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« Г алоjную сiлу бачу 
V 

r.ённяшиi нумар, 

паважаны 

знаёмiць 

чытач, 

цябе 

з выбраннiкамi 

нароА8 -
кандыдатамi 

у · народныя 

дэпутаты ·ссср 

новiшчам, а дзяржауную сi
стэму такога кантроля пера

даць ад Савета Мiнiстрау -
Саветам народных дэпутатау. 
Вядома ж, клапоцiцца кам

самольскi дзеяч i аб прабле-

Унiверсiтэт сустракау кан::: 
дыдатау у дэпутаты Вярхоу

нага Савета СССР ад кам
самола - 32 з ix прыехала, у 

Мiнск, а .да нас за!3iтал i трое. 

Няхай не пакрыудзяцца ас
татнiя: слухаючы гэтых траiх, 
не верылася, што можна 

знайсцi больш дастойных кан
дыдатау. 

Яны ужо сустракалiся з 
выбаршчыкамi у Сургуце, 
Тальяцi, Чэбаксарах i Вал
гаградзе, i ужо неаднаразо
ва чулi праграмы кожнага са 

сваiх сапернiкау. Не, гэта сло

ва тут не . падыходзiць, бо 
хлопцы прызналiся, што у час 

сумесных паездак сталi сяб
рамi i аднадумцамi у галоу
ных пытан н ях . Гэта добра 
адчувалася, калi яны высту-

у маладых» 
СУСТРЭЧА 3 
КАНДЫДАТАМ 

у народныя дэпутаты 

сёння справа звычайная. 
1 тым не менш кожна.я з 
ix асаблiвая. Мы, выбар
шчыкi, чэрпаем нейкую 
iнфармацыю для сябе, , а 
для кандыдата яна 

яшчэ адзiн сур'ёзны 

экзамен. 

Такiм экзаменам стала 
для кандыдата у народныя 
дэпутаты СССР М. 1. 
Дзямчука М"нiстра 
народнай адукацыi БССР 

- сустрэча з выкладчы

камi, супрацоунiкамi i сту
дэнтамi нашага унiвер

сiтэта. Пытанняу задалi 
шмат (зрабiла уплыу i 
тое, што Mixaiл \ванавiч 
раней працавау у БДУ) 
i на кожнае з ix прысут
ныя атрымалi . грунтоу
ны i поуны адказ. 
3. АЛЯКСАНДРАВА . 

ТРАДЫЦЫЙНЫЯ 
СПАБОРНIЦТВЫ 

па валейболу кам анд унi
верс itэтау гарадоу Мiн
ска, Вiльнюса, Тарту i 
Рыгi прайшлi нядауна у 
сталiцы Лiтвы. У гэтым 
годзе яны мелi сваю асаб

лiвасць - у спаборнiцтвах 
.прынялi удзел мужчын
ская i жаночая зборныя 
Пражскага унiверсiтэта 
(ЧССР). 1 гэта у пэунай 
ступенi абумовiла асаблi
вае напружанне . i напал 
барацьбы. Дарэчы, госцi 

з Прагi (мужчыны) 
былi мацнейшымi у спа
борнiцтвах, а сярод жа
ночых каманд першае 

месца заняла зборная 
Вiльнюскага унiверсiтэта. 
· Нашы каманды выступi-
лi няудала: мужчыны -
на чацвёртым месцы, жан
чыны - на пятым. У ней

кай ступенi спартсменау 
можна зразумец": час 

rtадрыхтоукi да спабор
нiцтвау супау са здачай 
экзаменацыйнай cecii. Але 
асноуная прычына ( гэта 
маё уласнае меркаван
не) - н iзкiя маральна
валявыя якасцi iгракоу. 
Пасля гульняу разам з 
iмi мы прааналiзавалi вы
нiкi i унеслi адпаведныя 
карэктывы у вучэбна
трэнiровачны працэс. На
перадзе Спартакiяда 
ВНУ рэспублiкi па валей
болу. Думаю, што урок бу
дзе на карысць, i мы пака
жам лепшыя рэзуль:rаты. 

М. КУЧЫНСКI. 

ЖАНОЧАЕ СВЯТА 

мы зможам сустрэць 

усе разам - у ДК чы-
гун ачнiкау . А rульнаунi-
верспэцк1 вечар адбу-
дзецца 7 сакавiка а 19 
гадзiне. Бiлеты можна на

быць у студэнцкiм клубе. 
Тэлефон для даведак: 
20-42-07. 

палi адказвалi пытанн i : 

П. Шацько, 
Ш . Абутал i.пау , 
М. Сотнiкау 
(на здымках) . 

ВАЛЖАНIН , ДЫРЭКТАР 
ДЗЩЯЧАГА ДОМА 

Яму давя11ося гаварыць 
першым - прыгожаму мала

дому мужчыне Шамiлю Абу
талiпаву, дыр.эктару дзiцяча

га дома з Паvлаускага раё

на Ульянаускай вобласцi . Ка
лi ён падзялiуся сваiмi плана
мi i намерамi на магчымай 

дэпутацкай пасадзе, радасна 

стала, што рукам , сэрцу i 
розуму менавiта такога 

чалавека давяраюць лёсы 

мноriх дзяцей. 
Платформу сваю Шамiль 

пераказау коратка, па пунк

тах. Але за гэтай сцiсласцю 
добра адчувалася яго асоба. 
Справы камсамола, безу

моуна, турбуюць кандыда
та у народныя дэпутаты ад 
ВЛКСМ - ён л i чьщь, што 

неабходна змянiць перш за 
усё сiстэму фiнансавання 
Саюза i выключьщь магчы

масць спажывецкага падыхо

ду да моладз i , якi пакуль да

водзiцца назiраць. Зараз , на 

думку Шамiля, моладзi 'nа

трэбны с;;пецыяльныя . сацы
яльныя службы, якiя б зай
малiся пастаянным назiран
нем за грамадскiм меркаван

нем i магл i, прагназiраваць 
асноуныя сацыяльныя з ' явы, 
а не толькi канстатаваць ix, 
калi тыя ужо набыл i пэунае 
развiццё . 
Самае значнае месца у пе

радвыбарнай праграме Ша
мiля Абутал i пава за ймаюць 
праблемы аховы дзяцiнства, 
а таксама малады х сем ' яу . 
Шамiль назвау л iчб ы, якiя 
вельмi яго хвалююць : у на

шай краiне прыблiзна паутара 
мiльёны дзяцей, якiя стал i 

с i ратамi · пры жывых бацьках, 
бо жывуць у дзiцячых дамах. 
·1 10 мiльёнау сем'яу, якiя 
не маюць дзяцей. Таму пра

блема магла б вырашыцца да
волi проста. Але ж закон 

прадугледжвае на такi вы

падак шмат умоу, не заусё
ды ажыццявiмых . Шамiль 

пытаецца у сваiх слухачоу: 
«Цi гуманны такi закон?» 

Сам ён у гэтым не упэуне
ны ... 
Яшчэ дырэктар марьщь, 

каб усе дзiцячыя дамы iсна
валi не як i нтэрнаты, а па 

сямейнаму прынцыпу. 1 вель
мi турбуецца аб тых, каго 
назь1ваюць «мацi-адзiночка» 

- хацеу бы дабiцца асаблi
вых льготау для ix. 

- я - валжан i н, таму мя
не не можа не турбаваць лёс 
вялiкай ракi i экалагiчнае ста
новiшча наогул,- так Ша

мiль пачау гаворку пра агуль

началавечыя праблемы. 

Пытаннi яму вырашылi 

задаваць, кал i адбудзецца 
знаёмства з другiм i канды

дат ам i . 1 далi слова свет

лавалосаму чалавеку у га

лубым джэмперы з эмбле
ма й Маскоускага ун i версiтэ

та . Так, гэта ён - сакратар 

ка мсамольскай арган i за
цыi МГУ Максiм Сотн i кау. 

«МОЛАДЗ\ ДА СПАДОБЫ 
П РАГРЭС У 

ГРАМАДСТВЕ ... » 

Мне 31 год, нарадзiу
ся у сям ' i ваеннаслужачага. 
Па спецыяльнасцi - фiзiк, 
кандыдат фiз iка-матэматыч

ных f-\авук. Сакратаром кам-

самольскай арrанiзацыi МГУ 
з ' яуляюся трэцi год . 

Максiм, як i Шамiль, вы

кладау сваю пр!lграму па 

пунктах, але адразу адзна

чыу: «Я думаю, што hерад

выбарная платформа пав i н
на быць не зборнiкам ней
кiх наказау, а сапраудным 

банкам цэнасных арыента
цыЙ>). 

- Перш за усё нам трэба 
аднавiць чалавечы воблiк 
нашага сацыялiстычнага гра

мадства. Тут без увагi да 

эканамiчных праблем не абы
сцiся. Нам патрэбна шмат
сектарная эканомiка, трэба, 
каб больш дзейсным стау 
.ланцужок «прадукцыйнасць 
працы - заработная плата -
цэны», каб бь1у уведзены 
прагрэсiуны налог. Можна 

выкарыстаць для уздыму эка
номiкi i скарачэнне , якое 

адбываецца зараз у нашых 
Узброеных Сiлах,__; для пе
раразмеркавання рэсурсау. 
Асобны раздзел у прагра

ме Максiма Сотнiкава - ма

ладзёжныя праблемы. «Мо
ладзь заусёды выйграе там, 

дзе ёсць прагрэс, бо яна -
самая мабiльная частка 
грамадства,- упэунены кi
раунiк камсамольцау Ма

скоускага унiверсiтэта.- Але 

нам не абысцiся без сiстэмы 
гарантый для маладога па

калення». 

- Узровень цыв1л1за-
ванасцi грамадства вызнача

ецца адносiнамi да жанчы
ны. 

Дзесьцi мы ужо чулi гэ

тыя словы. Але даведацца, 
што так лiчыць малады кан

дыдат у дэпутаты, асаблiва 
прыемна, бо чалавечы уз
ровень канкрэтнай асобы так
сама вымяраецца тымi ж 
адносiнамi. Дарэчы, на гэты 
конт у яго праграме шмат 

канструктыуных · прапаноу. 

Асаблiвы погляд у Максi
ма Сотнiкава на iснуючую у 
нас сiстэму npanicкi: ён лi

чыць яе феадальным ~:~ера

жыткам. 1 мае прапанову: 

кожны працоуны калектыу 

можа вырашаць пытанне аб 
прапiсцы у сваiм горадзе 

чалавека, якi яму патрэбны , 
бо мае талент . 

Як большасць сённяш-
нiх прагрэсiуных грамад-
скiх дзеячау, Максiм выказ

ваецца за неабходнасць ства
рэння у нас сапрауды права

вой дзяржавы: 

- Мне здаецца, вельмi 
значным крокам наперад бы
лq б прыняцце пасля шыро
·кага народнага абмеркавання 
наступных законау: аб рэ
ферэндуме, аб друку, аб 
грамадскiх арганiзацыях i аб 
архiвах. 

1 дзе у праграме Сотнiка
ва i гаворка аб экалагiчным 
стане . Ен выступае за поу
ную галоснасць: каб усе знач
ныя праекты вынос iлiся на 

суд грамадскасцi, бо людэi 
маюць права ведаць, чым ды

хаюць i якую ежу спажыва
юць. Яшчэ Максiм прапануе 

стварыць прафесiйныя паза
ведамасныя экспертызы, якiя 

б назiралi за экалагiчным ста-

мах вышэйшай адукацыi, аса

бл i ва аб яе матэрыяльнай ба
з е. 

«._ПIШA.in_ Л\СТЬ\ ... » 

- я лiчу, што перадвы
барная платформа не ад
людстроувае асобы чалаве
ка, як i з ёй выступае, таму 

буду iмкнуцца перш за усё 
паказаць сябе у чалавечым 
плане,- так адразу пра

явiу рашучасць характару 
Павел Шацько, старшыня 

Мiнскага гарадскога клуба 
воiнау , запаса «Памяць», 

лектар абкома камсамола. 
Яму - 26, закончыу Ма

гiлёускае СПТВ i iнстытут на
роднай гаспадаркi. А самы 
значны этап яго жьщця -
Афганiстан. 1 цяпер, nасля 
вяртання з той вайны, мно

гае у дзейнасцi i лёсе Пау
ла звязана з ёй. 1"1ершы яго 

клопат - праблемы воiнау-· 
iнтэрнацыяналiстау, i не 
толькi iнвалiдау,' а yc ix, хто 
быу ТАМ - Павел лiчыць , 
што усiм i м патрэбна рэа

бiлiтацыя, перш за усё псiха
лагiчная. За гэта ён i змага
ецца, не забываючы уве~ь 
час i пра сем'i загiнуушых. 

Асаблiва абураецца памера

мi пенсiй для мацi не вярнуу

шы хс я сал-дат - яны часам 

про.ст а капеечныя. 

Гаварыу Павел таксама аб 
экалогii i павышэннi аутары
тэта камсамола, аб удаклад

неннi ролi партыi у нашым 

грамадстве - яна павiнна 

займацца iдэалагiчнай, а не 
гаспадарчай работай. · 

- Галоуную сiлу бачу у 
маладых. Але абудзiць яе 
вельмi цяжка. Многiя з нас 

усё яшчэ не iмкнуцца сама

стойна вырашаць свае праб
лемы, а спяшаюцца дасылаць 

лiсты у рэдакцыi газет, або 
нават Гарбачову ... 

ШfАДА! 

Бадай, самыя цiкавыя свае 

думкi кандыдаты у дэпутаты 
выказалi , калi пачалi адказ

ваць на пытаннi ·з зала . На 

жаль, з нашага - унiверс i
тэцкага - боку у гутарцы 
было вельмi мала удзель
нiкау, практычна толькi сак

ратарь1 факультэцкiх камiтэ
тау камсамола. 

Шкада ycix, каго не было 
на гэтай сустрэчы. Яны пазба
вiлi сябе знаёмства з неар
дынарным мысленнем Мак

сiма Сотнiкава , не nаслухалi ~ 
яшчэ раз голас свайго сум_
лення, калi у балючай цiш'ы
не, якая раптам ахапiла увесь 

зал, Павел Шацько, iнва

лiд вайны у Афганiстане, 
гаварыу аб небяспецы уз
нiкнення сярод нас так эва

нага «Афганскага сiндро
ма» - падобны перажылi 
у ЗША 'nасля вайны у В 'ет
наме . 

Але радасна будзе - за 
нас за ycix, калi гэтыя мала
дыя людзi у хуткiм часе зой
муць пасады у Вярхоуным 

Сав~ще СССР, каб працаваць 
i змагацца. Яны умеюць! 

В. БЯГУН. , 

Фота С. ГРЫЦА . . 



Выбарь1 · 
Кандыдатамi у народныя дэпутаты СССР 

па -Мiнскай Маскоус~ай тэрытарыяльнай 
выбарчай акрузе No 564 зарэгiстраваны першы 
сакратар Мiнскага гаркома КПБ Уладзiмiр 
Рыгоравiч Галко i генеральны дыр_эктар вы

Выбары 

.творчага аб' яднання « Белпрамкультура» Ана-

• 
1 наш выбар 

• 
1 наш выбар 

Якi лозунг Вашай 
перадвыбарнай платфор
мы Вы лiчыце асноуным? 

- Найпершай задачай 
перабудовы я лiчу: зада
волiць натуральнае iмк

ненне kожнага чалавека 

жыць лепш, даць шчасце 

сваёй сям'i, сваiм дзеr,,.ям, 

жьщь у горадзе, прыдат

ным для жыцця. Таму у 
праграме - плодзе г лы

бокага роздуму у садруж
насцi з набытым вопытам 
- на першае месца стау-

толь Авер'янавiч Новiкау. Д Д Н . _ 
уяуленняу аб урбан~:;~а- да, болей за 5 тысяч тон Але рэзкае абмежаван- _ 8 8 ов1кау: 
цыi, прамысловых "цэнт- цвёрдых i газападобных не ужывання рускай мо-

~::~ ~~~:~~~ж::::: п~:= ~=:~:;у9 :~;~ат=~ д::== ~~·б;~к~я;ап;:::~t~·/ ~=~= t Гап оу" н ае . 
лагiчнай катастрофы: раз- лося ;займацца экалагiч- паусюджана, на мой по- ~ - · 
мяшчэнне прадпрыемст- нымi праблемамi гэтага гляд, не дасць станоучых 

вау так, каб былi яны i у завода. Ужо знойдзена вынiкау. Як нi цяжка гэта 

малых гарадах. i нават пляцоука. дзе, па дамоу- вым~уляць •. многiя паку ль В ЬI ка На Н Не 
у вёсках. Толькi «нанi- ленасцi з адной з iталь- прытрымлrваюцца па-
заць» новы аб'ект ведам- янскiх кампанiй, будзе мылковага мерк-авання: 
ству заусёды танней, чым узводзiцца сумеснае беларуская' мова непат-

_браць на сябе клопаты аб прадпрыемства па вы- рэбна,. 
падвядзеннi лiнiй электра

энергii, дарог, будау
нiцтве сацыяльных аб'ек-

творчасцi радыятарау на У сучасных умовах не 
новай аснове. абьiсцiся без работы над 

'А наог_ул, без закона укараненнем у ' свядомасцi 
" 

У. ,Р .. Г.алко: t Прыярытэт~ 

павыwэнню дабрабыту» 

людзей неабходнасцi ве-
даць родную мову. Будзе 
правiльным паставiць вы
вучэнне беларускай · мо
вы у школе у аднолькавае 
становiшча з рускай, вы
карыстоуваць для прапа
ганды мовы радыё, тэле

бачанне, старонкi газет. 
- 76 тысяч студэнтау 

вучацца сёння у Мiнску. 
Мне здаецца, rэта якраз 
тая катэrорыя, у якой 
шмат праблем: дзе жыць, 
вучыцца, як харчавацца ... 

накаэау 

выбаршчыкаjt 
- На Вашу думку, якi 

асноуны клопат у народ
нага выбраннiка? - за
пытау наш карэспандэнт 
у Анатоля Авер'янавiча 
Новiкава. 

ральны дырэктар аб'яд

нання « Белпрамкульту
ра». Зразумела, да таrо, 
як сталi кандыдатам у дэ
путаты, ужо паспелi што
нiuiто зрабiць ... лю вырашэнне . комплек

су сацыяльных праблем. 

Вось зусiм няпростае 
пытанне: як пражыць у вя

лrюм горадзе чалавеку, 

калi ён адзiн i атрымлiвае 
мiнiмальную пенсiю? Без 
iснавання рэальнай га
рантыi надзейнай сацы
яльна-эканамiчнай абаро
ненасцi грамадзян яно 

не вьrрашаецца. Як кан

дыдат у народныя дэпута

ты я прапаную вызначыць 

пражытачны узровень 

жыцця ycix сацыяльных 
груп насельнiцтва для 

кожнага рэгiёна краiны, 
паклауш~.1 яго у аснову 
будучай пенсiйнай рэфор
мы. Магчыма, некаторыя 

катэгорыi грамадзян i 
пасля яе атрымаюць пен

. сiю нiжэй за мiнiмаль-
ную. На гэты выпадак 

грамадству дзяржаве 

неабходна прадугле-
дзець сродкi на дапамогу. 

Няправiльна арганiзава
на тое грамадства, дзе 

малады чалавек доугi час 

знаходзiцца у залежнасцi 
ад старэйшага пакалення. 

Бацькоускiя падарункi 
рэальна замянiць дзяр
жаунай дапамогай - у вы
r лядзе ~ доугатэрмiновых 
крэдытау. 

Спадзяюся, у хуткiм 
часе у дзяржауным маш
табе будзе прыняты закон 
аб забеспячэннi мацi 
аплачваемага адпачын

ку да дасягнення дзiцем 
трохгадовага узросту. 

1 вылучаю такi тэзiс у пе
радвыбарнай праграме. 
Бо у дадзеным выпадку, 
калi гаворка iдзе пра 
дзяцей, ix здароуе, пад
лiчваць· выдаткi бессэн
соуна. Кiраунiкi многiх 
прадпрыемствау, дзе жан

чынам з дзецьмi да трох 

гадоу даюць аплачваемы 

адпачынак, дауно ужо гэ

та зразумелi. 

« Увесцi катэгорыю 
экалаriчнаrа злачынства 
i экалаriчнаrа злачынцы 
для службовых асоб, чыя 
дзейнасць наумысна 
цi мiжволi - памяншае 

рэсурсы жыцця у дзяржа
ве»,- прапануе Ю. ~ар
нiчэнка. Якiя найбольш 
строriя меры лiчыце да
пушчальнымi Вы? 

- Экалагiчная прабле
ма - следства неапрау
данага iмкнення развiваць 

nрам!>rсловасць у вялiкiх 

гарадах, няправiльных 

тау. Вынiк - экалагiчная 

напружанасць ·· большасцi 
гарадоу. Як пазбавiцца 
ад яе нашаму гораду? 
У сваеи праграме я 

прадугледзеу увод пра
грэсiунай аплаты за экала
гiчны урон. Кiраунiкi прад
прыемствау, якiя маюць 
выкiды большыя за да
пушчальныя канцэнтрацыi 
i сёння штрафуюцца ор-
ганамi санiтарнаrа нагля
ду. А справу гэта чамусь

цi не мяняе. Плату за эка

лагiчны урон (дастатко
ва адчувальную па па

мерах), па маёй задум
цы, павiнны уносiць у бю
джэт горада працоуныя 

калектывы. Калi у вызна

чаны тэрмiн (год цi два) 
парадак не наведзены -
памер платы будзе павя
лiчвацца прагрэсiуна 
у два, пяць, дзесяць ра

зоу... Пры такiх умовах 

калектыу будзе вымуша
ньr' вырашаць экалагiчныя 

праблемы: цi праводзiць 
прыродаахоуныя мера

прыемствы, цi выносiць 

прадпрыемства за межы 

горада, цi ствараць новае 
на базе новай тэхналогii. 

Есць у Мiнску завод 
ацяпляльнага абсталяван
ня, ён выкiдае у паветра, 

якiм дыхаюць лёгкiя гора-

аб экалогii нам, напэуна, 
не абысцiся. У iм павiнна 
быць а·гаворана адказ
насць за экалагiчны урон . 

Парушэнне закона - па 

меншай меры правiн-
· насць. Тут я станаулюся 

на адну пазiцыю з Ю. Чар-
нiчэнкам. 

. - Толькi цяпер рэабi
лiтаваны тэрмiн «палiты
ка беларусiзацыi». 3 ча
су яе разrортвання прай
шло шэсцьдзесят rадоу. 

' Што, на , Вашу думку, 
нам патрэбна пакiнуць у 
далек,х дваццатых, што 

узяць з сабой для забес
пячэння рэальнага бе~а
руска-рускага двухмоуя? 

- Мы жывём у канцы 

-васьмiдзесятых. 1, улiч-
ваючы вопыт мiнулага, вы

рашаем не даунiшнiя -
сённяшнiя праблемы. Ска
жу прама: я стаю на. пазi
цыi максiмальнага раз
вiцця беларускай мовы як 
носьбiта нацыянальнай 

культуры. Трэба адра
джаць беларускiя школы 
(напачатку хаця б па ад
ной у кожным раёне на
шага горада). У праграме 

· я стаулю пытанне аб пе
- раводзе работы асобных 
устаноу сталiцы бела
рускай рэспублiкi на бела
руска-рускае двухмоуе. 

- Ведаю, што не хапае 
iнтэрнатау. Але прада
стауленне пакоя маладой 
студэнцкай сям'i у PTI, 
БПI, МДМI - гэта ужо 
рэальнасць. Ведаю i 
аб тым, што на фiлфаку 
на аднаго студэнта даво

дзiцца сёння 0,5 м2 пло
шчау, i аб тым, што дэ
фiцыт лабараторных пло
шчау складае ва унiвер
сiтэце .67 працэнтау. Ду
маю, у многiм вiнаватыя 
тыя, хто раней працавау 
ва унiверсiтэце i не 

выкарыстоувау тыя аб'ек
тыуныя умовы, якiя былi 
створаны для таго, каб 
унiверсiтэт не жыу у бед
наце. Цяпер жа у якi 
бок нi глянь - праблема . 
3 грамадскiм х!рчаван
нем таксама. 

Не вык_арыстоуваецца 
сёння магчымаtць адно

сiн унiверсiтэта з прад
прыемствамi i арганiза
цыямi, для якiх тут рых
туюць спецыялiстау. На
прыклад, « 1 нтэграл» 
багатае аб'яднанне. Ча
му б яму не дапамагчы 
унiверсiтэту адолець 

праблему харчавання? Па
трэбна, прауда, i iмкненне 
з боку унiверсiтэта. 
У iснаваннi так званых 

«студэнцкiх» праблем я 
бачу i свае задачы. .[liчy 
неабходным мець у сiстэ
ме грамадскага харчаван

ня асобны студэнцкi трэст. 
Для гэтага патрэбна толь
кi знайсцi базу. 

- Цi не атрымаецца, 
што выбаршчыку давя

дзецца рашаць задачу 

з двума «невядомымi»? 
Каму аддаць пера

вагу? Таму, ад каго будзе 
больш карысцi. Тут па
трэбны аловак, каб вызна
чыць для сябе асноуныя 
кiрункi праграм; бiягра
фiчныя звесткi дэпуtата, 
каб даведацца, наколькi 
сам ён адчувае прабле
мы, пра якiя гаворыць у 
перадвыбарнай платфор

ме. 

Няпростае будзе галаса
ванне . Я не будую нiякiх 
iлюз1и. Нехта атры
мае перамоrу. Я не буду 
прадвяшчаць, хто. З _ 18 
кандыдатау (кожны з ix 
камунiст, i rэтаму я рады) 
будуць выбраны толькi 8. 

Гутарку · вяла 
М. ЗАГОРСКАЯ. 

- Пра чалавека. Вы
кананне наказау выбарш
чыкау, адстойванне ix iн
т~рэсау у розных сiтуацы
ях i у розных установах. 
Магчыма, гэта закладзе

на у характары кожнага 

чалавека - умець рабiць 
дабро, быць уважлiвым 
да навакольнь,х . Ва усякiм 
разе, я да такога iмкнуу
ся. 1 у той· час, калi пра

цавау кiнамЕtханiкам у вёс
цы, i тады, калi служыу У 
apмii, i пасля, калi, скон
чыушы Ленiнградскi iн
стытут кiнаiнжынерау 
прыйшоу на завод «Юна-

дэталь». 

- Якую накiраванасць 
мае Ваша перадвыбарная 
праrрама - палi\-ычную, 
сацыяльную цi экана
мiчную? 

- Хутчэй за усё - са
цыяльную. Менавiта гэ

тыя праблемы найбольш 
балючыя для нашага гра
мадства. Вы бачылi калi
небудзь твар чалавека, 
якi стаiць у «хвасце» чаргi 

на атрыманне жылля! Чу
лi, што гавораць рабочыя 
пра размеркаванне гра

мадскiх фондау спажы
вання? Вызвалялi ад рабо
ты маладую мацi, у якой 

няма выбару: не хапае 
месцау у дзiцячым садзе? 
Я лiчу, што да гэтае пары 

на прадпрыемствах не ха

пае нам галоснасцi i рабо
чага кантролю, мiкрараё
нам горада не стае ком

плекснай забудовы, да
лейшае развiццё дэмакра
тыi мае патрэбу у правя
дзен н i рэферэндумау 

на саюзным, рэспублi 
канскiм i мясцовым уз

роунi кiравання, а наша 
нацыянальная культура нi
колi не будзе адроджа
на, кал, не ажыццявiць 
прынцып беларуска-рус
кага двухмоуя. 

Прауда, калi мяне выбя
руць нар одным дэпута

там, абм яжоувацца толь
кi акрэсленым у перад

выбарнай платформе не 

буду, прыму актыуны 
удзел у рабоце...- камiсiй 
Вярхоунага Савета па пад

рыхтоуцы заканадаучых 
актау. Такiх, якiя б са
прау дь~' былi накiраваны 
на павышэнне жыццёвага 

узроуню нашых людзей. 

- Вы дэпутат Маскоу
ска ,· а раённаrа Савета на
родных дэпутатау, гене-

~ Наша прадпрыемст-

ва адно з першых пайшло 

на усталяванне ,JРЫвалых 
сувязей са школай. Цяпер 

у нас, у час вытворчай 

практыкi, · працуюць вуч
нi СШ № 67 i № 170, спец
iнтэрната ·№ 8 i вучэб
на-вытворчага камбiната 
Маскоускага раёна. 
Калектыу значна па

вял iчыу аб'ём выпуску 
таварау народнага cna· 
жывання, а у цэлым ГJа 

Маскоускiм раёне, кажу 
гэта як дэпутат, звыш 

задання зроблена тава- · 
рау народнага спажыван
ня на суму 12 мiльёнау 

рублёу. 
Падрыхтавау 

д.- мАл1ноrсю. 

11· 

Паi 

:;J;lii1. 

l;J~ff! 
~~!!iадэтщщ~~ · ···· 
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Кандыдатамi у народныя дэпутаты СССР па 

Вь1бары Мiнскай Фрунзенскай нацыянальна-тэры-

"тарыяльнай выбарчай акрузе No 67 зарэ
riстраваны дырэктар завода буйнапанель
нага домабудавання No 2 МВАIДа Рыrор Мi
калаевiч Падбярэзскi i рабочая Мiнскага вы
творчаrа абутковаrа аб'яднання « Прамень» 
Зiнаiда Пятроуна Шэучык. 

Выбары 

• 
1 наш выбар 

Завод буйнапанельнага домабудавання .No 2 
МВА/Да, што уэначальвае Р. М. Падбярээскi 
кандыдат у народныя дэпутаты па Мiнскай 
Фрунэенскай нацыянальна-тэрытарыяльнай выбар-
ай акруэе, практычна працуе без браку, э пры

быткам. Паслядоуна а:нсыццяуляецца праграма 
сацыяльнага раэвiцця калектыву. У мiнулым годэе 
ва Усесаюэным сацыялiстычным спаборнiцтве прад
прыемства эаваявала, першае месца. 

- Завод БПД-2 nра
цяrлы час адставау. Як 
вы, Рыrор Мiкалаевiч, вы
велi nрадnрыемства з nра
рыву? 

- Я выводзiу яго не 
адзiн. Галоуны iнжынер 
Валерый Загорскi, началь
нiк вь1творчага аддзела 
Уладзiмiр Макаеу, яго 
брат брыгадзiр Анатоль 
Макаеу, многiя iншыя 
спецыялiсты, рабочыя, 
служачыя - усе яны не 

толькi жадалi бачыць 

сваё прадпрыемства пе
радавым, але i прыкла

далi да таго вялiкiя нама
ганнi. 

Пачалi з рэканструкцыi 
прад~;~рыемства, не спы

няючы вытворчасцi. Вядо

ма, не абышлося без таго, 
каб не парушыць фiнан
савую дысцыплiну: па 

сутнасцi разгарнулi новае 
будаунiцтва, а карысталiся 
сродкамi, якiя былi адпу
шчаны на рамонт. Банк па-

, гражау рознымi карамi. 

Давялося звяртацца у 
Саумiн БССР. Там нас 
падтрымалi i далi дазвол 
працягваць далей рэкан
струкцыю. Тры гады «ся

дзелi» без прагрэсiунай 
аплаты, пакуль не пера

будавалi адзiн з важней
шых участкау завода -
цэх № 1. Адначасова 
павялi барацьбу за якасць 
прадукцыi. Усiм калекты-

вам рашылi так: калi за

вод паставiць на буд
пляцоуку той цi iншы вы
раб нiзкай якасцi, дык 
да канкрэтных вiноунiкау 

будуць прыняты самыя 
суровыя матэрыяльныя 

санкцыi. 

- У аnошнiя гады у 
МВАIДзе, як i у мноriх 
iншых nадраздзяленнях 

Галоумiнскбуда, назiрала
ся даволi сур'ёзная ця
кучасць кадрау, людзi nа
кiдалi будоулю. '/ чым, на 
Ваш nоrляд, nрычыны? 

- Гэта якраз i тлума
чыцца нiзкiм узроунем 
будаунiчай iндустрыi. 
Яна, па .сутнасцi, у нас 
«дабiтая», а аднауленне 
iдзе вельмi марудна. А 
калi так, дык няма чаго 
спадзявацца рабочым, 
якiя знаходзяцца на ман
тажных пляцоуках, на вы

сокi заробак, бо матэрыя
лы да ix будуць прыхо
дзiць з перабоямi, нерыт
мiчна, дрэннай якасцi. 
А калi так, то i сацыяль
ныя праграмы арганiза
цый не будуць выкон
вацца. 

Мы таксама у той, ра
шаючы, момант перажылi 

усплеск цякучасцi кад
рау. Зараз яна на заво
дзе БПД-2 складае 6-7 
працэнтау, у два разы нi
жэй ·за сярэднi паказчык 

• 
1 наш выбар 

Р. М. П~дбярэзкi: 

«Фiнансы - Саветамt 

науцам» паказчыкi на на
ступны перыяд «ад дасяг

нутага». Ужо зараз мы вы

каналi, напрыклад, пяцi
гадовы план росту прадук

цыйнасцi ' працы. Нядау

на ж прыходзiць да мяне 
ранiшняя карэспандэнцыя, 
а там пакет: падняць у 

1989 годзе гэты паказчык 
яшчэ на 7,7 працэнта. Тых, 
хто узяу са «столi» такi 
рост, не турбавала, што у 
1989 годзе частку рабочай 
сiлы i механiзмау мы накi
руем на рэканструкцыю 

па ·глауку. Я лiчу, што 
большую долю клопатау 
для· чалавека, . якi стварае 

уласнымi рукамi i розу..:
мам матэрыяльныя каш

тоунасцi, павiннёi узяць 
на сябе уласнае прадпры
емства. Што у гэтым на

прамку зроблена на на
шым заводзе1 Амал_ь поу
насцю рассялiлi малася
мейных па iнтэрнатах, збу
даваных за гэтыя гады 

у аб'яднаннi. З дапамогай 
iнстытута фiзiчнай культу
ры абследавалi стан зда
роуя кожнага работнiка, 
у ходзе. рэканструкцыi 
будуем сауны. Заключаем 
з фiлармонiяй дагаворы 
на культурнае абслугоу
ванне калектыву. 1, зразу
мела, далi людзям маг

чымасць добра зарабляць. 
Карацей, робiм усё для 
чалавека i змагаемся за 

чалавека. 

- У Вашай nерадвы
барнай nраграме заniсана: 
«Ухiлiць дзяржауны мана
nалiзм у кiраваннi народ
най гасnадаркай». Прака
менцiруйце, калi ласка, rз
ты пункт. 

- Я маю на увазе мана
полiю мiнiстэрствау, якiя, 
на мой погляд, ператвары
лiся у тормаз эканамiчнай 
i сацыяльнай перабудовы. 
Да гэтага дня планавыя 

органы даводзяць «выка-

напан-е.л:ь.наiа 

дав.аи.В~ :~3 if~ 

i будаунiцтва новых участ
кау нашай вытворчасцi, 

што ёсць пэуныя эканамiч
ныя законы. Урэшце мы 

дамаглiся, што гэты паказ

чык быу прыведзены у ад
паведнасць з нашымi маг- 1 

чымасцямi. 

Тое ж самае адбываец
ца з прыбыткам. Пасля 
таго, як мы львiную долю 

аддаём у дзяржбюджэт, 
глаук i у аб'яднанне, нам 
застаецца усяго... 7 пра

цэнтау. Мiзер, якога не 

хапае, каб ажьщцяуляць 
свае вытворчыя i сацыяль-· 

ныя праграмы. Мяркую, 

што лепей было б рабiць 
адлiчэннi у разумных па
мерах у бюджэт мясцовых 
Саветау, а астатнiя грошы 
накiроуваць на гэтыя пра
грамы. Саветы павiнны 

мець свае фiнансы, тады 
яны будуць валодаць рэ
альнай уладай. Наш завод, 

напрыклад, зацiкаулены у 
тым, каб у Фрунзенскага 

· райсавета народных дэ
путатау· была менавiта 

такая улада, бо на тэры
торыi раёна пражывае 

большасць работнiкау 
прадпрыемства. 

А. НIКАЛАйЧАНКА, 
кар. « Вячзрняга 

Мiнска». 

з. п. Шэjчык: «Сфера дзейнасцi - сацыяльнаяt 
Дзевятнаццаць працоу

ных калектывау раёна пра

галасавалi за яе. 

З_iнаiда Пятроуна ведае, 
што барацьба будзе ня
лёгкая, шанцау на поспех 

не так ужо i многа. 1 у 
многiм ён будзе абумоу
лiвацца наilалам бараць
бы, тым, наколькi здолее 
сама прыцягнуць да сваёй 

перадвыбарнай прагра
мы выбаршчыкау на су
стрэчах, а таксама ад таго, 

як актыуна i плённа па

працуюць агiтатары. Па
трэбна, каб выбаршчыкi 
ёй паверылi. 

На «Праменi» Шэучык 
ведаюць многiя. 1 прак
тычна кожны чалавек, якi 

звяртауся калi.:небудзь да 
яе . за дапамогай, не 

сумняваючыся аддасць 

"З яе свой голас. Зiнаiда 
" ятроуна заусёды стара
ецца рабiць для людзей 
усё, што ад яе залежыць. 

Таму калектыу другога 
раскройнага цэха выбрау 
яе старшынёй цэхавага ка

мiтэта на другi тэрмiн. 
Тут працуе больш шасцi
сот работнiкау i узначаль
ваць цахком у такiм вя

лiкiм калектыве няпроста. 
Ды i прамых абавязкау -
раскрой тканiны - з яе 
нiхто не здымау. 

Памятаю, неяк у час 
размовы Зiнаiда Пятроу
на скардзiлася, што на та

кi вялiкi цэх выдзяляюць 
вельмi мала 'пуцёвак у 
дамы адпачынку, санато

рыi. Зараз у праграме, 
якую яна вылучае як кан

дыдат у дэпутаты, збiра
ецца, у выпадку выбран
ня, накiраваць свае нама
ганнi на вырашэнне такiх 
важных праблем, як раз
вiццё санаторыяу i прафi
лакторыяу для лячэння 
i адпачынку рабочых, а 
таксама на будаунiцтва у 
кожным раёне горада 

спартыуна-аздарау лен
чага комплексу. 

Дарэчы , у 1987 годзе 
Шэучык была выбрана 
членам прэзiдыума ЦК 

прафсаюза рабочых тэк
с:rыльнай i лёгкай прамы
словасцi. Дзякуючы яе 
настойлiвасцi, ЦК галiно
вага прафсаюза вылучыу 

3,5 млн. руб. чатыром 
прадпрыемствам лёгкай 

прамысловасцi Беларусi 
на будаунiцтва санаторыяу 
i прафiлакторыяу. У тым 
лiку 1 млн. руб.- для 
МВАА «Прамень». 

Такiх прыкладау людзi 
могуць назваць многа. 

Hanicay неяк ветэран вай
ны i працы С. А. Ахрэм-

чык .заяву на водпуск ле

там, а начальнiк: праца

ваць няма каму. Тады Зi

наiда Пятроуна пагутары
ла з членамi брыгады, якiя 
узялi абавязацельствы 
выканаць планавае задан

не i за яго. Ахрэмчык пай
шоу у водпуск . 
У сваёй перадвыбарнай 

праграме яна вызначыла 

яшчэ мноства праблем, 
якiя патрабуюць рашэння. 
У прыватнасцi, захаван
не здароуя працуючых i 
за кошт скарачэння руч

ной працы (фiзiчнай, 
неквалiфiкаванай). Для 
гэтага, на яе думку , неаб
ходна прьщягнуць перш 

за усё навуковых супра

цоунiкау, выкананне ме-

• 

рапрыемствау якiх дазво

лiла б вызвалiць жанчь1н 
i ад трохзменнага рэжыму 
работы. 
Акрамя таго, улiчваю

чы, што праца людзей у 

лё'гкай прамысловасцi 
не адносiцца да разраду 
лёгкiх, кандыдат у дэпу
таты збiраецца дабiвацца 
павелiчэння 'адпускоу для 
ycix катэгорый працую
чых да 24 дзён. 

Гэта усяго некалькi 
пунктау праграмы Шэу

чык. А наогул яна даво

лi шырокая. Тут выхаван
не I навучанне дзяцей, 

пытан-нi экалогii, м1ж

нацыянальныя адносiны. 
1 усё ж, як чалавеку 
рабочаму , як жанчыне i 
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1{~ 
мацi, ёй блiжэй за усё 
праблемы, звязаныя з 
працай i бытам. Цi здолее 
яна ix вырашыць, калi 
народ яе выбярэ дэпу
татам? 

Тут, думаю, да месца 
прыслухацца да думкi лю

дзей, якiя ведаюць яе 
не першы год. Больш та

го, як сказала Рэгiна Вi

кенцьеуна Галавач, у бры
гадзе якой працуе Шэу

чык, у нас вырасла: 

за дваццаць гадоу работы 
стала адной з самых во

пытных i квалiф i каваных 

раскройwчьщ, ' заваявала 
аутарытэт i прызнанне у 
калектыве. Уступiла у пар
тыю, зараз заканчвае 

тэхнiкум лёгкай прамыс 
ловасцi. 

Гэта думка не толькi 
Р. В'. Галавач, але I усяго 
калектыву. Калектыу цэ

ха № 2 прагаласавау за 

яе аднагалосна. Хаця за 
дваццаць гадоу работы у 
калектыве многае магло

здарьщца. Асаблiва калi 
утчыць, што яна доугi 

час знаходзiцца t-ja гра
мадскай рабоце. Ад нека
га адмахнулася - спяша

лася, настрой быу дрэнны 
- ды цi мала што, у ж,ыц

цi усялякае бывае ... 
Не,- сцвярджае 

, брыгадз i р слесарау-ра
мон:rнiкау Г. С. . Лойка,

не такi яна чалавек, каб 
некага не выслухаць, нека

му не дапамагчы. 

Нягледзячы на ilаса

ды званнi, гаворьщь 
прауду у твар. Так лiчаць 
выбаршчыкi. 

Цi здолее Шэучык ад
стаяць iнтарэсы працоу

ных як народны дэпутат? 
Зiнаiда Пятроуна лiчьщь, 
што здолее . 

Цi здолее ажьщцявiць 
сваю перадвыбарную пра
граму, залежыць ад вы

баршчыкау, ад таго, за 
каго яны прагаласуюць. 

В. МАТУСЕВIЧ, 
кар. шматтыражнай 

газеты «За ударный 
труд». 
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ЛЮДЗI HABYKI 

на адказваць экзаменатару, 

таму што вельмi яга пава

жае. 

АДДЗЯЛЕННЕ СУВЯЗI 

Жыву надзеяй 
Цяжка бrыло прывыкнуць да сал

дацка~;а жыцця, якое пачалося у мяне 

неузабаве пасля прыезду дамоу. Аса
блiва непрыемна пастаянна адчуваць 
ненкае нервовае напружанне, хваля
ванне - служба пачалася у сапёрным 
узводзе. Але хутка мяне перавялi у 
iнwae месца, дзе я стау пераклад
чыкам. Дарэчы, каб трапiць сюды, да
вялося вытрымаць конкурс,· бо коль
касць прэтэндэнтау уражвала. Затое 
зараз маю магчымасць наведвацца 

дамоу, хадзiць у цывiльнан вопрат
цы. 

Не скажу, каб час iwoy павольна. 
Наадварот, ён iмчьщь, нiбы хуткi цяг
нiк. Здараецца, толькi i паспяваеш 
хвост загледзець. 1 усё ж хочацца, 
каб ён не марудзiу, бо наперадзе 
чакае работа па сriецыяльнасцi (я 
закончыу аддзяленне мiжнароднан 

журналiстыкi БДУ). Прызнацца, па
куль не паспеу адчуць асалоду ад 
журналiсцкай працы, калi не лiчыць 
тон невялiкан колькасцi матэрыялау, 
што былi надрукаваны у перыядыч
ных выданнях у Беларусi. Але усё гэ-

та - дробязi. Карцiць адчуць сябе 
паунапрауным членам калектыву, 

жьщь яго радасцямi i клопатамi, су
пера:щываць разам з калегамi. 

А яшчэ ёсць у мяне вялiкае жадан
не: прадоужыць вучобу у Белдзярж
унiверс iтэце, у аспiрантуры" Прауда, 
у блiжэншы час патрэбна вырашьщь 
некаторыя арганiзацынныя пытаннi, 

звязаныя з гэтым. Толькi я думаю, 

~µто усё уладкуе~ца !11. магчыма, м~ 
сустрэнемся зноу. Жыву надз ., 
на гэта. 

Мы развiталiся з вашан цудоуна~ 
краiнан, з ваwымi мiлымi людзьм1. 
Але як неспаконна пачынае .бiцца сэр
ца пры адно~ толькi думцы пра Бе
ларусь, пра Мiнск. Яно не хоча пары
ваць сувязi памiж намi. Я угiэунены, 
што мы павiнны стаць у ненкан сту
пенi звязваючым звяном памiж нашы

мi краiнамi, нашымi народамi. 1 мы 
будзем такiмi пасрэднiкамi, бо гэта
га патрабуе абстаноука у свеце, гэтага 
патрабуе жыццё. 

БЕСМЕЛА МУМАНД 
( Афrанiстан). 

ЁСЦЬ ПА331Я 
У ГЕАМЕТРЫI 

Што датычыць навуковаii 
прынцыповасцi i грамадзян
скай пазiцыi, то тут В. 1. Вя
дзернiкава заусёды вызнача

юць цвёрдасць поглядау i 
адзнак. Ен нiколi не- здрадж2 
вае сваiм прынцыпам з кан'ю
нк:гурных меркаванняу. Ва 

усе часы ён адстойвау i ад-

,-
Доугi час у гiсторыi чала

вецтва усе матэматыкi на

зывалiся геаметрамi. 3 таго 
часу вобраз матэматыкi, якая 
ператварыла.с я у давол1 раз

галiнаваную навуку, непаз
навальна змянiуся. Аднак геа

метрычныя iдэi i уяуленн i , 
пастаулен'ыя на якасна новую 
аснову, па-ранейшаму ады

грываюць iстотную (аб'яд

ноуваючую) ролю у сучаснай 
матэматыцы. Складанейшая 

(але i самая прыгожая) струк
тура гэтых узаемасувязе j;j_,па

дуладна толькi ' нямног iм ву
чоным. Вядомы савецкi ма

тэматык Васiль lванавiч Вя

дзернiкау, доктар фiзiка-ма-
. тэматычных навук, прафесар 
- адзiн з вядучых геамет
рау нашай краiны. 

Настаунiк ... Розныя эмоцыi 
выклiкае у нас гэта слова, та
му што, як зауважыу вялiкi 

Гётэ, «тыя, у якiх мы вучым
ся, правiльна называюцца на

шымi настаунiкамi, але не 

усялякi, хто нас 1/.учыць, за
слугоувае гэта iмя». Тым да

ра>~эiсi Настаунiк, якога здау
на цан1л1 у народзе,- пра

фесiянал, чалавек, грамадзя-
нiн. · 
Разам з некаторымi адна

курснiкамi мне, у далёкiм 

1969 годзе яшчэ студэнту 
другога курса матэматычнага 

факультэта, пашчасцiла наве

даць серыю спецкурсау В. 1. 
Вядзернiкава, якi . узначаль
вау тады у БДУ iмя У. 1. Ленi
на кафедру геаметрыi. Гэта 

быу незабыуны час, калi на 
лекцыях Васiля lванавiча 

разам сядзелi студэнты роз

ных курсау, аспiранты, вы
кладчыкi. Здзiуляла тая лёг

касць i натуральнасць, з якай 
Васiль lванавiч выкладау 
сучасны я геаметрыч н ы я 

тэорыi перакiдвау «мос-
цiкi» памiж iмi. Было цiка
ва назiраць, як многiя з вы

кладчыкау, што працавалi 

у iншых галiнах матэматы
кi, са здзiуленнеf:,', выслухоу

валi \.онкiя назiраннi настау
нiка у, як iм здавалася, ix 
раздзелах навукi, прычым 

рабiлася гэта выключна ка
рэктна i добразычлiва. 

Нiводзiн куре цi спец

курс, якi ён чытау, нельга бы
ло назваць традьщыйным. Вы

кладанне знакамiтай .i дауно 
стаушай класiчнай геаметрыi 

.Лабачэускага у курсе «Асно
вы геаметрыi» зроблена Ва

сiлём I ванавiчам выключна 
прыг.ожа, зыходзячы з агуль

най канцэпцыi геаметрыi груп 
пераутварэнняу, як канкрэт

н~., прыклад адноii з заснава

ных iм жа агульнаii геамет
рычнай тэорыi абагуленых 

сiметрычных прасторау. Та-
:; 

кое выкладанне да гэтага 

часу н~ сустрэнеш нi у адным 

выданнi свету. 

Не дзiуна, што вакол Вя

дзернiкава адразу ж скан

цэнтравалася група студэн

тау i маладых супрацоунiкау, 
якiя актыуна уключылiся у 

навуковыя даследаваннi. 1 
справа тут не толькi у высо.

кай матэматычнаii эрудыцыi 
Васiля lванавiча i шырынi 
яго адукацыi (нямногiя ва

лодаюць гэтымi якасцямi), 
але i у дзiунаii навуковай iн
туiцыi i выключным мностве 
iдэii . Сам Васiль lвaFtaвiч 
заклау асновы адразу не

калькiх перспектыуных на

nрамкау, якiя ляжаць на мя

жы геаметрыi, тапалогii, 

алгебры, дыферэнцыяль
ных урауненняу i паспяхова 
развiваюцца у нашай краiне 
i за мяжой. Кожнаму са сваiх 
вучняу ён прапаноувау зада

чу прынцыпова новую i у 

шырокiм аспекце. Наогул, 
умен не працаваць сама

стойна i самому ставiць зада
чы у выбраным напрамку Ва
сiль lванавiч вельмi цэнiць 
у вучнях i нiколi не дахо

дзiць да дробязнай апекi. 
Пры гэтым у пастаянных зно
сiнах адзiн з адным кожныi 

фарм-iруе i удасканальвае 

сваю матэматычную культу

ру. А патрэбна сказаць, што 

«планка» таго узроуню, якога 

патрабуе Настаунiк, заусёды 
знаходзiцца на даволi салiд

наii вышынi, што, безумоуна, 
павышае маральную зада

воленасць вынiкамj. 

За кароткi час · навуковая 
геаметрычная школа у Бела

русi пад кiраунiцтвам В. 1. 
Вядзернiкава стала адной з 
вядучых у краiне . 

Зносiны з Васiлём lвана
вiчам нiколi не абмяжоувалi
е-я абмеркаваннем толькi ма
тэматычных праблем. Здзiу
ляе шырыня яг9 адукаванас

цi тонкае успрыняцце у 
разнастайных пытаннях. Ен 
выключны цанiцель паэзii, 

цудоуна ведае i разумее му
зыку, жывапiс, лiтаратуру, ва
лодае мяккiм гумарам i дзiу
най добразычлiвасцю. Ду
шэуная шчодрасць Васiля 

lванавiча часта падтрымлiва
ла многiх з нас у няпростых 

жьщцёвых сiту'ацыях. J боль
шасць з тых, хто ведае яго, 

плацяць яму тым жа. 

Успамiнаецца такi эпiзод. 

Адна мая аднакурснiца, якая 
не вызначалася асаблiваii 
стараннасцю у вучобе, стала 

з нечакан.ай руплiвасцю рых

тавацца да залiку, якi прымау 

Васiль lванавiч. У адказ на 
наша здзiуленне яна раст
:Лумачыла, што не мажа дрэн-

1 
стоiiвае на справе высокi уз

ровень унiверсiтэцкай1 адука-

1 
цыi i нiколi не згаджаецца з 
чарговымi «навацыямi» чы
ноунiкау ад навукi. Не за·у-

- сёды гэта проста, але у такiя 
моманты i праяуляецца са
праудны патрыятызм ... 

lдуць гады. Новыя вучнi 

прыходзяць у навуковую геа- 1 
метрычную школу · Беларусi, 

якую вось ужо 20 гадоу 

узначальвае Васiль I ванавiч 
Вядзернiкау. Старэiiшыя з ix 
паспяхова працуюць у роз

ных ВНУ i навуковых цэнт

рах рэспубл'iкi i за яе межа- · 
мi, самi рыхтуюць вучняу. 1, 1 
як i paнeii, падтрымлiваюць 

цесныя кантакты са· сваiм 
настаУнiкам . Кожны год 

адзiнаццатага лютага пiсьмы 

· i тэлеграмы з вiншаваннямi 
сяброу, калег i вучняу пры
ходзяць Васiлю lванавiчу з 1 
Масквы, Казанi, Варонежа, 
Горкага, Тарту, Вiльнюса, 

Калiнiнграда, Маг iлёва, а 
таксама з-за мяжы. 3 далё

кага Алжырскага унiвер

сiтэта, дзе чытае , лекцыi 

кандыдат фiзiка-матэматыч- 1 
ных навук, дацэнт мехмата 

С. Г. Конанау, прыйшло . пiсь
мо, у якiм ён пiµia: «Дарагi 

Васiль lванавiч! Ад усёй душы 
вiншую Вас з 70-годдзем . 
3 цеплынёй успамiнаю Ва-
шы цудоуныя чалавечыя якас
цi сапрауднага рускага iн
тэлiгента: прыстоiiнасць, 

сцiпласць, дабрыню - усё 
тое, што так каштоуна зараз 

у людзях. Вялiк i дзякуй Вам 
за усе навуковыя i педагагiч
ныя веды, якiя я атрымау, 

займаючыся i працуючы пад 1 
Вашым кiраунiцтвам» . Гэтыя 
славы нашага калегi падзяляе 

кожны з _ вучняу В. 1. Вя
дзернiкава. 

... Хутка наш чарговы геа
метрычны семiнар, якiм усе 

гэтыя гады кiруе Васiль I ва-

1 
навiч. Семiнар добра вядо
мы у краiне, многiя выдат

ныя матэматыкi лiчаць за го

нар зрабiць на iм даклад. 
Выступаюць у нас i замежныя 
калегi. Гэта дзiуны геамет

рычны ааз'iс, дзе прадстау

лены усе пакаленнi i бераж- 1 
лiва захоуваюцца добрыя 
традыцыi. Ахоплiвае радас
нае адчуванне, калi чарговы 

раз· бачыш вочы таленавiтай 
моладзi i . гарэзлiвы бляск 

1 

у вачах ганаровых ветэранау. 

1 як не успомнiць А. С. Пуш

кiна, якi аднойчы сказау: 1 
«Натхненне патрэбна у геа
метрыi, як i у паэзii ... » 

В. БАЛАШЧАНКА, 
кандыдат фiзiка

матэматычных навук, 

дацэнт механiка-
матэматычнага 

факультэта. 
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2з ' лютага ~. свята муж
чын. У гэты дзень усе вiн
шаваннi ; самыя нанлеп

шыя пажаданнi - для ix. 
- - Нашы мужн~1я аба

ронцы, сапраудныя сябры, 
безумоуна, заслугоува
юць такон- увагi,- лiчаць 

дзяучаты факультэта жур

налiстыкi. 

Ад усяго жаночага ка
сваiх рыцарау 

1 

палацу, што размешчаны 1 
на вулiцы Свярдлова, 7, 
вiншавалi на святочным 

-· вечары дзяучаты 11 i У 
курс ау. «Добры вечар! 
У эфiры праграма «По
гляд», - так пачалi сваю 

жартоуную перадачу вя- 1 
дучыя Наталля Сiраш 
1 Вольга Мядзведзева. 
Вiдыёклiпы i рэклама, 
аб'я13ы, i сустрэчы з гас
цямi перадачы - усё гэта 
так iскры:nася гумарам, 

1 
што нельга было абыяка-
ва назiраць за тым, што 

дзеялася на сцэне. 

Кульмiнацынным мо-
праграмы былi 

выбары мiстэра журфа-

ка - самага абаяльн .ага, 1 
разум нага, папулярнага. 

Па вынiках анкетавання, 
якое прав·ялi дзяучать1 
загадзя, лt;!нты перамож

цау атрымалi :д.ндрэн 
Шлег (У курс), Дзмiтрын 

Лукашук, Мак_сiм Вашке- 1 
вiч i Сярrен Лаунiк (11 
курс). . 
Закончыуся святочны 

вечар дыскатэкаiii. 
Г. ГАЛАВАТАЯ, 

1. КАВАЛЕУСКАЯ, 
студэнткi факультэта 

журналiцыкi . 
Фота С. ГРЫ~ЦА. 

1 ., 
' 
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В. а. рэдантара 

.М. Г. -ЗЛГОРСКАЯ. 
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