
ЙР А.ДЕТ АРЫ/ ~CIX КР AIH, ЯДНАЙЦЕСЯ! у 

БEdAPYCKI !_9&9 
ЧАЦВЕР 

16 

наступным 

нумёlры. 

чытайце: ЛЮТАГА 

No 5(1 598 ) 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЗКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮЗНЫХ 
КАМIТЗТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЗНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА сцяrд 

ДЗЯРЖАУНАГА YHIBEPCITЗTA IМЯ У. 1. ЛЕНIНА 

· Цяжка знайсцi ча
лавека, якi не любiць 
задаваць пытаннi. 

lм кненне пазнаць 
свет, разабрацца у 
жыццёвых з'явах уз
нiкае у нас ледзь не 
з самага нараджэн

ня. Хочацца верыць, 
што чытачы нашай 
газеты таксама н~ 

выключэнне з лiку цi
кауных людзей. Та
му прапануем.. . з гу

ляць у п iнг-понг. 
Першая сустрэча ад·
будзецца у наступ
ным нумары . Склада
нае пытанне аб рэ
гiя нальным гасраз
л iку парыруе выклад
чык кафедры палiт
эканомii А. Э. Васiль
ева. Жадаючых пры
няць удзел у «чэмп i

янаце~ просiм дасы
лаць свае пытаннi. 
Аутар самага цiка
вага i надзённага з 
ix атрымае тытул 
чэм шеи а « Бел ару
скага унiверсiтэта» 
па пiн г-понгу i адмы
словы падарунак. 

ПЕРСПЕКТЫВЫ 
РАЗВIЦЦЯ 

навуковых даследаванняу у · 
бягучым годзе, неабходнасць 
nашырэння i nаглыблення да
следчыцкай дзей насцi, больш 
шырокае заахвоч•анне у ёй 
студэнтау - гэтыя i многiя 
iншыя пытаннi былi узняты 
на nасяджэнн i вучонага саве

та унiверс iтэта . Н а iм вы н iкi 
навукова-даследчай работы 

БДУ у 1988 годзе прааналi
завау nрарэктар па навуко
вай раб9це, nрафесар С . С. 
Шушкевiч . 

З. АЛЯКСАНДРАВА. 

«НАСУСТРАЧ 
ВЫБАРАМ» 

так называецца выстаука, 
арганiзаоаная аддзелам ма
савай работы бiбл iячкi. На 
ёй - самыя новыя выданнi 
аб выбарах, разнастайная рэ
г ламентуючая лiтаратура. 

Пазнаёмiцца з эксnазiцыяй 
выстаукi вы зможаце, калi на
ведаеце унiверсiтэцкую бiблi
ятэку (галоуны корпус, 2-гi 
паверх) . 

З. ВАЛНIСТЫ . 

КАМАНДА 
CAMБICTAS'" 

наш а га унiверсiтэта удзель
t~ iчала у першынстве ВНУ 
рэспубл i кi па гэтаму вiду 

спорту. Але ix чакала няуда
ча: сна ртсмены здолелi пад
няцца толькi на шостае мес

ца. Прызёры nершынства -
зборныя lнстытута фiзiчнай 
культуры, lнстытута народ

ЩiЙ гасnадаркi i радыётэхнiч
нага iнстытута, якi~ занял i 
адпаведна nершае, другое i 
трэцяе месцы. 

Ч. BIKTAPAf. 

У РАМКАХ 
(1РАГРАМЫ 

круглагадовай Спартакiяды 
суnрацоунiкау i выкладчыкау 
унiверс iтэта «Здароуе» прай
шл i спаборнiцтвы па баскет

болу i . валейболу. Перамож-
цамi стал i: валейбол 
nершае месца - ФПМ, дру

гое - фiзфак, трэцяе - НДI 
l дзер ных праблем (мужчы

ы); факультэт радыёф iзiкi 
i электронiкi, механiка-ма
тэматычны, ФПМ (жанчыны) 

адnаведна на nершым, 

другiм i трэцiм месцах. 
у сnаборн iцтвах па баскет

болу жанчы ны не удзельнiча
л i , а сярод мужчынскiх ка
манд месцы размеркавал.iся 
так : 1 - кафедры грамадскiх 
навук, 11 - м1ехан iка-матэма
тыч ны факультэт, 111 - фа
культэт радыёфiзiкi i электро
н iкi . 

3 .. MIXHEBIЧ. 

ВЫ БАЧЫЦЕ усмешку на твары . Нават у 
самыя крытычныя моманты яна не знiкае. Наташа Архi
пенка - студэнтка ФПМ, уnэунена, што з усмешкай 
жыць лягчэй . Яна даnамагае у рабоце, прыцягвае лю
дзей , nрымушае ix адказваць тым жа. Грамадскае дару
чэнне Наташы - намеснiк сакратара камiтэта камсамо
ла факультэта па арганiзацыйнай рабоце. J · кожны дзен ь 
абавязкова даводзiцца мець справу з людзьмi. Часам nат
рэбна вырашаць пытаннi даволi неnрыемныя : вось тут i да
nамагае дз!lучыне шчырая усмешка. 

Фота С. ГРЬЩА. 

Сустракаюць 
па адзенню 

Першыя mайкi з сiмволiкай унiверсiтэта разышлiся fj 
,яомант яшчэ на мiнулым тыднi. Не крыfjдуйцеся тыя, 
каму не дасталося. Наш фотакарэспандэнт таксама не па
спеу . Таму абыходзiмся без рэкламных фотаздымкаfj. 

Белы колер майкi удала аляпавата) спатрэб i лас я 
адц я н яе малюн ак, на я к iм па н овая. 

творчай задумцы мастака - Я на с падабалас я? 
Жодзi нскай шве йна й фабрыкi - Мяркуючы па хуткасцi, 
Леанiда Шаткова адлюстра- з яко й разышлася першая 
ваны будынак галоунага кор- парты я ... 
пуса з л ауровымi гал i нкам i - А калi з'яв i цца, нарэшце, 

п а баках i надпiсам «Белару- такая футболка, якую мож
скi унi верс iтэт» зверху i з нi зу на было б насiць кожны 
н а беларуска й i а н гл i йска й дзень,у якую не сорамна бы
мовах. ло б апрануць i каманду 

- Цi не скапiравана iдэя з КВЗ? 
с iмвол iкi на футболцы МДУ - Пазней. Трэба яшчэ пра-
iмя М . В . Ламаносава? думаць эс кiз. 

- Не,- запэун iвае намес- Пакуль жа запрашаем н а-

нiк сакратара кам i тэта кам- бьщь майк i на трэцiм nавер
самола па iн тэрнацыяналь на- се галоунага корпуса у пакоi 
му выхаванню Юрый Чабата- No 308. Кошт адной - 4 руб. 
роу.- Маскоус кi унiверсiтэт 50 кап . Другая nартыя па
не першаадкрывальнiк у гэ- стуnае адразу nасля канiку-,, 

т ай справе. У нас i ране й бы- лау. Спяшайцеся ! 

ла с iмволiк а. Цяпер састарэ- Д. МдЛIНОfСКJ . 
л а ( ды . j выглядала кры ху 

ДЛЯ СЛУЖБОВАГА КАРЫСТАНН.Я 

У нiка.лънасцъ · 
• • 

1 дакладнасць 
1 

СТВАРЭННЕ новых прылад, прыстасаванняу, лекавы х прэ
паратау - ~ось да1:ёка не поуны пералi": задач, якаснае 
рашэнне як1х ва умовах навукова-тэхн1чнага прагрэсу 

немагчыма без выкарыстання патэнтнай , iнфармацыi . 
Патэнтная iнфармацыя - гэта iнфармацыя аб адкрьщ

цях, прамысловых узорах i таварных знаках. Яна вы~ары
стоуваецца на yc ix этапах стварэння новых тэхн1чных 

рашэнняу. _ . . . 
Вывучэнне патэнтн аи 1нфармацы 1 актыв1зуе творчаЕ: _ мы

сленне i стымулюе пошук новых, больш прагрэс1уных 
рашэнняу, а яе прымяненне - шлях да вырашэння 

навуковых , вытворчы х i камерцыйных задач . У парау
нанн i з iншымi вiдам i НТI , яна валодае iстотнымi 11ера
вагамi: унiкальнасцю, дакладнасцю, унiверсальнасцю, упа
радкаванасцю, мае дакладную структуру i г. д . 

3 навiнкамi патэнтнай iнфармацы i , а таксама з дзею
чай выстаукай навукова-тэхнiчнай лiтаратуры {экспрэс-iн
фармацыя, замежныя выданнi , агляды , указал~;жк i i лета
пiсы) вы можаце пазнаёмiцца па адрасу: вул. Бабруй
ская , 7, п. 67, а такса '!l,а у бiблiятэцы БелНДI навукова
тэхн i чнай i нфармацыi, праспект Машэрава, 7, п. 502. 

Страцijwы -
заппачам 

Як мы адносiмся сёння да 
г i сторы i , такой пашаны мо
жам чакаць праз стагоддзi i 
да сябе. На гуманiтарных фа
культэтах н ашага ун iверсiтэта 

чытаецца курс беларускай 
старажытнай лiтаратуры. 1, як 
лiчыцца, студэнты маюць маг
чымасць больш-менш пазнаё
м iцца з ёй. А паспрабуйце 
перагледзець кн iжную спад

чыну у нашай рэспубл iцы: 
здаецца, што лiтаратуры i на

о гул не было. 
У 1959 (!) годзе l нстыту

там лiтаратуры iмя Я. Купалы 

АН БССР была выдадзена 
хрэстаматыя па гэтай дысцып

л i не . Толькi яе ды «Песню 

пра зубра» побач з «Тарасам 
на Парнасе» , « Эне iдай навы
варат» i зно йд зеш у бiблiя

тэках. lншыя к нi гi проста не 

выдаюцца . Я не згодны , каб 
беларусу не цiкава было б 
прачытаць у Слуцк iм летапiсу 

пра паходы князёу Кейстута 

i Вiтаута . А поуны збор Рус
кiх летапiсау можна знайсцi 
тольк i у Дзяржаунай б i блiя
тэцы iмя У. 1. Ленiна . 

Страцiць магчымасць паз
наём i цца з лiтаратурай. Цi 
не азначае гэта перарваць нi-

Л. НАУМОВIЧ , 
в. а . загадчыка аддзела 

nатэнтнай раб.оты. 

тку пазнання чалавекам са

мога сябе? 

Няшмат творау старажыт
ных аутарау жывуць i ця пер. 
Яны для нас ·- вялiкая рэд
касць. Бо выдавецтЕ!ы , узяць 
хаця б «Ун iверсiтэцкае» , не 
спяшаюцу.а захаваць для на

шчадкау тое, што ёсць. 

Аляксандр ШАРП IЛА, 
студэнт журфака. 

Быj дзе? 
У Вопаrдзе 

Калi вы адчуваеце, што на 

канiкулах шмат часу страцiлi 
дарэмна, звярнiцеся за вопы

там да тых вашых тавары

шау, якiя вырашылi правесц i 

1х актыуна . 

На час сёлетнiх зiмовых ка
нiкул унiверсiтэт атры·мау, як 

н iкол i , многа розных пуцёвак . 
Напрыклад, 58 нашых студэн
тау паехалi па маршруту 
«Мiнск - Вiннiца - Кiшы
нёу - Адэса» , 85 чалавек 
убачылi рускiя гарады з цi
кавай гiсторыяй: Яраслауль, 

Кастраму, Волагду, Вял i кi Ус
цюг i Горкi. А больш за усё 
- 184 пуцёукi - распау
сюджана ва унiверсiтэце для 
тых, хто пажадау сустрэцца з · 
Петразаводскам i Ленiнгра
дам. 

Мабыць, вы чыталi у «Вя
чорцы» запрашэннi у падоб
ныя паездкi ад- iмя аб 'яд

нання «Мiнсктурыст i,. Але 

ж 1·ыя, хто набыу пуцёук i 
ва унiверсiтэце, аплац1л1 
толькi 50 працэнтау ix кошту 
- выгада вiдавочная. 

Адчулi увагу да сябе i нека
торыя з аматарау больш спа

койнага адпачынку, бо унi
верс i тэт атрымау месцы у 
двух дамах адпачынку: 20 
месц у «Нарачы» i 35 - у 

«Пухав i чах» (усе пуцёукi 30-
працэнт~ы.я) . Акрамя таго, за
раз вырашаецца пытанне аб 

паездцы нашых студэнтау на 

турбазу «Св iтанак» у Сочы. 
Што ж, надышоу час вяр

тання нашых калег i сябро9.. 
Ад ix i даведаемся аб уражан
нях i новых знаёмствах. 

Нiна ТУРОМША, 
намеснiк старшынi 

студэнцкага nрафкома 

па ар i-анiзацыйна
масавай рабоце. 

У тэатр ... за бутэрбродам 
ш·ТОДЗЕНЬ, акрамя ауторкау, выстройва- шы сусед . У мяне дома ужо шаснаццаць 

лася гэтая чарга ля выставачнага комплексу . па кетау ляжьщь . 

Нiхто не здзiуляуся, бо тэматыка «lнфарма- У сямнаццаты раз ён стау у чаргу з'усiм 
тыка у жьщц i ЗША» не магла не захапiць не дзеля таго, каб задаволiць сваю дапыт
моладзь i людзей старэйшага узросту. Нала- лiвасць . Дармавы значок, iлюстраваны часо
джванню трывалых кантактау садзейнiчалi nic, пол iэтыленавы пакет ... Хiба на гэта раз
як добрае ведание рускай мовы, так i зацi- меньваюць сапраудную зацiкауленасць? 
кауленасць арrан_i з_атарау _выстаукi у ацэнцы ! _ Сярод моладзi сёння адны прагматы
якую наведваль,н1ю выстаулял 1 на паперы ц1 к i ,- канстатуем мы усё ча~цей i часцей. 
на экране_ камп ютэра . _ _ А што, калi i у тэатр мы у хутюм часе будзем 
Безумоуна, большасць людзеи прыишл~ хадзiць таму, што у буфеце можна набыць 

сюдь~ для азн_а~млення з магчама~цям1 дэфiцытныя цукеркi цi з'есцi бутэрброд з 
камп ютэрызацы1 у сферы прамысловаи вы- чорнай iкрой? 

творчасцi , медыцыны , а светы , быту . Побач Вось чаму пасля выстаукi у мяне сапсавау-
са м ной аказалiся х лопцы , я к i я былi т ут, мяр- с я настрой ... 
куючы па ix выказвання х , не першы раз. 

- Ц i ка в а? - дапытвалася я. 
- - А ты думаеш? - пераконвау блiжэй-

Святлана CIPOTKA, 
студэнтка факультэта 

журналiстыкi. 



Наш iнстытут, дзе пра

цуе 353 чалавекi , атрымау 
для размеркавання т-оль 

кi 1 швейную i 5 праль
ных машын, 5 халадзiль
нi.кау, 11 тэлевiзарау -
9 каляровых i 2 чорна
белых . Пакiнуr.шы спадзя
ваннi на тое, што гэта толь
кi на тэрмiн аднаго кварта

ла, давялося аддацца у ру

кi выпадка - кiдаць жэ
рабя . Склалi ' спiсы з про
звiшчамi тых, хто жадае 
купiць тэлевiзар, мае па

трэбу у халадзiльнiку. За 
ix кожны з прафоргау ча

тырнаццацi падраздзя-

На 
u • 

усяляк1 

выпадак 

ленняу выцягвау паперку 

- «шчаслiвую» або не . 
Некаторыя супрацоунiкi 

пажадалi кiнуць жэрабя 
асабiста. Але ж змянiць 

гэтым вынiкi яны не маг

лi ... 
Я таксама была у cnice 

сваёй лабараторыi - на 
халадзiльнiк i пральную 

машыну. Hi у адным вы

падку мне не пашанцава

ла. 

'мне здаецца, мы . знай
шлi найлепшы варыянт з 

ycix магчымых у дадзе

ным становiшчы: не улiч
валi стаж i працоуныя за

слугi пры складаннi cnicay, 
не стваралi камiсiй для 

высвятлення таго, хто 

што мае дома з бытавой 
тэхнi кi. 

Да вынiкау усе аднесл i 
ся даволi спакойна. Але 

гэта яшчэ не сведчанне 

нармальнага становiшча . 
Жадаючых засталося 

шмат. Усе яны незадаво

леныя такой сiстэмай на
быцця неабходных у быце 
рэчау. 

Да таго ж з'явiуся не

здаровы ажыятаж: нават 

тыя, каму у дадзены мо

мант нiчога з бытавой 
тэхнiкi не патрэбна, спя 

шаюцца апынуц4а у cnicax 
жадаючых, каб набыць 
хоць што-небудзь - на 

усялякi выпадак ... 

В . БАГДАНАВА, 
старшыня прафбюро 
НДI фiзiка-хiмiчных 

праблем. 

., 

ммм 

Па-38 колам _Фартуны 
Дзень размеркавання для нас з 

мужам быу днём 'надзей. Нарэшце, 
спадзявалiся мы, скончыцца амаль 
чатырохгадовая nагоня за швейнай i 
nральнай машынамi, а разам з. гэтым 
i шэраг розных дадатковых клоnатау. 
Але удача абмiнула нас у чарговы 
раз. Зноу усnлылi на nамяць бяскон
цыя бадзяннi па магазiнах у пошуках 
жыццёва неабходных рэчау, nера
бiнтаваныя пальцы nасля што 
дзённага мыцця бялiзны уручную i ча
радзейства з маленькай iголачкай над 
кашулькай для сына. Адышлi у нябыт i 
ружовыя мары аб вызваленым часе, 

наведваннi тэатра цi кiно. Засталася 
адна надзея на настуnны тур розыгры

шу бытавых рэчау, на шчаслiвы выnа
дак набыць штосьцi у камiсjйным ма
газiне, на прамысловасць урэшце 
рэшт. Iншых льгот маладым сем 'ям 
у нас пакуd няма . Прауда, сnра
чацца з ветэранамi, iнвалiдамi вайны, 
nерсанальнымi nенсiянерамi за 11рыяры
тзтнае права у а:грыманн i прал ьнай 
машыны язык не nаварочваецца . .Яна 
патрэбна усiм. Вось толькi як вызна
чыць крытэрый найвастрэйшай неаб
ходнасцi, каб тыя, хто церniць нястачу 

(iн1;1кш i не назавеш) .не апынулiся па
за коо1.'ЗМ Фартуны? 

Такога ажыятажу вакол звычай
ных хатнiх рэчау за 25 год работы ва 
унiверсiтэце я яшчэ не бачыу . Зрэ
J.пы , яга нiкол i i · не было, хоць дэ
фiцыт; здаецца , адчувалi заусёды., 
Прауда, раней кожны заставауся 

сам0насам са сваёй nраблемай. 

Зараз жа вырашылi падзялiць спра
вядлiва. А па-сутнасцi нi адзiн спо

саб (няхай сабе латарэя альб , 
узнагарода па заслугах) няправiл 
ны. Першы - разл iчаны на «шча1 

лiучыкау», дpyri - на .. . Хто яга ве
дае на каго? Як · вызначыць ступен;., 
«заслужанасцi» , каму аддаць пера-" 

вагу? Адзiна правiл ~нае выйсце -
лiквiдаваць. размеркаванне , аднак 
гэта магчыма толькi пры поуным 

забеспячэннi таварамi . Што ж., за
стаецца чакаць часу, калi адзiным 

«размеркаваннем » стане, як i нале

жыць, · мой зароблены рубель . А 
рабiць са звычайных рэчау нешта 
накшталт ордэна пасля сямiдзесяцi 

год Савецкай упады проста сорам
на. Нават калi табе дастауся бяз
выйгрышны нумарок . Лепш ужо 

nачакаць . 
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А . СЯРГЕЕВА. 

Э. ПАДОЛЬНЫ. 
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ДА ДВУХ АСНОУНЫХ 
ПЫТАННЯУ 

ДА ПЫТАННЯ ПЕРШАГА: 
Хуткасць свету для. чу так -

жартачкi: «Неверагодна, каб 
па справядлiваму размер
каванню на увесь журфак 
выдзелiлi толькi адзiн хала
дзiльнiк!», «А у нас маладой 
( колькi тут працавала!) да
сталiся i пральная машына 
i халадзiльнiк». На пэуным 
зтапе са звычайных i наогул 
бяскрыудных чутак выраста
юць злосныя плёткi, вывады 

наконт пакрыуджаных i вi
наватых. Для першых прай
граем такую сiтуацыю: мне 

патрэбна была швейная ма
шына ... 
Э . А. Анемпадзiстава, стар

шыня жыллёва-бытавой кaмi
c ii прафкома унi версiтэта: 

- У вас быу шанц: не кож
ная жанчына адважыцца су

мяшчаць работу, хатнiя кло

nаты i заняткi рукадзеллем, 
таму у сп iсах жадаючых вы 
наурад цi апынулiся 6 на 
тысячным месцы. Прауда, 

i швейных машы н, зыходзячы 
з выпiскi з разнарадкi выкан

кома Маскоускага ра йсавета 

народных дэпутатау, вьщзе

лена менш, чым астатнiх 

таварау доугатэрмiновага 

карыстання (nараунайце: 82 
халадзiльнiк i , 107 пральных 

машын) . Лiчбы нiхто не утой
вау . У той жа дзень копiя раз

нарадкi паяв-iлася на 9эндзе. 

дуць са строю на наступным 

тыднi? А потым шукай ветру 
у полi . 

Нарэшце, тур жараб'ёукi у 
nадраздзяленнях ' прайшо у . 
Калi 6 вы у iм удзельнiчалi 
з поспехам, вам засталоСя 
6 толькi запоунiць дзве 
паштоук i з маркамi за 1 О ка
пеек, а нам - унесцi ваша 

прозвiшча у агульны cnic 
для ~;~радастаулення у райв ы

канком . Тэрмiн паступлення 

таварау - год. Шчаслiучыкi 

чакаюць паведамленняу. У 

астатнiх шанцау набыць што
небудзь з таварау доугача
сювага карыстання у гэтым 

годзе не засталося . 

- ДА ПЫТАННЯ ДРУГОГА: 
Магчыма, 107 чалавек, аш

часлiуленых хуткiм набьщцём 
малагабарытных машын, 82 
будучыя гаспадары хала
дзiльнiкау, 35 швейных 
машын, якi.я праз год не бу
дуць толькi марай, для унiвер
сiтэта не так ужо i мала. 
Прауда, сiстэма усё ж здаец
ца недасканалай. Вы прапа
навалi разыгрываць звычай
ныя, неабходныя у бьще рэ
чы. 

В. М. АНIШЧЫК, старшы
ня прафсаюзнага камiтэта су

працоунiкау: 

Раскоша· цi неабходнасць? 

На нейкi час 'мы /1ераква
лiфiкавалiся у мачматы кау, 
падлiчваючы каэфiцыент за

бяспечанасцi · (у лiчнiку 
колькасць выдзеленых унi 
версiтэту халадзiльн i кау, тэ
левiзарау i r. д., у назоунi

ку колькасць п~ацую

чых). 'Без каэфiцыента не 
абысцiся. А калi памножыць 
яга на колькасць супрацоу

нiкау падраздзялення , да
ведаемся, чаму адны атры

малi два, а другiя п яц! 
тэлевiзарау. 

Сапрауды, 1 атрымауся 
цырк. Большасць людзей з 

тых, хто не ведае, колькi 

часу давялося нам патрацiць 

для вь 1працоукi гэтай сiстэ
мы, незадаволены. На на).U , 

nогляд, абраны метад най
больш дэмакратычны i спра
вядлiвы . Была nрап.анова 

праводзiць размеркаванне па 

cnicax з прозвiшчамi тых , 

хто мае патрэбу у тых цi iн
шых рэ чах. Слушная? Але 

заяу на многа больш . Спра
вядл i вая? А што, калi, ска
жам, невялiкi штат праф1 -

лакторыя раней за ycix ·афор

мiць заяуку? Яму . лягчэй гэта 

зрабiць, чым НДI ПФП, 
дзе працуе больш . за 700 
чалавек. 

Два днi у памяшканн i унiверсiтэцкай бiблi 
ятэкi панавала напружаная , нервовая атма

сфера . Вiною раздору мiжволi ,з'я вiлiся звы
чайныя хатнiя рэчы : адна швейная i дзве 

пральныя машыны, адзiн халадзiльнiк i чаты
ры тэлевiзары . Перад прафбюро стаяла скла
даная задача раздзял i ць наяунае на ... сто 
чалавек. Hi тэлевiзар, нi халадзiльн i к, нi праль
ную цi швейную машыны па кавалку не раз-
дасi . ' 
Тацця н а lва'науна MI ЦЮХI НА - прафорг: 
- Давялося прыбегчы да больш простага 

спосабу. Разыграць рэчы у «латарэю» . Прау
да, што тут пачалос я . Успомнiць сорамна . Не, 
не за сябе i !ia сябровак па рабоце, за ... 
беднасць такую крыудна. Прыносяць людз i 
заявы са спадзяваннем у вачах, а то i са 

слязьмi . Мне ж у адказ застаецца абнадзей
ваць lx на шчаслiвы выпадак, на лёгкую 
руку. lншым жа i гэтага права не было. Каб 
неяк стымуляваць работу, вырашылi , што 
удзельнiчаць у «розыгрышы» будуць работнi
кi са стажам пяць i болей гадоу. 

Улiчвалася таксама i rрамадская дзейнасць. 
Вiдавочна, колькасць канкурэнтау зменшыла
ся, але атмасфера толькi абвастрылася. «Ма
ладая апазiцыя» , . вядома , пакрыудзiлася на 

такую несправядтв<!.сць. Т_у т ужо . не да пра
цы было, у кожнаи у думках I на вуснах 
адно: «Пашанцуе цi не?» . 

Святлана Георгiеуна БАДЗЯЛ IK - старшы 
бiблiёграф: 

- ·мне пашанцавала. Я «выцягнула» тэ!:'е.~ 
вiзар. Але колькi нервовых клетак г~:r~ усе 
каштавала , нават ночы перад «гульнею> l'le 
спала . Гэта ж адз1н шанц . на . год. А ,бе~ 
тэлевiзара цi, ск.-:~жам, хала1:1з1льн1ка, пральнаи 
машыны якое сення жыцце? _Дарэчы, невяд<:?
ма яшчэ калi атрымаю свои «нервовы выи
грыш» . hашто ук1 у прафком _адправ1~а, а 
колькi чакаць давядзецца? Л~пш I зручнеи бьJ
ло 6 набыць гэтыя рэчы у маrаз1не, стау
шы там на чар гу . Хоць i м_арудна, затое Н<!
дзейна i не п атрэбна малщца на яга вял~
касць .Выпадак . Добра, што па,шанцавала, а 
калi 6 ... ~ 

Елiзавета Сямёнауна &УНКЕВ I Ч - -rалоу
ны бiблiёграф: 

- Мне засталося толькi чакаць наступнаrа 
«тыражу» ... А мажа у хуткiм· часе наша п~а: 
мысловасць запоунiць пустуючыя прылаую 
магазiнау? Я добра разумею, што патраба
ваць i скардзiцца прасцей за усё, але ж rэтыя 
р·эчы не раскоша, а звыч~йная неабх~днасць. 
Дзiуна, чаму ix выдзел~т такую м1зе1>ную 
колькасць ? Добра, што заробак невялtю 1 
праблема траты грошай пакуль не хвалюе. 

Есць тавары, што карыста
юцца вя niкiм попытам: хала

дзiльнiк « М iнск-15», праль

ныя . машыны «Малютка>> i 
«Фея » . Нiякая камiсiя не 

змагла б тут раздаць кожнай 
сястры па ·завушнiцы. Таму 

усе прафорг i цягнулi жэрабя . 
Нiводную рэч прафком не 
пакiнуу пра запас. 

А у падраздзяленнях пi 
салiся сп iсы жадаючых. Да

рэчы, у апошнi момант зая

вы, як гаворыцца, проста 

пасыпалiся. Быццам усiм 
сnатрэбiлася усё . Людзей 
можна зразумець: хто яга 

ведае, дзе пашанцуе. Хто га

рантуе, што усе набытыя ра

ней бытавыя рэчы не вый-

Нам i незадаволены, але i у 
нас ёсць прэтэ нзii . Хiба праф;:::

саюзы створаны дзеля тагq, 

каб выконваць функцыi ган ' _., •' 
лю? Мы павiнны ствараць ·~ 
умовы для нармальнай дзей

насцi: клапацiцца аб пiянер

скiх лагерах, дамах адпачын
ку для супрацо у н iк а у i г . д. 

Нам жа даводзiцца выконваць 

ролю белых нiтак, якiмi спра

буюць латаць прарэхi дэфi
цыту, сутыкаць iлбам i людзей 

у калектывах . Гэта вынiк 

страчаных намi энeprii i 
часу? Нам такi наурад цi пат
рэбны. 
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«Спектр» збiрае творцау. 
/НЖЫНЕР-ТВОРЦА. Ад гэтага словазлучэння 

дауно ужо адвыклi нават самi прадстаунiкi гэтай 
npaфecii, якiм часта даводзiцца замест творчасцi 
займацца перакладваннем паперак. Але час адра
джае прэстыж iнжынерньtх прафесiй. Сведчанне та
му - работа цэнтра навукова-тэхнiчнай творчасцi 
м.оладзi «Спектр». Мэта яго - дапамагчы думаючым 
спецыялiстам рэалiзаваць свой творчы патэнцыял. 

Сумеснае рашэнне Са
зецкага райвыканкома i 
райкома Лl<СМБ аб ства-

/ рэннi цэнтра было прыня
та год назад. Н.еабход
насць яго у многiм пра
дыктавала само жьщцё. 1 
справа не толькi у з нi

жэннi творчай актыунасцi 
iнжынерау. Адсутнасць са
прауднай дэмакратыi, кан
серватызм у метадах кiра

вання, дэфiцыт праудзi
вай iнфармацыi аб стане 
навукова-тэхнiчнага пра-

к А_Н_ЧАТКОВЫ _пун_кт_ ма-
еи камандз1роук1 -

дом адпачынку «Нарач». А 

калi больш дакладна - iнтэр
нацыянальны студэнцкi ла

гер «Дружба». 

грэсу у краiне у параунан
нi з сусветным узроунем 

- усё гэта прывяло да 

таго, што дзяржава, якая 

мае велiзарныя рэсурсы, 

навукова-тэхнiчны патэн

цыял, атрымлiвае аддачу 

ад навукова-тэхнiчнай 
творчасцi у дзесяць разоу 

меншую, чым развiтыя 

капiталiстычныя краi
ны. Для параунання: у _ 
СССР гэты паказчык скла
дае 38 млрд. руб. у год, а 

што зауважыу: i пра меню, 
у якiм дрэнна улiчваюцца аса

блiвасцi нацыянатiьнай кухнi, i 
пра пункты пракату лыж, якiя 
з-за адсутнасцi снегу можна 
было наогул лiквiдаваць, i, 
безумоуна, пра дружбу у 
«Дружбе». Перi.uай справiла
ся з заданнем рэдкалегiя 

у ЗША ___..: 400 млрд. руб. 
Чым жа мы займаемся? 
У асноуным выконваем 

пасрэднiцкую ролю: за
ключаем дагаворы з дзяр

жаунымi арганiзацыямi на 
выкананне розных навуко

ва-даследчых работ. Твор: 
чы калектыу цэнтра 

спецыялiсты, якiя вало

даюць неабходнай квалi
фiкацыяй i працуюць тут 
у вольны ад работы цi 
вучобы час. Яны з~цiкау
лены выканаць заказ як 

мага хутчэй i якасней: ад 
гэтага залежыць аплата ix 
працы. А цэнтр дапамагае 
iм вырашаць праблемы 
матэрыяльна-тэхн i чнага 
забеспячэння, арэнды аб
сталявання i машыннага 

часу. Заказчыкам зручна 

стаурацыяй. Магчыма, з пунк
ту гледжання педагогiкi у гэ

тым быу нейкi выхаваучы 
м~мант, толькi я старалася 
упэунщь камiсара у тым, 
што чалавек, пазбаулены па
чуцця гумару, няшчасны, i 
што работа гэта - дарэмная 
трата часу. Газета усё ж 

Пра «Дружбу•, 

тое, што у нас няма шмат

ступенчатых узгадненняу. 

За год цэнтр заключыу 
дагаворы з прадпрыем

ствамi i арганiзацыямi 
розных рэгiёнау рэспуб
л1к1 i краiны на 7 млн. 

рублёу, выканау i здау за
казчыку работ на суму ка-

. ля 3 млн. рублёу. Больш 
. 3,5 тысяч спецыялiстау 
працуюць над выкананнем 

заказау. Гэта дае не толь

кi дадатковы заробак. 
Перш за усё, кожны уно
сiць рэальны уклад у ра
шэнне тых цi iншых пра
блем у галiнах радыё
тэхн1к1, электронiкi, эка

логii, аховы здароуя, ма

шынабудавання i iнш . 
Аднак не толькi дага

ворнай работай займаец-

вацца пра культуру, пра тое, 

што iснуюць правiлы унутра
нага распарадку i ix патрэб
на выконваць. 1 усе мы, пе
дагогi, сваiм знешнiм выгля

дам, паводз i намi, учынкамi 

павiнны паказваць прыклад. 1 
абавязкова быць прынцыпо
вымi. 1 накш нам перастануць 
верыць, мы страцiм аутары
тэт, аднавiць якi амаль немаг
чыма. 

Бьщь выхавацелям - ня
лёгка. Хочаш цi не, а удзель
нiчаць у вiктарыне патрэбна. 
На экскурс:ii без педагога так
сама не абысцiся. А вечарам 
у танцавальнай зале дыска-

тэка, i 
дзень i 

хоць стамiуся за 

хочацца адпачыць, 

ты зноу разам са сваiмi вы
хаванцамi. Патрэбна газету 
намаляваць - абавязкова за 

Заходзiш у вестыбюль кор
пуса NO 3, дзе размешчаны 

лагер, i адразу звяртаеш ува
гу · на утульнасць i сапрауды 
дамашнюю абстаноуку (на
ват стол для гульнi у тэнiс 

не псуе гэтага уражання): 
трыльяж, часопiсны столiк , 

на якiм заусёды ляжаць све
жыя перыядычн ыя выданнi , 

зручны·я мякк iя крэслы . Т у т 

абавязкова ка го-небу дзь су
стрэнеш. Нехта люб.iць па
гуляць у тэнiс, хтосьцi бавiць 

час за шахматнай дошкай, а 

гэтым дваiм больш да спа
добы цiхая, задушэуная раз
мова. Тут жа, у вестыбюлi, 

звычайна праводзяцца спар

тыуныя спаборнiцтвы. 1 тады 
шум стаiць небывалы: ба

лельшчыкi часам надзвычай 

бурна выражаюць свае эмо
цыi . 

«насценку.t 

i ... дробязi 
, парадай да выкладчыкау 

Выкладчык кафедры ф1з1ч
нага выхавання i спорту Я. М. 
Залуцкi такому гоману не 
здзiуляецца . Больш таго, ён 
перакананы, што iнакш i быць 
не можа, бо станоучыя эмо
цыi толькi на карысць чала-

веку. ' 
- А яшчэ прыемна назi

раць, як рабять~' радуюцца 
поспеху сваiх сяброу, ву чац
ца разам перажываць няуда

чы, умеюць цанiць друж бу i 
падтрымку, а таксама не 

крыу дзяцца на крыты ку, . ра
зумеюць жарты. 

... Камiсар лагера Л. М. Вал
чок прапанавала кожнаму 

атраду выпусцiць насценную 

газету. У ёй неабходна было 
адлюстраваць уражаннi аб 
першых днях, праведзеных у 

доме адпачынку. Пiсалi, хто 

Я доуга здзiулялася, чаму 
яго так засмучау прыход зi

мы . А ён быу -перакананы : 
нягледзячы на стопрацэнт

нае наведванне лекцый 

студэнты (i семiнары гэта па
цвярджалi) засвойвалi у гэ
тую пару года толькi дзве 

трэцiх выкладзенага матэ
рыя л у . Гэта яго непакоiла. 
Я к чалавек сумленны, вык

i.ладчык пачынау сум н я вацца 

а уласным прафесiянал 'iз ме. 
Паку ль, пачуушы неяк . шапа
ценне пакетау у пачатку i па
назiраушы за вазнёй з пры
стасаваннем на партах фут

равых шапак побач з кан
спектамi, не паставiу пытанне 
так: 

- Чаму. студэнт павiнен 
па супяшчальнiцтву праца

ваць вартаунiком сваёй шап
кi? 
Сапрауды, чаму? 
Намякаць звычайна , усмеш-

Мiнскага электратэхнiкума 

сувязi. Сюжэты малюнкау -
рf!знастайныя. Прычым, выка
наны яны на нядрэнным ма

стацк iм узроунi. Вось адзiн 
з накiдау . Ноч. За вокнамi -
месяц i зоркi, а у пакоi ... 
гуляюць у настольны тэнiс. 

Подпiс растлумачвау усё . 

, Аказваецца, напярэдаднi спа
борнiцтвау па на·стольнаму 
тэн iсу навучэнец тэхнiкума 
Дэлага (Афганiстан) у тры га
дзiны ночы. пачау падрьiхтоу
ку да ix. 
Праз некаторы час газету 

(як i « насценкi» iншых атра
дау) вывесiлi 'на стэндзе . А 
яшчэ хв1л1н праз дваццаць 

Ларь~са Мiкалаеуна (здзiу

ляюся яе настойлiвасцi i цяр
пенню) ужо займалася рэ-

«нарадзiлася» другi раз, а я 

адзначыла для сябе: герой
ства, якое адчувалася у па

водзiнах навучэнца пасля та
го, як ён сарвау «насценку», 

нiбы рукой зняло. Ен зразу
·меу сваё паражэнне. 

Начальнiк лагера, дацэнт 
кафедры марксiсцка-ленiн
скай фiласофii прыродазнау
чых факультэтау БДУ lзя

слау- Мiхайлавiч Марозау лi

чыць, што у выхаваннi чала
века сапрауды не бывае дро

бязей. 1 гэта ён штораз пад
крэслiвау на ранiшнiх планёр

ках, дзе падводз1л~ вынiкi 
зробленага за мiнулы дзень, 
намячалi мерапрыемствы на 
сённяшнi. 

- У час адпачынку нашы 
падапечныя не павiнны забы-

прыйдуць. Захацелi рабяты у 
басейн, i нягледзячы на ад
легласць (больш за 4 кiламет
ры), ix вадзiлi туды некалькi 
разоу. Так што тут педагог, як 

кажуць, i шавец, i на дудзе 
iгрэц . 
Прауда, у доме адпачынку 

ёсць фiзрук , намеснiк дырэк-. 
тара па культурна-масавай 

рабоце (для арrанiзацыi та
кой работы ёсць клубы, бi
блiятэка з чытальнымi заламi, 
пакоi для цixix гульняу, 

летнiя эстрады, валейболь
ныя i гарадошныя пляцоукi, 
лодачныя станцыi, паркавыя 

лаукi i альтанкi), толькi у ix 
ролi у асноуным выступаюць 
выкладчыкi. Ды i студэнты з 
большай ахвотай iдуць на тыя 
мерапрыемствы, якiя пра-

водзяцца непасрэдна у лаге
ры. Запомнiлася, напры

клад, вiктарына «Што ты ве

даеш пра Беларусь?». Аказа
лася, не так ужо i мала: 

называюць гарады, рэкi, азё

ры, помнiкi архiтэктуры i 

ца цэнтр НТJМ «Спектр». 
Пад свой кантроль ён 
узяу i укараненне най
больш арыг_iнальных рас
працовак таленавiтых вы
нахо.днiкау i рацыяналi
затарау, iнфармаванне аб 
стане творчай думкi у той 
цi iншай галiне навукi i 
тэхн1ю, арганiзацыю вы

ставак i кiрмашоу ужо вы
кананых i рэкамендуемых 
да укаранення работ. 
Больш падр-абязную iн

фармацы19 аб формах i 
сферах дзейнасцi цэнт
ра «Спектр» вы атрымае

це, калi патэлефануеце у 
вытворчы аддзел (тэл. 
31-92-63) цi аддзел наву

кова-тэхнiчнай iнфарма
цыi (тэл. 31-97-61) з 8.30 
да 20.00 гадзiн. 

Г. ЗАХАРЧАНКА, 
загадчык аддзела 

навукова-тэхнiчнай 
iнфармацыi нттм _ 

«Спектр». 

культуры, у курсе лiтаратур

ных спрау. А тыя, хто не па
жадау удзельнiчаць у вiкта
рыне, таксама не сумавалi. 

Яны мелi магчымасць пагля
дзець фiльм, паслухаць лек

цыю, паехаць на экскурсiю, 

проста пагуляць па лесе, па

знаёмiцца са славутасцямi 
Нарачанскага краю, наведаць 
бiялагiчную станцыю БДУ iмя 
У. 1. Ленiна, турбазу «Возе
ра Нарач». 'Хто паспеу запi
сацца напярэдаднi, таму пра

пануюць паездку у сталiцу 
Лiтоускай ССР Вiльнюс, у 
Каунас, старажытную сталiцу 

Лiтвы Тракай, наведаць ме
марь1яльны комплекс \<Ха
тынь )) . 

У госцi да 1 адпачываючых 
часта прыязджаюць артысты, 

пiсьменнiкi, · мастакi ... 
Перад ад'ездам неяк зусiм 

выпадкова завязалася раз

мова з рабятамi (тут . ад
пачываюць навучэнцы тэхнi

кумау, БДУ, педагагiчнага, 
медыцынскага, полiтэхнiчна
га iнстытутау, наргаса, iн

стытута культуры i iншых вы
шэйшых навучальных устаноу 
Мiнска). Мне цiкава было да

ведацца, цi спадабалася iм 
у доме адпачынку. 

- Так, вельмi,- за ус1х 
адказау Рахула Вафадуст з 
Афганiстана.- Мы яшчэ раз 
пераканалiся у выключнай 

шчырасцi i добразычлiвасцi 
беларускага народа. Ведае
це, раней я увесь час думау, 

ч~му Беларусь называюць сi
нявокай. На ват прыг лядауся 

да вачэй людзей. Мауляу, 

напэуна, таму, што ва ycix 
яны сiнiя цi блакiтныя. А за
раз дакладна ведаю: сiнiя 
вочы - гэта шматлiкiя азё

ры. 1 самае цудоунае з ix 
возера Нарач. 

3. АЛSIШКЕВIЧ, 
н,аш кар. 

лiвай бабульцы на журфаку 
аб абавязках сачыць за парад
кам у гардэробе пасля яе 

жорстка кiнутага «Крадуць!,, 

было не да месца. Камендант 
корпуса Т. Я. Слемянёва маiм 
пытаннем таксама незадаво

лена: 

- Нiдзе у вышэйшых наву
чальных устано13ах у студэн

тау шапкi не прымаюць. 
Магчыма, таму мне груб.; 

адмовiлi i у гардэробе хi
мiчнага факультэт'а? Спасла
лiся, прауда, на адсутнас1-1ь 
неабходных прыстасаванняу. 
Шапкi падаюць, пэцкаюцца, 
пераблытваюцца . На маю до
лю засталося толькi зайздро

сцiць выкладчыкам хiмiчнага 
факультэта, на чые шапкi 
штыроу хапае. 

- 3 новага навучальнага 
года, калi з'явяцца нумаркi 
для шапак, нiякiх перашкод 

i для студэнтау не будзе,-

'(,.; ' ' ' ' ,. - .'.: 
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Боль i пакута у кароткiх 
гiранiзлiвых, як маланкi, тэ
летайпных паведамленнях: 

«19.12.1988 г. у 11 гадзiн у 

в. Чорная Вiрня Жлобiнскага 
раёна узнiк пажар ад дзiця
чага свавольства з агнём. У 
полымi загiнулi дзецi Калбан
цавых: чатырохгадовая Але
ся, двухгадовы Коля i вась

мiмесячная Волечка . Бацькi 
знаходзiлiся на рабоце ... » 
«19.12.88 г. у 13 гадзiн у 
в. Арэхаука Клiчаускага раёна 
у полымi загiнулi малыя уну

кi М. С. Арловай: Павел, То

ня, Юля. Дзецi знаходзiлiся 
у доме без нагляду, хоць у 
вёсцы ёсць два дзiцячыя са

дзiкi». «21.12.88 г . у 15 га
дзiн у в. Нямкова Горацкага 

раёна у вынiку загарання ды-

БЕРАЖЫЦЕ 

ДЗJIЦЕЙI 
вана ад свавольства з запал

камi пакiнутых без дагляду 
малых загiнуу двухгадовы 

Дзянiс Брызгiновiч». 

У бягучым годзе у рэспуб
лiцы на пажарах загiнула 70 
дашкольнiкау. Галоуная пры

чына трагедый - дзецi зна

ходзiлiся адны, без старэй
шых . 

Мiнiстэрства унутраных 

спрау рэспублiкi вельмi зане
пакоена такiм становiшчам i 
звяртаецца да бацькоу, ба
буль, дзядуль: «Не пакiдай
це дзяцей адных, без 

O 
на

г ляду нават на некалькi хвi
лiн. Не пускайце ix да печак, 
якiя гараць, электрапрылад, 
хавайце запалкi ад дзяцей, 

а таксама з ранняга дзяцiн
ства вучыце ix правiлам па

жарнай бяспекi». 
А да. работнiкау пажарнай 

аховы, участковых iнспекта

рау м1лщыi, супрацоунiкау 
IДН, добраахвотных памоч

нiкау пажарнага таварыства 

адзiнае патрабаванне: арга
нiзаваць шырокую тлума

чальную работу сярод на
сельнiцтва па папярэджанню 
пажарау . Неабходна дадатко
ва праводзiць супрацьпажар
ныя iнструктажы мнагадзет

ных сем ' яу, а таксама узяць 
на улiк усе сем ' i, дзе бацькi 
працу юць, а дзяцей няма з 

кiм пакiнуць, i праз адпавед
ных кiраунiкоу дабiвацца ар
ганiзацыi нагляду за iмi. 

Захаваць жыццё дзяцей 
наш святы абавязак. 

нiхто у гэтай справе не павi

нен быць у баку. 

В. БЫКАУ, 
намеснiк Мiнiстра 

унутраных спрау 
Беларускай ССР. 

паспешлiва супакоiла камен

дант хiмiчнага корпуса Т. М. 

Аброхава. 
Толькi на геафаку (выклю

чаючы галоуны корпус, куды 

не дайшлi чуткi аб процi
законнасцi у шапачнай спра

ве) гардэробшчыца цiхень
ка, каб нiхто не чуу, згадзi
лася узяць шапку на асабiстае 
захаванне. 

Чаму б не арганiзаваць 
«асабiстае захаванне» для 
ycix? Тым больш, што зага
дау цi распараджэнняу вы
шэйшых iнстанцый у гардэ
роб не прыходзiла. Калi, 
зразумела, не улiчваць «афi

цыйную» версiю каменданта 
вучэбнага корпуса фiлалагiч
нага факультэта Я. П. Дрыга 

аб забароне мiлiцыi i не
сумленнае iмкненне гардэ

робшчьщ адмовiцца ад адказ
насцi. 

С. АКТОРЫС, 
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Ун1верс1тэцк i\ гарадок Кал

гары сёння уяуляе вялiкi 

кантраст з тым, як ён 

пачынауся у 1960 годзе: два 
будынк i сярод прэрый тады 
i трьщцаць вучэбных i наву
кова-даследчы х карпусо у, 

што размясцiлiся у жывапi

снай мясцовасцi, зараз. 

Студэнты унiверсiтэта Калгары н:ядауна сутыкнулiся з дзвюма важ
нымi праблемамi. Студэнцкi савет звярнууся да студэнтау з наrоды паве
лiчэння платы за навучанне у будучым rодзе i па пытанню прапорцый па
мiж колькасцю ас пiрантау, з аднаrо боку, i студэнтау - з дpyrora. 

- Галасаванне прайшло у форме плебiсцыта, што дае маrчымасць даве-

.а 
дацца ду.мку студэнтау, зле не навязвае нейкае рашэнне студэн
там цi студэнцкаму савету. Большасць студэнтау лiчаць, што плата па
вiнна заставацца на ранейшым узроунi, але мноriя перакананы, што не
абходна яе павысiць у сувязi з iнфляцыяй. Невялiкая колькасць сту-

)<. '- дэнтау выступа,е за знiжэнне платы. -
Калгары - пяты па велiчы

нi горад Канады, колькасць 
жыхароу якога дасягнула 620 
тысяч. Унiверсiтэт - яго вя
дучая адукацыйная i навуко
ва-даследчая установа. Але 

створаны ён быу як аддзялен
не унiверсiтэта Альберт.ы, якi 

У тым жа ' 1960 годзе на фа
культэце Мастацтвау i Навук 
была прапанавана першая пра
rрама на атрыманне ступенi. 

Унiверсiтэт працяrвау расцi, 
паступова уводзячы поуныя 
праrрамы па фiзiчнай культуры i 
iнжынернай справе, пакуль не 
стау цалкам аутаномным ад унi
версiтэта Альберты у 1966 rо
дзе. 

За дваццаць два гады, што 
прайшлi з таго часу, вырас 
унiверсiтэт Калгары. 1 рэпута
цыя яго зауважна пасталела, 
склаушы канкурэнцыю больш ' 
старым унiверсiтэтам Канады 
(хоць i яны адносна малады я 

нак выкладаюцца яны у менш 
iнтэнсiуным тэмпе. Каледж Мэд
сiн Хэт, размешчаны за 300 кi

ламетрау на пауднёвы усход ад 
Калrары, пабл iзу rранiцы з 
ЗША, таксама прапануе падоб
ную праrраму. 1, нарэшце, ва 
унiверсiтэце Атабаска ёсць ад
паведныя курсы, якiя прызна
юцца унiверсiтэтам Калrары. 

Мноriя студэнты унiверсiтэта, 
Калrары прыязджаюць з iншых 
rарадоу, правiнцый Канады i на
ват з iншых краiн, таму унiвер 
сiтэт прапануе iм танныя iнтэр
наты у сваiм rарадку. 1150 адзi
нокiх студэнтау моrуць размяс
цiцца у сямi будынках. Жыллё
выя умовы розныя - ад адзi
ночных нумароу, якiя паме
рам крыху большыя за звычай 
ныя шафы для адзежы, да 
чатырохпакаёвых кватэр. Жана
тыя студэнты жывуць у 250 двух-

'',i, Пазiцыя студэнтау па пытанню павелiчэння колькасцi аспiрант11 v 
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1верс1тзта павярховых домiках. · 
Паколькi ва унiверсiтэце 

Калгары няма курсау па жур
налiстьщы, гэты прабел па
пауняе газета «Гонтлет»_. Яна 

выдаецца студэнтамi i для 

студэнтау i з'яуляецца тыпо
ва й канадскай студэнцкай 
газет ай. 

Калrары 
знаходзiуся 300 кiламетрау 
на поунач ад Калгары, у Эд

мантане - сталiцы правiнцыi 

Альберта. 

У 1945 rодзе в.а унiверсiтэце 
Калrары вык:Ладалiся толькi 
курсы пачатковаrа года на

вучання, а сам унiверсiтэт раз 

мяшчауе11 на тэрыторыi 11ерааб
сталяванай гарадской Шt\o.rrы. 
Да 1946 года ён быу 11 ера11ед3е
ны туды, дзе зараз размяшча

ецца Тэхналаriчны iнстытут 
Пауднёвай Альберты (школа 
вышэйшай прафесiйнаи адука
цыi). Унiверсiтэт Калrары пра
паноувау сваiм навучэнцам ужо 
два першыя курсы з чатырох 

rадовай адукацыйнай праrрамы 
унiверсiтэта Альберты. 1 
У 1951 годзе былi уведзены 

курсы па мастацтву i навуках, 
а у 1956 - па фiзiчнай куль
туры. У 1957 годзе да ix далу
чылiся разлiчаныя на год курсы 
па iнжынернай справе i камер 

цыi , якiя сталi лепшымi адука
цыйнымi праграмамi такоrа ты 
пу у Канадзе. 

- па еурапейскiх стандар

тах). Студэнтам ужо не даво- да жалю Студэнцкаrа саю
дзiцца накiроувацца ва Ус- за, у · выпадку неабходнасц i 
ходнюю Канаду, каб атры- « Гоt1тлет» можа вьiступаць i як 
маць адукацыю па той спецы- палiтычная арrанiзацыя. Студэ
яльнасцi, якая ix цiкавiць: нцкi саюз, якi выбiраецца i утры
унiверсiтэт Калгары прапануе млiваецца самiмi студэнтамi, 
ку . адказвае за мерапрыемствы ва 
рсы для атрымання ступен, . унiверсiтэцкiм гарадку _ пiк-

у галiне сацыяльны~ i пры- нiкi, сходы, канцэрты, а так
кладных навук, гуманiтарных сама -аказвае уздзея нне на кi
дысцыплiн, мастацтва, фiзiч- раунiкоу рознаrа узроуню у 
най культуры, iнжынернай тых пытаннях, якiя закранаюць 
справы, педагогiкi, ландшаф- студэн11кае жыццё. 

тнай архiтэктуры, юрыспру- ~ 1 

дэнцыi, кiравання, медыцы

ны, бальн iчнай справы i са
цыяльнага забеспячэння. 

Тыя студэнты, чые адзнакi 
пасля заканчэння сярэдня~ шко-

лы (~а апошнiя.~~ды ~?авяз-
· коваи школьнаи ~дук~ы1) не

дастаткова высок,я,. мог~ь~ка
рыстацца паслугам1 дапа о 

ных курсау у трох каледжах п -
вiнцыi Альберта. Каледж Мон 

\ 

У 1960 rодзе унiверсiтэт, на
рэш це, быу пераведзены на па
стаяннае месца жыхарства. У 
той час гэта тэрыторыя раз
мяшчалася на пауночна-заход
няй ускраiне Калгары: рэдкая 
трава, а навокал пшан iч- ..1., _____________ ,.;;~~..;;.-...,~~-с 

ныя палi. Праз дваццаць восем 
гадоу тэрыторыю унiверсiтэта 
ушчыльную акружылi гарадскiя 
раёны, дзе жывуць у асноуным 
людзi сярэдняrа дастатку. 

1 

Раял у Калгары прапануе наву- - -="°"'~=-...__ 
чанне, якое адпавядае першым 

двум курсам большасцi пра
грам ун i версiтэта Калrары, ад-

... / ,4.J ~ к амен~_ар ый рэзул ьтатам плебiсц!:,т.а: «Зараз 

J""""""' · · мы. я кую мы прадставi•1 пер ад Прауленнем ( 
! l~ ~ у н ас есць падставы для выпрацоук1 платфор-

~ - \ . ' ун i верс i:эrа l(алгары i Мiнiст_рам вышэйшай 
адукацы1 ». 

А Накоt1 ·~- 11 авелiчэння колькасцi аспiрантау ён 
.... адзначыу, што «рэзультаты апытання пацвярд

--. 

жаюць iмкненне .студэнцкага савета падтрым

л iв аць ~ровень адукацыi на належнай вышынi 
''-- i _!JlьtBO~ права студэнтау свое ч асова 

.---а'трымаць°\\fукацыю». 

Дэвiд ГЕйЗАРД. 

ШАНС н ВЬIЖЬIВАННЕ 
в~·1арынк i. Bыnijiкi. Работа. Клоп 

ты аб эканомii. Здабыванне rpo 
адзнак. Ней11,1аверныя траты. 

студэнцк i х навуковыХ rуртк"1l:о.3а·•

датак да Усяrо - занятк i ... 
· словам i можна ап iсаць студ нцкае 

жыццё. Вывучыце ix, жывiце У адпа
вед 11асцi з iмi, любiце i клянiцеся iмi 
i .•. праклiнайце ix. Калi в ы будзеце 
трымацца маiх парад, то, маrчыма, 

выжывеце. 

Жыццё студзнта унiверсiтэта ча

сам дастаткова прыемнае, цiкавае j ча
ста прымушае хвалявацца ; а, зда ра

~:1111 .1. 11ро\· 1а 11t·n .1a . kнуе столькi :1л 

нягn i1ючых момантау, што не 11.з i ва 
нa itCJ) 1 а забыць пра вуч обу. Мож1~..1 
Усту 11 iць ва унiверс iтэцкi кJ1уб 11.i 
прымаць удзел у такiх мерапрыеr,1 ст

вах, як студэнцк i савет i студэнцкая 
газета. 

Калi вы будзеце займацца хоць 
чым -небудзь, страцiце шмат часу, але 

здабудзещ.· 11 ямала карыснага для 

будучай кар ' сры. . 
Залiк i , навучанне студэнтаУ ма

лодшых ку рсаУ, карысныя кантакты i 
цiкаоыя вечарынкi - rэта толькi не-
1н1 J1iкi псралiк таrо, што мо-
1) 11 1. 1 1рапанаваць студэнцкiя клубы. 

А ,е. на жаль, унiверсiтэт - гэта 
1н: 1 t> J1 ькi вяселле i забавы . У nа
раущ1ннi са школай, веды тут зд.rб 1,.1-
ваюцца цяжкай працай . Вучоба ста

ttовiцца цапкам вашым жыццём. Яна 

мажа давесцi вас да шаленства, калi 

вы будэеце аддаnаць ёй увесь свой 
час днём, н е кажучы Ужо пра бяссон
ныя ночы. Менавiта таму, каб заха
ваць здароjiе i бадзёрасць духу, сту
дэнты, ва Усялякiм выпадку, адзiн 
дэень у тыдзень прысвячаюць кан

цзртам, ходзяць у бар i К,iбарз (кан
цзрты, на якiх моцныя напiтк i прада

юцца на тэрыторыi студэнцкаrа rа

l)адка), наведваюць усе месцы забаji, 
якiя тольк i моrуць прыдумаць. Але 
Усе ведаюць , што нястрыманыя заба
вы не праходзяць бясследна, асаблiва 
У час cecii. 

ерсiтзцкае жыццё - гзта не 
ькi вучоба i розныя гурткi i сек

цыi, гэта магчымасць адчуць сябе 11 е
эалежным. Мноriя студэнты адчу ва
юць rзта Уnершыню. Бол Ьшасць з 
ix жывуць вельмi - эканомна i паста
янна лiчаць rрошы , якiя засталiся . 
Гэта вельмi цяжкая i часта проста 
немаrчымая задача, калi Улiчыць вы
сокi кошт навучання i кнiг, не кажу
чы УЖ.о аб тым, як часта н ам не х.r
пае сдробязей» i не толькi ix. 
Прадукты i адзенне - гэта рэt1ы, 

у якiх студэнт пастаянн а адЧувае 
п атрэбу. l(aлi dам пашанцавала i 
вашы бацькi жывуць не далёка ад 
студэнцкаrа rарадка, вы можаце пры-

еха ць дамоУ i наесцiся н а тыдзень 
смачнай ежы (што, безумоУна, нель
гн нараунаць з макаронамi i сырам 
на вячэру кожны дзень) . 

Унiверсiтэты за:Усёды былi месца
мi збору моднай мо.iJадзi, таму за:Усё
ды хочацца быць модна апрануты мi. 
Гэта прыводзiць да дадатковых паез 
да к да бацькоУ i замацавання вопы
ту выпрошвання rрошай н а звы ш
модныя рзчы . 

Карацей, унiверсiтэцкае жы11.цё -
1·эта пастаянныя спешкi, эмоцыi, хва

;1я ван нi, · але rэта цудоjiнае жыц1tё 
(мне здаецца, што iменна з -за гэта
га студэнты нiяк не могуць i нс_ хо -

чуць развiтвацца з унiверсitэтам r ну 
чац1н1 па дзевяць-дзесяць r.iдu y ). 

ТЭМI ХJРШ, 
у 11iверс iтэт калгары, 

для с Беларускага 

унiверсiтэта ». 

«JIIЧY, СПАДЗЯЮСЯ, 3РА61ЦЕ ТАК ... » 
вы не задаволены адказам, то, як нам па

ведамiлi, можаце эвяртацца у дэканат i нжы
нернага факультэта са сваiм i прапановамi па 
барацьбе з курэннем i iншымi пытаннямi. 

Пытанне: Лiчу, што цэны у студэнцкiм ка
фэ для студэнтау вельмi высокiя. Яны такiя, 
як , i у цэнтральных рэстаранах. Але там жа 
вольныя прадпрымальнiкi. Каму iдуць даходы 
тут? ,_..-.. . ... РЫНЮ 

ЗАПIСКУ 
ОЖНЫ СТУ

ТА КАЛГАРЫ . 1 
РАНТУЕЦЦА АД

-:- ПРАЗ УНIВЕРСI
АЗЕТУ. МЫ ЗНАЕМIМ 

НЕКАТОРЫМI 3 IX. 

Пытанне: Вельмi спадзяюся, што я убачыла 
толькi дрэнны сон. Хто малявау Нью Мак 
Хол такiмi дрэннымi фарбамi? Дзе ix 
узялi? Думаю, гэта грунтоука. Патрэбна ска
заць, што выгляд у яго давол i жаласлiвы. 

Адказ : Выбар каляровай гамы для но
вага студэн цкага цэнтра Мак Хоп матывава
ны тым, што у цэнтры, выкарыс'rоуваючы 
сучасныя метады афармлення, старалiся 
стварыць зусiм не вучэбную атмасферу. Так 
што гэта не грунтоука, а канчатковы вары

янт. 

Пытанне: Зараз часта можна пачуць не
задаволенасць тым, што унiверсiтэту скара
чаюць фонды. Шма-т скаргау паtтупае так-. 

сама наконт новай стаянкi для машын. Хаце-

БEd4PVCKI 
!1U1BEPCIT3T 

лася б · ведаць, чаму у начны час (да 
11.30 гадзiн) стаянку абслугоуваюць два слу
жачыя? Усе занепакоены, што выдзяляецца 
менш сродкау, i тым не менш унiверсiтэт 
наймае двух служачых, у той час, калi хапiла 
б аднаго. Глупства. Я лiчу, што у начны час 
стаянку павi нен абслугоуваць толькi адзiн 
чалавек, таму што ёю мала хто карыстаецца. 
Таксама лiчу, што тры служачыя днём - за
лiшне. 

Адказ : Мы перадалi вашу ·прапанову ад
мiнiстрацы i стаянак аутамашын. Нам адказа-

Ц.ана 2 каП. 

· мi11 \·ка я палiграф iчная фабр1 .11, , 1 
С11 Чырвона \ • .;.;р ка » МВП ,\ 

il'HI Я . Коласа. 

16 ;1ютага 

Заk . 1611. 
Т. 2000 экз. 

лi , што вечарам патрэбны два служачыя, 
таму што на тэрыторыi студэнцкага гарадка 

часта. праходзяц,ь розныя мерапрыемствы, 

тэатральныя або спартыуныя. Што датычьщь 
дзённага часу, то тры чалавекi проста неаб
ходны, таму што ,у гадэiны «пiк» два чала
векi з работай не справяцца. 

Пытанне: Чаму палова дзвярэй у Мак Холе 
закрытыя? Я спрабавау неяк прайсцi праз пау
ночны i усходнi уваходы, але мне гэт'а не 
удалося. Быу адкрыты толькi пауднёвы ува
ход. Чаму б не адчынiць усе дзверы? 

Адказ: Дазорцы будынка павiнны адчы-
няць дзверы з ранiцы . Дзiуна, што яны былi 
зачынены. Калi такая сiтуацыя пауторьщца, 
тэлефануйце упрауляючаму будынкам. 

Пытанне: Зрабiце так, каб у пакоi адпа
чынку iнжынернага факультэта не курылi. 
Дарэчы, курэнне там забаронена, але нiхто 
гэта патрабаванне не выконвае. Там немаг
чыма нi адпачываць, нi працаваць: дым iдзе 
клубамi. 

Адказ: На жаль, мы не можам забаранiць 
людзям курьщь, нават калi гэта месца, дзе 
курэнне не дазвЬлена. Як толькi вывешваец

ца шыльдачка «Курэнне забаронена», яе за
раз жа зрываюць . Студэнты самi павiнны 
кантраляваць тое, як праводзiцца барацьба 
з курэннем. Магчыма, вам лепш знайсцi iн
шае месца для адпачынку i работы? Калi 
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Адказ: Даходы вяртаюцца ва унiве_Р
сiтэцкi бюджэт. Мы л1чым, што цэны пав,н
ны бьщь з~iжаны . А рознiца павiнна ува
ходзiць у плату за навучанне. Мы вынеслi 
адпаведныя прапановы на разгледжанне ад

мiнiстрацыi студэнцкiх кафэ i зараз чакаем 
адказу. А пакуль вам давядзецца мiрьщца 
з цэнамi цi прыносiць ежу з сабой. 

Пытанне: У мiнулым годзе правялi рэ
ферэндум з тым, каб забаранiць курэнне у 
цэнтры Мак Хола . Я размауляу з многiмi 
студэнтамi, якiя кураць, i яны сказалi, што 
калi б ведалi, што усё адбудзецца так хутка, 
то галасавалi б супраць забароны. Думаю, па
трэбна правесцi яшчэ адзiн рэферэндум. 

Адказ: Вы жартуеце? Гэта ж тое самае; 
калi б вы сказалi: «Я прагаласавау бы за 
свайго сябра, калi б ведау, што ён прайграе 1>. 
Чаму вы i вашы сябры, калi вы курьще, 
не прагаласавалi супраць забароны у мiнулы 
годзе? Ра'шэнне было прынята дэмакратыr-: 
ным шляхам i навага рэферэндума нiхт' 

праводзiць не плануе. --"' 
Пытанне: Хацелася б ведаць, цi носiць ваш ' 

прэзiдэнт бацiнкi на платформе? 
Адказ: Не, але калi вы яму купiце пару, 

ён, магчыма, падумае. 

· Для «Бt"1 ;1рускаrа у 11i нерсiтэта» рых-
тавалi: Дарадчы савеr па ка•пак'Гах, а 
таксама нго вiцэ-f!рэзit~эн I К:ЕВ1 Н ТУРМ. 
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В. а. рэдантара 

М. Г. 3ЛГОРСКА51. 
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