
БЮРО ПАРТКОМА
разгледзела пытанне аб ходзе 
рзалізацьіі плана мерапрыемствау 
па выкананню пастановы Бюро 
ЦК КПБ «Аб рабоце рэктарата 
і парткома Белдзяржуніверсітзта 
імя У. І. Леніна па павышэнню 
якасці падрьіхтоукі спецьіяліс- 
тау у святле рашэнняу чэрвень- 
скага (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС і крытычных зауваг, вы- 
казаных Дзяржінспекцьіяй Мін- 
ВНУ СССР».

ПОЛНЫМ ХОДАМ
ідзе Усесаюзны Ленінскі каму- 
н іс т ь іч н ь і  суботнік, які праводзіц- 
ца на усіх факультзтах з 17 па 
ЗО сакавіка. Студэнты выконва- 
ющ> работы па добраупарадкаван- 
ню сталіцьі. Першьімі працоу- 
ную вахту пачалі студэнты хі- 
мічнага факультзта.

І. ВЯРЭНЧЫКАУ.

У САВЕЦКІ ФОНД МІРУ
” на камсамольскім сходзе IV гру

па II курса адцзялення белару- 
скай і рускай мовы і літарату- 
ры філалагічнага факультзта пры- 
няла рашзнне пералічьщь 100 руб- 
лёу. 24 сакавіка камсамольцы 
групы пералічьілі 131 рубель.

І. КРЭТОВ1Ч, 
сакратар камітзта камсамола 

філалагічнага факультзта.

НАВУКОВА- 
МЕТАДЫЧНЫ 

СЕМІНАР
правяло таварыства барацьбы 
за цвярозасць. На ім разгледжа- 
ны актуальныя пьітанні антыал- 
кагольнай прапаганды. На семі- 
нары вьіступілі: загадчык кафед
ры крьіміналістьікі А. В. Дулау, 
урач-псіхіятр К. С. Пагоцкая, до- 
ктар юрыдычных навук М. І. 
Парубау.

Г. АЛЯХНОВІЧ.

СТУДЭНЦК1 САВЕТ

інтзрната №  2 арганізавау сустрз- 
чу студзнтау з загадчыкам ад- 
дзела газеты «Знамя юности» 
П. Якубовічам. Гутарку вызна- 
чау агульны інтарзс яе удзель
нікау да праблем сучаснай жур- 
налістьікі і у прьіватнасці да пы- 
танняу фельетона як жанра. Жур- 
наліст-практьж, былы вьшускнік 
універсітзта расказау аб метадах 
сваёй работы, падзяліуся дум- 
камі наконт праблем моладзі, 
спорту, адказау на пьітанні сту
дзнтау.

Г. СВЯТЛЯК, 
студэнтка факультета 

журналістьїкі.

НА VIII АБЛАСНЫМ

аглядзе-конкурсе народных і 
узорных калектывау самадзей- 
най творчасці аркестр народных 
інструментау адзначаны дып- 
ломам II ступені. Гэтым пацвер- 
джана яго высокае прафесійнае 
майстэрства, мастацкі узровень.

М. ТАРАС А В А, 
мастацкі кіраунік студклуба.

V J

УН1ВЕРС1ТЭЦКАМУ ДЫПЛОМУ -  ГАРАНТЫЮ ЯКАСЦІ! 
3BAP0T удзельнікау II злёту вьщатнікау да студэнтау 

Белдзяржуніверсітзта імя У. І. Леніна
ЛЕНІНСКІ КАМСАМОЛ, уся савецкая 

моладзь з вялікім уздымам сустрзлі гіста- 
рычныя рашзнні XXVII з ’езда роднай Ка- 
муністьічнай партьіі, успрьінялі іх як кан- 
крзтнае накіраванне да дзеянняу. Паска- 
рзнне сацьіяльна-зканамічнага развіцця — 
гзта стратзгічньї курс, які вызначыу XXVII 
з'езд. Партия патрабуе ад кожнага з нас 
максімальнага напружання сіл, поунай 
самааддачы, творчага падыходу да вучобы, 
навуковай работы, смела рашащ. грандыёз- 
ныя задачы сацы ялістьічнага будауніцтва. 
Выдатныя веды, актыуная жьщцёвая пазі- 
цыя — вось нашы арыенщры.

Нас турбує, што у асяроддзі студэнтау, і 
вьщатнікау у тым ліку, ёсць яшчэ некаторы 
застой, адсутнічае мзтанакіраванае, актыу- 
нае імкненне да вучобы. Такіх студэнтау 
часам цікавяць толькі экзаменацыйныя ад- 
знакі, а не гльїбокія, дасканалыя веды.

Наша партыя узяла курс на карэннае 
паляпшэнне падрьіхтоукі маладых спецыя- 
лістау, перабудову сістзмьі вышэйшай шко
лы. У гэтых умовах кожнаму студэнту не-

абходна змяніць свае адносіньї да вучобы, 
глыбока авалодваць выбранай прафесіяй. 
У жьіцці групы павінньї умацавацца узае- 
мадапамога і калектыуная адказнасць за 
якасць ведау кожнага камсамольца. Выдат
ныя веды лепшых студэнтау павінньї з ’я- 
віцца арьіенцірам у вучобе для кожнага.

Мы заклікаем вас змагацца за тое, каб 
стварыць у групах атмасферу непрьімірьі- 
масці да парушальнікау вучэбнай дысцы- 
пліньї, да тых, хто не жадае вучыцца так, 
як патрабуе ад нас сучаснасць. Мы самі 
павінньї праявіць ініцьіятьіву у ачьішчзнні 
студзнцкіх радоу ад тых, хто сваімі безад- 
казньїмі адносінамі да вучобы наносіць шко
ду народнай гаспадарцы.

Ва умовах паскарзння навукова-тзх- 
нічнага прагрэсу выдатная якасць ведау 
немагчыма без свядомага, актыунага удзелу 
у навуковай рабоце. «З першых гадоу на- 
вучання,—• гаварыу у Палітьічньїм дакладзе 
таварыш М. С. Гарбачоу,— студэнты павін
ньї уцягвацда у навуковую работу». На
ша задача — шырока выкарыстоуваць

вопыт работы студзнтау у вучзбна-навуко- 
вых аб’яднаннях «БДУ — «Інтзграл», 
«БДУ — «Гранат» і інш., а кожная студзн- 
цкая распрацоука павінна максімальна адпа- 
вядаць патрабаванням сучаснасці. Навуко- 
вая работа кожнага маладога спецьіялі- 
ста павінна пачынацца са студзнцкіх га
доу. -

Вьіпускнік павінен не толькі валодаць пзу- 
най сумай ведау. Ён павінен вьійсці са 
сцен універсітзта гарманічна развітьім, ідзй- 
на перакананым будауніком камуністьічнага 
грамадства. Кожны студзнт павінен заха- 
піцца прагай творчасці, жаданнем прая
віць сябе у справе, карыснай грамадству.

Мы, удзельнікі злёту вьщатнікау, звярта- 
емся да усіх студзнтау універсітзта з заклі- 
кам: «Універсітзцкаму дыплому — гаран
тию якасці!» Наперадзе — час вялікіх на- 
дзей і спрау, смелых ідзй і дзеянняу. Будзем 
жа дастойныя тых задач, якія належыць нам 
рашащ.! УДЗЕЛЬНІКІ ЗЛЕТУ

ВЬІДАТНІКАУ 
БЕЛДЗЯРЖ УНІВЕРСІТЗТА.

ФОТАРЭПАРТАЖ З  УН1ВЕРС1ТЭЦКАГА ЗЛЁТУ ВЬІДАТНІКАУ

Вучыцца 
каб ведаць• • •

«ТАКОЙ ВЯЛІКАЙ колькас- 
ці вьщатнікау адразу мы ніколі 
не бачьілі»,— так шчыра прызна- 
юцца пасля госці. «Мы прьійшлі 
павіншаваць вас, тых, хто адар- 
вауся ад кніжак, хто сёння толь
кі на вечар пакінуу залы біблія- 
тзк»,— з вясёлым гумарам ска- 
жуць удзельнікі народнай агіт- 
брыгады «Фенікс». І якімі б сур’ё- 
зньїмі ні бьілі пажаданні адных 
і жартоуньїмі вьїказванні другіх 
— ва усіх удзельнікау універ- 
сітзцкага злёту вьщатнікау на
строй быу цудоуны. Яны сабра- 
ліся разім, цікауньїя, знаходлі- 
выя, а гзта добрая магчымасць 
абмену вопытам. Тут іх і вінша-
валі, і у з н а г а Р О Д ж в ал і.

І яшчз адзін сюрприз чакау 
удзельнікау злёту: на сустрзчу 
да іх прьійшлі вядомыя дзеячы 
навукі, прадстаунікі літарату-

(Заканчзнне на 2-й стар.).

В1НШУЕМ!

Указ П р з з і д ь і у м а  Вярхоу н а г а  Савета БССР
Аб узн агародж ан н і Ганаровай  грам атай  і Г рам атай  

В ярхоун ага  С авета  Б елйрускай  С С Р  работн ікау , як ія  
найбольш  вьізначьіліся пры падрьіхтоуцьі і правядзенн і 
X II  С усветнага ф естьш алю  м оладзі і студэнтау  у горадзе 
М аскве, п ерам ож ц ау  сацьіялістьічнага спаборн іцтва кам - 
сам ольцау  і м оладзі.

За актыуную работу пры падрыхтоуцы і правядзенні XI I Сусвет
нага фестывалю моладзі і студэнтау у горадзе Маскве узнага- 
родзіць:

ГРАМАТАЙ ВЯРХО УН АГА СА ВЕТА  БЕЛАРУСКАЙ
ССР

Атаманава Алега Уладзіміра- Самуйліча Аляксандра Аляк- 
віча —  выкладчыка Беларускага сандравіча —  студзнта Бела- 
дзяржаунага універсітзта імя рускага дзяржаунага універ- 
У. І. Леніна. сітзта імя У. І. Леніна.

Старшыня Прззідьіума Вярхоунага Савета БССР
Г. ТАРАЗЕВІЧ.

Сакратар Прззідьіума Вярхоунага Савета БССР
Л. ЧАГІНА.

21 сакавіка 1986 года. г. Мінск.

Лаурэаты конкурсу
С акратары ят Ц К  JIK C M  Беларусі, прззідьіум А кадэ- 

міі навук Б С С Р , калегія  М іністзрства вы ш эйш ай і сяр зд - 
няй спецы яльнай  адукацьіі Б С С Р, калегія  М іністзрства 
асветы  Б С С Р , разгледзеуш ы  прапановы  ар гкам ітзта  рзс- 
публіканскага ту р а  У сесаю зн ага  конкурсу м алады х  вучо- 
ных і спецьіялістау па грам адск іх  навуках, п астанавілі у з- 
нагародзіць дьіпломамі л аурзатау :

БІРАЛА Людмілу Аляксанд- 
рауну —  аспірантку Белдзярж
універсітзта імя У. І. Леніна за 
цыкл работ «Генезіс прастора- 
ва-часавых уяуленняу, іх звалю- 
цыя у культуры дакапіталістьіч- 
ных грамадствау»;

ГУРКО Алену Мікалаеуну — 
выконваючую абавязкі дацзнта 
Белдзяржуніверсітзта імя У. І.

Леніна за манаграфію «Змпі- 
рычнае і тэарэтычнае у сацыя- 
лагічньїм даследаванні»;

ЖБАНКОВА Максіма Расціс- 
лававіча — выкладчыка Бел
дзяржуніверсітзта імя У. І. Ле
ніна за цыкл работ «Станау- 
ленне прыродна-навуковага све- 
тапогляду (эпоха Рзнесанса)».
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I ВУЧЫЦЦА -  КАБ В Е Д А Ц Ь ,- - - - - - - - - - -
   ВЕДАЦЬ -  КАБ РАЗУМЕЦЬ,
РАЗУМЕЦЬ— КАБ БЫЦЬ КАРЫСНЫИ РАДЗІМЕ

юць Вашым патрабаванням?
ГТ. А. АПАНАСЕВІЧ: Наватар-

скі падыход, імкненне рабіць 
нешта новае —  студэнты з та- 
кімі якасцямі мне больш за усё 
імпануюць. Так мы гіадбіраем 
студэнтау на фізічньї факультет. 
Той, хто імкнецца больш пра- 
цаваць, вядзе актыуны грамад- 
скі вобраз жыцця, вядома, будзе 
і цікавьім фізікам. І, як пра
віла, 95 працэнтау з ліку сту
дэнтау перакананы, што іх вы- 
бар правільньї.

— Як Вы растлумачыце той 
факт, што папулярнасиь фізікі 
сярод моладзі падає? У апошнія 
гады конкурс на фізічньї факуль- 
тэт самы нізкі, а кантынгент — 
пераважна жаночы.

П. А. АПАНАСЕВІЧ: Тэта
не значыць, што прэстыж фізікі 
як навукі падає. Той, хто пайшоу 
на наш факультэт, не памьіліу- 
ся.
Г Р А М А Д С К А Я  Р А Б О Т А  —  

А Б А В Я З А К
— Як Вы думаеце, Яуген Мі- 

хайлавіч, ці можа студэнт-выдат- 
нік, які не займаецца грамад- 
скай работай, стаць добрым спе- 
цьіялістам?

Я. М. БАБО САУ: Думаю,
што стаць спецьіялістам можа. 
Але не можа быць сапраудным 
грамадзянінам. Ен можа быць 
добрым фізікам, юрыстам, фі- 
лолагам, але грамадзянінам —

ніколі! А другое больш важнае, 
чым першае.

— Існує сярод старзйшага 
пакалення меркаванне пра ін- 
фантыльнасць моладзі...

Я. М. БАБО САУ: Надуманая
гзта праблема. Цяпер моладзь 
больш начытаная, сучасная, аду- 
каваная. І я ім, маладым, зай- 
здрошчу.

—- А як Вы ставіцеся да тако- 
га парадоксу: сярод вьідатнікау 
больш дзяучат, чым хлопца^? А 
сярод дырэктарау — больш прад- 
стаунікоу мужчьшскага полу?

Я. М. БАБО САУ: Можна быць 
добрым генератарам ідзй, але 
дрэнным дырэктарам.

— Аляксандр Пятровіч, на Ваш 
погляд, на што здольна сённяш- 
няя моладзь?

А. П. ХАНД ОГІН : Тэта пра- 
яуляецца не толькі у сценах 
ВНУ, а і пасля таго, дзе выпуск- 
нік стане працаваць і як єн бу
дзе працаваць. Мне б вельмі ха- 
целася, каб вьідатнікау было не 
10— 12 працэнтау, а значна 
больш. Ну хаця б —  50!

Л. І. К ІС ЯЛ ЕУСК І: Калі нам 
пабудуюць залу, якая б змяшча- 
ла такую колькасць людзей, тыя 
50 працэнтау, то, упэунены, іх 
шукаць не прыйдзецца!

А. П. ХАНД ОГІН : А сённяш- 
няя моладзь здольна на многае. 
Гэта я мяркую па камсамоль- 
скай рабоце. Гераічньїм мы на
зываем выкананне інтзрнацьія- 
нальнага абавязку у Афганіста
не. Есць шмат мужнасці і у 
працы маладых людзей на прад- 
прыемствах, у калгасах і сау- 
гасах. Вельмі важна, як гава- 
рыу У. І. Ленін на III з’езде  
РКСМ, каб у кожнага чалавека 
была свая канкрэтная справа. На- 
ват ваш злёт вьідатнікау —  гэта 
таксама справа.

— Яуген Міхайлавіч, Вы пра- 
цавалі сакратаром камсамольскай 
арганізацьіі універсітзта. Бьілі на 
адказнай рабоце у Цэнтральным 
Камітзце Кампартьгі Беларусі. 
Зараз Вы — вучоны. Але і сён- 
ня Вы часта прьіходзіце на дапа- 
могу камсамольцам...

Я. М. БАБО САУ: Я павінуюся 
закліку асабістага сэрца. Універ- 
сітзцкі камсамол —  гэта самае 
дарагое для мяне.

Б У Д З Ь Ц Е  Г Р А М А Д З Я Н А М І !

— Ствараючы вобраз сучасна- 
га вьідатніка, мы яшчз не даве- 
даліся, як єн ставіцца да спор
ту. Ігар Міхайлавіч, Вы майстар 
спорту. Як гзта дапамагае Вам у 
рабоце?

І. М. ДАБРАЛЮ БАУ: У вас не 
вельмі дакладная інфармацьія: 
я майстар спорту не па бегу, 
а па спартыунай хадзьбе на 50 
кіламетрау. Як мне гэта дапама
гае? Хаджу па інстанцьіях. Так 
склалася гістарьічна, што я пер- 
шы майстар у гэтым відзе спор
ту у БДУ. Хачу сказаць, што я 
добра займауся, але вьідатнікам 
не быу. Спорт, грамадская рабо
та, удзел ва універсітзцкім тэат- 
ры —  вось чым бьілі заполнены 
мае студзнцкія гады.

— Вам таксама неабыякава 
сучасная моладзь?

І. М. ДАБРАЛЮ БАУ: У свой 
час нас таксама за чуб цягалі. 
А сёння, як бачыце —  кагорта 
акадзмікау.

Мы, старэйшыя,-ф максі ма
лість:. Жадаєм па свайму пада-

бенству стварыць маладога чала
века. А рабіць яго не патрэбна. 
Моладзь у нас цудоуная. І у 
гэтым я пераканауся, калі пра- 
цавау над стварэннем стужкі 
«Мама, я жывы». У адборы на

іх часам здаць цяжка. Я за тое, 
каб любая навука была выкла- 
дзена як мага больш зразуме- 
ла. Каб выкладчык пасля доуга- 
га тлумачэння не гаварыу: я ужо 
зразумеу, а вы?

— На Ваш погляд, што б ад- 
былося, каб усім студзнтам 
дазволілі вольнае наведванне 
заняткау?

А. А. ЛОЙКА: Я тут магу па- 
раіцца з рэктарам. І мы б, ві- 
даць, прьійшлі да агульнага 
меркавання. Спачатку, у парад
ку выключения, можна б было 
даць дазвол на вольнае навед
ванне вьідатнікам. Такіх было б 
нямнога. Але ж гэта быу бы доб
ры пачатак! I магчыма выдат- 
нікау стала б больш!

У  канцы размовы вядучыя па- 
дзякавалі паважаным гасцям за 
такі цікавьі «круглы стол» і за-

ролі прьінялі удзел больш чым 
дзесяць тысяч хлопчыкау і 
дзяучынак. Бабосау добра гава
рыу, што перш за усё патрэбна 
быць грамадзянінам. I я веру: 
такімі яны і будуць!

А Д З Н А К А .  Ш Т О  З А  ЕЙ?
— Анатоль Алексін пісау, што 

без фанатыкау у любой справе 
немагчымы прагрэс чалавецтва. 
Ці можна гэта выказванне аднес- 
ці і да вьщатнікау? Што пра гэта 
думає сбнняшні вьщатнік?

В. ПАУЛОВІЧ, студэнтка III 
курса факультета прыкладной 
матзматьікі: Тысячу разоу
правы Алексін, што фанатьікі 
рухаюць прагрэс. Калі запы- 
тацца у прысутных, то яны на- 
завуць 5— 10 прозвішчау вядо- 
мых ім фанатыкау, людзей за- 
хопленых. Вьідатнікау многа, а 
сапраудных фанатыкау навукі —  
менш. Чаму так? Прычыну па
трэбна шукаць у грамадзянскай 
пасіунасці. Адсядзіць на занят- 
ках, атрымае порцыю ведау, і 
яго не хвалюе, чым жыве кам- 
самольская арганізацьія трупы, 
факультэта, універсітзта. Гэта 
можна было б яшчэ абгрунта- 
ваць, каб такі вьідатнік спяшау- 
ся у бібліятзку, каб потым прыйс- 
ці у групу, падзяліцца сваімі 
ведамі з таварьішамі. Але ж і гэ- 
тага не бывае. Mae меркаванне: 
хаця са мною могуць і спра- 
чацца, ад большасці вьідатнікау 
рэальнага укладу у навуку няма.

М Е Р К  А В  А Н Н  І 
В Ы К Л А Д Ч Ы К А

— Герцзн казау: «Няма цяжкіх 
навук. Ёсць цяжкія викладанні». 
Алег Антонавіч, Вы бьілі студзн
там, зараз — выкладчык, як Вы 
можаце ацапіць гэта выказван
не?

А. А. ЛОЙКА: Навук цяжкіх 
не бывае. Іншая справа, што

пзунілі їх ад імя прысутных вы- 
датнікау, што словы, з якімі да 
іх звярталіся былыя вьіпускнікі 
універсітзта, будуць успрыняты 
як накіраванне да дзеяння!

У  заключэнне хочацца пры- 
весці словы, сказания Леанідам 
Іванавічам Кісялеускім: «Па-
больш бы было вось такіх при
емных сустрзч у рзктара са сту- 
дзнтамі».

А. МАТУСЕВІЧ, 
наш кар.

Фота А. ВАЛОШЬІНА.

І. М. ДАБРАЛЮБАУ;

«Каб на сторонках вашай га
зеты закраналася больш проблем, 
якія звязаны з мастацтвам. А ка
лі будзе гзта, то $ мяне будзе 
упзуненасць, што упіверсітзт 
будзе паспшуляць свае кадры у 
маетацтва, у прыватнасщ }  кі
нематограф БССР» .

Я. М. БАБОСАУ:
«Самое галоу'нае —  каб Вы ні
колі не адмовіліся ад сваей ма
ры, каб заусёды і ва у сім advy ва
лі сябе студзнтамі Белдзярж- 
універсітзта. Бо гзта  —  наш 
огульны дом, наша агульнае сзр- 
ца і наш агульны лес».

П. А. АПАНАСЕВІЧ:
«Як былы вьтусктк універсітз
та, жадаю сенняшнім студзнтам 
поснехау у  аучобе, добрай пад- 
рихтоукі да буду чай працы. 
Вам, таварьтш, працавагр, у 21-м 
стагоддзі. Настой ліва рыхтуй- 
цеся да гзтага».

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-Й стар.). 

ры і маетацтва, тыя, хто у свой 
час бьілі таксама студзнтамі БДУ 
імя У. І. Леніна. Гэта П. А. АПА
НАСЕВІЧ, акадзмік, дырэктар 
Інстьітута фізікі АН БССР, Я. М. 
БАБОСАУ, акадзмік, дырэктар 
Інстьітута філасофіі і права АН 
БССР, І. М. ДАБРАЛЮБАУ, на
родны артыст БССР, рэжысёр 
кінастудьіі «Б еларусьф ільм » , 
А. А. ЛОЙКА, доктар філалагіч- 
ных навук, прафесар, загадчык 
кафедры беларускай літерату
ри філалагічнага факультэта. 
На злёце прьісутнічаі? сакратар 
ЦК ЛКСМБ А. П. ХАНДОГІН.

І як было не пацікавіцца у 
паважаных гасцей пра іх сту
дзнцкія гады, пра планы, надзеі, 
дасягненні, пра тое, якім яны 
уяуляюць сабе вобраз сучаснага 
вьщатніка.

Першае пытанне да рзктара 
універсітзта, акадзміка Л. І. Кі- 
сялеускага.

С Т У Д Э Н Т  В А Ч Ы М А  
Р З К Т А Р А

— Сёння усе мы знаходзімся 
пад уражаннем XXVII з ’езда 
КПСС. Намечаныя з ’ездам пла
ны і задачи — грандыёзныя. Як 
Вы лічьіце, што можа зрабіць 
студзнцкі калектыу у рашзнні 
канкрэтных праблем паскарзн- 
ня сацьіяльна-зканамічнага раз- 
віцця краіньї?

Л. І. К ІС ЯЛ ЕУ С К І: Вы ве- 
даеце, што краіна павінна выйс- 
ці на вьісокі рубеж. Мы павінньї 
працаваць яшчэ лепш. Я не ска
жу, што раней мы працавалі 
дрэнна, але зараз назапашаны та- 
кія рэзервы, якія неабходна 
выкарыстоуваць у найкарацей- 
шы тзрмін. Перш за усё, кожны 
стане лепш вучыцца. Гэта будзе 
яго асабістьі уклад, бо у кан- 
чатковым вьініку будзе дасягну- 
та стратзгічная мэта: лепшы сту- 
дэнт —  лепшы спецьіяліст. А ка
лі гаварыць пра цяперашні 
час —  то вы і сёння робіце шмат 
спрау на працягу працоунага 
семестра, вы дапамагаеце сель- 
скай гаспадарцы у асенніх рабо
тах, вы праводзіце вялікую вы- 
хаваучую работу. І робіце гэта 
усё лепш і лепш.

А у студзнцкія гады Вы ду- 
малі пра гзта?

Л. І. К ІС ЯЛ ЕУ С К І: Вядома, 
бьілі заманлівьія перспективы, 
мары збьіліся, але не усе. Ці 
варта пра гэта шкадаваць? На- 
пэуна, не. Многае стала больш, 
цікавим. Самае галоунае, што 
павінна быць у чалавека —  гэта 
яго перакананасць у карьісці 
грамадству. Калі вы нават не 
вельмі акрэслена будзеце ба- 
чыць сваю мэту, але абавязко- 
ва прыкладзеце усе намаганні 
для яе дасягнення, то мэта, бяс- 
спрэчна, стане рэальнасцю.

Ф І З І К  ПРА Ф І З І К У
— Пэунае кола маладых лю

дзей езне свайго жыцця бачыць 
у прьісвячзнні яго фізіцьі. Павел 
Андрзевіч, што Вы больш за усё 
цзніце у маладым спецьіялісце? 
Ці заусёды студэнты адпавяда-



Уся наша країна, увесь савецкі народ знаходзяциа пад уражан- 
нем Нстарычных рашэнняу XXVII з ’езда КПСС. Вылучаная краса- 
ні цк їм (1985 г.) Пленумам ЦК 1 усебакова распрацаваная пар- 
тмяй праграма тшскарэння сацьіяльна-зканамічнага развіцця краі- 
ньї $с& больш выразна визначає атмасферу нашага грамадскага 
жыцця. Барацьба з усім тим, што перашкаджае нам жьщь, паспя- 
хова вырашаць задачи удасканаленвя сацьіялїзму, павінна быць па- 
стаяннай і ня$хільнай. Рззерв свядомасці неабходна нрьшесці 
$ азеянне і неадкладна активізаваць чалавечы фактар — гзта па
т раба ванне дня.

I V СУВЯЗІ з надзенньїмі па- 
трабаваннямі неабходна павялі- 
чыць значзнне і ролю грамадска- 
палітьічнай практьікі студэнтау.

ГПП была уведзена $ вышэй- 
шых навучальных установах кра
їни больш як 10 гадоу назад і 
зарэкамендавала сябе са станоу- 
чага боку. Яе мата — садзей- 
нічаць фарміраванню у будучих 
спецьіялістау камуністьічнай пе- 
ракананасці, грамадзянскай ад- 
казнасці за даручаную справу, ак- 
тмунай жыццёвай пазіцьіі, умен
ия выкарыстоуваць веды марк- 
сісцка-ленінскай тзорьіі у прафе-

ЭКСПЕРЫМЕНТ «ПА- 
Л1ТЗАЛ1К»: ЗДАБЫТК1 І 
СТРАТЫ.

НАСТУПНЫ важны элемент 
ГПП — палітзалік. Тут неабход
на зрабіць невялікі каментарый: 
справа у тим, што ва усіх пала- 
жзннях па ГПП палітзалік адсут- 
нічае, а фігурьіруюць толькі Ле- 
нінскія урокі. Сярод ВНУ рзспуб- 
лікі палітзалік праводзіцца толь
кі ва універсітзце, пачынаючы з

незвичайна вьісокія рэзультаты 
палітзаліку на юрыдычным фа- 
культзце (70 працзнтау вьщат- 
ных адзнак), гістарьічньїм (64 
працэнты), хімічним (62 працзн- 
ти )?  Камісія у першай трупе пер- 
шага курса юрьщычнага факуль- 
тзта (старшина дацэнт В. С. Яме- 
лін) паставіла усім студзнтам 
«пяцеркі». Для параунання: на 
тим жа курсе, у шостай трупе 
пастаулена 9 «пяцёрак», 13 «чац- 
вёрак» і 6 «троек». Гэтыя ф ак
ты наводзяць нас на сур’ёзныя 
аналітьічньїя разважанні.

У той жа час неабходна ад- 
значыць вялікую ролю кафедры 
навуковага камунізму (загадчик 
П. П. Дронь) і кафедри паліт- 
зканоміі гуманітарних факультз
тау (загадчик С. Я. Янчанка) у 
распрацоуцы праграми палітза
ліку. Вопьгт трох гадоу сведчиць, 
што палітзалік з ’я^ляецца арга-

членамі камісіі, дапускае бес- 
прынцыповасць.

Артанізавана прайшла падрых- 
тоука да ГПА на геаграфічньїм 
факультзце. Савет па ГПП (стар
шини М. В. Ж ауно) сумесна з 
камітзтам камсамола правёу вялі
кую работу з камісіямі, камса- 
мольцамі, накіравау їх н& -даела- 
вую, принциповую размову. Не- • 
вьісокія вьінікі сведчаць не аб ніз- 
кай грамадскай актьіунасці, а аб 
прынцыповай, крытычнай ацэнцы 
дзейнасці кожнага студзнта.

А вось — процілегласць. На 
біилагічньїм факультзце па вьіні- 
ках атзстацьіі 46,5 працзнта «ви
датних» і 43 працэнты «добрих» 
адзнак. Атрьімліваецца, што на 
біяфаку амаль 90 працзнтау — 
актыуныя камсамольцы. Чаму та- 
ды камсамольская арганізацьія 
стабільна займає апошнія месцы у 
сацьіялістьічньгм спаборніцтве?

ПЕРАБУДОБА ВНУ: СТРАТЭГ1Я 1 ТАКТЫКА ПАСКАРЭННЯ

ПЕРАКАНАЦЬ,
ЗАЦІКАВІЦЬ,

ПЕРАБУДАВАЦЬ!
сіинаи і грамадска-палітьічнай 
дзейнасці.

Асаблівасць ГПП — у яе ком
плексним характары. Яна заклі- 
кана арганізацьійна аб’яднаць 
усе формы вучэбна-выхаваучай 
работы са студзнтамі: вучэбны 
працзс, навукова-даследчую, агі- 
тацыйна-прапагандысцкую, шэф- 
скую работу на прадпрыемствах, 
работу студэнтау сярод насель- 
ніцтва па месцы дьіслакацьіі сту- 
дзнцкіх будаунічьіх і сельскагас- 
падарчых атрадау.

АСАБ1СТЫ КОМПЛЕ
КСНЫ ПЛАН: ДАКУ-
МЕНТ ЦІ... ПРЫГОЖЫ  
АЛЬБОМ?

ЦЭНТРАЛЬНЫ элемент ГПП 
— асабістьія комплексный пла
ны удзельніка Ленінскага заліку. 
Трэба прама сказаць: да апошня- 
га часу тэта было самае слабае 
месца ва усёй сістзме ГПП. Пла
ны не мелі комплекснага харак
теру, бьші недастаткова канкрэ- 
тызаваны, больш таго — пры- 
маліся фармальна. Для выправ
ления становішча камітзтам кам
самола сумесна з саветам па ГПП 
у 1984 годзе была распрацавана 
новая форма асабістага комплек
снага плана. Асноуныя яе рысы у 
наступним: па-першае, план ахоп- 
лівае дзейнасць студзнта з момен
ту паступлення ва універсітзт і 
да яго заканчэння. Па-другое, ас
ноуныя напрамкі работы рупліва 
канкрэтызаваны. Па-трэцяе, рас- 
працаваны крытэрьн ацзнкі эфек- 
тьіунасці і якасці выканання ра
боты.

Зразумела, і у новай форме 
АКП можна знайсці недахопы, 
але ці гзта галоунае? Форму мы 
змянілі, але не змянілі адносіньї 
да яго. АКП, на жаль, пакуль яш- 
чз не стау другой заліковай кніж- 
кай студзнта, працоуным планам. 
Аб ім успамінаюць, як правіла, 
зпізадьічна: у перыяд прыняцця 
АКП, на грамадска-палітьічнай 
атзстацьіі і на палітзаліку. Ней- 
кая інерцьія не дає нам зрабіць 
АКП надзейным кантралёрам гра
мадскай дзейнасці студэнтау. Да- 
статкова сказаць, што калі падво- 
дзяцца вьінікі па ГПП, увага ад- 
даецца любым матывам, толькі не 
ацзнкам і крытэрыям, што закла- 
дзены у асабістьім комплексным 
плане. Вось і атрьімліваецца, што 
пасіуньїя, малаініцьіятьіуньїя сту- 
дэнты, якія утойваюцца за фа- 
культзцкімі і групавьімі мера- 
прьіемствамі, атрьімліваюць доб
рый і выдатныя адзнакі!

Карзннага пералому у гзтай 
частцы ГПП пакуль не адбыло- 
ся, і тут ёсць над чым паду- 
маць усім органам, якія маюць да- 
чыненне да грамадска-палітьічнай 
практьікі.

1983 года. Ці апраудау сябе гэты 
крок?

Палітзалік — гзта наш адказ 
на заклік чзрвеньскага (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС да узмац- 
нення контрпрапагандысцкай на- 
кіраванасці выхаваучай работы, 
паляпшэння класавай загартоукі 
юнакоу і дзяучат. Няма сакрэту, 
што сярод студэнтау яшчэ суст- 
ракаюцца праяуленні палітьічнай 
наіунасці, няправільньгх мерка- 
ванняу па актуальных праблемах 
развіцця сацыяльнага працзсу.

Асаблівасць палітзаліку у тым, 
каб дыферэнцыравана падьісці 
да визначання палітьічнага узроу- 
ню студзнта, да яго умення зфек- 
тыуна выкарыстоуваць атрыма- 
ныя веды пры ацэнцы важней
ших палітьічньїх падзей сучас- 
насці.

Анкетаванне камсамольскага 
активу, праведзенае намі, пака- 
зала, што усе без виключання 
камсамольцы падтрьімліваюць па
літзалік. Яны аднадушны — гэта 
мерапрыемства садзейнічае ума- 
цаванню у свядомасці моладзі 
каштоунасцей савецкага ладу 
жыцця, дапамагае таксама зра- 
зумець фальш буржуазнай суча- 
снасці. Аб узроуні палітзаліку 
сведчыць і такі факт. За месяц 
да яго арганізоуваюцца вьістаукі 
літаратурьі, і у гэтыя дні біблі- 
ятзка працуе з такой нагрузкай, 
якой не бывае нават у напружа- 
ныя< дні экзаменацыйных сесій. 
Якія ж  вьінікі палітзаліку за мі- 
нулы год? У ім прьшялі удзел 
6083 студэнты, 53 працэнты атры- 
малі выдатныя адзнакі, 38,1 пра
цзнта — добрыя, 4,4 працзнта — 
здавальняючыя, 4,5 працзнта — 
не здалі яго.

Як жа рыхтуецца і праводзіц
ца палітзалік? Ен нагадвае сур’ёз- 
ны экзамен — з білетамі і питан
нями У ходзе падрьіхтоукі да 
яго студэнты вывучаюць шмат 
спецыяльнай літаратурьі. У гзтай 
сувязі лагічна зрабіць здагадку, • 
што вопытныя вьікладчьікі павін- 
ны праводзіць кансультацьіі, да- 
ваць адказы на незразумельш 
питанні. Аднак далёка не усе вьі
кладчьікі грамадскіх дьісцьтлін 
адгукнуліся на просьбу правесці 
сустрэчы са студзнтамі. Пасіуна 
прымаюць удзел у арганізацьіі 
ГПП Бялоу (кафедра філасофіі 
прыродазнаучых факультзтау), 
Коузік (кафедра палітзканоміі гу
манітарних факультзтау), Абеиз- 
дарская (кафедра гісторьіі 
БССР), Калеснікава (кафедра 
гісторьіі КПСС гуманітарних ф а
культзтау) і іншьія.

Даволі часта і саветы па ГПП 
факультзтау не праяулялі патрзб- 
най настойлівасці і ініцьіятьівьі. 
На гэтыя негатыуныя факты трэ
ба звярнуць сур’ёзную увагу, та
му што недастатковая падрых- 
тоучая работа прьіводзіць да фар- 
малізму. Інакш чым растлумачыць

нічнай часткай ГПП, яе асновай. 
Але нельга і перабольшваць яго 
ролю. Ён не можа замяніць Ле- 
нінскіх урокау, палітінфармацьій, 
рэфератау, дакладау.

Неабходна абнавіць тэматы- 
ку гэтых работ, распрацава- 
ную кафедрай навуковага каму
нізму яшчэ у 1981 годзе.

ГПА: ПАД ЗНАКАМ  
ДУТЫ Х «ПЯЦЁРАК».

ЗАКЛЮ ЧНЫ элемент у струк
туры ГПП — грамадска-палітьіч- 
ная атэстацыя. У апошнія гады 
стала традыцыяй праводзіць ГПА 
у нядзелю ва усіх камсамоль- 
скіх арганізацьіях універсітзта ад- 
начасова. Гэта надає мерапры- 
емству урачыстую абстаноуку. А 
галоунае — пазбауляе камсамоль- 
цау і органы ГПП ад мітусні, 
дазваляе больш аб’ектыуна ацэнь- 
ваць вьінікі на розных факультэ- 
тах.

Спачатку камсорг робіць спра- 
ваздачу аб выкананай рабоце, по- 
тым — кожны студэнт, і толькі 
пасля гэтага выстауляюцца адзна
кі па ГПП, вьібіраецца камса- 
мольскае бюро. Такі падыход да
зваляе грунтоуна вызначыць мес
ца кожнага камсамольца у спра
вах групы, намеціць меры па 
паляпшэнню работы, правільна 
размеркаваць абавязкі. Разам з 
тым, не зусім аптымальныя тэр- 
міньї правядзення ГПА. I гэта 
асабліва выразна было бачна у 
кастрьічніку 1985 года, калі на 
падрыхтоуку быу дадзены адзін 
тыдзень. Вось і атрымалася, што 
студэнты не паспелі прьівесці 
у парадах асабістьія комплексный 
планы, разлічьщца з «хвастамі»... 
Ды і атэстацыйным камісіям не 
аказалі патрэбнай метадычнай 
дапамогі.

Лічбавьія вьінікі трох апошніх 
гадоу прьіблізна аднолькавыя. 
Калі няма прафэсу — гэта дрэн- 
на. Над гэтым фактам неабходна 
задумацца камітзту камсамола, 
савету па ГПП.

У мінульїм годзе 40 працзнтау 
студэнтау атрьімалі адзнакі «5» 
і 38 працзнтау — «4». На гэтым 
фоне выразна вылучаецца юрфак, 
дзе амаль 70 працзнтау студэн
тау атрьімалі «видатна». Улічва- 
ючы завышэнне адзнак на паліт
заліку, трэба падкрзсліць: на гэ
тым факультзце не зжыты фарма- 
лізм, працзнтаманія у аргані- 
зацьіі ГПП. Савет на ГПП юрфа
ка (старшыня В. Н. Бібіла) пра
водзіць недастатковую работу з

Усё гэта — сведчанне неда- 
статковай работы саветау па ГПП 
з атзстацьійньїмі камісіямі. На 
юрьщычным, ФПМ і некаторых ін
ших факультэтах яны змяняюцца 
кожны год. А што можа сказаць 
аб тым ці іншим студэнце член 
камісіі, калі ён бачыць яго перши 
раз? Застаецца спадзявацца на ін- 
туіцьію. У гзтай сувязі заслугоу- 
вае увагі практика фарміраван- 
ня камісій на фізічньїм, меха- 
ніка-матзматьічньїм факультэтах. 
Састау камісіі тут пастаянны, 
змяняецца толькі выкладчык- 
грамадазнауца.

Патрабуе неадкладнага адказу і 
такое пытанне. Чаму адзнакі па 
ГПП не улічваюцца пры размер- 
каванні стипендий? Чаму саветы 
па ГПП не выкарыстоуваюць у 
сваей рабоце такі важны сти
мул, як матэрыяльная зацікауле- 
насць? Праведзены аналіз дає 
магчымасць канстатаваць і такі 
несуцяшальны факт: ні на адным 
факультзце, акрамя мехмата і 
фізфака, адзнака па ГПП не уліч- 
ваецца пры размеркаванні вы- 
пускнікоу.

ПЕДАТРАД: НЕЛЮБ1- 
МАЕ ДЗІЦЯ?

НА НАШ погляд, настлу час 
больш канкрэтна вызначыць у па- 
лажзнні грамадска-палітьічную 
практику студэнтау па-за сцена- 
мі універсітзта. Тут у якасці 
прикладу неабходна прааналіза- 
ваць дзейнасць педатрадау. Зараз 
Белдзяржуніверсітзт шэфствуе 
над 51 школай, у тым ліку над 
6 сельскімі, З ПТВ. У з водным пе- 
дагагічньїм атрадзе налічваецца 
каля 900 чалавек. Па рашэнню 
савета па ГПП у 1983 годзе 
было пачата масавае далучэнне 
студэнтау да шэфскай работы у 
школе. Але трэба адзначыць, што і 
зараз да актыунай работы далу- 
чана менш паловы студэнтау, якія 
вучацца на педагагічньїх патоках.

У цэлым педагагічньїя атрады 
працуюць нядрэнна. Але студэн- 
там, за выключэннем практыкан- 
тау, аказваецца недастаткова пра- 
ктычнай і метадычнай дапамогі з 
боку кафедры педагогікі. Толькі 
на хімфаку і біяфаку некаторыя 
вьікладчьікі дапамагаюць у рабоце 
педагагічньїх атрадау.

Да сённяшняга дня не высвет
лены статус педатрада БДУ імя 
У. І. Леніна. У чзрвені мінулага 
года адбылося сумеснае пася- 
джэнне кафедрау педагогікі, псі- 
халогіі і камітзта камсамола, 
на якім разглядалася гэтае пытан
не. Але практична нічога не было 
вырашана.

У заключэнне трэба сказаць аб 
прапагандзе вопыту ГПП. Мы ма
єм шэраг станоучых прыкладау. 
У снежні 1985 года на гістфаку 
(старшыня савета па ГПП Я. С. 
Яцкевіч) адбылася навукова- 
практычная канферэнцыя па 
ГПП, у газеце «Беларускі універ
сітзт» пастаянна друкуюцца матэ- 
рыялы аб ходзе грамадска-палі- 
тычнай практьікі. Адбываецца 
таксама абмен вопытам з полі- 
тзхнічньїм і Брзсцкім педагагіч- 
ным інстьітутамі.

XXVII з’езд КПСС прыняу гістарьічния рашзнні, вызначыу стра- 
тзгідную лінію развіцця нашага грамааства. У Пал!тычным дакла- 
дзе ЦК КПСС XXVII з'езду Генеральвы сакратар ЦК КПСС М. С. 
Гарбачоу сказау: «Сёння асабліва важна фарміраваць глыбокае разу
мение характеру сучасних задач, тривали навуковы светапогляд. 
прынцыповасць, высокую культуру, адказныя адносіни да справы 
на любым участку работы». Усё гэта у познай меры адносіцца і да 
ірамааска-палітичнай практыкй д ш д р д п л

прарэктар.

Як мы адносімся да вучобы? 
Гэта няпростае пытанне. Каб 
адказаць на яго, студэнцкая са- 
цьіялагічная лабараторыя прапа- 
нуе Вашай увазе:

АНКЕТУ
СТУДЭНТА
Вьінікі гэтага апытання будуць 

надрукаваны у газеце. Яны дапа- 
могуць нам арыентавацца у са- 
цыяльным асяроддзі, разабрацца 
у саміх сабе. Камітзтьі камса
мола, карыстаючыся гэтай анке- 
тай, змогуць значна лепш право
дзіць работу па павышэнню узроу- 
ню паспяховасці, таму прапануем 
камсамольскаму активу прыняць 
удзел у распаусюджанні гэтай ан
кеты.

Пры адказе на питанні абвя- 
дзіце лічбу, якая найбольш адпа- 
вядае Вашаму меркаванню.

I. Які сярздні бал Вашай па
спяховасці за увесь час навучан- 
ня?

а) 3,0— 3,5;
б) 3,6— 4,0;
а) 4,1— 4,5;
г) 4,6— 4,9;
Д) 5,0.
II. Як змяніліся Вашы адносі

ньї да вучобы з моманту па
ступлення;

а) палепшьшіся;
б) пагоршьіліся;
в) не змяніліся.
Пры адказе на наступныя ча- 

тыры пьітанні абвядзіце месца 
па важнасці (распаусю/рканасці).

III. Як студэнты адносяцца да 
атрымання ведау?

а) 1 2 3 4 0 захоплена;
б) 1 2 3 4 0 зацікавлена;
в) 1 2 3 4 0 абыякава;
г) 1 2 3 4 0 зняважліва.
IV . Дзеля чаго вучацца ва уні

версітзце?
а) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 каб 

прьінесці наибольшую карысць 
Радзіме;

б) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  з-за 
зацікауленасці да будучай спе
цы ял ь нас ці;

в) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  дзеля 
павышэння адукацьіі;

г) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  па жа
данню родных;

д) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  выпадкова;
е) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  дзеля 

матэрыяльна-выгаднай прафе- 
сіі;

ж )1  2 3 4 5 6 7 8 9 0  дзеля 
прэстыжнай прафесіі;

з) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  дзеля 
дыплома.

і) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ...
V. Што дапамагае вучобе?
а) 1 2 3 4 5 6 0 вучэбна-вы- 

хаваучыя камсіі;
б) 1 2 3 4 5 6 0 заняткі (лек- 

цьіі, семінарьі і г. д.);
в) 1 2 3 4 5 6 0 кансульта- 

цьіі з вьікладчьїкамі;
г) 1 2 3 4 5 6 0 д а п а м о га  

таварышау;
д) 1 2 3 4 5 6 0 канспекты і 

вучэбная літаратура;
е) 1 2 3 4 5 6 0 іншая літа

ратура, сродкі масавай інфарма- 
цьіі і г. д.; '

ж) 1 2 3 4 5 6 0 -
V I. Дзякуючы чаму удаецца 

добра вучыцца?
а) 1 2 3 4 5 6 7 8 0  д зя к у

ючы упартай працы;
б ) 1  2 3 4 5 6 7 8 0  д зя к у

ючы удзелу у грамадскай ра
боце;

в) 1 2 3 4 5 6 7 8 0  д зя к у
ючы удзелу у навуковай рабоце;

г) 1 2 3 4 5 6 7 8 0  д зя ку
ючы звычцы;

д) 1 2 3 4 5 6 7 8 0  д зя к у
ючы шанцаванню;

е) 1 2 3 4 5 6 7 8 0  д зя к у
ючы добрым адносінам з вьі
кладчьїкамі;

ж) 1 2 3 4 5 6 7 8 0  дзеля  
стьіпендьіі;

з) 1 2 3 4 5 6 7 8 0  .
V I I .  Ці залежыць месца у 

жьіцці ад nocijexay у вучобе?
а) у асноуным так;
б) у асноуным не.
V III . Ці маеце Вы уяуленне аб 

будучай спецьіяльнасці?
а) дастаткова поунае;
б) у агульных рысах;
в) не.
IX. Ваш пол....................................
X. Узрост...........................................
XI. Курс.............................................
X II. Факультет................................
Выразаушы анкету, дасылайце

яе па адрасу: 220107, г. Мінск, 
вул. Народная, 5, п. 4. Сацыя- 
лагічная лабараторыя.
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«Ж арты  ходзяць у кажухах»

БЫ ЦЬ

М І Л А Ю

СІЛАЮ?

ЖЫЦЦЁ ЦУДОУНАЕ! Нясцер- 
пна прыгожае! Што, як не за- 
хапленне, не пачуццё радасці ад 
перапауняючай маладосці 6а- 
дзёрыць цябе па раніцах! Як 
прыемна адчуваць лёгкасць свай- 
го цела, чьісціню душы і непа- 
трэбнасць надзеі на лепшае.

У поудзень, калі мітусня пры- 
пыняецца, нарэшце знаходзіцца 
хвілінка, каб сустрэцца з любі- 
мым сябрам. І, о цуд! Любімьі 
сябар, ах, хітруша, як бы між ін- 
шым, ад каханай табою дзяучы- 
ны перадае пяшчотнае прьівітан- 
не! I так дзіуна, што ты ёй 
прыемны і памятны, і так ад гэ- 
тага хораша, што не стрьімлі- 
ваешся і упрошваеш сябра зноу 
паутарыць, як і што яна гавары- 
ла...

А сябар смяецца. Єн, аказ- 
ваецца, проста пажартавау. I ця- 
пер яму смешна, што у мяне та
кі твар, быццам я праглынуу му
ху...

—  Я табе падабаюся?
—  Так. Вельмі. Вельмі 

падабаешся!
—  Прауда?!
—  Так. Вельмі.
—  Вельмі?
—  Так.
—  Надта, надта, так?
—  Так.
Маучанне.
—  А як я табе падабаю-

ЦІХА! Ідзе экзамен!
Ціха! Адказвае А. О .

А. О .: Добры дзень, Л. Б.
Л. Б .: Добры. Які білет?
А. О .: Пастауце мне, калі лас
ка, «здавальняюча».
Л. Б. (вядома, здзіулена): Чаму? 
Спачатку —  адказвайце, калі 
ласка, а потым —  паглядзім.
А. О .: Не магу. Замуж я вый- 
шла.
Л. Б.: Віншую. Але... вы не пад- 
рьіхтаваліся? Тады —  да наступ- 
нага разу.
А . О .: Не. Стауце, калі ласка, 
сёння.
Л. Б.: Адкуль столькі нахаб-

колькі недарэчныя у гэты дзень 
сум і нядобразьічлівьія ад- 
носіньї да гумару. Бадай, толь
кі 1 красавіка усякая несур’ёз- 
насць мае законнае права мець 
самы сур’ёзны выгляд, усімі ада- 
брацца, падтрьімлівацца і дара- 

""--вацдца. А што датычыць астатняга 
часу —  дык жартуйце, калі лас
ка, з тактам, дасціпна і галоу- 
нае —  з густам. Бо расказаныя 
вышэй зпізодьі, на жаль, з са- 
прауднага жыцця, і карысць іх 
толькі у тым, што яны могуць 
нам сёння паслужыць добрым 
прыкладам той страты пачуцця 
густу, дакладней, меры гумару.
Не жартуйце, калі ласка, дзеля 
жарту, дзеля пустога ці злога 
смеху, не займайцеся нікому не 
патрэбным розыгрышам або ро
зыгрышам дзеля сваёй карьісці, 
бо ён вернецца пройгрышам.

Няхай чытач не пакрьіудзіцца: 
ніхто не збіраецца яму растлу- 
мачваць, што хаця «смех не арэх 
—  зуб не лупіць», але: «Уся-  ̂
кі жарт месца мае». Бо на носе 1 '
красавіка. I вучыцца добра жар- ^ 
таваць ужо позна. Тэта, па-пер- ф 
шае. А па-другое, мы і не маем ♦  
ніякіх падазрэнняу, што у студэн
тау з гумарам кепска. Таму 
«ЛІФТ» віншує са святам гумару, ♦  
надыходам вясны, добрым наст-^  
роем сваіх пасажырау і запра- ф 
шае іх на пасадку. Усе памя-ф  

? Тады паехалі!

Арол-герой.

| Студзнцкія 
гісторьійкі

С Ц І Л І С Я ! ♦
♦

> ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

—  Ну, надта...
—  Так?!
—  Так.
Маучанне.
—  Дык я табе падабаю

ся? Ты не маніш?
—  Ну, якія могуць быць 

сумненні!
—  Не, ты мне скажы, 

што я табе падабаюся!
—  Ну, падабаешся, ну, 

падабаешся...
—  Так? Падабаюся?
—  Угу.
—  Чаму ты: «угу?» Што 

гэта значыць?

—  Чаму ты маучыш? 
Значыць, я табе больш 
не падабаюся!

—  Не, ой, так. Але ж 
ты толькі што аб гэтым 
пытала!

—  Ну і што? Табе так 
цяжка сказаць мне пры- 
емнае яшчэ раз?

—  Так. Так! Вельмі! 
Надта падабаешся!

—  Ну, вось бачыш. А ты 
не хацеу гаварыць. I я ужо 
падумала... А гэта не так. 
Так?

—  Ты што! Здзекуеш - 
ся?!!

—  Не. Але я толькі ха- 
чу ведаць: падабаюся табе 
ці не. А ты не адказваеш 
і сам не гаворыш. Тады 
адкуль я пра гэта даве- 
даюся? У каго ж мне аб 
гэтым пытаць, як не у ця
бе? Дык, ты... мяне... 
кахаеш?

А. О .: Справа у тым... вы павін
ньї зразумець, вы жанчына... я і 
муж чакаем... дзіця.
Л. Б.: Віншую другі раз. Але 
чым магу дапамагчы? Карацей, 
не тлуміце мне галавы!
А . О .: Добра. Няхай жа будзе 
на вашым сумленні...

Студэнтка бярэ залікоуку. Ня- 
упзуненьїмі крокамі накіроува- 
ецца да дзвярэй. Раптам губ- 
ляе раунавагу і прытомнасць. 
Цела яе валіцца ля парога. На 
жываце —  залікоука.

Усеагульнае хваляванне. Нехта 
спяшаецца па «хуткую». Выклад- 
чыцы у твар: «У вас няма сэрца! 
Да чаго давялі!» Л. Б., зразу- 
мела, непрыемна: «чалавека да

нівяла!», яна крыху збялела, 
але самавалодання не губляе. 
Ад Л. Б. патрабуюць: «Ды па
стауце ёй, няужо зусім не маеце 
жалю?!»

Урач з «хуткай» палічьіу пульс, 
вымерау ціск. Усміхнууся. Зрабіу 
нейкі укол. «Будзе жыць, не хва- 
люйцеся!».

Узрушэнне паціху супакоіла- 
ся. Экзамен працягваецца.

...На прыпынку. А. О . з сяб- 
роукай нешта шумна абмяркоу- 
ваюць: «Ну, што я не тое зрабі- 
ла? Д зе памылка? Усё ж было
так натуральна! Мо сіняга гры-
му пашкадавала?! (Зараз, дарэ- 
чы, і слядоу няма ад той стом- 
ленасці цяжарнай жанчыны, на 
шчочках —  свежыя румяны сію- 
мінутнага макіяжу.) «Ды што га
варыць,—  усміхаецца сяброука 
А. О .,—  нездарма цябе у тэат- 
ральны не узялі! Не хапае табе
здольнасцеи. I усе тут!»

Эй, куды ты пабег?! 
А. ВІХРОВА.

НАБЛІЖ АЕЦЦА усімі любімае 
свята 1 красавіка. Калі смех, 
жарты настолькі слушныя, на-

КПІНАЧКІ
ЗА Х О Д Ж У  у кабінет. Сядзяцъ 

вучоныя дзеячы, раяцца, шумяцъ. 
«Цииэй! — гавару.—  Разгамані- 
ліся! Дарэчы, Андрзін, ты ужо да
руй, я шклянку з серной кісла- 
той на твою докторскую пера- 
куліла. Ды нічого, ты мужык ра
зумны, новую накрапаєш».

Тут  наместк па навуцы мне 
нешта сказаць хацеу, але я  па- 
пярздзіла яго. «Ігар Сяргеевін,
—  прашу,— лыстку прыкрый, а 
то так блшачыцъ, аж слетць. 
Немагчыма рабіць». Бачу: пакрыу- 
дзіуся чалавек. Але маучыцъ, 
не пярэчыць. І шалік на галаву на- 
матау. Ведае, што мяне толькі у 
гэтым годзе пяць Н Д І да сябе 
пераманьвалі.

Пакінула я намесніка у пакоі, 
на заглабау перакінулася. «Іван 
Рнгоравіч,— гавару,— вам жан
чына нейкая званіла». «Аня?» —  
пытаю яе .— «Не»,—  адказвае.—  
«Валя?» — «Не».—  «Іра?» —  
«Не».— Ваша жонка аказалася. 
Расплакалася чамусьщ. Просіла 
вас дадому не прыходзщъ».

Толькі я яму гэта вылажы- 
ла —  зазваніу тэлефон. Падско- 
чыла першай. «Няма яго ,— ад- 
казваю,—  і не хутка будзе... Дзе? 
Як гавораць, у  месцах, не надта 
аддаленых... Не, не бойка. Шпіе- 
нам аказауся. Нейкага сзрвізу. 
Мо нямецкага, альбо англійска- 
га... Да пабачэння».

«Сцяпан Сяменавіч, гэта вам. 
П ыт ался, камандзіроуку у А н
глію на год ці паутара афарм- 
ляць? Ды чаго вы да тэлефона 
кідаецеся! Позна ужо. 1 не гля- 
дзіце на мяне так. Вось чалавек
—  гумару не разумее».

А  сама, думаю: «А чаму і не

—  ЮРЧЫК! Ш т о  гэта у 
вас за прычоска нейкая 
дзіуная? Гэта так модна 
зараз?

—  Не толькі модна, Іван 
Федаравіч, але страшэнна 
зручна. Уяуляеце, ты- 
дзень прайшоу пасля цы- 
рульні, а я яшчэ яе не 
толькі ні разу не мыла, але 
нават не прычо свала. А 
яна —  быццам толькі з 
конкурсу!

—  А Б А К ІН ,  гавораць, 
што ты свой «Маг» не 
толькі на занятках слуха
єш, але некалькі сутак за
пар без адпачынку.

—  Хлусня, Ірьіна Ана- 
тольеуна. Паміж 48 і 49 
га д з ін а й  пры хо д з іц ц а  
рабіць перапынак, каб 
змяніць батарзйкі!

—  Т. Н. —  выключив 
элегантная дзяучына!

—  Згодзен. Яна нават 
попел з джынсау стрэсвае 
так, як некалі паненкі 
вытанчаным рухам па- 
праулялі складні на спад- 
ніцьі.

—  А. П.—  вельмі вы ха
ваны малады  чалавек!

—  О,  згодна! Ва уся
кім разе ён як сапраудны 
джэнтльмен, які некалі 
без кветак у госці не 
з'яуляуся, замест букета 
бярэ шампанскае...

ЭП1Л0Г
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— 35-М БУДЗЕЦЕ?..
Не, гэта не чарга за туры- 

сгычнай пуцёукай, і кнігі тут так- 
сама не даюць... Гэта універсі- 
тзцкі агляд мастацкай самадзей- 
насці, і патрабуецца 35-ы чала
век у хор... рот адкрываць. Спя- 
ваць іншьія будуць. Разумееце, 
калі мы назбіраем тэту магічную 
лічбу — нам за выступление да- 
дуць 25 балау, а не — усяго 
15 балау. Не жадаеце пастаяць? 
А можа згодзіцеся у фальклор- 
най групе 8-м быць? Нам усяго 
І чалавека да 15 балау не хапае!

Што значыць: «адчапіцеся!»? 
Не жадаеце пабыць статыстам? 
Хто тут бюракрат? Той, хто бала- 
вую сістзму ацзнкі агляду уво- 
дзіу? А хто з пальца яе высмак- 
тау? Я і сам бы хацеу ведаць!
К.АМЕНТАРЫЙ АУТАРА.

У пачатку красавіка адбудзецца 
універсітзцкі агляд мастацкай са- 
мадзейнасці факультэтау. Аднак 
ужо зараз вядома балавая сістз- 
ма ацзнкі, якая залежыць ад коль- 
касці выступаючых. Масавасць у 
аглядзе падобнага роду — гзта 
здорава! Але калі яна ствараецца 
за месяц да агляду, а потым фун- 
кцьіяніраваць застаюцца адзінка- 
выя калектывы,— каментарьіі, 
мусіць, не патрэбны. Можа, вар
та падумаць і адмяніць усякую 
ацзнку агляду, тады і грыбоу без 
дажджу менш стане?! А пакуль 
— якасць перарастае у коль- 
касць... С. ШАПРАН.

«Птушку бачна па па лёту, але 
і свінні лятаюць».

Па*Упь рыфмуечч3-
пажартаваць? Кандыдатау у
Н ДІ — хоць адбауляй, а вось 
дзе вам узяць іншую прьібіраль-

Пора  «сачков» ловить сачком,
Да «жарить» с п ерцем  и лучком.

шчыцу?!'.,> А  КАЛАНІH JK A 9. ХВАСЦ1СТ
«Што ж, хвосцік —  гэта нават элегантна і пікантна»,—  
Пакуль  так разважау  —  хвост вырас шасцікратна.

СА СЦЭНАРЫЯ:

:
©

«Тэма працы раскрываецца на
ляскай з партрзтамі перадавікоу 
вьітворчасці».
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«Мяняю боты 35-га памеру.
Югаславія. На шафу з антрзсо- 
лямі».

ЗАВОЧНІК 
у сваёй кантрольнай рабоце па 
рускай мове падбірае да слова 
сінонімьі: «Белы, бледны, малоч- 

ф  ньі, белагвардзейскі і... баравік».©••©••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••©•••••••••••••••••••О
.S ?:

ЯК 3 0  ЛАТ А ачышчаецца, прайшоу шы праз вьшрабаванне аг- 
нём, так ісціна вьікрьішталізоуваецца у горне жарту, бо жарт для щ  
фактау — тое самае, што тыгель для металу. Выдумшчык доб- 
рага жарту — карысны член грамадства; ён стварае добры настрой W  
у людзей. Ніхто не можа у дакладнасці вызначыць каштоунасць ©  
жарту, бо удаламу жарту цаны няма. Кепскі жарт можа вьіклі- |g i 
каць благі зфект, але ладны жарт заусёды павышае настрой ^  
чалавека, прымушае яго нечакана перажыць шчаслівую хвіліну.
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М ін ск ая  п а л іг р а ф іч н а я  ф аб р ы к а  
« К р ас н ая  звезда» М В П А  ім я  Я . Ко- 
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