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ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1Т3ТА IМЯ У. 1. ЛЕНIНА 

Тзлеrрафным радком 

АДГУКНУЛIСЯ НА БОЛЬ 
армянскага народа i егi

пецкiя аспiр.анты. У далёкую 
?": i малавядомую iм краiну 

яны накiравалi сваю, дапа

могу - 175 рублёу. 
«ПРЫМ ЩЕ НАШЫ СПА

ЧУВАННI »,- з такiмi слова
мi iдуць зараз у дэканат па 

рабоце з замежнымi на!'учэн
цамi студэнты з многiх краiн 
свету. 1 усе яны прапану.юць 

свае паслугi . Студэнты з 

Польшчы i Cipыi, напрыклад, 

вырашылi хадайнiчаць аб 
стварэннi iнтэрнацыяналь

нага будаунiчага атрада, якi 
б працавау на аднауленнi 
разбураных стыхiяй гарадоу 
i населеных пунктау. 
ДАПАМОГА ВЫКЛАДЧЫ

КА:9 гiстарычнага факультэ
та - не толькi цёплыя рэчы, 

якiя яны здалi для адпрау
кi у Арменiю. На рахунак 

NO 700412 яны пералiчь,лi 

875 рублёу. Найбольш iстот
ны уклад унеслi 1. О. Царук, 

КАНДЫДАТ У 

КАНДЫДАТЫ 
АЭМАКРАТЫЗАЦЫЯ вы

барчай сiстэмы робiць пер
шыя крокi. Зараз па усёй кра
iне iдзе шырокае адкрытае 
вылучэнне i абмеркаванне 

прапаноу па рэкамендацыi 
кандыдатамi у народныя 'дэ
путаты СССР ад ВЛКСМ. 
На камсамольскiх сходах, 
расшыраных пасяджэннях ка

мiтэтау к'амсамола i ix бюl)О, 
на сходах актыву раённых, 
rарадскiх i абласных камса
мольскiх арганiзацый канды

~ датамi у народныя дэпутаты 
; СССР вылучаюцца самыя ак

- тыуныя прыхiльнiкi перабудо-
1 .::::::t вы, людзi, якiя валодаюць вы-

;;;;;;;:. 1 coкi~1i маральнымi i палiтыч
;:::::::: нымi якасцямi, здольныя вы

казваць i адстойваць iнтарэсы 
моладзi у вышэйшым органе 
дзяржаунай улады. 

На сходзе камсамольскаrа 

актыву унiверсiтэта, якi ад
быуся 23 снежня, кандыдатам 

·у народныя дэпутаты СССР 
ад ВЛКСМ быу вылучаны Вi
ктар Шадурскi - выкладчык 
кафедры ricтopыi КПСС. 
Прауда, гэта яшчэ толькi 
папярэднiя выбары. Вiктар 
пакуль што кандыдат у кан

дыдаты, а канчатковы вынiк 
выбарчай кампанii будзе вя
домы крыху пазней. , 
Хочацца верыць, што дзень 

зацвярджэння яrо кандыда

там у народныя дэпутаты 
СССР будзе такiм жа шчас
лiвым, як i 23 снежня: у гэты 
дзень В. Шадурскi выдатна 
абаранiу кандыдацкую ды
сертацыю. 

М. ДЗЯБЕЛА. 
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Э. М.. Загарульскi, 1. В. Ар
жахоускi. 

1284 РУБЛ 1 - такi узнос 
выкладчыкау i супрацоу
нiкау факультэта радыёфi
зiкi j. электрон1к, у фонд 

дапамогi пацярпеушым ад 

землетрасення. Каля паутары 

тысячы рублёу пералiчылi 
выкладчыкi супрацоу-

н1к1 фiлалагiчнага факуль

тэта, 1106 - бiяфака. 
А усяго на рахунак 

NO 700412 ад выкладчыкау 
i супрацоунiкау БДУ па

ступiла больш за 35 тысяч 
рублёу. Матэрыяльная дапа

мога працягвае паступаць. 

, , h 

~~ 

. . 1 НТЭРВ'Ю f НУ МАР .· . 

Камiтэт камсамола БДУ, 
1 заходзячы з праграмы мае
~ коускiх камсамольцау, у якой 
прааналiзаваны амаль усе 

бакi камсамольскага жьщ
ця i унесены прапановы, 

~ выпрацавау сваю «Нашу 
пазiцыю». Аб ёй - наша раз
мова з сакратаром камiтэта 

камсамола унiверсiтэта Аляк
сандрам ЖУКОМ. 

- Вы былi на абмеркаваf!
нi нашай пазiцыi у МДУ ... 

- На справаздачна-вы
барную камсамольскую кан
ферэнцыю былi запрошаны 

~ сакратары камiтэтау кам
""7" самола ycix унiверсiтэтау кра-

iны. У рамках канферэнцыi 
~ iшло абмеркаванне работы 
o/cl кам_iтэта камсамола, удаклад
~-Q/ нялася некаторыя пункты 

(Э~~\5~ ~ «Пазiцыi». Але канкрэтнага 
~с,<3~~ 1 абмеркавання яе _не было, 
~\5-~CI, 4 там у, мабыць, не было i спрэ

~ ~ чак па праграме. Спасыла
:'7t' лiся на тое, што у краiне бу

дзе разгорнут·а агульнака~

самольская дыскусiя па пра

блемах камсамола. 
У выпрацоуцы «Нашай па-

зiцыi» камсамола БДУ, безу
моуна, вялiку~q RОлю ады
грала праграма Маскоускага 

унiверсiтэта, з якой мы раз

дзяляем ацэнкi, дадзеныя у 

першай частцы. Аднак у сваёй 
«Пазiцыi» мы закранулi ула

сныя праблемы, намецiлi 
шляхi ix вырашэння. 

- «Наша пазiцыя» - гэ

та распрацоука толькi камiтэ
та камсамола цi былi пра
пановы з боку радавых кам-
1;амольцау? , 

- Дадзены варыянт - рас

працоука камiтэта камсамо

ла . Гэта аснова для таго, 

каб разгарнуць шыроkую 
дыскусiю. Канкрэтныя пра
пановы ужо уносяцца. Так, 

студэнты геафака стварылi 

Дружыну аховы прыроды i 
прапанавалi праграму экала
гiчнай дзейнасцi. 

- Цi можна ажыццявiць 
усё тое, што намечана у « На
шай пазiцыi»? 

, - Я думаю, што можна . 
Мы старалiся пры складаннi 

праграмы зыходзiць з рэаль

ных магчымасL\еЙ. Можна 

сказаць, што «Наша пазiцыя» 

ужо дзейнiчае . Напрыклад, на 

савет унiверсiтэта ужо выно
сiлiся пытаннi аб сельскагас
падарчых работах студэнтау, 
У далейшым на iм будуць аб
мяркоувацца розныя бакi сту
дэнцкага жыцця. 

Як Вы лiчыце, перабу
дов-а у дзейнасцi камсамоль
скай арганiзацыi унiверсi
тэта адбываецца? 

- Я не магу даf!аць ней
кiя катэгарычныя ацэнкi ра
боце камiтэта камсамола: 
баюся, яны будуць суб'ек
тыуныя. Гэта павiнны зрабiць 
самi камсамольцы. Але, на 

мой погляд, зру,хi ёсць. 
Камiтэт камсамола паста

янна шукау новыя формы i 
метады работы, адмау~ 
ляуся ад старых, якiя не ап

раудалi сябе. Зараз, напры-
. клад, не праводзiцца Усеса
юзны Ленiнскi залiк, замест 
гэтага на сходах камсамоль

цы расказваюць аб выканан
н i палажэнняу Статуту 
ВЛКСМ. Адмовiлiся мы так
сама ад вялiкай колькасцi 
масавых мерапрыемствау. 

Праводзiм толькi тыя, што 
цiкавяць камсамольцау: ве
чар першакурснiкау, злёт у 
Лаускiм лесе, вечар працоу
най с.павы, днi факультэтау . 

У ПСТОРЫI Беларусi 
нямала слауных i гераiч
ных старонак, нямала па

дзей, якiя прадвызначылi 
далейшы лёс сзямлi пад 
белымi крыламi», але 
дзень утварэння БССР i 
Кампартыi рэспублiкi вы
лучаецца з ycix знамя
нальных дат. Гэта пачатак 
новага адлiку гiсторыi 
краю, пачатак новай Бе
ларусi. 

Цяжкi i пакутлiвы, крыва
вы i галодны, пераможны i 
радасны, rераiчны i велiчны 
- неадназначны быу шлях 
рэспублiкi да сацыялiзму. 

Зараз, рыхтуючыся да юбi
лею, падводзячы вынiкi зроб
ленаrа иамi, нашымi бацька
мi i дзядамi за 70 гадоу, 
мы спрабуем зноу i зноу 
зазiрнуць у гiсторыю Бела
русi, параунаць яе з сучас
цасцю. сЗрэшты, наша су
часнасць - таксама гiсто

рыя •,-· адзначыу у сваiм 
дакладзе на навукова-тэарэ-

тычнай канферэнцыi, пры
свечанай 70-rоддзю утва
рэння БССР i КПБ дэк&н 
факультэта журналiстыкi, 

доктар гiстарычных навук 
А. Г. CJl!f.K;l . у ):' ['С !l)'б•!
цы, як i ва усёй краiне, 
адбываюцца рэвалюцыйныя 
перамены, у першых радах 

актыуных змаrароу за пера
будову знаходзяцца журна
л iсты . Сiла друкаванага CJJO
вa мела вялiкае значэнне i 
на пачатку станаулення 
БССР. Аб ролi газеты сЗвяз
да» (1918-1920 rr.) у iн
тэрнацыянальным выхаван

нi працоуных расказау · пр,э.
фесар Р. В. Булацкi. Карот
кi аrляд nepшaii беларускай 

rазе~ы ~Дзяннiца•, у пры
ватнасцt, па пытаннях дзяр

жаунасцi на старонках rэ 
тай газеты, зрабiу дацэнт 
С. В. Говiн. 

3 цiкавымi i змястоу
нымi паведамленнямi вы

ступiлi на канферэнцыi i 
iншыя выкладчыкi i аспi
ранты факультэта журна

лiстыкi. 

М. MACTOS'CКJ. 

Актывiзавауся i будау-
, нiчы рух. У гэтым плане унi
версiтэт заняу сёлета першае 

месца сярод ВНУ Мiнскай 

вобласцi . 
- У «Нашай пазiцыi» 

сказана аб магчымасцi сва

боднага выхаду з камсамо
ла ... 
~ Гэта пытанне неадна~ 

разова закраналi i на ХХ 
з'ездзе камсамола . Яно пра
гучала у дакладзе У. Мiро

ненкi на IV пле11уме ЦК 
ВКЛСМ. Мы раздзяляем па

зiцыю ЦК: нiкога утрымлi

ваць не збiраемся, але разам 
з тым патрэбен iндывiдуаль
ны _падыход . Мы павiнны ве
даць, чаму чалавек выхо

дзiць з камсамола, 

- 1 апошняе пытанне. 
Якое месца Вы адводзiце «На
шай пазiцыi»? 

Я хацеу бы сказаць, што 
гэта праграма нJ з'явiлася 
прынцыпова новым дакумен

там. Але у ёй узняты пытан

нi, якiмi да гэтага часу кам

самол не займауся: праблс
мы мовы, гiсторыi, культуры, 

экалогii. Думаю, выра

шэнне ix нам nад с ,лу. 
Гутэ,рку вяла 

1. ДУБНIК, 
студэнтка факультэта 

журналiстыкi. 
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тар Талмаеу адразу ж бярэц-

. ца за тэлефон: 

МЫ ЕДЗЕМ у Арменiю. Копы вагона rрукаюць як 
звычайна. За вокнамi пралятаюць яшчэ па-ранiшня
му шэрыя, пакупь што добра вядомыя мясцiны. / мы 
яшчэ пакупь не ·усведампяем, што rэтыя невялiкiя 

будынкi, ахiнутыя сн'егам бярозы стануць для нас 
там, у Арменii, сiмвалам цэлай Бепарусi, якая ад

правiпа нас на даnамоrу людскому ГОРУ_: 

АДЧУЦЬ СЯБЕ ЧА
ЛАВЕКАМ-ХIБА ГЭ
ТА НЕ ШЧАСЦЕ? 
ПРА ЯКI ПОДЗВIГ 

МОЖА ICЦI РАЗМО
ВА. 

1. ДАРОГА 

Хто мы? Выратавальнiкi1 
Будаунiкi1 Што нам давilдзец
ца рабiць у першую чаргу? 
Пытаннi узнiкалi цэлым роем, 
пераносiлiся з купэ у купэ 

i асядалi, ператвараючыся у 

разважаннi аб сваiм месцы у 

пагражае холад, пад ix нага

мi не ажывала зямля, не скiд

вала усё са сваiх плячэй, як 
неутаймаваны звер. 

АЛЯКСАНДР ЛАШЫН, 
студэнт юрфака: 

- Для мяне цяжэй за усё 

было сказаць мацi-я ж у лад-

кавауся на працу i калi паеду, 

• 
«У ЖЫЦЦI КОЖ

НАГ А ПАВIННА 
БЫЦЬ ТАКОЕ, ПРА 
ШТО НЕАБХОДНА 
ПОТЫМ РАСКАЗАЦЬ 
СЫНУ». 

6о11ь • 
1 

&нняшнiм днi, аб лёсе Ра-
-1 зiмы. 

Юра КАШТ AHAS', студэнт 
-iстфака: 

- На маю долю не выпала 

нi Афганiстана, нi Чарнобы
ля, але у жьщцi кожнага па

вiнна бьщь такое, пра што не
абходна потым расказаць сы
ну. Таму нi хвiлiнь1 не разва

' >Каючы, напiсау заяву. Зараз 

трывожнае, дзiунае адчуван

не, што едзем рабiць са
nра·jiдйую справу, што мы, 

о,ленавiта мы патрэбны лю
дзям . Адчуць сябе Чалаве
кам - хiба гэта не шчасце1 
. ДЗМПРЫЙ . ШАS'ЛЮКЕ
ВIЧ, студэнт юрфака: 

- Аб якiм подзвiгу можа 
icцi размова1 Убачыу аб'я

ву на факультэце, запiсауся, 

потым успомнiу, што у мяне 
двое дзяцей. Але ж iм не 

то ёй давядзецца выходзiць 

i самой чысцiць вулiцу ад 
снегу. Але адчыняю дзверы 
кватэры, а мама ужо сабрала 

мне рэчмяшок ... 

ВдСIЛЬ БОЙКА, каман-

дзiр атрада: 

- На трыццаць месц было 

пададзена 150 эаяу. А яшчэ 
улiчы, што на многiх факуль
тэтах не ведалi аб фармiра
ваннi атрада. Пра грошь1 не 
успомнiу нi адзiн чалавек. Ра

бяты падыходзiлi да мяне, 
кожны старауся напомнiць, 

дзе i кiм працавау дагэтуль, 
што умее рабiць. Мы вt,1бралi 
амаль адных былых камандзi
рау i kaмicapay - людзей, 
якiя умеюць не толькi выдат

на працаваць, але i пры маг
чымасцi ~.арганiзаваць рабо-

~Q.~ I 

«НЕ СУМНЯВАЮ-
СЯ, ШТО 3 TAIOMI 
ХЛОПЦАМ! МОЖНА 
ПЕРАВЯРНУЦЬ . ГО
РЫ ... » 

• 
«ГАТОВЫ УЗЯЦЦА 

ЗА ЛЮБУЮ РАБОТУ, 
ГАТОВЫ НА УСЕ 
ТОЛЬЮ Б ЛЮДЗЯМ 
СТАЛА ЛЯГЧЭй». 

• 
«Mbl ПРЫЕХАЛI 

ДАПАМАГАЦЬ, А НЕ 
ГЛЯДЗЕЦЬ НА МА
РАДЗЁРСТВА!» 

СКе.~ О e,.(.l..&.~ 

, wг. t<:al(М.AC ~. Jt ~ ~~ 
~tn-0)'~ 

ту. Не сумняваюся, што з та

кiмi хлопцамi можна пера

вярнуць горы ... 
Трэцi дзень шляху. За вок

намi вагона знiкае снег. Ста

новiцца . усё цяплей i цяплей . 
Мы едзем, спяшаемся. Лю

бы прыпынак аддаецца бо
лем у сэрцы кожнага: недзе 

там, пад абломкамi, людзi. 
Чаму ж мы спыняемся1 Чаму 

наш спецпоезд паузе так ма

рудна? Раптам выблiсквае 
Чорнае мора, хлопцы прьщiс

каюцца да вокнау, Вася Бойка 
уздыхае: 

- Мора! Я ж, акрамя Бе

лага, больш нiякага так i не 
бачыу, а у студзенi мог па
ехаць у замежны круiз ... 
А вечарам дзень нараджэн

ня у Валодзi. lмправiзаваны 

канцэрт, вiншаваннi i пранiк
нёныя словы камiсара атрада 

Алякса_ндра Канаша: 

- Мы яшчэ не даехалi, 
яшчэ нiчога не зрабiлi, .нiко
му не дапамаглi. Але мы гато
вы узяцца за любую работу, 
гатовы на усё - толькi б 
людзям стала лягчэй. Хочац

ца, каб ус11амiнаючы сваё 
дваццацiпяцiгоддзе, ты ба

чыу побач i ycix астатнiх бай
цоу атрада «Беларусь», каб 
i праз дваццаць гадоу ты, нi 
хвiлiны не вагаючыся, па пер

шаму заклiку кiнууся людзям 
на дапамогу ... 

1 нiбы набат пасля яго слоу 
гучьщь па усяму поезду аб'я
ва: 

- Станцыя Кiравакан. Та
варыа~ы пасажырыl Адзiная 
просьба: пакiнуць пасля сябе 
парадак, высаджвацца апе

ратыуна - на вакзале у хола

дзе сядзяць маленькiя дзецi 
i чакаюць наш поезд. Толькi . 
мы iм можам дапамагчы ... 

2. ЗДЗIУЛЕННЕ 

КIРАВАКАН. Ноч. Цiшыня. 
3 гэтай цiшшу страшэнна ды
санiруе мiтуслiвая студэнц

кая армада, якая праз дзве

ры, вокны выгружае з вагона 

рэчмяшкi, r:~радукты, ламы, 
рыдлёу1<i. Накiдваем цэлую 

гару на пероне i толькi по
тым зауважаем: . вакзал пу

сты. Нiякiх I дзяцей. Няма 

нiкога наогул. На сцяне -
карта шляхоу зносiн, знахо
дзiм Мiнск, на месцы Баку 

- шэрая nляма. Не~аму, вi

даць, i успамiнаць пра ста

лiцу Азербайджана не хо
чацца. Горад спiць ... 
Можа мы не туды прыеха

лi1 Яшчэ раз узiраемся 
у вялiкiя лiтары: Кiравакан. 

Чакаем рашэння каман
дзiра. Вася Бойка знiкае, праз 

некаторы час вяртаецца: 
- Загружаем усё назад, 

пераспiм у вагоне, ранiцай 

атрымаем далейшыя ука:зан

нi. 

Атрад, якi гатовы быу iмг
ненна кiнуцца на разбор 
завалау, здзiулена глядзiць 
на камандзiра, але каманду 

выконвае. Вагон прывычна 
зацiхае. Мы, з Сяргеем Ка

лядой iдзём па горадзе. По

мнiк Кiраву, гасцiнiц-а, тэле

фон. Здымаем трубку - доу
гi гудок. Праязджае мiлi 

цэйская машына . 1 рап
там, нiбы · кавалак з сотау, 
выдраны вугал пяцiпавярхо

вага дома. Вiдаць i шпале
ры, i · люстра, i санвузел. 

Далей - развалены кiнатэ
атр, велiзарныя калоны, нi

бы паламаныя запалкi. Ад 
суседнiх дамоу засталiся 
груды смецця, абломкау. 
Ля аднаго завала працуюць 
людзi. Падыходзiм блiжэй: 
iншаземцы .. : 

Ранiцай атраду выдзяля
юць месца у будынку тэх
налагiчнага iнстытута. Машы

на за машынай прыбываюць 
прадукты, адзенне. Разгру

жаем ix, зносiм усё у склады. 
1 раптам ... 

- Што ж гэта робiцца1 -
Вася Мацюшэус,кi паказвае 
на цэлую калону «Жыгулёу», 
«Волг», «Масквiчоу».- Гэта 

усё пацярпеушыя1 

А гаспадары машын па-гас
падарску напауняюць багаж

н iкi лепшым адзеннем, пра
дуктамi. Нiхто не улiчвае, 
не кантралюе. Раз-пораз 
пад'язджае i грузавы аутама
бiль, дзяучына у палiто з чу
жога пляча трымае с;,пiс па

мерау i звяртаецца да нас: 

- Хлопчыкi, дапамажы
це адабраць, людзi сядзяць 
раздзетыя ... 
Мы выносiм адзенне, 

складваем у кузау i з няна
вiсцю пачынаем пазiраць на 
тых, добра апранутых, якiя 
цягнуць i цягнуць у свае ма
шыны. Можа, мы памыляем
ся, можа, яны усё перададуць 

людзям1 Тры чалавекi накла
лi гору прадуктау на цялеж
ку, ледзь · коцяць яе. lду за 

iмi. Збочваюць да суседняга 
дома. Зауважыушы мяне, 

падыходзяць: 

Вы адзiн1 

- Не, цэлы атрад. 

- Давайце зойдзем, па-
снедаем, мы тут узялi кры
шачку ... 

Я гляджу на ix цялежку, не 
кранаюся з месца. 

Праз паугадзiны камандзiр 

атрада ужо у райкоме пар
тыi: 

- Мы згодны на любую 
работу, мы прыехалi дапама
гаць, а не глядзець на гэта 

марадзёрстваl 
lнструктар ЦК ВЛКСМ Вiк-

- Чаму да гэтага часу няма 

адказнага за размеркаван

не адзення i прадуктау, чаму 
там няма нават мiлiцыяне
ра1 

Гугарскi райком камсамо
ла. Сюды пасля размовы з Та

лмаевым прывезлi наш атрад. 
Другi сакратар райкома Га
рык Калантаран запрашае 

са~зiцца: 
- Дзякуй, што прыехалi. 

Што умееце рабiць1 
- У нас усе байцы былi 

па чатыры-пяць разоу у буд
атрадах.- Вася Бойка хоць 
зараз гатовы адпрауляць сва

iх' хлопцау. Г. Калантаран 
спыняе: 

- Заутра, магчыма, на ра
бот_у не вы~зеце, патрэбна 
сан1тарныя умовы вам ства

рыць. 

- Ды мы пакiнем пяць ча
лавек, яны усё самi зробяць. 

- Куды вы спяшаецеся1 
- нечакана для ycix другi 
сакратар пачынае гаварьщь 

аб нявырашанай праблеме ... 
Нагорнага Карабаха. Мы слу
хаем i з кожнай хвiлiнай рас

це здзiуленне ... 
А у атрадзе - радасная су

стрэча: прыехау аспiрант ка

федры фiласофii гуманiтар

ных факультэтау Уладзiмiр 
Семянькоу. Два днi ён па
спеу ужо папрацаваць у Ле

нiнакане, чакау наш поезд 
у Ерэване, потым даведау
ся, што мы тут. 

- Несправядлiва, што мя
не не залiчылi у ваш атрад, 
хоць я i аспiрант. Я шэсць ра
зоу быу у будатрадах, маю 
практычныя навыкi. Таму вы

рашыу, што патрэбен менавi
та тут, у Арменii. Я лiчу: 

кожны чалавек павiнен бьщь 
гатовы на iмгненнае рашэнне. 

Калiсьцi у Жанны Д' Арк 
запыталiся: чаму яна узнача
лiла народную барацьбу1 
Яна адказала: «Калi не я, то 
хто?» Сучасная ж моладзь 

у першую чаргу iмкнецца 

задаць пытанне: «Чаму я'?» 
А мы тут патрэбны. Менавi
та мы. Я у гэтым перака

науся у Ленiнакане ... 
Ранiцай Вася прыносiць 

новую звестку: дзесяць чала

век прыбiраюць райком пар
тыi, астатнiм icцi у пасёлак 

i прапаноуваць дапамогу усiм 
жадаючым. Хлопцы аж пры-· 
селi: 

- Мы прыехалi сюды 

месцi райком цi дапамагаць 
людзям1 

Вася адразае: 
- Мы прыехалi сюды вы

конваць тое, што нам зага

даюцьl" 
С. ПЛЫТКЕВIЧ. 
Фота AS'TAPA. 
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- НЕ ПIШЫЦЕ ТОЛЬКI: « НАСЫПАЛI У 
КАРМУШКУ ЭЛЕКТРОНАУ ... » ДЛЯ ВАС 
ГЭТА ВОБРАЗНАСЦЬ, А НАМ ТОЛЬКI 
ПАСПЯВАй АДБIВАЦЦА АД КПI НАУ,
ЦI ТО ЖАРТАМ, ЦI ТО УСУР' ЕЗ ПАПРАСIУ 
МЯНЕ АНАТОЛЬ ВАСIЛ ЬЕВIЧ ПАУЛАУ -
ВЯДУЧЫ НАВУКОВЫ СУПРАЦОУН I К НДI 
ФIЗIКА-ХIМIЧНЫХ ПРАБЛЕМ. 

««Навука - наwа 

духоуна11 дэейнасць>>. 

АБАВЯЗКОВА напi-
шьще, што за добрае выха
ванне сы на-шасцiкласнiка 

атрымау грамату,- зауважае 
вучоны сакратар iнстытута 

Аляксан,1р Мiкалаев i ч Рух
ля, якi выпадкова пачуу на
шу размову. 

- Ну, .У гэт,ым, мабьщь, 
не стольк~ мая заслуга, як 

жонкi.- Яна бiблiятэкар, 
таксама працуе ва унiвер

сiтэце.- Часам адчуваю, што 
мала ёй дапамагаю. Але l ры
на разумее: работа ·такая. 

1 абяцаць, што у новым го
дзе буду iдэальным , таксама 
не магу,- жартуе Анатоль 
Васiльевiч. 

Тэма навуковага даследа
вання, над якiм працуе А . В. 

Паулау i яго калегi, сапрау
ды сур 'ёзная. 1 калi б толькi 
навукай даводзiлася займац
ца. А то хадзi выбiвай, пра
сi, даказвай. Ды у чым пат

рэбна пераконваць людзей! 
У тым, што больш мяса на 
прылауках магазiнау-лепш, 

а не наадварот, лепшай якас

цi - таксама цудоуна. Толькi 
як дабiцца гэтага? Адказаць 
на пытанне i вырашылi вучо
ныя лабараторыi радыяцый
най xiмii i нстытута. Яны пра
панавалi корм для жывёлы 
i птушкi прапускаць праз спе
цыяльную устаноуку, даклад-

ней кажучы, абпраменьваць 

яго. Не пужайцеся гэтага 
слова: дозы абпраменьвання 
нязначныя (за мяжой яны у 
некалькi разоу вышэй) i 
нiякай шкоды чалавеку не 
прынясуць. Затое корм ста
новiцца амаль стэрыльным, 
пазбаулены ад таксiнау i, 
галоунае , павышаюцца яго 
спажыуныя уласцi васцi. Ад
паведна знiжаецца i сабе

кошт прадукцыi. 

Што ж перашкаджае узяць 
на узбраенне новы вопыт? 
Кошт паскаральнiка электро
нау, з дапамогай якога ап
рацоуваецца корм. 1 таму 
галаваломку «як зрабiць 

цуда-устаноуку больш тан
най?» вырашаюць сё"ння суп
рацоунiкi лабараторыi . 
Не так дауно Бюро навуко

ва-тэ:~снi чнага савета Дзярж

аграгlро,ма БССР адобрыла 
работу; вучоных iнстытута i 
вь1рашыла выдзел iць грошы 
на стварэнне . доследна-пра

мысловага узору. Па твару 

Анатоля Васiльевiча бачу, 
што гэты поспех радуе яго: 

нарэшце бачна нейкая пер
спектыва. 

- Прабачце, што я усё 
пра работу ды пра работу. 
Але у ёй - сэнс манго 
жыцця. Няхай вучоных (я не 
люблю гэтага слова , бо вучо
ныя для мяне - Тупалеу, 

Мендзялееу i г.д., а мы -
навуковыя супрацоунiкi) ча

ста крытыкуюць, але я упэу

нены, што робiм мы патрэб
ную справу i няхай не i мгнен

на убачым вынiкi сваёй пра
цы, тольк i расчароувацца, 

адмауляцца ад пошуку не 

маем права. Навукова - гэта 
у нейкай ступенi наша ду
хоуная дзейнасць. 

1 за ймаецца ёю А . В. 
Паулау добрасумленна. Да 
гэтага абавязвае яго i тое, 
што зусiм нядауна, напярэ
дадн i Новага года, Анатоля 
Васiльевiча прынял i кандыда
там у члены КПСС. 

3. АЛЯШКЕВI Ч. 

Сан-Францыска Цэнтр за савецка-амерыкан
тывы. Па праграмлх, створаных iм сумесна з 

· этам абароны мiру, амерыканцы жывуць 
'ях, а савецкiя грамадзяне - у так зва
амерыканскiх. У адной з груп, якая 

выко аграму «Савецкiя, сустр~ньцеся з Ся-
рэдня • рыкай», працавау эагадчык кафедры zicтopыi 
СССР эпохi сацыялiэму Анатоль Пятровiч САЛЬКО"F. 

1 нечакана усё абарвалас;_:я. Гэта была толь
кi размiнка, уступ да будучага спектакля аб 
моладзi. А на фiлфаку ix ужо чакалi 
з прэм 'ерай «Балады аб сухарах пралета
рыяту». 

«Дзевятнаццаты год. Беларускiя вёскi у 
пажарышчах» - «Фенiкс» t'le задавальняюць 
проста сузiральнiкi. Ен патрабуе ад гледача 
думкi, дзеяння, суперажывання . Ен прызнае 
«папяровы» тэкст толькi у якасцi матэрыялау 

для жывых малюнкау з пластыкi, рухау, ' 
муэыкi ... 
Не усё адразу атрымл iваецца. Пауторы, 

просьбы, яшчэ пауторы. Кipayнii< агiтбрыга-

Здымкi да наваrодняrа выпус
ку зрабiу С. ГРЫЦ. 

ды Людмiла lосiф.ауна Ярмак . патрабуе, пат
рабуе ... Але так, каб потым i самi рабяты 
упэунiлiся, што атрымалася усё-само па сабе. 
А як iначай? Як перадаць пачуццё болю, 
гневу, нескаронай гордасцi, прымусiць i rле
дача працаваць душой, не берагчы сябе? 

Я зазiрнула сюды незнарок. На хвiлiнку . 
1 калi нечакана усё абарвалася, - на гадэiн
нiку 22.00, рэпетьщыя а'гiтбрыгады скончана . 
Крыху расчаравалася . Цiкава ж, што будзе 
далей ... 

А. l(У3НЯЦОВА, 
, студзнтка факультзта журналiстыкi. 

Нова11 

ВЫWЫН51-

. . ,.· . - ... 
an1мrJ1и~a11 
«Яшчэ большая радасць 

чакала у барцоускiм Палацы 
спорту «Сангму». Удалося 
трапщь сюды за некалькi 

мiнут да пачатку фiналь най 

сустрэчы па клас iчнай бараць
бе у катэгорыi да 62 кг . У ёй 
удзельнiчау мiнчанiн Каман 
дар Маджыдау. Гэта барэц 

з вял iкiм вопытам . Ен ·быу 
ужо i чэмпiёнам Еуропы i 
Свету.! вось новая вышын я -
алiмпiйская . Яго сапер~iк -
балгарын Жыука Ван"гелау. 
lменна яму Камандар прай
грау у ф iнале Сусветнага 
першынства год назад , Папя

рэднiя схваткi пакiнулi на 

твары мiнчанiна «след» : рас

пухла брыво, рассечаны пад
бародак .. . 

Цапкам. зразумелая упар
тасць , з якой праходз iла су

стрэча . Пры лiку 2 : 2 за пау
тары мiнуты да заканчэння 

схваткi Маджыдаву удауся 

трохачковы кiдок, якi i 
забяспечыу 26-гадоваму сту
дэнту юрыдычнага факуль

тэта БДУ iмя У. 1. Ленiна пя

тую i галоуную nерамогу у 
Сеуле». 

Так nicaлi у тыя вераснёу
скiя днi , калi праходз iла 
Алiмпiяда-88, пра поспех 
Камандара Маджыдава га
зеты. Але' трыумф прайшоу, 
i пачалiся звычайныя буднi: 
з з~ясiльваючы~i !Рэнiроу
кам1, чарговым1 высг)'-nлеА"- -
нямi, бясконцымi лекцыямi 
i семiнарамi ... 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

,Аэнкай капiталiсть1чнага гра
мадства як жорсткага i бяз
л iснага. Я не спрачаюся: 
усё гэта ёсць. Але побач 
iснуе i iншае: узровень м i
ласэрнасцi. Як у рамках царк

вы, так i i ндывiдуальны. Аб 
iнвалiдах, непаунацэнных лю- . 

рухам за м iр . Барацьба за 

чыстае паветра i захаванне 

зялёных масiвау зрабiлася са
стауной часткай жыцця ся
рэдняга амерыканца. 

Выкnадчыкi, 
• 

11 к111 танцу1Оць 
ГЭТА АЛЕНА I ВАСIЛЬ ЛЯШЭНКI, ЛАУ

РЭАТЫ I ДЫПЛАМАНТЫ МIЖНАРОДНЫХ 
1 УСЕСАЮЗНЫХ КОНКУРСАУ БАЛЬНЫХ 

«сСустрэньцес• з С11рэдн11й Амерыкайl>> 

У штаце Пауднl!вая Ка
ралiна стаiць вядомая усяму 
свету атамная электрастан

цыя Трымайл-Айлэнд, дзе 
упершыню адбылася аварыя 
накшталт Чарнобыльскай. 
Цяпер гэта адзiн з турысц
кiх маршрутау. Можна у лю

бы час апынуцца на элек
трастанцыi, азнаёмiцца з 

тым, як яна працуе , атры

маць iнфармацыйны бук
лет i не сустрэць у га

лоунай аперацыйнай 1зале
гэтым бязлюдным царстве 
цiшын i i чысцiнi - нiводнага 
чалавека. 

ТАНЦАf 
в У,ЖО дзесяць гадоу 

iчаюць у танца
сах, выступа

·. Бальныя 
i Алены -

За дзесяць гадоу плённай 
работы танцавальная пара 
назапасiла багаты вопыт 
i хацела б перадаць яго ма
ладым. Васiль i Алена арганi
завалi пры БДУ школу баль
ных танцау. 3 гэтага года вы
рашылi займацца з тымi, 
хто хоча не толькi навучыцца 
добра танцаваць, але i пас
прабаваць сябе у конкурсах. 
Аднак па-ранейшаму незада
вальняе дранная матэрыяль
на-тэхнiчная база - заняткi 
праходэяць у амаль не па
дыходэячай для бальных тан
цау актавай зале iнтэрната 
№ 7. 

- Сярэдняя Амерыка -
структура не сацыяльная . 

Мы сустракалiся з навуко
вымi работнiкамi, урачамi, 
настаунiкам i , псi хол а гам1, 

юрыстамi, пенсiянерамi. Гэ
та паняцце звязваецца х ут

чэй з уэроунем жыцця . 

Якiя яны? У розных гара

дах мае гаспадары звычай

на мелi «сярэднi » набор: 
уласны дом у прыгарадзе 

(8-9 пакояу), машыну (калi 
не дэве-тры), участак зямлi 
(амаль заусёды з уласцiвай 
амерыканскiм сядзiбам зялё
най архiтэктурай). Комплекс 
няёмкасцi у сярэдняга аме
рыканца заглушаецца ад

чуваннем мэтазгоднасцi . У 

Амерыцы кам1с1иных мага

з iнау няма. Што прыйшло у 
непрыгоднасць або надаку
чыла, цэлы год назапашваец

ца, каб потым, шостага каст
рычнiка, быць прададзеным 
у час «рамiч сэйл» - адзiным 
месцы, дзе iснуюць у Амеры

цы чэрг i. Рэчы спускаюцца 
па мiзэрных цэнах. Мая гас

падыня з трапятаннем чака-

ла гэтага мерапрыемства i 
была шчаслiвая, калi удалося 
атрымаць чатыры недарагiя 

касцюмы для мужа . 

С ярэдн i амерыканец да 
глыбiнi душы паважае царк
ву, аддаючы ёй перавагу пе

рад комплексам грамадскiх 

арганiзацый. Мы звыклiся з 

дзях гэта грамадства пакла

пацiлася (зразумела, сцвяр
джаю безадносна да таго, 
колькi усё каштуе) . Шырока 
развiта у iм дабратворнасць. 
Для сярэдняга амерыкан

ца народная дыпламатыя -
не рэалiзацыя лозунга. Мне 
nадалося, што гэты рух мае 

унутраныя пабуджальныя ма
тывы. Асабiсты удзел надае 
больш дакладнасцi усяму та
му, што яны робяць. Пас
тауленая мэта павiнна даць 
рэзультат - навучаны мы. 

Амерыканец ка н крэтным 
дзеяннем лiчыць i дэвiз: 
«Створым зону мiру на ад
легласцi працягнутай pyкi l » 
Гаварыць _ аб мiры, скла
даць вершы, спяваць песн i , 

узяушы адзiн аднаго за рукi, 
пасадзiць дрэва - гэта ба
рацьба . Сiмnозiумы i кан
фfа\рэнцы i , як формы бараць
бы за мiр амерыканцамi 
не успрамаюцца. 

За час падарожжа мы прак
тычна звыклiся з тым, што 
амерыканцы балюча i 'адказ
на ставяцца i да пытанняу 

эахавання навакольнага 

асяроддзя . Зялёны рух па
л iты.зуецца, змыкаецца з 

Давялося пабываць з сем'
~мi амерыканцау, размау
ляць з людзьмi, што пры

ходзiлi на сустрэчы. Кожны 
раз занава вытрымлiвалi эк

замен: паспрабуйце за час 
кароткай сустрэчьl пакiнуць 

доугую памяць, пажадана 
добрую. , У ' пытаннях, якiя 
сярэднi амерыканец задавау 

нам, адчувалiся дружалюб
ныя адносiны . Уразiла нас 

i тая непадробная цiкавасць 
не толькi да палiтычных проб
лем, але i да дробязных бы
тавых, жыццёвых падрабяз
насцей. 

Гасцiнная гаспадыня - Ся
рэдняя Амерыка -'- наладж
вала з савецкiмi грамадзяна
мi простыя чалавечыя адно
сiны. Нiчога дзiунага, так 
i nавiнна быць . 

олькi iэарнае за-
ха,мен'I(!, але i своеасаблiвая 
духоуная патрэба, .тое, без 
чаго ужо немагчыма уявiць 
сваё жыццё. У гэтай танца
вальнай пары больш двухсот 
конкурсау, сярод якiх дзе
сяць МЬкнародных. 3 1984 
года муж i жонка Ляшанкi -
танцоры Мiжнароднага кла
са. У ix невялiкiм пакойчыку 
( Васiль i Алена да гэтага ча
су жывуць у iнтэрначе) 
уся сцяна . завешана меда
лямi i дыпломамi, злiчыць 
якiя практычна немагчыма. 

Васiль Дэмiтрыевiч - стар
шы выкладчык механiка
матэматычнага факультэта, 
Алена У ладзiмiрауна - ма
додшы навуковы супрацоу
нiк кафедры радыёфiэiкi. Ра
боту сваю яны любяць i цэ
няць. Партнёры па танцу, 
калегi па рабоце, кахаючыя 
муж i жонка, аднадумцы -
як рэдl((I. усё . гата сустраl((l.

ецца разам. У адносiнах Ва
сiля i Алены iменна тqкая 
гармонiя. 

3 гэтага года творчыя пла
ны танцавальнай пары змя
нiлiся. Васiль i Алена выра
шылi выйсцi за рамкi кон
курснаг(l танца, паспраба
ваць сябе у шоу-праграмах. 
Яны будуць арыентавацца 
у сваiх выступленнях не толь
кi на дасягненнi высока~а 
спартыунага рэзультату, але 

i (у большай ступенi) на гле
дача. Хочуць заняцца папу; 
лярызацыяй бальнага танца. 

Г. СОУСЬ, 
студзнтка факультзта 

журналiстыкi. 
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Змяркалася. Сонца апiсва

ла апошнiя кругi над гарой 

Крукен i у зараслях кры
чаушага чароту ужо спраба
валi галасы маладыя капкаш

чагi. Раз-пораз адзiн з ix, 
пэуна, самы малады, блытау 
радкi распеукi, i тады Фаама 
пачынау нешта сярдзiта бал
батаць . А з ракi даносiласw 
хлопанне i сапенне старога 
крапенштро~еля, .якi нама-

гауся перабрацца на другi 

бераг, i вось ужо паугадзiны 
няуклюдна таптауся перад 
вадой i мутнымi зялёнымi 

вачыма бессэнсоуна глядзеу 
на рыбак, што мiтусiлiся · у 

глыбiнi ... 

Аповесць Барыса Грабен
шчыкава «Прыгоды Рып ван 

Уiнкла» вы наурад цi зможа

це прачытаць. 

;, · .· ·.- . : ' НОВАЕ . ·_ · ·_ ::' .. ·. 
- • ' - ' ' _ ... ' ., 1 1' .; , , , 

Цi добра забытае старое. Паколькi не усе сту
дэнты паспелi забыць пра свае школьныя гады, · 
рубрыка адрасуецца тым, каму за 20. 

* * * 
Тата, ты зможаш пiсаць у цемры? 
Думаю, што змагу. 
Тады патушы святло i падпiшы мой дзённiк. 

* * * 
Напрыклад: хто раз апячэцца, баiцца агню ... 
Каго раз памылi, той баiцца вады. 

* * * 
Чаму усе славутыя людзi :жылi у музеях? 

* * * 
- Ты ж разумны хлопец, а не хочаш далей 

вучыцца. 

- Калi я разумны, дык навошта гэта рабiць? 

9К38ME/18llh/ЙIIЫ 
eUPНil& 

НА СТАРТ! 

- Чаму вы так хвалюецеся? 
Хiба вы баiцеся маiх пытан~ 
няу? 

- Дыне - сваiх адказау. 
УВАГА! 

~---::_ Бачыу я у сне, што стау 
прафесарам. Што мне\ ра-

бiць, каб сон спраудзiуся? 
- Меней спа!-\ь. 

МАРШ! 

- Давайце вашу залiковую 
кнiжку. 

·вытрымау, нарэшце, 

я тэты экзамен! 

Так, гэта я не вытры-
мау. 

Свята для 1 цябе 
Пераднаiзагодняя мiтусня 

nрыводзiла яго у шаленства . 

fн ненавiдзеу гэта свята 
амаль э той жа сiлай, з якой 

люрiу яго · у дзяцiнстве. fн 
смяяуся са ззяючых тварау 

прахожых, з бессэнсоунасцi 
ёлачна-святочнай кампанii: 

купiць, nрыцягнуць, уnрыго

жьщь, каб у хуткiм часе· 

выкiнуць,- з усеагульнага 

заражэння дарэмнай мiту"
нёй. 

Самае недарэчнае, калi 
б'юць Куранты, трэба аба
вязкова выniць «Шамnан

скае» i - цьфу ты, божухна, 
- задумаць жаданне. Хаця 

загадвай - не загадвай, а 

усё будзе nа-ранейшаму: 
ранiцой грызня у трамваi, 

сваркi з суседзямi i хала
сцяцкiя чатыры сцяны. Вось 

гэтыя. 

Усё к чорту. Нiякага «Шам
nанскага», хвойных дрэу i жа
данн'яу, якiя не збываюцца. 
fн нырнуу у ложак i са злос
цю нацягнуу коудру на гала
ву. Да Новага года застава

лася дзве гадзiны ... 
fн iшоу на святло. Адзiн 

сярод снежных гор. Было 

холадна i пуста. Але раnтам 
снягi nачалi nадымац4а, а 

з-nад ix паказалiся лапы ялiн. 
На цёмнай хвоi - чырвоныя 

шары. Шары рухалiся i пера- · 

КРАШ-ШВОРД 

1. Часовае сховiшча веда у. 

тваралiся у жывых снегiроу, 
сnляталiся у гiрлянды i nады

малiся у неба. 
Заспявалi завiрухi, зашу

мелi вятры, i елкi няуклюд
на закалыхалiся nад гэту му

зыку. Патыхнула вяселлем, 

дзяцiнствам i цяnлом. 
fн ~разумеу, што усё гэ

та - дзеля. яго. I карнавал. 
I святло. I ажьщцяуленне 

жадання, якое чакае яго не

дзе там, наnерадзе . 

fн nабег ... 
Ламлюся, ламлюся ... 

Ты што, аглух? - над iм трзс

лася барада суседа. Той быу 
яшчэ н·е n' яны, але ужо 
трымау напагатове бутэльку 
i пакецiк салёнага.- Уста

вай i уключай тэлевiзар . 
«µJампанскае» грымнула 

ва унiсон з першым ударам 

Курантау. Малады чалавек у 

трусах з бакалам у руцэ 
глядзеу разгублена i шчас
лiва. 

- У гэтым годзе п'ю упер

шыню,- прызнауся сусед, 

i нешта нязвыклае мiльгану
ла у яго вачах. Ен апусцiу 
вочы i пачау скарагаворкай: 

- Слухай, ёсць такая не

дарэчнаsi традьщыя - загад
, ваць усялякiя там жаданнi ... 
Карацей, давай загадаем, га? 
А раптам ... 

- Давай. 

2. Слова, якое ужываецца замест 
iншаrа, калi не ведаеш яrо права
пiс (фiлалаг.). 

3. Стан пры сустрзчы з дзканам 
апоуднi на вулiцы. 

4. Латзрзя з бясплатнымi бiлета-
мi . 1 

5. Пiсьмовае пасведчанне пера
можцу спаборнiцтвау па колькасцi 
прапушчаных гадзiн. 

6. Душа выкладчыка. 
7. l(араняплод, на уборцы якога 

звычайна кормяць макаронамi. · 
8. Любiмая адзнака зкзамената

рау - паводле ix слоу,- якой яны, 
аднак, амал~, не карыстаюцца. 

9. Адзiн з прысутных на залiку, 
· якi можа валодаць сабой пры лю
бых адказах. 

10. Адзiн з сiмптомау непадрыхта
ванасцi да практычных заняткау 
(мед.) . 

11. На экзамене - слова, па-за 
iм - маучанне. 

12. Апраудальны дакумент. 

. ЖА.rtЕЗАМ. , ПА ,Ш.КЛУ -. . , : 

(Паводле Крылова) 
Сnаднiцу бог nаслау Вароне, 
А тая прымяраць адразу , i 

даван. 
Во, як прыгожа, як цудоуна! 
Хаця ты лётан у ён i не 

здыман. 

Як Н,\ бяду, Лiсе спаднiцы не 
хапiла. 

Дзе узяць? Адразу хiтрая 
уцямiла . 

Пабегла да ялiны, дзе Варона 
У спаднiцы нован ззяла, 

як карона. 

« Ну, паглядзi, дык проста 
прыгажуння! 

Суnроць цябе я - старая 
кашуля»,

Так лiхадзенка размауляла, 
Вароне дыфiрамбы 

распявала. 

Дапамажы, сяброука, мне, 
нязграбнан, 

Дан я прыкiну гэтую 
, сnаднiцу,-

Цягнула Лkка - як 
. прывабна -

Сабралася за ён аж у 
сталiцу!» 

Варона дзюбу i задрала: 
«На, прымерван!» 

Дурнiца, цяпер за рыжай 
Да саман смерцi бегай . 

* * * 
Варона ёсць Варона, 
Што з ён зрабiцi., 
У наступны можа раз 
1 rалаву згубiць. 

Змiтрок ВАЛНIСТЫ. 

· нА МУЗЫЧНАй _ 
ХВАЛI 

3-за кулiс было вiдно: калi 
вядучы абвясцiу, што выс
тупленне Mixaiлa Баярскага 
можна 'ператварыць у музыч
ны рынг, артыст адкашляуся 

i расправiу плечы. 
У дар-запiска не заставiу 

сябе доуга чакаць: 
- Чаму у вас толькi адзiн 

сын? 

С а справаздачы 
а р х е а л а г i ч· н · а н э к-

3 НЕНАДРУКАВАНАГА 

- Есць яшчэ i трохгадовая 
дачка, i гэта не мяжа маiх 
магчымасцей,- увярнууся 

заслужаны артыст РСФСР. 

, сп еды ц ы i. 
У вынiку доследау намi 

выяулена некалькi малява

ных сведчанняу таго, што на 

данаи тэрыторыi у 80-90-х 

гадах дваццатага стагоддзя 

знаходзiлiся людзi. Мерка

ваць пра род ix заняткау 
i асноуныя захапленнi дазва
ляюць адбiткi на шлiфава
ных дошках: 

- жаночага боцiка 33-
34 памера; 

- гусара у кiверы; 
- некалькiх жаночых про

фiляу з насамi рознай фор
мы i даужьiнi; 

- пысы каровы, падпiса

най «асаблiвы твор»; 
- дзяучыны у купальным 

касцюме з цыгарэтай у зу

бах; 
- дзяучыны без купаль

нага касцюма; 

- слана ззаду; 

- красворда, складзенага 

з нерасшыфраваных пакуль 

слоу «Ананiч, Дайнека, Кана

валенка, Лiманоускi, Мiхале
вiч, Чарняускi». 

Захавалася некалькi пiсь

мовых сведчанняу лiтаратур

ных, музычных, спартыуных 

i, вiдавоч11а, асабiстых пры
хiльнасцей вывучаемай гру

пы людзей. На жаль, вялiкая 

~астка ix знiшчана у час не
шмат лiкiх, але генеральных 

уборак, а пэуная доля не пад-

даецца расшыфроуцы, бо 
зроблена англiйскiмi лiтара
мi, але не па-англiйску. 
У лiку прыхiльнасцей наза

вём «Дынамq» (Мiнск), · 
«Бiтлз», «Навуцiлус Пампiлi-

адзiн ад аднаго. Таму iм
кнулiся устанавiць кантакты, 

але большасцю гэтыя спробы 
былi дарэмнымi: 

- Дзе ж ты? 1 дзе шукаць 
твае сляды? 

u 

На rэтаи парце 
ус» - шэсць разоу запар, 

Алену Дэлону, Дзенi Дзiдро, 
а таксама Вiктара Цоя, Жану 

Агузараву, Дзiну, lрыну 

Уладзiмiрауну, Наталi, Рыток, 
Свят.пану, lну, Вадзiма, Та-
нюшу-сонейка 

iншых. 

Пра тое, 

вывучаемым 

некаторых 

што у жыццi 

людзям даво-

дзiлася сутыкацца з пэуны

мi праблемамi, сведчаць тры, 
на наш погляд, характэрныя 

- пра гэта можна мерка

ваць па· глыбiнi надрэзау -
надпiсы: 

- Мяса! 

-' Хачу гарэм! (удакладне-
нне дзесяць чалавек). 

- Дайце мне мой кавалак 

шчасця, пакуль я не выйшау 

вон! 

Людзi жылi тут не паста
янна, а наведвалi гэта месца 

перыядычна, незаJ1ежна 

lнга, я цябе клiчуl 
Я Косця. 

Гэй, кашмар, якi тут 

сядзiць! 

- Прывiтанне, гальщьба! 

- А чулi вы песнi Сака-

л'ова-Воюша Сяргея? 
Адсутнасць адказау вык

лiкала у аутарау сур'ёзную 

заклапочанасць: 

- Лена, я кахаю цябе бо
лей, чым жыццё. А ты ухо
дзiш у гэты лес асеннi i у 

час растання галавой кiваеш. 

Лёша, мiлы, я цябе ка
хала i чакала! 

- Не забьщца пра Дубо
вiка. 

- Адзiн ... 
Калi людзi задумвалiс~ пра 

сэнс жыцця i вечныя пытаннi, 
будучыня бачылася iм у цём
ным колеры: 

- Спынiце зямлю, я хачу 

••• 
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Зак. 1642. 

сысцi! 

А-яй! Дзе я? 
Вы усе шакалы. 
Урыю (подпiс: Кротау). 
Ycix перарэжу! · · 
Ycix нrнавiджу! (под-

• 
тужл1ва 

nic: Добразычлiвец). 
Пэуна, знойдзеныя дошкi 

выкарыстоувалiся вывучае

~ай групай людзей для роз
ных мэт. Па-перша е , ян'ь1 
маглi служыць сховiшчам 

мудрасцi - старыя i вопыт
ныя iндывiдуумы пакiдалi 

тым, хто прыйдзе пасля ix, 
свае парады: 

- Сямейнае жыццё такое: 
яму усё, а ёй усё астатняе . 

- Калi ты зусiм дурань, 
- то паступiш на журфак. 

- Калi носам не дарос, 
падавайся лепш у наргас. 

- Хто не ведае нi гу-гу,_ 
паступайце у ,БДУ. 

Па-другое, яны захоувалi 

тыя творы лiтаратуры, на якiя 

не хапiла кнiг i прэсы: 

Няхай загiне у цяжкiм 
року 

Гэты брыдкi «Модэрн 
Токiнг1> . 

Няхай гучыць зiмой i 
летам 

Наш любiмы «хэвi метал». 
На гэтай парце вель'!!i 

тужлiва, канспекты мокрыя 
столькi вады налiло! 

· Па-трэцяе, вышэйназваныя 
д~шкi выкарыстоувалiся у 
якасцi дошак аб ' яу: . 

- Прадаю душу. 
- Тут месца збору' фанау 

дэканата экзаменацыйнага 

чэмпiяната. 

- 3 намi - уладальнiк 
кубка кубкау Еурапейскiх 
краiн. 

На · чацвёртым курсе 
wмат Лен. 

Калi меркщ1аць па гэтых 
каштоуных дакументах, выву

чаемая група людзей, якая, 

дарэчы, ахрысцiла сябе «жур
фак-чэмпiён !», мела са сваiмi 
суседзямi наргасам 

далёка не добрасуседскiя 
адносiны. Вось таму пацвер
джанне: (цытаты скарочаны · 
з-за таго, што не прайшлi 

б цэнзуры - 1. Д.): 
· 29 снежня 2988 года. 

Р. S. Пасля экспертызы 
удалося устанавiць, што да
ныя дошкi у першачарговым 
варыянце былi крышкамi 
сталоу, устаноуленых у ауды

торыях №№ 208, 303 i 405 
· факультэта журналiстыкi унi-
версiтэта. 

Запiскi пацяклi ручаём. Пра 
аднаго з самых цiкавых ак

цёрау тэатра iмя Ленсавета 
жадалi ведаць: 

Чаму ён так крычыць? 
Дзе яго шавялюра? 

Чаму ён не прыхапiу у 

Мiнск сына? 
Чаму у~есь час ходзiць у 

чорным? 

У чалавека, якi быу блiзка 
знаёмы з Уладзi.мiрам Вы~ 

соцкiм, Андрэем Мiронавым, 
жадалi спытаць: 

- Цi лёгка яму, устаяць на . 

здымачнай пляцоуцы супраць 

жаночых чарау? 
-Колькi яму было · гадоу, 
кал~ ён· упершыню закахау

ся? 

- Кi~ яму даводзiцца Кан
станцыя-Алфёрава? 

- Чаму ён не спявае з Алай 

Барысаунай? 
... Для тых, хто не змог 

трапiць на канцэрт Mixaiлa 
Баярскага, паведамляем, што 
на рабоце ён часам ходзiць 
у буфет, увасабляе сябе 
найбольш поуна на кухнi, 
а гледачоу больш абаяль
ных, чым у Мiнску, нiдзе яш

чэ не сустракау. 

Па «ЛIФТу» дзяжурыла 

lрына ДЗЯРГАЧ, недарэчныя 
традыцыi прапагандавала 

Таццяна ГУСЕВА, малявау 
,Валерый Я ЦКОУ-СЮ. 
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