
ГАЗЕТА Ў З Н А Г А Р О Д Ж А Н А  ГА Н А РО В А Й  ГРАМ АТАЙ  В Я РХО Ў Н А ГА  САВЕТА
П Р А Л Е Т А Р Ы І У С І Х  К Р А І Н ,  Я Д Н А Й Ц Е С Я !

Б Е Л Л Р У С К I

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮЗНЫХ 
KAMIT9TAF ВЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. I. ЛЕНІНА

НА ШМАТЛ1К1Я ПЫ ТАН HIпрысутных адказаў на сустрэчы з прафесарска- выкладчыцкім калекты- вам юрыдычнага факуль- тэта пракурор Беларус- кай С С Р  Г. С . Тарнаў- скі. Ен інфармаваў аб тым, як органы пракура- туры рэспублікі выкон- ваюць Пастанову ЦК К П С С  «Аб далейшым ума- цаванні сацыялістычнай законнасці і правапарад- ку. узмацненні аховы лра- воў і законных інтарэсаў грамадзян». Потым госць пабываў на кафедрах і ў лабараторыях факуль- тэта, пазнаёміўся з іх работай. В. Ц ІХ ІН Я .СТ У Д ЭН Ц К І •ЛЕКТОРЫ Йвырашьілі арганізаваць пры дапамозе кафедры гі- сторыі К П С С  гуманітар- ных факультэтаў універ- сітэта будучыя юрысты ў ПТВ-13. Адкрыўся ён канферэнцыяй «Вялікі Ка- стрычнік у Беларусі». На ёй студэнты юрыдычнага факультэта прачыталі да- клады: «Перамога Каст- рычніка ў Мінску» (А. Зямлянік. В. Паварот- ная), «Вялікі Кастрычнік і студэнты Расіі» (Т. Коваль), «Магілёў у 191 7 годзе» (I. ■ Папянюк) і «Вялікі Кастрычнік і перабудова» (Н. Беланоў- ская).3. А Л Я К С А Н Д Р А В А .
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Умацаванне
адносін

« С ё ННЯ змагаюся, магу на- 
мерці, а можа, буду жыцв, але 
другога імя ў мяне не будзе»,— 
гэтыя словы для Абу Рашэда 
Махамеда Мука і іншых выка- 
наўцаў песні «Мяне завуць на
род Палесціны» маюць асаблі- 
вы сэнс. Яны змагаліся са збро- 
яй у руках супраць акупантаў, 
прымалі ўдзел у антываенных 
дэманстрацыях.

Барацьба з ізраільскай ваен- 
шчынай працягваецца ўжо шмат 
гадоў. Вядуць яе смелыя, ад- 
дан ыя Радзіме людзі, якія хо- 
чуць бачыць свой народ неза
лежным. Ім зараз нялёгка. Але 
якім бы моцным ні быў вораг, 
праўда заўсёды павінна пера- 
магчы. Гэтая думка гучала і ў 
вершы вядомага палесцінскага 
паэта Муін Бсісу, які прачытаў 
на сходзе зямляцтва палесцін- 
скіх студэнтаў Ахмед Абдумал.
Ен сам удзельнічаў у бараць- 
бе за вызваленне Палесціны, 
прайшоў праз многія цяжкасці 
і ўбачыў усе жудасці вайны.

Патрыятычныя вершы. якія 
прачытаў студэит IV курса БПІ 
Махдзі Ханбалі, былі і застал і- 
ся неад’емнай часткай яго жыц- 
ця, барацьбы і ўспаі^інаў пра 
радзіму.

Халіль Абульхайта і Эльяс 
Мхейсен моваю танца падкрэс- 
лілі, што ніякая сіла ў свеце не 
зможа адняць зброю з рук 
барацьбітоў за свабоду.

Гучалі вершы і песні, экспа- 
ніравалася выстаўка палітыч- 
ных плакатаў студэнтаў, якія 
расказвалі аб дружбе і братэрст- 
ве.

Сход зямляцтва прадэман- 
страваў- умацаванне сяброў- 
скіх адносін паміж студэнтамі 
з Палесціны і С С С Р .

КУАБІЯ А Б Д УЛ А , 
студэнт IV» курса аддзялення 
міжнароднай журналістыкі.

К ЛАС перса- нальных ЭВ М ... Створаны ён на факультэце ра- дыёфізікі і элек- тронікі ў чэрвені мінулага года. У гэтым класе студэнты вучацца не толькі праца-

ваць на ЭВМ . але і выконва- юць праграмі- раванне, займа- юцца навуковай работай.НА З Д Ы М - КАХ: ідуць занять! ў класе п ер сан ал ь н ы х

ЭВМ . Яны na- трабуюць скан- цэн тр аван асц і ад чацвёртакур- сніц Аліны Чэр- кас (фота ўнізе) і Алены Кунцэ- віч. Фота С. П ЛЫ ТКЕ- ВІЧА.

ПРАЕКТпалажэнняу Белдзяржунівер- 
сіТэце імя У. I. Леніна 
працягваецца работа 
па разгортванню са- 
цыялістычнага спабор- 
ніцтва «За права быць 
жыхаром маладзёжна- 
га жыллёвага комплек
су». Запрашаем вас 
прыняць удзел у аб- 
меркаванні праекта па
лажэння. Свае пажа- 
данні і заўвагі накіроў- 
вайце ў камітэт кам- 
самола універсітэта.А СН О Ў Н Ы Я  П А Л А Ж ЭН Н ІМ ЭТАЙ  сацыялістычнага спаборніцтва «За права быць жыхаром МЖ К» з’яўляецца павышэнне працоўнай і гра- мадска-палітычнай актыў- насці і ініцыятывы шырокіх мае моладзі, якан гіасняхова спалучае вытворчую і гра- мадскую дзейнасць :і работай па стварэнню маладзёж- нага жыллёвага комплексу.Спаборніцтва арганізуеп- ца адміністрацыяй, партыіі- най, прафсаюзнай, камса- мольскай арганізацыямі су-

месна’ з арі анізапыйным ка- мітэтам М/КК БДУ пад агульным кіраўніцтвам га- радскога аргкамітэта МЖК-Сацыялістычнае спабор- ніцтва «За права быць жыхаром М Ж К» гіраводзіцца па трох асноўных напрамках:— вытворчая дзейнасць. Ацэньваецца адміністрацыяй і працоўным калектывам. Удзельная вага ў балах — 40 працэнтаў;— грамадская работа. Ацэньваецца працоўным калектывам, паргыйнай і кам- самольскай арганізацыямі падраздзяленняў. Удзельная вага — 20 працэнтаў;— дзейнасць па стварэнню М Ж К. Ацэньваецца аргкамі- тэтам МЖК- Удзельная вага — 40 працэнтаў.Спаборніцтва праводзіц- ца наміж наступньімі сама- стойнымі падраздзяленнямі- дольшчыкамі: Б Д У , НД1

ПФ П. НДІ Ф ХП. НДІ ЯП. СКТБ з доследнай вытворчас- цю.Падраздзяленні спабор- нічаюць паміж сабой толькі ў дзейнасці па стварэнню М Ж К. Унутры падраздзя- ленняў спаборніцтва право- дзіцца па ўсіх трох напрамках.Падвядзенне вынікаў сац- спаборніцтва праходзіць што- квартальна пад непасрэдным кіраўніцтвам аргкамітэта М Ж К і камітэта камса мола.Гіераможцамі сацыялістыч- нага спаборніцтва «За права быць жыхаром МЖ К» пры- знаюцца асобы, якія дабі- ліся найлепшых паказчыкаў у вытвррчай і грамадскай дзейнасці. а таксама актыў- на ўдзельнічалі ў руху на стварэнню маладзёжных ком- плексаў не менш аднаго .1 ода (пры ўмове налічэння ста- ноўчага бала за кожны этап

снаб^рніцтва).Пры аднолькавай колькас- ці балаў улічваюцца жыллё- выя ўмовы ўдзельнікаў спа- борніцтва. .Неабходнай умовай для налічэння сумы балаў за справаздачны перыяд сацыя- лістычнага спаборніцтва па ўсіх трох напрамках з ’яўля- ецца адпрацоўка ўстаноўле- нага мінімуму на суботніках, арганізуемых аргкамітэтам М Ж К БДУ, аргкамітэтамі МЖ К пры ГК, РК Л К С М Б . Асобы, якія вядуць актыўную работу па лініі М Ж К. звяза- ную са значнымі затратамі часу, могуць быць вызвалены ад выканання ўказанага мі- німуму на перыяд выканання канкрэтнага аб’ёму работ.У выпадку прызнання боль- шасцю спаборнічаючых асоб- ных палажэнняў прынятай на прадпрыемстве методы- кі недастаткова аб'ектыў- нымі, новая рэдакцыя ўзгад-

няецца з аргкамітэтам М Ж К і прымаецца на агульным сходзе ўдзельнікаў спаборніцт- ва. Перагляд рэзультатаў па- пярэдніх этапаў не дапуска- ецца.М Е ТО Д Ы К А  П А Д В Я Д ЗЕ Н - НЯ ВЫ Н ІК АЎ С А Ц Ы Я Л ІСТЫ Ч Н АГА  С П А Б О Р Н ІЦ Т В АД З Е Й Н А С Ц Ь  ПА СТ В А РЭН Н Ю  МЖК
1. Пры падвядзенні выні- 

каў сацспаборніцтва па лініі 
МЖК улічваецца:

—  удзел у суботніках;
—  работа па лініі часовых 

маладзёжных творчых калек- ' 
тываў (ЧМТК);

—  выкананне іншых часо
вых і разавых даручэнняў.

2. На этапе сацспаборніцт- 
ва «За права быць жыхаром 
МЖК» асноўнай формам 
дзейнасці па лініі МЖК з’яў- 
ляецца ўдзел у суботніках.

2.1. Улік выкананых на су- 
ботніках аб’ёмаў работ ро- 
біцца ў норма-гадзінах. За 
выкананне адной норма-га- 
дзіны работы на суботніку 
налічваецца 1 бал (пры ўмо- 
ве выканання задания).

2.2. Перад пачаткам чар- 
говага этапа спаборніцтва ар-

гкамітэтам МЖК БДУ вы- 
значаецца мінімальная коль- 
касць гадзін работы на субот- 
ніках, што зяўляецца аба- 
вязковай умовай для налі- 
чэння балаў па ўсіх трох на
прамках. Рэкамендуемая ве- 
лічыня ўказанага мінімуму 
складае 25 працэнтаў ад мяр- 
куемай агульнай колькасці 
гадзін, якія прыходзяцца на 
аднаго ўдзельніка спаборні- 
цтва; яна можа быць скарэк- 
ціравана на працягу этапа 
па рашэнню агульнага сходу 
калектыву.

3. У дзейнасці па стварэн
ню МЖК удзельнічаюць аса- 
біста спаборнічаючыя. У 
асобных выпадках магчыма 
замена кандыдата на субот- 
ніках іншай асобай. Налі- 
чэнне балаў у гэтым выпад
ку робіцца па рашэнню арг- 
камітэта МЖК.

Пералік магчымых паста- 
янных даручэнняў, якія вы- 
конваюцца па лініі МЖК з 
іх першапачатковай ацэн- 
кай у балах:

— старшыня аргкамітэта 
МЖК (50);

—  член аргкамітэта (40);
— іншыя пастаянныя дару- 

чэнні (15).
(Заканчэнне на 2-й стар.).
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(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й ст ар.).

Ацэнкі разавых і часовых 
работ, якія выконваюцца 
па лініі МЖК, дыферэнцы- 
руюцца ў залежнасці ад уз- 
роўню, на якім выдана да- 
ручэнне. Ацэнка даецца толь- 
кі дзейнасці, якая не звяза- 
на з выкананнем пастаянна 
ўскладзеных функцый.

Першапачатковыя ацэн- 
кі разавых і часовых даручэн- 
няў, улік якіх магчымы на 
аснове фармалізаванай ацэн- 
кі, выражанай у гадзінах ці 
аб’ёмах:

—  выкананне машынапіс- 
ных работ (за 1 стар.) —  
0,2;

—  размнажэнне матэрыя- 
лаў (за 20 стар.) —  0,2;

— выкананне функцый 
кур'ера (за гадзіну работы) 
—  0,5;

—  выкананне функцый 
дзяжурнага-інфарматара і 
іншыя, якія да іх прыраў- 
ноўваюцца (за гадзіну ра
боты) —  0,2.

Часовыя і разавыя дару- 
чэнні, атрыманне фармалі- 
заванай ацэнкі якіх склада- 
на, згрупаваны і арыенціро- 
вачна ацэнены:

I. (3 — 10 балаў):
—  збор статыстычнай ін- 

фармацыі;
— мэтанакіраваны збор 

інфармацыі, звязаны з пра- 
глядам пераліку крыніц;

— мастацка - афармлеЙ-. 
чая работа;

—  напісанне і афармлен- 
не пісьмаў, запытаў, хадай- 
ніцтваў;

—  правядзенне агітацый- 
най работы па лініі МЖК.

I I. (7— 1 5 балаў):
— надрукаванне артыку- 

лаў, якія папулярызуюць рух 
па стварэнню МЖК;

—  аналіз інфармацыі з 
атрыманнем канкрэтных вы- 
нікаў і вывадаў;

—  пра&ядзенне праект- 
на-інструктарскіх распрацо- 
вак па лініі МЖК;

— падрыхтоўка і афарм- 
ленне дакументаў * па лініі 
МЖК у дырэктыўныя орга
ны;

—  напісанне матэрыялаў,
якія датычаць тэарэтычных 
асноў функцыяніравання 
МЖК; •

—  дзейнасць, звязаная з 
правядзеннем і атрыманнем 
кансульТацый па вызначана- 
му колу пытанняў з навед- 
ваннем вышэйстаячых арга- 
нізацый.

Канкрэтная ацэнка за вы
кананне разавага даручэння 
выстаўляецца па рашэнню 
аргкамітэта МЖК, залежыць 
ад узроўню, на якім яно ат- 
рымана, і можа быць дыфе- 
рэнцыравана:

— даручэнне аргкамітэ- 
та МЖК прадпрыемства- 
дольшчыка (каэфіцыент 1,0);

—  даручэнне гарадскога 
штаба МЖК (1,2).

Ацэнка ўсіх відаў работы, 
выконваемай па лініі МЖК, 
акрамя суботнікаў, право- 
дзіцца з улікам каэфіцыента 
якасці выканаўчай дзейнасці 
(ад 0,5 да 1,5).

Пры назначэнні каэфіцыен- 
та якасці, адрознага ад 1,0, 
патрабуецца абавязковае аб- 
грунтаванне прымаемага ра- 
шэння.

Удзельная вага балаў за 
часовыя і разавыя даручэн- 
н і не павінна перавышаць 
25 працэнтаў ад агульнай 
колькасці балаў па лініі МЖК.В Ы ТВО РЧАЯ Д З Е Й Н А С Ц Ь

Вытворчая дзейнасць  
ацэньваецца на агульным схо- 
дзе працоўнага калектыву 
(у 60 балаў), Якасць выка- 
нання службовых абавязкаў 
улічваецца каэфіцыентам  
якасці: КЯ =0,5 >1,5. Кры- 
тэрыямі выстаўлення каэфі- 
цыента якасці з'яўляюцца:

— аб'ём і якасць выканан- 
ня вытворчага задания;

— уклад у творчую, ра- 
цыяналізатарскую, вынаход-

ніцкую, навуковую і вучэб- 
на-педагагічную дзейнасць;

-г- ступень вытворчай ад- 
казнасці ў залежнасці ад фу- 
нкцыянальнага ўзроўню і па- 
садавых абавязкаў з улі- 
кам іх змен у ходзе спабор- 
ніц.тва;

—  працоўныя дасягнен- 
ні, адзначаныя ў загадах ад- 
міністрацыі вытворчасці, вы
шэйстаячых арганізацый, ура-

у газетах, часопісах (за адзін):
—  у рэспубліканскай, са- 

юзнай прэсе (10— 20);
—  «Беларускім універсі- 

тэце» (10);
—  факультэцкай, НДІ (6);
— кафедральнай, лабара- 

торнай (3).
5. Маральныя заахвоч- 

ванні (за кожнае):
.— на ўзроўні універсітэ- 

та (30);
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давыя ўзнагароды;
— назапашаны вопыт і 

патэнцыял;
—  павышэнне кваліфіка- 

цыі;
—  вытворчая актыўнасць, 

ініцыятыўнасць і г. д.
Пры выстаўленні

КЯ =  1,0>1,5 патрабуецца
абавязковае абгрунтаванне 
прымаемага рашэння.

ГРАМАДСКАЯД З Е Й Н А С Ц Ь
Грамадская дзейнасць  

ацэньваецца ў залежнасці ад 
аб’ёму, характару і якасці- 
выканання работы.

1. Пастаянныя даручэнні:
— у маштабе БДУ, горада 

(40);
—  у маштабе факультэта,

НДІ (30);
—  у маштабе кафедры, 

лабараторыі (15).
2. Разавыя даручэнні (афа- 

рмленне стэнда, нагляднай 
агітацыі, падпіска на газе
ты, удзел у арганізацыі ве- 
чароў, сустрэч, спартыўна- 
масавых мерапрыемстваў і 
Г. Д. (4).

3. Удзел у мастацкай са- 
мадзейнасці (за адно вы
ступление):

—  універсітэта (6);
—  факультэта, НДІ (2).

’ 4. Удзел у спартыўна-ма-
савай рабоце (за адно вы
ступление ў саставе збор- 
най у афіцыйных спаборніцт- 
вах):

— універсітэта (6);
— факультэта, НДІ (2);
— ' кафедры, лабараторыі

0 ) .  . .5. Публікацыі артыкулаў

—  на ўзроўні факультэта, 
НДІ (20).

Работа па пунктах 1 і 2 
ацэньваецца з каэфіцыентам 
якасці: КЯ=0,8->1,2.СІС.ТЭМ А Ш ТРАФ Н Ы Х БАЛАЎ •»

1. За неадпрацоўку ўста- 
ноўленай у справаздачным 
перыядзе мінімальнай коль- 
касці гадзін на суботніках без 
уважлівай прычыны канды- 
дату выстаўляецца нулявая 
ацэнка за ўвесь этап.

2. За невыкананне пер- 
санальных даручэнняў арг- 
камітэта МЖК без уважлі- 
вай прычыны кандыдат ка- 
раецца штрафам у памеры 
да 100 працэнтаў бала за 
этап, налічанага за дзей
насць па лініі МЖК.

3. За наўмыснае скажэн- 
не інфармацыі, што змяні- 
ла выніковы бал, парушаль- 
нік караецца штрафам у 
памеры 50— 100 працэнтаў 
бала за этап, атрыманага па 
кожнаму напрамку, магчы- 
ма І выключэнне з сацспа- 
борн'щтва па рашэнню агуль- 
нага сходу.

4. За парушэнне працоў- 
най, грамадскай і выканаў- 
чай дысцыпліны (парушэнне 
правілаў тэхнікі бяспекі, спа- 
зненне, прагул і г. д.), а 
таксама пры накладанні дыс- 
цыплінарнага спагнання па 
прадпрыемству парушаль- 
нік па рашэнню аргкамітэ- 
та МЖК караецца штрафам 
ў памеры да 100 працэнтаў 
бала за этап, налічанага па 
вытворчай дзейнасці. АРГК АМ ІТЭТ МЖ К БДУ.

СЁННЯ, напэўна, цяжка 
знайсці сферу дзейнасці ча-> 
лавека, якую б не закрану- 
ла перабудова. Не застала- 
ся ў баку ад гэтых важных 
змен і вышэйшая школа. 
Яна ўступіла ў новы этап 
свайго развіцця —  этап пе- 
рабудовы вышэйшай адука- 
цыі.

Мэта перабудовы — павышэн
не якасці падрыхтоўкі спецыя- 
лістаў і камуністычнага выха- 
вання моладзі. I вырашыць тэ
ту задачу без умацавання дыс
цыплшы ва ўсіх сферах жыцця 
і дзейнасці немагчыма. Трэба 
адзначыць, што ў БДУ імя У. I. 
Леніна многае робіцца ў даным 
напрамку. Нядаўна адбылося 
насяджэнне рэктарата. У цэнтры 

| ўвагі яго — стан працоўнай 
выканаўчай дысцыпліны ў 

I структурных падраздзяленнях 
універсітэта. Напярэдадні мне. 
нк старшыні вытворча-масавай 
камісіі прафсаюзнага камітэта 

і супрацоўнікаў, давялося зай- 
мацца гэтымі пытаннямі. Зыхо- 
дзячы з вынікаў праверак, з раз- 

I моў з кіруючымі работнікамі 
БДУ, можна з упэўненасцю 

] сказаны у бягучым годзе пра- 
", цоўная і выканаўчая дысцыплі- 

ў нас павысілася, работ
! нікі сталі больш ад казна ад- 

носіцца да выканання сваіх 
абавязкаў. Тым не менш шмат- 

j лікія факты сведчаць і аб нега- 
тыўных баках. Есць яшчэ, на 
наш сорам, і парушэнні праві- 
лаў унутранага распарадку, 
і выпадкі дрэннага выканання 

; некаторымі работнікамі сваіх 
I функцыянальных абавязкаў.

Каб не быць галаслоўным, 
прывяду прыклады. У гэтым 
годзе прагулы дапусцілі былы 
камендант галоўнага корпуса 
Т. А. Зайцава і дацэнт А. !. 

і Заўялаў, спазняліся на работу 
шафёр М. А. Кулініч, май

; стар вучэбных майстэрань 
Ю. I. Васількоў. За дзесяць 

! месяцаў бягучага года за дыс- 
I цыплінарныя праступкі былі 
прыцягнуты да адказнасці 
22 работнікі універсітэта. 

Здавалася б, гэта зусім ня- 
; многа для амаль шасцітысяч- 
) нага калектыву. Але ці можна 
] сцвярджаць. што іншых пару-
• шэнняў не было? Перакананы:
I не. I для гэтага ёсць падставы.

Напрыклад, у дзень праверкі 
былі сарваны практычныя за

; няткі па тэрмадынаміцы ў 3-й 
! трупе IV курса факультэта ра
; дыёфізікі і электронікі (паві- 
I нен быў весці іх дацэнт М. В.

Бортнік). А старшы інжынер ка- 
! федры кібернетыкі гэтага ж фа- 

культэта 1. Я- Калянькоў і лаба- 
рант кафедры эканамічнай геа- 

. графіі замежных краін геафака 
j М. Б. Жукава вырашылі скара- 
і ціць свой рабочы дзень’ амаль на 
I а дну гадзіну.

Гэтыя і іншыя факты пару- 
шэння працоўнай дысцыплі- 
ны сведчаць аб тым, што на 
некаторых факультэтах, ка- 

, федрах, у падраздзяленнях 
! не створана атмасфера не
. цярпімасці да парушальнікаў, 
нізкая яшчэ роля грамад- 

: скасці ва ўмацаванні дысцып-
• ліны, д|ээнна працуюць гру- 
1 пы народнага кантролю.

Трэба адзначыць, што там, 
і дзе пытанні дысцыпліны па- 
I стаянна знаходзяцца ў полі 
зроку кіраўніцтва і грамад- 
скіх арганізацый, і справы 

і ідуць добра. Прыкладам мо
жа служыць механіка-матэ- 
матычны факультэт. Тут дэ- 
канат, партыйнае і праф- 

; саюзнае бюро працуюць у 
цесным кантакце, каарды- 
нуюць свае намаганні. Вялі- 
кую ўвагу ўдзяляюць аналізу 
работы кафедраў. Дзейнасць 
савета факультэта і грамад- 
скіх арганізацый плануецца 
так, што ні адна катэгорыя 
работнікаў не застаецца па-за 
кантролем. Сумесна с ГНК 
праводзяцца праверкі стану 
працоўнай дысцыпліны, а іх 
рэзультаты ўлічваюцца пры 
атэстацыі лабарантаў.

Безумоўна, такая мэтанакі- 
раваная работа прыносіць 
плён: на факультэце няма 
грубых парушэнняў правілаў 
унутранага распарадку, павы- 
сілася вучэбная дысцыпліна, 
знізілася колькасць прогіус- 
каў заняткаў. Адсутнасць на 
лекцыі 15— 20 працэнтаў 
студэнтаў тут разглядаецца 
як здарэнне, На што амаль 

Чне звяртаюць увагі на іншых 
і факультэтах. Звыкліся з паў-

пустымі аўдыторыямі ў час 
заняткаў, мабыць, і на ге- 
аграфічным факультэце. У 
дзень праверкі (18 лістапада) 
на лекцыі дацэнта У. М. Пе
тухова на IV курсе з 98 сту- 
дэнтаў прысутнічалі толькі 22.

Гаворачы пра дысцыпліну, 
нельга не ўпамянуць і аб права- 
парушэннях. А прычын для не- 
пакою дастаткова. У гэтым го
дзе універсітэт атрымаў 43 па- 
ведамленні аб правапарушэн- 
нях. 24 з іх зроблены выклад- 
чыкамі, 19 — студэнтамі, пры- 
чым 11 — замежнымі. 3 43 зат- 
рыманых 12 пабылі ў медвыц- 
вярэзніку. Характэрна, што наи
большая коЛькасць правапару- 
шальнікаў сярод работнікаў 
А Г Ч . Гэта яны, як запісана ў 
пратаколах міліцыі. «паруша- 
юць заканадаўства аб барацьбе 
з- п’янствам і алкагалізмам». 
У спісках аматараў «зялёнага 
змія» — навуковы супрацоў-

рады. Т|аму карэспандэнцыю 
яны атрымліваюць са значным 
спазненнем, што, безумоўна, 
затрымлівае выкананне. Вось 
вам яркі прыклад. У канцы каст- 
рычніка адбыўся семінар-вучоба 
справаводаў усіх падраздзялен- 
няў універсітэта. I сюды такса
ма не «дайшлі» прадстаўнікі 
вышэйназваных факультэтаў.

Асобна трэба спыніцца на 
выканаўчай дысцыпліне тых, 
хто адказны за падрыхтоўку 
дакументацыі на налічэнне сты- 
пендыі. Многія з вас, упэўне- 
ны, былі студэнтамі і дзень сты- 
пендыі чакалі як самае вялікае 
свята. Перад гэтым амаль заў- 
сёды чамусьці канчаліся грошы, 
нават павячэраць напярэдадні 
не было за што. Адна надзея — 
на стыпендыю. I тут... паведам- 
ленне, што яна будзе заўтра, 
а магчыма і паслязаўтра. Такія 
сюрпрызы могуць паднесці ад- 
казныя за тэту справу на фа
культэце радыёфізікі і электро- 
нікі. філалагічным.

залежыць
ад нас

ят

нік факультэта радыёфізікі і 
электронікі С . Я- Урбановіч, 
вадзіцель А. П. Графаў, вык- 
ладчык кафедры фізічнага вы- 
хавання і спорту В. В. Нікі- 
цін і іншыя.

Агульнавядома. што факты 
антыграмадскіх паводзін раз- 
глядаюцца ў калектывах, пры- 
маюцца меры ўздзеяння. Але 
часта, напрыклад. на філфаку, 
у АГЧ тэрміны рэагавання на 
паведамленні (10 дзён) зацяг- 
ваюцца. Не выносіцца своеча- 
сова і пакаранне.

Аднак вернемся да . ўнут- 
раных праблем. A іх дастат
кова. Адна з іх — увядзен- 
не гібкага графіка работы. У 
ім асабліва маюць патрэбу 
(і гэта можна зрабіць без 
асаблівых цяжкасцей) суп- 
рацоўнікі ВЦ І вучзбна-да- 
паможны персанал. Лічу, што 
адміністрацыі варта падумаць 
над гэтым пытаннем. Выка- 
рыстанне гібкага графіка да- 
паможа ў барацьбе з прагу- 
ламі і са спазненнямі на ра
боту. А самае галоўнае —  ён 
зручны самім работнікам, 
дазваляе ім больш рацыя- 
нальна выкарыстоўваць аса- 
бісты час і, што вельмі важ
на, рабочы, якім неабходна 
карыстацца больш эфектыў- 
на. Дарэчы, вялікую дапамо- 
гу ў гэтым павінны аказаць 
атэстацыя і рацыяналізацыя 
рабочых месц, дакладнае 
выкананне функцыяналь
ных абавязкаў. Аднак у не
каторых п ад р азд зял ен 
нях пералік функцыянальных 
абавязкаў састаўлены фар- 
мальна (аддзел ТСН), а дзе 
і наогул адсутнічае.

Ва ўсіх падраздзяленнях 
вядуцца кнігі прыходу і 
ўходу супрацоўнікаў з ра
боты. Але, здараецца, рас- 
пісваюцца ў іх раз у тры- 
чатыры дні. Часта аб месца- 
знаходжанні чалавека паве- 
дамляюць вось такія аб’явы: 
«Пайшла ў цтол заказаў». 
Да дам: там можна сустрэць 
многіх супрацоўнікаў іменна 
ў рабочы час. I тут дарэчы 
пытанне: «Магчыма, праф- 
кому супрацоўнікаў патрэбна 
перагледзець графік работы 
стала?» На маю думку, ён не 
задавальняе многіх.

А зараз аб выканаўчай дыс- 
цыпліне. Тут таксама тузін 
складанасцей. Перш чым што- 
небудзь выканаць, патрэбна ат- 
рымаць адпаведнае ўказанне. 
Вось дзе і пачынаюцца гэтыя 
самый складанасці. Справа ў 
тым. што мнбгія супрацоўнікі 
філфака, факультэта радыёфі- 
зікі і электронікі паяўляюцца 
ў канцылярыі, як кажуць, гады ў

Меў месца сур’ёзны недахоп 
і ў рабоце стыпендыяльнай ка- 
місіі гістарычнага факультэта. 
Студэнту В. Сырамятнікаву. 
які ў час сесіі атрымаў двой
ку, была назначана стыпендыя. 
Прычына гэтага — у няведанні 
членамі стыпендыяльнай камі- 
сіі палажэння аб парадку наз- 
начэння і выплаты стыпендый, 
у якім агаворана, што студэн- 
там, якія выправілі нездаваль- 
няючую адзнаку нават у час эк- 
заменацыйнай сесіі, стыпен
дыя не назначаецца. Памыл- 
ка была своечасова выпраўле- 
на: па хадайніцтву калектыву 
трупы стыпендыю з В. Сырамят- 
нікава знялі.

I яшчэ адзін бок медаля. 
Не адкрыю нічога новага, ка- 
лі скажу, што ўсе рашэнні 
дырэктыўных органаў вышэй
стаячых інстанцый —  закон 
для службовых асоб і ўсіх 
супрацоўнікаў універсітэта, і 
яны павінны выконвацца свое
часова. Але гэтаг па інструк- 
цыі. А што на справе?

А на справе атрымліваецца 
так, што на пасяджэннях 
савета БДУ, рэктарата пры- 
маюцца канкрэтныя рашэн- 
ні, запісваюцца • ў пратакол.
I пра іх забываюць. Паверце 
на слова: такога хапае. Гэ
та сведчыць аб тым, што ў 
нас недастаткова наладжаны 
і кантроль за выкананнем 
прынятых рашэнняў і паста- 
ноў.

Аб стане выканаўчай дысцып
лшы ў " падраздзяленнях можна 
меркаваць і па рабоце з пісь- 
мамі ізаявамі грамадзян. А яна 
не на вышэйшым узроўні. Га- 
лоўны недахоп тут — затрымка 
тэрмінаў іх разбору.

У артыкуле разгледжаны 
толькі некаторыя пытанні 
стану працоўнай і выканаў- 
чай дысцыпліны, прыведзе- 
ны асобныя факты выяўле- 
ных парушэнняў. Але і гэта
га дастаткова, каб пераканац- 
ца: з боку асобных кіраўні- 
коў служб і падраздзяленняў 
не ажыццяўляецца належны 
кантроль, мала ўвагі гэтым 
пытанням удзяляюць грамад- 
скія арганізацыі, нізкая эфек- 
тыўнасць работы труп народ
нага кантролю, пытанні дыс- 
цыпліны не знаходзяць пат- 
рэбнага асвятлення ў на- 
сценным друку. Нам усім 
патрэбна прыкласці шмат на- 
маганняў для навядзення па
радку ў пытаннях працоў- 
най і выканаўчай дысцып-
Л І Н Ы . У. ГА Б РЫ Н О В ІЧ ,старшыня вытворча- масавай камісіі црафкома супрацоўнікаў.
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Крьзтыкі зараз — мноства. Крытыкаваць стала нават модна. Усіх і ўсё. Таму вельмі важна, каб эмоцыі не пад- мянялі аб’ектыўнасці, а жаданню публічна пакрытыка- ваць папярэднічала імкненне ва ,ўсім разабрацца. I, вя- дома, недапушчальны тут спешка пры разборы і скара- спеласць вывадаў.

П А Д ЗЕІ. . .
ПЛДЗЕІ.. .
ПАДЗЕІ. . . 3 юбілеем

пачакаем,— з такой прапановай 
выйшаў на сцэну ў той вечар 
Р. А. Ярохін, старшыня студэнц- 
кага клуба універсітэта ў 1949 
годзе. Адбылася сапраўдная 
дыскусія. Адны былыя ўдзель- 
нікі тэатра выказваліся за тое, 
што іменна сёлета тэатру — 
40, некаторыя за тое, што да- 
кладную дату заснавання ўжо 
цяжка вызначыць. I ўсё-такі тыя, 
хто сабраўся на ўшаноўванне 
народнага тэатра-студыі БДУ 
(а адбывалася тэта падзея роў- 
на тыдзень назад), прыйшлі, 
нарэшце, да адзінага меркаван- 
ня: юбілей не прыдуманы, са- 
праўдны. Не апошнюю ролю ў 
гэтым складаным пытанні ады- 
гралі словы Любові Рыгораў- 
ны Зальцман — адной з пер- 
шых удзельніц калектыву, які 
нараджаўся некалькі дзесяці- 
годдзяў назад. Любоў Рыго- 
раўна, на жаль, не магла пры- 
сутнічаць на свяце. Вось ужо два 
гады яна цяжка хварэе, але ў 
думках была разам з тымі, хто 
прыйшоў на сустрэчу з тэатрам, 
на сустрэчу са сваім юнацтвам. 
А гасцей было шмат. Сярод 
іх — вядомыя ў рэспубліцы і за

яе межамі дзеячы мастацтва: 
рэжысёр «Беларусьфільма» 
I. М. Дабралюбаў, галоўны 
рэжысёр Беларускага радыё 
В Д. Анісенка, заслужаная ар- 
тыстка БССР, актрыса ТЮГа 
Р. Ф. Маленчанка і многія ін- 
шыя.

Першы тэатральны сезон быў 
адкрыты ў лютым 1949 года 
прэм ерай п'есы Горкага «Мя- 
шчане» у пастаноўцы Кузьмы 
Львовіча Рутштэйна, за якую 
стаў у тым жа годзе лаўрэатам 
рэспубліканскага агляду ма- 
стацкай самадзейнасці. Аднак 
гурток аднадумцаў быў створе
ны значна раней -— у 1947 годзе. 
3 той пары зведаў' тэатр узлё- 
ты — аншлагавыя спектаклі, 
любоў І папулярнасць сярод 
студэнтаў, зведаў і прызямлен- 
ні, напрыклад, зараз (мы ўжо 
пісалі аб крытычным стане спраў 
калектыву), калі тэатру пры- 
ходзіцца радавацца любому 
прытулку...

На вечары адбыўся капуснік, 
своеасаблівая хроніка жыцця 
калектыву за чатыры апошнія 
гады існавання, які падрыхтава- 
лі цяперашнія. дваццаць пяць

удзельнікаў студыі, У сваю лра- 
граму яны ўключылі ўрыўкі 
оз спектакляў па п'есах Сала- 
губа «Вяда ад ояшчотнага сэр- 
ца», Васільева «А світанкі тут 
ціхія...», Чэхава «Юбілёй», Вам- 
пілава «Разаітанне ў чэрвені».

На вечары са словамі вінша- 
ванвя выступіў рэктар БДУ 
акздэмік Л. I. Кісялеўскі. Тэат- 
ру-студыі былі ўручаны Ганаро- 
вая грамата ЦК ЛКСМБ, Грама
та Міжсаюзнага дома самадзей- 
най творчасці, а рзжысёру тэат- 
ра Барысу Пятровічу Втораву —  
адна з выаіэйшых узнагарод 
у самадзейнай творчасці —  
Ганаровы Знак ВЦСПС, загад- 
чыцы пастановачнай часткі 
Эме Данілаўне Анісенка — 
Ганаровая грамата Міністэрст- 
ва культуры БССР. Усе артысты 
народнага тэатра таксама былі 
адзначаны граматамі універ- 
сітэта, райкома і абкома 
ЛКСМБ.

A. ВІХРОВА.
НА ЗДЫМКАХ: сцэны са 

спектакляў. Выступае рэктар 
БДУ Л. I. Кісялеўскі.

Фота С. ПЛЫТКЕВІЧА.

Пра дрыгву, якой не было...
ЗДАЕЦЦА, іменна апош- 

няга неставала А. Дорскай. 
калі яна пісала артыкул 
«Атэстацыя па шпаргалцы» 
(«Беларускі універсітэт» за
5 лістапада 1987 года). I калі 
асобныя недакладнасці ў ар- 
тыкуле яшчэ можна растлу- 
мачыць аўтарскай няўваж- 
лівасцю, то прыпіску «дрыг- 
ва, адным словам», укладзе- 
ную ў вусны аднаму з кам- 
самольцаў як ацэнку дзейна- 
сці трупы за год, ніяк інакш 
не зразумееш, як імкненне 
журналісткі «зазастрыць 
сюжэт». А паколькі «эфект- 
ны» вывад не клеіўся з пачат- 
кам артыкула, дзе пераліч- 
валіся мерапрыемствы трупы 
за год, то А. Дорская, на- 
пэўна, жыццё трупы вырашы- 
ла спрасціць, заканчваючы 
двухсэнсоўна: «нават дзень 
імянінніка правялі». А чаму
6 ёй не прыгадаць, што, акра- 
мя дня імянінніка, мы аргані- 
завалі на кватэры аднаго са 
сваіх аднакурснікаў вечар па- 
эзіі, на які запрасілі паэта 
Адама Глобуса і дзе таксама 
чыталі свае любімыя вершы? 
Што трупа вырашыла дагля- 
даць магілу Я. Лучыны? Ці не 
таму, што гэтыя справы не 
«апраўдваліся» прысутнасцю 
куратара ці пропускам за- 
няткаў, як тлумачыла аўтар 
правядзенне некаторых ін- 
шых мерапрыемстваў?

Мне могуць запярэчыць: 
ды тэта ж словы не толькі 
А. Дорскай, а перш за ўсё 
самога камсорга трупы! .

Так, але ж нельга па ацэн- 
цы камсоргам двух мерапры- 
емстваў меркаваць аб жыцці 
трупы. Тэта па-першае. Па- 
другое, мне зразумела кЗтэ- 
гарычнасць вывадаў камсор
га трупы Святланы Біндэр. 
ёй было над чым задумацца, 
бо ніводнае мерапрыемства 
не адбылося пры наяўнасці 
ўсіх —  дваццаці васьмі —  
к а м с а м о л ь ц а ў  тр у п ы .

Ці можна лічыць удалым 
мерапрыемства, на якім з 28 
было 20 чалавек? Можна! 
Нават калі астатнія «адсут- 
нічалі па няўважлівых прычы- 
нах». Безумоўна, было б цу- 
доўна, калі б сабраліся ўсе, 
але як гэтага дамагчыся? 
А. Дорская раіць: чаму б не 
ўзяць студэнтам шэфства над 
якім-небудзь дзіцячым до
мам у Мінску?» Даруйце, але 
я не разумею, адкуль у аў- 
тара вера ў дзейснасць да
най новай справы, калі яна 
напярэдадні ўпэўнілася ў бяз- 
дзейснасці мінулагодніх? Уз- 
hi  кае падазрэнне, што 
А. Дорская сама не бачыць 
шляху, якім можна згурта- 
ваць трупу ў адно цэлае.

А імкнуцца да таго, каб 
трупа жыла па прынцыпу 
адзін за ўсіх і ўсе за аднаго, 
вядома ж, неабходна. Толькі

як? На маю думку, трэба 
шукаць не толькі цікавыя 
справы, а і тыя, якія зблі- 
жаюць людзей, патрабуюць 
шчырасці і адкрытасці ў ад- 
носінах адзін да аднаго.

Атэстацыя не атрымалася. 
Безумоўна, у гэтым доля ві- 
ны камсорга і бюро трупы. 
Але ёсць, па-мойму, і яшчэ 
адна немалаважная прычына. 
Цяжка сказаць, што і каго 
тут больш вінаваціць: нас, на- 
шы традыцыйныя погляды на 
правядзенне сходаў, ці ін- 
струкцыі, па якіх іх належыць 
праводзіць?

Скажам, навошта на атэ- 
стацыі групы гэтыя даклады 
з нязменным «у каго ёсць пы- 
танні да даклздчыка?», гэтыя 
ўставанні з маналогам-спо- 
веддзю пра адно і тое ж —■ 
«што зроблена для групы?» 
Гаварыць, безумоўна, трэ
ба. Але не ў выступлениях, 
а ў размове, спрэчках. Бо ў 
даным выпадку афіцыйнасць 
толькі перашкаджае шчыра- 
сці І даверу.

Мне заўсёды няёмка, калі 
на камсамольскіх сходах 
старшыня гаворыць: ёсць 
прапанова выбраць сакрата- 
рыят з (называецца коль- 
касць) чалавек. Галасуем. Ад- 
нагалосна. Якія будуць кан- 
дыдатуры? А пасля нехта 
ўстае з залы і прапаноўвае 
ўжо раней назначаных сак- 
ратаром людзей. Тэты «нех
та» можа і прозвішчы сваіх 
кандыдатаў упершыню па- 
чуў за хвіліну да сходу.

Дарэчы, ужо ад самой ідэі 
правядзення атэстацыі, мне 
здаецца, крыху павявае фар- 
малізмам. Па-першае, на ёй 
толькі паўтараецца ўсё тое, 
што гаварылася на працягу 
года на камсамольскіх схо
дах. Па-другое, каму патрэб- 
ны тыя адзнакі, якія выстаўля- 
юцца кожнаму члену групы? 
Ды нікому, у тым ліку і та
му, хто іх атрымлівае.

Але вернемся да эртыку- 
ла «Атэстацыя па шпаргал
цы».

«Ці зразумеюць камса- 
мольцы, што жыццё па шпар
галцы немагчыма, a іх атэ- 
стацыя была толькі дрэнным 
спектаклем?» —  рытарычна 
запыталася ў перадапошнім 
сказе свайго матэрылу 
А. Дорская. Што ж, згодзен 
з такой ацэнкай. А ці згодна 
сама аўтар, што яе артыкул —  
гэта ні больш ні менш як 
дрэннае пісьмовае зыкладан- 
не сходу?

Яно, можа, і не варта было 
б так вось апраўдвацца, 
але надта ж няёмка адчу- 
ваць сябе ў балотнай дрыгве!Па даручэнню I групы И1 курса філалагічнага факультэта Алесь БАДАК-

А Д  РЭДАКЦ Ы 1. Як І звычайна, адказ на крьпычную карэспандэнцьпо мы чакалі ад вышэйстаячай арганіза- цыі. У даным выпадку — ад камітэта камсамола філала- гічнага факультэта. Таму калі на рэдакцыйным стиле пая- віўся адказ крытыкуемай у артыкуле А. Доргь :й групы за подпісам А. Бадака, мы заспрачаліся Л ал наго боку, рэдакцыя не можа не аказваць даверу свайму аўтару (А. Дорскай) у аб’ектыўнасці і беспрыстрасным пады- ходзе. 3 другога боку, нам зразумела жаданне групы рэабілітаваць сябе. Але самым галоўным лічым, што ў трупе пасля атэстацыі адбудуцца пэўныя зрухі, сведчанне та- му — зацікаўленасць і неабыякавасць да ацэнкі, дадзе- най нашым пазаштатным карэспандэнтам. Трэба дадаць, што, каб вырашыць спрэчку паміж карэспандэнтам і групай, неабходны час. А калі час міне, мы абавязуемся расказаць чытачам на старонках «Беларускага універсітэта» зноў пра I трупу III курса беларускага аддзялення філалагічнага факультэта, пра перамены, якія адбыліся за пэўны тэр- мін у трупе, пра новае, што з’явілася ў яе жыцці з моманту публікацыі артыкула А. Дорскай «Атэстацыя па шпаргалцы».



ТУРЫСЦКІМІ СЦЕЖКАМІ^А ў  думках
новыя падарожжы

ГРУПА выпускнікоў хіміч- 
нага факультэта нашага уні- 
версітэта ажыццявіла спар- 
тыўнае падарожжа пятай 
(вышэйшай) катэгорыі скла- 
данасці ў раёне хрыбта Цэн- 
тральны Саян. Падарожжа 
было арганізавана спартыў- 
ным клубам Акадэміі навук 
БССР і рэспубліканскім са- 
ветам па турызму і заяў- 
лена для ўдзелу ў чэмпія- 
наце СССР па турызму 1987 
года.

Трупа складалася з вась- 
мі чал-авек. Тэта навуковыя 
супрацоўнікі і інжынерна- 
тэхнічныя работнікі інстыту- 
таў біяарганічнай хіміі, фі- 
зікаарганічнай хіміі, геахіміі 
і геафізікі, Інстытута элект- 
ронікі АН БССР, ВА вылі- 
чальнай тэхнікі і БДУ імя 
У. I. Леніна. У састаў тру
пы ўваходзіла шэсць канды- 
датаў у майстры спорту 
СССР. Характэрна, што ва 
ўсіх удзельнікаў гэтага па- 
ходу захапленне турызмам 
пачалося больш за 10 гадоў 
назад у секцыі турызму хі- 
мічнага факультэта універсі- 
тэта. Круглы год —  трэні- 
роўкі, а ў адпускны перыяд 
яны ўдасканальвалі сваё спар- 
тыўнае майстэрства ў па- 
дарожжах усё больш высо- 
кіх катэгорый складанасці ў 
раёнах Карпат, Усходняга і 
Заходняга Каўказа, Хібін,

Цянь-Шаня, Фанскіх гор, 
Горнага Алтая, Шапшаль- 
скага хрыбт'а і Паміра.

Кіраўніком паходу быў 
навуковы супрацоўнік Інс- 
тытута біяарганічнай хіміі 
АН БССР Андрэй Пап. Ад 
нашага універсітэта ў ім 
удзельнічалі супрацоўнікі 
НДІ ФХП Сяргей Леўчык і 
аўтар гэтых радкоў. Спар- 
тыўная праграма падарож
жа —  праходжанне маршру
ту працягласцю каля 300 
кіламетраў у практычна 
ненаселеным раёне Цэнт- 
ральнага Саяна з пераадо- 
леннем каля 10 перавалаў 
розных катэгорый цяжкас- 
ці, чатыры з якіх былі прой- 
дзены ўпершыню. Трупа 
ажыццявіла чатыры ўзы- 
ходжанні на асноўныя вяршы- 
ні раёна: пікі Грандыёзны, 
Завоблачны, .Паднябесны і 
Трыангулятараў. Прынцыпо- 
ва важна, што ўпершыню ў 
рамках аднаго спартыўнага 
падарожжа ставілася задача 
праходжання двух галоў- 
ных горных масіваў раёна, у 
адзін з якіх уваходзяць пікі 
Завоблачны, Паднябесны і 
Трыангулятараў, у другі —  пік 
Г рандыёзны.

Акрамя спартыўнай пра- 
грамы трупа выконвала на- 
вуковую і грамадска-карыс- 
ную работу па заданиях Ге- 
аграфічнага таварыства БССР,

геафака БДУ імя У. !. Лені- 
на, кантрольна-выратаваль- 
най службы (г. Ніжнеудзінск) 
Іркуцкага абласнога саве- 
та па турызму, Беларускага 
тэлебачання.

Але; на жаль, цалкам рэа- 
лізаваць задуманае пераш- 
кодзіла надвор’е. Практыч
на за 20 дзён падарожжа яс- 
нае сонечнае надвор’е толькі 
эпізадычна дазваляла нам 
расслабіцца, затое дождж, 
як мы жартавалі потым, пату- 
рбаваў нас адзін раз і надоў- 
га: пачаўшыся ў першы дзень, 
ён, з невялікімі перапынка- 
мі, працягваўся да апошня- 
га. А два дні перад пра- 
ходжаннем вярхоўяў ракі 
Таёжны Казыр нас суправа- 
джала мяцеліца. Вымушаны 
прыпынак дазволіў удзель- 
нікам, іранізуючы над са
бой, у далёка не камфортных 
умовах правесці плённую ды- 
скусію пра тое, што тэта за 
«з’ява» турызм: лепшы ад- 
пачынак ці...

Асабліва запомніліся шмат- 
лікія сустрэчы з людзьмі: 
пастухамі і геолагамі. Па- 
знаёміліся таксама з супра- 
цоўнікамі пошукава-геала- 
гічнай партыі Маскоўскага 
дзяржаўнага універсітэта.

Незаўважна праляцелі два- 
ццаць дзён нашага падарож
жа. Маршрут закончыўся ў 
пасёлку Верхняя Гутара, які 
звязаны са «знешнім светам» 
паветранай трасай. Мы ляце- 
лі дамоў, несучы з сабой 
памяць аб гэтым суровым 
краі, яго амаль некранутай 
прыродзе, гіганцкай тайзе 
і беласнежных «шапках» гор. 
А ў думках... У думках кож
нага нараджаліся планы бу- 
дучых падарожжаў.М. Ф РЭН К ЕЛ Ь , старшы навуковы супрацоўнік НД1 Ф ХП.

КАЛ I ВЫ ВЫ РА Ш Ы Л Iнаведаць -магазін «Мета- дычная кніга», звярніце ўвагу на наступныя вы- данні. Ефремова Н., Гай- чук А. Немецкий язык. Повторительный курс. У кнізе змешчаны фанетыч- ны. граматычны, лексіч- ны і тэкставы матэрыял, які дазваляе паўтарыць праграму сярэдняй школы, замацаваць навыкі чытання, вуснай мовы, пісьма і перакладу для, паспяховага авалодання праграмай курса В НУ. Дапаможнік складаецца з кароткага ўводна-фа- нетычнага і асноўнага кур- саў, а таксама граматыч- нага даведніка.У кнізе «Техника быстрого чтения» аўтары А. Андрэеў і Л . Храноў ра- яць, як навучыцца хутка чытаць тэхнічныя і наву- кова-папулярныя тексты * захоўваючы пры гэтым высокую якасць засваення прачытанага, знаёмяць з эксперыментальна праве- ранымі метадамі развіцця зрокавага апарату, трэ- ніроўкі ўвагі і памяці.Т. Р А Д З ІК А .___________
Ф ІІК У Л Ы П Н Р А і \

П Р Е Ш Ы Н С Т В О  БДУсярод вучэбных груп па валейболу вызначыла пе- раможцаў. Сярод мужчын першае, другое і трэцяе месцы адпаведна занялі юрфак, гістфак, мехмат.У жанчын мацнейшай ака- залася каманда механіка- матэматычнага факультэта, другімі і трэцімі былі зборныя гістфака і філ- фака.Ж . К Р У ГЛ ІК А В А .
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Хто сказаў, што для сту- дэнтаў, якія жывуць у інтэр- наце № 2, ён з ’яўляецца дру- гім домам? Станоўча на тэта пытанне, напэўна, можа адказаць толькі камендант Т. М. Ланюк.«НЕ В Ы С Е Л Ю  I НЕ ЗА С Я Л Ю »
НЕЗАДОЎТА да заканчэн- 

ня летняй сесіі ў вачах сту- 
дэнтаў паяўляецца самотнае 
выражэнне: трэба адпраца- 
ваць шэсць гадзін на доб- 
раўпарадкаванні інтэрната. 
Калі ты не паспеў гэта зра- 
біць зімой або ў час сесіі, 
цябе чакае вельмі «добра- 
зычлівая» размова з ка- 
менданіам...

К.: «Няма работы і не бу- 
дзе, і не стой тут, ды наогул 
ідзі адсюль».

С.: «У будатрад мне трэба, 
а без адпрацоўкі вы не вы- 
сяляеце».

К.: «Не выселю і не зася- 
лю».

Камендант здзекліва пас- 
міхаецца. Студэнт адчувае ся- 
бе, як бедны сваяк.

С.: «А што ж мне рабіць?».
I тут на студэнта абруш- 

ваецца лавіна каменданцка- 
га красамоўства. Разабраць 
можна толькі: «Дзе ты раней 
быў, галубок? Мне няма да 
ўсіх вас ніякай справы!».

I ўсё ж самым цярплівым 
і маўклівым камендант па-
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блажліва выдзяляе участак 
работы, але, не жадаючы зда- 
ваць свае пазіцыі, у паперы 
запісвае толькі дзве гадзіны 
адпрацоўкі.

Пасля летніх канікулаў 
загарэлы і вясёлы студэнт 
зноў паяўляецца перад вачы- 
ма ўсемагутнага каменданта. 
Першае, што ён чуе: «Як 
вы мне ўсе надакучылі!». Але 
потым міласцівае: «Ну, што ў 
цябе?» — «Ды вось засяляц- 
ца прыйшоў»,—  у словах сту
дэнта чуецца непаразумен- 
не: чаму ён павінен па не- 
калькі разоў на год засяляцца

і вьісяляцца. I навошта яму 
на месяц летніх канікулаў 
расцягваць свае рэчы па сяб- 
рах і знаёмых?

—  Ах, у цябе толькі дзве 
гадзіны адпрацаваны?!

Пры гэтых словах студэнт 
хістаецца, як пры марскім 
шторме ў 10 балаў. Чуецца 
катэгарычнае: «Не засялю! 
Прыходзь праз месяц, калі 
ўсе прыедуць з «бульбы». 
Н а п э ў н а ,  п а я в і ц ц а  і 
работа». I зноў студэнт ад
чувае, што ён чагосьці не ра
зумев: «Якая работа? Хіба 
толькі брудную вопратку та-

варышаў пасля «бульбы» 
мыць?

—  А дзе ж мне на месяц 
прытуліцца?

У адказ знаёмая рэпліка: 
«Дзе хочаш...»Д Э Т Э К Т Ы Ў  3 Д В У Х  

АКТАЎАКТ I.
ЗВЫЧАЙНЫ суботні вечар. 

Сімпатычныя студэнткі мір- 
на вялі размову за шклянкай 
гарбаты. Яны і не падазрава- 
лі, што ў хуткім часе ста- 
нуць сведкамі драматычнай 
падзеі. Раздаецца грук у 
дзверы. На парозе — мала- 
ды чалавек, трывожны бляск 
у вачах выдав яго ўзруша- 
насць.

—  Ратуйце, бяжыце, ня- 
сіце!!!

— Karo? Што? —  перапа- 
лохаліся дзяўчаты.

— Сяброўку вашу...
Мноства версій за хвілі-

ну прамільгнула ў галовах. 
Што магло здарыцца? Мо На- 
дзю, якая пайшла на спаткан- 
не, захапілі ў якасці залож- 
ніцы бандыты? Ці Наташу ў 
бібліятэцы прыціснула кніга- 
мі?

—  Ды Люда Казлова про
пуск забыла, на вахце яе 
затрымалі.

Вахцёрша усім сваім гроз
ным і ганарлівым выглядам 
давала зразумець затрыма- 
най і збянтэжанай Людзе, што

так проста яна ў свой пакой 
не трапіць. Час ад часу Люда, 
каб аднавіць у памяці вах- 
цёра свой воблік, паўтарала: 
«Ды я тут чацвёрты год жыву. 
Вы ж мяне памятаеце...» —  
«Мо памятаю, а мо і не...» —  
у тэты момант спакой жан- 
ч ын ы можна было параў- 
наць толькі са спакоем гра- 
нітнай статуі. Убачыўшы свой 
пропуск, Люда выгукнула пе- 
раможны вокліч і з крыкам: 
«Няхай жыве справядлі- 
васць!» хуценька ўскочыла ў 
ліфт, напалохаўшы пры гэтым 
двух замежнікаў. А замару- 
дзіўшыя дзяўчаты сталі 
сведкамі яшчэ адной, не 
менш дэтэктыўнай падзеі.

АКТ II.
НЕХТА ў чорным капялю- 

шы і скураным паліто ўвай- 
шоў у вестыбюль інтэрната. 
Адчувалася высокая тэхніка 
канспірацыі. Пранізлівы по- 
зірк вахцёра ўперыўся ў ды- 
пламат незнаёмца: «Ці не 
бомба там?». I хоць мужчы- 
на спрабаваў тлумачыць, што 
ён ніякі не дыверсант, а род- 
ны брат аднаго са студэнтаў- 
фізікаў і ў дыпламаце не 
выбуховыя рэчы, а толькі 
каўбаса ды малінавае варэн- 
не, вахцёр і вухам не вяла. 
Нарэшце, прамовіла:

—  Ваш пашпарт.—  Але, зі- 
рнуўшы на гадзіннік, скрозь 
зубы дадала: —  Не, паш
парт свой бярыце назад. Ужо 
10 гадзін вечара.—  I, на

здзіўленне незнаемца, з го- 
нарам адказала: «У нас пра- 
пускная сістэма. Да брата 
прыходзьце заўтра не паз- 
ней 21-й гадзіны. Ах, у вас 
сёння цягнік? Дык што я ма
гу зрабіць?..»Ж Ы Ц Ц Е -Б Ы Ц Ц Ё

! Ў СТУДЭНТАЎ бывав 
вольны час. Зразумела, што 
хочацца правесці яго з ка- 
рысцю. Для гэтага і існуюць 
ленінскія пакоі. Але яны ча- 
мусьці на замку (працуе толь- 
кі адзін, на 9-м паверсе). За 
сямю пячацямі знаходзяцца
і каляровы тэлевізар, і мяк- 
кія крэслы, і падшыўкі газет.

Неяк на лекцыі студэнтаў 
факультэта журналістыкі вы- 
кладчык запытаў: «А ці па- 
дабаецца вам глядзець шмат- 
серыйныя тэлевізійныя філь- 
мы?» Студэнты маўкліва пе- 
раглянуліся: было сорам-
на прызнацца, што і праграму 
«Час» у іх не заўсёды ёсць 
магчымасць паглядзець. А са 
словам «дыскатэка» у сту- 
дэнтаў інтэрната № 2 наогул 
звязаны нездаровыя асацыя- 
цыі. Пра яе тут толькі мараць. 
Неяк яна праводзілася ў па- 
коі на першым паверсе, але 
па невядомых прычынах хут
ка была забаронена... Так і 
жывём. А. Ч А П Л Я ,Н. С Е Л Я З Н Ё В А , студэнткі факультэта журнал істыкі.
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