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ОРГАН ПАРТКОМА, РЗКТАРАТА, КАМСАМОЛЪСКАГА I ПРАФСАЮЗНЬiХ 
КАМIТЗТАУ БЕЛАРУСКАГА .ОРДЗНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

НЕ ТОЛЬКI ВУЧОБА 

у полi зроку дэканата па ра 
бо11е з замежнымi наву чн
ца ~1 i. Хоць гэта лiчаць тут . бе

зумоуна, галоуным , не заб ы
ваюць i на адпачынак. 

- Студэнт-замежнiк павi
нен везцi да сябе на радзiму 

самыя цёплыя i прыемныя 

успамiны аб нашай кра iне ,
гаворыць намеснiк дэкана 

В. С. Клiмовiч.- 1 таму кож
ны раз пры складаннi ПJ1 ана 
мерапрБ1емствау на месяц мы 
стараемся, каб нашы сябры 

мелi магчымасць пазнаёмiuда 
з гiсторыяй , культурай, звыч
камi, традыцыямi савецкага 
народа. Праводзiм вечары 
адпачынку, сустрэ•1ы, кон

курсы, арганiзуем паездкi па 

памятных мясцiнах i г.д. 

Трэба сказаць, што за.меж
ныя студ-энты з ахвотай iдуць 
на такiя мерапрыемствы. Бо 
акрамя цiкавага правядзення 
часу тут яны знаходзяць i 
новых сяброу сярод савецкiх 
студэнтау. 3ауважу, што такi 
план мы вывешваем загадзя, 

каб тыя, хто зацiкавiцца iм , 
змаглi спланаваць свой .час i 
прыйсцi на сустрэчу. 3 планам 
мерапрыемствау на гэты ме
сяц вы можаце пазнаёмiцца 
на трэцiм паверсе галоунага 
корпуса ля дэканата па ра бо
це з &амежнымi студэн,·а мi . 

3. MIXHEBIЧ . 

ЯК 3 РАБ1ЦЬ ВЕЧАРЫ 
ЦIКАВЫМI? 

Безумоуна, многiя з вас не 
раз задумвалiся над гэтым . 1 
прыходзiлi да вываду, што 

стандартныя вечары i дыска
тэкi усiм надакучылi. Патрэб- · 
на разнастайнасць i не йка я 
« iзюмiнка», якая б прыцяг

нула увагу. «А што, калi пасп
рабаваць выкарыстоуваць 
пласцiнкi?» - раптам здагад

валiся вы. Толькi дзе ix узяць? 
1 у гэтым дапаможа вам ... 
аддзел масавай работы бiблi 
ятэкi. Дарэчы, н ядауна фонд 
грампласцiнак папоунiуся но
вымi запiсамi класiчнай i 
сучаснай музыкi. 

М. АНДРЭЕУ-. 
3АХА ПЛЯ ЮЧ ЫЯ 
ПАЯДЫНКI 

барцоу класiчнага стылю 
выклiкалi бурную рэакцыю 

балельшчыкау. дсаблiва хва
лявалiся яны, калi на дыване 

былi 1. Судакоу i Ф . Ага
еу. Апошн i не хацеу уступаць 
кандыдату у майстры спор
ту . Але _ lrap аказауся мац
нейшым i з лiкам 15:11 Суда
коу выйграу (у 1Jагавой ка
тэгорыi 57 кг ) . 

Не менш напружаны мi бы
лi i схваткi памiж астатнiмi 
удзельнiкамi першынства унi
версiтэта па класiчнай ба

рацьбе. Назавём iм~ны пера

можцау: Я . . Агаеу ( вагавая 
катэгорыя 52 кг) - гiстфак, 
У. Кунцэвiч (62 кг) - геа
фак, А. Казлоускi ( 68 кг) -
факультэт радыёфiзГкi j . 

электронiкi , А. Грынцэвiч (74 
кг) - геафак, В. Субач (82 
кг) - ф1зфак , А. Суша (90 
кг) - хiмфак , С. · Хрыпач 
(100 кг) i С. Шалiма (звы 1 11 
100 кг) - юрфак. 
У агульнакамандным заJ1 i 

к у 11 с ршыя тры месцы занялi 

ад11 а 11едн~ юрьщычны, геагра

фiчны, фiзiчны факу.пьтэты . 
В. РУД3Я HKOf. 
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ЗВАРОТ 

1 

да студзнтау, прафесарска-

выкладчыцкаrа саставу 

i супрацоунiкау Беларускаrа 
u • • 

дзяржаунага ун1верс1тзта 

iмя У. 1. Ленiна 
Дараriя таварышы! Сёння адна з братнiх саюзных 

рэслублiк нашай шматнацыянальнай краiны 
Армянская ССР ладверrлася страшэннаму разбу
ральнаму уздзеянню стыхii. У вынiку землетра
сення заriнулi мноriя тысячы людзей, дзесяткi тысяч 
атрымалi траумы, для лячэння якiх i выратавання ix 
жыцця неабходны знаЧНl:!!Я намаrаннi медыцынскiх 
работнiкау i уклад матэрыяльных сродкау. 

Разбурэнне жылых будынкау, вытворчых, меды
цынскiх i iншых збудаванняу лрывяло да таrо, . 
што значная частка насельнiцтва рэслублiкi заста
лася без жылля i сродкау для iснавання. 
Мы уnэунены , што армянскi народ не застанецца 

без yвari, i яму будзе аказана уся неабходная да
nамоrа па лiквiдацыi вынiкау стыхii i жыццезабе
сnячэнню nацярnеушаrа насельнiцтва. 
Выказваючы сnачуванне сем'ям заriнуушых i nа

цярnеу.шых, мы заклiкаем вас у rэтыя цяжкiя для " 
армянскаrа народа днi актыуна уключыцца у збор 
сродкау на аказанне rэтай дanaмori. 

Святлана ДАРАСI НСКАЯ (на здымку) узначальвае кам
самольскае бюро кафедры матзабеспячэння ЭВМ факуль
тэта прыкладной матэ.матыкi. Святлана - выдатнiца ву
чобы, але i з камсамольскiмi клопатамi ёсць час спрау
ляцца . .Як i належыць лiдэру, яна заусёды сярод людзей: 
i у час вучобы, i у будатрадзе, i на вечарах адпачынку. 

РЭКТАРАТ 
ПАРТЫЙНЫ КАМIТЭТ 

ПРАФСАЮЗНЫ КАМIТЭТ 

СТУДЭНТАУ I CYПPAЦOS'HIKAS' 
КАМIТЭТ КАМСАМОЛА 
КАМIТЭТ ТАВАРЫСТВА 
ЧЫРВОНАГА КРЫЖА 

Памеры разгулу бяды на 
тэ р1,~тор1>1i невялiкай Армен ii 

..1д.:1юцца неверагоднымi . 
Бязлiтаснасць безаблiчнаii 
стыхii ашаламляе. А людз i 

павiнны за'ставацца людзьмi. 
1 . жьщь па законах 
спачування i мiласэрн асцi. 

Н е азiраючыся, не 
11 е р астрахоув а ючыся , н е 
падлiчваючы. 

Чым канкрэтна мuжа ,,1 

дапама гчы м ы' 

Крывёю. Шаснаццаць 
донарау пра даведку 
аб вызваленнi ад . 
заняткау . не думалi -
толькi б не спазнiлася 
жыватворная вадкасць 

н а дапамогу. 

Грашыма. Стыпен.дыя у 
студэнткi 2-га курса Ганны 

Л iфман самая звычайная -
сорак рублёу. Таму на 
рахунак No 700412 пералiчыла 
11 е . со rню .- пяць рубл ёу . 
Ko:11 1,hi зма г 1а. 
Цё11J1ымi рэчамi. lx многа. 
Кла патл i ва складзеных, 
акуратна запакаваных. 

Ч астка ужо адпраулена у 
А р мен i ю. Прыносяць яшчэ 
i Я IIILJЭ . 

Пр.щай на разборцы руiн 
i зава J1а у , аднаул еннi 
будынкау. Муляр , плотнiк, 
вадзiцель , бетоншчык, 

бульдазерыст, тынкоушчык, 
зваршчык ... Тр ьщцаць 

дuбраахвотнiкау . У камiтэце 
ка мсамола - яшч э кал я 150 
зая у ... 

Фота С. ГРЫ Цд. 

tl11 tltlil~tltltltl·tltl tl tltltltltltltltltltltltl~tltltl 9ftltl~tlilltltltl·tltl tltltltltltltltl 

' Унiверсiтэт . прыйшоj на дапамоrу 
Дзяучынка н ясмела зайшла у пакой 

услед за мацi i здзiулена агледзела 
пакункi з цёплым адзеннем, што ляжа

ЛI на крэслах i на падлозе. Потым 

яшчэ раз пагладзiла пушыстага Мiш
ку, якога увесь час пяшчотна тулiла 

да сэрца, з якiм, напэуна, кожны вечар 

разам засынала п_ад матулiну калыхан

ку, i рашуча паклала цацку у паку

нак. 1 нi шкадавання, нi тугi ужо не 
было у вачах малой, было не па
дзiцячаму сур 'ёзнае разуменне, _адчу
ван не усеагульнай бяды, што знянацку 
звалiлася на людзей. Вера Акiмауна 

Прокашава, намеснiк сакратара парт
кома па арганiзацыйнай рабоце, нават 
iмя дзiцяцi не паспела спытаць, бо рап
там пры й шлi два супрацdунiкi ун i вер
сiтэта, _ таксама прынеслi рэчы для 

армянскiх сяброу: «На жаль, прозвiшча 
нiхто не хоча называць, ды й тыя, каго 
в едаеш, просяць не афiшыраваць -
гэ та ж не на паказуху, гора агульна

народнае, людзям патрэбна дапамаг
чы. Некаторыя купляюць _у магазiне 

коудры, бялiзну, абутак i прыносяць 
для адпраукi пацярпеушым. Нават кнiгi, 
сшыткi, пiсьмо_выя прыналежнасцi не

хта здагадауся пакласцi разам з адзен

нем» . 

Зараз кабiнет Веры Акiмауны пера
тв·арыуся у сапраудны штаб. Людзi 
iдуць сюды не толькi з рэчамi. lдуць 
з прапановамi - шмат жадаючых даць 

прытулак тым, хто страцiу жыллё у 

час стыхii. 

- Нядауна заходзiла lрына Вiкен-

цьеуна Шабл~уская загадчьща 

кафедры замежнай лiтаратуры фiл
фак а,- расказвае Вера Акiмауна,
прасiла, калi прыбудуць пацярпеушыя 
з раёнау бедства, адразу ж паведа
мщь ц1 нак1раваць да ·яе дамоу. Cnic 
такiх людзей ужо даволi змястоуны i 
папауняецца на вачах. 

- Адчувальна i грашовая дапамога 
студэнтау, выкладчыкау i супрацоу
нiкау унiверсiтэта. Амаль праз кожную 

гадзiну у прафком iдуць звесткi аб 
грашовай дапамозе. НДI ФХП, на
прыклад, пералiчыу на рахунак 

№ 700412 10 тысяч рублёу, а лiтараль
на за апошнi час паступiла яшчэ 3620 
рублёу ад супрацоунiкау унiверсi
тэта,- дапауняе старшыня прафса

юзнага камiтэта супрацоунiкау В. М. 

Анiшчык. М. Д3ЯБЕЛА. 

Каб вырас . новы rорад 
t 

У IНШЫ ЧАС, у мяне няма сумнення, 

першым бы абурыуся ён, намеснiк 
сакратара камiтэта камсамола унi

версiтэта па працоунаму выхаванню 

Васiль Бойка: «Без падрыхтоуча~а пе
рыядуl!» · i рашуча адмовiу бы атра

ду у выездзе на месца дыслакацы, . 

У iншы час спатрэбiлiся б, магчыма, 
тлумачэнн i, ·агiтацыя i угаворы. 

- 1 я паспеу запiсацца дваццаць 

другiм,- Валера Гайдучонак узрушаны. 

Уч<;>ра у дванаццаць ён быу зал i чаны 
ба.;;цом ун i версiтэцкага атрада. Сёння, 

1 О с нежня, у шэсць гадзiн ранiцы, 

iдуць апошнiя прыгатаваннi да ад'езду 

у Арменiю. 

- Гена, хутчэй. Медыкаменты,- ад

рывiста_ i сурова атрымлiваецца у ка

мандзiра Васiля Бойкi . (Эканомiць 
секунды на словах). 

. - Адрас ... Якi адрас? - не адразу 
разумее маю просьбу Юра Дыро. 

(Галоунае зараз не забьщь пры-
гата ваныя загадзя чаранкi для рыдлё
ва к ). 

1 С яр гей Мельгуй, расказваючы пра 
' бу датрадаускi стаж i вопыт работы 
майстра вытворчага навучання, пр

0

ад
стауляючы як самага малодшага \друга

курснiка юрфака) Мiшу Стральцова, 

. не адрывае вачэй ад рукзака. Я цярп
лiва чакаю, пакуль мiне незапланава

ная пауза - нешта не iдзе на лад 
там з гэтымi лямкамi . 

А потым некуды губляюцца 
0

лiтары 
знаёмай клавiятуры пiшучай машынк i 

- разам з Сяргеем Калядой друкуем 
чарговую неабходную паперу . 
Большая частка байцо у атрада ву

чьщца на юрфаку: Уладзiм1р Лубешка, 

Сяргей Буканау, Аляксандр Суха

верка, Уладзiмiр Емяльянау, Андрэй 
Ермалiнскi, Аляксандр Лашын, Сяргей 
Рак, Дзмiтрый Шаулюкевiч, Генадзь 

Канащ Аляксандр Драздоу, Эдуард Са
пега, Юрый Ламека, Алег Крауцоу. По
бач з Артурам _Акапянам i Арсенам Ме
лiкянам, для якiх атрад - магчымасць 

дапамагчы роднай Арменii, будуць пра
цаваць ix сябры з ~iстарычнага факуль-

тэта: Андрэй Пастухоу, Юрый Кашта
нау, .Васiль- Мацюшэускi, Валянцiн Кана
валау, ях·ё Дадакузiеу i студэнт фi

з i чнага ·факулыэта Юрый Марцiновiч. 

...Па пратаптанай сцежцы да пад-

земнага пераходу i вагонау цягнiка 

iдуць яны першым i са студ;~нтау 

Белар'усi. Апошнiм усмiхнецца праз 
зачыненае вакно камiсар Саша Канаш. 
Два тыднi назад ёf< стау членам КПСС. 

Нават атрымаць партыйны бiлет не 
паспеу - паехау дапамагаць у бядзе, 
весцi выратавальныя работы, насупе

рак стыхii бу;цаваць новы горад. 

3. МАРАВА. 



;.ПУ~_КJ\ ПЕРАЛIВА'ННЯ · ~Р.ЫВ' 

Не дзеля. 
• 

падзяк1 
Падлогу памылi, парты 

пастав1л1 па-нов~му 

у гэтай аудыторыi зараз 
з·явi!.(ца rрупа медыкау 
з I нстытута пералiвання 
крывi . Яна спазнiлася на 
rадзiну, але на першым па
версе, у канцы каJ1 iдора. 

дачакалiся . Незвычайная 
тут стаяла чарга. Мала

дыя людзi цярплiва чака
лi, каб аддаць частачку 
сваёй крывi,- можа, i 
зменшыць яна тыя стра
шэнныя пакуты ... 

- Дзяучаты, · вам па
трэбна даведка аб вызва

леннi ад заняткау? 
- Мне - не. Я жыву у 

Жодзiне i магу ездзiць да
моу кожны дзень,- тро
шкi абураецца пытаннем 
студэнтка 3-ra курса фi
лалагiчнага факультэта . 

Прадстаунiца 2- ra кур
са rеафака згодна з ёй : 

- Я таксама не за да- · 
ведкай сюды прыйшла -
хачу дапамагчы. ' Кроу 
буду здаваць упершыню. 
Не, не баюся! Мне б .яш 
чэ даведацца, калi пае

дзе у Арменiю унiверсi
тэцкi атрад. Хачу быць 
яrо байцом - мама мне 

ужо дазволiла ехаць 
туды . Але я чула, што 
дзяучат не бяруць ... 

- А я з 1-ra курса 
Ф ГIМ. Таксама першы раз 

..1,щю · кроу. Мяне ..1авуць 
На . 1одзя .. . 
Хлопец назвау i проз

вiшча, але адразу пашка
давау аб rэтым: 

Навошта называць 
у газеце? Не, не трэба. 
За першую гадзiну кроу 

здалi трыццаць чалавек. 
1, здавалася, чарrа яшчэ 
доуrа буд~е мнагалюднай . 
Але ... У 18 гадзiн натоупу 
ужо не было, i 1tутка меды 
кi паставiлi у спец'11яль-

ную каробку апошнюю, 

вос~:мдзесят трэцюю, 

шкля11ку 1 крывёю сту 
дэн 1· ау. выкладчыкау i 
супрацоунiкау БДУ. 

Нейкiя супрацьлег-
лыя пачуццi ахоплiваюць, 
калi спрабуеш ацанiць гэ

ты вынiк . Вось i Леанард 

' 

Аляксандравiч Фралоу, емства, дзе донарау было 
старшыня камiтэта Тава- не менш чым 200. Але 
рыства Чырвонага Кры- выбралi н·ас. Спадзява
жа БДУ, гаворыць, лiся, што студэнты пры
што хочацца бясконца шлюць значна больш до
выказваць падзяку кож- нарау, чым 1 % ад сваёй 
нам у, хто прыйшоу 9 f колькасцi, i выкладчыкау 
снежня па;t1.зялiцца сваеи i супрацоунiкау таксама 
крывёй . Але ж чакау ён, знойдзецца больш, чым ся-
Леанард Аляксандравiч, мёра... . 
большай коJt\,касцi такiх I Унiверсiтэцкi Дзень 
людзей, калi напярэдаднi, донара у апошнi час пра
яшчэ да аб'явы аб здачы ходзiць беспаспяхова, на
крывi для Арменii, адказ- прыклад, у кастрычнiку rэ 

~ау па тэлефо,не на адно таrа года кроу здалi толь
• тое ж пытанне з розных кi 192 чалавекi. Мабыць, 
факультэтау: «Чым дапа- ёсць у гэтай з'явы нейкiя 
магчы?» сур'езныя прычыны. 

1 яшчэ адзiн засмучаль- Але ж 9 снежня выпадак 
ны . факт: тую ж брыгаду быу асобы ... В. БЯГУН, 
медыкау, што прыехала да студэнтка факультэта 
нас, запрашалi на адно журналiстыкi. 
прамысловае прадпры - Фота с . ГРЫЦА. 

ПРАЦУЕ 

CEMIHAP 
Вы зауважылi, як рушацца 

апошнiм часам традыцыйныя 

каноны? Замест cyx ix, ака
дэмiчных, вытрыманых у 

строгiх рамках лекцый i ау
тарскiх прамоу прыходзяць 

новыя, «раскутыя" па сты

лю «жывы я" гутаркi -разва
г i па актуальных праблемах 
то й цi iнu.iaй галiны пазнан

няу . Змяняюцца, урэшце, 

i адносiнь1 лектара i слухача. 
3 пасiунага аб'екта навучан
ня студэнт ператвараецца у 

зацiкауленага субяседнiка, 
калегу па сумеснай працы, 

творчага, думаючага партнё

ра. 

Усё больш рашуча i . смел а 
в ысвечваюцца «белыя пля
мы" нашай гiсторы i . 
Мы з цiкавасцю сочым 

за тым, што публiкуецца у 
друку. 3 нечым згаджаем

ся, здараецца, не. 1 гэта за

канамерна ва умовах плюра

лiзму думак i меркаванняу. 
Пра гэта ж чытаюць i нашы 
студэнты. Як разумеюць яны 

гэтыя· пьiтаннi , нярэдка супя
рэчлiвыя, неадназначныя? 

Часам вы~ладчыкi абыхо
дзяць ix: мауляу, не значац

ца у праграме. А студэнт 

застаецца сам-насам са сваi 

мi думкамi i перак анання

мi. 

Тут мы ушчыльную сутыка

емся з рабочымi планамi i 
п·раграмамi, у як i х не заусё

ды яшчэ улiчаны свежыя 

п авевы г iсторыi. Цi° не заст а
лiся мы са сваiм базiсам на 
узроунi мiнулых гадоу? 

Пытаннi гэтыя, вельмi хва
люючыя, былi асноун'ь1мi на 
першым (з чатырох заплана
ваных) метадычным семiна

ры, куды былi запрошаны 
выкладчыкi журналiсцкiх ды

сцiплiн0 журналiсты-гiсторы

кi, журналiсты - практык1. 

На iм выступiлi: загадчыкi 
кафедрау факультэта Б. В . 
Стральцоу, Я. Р. Радкевiч, 1. 1. 
Сачанка, дацэнт кафедры гi
. сторыi журналiстыкi С. В. 

Г овiн, · выкладчыца гiсторыi 

БССР А. 1. Конанава. У рабоц~ 
семiнара прыняу удзел дэ

кан факул ьтэта А. Г. Слука. 

Шматлiкiя праблемы i тэа
рэт ы н ы , метадычнага 

характару паустаюць перад 
выкладчыкамi. Нiкому не на
вязваю сваю думку, але 

с падз·яюся, што падо 

семiнары - адна з 
я кая дазваляе нам 

Такiм не 
застанецца 

tн працягвае iснаваць. нiк павiнен: «быць прау
у студэнтау застаецца дзiвым, сцiслым, зразуме

толькi дзве магчымасцi лым, без cyxix i бессэн
атрымлiваць дакладную соуных фраз», «выкла

iнфармацыю: лекцыя вык- • даць факты без навяз-
ладчыка i перыядычны 

друк. За акадэмiчную га
дзiну дасканала выкласцi 
тэму немагчыма. Прагле

дзець, не тое каб nрё!ЧЫ
таць, усё таксама невера

годна . А ведаць трэба. 
lменна у' гэтым без да
памогi падручнiка не 

абысцiся. Ды дзе там! 
«Курс лекцый па гiсторыi 
КПСС» дауно састарэу .. 
Што не падабаецца у 

«Курсе ... »? Студэнты 11 
курса 3-й групы педага
гiчнага аддзялення меха
нiка-матэматычнага фа

культэта сышлiся у ад

ным: «амаль усё не па

дабаецца i не1 задаваль
няе». У якасцi асноунага 

абв1навачвання вылучыh1 
лозунг: «Падручнiк не 

павiнен навязваць якую б 
нi было пазiцыю». 

А в ось пажаданнi , вы -

вання пазiцыi», «даваць 

аб'ектыуную ацэнку гi
старычным з'явам». 

Знайшлiся i тыя, хто 

засумнявауся . У тым, што 

новы падручнiк не будзе, 
як дзве кроплi вады ... 
Трэба дадаць, што на 

пасяджэннi кaмicii ЦК 
КПСС па падрыхтоуцы 
«Нарысау гiсторыi КПСС» 
(яны будуць арыенцi
рам для стварэння новых 

падручнiкау) сярод важ
нейшых патраба в анняу 
вылучалiся праудзiвы па

каз працэсу станаулення 

i дзейнасцi партыi на ycix 
этапах я.е гiсторыi, сум 

ленны аналiз прычын дэ

фармацы i i адступленняу . 
Пажаданнi не супярэ

чаць патрабаванням... У 
вын·iку - новы падруч

нiк будзе сапраудным 
памочнiкам для студэн-

каза н ыя да новага , якi тау. 

яшчэ не напiсаны. Падруч- Л. АНТУХ. 

<<ВАША КНIГ А 

ПАТРЭБНА 

IНШЬIМ!>>· 
МЫ 9ЖО не ~едаем, якiя меры прымаць. Не 

уздзейнiчаюць нiякiя. Людзi не прыслухоуваюцца нi 
да нашых просьбау, нi да .папярэджанняу. Магчы'
ма, дапаможа гэты лiст у рэдакцыю? Некаторыя 
мае калегi, прачытаушы яго, з выглядам людзей , 
страцiушых усялякую надзею што-небудз ь змянiць, 
задавалi рытарычнае лытанне: «На што ты спадзяеш
ся?» На свядомасць людзей. У каго-небудзь яна усё 
ж такi павiнна прачнуцца. А калi не? Тады абавязкова 
патрэбна, як кажуць, неwта рабiць. 

Толькi з чага пачынаць удаскрналенне сiстэмы 
абслугоування бiблiятэкi? Прыбраць з палiц лiтара
туру для свабоднага доступу? Правяраць кожную 
старонку перад выдачай i здачай? Тады наурад 
цi дасягнем мы паляпшэння. Хутчэй наадварот. 

Зрабiць нешта накшталт прахадной з рэнтrенау
скiм апаратам? На гэта патрэбна нямала сродкау i, 
rалоунае, так мы можам пакрыудзiць сумленных 
наведвальнiкау, падазраючы у кожным з ix «несуна» . 

А такiх, хто праудай i ·няпраудай рараецца 
вынесцi з чытальнай залы усё, што iм патрэбна, на 
жаль, хапае . Як прыкра станов{цца на душы, калi 
пасля работы, гартаючы лiтаратуру, якой карыста
лiся нашы наведвальнiкi, бачыш усё новыя i новыя 
выдраныя старонкi, выразаныя артыкулы, а то i нао
гул пустыя месцы на кнiжных палiцах . 
Абанемент навуковай i мастацкай лiтаратуры, чы- · 

тальную залу для прафесарска-выкладчыцкага са

ставу наведваюць студэнты ycix факультэтау, 
выкладчыкi i cynpaцqyнiкi унiверсiтэта. / як карцiць 
часам iм сказаць: «Спынiцеся, адумайцеся! Пасля 
вас прыйдуць _сюды iншыя чытачы. Магчыма, ся

род ix акажуцца вашы дзецi. Цi не сорамна будзе 
вам, калi замест, неабходнага артыкула яны . уба
чаць ... дзiрку?» 
Але не толькi з-за «рвачоу» у нас непрыемнасцi. 

д чытачоу абанемента шмат такiх, хто прывык 
лiчыц iблiятэчную кнirу с·ваёй уласнасцю. Бо яна, 
па сутнас · перайшла _у калекць1ю асабiстую. 1 

што калi-небудзь вернецца туды, дзе 
очац__ца зап~1таць, цi збiраюцца зра

z..... ..... ~М';!mt>дны учынак» даунiшнiя выпу7 
8 . Балтрамеюк, Е. А. Кляцкова , 
. Адамчык, · С. 8. Палiшчук i 

пры л са старэйшых i rь,я, хто 
· нтур у г ым годзе i таксама забыу 

кн"iгi. Гэта Т. Н . Цiмо

цкая, А . М. 8ешторт, 8. С. 

, i ~ студэнтау. Не буду 
,,~ бо ытачы i так, напэуна , 
е с е запазычанасцi сам. 1 

памiнаць: 

а iншым! 

Ф. МIРУШЧАНКА, 
старшы бiблiятэкар. 
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Дзе узяць 

rрошы? 
цi ШТО РАБIЦЬ? 
цi УНIЖАНЫЯ I ЗНЯВАЖАНЫЯ 
цi БЕДНЫЯ 'ЛЮДЗI 
Карацей, ЗАПIСЮ f ЦЯЖЮ ЧАС (гл. рубры
ку) 

Умова: сrудэнr - такi ж rрамадэянiн, як i астатнiя . Яму 

nатрэбны rрошы на харчаванне, nрыrожае адзенне, цi

кавы адnачынак. 

Пыrанне вынесена у загаловак. 

Рашэнне мае некалькi варыянтау. 
ВАРЫЯНТ ПЕРШЫ. Калi вы збiраецеся наведаць родных 

i блiзкi х, асаблiва бабуль i цётак, не забудзьцеся nрыха
niць недарагi, але арыгiнальны nадарунак. Не забудзъце
ся nры сустрэчы пацалаваць дара гога сваяка у шчаку i 
некалькi разоу пер·апытаць пра здароуе . Р азмауляйце спа
койна, слухайце уважлiва, глядзiце любасным поглядам . 

Да канца сустрэчы сума вам ужо гара нтавана . Паспра
буйце за адну паездку наведаць некалькiх сваякоу. 

ВАРЫЯНТ ДРУГ!. Стыпендыя i матэрыяльная дапамога 
«iмем прафкома». Вучыцца трэба старанна: добрая ву
чоба (удалая здача cecii) забяспечыць стыпендыю. 
Матэрыяльная дапамога - справа тонкая . Усталюйце 

добрыя аднос i ны са старшынёй прафкома. Пазычце у яго 

пэуную суму. Не вяртайце яе у тэрмiн. Пакрысе падвядзi
це вашага сябра да думкi пра м'атэрыяльную дапамогу. 
Збiраючы подпiсы груп о ргау i iншых , не уздумайце 

надзець «варанку» цi фiнс к iя боты. Дзяучатам рэкамендую 
ч асо ва перайсцi з фра,щузскай парфумы н а дух i «Чырво

н ая Мас l<ва» . 
ВАРЫЯНТ ТРЭЦ I . Спа.чатку (там вы нiчога не знойдзеце, 

але .. .) звярнiцеся · у I бюро па працауладкаванню (вул. 
Свярдлова, насупраць iнтэрната № 1 ). Я таксама , дарэчыr 
шу к ау, стараус я , але ... 
Чаму «але»? Амерыканец Джо, якi едзе з Чыкага у Нью

Йорк у nошуках ·працы i фартуны, мае 'больш шансау, 
чым вы : у яго не патрабуюць пашпарт (У ЗША ix няма), 
а прапануюць серыю тэстау для вывучэння прафесiй

ных здольнасцей . У вас жа спярша запытаюць, цi маеце 

вы мiнскуl° прапiску. Ах, вы яшчэ i студэнт?! (У гэты мо
мант звычайна звонiць тэлефон) . 'Ну што ж ... ·Есць месцы: 
МТЗ, МАЗ . Так, у начную змену . 250- 300. 
Але хопiць iлюзiй. Варта вам траriць у цэх , усвядомiце, 

што рознiца памiж разумовай i фiзiчнай працай жыве 

i будзе жыць яшчэ доуга. 
Наступны этап - хлебазавод. Вазьмiце даведкi, што вы 

здаровы i што вы студэнт . ·Вольных месц, зразу мела, няма . 

Але хутка будуць . Так, у начную . Так, 1 О за ноч . Так, днi ПRаз 
тры заходзьце. 

Праз тыдзень вы атрь1маеце старое, але чыстае белае 
спецадзенне, а iнструктар па ТБ раскажа, што завод мае 
багатыя працоуныя традыцыi, пабудаваны яшчэ да вайны, 
таму будзьце уважлiвымi: трауматызм высокi. _ 

Ранiцай адзенне стане -шэрым i мокрым . На ' {lекцыях бу
дуць снiцца батоны. Шмат батонау . . Бясконцая рака батонау, 
як а я цячэ проста на вас, а вы не паспяваеце скiроуваць 
яе у латкi . Апечаныя пальцы будуць балець нават у сне. 
Апошнi этап - начны вартаунiк цi дворнiк. Позна. 

Няма месц. Трэба было з лета шукаць: больш вопытныя 
студэнты час не гублял i . Усё ж - nахадзiце, nазванiце. 
А раптам... , 
ЗАS'ВАГ А . Калi вырашьще выконваць за грошы кант

рольныя работы, чарця:,kы цi праО,аваць лабарантам, забя
жыце у аптэку за таблеткамi ад галоунага болю. Не, зароб-
леная сума будзе большай за ix кошт . -
Што ж, чакай лета. А:Ь, nачывай, дружа! 

А. ШВАРЦ. 

ДАПАМ:ОЖА ТАНЯ ДЗЕВЕР , · -

КЛ . 1 11 наблiжаюцца летнiя 
канi 1-., ·. 1ы , большасць студэнта у 

,а " 1 "1 11 о чаны ты м , што хутк а iм 

11a1 p;ii 11a будзе за йма цца в еJ1 ь мi 
ск .r 1 ~ц . 1 11 а i1 i не nрыемнай справа ~ 
- 110111укамi часо вай работы t1« 
~ ета . ' 

Калi пошукi 
u 

не у цяжар 
Але ~-ны 11р а цэс можа i _не 

быць такiм ц я жкiм . Таня Дзе
вер, адм1н1стратар пра грамы 

« Работа для студэнтау » у Кал ~:а
ры, прапануе наступнае: студэн 

ты павiнны дакладна в едаць, 
што яны хачуць , i заrадз я выс
ветлiць , дзе ёсць вакантныя мес
цы . Тады ix пошукi будуць па 
с п я хо в ымi. 

Дзе вер л iчыць, што студэнты 
павiнны праанал iзаваць свае 
здольнасцi, iнтарэсы, веды, май

стэр.,ства, улiчва ючы Усё , tiaro 
дасяrнуу н а р абоце, курсах , 
пр а 1 штодз ё нны жыццёвы во-
1·1ыт. Гады адра зу будзе вiд но, 

яка я работа iм больш пады-, , 

1 

1 

1 
1 

ходз iць. 

Дpyri крок - даведацца аб 
наяунасцi свабодных месц. 
Большасць студэнтау знахо
дзяць работу па аб 'явах, праз 

асабiС'ГЫЯ кантакты цi з·вярта 
ючыся прама да работадауцы. 
Пра некаторыя (хоць i не пра 

усе) вакантныя месцы студэнты 
даведваюцца з газетных_ аб ' яу , 
а таксама у цэнтрах па, найму, 
такiх, як « Работа для студэн 
тау » . ,Выкарыстоуваць асаб i 
стыя кантакты значыць , 

1 а_н а рыць усiм i кожнаму, што 
rабе патрэбна работа. Гало у 
нае, не забыць пры гэтым па -

n.f.nu 

1 -~ 
Ъяв 'f ~ 

. fttнe 
pt. .-

1 

1 

.1 

1 
1 

ведамiць дэталi: я кую работу ты · 
шукаеш i чаму зможаш яе вы 
конваць. Рэкамендуецца быць 
у курсе, якiя плануюцц·а служ
бовыя перастаноукi , дзе адкры
ваюцца новыя рабочыя месцы 

i новыя фiлiялы прадпрые·м 
ствау . Да работадауцау студэн 
ты звяртаюцца асабiста цi па 
тэлефоне. Карыстаючыся тэле
фонам, можна «дастаць » многiх , 
але затое nры асабiстых зно 

сiнах можна быць ,перакан а 
ным, што 1~ябе з а11омняць . 

Часта наз ва пасады н i l1or a 
н с r а ворыць студэ нту пра снецы 

фiк у рабо I ы i яrо абавязкi. Та-

му Таня Дзевер раiць зада 11 аць 

пытаннi i шукаць адказы У с пе
цыя JJ ьнай лiта р атуры фiрм 1, r , у 
якую ты паступаеш на ра боту, 
цi · у яе супрацоунiкау . Яшчэ 
ле пш - сам о му н абыва ць на 
ме с цы будуч а й работы . 
Хаця кожны с1· у : l Э Н Т i кожная 

рабога п а -свойму У н i кальныя, . 
усе гэтыя прыrАтава ннi значна 
аблегчаць нялёrкiя пошукi 
работы i прынясуць удачу . 

KOHHI ГIБСАН . 
кар. га зеты 

« Gauntlet » 
( для «Беларуск а га ун i 11 е рс i 

тэта » ). 

ПАКУ ЛЬ · ДУМАЕМ ... 

· « Кааператыу 
на fce pyкit 

СТУ ДЭ НТЫ ставяц~ пытан_нi, просяць парады, дзеляцца вопы
там - на жаль, не станоучым. lснуючыя маrчымасцi за ра
бiць, здаецца, мала к а го задавальняюць .. . 
Што ж прапанус 11 а меснiк сакратара камiтэта кам са мола на 

пра цоунаму выхаван,110 В. Бойка? 

Да нас з просьбай дапамаrчы працауладкавацца звяртаюцца 
нячаста. Таму што на rэтым шляху - перашкода у выrлядзе 
дазволу дэканата працаваць пасля заняткау. Непераадольная 
для тых , хто непаспявае. 1, зразумела, не атрымлiвае стыпендыi. 
На наш nor ляд, трэба ставiцца да rэтаrа пытанн.я дыя 

лектычна. 3 аднаrо боку, дэканат мае роунае права кантраляваць 
« хвасцiстау», з друrога - тыя, хто атрымлiвае адмову, але 
не атрымлiвае дастатковай колькасцi rрошай, усё роуна 
будуць шукаць маrчымасцi ix зарабiць. . 
Таму жадаючым прапануем патэлефанаваць на ВА « Мiнск-

будматэрыялы» (вул. Сярова, 22) па тэлефонах : 
78-40-40 
78-51 - 13 
78-03-53 
Фронт работ - сартыроука керамiчных плiтак. Заробак - ад 

180 руб. i вышэй, у залежнасцi ад выпрацоукi . 
З мены - з 8.00 да 16.00, з 16.00 да 24.00 i з 24.00 да 8.00. Можна 

аформ i1ща на стауку разам з сябрам цi сябрамi. 

\. 1111 
., П азr 1 е и думаем стварыць пры камiтэце камсамола вялiкi сту

цэнцк i цэнтр. Не шта накшталт кааператыву на усе рукi, дзе 
кожны знойдзе занятак па спец,ыяльнасцi. 

··-:·-. ты·сячд- . (Адзi н· - рэ цэ пт 

Пончыкi 
па-.матэматы чнаму 

...МОЖНА . i вартаунiко,~, i 
rр у3чыкам. Тол ь кi - ха цеJ1а с я 
б 11а спецыяльнасцi. 

Студэнты фiзфака, матфак а i 
хiмфака гэту м аrчымасць мелi. 

f Два гады пра_ца вау '!а ВА « lн
тэграл » навукова-вытворчы 

атрад. Работа дапамаrала i у 
прафесiйным станауленнi - яна 
была н епасрэдн а з вязана з бу
дучай спецыяль на с цю , i 
матэрыяльна , бо пры ра бочым 
днi у чатырь1 rадзiны заробак 
наблiжауся да сотнi • рублёу. 
Жадаюч ых трапiць у л iк д вух
сот байцоу было шмат. Прауда, 
i В "!трымлi в ау не кожны , бо на 
вытворчасцi - свае цяжкасцi. 
Але той, х то заставауся , ч а с ра
боты у атрадзе страчаным не 
лiчыу . 

Год назад, калi аб 'яднанне 
пераиш.по на rаспадарчы раз 
л iк . ад д а памогi студэнтау я,ю 
адмон i .11 ася. 

Можа .. а'т рад не патрэбны ? Т а-

ды што кампенсуе працоуныя 
на в 1)Lкi? Ды i, як заУважы,У за 
гадчык лабараторыi кафед ры 
пауправацнiкоу П. В. Жукоускi , 
смешна rлядзець, як маладыя 

рабяты - фiзiк i , матэматыкi, 

xiмiкi - rа ндлююць пiражкамi 
ды nончыкамi . 

П а1, е.п В i ктаравiч , пад чыiм 
к iр а ~i 11iцтвам бы уi ств о р аt1 ы 

ныт ворчы атрад, супрацоУ-

нiкi кафедры nаунраваднiкоу 
планую1t1, с г варыць у хуткiм 
часе неш п1 падобнае. Так i ж 
ат рад цi нешта накшта J1, я го 

жадаюць б ачыць мноriя. ToJ11; i.. i. 
на наш погляд , займацца гэтымi 
пытанняl\-1i павiнна не ...: 1 ол ь кi 
кiраунiцт11 а кафедры , кол ь к i са
мi рабяты, ш таб працо 9 ных 
спрау камiтэта камсамола . 

М . БУРСАК, 
Н . ПОЗНIК , 

студэ·нтк i факультэта 
"!{урналiстыкi. 

. -3 ТЫХ, КАМУ ПАШАНU.АВАЛА -

Мiнус 

, матэрыяльны 
стымул 

ВЕТЛIВА.Я дзяучына-дыспетчар паведамiла зусiм нямноrае . 
Тым не менш мне усё ж удалося што-кольвечы разведаць. У 

дэканат фiзiчнага факультэта звяртаецца шмат студэнтау з 
просьбай выдаць iм даведку-дазвол для уладкавання на часовую 
работу. У асноуным , rэта студэнты старэйшых курсау , якiя 
вучацца у другую змену. Большасць працуюць тут жа, ва унiвер
сiтэце - лабарантамi на розных кафедрах ф iзiчнага факуль-

тэта . -
Аднак не усе атрымлiваюць дазвол. Але калi у вас ёсць 

падпiсаная дэканам даведка, лiчыце, што вы ужо працуеце. 
... Люду Баран я знайшла позна вечарам у iнтэрнаце . .Яна 

адна з тых шчаслiучыкау, якiя атрымал i запаветны подпiс. 
Люда i шасцёра яе сяброу працуюць у навукова-даследчым 
атрадзе у lнстытуце фiзiкi цвёрдаrа цела, Гэтым рабятам 
пашанцавала : клопаты аб уладкаваннi ix на работу у iнстытут 
узяу на сябе Дзмiтрый Аляксеевiч Гарбачэускi , якi курыруе 
атрад яшчэ з мiнулага год11. У гэтым rодзе атрад на даrаворных 
умовах працуе у лабараторыi lнстытута цвёрдага цела i паупра
ваднiкоу Акадэмii навук БССР. У прыватнасцi , займаецца звыш
праводнасцю керамiкi. Прычым. працуюц1, студэнты нарауне з су-
працоунiкамi. . 
Люда рыхтавалася да экза ме ну, та к што размова у нас 

атрымалася нядоугая. Першае маё пыта11не, натуральна, пра 
стыпендыю. 

- .Я яе атрымлiваю, нават павышаную. Так што матэрыяльны 
стымул адыгрывае тут нязначную ролю. 

Пайшла ,працаваць у атрад хутчэй за усё каб лепш пазнаё
мiцца са сваёй будучай прафесiяй . Хаця можа быць i такое, што 
пасля размеркавання я траплю на вытворчасць, а не у лабара

'торыю . · Тут, у · iнстытуце, я займаюся рэнтгена-структурным 
аналiзам узорау. Работа у ·лабараторы i дапамаrае у рабоце 
над курсавой, на спецыяльных курсах: электрычныя i цепла
выя уласцiвасцi цвёрдых цел i асновы рэнтгена-структурнага 
аналiзу . 
Маё пытанне аб аплаце работы у iнстытуце таксама было 

закаt1амерным. 

~ У месяц мы атрымлiваем па 60 рублёу. Дарэчы, пытанне 
аб ра .1меркаваннi rрашовых сродкау было вырашана на сходзе 
ус я го атрада. Так што нiхто не пакрыуджаны. 
Здавалася б, на гэтым можна i закончыць. Але . не усiм 

удаецца так удала сумяшчаць вучобу з работай . lншым шан 
цуе менш. lм трапляе iншая работы, менш прыемная: вартау
нiкi, нянi, паштальёны, дворнi~i .. . 

В . ЗIНОВIЧ, 
студэнтка факультэта 

журналiстыкi. 
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. ДА ЮБIЛЕЮ . . . 

Настаунiк рускай мовы i лiтаратуры у пасёлку Капыль. 
Адначасова выконваючы абавязкi загадчыка аддзела 
пiянерскай работы РК ЛКСМБ. Сакратар райкома кам
самола. Iнструктар раённага аддзела Фрунзенскага РК 
ЛКСМБ горада Мiнска. Завуч, а потым i дырэктар 
школы. Начальнiк Упраулення школ i член калегii Наркам
асветы БССР. Першы намеснiк народнага камiсара 
асветы Беларусi. Адказны рэдактар навукова-педагагiч
нага часопiса «Народная асвета>>. Дырэктар Навукова-да
следчага iнстытута педагогiкi Мiнiстэрства асветы БССР. 
Працуючы \дырэктарам iнстытута, падрыхтавау i паспя
хова абаранiу дысертацыю на атрыманне вучонай ступенi 
кандыдата педагагiчных навук. У 1954 годзе яму было пры
своена вучонае званне дацэнта. Хутка яго назначаюць пер

·шым намеснiкам мiнiстра асветы БССР. На г~тай пасадзе 
п,щцуе каля 17 гадоу. Гэта яшчэ не усё пра яго, Сцяпана 
А11дрэевiча Умрэйку. 

Е и заУсёды быУ 
у пошуку 

3 1964 года яrо жыццё было 
з визана з Белдзяржунi·версiтэ

там. Спачатку ён быу загадчы
кам кафедры neдaroriкi i nci
x.aлorii. Потым прарэктарам унi
версiтэта па вучэбнай рабоце гу
манiтарных факультэтау. Па

ранейшаму выконвау абавязкi 
загадчыка кафедры. 

·Яrо арrанiзатарская i навуко
вая дзейнасць дасяrае тут най
большых поспехау, за што яму 
прысвойваецца званне прафеса
ра, а потым i члена-карэспандзн
та АПН · БССР. 3 1974 года i да 
апошнiх дзён (чэрвень 1978 r.) 
С111тан Андрэевiч быу прафеса
рам-кансультантам кафедры пс 

дагоriкi БДУ. 

Я го пяру належыць больш сп1 
навуковых работ па самых раз

настайных пытаннях дыдактыкi, 

тэорыi навучання i выхавання 
навучэнцау, школазнауству, па 
ricтopыi асветы. 
Прынцыповы i высокаквалi

фiкаваны кiраунiк творчай мо
ладзi, вядомы педагог, Сцяпан 
Андрэевiч шмат сiл , ведау i часу 
аддавау падрыхтоуцы навукова
педагагiчных кадрау вышэйшай 
квалiфiкацыi, справе навучання i 
выхавання студэнтау. lм падрых
таваны два доктары i 22 кан
дыдаты педагагiчных навук. У 

· 1987 rодзе яшчэ тры яrо най
б о. , ьш таленавiтыя вучнi абара

нiдi доктарскiя кандыдацкiя 

11 = t;if;i I мм жw I Фi :t•J 1;11 -

дысертацыi. Гэта П.1 Н. Кобры
нr,1. Л. Н. Цiханау i Р. С. Шёна
ва . 

Педагог, вучоны, кiр а унiк на

.,одн а й адукацыi, для якоrа праб 

демы школы былi неаддзел,,ныя 

а 1 1 агульных праблем кудьтуры, 

ад агульных задач rpaмaдchara 

. раз'вiцця. Думкi яrо заусёды бы 
лi у пошуку, ён заусёды гатввы 
быу крытычна перагдедзець свае 
погляды, удакладнiць ix, канкрэ
тызаваць у адпаведнасцi з па

трэбамi жы tщя. Уласцiвая яму 
шырыня думкi, уменне дыялек
тычна, з марксiсцка-ленiнскiх 
пазiцый падысцi да вырашэння 

самых разнастайных праблем 
вызваляла яrо ад ,щнабокасцi. 

Усё гэта суrучна з з ада чамi су
часнага перыяду дэмакратыза

цыi i перабудовы. 

Лек111,1i i паклады яго ч а ста бы
лi падобнын на шчырую ра з~ю

ву, захаплялi слухачоу новымi 
думкамi, iдэямi, аналiзам . кан
крэтных назiранняу, разважан
няу над тым цi iншым фактам. 
Пры гэтым Сцяпан Андрэевiч 
уме у выдучаць галоуныя, пера
да выя пытаннi i тэндэнцыi. ха- . 

, рактэрныя з'явы, праяуляу 11ар-
тыйны падыход да ix ацэнкi. 

Ен клапацiуся не толькi аб 

тым, каб на рабоце, якой ён 
кiруе, праводзiлiся тэарэтыч
ныя дас.педаваннi актуальных 

пыта н~:1яу ll l'дaroriкi i ncixaлorii, 
але i аб су1н1зi тэорыi з прак
тыкай работы школы. Па яrо 
1нщыятыве былi распрацава

ны актуальныя цыклы декцый, з 

якiмi ён i iншыя члены кафедры 
неаднаразова выступалi перад 

настаунiкамi у школах Мiнска 
i рэспублiкi, на курсах, а таксама 
у абласным, гарадскiм i рэспуб
лiканскiм iнстытутах удаскана
лення настаунiкау. дкрамя- таго, 
кафедра неаднаразова право
дзiл а сумесныя пасяджэннi :i пед
са 1.1е raмi гарадскiх i сельскiх 

школ , круrлыя сталы, прысвеча-

ныя актуальным пытанням наву

чання i в ыхавання. 

. П а iнiцыятыве Сцяпана Анд
рэ~ 11iча была арганiзавана ва 

ун i 11ерсiтэце самастойная ка

фенра ncixaлorii. Гэта дазволi
J1а 11сiхолагам больш yвari скан-· 

цэнтраваць на псiхал·аriчных 

праблемах. 

• Шматrраннай i актыунай бы
ла rрамадская дзейнасць С. д . 

Умрэйкi. Шмат гадоу ён узна
чальвау Педагагiчнае таварыст
ва БССР, якое каардынавала 
i накiроувала усю метадычную 
i да сдедчую работу у гадiне 
1н~1ta1·oriкi сярэщшй i вышэй

шаii школы у рэспублiцы. Не
аднаразова выбiрауся ён 
дэдега , ·ам . · рэспублiканска га i 
Усесаюзн·ага з 'ездау Нilстаунi
кау, а таксама прадстаудяу 
БССР на мiжнародных канф.е
рэнцыях па праблемах асветы 

(ЮНЕСКА). 
Камунiстычная партыя i Са

вецкi урад высока ацанiлi 
баявыя i працоуныя засдугi 
С. А. Умрэйкi: ён быу узнага
роджаны ордэнам Чырвонай Зор
кi, двума ордэнамi П рацоунаrа 
Чырвонага Сцяrа, ордэнам «Знак 
Пашаны», сямю медаJiямi i 
чатырма Ганаровымi . rрамата-~ 
мi Вярхоунага Савета БССР. 
Яму было прысвоена ганаровае 
званне заслужанага настаунiка 
Беларусi. Пастановай Прэзiдыу
ма Вярхоунага Савета БССР 
Песачанскай сярэдняй школе 
прысвоена iмя вядомага земляка 
- С. А. Умрэйк i . У школе працуе 
музей яrо iмя. 

Работнiк i народнай асветы, 
калектыу БДУ iмя У. 1. Ленiна, 
шматлiкiя вучнi i паслядоун1-
кi Сцяпана Андрэевiча працягва
юць яrо добрыя справы i са шчы
рай удзячнасцю · успамiнаюць 

, яrо добрае iмя 1мя 

чалавека , якi аказау вя.лiкi уп
лыу на развiццё школы i педага
riчнай думкi у Савецкай Бела
русi . 

В. МЕШЧАРАКО У, 
дацэнт кафедры neдaroriкi. ........ 

У ПАХОД ЗА СЯБРОУСТВАМ 
Адчайныя хлопцы i дзяуча

ты з журфака, каб пабачьщь 
горы i мора, знайсцi прыгоды 
на шляху, адправiлiся у ван
драванне па Крыму, 

... Размерка.валi абавязкi. 
Мяне прызначылi захоуваць 
вогнiшча. Кожны вечар я 
расказвау аб пражытым днi. 

2.11.88. Даводзiлася вам калi
небудзь хадзiць па аблоках! А 
нам давялося. Праходзячы па 

краi ·абрыву, калi пад нагамi 
нiчога не бачыш, кожны раз ус
гtамiнаеш родны унiверсiтэт. Ту

рысты - дзiуны народ. Гэта 

ж трэба icцi, icцi i ' icцi, каб на 
вяршыfli гары паглядзець унiз i 
амаль спужацца - на якую вы

шыню ты забрауся! 

3.11.88. Пачалося усё з таго, 
што у час сняданку (мы спынi

лiся ля вадапада Джур-Джур) 
каля нас круцiуся нейкi сабака. 

Сяргей Ананiч пажартавау: «Наш 
экскурсавод». 1, ведаеце , яго 

словы пацвердзiлiся. Калi мы па

кiнулi месца начлегу, сабака 
бе·г наперадзе, дакладна паказ
ваючы кiрун·ак групы. 

Кiламетрау ПЯ\,\Ь iшлi правiль~ 
на. Паспадзяваушыся на новага 

«r!да)), мы страцiлi пiльнасць i 
сышлi з маршруту. Потым мы 

здагадалiся, што сабака падвёу 
нас незнарок. Справа у 

тым, што большасць турыстау 
iдуць на гару Дзяржынскую, а 

нам патрэбна было трапiць на 
Айалексiй. 1 

4.11 . 88. Была цiхая, зорная 

ноч. Воrнiшча, раскладзенае на 
беразе мора, i усё наво.кал спры
яла фiласофскiм разважанням. 

Есць тры рэчы, на якiя чалавек 
можа глядзеw,ь, не адводзячы 

вачэй - агонь, мора i зорнае не-

ба. Аrонь i мора, калi· няма ветру, 
нiбы складаюцца са шматлiкiх 
аге ньчыкау i хваль. Яны спакойна 
гараць i пл~скаюцца . на узбя

рэжжы . 3 ветрам усе агеньчыкi 
нiбы ператвараюцца у адз,нае 
магутнае полымя, страшныя хва

лi, якiя знiшчаюць усё на сваiм 
шляху. 

Кожны агеньчык, хваля 
зорка - чалавечае жыццё. А 

каб жьщцё пакалення чаго-не
будзь каштавала, патрэбна выб
раць правiльны шлях i нiколi не 
збочваць з яго. 

6.11.88. Праз некалькi гадзiн 
хады мы, нарэшце, апынулiся на 

вяршынi гары . Нашы вочы за

гарэлiся, ' калi мы убачылi у' 
далiне вiнаграднiкi . Але_ i «дру
гое дыха.нне» хутка пачало нас 

падводзiць: не т ак усё блiзка, як 
здаецца з гары. Паку ль дайшлi да 

плантацы i, апетыт некалькi ра

зоу паспеу разгарэцца i знiк
нуць. 

7.11.88. Прачнуушыся 7 лiста
пада, крыху пашкадавалi, што 

знаходзiмся не у Мiнску. Але 

,адчув~нне гэта прайшло, калi мы 

сталi сведкамi' унiкал ь нага туры
с цка г а парада . 

Вось мiма нашай стаянкi на 
«Зялёнай плошчы» лугу прахо
дзiць калена дэманстрантау з ' 
Масквы, потым - з Днепра
пятроуска. 1 хутка rорнае эха не 
паспявае уторыць святочнаму 

«Ура-а-а!», _што рiJзнеслася над 
калонай дэманстрантау . 

8.11.88. Сёння мы зрабiлi са
прауднае геа графiчнае адкрьщ-
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цё . Усе тыя, хто падарожнiчае 

па Крыму, моrуць зрабiць на 
карце адзнаку. У канцы сяла Ры
бачае знаходзiцца так званы 
прытулак Мiхайлава. Гэта самы 

гасцiнны дом, якi толькi есць у 
Крыму. Тут нас пачаставалi гара
чь,м чаем, а I гар Адамовiч прас
пявау гаспадарам нашы беларус

кiя песнi, якiя пад акампанемент 
riтары гучалi вельмi прыгожа. 

Так закончылася наша пада
рожжа. Галоунае, мо1 выканалi 
наш дэвiз: «У па ход - за с яброу

ствам!» М~, сталi не проста сту

дэнт а мi аднаго фак у льтэта, а 

сапрауднымi сябра "'\, . 

А. ШдРПIЛА. 
удзельнiк паходу. 
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КАМIТЗТ
БАРАБАС 

ЗАПАЛОХВАННЕ падсвядом а 

не магло не выклiкаць у студэн

тау негатыуныя адносiны да мера

прыемства. Не сказаць, каб пера
пужалiся першакурснiкi, не, нават 
абурылiся спачатку , хоць ... Зрэшты, 
хто яго ведае! .. lнстынкт самазаха
вання узяу верх над ,;~ач~ццямi, i сту
дэнты лiхаманкава узялiся рыхта
ваць праграму конкурсу. 

А тут, як на бяду, пасыпалiся . i 
першыя выпрабаваннi у вучобе: то 
залiк, то калоквiум, то семiн ар. 
Але i у конкурсе самадзейнасцi 

н1хто . не хацей выглядаць rорш за 

iншых .- гэта ж nepfiJЫ iспыт, пер
шая магчымасць паказаць свае 

здольнасцi, зарэкамендаваць сябе. 

«Мудрае рашэнне» . камiтэт камса
мола гiстфака, мабыць, i было раз
лiчана на «справу rонару». Дастат
кова загадаць, а якiм чынам усё 

будзе выканана - клопаты «пад
началеных». Проста i на дзiва зруч~ 
на. 1 нiякiх табе турбот. «Выканау
цы» ж хоць i спрабавалi усёй душой 
ажьщцявiць· «намечанае» камiтэтам 

камсамола, аднак грандыёзнага па

дарунка «кiраунiцтву» не атрымала
ся. Свята было як на выступленнях 
тэатра Карабаса-Барабаса. Абыяка
выя, iнфантыльныя твары «арты
стау» сведчылi аб фармальным па
дыходзе большасцi студэнтау да 
конкурсу. 

Прауда, зрабiць штосьцi ц,кавае, 

арыг,нальнае за пяць дзён не пад 
сiлу .i прафесiйным артыстам. Вiна
вацiць у г-этым першакурснiка1 Да

рэчы, нумары «Танец «Яблы.чка», 
праграма для мужчын, «Рабi з на
мi, рабi як мы, рабi лепш за нас» , 
«Жьщцё у iнтэрнаце» спадабалiся 
rледачам. А у цэлым, свята не атры

малася. Хiба ж гэта цjкава, калi ар
тыст выконвае ролю, чытаючы тэкст 

з паперкi! 
Закончыуся конкурс. Журы 

бадзёрым rоласам аб ' явi_ла пер·а
можцау. Першае месца дасталося 
палiтэк аномам, другое - r1сторь1-

кам КПСС, трэцяе - IY групе гiсто
рыкау. Аднак, J,J,i не rоркiм здауся 
пераможцам салодкi прыз! Цi раст
варыу ён ас адак раунадушша у 

сэрцах першакурснiкау! 

1. ДУБНIК, 
с:,-удэнтка ' факуд ьтэта 

журнаJ1 i с тьыкi. 

СУСТРЭ4д 

з чл е намi танарыства ма,ла

д1,1 х ' .:,iтаратарау «ТУТЭЙ
Ш Ы 51 » адбудзецца у· акта
ваii зале фiлалагiчнага фа
куJ1ьтэта 23 снежня а 19-й rа
дзiне. 

д. БАДАК. 
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В. а. рэдактара 

М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 
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