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УВАГА! 

Кал i жадаеце трапiць у на
родны студэнцк i тэатр-сту

-дыю БДУ, паста:райцеся на 
праслухоуванн i , якое право
дзiцца у актавай зале фi
лалаг iч нага факультэта (вул. 
Чырвонаармейская; 6), пака
заць усе свае акцёрскiя 
здольнасцi i вы - удзель

н i к: гэтага добра вядомага 
самадзейнага калектыву . 
Члены - журы чакаюць вас 
кожны ауторак i чацвер у 19 
гадзiн 30 м iнут. 

М. ТАРАСАВА . 

ЭКСПАЗЩЫЯ ВЫСТАУЮ 

Да nартыйнай канферэнць1i 

Зусiм мала часу засталося да VI 
справаздачна-выбарнай партыйнай 
канферэнцыi БДУ iмя У. 1. Ленiна . 
1 сёння iдзе напружаная падрыхтоука 
да яе. У rартыйных арганiзацыях 
факультэтау i падраздзяленняу вядзец
ца размова аб задачах, якiя паставi

ла перад камунiстамi XIX Усесаюзная 
партканферэнцыя, а таксама аб'ектыу- · 
на i прынцыпова абмяркоуваюцца кан
дыдатуры членау КПСС для выбрання 

ix у састау партыйнага камiтэта. Пар
тыйныя арганiзацыi ужо правялi схо
дь, з такiм- п арадкам дня . Сярод 
кандыдатур у састау парткома БДУ: 
Анох iна В . С . , Сцефановiч А . 1. 
(бiяфак); Зiнькевiч А. 1., l(учынскi 

А. Р. , Урбан А. П . , Чарняускi А. Ф . 

(НДI ПФП iмя А. Н. Сеучанкi); 
Жук А. 1., Прымачук Л . П . , Про
кашава В . А . , Федасенка В. С . , 
Юрчук М. 1. (мехмат) ; Коршук У. К. , 
Максiмава Л . П. , l(азакоу Ю. Л . 
(кафедра ricтopыi КПСС гуманiтарных 
факультэтау); Рухля А. М. , · Шчукiн 
Г. Л . (х iмфак i НДI ФХП); Слука А. Г. , 
Загорская М. Г. , Ка валенка М. Р . 
(журфак); Ротман Д. Г . (ПНДЛСД); 
Дзенiсюк Л . П., Дронь П. П., Юшке
вiч А . Д. (кафедра навуковага каму
нiзму) ; Зайцау М. Я., Петушкова .Я. В. 
( кафедра марксiсцка-ленiнскай ф iласо
фii гуманiтарных факультэтау); Кар
зюк В . 1., Краснапрошын В. У. (ФПМ); 
Тарасевiч У. 1. (АГЧ); Малевiч 1. А. 
Андрушкевiч 1. Я., Мiкуловiч У. 1. 

( факультэт радыёфiзiкi i электронiкi); 
Кузьмiнава Т. М. (падрыхтоучы фа
культэт); Базылеу ,М. 1. (кафедра 
палiтэканомii прыродазнаучы~ факуль
тэтау) ; Аусянка Л . М. (дэканат па 
рабоце з замежным i навучэнцамi) ; 
Елсукоу А. М. (кафедра марксiсцка
ленiнскай фiласофii прыродазнаучых 
факультэтау); Аношка В. С., Манак 
Б. А. (геафак); Анiшчык В . М . , Гай
сёнак В. А., Юсялеускi Л. 1., Углоу У. В . , 
Паслядовiч М. Р. (фiзфак); Шумейка 
м. · М. (НДI .ЯП); Хахлындзiна Л. М. 
(кафедра гiсторыi КПСС прырода
знаучых факультэтау); · Кузьмянкоу 
В. П. ( 1П К); Беспразванны В. В. 
(упрауленне ). 

Вылучэнне кандыдатур працяrваец

ца. 

ПРЫЕМ ПРАЦЯГВАЕЦЦА - ШЛЯХI ВЫПУСКНIКО_S' -
Я Б ПАЙШОУ НА ФГП / Iмкнуцца «Жывапiс, графiка-88», якая 

адкрылася у выставач

най зале на вул . Машэрава, 
7, складаецца з новых работ 
Вiктара Альшэускага, Ула
дзiмiра Савiча, Мiколы Се
лешчука, Валерыя Славука, 
Уладзiмiра Толсцiка, Фэлiк
са Янушкевiча .L мастакоу, 
якiя , не губляючы iмкнення 
да шчырай споведзi пра сваю 
бацвкаушчыну, працягваюць 
пошук асабiстых шляхоу да 
творчай дасканаласцi. 

Факультзт грамадскiх прафе
сiй запрашае за ... пасведчаннем. 
Вы не ведаеце, што гзта 

за факультзт i калi ён быу 
створаны? 

маладзёжнага руху, iдзалаг iч 

най барацьбы, унутрысаюзнай 
работы ВЛКСМ, арганiзацыi 
rрамадска-палiтычнай практЬ! 
кi i аr iтацыйна-прапагандысц
кай работы . Мэта щколы мала
дога лектара -фарм i раванне 

усебакова развiтой асобы, уз
зброена'й ведамi i навыкамi пра
паrандысцкай i аriтацыйна 
масаваij работы. Выпускнiкi 
школы змоrуць выступаць з лек

цыямi перад насельнiцтвам· i 
студзнтамi у час зорных пахо
дау, працаваць пазаштатнымi 
лектарамi лектарскiх rруп рай
комау i . абкомау ВЛ l(CM i 
( гзта найбольш высокi 
узровень) быць лектарамi тава
рыства «Веды». Таму савет 
школы маладога лектара, якi 
аб " ядноува,е выкладчыкау ка

федрау грамадскiх навук, прад
стаунiкоу парткома, камiтзта 

(Заканчэнне на 3-й стар. ). 

да немагчь1мага 

Пазбауленыя меркантыль
ных iнтарэсау , штампау, ма
стакi уважлiва сочаць за 
творчасцю !(алег на розных 

шыротах, iмкнуцца кожны 
па-свойму адчуць пульс эпо
х i. 

М. ВАШКЕВIЧ. 

l(aлi ласка, увага : 

У 1964 годзе. 1 працава;1а 
у той час на iм пяць аддзялен
няу: лектарау -_м iжнародн iкау, 
арганiзатарау культасветра 
боты, пiянерскiх важатых, фота
карзспандзнтау i фiзкультурна
аздарауленчай работы. 
Факультзт грамадскiх прафе

сiй дае не толькi другую гра
мадскую прафес iю, але i садзей
нiчае сацыяльнай актыунасцi 
студзнцкай моладзi. 

У гзтым навучальным годзе 
мы запрашаем у Шl(ОЛУ МА
ЛАДОГА ЛЕКТАРА, дзе будуць 
вывучацца актуальныя 

праблемы камун iстычнага вы
хаван ня моладзi, м iжнароднага 

3 ПАДШЫfКI «БУ» _ 

Х or Паулю? то даnам кал iсьцi на нашым падры х-
мы чул i напрыклад, ~то . • к '1 /стулэнт Пауль К, ма-

' чыуся кен1 ис .., 
тоучь1м факультэце _ву медыцынскi iнстытут . Д~е хлоп-
нi . Ен марь1у паступщь _У . 'Е н жо пачау трацщь ~еру 
цу цяжка давалася . х 1 м 1я . ~го своечасова прыишла 

· На дапамоrу да -
у свае с1лы.. . . ф ка Света Ос1пава . 
студэнтка-камсамолка з х1м а - усе выпускныя экзамены 

Пауль Кiманi паспяхова :дау едыцынскi i нстытут, дзе 
паступiу у Мiнскi дзяржауны м хова часта з;~б ягае да 

аз Вучыцца паспя , 
~::.й;~:~':н::.рна. падрыхтоучы факультэ~'ЕР Н'.Я НЮ, 

'" чага факультэта. 
студэнт падры:,т~,.У 15- 16 1966 г. ). 

( « БУ », ,,о,,о ' 

Не наш тыпаж 
« ... за · акадэм i чную непаспяховасць i неахай ныя а_дно

с i ны да ун i версi тэцкай маёмасцi вык~ючьщь з ун 1вер
с iтэта студэнтку другога курса ф 1 з 1чна га факультэта 

Марыю Бiба ». Гэта выпiска з загаду рэктара - постскрып-

тум . . . . . 
Бiба брала у чьпаль н~ падручн1к1 . Брала, як усе, але 

вяртала не як усе. Выдзера жмут старонак, i 
ужо задзершы нос, чэша здаваць. Прауда , ~п~ргал кi 
не заусёды дапамаrалi, бо двойкi перападал~ У Б ,бы 
густа . Ды яе «аперацыi» над падручн i камi да пары 
да часу з рук ёй сыходзiлi . 

( «БУ», № 36, 1965 r. ). 

L • 

АД МIНУЛАГА ДА БУДУЧАГА 

Кожны з тых, хто адказвае на 

пыта1:1нi rэтай анкеты, - у мiнулым 
сакратар камiтэта камсамола ун i

версiтэта . 

Кожнага з ix выбрау час. Як iя 
камсамольскiя справы, вядомыя i' не
вядомыя нам , вызначалi яго? 
Кожнаму час дыктавау не толькi 

учынкi, пераканан нi, 

Ш.то са здзейснен ага 

б iлi 6 iнакш? 

але nамылкi. 

тадr• я ны зра-

Час выбiрае людзей ." Але людз i 
вызна чаюць твар сучаснасц i . На якое 

пытанне iм сам iм хацелася 6 адказаць 
наnярэдаднi 70-годдзя камсамола? 
Першы матэрыял рубрыкi чытай-

це на другой старонцы. 

... Цiхенька стукаю, нац.iс-
каю на ручку дзверы 
адчыняюцц.а. У кватэры - нi
кога. На кухнi сапраудная 
карусель з халасц.яц.кага 

нямытага tюсуду, . побач з 
мiскай уладкавауся фотаапа
рат, прайгравальнiк стаiць 
прама на падлозе, i усюды -
фота, малюнкi, фота. На 
канапе, на сцяне i кнiжнай 
палiцы. Аlf_уратна складзеныя 
i проста раскiданыя. Не 
утрымлiваюся, пачынаю ix 
разглядваць, i .. знiкае назау
сёды кавалак абадраных 
шпалер, незапраулены ложак, 
рыбацкiя боты, якiя раз
лягл1ся амаль у цэнтры па
коя. Перад вачыма з'яуляюц.
ц.а выкананыя сапраудны.м 
майстрам работы, нечакана 
сустракаю добра знаёмыя -
ты.я, якiя /гар Бышнёу ра
бiу, калi абодва мы былi 
яшчэ студэнтамi. Ен - бiя
фака, я - журфака. 
Сёння Iгар ужо малодшы 

навуковы супрацоунiк Бя

рэзiнскага бiясфернага за
паведнiка, актыунь1 карэс
пандэнт часопiса · «Родная 
прырода». 

Хочацц.а зразумець, як мо
жа гэты чалавек сум.яшчаць 

у сабе такую абыякавасць 
да быту i фiлiграннасц.ь I У 
малюнках, некаторыя з якiх 

упрыгожваюц.ь чац.вёртую 

старонку гэтага нумара, вы

ключнае уменне выхапiц.ь 

з жыц.ц.я прыроды iмгненнi, 
якiм пазайздросц.яц.ь прафе-

' сiйныя фотаанiмалiстьt, i 
сапраудны навуковы фана
тызм. 

Iгар Бышнёу: 

- Мне часта кажуць : ты 
распыляешся, бярыся за · што
небудзь аано i дасягнеш 
многага. AJie як гэта узяц.
ц.а за адно: як абмежавац.ь 
сябе? Я заусёды стараюся 
ц.ягнуцц.а не за тым, што 

змагу, а за тым, на што не 

зусiм здольны. У паэзii -
гэта Пастэрнак, Цвятаева, 
у фотапаляваннi - самыя 
вялiкiя фотамайстры свету. 
Бывае, кaizi пагляджу аль
бомы, дзе сабраны найлеп
шыя здымкi звяроу, хочац.ц.а 
кiнуц.ь фотаапарат i больш 
нiколi за яго не брац·ц.а. 
AJie прыходзiць iмгненне -
зно.fj узнiкае жаданне фата
графаваць. Так i з малюн-

камi, так i з наву-ковай 
работай. Вельмi ц.яжка усве
дамляц.ь, што ты можаш ма
ла. Перад вачы.ма увесь 
час . стаяц.ь лепшыя сусвет

ныя узоры, i ты разумееш, 
што лtагчымасцi т.вае абме
жаваныя. У такiя мiнуты 
страшэнна ц.яжка. Мастац.т

ва не бывае без ц.яжкасц.ей. 
Не можа чалавек, у якога · 
f)сё гладка, ц.удоуна, усё 

. уладкавана, зрабiць нешта 
зна,1нае. I усё ж .. . 

Iгар працуе. Сядзiц.ь над 
навуковым артыкулам, скача 

з купiны на купiну па балоце, 
гад;Jiнамi чакае у засiдцы 
дзiвоснае iмгненне. А потым 

'марьщь пра нешта няздзейс
нае. Я прабы!} з iм адзiн 
дзень, але, здавалася, мiнулд 
вечнасц.ь . Я быу шчаслiвы, 
што за гэты дзень у чалаве
чы.м моры знайшоуся яшчэ 

адзiн цудоуны астравок. 
Фота i тэкст • 

С. ПЛЫТКЕВIЧА . 



А ТЫ ПАДПIСАfСЯ? 

<<Правда-89» 
«Правда» - орган Цэнтр_аль

нага Камiтэта КПСС. Яе заснаваль

·нiкам, першым рэдактарам i вя
дучым публ iцыстам быу У. 1. Ле
нiн . Першы нумар «Правды» вый

шау 5 мая 1912 года. З т аго часу 
тыраж нязменна павялiчвауся i вый
шау на мiльённыя рубяжы. Кожны з 
нумароу газеты яркая, . хва
люючая старонка бясцэннага лета
пiсу палiтычнай i арганiзатарскай 
работы партыi, рэвалюцыйнай ба
рацьбы працоуных,. станаулення i 
р,;1звiцця першай у свеце дзяржавы 
рабочых i сялян, летапiсу гер"аiч
ных падзей i працоуных будняу 
народа - першапраходцы па ня

зведанаму шляху будаунiцтва са
цыялiзму . 

Сёння «Правда» стала сапрауды 
масавым выданнем, з яе тры

буны гучыць голас шырок iх слаёу 
савецкай i прагрэсiунай замежнай 
грамадскасцi. 

Значна узрос аутарытэт газеты 
у апошнiя гады, калi партыя узяла 
цвёрды курс на перабудову, расшы
рэнне галоснасцi i дэмакраты

зацыi. Да праудзiвага слова дру~ 
каванага органа ЦК КПСС усё 

больш уважлiва прыслухоу
ваюцца не толькi у наша.й краiне, 
але i за яе межамi . Аб гэтым 
яскрава сведчыць колькасць дзяр

жау (яна, дарэчы, павялiчваецца), 

што вывучаюць «Правду» на мовах 
сваiх народау. Гэты факт .:_ важ
нае пацвярджэнне вялiкай цiкава

сцi у . свеце да рэвалюцыйных 

працэсау абнаулення, якiя адбы
ваюцца у нас. 

Цэнтральнае месца на старон

ках газеты зоймуць матэрыялы, 

' прысвечаныя рабоце партыi, усяго 
савецкага народа па выкананню 

рашэнняу XXV 11 з'езда КПСС i 
Х I Х Усесаюзнай партканферэнцыi, 
якiя вызначылi новыя дакладныя 

арыенцiры нашага далейшага руху 

курсам перабудовы. Газета працяг
вае размову на тэмы жыццёва 

важныя для партыi · i краiны: аб 
развiццi працэсау галоснасцi, дэ
макратызацыi i самакiравання у 
працоуных калектывах, радыкаль

най эканамiчнай рэформы, новых 

метадау гаспа,q.арання у горадзе i 
вёсцы, маральнага ачышчэння гра

мадства ... Гэтыя i iншыя тэмы бу
дуць разглядацца з пазiтыуных i 
з крытычны х пазiцый. Асобае месца 
«Правда» адвядзе асвятленню роз

ных аспектау сацыяльнай палiтыкi 

партыi, якая непасрэдна датычыць 
iнтарэсау кожнага савецкага чала
века, возьме пад асобы кантроль 

пытаннi жыллёвага будаунiцтва, 
бытавога i медыцынскага абслугоу
вання насельнiцтва. Рэгулярна бу

дуць змяшчацца матэрыялы па 

праблемах Харчовай праграмы, 
школьнай рэформы, у дасканален
ня савецкага заканадауства. 

У асвятленнi гэтых пытанняу 
рэдакцыя, як раней, разлiчвае 

на актыуную дап_амогу чытачоу. 

1 х думкi, прапановы, таварысцк i я 
парады дапамогуць рэдакцыi лепш 

арыентавацца i больш поуна зада
вальняць запыты чытацкай аудыто

ры i. П"iсьмы i водгукi працоуных 
на п ублiкацыi газеты - кашта·у-

ная крынiца iнфармацы i, якай 
рэдакцыя вельмi даражыць. 

Адна з гало,уных задач « Прав

ды» - усебаковы паказ i аналiз 
работы партыйных арганiзацый -
ад пярвiчных да абласных i рэс
публiкан_скiх. Як i раней, такiя ма
тэрыялы будуць друкавацца што
дзень. Яны раскажуць аб. жыццi 

камунiстау, ix паусядзённых спра- ' 
вах i клопатах, аб перабудове у 

партыi, яе функцыях у падборы 
i расстаноуцы кадрау, у развiццi 
iнiцыятывы i творчасцi мае, крытыкi 
i самакрытыкi, у барацьбе з пуста
звонствам, бюракратызмам i iншымi 
з 'явамi, што тармозяць працэсы 
абнаулення сацыялiстычнага гра
мадства. 

У 1989 годзе рэдакцыя, улiчваючы 
шматлiкiя пажаданнi чытачоу, пра
доужыць публiкацыю матэрыялау 
пад знаёмымi вам рубрыкамi 
«Праудзiнскiя пятнiцы», «Старон
кi гiсторыi», «Чытач газета», 
«Актуаль ная тэма», «Роздум аб 
самым надзённым», «Старонка 

народнага кантролю», «Старонка 
уласнага карэспандэнта», «Дэмакра
тыя i законнасць», «Ра.дыкаль
ная рэформа : вопыт i праблемы», 
«Пытанне - адказ» i iнш . 

Жывы iнтарэс чытачоу выклi
каюць выступленнi « Правды» на 

мiжнародныя тэмы . Актыуная, на

стойлiвая знешне-палiтычная дзей

насць КПСС, заснаваная на новым 

мысленнi, навуковым, вольным 

ад гiстарычна зжыушых сябе стэ
рэатыпау, паслядоуная барацьба 
партыi за раззбраенне, аздарау
ленне мiжнароднага клiмату, раз

вiццё узаемавыгаднага супрацоу

нiцтва з замежнымi краiнамi за

стаецца вядучай тэмай газеты . 

Асобае месца на старонках «Прав
ды» адводзiцца iнфармацыi · аб 
розных аспектах щыцця сацы ялi

стычных краiн i кр1аiн, якiя р а зв i
ваюцца. 

Штогод, па· старой добрай тра

дыцыi, рэдакцыя звяртаецца да 
сваiх чытачоу з пытаннем : «Якай 
вы хочаце бачыць газету?» Чакаем 
вашых пажаданняу i на 1989 год. 

Пошта чытачоу гэта адрасы 
для цiкавых выступленняу, новых 

. тэм i рубрык. Жывая сувязь газеты 
з масамi дапамагае праудзiстам 
лепш адчуваць пульс грамадскага 

жыцця, стымулюе 1х журналiсц

кую творчасць. 

* Сёння « Правда» выходзiць 
тыр!IЖОМ 10 700 тыс. экземпля
рау, 

* Газета мае звыш ста улас
ных к-арэспандэнтау у краiне i 
за мяжой. 

* « Правда» друкуецца у 59 
гарадах Саве1~кага Саюза. 

* « Правду » атрымлiваюць чы
тачы у 127 краiнах свету. 

* За мяжой у яе 196 тысяч 

падпiсчыкау. 
:У горад Мiнск газета «Правда» 

перадаецца па фотатэлеграфу з ве

расня 1966 года, а з лютага 1976 
года яна друкуецца афсетным спо

сабам, што дазволiла не толькi 
палепшыць якасць друку, але 

тэрмiны выпускv. 
Рэнакцыя газеты 

« Правда » . 

« ВЕСН I К Бепарускага 
дзяржаjнаrа унiверсiтэта 

У. 1. Ленiна ~-• 
IМЯ 

Працягваецца падпiска на навукова-тэарэтычны часопiс « Веснiк Бе
ларускага дзяржаунага унiверсiтэта iмя У. 1. Ленiна». Выходзi ць 
ён у чатырох серыях, на кожную з якiх можна падпiсацца асобна. 

Першая серыя уключае арыгiнальныя артыкулы па пытаннях 
матэматыкi, фiзiкi i механiкi. 
Для бiёлагау, хiмiкау i географау, безумоуна, уяуляе вялiкую цiка

васць серыя, якая асвятляе распрацоукi тэм гэтых напрамкау навукi i 
практыкi. 

Для тых, хто цiкавiцца актуальнымi праблемамi rрамадскiх навук, 
прызначаецца трэцяя серыя. У ёй пяць асноуных 'раздзелау: гiсторыя, 
фiласофiя, навуковы камунiзм, эканомiка, права. 

Чацвёртая серыя адзi-нае у Беларусi перыядычнае · выданне 
па пытаннях лiтаратуразнауства, мовазнауства, журналiстыкi, педа
гогiкi i ncixaлorii. Часопiс сiстэматычна знаёмiu,ь чытачоу з важнейшымi 
навуковымi дасягненнямi беларускiх лiтаратуразнауцау, крытыкау, лiнr
вiстау, журна;лiстау i псiхолагау. 
Кожная серыя· выходзiць тры разы у год. 
Як набыць часопiс старэйшай ВНУ рэспублiкi? Па падпiсцы. Яна пры

маецца без абмежаванняу yciмi аддзяленнямi сувязi i грамадскiмi 
распаусюджвальнiкамi друку. 

Часопiс у рознiчны продаж не паступае. 

/ на мастах растуць 
дрэвы. Толькi не на fjcix. 
А вось на мосце па вулiцы 
Кастрычнiцкай выраслi. У 
чым феномен? Што за за
гадка прыроды? Чаму ма
ладзенькiя таполi, клёны i 
нават бярозкi аблюбавалi 
сабе такое не зусiм пры
датнае месца? Дзiва тут 
нiякага НЯJIШ, але тра

пiць у кнiгу Гiнеса мост 
ц~rраз невялiкую Свiслач 
мЬг бы, калi б ;уды за
носiлi рэкорды па пра

цягласцi... рэканструкцыi. 
Hi многа, нi мала, а ужо 

чацвёрты год спрабуюць 

в ытворча-тэхн а лаг iч нага 

камплектавання ад

мауляецца выконваць свае 
ПР,амыя дагаворныя аба

вязкi,- тлумачыць В . 1. 
Брыкау. 
Каб жа запатрабаваннi 

мостабудаунiкоу былi не
пасiльнымi, звышВысокi
мi. Патрэбна усяго толь 
кi ... Вась вытрымка з заяу
кi: 

« ... Для пракладкi вода
i газаправодау цеплатрасы 
неабходна :" 

1 . 'чыгунныя засоукi 
дыяметрам 500 мм 

1 шт., 300 мм - 7 шт . 
2. Стальныя трубы дыя

метрам 89 мм - 85 м». 
З гэтай сцiплай папер

кай колькi нi звяртаус я 

прараб В . 1. Брыкау да 
УВТК, кожны раз адмау
лялi. Час жа няумольна 

ПатрабУецца 
• 

«сталкер» 
рабочыя упраулення да- ____________ ,. 

рожна-маставога будау-

наблiжаецца да зiмы , 

калi да пачатку халадоу 
труб не будзе, то потым 

давядзецца адкласцi прак

ладку, 'а значыць i рэкан
струкцыю усяго моста да 

вясны. Вельмi хацелася 

б пачуць меркаванне га

лоунага iнжынера упрау
лення М. С. Куксачова 

наконт такой «перспекты

вы». Не ведаю толькi, 

накольк1 кампетэнтны у 
гэтай справе Mixaiл Сц'я
панавiч. Ен быу на аб ' ек
це усяго адзiн раз i тое 
перад пачаткам работ. 
Правёу планёрку, а по

тым - · з вачэй далоу i з 
сэрца вон. Будаунiцтва 
выйшла з-пад кантролю. 

Убачыушы , што генпад
радчыкi не надта цiка

вяцца мостам, вырашылi 
пачакаць i субпадрадчыкi 
- мостабудаунiчае упрау

ленне NO 6. Па плану 
пачынаць свае работы 

яны павiнны у кастрыч 

нiку бягучага года. Прай
шла . палова месяца, а 

МБУ-6 пачаць работу не 
спяшаецца: 

нiцтва аднавiць гэты мост. 

Афiцыйна пачатак работ 
датуецца студзенем 1988 
года . Разрыу- пам iж «тэа

рэтыкамi» i «практыкамi» 
скара·чауся вельмi маруд

на. Урэшце праект архi

тэктары неяк «вымучылi», 

хоць на думку кiраунiка 

будаунiцтва, прараба БУ-1 
В . 1. Брыкава можна i трэ-
ба было праектаваць i 
будаваць адначасова. 
Складанага тут нiчога ня-
ма (у Жлобiне цэлы завод 
узводзiлi такiм спосабам), 
а выйгрыш у часе вялiкi, 

прыкладна, год-паутара. 

1, магчыма, ужо цяпер 
мост не меу бы такi 
«пакрыуджаны» выгляд. 
Сапраудную трывогу вы
клiкае i сам ход рэкан
струкц-ыi . Вядзецца яна 

марудна, а тое i уtвогуле 

спыняецца. Асаблiва 

апошнiм часам. Бачны 
сiратлiва раскiданыя тру
бы, будматэрыялы. Кат~ 
лаваны паступова зано

сяцца смеццем . 1 людзi, 
махнуушы рукой на гора
будаунiкоу, у часы пiк 
б урным натоупам спя
шаюцца на заняткi, на ра

боту па абломках старога 
моста, не звяртаючы ува

гi на шыльдачку «Пра"од 
забаронены» i на небяс пе
ку апынуцца у iмклiвай 

плынi ракi . . 
Што зробiш, на вулiцы 

Кастрычнiцкай размешча
ны чатыры студэнцкi я 

iнтэрнаты, дзе пражь1вае 
каля чатырох тысяч чала

век . У дад_атак, тут жа 

знаходзiцца дрожджавы 
камбiнат, ВА «Крышталь» 
i станкабудаунiчы завод. 
Словам, раён ажыулены, 
патрэбнасць у мосце вель
мi вострая. Дык дзе 
гарантыя, што «пашча» 

напауразбуранага моста 
не паглыне каго-небудзь 
у гадзiны такога хаоса? 

Падставы для гэтага песi
мiстычнага прароцтва 
ёсць. Не так дауно сту

дэнт унiверсiтэта трапiу 

у катлаван. На шчасце, 
усе скончылася без 
сур 'ёзных траум. 

Такая акалiчнасць зу
сiм не пераконвае кiрау
нiцтва упраулення, на 

рэканструкцыю моста 

упарта не звярталi i не 

звяртаюць увагi. 

- За дзесяць месяцау 
рэканструкцыi аб 'екта па
працаваць на iм нам уда

лося толькi два тыднi, 

тое не усiм. Зараз, 
напрыклад, палова звяна 

працуе на збудаваннi 
схов i шча для гароднi-
ны,- абураецца В. 1. 
Брыкау. 

Калi ж кiраунiцтва 

упраулення спынiць бяс-

* Справа у 
трубах. 

* 1 дрэвы на ... 
мастах. 

* Праход заба
ронены. 

концыя перакiдкi рабочь1х 
на i ншыя будоулi? На ix 
думку, вiдавочна, мост -
аб 'ект ' другасны, мост па
чакае. Тым · больш, што 
людзi, здаецца, крыху 

звыклiся. Прынамсi, ужо 

не турбуюць трэст, як ра

ней, сваiмi скаргамi i зая-

вамi . 

Недахоп раеоч ых 

ц япер не асноуная прычы
на «замарожвання» аб 'ек-
та. Ус я затрымка 

у трубах для пракладкi 
цеплатрасы, вода- i газа
провада . Пакуль мы ix не 
пракладзём, разбураць 
тыя, што знаходзяцца на 

мосце, нельга. Ба заста

нуцца без вады, цяпла, 
газу, электраэнергii жыха

ры Кастрычнiцкай. Па

стаушчык неабходнага ма
тэрыялу упрауленне 

- Няхай завершаць 

пракладку газаправода, 

цеплатрасы, наладзяць 

водазабеспячэнне, а по
тым прыйдзе i наша чарга. 

Цiкава, хто цi што iм 

перашкаджала працаваць 

адначасова? Такая магчы

масць iснавала . i iснуе . 

АДсутнiчае толькi жадан
не кiраунiцтва МБУ-6. 
А без зацiкауленасцi, без 
агульных намаганняу раз

бурыць мост, а тым больш 
аднавiць яга, цяжка. Коль

кi часу будзе працягвацца 
непаразуменне 

yciмi ' будаунiчымi 
па мi ж 
арга-

нiзацыямi, якiя рэкан

струююць мост? А па
куль шrо трымцяць па

жоуклым лiсцем мала

дзенькiя дрэуцы, вы

расшыя на мосце чалаве

чай нядбайнасц i i безгас
падарчасцi. Утульна iм 
ля магутных жалезабе

тонных абломкау, i «кла
патлiвыя» будаун i кi , я к 
бачна , не спяшаюцца. 
Так шт о расцiце, дрэуцы! 

М. ДЗЯБЕЛА , 
наш кар. 
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' -
АД МIНУЛАГА ДА БУДУЧАГА . 

Успамiн 
дэнцкiх навук ова-даследчых 

лабараторый . Яны давалi 
вялiкi эканамiчны эфект, 

• 

Цi не рана яшчэ успамi
наць? .. Здаецца, учdра было. 
Распавядаць пра днi нашага 
камсамольскага юнацтва на

ват зараз , з вышынi сён

няшняга часу, калi, здаецца, 
у мно гiм ужо варта было б 
расставiць усе кропкi над 

«i», адназначна i у нейк iм 
мiнорным тоне я не магу. 

Для мяне, як для мно

гiх маiх аднагодкау , захава
л iся аб iм самыя найлепшыя 
успамiны. Можа таму, што 
благое хутка забываецца, а 
хутчэй за усё таму, што мы 
былi маладыя, поуныя сiл 
i энергii, жыл i светлымi 
марамi аб iдэальным каму
нi стычным грамадстве. Hi у 
каго не было сумнення, што 
краiна г iганцкiмi · кр окамi 
iдзе да жаданай мэты . Вель
мi часта збiралiся камса
мол ьскiя сходы, мiтынгi свя

точнага плана, дз , п а сутна

с цi канстатавалiс я нашы да

с я гненнi (якiя, несумненна, 
был i), прымалiся розныя 
адозвы, закл~к1. Так, гэта 

было ... 1 было шчыра. Быу 
час трывалай веры у простыя 

заклiкi. Стваралiс я шматлiкiя 

без аглядк1 

толькi зноу жа не у поу

най меры адкрыццi выкары
стоувалiся на практыцы. 

Хоць... маладыя вучоныя i 
студэнты фiзiчнага факуль
тэта працавалi у рамках 

касмiчных праграм «Венера-

. 9» i «Ве.нера- 1 О», «Саюз -
Апалон». Вялiкую н9вукова
даследчую работу праводзi
л i i прадстаунiкi грамадскiх 

факультэтау. Словам, мы 
жылi , iмкнулiся ледаколам 

«урубiцца» у жьщцё, якiя' б 
перашкоды нi стаялi. 

абс урду. Напрыклад, нам так
тоуна прапаноувалi замянiць 
назвы будатрадау ,,Вер9сок», 
«Белая Русь » , «Нямiга» на 
больш бадзёрыя , адпавядаю
чыя час у. Зрэшты , адсут

насць самасто йн асцi - хва

роqа нашай камсамольскай 
арганiзацы i дауняя i не зу
сiм вылечаная да г~тай пары. 
Толькi , або , дакладней, н е 
толькi яе не хапае зараз 

унiверс i тэцкай камсамол ii. 
У першую чаргу патрэбн а 
бачыць самакаштоунасць 
кожнага чалавека, як асобы, 

як творцы, як з ' явы непау
торн ай i незвычайнай. Як 

расiнка зiхацiць пад сон

цам, так i у , ВНУ павiнен 
кожны выявiць свае здол ь

насцi . А для гэтага трэба 
навучьщца бачыць за лесам 
i дрэвы , з масы вылучаць 
iндывiдуальнасцей, з пав агай 
i увагай адносiцца да ·лю
дзей нестандартнага мыслен
н я. Не караць, не ушчуваць 

камсамольцау за нешаблон 
ныя рашэннi, а, наадварот, 
заахв очваць, узнагародж 

ваць, калi хочаце. Абы п а 
сумленню, па рраудзе усё 

было. 1 яшчэ, зраб.iць камi
тэт камсамола на справе 

органам, якi не гонiць мо

ладзь , i нават н е в ядзе яе за 
ручку у шчасл i вае заутра, 

а накiроувае, вызначае ас н оу

ныя шляхi, гэта значыць, вы

кdнвае ролю своеасабл iва га 
мазгавога цэнтра. На жаль , 
тако г а н е было у наш час . 
Саама ,эпоха п атрабавала маса
вас цi, сtр о гага выканання 

кожн а й л iтары iнструкцы i , 
прымушала прынараул i в ацца , 

icцi «у нагу», трымаць крок . 

саветы, праводзiлiся пампез

ныя злёты, пiсалiся звароты, 

пар,трымлiвалiся пачынаннi. 
Запас самых высокiх слоу i 
эпiтэтау часам вычэрпвау
ся да дна . Але мы адчува

лi неабходасць злучэння 
сло ва справы, аднаулен

н я ix сапрауднага сэнсу: 
Былi i справы. У 1975 го

дзе камсамол ьцы унiвер

сiтэта на уласныя сродкi · i 
практычна сваiмi сiламi збу
давалi Мемарыяльны знак у 
гонар загiнуушых у час 
Вял iкай Айчыннай вайны 
студэнтау выкладчыкау. 

Як нялёгка давалася такое 
будаунiцтва! .. Менавiта т9ды 
разгарнууся небывалы па 

сва i х маштабах будатрадау-

БДУ: ВЫХОДЗIМ НА СУВЯЗЬ 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ 
1 

НАРАДЗIЛАСЯ 

ДВОЙЧЫ 
д УМАЮ, з гэтых хлоп- сiтэт у парадку м,rавага 

цау атрымаюцца доб- набору. 
рыя спецыял iсты. Бо яны - Чаму вы выбралi iмен- , 
ведаюць, ча го хочуць . на данае аддзяленне? 
разумеюць, што вучыцца - Каб быць добрым спе-
будзе нялёгка, таму рыхту- цыялiстам, патрэбна мець 
юцца да гэтага. «Тэорыя трывалыя веды,- упэунены 
графау ; ~лгарытмау», «САПР Пётр Дзяшкевiч.- Прыём на 
у машынабудаун i цтве», «Тэо- аддзяленне - 25 чалавек. 
рыя пабудовы выл i чальных А чым меншы набор - тым 
машын i сiстэм», «Асновы лепшыя веды можна атры-
р обататэхнiк i » усе гэ- маць. Гэта i стала маiм асноу-
тыя i многiя iншыя дыс- ным довадам. 
цыпл i ны, аб якiх мала хто На жаль, былi i прама 
меу нават агуль нае уяулен- супрацьлеглыя меркаваннi. 
не, патрэбна будзе вывучаць. «Не люблю гi сторыю, вось i 
Вывучаць глыбока, грунт<;>у- пайшла туды, дзе яна - не 
на: ix жа будучая сr~ецыял ь- прафiлюючы прадмет» , 
нас ць «Меха.нiк. Матэматык- «Кон курс не надта высокi, 
прыкладнiк». было больш гарантый riacтy-

3 ДАГАВОРУ аб мэта - пiць», «Назва аддзялення 
ван падрыхтоуцы спецыялi- гучыць прывабна» i г. д . 
стау на аснове прамых су- Будаваць пр.агнозы, безумоу-
вязеit у БДУ iмя У . 1. Ле- на , рана, але п адумалася: 
нiна: Праводзiць праф- «Наурад цi стануць аутары 
арыентацыйную работу гэтых цытат матэматыкамi 
сярод навучэнцау сярэд- п а прызванню». Проста ат-
н i х агульна -адукацыйных 
шкоJI , а таксама СПТВ. рымаюць неабходныя веды 

- Цi ёсць уяуленне аб бу- i будуць, як кажуць, несцi 
дучай спець1яльнасцi? _ пе- свой крыж. А творчасць, 
рапытвае студэнт першага i нiцыятыва? Аб гэтым ня-
курса аддзялення механiкi хай клап оцяцца iншыя. Але, 
механiка-матэматычнага фа- :х.то ведае, ма гч ыма, усё ат-

кул ьтэта Анатоль Самасейка. рымаецца наадварот. 

- Так, ёсць. Ад бацькi, ' якi З ДАГАВОРУ: Прыцяг-
працуе iнжынерам на ВА «lн- ваць спецыялiстау аб'яднан-
тэ грал» . д яшч э перад па- няу да чытання лекцый, 

правядзення практычных i 
ступленнем ён папярэдзiу лабараторных работ, кiрау-
мяне: « Будзе няпроста, паду- нiцтва ; рэцэнзавання д1,1 r,-
май, цi здолееш . Калi не лоо,ных ,, а таксама да удзе-
упэунены, не бярыся». лу у выхаваучых мера пры -

- Не думаю, каб было емствах. 
вельм i цяжка,- дзелiцца Загадчык кафедры тэарэ-
сваiмi уражаннямi ад на- тычнай механiкi i робата-
в едвання першы х лекцый тэхнiкi, дацэнт М . 1. Каз-
яго аднакурснiк Андрэй Му- ' лоускi гiеракана н ы, што усё 
х а.-Яш ч э , да паступлення залежьщь ад самiх студэнтау, 
в а унiверс iтэт паглыблена а выкладчык i сваю справу 
вывучау матэматыку _ скон- Е!едаюць добра . Сярод дзе-
чыу школу з матэмать~чным сяцi супрацоунiкау кафедры, 
ухiлам . Я па-сапрцуднаму якiя выкладаюць спецыяль-
палю!5iу гэ ты прадмет. На- ныя дысцыпл i ны,- два пра-
пружаная работа мозга фесары. Ды i астатнiя таксама 
з араз, здае цца , без гэтага не- педа гогi вопытныя, многiя 
магчыма. працуюць на факультэце не 

З ДАГАВОРУ: др1· а нi
за11аць падрыхтоучыя кур 
сы па прадметах уступных 

экзаменау для навучэнцау 

мясцовых аrульнаадука1tый
ны, школ i СПТВ , n J1ануе
мых на вучобу ва yнiuep-

першы год. Да таго ж у 

вучэбным працэсе будуць 
удзельнiчаць вядучыя спе

цы ял i сты аб'яднанняу 
«Спектр» i «Гранат» . 

Чым усё ж абумоулена ад
крыццё на мехмаце новага 

скi рух, пашырылася геагра
фiя ЛСА. Нас хвал i лi за ма

савасць, камсамольскую ар

ганiзацыю узнагародзiлi Га

наровай граматай Вярхоуна

га Савет · БССР. Пасланцы 

унiверсiтэта ехалi будаваць 
школы, жылыя дамы, аб'екты 

сацкультбыту на Сахалiн, 
БАМ, у Якуцiю, Карэлiю. 
Паступова наладжвалiся су
вязi з моладдзю сацыялi
стычных краiн: ГДР, Балга

· рыi, Югаславii, Польшчы. 

Упершыню камсамольцы 
БДУ змаглi сустрэцца са 
сваiмi амерыканскiмi сяб
рамi. Асобныя з нас «ад
крывалi» для сябе Амерыку. 

Камiтэт камсамола падтры
мау , iдэю стварэння сту-

1 усё ж ужо тады намя

чалiся тэндэнцыi прагматыч
насцi у асяроддзi студэнц

кага камсамола, прауда, ма

саваг;~ маштабу яны не на
бывалi. Не магу пахвалiц
ца нашай тагачаснай са

масто й н асцю . lнструкц·ыi 

зверху патрабавалi весцi 
сапраудную вайну з «шабаш

нiкамi», i нiякiя спробы 
узаконiць ix кiраунiцтвам не 
п рымалiся. Надакучлiвае 

«нiз-зя» чулася з ycix бакоу. 
Часам апека даходзiла да ,-
1 аддзялення? Дакладней, сло

ва новага можна было б напi 
саць у двукоссi, бо, як трап-

на кажуць у народзе, новае -1 
гэта добра забытае старое . 
А тут забьщь як след 
не паспелi: толькi у мiну
лым годзе факультэт выпу-

сц i у тых, хто паступау на 

аддзяленне пяць гадоу назад. 

Больш набору н е было. У 1 
«вярхах» спаслалiся на цяж- -

касцi з размеркаваннем (i 
гэта у машынабудаунiчай 
рэспублiцы?!) - i аддзяленне 
закрылi. Зараз на факультэце 1 

упэунены, што праблемы пра

цауладкавання больш iсна

ваць не будзе. 

З ДАГАВОРУ: Прывiоа111, 
студэнтам навыкi весцi а р1· а
нiзатарскую i выхаваучую 
работу у вытворчым калек
тыве, распрацоукi кipayнi1i
кix рашэнняу, умен не ана J1 i
заваць i прагназiр аuаць 
тэндэнцыi развiцця аб ' яд
нання, галiны. 

АДГ,РУКАТАУ на стыках 

1 
рэек чягнiк, i першакурснiкам 
факультэта журналiстыкi, ды i 
не тил,,кi i11 , была прадстаgлена 
першая 111и г 1tьо1асць блiснуць 
своёil загартоfiкай, вы.
нослiвасцю i спрыта/tt на палет
ках калгаси ((Рассвет», што на 

Магiлё!]шчыне. «Бульба» 
аг!/льная назва гэтага вялiкага 

1 
выезду студэнта!] у калгасы. 
На самай справе ix рук чакалi 
i лён, i сена, i збожжа - работы 
хапала !]сялякай, выбiрачь не 
даводзiлася. 

'--

Тры 
Пакуль былi !] 

полi, марылася 

пра а!]дыторыi i 
лекчыi, а зараз, 
калi вучоба ста
л а надзённылt 
клопаталt, «буль
ба» успамiнаечча 
з до(jрай усмеш
кай. Талt наладзi
лiся сябро!]скiя 
сувязi, naчa.rj 
стварач11а калек

ты!]. 

- Дык якое пытанне вы 

задалi б сабе, а глядваючыс я 
на пройдзены 

камсамол ьска й 

этап сваёй 

дз·ейн ас ц i? 
Цi зрабiу усё, што 

мог? 

Здаецца, зрабiу. Ды мог 
бы большае ... 

- Цi хацелася б па ута-
рыць? 

Хацеу бы . 
Цi wкадую аб чым? 
Не. 

У. НАВУМОВIЧ, 
сакратар камiтэта 

камсамола унiверсiтэта 

1973-1975 rr. 

' iмrненнi 1 

НА ЗДЫМ- 1 КАХ: член трэ-

А~ й скf:,,,Ь:,,: а~:~ 
лёгкая справа -
перагначь цялят; 

Д. Кра!]чову i 
А. Ма,ртыненка 

давялося папра- 1 
чавачь i на за
крыччi бурто!}. 

Фота 

С. ГРЫЦА.~ 

- На чым заснавана та
кая перакананасць? - задум

ваецца М. /. · Казлаускi.
Па-першае, на тым, што мы 
ведаем, якiх спецыялiстау 

чакаюць на прадпрыемствах . 

Раней лiчылася, што меха-
нiк гэта iнжынер-меха-

П РЫЕ~· П РАЦЯ.ГВАЕЦЦА 
нiк, якi, напрыклад, добра ве-
дае тэхналогiю · металу, яго 

апрацоуку 1
i г. д. Наш жа 

механiк - аналiтык. Ен павi-

нен бьщь генератарам iдэй. 
1 таму, перш чым весцi пры-
ём на аддзяленне, мы пабы
валi у АН БССР, на многiх 
прадпрыемствах рэспублiкi , 

i з улiкам· пажаданняу ix 
кiраунiцтва склалi вучэбны 
пла н. 

Па-другое, з некаторымi 
вытворчымi аб ' яднаннямi {на
прыклад, «Спектр», «Гранат») 
мы заключылi дагавор . аб 

м этавай падрыхтоуцы спе

ц~;1ялiстау на аснове прамых 

сувязей. lм прадугледжана 
чытанне лекцый спецыя

лiстамi-практыкамi, i ства

рэнне навукова-вытворчых 

атрадау, i арганiзацыя тэх

налагiчнай, вытворчай i пе

раддыпломнай практык, i 
аказанне унiверсiтэту дапа

могi ва умацаваннi i стварэн
нi вучэбнай матэрыяльнай 
базы ... 

З ДАГАВОРУ: Гlрадста
вiць унiверсiтэту для вы
канання вучэбных праграм 

сучаснае · абсталяванне i 
прылады у цэхах i аддзе
лах аб ' яднанняу; пры не
абходнасцi стварыць дадат
ковыя фiлiялы кафедрау 
унiверсiтэта на вытворчасцi. 

Словам, прадпрыемствы-

з ак аз ч ы к i будуць самi 
удз~льнiчаць у падрыхтоуцы 
спецыялiстау для... сябе ж. 
Так што узаемная выгада 
в iдавочная. 1 кожны бок бу
дзе старацца, каб найлепш 
выконваць свае дагаворныя 

абавязацел ьствы. 
3. АЛЯШКЕВIЧ. 

__) 
р 

• 

Я б пайшоj на ФГП 
Асаблiвай папулярнасцю 

сярод студэнтау унiверсiтэта 
карыстаецца АДДЗЯ ЛЕН НЕ 
ТУРЫЗМУ I АХОВЫ ПРЫРО
ДЫ. Яно рыхтуе iнструктарау
метадыстау па турызму, арганi
затарау турысцка-экскурсiй
най работы, iнструктарау лыж
нага турызму. У працэсе наву
чання слухачы здаюць нормы 

на значок «Турыст СССР» i мо
гуць выканаць нарматывы трэ

цяга спартыунага разраду па 
турызму. Вучоба на аддзялен 
нi арганiзавана сумесна з Бела
рускiм рэспубл iканск i м саветам 
па турызму i Беларускiм тава
рыствам аховы прыроды. Kipy 
Юttl, аддзяленнем старшы i нст 

руктар па турызму А. Ганчароу i 
дацэнт геафака Г. М. Базылен 
ка . 

(Заканчэнне . 

Пачатак на 1-й стар.). 
камсамола, праулення тавары
ства • Веды», дэканата Ф Г П. 
праводзiць атэстацыю студэн 

тау , дзе яны павiнны прачытаць 
асноуныя тэзiсы абраных iмi 
ТЭl\1. 

Фiл асофская, эканамiчная, 
псiхалагiчная, атз1стычная, 
этычная, а таксама секцыя па 

пытаннях знешняй i унутранай 
палiтыкi СССР i м iжнароднага 
маладзёжнага руху прапануюць 
заняткi у форме семiнарау, ды
скусiй. 

АДДЗЯЛЕННЕ АРГАНIЗА
ТАРАf КУЛЬТАСВЕТРАБОТЫ 
пр·апануе магчымасць найбольш 

ярка раскрыць свае творчыя 

здольнасцi. Аддзяленне мае тры 
секцыi. Юраунiк секцыi харэаг
рафii М. В. Харламау з 'яуляец
ца таксама мастацкiм кiраунi
ком шырока вядомага народнага 

ансамбля танца « Крыжачок»
лаурэата. прэмii Ленiнскага кам
самола Беларусi. Найбольш 
здольныя выпускнiкi аддзялен
ня могуць бьщь залiчаны у ас
ноуны састау ансамбля. 

Не аднойчы станавiлiся лаурэ
атамi многiх гарадск iх , аблас
ных i нават рэспублiканскiх 
конкурсау-аглядау самадзей
ных чытачоу слухачы аддзялен 
ня культуры мовы. П равiльна 

гаварыць, лагiчна будаваць 

сказы навучыць вас кiраунiк, 
рэжыс~р народнага тэатра унi
версiтэта А. В. Вторава . 
Секцыя тэатральнай рэжысу 

ры пачне працаваць са студзеня. 

Яна прапануе сваiм сл ухачам 
npaitcцi тэарэтычны курс агуль
най I iсторыi тэатра. 
Шмат гадоу плённа працуе 

АДДЗЯЛЕННЕ ФОТАКА
l;'ЭСПАНДЭНТАf, якiм кiруе 
загад•1ык фоталабараторыi. 
ТСН БДУ В. Власау. Слухачы 

,змогуць удзел ьнiчаць у аглядах -

конкурсах, якiя праходзяць на 
Ф ГП i ва унiверсiтэце . Най
бо.,ьш таленавiтых запрашаем 
працаоаць пазаштатнымi фота 
карэспандэнтамi газеты « Бела
рускi унiверсiтэт». Для вучобы 

. на аддзяленнi патрэбна мець 

уласны фотаапарат. 
Праграма АДДЗЯЛЕННЯ 

ПАТРЫЯТЫЧНАГА I IНТЭР
НАЦЫЯНАЛЬНАГА ВЫХА
ВАН НЯ арыентавана . на выву

чэнне ленiнскiх iдэй ~ па ахове 
сацыялiстычнай Радзiмы, мето
дыкi правядзення Усесаюзнага 

· паходу камсамольцау i моладзi 
па месцах рэвалюцыйнай , бая 
вой i працоунай славы савец
кага народа . Большая колькасць 
выпускнiкоу аддзялення накi
роуваецца на працу у камса
моJiьска -педагагiчныя атрады, 
таму вялiкая увага удзяляецца 
арганiзацыi i правядзенню ваен 

на-спартыуных гульняу «Зарн i
ца» i «Арлёнак;о, арганiзацыi ва
енна-патрыятычных аб ' яднан
няу для падлеткау. Формы i 
метады гэтай работы выкладае 
заслужаны работнiк культуры 
БССР, падпалкоунiк у адстауцы 
А. С. Харэбiн. 
А вось слухачы АДДЗЯЛЕН

НЯ АРГАНIЗАТАРАf РАБОТЫ 
З ДЗЕЦЬМI I ПАДЛЕТКАМI 

Самым масавым па колькасцi 
слухачоу з 'яуляецца АДДЗЯ 
Л ЕН НЕ АРГАНIЗАТАРАf 
ФIЗКУЛЬТУРНА-МАСАВАй 1 
СПАРТЫfНАЙ РАБОТЫ. Яно 
рыхтуе грамадскiх iнструктарау 
па спорту i спартыуных суд
дзяу. Асноуная увага удзяля 
ецца праграмна-нарматыуным 

пытанням Усесаюзнага комплек
су ГПА, метадычным асновам 
спартыунай трэн iроукi, г1г1ене 
i урачэбнаму кантролю фiзкуль
туры i спорту, планаванню 
работы спартыуных секцый, 
арганiзацыi i судзейству спар 
тыуных спаборнiцтвау. На дру
гiм годзе вучобы будзе арганi
завана трэнерская практыка, у 

маюць магчымасць прайсцi ходзе якой слухачы састауляюць 
nрактыку не тольк i у лепшых метад,.ычныя распрацоукi i пра -
пiянерскiх лагерах рэспублiкi, водзяць залiковыя заняткi. 
але i на Чорным моры, куды Падрыхтоука · грамадскiх ~д-
ездзiлi дзяучаты з -ФПМ. На дзяу вядзецца па васьмi вiдах 
жаль, не давялося папрацаваць спорту. Падрыхтоука трэнерау 
у Jtarepы на моры бiёлага,~ i - па дваццацi . 
rео1· рафам : перашкодзiла лет - Тым, хто жадае авалодаць на-
н яя практыка па спецыяльнасцi. выкамi хуткага пiсьма, прапану -
Гэта трэба мець на увазе тым, ем СЕКЦЫЮ СТЭНАГРАФII. 
хто збiраецца вучьщца на аддзя - Шмат гадоу ёю кiруе У. Ге -
леннi. расiмау. 

Набор на аддзяленнi факультэта грамадскiх прафесiй 
працягваецца. Жадаючым дастаткова звярнуцца у камiтэт 
камсамола свайго факультэта цi , у дэканат ФГП (вул. 

Бабруйская, 9, пакой 61 ) . . Э. AHICEHKA, дэкан ФГП. 
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• 
. Для тых, хто любiць 
паэзiю i прозу, жыва

пiс, фатаграфiю, лiта
ратурную крытыку, ся 

броускiя шаржы, сло
вам, усё, што можна на

зваць творчасцю з вялi
кай ttават невялiкай 
лiтары,- сёння гасцiн
на расчыняе дзверы 

клуб « Майстроуня ». 
Сама назва сведчыць 
аб тым, што людзi у 
iм сабралiся няурымлi
выя, цiкавь1я i талена
вiтыя. Хоць не усе яны 
яшчэ сапраудныя май 
стры, ды у нашай «Май
стр9унi» не толькi май~ 
струюць, а i вучацца 

. тварьщь. 

· Таму не хвалюйся, 
дружа, калi ты пакуль 

што не дасканала ава

лодау словам, алоукам, 
пэндзалем цi фотаапа
ратам. Заходзь да нас 
у «Майстроуню». 

Вядучы клуба 
М. ДЗЯБЕЛА. 

} • 
Вершы пачынаюцца 

з Радзiмы 

( Не са свежай рыфмы 
у галаве), 

3 той да болю роднай 
i адзiна~, 

Што у грудзях у кожнага 
жыве. 

- . ' 
1 НТЭРВ'Ю ПЕ РАД · ВЕРШАМ ,,· 

«Давайце 

спускацца 

дауно, напрыклад, у мяне 
пыталiся, цi nрауда rэта, што 

у Мiнску ёсць кафэ, у якiм 
б'юць ycix, хто не размау
ляе па-беларуску? Абсурд! 

Вядома, але людзi вераць i -
абураюцца. · Пасля, «Тутэй
шых» не любяць ты'я, хто пры
вык жьщь nрацаваць па 

КАРОТКА.Я ДАВЕДКА. 
Алесь Бадак нарадзiуся 
28 люта га 1966 года у в. Тур· 
кi Ляхавiцкага раёна Брэсц · 
кай вобласцi. Пасля закан · 
чэння Федзюкоускай СШ 
паступiу на фiлалаг.jчны фа
культэт БДУ iмя У. \. 
Ленiна . Друкавауся у рэс
публiканскай перыёдыцы, у 

калектыуных зборнiках с Ву
сны~ i «Маладыя галасы » , 
у альманаху «Дзень паэзii ». 
У 1989 годзе у . выдавецтве 
«Мастацкая лiтаратура • иы
ходзiць кнirа яrо вершау 
« Будзень». 

на зямлю!>> 

- А iмя тваё з ' явiлася у 
друку ... 

- У 1979 годзе, калi пачау 
друкавацца у «Пiянеры Бе

ларусi». Акрамя вершау у 

школе я nicay яшчэ i замалёу
кi, нават нарысы спрабавау. 
Таму i збiрауся спачатку на 
журфак. · Своечасова зра

зумеу, што трэба выбiраць 

не толькi факультэт, але i -
альбо журналiстыку, аль6о 
лiтаратуру . 

- Ва унi верс iтэцкiм лiт

аб ' яднаннi ·«Узлёт» заусёды 
пераважалi фiлолагi . 1 сёння 
на фiлфаку займаецца няма

ла маладых лiтаратарау, але 
мне ужо не раз даводзiлася 

чуць npa крызiс «Узлёту». 

- Развалiлася лiтаб ' яднан

не пры i,Чырвонай змене». 

Амаль не засталося ix пры 

раённых газетах. У чым тут 

справа? Магчыма, сённяшн яй 

моладзi мала займацца толь

кi лiтаратурнай дзейнасцю. 

Хочацца большага. Мы апы

нулiся перад паrрозай выМJ

рання роднай мовы, перад 

стратай народа·м нацыяналь

най самасвядомасцi, перад ' 
вынiшчэннем яго гiстарычнай 
nамяцi. Так што не «узлятаць» · 
трэба, час .ужо апусцiцца 
назад на нашу пакутную зям

лю. Дарэчы, npa «Узлёт». 

Вярнуць веру у яго тых, хто 

niшa, зараз ужо цяжка. Сама 
назва яго неяк непрыкметна 

для многiх стала як бы сiмва

лам бестурботнасцi i заспа
каення. Многiя лiчаць, што 

«узлёт.ауцы» - гэта тыя, хто 

niшa npa кветачкi i npa пчол
кi. Сур_' ёзна! 

_:_ Зараз шмат гавораць 
пра «ТУтэйшых», прычым, вы

. казваюццi'! самыя палярныя 

меркаваннi ... 
- Ганьбяць «Тутэйшых» 

звычайна тыя, да каго чуткi 

npg......i-x- дзейнасць. даходзяць 
«праз дзесятыя рукi» . Вось i 
атрымлiваецца, што «Тутэй

шыя» чаго толькi нi хочуць 

i што толькi нi роб,яць. Не так 

Гзтыя радкi з верша Мiхася Скоблы яскрава 
характарызуюць творчасць -маладога пазта. Вя
лiкая любоу да бацькаушчыны, да яе мiнулага, 
трывога за лёс роднай зямлi, мовы i культуры -
усё гзта вызначае актыуную жыццёвую щ1зiцыю 
Мiхася. Апошнiм часам, аднак, ён захапiуся па
родыямi. Хочацца верыць, што зацiкавiуся, усур'ёз 
гзтым несур'ёзным жанрам. 1 у нас з'явiцца «бела
русК:i lваноу». 

прынцыпу «абы цiха» . 

А чаму 6, скажам, не пра
весц i лiтаратурны вечар «Ту

тэйшых» у нашым унiверсiтэ
це1 Цi хаця б на фiлфаку. 
Каму, як нi фiлолагам патрэб
на ведаць усё npa сённяшнi 
лiтаратурны працэс . Уnэуне

ны, пасля такога вечара нi

кому з прысутных не nрыйш

ла б у галаву думка называць 
«Тутэйшых » нацыяналiстамi 
цi яшчэ кiм. Калi, вядома, не 
лiчьщь нацыяналiстамi лю

дзей, якiя хочуць, каб бела
русы размаулялi на сваен 

роднай мове, каб ведалi i па
важалi сваю гiсторыю. 

- Ты верь,ш у станоучае 

вырашэнне nраблемы бела
рускай мовы? 

- Пры умове, што тыя 
захады, якiя зараз робяцца ,

гэта толькi уступ да вялiкай 

nраграмы . 

- Хто тзой любiмы сучас
ны паэт? 

- Люблю Юрыя Кузняцо
ва . Люблю раннiх Вазнясен
скаrа i Барадулiна. Люблю 
Алеся Разанава i У ладзiмiра 
Някляева. Люблю Анатоля 
Сыса. 

- Як ты лiчыш, чаму :iараз 

Чакау яrо Нёман сiвы, 

Чакала Давыда Бiрута . 

Аб той незабыунай пары 
Маучаць старажытныя сцены. 

На замкавай стромай rары 

Блукаюць дзае юныя ценi. 

.._ ___ Мiхась СКОБЛА8----------------

Бабруйская 

фiеста 

У музе/ 
«Страчана.:.», «Страчана ... », 

«Страчана ... » -

Надпiс на кожным цэтлiку. 

3 памяццю спячаю Спадчыну 
Не збераглi мы цэлаю. 

Комiн над з·рубам з пластыку 
Тоiць цяпло няшчырае. 
3 пластыку нават ластаукi 
Вымерлi недзе у выраi. 
Гмахi да хмар будуючы, 
Не збераг лi мы цэркауку ... 
Скемiм, мауляу, у , будучым 

1 па музейным цэтлiку. 
Прауды людской 

супольнi11ы 
Kнi,·i Скарыны, Бущtа, а. 
Крыж_ Ефрасiнн i Пощщкай ... 
«Страчана· ... », «Знiкла ... », 

«Згуб:1сна ... » 
Быццам драбнюткая мачына. 
Бы калос.ок апошнi, 
Згублена песня матчына 
Разам з сярпом на пожнi. 
Страчаны продкау звычаi. 
Пнецца мяшчанства, хоць 

трэснi: 

«Жьщьмем, мауляу , 
пазычаным -

Казкай чужой i песняй! » 
А па-над штучным прадзiвам 
Магнiтафоннай стужкi 

Мова далёкiх прадзедау 
Просiцца у нашы душы! 
... Моучкi стаяць над 

спадчынай, 
Бы,щам бы чым прыкуты, 
3 памяццю голай, спячаю 
Людзi?! 

Рабы- ма н кур ты!! 

Давыд 

Г арадзенскl 
<:Пi кроуl» - над радзiмаю 

меч, 

1 плачам заходзяцца хаты. 
1 Нёман з натомленых плеч 
Не скiне лядовыя латы. 

Гарац ь аартавыя кастры, 

На сценах пакрэктваюць 

схо,Ъ.,нi , 

Спяшаюць ад nрацы майстры 

Пад сцяг старажытнай 
Гароднi. · 

За лёс панямонскiх далiн, 
Саайго не парушыушы сло в а, 

Дааерыу палкi Гедымiн 

Сабрату з далёкаrа Пскова. 

Сла вянскiя конi не раз 
Тапталiпраслауленыордэн. 

Аб rэтым без лiшнiх 
nрыукрас 

Наваrрадак скажа i Одэр . 
Ды здрада з чужоrа мяшка 

Рассыпала у noлi дукат ы. 

У cniнy удар; спадцiшка ... 
Не аернецца рыцар дахаты . 

На iм мiж чужое травы 

Не аырасце мя:а цi рута .. . 

Маё жьщцё лшя ,·арыда, 
Дзе я - нястол,ны J11t1тarJop . 

С. БАСУМАТРАВА. 

Мне у дзень народзiн 
падарылi 

Даугi, на цэлы калiдор, 

Чырвоны плашч i бандэрыльi, 
1 я цяпер - Тарэадорl 

ьыкоу выпiс ааю з Мадрыда 

(У нашых норау закруты), 
Каб беларуская карыда 
Была з 1спанскаю на ты. 

Не успомнiш ты такога 
' фэста, 

1 нават nамяць не турбуй! 
Раве бабруйская фiеста, 

Калi iду я мiж трыбун. 
Далоу лiрычны я напевы , 

Дзе рос"ь , , зоркi, ноч i бэз! .. 
А бык - управа, я - напева, 

у чытачоу знiжаецца iнтарэс 

да naэзii? 
- Бяда у тым, што нашы 

паэты зараз неяк здрабнелi. 

Можна скласцi выдатны збор

нiк з вершау сучасных бела
рускiх паэтау, а вось знайсцi 
у кнiгарнi вь1датны асобнiчак 

каго-небудзь вельмi цяжка. 
1 калi ужо тое было ... 

Паэзiя павiнна icцi напера

дзе, прадбачьщь i папярэдж
ваць , а яна цягнецца ззаду 

i толькi адгукаецца на падзеi. 
Прычым, адгукаючыся, яна 

не пранiкае у~лыб nраблем, 
nаказваючы усе ix бакi i супя
рэчнасцi, а час1,1,ей за усё 

лянiва, а тое i палахлiва топ

чацца на паверхнi . Тая ж го

лая рыторыка, заклiкi. 1 усё 
ссмы» да «мы)), калi ж ужо 

пачнём пiсаць «я»?! Дарэчы, 

пачытай Пушкiна, i ты у яго 

знойдзеш вершы аб сённяш
няй перабудов е. 1 яны пера

жывуць яшчэ · н е адно пака

ленне. А вершы нашых сучас

нiкау? 

Гутарку ня.1а 

Ж. РАЖКО. 

А бык - з вар ' яцiнкай, я -
бе з. 

Мяне каханы не сустрэне, 

1 муза кiн ула зус i м. 

Быкоу знiшчаю на арэне 
Адважна я на страх усiм . 

. Адных - на мяса i ка нсервы, 
Другiх - на скуру i на здор ... 
Ka ro ж мы выпусцiм на 

фермы, 

Скажы, паэтка-матадо р? ! 

Еурапейская 
слава 

Чылr адраджус.ч " 11асля? .. 
Тра вiнкай ... 
Лirтко.н зялёны.лt ... 
Кры11i11най. к.ропля10? 

А. ВОЛЬСК/. 

Мяне турб уе; не сакрэт, 
Мая 

Душа 

Расстралялi паэта 
/ 1{ ела вярнулi зятлi . 
/ на неба душу qnycцiлi 

паспешна. 

Але fjгopy fjзляцеfj адно пылу 
зажураны клiн, 

А дута засталt,ся 
У вершах. 
А к:алi тыя вершы схавалi ад 

зрок:у людзей, 
Падалася душа вандраваць 

па к:раiне, 

! , адк:рытая свету, яна 
адчувала тацней 

1 любоfj, i нянавiсць. 
1 fj мiлай Айчыне. 
Зарыдала душа 
У пяк:ельных с;zязах да к:раёfj, 
Зак:рьиала душа прад 
людзы,ti на к:аленях : 
- Што ж вы робiце з товаю 
Ва~иых бацьк:оfj i дзядоfj! 
Што ж вы так: пагарджаеце 
Вашыт найтеннем! 

Здрыганулася неба. 
Сарвалiся спуджана i -
Зiхатлiвыя зорк:i fjнiз 

паляцелi. 
Тол1,к:i людзi не чуюць 
Hi крык:у, нi плачу, к:алi 
Не адзета душа 
l нi fj верш, 
/ нi fj цела. 
Расстра,zялi паэта 
1 цела вянулi зялtлi. 
У трьщцатыя гэта рабiлi 

паспешна. · 
Узлятаfj над Айчынаю 
Пылу зажуран.ы 1,:лiн, 
А душа заставалася 

~р,и= 

9 другiм жыццi кар'ера. 
Я кiм вярнуся у гэты свет? 

Напалеонам? 
Рабесr1ерам? 

Мо папай рымскiм1 
Мо паслом у Гандурас цi 

- Нiдэрланды? 

А мо (о божухна!) аслом? .. 
(Крычаць «1 -а»? У мяне ж 

гланды!) 
Мо - скакуном у табуне? 

А мо - паэтам? 
Скажам , Броукай? 

Мяне чыталi хоць .. . 
Дыне ... 
~ можа _:_ божаю кароукай? 
Ды раптам rрымнул а у 

акно 

Было чуваць на усю Е уропу: 

- Ты бу.qзеш жьщ~;, Артур, 
як Ной -

Й пасл~ сусветн а rа nатопу! 

S О Stl! 

На свече 111эс111, ,11ацерыкоfj. 
А я, шукаю сёлiы. 
Праба•t, прабач л,Lне, Магелан. 

Л. ДАйНЕКА. 

Мiж н а вукоуцау гвалт i крык, 
Бо прахадзiмец нейк i, 
Адкрыушы сёмы мацярык, 
Назвау - Зямля Дайнекi . 
Прабач, nрабач нам, м'iстэр 

Кук , 
Бо гэта ж ён няд'ауна 
Прыбрау Аустралiю да рук 
1 умешвацца не дау нам. 
1 ты не гне вайся, Калумб, 
Што Статую Свабоды 
Ен звёз у не йкi м i нскi кл уб 
Без найвышэйшай згоды. 
А твой npaлiy , пан Магелан, 
Дзе п ла вае салака, 
Занёс у свой nipaцкi план 
Пад iмем Ваукалака. 
Твае панiшчыу астравы, 
Шаноуны Берынг Вiтус, 
Лямантавау: - lду на вы! 
Не злуйся, мой ты лiтасць! 
Прабачце, РОС i Лаnе-Руз, 
Як быццам, вы славяне. 
Мо па-з ямляцку бела-РУС 
Да берага прыстане ... 

БEAAPVCKI 
UU1BEPCIT3T 

Цана 2 кап. . !''I 220080, Мiпск-80, УНIВЕР<.:1-
ТЭЦКI ГАРАДОК, ВУЛ. БАБ
РУЙСКАЯ. 9, НАВЕРХ 4, 
П АКО/ 74-75. 
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м·iщ: кая пал11 раф1 11ная фаорr . 1 
« Ч1.~рвон а,! 3орка » \\ВП \ 

• - iмя . Я. Крласа. 

13 кастрычнiка · 
Зак. 1632. ТЭЛЕФUН 20-68-27. 

В. <1.- рэдактара 

М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 
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