
PAFHEHHE НА ПРАВАФЛАНГОВЫХ! =

ГЭТА ТАНЯ ДЗЕНІСІОК. У 
.свае дваццаць яна паспела з 
залатым медалём законниць 
сярэдшою школу, паступіць на 
геаграфічньї факультэт універ
сітзта'. Цяпер Таня займаецца 
на чацвёртым курсе, марыць 
стаць настаукіцай. ■

Любоу да гэтай ' прафесіі 
прийшли да .яе, напэуна, тады, 
калі трапіла ей ,у  рукі кніга 
акрдзмікд. Фёдарава пра па- 
лярнікау, і защ рэлася ' дзяучы- 

. на жад.ацнем".захапляючых па- 
.дарожрісау. „Або пазней, калі 
дрерщікласнща Таня Дзенісюк 
цэлы,тыдзень вяла . у шостим 
‘класе-географію, Але як  бы 
там Ні "было, документы Таня 
паддла на. геаграфічньї.

А каб мара яе збылася, ра- 
■шыла дзяучына вучыцца толькі 
на добра■ ■і ■выдатна. I сло- 

- ва- сваё-пакуль што трымае: у 
яе- залікофцьі твлын- адна чац- 
вёрка. ‘«Крыху пераацаніла ся- 

• беж,—  гаворыць. Але -гэта, зга- 
дзіцеся, ад сціпласці. ■

Калі вы думаеце, што Таню 
молена пасля заняткау застаць 
толькі у читальной зале, схіле- 
най над падручнікамі, дык
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ДЗЕНЬ АДЧЫНЕНЫХ 
ДЗВЯРЭЙ

для вьіпускиікоу школ -быу ар- 
ганізаваньї на фіпалагічньїм фа- 
культэЦе. Шкопькікі сустрзліся  
з кірауніцтвам, вучоньїмі і вы- 
кладчьїкамі факультзта. Перад 
школьнікамі вьіетупілі намеснік 
дэкана М. М. Піпчанка, дацзнт; 
С. А. Лысенка, сакратар парт
бюро факультзта В. П. Рагой- 
ша, намеснік старш ьті праф- 
бюро У. А. Навумсвіч, а так- 
сама студэнты Т. Баркун,
І. Кратовіч. Бьілі арганізаваньї 
зкскурсія па факультзту, суст- 
рэчы на кафедрах, выступ
ление факультзцкай агітбрьіга- 
ды. • _

Т. СОТЧАНКА, 
сакратар камітзта камсамола 

філалагічнага факультзта.

ТЫДЗЕНЬ ДРУЖБЫ
паміж савецкїмі і в'етнамскімі 
студзнтамі прайшоу на механі- 
ка-матэматычным факультзце. 
У яго праграме —  спаборні- 
цтвы па вапейболу, культпахо- 
ды у тзатр, кіно. В’етнамскія 
студэнты сустрзпіся са школь
нікамі Мінска і расказалі аб 
сваёй радзіме, гераічнай ба- 
рацьбе в’етнамскага народа 
супраць захопнікау.

ТУАН ШОНГ, 
студзнт факультзта 

журналістьїкі.

ДАГАВОР 
АБ СУПРАЦОУНІЦТВЕ

паміж камітзтам камсамола 
БДУ імя У. І. Леніна і зямля- 
цтвамі студзнтау з Малагасій- 
скай Рзспублікі, Народнай Дз- 
макратычнай Рзспублікі Йемен 
і Йеменскай Арабскай Рзспуб
лікі быу падпісаньї нядауна ва 
універсітзце.

Пры падпісанні дагавора бы
ла падкрзслена неабходнасць 
развіцця новых форм сумес- 
най работы.

А. К1СЯЛЁВА, 
член інтзрпрзс-цзнтра.

АДКРЫТЫ ПРАГЛЯД
літаратурьі па тэме «Трыумф 
ленінскіх ідзй дружбы наро- 
дау і пралетарскага інтзрнацьія- 
напізму» правёу аддзел наву- 
ковай і мастацкай літаратурьі 
бібліятзкі. *

На праглядзе бьілі прадстау- 
лены кнігі па наступных раз- 
дзелах: пралетарскі інтзрна- 
цьіякалізм і наша сучаснасць; 
непарушны брацкі саюз; Са- 
вецкі Саю з —  надзейная апора 
міру і дружбы народау пла
неты.

Ф. М ІРУШ ЧАНКА, 
супрацоуніца бібліятзкі.

ТЫ ЗАПІСАУСЯ У

І КРЫХУ
І Н ЕК А Л ЬК І Д ЗЁ Н  на

зад я сустрэу знаёмага — 
студэнта мехмата. Міну- 
лым летам ён, як і я, пра- 
цавау піянерскім важатым 
у лагеры Ц?ь ЛКСМ Б 
«Зубронак». Пачуушы, 
што я  — камандзір атрада 
важатых, ён сказау:

— Не разумею, як мож
на другое лета запар ехаць 
у гэты «Зубронак».

— Чаму ж? — паціка- 
віуся я.

— Дык там ж а амаль 
нічога не плацяць.

— Камуністьічнаму ат- 
раду — зусім нічога.

— Ну, гэта проста 
смешна. Калі ты і сфармі- 
руеш гэты атрад, дык 
толькі з якіх-небудзь пер- 
ш акурснікау. Д зядінства 
усё гэта, павер, дзяцінст- 
ва.

Разм ова наша на гэтым 
і закончылася. Я адчуу, 
што гаварыць пра тое, што 
атрад выяздж ае на тры 
месяцы, здаушы раней ча
стку экзаменау, проста 
не мае сэнсу. Аднак карот- 
кая гутарка ва унійерсі- 
тзцкім калідорьі стала пад- 
ставай для разважанняу.

Што гэта такое — ка- 
муністьічньї атрад? Ці не 
занадта смела вьіносіць у 
назву такое да многага 
абавязваючае слова? Так, 
байцы камуністьічньїх ат-

І радау не атрьімліваюць 
грошан. їх пералічваюць 
у Фонд міру, у Фонд дапа-

КАМУН1СТЫЧНЫ?

НАПЕРАДЗЕ
могі народам, як ія  змага- 
юцца супраць імперьіялі- 
стычнага і каланіяльнага 
прыгнёту, у фонды будау- 
ніцтва новых гарадоу, 
помнікау героям рэвалю- 
цыйнай барацьбы. Але, 
думаецца, гэта не галоу- 
нае. Наибольшую важ- 
насць у камуністьічньш 
атрадзе набываюць змест і 
характар працы, настрой, 
думкі, пачуцці байцоу.

У гэтым годзе упершы- 
ню ва універсітзце фармі- 
руецца летні камуністьіч- 
ны атрад важатых «Ю на
цтва». Здаецца, слова 
«упершыню» тут неприй
мальна — усё гэта ужо 
было: і пералічванне ат- 
рыманых грошай у Фонд 
міру, і летнія педагагіч- 
ныя атрады. Але цяпер мы 
спрабуем аб ’яднаць усе 
сільї з мэтай працаваць 
больш інтзнеіуна, цікава, 
творча. Пытанне аб «пра
фесіі» атрада было выра- 
шана адразу. Безумоуна, 
работа з піянерамі.. Праца, 
якая патрабуе бязмежнай 
фантазіі, самаадданасці, 
шчьірасці, смеласці. Пра
ца, дзе нельга сфальшы- 
віць, нельга лічьіць час 
да заканчэння працоунага 
дня. Праца, найбольш га- 
наровая і складаиая, — 
выхаванне чалавека.

Камуністьічньї атрад ва
жатых — гэта цяж кая
праца усё лета. Нельга

абяцаць байцам якіх-не
будзь асаблівьіх благ, ці 
адпачьшку на беразе возе- 
ра ІІарач. Але з упэуне- 
насцю можна сказаць: тыя, 
хто паедзе з намі, атры- 
маюць такую магчымасць 
праверыць сябе, якой ім 
не прадставіцца ні у якім 
іншьім месцы.

Кіраунікоу у піянерска- 
га важ атага шмат: каман
дзір атрада, старшы пія- 
нерскі важаты, начальнік 
дружыны, адміністрацьія 
лагера... Але калі працу- 
еш з дзецьмі, ні адзін кі- 
раунік не падзеліць з та- 
бой адказнасць за тое, 
чым жыве ЗО дзён лагер- 
най змены піянерскі ат
рад. Затое радасць' пасля 
кожнага, няхай нават са- 
мага маленькага, поспеху 
не лараунальная ні з чым, 
таму што ты дорыш яе 
тым, для каго піянерскі 
важаты — «побач і крыху 
наперадзе». Д зеля гэтага 
можна працаваць тры та- 
к ія  кароткія месяцы лета.

У гэтым годзе «Ю нацт
ва» будзе складацца з 
дванаццаці юнакоу і 
дзяучат. Заявы  ад тых, 
хто ж адає выпрабаваць 
сябе на педагагічнай пра
цы, прымаюцца у камітз- 
це камсамола фізічнага 
факультзта. Атрад будзе 
фарміравацца шляхам 
конкурснага субяседавання 
з удзелам адміністрацьіі 
«Зубронка», прадстаунікоу 
камітзта камсамола БДУ, 
ЦК ЛКСМ Б. Арганізоува- 
ецца таксама і вучоба бай
цоу атрада. ІІІкольї пія- 
нерскага работніка будуць 
працаваць у красавіку і 
маі.

С. ДА БРЫ Н ЕУ С К1, 
камандзір атрада.

ШЛЯХ ДА МАРЫ
глибока памыляецеся.. Яна
усюди паспявае: і да практич
ных падрыхтавацца, і у  тэатр 
схадзщь, і кнігу цікавую пра- 
чытаць.

А Яшчэ Таня Дзенісюк — 
член камітзта камсамола фа
культзта, адказная за інтзрна- 
цыянальнае выхаванне студзн
тау. Што' і казаць, складаны 
участак работы даверьілі ёй. 
таварышы. Ведалй дзяучына 
яна - не з палах'лівых, справіц- 
ца. Г Таня стараецца апрау- 
даць давер. У'пачатку года 
'-камітзт камсамола заключыу 
дагавор аб дружбе і супрацоу- 
ніцтве паміж камсамольскай 
аргаш'зацыяй геофака і кубін- 
скім зямляцтвам. Г цяпер ні од
но мёрапрыёмст'ва на факуль
тзце не праводзіцца без удзелу  
юнакоу Т дзяучат з Вострава 
Свободы.

Гэта яе сення: видатная ву
чоба і актыуная грамадская 
пазіция. І  у будучим 'яна — 
упзунен! ■— не здрадзі'ць свай- 
му шляху. Наперадзе яе чакае 
шмат цікавага — ёй толькі 
дваццаць. Танті Дзенісюк — на 
парозе сталага жыцця. У доб
ры час, Таня!

А. ФАМІЧОУ.

ПРА ЛЕТА Р Ы І  УС ІХ  КРАЇН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

БЕЛДРУСКІ
УИІВЕРСІТЗТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЗКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЗТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА 0РДЭНА ПРАЦОУНАГА
ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЗТА ІМЯ У . І. ЛЕНІНА "

ГАЗЕТА УЗНАГАРОДЖАНА 
ГАНАРОВАЙ ГРАМАТАИ - 

ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР

СТУДЭНЦК1Я 
КАНТ АКТЫ

У ГОСЦІ
А А КААЕГ

ДАУНО ІСНУЮ ЦЬ цесныя
сяброускія сувязі паміж фа-
культзтам і журналістьїкі БДУ
ім я У. І. Леніна і Кіеускага 
дзярж аунага універсітзта імя 
Т. Р. Ш аучзнкі. Сяброускія су
вязі — гэта прыезды да буду
чих  калег, абмен вопытам, вы-
ступленні на навуковых канфе- 
рэнцыях, знаёмства з Кіевам і 
Мінскам. Гэта мноства незабыу- 
ных сустрэч, песень пад гітару і 
гарачых спрэчак. Нарэшце, гэта 
цёплыя усмешкі, шмат кветак і 
радасці. Студзнцтва, кажуць,
усюды аднолькавае: вясёлае,
ш часлівае сваёй маладосцю.

У гэтым годзе мы першьімі 
наведалі сваіх дауніх добрых 
знаёмых. Прыветна і радасна су- 
стракау сваіх гасцей прыгажун- 
Кіеу. І зноу бясконцыя размовы, 
питанні. Што змянілася з таго 
часу, як мы не бачьшіся? Што 
хвалюе? Чаго удалося дасяг- 
нуць? Праблемы, задачы...

З мэтай абмену навуковым 
вопытам было наладж ана пася- 
джэнне кафедры стьілістьікі ф а
культзта журналістьїкі. Нашы 
студзнткі Наташа Антановіч, Лі- 
ля  Н авіцкая, Люда Сакалова па- 
знаемілі аудыторыю са сваімі 
работамі па творчасці Я. Коласа, 
Я. Купалы, Р. Барадуліна. Кі- 
яуляне прапанавалі уласныя 
даследаванні у галіне стьілістьі- 
кі. Тут вьіявілася зацікаулє- 
насць пачынаючых журналістау 
да нацыянальнай культуры, лі- 
таратуры суседняга народа.

А. ДРАГУН .



  ПАРТРЭТ
г  с а о о г а  т р у п ы

дружная сям'я
Хто з нас не ведае жартаулівай песенькі: «Ад cecii да ceci 

жыауць студэнты весела»! Але не спяшайцеся, давайце па 
разважаем разам, у чым сапраудная прыгажосць студэнцкага 
жыцця: у тым, што, як спяваецца у той жа студэнцкай песні 
«дзень мы прагулялі, ноч пратанцавалі. і цяпер не ведаем ні 
бум-бум»! Або у любві да будучай прафесіі, захопленасці ву- 
чобай, у актыунай жыццёвай пазіцьіі, калі да усяго ёсць 
справа!

А ДНЫ з іх паступілі ва 
універсітзт адразу пасля 
школы. Другім нямала 

карьісці дала папярэдняя рабо
та на прадпрыемстве, вучоба 
на падрыхтоучым аддзяленні. 
Там яны трьімалі свой першы 
экзамен на годнасць чалаве- 
чую і прафесіянальную, на та- 
варыскасць, умение жыць ін- 
тарзсамі калектыву. А  цяпер 
гэтыя хлопцы і дзяучаты —  
трэцяя група другога курса 
пстарычнага факультэта.

Яны цяпер лічаць, што імен
на на другім курсе да многіх 
з іх прыйшло канчатковае ра
зумение правільнасці выбрана- 
га шляху. А пры паступленні 
на гістфак, калі быць шчырым, 
некаторых захаплялі толькі прэ- 
с т ь і ж  будучай прафесіі і жа- 
данне акунуцца у вясёлае сту- 
дэнцкае жыццё, аб якім так ці
кава расказзалі старэйшыя сяб- 
ры. I вось, нарэшце, —  вучоба. 
Яны уключьіліся у агульны ву- 
чэбны рытм, імкнуцца не ад- 
стаць ад іншьіх. І толькі на 
другім курсе, калі за плячыма 
засталіся дзве паспяхова (ці не 
вельмі удала) здадзеныя cecii, 
калі яны ужо добра адчулі ра- 
дасці і турботы студэнцкага 
лесу, настау час сур'ёзна аца- 

іць свой выбар. I амаль усе  
зразумелі, што ён быу правіль- 
ным. Але двое з групы пакіну- 

і універсітзт. Лепш своечасова 
зразумець, што будучая спе- 
цыяльнасць не па душы, што 
дарэмна траціць час нельга.

«Выпадковых студэнтау» ця
пер у трэцяй групе няма. Усе  
зацікауленьї вучобай, усе га- 
раць жаданнем адкрыць нешта 
сзаё, вьісветліць яшчэ адну не- 

ядомую старонку гісторьіі 
роднага краю. Гэта пацвердзіла 

летняя археалагічная практы- 
ка. Раскопкі праводзілі у вёс- 
цы Заполле, што у Рагачоускім  
раёне. Уяуляеце, адкідваеш  
пласт зямлі —  і раптам бачыш 
рэчы, якія належалі чалавеку 
зпохі неаліту. Вельмі хочацца 
даведацца, як ён жыу, чым зай- 
мауся...

Чарговыя заняткі у іх рас- 
кладзе —  семінар па гісторьіі 
СС СР . Група у поуным саставе. 
Нецярпліва чакае новага вы- 
кладчыка. Таму, калі я увай- 
шла, усе дружна падхапіліся і 
заціхлі. І я разгубілася —  ня- 
ужо прьінялі за выкладчыцу? 
Даведаушыся, што я студзнтка 
журфака, ветліва запрасілі у 
госці. А  потым у адзін голас 
запьіталіся, чаму пісаць збі- 
раюся іменна пра іх. «Звы- 
чайная ж група, нічьім не вы- 
значаецца...». Пажартавала: мау- 
ляу, іх стараста, Аляксей Лю- 

імау, стараста усяго другога  
курса. Значыць, і група у іх па

нна быць лепшай. Успрьінялі 
усур'ёз і сталі разам гаварыць 
пра Аляксея.

- Душа нашага курса, усё  
разумев, заусёды дапаможа, 
заступіцца, калі трэба, —  кры- 

аць з «галёрю».
—  Яшчэ б, армейская загар- 

тоука, разумець трэба! —  да- 
пауняюць былыя выхаванцы 
падрыхтоучага.

—  I вучыцца добра, —  ціха 
дадае нехта.

Але таго, аб кім гаварьіліся 
гэтыя цёплыя словы, у той раз 
так і не давялося пабачыць. 
Для Аляксея тэта быу дзень, 
пэуна, самы шчаслівьі у жьіцці: 
на свет паявіуся маленькі чала- 
вечак —  яго дачка. У яе ужо 
імя ёсць —  Настасся. Настасся 
Аляксееуна. Прыгожа, прауда? 
Усёй групай абмяркоувалі гэ 
тае імя. I нарэшце зацвердзі- 
лі.

Гаворка зайшла пра іншьіх 
«славутых» людзей групы. Гэта 
Ігар Пракаповіч, Люда Рэчыц, 
Люда Дабржанская. Вядома, 
вьідатнікі. Але да таго ж і цу- 
доуныя людзі. Пытаюся у іх: 
«Што значыць вучыцца выдат- 
на?»

—  Рыхтавацца да семінарау 
сістзматьічна, не адкладваючы 
да сесіі, —  сказау Ігар Прака
повіч.

—  Нядобрасумленна адносіц- 
ца да вучобы той, у каго адсут- 
нічае пачуццё уласнай год- 
насці, —  лічьіць Людміла Дабр
жанская.

—  Перад паступленнем у 
ВНУ чалавек павінен абавязко- 
ва папрацаваць, каб канчатко- 
ва вызначыць для сябе: хочац
ца яму вучыцца далей, ці хо- 
піць тых ведау, якія дала ся- 
рэдняя школа. Да таго ж, пра- 
ца выхоувае уседлівасць і 
умение даражыць часам —  
вельмі карысныя рысы, пат- 
рэбныя студэнту, —  меркаван- 
не прафорга групы Віктара 
Кухарчука.

А  потым неяк само па сабе 
паустала пытанне: чаму часта 
бывае так, што школьныя ме
далісти дрэнна займаюцца у 
ВНУ? Людміла Рэчыц наконт 
гэтага сказала вось што: «Калі 
першая мая спроба паступіць 
на гістфак аказалася беспаспя- 
ховай, я вельмі злавалася на 
сябе і занадта патрабавальных 
выкладчыкау. Год працавала на 
заводзе. I цвёрда верыла: аба- 
вязкова стану студэнткай гіст- 
фака. Проста не уяуляла сябе, 
былую медалістку, па-за сцена- 
мі універсітзта. I вось, нарэш
це, ужо другі курс. Пэуна та
му, што шлях мой у ВНУ быу 
цяжкім, я так старанна вучуся.
I крыудна бачыць студэнтау, 
якія робяць гэта без захап- 
лення.

—  А як потым у школе ска- 
жаш сваім вучням: «Сорамна 
не ведаць урока!», калі сам ву- 
чыуся «так сабе»? —  працягвае 
думку аднакурсніць! Ігар Пра
каповіч.

Хлопцы і дзяучаты разгара- 
чьіліся, спрачаюцца, смяюцца. А 
я гляджу на іх і думаю вось аб 
чым:- калі яны з такім запалам  
будуць імкнуцца зразумець іс- 
ціну чалавечага быцця, актыу- 
на вырашаць складаныя праб- 
лемы вучобы, зноу і зноу ад- 
крываць для сябе захапляючы 
цуд сівой гісторьіі, то не спа- 
трэбяцца ім бяссонныя ночы 
перад зкзаменамі, не будзе у 
іх сапсаванага настрою ад не- 
шчаслівага білета, а крыху 
пазней —  разгубленасці перад  
дапьітлівьімі вачыма сваіх вуч- 
няу,

Н. Ш ЧАЛКАНОГАВА,
студэнтка факультэта жур- 

налістьїкі.

ЗД АРЫ Л А СЯ... I зноу няу- 
мольная філасофія жыцця па- 
трабуе дакладнага размерка- 
вання катэгорый вьіпадковасці 
і заканамернасці- Дык гэта бы
ла выпадковасць?

«Я цэлы год жыла у інтзрна- 
це разам з Таццянай Шпак і 
■Пюдай Кувека. Рознае здара- 
лася за гэты час: сутьічкі, невя- 
лікія спрзчкі. I часцей за усё  
канфліктьі бьілі з Кувека, але 
пра Люду я не магла нічога 
дрэннага падумаць (маю на 
увазе гісторьію са знікшьімі 
грашыма), гэта чалавек прын- 
цыповы, правільньї». (3 тлума- 
чальнай запіскі Людмільї Бара- 
ноускай).

Баявая, энергичная, яна лёгка 
сьіходзілася з людзьмі. Нейкая 
адкрытасць і уважлівасць вабі- 
лі да яе, не узнікала пера- 
сцярогі, адчування, што цябе 
не зразумеюць. З большасцю  
знаёмых студэнтау групы, пато
ка у Таццяны бьілі роуныя та- 
варьіскія адносіньї. Яе лічьілі 
вясёлай, гаваркой, не пазбау- 
ленай пачуцця гумару. Не было 
самай блізкай сяброукі? Дык ці 
мала такіх людзей? Значыць, 
не знайшла яшчэ, ці патраба- 
ванні да сяброуства занадта 
вьісокія прад'яуляла. Не пры- 
мала удзелу у грамадскім  
жьіцці? Але колькі тых актьіві- 
стау у групе, на пальцах пера- 
лічьіць можна. Непрыемныя ад
носіньї з Людай Кувека, бы
лой аднакласніцай? А чаму яны 
абавязкова павінньї быць пры- 
емньїмі? Адзін з псіхалагіч- 
ньіх тэстау змяшчае пытанне на 
ісціннасць: ці усе вашы знаё- 
мыя падабаюцца вам? Сцвяр- 
джальны адказ —  няпрауда. У 
кожнага чалавека ёсць непры
емныя знаёмствы.

Але калі усё пачалося? М о
же, тады, калі Таццяна Шпак, 
прыехаушы з дому, пераказ- 
вала брудныя і малаверагодныя 
гісторьіі пра Люду Кувека, скла- 
Дзеныя зльїмі вясковьімі язы- 
камі? А магчыма і тады, калі 
катэгарычна адмовілася падме- 
сці падлогу у пакоі і перамыць 
посуд. «На яе нельга было зла- 
вацца. Вясёлы норау, уменне 
згладзіць нейкія шарахаватасці 
ва узаемаадносінах рабілі сваю  
справу. І міжвольна мы дара- 
валі ёй усё». (З  раэмовы з Інай 
Ефімовіч, якая таксама жыла у 
адным пакоі з Т. Шпак).

Яны даравалі, нават калі да- 
ведаліся, што Шпак перахоплі- 
вае і чытае іх лістьі (шматкі 
якіх знаходзілі потым на пад- 
лозе). Хацелі сур'ёзна пагава- 
рыць з ёй, але размовы ча- 
мусьці не атрымалася. Было 
проста згідна. Не верылася, 
што Таццяна можа зрабіць та
кое.

Дабрата і мяккасць дзяучат 
аднак не узбуджалі добрых на- 
мерау у душы Шпак. Знешне  
яна заставалася такой жа га- 
манлівай, вясёлай і непасрэд- 
най. Але як разгадаць загадзя  
тое нядобрае, што нябачна для 
чужога вока прыгнятае чалаве
ка, пакуль не выплеснецца ужо 
непапрауным...

«Чацвёртага верасня быу

зроблены крадзёж у інтзрнаце 
№ 6 на суму 100 рублёу.

У камітзт камсамола паступі- 
ла запіска ад Т. Шпак, у якой 
яна пераконвае, што крадзёж  
не рабіла. Ленінскі Р А У С  дау 
заключэнне, што крадзёж быу 
зроблены». (Вьіпіска з прата- 
кола пасяджэння камітзта кам
самола ФПМ  ад 29 лістапада 
1982 года).

Калі дзяучаты бьілі на занят- 
ках, яна прыйшла у пакой і... 
Чаму? Чаго ёй не хапала?

«Таццяна ніколі не вызнача- 
лася беражлівасцю у сэнсе ма- 
тэрыяльных сродкау. Грошы

янні у такім выпадку могуць 
быць самьімі разнастайньїмі. 
Але ці можна верыць чалаве
ку, які сам губляецца сярод  
сваёй маны? «Ленінскі РАУС  
дау заключэнне, што крадзёж  
быу зроблены Ш пак Тацця
най». (3 пратакола пасяджэн
ня камітзта камсамола ФПМ).

Прайшло паугода. Вельмі 
мала для таго, каб забыць пра 
гэту гісторьію. Ды і ці можна 
яе забыць, ці варта? Група вы
несла прысуд: за амаральныя 
паводзіньї выключыць студэнт- 
ку II курса Таццяну Ш пак з
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радоу камсамола. Тое ж ра-
#  НА ТЭМЫ МАРАЛІ

ЗАКАНAM ЕРНАСЦЬ 
ВЫПАДКОВАСЩ?

Яны вучьіліся у адной школе, у паралельных класах. Потым 
абедзве паступілі на адзін і той жа факультэт, трапілі у адну 
групу. Нарэшце, жьілі у адным пакоі інтзрната, пакуль... Па
куль не здарылася тое, ад чаго іх дарогі павярнулі у розныя 
бакі.

яна траціла часам бяздумна, бо 
ніколі не адчувала недахопу у 
іх. І наогул, сярод нас яна бы
ла самай забяспечанай, бацькі 
ёй ні у чым не адмаулялі». (З  
размовы з Інай Ефімовіч).

Навошта ёй бьілі тыя 100 
рублёу? Каб купіць спадніцу і 
букет кветак. Кветкі пасля мяр- 
зотнасці, пасля таго, як пере
ступлена вядомая мяжа мара
лі, як згублена часціца чала- 
вечнасці... Шпак разыгрывала 
камедыю з заведама трагічньїм 
канцом. Аб прьізнанні не 
м а т о  быць і сказу. Наадварот, 
тут жа, на хаду, складаліся не- 
верагодныя гісторьіі, адна ма
на цягнула за сабой другую.
Яна казала, што не прьіходзі-
ла у інтзрнат, —  вахцёр і дзя- 
журныя бачьілі яе там; у яе як 
быццам не было ключа ад па- 
коя,—  ключ аказауся у сум-
цы; казала, што дауно пры-
везла спадніцу з дому,— побач 
з пакупкай ляжау чэк універ- 
мага з адпаведнай датай.

Справай заняліся следчыя 
органы. «Перад тым, як ісці 
чарговы раз у міліцьно, мы 
сказалі Шпак, што сведкі па- 
цвердзілі: у інтзрнаце яна бы
ла, у пакой заходзіла. Таму 
лепш прызнацца адразу». (З  
размовы з Інай Ефімовіч). 
Махлярка выкрыта, але ёй не 
хапає смеласці сказаць прау- 
ду пра свой падман. Вось што 
піша Таццяна у тлумачальнай 
запісцьі: «Яны (Кувека Л„ Бара- 
ноуская Л., Ефімовіч І.) пачалі 
вымагаць з мяне прызнанне. 
Тэта цягнулася, пакуль я зусім  
не змучылася... Нервы не вы- 
трьімалі. Калі апрытомнела, 
яны сказалі, што я признала
ся і цяпер мне нічога не за- 
стаецца, як аддаць ім грошы... 
Сказалі б мне тады зняць су
кенку, я б і гэта зрабіла...».

Паверыць, увогуле, можна. 
Стан сапрауды стрэсавы, і дзе-

шэнне прынята пасяджэннем  
камітзта камсамола ФПМ.

Шпак больш не студэнтка. 
Тады ж, у верасні, яна падала 
заяву у дэканат з просьбай 
вярнуць дакументы. Улічваючьі 
наяунасць акадзмічньїх запазы- 
чанасцей і зроблены учынак, 
Т. Шпак была выключана з уні
версітзта.

Вінаватая. А ці лічьіць Тац
цяна сябе вінаватай? Дасланыя 
у камітзт камсамола факультэ
та тлумачальная запіска Шпак 
і ліст яе цбткі сведчаць, што 
яны засталіся пры сваім мер- 
каванні: Таня нічога дрэннага 
не зрабіла, ва усім вінаватьі 
плеткары і паклбпнікі.

Дык чыя ж тут памылка, 
чаму ніхто не пераканау Шпак 
у амаральнасці яе паводзін? 
Даказаць усім вінаватасць віна- 
ватага і не даказаць толькі 
яму самому?! Але хто склау 
цагліньї той сцяны, якой Тац
цяна адмежавалася ад агуль- 
налрынятых жыццёвых праві- 
лау? Бацькі задавальнялі кож- 
ны яе капрыз. Сакурсніцьі не 
адважваліся сказаць у вочы 
горкую прауду. Бадай, адна 
Люда Кувека не саромелася, 
затое і была ворагам «нумар 
адзін».

...І ужо нічога таго не вер
неш. Не перасцеражэш. Яно 
было, яно лягло чорнай пля- 
май на сумленне Тані, яно за- 
кружыла, завіхурьіла абвінавач- 
ваннямі, доказамі, слязьмі і 
пагрозамі. Цагліна за цаглінай 
будавалася сцяна. Яна і зараз 
стаіць нерухома. І зноу няу- 
мольная філасофія жыцця па- 
трабуе дакладнага размер- 
кавання катэгорый вьіпадкова
сці і заканамернасці. Дык гэ
та была заканамернасць?..

А. ГРЫШКЕВ1Ч, 
студэнтка факультэта 

журналістьїкі.
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ВЫВУЧЭННЮ замежнай 
мовы удзяляецца ва універ- 
сітзце вялікая увага. І  гэта 
не выпадкова: сенняшні сту- 
дэнт павінен добра арыен- 
тавацца Cj широкім патоку 
грамадска-палітьічнай і на- 
вукова-тзхнічнай інфарма- 
цьіі, ведаць аб апошніх да- 
сягненнях сусветнай навукі. 
Цяпер да паслуг студэнтау 
— абсталяваныя на високім 
узроуні лінгафонньїя кабі
нети і класи, лекциі і занят
кі вядуць кваліфікаваньїя 
викладчьїкі.

НА З ДЫ М КУ: у  лінга
фонним кабінеце № 4. Прак
тичний заняткі па англій- 
скай мове у  студэнтау IV  
курса факультэта приклад
ной матзматьїкі.

Фота В. Ш ачака.
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Да неба рукой падаць
ГЕРОІ ЭВЕРЭСТА

Сёння іх імени вядомы на 
усіх континентах: хутка год, 
як савецкія альпіністи па 
самаму складанаму, пауднё- 
ва-заходняму схілу узнялі- 
ся на найвышэйшую гару 
свету — Эверэст. Двое з 
адзінаццаці узиходжвальні- 
кау — заслузканыя майстри 
спорту Валерий Хамутоу і 
Уладзімір Пучкоу — высту- 
пілі нядауна перад студэн- 
тамі і вьікладчикамі універ- 
сітзта.

І

КА ЛІ 9 МАЯ Валерый Х а
мутоу' ступіу на вяршыню 
Эверэста, неба над галавой 
было на здзіуленне блакіт- 
ным. Не, тэта была не ілю 
зія, не аптычны падман— тэ
та быу трыумф перамогі. 
Вышэй хмар яно заужды та
кое. Л я яго ног ляж ала гроз
ная учора Сагарматха — 
Уладар Неба (так завуць 
Эверэст непальцы), Джама- 
лунгма — Багіня Маці Зям- 
лі (так звяртаю цца да гары 
жы хары Тыбета). Перамога 
у Дзень Перамогі! I старшы 
групы не утрымауся, каб не 
павіншаваць са свята,м та- 
варыш ау, што бьілі побач, на 
вяршьіні, і — па радыё — 
тых, хто застауся у базавым 
лагеры.

...Яны прьшшлі у «спорт 
мужных» амаль адначасова. 
Хамутоу у 1963 годзе, калі 
займауся у Х аркаускім  полі- 
тзхнічньїм інстьітуце, Пучкоу 
запісауся у секцыю альпініз
му МВТВ імя Баумана на 
два гады пазней. Ці марьілі 
яны тады узьісці так высока? 
Напэуна, марьілі. Бо хто з 
нас не імкнецца мець у жыц- 
ці свой Эверэст? Для альпі- 
ністау ж а вышыня 8848  мет
рау — ракорд рэкордау. На 
іх ш ляху бьші напружаныя 
трзніроукі, горы К ауказа і 
сямітьюячнікі Паміра. Але

гэта, як кажуць, уступ у пры- 
гожую паэму гор. Галоуная 
вярш ыня чакала ндперадзе.

Дваццаць гадоу і сорак
пяць дзён... Стольні працяг- 
валася іх узыходжанне на 
Эверэст. Дваццаць гадоу і 
сорак пяць дзён... Навошта? 
Д зеля чаго? Каб на вьішьіні 
8848  метрау уздыхнуць на
поуныя грудзі. Але ж  тут, 
пад гэтым ласкавым на пер- 
шы погляд небам, неабходна 
берагчы кісларод — ён яшчэ 
спатрзбіцца пры спуску.
Д зеля славы? Ды яна бязлі-
тасная, гэтая слава: толькі у 
час іх узыходжання ахвярамі 
дзікіх скал і бяздонных цяс- 
нін сталі два англійскія 
спартсмены і амерыканская 
альпіністка.

У час сустрэчы я  спытау 
аб гэтым у Пучкова.

— Горы паважаюць сме
лых, моцных духам і целам.
І ніколі не даруюць падман, 
подласць, баязлівасць. Тым 
больш Эверэст. Ч алавек ідзе 
на яго штурм, каб праверыць 
свае магчьімасці, сваю сілу. 
Самасцвярджэнне — вось 
што вядзе яго. Ці думаєш аб 
узнагародзе, аб славе, калі 
любы неасцярожны крок, не- 
разваж лівьі рух можа закон- 
чыцца трагедыяй. Ці думау 
аб славе новазеландзец Эд- 
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мунд X і лары, калі у 1953 
годзе першым пакарыу «трэ- 
ці полюс»? Або Рэйнгальд 
Меснер, у якога на рахунку 
сем васьмітьісячнікау з ча- 
тьірнаццаці і брат якога, так- 
сама альпініст, загінуу у га
рах? І калі савецкія альпі- 
ністьі вьібралі самы склада- 
ны ш лях у неба і паспяхова 
прайшлі яго, то гэта яшчэ 
рцз гаворыць аб вьісокім кла
се узьіходжвальнікау, аб па- 
пулярнасці гэтага віду спор
ту у нашай краіне.

Ён быу нялегкім, часам 
рызыкоуным, гэты ш лях да 
неба. На кожным кроку аль- 
піністау падпільноувалі глы- 
бокія цясніньї, стромкія ска
лы, ледзяныя наплывы. 
Больш месяца на схілах га
ры буш авала непагадзь: ма- 
разы  зм яняліся шквальньїмі 
вятрамі, вятры — снегапада- 
мі. Не спраудзіліся надзеі і 
на перадмусонны перыяд. 
Спецьіялістьі — і савецкія, і 
замежныя — лічаць, што у 
такіх умовах упэуненасць у 
поспехах зкспедьїцьіі была 
мінімальнай.

Валерый Хамутоу, У ладзі
мір Пучкоу і Ю рый Голадау 
бьші апошнімі, хто узняуся

на вяршыню Эверэста— снеж
ны купал памерам у некалькі 
квадратных метрау. Яшчэ ад- 
наго члена групы — Аляк- 
сея М аскалёва — падпільна- 
вала няудача: ён упау у трэ- 
шчыну і быу вымушаны за- 
стацца у лагеры. Сёння мож
на гаварыць, што Хамутову, 
Пучкову і Голадаву было ляг- 
чэй — перш ыя зрабілі сваю 
справу. Аднак нельга не па- 
гадзіцца і з тым, што група 
Хамутова «фарсіравала» 
апошні адрэзак ш ляху у 348 
метрау ад пятага лагера да 
купала за рэкордна кароткі 
прамеж ак часу — недзе кры- 
ху больш гадзіньї.

На адно са ш матлікіх пы
танняу студэнтау Валерый 
Хамутоу адказау так:

— У гарах неабходна ве- 
даць і умець амаль усё, 
быць і метэаролагам, і ура- 
чом, і кінааператарам, і... Ды 
толькі вышэй за умение, за 
веды і навьші цэняцца тут 
узаемавы ручка, гатоунасць у 
любы момант прьійсці на да- 
памогу таварыш у і, калі таго 
патрабуе сітуацьш, адмовіцца 
ад уласнай мэты. Так пасту- 
піла, напрыклад, звязка 
Ільінскі— Чэпчау, калі іх фі- 
зічньїя сільї і кісларод спа- 
трзбіліся Валерыю Хрышча- 
таму і Казбеку Валіеву.

Альпіністьі прьівезлі з са
бой ва універсітзт два філь- 
мы: адзін — пра падрыхтоу- 
ку да экспедыцьп, другі — 
пра сам ш лях да вяршьіні. 
Кожны, хто бачыу іх, не пе- 
растае здзіуляцца: спартсме- 
нам давялося вытрымаць пра-
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верку у баракамеры ціскам і 
кіслародньїм недахопам, 
штурмаваць вертыкальныя 
скалы, бегаць кросы з цяжкі- 
мі. рукзакамі за спіной, прай- 
сці іншьія фізічньїя і медыка- 
біялагічньїя тэсты. Усё гэта, 
безумоуна, спатрзбілася у га
рах. Аднак у  найбольшай па- 
шане ва удзельнікау экспеды-

цьіі бьші якасці, аб якіх га- 
вары лася вышэй. Якасці 
агульначалавечага плана, 
рысы калектыуныя. Хіба 
можна уявіць экспедыцыю 
без яе кірауніка, доктара фі- 
зіка-матзматьічньїх навук 
Яугена Ігаравіча Тама, без 
яго патрабавальнасці і прын- 
цьіповасці. Б ез урача групы 
Света Пятровіча Арлоускага, 
які рабіу усё магчымае і не- 
магчымае, каб мэта экспеды- 
цьіі стала рзальнасцю. Б ез 
кінааператара У ладзіміра 
Ш опіна, які разам з мясцо- 
вьім жыхаром — шзрпам — 
дасягнуу чацвёртага прамеж- 
кавага лагера і паставіу там 
палатку. Ён ведау: ззаду ідуць 
таварышы. Б ез тых, чые імб- 
ны сёння невядомы чытачу, І  
але хто прыняу самы непа- 
срэдны удзел у  штурме: ме- 
дыкау, вучоных, інструктарау, 
рабочых, што рьіхтавалі аль
піністам амуніцьію, шьші па
латні... І атрымаецца, што 
разам  з адзінаццаццю на 
Эверэсце пабьівалі і яны.

— І нават той, хто хваля- 
вауся за нас, ж адау нам пе
рамогі, — дадае Валерый Ха
мутоу.

...Экспедыцыя закончылася 
паспяхова. Савецкія альпіні- 
сты яш чз раз пацвердзілі 
сваё майстэрства, уменне 
быць наперадзе. Ш турм 
Эверэста быу нечым падобны 
на шахматную гульню, дзе 
кожны памылковы ход мог 
абярнуцца паражэннем, але 
ужо не для аднаго спартсме- 
на, а дл я  цэлай каманды. I 
тым больш радасна адчуваць,

што матч выйгран, што яго 
удзельнікамі бьші і нядаунія 
госці універсітзта Валерый 
Хамутоу і У ладзімір Пучкоу.

А. ЛАЗОУСКІ.

На здымках: В. Хамутоу
(злева) і У. Пучкоу у час су
стрэчы: аутограф з пажадан- 
нем чытачам газеты.

Фота В. Шачака.

Р А Б О Т А  КАМ1ТЭТА на- 
роднага кантролю праводзі- 
лася у адпаведнасці з пла
нам, складзеным на калян- 
дарны год. У плане праду- 
гледжвалася арганізацьія ме- 
рапрыемствау (пасяджзнні 
КНК, мерапрыемствы па за- 
беспячэнню галоснасці, семі- 
нары-нарады старшынь груп 
НК падраздзяленняу), пра- 
вядзенне праверак, заняткау 
у школах народных кантралё- 
рау, кантроль за выканан- 
нем пастаноу КНК і вышэй- 
стаячых органау НК. Пры 
складанні плана у т чва- 
ліся прапановы парткома і 
рэктарата, груп НК падраз
дзяленняу. План абмяркоу- 
вауся на пасяджзнні КН К і 
узгадняуся на бюро партко
ма. З а  справаздачны перыяд 
аддзеламі кам ітзта народ- 
нага кантролю праведаены 
43 праверкі, вьінікі 37  з іх 
заслуханы на пасяджэннях 
камітзта.

ПА АДДЗЕЛУ КАНТРО
ЛЮ ЗА  ВУЧЭБНАИ РАБО
ТАЙ: аб рабоце вучэбна-дапа- 
можнага персаналу на хіміч- 
ным, геаграфічньїм і біяла- 
гічньїм факультэтах; аб пра- 
вільнасці заліку абітурьіен- 
тау на факультэты з вьісокім 
прахадным балам; аб вьіні- 
ках правільнасці назначэння 
стыпендый студэнтам; аб вы- 
ніках праверкі зфектьіунасці 

‘ выкарыстання творчых вод-

ДЫЯПА30Н ДЗЕЙНАСЦІ
НАРОДНЫ КАНТРОЛЬ-

Адбылася справаздачна-выбарная канферэнцыя народных 
кантралёрау Белдзяржуніверсітзта імя У. І. Леніна, у рабоце 
якой прьімалі удзел прадстаунікі парткома і рэктарата, а так- 
сама першы сакратар Маскоускага РК КПБ Б. А. Саучанка і 
намеснік начальніка аддзела навукі, культуры і аховы зда- 
роуя камітзта народнага кантролю БССР I. Ф . Ш асцярнёу. Са 
справаздачным дакладам вьіступіла старшыня камітзта народ
нага кантролю універсітзта А. С. Каспяровіч. Прапануем  
вьітрьімкі з даклада.

пускау супрацоунікамі; аб 
вьініках праверкі кантролю і 
уліку работы сумяшчальні- 
кау на механіка-матзматьіч- 
ным, юрыдычным і геагра
фічньїм факультэтах і на ка
федры фізічнага выхавання; 
аб вьініках наведвання па
точных лекцый на шэрагу 
факультэтау.

ПА АДДЗЕЛУ КАНТРО
ЛЮ ЗА  НАВУКОВАЙ Р А 
БОТАЙ: аб зфектьіунасці
удзелу студэнтау у навукова- 
даследчай рабоце на фізіч- 
ным, радьійфізічньїм, біяла- 
гічньїм і хімічньїм факуль
тэтах; аб вьшіках праверкі 
эфектыунай дзейнаеці інфар- 
мацыйных і патэнтных служ- 
бау БДУ імя У. І. Леніна па 
укараненню вьінікау НДР у 
народную гаспадарку; аб вы- 
ніках праверкі выкарыстання 
абсталявання у НДІ ФХП І 
НДІ ПФП; аб вьініках пра

веркі зфектьіунасці навуко- 
вых даследаванняу па міжву- 
заускаму супрацоуніцтву з 
замежньїмі ВНУ; аб рабоце 
СКТБ з доследнай вытвор- 
часцю.

ПА АДДЗЕЛУ МАТЭ- 
РЬІЯЛЬНА - ТЭХН1ЧНАГА 
ЗАБЕСПЯЧЭННЯ І БЫТУ: 
кожны год — праверкі га- 
тоунасці да работы у зімо- 
вых умовах вучэбных карпу- 
соу і інтзрнатау; аб рабоце 
сталовых і буфетау, стала 
заказау, паліклінікі.

ПА АДДЗЕЛУ БЕРАЖ ЛІ- 
ВАСЦІ І ЗАХАВАНАСЦІ 
САЦЫЯЛ1СТЫЧНАЙ МАЁ- 
МАСЦІ: аб эканомным рас- 
ходаванні бензіну і гаруча- 
змазачных матэрьшлау; аб 
эканомным расходаванні 
злектразнергіі, аб стане пра- 
цоунай дьісцьіпліньї.

З гэтага няпоунага пералі-

ку бачна, што кола пытанняу 
шырокае. Яны ахопліваюць 
усе сферы дзейнаеці універ
сітзта.

Па кожнаму з разглядае- 
мых пытанняу прьімаліся кан- 
крэтныя пастановы, як ія  пе- 
радаваліся у рэктарат і ад- 
паведныя службы для пры- 
няцця мер. Па вьініках пра
верак выдадзены тры загады 
і распараджзнні па універсі- 
тэту, заслуханы тлумачзнні 
8 кіраунікоу падраздзялен
няу, па патрабаванню кам ітз
та народнага кантролю два 
камуністьі атрьімалі партый- 
ныя спагнанні. Але галоу- 
ную сваю задачу КНК ба- 
чыць не у пакаранні, а  у па- 
пярзджанні парушэнняу і у 
паступовым іх вьїкараненні.

Пры камітзце народнага 
кантролю створана юрыдыч- 
нае бюро, якое узначальвае 
кандыдат юрыдычных навук 
А. У. Баркоу. Адной з форм 
яго дзейнаеці з ’яуляецца 
кантроль за работай з пісь- 
мамі і прыёмам грамадзян. 
Праверкі, як ія  праводзіла бю
ро, паказалі, што у БДУ 
ім я У. І. Леніна вядзецца 
дакладная рзгістрацьія пі- 
сем, скаргау і заяу  су- 
працоунікау, якая дапамагае 
аж ыццяуляць кантроль за 
тзрмінамі праходжання і ха- 
рактарам  пісем, заяу  і скар
гау ва усіх падраздзялєннях 
універсітзта.

Камітзт народнага кантро
лю працуе ужо два гады. Яны

з явіл іся гадамі станаулення 
якасна новай грамадскай ар- 
ганізацьіі у адпаведнасці з 
законам аб НК у СССР, якім 
дадзены вялікія  правы. Р а 
зам з тым узрасла патраба- 
вальнасць да якасці работы 
КНК і яго няштатных ад- 
дзелау, да выбару і якасці 
праверак, паляпшэння арга- 
нізацьіі кантролю за выка- 
наннем прымаемых рашэн- 
няу.

Кантроль па свайму харак- 
тару мае крытычную накіра- 
ванасць і часта закранае тых, 
каго правяраюць, маральна і 
матэрыяльна. Дзеянні народ
нага кантролю не усім пры- 
ходзяцца па густу. Упэуне
насць і сілу для сваёй рабо
ты КНК чэрпае у партыйным 
кірауніцтве. Партком універ
сітзта удзяляе вялікую увагу 
рабоце камітзта народнага 
кантролю. Гэта стварае доб
рую аснову для таго, каб па- 
вьісіць баяздольнасць народ
нага кантролю, зрабіць яго 
яшчэ больш актыуным памоч- 
нікам партыйнай арганізацьіі 
у  барацьбе за вьшананне ра- 
шэнняу XXVI з ’езда КПСС, 
майскага (1982 г.) і лістапа- 
даускага (1982 г.) Пленумау 
ЦК КПСС.

Канферэнцыя закончылася 
выбраннем новага саставу 
КНК, старшынёй якога зноу 
выбрана А. С. Каспяровіч.

Н. АЛЕГАВА.
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— Тады рабочым сцэны у  
наш тэатр? — не здавалася 
Ноткіна.

— Ж артуеце, ці што? У 
мяне акцёрсш х даных няма; 
дэкламую слаба, танцаваць 
не умею.

— А табе і не трэба нічо
га такога рабіць! — узрада- 
валася Раіса Ноткіна. — Бу- 
дзеш касцюмы да спектакляу 
рыхтаваць, дзкарацьіі уста- 
науліваць.

— Ой, што вы, з гэтым мне 
тым больш не справіцца, — 
сказау Бабылькоу і кіслава- 
та усміхнууся.

— Тады нічога у нас з та- 
бой не атрымаецца, — запя- 
рэчыла сакратар камітзта 
Прынцыповая, якая да гэта- 
га м аучала і сачыла за хо
дам падзей. — Ты сцвяр- 
джаеш, што ні з чым не спра- 
вішся. Ты сам не ведаеш, што 
табе трэба!

— А адкуль я  даведаюся?! 
— запыхцеу Бабылькоу. — Ва 
усіх даручзнні есць?! Ёсць! 
Дзе ж  мне -раскрыць свае 
здольнасці? Дайце даручэн- 
нёу а тады і паглядзім.

— Добра, — сказала сак
ратар. — Прьіходзілі з га- 
лоунага корпуса і гаварьші, 
што у  цір універсітзта патра- 
буецца інструктар па страль- 
бе. Пойдзеш, Павел?

- — Як' в а м . сказаць, —
апраудваючыся, пачау Ба- 

.былькоу. — У мяне зрок
кегіскі. Я ужо забыу, калі
вінтоуку f  руках трымау. 
Не, можа яшчэ што ёсць?..

I члены камітзта камсамо
ла, абхапіушьі голавы рукамі, 
пачалі думаць далей...

А. БЕЛЬСКІ, 
студэнт філалагічнага фа

культэта

І ШЛО ЧА РГО ВА Е 
пасяджэнне камітзта 
камсамола факультэ

та. Ужо у трзці раз прыадчы- 
няліся дзверы і камітзтчьікі 
зауваж алі у іх рыжую галаву 
Паула Бабылькова. У апошні 
раз яна затрим алася даужэй, 
і сакратар кам ітзта камсамо
ла Вікторьія Прынцыповая 
паспела выкрыкнуць:

— Ты мо што хацеу, Па
вел?

Галавы у дзвярах як і не 
было. Але праз некалькі хві- 
лін яны расчьгніліся зноу, і у 
камітзт упэуненым крокам 
увайшоу Бабылькоу.

— А як жа! Я хацеу... — 
пачау ён. — Тут такая спра
ва атрьімліваецца. На нашым 
курсе у  кожнага ёсць камса- 
м ольскія ці грамадскія дару
чзнні, а у мяне няма. Я што, 
гбрщ за інш их? Прашу .даве- 
рыць" мне адказную справу.

—  А тьг.звяртауся з гэтым 
да- камсорга курса? — нясме- 
ла запытала Яніна Матыль- 
кова.

— А як жа, — з крыудай 
у  голасе загаварыу 'Бабы ль
коу. — Камсорг сказау, што 
усе даручзнні ужо разабралі, 
таму мне не хапіла. Параіу 
звярнуцца у камітзт.

—  Чым бы ты хацеу зай- 
мацца? — не адставала Ма- 
тылькова.

— Чым трэба. тым і буду, 
— адрэзау Павел, крануушы 
рукой гальштук.

— Можа табе што-небудзь 
падабаецца? — старалася да- 
пытацца Матылькова.

— Мне усё падабаецца! —

тым ж а тонам вьш авіу  Б а
былькоу.

— Добра, добра! — уклю 
чилася у размову намеснік 
сакратара кам ітзта камсамо
ла па арганізацьійнай рабоце 
Людміла Язычкова. — Нам у 
аркестр патрэбен інструктар. 
Можа, Павел, паспрабуеш 
папрацаваць?

— Што вы! Не, таварышы! 
У мяне арганізатарскія здоль
насці адсутнічаюць. Нічога не 
атрымаецца, на сто працзн- 
тау упэунены! Адным словам, 
не!

— А можа у  рздкалегію  да 
нас пойдзеш? — запытау 
Сяргей Зубцоу, рздактар нас- 
ценгазеты. .

— ІТе-е-е! Гзта не па май
н у  густу. М аляваць я  не 
умею, вершы не пішу. Не 
спраулюся з гэтым!

— А можа штабу працоу- 
ных спрау будзеш дагіамагаць 
фарміраваць будатрады, нап
риклад? — спытала каман- 
дзір штаба Алена Кароткая.

— 3 гэтым нічога не атры 
маецца. У будатрад я  не еду.
— у мяне хранічньї насмарк, 
гіпадьінамія, танзіліт, гаст
рит...

— У хор пойдзеш спяваць?
— перабіваючьі Бабылькова, 
узрадавана запытала адказ- 
ная за культурна-масавую 
работу Раіса Ноткіна.

— Голасу няма! •— катз- 
гарычна запярэчыу Бабыль
коу. — Калі спяваць пачы- 
наю, дык нават каты пало- 
хаюцца, хвасты дыбам лады- 
маюць.

КАТЭГАРЫЧНА
ВІНШУЕМ НАШЫХ 

ЧЫТАЧОУ 3 ДНЁМ 
СМЕХУ!

НАШ А ЮРЫДЫЧНАЯ 
КАНСУЛЬТАЦЫЯ

Адказнасць за злачынства
Пад рэдакцыяй прафесара I. С. ЦІШКЕВІЧА

А Д К А ЗН А С Ц Ь за ства. ці кіравау ім, пад-
здзейсненае злачынства бухторшчык -— асоба,
нясуць не толькі асоба, 'якая схіліла да злачынст-
якая непасрэдна учьініла ва, памагаты — той, хто
крьімінальнае дзеянне, але садзейнічау учыненню
і усе, хто гэтаму так ці злачынства парадамі, ука-
інакш садзейнічау, кара- заннямі або абяцау сха-
цей, усе саудзельнікі зла- ваць злачынцу і г. д.
чынства. Адпаведна з арты- Н априклад, К., A ., JI.
кулам І Крьімінальнага ко- дамовіліся украсці са скла-
дэкса БС С Р саудзелам да чатыры аутамабільньїя
прызнаецца наумысны колы. А. падгаварыу свай-
удзел двух ці больш асоб го сябра Е. прыехаць на
ва учьшенні злачынства. У машыне ноччу да склада і
залежнасці ад таго, якая  расказау яму аб задума-
роля належыць саудзель- ным. Е. згадзіуся удзель-
ніку у ажьіццяуленні нічаць. Ноччу К. і Е. узя-
агульнага злачыннага на- лі са склада па аднаму но
меру, артыкул 17 КК лу, А. — два, а у гэты
вызначае наступныя відьі час JI. прывёу у парадак
саудзельнікау: выканау- склад і, зачьініушьі дзве-
ца, арганізатар, падбух- ры, дагнау астатніх і да-
торшчык і памагаты. Згод- памог несці украдзенае.
на з гэтым артикулам , У даным выпадку на-
выканауцай прызнаецца ступає адказнасць за разам
асоба, якая непасрэдна здзейсненае злачынства
здзейсніла злачынства. — крадзёж дзяржаунай
А рганізатар — хто аргані- маемасці, хаця кожны з
завау учыненне злачын- саудзельнікау выканау

толькі частку дзеянняу, 
накіраваньїх на учыненне 
задуманага злачынства.

Выканауцай прызнаец
ца і тая асоба, якая здзяй- 
сняе злачынства чуж ьш і 
рукамі, выкарыстоуваючы 
дзеянні малалетніх, не 
дасягнуушых узросту, з 
якога наступає крим іналь
ная адказнасць. Н априк
лад, 20-гадовы Б. аргані- 
завау групу ш кольнікау 
для крадзяж у у вячзрні час 
з ларкоу. А. і К. (абод- 
вум па 12 гадоу) здзейс- 
нілі некалькі такіх крадзя- 
жоу, у якіх Б. не удзель- 
нічау, але паказвау ім, як і 
дзе можна красці. А. і К. як 
малалетнія пад крим іналь
ную адказнасць не падпа- 
даюць. Б. панёс кри м і
нальную адказнасць за 
усе злачынствы як  выка- 
науца іх.

Саудзельнікі злачынст
ва вызваляю цца ад крьімі- 
нальнай адказнасці, калі 
яны своечасова адумаліся 
і сваімі актьіуньїмі дзеян- 
нямі дапамаглі органам 
улады прадухіліць злачын
ства.

І. МАМЕ ДАУ, 
студэнт юрыдычнага 
факультэта, член на- 
вуковага гуртка па 
крьімінальнаму праву.

АСНОУНАЯ ЗА Д А ЧА  
аператыуных камсамоль- 
скіх атрадау дружьіннікау 
— прафілактьічная і вы- 
хаваучая работа сярод 
падлеткау. Наш атрад быу 
арганізаваньї у красавіку 
1979 года. Састау яго — 
150 чалавек. Ужо чацвёр- 
ты год аператыуны кам- 
самольскі атрад БДУ за- 
мацаваны за Маскоускім 
раёнам Мінска. У абавяз- 
кі атрада уваходзяць, па- 
першае, пастаянныя дзя- 
журствы на апорным пунк- 
це правапарадку. Патрэб- 
на сказаць, што у гэтым 
плане справы у нас ідуць 
добра, акрамя тых меся- 
цау, калі дзяж ураць су- 
працоунікі навукова-да- 
следчых інстьітутау.

Па-другое, выхаваучая 
работа. Зараз на уліку у 
нас знаходзіцца 31 пад- 
летак. З а  кожным з 
іх замацаваны ш эфы з 
ліку членау аператыу-

нага камсамольскага ат
рада. Кожны шэф вядзе 
дзеннік, у якім  запісвае 
вьінікі сваіх намаганняу. 
У апошні час у штабе 
мы афармляем экран уліку 
работы шэфау. А раз у 
тры месяцы кожны з іх 
трим ає справаздачу на 
пасяджзнні штаба. Мы 
лічьім, што такі падыход 
стварае нагляднасць у на
т а й  рабоце і павышае яе 
эфектыунасць. Канчатко- 
вы вьшік шэфскай дзейна- 
сці — зняцце непауналет- 
няга з уліку.

Нядауна праходзіу V 
раённы злёт дружьіннікау, 
на якім бьші падведзены 
вьінікі дзейнасці апера
тыуных атрадау Маскоу- 
скага раёна. Работа кам 
самольскага аператыунага 
атрада БДУ была ацэнена 
станоуча.

П. ВЯНГЛІНСКІ, 
камандзір аператыуна
га камсамольскага ат
рада дружьіннікау уні- 

версітзта.

Б Е А А Р У С К І
УНІВЕРСІТЗТ

Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.
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