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Нягледзячы на нараканнi: 

« Як цяжка усё. ж та~i пера
ламаць 'свядомасць людзей , 
siкiя гадамi прывыкалi да 
выпра_цаванага стэрэатыпу» , 

сiтуацыя склалася такая, што 

гульня у х ованкi не hадыхо

дзiла. Сакратар парткома 

Мiкалай lосiфавiч Юрчук быу 
да апошняга µ~чырым . Не та
iуся перад камунiстам i , н е 

кiвау у бок аб 'ектыуных пры
чын . 1 шчыры даклад не мог 
не выклiкаць аб 'е·ктыун а га аб
меркавання. Людз i не жа

далi маучацЬ, не скупiлiся на 
самыя строгiя ацэнкi : выказ
вал i шмат слушных· зауваг. 

Пра набалелае. 

АФIЦЫЙНЫ АДДЗЕЛ - · . - ~ 

А. М. РУСАКОВА, дацэнт, 
загадчыца кафедры гiсторы i 

КПСС I нстытута павышэння 
квалiфiкацы i : 

« 1 усё ж справаздача не 

зус iм спа.е,абалася: х ):'тчэй 
канстатуючая, чым аналпыч

ная. У чым жа глыб iнныя 

прычыны недахопау, аб якi х 

так самакрытычна выказвау

ся дакладчык? У чым кан
крэтныя задачы парткома! 

А я яшчэ вось што скажу : 
справа у галоснас;цi . Не веда

ем мы часам многага аб ра
боце парткома. Як працуе ён 
у якасцi калегiяльнага орга

на? Як «ваюе » з балючымi 
пытанням i ?)) 

А . П. КЛ I ШЧАН КА, на-
меснiк дэкана фiзiчнага фа
культэта : 

«Я дамагаюся большай 

CACTA'Si БЮРО ПАРТКОМА: 
Грунтоу 1. А. - старшыня партыйнай 

кaм ic ii пры парткоме; 1 

Юся;JJеускi Л. 1. - рэктар унiверсiтэта ; 
Коршук У. К. - заrадчык кафедры ri

cropыi кп сt rуманiтарных факультэтау; 
Краснапрошын В. У. - заrадчык кафедры 

ФПМ; 

Рухля А. М. - вучоны сакратар НДI 
ФХП; 

Слука А. Г. дэкан факультэта журна-
лiстыкi; 

Цiхiня В. Г. дэкан, юрыды'!наrа фа-
культэта ; 

Чарняускi А . Ф . - дырэктар НДI ПФП. 
Сакратар партыйнаrа камiтэта - Гай

сёнак В. А . ; намесн iк па iдэалаriчнай рабо
це - · Часноускi М. Э.; намеснiк па арrа
нiзацыйнай рабоце - Прокашава В. А. 

У CACTA'Si ПАРТЫЙНАГА 
КАМIТЭТА 'SiВАйШЛI : 

Анохiна В . С. - дацэнт бi ялаr i чнага ф·а
культэта; 

Бераснева А . 1. - дацэнт кафедры nалiт~ 
эканомii гуманiтарных факультэтау; 

Беспразванны В . В . --старшы выкладчы1< ; , 

Гайсёнак В. А . - дэкан ф i зiчнага факуль
тэта; 

Грунтоу 1. А . - старшыня партыйнай 

кaмici i пры парткоме ; 

Дзен iсюк Н. П. - дацэнт кафедры наву
ковага камунiзму ; 

Жук А . 1. - сакратар камiтэта камсамо-
ла ун i верс i тэта; 

Зайцау М . Я. 

сiсцка-ле нi нскай 

факуль_~этау_; ~ 

дацэнт кафедры марк

фiласофi i гуманiтарных 

Кiсялеускi Л . 1. рэктар ун1верс iтэта ; 

К азлоу 1. П . - дацэнт фiзiчнага факуль- . 
тэта; 

Калупаеу А . А. ~ галоуны iнжынер 
СЮБ з ДВ ; 

Коршук У. К . загадчык кафедры гi-
сторыi КПСС гуманiтарных факультэтау ; 
Кузьмянкоу В . П. - дырэктар iнстытута 

павышэння квалiфiкацыi; 

Кузьмiнава Т. М . - старшы выкладчык 
падрыхтоучага факультэта; 1 

Кухарчык П. Д . - загадчык аддзела 
НДI ПФП; 

Красн апрошын В. У . - загадчык кафедры ' 
ФПМ ; ' 
Лысякоу У . М . - студэнт юрыдычнага 

факультэта; 

Малев i ч 1. А . - загадчык кафедры фа
культэта радыёф i зiкi i электронiкi; 
Маляука У . У.- старшы майстар СКТБ 

з ДВ; 
Манак Б. А. - дацэнт геаграфiчнага 

факультэта; 

Навумов iч У . А . дацэнт фiлалагiчнага 
факультэта-; v 

Петушкова Е . В . - прафесар кафедры 
маркс iсцка-ленiнскай фiласоф i i гуманiтар

ных факультэтау ; 

П анарадау У. В. - ас i стэ нт фiзiчнага фа-

культэта; 

Пiсарэнка 1. Я . - дацэнт кафедры этыкi, 
эстэтыкi i навуковага атэ i зму; 

Паслядовiч М . Р. - дацэнт фiз i чнага фа

ку льтэта ; 

Прокашава В. А . 
парткома ; 

наме<;нiк сакратара 

Ротман Д . Г. - старшы навуковы супра- 1 
цоунiк ПНДЛ са~ыялагi чных даследаван
няу; 

, Рухля А . М . - вучоны сакратар НДI 
ФХП; 
Семяненка Л . У . - загадчык галiновай 

НДЛ факультэта радыёфiзi к i i электронiкi ; 
Слука А. Г . - дэкан факультэ:rа журна

лi стыкi; 

Цiхiня В . Г . - дэкан юрыдычнага фа
культэта ; 

Федзяня М . М. - загадчык аддзела на-
вук i навучальных устаноу Мiнскага П( 
КПБ ; 
Федасенка В . С . :_ дацэнт механi ка-ма

тэматычнага факультэта ; 

Хухлындзiна Л . М . - выкладчык ка
федры гiсторыi кпсс прыродазнаучых фа
культэтау; · 

Часноускi М . Э. - намесн iк сакратара 
парткома ; 

Чарняуск i А . Ф. - дырэктар НД I ПФП ; 
Шумейка М . М. - намес 1;1i к дырэктара 

НДI ЯП; _ 
Шупляк , П . А. - намесн iк дэкана г i ста

рычнага факультэта.; ' 
·· Шчукiн Г . Л . - дацэнт х i мiчнага факу-rь

тэта . 
самастойнасцi факультэтау. 

Хвалююся за стан не толькi 

матэрыяльна-тэхнiчнай базы 

унiверсiтэта, але i аб эле

мен т арных бытавых умовах . 
Не хапае ралоу, крэслау. 

nрадсказуемасць (прапано

ва замест традыцыйны х 35 
чалавек выбраць у саста~ 

- НА МIНУЛЫМ ТЫДНI . · ,_.. -· · ·. . · 11ашай краiны, але i З j ПО!J ь 
шчы, ГДР, Чэхаславакii. . 

СПРАВАЗДАЧЫ I ВЫБАРЫ SТ. ПАРТЫI 

Крокi без 
б8язлiв сцi 

Дзе гэта бачна : пажылы пра
фесар вымушаны амаль увесь 

дзень прастой ваць на нагах . 

1 умовы, «створаныя» для ар
ганiзацыi самастой най р а

боты студэнта,у, мяне такса
ма непакояць . Да 20 кастрыч- · 
нiка не працавала чыталь
ная зала ... )) 

·в . Л . КIPblЛAS', галоуны 
канструктар праекта , сакра

тар партыйнага бюро СКТБ 

з доследнай вытворчасцю: 

« Адбываецца п-адры х -
тоука пераходу СКТБ з до

следнай вытворчасцю на гас

разлiк i самафiнансаванне. 

Зроблена пакуль няшмат: 
створаны савет працоунага 

калектыву, дан а ацэнка дзей

насцi было га дырэктара ... 1 у 
той жа час у нас гарачка. 

Ад шматлiкiх правяраючых. 

Таму у мяне да парткома, 
рэктарата, грамадскi х арганi

зацый адзiная просьба: даз

волiць разабрацца спачатку 
нам самiм або выбiраць у 
састау камiсiй не правяrаю
чых , а кампетэнтных тавары-

- 1 
шау» . 

Для вызначэння адметнай 
рысы справаздачн а -выбарна й 
канферэнцыi , найбольш 

трапным, на мо й по-

гляд, з ' яуляецца эпi-
т эт - Жывая. Такая вось н я

роун ая, з н ечаканымi с юр

прызамi . А можа як раз не-

парткома 15) i сведчыла аб 

непаказушнасц i таго, што ад

бывалася у зале ( н i адно й 
вольна й х в iлiнк i не было r 
свабоднага м iкрафона ; кан 

ферэнцыя iшла ужо дзес ятую 
гадзiну, але нiхто не npaciy 
с.nрасцiць фармальнасцi гi ры 
абмеркаваннi саставу партко
ма, каб паскорыць сп!;'аву) . 

Надышоу час абмеркавання 
кандыдатур у састау новага 

партком а . У мiнулы я гады , па

мятаецца , супраць кандыда

туры у члены партком а толь

кi зрэдку хто прагаласуе . Ця
пер падыход да выбарау 

" больш прынцыповы . Гэта i 
бударажыла дэлегатау, не 
дазваляла спрошчваць «пра

цэдуру» тайнага галасавання, 

апускаючы , не задумваючы

ся, белыя паперкi у урны , 
што стаялi непадалёк. 

- Якiя рысы характару ха

целася б бачыць у новага са
кратара? - запыталася А . М. 
Русакова у залы i сама адка

зала : 

- Каб не быу простым вы
канауцам. Не быу , абыяка
вым чалавекам. Ведау, лю

бiу i умеу працаваць з людзь
мi. 

Гонар аказвалi самым сме
лым , патрабавальным , · прын
цыповым . 

М . ЗАГОРСКАЯ . 

1. ФАНФАРАУ 
НЕ БЫЛО 

r РОМ аркестра , салJ?Т ' 
пi янерау, гучны я пра

мовы ; бацькоускi я наказы i 
пажаданн,i аф iцыйны х асоб , 
урачыстае шэсце пад с пагад

л i вымi позiркам i людзей -
усяго гэтага пры уручэннi кап

сулы са святочна й зямлёй 

Брэсцкай крэпасцi-героя не 
было, ды, напэуна , i н е трэба 
было. Аднак таго, што ры
туал зойме усяго тры х вiлi

ны, не чакау нiхто. Л едзь 

тольк i скоt'чыу другi сакра-

Сэрца AJIЯ помнiка 
тар гаркома камсамола 8а 

сiль Птуха сваю уст у пна- за

ключную прамову, я к нех та 

з велас iпедыстау мiжвол i 

здзiв i уся: «1 усё?» 
Вiдавочна, усе . спадз ява

лiс я на большае: не н а парад 
са шматтысячным натоупам , 

а на нефармальную увагу . 

--, Можна былq, б арган i
з.ав'аць лепш , з апра с iць брэсц

кiх воiна у-iн т;,р нацы ~ 1:1алiс

тау, бо гэта i ix св ята: п омнiк 
у Мiнску - дан iн а удз яч-

насцi i паваг i кожнаму бела
рус у, я к' i в ая.вау у Афганi
стане. Але позна нам паве

дам iл i пра свой прыезд мiн
чане , мы л iтаральна н i чога 

не ,па с пел i падрыхтаваць ,

прыв ёу аб ' ектыуныя прычы

ны Вас i ль , адзначаючы з го
н ара м: - Што год прымаем 

удзель н 1кау Ti!Kix мерапры

е мстваУ , прычым не тольк i з 

------ --- --- -------------::----=---il 

Паспрабавау апрауда'цц .i: 
...i Зраб i л i , што .з.мqгл i: за

бяспечылi жыллём , наладзiлi 
харчаванне удзельнiкау ве-

лапрабегу. Зрэшты, вялi - ' 
ка й бяды не здарылася, 
старт дадзеl-jы . 

Сапрауды, катастрофы не 
адбылося. Проста па-здрад
нiцку закралiся думкi: 

- Навоi.uта было рыхта
вацца , загадзя паведамляць 

аб прыездзе Брэсцкаму гар
ному камсамола? Абышл iся 
б без цырымонiй. Значна пра
сцей. 

Сумненнi мае ~:,азве я лi ве
ласi педысты. Якiмнатхнен
нем i задорам ззял i ix твары 
перад стартам ! 

-не так лёгка ix расчара
ваць . Калi вераць яны у неаб

ходнасць сваёй справы , зна

чыць, не марная гэта iдэя . Та

ды у дарогу , наперадзе Коб
рын! 

2. ilPAЗ Ц Е РНI 
'Si КОБРЫН 
Траса гэта адна з самых 

лёгкi х i адрэзак для «пра

фесiяналау» 1 не так i ужо ВЯ" 

лiкi,- запэун i лi _ А . У . Харэ
·вiч , старшы выкладчык ка

федры фiз iчнага выхаван

н я БДУ , i М . 1. Дваракоу, 

выкладчык lнстытута ф_iзiчнай 
кул ьт уры. - Тым больш , што 
сярод дваццацi удзельн i кау 
больш паловы майстры спор

ту, астатнiя кандыдаты. 'Усе 
удзель нiк i i неаднаразовыя 

пераможцьi рэспублiканск i х 
спаборн iцтвау, а Наташа Са
лауева - майстар ~порту · 
м iжнароднага класа - была 
у л i ку прызёрау спартак i я
ды народау СССР . 

Але оершы этап, як i пер~ 
шы бл i н, з аусёды кома_м. Ад-

(Заканчэнне на . 2-н стар.} . 



ЛАСЛЯ ПАДЗЕI · 

Чым незадавовены 
прарэктар? , 

(Заканчэнне. Пачатак на 

1-й стар.) . 

чувалася: iдзе барацьба за 

кожны кiламетр, барацьба 
не з сапернiкамi (ix н'е было), 
а з самiм сабой. Толькi 6 ут
рымалiся ад с;пакусы спынiц

ца, перасесцi у мяккi, цёплы 

аутобус· i ехаць без l усялякiх 
перашкод! Дарма вецер упе

рамешку са снегам бiу па тва
рах, спрабуючы астудзiць пыл 
веласiпедыстау, дарма шчэ

рылася дарога пашчамi выбо
iн, «барыкадамi» з камянёу, 

усе гэтыя перашкоды 

спартсмены пераадолелi, 
хоць i не на адным дыхан
нi, да Кобрына даехалi усе. 
Пачатак зроблены. Далей, да
лей, як нi дзiуна, павiнна быць 

• 

•_j 

5. J:!AI СУСТРЭЛА . 
ДОБРА ... 

Потым пачалiся самыя не

прыемныя гадзiны, якiя за

сталiся на памяць аб вела
прабегу. Дзяржынскi рай-, 
ком камсамола не зауважау 

змораных i галодных людзей 
аж да с11мага вечара. 3 16.00 
да 20.00 давялося сядзець 
веласiпедыстам у часовым 

прыстанiшчы - аутобусе, -
узмакрэлымi пасля стакiла

метровай дарогi, i марна 

спадзявацца хоць на мiма

лётны позiрк з боку райко
мауцау. На крайнi выпадак 

11ырашылi ехаць у Мiнск. Сап
суецца свята, знiкне увесь 

плён папярэдняй гон,кi . 

А непакоiцы яго вось што: колькасць выдатнiк_ау ся

род студэнтау-зам·ежнiкау у параунаннi з м1нулым1 гада

мi не толькi не павялiчваецца - памяншаецца. Калi з пяцi
сот студэнтау 67 займаюцца на выдатна, не надта вял~i 
працэнт якаснага на,вучання · атрымлiваецца - 13. Пера
канауча? На самой справе,~ на злёце выдатнiкау-замеж
нiкау унiверсiтэта, якi праходзiу з 24 па 26 кастрычнrка у 
Раубiчах, нiхто-не iмкнууся абмяжоуваць задачы i вынiкi 
навучальнага працэсу лiчбавай праграмай. Клопат гэты 
пакiнулi ЭВМ. Прарэктар па рабоце з замежнымi студэн
тамi А. В. Шарапа так i адзначыу: «Веды нам патрэбны, 
добрыя спецыялiсты, а не высокiя працэнты». 

Толькi цi добрымi спецыялiстамi будуць троечнiкi, 
колькасць якiх у гэтым годзе таксама узрасла? А цi змо

гуць ганарьщца ведамi, вярнуушыся у сваю краiну, тыя 
шэсць студэнтау, якiх адлiчылi у гэтым годзе з унiвер
сiтэта? 

Сзрца для помн1ка На шчасце, крайнi выпадак 

не давялося выкарыстоуваць, 

з горам па~:~алам размясцiлi
ся у iнтэрнаце J;ITB, па_1:1яснiу

шы навучэнц~~·· .. Т~кая·~_калiч
насць не вельм1 узрадавала, 

з лёгкай рукi мясцовага рай
кома камсамола мы зрабiлiся 
без вiны вiнаватымi. Крыуд
на пасля пераможнага шэс'-'я 

сустракаць на шляху абыя
кавасць, ды яшчэ напярэдаднi 
такога свята . Толькi перад 

апошнiм «рашаючым» этапам 

аптымiзм зноу вярнууся да 

веласiпедыстау. Кожны адчу
вау хуткае iмгненне перамогi. 

Перамогi над перашкодамi 
надвор ' я, над самiм сабой, 
над чэрствасцю, фармалiз
мам тых жа негасц1нных дзяр·
жынцау. 

Усялякую хваробу лягчэй папярэдзiць, чым вылечыць. 
T_ilмy аб · паляпшэннi якасцi падрыхтоукi кадрау клаnо
цiцца зараз не толькi старшыня Дзяржкамiтэта СССР па 

лягчэй. Бо напачатку iдзе 

своесаблiвая «абкатка», спро
ба знайсцi свой рытм, увай
сцi у каляiну. 

народнай адукацыi, але i кожны выкладчык. __ А надвор'е тым часам рых
тавала не менш суровыя вы

прабаванн i на наступны 
дзень. 

А. В. Шарапа, акрам я памяншэння . колькасцi лекцый
ных i павелiчэння практычных гадзiн, забеспячэння сучас
нымi сродкамi навучання, квалiфiкаваных лекцый i дзён 
самападрыхтоукi, вызначыу яшчэ два фактары: дзейсную 
дапамогу з боку выкладчыкау i зацiкауленасць самiх 
студэнтау. 3. НА 

MIHYC 
ТРАСЕ 
ДЗЕСЯЦЬ - - Прыкладау, калi сярод студэнтау зямляцтва амаль 

палова !!_Ыдатн_iкау, а астатнiя вучацца на «4» i «5»,- няма
ла (В'етнам, _ ЧССР, ГДР). Цi не так патрэбна вучыцца усiм? 
- скончыу выступленне Аляксандр Вiктаравiч. 

Не па-восеньску злосны 

мароз вырашыу на свой лад 

.!!Е_аверыць цвёрдасць ~арак
тарау на трасе «Кобрын -
lвацэвiчы». Воблака пары 

стаяла над калонай веласiпе

дыстау. Спрабавалi церцi 
задубелыя рукi, паляпвалi 
сябе па плячах, словам, грэ
лiся «без адрыву ад вела
сiпедау». 

Пытанне звернута да кожнага з нас. На прамыя пытаннi 
трэба адказваць станоуча. Хiба вы не згодны? 

МАРЦIН СЕРАНЕЙ КУРГАТ, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 
6. ТРЫУМФАЛЬ- · 

НЫ ФIНIШ 

КАМСАМОЛ -

- МОЙ ЛЕС . 

ДНI, ИКIИ 

tспомн1ш 
НА СВЯТОЧНУЮ 

- загадчык кафедры этыкi, 

эстэтыкi i навуковага атэiз
м у адзiн з «ветэранау» 

маладзёжнай арганiзацыi. 

Ен выпускнiк фiлфака. (У 
юнацтве 'Марыу стаць журна

лiстам, але у той час таког..а.. 

факультэта яшчэ не было). 

Другакурснiкам узначалiу 
аргсектар камiтэта камсамо

ла. 

У 1956 годзе першы я сту
дэнцкiя атрады паехалi на ца

лiну. Мiкалай Васiльевiч быу 
камандзiр_ам аднаго з ix. Ра
зам са сваiмi байцамi жыу 

у бараках i працавау так, 
што часу сумаваць проста не 

знаходзiлася. 

... У 1957 годзе сакратар 

камiтэта камсамола ' БДУ 
паехау на Маскоускi фесты

валь моладзi i студэнтау. Мi
калай Васiльевiч зноу ад
правjуся з атрадам на цалi

ну. 

Што сёння непакоiць май
го субясе'днiка? Абыякавыя 
адносiны многiх студэнтау 

да грамадскага жьщця унi
версiтэта. Але камсамол, 
упэунены ён, яшчэ заявiць 

npa сябе. Неабходна толькi 
устанавiць больш цесную су
вязь лiдэрау з радавымi кам
самольцамi. 

Жыццё - не прайшоушыя 
днi, а тыя, што запамiна

юцца. У камсамольскiм жьщ
цi унiверсiтэта заусёды шмат 
цiкавых спрау i пачына~няу. 
Давайце i мы, камсамольцы 
80-х, будзем здзяйсняць 
ix так, каб запомнiлiся. 

1. ПАЛЯШЧ·УК, 
студэнт факультэта 

~ жу~налiстыкi. 

Некаторыя пачалi пры-

стасоувацца да капj:>ызау над

вор ' я, абуваючы (зноу жа на 
хаду) полiэтыленавыя мя
шэчкi. lгар Жабянок прыста
савау нават газету. Так што, 

злуйся - не злуйся.,заучасны 

мароз1 а д~в~дзецца ,табе 
прызнаць паражэнне. 

Пfошча iмя У. 1. Ленiна 
на некаль~i хв1тн застыла у 
святочным чаканнi. 1 бьщцам 
набрала у грудзi марознага 
паветра, каб потым, зау.ва
жыушь1 стройную калану ве- , 
ласiпедыстау, вылiцца у адзiн 

радасны гучны воклiч. Вось 
,i доугачаканая мэта. Пяш

чотна, нiб~;,1 баю'чыся рассы
паць хоць жменьку свяшчэн

най, палiтай крывёю зямлi, 

нёс кап.сулу Барыс Папiн. Бы

!lkk Ril~tЬiн -iнтэрнацыянi)л iст 
· " " 6Юрый Бацян узяу яе з рук 

- Няма лiх.а без дабра,
сказау М. 1. Дваракоу.

Мн9.гiм удзельнiкам такая на
вук~ спатрэбiцца_у далей
шым ' _спартыуным , жыццi. Ад 

сюрпрызау надвор'я не за
страхавана нi адно спабор
нiцтва. Але няма i дабра без 
лiха, таму што спартсмены, 
якiх падганяу мароз, не толь

кi даiмчалi да lвацэвiч, але i 
праехалi былi ужо -Гэты чар
говы пункт прыпынку . Апа

мяталiся толькi, зауважыу

шы дарожны знqк: канец 

населена га пункта I вацэ
вiчы. «А што, калi без пера

пынку у Баранавiчы? - пра

панавау Алег Трапашка.- За
сталося ж усяго 105 кiламет
рау. Надвор'е мы «зацугля
лi», толькi i ехаць цяпер». 

лi мясцовыя камсамольцы. 

У вынiку начаваць ледзь

ледзь уладкавалiся, пра ас

татнюю частку 9бяцанага 
адпачынку засталося толькi 

марыць. Але у гасцях выбi
рац~;, не даводзiцца. 1 на тым 
дзякуй, lвацэвiцкаму райко

му камсамола. 

вау свае паслугi вецер. Быц

цам ведау, што наперадзе 
самы доугi этап. Ляцеу «ве

ласiпедны клiн». Трэнерскi 

«рафiк» часам адставау, вар
та было скiнуць газ. 

сябра, як запраускi артыле
рыст·, абха~;,iу 1 далонямi ззяю
чую на сонцыгiльзу i пра.:
мовiу : · «Дзяку~ • . сябры, ад 
усяго нашага клуб~Памяць» 
дзякуй!» . 
Пройдзе час. Узвысiцца у 

· неба помнiк во'нам-iнтэрна~ 
цыяналiстам, у фундаменце 
якога бы сэрца•застыне кап
сула, дастауле\:iая з леген
дарнай Брэсцкай крэпасцi 

камсамольцамi БДУ i IФК .. 
1 няхай ix шлях пралягау 
праз мiрныя гарады i вёскi, 

права быць годнымi ciзaix 
мужных бацькоу i сучаснiкау 
яны даказалi. 

4. ВЕЦЕР·У 
сп·анУ 

У Баранавiчы прыехалi на 
адным дыханнi . Нарэшце, да:. 

чакалiся цёпла!:а !:!Рыёму. Ба

р~навiцкi гарком ЛКСМБ за
гадзя рыхтавауся да сустрэ

чы. Прадумау не толькi пра

граму прыёму, размяшчэн

ня, а i культурнага адпа-

У той момант жарту сябра 
па камандзе ·. нiхто належнай 
увагi не надау, аднак крыху 
пазней успамiналi з жалем. 

Не вельмi прыхiльна сустрэ-

3 lвацэвiч iмчалi «на ycix 
педалях». 1 не толькi таму, 
што старалiся як мага хутчэй 

пакiнуць «вельмi гасцiнны» 

горад, у дадатак да гэтага 

нi з таго нi з сяго прапана-

чынку: дыскатэка, невялiчкi 

сп~ктакль. Выязджалi з гора
да пасля ускладання кветак ля 

помнiка Ленiну i мiтынга. У 
добрым настf)Оi, у прадчу
ваннi хуткага -фiнiшу . Заста
вауся апошнi этап. 

У велапрабегу удзельнiчау 
МIКАЛАй ДЗЯБЕЛА, -
' наш кар. 

''7Фота В. БОЛАТАВА i 
А. MAKCIMABA. 

ЦIКАВАЕ · - ПОБАЧ . ·. , · , .·" · .. ·. , · · -. -

КАЛ I ся'род вашых знаёмых ёсць заруча
ныя, спытайце у ix калi-небудзь: «А цi умееце 
вы танцаваць вальс, цi ведаеце беларускiя 
вясельныя абрады?» Упэунена: ·амаль нiхто 
не адкажа на гэтыя пытаинi станоуча. А вось у 

~;-цыкультуры пj:>афтэха.gу.Zацыi на~урачы
стым раённым абрадзе «зlаручыны», якi ад
быуся 23 Кё!СТрЫчнiка, жанiхi j н·явесты знаё
мiлiся з yciмi падрабязнасцямi беларускiх 
вясельных традыцый, вучылiся танцаваць 

вальс, ры:ета_оалiся д_il_ надыходзячага свят_о. 
Гучныя прыгожыя галасы, вясёлыя беларус

кiя прымаукi, заузятыя завадныя пляскi, шча

слiвы гоман i смех - гэта фальклорны а1:1-

самбль БДУ iмя У. 1. Ленiна «Неруш», якi 

таксама быу запрошаf:!!>1 на свята. цНеруш» 
с.тау любiмцай залы ) · Пасля кожнай песнi, 
сцэнкi ~ выбух апладь1сментау. Рэпертуар 
ансамбля разнастайны ....:... ад частуша·к да 
гумарыстычных сцэнак з жыцця занадта свар

лiвай жонкi i занадта неразумнага~ужа. 

А свята працягваецца ... Маладых' прыйшлi' 
павiншаваць «залатыя» юбiляры - сям ' я Да-
вiдовiчау. " 

- Юзэфа Паулауна, як ваш му'ж прапана
вау вам выйсцi за яго замуж? 

- Да вайны я працавала настаунiцай. Ад" 
нойчы зайшоу у школу па нейкiх ·сваiх справах 
Уладзiмiр Мiкалаевiч. Толькi 'убачыу мяне i 
тут жа спытау: «Пойдзеш за мяне замуж?» 
А я не ведаю як, адразу адказала: «Пай

ду». 1 вось ужо пяцьдзесят гадоу жыврм душа 
у душу. Гадуем чацвёра дзяцей, маем восем 

унукау i аднаго праунука. ' 

Што пажадаеце маладым? 
Кахання i цярпення. 
Уладзiмiр Мiкалаевiч, калi вы больш ка

халi сваю жонку: у першыя гады сямейнагё! 
жыцця цi цяпер? 

- 1 цяпер, i тады . 
Шмат чаго зроблена для таго, каб маладыя 

адчувалi сябе у гэты вечар як мага лепш. Пра-

быу такi звычай: скончылася уборка ура
джаю-можна гуляць. вяселле. Вось мы i 
працягваем AiJYHiя .традыцыi. 

Ля вакна стаяць двое. з · першага по
гля'Ду бачна - улюб1:Ьныя. Якая" пяшчота, 
_р_2дасць i шча_sце на ц_ _тварах! Гэта студэн.:: 

ты Беларускага полiтэхнiчнага iнстытута Сяр
гей Мiрашнiчэнка i Аксана Левiна. 

Хутка вяселле ... 
цуе буфет, кветачны юеск, кнiжная лаука 
(ёсць кнiгi i аб псiхалагiчным, i аб фiзiяла
гiчным баках шлюбу, парады маладой гаспа
дынi i яшчэ ш·мат чаго, што у свабодным 

. продажы не знойдзеш). 
А зараз пытанl'lе да арганiзатара гэтага свя

та-загадчьща аддзела Здг.t:-·: -маскоускага 
раёна Наталлi Мiкалаеуны Баранавай: 

- Як удалося зрабiць усё так добра, так 
весела i цiкава? 

- Гэта свята - выl:!Jк сумеснай працы. 
Шмат' дапамагалi нам ПК'прафтэхадукацыi, за

вод «Калiбр», МВА «Прам'ень» ,' БДУ, lнсты
тут культуры . Мы праводзiм раённы абрад 

заручын ужо другi раз. Былi запрошаны 

маладыя людзi, рэгiстрацыя шлюбу якiх на
значана на кастрычнiк, лiстапад i студзень. 
Невыпадкова, што гэта свята праводзiцца 
менавiта . у кастрычнiку. У нашых продкау 

Як вам сённяшняе свята? 

Вельмi падабаецца. 
Вы ужо вырашылi, як будзеце а,а.зна

чаць сваё вяселле? 

- Нам хацелася 6, каб адбылося сапрауд
нае беларускае вяселле з народнымi песня
мi, танцамi да ранiцы; добрым вясельным 
сталом . 1 шчасцем, шчасцем, шчасцем ... 

«Памят.айце; што сяме~ны· м1краклiмат -
гэта · калi жо1;1ка .робiць надвор 'е, а.муж ак
лiматызуецца» , «Не расказвай пра тое, што 
робiцц_а дом<!,_ _ нiкому» - шмат пла·катау · 
_з такiмi жартоунымii,!_j той жа час глыбокi
мi па зместу выслоуямi было у зале. 
Шчырыя усмешкi, добры настрой, шчаслi

выя твары. ЗдiJ.._ОЦца, уся зала свецiцца ·ра,а.ас-
цю i пяшчотай ... , r. СОУСЬ, 

· с:rудэнтка факультэ:rа 

.1 журн~лiстыкi • 

. tf>~ЛAPYёKJ УНIВЕРСIТЭТ~> 
-~, ~ ---·~ · . - _.,. .. - l • 3 лiстщ1ада 
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ПА САКРЭТУ YHIBEPCITЭTY .··.. ·. . · · :. 
рыi журфака мы павiнны прыйсцi да выба
рау у камсамоле з некалькiмi праграмамi 

i з некалькiмi кандыдатамi. С ход вызна

чыць лепшую праграму i састау камiтэта 

га камiтэта. Але iсцiна, здаецца, у тым 

простым факце, што без працы старога 
камiтэта, якi зрабiу першы крок, не на
радзiуся б вецер перамен. 

прыхiльнiкi пачынаюць гаворку каро:rкiм 

стандартным уступам: «Кажу адразу: я -
за Рагачова!» 

АУ-ТОРАК, 10 КАСТРЫЧНIКА . На па
сядж::iннi камiтэта камсамола . з ' яу~яюцца 
бьщцам наогул не зацiкауленыя людзi 
з уласным планам перадвыбарнай кам
панii. Узнiкла нефармальная iнiцыятыуная 

група. 1 пачала з... анкеты. «Анархiсты» 
i абыякавыя ушпiльвалi бланкi анкет пра
цяжнiкамi i адмауленнямi , часам ра

бiлi з ix самалёты. Прапановы выказвалi 
тыя, хто яшчэ непакоiцца, верыць у ба
рацьбу i яе поспех. Пра рэформу наву
чання, ролю камсамола, стан спрау у 

iнтэрнаце. Пра тое, што набалела. Магчы
ма, не усе да яе падрыхтаваны, але боль
шасцi камсамольцау да спадобы iдэя 

«мелiярацыi журфака», за якiм у апошнi 

час трыв'ала замацавалася крыудная мя-

МЕЛI.ЯРАЦЫSI, 
.. .Праграме Яраслава Беклямiшава прад

казвалi гарантаваны правал. Яе крыты

кавалi за агульныя месцы, за неакрэсле

насць, за нясмеласць. Яна прагучала у сце- , 
нах сходу упэунена i цвёрда, i у той жа час 
палымяна. 

Дэбаты былi гарачымi. Поспех чакау та

го, хто здолее прыцягнуць прысутных 

праграмай рэальных спрау. 3 якiх пачнец
ца дзень заутрашнi, якiя будуць зроб
лены на тым тыднi, праз месяц, за год. 

.як ПАЧАnАС.Я .ЯНА НА ЖУРФАКУ 

нушка - «дрыгва». -

камсамола, якi здольны яе ажыццявiць . 

Ты чакаеш перамен? Не трэба ча;<аць 
- рабi ix сам!» 

СУБОТА, 15 КАСТРЫЧНIКА. «Наша спра

ва - рваць горла i не даваць вам спаць»,
гэтыя словы адрасаваны дэканату. «Хо-

' А9'ТОРАК, 18 КАСТРЫЧНIКА. Адыхо
дзiць час лозунг.ау I мiтынгау. Вiдавочны 

тры платформы , якiя выл·учылi сваiх кан

дыдатау . Настуг:!!:'аЙ ранiцай факультэт 
чытае праграмы Сашы Рагачова (2 курс); • пiць глядзець на свет, як на заляпаны па

. дако,ннiк!» гавораць iнiцыятары IV 
курсу, якi э..о_узята трымаецца застойнага 
прын,цыпу: «Абы балота, а чэрцi зной
дуцца». Як зварот да ycix камсамольцау 
гучаць словы: «Калi ты за перабудо

ву ... » Пад iмi плакат: «То ведай: выбары 
- не фармальнас1:1,ь. Выбары - барацьба 
iдэй. Мы - жур'налiсты, а значыць, гало
~аll!.Ь, не пустыя.Схаваныя у ix iдэi мо
гуць УСЕ. Патрэбна толькi пажадаць гэ
тага . Такiм чынам, упершыню у гiсто-

1 Яраслава БекляМТ-шава · (3 курс). Крыху 
пазней з ' явiлася праграма першакурснiцы 

. Алены Барысавай. 
Калi у анкетах чуецца не заусёды кан

крэтны, але рэзкi крык: «Перамен!», то у 
праграмах гучыць адно: «Больш правоу 
камсамолу!». 

Самакрытычна, без лiшнiх слоу, вельмi 

аб 'ектыуна i упэунена зрабiу справаздачу 
сакратар lгар Шаучук. Ен быу дастатко
ва суровы, к11лi гаварыу пра справы старо-

СУСТРЭЧЫ · -=--= 
Гэтаму невялiкаму 

падарожжу студэнтаfj-эа
межнiкаfj у Cтafjбцofjcкi 
раён спрыяла fjcё · i ружа
вата-эалацiстае сонца, 'i 
спагадлiвасць, гасцiн
насць людзей, якiя суотра
калi экскурсантаfj . . 

У Вiш н явецкаi:i сярэдн Q Й 
школе святкавалi ,Дзень ра

джаю . Паспел , усамы раз
·ар урачыстасцi. Дырэктар 
школы 1. ' Ф . Нара но в iч вет
лiва. сустрэу гасцей, запра
сiу у школ . Студэнты ад

дзtяленн_я мiжнароднай жур-

спр ава, але i карысная, не

абходная. Па гэтай прычы)'iе 
няма у нас i нефармала'ji, 

усе зан яты справай - люб1-
май справаи: 

- Працоуныя поспехi гас

падаркi ,- падключыуся да 
размовы парторг калгаса iмя 

Мiчурына У. У. Бачко,

па праву належаць i нашым 
настау11i к'ам. Гэта плён i ix 
выхаваучай работы . Быццам 
у казцы, амаладзiлася наша 

вёска ("сярэднi узрост яе на
сельнiцтва - 31 год), а разам 
з гэтым узрос i прыбытак 

калгаса. Зараз ён складае 2,5 

3 беJlарускаЮ вёскай у тв-ар 

налiстык i адразу ж ат а ка
валi дырэктара шквалам пые 

' танняу: «Як iдзе перабудо
ва у ш оле, у вёсцы? На ,11кiм 

узроунi вучнi вывучаюць гi

сторыю народау свету? Цi 

ёсць сярод навучэнцау шко

лы нефармалы i якiя у ix 
праблемы?» 

- Калектыу настаун iкау 

у нас малады ,- пачау с вой 

адказ lван Ферынцанавiч 

на пытаннi экспрэс-iнтэрв'ю. 
- Некаторых поспехау мы 

дасягнулi. Яны заключаюцца 
не у працэнтах «выдатнiкау» 

i « харашыстау», не у коль
·касцi паступiушых у ВНУ, 

а у тым, што з году у год 
усё больш i больш вучняу 

застаюцца пасля школ ь, у 

роднай вёсцы, ,што ужо мно

га гадо'ji мы выпускаем хле

баробау~ жы~~;;-авода{ В опыт 
нашага выхавання зацiкавiу 

iншыя гаспадаркi школы 

раёна. Зрэш ы , 1сакрэту выха
вання ~ н ас няма , _прынцып 

самы просты: стварыц ь дзе

цям цiкавыя гурткi, суаднес 

цi ix працу у полi i дома 
с а схiльнасцямi кожнага вуч-· 

ня . lншымi словамi гэта назы

ваецца iндывiдуальны падь.1-

ход. Вядома , карпатлiвая 

млн. рублёу. Большая частка 

гэтых грошай пойдзе на «элiк
сiры» м.аладосцi сяла: клубы, 
дамы адпачынку, дзiцячыя 

сады, жыллёвыя збудаваннi . 
Потым Уладзiмiр Уладзiмi

равiч_ з дбайнага гаспадар: 
нiка пераквал iфiкава уся 

у гiд-а . Цiкавай i за ха пл яю
чай атрымалася экскурс iя у 

Дом-музей народнага песня
ра Беларус i Якуба Коласа. 
Кожная рэч, кожная дробязь, 
пачынаючы ад плеценага пло

та, саламянага даху, калодзе

жа-журауля i заканчваючы 

iльняной вопраткай, лапцямi 

i драулянай лыжкай,- выкл i
оt<алi вялiкую цiкавасць у за

межных сяброу . Такога яны 
не бачылi нi у адным музеi 

свету. 

- Такiя знаёмствы даюць 

нам вель.мi многае,- зазна

чыу студэнт Алеймаеху Чэ

коле.- Сельскiя мясцiны Бе

ларусi, жыццё беларускай 
вёскi мы ведалi Дрэнна. Ця

пер я упэунены яшчэ больш: 
беларусы - таленавiты, пра
цавiты i цiкавы народ, з вялi 
кай самабытнай культурай 
i гераiчным мiн улым. Уочац
ца верьщь, што знаёмства 

працягнецца , i таму «Да 

сустрэчы, беларускiя нiвы, 
азёры, рэкi i лясы!» 

Т. ХАМIЦЭВIЧ. 

:-<> :-<>-:-<>-:-<>-:,<)о-:-с.-:-<>-=~=<> • 

Трыбуну далi кандыдатам. 
... Як дзёрзкi выкрык навjчкоу у тон фра

зе з адной анкеты «Перабудова журфака 
- гэта першы курс!» гучала выступленне 
Алены Барысавай. Для старэйшых даво

лi наiунае. Але гэта была сур'ёзная зая
ва актыунасцi першага курса. 

- Мы_!iе'будзем галасаваць закандыда
та у сакратары,- чутны галасы-,- прагала

суем за i х · праграмы ! .. 
Пасля перапынку аб 'яулены вынiкi. ГалаJ 

савала 152 камсамольцы . Тры бюлетэнi не
. сапраудныя. Галасы (а нё бюлетэнi) раз
меркавалiся наступным чынам: за плат

форму А. Барысавай - 9, А. Рагачова ~ 
56, Я. Беклямiшава - 85 галё!_соу. Кандыдат 
платформы, якая перамагла, называе са

стау камiтэта. Цiкава, што тут знайшлося 
месца i сапернiкам па дэбатах: А. Ра
гачову _i А. Барысавай . 

... Голас Аляксандра Рагачова буда
ражыць залу: «Залатыдождж з дзярж
бюджэту, дзе ён? Свой вучэбны корпус, 
дзе ён? Матэрыяльная база, дзе яна?» -
гучаць упарта пытаннi. 

«Часцей патрэбна браць рыдлёуку i пра- · 
цаваць для сябе!» - гэта папрок асноу
най масе камсамольцау, якiя стаяць • на 
пазiцыi пабочных назiральнiкау. Рагачоу 
радыкальны таму нiкога не шкадуе .. 
Яго праграма накiравана уперад. Яго 

Камiтэт прыступiу да работы. Калi ты за 
перабудову, то ведай - на журфаку яна· 
пачалася. 

А. ПАТРЭБIН, . 
член вучонага савета БДУ, 

член камiтз,;.а камсамола журфака. 

ХТО ПАДТРЬJМАI;? - . ;:, .. · - · -

Дзiун.ымi лiчаць i~. 
А магчыма, проста мы 

дзiун.ыя. Там.у i здаецца 
н.ам, што н.е такiя ян.ы, якi- . 
мi н.алежн.а бьщь. Не такiя, 
як усе. Не гавораць аб мi
ласэрн.асцi. / сш~о слова 
гэта н.е так ужо часта пау

тараюць. А твораць, немо
гуць н.е тварыць дабро. 

Лёс у кожнага свой , не
пауторны . Есць у iм р адасцi 
i - нягодь~ узлёты ·г падзеннi. 

... Кветкi, апладысменты, 
паклоннiкi таленту. Сёння, 

калi Разалii lзраiльеуне, бы
лой артыстцы драмтэатра, 84 
гады, гэта здаецца ёй дзiвос

ным сном. Перанесеныя апе

рацыi, iнфаркт !.лiякарда. А не 
так дауно здарылася яшчэ ад
на бяда: пералом нагi. Пры
кутай да ложка , ёй патрэбен 

пастаянны догляд i дапамога. 
lнвалiдау, састарэлых i 

адз iно кiх людзей толькi у 
Мiнску каля 30 тысяч. Яны 
адчуuаюць патрэбу у кро
пельцы шчыраrа цяпла i кло
пату-патрэбу у мiласэрнас-
1~i. Так i нaзu u Jl i таварь1ст -
11ы. што узнiклi у пятнацца
цi гарадах Савецк ага Саю
за. У адным Jlенiнградзе 
прыхiльн iкау i aб_1! ()_0H_Ltay 
мiласэрнасцi боJ1ей 5 ты
сяч чалавек . 

З·давалася 6, пасля ycix пра
моу аб мiласэрнасц i, аб тым, 
як патрэбна дапамагаць iн
валiдам, прынятых паста

ноу, апублiкаваных праектау, 
толькi- _пазва;-~i - i дапамо
га прь~дзе неадклад~а. 

· Гавораць жа, пiшуць, аб
МS!ркоуваюць з такой заузя

тасцю. Чаму ж не прыхо

дзяць? 
У Мiнску нас пакуль два

наццаць. · Усе - студэнты 
унiверсiтэта . Наша мэта -
адрадзiць бескарысную да
памогу iнвалiдам, састарэ
лым, сем'ям воiнау-iнтэрна
цыяналiстау, загiнуушых у 
Афганiстане, шэфства над 
дзiцячымi дамамi. 

Мiл асэрнасць каштуе фiзiч

ных i душэуных сiл . Сёння 

m111m1 
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ТЫДЗЕНЬ БАРАЦЬБЫ 

за раззбр~енне, аб 'яулены 
Арганiзацыяй Аб ' яднаных 
-Нацый, пачауся у БДУ мi
тынгам у абарону мiру, якi 

прайшоу на ~iстарычным фа
культзце. Горача вiталi пры
сутныя выступление ~лена 

Прззiдыум·а гарадскога саве
та абаронцау мiру М. Д. Жу
коускага, загадчыка кафедры 
зтыкi, эстэтыкi i навуковага 
атзiзму М. В. Рожына, якi з 

КАМУ ПАТР3БНА 

MIJIAC3 
мы паспяваем дапамагаць 

чатырнаццацi iнвалiдам . Ма

лая, вельмi малая кропля у 

моры. 

«Мне зноу захацелася 

жыць»,- сказала нам Рэма 

Васiльеуна, былы малодшы 

навуковы супрацоунiк АН 
БССР. Радкi гiсторыi яе хва
робы iitё менш сумныя : пера
несла iнсульт, больш не слу
халiся левая нага i рука, а 

калi, здавалася, надышоу час 
папраукi,- пералом нагi. 

Служба сацыяльнай дапа

~огi адолець гэту праблему 
пакуль не мае сiл. Неабход
на дапамога грама'дскасцi. 
МЫ ПАТРЭБНЫ IM. НАШ 

КЛОПА Т. НАША ЦЯПЛО. 

Мiласэрнасць не можа 

быць часовай . Яна застаецца 

АСЦЬ? 
славеснай пакуль нас так 

мала. Усiм , хто здольны спа

чуваць, хто жадае перака

нацца ва уласных якасцях, 

паспрабаваць свае сiлы у 
сапрауднай справе, мы' пра

пануем удзел у высакарод

ным руху. _:: мiласэf)насць . 
.. . А не так дауно зноу паз

ванiла Рэма Васiльеуна: 

- Дзяучаты, мне так вас 

не ха.пае. Я не магу без вас. 
Мiласэрнасць мае патрэбу 

у вольным часе. Мы не пас 

пяваем . 

Як жа перамагчы дрыгву 

абыякавасцi? Якiмi CJJOвaмi 
абудзiць? 

Э . КАКАБАЕВА, 
В. СЕГАЛОВIЧ , 

студэнткi гiстарычнага 

факультэта. 

Р. S. Кожны ауторак i сераду з 18.00 да r 
20.00 мы чакаем вас у пакоi No 15 гаркома .., 
камсамола цi па тэлефоне 20-43-17. 

Фота С. ПЛЫТКЕВIЧА. 

1973 па 1985 год працавау у 
сакратарыяце Ад н ·, i iншых 
прамоуцау. 
Завяршыуся тыдзень 

агульнагарадскiм мiтынгам
канцэртам. арганiзаваным па 
iнiцыятыве Камiтзта абаро

ны мiру БДУ, якi узначальвае 
А. М. Рухля. Прысутныя ста
лi удзельнiкамi конкурсау 
палiтпеснi i палiтплакатау, 
палiткiрмашу. Сродкi, са
браныя тут, будуць пералiча

ны у Фонд мiру. 

«БОЛЬШ СПРАУ 
МЕНШ СЛОУ» 

заусёды хочацца сказаць, 
калi зноу i зноу 1дзе · размо
ва аб рабоце пунктау r"ра
мадскага харчавання. Такое 

жаданне узнiкла i тады. калi 
на 11асяджзннi камiтзта на
роднага кантролю аналiзава-

лася гатоунасць сталовых i 
буфетау, што абслугоуваюць 
супрацоунiкау i выкладчы
кау унiверсiтэта, да пачатку 
навучальнага года. Бо каторы 
раз кiраунiцтва трзстау абя
цае па .nе11шы1t 1, якаець i асар
тымент страу , культуру аб
с.пуrо"уваннii , толькi iстоп,ых 
з мен пакуль не- назiраецµа. 
Цi не час 11ерахщiзiць ад 
слоу да справы? 

ПАДВЕДЗЕНЫ BЫHIKI 

вiктарыны камiтэта · камса
мола унiверсiтзта, прысвеча
най 70-годдзю утварзння 
ВЛКСМ. Пераможцамi сталi: 
1. Кудрыс (гiстфак, IV курс) , 
Н. Драгун ( механ.iка-матз
матычны факультэт, IV курс), 
Ю. Кавальчук, Т. Шыршова 
(ФПМ, 1lI курс). 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 
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А jдыторыя No 7: 

. Сеаонныя 
дажджы 

Госць з бераrоу Нявы на 
мiнскай сцэне. Рок-гурт, якi 

не клапоцiцца npa i~iдж, 
нiколькi не крыудуе на тое, 
што звычайна nалова залы 

nакiдае яrо выстуnленнi, рО!(
гурт, у якiм сола-гiтарыст 

irpae на гiтары скрыпiчным 
смыком , - усё гэта « Сезон 

дажджоу», адна з самых не
стандартных каманд. 

Святло j канцы тунэля 
~удыторыя № 7 прапануе 

аматарам музыкi святло но
вага лiхтара у цёмным калi

доры мiнскага непрафесiй

нага року . 1988 год стау 
годам нараджэння рок-гурта 

«Магiстрат». Для тых, хто ве
дае, што «ужо__ быццам 
спявау колiсь» нейкi «Ма
riстрат», паведамляем, што 
ад «таго» калектыву заста

лася адна назва. Састау 1986 
года звярнуу · з калiдора у 

шматлiкiя правулкi. Дакладна 

ведаем пра былога вакалiста. 
Той уладкавауся у Кiеускай 
фiлармонii. Але .што рабiць? 
Адны на сонцы свецяцца; 
другiя грэюцца . 

Пра «Магiстрат» на сцэне 
-буд"зеце меркаваць с;амi ·~ Пас
ля - канцэрта. Дарэчы, па 
глыбокаму 1Jеракананню му
зык~нтау: «пакупнiк заусёды 
правы» . «Пакупнiк» на «Ма

гiстраце», здаецца, пакрыу
джаным не заста уся . Хаця 

« магiстратчыкi» паставiлi са
бе тры з мiнусам цi два. Са
макрытычна. Але, прабачце 
за штамп , рэзервы ёсць. 

Kaq°' удакладнiць партрэт 
гурта, яшчэ такi факт у блак

нот палiтiнфарматара. Hi 
адзiн з музыкантау нiдзе 
не працуе i не мае музыч

най адукацыi. Есць над чым 
паразважаць, ёсць тэма для 

шыльды. Год назад пад пры-

rнётам падобнай шыльды 
развалiуся стары састау «Ма

гiстрата», хлопцау прымушалi 
выступаць ледзьве нi пры 

гальштуках. Прауда, зараз 

вятры падулi у iншы бок, 
зараз шыльдамi не давяць, 

але ж... «Магiстрат» сёння 

iснуе без даху над галавой. 
Tai<iм дахам, магчыма, стане 

«Арыенцiр». 

Гэтай кропкай мы абрыва
ем абзац з прэтэнзiяй на 

публiцыстычныя разважан
нi i заканчваем тым, чым па
чыналi. 

Аудыторыя № 7 прапануе: 
рок-група «Магiстрат». · 

Я5'ГЕН КАМЕНКА - ва-

кал. 

Былы чz,ен оаnератыву па 
вытворчасцi музычнай апара

туры, лiдэр гурту i наогул са
мы галоуны, хаця не вядо~а, ~ 

як ён падз ялiу «ула .цу» з ка

мерцыйным- дырэктарам, (ён 
- член гурту на асобым па

лажэннi: заусёды на вiду, 

нiколi не у кадры). 

АНДРЭй ХМЯЛЬНIЦКl-
бас-гiтара . 
Любiмы напiтак - мiне

ральная вада «Мiнская-3». 

Любiмы рок-гурт - ... збор
ная Францыi па футболу, а 

самая нелюбiмая рэч - пы
танне аб грашах, якiя яны 
атрымлiваюць за выступлен
нi . 

СЯРГЕй БАйКО5' - удар-
ныя . 

Па · неправераных чутках 
мае мянушку Кот (тол~,кi 

я вам такога не казау). 

Акрамя барабанау на душы 
яго ляжыць маслянiсты след 

ад пратэктара матацыкла 

« IЖ-Планета-Спорт». 
АЛЯКСАНДР РУДАКО5'

сола-гiтара. 

Самы старанны з «ма
гiстратчыкау». Пытанняу нао

гул не любiць, а што любiць, 
дык гэта паспаць. Чалавек, 

вымушаны амаль кожны 

дзень ехаць ранiцай ад -стан

цы i « Пухавiчы » да станцыi 
«Мiнск-Цэнтральны», мiж
о_олi навучьщца ца_нiць та
кое сцiплае шчасце, як сон . 

ВАНДРАВАННI «ПIJIIГPЫMA• 
Упершыню на шлях ван

драванняу «Пiлiгрым» 

выйшау у 1983 годзе . Зы
ходным пунктам быу 

г. Рыга. 3 поспехам прай
шлi выступленнi групы на 
рок-фестывалях у Вiльню

се, Калiнiнградзе, Куйбы-

шаве, 

градзе. 

Данецку, Ленiн
Зараз «пiлiгры-

мау» сем чалавек: 

Вадзiм Багданау - бас; 
Алег Дробiн - клавiш

н~,1я; 

Дзмiтрый Фядотау 
гiтара; 

1 гар Гранцiньш,-
ударны я; 

Уладзiмiр Ключнiкау
вакал; 

Анатоль Мiхайлау 
вакал; 

Эгiл Грынб.ерг удар-

ныя. 

Б AAPVCKI 
UUIBEPCIT3I 

· Цана 2 ·кап. l''I · мiнская п ал iт р:.~фiчная фаб ' ,а 
« ЧыpнO fl il" .;vрк<1 » МВП 

\_ .. i~н1 . Я " Ko.:iac.a. 

3 J1i c 1 anaдa · 
· . Зак. 1635. 

3 ФАНАТЭКI «АРЫЕНЦIР/Х» 

са1:ь~р::ьк:/:-l~с:э:fj~::йз:::.= -клм· ЕРЦЬIЯ. ЦI 
пы «~акольнiкi-тр~нз~т» па~ 
назваи «Удача» з явtлася у • •• , 
фанатэцы «Арыенцiра» у жнi- · _ ' 
fjнi 1987 года. 3 таго часу тэка «Арыенцiра» - гэта не Мейдан», «Cк/J.p11~ёttc», «Джу
прайиtло крыху больш года, толькi камерцыйны, (Цlе i дас Прыст», -«'П,ойнтэр Ci
a fj фанатэцы ужо каля 1100 культурны цэнтр, дзе можна стэрс», «Эрэйш.э», «Фэнсi», 
праграм. Канцэпцыя ж пад- вывучаць гiсторыю музыкi, «Радыёрама», CJ.. с;J_~этч. ,3 
бору музычных праграм не атрым.ац·ь лiст '3 паведам- савецкiх «Клас», «Шах», 
дае магчымасцi трапiць у фа- леннем аб выканаfjцы з наз- «Удафф», «Гукi Му», «Алi
натэку музычнай макулатуры. вамi песень i нават ix пера- бi», «Брыгада С», <<Жнiвень», 
Першае, у фанатэцы павiнны ~ладам. <<Прымадонна», «Маркiза», 
збiрацца запiсы, якiя ма- Для першага знаёмства <<Кантакт», «Парк Горкага», 
юць мастацкую каштоfjнасць. пералiчваем некаторыя з «ABI_~», <<1?:fiсцерыя-Буф», 
Таму «Арыенцiр» мае запiсы апошнiх паступленняfj у фа- «Вяселы маи», «Левабаковы 
Д. Хендрыкса, Э. Прэслi, Дж. натэку: Томас Д.олбi, Элтан рух», новыя песнi Аляксан
Лi Льюнса, а таксами apxifj- Джон, fод Сцюарт, _P.JJ.Dkpт дра Розенбаfjма. 
ныя запiсы ((Машыны часу», Плант, Джэмi Пэйдж, rrpynы 
((Тыдня», «Акварыума». Дру- ((Ma :r:_. Б'янка>1,_ ((Чыкага», Адрас: вул. Фабрыцыуса, 
гое, запiсы, неабходныя для ((Дзi":.J!арпл», ((Тито», ((Ван 5. Тэл. 20-63-21. Якасць га
правядзення дыскатэк. Фана- хален», «·Статус Кво»~Айран рантуецца. 

МIМАХОДАМ ..... 

Пластмасавы 
метал 

Добры дзень. Мы - журнали:ты. 
А мы рок-гурт ((Жнiвень». 

- У нас ёсць некалькi пытанняfj. Як пабудуем раз
мову? 

- Давайце проста: пытанне - адказ. Без розных 
каментарыяfj. Лiчу, гэта найлепшы варыянт. 

- Добра. Тады адразу першае пытанне. Цi часта вам да
водзiцца выязджаць за мяжу? 

Так. Напрыклад, нядауна былi у Швецыi i -У_ Польшчы. 
- 1 як, шмаr там металiстаУ? 
- Адзiн-два працзнты ад усёй моладзL Ды i для тых сметал» = гэта гульня. 1 усё спрыяе гэтаму. Прычындалы сапраудных 

металiстау у ix. пластмасавыя. А на канцзртах яны не стаяць 
пад сцзнай i не робяць сказу• з пустымi вачыма, а цi танцуюць, 
цi размауляюць па:мiж сабой. l(арацей кажучы, адпачываюць. 

- Ты СказаУ, што для ix rэта гульня. Тады вы - яшчэ адна 
цацка? 

- Так, але гэта не знявага нашай годнасцi. Проста, гзта нар-
мальнае становiшча сnевака. · 

- Вельмi адрознiваюцца нашы фанаты ад ix? 
- Яшчэ як! Узяць выпадак, калi пры выступленнi «Скар-

пiёнз» у Маскве фанаты закiдалi сваiх кумiрау бутзлькамi i iн
шымi рэчамi. Яны у наступны раз наурад цi захочуць ехаць да 
нас з канцэртамi. 

А вось вам наступны прыклад. Гзты выпадак адбыуся 
са мною. Аднойчы у Швецыi мы вярталiся вечарам у гасцiнiцу, 
а насустрач - рокер. Хапае ix i там. Праехау ён даволi блiзка 
i зачапiу мяне рулём. Што б зрабiу наш? Аблаяу бы i добра, калi 
б паехау далей, а то мог бы вярнуцца i прыцiснуць да сцяны. 
А гзты спынiуся. падышоу i папрасiу прабачзння. 

- Але у7ё ж так i нс верыцца, што т_ам так мала металiстау. 
Напрыклад,Озi Озбарн, «Дз iп Парпл» збi раюць цзлыя стадыёны 
народу . -----

- Гэта кiты рок-муз ыкi. Яны ужо не кумiры нейкага гурта 
моладзi. lx ведаюць амзль усе. 1 iia ix канцэрты таксама ходзяць 
амаль усе . 1 не толькi металiсты. Такiя музыканты з'яуляюцца 
часткай не толькi нацыянальнай, але i мiжнароднай культуры. 

- Ты кажаш, фанаты не «тырчац1.», не робяць « казу ». 
Адкуль жа тады столькi узведзенага народу у вiдэаклiпах груп? 

- Усе такiя клiпы здымаюцца у саµы,~ лiст~чных краiнах . У 
той жа самай Польшчы. 

- Людзi якога узросту ходзяць на « метадiчныя» канцэрты? 

Я ужо казау, што на выступленнi Qзi i « Парпл » ходзяць 
усе . А . напрыкдад, на с l(рэатар» i « Скелцiк»-14-15-гадовая 

мо~а~з;·адносяцца на Захадзе да нашай краiны? 
- Па-рознаму. Я выдучыу бы два напрамкi. Адны лiчац,,, 

што Расiя - гэта сiмперыя зла» . Друriя - «гзтыя савецкiя 
бедныя хлопцы•. Але ёсць i сапраудныя нашы сябры. 1 ix 
даволi шмат. 

- Якiя у. вас цяжкасцi? 
- Як i у астатнiх. 1 хаця нам, як кажуць, грэх скардзiцца, апа-

ратура у нас дрэнная. У Польшчы на фестывалi мы працавалi 
• на апаратуры « l(рэатара». 

- l(олькi вы зарабiдi там? 

Вельмi мада: дваццаць тысяч форынтау за два канцэрты. 
Што б вы хацелi нам пажадаць? 
Знайсцi сябе, заусёды быць там, дзе пячэ . i, галоунае, 

быць праудзiвымi i не задаваць банальных пытанняу. 
Дзякуй! Да пабачэння. Магчыма, яшчэ сустрэнемся. 

- Будзем спадзявацца. 

181-З ПЯТАГА''. 11~ 'ДЗЕСЯТАЕ ·· 

... На гастролях у ФРГ Лайма Вайкуле, Вячаслау Малежык, 
« Новая калекцыя». 

... Група «Жнiвень• прыняла удзел у фестывалi у Польшчы, 
на якiм выступала з новым альбомам «Узор у адказ». · 

... Вый шла кнiга Майкла Джэксана с Мун уок» ( Праrулка 
пр!>' м~сяцы). Тут ёсць шмат цiкавага аб людзях, з якiмi сябр,уе 
«Зt)рны хлопчык». 

... Рыжскi часопiс cl(pыtiiцa» пачау публiкацыю глау з кн1г1 

« Рuк в СССР» Арцёма Троiцкага, якая- выАшла у 1987 годзе у 
Лондане. 

... На ф естывалi « Тры колеры», якi прай'шоу у маi у Мiнску. 
перша.е месца заняла « Бонда», другое - « Мроя » , трэ11яе -
«. Модуль » . Прыз аргкамiтэта уручаны рок-барду Арцёму .Ця.J1е· 
гiну. 

ДЫСКА-ТЭКА 

Ма11rажата 

Астроjска 
.Малга ата Астроуск :~ 

салiстка вядуч ага n nльскага 
• урта «Л 1 чбард » . а ,:, а 
д , iлася ' мая 195~ года у 
r . Шчэ iнс к , рост 150 см , 
в ага - 73 к г . Любiць са ак, 

у в ходз i ць у сав 0 • яушэй .. 
- ... 1 яшчэ крыху сnявае , 

- са смехам дадае Малга-

жата. 

А сnявае я на усё - па
чы наючы a :i хэвi-метал i 1а 
канчва •очы лiрычнымi n r>c
ню1 i. Яе творчы шлях адлю
строуваецца у гэты ~1 невялi
кiм cnice. 
Дыскаrрафiя. 
1. « Смерць дыскатэцы », 

1982 r. 
2. «Лай в », 1983. 
3. « С вабодн ,1 я ад nошлi

ны » , 1984 r. 
4. « Серая масць », 1984 r . 
5. « Пачуццi i nенiцылiн » , 

1985 r . ' 
6. « Канцэртныя nрыгоды 

rрупы «Ламбард » , 1985 r. 
7, « Крылы го 1уба», 1986 r. 

Што такое 
с11айд-канцэрт? 

Гэта, па-маrчымасцi грандыёз нае. 
ш оу , дзе перап .r~ятаюцца ств араю ч~..1 

адзiнае цэла2 , паказ слайдау , музы
ка i тэкст, якi нясе iнфармацыю. 

Сустрэча з такiм в iдов i шчам ч акае 
вас, калi вы н аведаеце цыкл п ра 
грам ,, Рэсп ,• бл iк анскiм маладзёж
н 1 м м узычным цэ н тры «Арыенцiр » . 
Вядучыя праграмы - Наталля Ка-
11 ~ 1. 1енка · Андрэii Стаур у . 

Тн!iiч чЬl11.1 :.1, першыя У cni (t..' слайд-

канцэртаУ тэмы: ' 
с Мiстыцыэм, фантазiя за-

гадк i lеронiма Босха» (17 лiстаnада) . 
о: Пiтэр Брэйге.1,1ь , Грунэвальд i iн-

111 1 ,1я мастакi Па.Уночна т·а Адрадао н
ня » ( l fi · нежня). 

« Бл i с к ,•чы i трагiчны лё с Са 1~д ра 
Б t1 нi•1э,11 .i1i ». 

Матэрыялы· выпуску 11ад

ры хтава:~i Д. Лука шук i ~'. 
Плату11. 
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В. ~- рэдактар.а 

.М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 
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