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камiтэт камсамола унiверсi

тэта. Сёння на чарговым 
пленуме будуць падведзены 

вынiкi работы за два апош
нiя гады, а таксама пройдзе 
абмеркаванне праекта праг
рамы перабудовы у камса
моле « Наша пазiцыя ». 

Л. ПРАУЛОЦКАЯ. 

ЛЕПШЫ IНТЭРНАТ 

унiверсiтэта шосты . Аб 
гэтым было сказана на па
сяджэннi · прэзiдыума праф
саюзнага камiтэта студэнтау, 
на якiм падвялi вын iкi агля
ду-конкурсу. На другiм i трэ

цiм месцах - iнтэрнаты .№ 4 
i № 7 адпаведна. 

Т. ДОУНАР. 

ВАС НЕ ЗАДАВАЛЬ
НЯЮЦЬ УМОВЫ 

пражывання у iнтэрнаце? 
Спадзявайцеся , што яны 
хутка стануць лепшымi. Ад
куль такая перакананасць? 
Аб рабоце студгарадка па 
паляпшэнню жыллёва-быта
вых умоу жыхароу унiверсi
тэцкiх i нтэрнатау iшла раз
мова на пасяджэннi студэн ц

кага праф кома. Так што ча~ 
кайце !'lерамен. 

3 . MIXHEBIЧ . 

СПАБОРНIЦТВЫ 
КЕМЛIВЫХ 

V 

16-17 лiсrапада гатаzа года ва унiверсiтаqе на базе 
кафедрау ква.нтавай радь,ёфiзiкi i оптавай алектронiкi 
факультата радыёфiзiкi i алектронiкi, спектраскапii i ква.н
тавай алектронiкi фiзiчнага факультата адбылася пер
шая гарадская навукова-метадычная канферанqь,я «Прь,
мяненне лазернай i оптыка-алектроннай тахнiкi у наву

чtЦЬНЬIМ npaqace». У гэтым форуме удзельнiчалi прад
стаунiкi БПI, Мiнскаzа· радыётзхнiчнага iнсть,тута i 
Мiжгалiноваzа iнстытута павышэння квалiфiкаqь,i кiру
ючь,х кадрау Мiнiстарства народнай адукаqЬli БССР. 

Раяцца 

вучоныя 

Мiнск i рэспубл iка у цэ
лым з ' яуляюцца адным з рэ
riёнау краiны , дзе апошн iм 

часам iмклiва развiваецца ла
зерная фiзiка. Спецыфiка . 

падрыхтоукi высокаквалiф i 

каваных «лазершчыкау» пат

рабуе бесперапыннага аб
мену вопытам вядучых вык

ладчыкау унiверсiтэта i iн

шых ВНУ на навуковых сiм
позiумах, канферэнцыях . За 

1984-1987 гады было пра
ведзена чатыры мiжнарод
ныя канферэнцы i па прабле
мах вывучэння i выкарыстан
ня лазера. Актуал ьнасць раз

глядаемых на гэтых фору

мах пытанняу абум.ов iла не
абходнасць склiкання агуль
нагарадской навукова-мета

дычнай канферэнцы i . Я н а 

прьщягнула да сябе увагу 
практычна ycix спецыялiстау 
у галiне лазернай ф i зiкi, 

тэхнiк i i оптаэлектрон1 к1. 

Прысутныя абмеркав алi 
метадычныя аспекты пр а

вядзення лабараторных прак

тыкумау па квантавай элек

тронiцы, лазерных i оптыка
электроных сiстэмах . 

Не абм,н улi уд'зельнiк i кан
ферэнцыi i праблемы выкла
дання фундаментальных ас

ноу лазернай фiз iкi , ар га нi 
зацыi навукова-даследчай i 
самастойнай работы сту
дэнтау ва умовах перабудовы 
вучэбнага · працэсу. 
У параунаннi з папярэд- ' 

н i м i гэта канферэнцы я адроз

нiвалася не толькi колькасцю 

дакладау (ix было больш 25), 

але i глыбi нёй закранутых 
праблем . . 

3 вялiкай увагаи I цiкавас

цю быу выслуханы даклад 
прафесара Я . В. Алiшэва аб 
арган iзацыi падрыхтоук i спе
цыялiстау оптыка-электрон"' 
най тэхнiкi у МРП. Цiкавым 

вопытам выкладання матэры

ялу аб перабудоуваемых 
цвёрдацелых лазерах падзя

л iуся · загадчык кафедры 
МIПК дацэнт Г. А. Скрыпко . 

Прафесар А. 1. Камяк прапа
навау выкарыстаць вынiкi 
вызначэння паказчыка пра

ламлення асяроддзя, прад

стаулены я р.ацэнтам А. Ф . 

Шылавым у якасцi дэманст

рацыйнага матэрыялу да лек

цый . 

Увогуле, было прынята ра
шэнне выдаць матэрыялы 

канферэнцы i i уключыць у 

зборнiк некальк i лепшых 
лабараторных работ i распра
цовак па квантавай радыё

фiзiцы i фiз iцы лазерау. 

Пр ауда, зборн iк гэты будзе 
не зус iм поуны, таму што ц i 
к авыя распрацоукi ёсць i у 

i ншых ВНУ рэспубл i к i, што 
адзначыл i удзельнiк i канфе
рэнцыi. Таму наступную кан

ферэнцыю вырашана было 
правесцi н а рэспубл iканскiм 
узроунi . 

1. ·мдЛЕВIЧ, 
старшыня аргкамiтэта, 

прафесар. 

1. МАНАК; 
вучоны сакратар, 

дацэнт. 

lнжынер 
V 

а перщаи rpynы 
Алег -Зарко, здаеqqа, усё жыqцё быу упаунень,, што 

мехмат - лепшь, факультэт унiверсirэта, а самая qiкавая 
i захапляючая навука - аб iнтэгралах i дь,ферзнцы
яльнь,х урауненнях. 

Перакананасqь Алега узнiк.ла не без падстау. У гзтым 
годзе разам з сябрамi па камандзе ён прадстауляу 

-.. нашу рзспублiку на Усесаюзнай алiмпiядзе «Студзнт 
i навукова-тахнiчны праzрэс». Перамогу атрымалi Аии:квi
чы. А ~остае месцы, якiя наша камшиJа падзялiла 
з прадстаунiкамi Малдавii,- таксама вь,нiк неблаzi. 
Як студэнт IV курса 1-й групь, мехмата Алег ведае, 

што самле неабходнае, чаго не хапае сучаснлму студан
ту,- практычнь,я навыкi. Вопь,т iн:жынера-праграмiста 
(iм Алег npaqye па сумяшчальнiqтву) паказвае, што без 
трываль,х ведау мала чаzо дасягнеш. Самая вялiкая бяда 
вышэйшай школы, якая iснуе доугi час,- разрыу памiж 
таорЬIЯй i практыкай. Не раз шукау ён рдказ на пь,танне: 
як вучэбны працас зрабiць больш цiкавым i змястоуным? 
Лiчыць, што многае залежыqь ад выКJЮiJчыкау: 

- Акрамя самаzа галоунага -ведау, не абысцiся без 
захаплення сваёй справай, настаунiцкага таленту, ча
лавечь,х адносiн да студантау. 

М. !(РЫВЕНЬКАЯ, 
студэнтка факультзта журналiстыкi. 

Фота С. ГРЫ ЦА. 

у 

нумары 

чытайце: 

Праводаiцца 
конкурс 

Ен аб'яулены студэнцкiм 
навуковым таварыствам гiста

рычнага факул ьтэта i прысве

чаны 70-годдзю утварэння 

БССР i Кампарты i Беларусi. 

Студэнты yc ix аддзяленняу 

маюць магчымасць паспра

баваць свае с iлы i напiсаць 
даследаванне па гiсторыi 

i кул ьтуры Бел арусi . 

Вынiкi конкурсу будуць 
падводз iцца у лютым, калi 

мы адзначым 70-годдзе пер
шага Усебеларускага з ' ёзда 
Саветау. Галоуны крытэр!,1Й 

ацэнкi - творчы падыход, 
арыгiнальн асць мысленн я . 

- Пераможцау чакаюць 

прэмii,- паведамiлi мне у 
камiтэце камсамола riстфака. 

- Яны будуць выдадзены 
з фонду заахвочвання. Пер

шая - 150, другая - 100, 
трэцяя - 50 рублёу. 

М. MACTOS'CIO. 

так часта называюць тур

нiры шахматыстау . 1 не без 
падстау . Часам на дошцы 
узнiкаюць такiя складаныя 
галаваломкi, што вырашэн не 

ix пад сiлу не кожнаму. Так 
было i на ун i верс iтэцкiх 

спаборнiцтвах па шахматах, 
якiя праходзiл i у рамках 
XXXVII Спартакiяды. 1, як 
паказалi турнiры , мацней

шымi, а значыць, больш кем
лiвымi аказалiся студэнты 
факул ьтэта радыёфiз iкi i элек
тронiкi. Крыху адстал i па 
колькасцi ачкоу студэнты 
Ф ПМ, на трэцiм месцы -
фiзiкi. 

у 
u . • 

3. АЛЯ КСАНДРАВА. 

IДЗЕ ПАДРЫХТОfКА 

да выступленняу унiверсi
тэцкiх калектывау мастацкай 
самадзейнасцi. Праграма . ix 
даволi шырокая. Адно з ме
рапрыемствау спартыу
ны вечар, што пройдзе у акта
вай зале га'лоунага корпуса 
у суботу а 1 8-й гадзiне. У iм 
прымуць удзел народны ан

самбль танца «Крыжачок», 
бальная пара Алена i Васiль 
Ляшэнкi i выкладчык фiла
лагiчнага факультэта Алег 
Атаманау - дыпламант XII 
Сусветнага фестывалю мо-

1 
ладз i i студэнтау у Маскве. 

Многiя калектывы высту
пяць на вечары, прысвеча

ным 70-годдзю утварэння 
БССР i Кампартыi Белару
сi, я кi адбудзецца на фiлфа
ку . . 

С. АНАТОЛЬЕУ. 

партыиным кам1тзце 
14 снежня на пасяджэн

нi бюро парткома было 
разгледжана пытанне аб 
рабоце партыйнай арга
нi зацы i механ i ка-матэма
ть1чнага факультэта, дэ

каната п а рабоце з за
межнымi навучэнцамi 1 
выл i чальнага цэнтра па 

выкананню прынятых ра

шэн·няу, крытычных зау

ваг i пращ,ноу 1камунiстау. 

Звернута увага сакра-- \ . - . 
тароу партыиных арган1за-

цый гэтых падраздзялен

няу 1:1 а неабходнасць па
вышэнн я дзейс насцi кант
ролю за рашэнн ямi, якiя 
прымаюцца, больш шы
рокага прыцягвання да 

падрыхтоукi сходау ка
мунiстау . Бюро партко
ма зацверд зiла план 

р эал i з ацыi крытычных 

прапаноу i заув аг, выказа

ных камунiстамi у час 
с правазда чн а-выбар най 
кампанii 1988 года. 

Дэканатам,' грамадскiм 

ар ганiзацыям унiверсiтэ
т а прапанавана узмацнiць 
работу па iнтэрнацыя
нальнаму выхаванню с я

род савецкiх студэнтау, 

больш актыуна выкарь1-
стоуваць новыя 'формы 

работы з замежнiкамi. 

Не першы раз была 

адзначана неабходнасць 
актыун а га распаусю
джвання студэнцкага са

макiравання у iнтэрнатах 
унi версiтэта, Таму на 

пасяджэннi бюро пры 
зацвярджэ ннi cnicay 
студэнцкiх саветау вя

лася грунтоуная размова. 

Аб тым, як ажыцця
вiць iдэю фiнансавай са

ма с той нас цi студэнц

к1х iнтэрнатау, гаворка 

вядзецца дауно. 

- Пакуль н а кожным 

кроку - перашкоды, пе-

рашкоды ... - адзначыу 
у гутарцы з нашым ка

р эс панд э н там нам ес

нiк старшынi прафкома · 

студэнтау Г. Пацё
кiн.- Напэуна, сама я 

сур езная бухгалтэр
ская вал акiта. Калi б студ
савету дазволiлi самому 
вырашаць, колькi патра

буецца абслугоуваючага 
персаналу, а фондамi эка
номii можна было б 
распараджацца сама

стойна,- кожны iнтэрнат 

вырашыу бы, на што 
кудьi укладваць грошы . 
Можна абнадзеiць i 

прафком, i студсаветы, i 
жыхароу iнтэрнатау 
Нс\! пасяджэннi бюро парт
кома былi дадзены да
ручэннi па вырашэнню 

шэрагу пытанняу фiнанса
вай самастойнасцi сту

дэнтау у пераходзе на 
студэнцкае самакiраван

не iнтэрнатау. 



АБМЯРКО~ВАЕМ 

ПРАКТЫКУ 

ПРАКТЫКА. Для некага 

яна працягваецца усе гады 

вучобы ва унiверсiтэце, для 
некага строга абмежавана 
афiцыйнымi рамкамi: ме
сяц - два, не больш . 
тым не менш i першыя , 

другiя удасканальваюць 

сваё майстэрства . 1 ншая 
справа, якiя рэзулыаты мы 
маем у абодвух выпадках, 

Безумоуна, неаднолькавыя . 
Аб гэтым i iшла гаворка на · 
канферэнцыi, на якой падво
дзiлiся вынiкi практыкi . Вь1к

ладчыкi факулыэта журналi-

JIK 

АТРЫМАЦЬ 

t3AJIATOE 
ПJIPOt 

стык i , студэнты , прадстаунiкi 

друку аналiзавалi , абмяркоу

в?лi, пр_апаноувалi . ,1 ус_е сыш
л 1 ся на думцы, што удаска

нальваць сваё J майстэрства 

патрэбна не перыядычна -
ад практыкi да практыкi , 

а с iстэматычна. Для гэтага 

добра i надалей практыка
ваць прадастауле11не матэры

ялау на зда·чу залiкау i 
экзаменау па спецыяльнасцi . 

1 не абавязкова змешчаных 
у рэспубл i каrскiм друку . 
Можна i у ш11аттыражным, 
насценным , у вучэбнай газе
це «Журналiст ». Спрыяла 

павышэнню прафесiйнага 

ма йстэрства i прав ядзенне 
конкурсу «Залатое пяро». 

У час работы над матэрыя
ламi мы шлiфуем мову, 

стыль-, вучымся валодаць 

словам . Нарэшце, вучымся 

размауляць .з людзьмi . Гэта 
таксама ма йстэрства . 1 ад 

яго залежьщь якасць нашых 

матэрыялау . 

Выкладчык кафедры тэо

ры i i практыкi савецкай жур
налiстыкi 1. 1. Беленькi зау
важыу, што недахопам мно

гiх практык з ' яуляецца не
выкананне праграмы . Тэарэ
тыч на яна выконваецца : 

агульная колькасць матэры

ялау ёсць . А вось жанравай 
разнастайнасцю пахвалiцца 

цяжка . Пераважаюць iнфар
мацыйныя жанры, аналiтыч

ныя сустракаюцца радзей . 

- Разумею, што i часу не 
хапае, i вопьпу недастаткова, 
тым не менш спрабаваць трэ
ба . Бо усё роуна без аналi
тыкi не абысцiся. 

1 яшчэ адзiн адмоуны мо

мант . Часта i самi работнiкi 
друку незаслужана завыша

юць ацэнку, даюць выдатную 

характарыстыку, а прынясе 

нам студэнт матэрыялы i 
бачыш, што такой пахвальбы 
яны не заслугоуваюць,

адзначыу 1. 1. Белень1<i. 

Гэта датычыць i савецкiх, 
i замежных ' студэнтау. Пэу

на, замежных нават у боль
шай ступен i, бо практыка для 
ix - магчымас ць удасканаль

ваць веданне рускай мовы . 
1 трэба больш поуна выка
рыстоуваць той патэнцыял, 
якi мы маем. 

МА РЦI Н СЕРАНЕ Й 
КУРГАТ, 

студэнт факул ыэта 

журнал iстык i . 

ВЕЦЕР ВАНДРАВАННЯ~ , ____ . . . ·,, . . . " ... ···"·:'> ·. 

• • Спяваюць альп1н1сты 
Фестываль - шумлiвы , 

бурны, шчыры i вясёлы 
пачауся цудоуным кан

канам. Агульнае Г!ачуццё 

радасцi, урачыстасцi 

узнёсласцi - панавала у 
канферэнцзале НДI rea
x i мii i геафiзiкi у суботнi 

снежаньскi вечар, 

адзначау турысцкi 

калi 

клуб 
унiверсiтэта сваё трыцца
цiгоддзе. Лiрычная, :Па-

годная музыка Офенбаха, 
бадзёрая народная песня 
у выкананнi мужчынскага 
хору выклiкалi у гледа-

КАЛ[ чытач возьме fj рукi 
гэты нумар газеты, вечар, 

прысвечаны 70-годдзю fjтва
рэння БССР i КПБ, на фiзiч
ным факультэце ужо пройдзе . 

Для тых · з вас, хто не змог 
прыняць удзел у гэтым цiка
вым мерапрыемстве, мы пра

пануем.. сустрэчу з некато

рымi яго fjдзельнiкамi, якая 
адбылася на апошняй рэпе
тьщыi. 

Бясспрэчна, што для ycix 

чоу хвалю авацый за-

хаплення . 

Але . .. Вы чулi калi-не

будзь, як спяваюць аль
п i нiстыl Паслухайце. Уду
майцеся, i вецер вандра
ванняу на крылах раман
тык i занясе вас у цудоу
ную казачную краiну гор. 

Такую магчымасць адчуць 
сябе на некалькi х вiл i н 
сярод суровых скал , пад 

самым купалам блакiту 
неба далi прысутным бар
ды Сяргей Пауленка, Але
на Алексiёнак, Мiша Ар-

прысутных падарункам стане 
выступленне народнага хора 
аспiрантау i выкладчыкау 
унiверсiтэта (кipafjнiк Л. В. 
Снапкова), якi fj гэтыя днi 
с1Lрауляе юбiлей - дзесяцi
годдзе fjтварэння . А сваiм 
нараджэннем ён абавязаны 
фiзфаку. Сярод удзельнiкаfj 
хору нямала такiх, хто вы
ступае а.111.аль з першых дзён 
яго iснавання. У рэпертуары 
- беларускiя, рускiя, укра
iнскiя народныя песнi, пры-

цем ' еу . Эстафету маладых 
спевакоу перан ялi ветэр а

нь r , як i я рас!!:азалi аб трьщ
цац i гадовай г iсторы i клу
ба, аб тых, хто пранёс 
праз гады любоу да гор, 
вернасць альпiнiзму, тра

дьщыям секцы i . А у ант
ракце удзельн iкi фесты-
валю 

дзелi 
люнк i 

з цiкавасцю 

фотаздымкi i 
своеасаблiвай 

агле

ма

фо-

тавыстаук i, прысвечанай 
юбiлею клуба . 
Пес нi у выкананн i ветэ

ранау сталi ф i налам веча

ра . Усе прысутны~: туры-

nefjкi. За апошнi час хор 

пабывау на Байкале, Сала
вецкiх астравах, у Днепра
пятроfjскiм унiверсiтэце. Май
стэрства i шчырасць, з якою 
выконваюцца песнi, захапляе 

гледачоfj. 

Нямала прыемных хвiлiн 
абяцае сустрэча з праграмай, 
якую падрыхтаваfj арг
камiтэт дзён фiзiка . Сцэны 
з жыцця студэнтау, гулшр -
1Lастаянныя атрыбуты вы-

с ты, альп iн iсты , проста 

госцi падхапiлi добра 
вядомыя словы Булата 

Акуджавы «Возьмёмся за 
руки, друзь я .. . ». Словы 

гэтыя гучаць як г iмн, як 

с i мвал моцнага братэрст
ва альпiнiстау, праверана
га суровым i выпрабаван
нямi горных ' паходау. Ця
жка разв i твацца, але мы 
яшчэ сустрэнемся. На гор
ных перавалах , на с:гром

кiх скалах i у цесным 
сяброускiм гурце ля вог
нiшча 1 i на фестывалi , 
ужо не юб iлейным , а про
ста традьщыйным . 

С. СТАЦЭВIЧ, 
студэнт фiзiчнага 

факультэта . 

ступленняу. 

Адказны за правядзенне 
гэтага вечара асiстэнт ка

федры тэарэтычнай фiзiкi 
А . Цiмошчанка лiчыць, што 
такая сустрэча, дзе збярэц
ца не афю пакаленне выклад
чыкау i студэнтау, будзе 
цiкавай захапляючай. 

М. АНДРЭЕУ. 

НА ЗДЫМКУ: народны 
хор аспiрантау i выкладчыкау 
БД .У iмя У. [. Ленiна. 

_ СУСТРЭЧЫ 
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rарбаты 
... Незауважна для сябе i 

не чакана для савецк iх студэн
тау замежныя сябры спачат
ку нясмела, а потым даволi 

упэунена заспявалi «Тонкую 

рябину» . Праз хвiлiну-другую 

у зале панавала шчырая, доб
разычл i вая атмасфера, чулi
ся не толькi рускiя , але i 
беларускiя народныя песнi . 
1 зрабiу сябрам i ycix пры
сутных традыцыйны славян

скi звычай, якi цяпер чамусь
цi хутчэй лiчыцца выпад

ковым здарэннем: сустрэчы 

за шклянкаю гарбаты. 
Арганiзатары вечара « Рус

кi чай» - · «Клуб аматарау 
рускай мов~,1» , «Клуб выхад
нога дня » i выкладчыкi ка
федры рускай мовы для за-

межных навучэнцау 

казалi замежным 

па

сябрам 

наколькi спагадлiвы, гасцiн

ны i ветлiвы наш народ. 

Дзяучаты (студэнткi фiл 

фака) у нацыянальным адзен
нi i ля сталоу гаспадарылi 

ув1шна, i песню заводзiлi 

у час . Госцi таксама сюрпрыз 
падрыхтавалi. Як прыемна 

было чуць з вус нау замежных 
студэнтау вершы беларуск i х 
паэтау, цi слухаць беларускiя 
прыказкi i прымаукi. А пры 
правядзеннi вiктарыны выя

вiлася, што яны няблага ве
даюць нашу гiсторыю i куль
туру - прыклад павучальны 

многiм нашым суайчынн i 

кам. 

Ус iм разам было цiкава . 
Магчыма, таму часта узнiка

лi незапланаваныя жарты i 
гутаркi . За гэтым i не зау
важыл i , што прыйшоу час 

развiтвацца . 
Дзякавалi за смачны пача

стунак, за прыемную размо

ву, цiкавую праграму, па

сяброуску цёплыя адносiны. 
- Такiя вечары не толькi 

расшыраюць кругагляд за

межнiкау аб савецкай краi 
не , але i дапамагаюць выву
чаць рускую мову, звычаi 

i традьщыi . А шклянка гарба
ты лепшы каталiзатар , якi 

дазваляе засвойваць веды 
значна лепш, чым на занят

ках ,- дзелiцца сваiм i ура
жанням i студэнтка з В 'етна
ма Рэм Хонг Нгя. 

А. CYXA BEPX I , 
студэн т I курса факулыэта 

журнал iстык i. 

НАШ БОЛЬ I ТРАГЕДЫЯ . . . . . '' . ' - - ' . . .,-: 1 ' :- ....... ,.,,,,,:,Ф, _t·~:.· .. ~··· '. ' ' . 

Толькi што начным рэйсам 

вярнууся з Ерэвана . У сама
лёце думау вылiць на паперу 

самае важнае - аб армян
екай трагедыi. Але галоуная 

тэма сама аб сабе заявiла , 
закрычала гартанным пауднё

вым словам . Спачатку - аб 
шматгадзiнным сядзеннi у 

самалёце, наглуха «заплам

бiраваным» iншым i рэйсамi 

нашых, французскiх, амеры

канскiх самалётау . Натураль
на, што перавага на узлёт

най паласе аддаецца самым 

неадкладным грузам . 

Але адзiн з пасажырау не 

вытрымау, сарвауся, стау збi
раць ... подп iсы у газету са 

скаргай на авiятарау . 1 нехта 

пацягнууся падпiсваць: у нас, 

мауляу, турпуцёукi згараць r 
Што тут пачалося! На рус

кай , армянскай, на мове, 

зразумелай без перакладу, 
дзве сотнi пасажырау гава
рылi «турыстам» з гарадка 

Севан усё, што думаюць пра 

ix пацешлiвую паездку . 
Нарэшце, машына кранула

ся з месца, i чым вышэй уз

бiралася яна пад н ябёсы, 
тым прасторне й вышэй 

станавiлася вечная думка аб 

тым , што ёсць час раскiд

ваць каменнi i час збiраць 
ix . У дадзеным выпадку не 
ты я каменн i , якiмi багатая 

гэта зямля, а тыя , што рухну

л i на яе i для многi х 
многiх тысяч людзей сталi 

было бачыць некалькi дзе

сяткау людзей , як iя яшчэ не 

зразумелi, што сё ння на пау

ночным захадзе Армен i i 
сапрауды як на вай не . Яны 
стаял i , чакаючы М . С. Гарба
чова, i гаварылi усё пра тое 

ж - пра Карабах. Падышоу 

байджана лозунгi - памром , 
але не аддадз iм Карабах, ад
сюль - памром , але забяром 
Карабах» ,- сказау ён . 1 
такое га'вораць людзi, якiя 
н е бачылi, як памiралi у гарах 

ад падземна й бамбёжкi. Як 
учора з-пад цалкам разбура-

фронт , заклiкалi дзе йнi-
чаць » . · 

- Гэта восенню , а зараз ! 

- Пакуль н i воднага,- ад-
казау газарэзчык з Башкiрыi . 

Я ведаю, упэунены , што 

гэт а сапрауды тольк i « па

куль ». Кожная рэспубл iка па-

КАБ ПАБУДАВАЦЬ НОВЫ ДОМ 
надмагiльным помнiкам. 

Кал i бяда, не разводз я ць 
рукамi , не размахваюць i мi 

у пошуках крайняга , а бяруц
ца за справу . Уся Арменiя, 
ус я краi на, увесь свет абляг
чаюць гэты сардэчны боль . 
Але ёсць i такiя, хто вольна 

цi ~явольна робяць яго яшчэ 
больш балючым. Есць «вiнша
вальны я» з бядо й тэлеграмы . 

Супраць кожнага такога адра

санта будзе , напэун а , узбу
джана крымiнальная справа . 

На вайне з сабатажн i кам i , 
п анiкёрамi i дэзерцiрамi раз
бiралiся хутка i паказальна, 
перад строем . Тым страшней 

да ix , загаварыу аб тым , што 
там , у гарах, бачыу «апош
нi дзень Пампеi», пасл я якога 

сапрауды неабходн а будзе 
стварэнне новага свету для 

гэтых г,арадоу . Але у н ач

ным паветры пацягнула вя

л i кай , м якка кажучы, свар

к а й . Пасыпал i с я папрок i у 

тым , што я не быу у Кара
баху . 

- Але я быу у Ленi н ака
н е , Сп iтаку . У К iравакане ! 

Здаецца, зразумел i . Здава

лас я , усвядомiлi. Ал е пры 
сустрэчы з Генераль ным сак

ратаром ЦК зно у загаварыл i 

усё аб тым жа . « З боку Азер-
,,, 

н ага Спiтака вылез раптам 

хлопчык i iдзе . «К уды ты1·» -
«Дамоу» . А дома ужо няма . 

1 дома таксама нiко г а ... 

У цэнтры Ленiн акана 
магаз i н. Скасабочан ая наз
ва «Тарту» . Аказваецца , Ле

н iн акан параднiуся з эстон
ск iм Тарту. 

Не хачу сённ я нiяк i х аба
гульненн яу - усеяны заучас

ныя , i кожнае патрэбна ра
бiць з папраукай на траге
дыю . Проста сп ытау, цi многа 

тут працуе людзей з Эсто

нi i . Адказал i: «Многа . Ян ы 
тут усю восе н ь дапамагалi 

нам ствараць у нас н ародны 

став i ць тут дом, вулiцу, м iк
рараён. lдуць грузы з 

Эстонii, падкрэсл~ваю гэты 
факт з надзея й на тое , што 

i завадатары з НФ прымуць 
сапрауды нефармальнае ра

шэнне . 

Хаця, яно ужо прынята yci
мi рэспублiкамi. 1 тэрмiнова. 
Газеты, тэлебачанне загава
рылi «па-армянску» . 1 мёны 
былых гарадоу на слыху ва 
усяго свету . Самы час збi
раць каменнi. Каб пабуда
ваць н овы дом. 

Н . К РЫВАМАЗА S'. 
Ерэван-Масква . 

12 снежня . 

(«Правда», 13 снежня ). 

/ 
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ГАНАРОВЫ 
ГРАМАДЗЯНIН 

Герой Савецкага Саюза. 

Ге нерал-маёр . На рад зiус я 
23 снеж~ 1898 · года у Ка
занi . 3 paмecнi!ti!y. Рус кi . 

Член КПСС з 1922 года . 
Скончыу Кiеускую аб ' ядна
ную школу . У Чырвонай Ap
мii з 1920 года . У дзельнiк 
грамадзянск аи вайны, .. - ка

роткiмi фразам i расказвае 
пра яго энцыклапедычны 

зборнiк «Навечно в сердце 
народном» . 

- Я сама сiрата,- успамi

нае жонка Аляксандра В а
с i льевiча Алена Пятроуна,

з пяцi гадоу вы х оувалася 

у прытулку, у дзiцячым доме . 
Потым жыла разам з братам. 
У васемнаццаць гадоу пае ха
ла да другога брата у Арджа
нiкiд'зе - там i пазнаёмi
лася з Аляксандрам. Жыць 

давялося уся~як : i у зямлян
ках, i на прыватных кватэ

рах .. . 
3 1934 года часць, дзе 

Кiрсанау быу начальнiкам 
штаба, артылерыйскага -пал

ка, стаяла у Растове-на-Доне. 

Гiтлер ужо быу на чале 
Герман i i. Мабiлiзацыйныя 
планы прымушалi людзей 

працаваць на мяжы магчы

масцей. 

- Ен прыходзiу дадому 
стомлены i адразу садзiуся 

працаваць з дакументамi. 

Пiша, пiша, потым рука рэз
ка па йшла убок, в ядзе рыс

ку ... Заснуу . 

Кiрсанау не шкадавау сябе 
i прымушау працаваць астат
нiх . Пасыпалiся скарг i . 

За «азлабленне камандна
га саставу» яго выключылi 

з партыi. Пацягнулiся страш
ныя тыднi чакання арышту. 

- Ноччу прачынаешс я,
працягвае Алена П ятроуна,

гадзiны у тры грукаюць боты 

п а лесвiцы .. . Не, гэты раз 
пайшлi наверх. Праз н ека

торы час спускаюцца. Не , 

м i м а . Так у адну з нач эй 
уз ялi начальнiка штаба ча-

сц i Кiрсанава. Прыйшлi да 
х ворага, рукi за спiной скру

цiлi, рамянём звязал i , сар
валi з н ак i адрознення , па- -
бiлi л якарствы .. . Калi забра
л i мужа, у т:урму выклiкалi 

людзей , якiя яга ведалi, 
спрабавалi аформiць «спра
ву» . Выклi калi i мяне, сказалi , 

што ён вораг народа, патра
бавал i , к аб адраклася . · Я не 
вытрымала, запусцiла у след

чага чарн i льнiцу. Ен мяне 
бiу ... 

Тады , у 39-м, янь1 са днlя 
на дзень чакалi прысуду. 

Знаёмыя, сусtрэушы яе на 

вул i цы, пераходзiл i на другi 
бок . Сяброук i п рыходзiл i i 
званiл i ноччу. 

У Сочы, пасл я Перамогi, 

яны сустрэлi ад н аго З ты х, 
хто галасавау на с ходзе 

.за выключэн не з партыi 

ворага народа. Той пазнау, 

працягнуу руку: . « Такi час 
быу .. . » 

У Айчын ную вайн у з ве
расн я 1941 года - на Пауд

нёвым, Сталiнградс кi м, Цэнт
рал~,ным i Беларускiм фран
тах. Вызн а чыус я пры фар

с i раваннi Дняпра у Бра

гiнск iм раёне. У ноч на 28 
верасн я 1943 года страл ко
в а я дь'1вi з iя пад камандаван
нем А. В . Кiрсанава перапра-

вiлася цераз раку, захапiла 

плацдарм i паспяхова адбi
вала варожыя атакi. 

У кнiзе удзельнiка Ста

лiнградскай бiтвы 1. А. Лас
к iна - радк i пра каман
дзiра 157-й дывiзii, палкоу

нiка А . В. Кiрсанава: « Гэты 
чалавек i сваiм характарам, i 
сваiмi дзеяннямi, учынкамi 
выдзяляуся сярод iншых 

камдывау... Кiрсанау неяк 
асаблiва непакоiуся аб выка
наннi баявой задачы i разам 
з тым быу экспансiуным, 

калi можна так сказаць, на
ступальным . Ен нiбы пастаян
на вышуквау ворага сам i 
прымушау гэта рабiць сваiх 
падначалены х. Таму на участ
ку дывiзii Аляксандра .Ва

сiльевiча i днём i ноччу 

iшлi баi. На любую вылазку 
ворага ён тут жа адказвау 

агнём артылерыi i заусёды 

дабiвауся поспеху. Для яго, 
здавалася, не iс;.нав а_ла рап
тоунасцi. , У ·любы , самы 
нечаканы момант, ён iмгнен

на ацэньвау абстаноуку i зна
ходзiу самыя разумныя спо
сабы дзеянняу. Кiрсанау быу 
вельм i храбрым. У наступ 
н ы х бая х Аляксандр Васiль
евiч стау генералам, Геро

ем Савецкага Саюза ... » 
Дарэчы, гэта Сталiнград

с кая дывiзiя iснуе i зараз. 
lснуе у многiм дзякуючы 

Аляксандру Васiльев i чу, якi, 

пачуушы пасля Перамогi 

рашэнне аб яе расфармiра
ваннi , здзiвiуся: «Як гэта так. 

Не адзiн раз i не два нам 
выносiлi падзякi у загадах, 

а тут - расфарм iраваць?» 

Пiсьмо з просьбай пера
гл едзець рашэнне, адпрау

ле н ае Кiрсанавым у Маскву, 

трапiла у Генштаб . Рашэнне 
аб роспуску дывiзii было 
адменена . 

Да 1960 года Кiрсанау 
служыу у Савецкай Apмii. 

Да 1974 года працавау 

прарэктарам Беларускага 
дзяржаунага унiверсiтэта . 

Жыве у Мiнску. Ганаровы 
грамадзянiн г. п. Брагiн, 

·' гарадоу Калiнкавiчы i Чар
нiгау .. . 

НА ЗДЫМКАХ: Масква, Чырвоная плошча; А. В. Юр
~анау у час мiтынrу у с. Мысы . , 

На стале у пакоi Кiрса

нава - стос пiсьмау i . вiн-

1.!:1.авальньtх паштовак з роз

ных гарадоу, якiя ён вызва

ляу . Да яго прыходзiць 

моладзь - чьпаць пiсьмы, 
кн1п, газеты ,' дапамагаць 
адказваць сябрам i знаёмым. 
Прыходзiць старшыня групы 
«Абавязак» фiзiчнага фа

культэта Саша Гунчанка i 
дз яучаты - члены гэтай гру-

пы. 

1. Ф ЕДАРАВА. 

• 

РЭАБIЛIТАВАНЫЯ KHIГI ----. -

ПРА>'ДУ КАЖУЦЬ, што 
час - самы строгi суддзя. 1 
самы бескампрамiсны . Ен 
абавязкова выне<;е свой пры
суд: хто правы, а хто вiнава

ты. Назаве чорнае - чорным, 
белае - белым. Але цi ве

далi Ц. Гартны, М. Гарэцкi, 

А. Александровiч i многiя iн
шыя аутары кнiг, якiя пажоук-

Кожная такая кнiга - ста
ронка нашай гiсторыi, з яе 

паваротамi i нечаканымi ' вi
ражамi . 1 усе яны былi асу
джаны па пажыццёвае зняво

ленне, якое адбывалi у ... 
спецфондах . Фармальна до-

' ступ у ix нiбыта не_ быу заба
ронены, толькi каб трапiць 
туды, патрэбна б'ыло афор-

Вяртанне 
з небыцця 

лi у кнiгасховiшчах, так не 

адчуушы нiколi дотыку рук 

чытачоу, што так i час насту

пiць . Магчыма, i не ведалi, 
толькi, не сумняваюся, ма
рылi аб гэтым. 
А мы чыталi старонкi пад

ручнiкау па гiсторыi, лiтара
туры, парауноувалi напiсанае 

з рэальнасцю, сустрака,:,i про

звiшчы, якiя, бывала, чулi 
дома {,олькi не як пра вора

гау народа), i марылi даве
дацца прауду . Хацелася заг

лянуць у . артыкулы, кн i гi, 

напiсаныя гэтым1 людзьмi, 

пазнаёмiцца з ix iдэямi i дум
камi. Спяшалiся у бiблiятэку. 
Толькi пульхныя каталогi не 
жадалi выдаваць нам «тайну» 
- ix прозвiшчау тут не было. 

Так праходзiлi гады, дзеся

цiгоддзi. 1 усё ж, нягледзячы 
на гэта, кн i гi жылi, чакалi 

с~айго часу , каб потым, праз 
гады, данесцi да нас прауду . 

гiсторыi. 

Дом дружбы i культурных 
сувязей з замежнымi краi
намi. 14 снежня . Тут 'прахо
дзiла сустрэча Генеральнага 
консула ПНР Мечыслава 
Абадзiньскага i Г енеральнага 
консула ГДР Гернера Янда 
з грамадскасцю горада Мiн
ска i студэнтамi унiверсiтэта, 
прысве,аная 70-годдзю БССР 

мiць шмат nailep . (ды i не 
кожнаму дазвалялася кары

стацца лiтаратурай, што за

хоувалася тут). 3 разлiкам на 
тое, што чалавек, якi захацеу 

пераступiць парог спецфон

ду, не вытрымае валакiты i 
сам адмовiцца ад свайго ра

шэння. А калi усё ж i пера
адолее шматлiкiя перапоны 

i што-небудзь прачытае, то 
усё роуна рабiць спасылкi 
на гэту лiтаратуру не дазва

лялася. 

1 вось прыйшоу доугачака
ны час. Перабудов.а, галос 
насць адмянiлi вынесены 

прысуд. 1 па усёй краiне 

рэпрэсiраваная лiтаратура 
са спецыяльных фондау па

чала вяртацца у агульныя 
чытальныя залы. Разгарнулi 

такую работу i супрацоунiкi 
фундаментальнай бiблiятэкi 
нашага унiверсiтэта. Ужо 
вернут а чытачам больш за сто 
кнiг. А каб яны маглi хутчэй 

i Кампартыi Беларусi. У гу
тарцы актыfjны fjдзел ·прынял_i 
загадчыца кафедры гiсторыi 
БССР БДУ iмя У. l. Ленiна, 
доктар гiстарычных навук, 
прафесар [. О. Царук i загад
чык кафедры гiсторыi КПСС 
БП[, доктар г iстарычных на
в11к. прафесар А . Ф. Хацкевiч. 
[шла разJ11.ова аб дзейнасцi 

- ПАЛIТЫЧНЫ МЕРЫДЫЯН 

с:с:Крывавы 
Здарылася велiзарнае 

гора - землетрасенне fj 
Арменii, якое забрала ты
сячы жыцця.у людзей. Хва
ля спачування i жалю за
хлiснула увесь свет. У хвi
лiну цяжкага выпрабаван
ня, як нiколi, адчуваеш 
сябе членам. адной вялi
кай еям' i. У гэтыя днi fj 
/ ране таксама здарылася 
бяда. Ей не бачна канца. 

Паён i Пейман - блiзняты. 
Кожны дзень яны распыт
ваюць сваю мацi пра бацьку. 

Яны' амаль не памятаюць 
яrо , але ведаюць шмат - па 

расказах. Увечары , укладва
ючы дзяцеf/ спаць, мацi абя
цае, што хутка народ вызва

лiць бацьку з-за кратау. А 
потым, калi малыя засы, 

наю.ць, плача: тыдзень назад 

яна даведалася , што мужа 

няма у жывых ... 
Масавыя пакараннi смер 

цю пачалiся месяц назад, 

к алi былi забаронены спат
каннi з палiтычнымi зн яволе
нымi па усёй краiне. 3 тае 
пары, па дадзеных газет 

« Юманiтэ » i « Морнiнr стар », 

было знiшчана больш пяцi 
тысяч, сярод якiх мужчыны 

i жанчыны, моладзь i старыя . 
40 чалавек у Занджане, 152 
у Каратабадзе, 14 у Банеху, 
144 у Кермаху , 4 чал авекi у 
Мхабадзе. Турма Хамадан ' 
зрабiлася практычна пустой, 
амаль усе яе вязнi р_асстра
ляны . Знiшчаюць без су

да i следства , без прадастау 
лення абароны. Мноriя асу-

,,. .. . 
пазнаемщца з 1м1 1 заказаць 
для работы, была арганiзава
на выстаука. 

Адзiн за другiм бяру у рукi 
яе экспанаты . Не выбiраю, 
праглядваю, якiя трапляюц

ца . 1 смутак ахоплiвае сэрца: 
за кнiгi, якiя састарэлi i свое
часова не знайшлi свайго чы

тача, за ix аутарау, што так 

i не змаглi пры жыццi атры-
. маць прызнання. 

Што ж гэта за кнiгi? На 
жаль, я не г iсторык i сцвяр
джаць, што тая цi iншая з ix 
трапiла у спецфонд iменна 

па данай прычыне, не магу i 
не маю права. /1.ле спынюся 

на тым, што кiдаецца у вочы. 

Сярод isнir - шмат грамад
ска-палiтычных i мастацкiх, 

аутары якiх былi рэпрэсiра
ваны у трыццатыя гады. У 
некаторых нiчога _!(рамоль

нага няма, затое уступны ар

тыкул напiсаны ворагам . на
рода цi, што яшчэ горш, зме

шчаны яго фотаздымак або 
прыведзена цытата. 1 ужо 
зусiм незразуме_ла, як апы

нулiся тут выданнi замежных 

аутарау на нямецкай, фран
цузскай, англiйскай мовах. 

3 якiх меркаванняу яны сталi 
нядобранадзейнымi? Што 
у ix было несугучным палi
тыцы трыццатых? Спецыялi

сты, безумоуна, адкажуць на 
гэтыя пытаннi. Спадзяёмся, 
што, каб пачуць праудзiвы 
адказ, нам не трэба будзе 
чакаць яшчэ паустагоддзя. 

... А з кнiгасховiшчау, як з. 

небыцця, вяртаюцца да жыц
ця новыя i новыя кнiгi . 

3. АЛЯШКЕВIЧ. 

Камунiстычнай партыi Бела
русi fj мiнулыя гады, fjзpofj
нi культурных сувязей па
мiж дзяржавамi сёння i 
планах на будучае. 

А . ГУСАК, 
студэнт гiстарычнага 

факультэта. 
Фота afjтapa. 

джаныя iсламскiм рэжымам 

у 1983-1 984 · гадах, чый 
тэрмiн ужо скончыуся, так
сама знiшчаюцца. Дзесяткi 
забiтых камунiстау пахаваны 
уначы у i агульных магiлах. 
Не застаецца i следу. , 
Так «крывавая вайна » iс

ламскага рэжыму змянiлася 

«крывавым мiрам ». 
САIД, 

с~удэнт факультэта 
· журналiстыкi. 
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Колькi · срзбра уцякло .... 
1 

1 

«Jlкасць• 
rарантуе 

акасць? 

Прайшло роуна пяць rадо у са 
д1н1 апошняй рэвiз ii, што право
дз iл ася у аб 'яднаннi. Лiш ак 55 
новых вырабау i 38 3 тых , што 
былi ва ужываннi, з першапачат 
ковым утрыманнем срэбра 293,2 
rрама быу устаноулены пры па
раунаннi фактычнай наяунасцi 
абсталявання з каштоjнымi ме 
таламi i дадзеных бухrалтарска
га улiку на заводзе металака н
струкцый . За перыяд з 1986 гuда 
п а красавiк 1988 тут cnica н a 12 
адз iнак абсталявання з перша 
п ачатковым утрыманнем срэб ра 
272,6 rрамау i восемдзесят адз i
нак малакаштоун ых вырабау . 
Тым часам у а ктах лiк в iдацыi 
адсутнiчае адзнака аб здач ы 

215 .гр~мау срэбра, 0,4 rрама зо
лата. Страты rэтых металау 
склалi суму 1833 рублi. За усю 
riсторыю iснавання упраулення 
механiзацыi № 12 у адыходы 

каштоуных металау было зда 
дзена толькi 2946,9 грама срэб 
ра у 1985 rодзе . 

ПАКУЛЬ У ВЫТВОРЧЫМ БУДАУНIЧА
МАНТАЖНЫМ АБ'ЯДНАННI ~ ПРАМБУД
МАНТАЖ» ЗАБЫВАЛ I ПРАВОДЗIЦЬ ВЕ

ДАМАСНЫЯ КАНТРОЛЬНЫЯ PЭBIЗII ПА 1 
~ ь::~: ~~;ва~~я~~?У~::~лю~~ ~,~а~~~м~~~У 

ведам аснаrа кантролю у аб ' яд- Мiн буда БССР № 156 ад 
нан нi не узята на улiк 11 89 29.04.85 i iнструкцыi Мiнфiна 
адз iнак абсталявання, 185 адз i- ССС Р, таксама марная трат<! 

1 

Калектыу шчацiнна-шчо- 11 ак транспартных сродкау ; што часу. Не да ведзе'ны да арrа нi-

1 
тачнай фабрыкi iмя Н. К. 
Крупскай да гэтага часу пра
цуе па праекту праграмы 

«Якасць», хоць выкананне са
мога плана разлiчана на 

1986-1990 годы. Адсутнасць 
цэласнай i канкрэтнай пра
грамы аказала уплыу, вядо-

утр ымл iваюць каштоуныя мета - зацый пералiк вырабау электра-

J1ы . i радыёаnаратуры , я кiя утрымлi- 1 
Кал i паспрабаваць прыклад- ваюць каштоуныя металы , у 

н а падл iч ыць страты срэбра (без картках скл адскоrа улiку не 
улiку мал а каштоуных м~тала у, адлюстравана наяунасць цi 
а та ксам а золата, плацiны, па- адсутнасць ix у абсталя ваннi i 
л адыя), яны складуць 15 к iла- вырабах , не вядзецца журнал 
rрам ау . аператыунаrа улiку расходу 

1 
ма, i на якасць прадукцыi. 
Аб'ём выпуску таварау па
лепшанай якасцi з iндэксам 

«Н» i рэалiзаваных па даrа
ворных цэнах на прадпрыем

стве за мiнулы год склау 

1225 тысяч рублёу - гэта 

1 
на 335 тысяч рублёу менш 
плана. 

У дзельная вага таварау на
роднага спажывання палеп

шанай якасцi i асаблiва мод
ных вырабау у агульнай коль
касцi ix выпуску у мiнулым 

годзе дасягнула толькi 28,5 

1 
працэнта пры плане 37,6. 
На вельмi нiзкiм узроунi 

знаходзiцца i працоуная 

дысцыплiна. За мiнулы год 
страты працоунага часу скла

лi 21 чалавека/ дзень, у тым 
лiку прагулы - 8 чалавека/ 

1 
дзён. У вынiку недададзена 

прадукцыi на 1568 рублёу. 
Як бачна, страты на прад

прыемстве немалыя i кiрау

нiцтву фабрыкi, у прыватна
сцi_, дырэктару А. А. На~iцка
му i галоунаму iнжынеру 

1 
В. В. Сарапулаву патрэбна 
узмацнiць кантроль за па

ляпшэннем якасцi прадукцыi, 
распрацаваць i зацвердзiць, 

нарэшце, ком1плексную пра

граму «Якасць» . 

1. ПЯРОУ, 
заrадчык няштатнага 

аддзела прамысловасцi 

i трансnарту 
Маскоускага раённага 

камiтэта народнага 
кантролю. 

Пры патуран нi i бескантроль- срэбраутрымлiваючых вырабау, 
насцi кiраун iкоу аб ' яднання нi- не забяспеч аны кантроль за 
жэйстаячыя падведамасныя п аунатой збору ix адыходау . 
прадnрыемствы не ведаюць аб lдзе час, цякуць каштоун ыя 
пла н ах збору i зда чы каштоУных мсталы , п ушчаны на сам ацёк ' 
металау. Ч а к а ць ад бухгалтэрыi дзя ржауныя rрошы . 

Усё сваё нашу а caбoii 
З кiм rэта сnрачаюцца дзве прыгожыя дзяучыны за суседнiм 

сто.11iкам? 
- Па-першае, палiто у зале сталовай няма куды пакласцi ( на 

стуле пакамечыцца), па-другое, яно можа замызrацца. Ды й на
оrул, мiтусiцца з iм няма ахвоты . Мы пакiдаем у rардэробе. 

Karo rзта пераконвае заrадчыца вытворчасцю А. А. lльiна? 
- 1 rэтак амаль у кожнай студэнцкай сталовай. З дробязей 

складваецца наша аrульная культура. Трэба паважаць сябе 
i iншых. 
А нам (уrледзьцеся у здымкi, можа, хто-небудзь пазнае i сябе) 

дробязi абрыдлi. Не звяртаць на ix уваrу зручней. Зрэшты, так 
лiчаць i работн iкi сталовай ' № 33, у якой проста няма дзе 
пакiнуць вопратку. А. ШАРПIЛА, 

студэнт факультэта журналiстыкi . 

1 · Аб · прапаУ11Iь1х адзiнках, 
• • • • • 

п1сьма,с 1 падтрымцы адм1н1страцы1 
Заяfjленае абсталяванне пасту

пiла не поfjнасцю. 3 пяцi адзiнак 
па электронна-вылiчальнай тэхнiцы 
не было атрымана нiводнай. 3 , 
набытых мiкракалькулятараfj толь
кi пяць могуць быць выкарыста
ны, што ж датычыць астатнiх, 
як раней, спрацаваfj прынцып: 
што даюць, тое бяром. Пры заяfj
леных 35 адзiнках капiравальна
rшмнажальнай тэхнiкi атрымана на 
момант праверкi чатыры . 

ня iнстытута на Х 11 пяцiгодку, пра

вiльнасць выкарыстання расцэнак пры 

вызначэннi кошту праектных работ, 
пытаннi планавання i рацыянальнага вы
карыстання рабочага часу. 
Пасля неаднаразовых праверак па 

правiльнасцi выкарыстання расцэнак 

на праектныя работы, канрэтныя пра
пановы, якiя былi унесены групай, 
далi свае плады. 

ролю iнстытута пакуль не змянiла сты

л10 сваёй работы. Магчыма, перашка
джае i тое, што не заусёды атрымлi
вае яна падтрымку адмiнiстрацыi, а 

асобныя аргументаваныя рэкамендацыi 
i прапановы, якiя патрабуюць неад
кладнага выра'шэнн я, зацягваюцца на 
дoyri час. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Вось такiя несуцяшальныя атрыма

лiся вынiкi праверкi рэалiзацыi пра
грамы рэканструкцыi i тэхнiчнага пе

рауззбраення, праведзенай групай на
роднаrа кантролю iнстытута «Белжыл

праект». Вынесены прысуд: фармаль

н~:1 падыход да вырашэння важнейшага 
пытання укамплектавання iнстытута аб
сталяваннем. На сходзе групы народ
нага кантролю трымау адказ начальнiк 

аддзела забеспячэння В. Каменеу. Дзя
куючы настойлiвасцi групы пытаннi 

былi вырашаны станоуча. 
Састау rрупы народнага кантролю 

lнстытута «Белжылпраект» немалы -
23 чалавекi пры колькасцi працуючых 
600 чалавек. Плануючы сваю работу, 
яе члены прадугледжваюць мерапры
емствы, якiя вынiкаюць з фактычнага 

становiшча спрау у калектыве i пад
рыхтоукi iнсты,тута да пераходу у 

~аступным годзе н_а сама,~iнансаванне 
1 гаспадарчы разтк: рэатзацыя пра

грамы рэканструкцыi i пераабсталяван-

Калi б праводзiлi народныя кантра
лёры толькi работу па канстатацыi 
недахопау, хто ведае, цi былi б плён
нымi праверкi i рэйды. Цi стау бы план 
праграмай змагання. Але выявiушы, 

напрыклад, наяунасць у iнстытуце не
лiквiдау на вялiкую суму, тут адразу ж 

унеслi адмiнiстрацыi прапанову аб 
прыняццi неадкладных мер па ix рэа

лiзацыi. Ужо рэалiзавана матэрыялау 
на 1300 рублёу i дадзена аб' ява у газе
ту «Снабжение» аб наяунасцi у iнсты
туце не патрэбнага яму абсталявання. 
1 пераключэнне у кабiнетах праекцi
роушчыкау электраасвят лення (расход 
электраэнерrii адразу ж зн i зiуся на 
'1 О працэнтау) - таксама справа нама-

ганняу кантралёрау. \. 
Вывучаецца становiшча спрау па ра

боце з п iсьмамi, заявамi i скаргамi 
суnрацоунiкау, рэагаваннямi на звароты 

заказчыкау, эфектыунасць работы сi
стэм вентыляцыi, праходжанне аб'ек
тау на выпуск у суадноснасцi з ды

спетчарскiм графiкам, выкарыстанне 
i рытмiчнасць работы памнажальнай 
тэхнiкi. 

Больш yвari патрэбна надаваць кант

ролю за выкананнем планавых тэрмiнау 

выпуску праектна-каштарыснай да

кументацыi пад штогадовую праграму 

капiтальнага i касметычнага рамонтау 
аб'ектау жыллёвай сферы , якасцi пра
ектнай дакументацыi , паскарэнню на
вукова-тэхнiчнага прагрэсу у праектна

каштарыснай справе , забеспячэнню 
укаранення дасягненняу навуковых 

распрацовак па замене дарагiх будау
нiчых матэрыялау на больш танныя i 
даугавечныя i улiку гэтых пiпрабаван
няу пры выпуску праектна-каштарыс

най дакументацыi . 
На парадку дня· стаiць таксама пы

танне аб павышэнн i актыунасцi i 1 
развiццi iнiцыятывы кожнага народна-
га кантралёра, умацавання саставу 

групы кампетэнтнымi, энерriчнымi 

людзьмi, якiя б валодат эканамiч
нымi ведамi, пачуццём новага, былi 
б здольнымi крытычна аналiзаваць . 

1 разам з тым rpyna народнаrа кант-

t . ••• 

-~iтуацыю i уносiць канкрэтныя пра-
пановы. 

1. РУБЯ НЧУК, 
загадчык няштатнага аддзела 

арганiзацыйнай работы Маскоускага 
раённага к ам iтэта народнага 

кантролю . 

АНКЕТА 
Аддзел унутраных спрау Маскоускаrа 

райвыканкома звяртаецца да чытачоу га
зеты i, перш за усё, да тых, хто жыве на 
тэрыторыi раёна, з прапановай адказаць 

• 1 
на наступныя пытанн1: 

1. Што, на Ваш nогляд, nатрэбна змянiць 
у стылi работы мiлiцыi? 

2. Якiя дзеяннi супрацоунiкау сур'ёзна nад
рываюць аутарытэт мiлiцыi? 

3. Па якiх сiгналах да гэтага часу не nрын,~ты 
меры або nрыняты фармальна? 

4. Хто цi што nерашкаджае нармальнаму 
жыццю, адпачынку у мiкрараёне, двары, на 

вулiцы? 

5. L(i ведаеце Вы свайго учас:тковага iнс
nектара мiлiцыi? (Коратка ахарактарызунце 
яго моцныя i слабыя бакi). 

6. L(i ведаеце Вы грамадзян, якiя учынiлi 

злачынства i засталiся неnакаранымi? 
7. Якiя меры nрымаюцца у Вашым калекты

ве да парушальнiкау антыалкагольнага зака

надауства? 
8. Аб чым у дзеннасцi мiлiцыi Вам хацелася 

6 даведацца са старонак газеты? 
Адказы (можна ананiмна) накiроувайце, 

кал( ласка, у рэдакцыю, або поштан па адра
су: г. Мiнск, вул. К. Лiбкнехта, 49, Начальнiку 
Маскоускага РАУС. 

Загадзя дзякуем Вам за даnамогу ва 
удасканаленнi нашан службован дзеннасцi . 

КJРАУНIЦТВА АДДЗЕЛА. 
ПАРТБЮРО. 

ДАI iнфармуе 
Са жнiуня па снежань гэтаrа года супрацоу

нiкамi ДАI было затрымана больш за дваццаць 
парушальнiкау дарожнаrа руху з лiку студэн
тау i выкладчыкау унiверсiтэта. Больш паловы 
выпадкау з гэтай сумнай статыстыкi - на 
«рахунку» уладальнiкау уласных аутамабi
ляу. Напрылкад, А. С. l(ухарчык, 1. В. Фёда
рау затрыманы за перавышэнне хуткасцi. 
Ледзь не прывяло да бяды «аутамабiльнае 
падарожжа» па вулiцах rорада у нецвярозым 
стане студэнта М. lстамбулi. 

Вядома, парушальнiкi дарожнага руху цро

га караюцца дарожнай аутаiнспекцыяй, але 
гэтых мер недастаткова, каб цалкам праду

хiлiць здарэннi. Выпiвохi i лiхачы павiнны не
сцi адказнасць за парушэнне правiлау дарож
нага руху i перад сваiмi таварышамi па ра
боце. На жаль, прымае гэта да ведама не 
кожны ~алектыу цi факультэт БДУ . 

М. ДЗЕРГАЧОS'l, 
дзяржауны iнспектар 
Маскоускаrа РАУС. 

Просiм 
• 

nаведам1ць 
3 снежня 1988 года на 

завулку Казлова памiж 

вулiцам i Даугабродскай 
i Сталетава у сваёй аута
машыне ВАЗ-21013, дзяр
жауны нумар А 1287 MI, 
чырвонага колеру, зной

дзены з цялеснымi па

шкоджаннямi труп грама

дзян i на В. 

Яго прыкметы: на вы

гляд 50 гадоу, сярэдняга 
росту, мажнага складу 

цела, быу апрануты у ме
хавую шапку карычневага 

колеру, куртку карычне

вага колеру са скура

заменнiка, шарф шэраrа 

колеру, шэрыя штаны. 

Просiм грамадзян i ва
дзiцеляу, якiя знаходзiл i

ся ва указаным раёне у 
перыяд з 22 гадзiн 30 
мiнут 2 снежня да 2 га
дзiн ночы 3 снежня, якiя 
моrуць бьщь 

воз,т пасажырау з указа

нага раёна, а таксама ба
чыл i гэту аутамашыну i 
вадзiцеля у горадзе, па

ведамiць па тэлефонах: 

02, 44-40-40, 44- 10-34, 
44-40-11, 44-41-45. 

КРЫМIНАЛЬНЫ 
ВЫШУК. 

БЕА4РУСКI 
UUIBEPCIT3T 

Ца н а 2 · каП. 

М i110, ая пал iг рафiчная фaбpt.ih < 
" чыр вона <! зор к а:. М ВП Л 

iмя Я. Кола с а . 

22 снежня . 

Зак. 1641. 

220080, Мiпск-80, УНIВЕРU. 
ТЭЦК/ Г АР АДОК, ВУ Л. БДБ
РУЙСКАЯ. 9, ПАВЕРХ 4, 
П AKOI 74-75. 
ТЭЛЕФVН 20·68-27.' 

В. -~- рэдак:rара , 

М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 
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