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ЙРАЛЕТ АРЫ/ YCIX KPAIH, ЯДНАЙЦЕСЯ! 

БEdAPYCKI 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮЗНЫХ 
· КАМIТЭТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖАУНАГА YHIBEPCITЭTA IМЯ У. 1. ЛЕНIНА 

ЦI НЕ ЛIЧАЦЬ 

РАБОТУ 

ДРУГАРАДНАЙ? 

_: 1 ак паставiлi пытан не 11ле
ны 11юро парткома, кал i на 
апошнiм nасяджэннi разгля 
даJ1i 1<ездавальняючую рабо 
ту Добраахвотнай народнаii 
дружыны фiлалагiчнага фа

культэта. Факты сведчаць 
аб тым, што так яно i 
ё.сць, бо працэнт нявыхадау 
дасягнуу шасцiдзесяцi. Ka
paцeii, ДНД фактычна не 

iснавала. Лрауда, пытанне 
rэта было напярэд.аднi р аз
гледжана на nасяджэннi 
партбюро фiлфака, дзе за

цвердзiлi камандзiра, вы
значылi першачарrовыя ме

ры па актывiзацыi дзеiiнасцi 
аховы правапарадку i папя
рэдж анню правапарушэн

няу. 

Бюро партыйнага камi
тэ1 а уtt-iверсiтэта Унесла свае 
карэктывы i прапановы. У 
прыватнасцi, было адзнача
на, што у сувязi са спецы
фiкай факультэта (тут ву
чацца у асноуным дзяуча
ты) у ДНД мэтаэгодна уклю
чаць маладых выкладчыкау 
i супрацоунiкау. 
На пасяджэннi былi аб

меркаваны задачы прыём

най кaмicii па правядзенню 
уступных экзаменау. Адказ-
11ым сакратаром прыёмнаii 

Ka'1icii зацверджаны М. 1. 
Ба:110 :, е у. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

ВЫКЛАДЧЫКАМ

ГIСТОРЫКАМ 

i У сiм, хто цiкавiцца rэтaii 
навукаii, прапануем у мага

зiне .№ 19 «Метадычная ,нi-

1 -

, ПРАШУ СЛОВА · . . 

• 

Аа·~·ерй а~нов:_ толькi на ас.нове 
ч ;g Jli,8o81тy i калектыуна-
з авiка гэтага года пр га разуму. 
ект «Тэзiсау Праграмы Мiн- У чым, на мой погляд, не-
скага ГК КПБ i Мiнгарвыкан- дахопы i асноуная цяжкасць 
кома па рэалiзацыi , важней- у планамерным ажыццяулен-
шых задач перабудовы» . Цi нi прапануемай праграмы? 
патрэбны гэты дакумент? Цi Не у тых цi iншых фарму-
прадуманы ён дэталёва? Цi лёуках, не у меншай цi боль-
ахоплiвае асноуныя напрам- шай дэталiзацыi задуманага, 
кi жьщцёва неабходнай для не у аб'ёме цi нават напрам-
больш чым 1 млн. 600 тыс. ках раздзелау «Тэзiсау Праr-
мiнчан перабудовы? Безу- рамы» . У страце многiмi i 
моуна, патрэбен. Таму што многiмi веры у дзейснасць, 
пада~ у комплексе усе га- у рэальнасць любых праграм. 
лоуныя палажэннi перабудо- У горкiм i не вясёлым вопы-
вь,1 у горадзе. Праект у не- це пауся 1зённага жыцця 
м.-алой ступенi прадуманы, сярод узра ... ,аючых цяжка-
дастаткова рэальныя шляхi сцей i дэфiц~пау - то пабу-
вырашэння многiх праблем, дова камунiстычнага грамад-
прапанаваныя у iм. Такая ства за 20 гадоу (1961-
праграма неабходна i кожна- 1981 ), то удасканаленне 
му камунiсту партыйнай ар- развiтога сацыялiзму (70-я ~ 
rанiзацыi горада, i кожнаму першая палова 80-х гадоу), 
жыхару горада, каб даклад- то бясконцая чарада кампа-
на уяуляць складанасць . нiй з боем i ~.уумам у пачатку 
неадназначнасць цяжкаrа i цiхая ix кJнчына у невя-

шляху абнаулення, якi ча~ае домасцi. Кол'{>кi i якiх пачы-
нас, каб пераканауча i аргу- нау i прагр'ам не зведау 
ментавана даваць адпор наш родны Мiнск хоць бы за 

любым дэмагагiчным прамо- апошнiя дзесяць гадоу? Што 
вам, лозунгам i патрабаван- ад ix засталося? Кольк-i i 
ням . 1 любому сумленнаму чаго выканана? Чаму i што 
жыхару горада, асаблiва iн- не l!_Ыканана? Каму i якi 
рлirенту-:- выкладчыку, с.ту- рахунак прад'явiу rарком i 
дэнту, iнжынеру, урачу, на- гарвыканком за зрыу або 
стаун iку - нельrа не далу- толькi частковае выкананне 
чыцца да заклiка: «Мы аба- ужо аб'яуленага? Што i ка-
вязаны самi сваёй працай лi давялi да канца i у якiя 
ствараць свой заутрашнi тэрмiны, каб кожны мiнчанiн 
дзень. 1 давайце для гэтаrа мог сказаць з гонарам i упэу-
не пашкадуем нi энергii, ненасцю: rэт-а зроблена для 
нi дзелавiтасцi, нi шчодрас- мяне i для маёй сям'i? 
цi разуму i сэрца!» Чаму Таму можна зразумець на-
я так вылучаю iнтэлiгенцыю? сцярожаныя (нават скептыч-
Таму, што перабудоВ'а - на ныя) адносiны да гэтага пра-
справе, а _ не на словах - екта. Многiя не чыта.rii i не 
магчыма толькi на навуко- хочуць ведаць аб «Тэзiсах 

Праграмы» - « чарговая па
цёмкiнская вёска!)), iншы.SJ га

вораць: «Пажывём - паба

чым; але мала верыцца, што 

усё гэта будзе», трэцiя га
товы актыуна працаваць, але 

вельмi незадаволены надта 
агульным характарам тэзiсау 

лозунгавага тыпу. 

' Што, на мой погляд, па
трэбна неадкладна зрабiць 
для таrо, каб пераламаць 
настрой нерашучасцi у тысяч 

радавых камунiстау, -камса

мольцау, беспартыйных, ра
бочых, служачых, iнтэлirен
цыi? Патрэбна адкрытая зва
ротная. сувязь i бязлiтасная 

барацьба з бюракратызмам i 
некампетэнтнасцю. Сувязь з 

масамi можна забяспечыць 
цераз прэсу, радыё, тэлеба
чанне, цераз рэгулярныя су

стрэчы з працоунымi калек

тывамi заводау, iнстытутау, 
ВНУ, устаноу адказных работ
нiкау rаркома i гарвыканкома 
са справаздачамi аб ходзе 

выканання праграмы перабу
довы у Мiнску (не радзей 

аднаго раза у паугода). Пе

раможная вайна з рэальным 

механiзмам тармажэння маr

чыма толькi тады, калi мы 

зможам строга спытаць з 

кожнага кiраунiка за выка

нанне Праrрамы. Магчыма, 
гэта сурова, але за зрыу цi 

няпоунае выкананне задання 

на працяrу шасцi месяцау -
партыйная вымова i папярэ
джанне аб неадпаведнасцi 
займаемай пасадзе, яшчэ 

праз паугода, калi справа 
зноу правалена,- партыины 
бiлет на стол i шукай сабе 
новае месца работы·. Неаб
ходна шырока iнфармаваць 

у друку аб мерах, прынятых 
.да такiх кiраун,коу. Не трэба 
баяцца, што гэта можа вылiц
ца у вынiшчэнне кадрау -
пойдуць бюракраты , мала
камn<;!тэнтныя людз i , кар ·е

рысты. За кожную прыпiску, 

за кожны падман партыi !· на
рода караць неадкладна, Не 

(Заканчэнне на 2-й стар.). 
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з,шрашае аматарау ма 
ст1iцтва - студэнтау , 11ы
кладчыкау, супрацоунiкау 
унiверсiтэта прыйсцi 
на чарговую сустрэчу. Яна 
адбудзецца 14 красавiка 
а 16-й гадзiне па адрасу : 
вул. Свярдлова, 7, факуль
тэт журналiстыкi, ауд. 303. 
Вас чакаюць размовы з 
аднадумцамi, цiкавымi 
людзьмi. Так што збi 
райцеся з думкамi, рых
туйце прапановы, мерка-

, ваннi i выносьце ix на _ суд 
удзельнiкау клуба. 
. В. БЯГУН . 

АФIЦЫЙНЫ АДДЗЕЛ · . · ·.: 

Самакiраван не 

i ВУЧОБА 
ПЫТАННI студэнцкага самакiравання на прыкладзе ФПМ 

i фiлфака у арганiзацыi вучэбнага працэсу, навукова-даслед
чай работы з адначасовым павыwэннем адказнасцi студэнц
кага калектыву за вынiкi вучобы i грамадскай дзейнасцi, а так
сама Праект тэзiсау праграмы Мiнскага ГК КПБ i Мiнгарвы
канкома былi абмеркаваны на чарговым пленуме камiтэта 
камсамола унiверсiтэта. Ен адбыуся 31 сакавiка. 
Дакладчыкам па першаму пытанню выст'упiУ намеснiк сакрата

ра камiтэта камсамола па вУчэбнай рабоце Алег Крыштон. 
У параунаннi з мiнулым вучэбным годам абсалютная пас

пяховасць знiзiлася . Наnрыклад, на ФПМ з 92,3 працэнта да 
86,8, на фiлалагiчным факультэце з 91,6 да 88 працэнтау. 
Чам'у rэта i\дбылося! Адной з асноуных прычын з'яуляецца 
павышэнне патрабавальнасцi да студэнт~У з боку выкладчыкау, 
а таксама, на думку аnошнiх, i Увядзенне свабоднаГа на
ведвання лекцый. Прауда, студэнты nрытрымлiваюцца iншага 
погляду. Яны ставяць на першае месца якасць лекцый. 
Як было падкрэслена на лютаускiм 1988 года Пленуме 

ЦК КПСС, трэба звярнуць асаблjвую увагу на развiццё здоль,
насцей навучэнца)', сiстэма падрыхтоУкi спецыялiстаУ павiнна 
быць дынамiчнай. 1 
У адnаведнасцi з гэтым на фiлалагiчным факультэце, 

па iнiцыятыве камсамольскай арганiзацыi, у якасцi зксперы
мента арганiзавана група са студэнта)'-выдатнiкау. Яны ма
юць права здаваць экзамены nасля вывучэння курса па прад

мету, не чакаючы cecii . На ФПМ жа камiтэт камсамола, аба
гульнi)'шы nрапановы студэнтаУ, вынес на абмеркава.нне ме
тадычнай кaмicii факультэта nытанне аб удасканаленнi падрых
тоjкi сnецыялiстаУ на факультэце прыкладной матэматыкi, 
якое Уключае выстауленне адзнак на экзаменах па набраных 
за семестр балах на nрамежкавых залiках i дазвол карыстацца 
на экзамене даведачнай лiтаратурай i дазвол студэнтам, якiя 
займ~юцца на «добра)) i «выдатна», здаваць экзамены У 
падыходзячы iм час з iншай групай у таrо ж выкладчыка. 
Па пытанню была прынята пастанова, да ажыццяУлення якой 
iмкнецца камiтэт касамола ФПМ. 

У дакладзе таксама прагучала занеnакоенасць тым, каб пра
цэс развiцця студэнцкага самакiравання не сnынiУся. 
Студэнты унiверсiтэта зараз шырока прадстаулены ва ycix 

вучоных саветах, маюць магчымасць nрымаць удзел у с кладаннi 
rрафiкаУ здачы cecii, у рабоце стыпендыяльнай кaмicii, 
у складаннi расклада-У заняткаУ, карацей кажучы, рэальна 
уплываць на вучэбны працэс. Толькi трэба умела карыстацца 
дадзенымi nравамi. 
Па другому п~1танню, абмеркаванне тэзiсаУ даклада Мiнс~ага 

ГК КПБ i Мiнrарвыканкома, выступiу намеснiк сакратара 
камiтэта камсаtw'ола па iдэалагiчнай рабоце Сяргей Балаwэн
ка. 

Е н падкрэслiУ, што мала месца займаюць у Праекце nраграмы 
маладзёжныя, студэнцкiя пытаннi. Як жа тады забясnечыць 
на справе рэалiзацыю мер, якiя пацвярджаюць права моладзi 
на актыУны Удзел у грамадска-nалiтычным\ жыцц 1 грамадства. 

Д. MAЛIHOS'CКJ, . га » аформiць папярэднi _ за- · 

каз на 1989 год на лiтарату
ру выдавецтва с Вышэiiшая 

школа». 

Напярэдадн.i пайшоfj снег. 
За Гliхурылася карусель белых 
кру11iнак. Зацягнуу ощер 
даво. 1i сумную песню хола

ду , . 1i.11ы i пустоты. 

ДЗЕНЬ ПАМЯ-ЦI ·_ · '·_ ·.- : · ,. : <_ ,-;· -. ·. ·. · 
. ' ~ - =.r' ,.. • =:~ ... . , "'. ·~-· " . -. J 

У дапаможнiку В. 1 .• Ку
зiшчына i 1. Л. Маяка « Гi
сторыя Старажытнага све
ту» выкладзена гiсторыя Ры 

ма VJ стагоддзя да ' н . э. 
i да падзення Рымскаii iм 
перыi у 476 годзе. Спецы
яльныя главы прысвечаны 

культуры Рыма i усяго Мiж
земнамор'я. «Зборнiк даку
ментау па ricтopыi новага 
часу: Буржуазныя рэвалю
цыi XVII-XVJJI ст. ст.» (пад 
рэдакцыяii В . Г. Сiроткiна) 
утрымлiваt: акты, што харак

тарызую1~ь - э канhмiчныя, 
сацыя.11ьныя i палiтычныя 
перадум о 11ы раннiх буржу
азных рэвалюцый, а «Збор
нiк матэрыялау па ricтopыi 
riстарычнаii навукi у СССР: 
канец XVIIJ першая 
чвэрць XJX ст.ст.» (пад рэд. 
1. Д. Кавальчанка) уключае 
урыукi з творау буйнеiiшых 
прадстаунiкоу рускай riста 
рычнай навукi гэтаrа: часу , 
а таксам а дзекабрыстау. 
Адпавядае патрабаванням 

часу падручнiк па этна

графii ( пад рэд. Ю . В. Брон
най), у якi унесены iстот
ныя змены i дапауненнi у 
адпаведнасцi з новымi пуб
лiкацыямi. 
Аформленыя заказы мож

на выслаць на адрас мага

зiна поштай: 220074, Мiнск, 
ву.11. Берута, 22, корп. i"_ 
Mar а ,iн «Метадычная кнi
га » . 

Т. РАДЗIКА. 

Я/(ы так i засталiся на зау
тра, гэтыя нш11еценыя за ноч 

гурбы снегу i моцны вецер, 
якi бifj у твар снежнай кру
пой. 

Гэта не перашкодзiла памi
нанню загiнуушых воiнау

iнтэрнацыяналiстау, пахава
ных на Чыжоускiх i Пау
ночных могiлках. Не адбiла 
ахвоту у ix баявых сяброу 
па зброi i простых людэей 
«збоку», што прыйшлi сюды 
сапрауды па абавязку сэрt{а. 

2 красавiка. Нн rlзе.1,1. 
'дзень Памяцi. Чыжоi;1 ,i.•1 .111J

гiлкi. Там ужо з саЛ1rи 11 ран 
к11 чакалi факел ад He •lfla г a 

агню з пло111чы Пера1110.:i . 

'\ 

11 гадзiн. Пло111ча ll epa-
11toг i. Адбываецца зл1ена гана
ровшi варты. Разыходзяц

ца !/ бакi i зноfj наблiжа
Юt{ца ад:, iн ila аднаго два 

бронетра/(ишрцёры. Яны па
вязуць у гнарадных гiльзах 
частку свяlllчэннага. агню па 

эагiнуушых у Вялiкай Айчын
най, каб абагрэць iм памяць 
заг iнуfjшых у Афганiстане . 
Зразумеем таго «афганца», 

якi . вылучыуся З наТО!/11!1 
i спрабаваfj не пускаць БТР 
да могiлак. «Паказуха, 11ака

зуха»,- рэзала слых тлокi 
адно слова. Хочам мы таго 

цi не, прызнаёJJt або не паказ

ваем нават выглядц , ал е iс
нуе fi нас «aф.ttm; ,·i» riнй
ром, а б rюст/lанаt' ,шчуч 11ё 
непры.1шню1 « пагрыятыз.ну 
на паперы », 11 е 11 ры.11iµы.ма с 1,1 

да fi , Я?О бюракратычна.: а . 
Калi •шс11.11 хочш{ 1{0 1 у 
стракаць у 1итыкi амаль уrё . 

З., ,a .: ot{ l{a супраць чаго тиль
кi ,\1/JЖHU. 
А змагацца, мусiць, ёсць 

Заrарэjсв агеньчык 

з кiм i з чым. Што заста--· 
et{ЦU рабiць, калi на усе 
Зflароты i просьбы табе з 
ка.11енным тварам адкаэflаюць 
пастановамi трыццатых-са

ракаоых гадоfj? / гэта ТЫЛ! 

са111ы.11 матулям, якiх цяпер 

гора прыкавала да помнiкаfj, 

у нкiх забралi самае dара
гое - ix сыноу. 

,\lы ведаем толькi, што не
хта загiнуу у Афганiстане. 

Мы не ведаем нiводнага 
1/ОJ\-/Нiка «афганцам». Мы га
нарымся cвai.11i С1fчаснымi ге
рон,нi. 1 н е ,1 1<,ж-а.н даведац
ца пра ix 6 0,11, 111 у музеях, 

якiх пакуль таксами 
ннма. Ьыла экспазiць1я «Аф
ганскi раздзел» у Музеi 

Вялiкай Айчыннай вайны. 
Там былi змешчаны фота
здымкi пяцi (!) «афганца§». 
Па якому героiкамеру адмя-

раюць таму, каму бьщь у му
зеi, а каму застаtlацца кiну
ты,11i fj Лету? 

/ там - элiта?! Старшыня 
Савета сем'яу загiнуfjшых во
iнау-iнтэрнацыяналiстаfj /нна 
Снргееуна Гала[)нёва гаво
рьщь, што тую «пакуль адзi
ную 111узейную эксmтзiцыю» 

(Заканчэнне на 2-й стар.) . 



Kani 
г • 

адно~1цца 

давер ... 
(Закан11энне. Пачатак на 1-й 

~тар.). 
вымовамi, а па закону. Тады 

на месца дзяльцоу i чыноу
нiкау змогуць прыйсцi спра

вядлiвыя i ведаючыя людзi. 
Толькi тады, пры абавязко
вым выкананнi гэтых дзвюх 

важнейшых умоу адновiцца 

вера людзей у праграмы, 

абяцаннi i заклiкi гаркома i 
гарвыканкома. 

1 
Есць у мяне некаторыя 

прыватныя заувагi па тэксту 

«Праекта» . У раздзеле «Са

цыяльная сфера» ставiцца за
дача павышаць экспартны па

тэнцы ял горада у многiм шля
хам стварэння сумесных 

прадпрыемствау. 1 гэта пры 
недахопе таварау, чэргах у 

магазiнах, росквiце спекуля
цыi? · -наурад цi можна пага
дзiцца i з тым, што нарма

тыунай забяспечанасцi на
сельнiцтва дзiцячымi да

школьнымi установамi, амбу
латорна-палiклiнiчнымi уста

новамi, школамi нельга да
сягнуць за два гады гэтай 

пяцiгодкi, а патрэбны яшчэ 

пяць гадоу трынаццатай, i 
толькi праз адзiнаццац~; га

доу - да 2000 года - па 
магазiнах, прадпрыемствах 

грамадскага харчавання i бы

тавога абслугоування. На сло
вах - усебаковы клопат пра 

людзей, на справе - «ас

татачны» !:J.рынцып ix друга
раднасцi. 

У раздзеле «Культура 
адукацыя» запiсана «садзей

нiчаць росту прэстыжу npa
фecii настаунiка», але не 

указваецца як, якiмi шляхамi 

i сродкам i. А без гэтага ело
вы «Тэзiсау» ператвараюцца 

у пустое закляцце. 
У раздзеле «Праблемы мо

ладзi» ёсць заклiк змагацца 

за маральнае i фiзiчнае зда
роуе моладзi. А шлях указ

ваецца аднабокi - стварэн
не у кожным раёне мала

дзёжных культурна-спартыу

ных цэнтрау. Не зразумела 

таксама, як збiраюцца забяс
печыць рэальныя правы, са

мастойнасць ВНУ горада? 
Што канкрэтна абазначае па
лажэнне «Прадаставiць буй
ным ВНУ эканамiчную сама
стойнасць»? Гэтыя « Тэзiсы» 
без рэальнага напаунення 
толькi лозунгi, а нам ix 
хапiла. 

У цэлым «Праект Тэзiсау» 

патрэбны i важны дакумент, 
а галоунае - своечасовы, 
х оць i мае патрэбу у пэу
най дапрацоуцы. Магчыма, я 

у нечым i не правы, толькi 

усё ж асноунае - не у самой 
праграме, а у даверы i упэу
ненасцi соце н ь тыся ч пра

цоуных Мiнска у яе рэ-

альнасц,. 

в. юсялн, 
кандыдат гiстарычных на

вук. 

," А · што, · КАЛI... . . 

ВЫ ХОЧАЦЕ 

РАЗМАУлнць 
НА ЭСПЕРАНТА? 

Такога пытання не iснуе для 200 гасцей, якiя пры
ехалi 29 сакавiка у Мiжнародны маладзёжны цэнтр 

«Юнацтва» , што недалёка ад Мiнска . Тут праходзiла 
Другая Мiжнародная сустрэча маладых эсперанц1стау 

«lнтэрсейт-2». Яна арганiзавана маладзёжнай ка.мiсiяй Аса
цыяцыi савецкiх эсперанцiс:тау. Сярод гасцей - моладзь 
з Англii, Фiнляндыi, ФРГ, ГДР, Швейцарыi, ЗША, 

· Венгрыi - больш чым з дзесяцi краiн свету. 

Нд СУСТРЭЧдХ э~перан-
цiстау, на якiм бьi узроунi 
яны нi праходз1л1 цi то 
летнiя эсперанта-лагеры, канфе
рэнцыi цi кангрэсы,- няма 
патрэбы у перакладчыку. Тут 
размауляюць на адной мове -
эсперанта. Што гэта за мова? 

Пра яе можна расказваць 
надзвычай доуга i расказ гэты 
будзе на рэдкасць цiкавым, 
падобна · дз i унай i павучальнай 
ricтopыi ствар э ння мовы . 
У 198.7 ,- од3е каля 7 тысяч 

дэлегата у (сярnд якiх быу i 
аутар гэт1д радкоу) сабралiся 
У Вар111ане н . 1 7'2 Су-светны кан 
грэс эс 11tра1на. каб урачыста 
адзначын1) 100-rоддзе яго ства
рэння 11ольскiм урачом -лiнгвi
стам Л. Заменгофам . 
За сто гадоу свайго iснаван 

ня эсперанта заваявау вялiкую 
11 а 11уJ1s1рнасць у мНогiх краiнах. 
Slro вывучаюць у школах, ва 
унiвеg~тэтах, у гуртках i на кур
сах. На мове эсперанта рэгуляр
на «р(lзмауляюць» радыёстан
цыi 14 краiн. У нашай краiне 
на rэтай мове вядзе перадачы 
радыё-Талiн, а у красавiку да
лучыцца яшчэ радыё-Лiтва . 

Гiсторыя эсперанта у Белару 
сi пачынаецца з 1923 года . Яна 
багатая цiкавымi 11адзеимi i 
фактамi. М. Горкi з' я 5 м1ец11а га
наровым членам мiнскаИ аргi:1-

нiзацыi эсперанцiстау. У 1928 
rодзе пiсьменнiк даслау лiст з 
удзячнасцю за выбранне на гэту 

пасаду. Ля вытокау беларуска-

га эсперанта-руху стану вядомы 
беларускi пiсьменнiк Янка Маур. 

дсаблiва захапляе эсперан
та моладзь. Ведаючы гэту мо
ву, можна знайсцi сабе сяброу 
у любым горадзе, як у нас 
у краiне, так i за мяжоii . 1 
rэта не толькi словы. Члены мiн
скiх эсперанта-клубау удзельнi
чаюць у розных маладзёжных 
лагерах . Напрыклад, група, 

якая нядауна закончыла курсы, 
зараз рыхтуецца да паездкi 
у маладзёжны эсперанта -лагер, 
што арганiзоуваецца у красавi
ку пад Масквой . lншыя едуць 
на сустрэчу у Махачкалу (Да 
гестан), у Адэсу, у Каунас. Есць 
запрашэнне прыннць удзел у су

стрэчы у Краснаярс.у . дл е 
асаблiва папулярныя ш то г адо
выя паездкi у мiжнародныя эс
перанта-лагеры . У адну, з такiх 

паездак - у СJtавакiю - на
кiроуваецца у лiпенi гэтага 1·11· 
да вялiкая група актывiстау. 
У нас шмат цiкавых планау, 
шмат спрау. 1 мы заусёды 
рады бачыць вас у нашым клубе . 
Ен працуе штодзень з 19.00 
па адрасу: г. Мiнск, вул. Ма
скоуская 18 (у памяшканнi 
Палаца культуры« Прамбудман
таж» ). 
Мову эсперанта можна выву

чыць за пятнаццаць заняткау . 
Вы яшчэ не упэунены у rэтым! 
Прыходзьце да нас. 

В. МАЦЮШКО~. 
старшыня эсперанта· 

клуба. 
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Заrарэjся агеньчык 
(Заканчэнне. Пачатак на 1 - й 

стар . ). 
хацела разбiць ушчэнт не 
адна «афганс(сая мацi ». 
Аб"щjляюць конкурс на леп-

-· шы эскiз помнiка герою паэ
мы А. Твардоускага Васiлю 
Цёркiну. Карысная i добрая 
справа. Паспрабавалi riадоб
ны конкурс правесцi i fj нас. 
На абмеркаванне былi прад
отаулены восем праектау 
помнiка загiнуfjшым у Афга
нiстане. Рззультаты не зада
вол~л~ нi самiх мацi, нi 
«афганца[}». 

ilомнiк павiнен стая1;ь 
у цэнтры Мiнска. У гэтьш 

перакананы мацi, а не на 

ускраiне, як сарамлiва fj 
свой час хавалi дваццацi
гадовых юнакоу. 

Дарэ чы, нешта перашко· 
дзiла fj свой iac паставщь 
аdз iн агульны по,11.нiк. «аф
ганца,11» на самiх 1,югiлках. 

Таму цяпер i стаiць востра 
nытанне аб граtиовай к.ампен
сацыi на ушанаванне памяцi 

Запiшыце 

у ВУДАТРАД 

Факультэт прыкладной ма
тэматыкi з'яуляецца са~1ым 
шматлiкiм ва унiверсiтэце. 

Нягледзячы на тое, што тут 
вучыцца у асноуным прыго

жая палова чалавецтва , 

фармiруе найбольшую коль

касщ, студэнцкiх атрадау. 

Ш го с~~ываць, калi фа
культэт меу толькi два выяз

ны11 атрады (будаунiчы - у 
Каза хстане, сельскагаспадар
чы - у Малдавii), у ix бок · 

i накiроувауся бурлiвы па,rок 
заяу. Астатнiя, што застава
лiся у Беларусi, звычайна 
збiралi з групы па байцу. 

Добраахвотна у такiя атра
ды мала хто iшоу. Чаму? 
Не клапацiлiся мясцовыя 
арганiзацыi, якiя запрашалi 
байцоу да сябе, аб умовах 
працы, адпачынку. Ды i 
заробак у тутэйшых атрадах 

быу значна нiжэйшы - у 
асноуным з-за прастояу i 
паблажлiвых адносiн да сту

дэнтау як да таннай працоу
най сiлы . 

Так было раней. У гэтым 
rодзе гаспадарчы , разлiк 

прымусiу кiраунiкоу многiх 
прадпрыемствау перш ду
маць, а потым афармляць 

заяукi на атрады . Таму з 
фармiраваннем добраахвот
ных атрадау, працуючых у 
Беларусi, цяжкасцей не бы
ло. 

Упершыню за усю гiсторыю 
факультэта будзе ств~рана 
пяць выязных атралау 

· два жаночыя будау11iчыя у 
Казахстан i Якуцiю, JJB a сель
скагаспадарJ!ЫЯ у Ма . щавiю 
i Крым, мужчынскi будау: 
нiчы атрад у lркуцк. Падлi

чыце ЯШЧЭ ЗВОДНЫ атрад 

праваднiкоу j абменны iн
тэратрад у ЧССР. Цi не 
здаецца вам, што у дзявоча
га факультэта з "явiуся шанц 
бьщt, пераможцай у працоу
ным с11аборнiцтве? 

НАТЛJIЛ51 IЛЛЮКЕВIЧ. 
камiсар штаба npaцoyftьt x 

с11рау Ф ГI ,\\. 

загiнуушага сына. Але той -
адпушчанай тысячы рублёу 

да смешнага мала. Ты,11 
больш, хацелася, каб не 
,1/l'HIIL nрыгожа, •1ым у iншых. 

... Нясnынна сыплецца сне
жная крупа на непакрытыя 

галовы . Бронетранспар1;ёр 
наблiжаецца да першай магi
лы . «Афганец» падносiць фа-

кел да свечкi. «Загарэfjся 
агеньчык па маiм сыночку», 

не вытрымлiвае мацi, 
i хусцiнка усё часцей падно,
сiцца да вачэй. 
Натоуп рушыць да на

стуnнай магiлы. 

- Сашу сёння хопi1;ь кве.
так,- чуецца цiхенькi жано
•1ы голас. 

• Выбары з удзелам толькi аднаго кандыдата зараз неяк 
падсвядома адразу ж выклiкаюць недавер, як бы вяртаюt{Ь 
у мiнулыя часы застою. / усё ж выбары дэкана фiзфака 
«застойнымi» не назавеш. Выбiралi дэкана усiм факуль
тэтам. / не дзень, не два. Кандыдацкi стаж Анатоля 
П ятровiча Клi,ачанкi налiчвае ... ледзь не паугода. Рэаль
нымi справамi,\ кiпучай дзейнасцю на пасадзе выконваюча
га абавязкi дгкана факультзта Анатоль Пятровiч завая
вау агромнiсrую папулярнасць, павагу i давер сярод 
выкладчыкау i студэнтау. Менавiта таму свой выбар яны 
.1рабiлi задоуга да пашыранага пасяджзння вучонага саве
т" . Але ж выбары ёсць выбары, навит калi ня,па канкурзн
таfj, адстойваць сваю праграму, даказваць сваё будучае 
дэканцкае крэда нялёгка. 

А s:' ВАС? А s:' НАС! . __ -. ·. 
~ ' • J • • • • ~ -

Як 
выбiраni 

ДЭКАНА 
Анатоль Пятровiч напачат

ку прыкметна хвалявауся. Па

ступова голас яго набывау 

упэуненасць i спакой : «Пер

шапачатковай задачай у вы

падку выбрання мяне дэка
нам лiчу удасканаленне ву
чэбнага працэсу. Падрыхтоу
ку высокаквалiфiкаваных 

спецыялiстау-фiзiкау неаб
ходна праводзiць у . iндывi-

. дуальным парадку. Даць маг

чымасць студэнтам ужо з 

першых курсау займацца на

вуковай пр~цай. 

Другiм балючым месцам 
факультэта, яго сапрауднай 

ахi11есавай пятой з ' яуляецца 

праблема павышэння паспя
ховасцi, а разам. з тым i 
якасцi адукацыi. Прауда, не 

за к0шт ускладнення экзаме

нау. Патрэбна павысiць агу
льны узровень навучання. 

Зразумела, што без памян
шэння колькасцi студэнтау у 

групах дасягнуць такой мэты 

не удасца . Не апошнюю ро

лю адыгрывае у гэтым i пад
бор абiтурь·1ентау. Для г;,та-

га мэтазгодна арганiзаваць 

пры _факультэце фiзiка-матэ
матычную школу i фармiра
ваць « касцяк» факультэта пе

раважна з яе 1 выхаванцау . 
Вядома, усе пачынаннi, 

усе задумкi застаюцца ружо
вымi марамi, калi няма фi 

нансавай магчымасцi ix ажыц

цявiць. Асаблiва цяпер, ва 
умовах самаакупнасцi i сама

фiнансавання, знайсцi прад

прыемства - добрага дзя- ' 
дзьку, якi б згадзiуся задарма 
фiнансаваць навуковыя да
следаваннi - марнае спа

дзяванне. А. П. Клiшчанка 

прапаноувае не хадзiць па мi

ласцiну, а самiм зарабляць 

сабе грошы. Стварыць на ка
федрах навуковыя каапера

тывы i накiраваць ix даслед
чую дзейнасць цалкам на 

патрэбы вытворчасцi. Прад
прыемствы такое супрацоу

нiцтва зацiкавiць, iм вельмi 
патрэбны навуковыя рас
працоукi. Для факультэта ж / 
гэта не толькi магчымасць 

набьщь новае абсталяванне, 

--. 
/х tшиат, чырвоных гваздоi-

коfj. Ля помнiкаfj, у - руках 
прьtсутных. Яны кiдаюць вык
лiк калючаму снежнаму вет

ру. Яны тлеюць на бляклым 

мармуры магiл. Не, яны га
раць, як i свечкi на гэтых 
магiлах. Слёзы, слёзы, свяш
чзнныя слёзы. Потым будуць 
афганскiя песнi. / зноу слёзы. 
/ яшчз словы Паули Шацько, 
стар1иынi клуба воiнаfj-iнтзр
нацыяналiстау «Памяць»: 

- Мы хочам вам сказаць 
сваiмi песнямi тое, што мы 
адчувалi тшt. Перакананы: 
усе, хто прыйшоfj на мiтынг

рзквiем, адчуfj гэта. Раfjна
душных не засталос,1 . 

- На1и абавязак. - зна

ходзiц1Jа тут i аказва1;ь nа
сiльную дапамогу «афган- · 
цш1», - сказалi тэлеграфiст
ка Валянцiна Маркаfjна Се
МtLНовiч i яе дачка Таня . 
Дагарае Дзень Памяцi. 

Хутк.а згаснуць i свечкi на 
магiлах загiнуушых воiнау

iнтэрнацыяналiстау . Верыц
ца, . што застауся свяшчэнны 

агеньчык павагi да . ix не 
толькi у тых, ,go меу нейкае 
дачыненне да Афганiстана . 
Ен не абышоfj ix. Павiнен 
закрануць i нас. 

А . КОКТЫШ. 
Фота С. ГРЫЦА. 

атрымаць эканамi чны я сро;ц-

кi , але i вялiкая метадычная 
аддача. Паступова студэнты 
навучацца арыентавацца на 

патрэбы фабрык i заводау. 
Ды i сувязi з прадпрыем
ствамi не пашкодзяць пры ~1 

размеркаваннi . Кожны сту- , ~)' 
дэнт iагадзя будзе ведаць $.... 
месца сваёй будучай работы. 
Зауважым, што асноуны 

прынцып - добраахвотнасць. 
«Больш дэмакратыi i галос
насцi, i у той жа час павы
шэння асабiстай адказнасцi 
за даручаную справу»,- гу

чыць апошнi тэзiс А. П. Клiш

чанкi. На першы погляд крыху 
банальны. , 1 усё ж такi" 
вельмi актуальны i надзённы. 
А сумнення у яго ажьщцяу
леннi нi у студэнтау, нi у 

выкладчыкау няма. Дэмакра

тычнасць - адна з рыс ха

рак.тару Анатоля · Пятровiча. 
Гэта адзначау кожны з высту
паючых. Нашто ужо студэнты 

- народ свабодалюбiвы i ча
сам анархiчны, i тыя у пер
шую чаргу выказвалiс я пра 

А. П. Клiшчанку, як пра ча

лавека спагадлiвага i дэ ма

кратычнага. Нездарма ж доу

гi час на свята дня фiзiка 
ён выбiрауся «татам» фак ул ь
тэта. Лепшай адзнакi студэнц
кай любвi i даверу не трэба. 
Безумоуна, сем пунктау 

выбарнай платформы не мо
гуць ахапiць усю шырыню 

праблем, узнiкшых на фа
к у льтэце. «Вель·мi хочацца за

сцерагчы Анатоля Пятровiча 
ад жадання выканаць усе на

меры аднаасобна, без удзелу 
калектыву. Ад памылак нiхто 

не застрахаваны, рызыка ix 
натварьщь узрастае па меры 

аддалення кiраунiка ад калек

т ыв у,- сказау загадчык ка

федры вёрдых цел У. П." 
Гольцау.-А тое, што калек
тыу вам давярае, бачна па 
нас трою аудыторыi». 

Сапрауды, чамусьцi яшчэ 
да галасавання была ужо 
цвёрдая перакананасць у пе

рамозе А. П. Клiшчанкi. 

Зрэшты, вынiкi выбарау пац
вердзiлi гэтае прадчуванне: 
усе члены вучонага савета 

аднагалосна выбралi дэканам , 
фiзiчнага факул ьтэта дацэн

та Анатоля Пятровiча Клiш
чанку. 

М. MACTOS'CКJ. -8 6 красавiка 8 !·><·:В:·:&·>С·><·><·=><·>С·;f<;~ 



ПА СЛЯДАХ ·. 

ПАДЗЕI -

Фiлфакаускiя сцены, якiмi б 
цесньшi яны нi былi, для 
былых студэнтау засталiся 
родиымi. Зрэшты, вялiкай i 
дружнай сям'i не так ужо i 
лёгка падабраць час для пад
лiчвання чалавека-метрау. 
Паспець бы абмеркаваць 
гилоунае: як выкладчыкам 
выхаваць выдатнага спецыя
лiста, дзецям атрымаць са

пра fjднага настаунiка, ВНУ 
знайсцi таленавiтага абiтуры
ента. 

1 cycтpэnicfl 

·ЗНОУ 
ВОСЬ Я НЫ, хвалюючы

ся, адчыняюць дзверы, у11,1 -

ходзяць, абтрахаючы fl.Jpa
coны i каflелюшы, ·1 po.xi 
трывожна азiраюцца па ба
ках. Фае напауняецца шапа
ценнем цэлафана, у якi загор

нуты кветкi, радаснымi воклi
чамi. Яны пазнаюць адзiн ад
наго. Не спяшаючыся, паднi
маюц11а па лесвiцы, спыня
юцца каля старых насцснных 

газе 1. У руках у ix фота
здымкi дзяцей або унукау. 
Фiлфакаускi вечар - гэта 
вечар сустрэчы выпускнiкоу. 

Нехта прыходзiць на яrо . 
кожны год, нехта упершыню 
за ·27 год, а нехта будзе 

уваходзiць сюды цяпер ужо 
толькi з ·· , памяццю сiвых 

аднакурснiкау. 
1 быу «круглы стол». Чы

, талi Коласа i Купалу, расказ
валi пра сябе, успа:мiналi, 
смяялiся , нечакана i чуллiва 
прызнавалiся у мiнулым ка
ханнi. А потым, не утрыма" 
лiся, хутка i, магчыма, не
прыкметна для сябе загава

рылi на вельмi хвалюючыя 
ix ycix, фiлфакауцау, тэмы . 

- ... Што нi кажыце, а вось 
настаунiкау сярод нас мала, 
i я хачу сказаць: не забывай
це пра настаунiка ... 

... Я лiчу, беларускую 
1 мову не трэба узводзiць у 
у культ .. . 

- А скажыце нам, дара
гiя выпускнiкi, якi аклад у 
пачынаючаrа настаунiка? 1 як 
вы нас прымеце у свой 
педкалектыу? · - rэта пача
лiся пытаннi студэнтау. 

Словам, rутарка атрымала-
ся. ( 

1 быу канцэрт. 
Мне заусёды цяжка апiс

ваць канцэрт, асаблiва добры. 

Гэты быу незвычайны. Чы=
талi любiмыя верц~ы , гледа
чоу, спявалi пра ix песнi, , 
паказвау п ' есу «Летуценнiк», 
А яшчэ быу аукцыён, дзе 

амаль не шкадавалi грошай, 
каб 11абыць рэдкi фот,1здымак 

заг,1дчыка кафедры aryJ1ьнa
ra славянскага мовазнауства 
цi машыну намеснiка дэкана ... 

1, безумоуна, усе былi глы
бока удзячныя за такi пры
емны сюрпрыз - народную 

капэлу БДУ iмя У . 1. Ленi

на. Якая ... Няма слоу. 
Вечар заканчвауся. 
- Прабачце, калi вы за

кончылi фiлфак? 

- У 1952 rодзе,- яна ус
мiхаецца, i я усмiхаюся ( сап
рауды, rэта вечар усмешак). 
- Хаджу на сустрэчы выпу
скнiкоу кожны год. 

- Яны мяняюцца? 
- Так, безумоуна. Раней 

rэта былi юбiлейныя вечары, 

усе вiталi адзiн аднаго i пля
скалi у далонi, а сёння -
самi чулi.- Вера Барысауна 
Хадкевiч, кандыдат фiлала-
1iчных HilBYK, зараз на neн
'·ii, але працуе у школе. 
· - Значыць , вечар вам спа
дабауся? - я раблю нама- . 
ганне, каб надаць голас.,у 
пытальную iнтанацыю . 

- Безумоуна! 
... Я зачынiла за сабой дзве

ры фiлфака, перада мной 
ляжау некрануты снег. Я азi
рнулася i убачыл11;, як знiка 
юц1, мае сляды . 

В. МЯДЗВЕДЗЕВА , 
студэнтка факуJ1 ьтэта 

~урналiстыкi. 

РАЗМЕРКАВАННЕ: 'ЯКIМ ЯМУ БЫЦЬ? · · - . · · : .- -- · - . ,. ·-.· . .'.: . . 
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ТОЛЬКI члены кaмicii бы
лi iншай думкi: перад iмi 
ляжау дзяржауны план-заяу

ка; бясстрасныя лiчбы яко'гч 
гаварылi, што у школах Ма
гiлеускай вобласцi не хапае 
васьмi маладых спецыялi- , 

стау-фiзiкау, а у Вiцебскай 
i Брэсцкай - па дзесяць, 
маюць пiльную патрэбу у ix 
i у Гомельскай вобласцi . 
Пры чым, заяука на выпускн,

ка не пацверджана Мiнiстэр

ствам народнай адукацыi 
БС СР i планетарыя у плане 

rаксама няма. Таму i прапа~ 
навалi студэнту (не будзем 

называць яго прозвiшча, ду

маецца, той, пра каго iдзе 
размова, пазнае· сябе i зро
бiць неабходныя вывады) 
выбiраць. Толькi выпускнiк 
наадрэз адмовiус я. Мауляу, 
з Мiнска нiкуды ' не паеду. 
Знаi:jшлiся, на яго nогляд, 
уважлiвыя прычын~1. 1 калi 
члены кaмicii, выслухаушы у 
свой адрас даволi бестак

тоуныя i нават абразлiвыя 
заувагi, паспрабавалi напом
нiць маладому чалавеку, дзе 
ён знаходз iцца i хто ён, той 
адрэзау: «Я - грамад.зянiн · 
Савецкага Саюза». 
Але як жа суаднесцi гэтыя 

высокiя словы з тымi, што 

былi сказаны раней, быццам 
камiсiя не мае права раз
мяркоуваць яго (мiнчанiна!) 

туды, дзе дзецi, магчыма, 
не адзiн год чакаюць на

стаунiка фiзiкi? Цi гэта не 
самы ганаровы абавязак гра

мадзянiна - працаваць там, 

куды пашле Радзiма, дзе ад
чуваюць у iм сапраудную пат
рэбу? 

Прауда, пасля той прамовы 
у адрас "кaмicii многiя яе 
члены вельмi засумнявалiся, 

цi ~ае права наогул малады 
спецыялiст працаваць з дзе
цьмi? 

- Магчыма, у тым, што 
здарылася, ёсць i вiна педа
гогау ,- разважае старшыня 
кaмicii па размеркаванню, 
прарэктар па вучэбнай рабо
це, прафесар В. r. Цiхiня.
Галоуная ж прычына - ня
выхаванасць i неiнтэлiгент

насць чалавека, яго вялiкая 
самаупэуненасць .. Так, ён доб
ра ведае правы ( i у данай 
сiтуацыi таксама нацiскау 
на магчымасць выбару мес
ца сваёй будучай работы), 
але забывае пра абавязкi. 
Мы разумеем выпускнiка 
i заусёды улiчваеJ1t яго па
жаданнi. Але не трэба забы
ваць i пра д~яржауныя iн
тарэсы. Што рабiць там, у 
Магiлёускай вобласцi ( мала
дога чалqвека накiравалi 
менавiта туды), калi выпуск
нiкi (не толькi фiзiкi), на якiх 
вельмi спадзяюцца, штогод 
не даязджаюць да месца ра
боты, а «губляюцца» дзесьцi 
па дарозе. / часцей за усё 
уладкоуваюцца хоць пiражкi 
прадаваць, абы толькi у 
горадзе, яш'ЧЭ лепш у 
сталiцы: А мы ж на кожнага 
студэнта стацыянара затрач
ваем за перыяд навучання 
каля шасцi тысяч рублёу. 
Дык як жа наконт дз!f.ржау
ных iнтарэсау? 

Своеасаблiвы адказ на гэ
та пытанне пачула ад сту

дэнтау х1м1чнага факультэ
та. · У прыватнасцi , ад Ва
лянцiн ы Плоскай, Валянцiны 

Бараулi i Алены Цапковай. 
Дзяучаты пакрыуджаны, што 
выпускнiкi педагагiчнага iн

стытута маюць магчымасць 

размяркоувацца у Мiнск, а 

ix «заганяюць» у самыя глу
хiя вёскi. 

- Д зе ж стЫJ1tул для вучо
бы, калi выбару амаль нiяка
га? - абураецца Валянцi
на Плоская.- Хто не надта 
iмкнууся вучыцца, дык той 
цi замужам за ваенным, цi 

JJ.A JJЗEJJ.A l •• 

Спачатку; здавалася, нiшто не прад
вяшчала грому. У залу для пасяджэнняу, 
дзе у пяи,iкурснiкау педагагiчнага патоку 
фiзфака праходзiла размерк,аванне, зай
шоу чарговы выпускнiк. _Нясмела, нерво
ва перамiнауся з нагi на нагу, не ведаю
чы, куды падзеи,ь рукi,- чалавек хваля:.. 
вауся. Але, угледзеушыся, на твары мож-

на · было зауважыи,ь ледзь прыкметную 
упэуненаси,ь i упартаси,ь. Напэуна, таму, 
што спiной адчувау прысутнаi:и,ь i пад
трымку «свайго» чалавека. Быу перака
наны: яна здолее запэунiць камiсiю у 
пiльнай патрэбе, якую адчувае Мiнскi 
планетарый у яго асобе. Там жа 187 
школ пакутуюи,ь бёз педагога. · 

мацi-адзiночка, i калi ласка, 
на табе самастойнае пра
цауладкаванне. А ты вучыу
ся, старауся, начэй не дасы-

пау - i накiроувайся куды
небудзь у васьмiгодку, дзе 
i нагрузкi поунай даць не мо
Z!/ЦЬ, толькi палову, а астат
няе - спевы цi маляванне. 
BoL'h i працуй, практыкуй
ся, удасканальвайся. Ды тут 
забудзеш тое, што ведау. 

- 1 усё ж каму, на вашу 
думку, працаваць у вёсцы?

паспрабавала задаць пытанне 
больш канкрэтна. 

Думаю, самы апты
мальны варыянт - накiроу
ваць на работу у так званыя 
неперспектыуныя вёскi лю
дзей пажылых, магчы,11а, на
ват пенсiйнага узросту,

выказала сваё меркаванне 
Валянцiна Барауля.- Пры 
добрай матэрыяльнай забяс
печанасцi яны, упэунена, зго- , 
дзяцца папрацаваць там не
калькi гадоу. А мы павiнны 
клапацiцца i пра асабiстае 
жыццё. Вы нiколi не задуd
валiся над тым, чаму у нас 

* Дзе «губляюцца» ма
ладыя с11ецыялiсты? 

* У неперспектыуныя 
вёскi - nенсiянерау! 

* « Прыслухайцеся да 
маёй просьбы». 

* ... 1 забыцца пра аса
бiстае жыццё. 

павялiчваецца колькасць 
адзiнокiх людзей? Мы такса
ма можам аказацца у ix лiку, 
бо з кiм жа J110жна з,вязаць 
свой лёс у вёсцы, дзе сярэд
нi fjзрост «жанiхоу» - каля 

1иасцiдзесяцi гадоу, а то i усе 
семдзесят. 

Мне зразумела заклапо
чанасць дзяучат уласным лё

сам - гэта не апошняя спра

ва. Але вось наконт пенсiя

нерау у вёсцы паспрачалася 
6. Навошта ж тады план 
прыёму у ВНУ (дарэчы, яны 
рыхтуюць кадры для на

роднай гаспадаркi рэспубл i
кi), калi у хуткiм часе ix 
можна будзе наогул закры
ваць, бо М~нск праз год
два · акажацца перанасыча

ным спецыялiстамi. А што 

чакае астатнiя вобласцi i раё
ны Беларусi? Чаму, прыехау
шы з той жа вёскi, выпуск

нiк абавязкова хоча застацца 
у горадзе? 1 · амаль у кожнага 

у .ру ках - просьбы цi зая
вы у камiсiю па размерка
ванню: «увайд-зiце у маё ста-

новiшча - бабулька iнва
лiд», «мацi адна, а ёй хут
ка на пенсiю» ... 1 разумееш 
э"'ацыянальнае выказванне 

iнспектара Дзяржiнспекцыi 

Мiнiстэрства народнай аду
кацыi БССР В. А. Паруцэн
кi: 

- Вось каб за мужам ваен
ным ехаць за мяжу, дь1к хво
рая мацi цi бацька, а тым 
больш бабулька - не пераш
кода. Напярэдаднi прысутнi
чау на размеркаваннi на бiя
лагiчнЫJ1t факультэце. Дык з 
67 чалавек толькi Акадэмiя 
навук БССР забрала больш 
дзесяцi, у Вiцебскую вобласць 
npaciлi дзесяць маладых спе
цыялiстау, а не атрымалi 
нiводнага. Правiльна, i вуч
няу Jltaлa, i умовы дрэнныя, 
але / ж для каго ix ства
раць, калi моладзi у вёсцы 
амаль няма, ды i KUJlty пра · 
гэта клапацiцца? Ч аму б не 
паехаць туды настаунiкам, 
iнжынерам, аграномам, эка
намiстам, урачам, будаунiкам 
ды не стварыць гэтыя умовы 
для сябе самiм? 

Фота С. ГРЬЩА. 

Слушныя словы. Калi 6 гэ
так здарылася, не давяло
ся 6 глядзець на забiтыя
крыж-накрыж вокны i узды

хаць аб адмiраннi вёскi. У 
жьщцi з ' явiлася б сапраудная 
справа. 1 веды i уменне было 
6 дзе прымянiць. Прычым, 
не абавязкова пасрэдныя. Бо 
зараз найчасцей атрымлiва

ецца так, што, як кажуць, 

на перыферыю едуць адны 

троечнiкi. Вынiк? Нiзкi узро
вень падрыхтоукi сельскiх 

абiтурыентау. Як бачым, ат
рымлiваецца ланцуговая рэ
акцыя. 

- Магчыма, у гэтым ёсць 
рацыянальнае зерне,- га

ворыць начальнiк аддзела 
кадрау А. М. Чэкан.- Толькi 
не маем права . .Есць «Пала
жэнне аб размеркаваннi i вы
карыстаннi у народнай гас
п,адарцы выпускнiкоу ВНУ 
i сярэднiх ·спец~ьных уста
ноу». Яно гарантуе студэнту 
права выбару, i мы не можам 
адмовiць яму у гэтым. Таму, 
калi у дзяржауным плане
заяуцы ёfЦЬ Мiнская воб
ласць, а мы прапануем Вiцеб
скую цi Магiлёускую, то сту-. 
дэнт можа адстойваць свой 
варыянт. 

- Адстойваць - гэта ад
на справа, а што камiсiя 
можа накiраваць выпускнiка 
нават без яго згоды у любое 
месца,- гзта таксама рэаль

насць,- nярэчыць Алена 
Цапкова.- Таму лiчу, што 
такое размеркаванне (добра
ахвотна-прымусовае), якое 
мы маем сёння, нам непатрэб
на. Неабходна зрабiць яго 
больш дэмакратычным 
размеркаваннем-прапановай, 
каб рашаючае слова застава

л ася усё ж за студэнтам. / 
яшчэ, мэтазгодна дабiцца у 
Мiнiстэрстве народнай адука

цыi, каб i выпускнiкам педпа
токау . унiверсiтэта таксама 
у плане-заяуцы гарантавалi 
месцы у Мiнску. Гэтым мы 
зможам падняць прэстыж 
БДУ, каб ён сапрауды стау 
флагманам вышэйшай школы 
рэспублiкi. 

... А размеркаванне працяг
ваецца. 1 усё тыя ж пытаннi, 
тыя ж цяжкасцi, тыя ж па

жаданнi: «[lрыслухайцеся да 
маёй просьбы». Як жа пасту
пiць членам кaмicii, t<!lлi 
вось план, а вось ---:- чала

век, лёс якога у тваiх руках1" 

3. АЛЯШКЕВIЧ, 
наш кар . 
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«Хвалi 

усё?» 
Пад такiм загалоукам у 

« Беларускiм унiверспэце» 
быу аnублiкаваны матэрыял 
кама ндзiра дружыны аховы 

прыроды геаграфiчнага фа
культэта Ю. Жарко. Мы nа
ведамляем чытачам , · што 
не адгаворвалi Юрыя ад Я ГО 
барацьбы у абарону ракi. 
Мы сnрабавалi толькi nерас
церагчы студэнта ад неаб

,1_1,уманых учынкау. Знятую 
рыбалоуную сетку не варта 
прыносiць на тэрыторыю геа 

станцыi, на вачах у мясцо
вых жыхароу заходзiць з ёю 
у студэнцкi iнтэрнат. \ Бра
каньеры ж не бачылi, што 

Ю. Жарко cnaлiy яе nотым за 
аrароджай станцыi. 

Так як адносiны студэн
тау з мясцовай малоддзю 
былi наnружаныя, м'аглi уз
нiкнуць «меры у адказ»: 
naдnaлiлi б iнтэрнат цi зра
бiл i б якую-небудзь iншую 
шкоду. 

Запозненым было жаданне 
Ю. Жарко nрьщягнуць да 
адказ насцi старшыню 

raca за скiдванне у 
загiнуушых nарасят. 

кал

раку 

Па-

скрыюць 

23.03.89 
першае, неабходна быJ10 ад

разу ж nаведамiць у раён

ную СЭС, а па-другое, кiрау
нiк гаспадаркi пра такi факт 

<!,тручвання . ракi мог i не 

ведаць. Увогуле, свiнакомп
лекс пабудаваны на высокiм 

беразе Заходняй Бярэзiны, 
таму_ fПЫнiць забруджванне 
рэчю немагчыма. 

А з мясцовымi жыхарамi 
i кiраунiцтвам ,калгаса пат
рэбна па'дтрымлiваць паваж
лiвы11 адносiны. 

В . КIСЯЛЕУ, 
прафесар; 

В. СIНЯКОВд, 
дацэнт. 

АД РЭДАКЦЫI: А сапрау
ды, чаму б не? Закрыць на 
усё. вочы, махнуць рукой. 
Займацца чым-небудзь сва
iм . А што творыцца наво0 

кал,- няхай сабе, не наша 
справа. Брудзяць . паскудзяць, 
знiшчаюць. Але ж яны «га
спадары». А . мы УСЕ 

хто мы на гэтай зямлi? 
Суназiральнiкi? 

Хвалi скрыюць усё? 1 на
ват чалавечае сумленне? 

1 \ Усмiхнiся 
Ды кт а ~1 ~_,;;......, 

БЕЛЫМ ДН Е .\\ , ~ры мностве 1 
t-tapnдy жорстка , 11 а упор страля 

лi 5 дэ кана фаs-ульiэта прыклад
ной !\1атэматыкi. Дужыя малай- ! 
цы ачапiлi 11 а тоуп дзяУчат . Ва
енt1ы пера варот з вергнуу дэка

нат факуJ1sтэ, а. i у лада перай- 1 
шла у мо1t11ы11 рукi Першакра- 1 
савiцкага Дыктатара . Свiстам , 1 

трансnарантаl\1i , радасным ля - ! 
мантам вiтu.n i дз я,У(1аты новага 1 

тыран а . А калi у факультэта 
новая « галава», то i новыя па

радкi. Любога, хто захо 
дзiУ на фак у.1 11~ тэт. с 11 а куш алi 
вясёлыя · фотаатэлье. а укц·ыён , 
дзе на спецвалюту !\.t ож н а бы

ло набыць шма-r t1 t· a Ux11 1 нмх да 

«зарэзу» рэчаУ , гасра зJ1iковае 
iнструментал ьнае трыо. Н е а кi~ 
нуць ' вокам усё тое , што нама~ 

лявалi, на11iсалi i насачынялi 
'майстры i ум~лы1ы факультэта . 

На прэс-канф<: р э нцыi выклад
чыкам давялося змагацца з 

градам запiсак, дзе такiя пытан 
нi, што адразу узмокне лоб. 
Для тых, каго непакоiлi улас 
ныя i чужыя праблемы, Дык, 

татар паблажлiва аб ' явiу гадзi
ну урачыстага прыёму . 

· Усё гэта - днi факультэта 
прыкладной матэматыкi, днi 

гумару i жартау. 
Тэкст i фота 
С. ГРЫЦА. 

«KHIЖKIH» ТЫДЗЕНЬ 

Д арослыя дзiуныя людзi. Яны, бьщцам, 
i вырасцi iмкнулiся толькi для таго, каб 

напрыдумваць розных мудрагелiстых назвау. 
Н ават для самага цiкавага. Н ават для свята -
«Тыдзень дзiця.чай кнiгi». Дзецi, зразумела, 
абралi для сябё мёнш складанае i больш зразу
мелае - «кнi.жкiн тыдзень». / гэта таксама · 
сакрэт спецыфiкi дзiцячага мыслення - даступ
насць, канкрэтнасць, прастата. Яго разгадва

юць, аналiзуючы старонкi сучаснай беларускай 
лiтаратуры для дзяцей, студэнты фiлалагiчна
га факультэта, члены навуковага семiнара пад 
кiраунiцтвам дацэнта кафедры беларускай лi
таратуры Маргарыты Барысауны Яфiмавай. 
Нам здаецца, што выраз «перманентнасць аду
кацыi» яны не могуць устрымаць як абстракт
ны. А вы? 

Для вас, 'дзеЦi-зоркi! ДА 
«У ВЕРШАВАНЫХ творах,_ адрасава ны х дз.е- кi, маральныя_ высн~вы, навучыць дзяцей Ддt:рдrь1ту 

u 

цям,- сказау у адным са сваiх 1нтэрв ю арыентавацца у жьщц1 . U U 
С. Шушкев,ч,- мы, п1сьменнiк1, гаворым пра Адкрытых слоу-павучанняу, дыдактычных 

.тыя жыццёвыя iсцiны, якiя для нас, дарослых, · эапаветау у тдвозряцаехи_ С. Шушкевiча няма, бо ·ддл [ КА 
сталi ужо дауно «nрапiснымi», а для · дзiця- паэт ведае верьщь, · што яны 
цi яны - адкрьщцё. Стараюся данесцi да самi усё зразумеюць правiльна. 
сваiх ,маленькiх чытачо у гэтыя першасныя У шматлiкiх вобразах жывёл, птушак малы я 
iдэi чалавечай мудрасцi, гуманiзму праз ' паэнаюць самiх сябе i непрыкметна вучацца 
гульню, праз казку, без лiшнiх павучанняу разбiрацца у тым, што добра i што дрэнна . 
i суму. lмкнуся гаварьщь пра сур'ёзныя рэчы Апрача таго, вершы пра жывёл i птушак, 
з усмешка'й i гумарам». якiя гэтак жа, як людзi, дзейнiчаюць, ра-
у сваiх апошнiх I кнiжках, адрасаваных са- дуюцца, адчуваюць, выклiкаюць у дзяцей 

мым маленькiм- · («Лiса з магнiтафонам», цiкавасць да прыроды, вучаць ix люб,ць i 
«Едзе страшная Яга»., «Казё~ на верталёце»), 'берагчы усё жывое. 
- як i раней, С. Шушкевiч шырока абапi- С. Шушкевiч стварыу цэлы шэраг трап-
раецца на . народныя традыцыi, але у той ных, каларытных партрэтау дзяцей, такiх 
жа час не адрываецца i ад сучаснасцi. розных i жьщцёва пераканаучых. Есць сярод 

Пра 
Яську 

сонеика, 
Надзвычай арыгiнальна перасяляе паэт казач- ix i двоечнiкi, i гультаi, i забiякi. Наурад 
ных персанажау у сучаснасць. У вынiку цi захочуць малыя бьщь падобнымi на та
традыцыйнь1 герой народных казак казёл \tix герояу. 
аказваецца на верталёце, лiса-хiтруха набывае : Паэт верыць, што дзецi вырастуць 
магнiтафон, а Баба Яга вандруе па лесе !сапрауднымi людзьмi, бо большасць з ix 

РАШУЧАЯ барацьба з 
п · янствам i алкагалiзмам у 

нашай рэспублiцы ужо дае 
пэуныя вынiкi. Узрасла гра
мадская i працоуная дыс
цыплiна, мацнейшым стано

вiцца сацыялiстычны права

парадак. Сёння у грамадскiм 
транспарце ужо рэдка су
стрэнеш «рубаху-парня», яко
му раней пасажыры уступалi --

«БЫЛО ГЭТ А у тыя дау
н iя, сiвыя часы, калi на нашай 
зямлi беларускай гаспада
рылi розных гатункау паны 

i падпанкi, а верхаводзiу 
iмi не хто iншы, а сам «цар
гаспадар»,- тJк nачынаецца 
кнiжка У. Ягоудзiка «Соней
ка, свяц,!» Проста i разам 

з тым iнтрыгуюча: каму ж 
з дзяцей не захочацца на ней
кi момант апынуцца у не
вядомым iм свеце даунiны?· 

Казка заусёды абяцае дзiу
ныя nрыгоды, самыя невера

годныя сiтуацыi . А што ж бу

дзе далей? Нестандартнае', 
шматзначнае nараунанне ца
ра з вял~к1м сiнiм гузам, 

што «вырастае на iлбе, калi 

трэснешся аб вушак, уцяка
ючы ад каго-небудзь». 

Аутар кнiгi «Сонейка, свя
цi!» спасцiг сакрэты казач

нага жанру . Яго казкi, што 
складаюць кнiгу, гучаць нату
ральна, па-народнаму шчыра. 

Першая мае характэрныя 
асаблiвасцi чарадзейнай каз
кi: тут ёсць i в образ народ
нага застуnнiка, якому дапа
магаюць сiлы прыроды, ёсць 

злыднi, што суnрацьдзейнi

чаюць герою,- цар, паны i 
трохгаловы страшэнны Цмох. 

Есць i чарадзейныя прадме
ты, надзеленыя · незвычай

нымi якасцямi. 

У аснов~ сюжэта гэтай каз
к1 прыгоды з сонцам, 

якое cxaniy i паланiу пага 
ны Цмох. Дарэчы, сонца у 

казцы увесь час ласкава 
называецца сонейкам. Так га -

вораць i сяляне, галоу-
ны герой казкi дужы, 

працавiты смелы вясковы 

• 
1 казку 

каваль Яська, яю 1дзе вызва

ляць сонца. Як i у народных 
каэках, вобраз асiлка-заступ
нiка узвялiчаны аутарам. Ясь_
ка надзелены не толькi' сi

лай, але i розумам, пачуц
цём чалавечай годнасцi, , 
незалежнасцi. 

Казка гучыць, як лiрычная 
песня у гонар чалавека

працаунiка. Вось, напрыклад, 
руnлiвыя жанчыны i дзяучат
кi-жнеi, што працуюць на 
панскiм noлi. 51,iы стомленыя, 

але «шчыруюць з сярпамi 

над жытам, якое стаiць, як 

сцяна, i радуе вока», клапат
лiва падымаюць з,зямлi кож

ны каласок, «бо хлеб хоць 
nанскi, ды выпешчаны 

iхнi'м крывавым мазалём 
сялянскiм>). 

.Дзеянне п'аступова усклад
няецца, але у рэшце рэшт 

у самы крытычны момант 

спрацоувае казачная сnружы
на, i адбываецца цуд 
вызваленне Яськам сонейка . 
Яна nакацiлася да нерухо

мага асiлка, «пяшчотна абня

ло яга залатымi рукамi, за

гаiла ягоныя раны, nацалава

ла у васiльковыя вочы ... » 
Хочацца цытаваць i цыта

ваць - б.о У. Ягоудзiк вало
дае словам, дапамагае дзе

цям адчуць прыга~осць бела
рускай мовы у яе сэнсавай 

разнастайнасцi i iнтанацый
ным багаццi. Казкi .У. Ягоудзi- · 
ка станоуча уnлываюць i на 
развiццё 1 эстэтычнага густу 
дзяцей, бо наniсаны паэтыч
на, таленав iта. 

1. CIHKEBIЧ, 
студэнтка II курса. 

на ... машыне. 1 падобна на працавiтую, руплiвую дзяучынку 
У яго вершах шмат разнастайных прыгод. з казкi «Сонцу брат», Ганначку з верша 

Напрыклад, у вершы «Парушальнiк руху «Смелая Ганначка». Ен называе дзяцей пяш-
Воук» па-майстэрску узнауляецца прыгода, чотна i трапна - дзецi-зоркi. 
якiх, дарэчы, нямала у жыццi: Нямала творау С. Шушкевiча сталi хрэста-

-Днём на «Волзе» утраiх матыйнымi. Яны уключаны у буквар, беларус-
Ва!}чанятьt мчалiся. кiя чытанкi, што яшчэ раз пацвярджае ix 
Бо начальнiка ДА/ - мастацкую дасканаласць i · выхаваучую ка-
Зайца - не баялiся. штоунасць. 

Паэт клапоцiцца не толькi аб займальна
сцi - не менш важна для яго праз гэтую 
займальнасць данесцi да малых пэуныя звест-

С. СIНЯК, 
студэнтка 11 курса. 

Цi пазяхае бегемот? 
1 У ДЗЩЯЧАЙ паэзii Р. Барадулiн выяу

ляе сябе нястомным наватарам: прыдумвае 
незвычайныя назвы для сваiх вершау, кнi

жак («Ай! Не буду! Не хачу!», «Азбука 
не забаука», «Цi пазяхае бегемот?»), удала 
абь;грывае асобныя славы, выразы. Паэт 
у пошуку. Гуляючы з дзецьмi, ён, нiбы 
чараунiк, вядзе ix у дзiуную. краiну паэзii, 
дзе самае звычайнае становiцца казачна пры
вабным i новым. 
Амаль усе вершы паэта прасякнуты гума

рам. Тут гумарыстычныя сiтуацыi i вобра
зы, а вельмi часта гумарыстычнага эфек
ту аутар дасягае гульнёй слоу: «На тэлесту

дыю цяля nрыбегла з просьбай пiльнай, 
каб выпусцiлi урэшце для цялятак ЦЯЛЯ
фiльмы ! » 

Героямi яго творау найчасцей з'яуляюцц11 
хатнiя i дзiкiя жывёлы, неадушаулёныя прад
меты, якiя аутар прымушае дзейнiчаць , гава
рьщь, жартаваць. · 
Выразна прасочваецца у вершах Р. Бара

дулiна фальклорная традьщыя. Ен ужывае 
характэрныя nрыёмы i вобразы дзiцячага 
фальклору, арганiчна спалучаючы эстэтычнае 

i nазнавальнае. 
Для Р . Барадулiна вельмi важна, каб яго 

чытачы выраслi добрымi, сумленнымi, шчы
рымi. 

У сваёй паэтычнай дзейнасцi Р. Бараду
лiн таленавiта выкарыстоувае непауторныя 
шэ~эуры - дзiцячыя словы i выразы. Не

, сумненна, нiхто з дарослых не здагадауся 

б назваць цукеркi-падуша'чкi «босымi», ·для 
дзяцей жа гэта - звычайная з'ява, бо яны 
мысляць канкрэтна. Цi , наnрыклад, што 
гэта за «нутро», якое' будуюць гораду? Аказ
ваецца, гаворка iдзе пра будаунiцтва метро 
(«Робяць гораду нутро»). А х (ба не цiкава 
даведацца, колькi ранiц змесцiцца у звычай

ным школьным ранцы? Паэт стымулюе дум
ку i фантазiю дзяцей, яго вершы часцей 

пачынаюцца з пытанняу: «цi l)азяха~ беге
мот~>), нШто было 6 тады, кал i)) , 
«Дзе гузак, а дзе гусак?» . Хто дапаможа 

дзецям разабрацца ва усiм? Дарослыя? 
Не. Яны самi шукаюць адказы'. 

Захапляюць дзяцей прыдуманыя Р. Бара
дулiным скорагав'оркi. У ix праз гукавую 
гульню паэт адкрывае сваiм маленькiм сяб
рам прывабнасць, _ мiлагучнасць роднага сло
ва . Дзецям трэба нямала nапрацаваць, каб 
вымавiць, напрыклад, такую скорагаворку: 

« 1 шла скорагаворка са скорагаварганята

м1». 

-Рыгор Барадулiн - выдатны знауца роднай 

мовы. Ен умее для кожнай падзеi знайсцi 
адnаведныя славы i тым самым захаniць 

дзяцей, nаказаць iм, якая багатая, каларыт
ная наша беларуская мова. 

Дзiцячая паэзiя Р. Барадулiна . гэта 
яркi, святочны свет гукау, фарбау, выразау, 

' якiя ур.ажваюць малых, дораць радасць ад

крьщцяу. 
М. ЗУЕНАК, 

студэнтка IV курса. 

·?···· .... .. 
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месца. ·з ·яуленне такога «ге
роя » 1,ы кл iкае а гульнае абу

рэнне , часта без дапамогi 

мiлiцыi я го супакойваю1tь. На 
многа менш стала парушэн

няу грамадскага парадку на 
вулiцах. Дастатrюва ска
заць, • што колькасць асоб, 

прыцягнутых да адказнасцi 

за парушэнне антыалкаголь

нага заканадауства з 325,7 
тыс . чалавек за 11 месяцау 
1987 года скарацiлася да 
303,8 тыс . чал авек у мiну
JIЫМ годзе. Але ... да дабра
быту , яшчэ далёка. 

д·сиблi ва непакоiць распау
с юджанне «зялёнага змiя» 
сярод моладзi, у прыватнасцi 

сярод студэнтау. Толькi у мi 
нулым годзе дастаулялiся у 
медвыцвярэзнiкi сярод сту

дэнтау iншых В НУ i наву
. чэнцы унiверсiтэта. Гэта А. 

Пастухоу, Г. Бразгуноу, П. 
Рафеенка. Сярод наведваль
нiкау гэтай установы былi, 
на жаль, i супрацоунiкi унi
версiтэта. 

Адмiнiстрацыi, грамадскiм 
фармiраванням патрэбна 
прынцыпова · прааналiзаваць 
сiтуацыю, зрабiць адпавед-f 
ныя вывады. Для таго, каб 
год .змяi не ак;~зауся годам 
«зялёнага змiя». 

М. СТАРЖЫНСКI, 
суnрацоун1к Маскоускага 

РАУС г . Мiнска. 
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