
Прыняцце новай Канстытуцыі СССР, канстытуцыі развітога сацыялізму, канстытуцыі будуемага камунізму, 
будзе не толькі гістарычнай падзеяй для нашай краіны, але і падзеяй велізарнага міжнароднага значэння.

(3 прамовы Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Стар- 
шьмі Канстытуцыйнай камісіі тав. Л. 1. Брэжнева на 
Пленуме ЦК КПСС 24 мая 1977 года).

Захончыліся ўступкыя экза
мены на завочны факулмэт 
нашага універсітэтэ. Ад абіту- 
рыентаў іпагтупіла 1.235 заяў, 
што ў два з лішнім раза пера- 
вышае план прыёму.

Паступаючыя добра здалі эк
замены на спецыяльнасці бія- 
логія, руская мова і літаратура, 
гісторыя, беларуская і руская 
мова і літаратура. Большая 
частна паступаючых на факуль- 
тэт правазнаўства здала экза
мены толькі на «добра» i «вы- 
датна».

Хутка ў рады студэнтаў БДУ 
ўвальюцца н о б ы я  еілы: выдатні- 
кі сярэдняй школы, спецыяліс- 
ты з практычным стажам, бы- 
лыя воіны Савецкай Арміі.

ПРАЛЕТА РЫ І УСІХ  K PAIH, ЯДНАЙЦЕСЯ!
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ГАРАЧАЕ АДАБРЭННЕ
3 вялікім інтарэсам і ўзды- 

мам сустрэў калектыў БДУ імя 
У. I. Леніна праект новай Кан-' 
стытуцыі СССР і прамову Гене
ральнага сакратара ЦК КПСС, 
Старшыні Канстытуцыйнай камі- 
сіі тав. Л. I. Брэжнева на Пле
нуме ЦК КПСС 24 мая 1977 
года.

Уражваюць глыбікя, размах, 
маштабы і перспектывы Асноў- 
нага Закона нашага жыцця. У 
першую чаргу ў праекце новай 
Канстытуцыі замацавана права 
кожнага чалавека на працу. Тэ
та значыць i на выбар прафе- 
СІІ, на працу ў адпаведкасці з 
прызваннем. Асабліва важна 
тое, што размова ідзе аб пра- 
цоўнай дзейнасці савецкіх лю- 
дзей з улікам грамадскіх па- 
трэб.

Л. I. Брэжнеў у прамове на 
майскім [1977 г.) Пленуме ЦК 
КПСС асабліва падкрэсліў: 
«Трэба, каб кожны савецкі ча- 
лавек усведамляў, што галоў- 
ная гарантыя яго правоў у кан- 
чатковым выніку — гэта магут- 
насць і працвітанне Радзімы. 
А для гэтага кожны грамадзя- 
нін павінен адчуваць сваю ад- 
казнасць перад грамадствам, 
добрасумленна выконваць свой 
абавязак перад дзяржавай, пе
рад народам».

Наша краіна ўпершыню ў су- 
светнай гісторыі паставіла сва
ей галоўнай задачай усебаковае 
развіццё асобы, стварыла ўсе 
неабходныя ўмовы для такога 
развіцця. У святле гэтага перад 
калектывам універсітэта стаяць 
вялікія заданы: не толькі наву-

чаць, але і выхоўваць высока- 
кваліфікаваных спецыялістаў, 
валодаючых усімі неабходнымі 
рысамі будаўніка камуністыч- 
нага грамадства.

Цяпер, пасля азнаямлення з 
праектам новай Канстытуцыі 
СССР, шматтысячны калектыў 
Беларускага дзяржаўнага уні- 
версітэта імя У. I. Леніна поў- 
ны імкнення працаваць яшчэ 
лепш, усе сілы аддаць росквіту 
любімай Айчыны. Як і ўсе са- 
вецкія людзі, супрацоўнікі і 
студэнты БДУ горача і адна- 
душна падтрымліваюць і адаб- 
раюць праект новай Канстыту- 
цыі СССР — велічны даку- 
мент, які акрэслівае перспек
тывы нашага камуністычнага 
заўтра.

HA ЗДЬЗМКУ: капітан У. Пра- 
коф еў — абітурыент філасоф- 
скага аддзялення завочнага 
факультэта.

Фота М. ДУБОВІКА.

У нас у гасцях дэлагацыя з 
брацкай Польшчы. Прадстаўні. 
кі грамадскіх арганізацый, вы- 
шэйшых навучальных устаноў 
азнаёміліся з вучэбным працэ- 
сам універсітэта, пабывалі на 
розных кафедрах і факультэтах. 
Госці з інтарэсам агледзелі му
зей БДУ, фотавыстаўку.

У Доме мастацтваў адбыўся 
вечар дружбы паміж польскім 
і савецкім народамі. Ha вечары 
быў дадзен канцэрт удзельніка- 
мі мастацкай самадзейнасці 
БДУ, з поспехам выступіла агіт- 
брыгада ідэалагічнага атрада 
нашага універсітэта. Віктарыну 
аб ПНР правялі члены дэлега- 
цыі.

Р. НОВІК, 
нам. сакратара камітэта 

камсамола па 
інтэррэбоце.

Алошнія экзамены летняй 
сесіі здаюць студэнты нашага 
універсітэта. ! многія з іх лі- 
чаць, што лепшы адпачынак ад 
разумовай працы — у студэнц- 
кім будаўнічым атрадзе.

У гэтым годзе на факультэтах 
універсітэта створана 66 атра- 
даў. Геаграфія летніх маршру
та'? байцоў у форменных курт
ках самая разкастайная. Сту- 
дэнты будуць працаваць у Ka- 
рэліі і Пскоўскай вобласці, на 
будаўнічых пляцоўках Мінскай 
вобласці і ў Малдавіі. Прад- 
стаіць асвоіць больш як 1,5 
млн. руб. капіталаўкладанняў.

А. КАЛІНКА, 
начальнік штаба 

працоўных спраў 
універсітэта.

НАВУКОВАЙ РАБОЦЕ СТУДЭНТАЎ
АСАБЛІВУЮ УВАГУ

У сваёй прамове на Усе- 
саюзным злёце студэнтаў 
Л. I. Брэжнеў адоначыў, што 
працэс навучання ў BH У 
ўсё больш абапіраецца на са- 
мастойную, блізкую да да- 
следчай работу студэнтаў.

Студэнцкая навуковая 
творчасць з кожным днём 
набывае ўсё большае зна- 
чэнне, i найважнейшай зада
чай ВНУ з’яўляецца даска- 
нэленне яе арганізацыі, рас- 
паўсюджванне набытага во- 
пыту.

Яркім прыкладам шырока- 
га прыцягнення студэнтаў 
да навуковай работы з’яў- 
ляецца кафедра паўправадні- 
коў фізічнага факультэта. У 
лабараторыях кафедры бу- 
дучыя фізікі робяць свае 
першыя крокі ў свеце наву
ковых даследаванняў. Тут 
якы знаёмяцца з метадамі 
даследаванняў паўправадні- 
коў, сучаснай тэхнікан фізіч- 
пага эксперыменту.
. Нішто не можа лепш на- 
вучыць студэнтаў творчаму 
падыходу да працы. чым 
удзел у сапраўдньм навуко- 
пым даследаванні. A дасле- 
даванні паўправаднікоў з 
выкарыстаннем электронна- 
га парамагнітнага рэзанансу, 
фоталюмінесцэнцыі, катода- 
люмінесцзнцыі, ЗВЧ і ін- 
шых метадаў, правядзенне 
эксперыментаў пры нізкіх і 
зьышнізкіх тэмпературах у 
моцных электрычных ' і маг- 
нітных палях патрабуюць 
пэўнай творчай сталасці, 
культуры зносін з прылада- 
мі і апаратураіі, часта уні- 
кальнай і дорагакаштуючай.

Разам з тыл, знаёмячыся 
з рэальнымі абставінамі нд-

І
вуковага пошуку, будучыч 
фізікі пачынаюць раЗумець, 
што любому пошуку, любо

му навуковаму дасягненню у 
галіне фізікі паўправаднікоў 
папярэднічае карпатлівая 
штодзённая работа. Удзел у 
навуковых даследаваннях ак- 
тывізуе мысліцельную дзей- 
насць студэнтаў, абуджае ў 
іх імкненне расшыраць сваё 
веды, навыкі, выхоўвае ў іх 
любоў да сваёй спецыяльнас- 
ці.

Тэматыка студэнцкіх да- 
следаванняў, як правіла, звя- 
зана з навукова-даследчай 
тэматыкай кафедры: звычай- 
на тэта частка дзяржбюд- 
жэтнай ці гасдагаворнай ра
боты. Увесь калектыў кафед
ры, які складаецца з вопыт- 
ньіх і пачынаючых спецыялі- 
стаў, працуе над вырашэн- 
йем пэўньіх навуковых пра- 
блем. A кожпы студэнт зай- 
мае ў гэтым калектыве мес- 
ца ў адпаведнасці са сваімі 
магчымасцямі і ідзе наперад 
у залежнасці ад сваіх здоль- 
касцей і долі ўкладваемаіг 
працы.

Выкладчыкі кафедры вы- 
ступаюць не толькі ў якасці 
навуковых кансультантаў. У 
працэсе індьівідуальнай ра
боты асаблівае значэнне на
бывае асабісты ўнлыў кіраў- 
ніка на выхаванне ў студэн- 
таў творчых адіюсін да пра
цы, высокай культуры, шыро- 
кай эрудыцыі. Такая паста- 
ноўка работы выхоўвае ў 
студэнтаў патрэбныя якасці 
будучых спецыялістаў.

Ha працягу многіх год ка- 
федра цесна звязана з вы- 
творча-тэхнічным аб’яднан- 
нем «Інтэграл». Частка сту- 
дэнтаў займаецца наЕуковы- 
мі даследаваннямі непасрэд- 
на на гэтым прадпрыемстве, 
што дазваляе ім яшчэ ў 
працэсе навучання дэталё- 
ва азнаёміцца з сучас-

нымі метадамі праектавання 
і асноўнымі тэхналагічнымі 
працэсамі вытворчасці паў- 
правадніковых прылад і аб- 
сталявання. Як паказвае 
вопыт, гэтыя студэнты аказ- 
ваюцца выдатна падрыхтава- 
ьымі да практычнай дзеп- 
насці на вытворчасці і пасля 
заканчэння універсітэта з 
першых дзён самастойнай 
работы на прадпрыемстве мо- 
гуць працаваць з поўнай ад- 
дачай. Вельмі гобра адзы- 
ваюцца на BTA «Інтэграл» 
аб рабоце маладых спецыялі- 
стаў А. Амеліна, А. Вайні- 
ловіча, В. Тузлукова.

Штотыднёва па пятніцах 
на кафедры праводзіцца 
агульнауніверсітэцкі семі- 
н‘ар па праблеме «Фізіка 
пйўправаднікоу; радыяцын- 
ная фізіка цвёрдага цела*, 
дзе абмяркоўваюцца апошнія 
дасягненні і найболып акту- 
альныя праблемы фізікі паў- 
праваднікоў. Шырокі ўдзел 
прымаюць у гэтым семіна- 
ры і студэнты. Тут як бы сці- 
раецца грань паміж выклад- 
чыкамі і студэнтамі. Кожны 
прысутнічаючы на семінары 
можа выказаць свой пункт 
гледжання, прыняць удзел у. 
дыскусіі. Удзел у семінарах 
расшырае навуковы круга- 
гляд студэнтаў, садзейнічае 
фарміраванню ў іх навуко- 
Бага светапогляду, выпрацоў- 
ьае ўменне абагульняць, ана- 
лізаваць, выступаць з паве- 
дамленнямі, дакладамі.

Лепшыя навуковыя рабо
ты студэнтаў кафедры што- 
год прадстаўляюцца на уні- 
версітэцкуго студэнцкую 
какферэнцыю і рзспублікан- 
скі агляд студэнцкіх работ. 
У гэтым год'зе на рэспублі- 
какскі агляд студэнтамі ка

федры было прадстаўлена 
25 работ, 7 з іх былі пры- 
зпаны работамі першай ка- 
тэгорыі. Рашэннем аргкамі- 
тэта конкурсу работа сту- 
дзнта В. Красоўскага «Уп- 
лыў флуктуацыі прымясцо- 
вага патэнцыялу на эфект 
Буштэйна-Моса ў моцна ле- 
гіраваным арсенідзе галію* 
была асоба адзначана і ўда- 
стоена прэміі. Акрамя таго, 
работы Xo Ф'юк Хоай і 
В. Красоўскага рэкамендава- 
ны на Усесаюзны конкурс 
студэнцкіх навуковых работ.

У красавіку гэтага года ў 
БДУ адбылася 24-я студэнц
кая канферэнцыя, дзе студэн- 
тамі кафедры былі прачыта- 
вы 42 даклады. Студэнты 
А. Цыкуноў i Xo Ф'юк Хоай 
прынялі ўдзел у навуковай 
студэнцкай канферэнцыі рэс- 
публік Прыбалтыкі, Бела- 
русі і Малдавіі. Ix дакла
ды былі адзначаны журы ян 
адны з лепшых на секцыі 
фізікі, а ліатэрыялы дакла- 
даў апублікаваны. Студэнты 
Гусеў, Жураўкевіч, Аджаеў 
і Прасановіч вельмі паспя- 
хова прадставілі Беларусію 
на рэспубліканскай студэнц
кай канферэнцыі ў г. Адэсе.

3 кожным годам пашыра- 
ецца ўдзел студэнтаў кафед
ры ў навуковых даследаван
нях, паглыбляецца змест да- 
следаванняу. Аднак у гэтай 
важнай справе вычарпаны, 
відаць, далёка не ўсе .магчы- 
масці. Навуковая работа сту- 
дзвтаў заслугоўвае саман- 
сур’ёзнай увагі і падтрымкі, 
бо іменна ў ВНУ заклад- 
ваюцца будучыя поспехі вя- 
лікай навукі 1 вытворчасці.

Т. КОЛЬЧАНКА, 
асістэнт кафедры фізікі 
паўправаднікоў.
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Па.хне свежасцю мокрага ле
су. Мае сябры, слухачы групы 
жу.рналістаў падрыхтоўчага ад- 
дзялення, цесным колам ся- 
дзяць ля кастра. Над Нёмана.м 
мякка разліваецца ціхая, зла- 
джаная песня. Спяваем з ду

шой, палкам аддаючыея пад 
уладу добрага настрою, весела 
паглядаючы і прыслухоўваючы- 
ся да наш.ага куратара — Га- 
ліны Паўлаўны Ра-манчыкавай. 
3 прыемнасцю думаецца, што 
Галіна Пзўлаўна ўвайшла ў

жыццё кожнага рабфакаўца 
пазаўсёды.

Ha падрыхтоўчае аддзяленне 
прыйшлі ўсе розныя, розныя па 
сваіх характарах, густах, прыіі- 
шлі з агульнай мэтай — наву- 
чыцца нялёгкай журналісцкай 
справе. Змяніліся і ранейшыя 
ўяўленні аб етудэнцкім жыцці. 
Давялося такоама спаткацца і 
з першымі цяжкасцямі. Галіна 
Паўлаўна навучыла больш крьт- 
тычна ставіцца да саміх сябе, 
правільна разу.мець адказнасць, 
якая кладзецца на таго, каму 
давядзецца называць еябе ету- 
дэнтам. Будучы тонкім псіхола- 
гам, наш куратар умее знайсці 
патрэбную параду для кожиага 
з нас, тую агульную нябачную 
кітачку, якая згуртоўвае калек- 
тыў у адзінае цэлае. Галіна 
Паўлаўна — чалавек добрай 
душы. У яе вялікая зацікаўле- 
насць у лесе людзей.

Неяк, збіраючыся на прэм'е- 
ру універсітэцкага драматычна- 
га тэатра, Галіна Паўлаўна 
прызналася:

— Пайду, пагляджу спек
такль. Там будзе іг.раць мая 
былая вучаніца.

Часта да «ас забягаюць, хоць 
на хвіліну, студэиты I курса, 
былыя слухачы падрыхтоўчага 
аддзялення. Забягаюць, каб 
расказаць пра свае штодзённыя 
студэнцкія клопаты i справы, 
каб падзяліцца з Галінай Паў- 
лаўнай сваімі ўражання.мі, каб 
атрьшаць шчырую параду.

Гаворыць за сябе і такая ма
ленькая, простая, на лвршы 
погляд, дэталь. Галіна Паўлаў- 
на заўсёды называе нас па імё- 
нах.’ Неяк у размове Сярожа 
Сінілаў зазначыў:

— Наша Галіна Паўлаўна ва- 
лрдае вялікім патэнцыялам ве- 
даў i мудрага жыццёвага вопы- 
ту. Яна ўмее цавіць у людзях 
іменна ix здольнасць быць са- 
мімі сабой.

I салраўды, як важна для 
моладзі, калі цябе па-еапраўд- 
наму разумеюць, бачаць у ця
бе як станоўчыя рысы, так i ад- 
моўныя i шчыра стараюцца да-

памагчы. Тэта вельмі важна 
для станаўлення чалавечых ха- 
рактараў. Мімалётная «адказ- 
ка, як сябе паводзіць у тых 
Uii ііншых абставінах, для мно- 
rix ператвараецца ў піравіла.

Хаця мы ўжо і дарослыя, але 
ўсё ж не заўсёды йоўнасцю 
ўсведамляем ияжар гіедагагіч- 
най працы. Нашы веды не зау- 
сёды адпавядаюць сучаснаму 
ўзроўню патрабаванняў. У тру
пе ёсць і такія слухачы, якія 
зусім не вывучалі беларускую 
мову і літаратуру. А без ве- 
дання гэтага будучаму журна- 
лісту нельга. Галіна Паўлаўна 
Раманчыкава стараецца як ма
га лепш і змястоўней данешд' 
да нас крыніцы пазнанпя ,мовы 
і літаратуры, іх бататы кала- 
рыт i самабытнасць. А яшчэ яна 
ла-еапраўднаму ўмее цаніць гу- 
ма.р. Нам заўсёды з ёй добра i 
■проста.

А. ЯКУБОУСКАЯ.
НА ЗДЫМКУ: Г. П. Раманчы

кава.
Фота В. ПАТАПЕККІ.ПРАЦЯГ ПЕСНІ

Да гэтага дня мы ішлі 
пяць год...

Знаёмы будынак кансер- 
ваторыі ў тэты дзень, здава- 
лася, дрыжэў ад музыкі. 
Прахожыя з цшавасщю ўзні- 
малі галовы да раскрытых 
вокнаў, шчодра рассыпаю- 
чых гукі скрыпкі, фартэпі- 
яна, кантрабаса. Але вось, 
заглушаючы ix. дружна i з 
запалам грымнуў хор.

— Здорава пяюць! — з 
раўнівай ноткай заўвашыў 
нехта з нашых.

•— Нічога, спяём i мы, — 
падбадзёрваючы, адгукнуўся 
ДРУГі.

Драўляныя дзверы важна 
прапусцілі нас. Дом музы
ки. . Сюды прыходзяць тыя, 
хто разумев, любіць і цэніць 
музыку, i тыя, хто хоча на- 
вучыцца гэтаму.

Ад строгіх рабят, ад пры- 
гожа ўбраных дзяўчат у вес- 
тыбюлі раптам павеяла не- 
чым святочным, урачыс- 
тым...

Сапраўды, у кансервато- 
рыі — свята, калі толькі 
можна так назваць дзень, у 
як! падводзяцца вынікі напру- 
жанай, упартай, карпатліваіі 
працы — дзень абароны ды- 
пломаў выпускнікамі аддзя
лення харавога дырыжыра- 
вання Беларускай дзяржаў- 
най кансерваторыі. Сваіх кі- 
раўнікоў «абараняюць» сама- 
дзейныя калектывы. «Абара- 
нялі» і мы свайго кіраўні- 
ка—Васіля Яловіка.

Мы — гэта студэнты жур- 
фака. аматары харавых спе- 
ваў. I абараняць свайго кі- 
раўніка бьтлі настроены са- 
мааддана і горача. Але як 
там атрымаецца?!

A вось і Вася: у чорным 
касцюме, з усмешкай, а ў ва- 
чах — трывога і надзея:

— Hy, як настрой, рабят- 
Kl? Усе тут? Тады иаперад!

Мы ішлі доўгімі калідора- 
мі. Час ад часу іх гулкую ці- 
шыню парушалі то пяшчот- 
ныя напевы скрыпкі, то ма- 
гутны бас кантрабаса. A вось 
урачыста абвясціла аб сабе 
фартэпіяна. Сюды мы і на- 
кіраваліся.

— Увага! Пачынаем рас- 
пявацца! — Васін голас гу- 
чаў дзелавіта, сур’ёзна. 
Акорд, другі...

Потым, спяшаючыся, мы 
амаль беглі па тых жа калі- 
дорах у канцэртную залу, та- 
му што паступіла каманда: 
«На сцэну!»

— Выступав харавая ка
пала Беларускага дзяржаў-

нага універсітэта. Кіраўнік— 
студэнт V курса аддзялення 
харавога дырыжыравання 
Васіль Яловік, — гучна, аб’- 
явіла Таццяна Леанкова.

Разам уздыхнуў хор, бе- 
ручы дыханне... Хвалюючыя, 
трывожныя словы песні па
дал! ў залу, песня шырыла- 
ся, нарастала. I раптам...

У тэты момант я чамусьці 
ўспомніла выступление на 
сусветным чэмпіянаце Ірыны 
Радніной і Аляксандра Зай- 
цава, калі раптам змоўкла 
музыка. Гэта была страшная 
ў сваёй нечаканасці хвіліна. 
Але ні на секунду не разгу- 
біліся нашы фігурысты. I як 
узнагарода за мужнасць — 
зноў ганаровае першае мес- 
ца!

У імгненне праляцела гэ
та ўсё ў галаве, калі саліст 
кансерваторыі збіўся з рыт- 
му, а потым і зусім змоўк.

Тады Вася запеў сам.
А.дразу ўспацеўшы яго 

твар стаў напружаным. Але 
ні ценю разгубленас.ці. A во- 
чы — запрашалі, малілі, па- 
трабавалі... Песню мы ўсё ж 
такі дапелі да канца.

I вось ужо Вася, падба
дзёрваючы, усміхнуўся нам, 
узмахнуў рукой!

«Ах ты, стэп шырокі», — 
пелася так шырока, так пры- 
вольна і так... сумна. Але на
ша жаданне перамагчы не 
знікла ад няўдачы. Наадва- 
рот, мы спявалі так, як, зда- 
валася, ніколі яшчэ не спя- 
валі.

Закснчылася наша вы
ступление. I тут зала ўзар- 
ва'лася апладысментамі. Ус- 
хваляваныя, з палаючымі 
шчокамі выскачылі мы ў 
калідор, адчуваючы сэрцам: 
«Парадак!»

Хутка стала вядома дум
ка журы: работу В. Яловіка 
ацанілі як адну з лепшых...

Мы ішлі да гэтага дня 
пяць год. Увёў нас у свет 
музыкі. адкрыў перад намі 
шчодрую, глыбокую муд- 
расць музыкі, радасць i раз- 
долле народнай песні, пры- 
цягнуў да вялікага мастац- 
тва наш малады кіраўнік. 
Развітваючыся, мы ўсе гава- 
рылі яму: «Вялікае, сардэч- 
нае дзякуй за песню, Ва
ся!»

Васілю Яловіку ісці шля
хам мастацтва ўсё жыццё— 
на радасць i шчасце людзям. 
I няхай заўсёды гучаць у яго 
адрас словы: «Дзякуй за
песню!».

Т. ВОЛКОВА.

Нашы выпускнікі
Я E П Р Ы З В А Н И Е

Яшчэ са школьнай лаўкі 
марыла Аня Люндрэс стаць 
філолагам, прысвяціць сябе 
літаратуры. I чуць не хацела 
пра іншую спецыяльнасць. 
Літаратуру ведала, любіла, 
была ўпэўнена ў паспяховай 
здачы ўступных экзаменаў 
ва універсітэт. Праўда, не- 
калькі пабойвалася гісторыі 
(іменна па гэтаму прадмету 
атрымала «чатыры»), 19 ба- 
лаў, яна праходзіць, ззаду 
хваляванні і трывогі, напе- 
радзе ' вучоба, новыя сябры, 
ноеыя веды.

Пяць гадоў прайшлі вель- 
мі хутка. Вучыцца было ці- 
кава, легка. Прадмет добра 
разумела, ведала, да сесій 
рыхтавалася вельмі сур’ёзна 
і ў выніку заўсёды здавала 
на «выдатна».

Пасля заканчэння універ- 
сітэта Ганна Ільінічна магла 
стаць бібліятэкарам, малод- 
шьім навуковым супрацоўні- 
кам, але выбрала самую цяж- 
кую і самую ганаровую з 
усіх прафесій — прафесію 
настаўніка. Ужо даўно ма
рыла яна працаваць з дзець- 
мі, сябраваць з імі. Больш 
за ўсё цаніла і любіла ў іх 
тэмперамент, пастаянную 
Прагу да ведаў, непасрэд- 
насць у паводзінах.

Пачынала яна ў Заводскім 
раёне, у 68-й школе. Навуча- 
ла рабят чацвёртых і дзевя- 
тых класаў. Працаваць было 
складана — вельмі ж вялікі 
быў кантраст паміж малень- 
кімі і вялікімі. Да адных 
адзін падыход, адна методы- 
ка, да другіх — усё іншае.

Але з рабятамі пасябравала, 
знайшла агульную мову. 
Лепшаму ўзаемаразуменню 
садземнічалі частыя сумес- 
ныя культпаходы ў кіно, на 
выстаўкі, займальныя дыспу- 
ты аб прачытаных кнігах, 
прагледжаных кінафільмах. 
Для малых яна была саман 
кампетэнтнай крыніцай ве- 
даў. «Так нам настаўнік ска- 
заў», — вышэйшая ступень 
упэўненасці ў чымсьці. 
3 чацвёртымі класамі было 
легка, а вось з больш ста- 
рэйшымі рабятамі — цяжэй i 
складаней. Былі рабяты, якія 
не разумелі яе, былі і такія, 
якіх не разумела яна, але 
ўсё ж знаходзіла падыход да 
ўсіХ. Ёй прыходзілася ім 
шмат даказваць, у многім. 
пераконваць. ; 3 імі ёй было, 
канешне, цяжка, але ў той 
жа час і намнога цікавей. 
Шэсць гадоў работы ў гэтай 
школе давалі права зрабіць 
некаторыя вывады, падвесці 
вынікі, зазірнуць у будучы- 
ню.

Наступны этап яе працоў- 
нага жыцця — 21-я школа. 
Родная і блізкая 21-я. Тут 
яна вучылася, тут марыла 
вучыць дзяцей, i вось мары 
збыліся. Папаліся старша 
класнікі — 9-ы i 10-ы кла- 
сы. Рабяты ёй адразу спада- 
баліся. Класы ў цэлым доб
ра паспявалі па літаратуры. 
I гэта ў многім дапамагала 
ёй у рабоце. Настаўніца так- 
сама спадабалася і сваімі па- 
водзінамі, i тым, як яна па- 
дыходзіла да разбору мае- 
тацкіх твораў: заўсёды вялі-

кае значэнне надавала дэта- 
лям, якія найчасцей не заў- 
важалі вучні. Ніколі не абы- 
ходзіла яна спрэчныя, дыс- 
кусійныя пытанні, і гэта так- 
сама прыцягвала да яе ра
бят.

Сачыненне — гэта заўсё- 
ды вынік сумеснай працы, гэ
та адзнака не толькі работы 
вучня, але і настаўніка. Ta- 
му да сачыненняў Ганна Іль- 
інічна рыхтуе вучняў зага- 
дзя, прапрацоўвае тэмы, па- 
казвае, што лепш выкары- 
стаць у сачыненні. Пасля 
кожнай пісьмовай работы ро- 
біцца падрабязны разбор усіх , 
работ. Асобиыя знакі, якія яна , 
ставіць на палях сшыткаў, 
указваюць вучню на больш 
канкрэтныя пам.ылкі ў рабо-; 
це. Гэта неацэнная дапамога 
вучню. Часта на ўроках літа- 
ратуры праз мастадкія воб- 
разы ўзнімаюцца пытанні < 
с.ённяшняга жыцця, нормаў 
паводзін, маралі. Тады ўрокі 
ператвараюцца ў своеасаблі- 
выя ўрокі этыкі, маралі. 
Вось такая методыка рабо
ты прыйшлася па душы ра- 
бятам. Яны моцна пасябра- 
валі, ім разам легка і зразу- 
мела. Усё гэта гаворыць аб 
тым, што настаўнік яна — 
ведаючы і ўмеючы. Галоў- 
ная рыса Ганны Ільінічны — 
шыць інтарэсамі, праблема- 
мі. клопатамі сваіх вучняў. 
Im яна аддае ўсе свае веды, 
усё сваё жыццё.

А. МІРОШНІКАЎ,
вучань 9-га «Б» класа
21-й сярэдняй школы.

На кафедрах 
і ў лабараторыях

Фота А. БАСАВА.
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Трупа «Доўг» працягвае пошук
БЫЦЬ ЧАЛАВЕКАМ
Ж ы вуць сяр о д  нас лю дзі з 

цікавай б ія гр аф іяй  і лёсам . 
Знаём ячы ся з ім і, падтры м лі- 
ваючы сув яз і, м іж волі ста
р а е т с я  раўняцца на іхі у  сваім 
яш чэ не вельм і багатым па- 
д зея м і ж ы цц і...

3  адным з так іх  лю дзей  нас 
пазнаём іла пош укавая работа 
ў трупе «Д оўг» . Гэта ж урна- 
л іст , заслуж аны  дзеяч  культу
ры БС С Р Д ав ід  Саламонавіч 
ГІІнхасік .

Ж ы ццё не вы б ірала для яго 
лёгк іх  ш ляхоў. Рана памёр 
бецька. Ha плечы падлетка 
лягла ўся цяж касць клопатаў 
аб сям 'і. Займ аўся ў ш коле і 
працаваў у электрам айстэрн і. 
3  першай зарплаты  куп іў  
2G0 г каўбасы  —  тэта быў са- 
мы каш тоўны падарунак для 
сям 'і.

У  ж ур налісты ку Д ав ід  Пін- 
хасік  прыйш оў рана: у 14 га- 
доў апублікаваў сваю перш ую  
зам етку . A  ў 17 год П інхасік 
па закл іку  Ц К Л КС М Б , як i 
м ногія інш ыя камсамольцы , 
паехаў на веснавую  сяўбу . Тут 
ён напісаў (не маючы патрэб- 
ных навыкаў) нарыс «Тракта- 
ры ст Крот». «Чырвоная зм е- 
на» надрукавала м атэры ял i 
зепрасіла пачьжаю чага карэс-

пандэнта супрацоўнічаць.
«П ерш ы я творчыя поспехі 

зус ім  не ўскр уж ы л і галаву, —  
успам інае ж ур наліст . —  Пра- 
цавалі да знесілення і, магчы - 
м а, там у рана сталел і...»

Праца ў газеце захап іла 
хлопца. Ён ш мат п ісаў, зд з іў -  
ляю чы сяброў працаздольнас- 
цю і аператы ўнасцю . У  1935 
го дзе  ў М аскве п р ахо дз іў  пер- 
шы ў  краіне парад ф ізкуль- 
тур н ікаў . Вы лецеўш ы туды  ў 
кам ан д зір о ўку , Д . С . П інхасік 
з вялікай цяж касцю  дастаў 
пропуск на парад.

Д зень прайшоў у напружа- 
най працы, а раніцай м атэры 
ял уж о ляж аў на стале рэдак- 
тара ў М інску. Наступным 
днём  «Чырвоная зм ена», адзі- 
ная з б елар уск іх  газет, апуб- 
л ікавала рэпэртаж  аб гэтым 
парадзе .

A  калі ў 1939 го дзе  пачалося 
Еы зваленне Заходняй Белару- 
с і, Д ав ід  Саламонавіч  у Віль- 
ню се стаў відавочцай м іты нгу 
за далучэнне да С азецкай  Бе- 
га р у с і. Звязацца з М інскам  у 
ты я тры вож ны я дні было 
амаль немагчы ма. 3  200 пры- 
сутн ічаю чы х карэспандэнтаў 
рзпартаж  аб м іты нгу перадалі 
тсл ьк і двое : Д . С . П інхасік  (та-

ды ён уж о працаваў у «Совет
ской Белоруссии») і П алякоў з 
«Красной звезды » .

М айстэрства ж ур наліста  не 
пры ходзіць само. За поспехам і 
Д ав іда  Саламонавіча ў публі- 
цыстыцы стаіць бесперапын- 
ная карпатлівая праца. А б  яго 
творчасці немагчы ма паведа- 
м іць усё , там у што практычна 
немагчыма прасачыць д зесятк і, 
сотні яго кам андзіровек, су- 
стрэч з ц ікаЕЫ мі лю дзьм і.

Д . С . П інхасік  зар аз працуе 
ў ад д зеле  Саветы  і прафсаю - 
зы «Советской Белоруссии» i 
часта атры м лівае п ісьмы з 
просьбай аб дапам озе . Вышэй- 
шы абавязак ж ур наліста  ён 
бачыць у ты м , каб дапамагаць 
лю дзям .

—  Памятай , —  гаворыць ён 
м не ,— быць ж ур налістам  —  гэ
та значыць быць Чалавекам.

Еыць Чалавекам ...
Заставацца Ч алавекам , ба- 

рацьб ітом  у час нягод  і вы- 
прабаванняў...

У  перш ы я дні Вялікай Ай- 
чыннай вайны Д . С . П інхасік 
разам  з М іхасём  Лыньковым, 
Кандратем  Крапівой, Ільёй 
Гур ск ім  працуе ў франтавой 
газец е «За Савецкую  Бела
русь» . М атэры ялы  д ля  газеты  
ж урналісты  пры носіл і прама з 
перадавой, з салдацк іх  ако- 
паў. Пазней рздакцы ю  накіра- 
Еалі на Цэнтральны ф ронт.

Па д ар о зе  ў Гом елі ўдало- 
ся папоўніць друкарню  ш ры ф- 
там і і захап іць некалькі руло-

ІНВЕНТАРЫ ПУБЛІКУЮЦЦА УПЕРШЫНЮ
У выдавецтве «Навука і тэхн іка» ў 1977 го дзе  выйшаў з друку 

зборн ік  дакум ентаў «Інвентары м агнацкіх уладанняў Беларусі 
X V I I— X V III  ст. Уладанне См аргонь».

Інвентары прадстаўляю ць сабой гаспадарчы я вопісы ф еадаль- 
ных уладанняў. Яны складал іся  ў Белар ус і, Л ітве , Прыбалтыцы , 
Польшчы і пры значаліся для вызначэння становіш ча ф еадальна 
залеж нага насельніцтва і рэгулявання адносін  пам іж  уласн ікам  і 
часовым уладальн ікам  ці к ір аўн іком  маёнтка.

М агнацкія латы ф унды і ў X V II— X V III  ст. м елі значную  ўдзельную  
вагу ў структуры  зем леўладання на тэры торы і Белар усі, там у ма
тэры ялы  гэтага в іду ўладанняў прадстаўляю ць істотнае значэнне 
для агульны х вывадаў па аграрнай гісторы і. Д ля гэтай публікацы і 
ад б ір ал іся  інвентары , складзены я ў розныя гады па ўладанню  
См аргонь (цяпер гэта буйны раённы цэнтр), вы яўлены я ў цэнт- 
ральных д зяр ж аўн ы х гістары чны х архівах Беларускай і Л ітоўскай 
С С Р , і публікую цца яны ўперш ыню .

Буйное ф еадальнае  зем леўладанне См аргонь у пачатку X V II ст. 
належ ала брэсцкам у ваяводзе Х р ы стаф о р у  Зяновічу, а з 1628 го
да перайш ло ў прыватнасць да Радз ів ілаў— самы х буйных маг- 
натаў Беларуси

У  працэсе ш м атгадовай працы па вы яўленню  м атэры ялаў скла- 
дальн ікам і інвентароў м агнацкіх улзданняў Беларусі доктарам  гі- 
старычных навук П. Г. Казло ўск ім , канды датам  гістары чны х навук 
Е. П. Ш лосбергам , начальнікам ад дзела  выкарыстання і публікацы і 
Ц Д ГА  БС С Р Е. Л. Бравер і рэдакцы йнай калегіяй  у саставе дак- 
тароў гістары чны х навук Е. М . Карпачова, П. Г. Казлоўскага , 
3 . Ю . Капы скага і канды дата гістары чны х навук A . I. Азарава пра- 
роблена вельмі важная і карпатлівая праца: супастаўлена дзевяць 
ап ісанняў аднаго і таго ж буйнога памесця за розны я гады . Да- 
кум енты  даставерны я, асабліва ў адносінах факты чнага стану па
м есця і нормаў павіннасцей насельніцтва.

А кты ўны  ўдзел  у падры хтоўцы  зборн іка да выдання прымалі 
старш ы навуковы супрацоўнік  Ц энтральнага гістары чнага ар- 

хіва БС С Р Н. К. Булы га, супрацоўнік і I. В. Рошчын, Н. К. Леш чанка.
Д акум енты  па См аргон і дапам огуць чытачам пазнаём іцца з ба- 

гаццем  і разнастайнасцю  інф арм ацы і аб ф еадальнай і сялянскай 
гаспадарцы , раскрыць заканам ернасц і, уласц івы я ф еадальны м  
уладанням  X V II— X V III ст., р а згледзец ь  у двухвекавы м  развіцці 
характэрны я рысы быту беларускай вёск і, становіш ча сялян .

Важ нае значэнне маюць м атэры ялы  інвентароў аб структуры  
ф еадальнай  вотчыннай гаспадар кі, а таксам а даны я, якія дазва- 
ляю ць прасачыць зм ены ва ўзр о ўн і вытворчых сіл сельскай гас- 
падаркі і пром ы слаў панскага пам есця, д ахо д аў  магнатаў, свед- 
чанні аб разм еры  і характары  ўсем агчы м ы х пабораў з сялян .

Тэкст інвентароў адлю строўвае двухвекавое ўзае м ад зеян не  бе
ларускай і польскай п ісьм еннасц і. Каш тоўны м атэры ял па анама- 
стыцы зм яш чаецца ў спісах прозвіш чаў сельск іх  і гар ад ск іх  жыха- 
роў. Геаграф ічны я назвы ў інвентарах зм яш чаю ць паведам ленні 
па тапанім іцы .

А днак гэты м  не вычэрпваецца значэнне інвентароў як крыніц . 
Яны зм яш чаю ць нямала каш тоўных паведам ленняў для этногра- 
ф аў  і м астацтвазнаўцаў аб ар хітэктуры  ф еадальны х ж ы лы х да- 
м оў, iX унутраны м  убранстве , аб гаспадарчы х збудаваннях, абста- 
ляванні прам ы словы х устаноў, прадуктах харчавання.

Частка даных асвятляе гарадское ж ы ццё С м аргон і ў X V II 
X V II I  ст. Тут маюцца сведчанні аб гарадской забудове , аб занятках 
рам яством , гандлем , зем ляробствам , аб гар ад ск ім  ры нку, гандлё- 
вых радах, даецца перапіс вуліц , ж ы вёлы , азёр і прудоў, хатняга 
посуду , даны ап ісанні садоў і гародаў .

А публікаваны  зборн ік  разлічан таксам а на спецы ял істаў па 
г історы і, ар хітэктуры , ф іл а со ф іі, краязнаўцаў , архіўны х і м узейны х 
работн ікаў, д эм о гр аф аў , даследчы каў беларускай мовы і культу
ры, вы кладчы каў ВН У і сяр эд н іх ш кол, а таксам а студэнтаў гіста- 
рычнага, эканам ічнага і ф ілалагіч нага  ф акультэтаў .

Н ямала кары снага і цікавага зм огуць пачарпнуць з гэтай кнігі 
п ісьм енн ік і, м астакі, архітэктары .

Мы спадзяём ся , што вучоны я-гісторы кі нашай рэспубл ік і выка- 
ж уць свае дум кі аб зборн іку , які вы дадзен  пад гры ф ам  Галоўнага 
архіўнага ўпраўлення пры CM  БС С Р , Інсты тута г історы і АН БССР 
і Ц Д ГА  БС СР .

Нам важны іх водгук  там у, што ў будучы м  ар хів істам  рэспублік і 
і супрацоўнікам  Інстытута гісторы і АН  БС С Р прадстаіць работа 
над зборн ікам і іншых м агнацкіх уладанняў

Зборн ік  вы дадзен  на рускзй  мове. А б 'ём  20 арк. Цана 1 руб . 
88 кап. Заказы  можна дасы лаць па ад р асу : 220038, М інск, 
вул. Казлова, 26, Цэнтральны дзяр ж аўны  гістарычны архіў БС СР .

С. М. ЛОРЫНА.

неў паперы . Тэта зараз проста 
гучы ць: «папоўніць», а тады  
такая аперацыя м агла каш та- 
ваць ж ы цця.

Нашы войскі ўж о былі на 
супрацьлеглы м  бер азе Сож а. 
Д . П інхасік  з ш аф ер ам  С а
шам Кічанам  памчаўся па за- 
сыпаных б іты м і цагл інам і і 
ш клом  вул іцах скрозь строй 
палаю чых дам оў да д рукар н і. 
Д ы р эктар  «П алесдруку»  выдаў 
ім ш ры ф ты  і некалькі рулонаў , 
паперы . Н азад перапраўлял іся 
праз наведзены  сэпёр ам і шаг- 
кі пантонны м ост. Пад груж а- ? 
ней палутаркай ён прагінаўся , 
Ееда падстулала да кабіны . 
Тсльк і вопытнасць ш аф ёр а дэ- 
зволіла перабрацца да сваіх. 
Іевар ы ш ы  сустрэл і радасна. 
Р азглядал і бл іскучы я , яшчэ не 
кранутыя ф арбай ш ры ф ты  і 
пахлопвалі па круты х баках 
зв інячы я рулоны.

...М ы  сяд з ім  у каб інеце Д з- 
в іда Салам онавіча. Сёння ён 
дзяж уры ць па нум ару. Чытае 
паласу. Я таксам а старанна чы- 
таю , стараю чы ся знайсці па- 
м ы лк і. А ле  газетная старонка 
канчаецца, памылак ням а. A 
ручка Д аз ід а  Саламонавіча 
бегае па паперы , крэсл іць , пе- 
растаўляе словы , абзацы . Я 
засаром лена падаю  ям у чы- 
стую  паласу.

—  Н ічога, —  усм іхаец ц а ён,
■— вопыт пры йдзе . Галоўнае, лю- 
біць сваю  справу.

Л. ПРОХАРАВД,

C топ-кадр:
у час cecii-
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СПІС ЛІТАРАТУРЫ, 
ЯКАЯ ПАСТУПІЛА 

У КАБІНЕТ САЦЫЯЛЬНА- 
ЭКАНАМІЧНЫХ 

I ПСТАРЫЧНЫХ НАВУК.

1. ТУГАРЫНАУ В. П. і РУ- 
МЯНЦАВА Т. М. Прадбачанне 
і сучаснасць. Л., Ленвыдавецт- 
ва, 1976.

2. УДОВІН А. I., ДРОБІЖАУ
В. 3. Рост рабочага класа 
СССР. 1917 — 1940 гг. M., 
«Мысль», 1976.

3. Ф1Н В. К. Лагічныя пра-
блемы інфармацыйнага пошуку. 
M., «Наука», 1976. -

4. ЕРАФЕЕУ Н. А. Што та
кое гісто.рыя. M., «Наука», 
1976.

5. РЭКУЦ 1. Ф. Філаеофскія 
праблемы крытыкі рэлігіі ў атэ- 
істычнай спадчыне А. В. Луна- 
чарскага. М«., выд-еа БДУ імя 
У. I. JIgkma, 1976.

6. КУЗЬМ!H В. Ф. Аб'ектыу-. 
нае і суб'ектыўнае. (Аналіз пра- 
цэсу пазнання). М„ «Наука», 
1976.

7. МАРАШ Я. Н. Студэнцкі 
навукоіва-даследчы гурток. Мн.,. 
«Вышэншая школа», 1976.

8. САШЫН Г. 3. Балівія. 
Нарыс навейшаіі гісторыі. M., 
«Мысль», 1976.

9. КОРАСТАУЦАУ М. А. Рэ-
лігія старажытнага Егіпта. M., 
«Наука», 1.976.

10. M lКАЛАEBA Т. В. Пры-
кладное мастацтва Маскоўскай 
Ryci. M., «Наука», 1976.

11. ВАЛГІН В. П. Нарысы 
гісторыі сацыялістычных ідэй. 
Першая лалова XIX ст. M., 
«Наука», 1976.

12. БУГАНАУ В. I. Сялянекія 
войны ў Pacii XVII—XVlIl ст. 
M., «Наука», 1976.

13. КАРАБЛЕУ I. Ш. Гані- 
бал. M., «Наука», 1976.

14. Л1ХАЧОУ Д. С. «Слова 
аб палку Ігаравым». Псторыка- 
літаратурны нарыс. M., «Про
свещение», 1976.

15. ГОЛЬДБЕРГ Д. I. Нарыс 
гісторыі рабочас.а і са’іыялі- 
стычиага руху ў Японіі (1868 
—1908 гг.). M., «Наука», 1976.

16. Рабочая кніга сацыёлага. 
M., «Наука», 1976.

17. Міжна.родная палітыка 
КПСС, і з'нешнія функдыі Ca- 
всцкай дзяржавы. Рэдкалег.ія: 
Д. А. Керььмаў і інш. M., 
«Мысль», 1976.

18. ПЛЫМЕУСКІ Б. Пяці- 
годка эфектыўн.асці і якасці. 
M., Палітвыдавецтва, 1976.

19. КАСТАКОУ В. Працоў- 
ныя рэсурсы пяцігодкі. M., Па- 
літвыдавецтва, 1976.

20. Камсамол і пяцігодка. 
1971 — 1975. M., «Молодая 
гвардия», 1976.

21. КІРЫЧЭНКА В. Асноў- 
ныя задачы і асаблівасці дзе- 
сятай пяцігодкі. M., Палітвыда- 
вецтва, 1976.

Н. СЛАВІНСКАЯ, 
старш ы б ібл іятэкар .
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Я К  М Ы  А Д П А Ч Ы В А Е М ?

Эаканчсаецца апошняя работа па падрыхтоўцы да адпраўкі на 
месцы дыслакацыі студэнцкіх будаўнічых атрадаў. Бызначакы 
аб'екты, ка якіх давядзецца працаваць пасланцам нашага універсі- 
тэта. Ужо адляцелі на БАМ кварцір’еры атрада імя Ленінснага нам- 
самола, збіраюцца ў дарогу 1 ўсе астатнія атрады.

Для рабят атрада «Верасы» хімічнага факультэта сёлетні пра- 
цоўны семестр будзе трэцім у іх жыцці. Працаваць давядзецца на 
будаўніцтве школы непадалёку ад пасёлка Чупа Карэльскай АССР. 
Касцяк атрада складаюць трэцякурснікі, бадзёрыя, поўкыя энер- 
гіі і энтузіязму юнакі і дзяўчаты. Рабяты нядрэнна папрацавалі ў 
час падрыхтоўчага перыяду і зараз чакаюць каманды «На старт!»

НА ЗДЫМКАХ: агітбрыгада атрада «Верасы» выступав на уні- 
версітэцкім аглядзе-конкурсе.

Тэкст і фота М. ЧАЛЕЯ.

Лісток ДА!
БУДЗЬЦЕ ЎВАЖДІВЫМІ 

НА ДАРОГ АХ
Хуткімі тэмпамі развіва- 

ецца транопарт у нашай 
краіне. У сувязі з гэтым рэ- 
зка абвастраецца праблема 
бяспекі руху, адным з ра- 
шаючых фактараў якой з'яў- 
ляюцца паводзіны вадзіце- 
ляў, пешаходаў і пасажыраў. 
Ніводная арганізацыя, прад- 
прыемства не можа зараз 
працаваць без транспартных 
паслуг, практычна ні адзін 
грамадзянін не абыходзіцца 
без іх. Перад мінскімі тран- 
спартнікамі пастаўлена га
лерная задача — забяспе- 
чыць ва ўмовах узрастання 
інтэнсіўнасці і хуткасці ру
ху бесперабойнае абслугоў- 
ванне насельніцтва, зручную 
і бяспечную эксплуатацыю 
транспарту.

Гэта значыць дабіцца хут- 
,касці, зручнасці і пастаян- 
най бяспекі перавозак грузаў 
і пасажыраў. Выкананне гэ- 
тых задач абумоўлена шара
гам спецыфічных окладаных 
абставін, адной з якіх з'яў- 
ляецца неабходнасць весці 
бесперапынную барацьбу су- 
праць аварыйнасці на даро- 
гах.

Саіпраўды, у дарожным ру
ху ўдзельнічаюць адначасо- 
ва сотні тысяч людзей, кары- 
стаючыхся дарогай ці ў яка- 
сці пешаходаў, ці ў яікасці 
вадзіцеляў.

Нягледзячы на пэўную і 
разнастайную работу, праве- 
дзеную ў Мінску па бяспе- . 
цы дарожнага руху, стан 
аварыйнасці выклікае сур'- 
ёзную заклапочанасць, хва- 
люе ўсю нашу грамадскасць, 
органы ўлады і кіравання, 
пабуджае да пошуку і ўкара-

нення у практыку мер, вы- 
кліканых эфектыўна ўплы- 
ваць на зніжэнне ўзроўню 
аварыйнасці.

У I квартале 1977 года ў 
Мінску адбылося 131 дарож- 
на-транспартнае здарэнне, 
загінула'пры гэтым 14 чала- 
век і атрымалі раненні 126 
чалавек. Па віне пешаходаў 
адбыліся 73 дарожна-транс- 
партныя здарэнні, прычым 
удзельнікамі 26 дарожных 
аварый былі п’яныя пешахо- 
Ды.

Абсалютная болынасць 
аварый на дарогах бывае па 
прычыне няправільных дзе- 
янняў удзельнікаў руху—ва- 
дзіцеляў, пешаяодаў і паса- 
жыраў.

Недысцыплінаванасць пе- 
шаходаў — асноўная прычы- 
на няшчасных выпадкаў з 
людзьмі, якія пацярпелі ад 
наезду транспарту. Яшчэ, на 
жаль, сустракаюцца такія 
пешаходы, яікія ведаюць пра- 
вілы дарожнага руху, але 
з-за недысцыплінаванасці 
бессэнсоўна рызыікуюць 
сваім жыццём і здароўем.

Сваімі паводзінамі яны 
ствараюць аварыйную абста- 
ноўку, чым падвяргаюць ня- 
бяспецы не толькі сябе, але 

тых, хто знаходзіцца побач.
Таварышы ўдзельнікі ру

ху — вадзіцелі, пешаходы, 
пасажыры! Пастаянна выву- 
чайце і выконвайце правілы 
бяспекі руху! Будзьце ўваж- 
лівымі і ўзаемна ветлівымі 
на дарогах!

Н. РАБЫ, 
супрацоўнік ДАІ УCC 

Мінгарвыканкома.

Пытанне аб правільным 
вырашэнні праблемы адпа- 
чынку студэнтаў у інтэрна- 
тах хвалюе ўсіх: і 'саміх сту- 
дэнтаў, і камсамольсікія ар- 
ганізацыі, і кіраўніцтва 
ВНУ. Адны знаходзяць вый- 
сце — танцы, іншыя — у 
так званых вечарах адпачын- 
ку. Але вечары часта зво- 
дзяцца да тых жа танцаў. 
Зразумела, ніхто не супраць 
гэтага: каму ў студэнцкім уз- 
росце не хочацца патанца- 
ваць! Але нярэдка можна па- 
чуць:

— Сумна ў нас у інтэрна- 
це. Еыпадае хвіліна вольнага 
часу, а як яе выкарыстаць з 
большая карысцю — не ве
дает. I дзет у кіно...

Добра, калі ідуць у кіно,

Адышоў у гісторыю 1976-ы, 
алімпійскі год, год рэкордаў і 
перамог, залатымі літарамі ўпі- 
саны.х у слаўны летапіс савец- 
кага спорту.

Эстафету XXII летніх Алім- 
пійскіх гульняў прыняла сталі- 
ца нашай Радзімы — Масква. 
Уся краіна рыхтуецца да пра- 
вядзення гэтага вялікага спар- 
тыўнага свята.

Будуюцца і рэканструіруюц- 
ца дэесяткі спартыўных збуда- 
ваніняў, на якіх спартсмены 
падаруюиь нам повыя сусвет- 
ныя ракорды.

Дадаткова 
500 тысяч!
■ «Спортлато» — пастаянны і 

верны саюзнік спорту. Кожны 
ўдзельнік гэтай гульні ведае, 
штогакрамя асабістага матэры- 
яльнага выйгрышу, частка 
сродкаў ідзе на ўмацаванне і 
развіццё спартыўнай матэры- 
яльна-тэхнічнай базы. Сотні 
роэных спартыўных збудавап- 
няў у нашай краіне ўзведзены 
і ўзводзяцца на сродкі ад спар- 
тыўна-лічбавай латарэі.
. Такім чьшам, удзел у «Спорт
лато» — залог далейшага росту 
масавасці спартыўнага руху.

«Спортлато» — гульня па 
правілах. Дакладнае і акурат- 
нае запаўненне картак — аба- 
вязковая ўмова ўдзелу ў ты- 
ражы. Але ёсць і «парушальні- 
кі» правілаў запаўнення кар
так. Яны забываюцца своеча- 
сова апусціць часткі «Б» і «В» 
у скрынкі «Спортлато». Такія 
карткі ўдзелу ў тыражы не 
прымаюць. Згодна з умовамі 
правядзення спартыўна-лічба- 
ваіі латарэі, сродкі ад рэаліза- 

"ва'ных, але аказаўшыхся па-за 
гульнёй картак. паступаюць у 
дадатковы выйгрышны фонд 
двух тыражоў кожиага года, 
які разыгрываецца два разы ў 
год.

29 чэрвеня 1977 года адбу- 
дзецца 26-ы асобы тыраж 
«Спортлато» і «Спортлато-2». 
Яго дадатковы збор складае 
500 тысяч рублёў. Продаж 
картак «Спортлато» і «Спорт- 
лато-2» 26 асобага тыража бу
дзе адбывацца ў кіёсках 
«Спортлато» і кіёсках «Саюз- 
друк». Напамінаем тым, хто 
гуляе, што часткі «Б» i «В» 
трэба апускапь у скрынкі 
«Спортлато» не пазней. 14.00 
аўторка для г. Мінска.

Для гарадоў вобласці і рэс- 
публікі апошні тэрмін выман- 
ня частак «Б» і «В» указан на 
скрынках «Спортлато». Выпла- 

- та вынгрышаў па тыражах 
«Спортлато» і «Спортлато-2» 
пачынаецца на адзінаццаты 
дзень пасля правядзення тыра- 
ж о у  і праводзіпца на праця- 
гу аднаго месяца.

Пз'-пяховага вам старту ў 
спартыўнай латапэі!

А. РАГАЛЬСКІ, 
старшы інструктар 

Белспортлато.

а бывае і так, што хто-не- 
будзь заверне ў «Гастра- 
ном ».

Як пазбегнуць гэтых вы- 
падкаў? I тут я хачу раска
зачь пра работу студсавета 
інтэрната № 3.

Інтэрнат — самы малень- 
кі ва універсітэце. Жывуць 
у асноўным слухачы пад- 
рыхтоўчага аддзялення. 3 
самага пачатку студсавет уз- 
няў пытанне аб адпачынку 
жыхароў. Пры дапамозе сту- 
дэнтаў філасофскага аддзя
лення Уладзіміра Карагіна i 
Еарыса Кандратава быў 
створан «Клуб сацыяльных 
праблем».

У ім—рознабаковая тэма- 
тыка лекцый, дыскусіі. Хто

не хоча прыняць удзел, на- 
прыклад, у дыскусіі «Чала
век у гэтым складаным су- 
часным свеце»? Хто адмовіц- 
ца ўбачыць сапраўдны лазер, 
паглядзець, як ствараюцца га- 
лаграмы? А хто не хоча па- 
слухаць пра БАМ з 
байца СБА, які працаваў 
гэтай будоўлі?

Значыць, можна аргайіза- 
ваць адпачынак, можна зра- 
біць яго цікавым і карыс- 
ным. Можна, але для гэтага 
патрэбны намаганні студса
вета, дапамога дэканата, эн- 
тузіязм студэнтаў. A энтузі- 
язм ёсць, трэба толькі накі- 
раваць яго ў патрэбнае рэ- 
чышча.

I. ГАУРЫЦКІ.

Ш РАЖ Ы ТНА-
СУЧАСНЫ

У даведніку «Па Літве» 
адзначана: Вільнюс — горад. 
дзе старажытнасць здзіўляю- 
ча спалучаецца з сучаснасцю.

3 гэтым згаджаешея, як 
толькі робіш першыя крокі 
ад чыгуначнага вакзала. Ад- 
разу неяк падазрона сустра- 
каюць будывкі — помнікі ў 
стылях готыкі, барока і кла- 
сіцызму.

Вуліца, якая зараз носіць 
імя М. Горкага, самая стара- 
жытная. Сваімі да-мамі яна 
расказвае амаль аб усіх архі- 
тэктурных стылях Заходняй 
Еўропы.

Асабліва здзіўляешся та- 
му, што некаторыя дамы па- 
будаваны на ёй у XVI стагод- 
дзі, і ў іх зараз, жывуць i 
працуюць людзі.

3 кожнага кутка старога і 
новага горада бачна вялікая 
башня. Пабудавана яна зас- 
навальнікам Вільнюса кня
зем Гедыміінам у XIV стагод- 
дзі. Аб гэтым існуе легенда. 
Аднойчы князь Гедымін са 
оваім слугою вяртаўся з па- 
лявання. Ноч застала іх на 
гэтай самай тары. Князю 
прысніўся жалезны воўк. Ге- 
дымін хутка разбудзіў слугу, 
каб той растлумачыў яму 
такую цікавую з’яву. Слуга 
сказаў, што калі тут будзе 
пабудаван горад, ён стане не- 
прыступнай крэпасцю. Так і 
адбылося. Горад быў пабуда
ван, і яго ніяк не маглі 
захапіць шведскія рыцары.

Зараз у башні створан му
зей гісторыі Вільнюса. Нам 
пашанцавала: якраз было 
мала наведвальнікаў, і мы 
змаглі грапіць у яго.

Значнае месца адводзіццг 
ў музеі экспанатам з часу 
гераічнай барацьбы літоўска- 
га народа з крыжаносцамі.
У кнізе водгукаў — запісы 
наведзальнікаў з Полынчы, 
Германіі, Венгрыі, Чэхасла- 
вакіі, з усіх савецкіх рэспуб- 
лік.

Вільнюс не толькі горад 
мінулага. Гэта горад сучасна- 
сці, цэнтр літоўскай навукі 
і мастацтва. Гаворачы аб 
гэтым, нельга не звярнуцца 
да некаторых лічбаў. Зараз 
у горадзе 40 навуковых уста- 
ноў, H музеяў, 7 тэат-раў і 
канцэрт.ных залаў, болып 15 
кінатэатраў. Багатая рэспуб- 
ліканокая бібліятэка. За ра
кою Нерыс цэлыя масівы но- 
вабудоўляў, развітая прамыс- 
ловасць.

Золатам блішчаць пад лет- 
нім сонцам купалы цэркваў 1 
касцёлаў. У зелені патанае 
старажытны і малады Віль- 
нюс. Падобна машіту, пры- 
цягвае ён да сябе сваёй пры- 
гажосцю турыстаў.

У. БЕЛЬСКІ,
У. ДЗЯТЧЫК.
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Рэдактар А. А. ДЗЕРАШ.

Мінск, універсітэцкі гарадок, геаграфічны 
корпус, п. 14. Тэлефон 22-07-19.
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