным спаборнiцтвг. На працягу некалькiх 
гадоу атрад «Белая Русь» трымае вядучае 
месца ва. унiверсiтэце. 

С. ЦЕРАХ, 
начальнiк штаба працоуных спрау 

факультэта. 

:а 
:е 

3 Адольфам Фёдаравiчам мы упершыню сустрэлiся на рэс
публiканскай матэматьiчнай алiмпiядзе, калi я вучыуся яш
чэ у дзесятым класе. Потым ён чытау у нас матзматычкы 
аналiз. Я удзячны · лёсу, што мне пашчасцiла слухаць яrо 
сапрауды таленавiтыя i вiртуозныя лекцыi. Ен умее зацiкавiць, 

-зрабiць так, што звычайныя сухiя лiчбы заrучаць цiкава i 
прыцяrальна. 

Ю,. С. Баrданау быу маiм навуковым кiраунiком. Самая rа
лоуная яrо якасць - iнтэлirентнасдь. У маёй памяt(i гэты во
браз асацыiруецца з rранiнскiм зубрам - столькi мноrа анало-

• 3 факупыэта па факту 'ЖАРТА Ч KI.!? 

Колькасць студэнтр.fj на факультэце - 1417. 
3, ix дзяfjчат - 989. 
Колькасць выдатf#к;аfj ~ 143. 
Тых, хто атрымаfj двойкi,- 128. _ 
Памер стыпендыi выдатнiка на JV- V курсах 

рублёfj 50 капеек. 
На ФПМ - 140 Ален. 
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Самае распаfjсюджанае iмя сярод выкладчыкаfj-муж
чын - У ладзiмiр. 
Самы цяжкi студэнт факультэта мог бы выступаць у 

вагавай катэгорыi да 125 кг. 
Рост самага высокага - 206 см. 
59 студэнтаfj ( студэнтак) маюць дзяцей. 
Самы малады студэнт ва fjзросце 17 гадоfj. 
Самаму стр.рому - 26 гадоfj. 
'Адметная рыса студэнтак ФПМ - прыгажосць. 
Тое ж сярод студэнтаfj - iнтэлект. 
Лiдэр у атрыманнi павышанай стыпендыi - 5. група 

пятага курса - усяго 20 ступендыи. 
-Колькасць iмянных стыпендыятаfj на факультэце 

с-Чатыры. 

САЮЗ KHIГI I ШТАНГI 

Вучоба i· спорт побач iдуць 

Спытайц1е, што думае на
конт гэтага выпускнiца ФПМ 

Дзiяна Wkop. Перакананы : 
яна . пацвеlj'дзiць гэту iсцiну. 

У мiнулым годэ~ студэнтка 
не толькi тiас:пяхЬва скончыла 
факультэт i атры~ала дЬ1плом 
з адзнакай, але i стала прызё
рам чэмпiянату БССР па спар
тыунай хадзьбе, выканала 
нарматыу майс\~ра спорту 
СССР. 
А вось студэнтка 11 курса 

Марына Бондар ' толькi ма
рыць узысцi на спартыуны 

Алiмп. Яе захапленне - не 
толькi скачкi у вышыню, дзе 
яна неаднаразова пераадоль

вала планку на вышынi 1. 70 
см. Шмат часу яна аддае 
трэнiроукам у альпiнiсцкай 
секцыi. 1 у залiкоуцы толькi 
выдатныя адзнакi. 

Гэта не адзiнкавыя прыкла-

ды. На факультэце шмат тых, 
хто спалучае у сабе студэнта 

i спартсм~на. Не так дауно 
чэмпiёнам Мiнскага абласно
га Савета ДФСТ прафсаю
зау па гiравому спорту стау 
першакурснiк (дарэчы, так
сама выдатнiк вучобы) Дзмiт
рый Кухарчук. Мяркуючы па 
усяму, пазiцыi свае ён зда
ваць не збiраецца. Ен ужо 
выканау нарматыу першага 

разраду у гэтым нялёгкiм· 

вiдзе спорту i рыхтуецца 
да новых перамог. 

Магчыма, нехта мяне па
пракне: мауляу, каму патрэб
ны голыя лiчбы. Але каб зра
зумець заканамернасць усяго 

сказанага раней, варта пры

весцi некаторыя з ix. Заслу
гоувае павагi i адабрэння тое, 
што ФПМ - актыуны удзель
нiк агульнаунiверёiтэцкай 

круглагадовай Спартакiяды. 
Два разы ён станавiуся пера
можцай i неаднаразова -
прызёрам . Найбольш пад
рыхтаванымi амаль заусёды 

аказвалiся каманды футбалi
стау, лыжнiкау, баскетбалi
стау, шахматыстау, шашыстау 

i iнш. Вельмi удала высту
паюцЬ баскетбалiсткi, якiя во
сем разоу за ч'ас iснавання 
факультэта пад~1малiся на 
верхнюю ступеньку п 'едэста
лу гонару. 

Такiя nocnexi i актыуны 
удзел у спартыуна-масавай 
рабоце могуць здзiвiць хiба 
толькi недасведчанага чала

века. «Свой» жа ведае, што 
пытаннi развiцця фiзкультуры ~ 

\ спорту, удасканалення 
1ф i зку л ьтурн а-аздараулен
чай работы кiраунiцтва · фа
культэта не лiчьщь другарад
нымi. Наадварот, тут шука
юць новыя формы i метады 
удасканалення гэтай работы. 
Напрыклад, ,у 1987 годзе 
партбюро i с~вет факультэта 
зацвердзiлi «Палажэнне аб 

Спартакiядзе ФПМ». Спачат-
ку спаборнiцтвы праходзiлi 
па васьмi вiдах спорту, у якiх 
прынялi удзел 1 ООО студэн
тау i супрацоунiкау. Сёлета 

праводзiцца 111 Спартакiяда, 
прысвечаная 20-годдзю фа
культэта. 

Дзякуючы той увазе, якая 
надаецца на ФПМ фiзкульту

ры i спорту, за два апошнiя 
гады тут больш за 680 сту
дэнтау выканалi нарматывы 
масавых разрадау, 26 чалавек 
сталi першаразраднiкамi, а 
шасцярым прысвоена званне 

«кандыдата у майстры спор

т.у». 

Нiкога не патрэбна пера
конваць .у тым, што сёння 

спецыялiст з в~1шэйшай аду
кацыяй павiнен мець не толь

кi выдатную · прафесiйную 
падрыхтоуку, глыбокiя веды, 
але i высокi узровень культу
ры. 1 фiзiчнай таксама. 

А . МIХНАВЕЦ, 
старшы выкладчык кафедры 

фiзiчнаrа выхавання 

i спорту. 
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riй у ·jx лёсах. · -
Факультзт дау мне i выдатную палiтычную заrартоуку. У сту

дэнцкiя_rады мы не скардзiлiся на сумоту i тое, што няма чым · 
заняцца0 У камсамольцау была сапрау)iы_ актыуная жыццёвая 
пазiцыя. Наш к-амiтэт камсамола з 'яуляуся завадатарам пра
вядзення дзён ФПМ, iнiцыятарам арrанiзацыi студэнцкай аriт
брыrады, iншых цiкавых спрау. 

Калi я прыйшоу працаваць . на факультэт, не адзiн раз 
выязджау камандзiрам_ студэнцкiх сельгасатрадау. J;Iекалькi 
rадоу запар узначальвау камсамольскую арrанiзацыю 
супрацоунiкау, потым - партыйнае бюро. Пра rэты час за
сталiся у памяцi самыя найлепшыя успамiны. А rалоунае - · 
дзяку~чьi удзелу у rрамадскiх справах, я навучыуся працаваць 
з людзьмi, разбiрацца у ix. 1 rэта мне цудоуна дапамаrае у 
цяперашняй рабоце, у часам няпростых спрэчках i дыскусiях. 

АД ПЕ(;)ШАй 

УЗЛЁТНАJI ПАЛАСА · 
Праграмiст - прафесiя будучага. Упэу

нена, што надыдзе час, калi прыярытэт 

работнiкау гандлю уступiць сваё першынство. 
На авансцэну , выйдуць людзi, якiя умеюць 

карыстацца ка~п'ютэрамi, выдатна ведаюць 
мовы Паскаль i Фартран. 
Што дау нам факультэт? ----
Грунтоуныя веды . Каб стаць выдатным 

_ Jlраграмiстам, патрэбна асвоiць вышэйш~ю 
матэматыку, машынную графiку, тэхналог1ю 
праграмiравання i шмат iншага . Практычныя 
навыкi. У час вытворчых практык на прад
прыемствах i ва унiверсiтэцкiх лабараторы
ях щ,1 старалiся замацаваць пачутае на 

лекцыях i семiнарах, пазнаёмiцца з вытвор
часцю, набьщь пэуны вопыт работы з людзь
мi . lдэйную i фiзiчную загартоуку ... 

Цi толькi вучоба цiкавiла нас? 

АСОБЫ 

Безумоуна, не. Было яшчэ шмат цiкавых 
спрау, дзе кожны мог раскрыць свае здоль

насцi: навуковыя гурткi, самадзейныя калек

тывы, спартыуныя секцыi ... Наша група была 
на дзiва актыуная. Мы старалiся паспяваць 
усюды: удзельнiчалi у конкурсах, канцзртах, 

вiктарынах, спаборнiцтвах, ездзiлi у будау
нiчыя атрады i хадзiлi у ту.рыстычныя па

ходы. 

Чым быу для нас факультэт? 
Нечым накшталт узлётнай паласы. Мы наза

пашвалi тут усё неабходнае для будучага 
палёту. 

Якiя в1>1кла.цчык,i , вучыл i 11ас? 

Скажу шчыра: гэта люд i;" якiя не тольКI 

выдатна ведаюць матэматычныя дысцыплi-
ны, але i валодаюць артыстызмам, вына

Большасць з ix -ходлiвасцю, гумарам. 
выпускнiкi ФПМ. ' 

А. БААДА, 
малодшы навуковы супрацоунiк НДЛ 

«Дыскрэтная аптымiзацыя». 

. l)ОПЫТНЫ fЧАСТАК 

Перамагаюць 
Мiкалай Мiкалаевiч добра памятае той 

час. Неспадзявана неяк усё выйшла. Да 
Усесаюзнай алiмпiяды па праrрамiраванню 
заставалася няшмат часу, як яму раптам 

прапанавалi месца у камандзе БДУ. На
пэуна, таму так хвалявауся. Ды i спаборнiцт
вы матэматыкау праводзiлiся упершыню: 
нiхто дакладна не ведау, што там будзе 
i як. 

1 вось - задание выканана, падведзены 

вынiкi. М. Дземеш, студэнт II курса - адзiн 
з пераможцау Усесаюзнай алiмпiяды па праr
рамiраванню. Дарэчы, дзякуючы выдатнай 
падрыхтоуцы i настойлiвасцi каманда БД~ 
заняла на ёй тры першыя месцы . 

Гэта быу 1982 год. 3 таrо часу з лёrкай 
рукi М. М. Дземеша - зараз намеснiка 
дэкана факультэта, наша зборная традыцый
на выходзiць пераможцай цi прызёрам 
Усесаюзных алiмпiяд. А прозвiшчы студэнтау 
С. Запольскаrа, 1, Волкава, Д. Дварцавоrа, 

u • 

настоил1выя 
А. Карзюка становяцца вядомымi праrра
мiстам краiны - яны амаль заусёды лiды
руюць у спаборнiцтвах. 
· Асаблiв'ага поспеху дабiлася каманда Ф ПМ 
у 1988 rодзе, калi яна была запрошана на 
мiжнародныя спаборнiцтвы па iнфарматыцы, 
прысвечан~11 100-rоддзю Сафiйскаrа унiвер
сiтэта. У алiмпiядзе прынялi удзел 15 каманд 
з унiверсiтэтау Балrарыi; ГДР, Венгрыi, 
Чэхаславакii, ' Польшчы, СССР. Зборная 
ФПМ заняла другое месца, а яе лiдэры 
Д. Дварцавы i 1. Волкау - адпаведна · 
на першым i . чацвёртым. Новае папауненне 
факультэта 'з лiку пераможцау рэспублiкан
скiх i Усесаюзных алiмпiяд па iнфарматыцы 
умацоуваюць надзею, што традыцыi факуль
тэта будуць памножаны. 

У. КОТА'9', ' 
кiраунiк каманды БССР ,
па iнфарматыцы, дацэнт. 
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« НАШЫ» ЗА МЯЖОй 

ПАУЖАМIСТ? ВАJIЮНТАРЫЯТ? ШЧАСJIIУЧЫКI 
У ФРГ няма закона, якi 

б рэгуляваfj падрыхтоfjку 
прафесiянальных 
работнiкаfj радыё, газет 
i · тэлебачання. С утнаси,ь 
становiшча з гэтай 

сп.равай, як прызналi на 
сустрэчы з савеи,кiмi 

журналiстамi выкладчыкi 
завочнай школы 
павышэння журналiси,кага 

майстэрства fj мястэчку 
Хаген, - хаос. Але 
вызначаюи,и,а тры 

класiчныя шляхi, якiя 
вядуи,ь у журналiстыку: 
нармальны, акадэмiчны 
i «шчаслiвы выпадак». 

Першы, нармальны. 
Вы прыходзiце у 

рэдакцыю i просiце 
месца супрацоунiка. Калi 
вам iдуць насустрач, на працягу 

дваццацi шасцi месяцау 
вы - пазаштатны 

супрацоунiк . Гр ошам, -
мiнiмум. Спадабаецеся 
шэфу - станеце 

паужамiстам (танны у 

сэнсе аплаты матэрыялау 

работнiк), будзеце 
атрымлiваць у месяц 

крыху боль~ за дзве 
тысячы марак. Пры 

настомлiвасцi паднiмецеся 

яшчэ на адну прыступку -
валюнтарыят. Гэтым 
тэрмiнам азначаецца 
форма журналiсцкам 

адукацыi, пры яком 

тры-чатыры гады 

сумяшчаюцца навучанне 

i работа. Палова таком 
катэгорыi работнiкау ужо 

маюць вышэмшую 

адукацыю, але не 

журналiсцкую: мова, 

гiсторыя, сацыялогiя . 

Другi шлях -
акадэмiчны. Ва 

унiверсiтэце вас вучаць 
публiцыстьщы, але калi 
вы скончыце яго, вас чакае 

~ямала праблем. Справа 
у тым, што навучанне 

адарвана ад рэчаiснасцi, 

та~у шэф рэдакцыi нi у 

як1м разе не хоча 

прызнаваць вас гатовым 

спецыялiстам . У яго ж 

сумны вопыт - работнiк 

з выnускнiка нiякi . Таму 
студэнты паступ ова 

схiляюцца да 

валюнтарыsту, 

сумяшчаюць вучобу з 
работам у студэнцкiх 
газетах. Такая мадэл ь 
падрыхтоукi мае шмат 

станоучага, у навучэнцау 
вялiкiя прафесiмныя 
шанцы. 

Трэ цiм шляхам вы 
прыйдзеце у 

журналiстыку, калi вам 

усмiхнецца фартуна пры 
паступленнi у 

спецыяльную школу цi 

вучэбную рэдакцыю. 
Згадзiцеся, гэта шчаслiвы 
выпадак - трапiць у лiк 

25 навучэнцау, калi 
заяу жадаючых 

набiраецца па 4 тысячы . 
Вас чакае iнтэнсiунае 
навучанне, вялiкая доля 

часу аддаецца практьщы. 

У рэдакцыях вывучаюцца 

нават рукапiсы 

апублiкаваных i 
неапублiкаваных 
матэрыялау. 

Свет мяняецца з 
неверагоднам хуткасцю, 

мiжнароднае жьщцё стала 
надзвычам бурлiвым. 
Вялiкая задача, якую 

ставяць перад сабом 

сёння журналiсты 

Заходням Германii, -
прымiрэнне з Усходам. На 

Захадзе межы амаль не 
iснуюць. Таму 

i нфармацыя з Усходу, як 

з першых ~ук. lдэя 

адзiнага 
агульнаеурапемскага 

дому - справа 

сённяшняга дня. 

С. ГРЫЦ. 
Фота аутара. 
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ЗАВОЧНАЯ ШКОЛА СТЭНАГРАФII 

ПРА ГАЛОСНУЮ tOt 
( Галосная О у канцы слоу) 

Галосная О - гарызантальная лiнiя даужынёй прыкладна 
3/4 меры . Яна у два разы" карацей за галосную Е. 
У канцы слоу галосная прыпiсва~цца да зычных: 

i l. •/ f. R. 
-=z L- (.tf!. ' z z z· z. z z 

о е то те в.о с со к ко п по д до 

/,}~ U ----z-=---·n,., ~2: п ./L h #;-с 
лето Э1Ю ПОД ПОДО лево мимо тесто место веко дико ело 

Разам з намi вы, зразумела , пiшаце словы правiльна . Але 
калi ' пачнеце выконваць практыкаванне самастомна, можаце 
зрабiць такую памылку: 

~ ---& ·-
правильно неправильно 

Пасля закругленняу не падымамцеся; а адразу пiшыце га
лосную. 

МОЖНО 

ПРАКТЫКАВАННЕ: 
Село пело весело 111ело стыло вскипело седло имело светло 

светило пестро подвело шло стекло пекло 

В это лето. Всем есть место в классе. Мы все идем в свой 
класс. Стыло стекло. Мы ·пишем письмо. Мимо плыло весло. 
По с!ране. В декабре мело. Можно ли петь в классе? Есть дело 
для тебя. Мы едем в свое село. В село шло следствие. Это 

действие. Вещество истлело. Можно ли мыть плед? Вести дело. 
Это вещество светится . О себе. Все дети в своем классе. Это 
клесты. В квартире тепло и светло. Едем в депо. Весело в селе. 
Шило в мешке. Стрелы летели метко. Дело кипело. Мы 
плыли влево. Урок, вёу 

Уладзiслау ГЕРАСIМАУ. 

ПЯЦЬ КАПЕЕК 

Толькi статысты? 
Мне здаецца, што, _Увёушы студэнтау у В):'чоны савет, 

нас проста уключылi у немкую гульню, прав1лы яком не 
прадугледжваюць нашага дзейснага удзелу. Няужо мы толь- · 
кi статысты для паказной дэмакратыi? , 

Калi не так, нядрэнна было б убачыць на старонках «Бе
ларускага унiверсiтэта» рэпартаж з аднаго з пасяджэн'няу 
вучонага савета. Магчыма, ёсць там студэнты , здольныя ста
вiць пытаннi i адстомваць свой пункт гледжання. 

Не т олькi членау факультэцкi х вучоных саветау, але i ус1х 
нас трэба вучьщь галоснасцi, дэмакратыi. Не для каrо ж не 
сакрэт, што i з боку студэнцтва хапае амбiцым, неабгрунта
ваных прэтэнзiм . 

Таму i важна nаказаць, як вучоны савет узаемадземнiчае 
са студэнцкiмi прадстаунiкамi . 

Г. ВАРАБ'ЕВА. 

ПА ФОРМУЛЕ «Я + Я>> 

/ 

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.) . 

забыцца, што свякроу - гэта 

мацi мужа, як атрымалася у 
Андрэя Панамарэнкi . 

Вось i вынiкi падведзены. 

Есць журы - значьщь, бу
дуць ·i, балы, i ~есцы, нiчога 
не зробiш . \, 
Першае месца аддалi Вало

дзiным, другое - Панама

рэнкам , а Белабродскiя i Пал~ 

220080, Мiпск-80, УН/ВЕР<;I
ТЭЦКI ГАРАДОК, ВУЛ. БАБ· 
РУйСКАЯ, 9, ПАВЕР-Х 4 
П АКО/ 74-75. ' 
ТЭЛЕФUll 20-68-27. 

хоускiя, можна сказаць, па

дзялiлi памiж сабом трэцяе. 
. узн агаJ:>оды за вьтрабаван

НI аказал1ся важк1м1: чэкавыя 

кнiжкi на · 500, 300 i 200 руб
лёу адпаведна занятым мес

цам . 
... Часам у канцы дзiцячых 

гульн яу гавораць: «Перам аг
ла дружба». Зараз трэба да
даць: яшчэ i кахан1;1е. 

Т. ЖДАНОВIЧ . 

·Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 


