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маяерэлждні ылжага смта — 
70-годдза Кастрычміьа ад- 
быуся ва універеітэце.

А ІВАНОУ

КНІЖНЫ КІЕСК
(га.юўны коряус ЬЛ> ) лра- 
аануг та 70-годдзв Кастрыч- 
■іка яасіуомыя алігі: «Гвар- 
дыя Кастрычніка» (у 2-х та- 
яах): «Шдякам Кастрыч- 
яіка ■': . Іеяін У. I. «Да гада- 
яін Кастрычміцьаб рэаадао- 
цыі*. .Існін У. I. «Аб Вяді- 
нам Кастрычніцкая саішялі- 
стычнай рэяалюцыі»; «Ка- 
стрычнік крочыць па зямді».

Д. ВІЛЬКІН.

ШТОДЗЕННЫЯ КЛОПАТЫ

аддзеяа і дэнна-вы хав аўч ан 
I масавам работы звачна 
павялічыліся з яачаткам но- 
яага навучальнага года. За- 
раз тут орыстуяціі да ішана- 
вання яраяядзення маса- 
вых мераярыемстваў на 1987 
—1988 навучадьны год. Дэ- 
каны факудьтэтаў, загадчы- 
к і кафедраў, куратары грун 
могуць падаваць нралановы 
і заяўкі на оравядзенве ме- 
ранрыемстяаў.

Сунрацоўнікамі ўжо оад- 
рьіхтаваны распрацоўкі агдя- 
даў дітаратуры і вечароў: 
«Іх імёнамі назваяы кудіцы 
Мінска», «Пагаворым яра 
этыку». «Бедарускія оісьмен- 
нікі — даўрэаты Дзяржаў- 
най ярэмы». «Па староаках 
часоніса «Помнікі гісторыі і 
клдьтуры Ье.іарусі». «Маста- 
ьі яра рэяадюцмю». «У. Вы- 
соцкі — паэт. артыст, чада- 
век». «У чым ярыгажосць ча- 
даяека» і інш.

Жадаючьія могуць яа- 
знаёміцца з імі неоасрэдма 
ў аддзеяе ідэйяа-выхаваў- 
чай і  масавай работы (га- 
доўны коряус, я. 318), а так- 
сама дапоўніць сяіс сваімі 
яраяанояамі.

С. ГРЫГОР ЕВА. 
загадчыца аддзеда 

ідэйяа-яыхаваўчай і 
масавай работы 

бібліятэкі

«Я в
тэлефаную»

рычніка з 10 да 17 гадзін 
рэдакцыйны тэлефон амаль 
маучаў. Урэшце, калі чакаць 
ужо абрыдла, мы сталі зва- 
ніць самі. На другім канш»і' 
прояада рэагаваяі па-розна- 
му: «Я  пра гэта ўпершыню 
чуюі», «5йсія званкі? Ідзе ву- 
чэбны працэс», а на філфа- 
ку, спаслаўшыся на тэрміно- 
выя справы, слухаць адмові- 
ліся: «Усе гэтыя прамыя або 
крывыя, я ме ведаю, што вы 
маеце на ўваэе. Я не ўпаў- 
наважаны гэтым здммацца...», 
«Калі цікавасць да газеты 
ёсць, вам будуць званіць,
калі няма_»,—  прапанава-
лі свой варыяіт на біяфа- 
ку.

ЯК ЗАЦІКАВІЦЬ? Людзі, 
якіх гэта турбуе, яа універ- 
сітэце энайшліся.

Мікадай КРЫВЫ. студэнт 
юрфака:

—  Відавочна, што ў апош- 
мія два гэды газета зрабіла- 
ся цікавейшай. Але... Былое 
меркаяанне пра яе яшчэ 
існуе, а каб здабыць новае, 
трэба часцей сустракацца са 
студэмцкімі групамі і рас- 
казваць пра газету. I яшчэ: 
чыгач ме любіць перадрукаў. 
Нашто мме чытаць у «Бела- 
рускім універс ітэце», калі я 
ўжо азяаёміўся з гэтым 
артыкулам у «Знаменм 
юностм»? Няма жывой імфар- 
мацыі. Чаму? Мы не давялі

Патрэбмы, можа, толькі 
адзін праблемны і восіры 
матэрыял, каб разварушыць 
масы. Ды і ме трэба баяцца 
змяшчаць на старомках газе- 
ты розныя меркаванні наконт 
хвалюючых нас лытанняў.

Да Раісы Іванаўны ПУСТА- 
ХОД. намесніка дырэктара 
бібліятэкі мы зяярмуліся з 
пытаннем:

—  Як часта цікавяцца чы- 
тачьа газетай?

—  Не ведаю, але, па-мой- 
му, у зале прафесарска-яы- 
кладчыцкага саставу папуляр- 
насцю яна ме карыстаецда.

(Такім чынам, напрошва- 
ецца вывад, што выкладчы- 
кам газета не падабаецца. 
Чаму ж тады ні адзін з іх 
не змайііюў хвшшкі, каб вы- 
казаць свае прэтэнзё?).

—  А ў зале длЯ студэнтаў 
няма наяат поўнага камплек- 
та газет. Цяжкасці з дастаў- 
кам.

—  Балючае пытанне гэтае 
паўстае ўжо не першы год. 
Давайце дамоаімся так: 
у рэктарат, партыйны камі- 
тэт, прафком, камітэт кам- 
самола і бібліятэку адносім 
свежыя нумары мы самі. А 
кафедры і факультэты пры- 
сылаюць сваіх распаўсюдж- 
вальнікаў у рэдакцыю кожны 
чацвер пасля 14 гадзім.

(Заканчэнме на 4-й стар.).

70 -годдзю
Вялікжга Кастрычміьа бмў яры- 
■ерш аіы комкурс на леяаую 
студзнцкую рвботу. Мэта яго — 
актывЬаныя работы ад ярааа- 
гаядзе леаавскіх ідэі аб здха- 
ваяяі гісторыкл-хультурядй сдд- 
дчыны сдвенкдгд народа. шыро- 
кде выкдрыстадяе яокяікдў 
гісторыі І кудьтуры нашдга дд- 
родд, родядга краю. а гаксамд 
ядлякшэяне ідэйял-нлрдль- 
яагл і ядтрыятычяаід выхавдя- 
яя сдведкдй молддэі. Еа прд-

водзгуся сд сясжяя міяуддга да 
клсхрычяіва і «тдгк гола С ад- 
■^•ехііліііі з сумесдля іано- 
вді кдлегУ МіяВНУ СССР і 
ярэзідыумд добраа х вотката
таварысгад аховы аомяіваў г»~ 
сторыі і жудьтуры. *

Коякурс ярдводзіўся ў тры 
туры. БДУ імя У. I. Леніяд ад 
грэаі тур было аддддэеял 14 
рлбот. А д зп ч ц і ддсдедлядя- 
«е студэяткі гістфдкд А. Кдзі- 
мірскді. Зд змястоўаыа рдбо-

ты дтрымдлі аддзякі В. Дубеі- 
кд, Т. Вдрдбей. В. Кдадаель- 

В. Дубіякля. М. Лдздрчук. 
Л. Шэлегддд, I. Вілімовіч.

* А. КАДУШЫНА, 
вжмесшх стдршыяі 

яярвНнлі дргдяіздяыі 
тдвдрытд дховы вомніклў 

гісторыі і культуры БДУ 
Імя У. I. Леаіяд.

«САВЕІІКІ РУБЕЛЬ»
— таь называецца выстаў- 
ка. якую дргаяізаваў аддзел 
нучішатыкі музея іісторыі 
ун іке р ііп п  -іьспазіцыя раз- 
мешчана ў аўдыгорыі А  501 
гдлоўнага коряуса. Будэе 
працаааць да 20 лісталадд.

Т. РУДКОЎСКАЯ.

НА НАВУКОВАЙ ХВАЛІ

Абыякавых не было
УПЕРШЫНЮ на аддзяяемні міжмародмай журмалістьмсі 

адбылася наяукояа-практычмав камферэмцыв «Вялікі 
Кастрычнж « сродкі масяяай інфармацыі ў краімах, якія 

раэаіяаюцца». У ёй прымялі ўдзел яыкладчыкі і студэнты 
факультэта.

Камферэнцьмо моэкма мазааць мімснародмай, таму што ў 
зале лрысутмічалі лрадстаўнікі 52 краін свету. Цікава і за- 
вапляюча яыступалі студэмты Нгуен Туам Цомг (СРВ), Робсан 
Ккамо (Зімбабяе), Васіліу Гаоргія (Кілр). У дакладак «Пра- 
грэсіўная прэса Непала аб Вялікай Кастрычміцкам сацыялі- 
стычмай рэядлюцыі», які прачытаў Робім Мам Іііанья, 
«Ідэі Кастрычніка і супярэчмасці паміж раэаітымі краінамі і 
краімамі, якія развіваюцца, у галіне імфармацыі», падрых- 
таяамым студэнтам 3 курса Мухамадам Надзірам (ДРА), 
шырока асяятлялася ўздзеянме перамогі Вялікагя Кастрыч- 
міка ма міжнародмае палітычмае, экамамічмае, сацыяльнае 
• культурмае жыццё. 3 цікаяасцю сустрзяі слухачы і  вы- 
стуолемме Абдуль Карым Ахмеда (НДРЙ) «Ас-суррмя аб 
Вялйсай Кастрычніцкай рэяалюцыі».

Наогул, абыякавыі тут не было. I тады, калі расказяалі 
яыступаючыл аб тым, як адзначаюць сяята ў іх краімах, 
і калі пачалося абмеркаяамне.

— Текія мааукояыя формы пяяінмы стяць традьауыйны- 
мі, тяму што імемма ямы пашыраюць кругагляд будучых 
журмалістлў, прыяучаюць працаяаць тяорча,— адзмачыў 
эагадчык кафедры эамежмай літаратуры і акурмалістыкі 
I. I. Сачамка.

3 гэтым меркляаммем іюльга ма пагадэіццд.
АБЕЛЫІЕХ КАСА, 

студяот аддзяленяя міжндродядй журналістыкі.

НАТАТКі 3 ПРЫХІЛЬ- 
НАСЦЮ. Магамет усё ж на- 
думвў эрабіць першы крок 
да гары. Такі няупэўнены і, 
скажам прамд, неаргумента- 
ваны, што гара рушыаа яму 
насустрач, таму што, як 
ніколі ранем, прагнула яна 
КАНКРЭТНАЙ КРЫТЫКІ Ў 
СВОЙ АДРАС I КАНКРЭТНЫХ 
ПРАПАНОЎ. У гэты адкаэны 
момант Магамет разгубіўся 
(ці палгічыу, што праблемы ін- 
шыж яго не х&алююць?}.

Правач, але здаецца мне, 
пааамсаны чытач, што нечым 
нагадааеш ты баязліаага кры- 
тыкана Магамета, калі неаб- 
грунтавана сцвярджаеш, 
што гаэета табе не патрэбна 
Чаму? Мы чакалі тваіх заў- 
ваг і прапаноу. А 31 каст-

да вашага ведама, але ж і вы 
не лрацуеце мале жным 
чынам.

—  Справадлівы папрок. 
Мы сапраўды часам захап- 
ляемсв перадрукамі з ін- 
шых гаэет. Але ж як не змяс- 
цн|ь крытычны матэрыял 
аб уніеерсггэце, акі зявіўся на 
старомках рэслубліканскай 
прэсы? Можа скласціся ўра- 
мсанме, што мы яго ігнаруем.

Адяксаядр М іш аевіч 
РУХЛЯ. намеснпс сакратара 
парткома:

—  Вам трэба змяшчаць 
больш матэрыялаў аб кан- 
крэтных людзях. Ты*, якія 
ў нас жывуць. Не толькі аб 
актыаістах і выдатніках, але і 
аб сарэднік, каб кожны сту- 
дэнт шукаў у газеце сябе.

В Е ІІЬ М І скдадана гэта — 
ацэньвааь якасць грамадскак 
работы свайго тааарыша. Та- 
ну доўга спрачаліся і ніяк ■ 
не магаі ярыйсці да агуаь- 
яага меркаваняя, кааі атз- 
стоўвааі Натаву Абдаваа- 
кую. «Добра вучыода, саяра- 
ўдная разумяіоа».— перілй- 
валі адны. «Аае ж чаму таа 
высакамернг ставіцца да 
сяраў груаы?» — настоё- 
ваді іншыя. Нават ваганні 
і нерашучасць мелі карысныя 
выяінЬ непакоілася кансв* 
модьская груоа II курса ад* 
дэялемам фідасофіі гктарыч- 
мага фажультэта ора Наташу. 
ставіаа яытанні м  тодьжі 
оерад ёі, перад сабоаі таж- 
сама.

/Заменчэнне нв 3-й стер.).

Час звяраем 
па гадзінніку 

Кастрычніка



М Ы  — ІН ТЭ РН АЦ Ы Я Н АЛ ІС ТЫ

ВОСЬ-ВОСЬ, атрымалася так, як мы I меркавалі: усе 
толькі оасміхаліся, пачуўшы прапанову за адзін тыдзень 
наведаць ГДР, Кубу, Чэхаславакію і іншыя сацыялістыч- 
ныя краіны. Ці то людзі сустракаліся з тых, хто кожнае 
слова разумее літаральна, ці то проста не хапілга ў іх 
хаілінкі, каб зірнуць на аб'мау ў галоўным корпусе. 
А карэспандэнты В. М ІНКОД і. С. ПЛЫТКЕВІЧ (фота) 
ад оадарожжа ў ПНР, КН Д Р  і на Кубу не адмовіліся. 
Тым больш, што прастойваць у доўгай чарзе за білетам 
на авіялайнер не давялося: жадаючым дастаткова было 
толькі апынуцца на філфаку і... Калі ласка! Удзедьнікі ты- 
дня сацыялктычных краін шчыра віталі іх усмешкамі і 
словамі.

сум-

Вакоп свету 
за сем дзён
Пра Карвйскую Няродна-Дэ- лёс, які напатнаў Эрнеста Ч> НА ЗДЫМКАХ: цёпла су-

нівоанага абыякавага ці 
нага твару.

— На такіх всчарах эдаецца, 
што ты ію у  апынуўся на ра- 
дэімс,— сцвярджас сіудэнт фі- 
зічнага факультэта Хасэ Луіс 
Марцін.— Асабліва прыемна 
бачыць, як падабаецца ўсё тое, 
што адбываецца на сцэне, на- 
шым савецкім сябрам.

Шмат чым адрозніваўся ад 
папярэдніх вечар. прыспеча- 
ны Кубе, ды I ў дні КНДР. П НР. 
ГДР, СРВ, ЧССР I СССР у за- 
ле панаваў асабл івы настрой. 
Але было некалькі рыс. якія 
аб'ядноў вал і ўсс сустрэчы ў са- 
прпўдны тыдзень салідарнасці 
I братэрства. Гэта — сяброў- 
скія адносіны лаяіж студэнта- 
мі э роэных краін, цікавасць да 
гісторыі I кудьтуры, жаданнс 
як мага больш даведацца адзін 
пра аднаго.

макратычную Рэслубліку вы- 
ступаючыя расказвалі па-роэна- 
му. Яно I зраэумсла: кожны 
чалавск успрымау гэтую краіну 
праз уласныя яачуцці ла яе 
народа, пазіранні за яе краяві- 
дамі, алносіны да тых гктарыч- 
ных э яў, што адбываліся I ад- 
бываюцца ў наш чнс. Адэін ус- 
наніваў радзіму. нехта энаёміў* 
ся з ёю па ннігах I іншых інфар- 
мацыйных крыніцах, а работ- 
нік Дэярэккіно СССР Яўген Паў- 
лавіч Сакалоў вывучау яе ў час 
првцы, пачынагочы э 1946 года.

— Тады ў саставе здымач- 
вай групы,— расказвае Яўген 
Паўлавіч,— я працаваў над 
стужкай аб святкаванні гадаві- 
ны вызвалення Карэі ад япон- 
скіх эахоннікаў. Праэ некалькі 
месяцаў —• эноў здымкі. Пры- 
знацца, цяжка было назіраць 
эа жыццём Карэі ў той час. Не 
хапала харчавання, адэеяяя, 
рабочых рук. Але ўражваді не 
голад I разруха, а імкненне на- 
рода да стварэнпя новага, вя- 
лікі энтузіязм. Краіна ўпарта 
I мэтанакіравана рухалася на- 
перад, выбраўшы сацыялктыч- 
ны шлях развіцця'

Навехаўвы КНДР у 1986 го- 
дэе, я быў нроста ашаломле- 
ны ўбачаным. Праходэіў па 
вуліцах Пхеньяяа І не ііазнаваў 
Іх: алкуль паявілкя вышынныя 
будынкі I зялёныя акуратныя 
сквсрыкі? Іменна пасля гэтай 
паеэдкі пазнаёміўся ў Мівсху 
э карэйскімі студэнтамі. 3 ча- 
сам гэта энаёмстаа ператвары- 
ласа ў сапраўдную дружбу.

ІНільгалі кадр эа кадраМ сдай- 
ды. Вядучы, крыху хвалюючы- 
са. раскаэааў прв Кубу. яе ге- 
раічнае мінулае і сснняшняе, пра

Гевары і іяшых кубінскіх пвт- стракаюць выступленні гледачы; 
рмётаў. I потым, у час канцэрт- на сцэне — самадзеЙныя арты- 
най праграмы, не было у зале сты.

Хто э вас зможа расказаць усё пра свой факультэт? Так, не 
адважваецеся. Памятаеце год заснавання? Добра. Ведасце пра 
сённяшні дзень? Зраэумсла, вы ж на ім зараз вучыцеся. А як на- 
конт мінулага? Цяжкае пытанне? Некаторыя прыэнаюцца ў га- 
тым, іншыя адказваюць: «А  навошта? Адвучыліся свае пяць 
гадоў -г- 1 бывай, універсітэт». I ўсё ж даяайце паспрабуем 
раздбрацца.

сама яшчэ' малады музей 
мно пашанцавала трапіць э 
экскурсаводам. Надэіва ціка- 
ва раскаэвае супрацоўніца 
кафедры крыміналістыкі Лю- 
дміла Іванаўна Конан пра 
саой факультэт.

ка. Нават у музоі гісторыі Вя- 
лікай Айчыннай вайны ёсць 
толькі яго копія.

я эгодна э_ меркаванном: 
муэей можна лічыць сапраў- 
дным, калі паяўляюцца ў яго 
скарбонцы экспанаты, якіх но

СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ

3 чаго 
пачынаецца 
факультэт?
У музеі вас паэнаёмяць з 

першымі выпускнікамі, вы- 
кладчыкамі, раскажуць пра 
іх лбс, працу. Толькі тут вы 
зможаце ўбачыць пвршыя 
студэнцкія білеты, дыпломы. 
Летапісная старонка Вялікай 
Айчыннай вайньі прысвечана 
Героям Савецкага Саюэа 
М. Б. Осіпавай, П. А. Гарош- 
ку, Н. I. Жолудзеву. Яны 
таксама вучыліся на юрфаку.

Больш эа дэесяць гадоў 
эбіралі экспанаты выкладчы- 
к і і члены групы «Пошук». 
Ішлі рознымі шляхамі. Пра- 
штудзіравалі нямала архіў- 
ных дакументаў, сустракалі- 
ся э былымі юрфакаўцамі, 
эвярталіся за даламогай да 
іх родньіх і бліэкіх.

Аднойчы атрымаў невялікі 
факультэцкі музей асабліва 
каштоўны падарунак: родныя 
былога юрфакаўца А. Жудро, 
эагінуўшага ў засценках га- 
стапа, перадалі на эах^^ынне 
адзіны экземпляр

П О ГЛ Я Д  ЗБО КУ

Безыніцыятыўная
зацікаўленасць

ГІСТОРЫЯ паўтаралася. I год на- 
зад, і два, і тры было тоо ж са- 
мао. Безыніцыятыўная эацікаўле- 
насць камсамольцаў — з аднаго 
боку, з другога — спроба камі- 
тэта камсамола раэварушыць, пад- 
штурхнуць іх да дэойнасці.

Думкі, што прыходэілі ў галаву 
пасля грамадска-палітычнай атэста- 
цыі, бьілі далёка но радаснымі.

Некалькі гадоў йазад прагучала 
кат эгарычнао студэнцкао: «Якая 
карысць ад ГПА у той форме, у якой 
яна існуе?». Але далей гэтага выказ- 
вання справы не пайшлі. Ні адэін 
студэнт чамусьці но прыйшоў у ка- 
мітэт камсамола універсітэта э кан- 
крэтнымі эаўвагамі. Тады 9 прапано- 
аай выступіў сам кіруючы орган. У 
спрэчках нарадзіўся асабісты ком- 
плексмы план. Яго распрацавалі, 
надрукавалі. Напэўна, першы раэ, 
калі ГПА праходэіла па такіх пла- 
нах, было цікава, але з цягом 
чосу справа пайшла на самацёк. 
Да планаў па-ранейшаму столі ад- 
носіцца раўмадушна. I камсамоль- 
скія лідэры но хавалі ўласнай абы-^ 
якавасці. Зноў у мінулым годзе пра- 
гучала: «Навошта нам ГПА у ця- 
перашняй формо?».

Гаварылі но наогул пра адмену 
атэстацыі (эаўважце гэта), а пра но- 
абходнасць адмовіцца ад бязлікіх 
асабістых планаў. Камсамольцы но- 
рэшцо праявілі зацікаўленасць. Бы- 
ло эраэумола, што без перамен у 
мінулым годзе но абысціся.

I вось 25 квстрычніка. -Адзіны 
дзень грамадска-папшш^^ВВста-

года больш зв ўсё думаў пра ГПА? 
Каго гэта хвалявала? Камсомольскі 
інтарэс да атэстацыі бясследна знік. 
Члоны комітэта безвыніково запро- 
шалі: прыходзьце, прапаноўаайце, 
чакоом. Толькі вірус безыніцыя- 
тыўнасці эахліснуў нашы пярвічныя 
арганізацыі. Калі і чуўся голас су- 
праць, то без пераканаўчай оргу- 
монтвцыі, толькі адэінае, як палач- 
ка-выручалачка: «Не эадавальняе». 
Пытанне «іііто не задавальняе?» 
заставалася адкрытым.

3 самымі лепшымі наморамі 
ўзяліся ў камітэце камсамола БДУ 
імя У. I. Лоніна за вырашэнне лёсу 
ГПА. Абапіраліся на думку ўсё то- 
го ж студэнцтва: атэстацыя па- 
трэбно. Парадаксальная отрымвло- 
ся сітуацыя: мы не хочом старой 
формы ГПА, але не можам прапа- 
наваць нован. Ініцыятыва зноў жа 
прыйшла, як кажуць, зверху. Вы- 
рашана было адмяніць асабістыя 
планы, но ставіць адэнакі эа гра- 
мадска-лалітычную практыку (яо 
вынікі якраэ і падводэяцца на атэ- 
стацыі), форму абмеркавання і 
ацэнкі грамадска-палітычнай актыў- 
насці камсамольцаў магла выбі- 
раць сама група. Паявіліся атэста- 
цыйныя лісты.

Не хочацца хлусіць ні сабе, ні 
оам. Баявога настрою на прынцыпо- 
вую раэмоау практычна не было. 
Ролю адыграло тут і тоо, што не 
бьілі вырашаны на наложным уэроў- 
ні арганіэацыйныя пытанні. Тьіх жа 
атэстацыйных лістоў но хапіла на 
ўсіх камсамольцаў. Не ўсюды зма-

глі падрьіхтаваць да атэстацыі к«м- 
соргаў, асабліва другіх курсаў, дзе 
яна праходэіла ўпершыню.

На жаль, членам штаба па правя- 
дэенню ГПА давялося адэночыць 
слабую актыўносць студэнтаў. Чым 
жа тлумачыцца нозацікаўлонасць 
камсамольцаў? Часцей тым, што ў 
ёй не бачылі ноабходнасці. Ды і не 
паявіцца яна сама па сабо, калі 
ў камсамольскай групо адсутнічао 
прынцыповасць. Ведаю групы, дэо 
і з осабістымі планомі, і зараэ, э 
атэстацыйньімі лістамі праходзіла 
атэстацыя но дэеля адзнвкі ў плане 
грамадскай работы. У прынцыло- 
оым падыходэе да атэстацыі бачы- 
лася асабістая зацікаўленасць у 
тым, каб параўнаць поспохі кожнага 
1 ўсяго калектыву.

Зноў адчуваоцца неэадоволонасць 
парадкам провядзення грамодска- 
палітычнай атэс'тоцыі. I мала вора- 
годна, што паявіцца, нарэшце, іні- 
цыятыва радавых камсамольцоў. Ба- 
юся, што праз год камітэт камса- 
моло універсітэта зноў кіноцца ў 
пошукі ноаай формы правядэоння 
ГПА. А можа не трэба чакёць на- 
ступнай атэстацыі? Магчыма, пра- 
сцай будэо, калі мы паспрабуам 
эацікавіць камсамольцаў грамад- 
скай работай? А пакаэная эацікаў- 
ланасць, якая не нараджае ініцы- 
ятывы, ні пярвічным арганізацыям, 
ні камітэту камсамола уніворсітэта 
не патрэбна.

С I ОГАЛ Ь, 
член кіімітэта 

камсамола унівсрсггэта.

«Ці ведаеш сваю гісторыю?»
ПЯРВІЧНАЯ арганіэацыя 

Таварыства ахоаы помнікаў 
гісторыі і культуры БДУ імя 
У. I. Леніна, кафодра гісто- 
рыі СССР дасааецкага перыя- 
ду і газета «Боларускі уні- 
версітэт» прааялі віктарьіну, 
прысвечаную 70-годдзю Вя- 
лікай Кастрычніцкай сацыя- 
лістычнай рэаалюцыі пад наэ- 
вай «Ці ведаеш сааю гісто- 
рыюГь.

У арганіэацыйны камітэт 
паступіла 46 работ. Пры

выяулонні пераможцаў журы 
ўлічвала як дакладнасць і 
гргунтоўнасць адказаў, так і 
афармланно работ. Поршаа 
масца прысуджана студэнту 
III курса гістарычнага факуль- 
тэта Аляксандру Вабішчэоі- 
чу. Сярод прызёраў віктары- 
ны таксама гісторьікі-перша- 
курснікі I. Вярбіцкі, А. Ка- 
лышка, I. Зінюк, Л. Зюэіна, 
студэнты юрыдычнага фа- 
культэта У. Лятун, С. Мака- 
ранка, I. Нааумчык і іншыя.

Жыццё—  П О Д ЗВ ІГ
(Працяг. Пачатак 

у № 28 эа 79 кастрыго

У| ПАЧЛТКУ 1924 годн у ра- 
^  боч ым прыгарадзе Бела- 

стояа пасялілася маладэенькая 
настаўніца Вераніка Карчэў- 
сная. Гата была Всра Харужая. 
Падпольная работа патрабава- 
ла асаблівмх навыкаў. Здава- 
лася, што вясслай I таварыской 
дзяўчыне цяжка будяе прызвы- 
чаіцца да строгай канспірацыі, 
але здарылася наадварот — 
гэтыя якасці дапамаглі хутка 
наладжваць дзелавыя адносіны 
з таварышамі па барацьбе, ад- 
розніваць сябра ад ворага. Ў Бе- 
ласточчыне жылі беларусы I па- 
лякі, яўрэі I дітоўцы. Іменна ве- 
данне моў дапамагала Веры най- 
больш плённа праводзіць аргані- 
затарскую, прапагандысцкую I 
агітацыйную работу. Яна вьісту- 
пала з палымянымі прамовамі 
ў мяствчках Палесся, Слонім- 
шчыяы, Навагрудчыяы, аргані- 
зоўвалд камсамольскія ячвйні, 
ряённым I гарадскія камітэты, 
дапамагала ствараць юнацкія

сскцыі ў прафсаюзах. ЕЙ была 
ўласціва вялікая здольнасць за- 
пальваць моладэь сваім рэвалюг 
цыйным полымем.

Пры яе актыўным удзеЛе коль- 
касць камсамольцаў у Заход- 
наё Беларусі павялічылася за 
два гады ў дзсснць раэоў. Пад 
кіраўніцтвам Харужай летам 
1925 года праходзіла другая 
канфсрзнцыя камсамола Заход- 
нян Беларусі. Яна ўдзельяічала 
ў рабоце другой канферэнцыі 
КПЗБ і трэцім э'ездзе Кампар- 
тыі Польшчы.

У адным з пісьмаў таварышу 
па барацьбе Вера з адцсннем 
гумару пісала: «Змірылася э 
тым, што твая сяброўка не бу- 
дзе праслаўлеяай павтэсаё. Мне 
застаецца журналістыка, публК 
цыстыка. Я павінна пакінуць 
нашчадкам тое, вто бачыла і з 
чьім даводзілася сустракацца ў 
Польшчы». 1 Вера Захараўна 
прымае актыўны ўдэел у выданні 
падпольных моладзёжных гаэет, 
часопкаў, эваротаў, лктовак.

Безумоўна, Вера яскрава 
ўсведамляла, што яе могуць у

любы дэень арыштаваць, I рада- 
валася магчьімасці жыць на волі 
і працягваць барацьбу і твор- 
часць. Імённа ў барацьбе яна 
чэрпала матэрыял для сваёй пу- 
бліцыстычнай творчасці, а яе 
публіцыстыка мабілЬоўвала ма- 
сы яа далсйшую барацьбу су- 
праць Існуючага ладу.

Аднак нсбяспека падпільноў- 
аала яе штогадзінна. І5_верасня 
1925 года.калі на адяой са сваіх 
квдтэр у Беластоку яна пісала 
другое пісьмо савецкім камса- 
мольцам, наляцела паліцыя. У 
першым пісьмс Вера пісала: «130 
актыўных баявых камсамольцаў 
пайшл I сядэець у турмы. Два ра- 
зы цалкам была разгромлена Ві- 
леясная арганізацыя; некалькі 
разоў часткова правальвал іся 
арганізацыі ў Беластоку, у ПІн- 
ску, у Баранавічах, у Гродна, у 
Брэсцс. За гэты час змянілася 
пяць саставаў Цэнтральяага Ка- 
мітэта, прычым толькі тром та- 
варышам удалося вырптавацца 
— усе астатнія ў турмах».

Але настала I яе чарга. Яна 
падала паліцзйскім свой паш-

парт на Іяэ Веранік! Карчэў- 
скан. Веру дктавілі ў лагер. Не 
дабіўшыся шказанняў, яе накі- 
равалі ў турку. Пачалося доўгае 
следства. 10 Студзеня 1927 гоДа 
адбыўся пряцэс «31 -го». Всру 
прыгаварыліда шасці гадоў тур- 
мы. На працасе Харужая высту- 
піла з палыяянай прамовай у 
абарону Кануністычнан партыі 
Заходняй Бедарусі. «Я  буду вер- 
на служыць Кампартыі ўсё сваё 
с вядомае жывцс. Мяне не спало- 
хае турэмнае зняволенне, як бы 
доўга яно ыГпрацягвалася і які 
б ні быў цяякі лёс, які вы нне 
падрыхтавалЬ,— гаварыла Ве- 
ра Захараўні.

Гэтак жа кужна Вера трыма- 
лася I на пріцэсе «ІЗЗ-х». Гэта 
быў працэс над кіруючым ядром 
Кампартыі Заходняй Беларусі. 
Тыя, хто арганЬаваў гэты пра- 
цэс, прыклалі нямала намаган- 
яяў, каб сфабрьікаваць ілжы- 
выя абвінавічванні на Кампар- 
тыю. Трэба было даць ім сакру- 
шальны адпор. Партыйны камі- 
тэт турмы прапанаваў групе 
падпольшчыіоў выступіць на су- 
дзе з прамовамі ў абарону пар- 
тыі, камсамрла, прафсаюэаў. 
Сем камунктаў прынялі ўвесь 
дар на сябе, сярод іх была I 
ера Хвружяя.
Ганебнае судзілішча закон- 

чылася магутнпй антыфашысц- 
кай двманстрацыяй, якую на- 
ладзілі зняволсныя.

Г. БУЛАЦКІ. 
гістпрычных наяук, 

прафссар.
доктар

(Заклх ЧІНМІ будзе).

НАТАША КАЧАРГОВА, член камітэта ка- 
мсамола філфака, на хавала дрэннага ма- 
строю: эдаоцца, і рыхтаяоліся на факуль- 
тэца да атэстацыі, а шчыран раэмояы пра 
работу сааіх тааарышаў ні ў адной э груп 11 
курса но атрымалася. Гаварылі так, каб но 
пакрыўдзіць нікога.

—  Можа, на III курсе крыку па-іншаму 
бу'дзе, усё ж людэі ўжо палову правучы- 
ліся і вопыту ў іх больш,— спадзява- 
ліся мы з Наташай, накіроўяаючыся ў 
першую групу II I  курса боларускага ад-
ДЭЯЛОННЯ. /

— На працягу ўсяго года ў нас толькі 
былі спробы нашта эрабіць,— так ацаніла 
дэейнасць групы і бюро камоорг Святлана 
Біндэр.

На першы погляд, здавалася, надта сама- 
крытычнаа выступленне. Было ў група 
шмат цікавых спраў: і майстэрню Заіра 
Аэгура наводалі, і на вечарьі памяці 
У. Караткевіча ў Дома літаратара пабыва- 
лі, і ў студэнцкіх атрадах большасць пра- 
цавалі, і на «бульбу» у гэтым годзе ез- 
дэілі, і на суботнікі выходзілі, нааат дзень 
імянінніка правялі.

Але... Хадэілі на сустрэчу толькі таму, 
што была добрая магчымасць прагуляць 
філасофію, а Дом-муэой I з'езда РСДРП 
і вечар навадалі з-эа таго, што паві- 
нон быў прысутнічаць куратар. Вось такія 
сумныя вынікі падводэіла камсорг у спра- 
ьаздачы. Цікавіла, што скажуць пра сяба 
камсамольцы?

I мы пачулі:
■— ...Сасію эдала з адной (дэвюма,

грыма) тройкамі. Была ў будатрадзо.
— Была члонам рэдкалогіі. 3 просьбай 

што-набудэь аформіць да мяне ніхто не 
звяртаўся і таму для групы нічога ні зра- 
біла.

— Папярэджвала, каб уса прыходзілі на

Пераможцы конкурсу ўзна- 
гароджаны граматамі і края- 
энаўчай літаратурай. Аргані- 
зацыйны камітэт выкаэвае 
падэяку ўсім студэнтам, якія 
прынялі актыўны ўдэол у вік- 
тарыне і прадэманстравалі 
грунтоўныя веды па гісторыі 
Вялікага Кастрычніка, рэва- 
люцыйнага руху і гіерамогі 
сацыялістьічнай рэвалюцыі ў 
Беларусі.

С. ПАЗНЯК. 
дацэнт кафедры гкторыі 
СССР дасавецкага перыяду.

іх у госці прыязджалі,— з горыччу прамо- 
віў Саша Бадак.— А нашы палітінфарма- 
цыі? Няўжо гэта цікава: браць эаметкі э 
газеты і пераказваць іх перад грулай?

— А што прапануеш ты? —  запытаўся 
Яўген Міхайлавіч.

—  Трэба энайсці такую справу, каб было 
ўсім цікава. -

Прамільгнула думка: зараз хто-небудзь 
устане і прапануа штосьці замаст паліт-

(Заканчэнне.
Пачаток'на 1-й стар.)- 

Не ненш складама. калі 
ідзс абмеркаваннс тваёй у.іас- 
най работы. I хоць старасту 
групы Пятру Дэярыбу, са- 
праўднаму заступніку сама- 
кіравання. здаецца, што ддя 
хвалявання няча нагоды. але 
таксама авалодвае агульны 
настрой.

\Яшчэ цяжэй утрымацца, 
калі. ян кажуць, у цябе на 
сэрцы набалела. Падзяліц- 
ца э таварышамі? А ці зра- 
зумеюць? Павінны. Думкі 
мільгаюць хутка, ужо пад- 
німаецца ўвсрх рука Дзімы 
Валасшкова: «Прашу сло- 
ва!».

Наогул, хто яго ведае, 
за што спачатку ўзяцца. 
Турбуе гэта Іру Пішч, а ад- 
каз просты: перш за ўсё трэ- 
ба навесці парадак у сваёй 
групе. Якім чынам? Тут ужо 
кожны шукае свон ладыход^ 
Галоўнае, каб атрымалася.

ГПА ставіць пытанні, 
патрабуе іх вырашэння. Ды і 
само пытанне «Якой жа быць 
атэстацыі?» — даволі спрэч- 
нае. Праўда. недзе (даклад- 
ней, на трэцім курсе аддзя- 
лення гісторыі КПСС) яго 
даўно вырашылі. Пра тое. 
як жыве гэта група, чытай- 
це ў наступных нумарах 
«Беларускага універсітэта».

С. ПЛЫТКГВІЧ.
Фота А Ў Т Д Р А .

НА ЗДЫМКАХ: эмоцыі і 
страсці вьіклікае ГПА.

бюро і аынослі канструктыўнае рашэмне: 
трэба «правільна васці дакументацыюя. 
Больш ніякіх заўваг не было. Яўган М і- 
хайлааіч гаварыў пра жыццёаую пазіцыю 
чалавека, гіра тоа, што маладым трэба 
ўсюды паспяваць... У нецярплівых жэстах 
угадвалася агульнае жаданно: «Хутчэй».

— А як вы сёння ацэньваеце свой 
сход? —  эапыталася Наташа.

—- Як работа вялася, так і сход прам-

АТЭСТАЦЫЯ ПА ШПАРГАЛЦЫ
сходы і збірала грошы эа маркі...

Гаварылі, быццам э рук у рукі перада- 
валі адну і тую ж  гукавую «шпаргалку»: 
«Не звярталісяя, «На вяло», «Не паспе- 
ла»„. Іншых слоў на знаходэілі. А можа не 
было часу шукаць, раэаажаць, высвят- 
ляць, што і да чаго? Абыякава паглядалі 
адэін на другога — дадому спяшаліся. 
Хаця людэі эацікаўленыя ўсё ж  энамшлі- 
ся. Спрабавалі расшавяліць студэнтаў 
выкладчык Яўган Міхайлавіч Камароўскі і 
Наташа Качаргова.

—  Многія ж  з вас у будатрады ездзілі і ў 
лагоры былі важатымі. Чаму 6 не раска- 
эаць?1>

Група маўчала. А пагаварыць было пра 
што. Напрыклад, чаму столькі чалавек у 
група атрымалі здавальняючыя адэнакі ў 
летнюю сесію?

—  Ды мы і гісторыі сваёй не ведаем, 
э нас прыбалтыйцы смяяліся, калі да

інфармацый? Не, такога но адбылося.
Згодна з табой, Саша, што но такоо ўжо 

важнае масца ў жыцці групы займаюць 
гэтыя лалітінфармацыі. Сумняваюся, што 
на філфаку развучыліся чытаць газеты 
самастойна. Што датычыць цікавых спраў 
для групы, то чаму б не ўзяць студэм- 
там шэфства над якім-небудзь дэіцячым 
домам у Мінску? Каму, як не вам, буду- 
чым настаўнікам, асабліва патрэбна ўменна 
наладжваць кантакты з дзецьмі?

Але насілу аарыцца, што гэта можа каго- 
набудзь зацікавіць. Наогул, што можна га- 
варыць пра актыўнасць і дэейнасць сту- 
дэнтаў, калі э-эа парты раз-пораз шэптам 
і жэстамі напаміналі камсоргу: хутчэй 
заканчвай сваю справаздачу. Няўжо гэты 
сход быў патрэбны толькі Наташы ці Яўге- 
ну Міхайлавічу?

Новы актыў выбірвлі хутка. Раэам пра- 
галасавалі за большасць былых членаў

шоў. Дрыгва, адным словам. *
Потым, калі засталіся з'Наташай у пустой 

аўдыторыі, паспрабаяала яна энайсці ап- 
раўдамна:

На другім курсе адчуааецца жаданне 
нешта зрабіць. На трэцім жа цяжкаяата 
чым-кебудзь усіх зацікавіць. У кожнага 
свае'Справьі.

Толькі мне да гэтаа пары не дае спакою 
адно пытанне: танны аўтарытэт групы, на- 
вошта ём? Ці эраэумеюць камсамольцы, 
што жыццё па шпаргалцы немагчыма, а іх 
атэстацыя была толыгі дрэммым спектак- 
лом?

Хацелася ж  шчырайг адкрытай размовы 
пра дзейнасць кожнага і ўсём групы ў цэ- 
лым.

А. ДОРСКАЯ, 
студэнтка факультзта 

журналістыкі.
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Экскурс першы: у гісторыю 
падрыхтоўчага. Вучоба для 
студэнтаў-замежнікаў пачы- 
наецца са энаёмстаа э пад- 
рыхтоўчым факультэтам.

Займаюцца тут толькі адэін 
год, а потым ідуць вучыц- 
ца далей. Магчыма, дэякую- 
чы гэтаму, а магчыма, наад- 
яарот, нягледэячы на гэта, 
падрыхтоўчы мае багатую і 
цікавую гісторыю.

...Заняткі пачаліся крыху 
неэяычайна. Выклддчыца пра- 
панаяала студэнтам яыйсці э 
аўдыторыі. Яшчэ больш эдэі- 
яіліся яны, калі трапілі ў эалу 
музея.

— Перш эа ўс« эамежны 
студэнт паяінен яедаць пра 
факультэт, на які ён прый- 
шоў яучыцца,— лічыць адна 
э арганізатараў муэея Л. М. 
Затурэнская.— Потым паяў- 
ляецца і цікаяасць да гісто- 
рыі уніяерсітэта, горада і нао- 
гул да нашай краіны.

Цяперашнім студэнтам па- 
шанцавала: першыя лекцыі ў 
іх прайшлі ў створаным у 
гэтым годэе музеі гісторыі 
факультэта (іх папярэднікі та- 
кой магчымасці, на жаль, не 
мелі).

А спачатку была доўгая, 
карпатлівая праца. Такая ўжо 
спецыфіка факультэта, што 
выкладчыкі эаймаліся гэтай 
справай больш, чым яыхаяан- 
цы. Але і яны не эасталіся 
ўбаку. Раскаэвалі аб сяаёй 
радэіме, пакідалі на памяць 
фотаздымкі, нацыянальныя 
суяеніры — усё гэта выкары- 
стоўаалася для стяарэння му- 
зея.

Доўгі час экспанбты захоў- 
яаліся ў кабінеце намесніка 
дэкана I. П. Чэпы. Але ж  не 
будзеш кожны раз в ідзіць 
сюды экскурсіі. I выкл< ДЧЬІКІ 
энайшлі яыйсце. Крыху фан- 
тазіі, выдумкі, жадання — ат- 
рымаўся цікавы муэеі. За- 
раэ тут э радасцю с стра- 
каюць наведвальнікаў. V гэта 
не толькі цяперашнія с удэн- 
ты падфака. Былі тут тыя, 
хто пачынаў э падрыхт< ўчага 
сем-дэесяць гадоў і аэад. 
Факультэт не губляе увязі 
са сваімі выхаванцамі. ___

Экспаэіцыя музея яіцчэ не 
эавершана, бо добрая вучо- 
ба сгудэнтаў, удэел } ма- 
стацкай самадэейнасці, спар- 
тыўных спаборніцтяах, гра- 
мадскай рабоце скла, аюць 
новыя старонкі гісторь і .

Экскурс другі: у м нулае 
юрфака. А яось у гэті і і в -

энондзеш больш нідзе. Яны 
сяедкі таго, шуо прыхо- 

дэіць прыэнанне. А як жа 
інакш гэта назваць? Калі, не 
шкадуючы, раэвітваюцца лю- 
дэі э апошйім, што захава- 
лася э мінулых дэён, бо ве- 
даюць: трапляе ўсё ў надэей- 
ныя рукі.

' АдкрыЦцё муэея стала вя-/ 
лікай падреяй у жыцці юрыс-'

таў. Гэта быў дэень нечака- 
ных сустріі і знаходак. На 
юрфак прцехалі выпускнікі, 
цяперашніх юрысты, выклад- 
чыкі, іх р|дныя і знаёмыя. 
Па-роэнаму склаўся лёс вы- 
пускнікоў, |ле ніхто э іх не 
эабыў родцц факультэт.

яДэякуев эа вашу работу, 
эа тое, што ствОраны такі 
музей. Неібходньі ён і вы- 
пускнікам 40-х, і цяперашнім 
студэнтамі Шмвт такіх вось 
радкоў у кнізе водгукаў.

Ніхто не міне, будучы на 
факульт эц», муэея. Т ым
больш, шт4студэнты заўсёды 
дапамогуці вам паэнаёміцца 
э гісторьіяй. А самі яны яе 
добра ведьоць, ёю ганарац- 
ца, аб ёй ілапоцяцца. I му- 
эей — як аьшік, як уэнага- 
рода за вілікую працу ад- 
ным, як эапрашэнне да дэей- 
насці іншым.

Экскурс трэці. У будучае. 
Не ведаю, ж вам, а мнв вель- 
мі прыкра, што іншыя фа- 
культэты н» маюць магчыма- 
сці раскаэаць аб сваёй гісто- 
рыі. I не таму, што на іх 
не адбывал»ся ніякіх эначных 
падэей: эаычайна пра мінулае 
тут проста мала ведаюць. I, 
напэўна, т«му яго не надта 
шануюць. &

Можна знайсці стэнды, 
ёсць кароткія даведкі пра 
факультэт. А ле, згадэіцеся,
недастаткоіа гэтага. Часцей 
эа ўсё ідэв студэнт у жыццё 
э успамінамі, абмежаванымі 
храналагічіымі рамкамі — 
годам паступлення і годам эа- 
канчэння уііверсітэта.

Іншаму ідаецца, што му- 
эей патрфны факультэту 
толькі для азнаямленчай эк- 
скурсіі п«ршакурснікаў ды 
дл^' "*■ <аэу гбсцям ' '  алі тро- 
хі ік  .ічіам) эірн>ч на спра- 
ву? Па падр/чніках і канспек- 
тах вывучаоць пакуль жур- 
факаўцы гісторыю белару- 
скай журнвпістыкі і яе раз- 
віццё ў нан час, не эвяр- 
таючы ўвагіна вывучэнне мі- 
нулага свфго факультэта. _ 
Старанна эж ісваю цш |^^^^Н  
ц ы я х ф ш а ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н ^ ^ Н

Н В Ц ^ Я ^ Л ^ іь ік л а д ч ы -  
каў быў іх піпярэднікам.

Пошукавв работа дае ма- 
гчымасць Т  сустракацца з 
цікавымі лрдзьмі. Галоў- 
нае — жаданне і ўмелая 
арганіэацы^^ады^пэўнена, 
не ўзнікгі^НКарэчнае пы- 
танне: « А ^ ^ ^ ^ т а ім н е г п л ^

фнудьтятя
' 'уШ' і іп і і ів іЬ ■■ ,а І

ПЕРШ ЗА УСЕ 
ТРЭБА...



( Звквнчэнмв.
Піч іг м  на М  ствр.).

ЯКОЙ ВЫЦЬ ГАіЕЦЕ? — 
гэт« таксіма ў многім запе- 
жыць ад прапаноў чытачоў. 
Бь-і -о іх нямнога.

Вольга КАРАЛЕНКА, сту- 
дэнтка факудьтэта ж урнм ь 

! стыкі:
— 3 упэўненасцю магу 

сказаць, што «цаік нумара», 
як гавораць мсурнааісты, э яў- 
лмцца калі не ў кожным 
нумары, то праз адзін. Толь- 
к і вось нярэдка не пада- 
баецца «твар» газеты.

Уладзімір Міхайлавіч МА- 
КАРЭВІЧ, кіраўнік студэнц- 
кага клуба:

—  Пажадана, каб паявілася 
на старонках газеты спецы- 
яльная рубрыка, якая б ад-

ся.
( нргеЯ БАЛАШЭН КА, 

член камітэта камсамола уні- 
версітэта:

— Я 6 хацеў даведвацца 
са старонак шматтыражкі 
пра тое, што адбываоцца не 
ва ўсёй краіне ці рэспублі- 
цы, а іменна ва універсітэ- 
це, напрыклдд, на партымных 
планумах, ма пасяджэннвх 
бюро парткома. Ды і кам- 
самольцы цікавяцца, чым жы- 
ве камітэт камсамола. Цяпер 
праходзяць справаздачна-вы- 
барныя сходы і канферэнцыі, 
Чаму б не асвятляць іх на- 
лежным чынам? Далей, існуе 
шмат меркаванняў пра кам- 
самол, перабудову вышэйшай 
адукацыі, грамадска-палі- 
тычную атэстацыю. Чаму пра 
гэта гавораць толькі ў вуз-

« Я  вам 
тэлефаную»

люстроўвала культурнае жы- 
ццё універсітэта: агляды, ве- 
чары, канцэртны я праг рамы.

Гэтагв ж  меркава^мя пры- 
трымліваецца -іч .і Данілаў- 
на АНІСЕНК \ .  дэкан ФГП:

— Мала толькі інфар- 
мацыйных паведамленняў, 
трэба хадзіць на рэпетыцыі, 
размаўляць з удзельнікамі, 
расказваць пра іх.

— Мы эгодны з вашай пра- 
пановай і ўжо рыхтуем прэм’- 
еру рубрыкі. Праўда, пакуль 
яшчэ думаем, як яе назваць.

Мікалай ЯКОЎЧЫК. сту- 
дэнт фіэфака:

— Чаму газета выходзіць 
толькі на беларускай мове?

— Зраэумела, студэнтам 
дяшых нацыянальнасцей ды 
і замежнікам прыходзіцца 
цяжкавата. Але газета — ад- 
ма са старэйшых шматтыра- 
жак краіны (выдаецца э 1922 
года), выхад яе на белару- 
скай мове можна абумо- 
віць як даніну традыцыі. I 
яшчэ. Можа сорамна не ве- 
даць сваю мову і ленавацца 
чытаць на ёй? Чаму газета не 
можа адначасова выдавацца 
на беларускай і рускай мове? 
Тут свае складанасці з дру- 
'кармяй.

Васіль БОЙКА, стар- 
шыня штаба працоўных 
спраў:

— Калі аўтарскія матэрыя- 
лы будуць друкавацца без 
скажэнняў?

— Не сакрэт, што боль- 
шасць аўтарскіх матэрыялаў 
патрабуе літаратурнай ап- 
рацоўкі. Калі будуць яны на- 
пісаны на належньім уэроўні 
і хаця б беэ стылістычных 
памылак, тады і будуць 
друкавацца, як вы кажаце, 
беэ скажэнняў.

Аляксандр САМ УЙЛІЧ, 
член камітэта камсамола уні- 
версітэта:

—  Чытача тр^ба прыву- 
чыць да гаэеты. Для яго неда- 
статкоаа павярхоўнага азна- 
ямлення э той ці іншай праб- 
лемай, ём чакае глыбіні ана- 
лізу. Здараецца, што і тэму 
журналіст адшукаў цікааую, 
яму б пакапацца, разг ледзець 
яе э роэных бакоў, эвярнуц- 
ца яіаічэ раэ праз нумар-дру- 
гі, а вы часам справу да кан- 
ца не даводзіце. I перш за 
ўсё за дапамогей трзбе звяр- 
тацца да саміх студэнтаў. Як? 
Прапаную * выкарыстоўваць 
для абмену думкамі сустрэ- 
чы ў кефэ «Гаўдэамус». Па- 
яяіцца магчымасць давед- 
вецца аб тым, чым жывуць 
студэнты.

ШТО Ж  НАС ХВАЛЮЕ?
* Мапэўна, вы памятаеце, што 

кожнаму чытачу мы прапана- 
яалі: «Калі вас хвалююць ней- 
кія праблемы групы, фа- 
культэта, агульнауніверсі- 
тэцкія ці есабістыя і вы хоча- 
це, каб пра гэта даведаліся 
ўсе ці знайшліся людзі, якія б 
вам дапамаглі,— вы маеце 
магчымасць стаць удэельні- 
камі »лрамой лініі». Вось што 
э гэтай прапановы атрымала-

кіх колах, а не ў газеце?
— Прымеем твае прапа- 

новы. Толькі трэба адзна- 
чыць, што матэрыялы на пар- 
тыйную тэму часте друку- 
юцца »а старонках газаты. 
Напрыклад, матэрыял у 
N9 27 пад рубрыкай «Пар- 
тыйнае жьіццё». Зараз шу- 
каем ўдалую форму педачы 
афіцыйных матэрыялаў, каб 
было цікава кожнаму. Асвят- 
ленне канферэнцый затрым- 
ліваецца не толькі па нашай 
яіне. На юрфаку, мапрыклад, 
да гэтае пары не ведае яшчэ 
сакратар партыйнага бюро, 
калі ж  яна адбудэецца. Якім 
чынам нам інфармаваць сваіх 
карэспандэнтаў?

Жанна МІХАЙЛАВА* сту- 
дэнтка факультэта журналі- 
стыкі.

'— Чаму мы забьіваемся 
пра «дробязі»? Вы, мабыць, 
самі ніколі не спрабавалі 
прайсці да сяброў у інтэрна- 
тьі уміверсітэта?

— Мала таго, я таксама 
там жыву.

— Чаму ж  тадьі не пішаце 
пра меверагодмыя патраба- 
ванмі прапускмой сістэмы?

— Сачыце ўважліва эа 
публікацыямі газеты. «Экс- 
перымент з блытанінай» — 
так называўся фельетон, зме- 
шчаны ў нумары за 18 чэр- 
вемя 1987 пода. Праўда, ды- 
рэкцыя студгарадка пакуль 
на яго яшчэ не дала чамусь- 
ці адказу. А час.

НАТАТКІ 3 ПРЫХІЛЬ- 
НАСЦЮ. На гадзінніку — 
17.00. Апошні раз з надзеяй 
паглядаю на тэлефон. Трэба 
здымаць тэкст э магнітафон- 
най стужкі. Адчуваю расче- 
раванне, таму што першы эк- 
сперымент па правядзенню 
«прамой лініі» э чытачамі 
не атрымаўся'. На каго нара- 
каць? На ўсеагульмую абыя- 
кавасць ці ўласную няспрыт- 
насць?

I тут у цішыні загучаў 
тэлефом.

— Алё. Рэдакцыя газе- 
ты «Беларускі універсітэт» 
слухае.

Маўчанне.
Не ведаю, хто ты, сарам- 

лівы чытач, які так і не ад- 
важыўся падаць голес, але 
спадзяюся, што ў наступны 
раз ты абавязкова будзеш 
смялейшым. А пакуль тэле- 
фаную вам, члемы партый- 
мага і камсамольскага камі- 
тэтаў, прафком студэнтаў і 
супрацоўнікаў, выкладчыкі і 
студэнты ўсіх факультэтаў, 
асабліва ж  роднага журфака 
— я. Чаму ж  у трубцы заўсё- 
Ды чуваць кароткія гудкі? 
У вас сапсаваўся тэлефон? 
Ці, займаючыся іншымі вя- 
лікімі і мелымі праблема- 
мі, вы перасталі лічыць газе- 
ту СВАЕЙ? А можа існуюць 
якія-мебудзь іншыя прымымы? 
Адгукміцеся. Я ж ВАМ тэле- 
фамую.

Беспералынна 7 гадзін 
каля тэлефона дзяжурыла 

Мармна ЗАГОРСКАЯ.

ТУРЫСЦКІМІ СЦЕЖКАМІ

ДВА ГАДЫ НАЗАД ГРУПА ТУРЫСТАУ-ВОДНІКАУ НДІ 
ПФП УПЕРШЫНЮ ПАЬЫВЧЛА У ТУВЕ. ТАДЫ БЫЎ ПРОЙ- 
д  | і  НЫ МАРШРУТ ПМ I \М к М ФГОРЫІ СКЛАДАНАСЦІ ПА 
РЭКАХ ЬАЛЫКТЬІГ ХГЧ I КЛ ХІ ч. ПАХОД ЗАНЯУ ПЕР- 
ШАЕ МЕСЦА У ЧЭЧІІІЧІІЧЦІ БССР ПА ТУРЫЗМУ 1885 
ГОДА. ТАЯ СУСІРЭЧ А і I \ЧН \М І НАДОЎГА ЗАПОМНІЛА- 
СЯ ЯЕ УДЗЕЛЬНІКАМН < I ЛІ ГА БЫЛО ВЫРАШАНА ЗНО? 
АЖЫЦЦЯВІЦЬ ПАДАРОЖЖА У «КРАІНУ САРАКА ЕНІСЕ- 
ЕР». ЯК ДАВОЛІ ЧАСТА НЛЗЫВАЮЦЬ ТУВІНСКУЮ АССР.

1ХЛГ ЭТ АЙ падарожжа быў 
сппаў па аярхоўях ая- 

лікам сібірскам ракі Енісея. 
Маршрут праходэіў па яго 
прытоку — рацэ Баш-Хем, 
якую турысты наведваюць да- 
еолі рздка. Гэта звяэана з 
тым, што размешчана яма ў 
глыбімі высакагорнай мала- 
населенай Тоджынскам катла- 
віны і да яе цяжка дабрацца. 
Мы былі там першам бела- 
рускам групай. Галоўмым жа 
аргументам у выбары марш- 
руту быў яго высокі спартыў-

адмёсся да іх атак, і мазаўтре 
яго твар набыў характэрмыя 
мангалоідныя абрысы,

Песля пебудоеы судмеў 
(а маш «флот» малічваў две 
катамарамы) пачеўсв сплеў. 
Іх падмішпА рачмев быстры- 
мя, , «к у «шаволеным кімо, 
науь ла паплылі малаўнічы» 
горныя пейзажы. Гэты кутом 
ураэіў мвс напаўторнай свое- 
асеблівасцю. Нездарма тут 
гавораць: хТО ў Тоджы не 
быў, том Туаы не бачыу. Раз- 
мешчаная паміж хрыбтом

пвтрвбампа прЫ п р .,о д Жк<м,
• С* 6 " ,М А У ? г і.
ш.ы 'УА»Ы "•т«рвпьн. ПР°МГ
т  м*  Паспя
прьоккй 9 Упуг-паро,- ш ^Г* 
Панамаро» бы» Р. ы 6 іш ^ “

п ^ о г .  праппы» у 
з бапонам н « в« аран, ,  ,*ЫМ^  
уввчанідкі пераканаліс* ыы 
Г ІШ  • ыР « ів« вл кн а г*

н^*Ь н ш П- Х в ) Г і . уЫн ^ * ^ -  
адпачынвк на 30-ніпа»»« РЫ 
• -  участку
“ ••»•. А .в мосцамі ра«а 
амаль спыняла сваё ц а ч іГ .  
іут была I самав жорсткай
* ' * '  нвм*Р°Ў А затым раНа 
пачынала імклівы баг п . шы
Ё Г г *лШК*рснагв каскада 
Ен *к бы свовм.6.
яюым трампптам пврвд 
фоозам сплвву пв Бані-*«_

•ы і косык і л і ш ,  пасяя ікіі 
паток ім м ніцці д і  ідном с і  
скап. м ая вытырклв а влды. 
М ін«ўры  іб о д іу і  к і т і м і р і *  
нау былі удалымі, іоць  ко- 
к іл ы і валаў ікіцілі вадой і і  
акіпажы. Наступны парог «Ры- 
жыв ужо д іўсв ллгчэй. Астат- 
н іі парогі былі, як кіжуцк, 
рвнгам ніжэй, і л і  стома. якая 
авалодала мамі к канцу дня, 
прывяла да таго, што мы пра- 
скочылі зручмав для стаянкі 
мосца. У каньёне нв эана- 
яуош, д н  давядзвцца, вось 
мы і вымушаны былі падьі- 
мацца ўвврх па рацэ.

Пасля нввялікага адпачын- 
ку неабіодна было пвраадо- 
ліч4ь самы складаны ўчастак 
Ьаш <вмл Пачынаўся гэты 
дэень гп пав у  парогам «Тры 
брамкі». Рака тут п ід зя лн ц - 
ца трьіма вялікімі камяня- 
мі на тры іл ііы , э якіх прахо- 

толькі Л в В Ы , І Л І  овсля

ны аўтарытэт сярод воднікаў 
краіны:

Усе цяжкасці, якія падпі- 
льноўвалі нас, калі мы дабіра- 
гііся да Баш-Хема, нарэшце 
пераадолены. I вось мы на 
пачатку шляху —  ля возера 
Харумнуг-Холь. Навокал цу- 
доўная прырода, характэрная 
для высакагорнай лесатунд- 
ры. Тут мы мелі цудоўную 
магчымасць пакупацца ,у 
горнай рэчцы. Вада ў Баш 
Хеме была на дэіва цёппай — 
+ 1 4°С. Але найбольш за ўсё 
ўдзельнікаў паходу вабіла 
рыбалка. Усе васьмёра з пос- 
пехам лаеілі харыуса, які 
лотым заняў значнае месца 
ў нашым рацьіёне. Самы 
ўдалы ўлоў быў у Валодзі 
Кавальца — дзесяцікілагра- 
мовы таймень —  тутэйшая 
цар-рыба. Доўга яшчэ мы 
ласаваліся яго смачным мя- 
сам.

Усё было б добра, калі 6 
не машкара, якая лранікала, 
здавалася, усюды. Ад яе 6ы- 
ло цяжка абараніцца. Барыс 
Маскалік неяк легкадумна

акадэміка Обручава і Усюд- 
нім Саянам, Тоджынская кат- 
лавіна адносіцца да горнай 
лес атундры. Для аховы бага- 
тых флоры і фауны гэтых 
мясцін бьіў створаны Азаскі 
эапаведнік. Нам, на жаль, не 
давялося убачыць яго жыха- 
роў, толькі аднойчы на рач- 
ным перакаце міма аелічава 
«праплыў» плямісты высака- 
родны алень.

Г *  ПАРТЫЎНЫ сплаў па
^  Баш-Хему апреўдаў 

нашы надэеі. Река, даўшы 
спачетку некаторы час на спа- 
койнае прывыкенне де яе, 
хутка ўспенілвся кескадам 
парогеў. У верхнім Бедзік- 
скім прарыве ўжо два з іх — 
Баш- і Улуг-парогі з ліхеой 
праверылі надэейнасць і 
майстэрства нашых экіпажаў. 
Размешчаныя ў невысокіх 
каньёнах, гэтыя парогі харак- 
тарыэуюцца вялікай колькас- 
цю надводных налаўэатопле- 
ных каменняў, а таксама ма- 
гутнымі двухметровымі элі- 
вамі. Некаторыя э іх носдць 
вадаспадны характар, што

му — «шчокамі». Аднак і тут 
быў прыемны эпіэод — сте- 
янке ля паляўнічага зімоўя.

Удалечыні пакаэеліся вы- 
сокія скалы з блакітна-шэра- 
га сланцу, якія сціскалі раку 
(іх называюць «шчокамі»), 
Гэта лачатак Бадэейскага 
прарыву. Тут на шаснаццаці- 
кіламетровым адрээку раэ- 
мешчаны 23 парогі, каля дэе- 
сяці з якіх можна аднесці да 
вышэйшай катэгорыі склада- 
масці. Цяжкасці сплаеу ў пра- 
рыва павялічваюцца, таму 
што ён праходзіць у глыбо- 
кім  каньёне,і разведка і стра- 
хоўка ўскладнены. На пера- 
адоленне гэтага ўчастка мы 
затрацілі тры дні, якія і стелі, 
напэўна, самымі памятнымі 
для ўдзельнікаў падарожжа.

П ЕРШЫ з гэтых дэён стаў 
своеасаблівым првло- 

гам. 3 сямі пройдэеных пе- 
решкод больш эе ўсё часу « 
сіл пайшло на парог «Деа 
сфінксы», які атрымаў сваю 
назву за два вялікія абломкі 
сквлы сярод латоку. Асноў- 
ная яго складанасць эаклю- 
чаацца ў двух паўтараметро-

паток уэбіраацца на аб- 
кк скалы. 3-за ммоства 
іарных каменняў склад- 
да ўражанна, што рама 
ііе  ў маменны «мяшок». 
ін катамаран прайшоў 
іг чыста, а вось другі 
іесла эўсім бліэка ад ля- 
■й ўпоперак скалы. Неям 
дньім дыханні былі прой- 
іы парог «Науцілус» і шэ- 
магутных шывер.

далей пачыналася пера- 
да э сямі складанейшых 
>гаў, Раэдэеленыя паміж 
>ю кароткімі ўчасткамі 
грынь, перашкоды прак- 
«а не даюць часу для пе- 
і і ш к і . Па расказах нашых 
ірэднікаў. суднам часта 
>дэшася праходзіць іх беэ 
іымкі, вырешеючы на 
ным новым павароце 
іденыя эадачы. 
дкрываецца гэты ланцуг 
эшкод «Кара-парогам», 
на прецягу трохсот мет- 
маньёна ідэа некелькі 

гых паааротаў і магутных 
,аў. Давялося праходэіць 
ў накалькі прыёмаў, да- 

цйі правяраючы кожны 
гупны кром. А потым быў 
ог «Пастка» — самы не- 
печны ма маршруце. Га- 
ная яго небяспачнасць — 
вух лабавых прыцісках і' 
ых вадаспадных элівах пе- 

*м», да таго ж  іх раэ- 
ляюць тольмі пятнаццаць 
раў бурнага цячвння. 
інная слава ў гэтаТа паро- 
эа дзевяць гадоў асваем- 
эаш-Хема для четырох ту- 

рыстаў ён стаў елошнім у 
жыцці. Дэякуючы манеўра- 
насці нашых катамаранаў мы 
прамшлі яго ўдала. Пасля 
«Пасткі» псіхалагічнаа на- 
пружанне сплаву спала. -На- 
ступныя парашмоды «Баба 
Ягі», «Хі і л .ім», «Панядэапакм 
праходзілі лёгка, любуючыся 
мудрагелістам архітэмтурай 
адяесмых смал і пенурасцю 
каньёнаў.

Прондземы алошнія паро- 
гі Баш-Хема, і напарадэе раз- 
ліўся магутны прыгажун Бій- 
Хам. Пасля аг лушальнага 
грукату «шчокь вольна і лёг- 
ка дыхалася на яго прасто- 
рах. Паход па Бій-Хвму напа- 
мінаў звычайны адпачынак, 
толькі надаедлівая \ машкара 
па-ранайшаму не давала 
спекою. Пасля ненеселенай 
мясцоаасці радавалі сустрэчы 
і  людзьмі — рыбакамі, туві- 
нцамі-жывёлаводамі. Закон- 
чыўся паход у пасёлку Таора- 
Хем, адкуль самалёт перанёс 
нас у Кыэыл, а лотым да- 
моў —- у Мінск.

Ф. ЕРМ АЛІЦ КІ. 
навуковы супрацоўнік 

НДІ ПФП, кіраўнік паходу.

Б Е Д Д Р У С К І
УНІВЕРСІТЗТ

Цвна 2 кап.
М Ік м і  паліграфічная фабрык.і 

«'Імряон і» юрка» МВЛ \ 
імя Я. Коласа.

5 лістапада 1987 г. 
Зак. 1593.
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