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КАМIТЭТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОН,\ГА СЦЯГА 

Д3ЯРЖАУНАГА YHIBEPCITЭTA IМЯ У. \1. ЛЕНIНА 

у н<1родныя дэпутаты СССР 
<1д ВЛКСМ сакратаром ка 

мiтэ1а камсамола МДУ iмя 
· М . В. Jlам,11,uц11н1 Максiмам 
Сотнiкавым, старшынёй Мiн
скага гарадскога клуба «Па
мяць» Паулам Шыцько, ды
рэктарам дзiцячаrа дома Ша
лiмам Абуталinавым адбу
дзецца сёння а 15-й гадзiне 

у аудыторыi No 433 галоу
наrа корпуса. 

. ВЫШЭйШАЯ ШКОЛА: ПОГЛЯД У БУДУЧЫНЮ . . .· --... ·.: .. _.,:~ глыбока ведаючь,м толькi 
свой прадмет? Розныя мер

каваннi прагучал i наконт гэ

тага . у • 
ЯКIМ 

Абмеркаваннем такога 
вось нечаканага для гэтай 

падзеi пытання закончыуся 

навукова-практычны семiнар , 

прысвечаны праблемам пад
рыхтоукi педагогау, якi ад

быуся 15 лютага на фiзiч
ным факультэце. 

Але гэта можа здацца не
дарэчнасцю толькi , пры па

вяр хоуным поглядзе, бо 
вельмi шырокае кола пытан

н яу давялося закрануць 
удзельнiкам семiнара , каб 

паспрабаваць вырашыць : 
якiм павiнен быць сучасны 

н а J1i·1 ара·, у ру сэ каном i ць ваш 
ч ас i з ' я нi цца га рантыяй на
бы ц11я nатрэбна га выдання , 
таму не уnусцiце.. .такую маг-

,- чымасць. Прыём n аnярэднiх 

заказау на лiтаратуру па 
анатаваных тэматычных пла

нах выпуску выдавецтвау на 
1990 год nраводзiць кнiжны 
кiёск, што размешчаны у га
лоуным корпусе унiверсiтэта. 
Заказы 1щ . грамадска-nалi
тычную , навукова-тэхнiчную , 

вучэбна-метадычную лiтара
туру, лiтаратуру па фiзкул ь
туры i спорту nрымаюць усе 
кн iжныя магазiны. На выдан
нi для сnецыялiстау (па nер
шай частцы выдавецкiх nла
нау выпуску лiтаратуры) за- . 
казы nрымаюцца без абмежа
ванняу . 
У кiёск nacтyniлi тэматыч

ныя пл а ны выдавецтвау « Вы
шэйша я ш кол а » , « Палiтвы
дат», « Эканомiка» i iнш. 

3 . АЛ511(СА НДРАВА. 

«СП РАВЯДЛIВАСЦЬ» 
- гэта эфе.ктыунае i якаснае 
абслугоуванне клiентау высо
каквалiфiкаванымi права
знауцамi, дактарам i i канды-
датамi навук; 

- гэта ахова правоу i закон
ных iнтарэсау грамадзян, 

'riрадпрыемствау, устаноу, ка
аператыуных i грамадскiх 

арганiзацый. 

Даверцеся «Справядлiвас
цi»: 

- у абароне вашых iнта
рэсау у судзе, арбiтражы, 

дзяржауных i грамадск1х 

арганiзацыях у спрэчках I па 
шлюбна-сямейных, працоу
ных, адмiнiстрацыйных, жыл

лёвых i iншых справах; 
- у ажыццяуленнi абане

·~ ментнага абслугоування; 
1 - у афармленнi розных 

дакументау прававога харак

тару, скаргау, заяj i г. д . ; 
- у прапагандзе савецкага 

заканадауства i у iншых пы
таннях . 

Адрас кааператыву: вул. 
Маскоуская, 17, юрыдычны 
факультэт, пакой 71 О . Тэле

фоны для даведак: 25-30-32 
i 25-36-19. lмi вы можаце 
карыстацца штодн,~ з 14 да 
20, а у суботу - з 12 да 
18 гадз iн. 

С. БАЛАШЭНl(А. 

раздзепе -вывуч~ць ппазму? Напрыклад, Л i дзiя Мiха й

лауна Кухарчук , дацэнт ка
федры nc ixaлo гii, лiчыць 

сваю дысцыплiну не менш 

неабходнай для будучы х на

с таунiкау ф i з iкi, чым непа
срэдна ф i з iчныя прадметы . 

Яна незадаволена колькасцю 

гадз i н , якiя адведзены у ix 
в у чэбнай праграме ncixaлo rii . 

настаун1к ф i зiкi i што трэба 
рабi ць педагагiчнаму аддзя
ленню фiзiчнага факультэта , 

каб рыхтаваць менавiта тако
га. 

Гаворку вялi выкладчыкi 

факультэта i студэнты, на
стаунiкi ф_iзiкi мiнскiх школ 

i прадстаунiкi кафедры псi
халогii i кафедры педагог i кi 
у.нiверсiтэта. 

Пачалi з праблем самога 
педагагiчнага аддзялення . 
Эдуард Мiхайлавiч Шпiлеу
скi, дацэнт кафедры фiз i кi · 
цвёрдага цела, з болем ад-

значыу, што конкурс на педа

гагiчнае аддзяленне з ця гам 
часу знiжаецца, узровень аб i 
турыентау таксама не павы
шаецца, ды i наогул ' гэта ад
дзяленне лiчыцца слабе й
шым за вытворчае. Каб вы

прав iць такое станов iшча, на 

думку Эдуарда Мiхайлавi
ча, трэба пачынаць з прыёму 
ва унiверсiтэт - больш патра
бавальна ставiцца да кожнага 
абiтурыента, звяртаць у вагу, 
цi мае ён педагагi чнае пры
званне. А у рабоце са студэн
тамi вельмi важна абапiрацца 

газетных матэрыялау з вус

нау студэнтау геафака ц i мех

мата.- Але лепш адзiн раз пра

чытаць , чым сто разоу паслу
хаць, i у душы яшчэ цепл iцца 

надзея: «А можа хутка i да 
фiлфака дойдзе · унiверс iтэц
кая прэса?» Цi ж гэта так скла
дана? 

Алена ТУРЦЭ ВIЧ, 
студэнтка ·фiлала гiчна'га 

факультэта . 

.<<Коль~i лет, 
• 

КОЛЬКI зiм!» 
Хацелася б ускрыкнуць , 

атрымаушы хоць апошнi ну

мар газеты «Беларускi унi
в ерсiтэт» . Але газета упарта 

н е i дзе да ф iлфакаускага чы

та ча, таму , кiруючыся муд

рай старадауняй прымаукай, 

вырашыла звярнуцца у газе

ту. Чакаць, здаецца, болей 
няма сэнсу, бо з пачатку 

1 
гэтага год·а газеты на наш 

факультэт яшчэ не даставiлi. 

Зрэшты , дастаткова было б 
у крайн iм выпадку i аднаго 
нумара . Змясцiць яго на спе
цыяльным стэндзе, каб кож
ны жадаючы мог пачытаць у 

~ас перапынку або пасля за
няткау. Аднак пакуль да гэ

тага не дайшл i рукi у нашага 

кам iтэта камсамола. В ось 

i даводзiцца сядзець на га

лодным газетным пайку , слу

хаць пераказы некаторых 

АД РЭДАl(ЦЫI : Пытанне, 
узнятае Аленай . балючае не 
толькi для чыта•юv. але i для 
нас, журн алiста{ 3-за ха
латнасцi . а бы я кав асцi, гуль
тайства <1д к азных ..1 а расnау
сюджан не газеты на сваiм 
факультэце ~11,1 мiж вол i стра
чваем магчымасць «бы ць nа
чутымi ». Атрымлiваецца, што 
у некаторых выnадках nраца 
супрацоун iкау газеты мар
ная. На жаль, фiлфак не 

адзiн nакутуе ад газетнага 
голаду. Вялiкi стос газет ча
кае чытачоу з факультэта 
радыёф iзiкi i электро н i кi, хi
м iчнага, геаrрафiчн аrа i i нш . 
Вiд<1ць, камiтэты камсамола 
, пых факультэтау у npoцi

l!ary Алене усё-такi чакаюttь, 
кал i · гара nрыйдзе да Мага

мета, н'евядома толькi, колькi 
лет пройдзе, кол ькi з iм . 

Прывiтанне з Грэцыi 
Я ДАСЫЛАЮ яго усiм, 

кагс;, ведала i з кiм не паспела 
пазнаёмiцца. Хачу расказаць, 

як склауся мой лёс пасля та

го , як я пакiнула Савецкi 

Саюз . 

Зараз працягваю праца-

ваць сакратаром грэка-савец

кага Таварыства дружбы у го
радзе Пiрэй. Акрамя гэтага, 

выкл-.здаю рускую мову у 
Таварыстве Афiн студэнтам 

першага курса. Сама такса

ма вучуся (яшчэ не забылася 
на старую звычку) - спасцi

гаю iспанскую мову у iнсты

туце Тэрвандэс. Усе нашы вы

кладчыкi з /cnaнii , i я хутка 

пачала, як кажуць, падаваць 

надзеi. Зараз нават магу кры

ху размауляць па-iсnанску . 

Напэуна, патрэбна было б за
няцца гэтым раней, . толькi 

часу усё не ставала. 

Не чураюся i грамадскай 
работы. Мару арган iзаваць 
пры нашым Таварыстве гур

ток па развучванню рускiх 

танцау. Добра, што ёсць 

магчымасць ix час ад часу 

бачьщь. Як? Па тэлевiзары, 
дзе часта транслiруецца пер
шая nраграма тэлебачання 
Савецкага Саюза (а таксама 

Англii, / талii, ЗША, ФРГ, 
Францыi) . А ведаеце, чым я 
займаюся зараз? З захаплен

нем чытаю кнiгу Ч . А йтмата

ва «Плаха» . Прауда, леnш 

было б пазнаёмiцца з гэтым 
выдатным творам на мове 

арыгiнала. Я · i сына вучу 

рускай мове, i яму падабаец
ца, калi размауляю з iм па

руску. Няхай ведае мову мiру 

i дружбы. 
ФАЦIНI ((рэцыя) . 

Чытайце рэпартаж, пад
рыхтаваны нашымi карэсnан

дэнтамi. 

перш за усе на ix асабiст ы я 
якасцi . Для гэтага неабходн а 

выкарыстоуваць дасягне н нi 
навук пра чалавека - у пер

шую чаргу nc i xaлo г i i . Н е 
абысц iс я · i без новы х тэх 

н iч ны х сродкау навучанн я. 

Дэкан фiзiчнага факул ьтэ

та А натоль Пятровi ч Кл iш

чанка у сваiм выступленнi 
узн яу пытанне, якое аспрэч

валася на працягу ус яго семi
нара: кiм . павiнен быць на
стаунiк - энцыклапедыстам, 

чалавекам шырокiх ведау 
або вузкiм спецыял iстам, 

Але ж ёсць прэтэнзii i да 
самой кафедры ncixaлo гii, 
аб ix гаварылася на семiн ары: 
пакуль яна выкарыстоувае 
далёка не усе магчымасцi 

для паляпшэння псiхалагiчнай 

падрыхтоукi будучых настау
нiкау. Дарэчы, як i яшчэ адна 

У нас1у 11ным нумары-су
стрэчы ..1 кандыда ·1амi ад Мiн

ска-М<1скоускай тэрын1ры
яльнай выбарчай aкpyri 

No 564 У. Р . Галко i А. Л . 
fiовiкавым i кандыдата '1i ад 
Мiнска- Фрунзенскай на 11ыя
нальна-тэрытарыяльна й вы

барчай aкpyr i № 67 Р . М. 
Падбярэцкiм i 3. П . Шэучык . 

l(А МIТЭТ l(АМСАМОЛА 
(Заканчэнне на 3-й стар. ). 

• Моваю статыстык1 
17 лютага на фiлалагiчным факультэце 

ун iверсiтэта адбылася сустрэча з загадчыкам 
а р га'нiзацыйна-iнсnектарскага аддзела МУС 
Б ССР Ю. М. Пасельнiкавым i супрацоунiкам 
У УС Мiнгарвыканкома палкоунiкам мiл iцыi 
С. 1. Адамовiчам. 
Ю. М. Пасельнiкау паведамiу студэнтам 

i выкл_адчыкам аб колькасцi злачынствау у 
Мiнску i Беларусi. За 1988 год у рэспуб
л iцы здзейснена 48 775 злачынствау, гэта на 
nалову nрацэнта больш, чым у 1987 годзе, 
з ix - 1500 цяжкiх. 

1,5 мiльёна чалавек у 1988 годзе nрыцяг
нуты да крымiнальнай адказнасцi. l(aлi браць 

узровень зл~чыннасц i па БССР, то ён на па
лову нiжэй, чым у РСФСР, на адну трэць -
чым па краiне у цэлым, у 10 разоу менш , 
чым у ЗША (у разлiку на 100 тысяч насель
нiцтва) . 

Але па лiнii крымiнальнаrа вышуку коль
касць злачынствау nавялiчылася на 16 nр-а
цэнтау, цяжкiх - · на 18 nрацэнтау. 
У 1988 годзе адзначауся рост забойствау 

у nараунаннi з 1987 годам на 16 працэн
тау - усяго 390 забойствау. 

Найбольш высокi узровень злачыннасцi 
у Магiлёускай вобласцi, асаблiва у Магiлё
ве i Бабруйску, У Вiцебскай вобласцi - Bi-

цебску, Полацку, Оршы. У nараунаннi з Мiн
скам злачынствау у гэтых месцах бывае у 
nаутара раза больш . 

Асабл iвую трывогу выклiкае тое, што у 1988 
rодзе у параунаннi з 1987 колькасць крадзя
жоу nавялiчылася на адну чвэрць i склала 
lfi 800. 

На канец 1988 года у рэспублiцы зарэгi-
стр а вана 900 чалавек, якiя ужываюць нар
катычныя сродкi . У 600 з ix дыягназ - нарка
манiя . 

Найбольш расnаусюджана яна у Светлагор
ску i Светлагорскiм раёне. Калi i надалей 
наркотыкi будуць расnаусюджвацца , то да 
2000 года у рэспублiцы колькасць наркама
нау перавысiць колькасць хранiчных алкаго-
лiкау, якiх 190 тысяч . · 
У Мiнску выяулеttа 27 вiрусаносьбiтау 

СНIДу. 3 ix 7 жыхароу БССР i 20 замежных 
rрамадзян . 

Ю. М. Пасельнiкау i С. 1. Адамовiч iмкнулiся 
адказац ь на шматлiкiя пытаннi студэнтау 
i · выкладчыкау, што датычылi nашпарт
най сiстэмы , Указу аб мiтынгах i дэманстра
цыях, рэкету, перабудовы у органах унутра
ных cnpay. 

Д. МАЛ! HOS'Cl(I, 
наш кар . 



MEPKABAHHF= . - _., _, 

Шчасце 
спужыць 

Радзiме 
Шчасце i Радзiма - два 

словы , якiя уваходзяць у спя 
домасць з дзяцiнства i заста
юцщ1 1 алоунымi на усё жыц
цё. 

Р а..1думваючы аб гэтым, 
часам на успамiн прыхо
дзя ць першыя месяцы служ

бы, калi памятаеш пах род
нага дома , калi думкi упар
та вяртаюцца да знаёмых 

i сяброу i кожную ноч снiш 
мацi з бацькам, калi хва
люешся - атрымаеш лiст 
ад каханай цi не? 

Многiя лiчаць, што лепш 
служыць недалёка ад дому. 
Так, нялёrка два цi больш 
гады знаходзiцца удалечынi 
ад родных месц, ведаю гэта 

па сабе. Аднак, на маю дум
ку, у некаторых выпадках 

блiзкасць хатняrа агменю 
блага адбiваецца на настроi 
салдата. Ен не адчувае сябе 
самастойным, яму здаецца , 
што ён у вайсковай · часцi 
часова, быццам прыйшоу 
адпрацаваць змену, а не 

сур'ёзна, мэтанак i равана 
займацца баявой вучобай , 
спасцiгаць складаную тэх
нiку. 

А рм iя , перш за усё , rэта 
дысцыплiна . 1 калi салдат 
разумее парадак, як i заведзе

ны, яму няма рознi _цы, дзе 
служыць - побач з домам 

цi на Далёкiм Усходзе. 
Але для мноr i х служба па

сля дэмабiл iзацыi з apмi i 

не канчаецца. Напрыклад, 

студэнты БДУ працяrваюць 
спасцiгаць ваенную навуку 
на ваеннай кафедры, дзе 
маецца усё патрэбнае для 
падрыхтоукi сучаснага - в·аен
нага . 

Студэнты па-рознаму адно
сяцца да ваеннай падрыхтоу
кi, але большасць з ix з разу
меннем i цiкавасцю вывуч а

юць тыя прадметы ваен най 
падрыхтоук i , якiя неабход
на ведаць афiцэру, а менав iта 

ix рыхтуе кафедра. 
Напрыклад, добрыя веды 

маюць студэнты 1. Белаза

ровiч, А. Змачынскi, С. illaш 
кo, С . Сяргееу/ В . Дауrучыц, 
М. Паулянкоу, В. Глушансоу 
i iншыя . Думаецца, калi спа
трэб i цца, то яны з rонарам 

выканаюць свой абавязак. 

В . НIКЩЕНАК, 
палкоунiк. 

ПАЛЯ ВАЯ ПОШТА · __ .-·, . . . . -~( · ·---~ -~<:;_~ _\~~ 
- ~ ' • '. • • ' 1 ' ~.,, ,. - , • ~ ' Да пабачэнняl 

А СЛУЖБА мая iдзе па
т ро ху. Tpaniy у СПА , хоць . 

быу уп эу нены, што буду 
·служыць у войсах с у

в яз i . 

Нядауна бег марш-к i 
док на шэсць кiламетрау 

па бездарожжы з поунай 
выпраука й. Нi чо га, даво лi 

нядр энна . Да ботау, зд а
ецца , таксам а прывык . 

ТВОЙ СУЧАСНIК 

«Дзедаушчыны» у нас 

няма. Таму аднос iны па

мiж хлоп цамi добразыч
лiвы я. 3 выпадкамi рука

прыкладства таксама су

стрэцца пакул ь не давя

лося. Тут з гэтым строга . 

Пазнаёмiуся з земляка

м, . Адз iн, дарэчы, такс а

ма студэнт БДУ . Прау-

да, не з журфака, як я, а з 

r 1 с тар ы чнага факультэта . 

Падт рымл 1ваем адзiн ад

наго . 

Пiшу дзённ iк . Уражан
няу шмат, нават зан адта . 

Быу бы час. 
1 нав а колле тутэ йшае 

здзiуляе. Велiзарныя i 
спакойна- н ебяс печны я ба-

Салдат застаецца 
салдатам 

У дзяцiнствс было у яго 
дзве мары: стаць цi лёт 

чыкам, цi нафтавiком. Ва

лодзя паступау у лётнае 
вучылiшча. Зразумеу, што 
памылiуся . У Наваполац
ку скончыу вучылiшча 
нафтавiкоу, пайшоу пра

цаваць. Потым - армiя. 

Безумоуна, вайна i 
смерць не маглi не пакi
нуць след у сэрцы i у па
мяцi . Балюча успамiнаць 
аб страце у Афrанiстане 
двух лепшых сяброу : ку
лямётчыка Славы Губен
кi i радавоrа Анатоля 
Баяшцяна. 

- Па-рознаму гiнулi 
нашы хлоп111,1 . 11 р а цяг-

вае размову Уладз iмiр.

Сяргей Дзянiсау 11(· "шеу 
ехаць па хлебным rюлi . 

Нягледзя чы на тое, што 
дароrа была замiнiрава
на, ён в_ырашыу паспра
баваць прарвацца i падар
вауся . Але Сярrей вы
жыу. 
Дарэчы, Уладзiмiр i сам 

мае ранение . 

Закончыуся т э рмiн 
службы у Афrанiстане. 
Старшы сяржант Ула
дзiмiр Мiтрафанау выра
шыу паступаць на юры
дычны факультэт . · Штур
шком сталi прычыны аса

бiстага характару. 
- Я сутыкнууся 3 

крыуднай несправядлi
васцю. Мая мацi павiнна 
была плацiць толькi 
50 працэ~тау падатку. 
Але, як заусёды, «чыноу-
iкi» зрабiлi п-а-свойму.. 

калi я пайшоу па адпа
ведных iнстанцыях, то ад

чуу, што бяссiльны. Я про
ста не веда у закона у. 
Не хачу, каб так было у 
жыццi, не магу абыякава 
rлядзець на свавольствы 

бюракратау i на халат
насць, раунадушша люд
ское. 

Сапрауды, Валодзя не 
адступiуся ад сваiх 

прынцыпау. Пад яrо 
кiраунiцтв.ам добра змаг-. . 
л1 паставщь справу сту-

дэн;rы юрфака у клубе 
« Верасень». Ды у вогуле 
камсамольская работа 
пайшла на лад. 

- Нават, калi ажа
нiуся i нарадзiуся сын 
Андрэй . Я i не думаю 
адыходзiць ад камса
мольскага жыцця. Про-

лоты. Дзе-н i дзе натыка

ешся н а халодны я люс

т эр кi блак i т ных азёр . 
Ляс ы густыя i казачныя. 

У верхавi нах дрэу шумiць, 
хул i г анi ць вецер, а ун i
зе, поба ч з вогнiшчам , так 
ц i х а, с пакойна i крышач
ку сумна, што доугi час 
яшчэ давядзецца не ба-

ста цяпер даводзiцца зна
ходз i ць час i для сям'i, i 
для справы . А для мjше 
справа знойдзецца зау
сёды, бо, здаецца, я знай
шоу сваё месца у жыццi . 
Я б хацеу у iм застацца 
салдатам . 

Т . ГУЦАЛЕНКА, 
студэнтка факультэта 

журнал iстыкi. 

НЕ BIHЦIKI - · АСОБЫ 
кала. Дл я нас жа , у часы 
маёй службы у во йс к у, 

гэта было вельмi час тым 
мерапрыемствам i вель

м i важным. 
Ды што канцэрты ! Цяж

ка цяпер знайсцi групу , 

курс, тым больш фа.куль
тэт , якi я падтрымл i ваюць 

сувязь са сва iм i студэн

тамi-салдатамi . А што 
можа прапанаваць ун iвер-

3 армiяй непарыуна зв я
зан а усё маё жыццё. Тут я 

нарадзiус я як асоба , як 
Чалавек, у н я поуныя 17 
год трапiушы у пекла ва й

ны . Армiя, франтавы я с яб
ры i т аварышы сталi дл я 
мяне адначасова i баць
коускiм домам, i школай 
мужнасцi i дысцы плi н ава
насцi , дабра i ч алавеч
насцi , с п а гады i любов i . 

Часам , калi выступаю 

перад падлеткамi , студэн

т амi, даводзiцца чуць на

сцярожаны я пытанн i на

конт «дзед~ушч~;111ы» i i н: 
шых негатыуны х момантау 

нашых Узброеных Сiл. 

Якое здз iуленне выкл iкае 
у ix мо й адказ , што «дзе
даушчы на» с учас н а я (у 
шырокiм сэнсе слова) 
х вароба наша й ap мii! 

Калi i як яна узн iкла, хто 
упершыню перарвау лан
цуг добразычлi!ас,µ i, роу-

насц i салдацкiх пакален

няу, дакладна адказаць не 
ма гу. На шчасце, ' с ведкам 

такога «в ар ' яцтва» быць 
не давялося . Вi давочна ад
но : прычы на гэтай з'явы 

у недахопе выхавауч а й ра
боты з будучымi во iн амi 
i маладымi салдатамi. 
Што датычыць першай 

умовы, то тут многае, 

кажуць , i ад нас , ветэра
нау, залежыць . Мауляу, 

выступайце, расказвайце, 

выхоувайце словам. А каб 
раз гар нуць якую-небудзь 
дзейн асць, праявiць iнi 
цы ятыву, няма нi магчы

масцей, нi сродкау, нi пад
трымкi , нi правоу. Ска
жам, была у нас ва унi 
верс iтэце шэсць год назад 
група «Доуг» . Сумес на з 

камсамол ьцамi мы право

дз iл i вечары, сустрэчы . 

Адчувал i непарыуную су

вяз9 з маладым пакален-

нем. На жаль, праiс н ава
ла група нядоуга. Пусцiлi 
на самацёк гэтую вельмi 

важную частку справы 

патрыятычнага выхавання. 

Есць у мяне меркаван
н е i па п атрыятычнай ра

боце у нашых Узброеных 
Сiлах. Мне думаецца, не
абходна перабудаваць са
му сiстэму iдэалагiчнай 

падрыхтоукi .с ав ецкага 

салдата . Сучасная мо

л адзь высока развiта у 

iн тэлектуальным плане, 
яна усё аналiзуе , глыбока 
асэ нсоувае. Звычайныя 
старадаунiя закл~ю - са
старэлая форма . Неаб
ходна выхоуваць савец

кага воiна у самых мiра
любiвых, ленi1:!с к iх, тра
дыцыях. Вобраза вора
га у apмii не павiнна 

быць. На першым плане 
мне бачыцца дылламатыч
ная сiла , а не страшэннае 

аблiч ч а «чуж~га» салда
та з перакошаным ад зло

сцi тварам . Салдаты зараз 
не вiнцiкi - асобы. 

Вял iкi нес пакой выклi

кае i паступовае аддале н
не apмii ад народа. Хоць 
яна па-ранейшаму завецца 

н ароднай, але былой ед
насцi з народам ужо няма. 

Сувязь, вядома, ёс ць . 1 
трагедыю Чарнобыля , i го
ра Арменii армiя раздзя
лiла разам з yciмi с авец
кiмi людзьмi, аказала в я
лiкую дапамогу. дле зам
кнёнасць становiцца з 

кожным годам для мяне, 

франтавiка, адчуваль-

най. Гэта замкнёнасць 

маральнага плана . 

Цi многа апошнiм часам 
было у нашым унiверс i 
тэце канцэртау армей

ск,ай самадзейнас цi? Ак

рамя здзiулення, та кое 

пытанне нiчога не ,выклi -

- - сi тэт студэнту , я к i в я р

н ууся з в о йс ка, акрам я 
льг от (у с т ано у ле н ы х , 
дарэчы, законам)? Цi да
волi частае в i дов i шч а на 
нашых факультэтах свя

точная сустрэча, канцэр т 

у гонар воiнау-студэн т ау? 
На прадпрыемствах я та
кое бачыу , а ва унi вер
сiтэце не даводзiлася. 

Шкада. Нядрэнна было б 
увес цi такую традыцыю, 

бо нават з такiх ( на н яу
важл i вае вока) дробязей i 
с кладаецца клопат аб на
шай apмii, аб нашых 
абаронцах. Тады, магчы
ма, многiм хлопцам i рат
н ая доля будзе не у ця~ 
жар ... 

1. ПIСАРЭНКА, 
ветэран Вялiкай 
Айчыннай вайны . 

чыць вас, а толькi атрым
лiваць лiсты. Яны пры

ходзяць кожны дзе н ь, 

часам па два-тры разам. 

Прыносяць звесткi пра ад
накурсн iкау , роqяць мяне 
шчасл i вым . Вы п i шаце: 
«Да пабачэнн я ! )> Я спадзя-

юся: да хуткага. 
I 

Радавы А . КРАfЧАНКА. 

«BAEHKAt: 
ДЫФЕРЗН-

ЦЫРАВАНЫ 

ПАДЫХОД 
Змены, якiя адб~1ваК!>ц.:: 

ца у нашай краiне, патра
буюць змен i у вучэбным 
працэсе вышэ йшых наву

чальных устаноу . Асаб
л i вы я задачы стаяць перад 

ваеннай кафедрай нашага 

унiверс iтэта . 

Шмат пытанняу зада

валi студэнты раней: кал i 

зменiцца праграма ваен
най падрыхтоук i , кал i ад
носiны да ты х, хто ужо ад

служыу, стануць i нш ымi, 
ды i па форме адзення 

неаднаразова у зн i калi 
спрэчк i . Нарэшце мож

на адказаць на гэтыя пы

танн i станоуча. 

У вучэбных планах на 
1989-90 навучальны год 
прадугледжана скарачэн

не праграмы для тых сту-

д э нтау ,_ я кi я пра й шл i 
са п рауд н ую вае н ную 

службу. Для ix таксама бу
дзе зменшана · працяг
ласць вучэбных зборау у 
войску . Для тых жа, хто 

яшчэ не служыу у apм i i , 
ваенная падрыхтоука бу
дзе праводз i 1,ща у боль
шым аб ' ёме, таму што, 
магчыма, студэнтау не 

будуць надале й адрываць 
ад вучобы прызывам у 
арм iю. 

Акрамя таi-о, студэнтам 
зараз дазволена датэр

м iновая здача зал i кау 
i экзаменау па прадме
тах ваен най падрыхтоук i 

i свабодная форма адзен
н я. Кал i ж казаць пра ву

чэбна-матэрыяльную ба
зу кафедры, то яна ство

рана практычна нанова. 

Так што выкладчык i 
ваеннай кафедры спадзя

юцца, што тыя змены, якiя 

адбываюцца, дапамогуць 
студэнтам у вучобе. 

В . БЕСПРАЗВАННЫ, 
падпалкоунiк . 
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ЯКIМ 

(Заканч энtJе . Пачатак на 1-й 

_стар.) . 

раздзепе вывучаць плазму? 
кафедра ун1ве рс 1 тэта - педа

гогiкi. 

Сваю незадаволенасць пе
дагагiчна-псiхалагiчнай част
кай вучобы на педаддзяленнi 

фiзфака выказала i студэнтка 
5-га курса Таццяна Малаха
ва .' Па яе словах, студэнты, 

iдучы на практыку у школу, 

вельмi хвалююцца i губляюц
ца, не могуць сувалодаць з 

класам, бо не маюць пэуных 
ведау. 1 

Таццяна зазначыла, ш то 

ёсць i iншыя недахопы у арга-

нiзацыi вучэбнага працэсу. 
Так, часам спецыялiзацыя 

здаецца студэнтам занадтай : 
калi маеш дачыненне да ка

федры оптыкi, наурад цi 
будзеш мець добрае ура
жанне аб ядзернай фiзiцы, 
напрыклад,- так звычайна 

атрымлiваецца. 

Але вось парадокс! У дзель

нiкi семiнара даведалiся, што 
нягледзячы на гэту19 «звыш

спецыялiзацыю», выпускнiкi 

факулыэта часта адмауляюц

ца працаваць у класах з па

глыбленым вывучэннем фi-

зiкi. 
Навукова-практычны семi

нар дазволiу пагаварыць не 

толькi аб праблемах, але i аб 
шляхах ix вырашэння. Прагу
чалi цiкавыя прапановы: пра

водзiць скразную практыку 

студэнтау у школах, увесцi 

новы спецкурс «Педагагiчнае 

майстэрс тва настаунiка фiзi
кi)> , 

Семiнар толькi прайшоу, 

але у яго ужо ёсць рэальны я 

вынiкi. Намеснiк старшын1 

метадычнай кaмicii фiзiчнага 

факулыэта Ларька Арцёмау

на lсачанкава паведамiла 
нам, што па заканчэннi семi
нара ужо прыняты дакумент, 

у якiм адзначаны асноуныя 

выв ады прайшоушай гаворкi · 
- праект плана мерапрыем

ствау фiзiчнага факультэта па 

удасканаленню падрыхтоукi 
студэнтау педагагiчнага ад

дзялення . Наперадзе - но

выя сnрэчкi i дзелавыя аб
·меркаваннi _ па асобных канк
рэтных пытаннях гэтай праб-
лемы. ,, 

В. БЯГУН. 

1 Аб перабудове сiстэмы вышэйшаii 
адукацыi гавораць сёння рэктары i 
дэканы. r спрэчку аб шляхах павышэн
ня якасцi падрыхтоукi спецыялiстау 
уступаюць кiраунiкi грамадскiх арга
нiзацый. 1 толькi зрэдку можна пачуць 
жывую, зацiкауленую размову у ауды
торыi, убачьщь шчырае жаданне сту

дэнтау самiм перайначыць вузаускую 
атмасферу. 1 усё ж, здаецца, менавi
та яны павiнны глыбей бачыць прабле
мы. 

Вось, напрыклад, як стварыць гасраз
лiковае аб 'яднанне студэнтау? Якiя 
юрыдычныя правы маюць студэнты? 
Цi толькi акуратнасць наведвання лек

цый i практычных заняткау крыецца 
за словамi «студэнцкая самастой
насць »? 

чулi гэтыя пытаннi. 

Вы б таксама забылiся на гадзiн-
нiк, калi б разам з удзельнiкамi iн 
фармацыйнай канферэнцыi студэнтау 
В НУ краiны, арганiзаванай па iнiцыя 
тыве Ленiнградскага унiверсiтэта, па-

Тым больш, што выступалi перад 
прадстаунiкамi 40 гарадоу i 62 ВНУ 
краiны ( сярод ix i студэнты гiстарыч
нага факультэта нашага унiверсiтэта 
А. Гусак, Ю. Матусевiч, 1. Рак) В . 
lльiных, А. Сямёнау ~ работнiкi ЦК 
ВКЛСМ, М. Лясоускi i А. Звенау -
сацыёлагi Л ГУ, карэспандэнты газеты 
« КомсоJ11ольская правда» К. Белянi
кау i С. Сакалоу. 

Фота А. ГУСАКА. 

У nачатку гэтага года адбылося nершае штога
довае чытанне , прысвечанае nамяцi вядомага савец
к а га вучонаг с1 у I aJ1i 11 e ,, а вук аб Зямлi Канстанцiна 
lгнатавiча ЛУКАШОВА. 

ня, высвятленню ролi працэсау 
гiпергiнезу, ва утварэннi лiта
геа х iмiчных тыпау кары вы вет

ры ва ння. 

Адначасова Канстанцiн I г
натавiч вяртаецца да далей
шых даследаванняу па праб
леме утварэння геахiмiчных 
тыпау кары выветрывання, 

што дэтальна ахарактарыза

ваны у кнiзе «Занальныя геа
хiмiчныя тыпы кары выветры

вання на тэрыторыi СССР» 
(1956 г.). 

Для Беларусi асаблiвае зна
чэнне маюць комплексныя ланд

ш афтна-геахiмiчныя даследа
ва ннi басейнау Дняпра , Прыпя
цi , Нёмана i Заходняй Дзвiны , 
выкананыя лад кiраунiцтвам 
К. 1. Лукашова. Працавау ву
чоны над гэтай тэмай на працягу 

апошнiх 20 гадоу. Галоуная 
мэта, якая была пастаУлена,
высвятленне спецыфiкi мiграцыi 
i канцэнтрацыi хiмiчных элемен
тау у ландшафтах, ix удзел у 
саставе покрыуных парод, rле
бы, паверхневых вод i раслiн
насцi, вызначэнне «лiшнiх» i 
« дэфiUJ,IТНых • элементау у бiя
сферы, вывучэнне геахiмiчных 
змен у кампанентах ландшафту , 
якiя выклiкаюцца тэхнагеннай 
дзейнасцю чалавека i r. д. 

Буйнейшы вучоны у галiне 

навук аб Зямлi, заснавальнiк 

rенетычна га грунтазнауства 
у СССР i беларуска й . геахi
мiчнай школы, выдатны ар

ганiзатар навукi i грамадскi 
дзеяч, загадчык лабараторыi 
рэгiянальнай reaxiмii lнсты

тута reaxiмii i геафiзiкi АН 

БССР, акадэмiк АН ·&ССР, 
доктар геолага-мiнералагiч

ных навук, прафесар, заслу

жаны дзеяч навукi БССР, 
лаурэат Дзяржаунай прэмii 

БССР Канстанцiн I гнатавiч 
Лукашоу нарадзiуся у в. Гара
дзец Быхаускага раёна Магi
лёускай вобласцi у сям ' i 
беднага селянiна. 
Закончыушы унiверсiтэт па 

спецыяльнасцi геаграфiя гл е

бы, Канстанцiн lгна:гавiч у 
193 1 годзе паступiу у аспiран
туру пры кафедры дарожнага 

гл е базнауства . 

Н а фа р м iрананне яrо навуко
ва г а света погляду, выбар на

пра мкау даследаванняу вял iкае 
уздзеянне аказалi вядомыя ву
чоныя У. Л. Камароу, А . А. Гры
гор 'еу, Д. В. Налiукiн, У. М. 
Сукачоу, Б. Б . Палынау , А. Я. 
Ферсман, а пастаянныя зносiны 
з выдатны·мi вучонымi у галiне 
дарожнаrа rлебазнауства В. В . 
Ахоцiным, М. 1. Сумгiным, М. М. 
lвановым, удзел у экспедыцыях" 
па Пауночнаму Кауказу i Ленiн
rрадскай вобласцi па пошуках 
будаунiчых матэрыялау прыво
дзяць да таrо, што К. 1. Лука
шоу ужо у тои час быу падрых
та ваны для далейшага развiцця 
навук i аб глебе i грунтах у но
вых н а rrрамка х. Разам з П. А. 
З емят•1анскiм у 1932 годзе ён 
уперш 1,iню у краiне арганiзуе 
у Ленiнградскiм унiверсiтэце 
спецыялы,асць rрунтазнауства 
i кiруе ёю. 3 гэтаrа часу у Са-

1е цкiм Саюзе пачалася падрых-
"•ка навукова - iнжынерных 

;~драу па rрунтазнауству. 
«Дзякуючы энeprii К . 1. Лука
шова,- nicay В. В . Ахоцiн,
па данай спецыяльнасцi был i 
сабраны вялiкiя навуковыя i пе
дагагiчныя сiлы з лепшых спе
цыялiстау Саюза, што працавалi 
у гэтай галiне. Можна без пера
большання сказаць, што спецы
яльнасць rрунтазнауства у Ле
нiнrрадскiм унiверсiтэце з 'яуля
ецца дзецiшчам Лукашова • . 
У 1933 rодзе Канстанцiнам lгна
тавiчам была надрукавана кнi
га « Грунтазнауства» , якая стала 
nершым дапаможнiкам па гэта й 
дысцыплiне. 

У цэлым навукова-арганi
зацыйная i навуковая дзей
насць К. 1. Лукашова у 1931-
1939 гадах уносiць вялiкi ук-

rlСТОРЫЯ 
ПРА rEOnArA 

лад у развiццё генетычнага 
грунтазнауства, якое вывучае 

iнжынерныя уласцiвасцi грун
тау у залежнасцi ад ix утва
рэння i прырод.ных фактарау; 
геолага-геахiмiчнага вывучэн

ня працэсау выветрывання i 
м нералау;гварэння у розных 

фiзiка-геаграфiчнь,х умовах; 

мерзлатазнауства, якое выву

чае зону вечнай мерзлаты 

як асаблiвай фiзiка-геаграфi

чнай i будаунiчай галiны. Усё 
гэта было вельмi важна i не
абходна для вырашэння на
вуковых i прыкладных пытан
няу, што стаяць перад наву

кай i вытворчасцю. 
3 1952 года К. 1. Лукашоу 

nра ·цу е у Беларусi. Будучы рэк
тар ,101 БДУ iмя У. 1. Ленiна, ён 
111, л iк у ю увагу удзял11 у ·далейша
м у р аз niццю унiвер с iтэта , nавы-

111 :т1 1 ю я rо ролi У 11 адрыхт0Уцы 
к адрау для вырашэння навуко

вых i прыкладных прабJ1ем на
роднай гаспадаркi. lм ствараец
ца кафедра reaxiмii i карысных 
выкапняУ, якая паклала nачатак 
rеахiмiчным даследаванням у 
рэспублiцы i фармiраванню бе
ларускай геахiмiчнай школы у 
rалiне rinepreнeзy. За вялiкi ук
лад у rt,алагiчную навуку К. 1. 
Лукашоу у 1953 годзе выбiраец
ца акадэмiкам АН БССР. У кола 
яго даследаванняу i тэарэтыч 
ных распрацовак ~ваходз_я~ь 

reaлoriя , лiталогiя 1 rеах1м1я 
чацвярцiчнаrа покрыва, reaxi
мiя бiясферы i rлебы, кары вы
ветрывання i ландшафтау. Пры 
гэтым асаблiвую увагу ён удзя
ляе вывучэнню rенетычных ты

пау чацвярцiчных адкладван
няу , ix фацый i фармаµый, уста 
J1яванню заканамернасцей рас
паусюджання хiмiчных элемен
тау у прадуктах выветрывання 
i r i nepreннara мiнералаутварэн -

У 1956 годзе К. 1. Лука
шоу вiцэ-прэзiдэнт АН 
БССР. Ен стварае у I нстытуце 
геалагiчных навук АН БССР 

лабараторыю геах i м iчных 
праблем, якая ст а новiцца 
цэнтрам геахiмiчных дас-

ледаванняу у рэспублiцы. 

Пад кiраунiцтвам К. 1. Лу
кашова у 1960-1965 гадах 
працягвалiся даследаваннi 

геахiмiчных працэсау лiтаге
незу i ландшафтау Беларус
кага Палесся, а у 1965-
1970 гг. - вывучэнне геа{i
мiчных правiнцый тэрыторыi 
Беларусi. 

Гэтыя даследаваннi з'явi

лiся важным этапам у пазнан

нi reaxiмii кары выветрыван
ня i ландшафтау. 
Асаблiвую увагу К. 1. Лука

шоу удзяляе мiнеральным 
рэсурсам Беларусi, шмат пра

цы i энергii укладвае у вы
рашэнне праблемы нафтага
заноснасцi Прыпяцкага npa
i;iбy , у ?азвiцц~ геаr iмiчных 
аспектау нафтаутварэння, ге

ахiмiчных крытэрыяу нафта
носнасцi i пошукау гэтага 
вiду мiнеральнай сыравiны. 
За адкрыццё прамысловых 

месцараджэнняу нафты у 
Беларусi К. 1. Лукашоу з гру
пай геолагау-вучоных i ра
ботнiкау вытворчасцi удасто
ены у 1972 годзе звання лау
рэата Дзяржаунай прэмii 
БССР. 

Па iнiцыятыве К. (. Лукашова 
у 1971 годзе на базе лабарато
рыi геахiмiчных праблем н а 
Плешчанiцкай rеафiзiчнай ста н 
цыi быу арганiзаваны lнстыту т 
rea x iм ii i reaфiзiкi АН БСС Р , 
якi ён узначальвау да 1977 года . 

Вы.нiкi паувекавой навуко
вай дзейнасцi акадэмiка К. 1. 
Лукашова адлюстраваны у 

больш чым 500 навуковых 
работах, у тым лiку у больш 
чым 50 манаграфiях. Звыш 

1 О работ перавыдадзена у · 
Францыi, ЗША, Польшчы, 

Чэхаславакii, Кiтаi. 
Многiя гады К. 1. Лукашоу 

вёу вялiкую rрамадскую работу: 
, у 195:J - 1 9r,9 г,щах выбiрауся 
чл е н а м ЦК i членам Рэв iзiйнай 
кaмicii Кампартыi Беларусi, 
ч J1енам Мiнскаrа гаркома К П Б, 
дэпутатам Вярхоунаrа Савета 
БССР, членам Прэзiдыума Вяр 
хоунаrа Савета БССР, старшы
нёй планава-бюджэтнай кaмicii 
Вярхоунага Савета БССР . У 
1957-1972 rr. ён быу старшы
нёй праулення таварыста « Ве
ды • Беларускай ССР, членам 
Усесаюзнаrа таварыства « Ве
ды» i старшынёй Рэспубл iкан
скага таварыства савета народ

ных унiверсiтэтау i iнстытутау. 
Навуковая i грамадская 

дзейнас.ць К. 1. Лукашова ад
значана двума ордэнамi Пра

цоунага Чырвонага Сцяга, 

ордэнам Дружбы народау, 
м·едалямi «За доблесную 

працу у Вялiкай Айчыннай 

вайне 1941 - 1945 гг.», «У па
мяць 800-годдзя Масквы», 

«За доблесную працу. У аз
наменаванне 100-годдзя з 

дня нараджэння У ладзiмiра 
lльiча Ленiна», «Трыццаць 
гадоу перамогi у Вялiкай 
Айчыннай вайне 1941-1945 
гг.», «Ветэран працы», Гана

ровымi граматамi Вярхоунага 
Савета БССР, медалём iмя 
акадэмiка В. 1 .. Вавiлава, за
латым i сярэбраным медаля
мi ВДНГ СССР, шматлiкiмi 
граматамi i дыпломамi Усе
саюзнага таварыства «Веды». 

Р . ЖМОЙДЗЯК, 
дэкан геаграфiчнага 
факультэта, дацэнт; 
Л . ДЗЕМIДОВIЧ, 

доктар геолага

мiнералагiчных навук. 

ПIНГ- ПОНГ 

Эксперымент 

удасца, 

• 
кал1 ... 

Наш карэспандэнт М. ДЗЯБЕЛА гутарыць з выкладчы
кам кафедры палiтэканомii гуманiтарных факультэтау 
А . Э. ВАС/ЛЬЕВАИ. 

А. Э. ВАС/ЛЬЕВА: У вызначэннi самога nаняцця «рэ
гiянальны гасразлiк» я цалкам згодна з эстонскiм вучоным 

Рэйнам Отсасанам. «Рэгiянальны гасразлiк - форма гас
падарання рэгiёна як эканамiчнага комплексу, затраты 

якога nакрываюцца за кошт даходау ад яго дзейнасцi, а 
кiраунiцтва nрацэсамi аытворчасцi ажыццяуляецца орга
намi упраулення рэгiёна як адзiнага цэлага». 

Кар.: Магчыма, агульнае навуковае азначэнне прыдат
нае для ycix, але у «бел.арускага» гасразлiку ёсць свая 
спецыфiка. 

А. Э. ВАС/ЛЬЕВА: Безумоуна. стуnенi эканамiчнага 
развiцця у нас адрозныя ад Прыбалтыйскiх рэс-
nублiк , i характар эканамiчных узаемаадносiн з iн
шымi рэспублiкамi не такi , у рэшце рэшт геаграфiчнае 
становiшча таксама робiць значны уплыу на развiццё экано

мiкi. Калi ж не удавацца залiшне у nадрабязнасцi, то у цэ
лым nрынцыnы пераходу на рэгiянальны гасразлiк у нас 

аднолькавыя. Не згодны з Прыбалтыкай толькi у адным: 
мы суnраць увядзення на тэрыторыi рэспублiкi «сваiх » гро
шай. Гэта прывядзе да значнага адрыву ад iншых рэгiёнау 

краiны, без якiх многiя прадпрыемствы Беларусi не змо
гуць працаваць. Зрэшты, ва усiм свеце назiраецца якраз 

iнтэграцыя эканомiкi. Напрыклад, краiны ЕЭС, ды i дзяржа
вы Лацiнскай Амерыкi выбралi кiрунак «на iiб ' яднанне», мы 
ж наадварот . 

Кар .: ,1.1, астаткова было б Закона аб дзяржауным прад-
11рые,11стве ( аб 'яднаннi)? 

А. Э. ВАС/ЛЬЕВА : Пры правiльным i хуткiм яго укаранен
нi. 3 эканамiчнага пункту гледжання «рэгiянальны гасраз
лiк» - тэрмiн не зусiм правiльны. Я лiчу, што у дачыненнi 

рэгiёну больш падыХ'одзiць палiтычнае паняцце, а не экана
мiчнае. Рэгiён nавiнен самастойна вырашаць пытанне раз
меркавання прадукцыi. / калi раней рэсnублiцы выдзялялi 
бюджэт з цэнтра, то зараз яна сама будзе распараджацца 
сваiм бюджэтам. З'явiцца матэрыяльны стымул у агульна
рэсnублiканскiм маштабе. Людзi, якiя леnш nрацуюць, па
вiнны i жьщь адпаведна. Прауда, тэндэнцыя абагачэння 
адных рэспублiк можа выклiкаць абядненне iншых. Для 
таго, каб не склалiся нераунаnрауныя адносiны памiж рэгi
ёнамi, каб эканомiка краiны развiвалася больш-менш рау
намерна, цэнтралiзаваны кантроль, вiдаць, патрэбен. Ен 

нi I у якiм разе не абмяжуе самастойнасць, а ад меснiцт
ва засцеражэ. 

/(;ар.: Якiя ж канкрэтныя перамены неабходны у рэспублi
цы для хутчэйшага пераходу на гасразлiк? 
• А . Э. ВАС/ЛЬЕВА: Усё пачынаецца з nрадпрыемствау. 
У дасца перааесцi ix на самаакупнасць i самафiнансаванне 
без нiякiх хiбау, тады i у цэлым рэгiёне справа nойдзе 
на лад. • 
Слова «nоуны» у дачыненнi некаторых Пf?.адпрыемствау 

не падыходзiць. Есць у нас i стратныя галiны народ
най гаспадаркi: энергетыка, чыгуначны трансnарт, здабы
ваючая nрамысловасць, некаторыя прадnрыемствы лёгкай 

прамысловасцi. Яны вельмi неабходныя, але nатрабук;щь 
вялiкiх затрат i iснуюць за кошт датацый. Таму укара

няць гасразлiк патрэбна паслядоуна, а не навалам . /накш 

узнiкнуць (i ужо j<;!нiкаюц ь ) суnярэчнасцi: рост цэн, экано
мiя на ахове працы, экалогii, зрыу дагаворных паставак i 
многiя iншыя . 

Прадпрыемствам на гасразлii<у танней абыдзецца купiць 
гатовае «адкрьщцё», чым трымаць свае КБ. Тут адкрыва
юцца неблагiя персnектывы перад негуманiтарнымi фа
культэтамi ВНУ. 3 цягам часу ix таксама можна пера

весцi на свой «хлеб». 
Як бачна, каб вырашьщь вялiкую праблему, давядзецца 

спачатку пераадолець унутраныя цяжкасцi. А гэта не менш 
складана, чым наладзiць сувязi з iншымi рэгiёнамi цi нават 
краiнамi, «лiквiдаваць» мiграцыю па прагнозу, або эмiг
рацыю у выпадку «правалу». 

Кар.: Есць рызыка «банкроцтва»? 
А. Э. ВАС/ЛЬЕВА: Не, абанкроцiцца рэсnублiка не паспее. 

Рэгiянальны гасразлiк пакуль што толькi эксперым~т. Яго 
можна будзе О!Ынiць пры небясnецы разарэння. Прауда, 
я спадзяюся на паспяховае эксnерыментаванне. У любым 

· выпадку ,«метад с проб i па мы лак» дапаможа знайсцi выйсце 
з iснуючага эканамiчнага становiшча у рэспублiцы i краiне. 
Чакаць «манны нябеснай» адразу ж пасля пераходу на 
рэгiянальны гасразлiк - таксама утопiя. Нялёгка пераадо
лець стэрэатьmныя адносiны -да працы, выхаваць сапрау
ды гасnадарскiя якасцi у кожнага працаунiка . 
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Чуткi пра клуб «майстроу» паволi, але упэунена 

распаузлiся па унiверсiтэту i нават далёка за яrо 
межы. Па ix зайшлi да нас у rocцi студэнткi-завоч
нiцы факультэта журналiстыкi Таццяна Грыдзюш
ка i Taica Трафiмава. Маладыя паэтэсы адважы
лiся выпрабаваць моц свайrо слова у rоране «Майст
роунi». Зрэшты, iм ужо не так страшна, бода rэтаrа 
яны паспелi прайсцi праз некаторыя друкаваныя 
выданнi. А вось студэнт Гродзенскаrа медыцын
скага iнстытута Алеr Доу нар ( таксам а ахвяра чу
так) друкуецца упершыню у жыццi. 

ТАЦЦЯНА ГРЫДЗЮШКА 

Маеты 
Дождж. .. Пасiвелыя цяжкiя 
кроnлi. 

Хмары . Гадзiннiк. 

Плакучыя вокны. 

Мiльгала ноч абрыукамi 
кастроу, 

Гайдауся мост, nавiснуушы 
у тумане. 

Церnкi сnалоханы гром. 
Kpoнil 
Твае крокi. 

Не, не твае. 

Я у сnрэчцы з дажджом. 

Па шчацэ цiха коцiцца 
Як сон дзiцяцi я тваё цяnло 
Ад вiльгацi рачной аберагала. 

Ты верыу у мауклiвасць 
кроnля. 

nрастаты, 

Прарочнасць зор, з 'яднаушых 
нашы рукi. 

1 шчырасцi наiуныя маеты 
Хавалiся у застыушым 

nауналуннi. 

Па шчацэ, па воnратцы 

мокрай .. 

Як не маучы, былое 

Яшчэ, яшчэ i яшчэ адна. 
Слёзы? 
Гэта слёзы . 

Не, гэта дождж. 
Гэта тольнi вада . 

1 ду ... 1 зноу чарга 

\ 

не nрайшло. 

1 новы дзень у Мастах 
сустрэне раине. 

свят лафорау: 

Разлукi горыч, боль, 
дабро i зло 

Нам выстраяць вiсячы мост 
кахання. 

Магчыма, на адно толькi 
iмгненне. 

Жоjты, з ялён ы, чырsоны, 

чырвоны .. . 
Машыны, трамваi 

скардзяцца. 

lду ... 
Ты усё блiжэй, 
Не, гэта не ты ... 
lду да свае недасяжнае мэты. 

А. ДОs:'НАР. 

Рызыка 
За шклом хутка мiJ1ьrаюць шэрыя nанурыя будынкi. Вось 

nаказалася белая, высокая сцяна турмы. 
Паварот, яшчэ nаварот . . Тут Лунеу краем вока зауважыу 

аутобус, якi схавауся у нiшы дамоу. Двое у nлашчах ва
лаклi да яго чалавека. Той ynipaycя i не хацеу nадnарад
коувацца iм. 

- Аблава! - мiльганула у галаве здагадка. 
Да сустрэчы заставалася каля хвiлiны. Абярнуушыся, 

Лунеу уважлiва агледзеу сnадарожнiкау: у вуглу свяцiлiся 
па-вераб'iнаму спуджаныя. вочы хлапчука: 

- Гэты таксама зразумеу. 
Лунеу пастарауся супакоiцца, разы два шумна уздых

нуушы. Упэунена пашарудзiу рукой у бакавой кiшэнi па
лiто. Дакументау не было. Гэтак жа спакойна ён праверыу 
i iншыя кiшэнi. Засталася адна, унутраная. Лунеу засунуу 
руку за адварот. Халоднае дзяржальна рэвальвера зручна 
ляrло у далонь. Дакументау тут таксама . не аказалася. 

- Дзе ж, дзе? Дакладна ж nамятаю: клау, нешта было. 
Небяспека усё блiжэй. Ужо не турбуючыся пра кан

спiрацыю, Лунеу стау лiхаманкава iрваць 'кiшэнi. Тут дзве
ры расчынiлiся. Выйсця не было. 

- Таварышы! Пакажыце бiлеты на кантроль! - npaci
ney над вухам мiкрафон. 
Ужо седзячы затрыманым у аутобусе, Лунеу дастау з 

кiшэнi рэвальвер: вось rэтых двух рублёу i не хапiла. AJJe 
ж ён кyniy сыну тое, што абяцау. 

TAICA ТРАФIМАВА 

Сцяжынка 
Дауно ужо зарасла 

сцяжынка тая, 

А со н я гэты ба'чу зноу i зноу: 
Матуля, як дзяучынка, 

маладая 

На досвiтку бяжыць 

даiць кароу ... 
Сцяжынку тую абаую касою. 
Слядоу на ёй не выб'юць i 

навальнiцы . 
Яна палiта потам i расою, 
1 матчына сляза 

на ёй iскрыцца. 

О, выпадковасць-
выпадковас ць 

Жыцця прьiпiска. 
Нiбы шчаслiваю падковай 
На лёс навiсла. 

/ распагодзiла мой шлях, 
Жьщця завею ... 
/, як вясёлы у небе птах, 
Пяе надзею. 

Як кажуць: што 
наканавана 

Не абмiнеш, 
, Ад выпадковасцей 

жыццёвых 
Не уцячэш. 

СТАРОУН 
УЛАДЗIМIР ПУЧЫНСКI 

Гняздо . . -
IЛЮЗIИ 

здасца што шчасце .. . 
ружовыя iлюзii 
абарваны мост адносiн 
выляцiць крык 

несупакоiушыс я 

звiе гняздо у душы 

ня так -
тады i ветры 
абцярушаць 

лiУнi злыя 
прамыюць 

да лей у ВЯЛIКIМ 

напамiнкам птушан ят ы не чакай 

лiт асцi маланкi 

рассыпаушы смеху 

поуныя цымбалы 
лагодна 

смык пацёрся 

бубен рассмяшыушы 

той аж вохкау 

гармонiк 
nаветра набрау 
i-
«польку» рэзнулi 

хiба nавiнна так : 

ён рассеецца хутка 

iначай нельга? 

сталасць 

цiха nадыходзiць 

непрыкметна 

падкрадзецца блiзка 
крыкне: 

фiнiта для гульнi 
дарослы ты . , 
... маленства цягн1чок 
пайшоу назад 

Знайсцi Ула
дз1м1ра Пучын
скага на факуль
тэце журналiсты

к i, вылучыць 
яго са стракатага 

студэнцкаrа на
тоу пу даволi лёг
ка па... гаворцы. 

Ен адзiн з нямно
riх маладых лю
дзей, якiя не са
ромеюцца сёння 
размауляць 
па-беларуску. 

стрэнеш новы мост 

ён цi не мiраж?! аднойчы фыркне аутобус 
з месца сарвецца удалеч 

на прыпынку зямным 

за другiмi дзецьмi ... 
я у другi бок 
вулiца дарослага жыцця 

цесна ад шуму . 

калi аднойчы 

малаточкi забегалi 
па по.лi 

застанецца 

толькi дым 

вялiкая адказнасць -
крокi ля краю тратуара 

КРОК НАСУСТРАЧ 

Наша сустрэча 
• 
1мгненне ... -

Сярод белага дня выхо
джу на вулiцу i бачу тых, 
хто, як i я, спяшаецца, за
клапочаны сваiмi справамi, 

або проста брыдзе, без дай 
прычыны усмiхаючыся. На

ша сустрэча - секунда . Раз 

- i nрайшлi, размiнулiся, 
каб nотым, магчыма, нiколi 
не сустрэцца. Але калi по

бач фотаапарат, гэта iмг
ненне, гзты сонечны дзень 

застанецца назаусёды ... 
Напэуна, цяжэй знайсцi 

тыя прынцыпы, праз якiя 

можна выказаць свае . адно

сiны да жыцця, свой узровень 

мыслення . 1 як гэта часта 

бывае,- фiласофскi пачатак 
з ' яуляецца у невялiкiм чаты
рохрадкоуi апiсальнага ха

рактару . 

Мастака , якi упершыню 

адлюстравау на камянi жан

чыну з дзiцем, можна сме

ла назваць першым у свеце 

фатографам. Яго цiкавiла 

не фiзiялогiя, не сn·алучэн

не святла i ценi, а рэчаiс

насць . Фотаздымак · я не раз

глядаю як nрыгожую карцiн
ку. Тут iншае: у здымках ад

люстроуваецца не факт жыц

ця, а ход думкi аутара, яго 
вобразнае бачанне. Таму 
чалавек з фотааnаратам мо

жа быць мастаком, nрычым, 

• 

не горшым, чым чс:1лавек з 

пяром i nэндзалем. Ен здоль
н ы у сваiх творах раскрыць 

~ябе. Фотамастак надзяляе 
убачанае той глыбiнёй, якая 
знаёмая нам па радках вер
шау i раманау. 1 ты, глядач, 
узiраючыся, паступова упэу

нiваешся, што гэты здымак 
табе добра знаёмы, што чала
века, адлюстраванага на iм, 

ты ведаеш i можаш расказаць 
гiсторыю яго жыцця. 1 гэта 
цуд мастацтва i цуд кантак
ту. Фатаграфiя з ' яуляецца 

шлюзам, дзе рэальнасць на

бывае -прыгажосць, дзе су
стракаюцца, зрабiушы крок 
насустрач, прырода i nаэзiя . 

Чорна-белая фатаграфiя 
перадае колер i аб 'ём ускос

нымi сродкамi i зусiм не кра
нае гукавы бок рэальнасцi . 
Намаганнем уяулення пад
бiраючы фанаграму, як рэ
жысёр, адчуваю, што тут бы

ло б да месца, а што не. На
пэуна, можна вывесцi фор
мулу iдэальнага фотаздымка. 

На мяжы этнаграфii, энцык
лапедыi i мастацтва . Этнагра
фiя (у шырокiм сэнсе гзтага 
слова) - не толькi састарэ
лыя уборы i звычкi, але i н а 
шы, якiя таксама састарэюць. 

На вастрыё! Не сумяшчэнне 
гэтых трох сфер - пазнаваль-

ных, практычна-прадметных 

i мастацкiх ад11осiн да свету, 
- а дзейнасць асаблiвага ро

ду, я кая толькi мяжуецца з 
гэтымi сферамi. 

На самой справе, як су
м ясцiць: гэту дзейнасць, 

любоу да а к в арэлi i упэуне
насць , шт о законы фатагра

фii -,- i н ш ь , я » ! Г э хнiку можна 

пара унаць з рамяством, а 

прафесiи н а Сi к ультурай фата

графа можна назваць яго 

здольнасць «жыць думаць 

сваiм стагоддзем». 

«Вострае вока - яшчэ не 
фатограф. Захапляючы nра

цэс здымак цi выканання 

здымкау - гэта яшчэ не фа
таграфiя. Яе сутнасць - у 
тваiх адносiнах да жыцця». 

Я . БЫКОУСКI. 
студэнт факультэта 

журналiстыкi . 

Фота АУТАРА. 

Што ямчэй, дакладней i nрыrажэй выра
з i1(ь iдэi, погляды, iмкненнi i аса{?лiвасцi лю
дзей, раскажа ix riсторыю i адлюструе су
часнасць? Вядом'а ж, сiмвалы: герб, сцяr i 
гiмн. На lжаль, нi таrо, нi дpyrora, нi нават 
трэцяrа наш унiверсiтэт пакуль не мае. Мiж

волi атрымлiваецца, што мы, студэнты, без 
роду i племенi. Але ж у нас вялiкая i слау
ная riсторыя, шмат дасяrненняу, вельмi 
многа традыцый. Мы - rонар нацыяналь
най навукi Беларусi. Хiба ва унiверсiтэце ня
ма таленавiтых паэтау i здольных мастакuу , 

каб стварыць сапраудныя сiмвалы Беларус
кага унiверсiтэта iмя У . . 1. Ленiна. Камiтэт 
камсамола i клуб «Майстроуня» запрашаюць 
ycix творчых людзей БДУ прыняць удзеJ1 у 
конкурсе па стварэнню гiмна, rерба i сця г. . 

алi вы ад!tуваеце у сабе яшчэ не рэалiзаваны талент 
пераутварэння, марьще цiкава i карысна праводзiць воль
ны час i пазшtемiцца са сваiмi аднадумцамi, а у будучым, 
маzчыма, стаць неардынарнай творчай асобай, запрашаем 
вас праверьщь свае здольнасцi. 
Натрэдны тэатр-студыя Белдзяржунiверсiтэта iмя ,У. /. 

БЕ . 4РУСКI 

UH1BEPCIT3T 

-

Тэксты, эскiзы i малюнкi сiмвалау неабходна 
прадставiць для абмеркавання у камiтэт 
камсамола _ унiверсiтэта (пакой 306 г алоу
нага· корпуса) не пазней 31 сакавiка. Пера

можца конкурсу атрымае грашовую прэ

мiю памерам 300 рублёу . 

Цан .:1 2 кап. 

._. Мi11 \· ка я 11 aлir рафiчная фа б р t.11, ., 
a \J1 ,1 pн u11 .1 " : .; р ка » МВП \ 

i r>ttl Я . h. it.'li:IC :t . 

21 :11пп1 1· а 

1i1 K . 16 12. 
Т. 2000 экз. 

Ленiна аб'яуляе конкурсны набор моладзi у акцёрскую 
г,щпу тэатра. Для кпнкурсу неабходна падрыхтаваць верш, 
бuiiкy, урывак :, пр11 1 ы. 
Конкурснае праслухоfj r111 нне праводзiцца па панядзелка.х 

i пятнit{аХ з 19.30 .- , 11J.11н 11а адрасу: вул. Кастрычнiцкая, 
10, i ,сгэрнат Бд~· JVe 6, у памяшканнi клуба «Красавi1»-

Т.J, 1 ефон с.!,1 ,1 даведак: 20-42-07. -------------

220080, Мiнск-80, УНIВЕР<;J
ТЭЦК/ ГАРАДОК, ВУЛ. БАБ
РУйСКАЯ. 9, НАВЕРХ 4, 
П AKOI 74-75. 
ТЭ{/ЕФUН 20-68-27. 
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