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ДЗЯРЖАУНА:ГА YHIBEPCITЭTA IМЯ У. I. ЛЕНIНА 

ЯКАСЦЬ 
ВЫКЛАДАННЯ 
гэта не можа сёння не 

хваляваць кожнага выклад

чыка, тым больш кiраунiцтва 
унiверсiтэта. Таму i вырашы

лi nаставiць пытанне аб во
nыце работы юрыдычнага 
факультэта па кiраванню 
якасцю выкладання, 1нтэнс1-

фiкацыi i кантролю за сама
стойнай работай студэнтау 
на nарадак дня вучрнага 

савета БДУ. 
Прысутныя сышлiся на 

думцы, што работа у гэтым 
наnрам·ку на юрфаку вядзец
ца вялiкая, галоунае, адnа
вядае рашэнням nартыi, тым 

задачам, якiя паста_вiла пе
рабудова. Ды i кадры для 
rэтага ёсць: на факультэце 

з 75 выкладчыкау 12 пра-
_ 'фесарау, дактароу навук, 

51 да1,1.энт, кандыдат навук. 
1 усё ж кiраунiцтва турбуе 
тое, што вельмi мала працуе 
тут маладых выкладчыкау. 

Кузня кадрау - аспiран
тура. Але на працягу апош

нiх гадоу iснавала заганная 

практыка папаунення яе за 
кошт лабарантау кафедр·ау. 
Зараз жа на факультэце 
прымаюцца меры па удаска
наленню адбору кандыдатау 
у аспiрантуру, а таксама па 
nаляпшэнню работы з аспi

рантамi. 

У гэтым годзе на факуль
тэце перайшлi на новы вучэб
ны план, якiм прадугледжа-. 

на вывучэнне такiх дысцып

лiн, як гаспадарчае права, 
iнфарматыка i вылiчальная 
тэхнiка, экалагiчнае права i 
iнш. Важная роля адведзена 
у iм выкладанню этыкi, 
эстэтыкi i навуковаrа атэiзму. 
Студэнты змоr·уць таксама 
наведваць факультатыуны 

курс па беJ1арускай мове, 
ricтopыi сусветнай i айчыннаii 
культуры, ricтopыi БССР. 
На факультэце пашьiраец

ца (хоць i марудна) выка
рыстанне новых форм i ме
тадау раб.оты: чытанне праб
лемных лекцый, дзелавыя 
rульнi, дыскусii i r.д . 

· У выступленнi дэкана юр
фака В. М. Гадунова былi 
узняты i iншыя пытаннi, 
вырашэнне якiх дапаможа 
павысiць якасць выкладання. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

ВАМ ДJ\ПАМОГУЦЬ 
падрыхтавацца да уступных 
экзаменау, у ВНУ наступныя 
кнiri, якiя выйшлi у мiну
лым i гэтым годзе якiх 
вы , магчыма, яшчэ не паспе

лi набыць: « Пособие по мате
матике ·для , поступающих 

в вузы»; Гусев В. А., Мард
ков.ич А. Г. «Математика. 
Справочные материалы»; 

Мясников С. П, Осанова Т. Н. 
« Поеобие по физике»; Я вор
ский Б. М., Селезнев Ю. А. 
«Справочное руководство по 
физике»; Валгина Н. С. 
« Современный русский язык. 
Пунктуация»; Розен- . 
таль Д. Э. «Сборник упраж
нен11ii по русскому языку для 
подготовительных от деле

ний вузов». 

В. СВЕЧЫНА. 

Аб тым, як цяжка жанчы
не быць «начальнiкам» у жа

ночым калектыве, раiм спы

таць у repaiнi фотаздымка. 
Тым, хто вучыцца не на 

ФПМ, магчыма, здасца, што 

такi мяккi твар не можа на-

лежаць кiраунrку.. Тады 
знаёмцеся: гэта Алена БЯ
ЛЯЕВА, сакратар камiтэта 

камсамола факультэта прык

ладной матэматыкi. 

Самае цяжкае у яе рабоце 
- заусёды быць справядлi-

вай, але адначасова i не 
крыудзiць нiкога. А як дасяг

неш такой гармонii калi, на
прыклад, трэба дакамплек
таваць жаночы атрад «Ал ь 

таiр», што будзе працаваць 
у Клецку на кансервавым 

заводзе? Дэкан фа ку ль тэта 

пакуль не згадзrуся даць 

байцам атрада двухтыднёвыя 
канiкулы, i таму дзяучатам 

давядзецца працаваць без 
адп-ачынку. 

Тыя, хто ведаюць Алену, 

[!ерш за усё выдзяляюць у 

яе характары такую рысу, 

як прынцыповасць, нават у 

адносiнах з кiраунiцтвам фа
культэта. Намеснiк дэкана 

А . А. Кастрьща адзначае, што 
ix камсамольскi сакратар да
лёка не заусёды згаджаец
ца з · меркаваннямi дэкана i 
выкладчыкау, але менавiта 

такая рыса мае сапраудную 

каштоунасць, калi галоунае -
добрая справа. 
Алена Бяляева - аптымiст. 

Мала хто верыць, што камi

тэт камсамола ФПМ i на на
ступны год застанецца у пра
сторным памяшканнi - па

трэбна плошча для размяш
чэння дысплейнага комплек

су. А сакратар спадзяецца -
«высяляцца» не прыйдзецца. 

... Студэнты iдуць i iдуць 

у камiтэт .камсамола факуль
тэта. Каб проста пагаварыць з 
Аленай, аб нечым спытацца, 

параiцца. А часам яна зрыва

ецца са зручнага крэсла за 

сталом i бяжыць высв'ятляць 
абставiны якой-небудзь спра
вы на месцы. 

Л. АНТУХ . 
Фота С. ГРЫ ЦА'. 

, : · :· · · д_ыял~г зд·ц1клrлЕных людзЕй _· - · _, 

Як адукаваць iнфармаванаrа? 
Сiстэма nалiтычнай адукацыi - важная частка iдэалагiч

най работы партыi, якая цяпер nеражывае складаны час 
(перааасэнсаванне мэт, адказ ад догмау). Як адлюстрава
лася становiшча iдэалаriчнай работы у сферы палiтасветы? 

Якiм чынам сiстэма палiтычнай адукацыi можа паскорыць 
пераадоленне цяжкасцей iдэалагiчнай работы партыi? Як 
мяняюцца метады i формы палiтасветы у цяперашнi час? 

Прапануем вашай ува(!е дыялог двух зацiкауленых лю
дзей - дацэнта lнстытута павышэння квалiфiкацыi выклад
чыкау грамадскiх навук пры БДУ iмя У. 1. Ленiна, канды
дата гrстарычных навук Таццяны Яуrеньеуны ГАЛ КО 
i дацэнта кафедры ricтopыi КПСС rуманiтарных факультэ
тау, каtiдыдата гiстарычных навук Лiдзii Паулауны МАК
СIМАВАй. 
1 

цэнтр. У лютым мiнулага го- якiя баяцца падняць вочы ад 
да, у час святкавання 70- папяровай прамовы, кiраунr
годдзя Савецкiх Узброеных. кi семiнарау, якiя з нудотай 
Сiл, у нас сфармiравалася пазiраюць на распачатую на
група хлопцау, якiя выступа- вучэнцамi спрэчку. Цi актыу
юць з праграмай «Афrанiстан ная такая форма? Цi можна 

у маiм жьщцi». Пад канец з яе дапамогай заахвоцiць 
сустрэчы аудыторыю, хто 6 слухачоу да пазнавальнай 
там нi быу: навучэнцы ПТВ дзейнасцi? 
цi рабочыя, студэнты цi хво- «Начынкай» выкладзенай 
рыя у шпiталi,- нязменна тэмы павiнен стаць прынцып 
ахоплiвае эмацыянальнае на- праблемнасцi .. . 
пружанне. Незапраграмава- Л. П. MAKCIMABA: .. . i 
насць, дэмакратычнасць непасрэднай сувязi з грамад

«круглых сталоу» падкуп- скiмi навукамi, якая, згадзi

ляюць прысутных. У слуха- цеся, у мiнулыя гады пр'асоч
Т. Я. ГАЛКО: Умовы дзей- плюраJ!iзму меркаванняу, во- чоу ёсць рэальная магчы- валася толькi калi-нiкалi. 

1.-1асцi прапагандыста i аудыто- стрых пы,анняу, якiмi не са- масць абмяркоуваць !iабале- Агульным быу хiба што вi
рыя, з яко й яму давод-зiцца ромеецца «закiдваць» нас лыя праблемы з вiдавочцамi давочны ix адрыу ад жьщця 
пра'цаваць цяпер, сур 'ёзна пе- зала. Запасам iнфармацыi, падзей Уладзiмiрам Крукоу- ды тое, што займалiся прапа
рамянiлiся . Гэта вiдавочна аказваецца, ужо не абысцi- скiм, Уладзiмiрам Лысяко- гандысцкай работай у асноу
для кожнага, хто выконвае ся: патрэбна асвойваць · iн- вым i Сяргеем Алiсейка i ным грамадазнауцы. Як ка

настолькi важнае i складанае шую, дыялоrавую, палемrч- задаваць любыя пытаннi, вы- жуць, па службовым абавяз-
партыйнае даручэнне . Часта ную манеру гутаркi з ауды-' казваць свае думкi i слухаць ку. _ 
у размове аб новым па- торыяй, развiваць здольнасць аутарскiя песнi . у выкананнi Т. Я. ГАЛКО: Вiдавочна, 
дыходзе ва узаемаадносi- да аналiтычнасцi i крытыч- Андрэя Ермалiнскага, яко- такое сцвярджэнне не зусiм. 

нах прапагандыста са насцi меркаванняу... Мэта му дапамагаюць аднакурснi- дакладнае: заусёды «пажы-
слухачамi спяшаюцца усе нашай дзейнасцi ужо не лiк- кi Сяргей Рак i Аляксандр вай» для палiтасветы былi 
праблемы звесцi да нецiка- вiдацыя iнфармацыйнай не- Кучук. (у большай цi меншай ступе
васцi i непатрэбнасцi прапа- пiсьменнасцi, а фармiраван- Група выязджала у Бары- нi) грамадазнаучыя даследа
гандысцкiх выступленняу пе- не творчага мыслення наву- сау, дзевяць «круглых ста- ваннi. lншая справа, што уз
рад iнфармаванымi людзьмi. чэнцау. Якiмi ж сродкамi! лоу» правяла у Полацку, па- ровень гэтых даследаванняу 
Звыклае: цяжка абуць абутага Перадача «гатовых ведау» бывала у Кобрыне. Рэспублi- не заусёды адлюстроувау 
i апрануць апранутага, спра- не будзе садзейнiчаць раз- канскае таварыства «Веды» жьщцё ва ycix яго супярэч
буюць iнтэрпрэтаваць у ва- вiццю здольнас·цей слухачоу. узнагародзiла яе граматай за насцях. 
рыянце для прапагандыста; Тоэба iмкнуцца да ix а сабi- вялiкi уклад у ваенна-патры- Само дыялектычыае па
не менш, а, магчыма; больш стай, iнтэлектуальнай (пошу- ятычнае выхаванне моладзi . знанне грамадскiх з'яу не та
цяжка адукаваць звышiнфар- кавай, пазнавальнай) дзей- Мы ж, калi шчыра, доугi кое ужо i простае. Да таго 
маванага. Здавалася 6 , гэта не насцi. Вось чаму усё большае час шукалi форму, якая даз- ж, дададзiм перашкоды су
падлягае аспрэчванню. Да- п рызнанне атрымлiваюць ак- волiла б быць на роуных з б'ектыунага характару. 
вайце· разважаць разам . тыуныя формы навучання - навучэнцамi Г,JТВ, студэнтамi, Дагматызм i схаластыка -

Хiба не будуць бол·ьш цiка- дыскусii, дзелавыя · гуль нi, рабочымi. Знаходкай аказа- цяжкiя х'варобы грамадазнау
вымi i прадуктыунымi зно- прэс-канферэнцыi, «круглыя лiся «круглыя сталы». ства; якiя мы толькi цяпер 
сiны , з такой аудыторыяй? сталы». Т. Я. ГАЛ КО: 1 вы 'зробiце узялiся па-сапрауднаму пе
Да таго ж, пры спецыяльнай Л. П. MAKCIMABA: Нiчо- памылку , калi зараз спынiце- раадольваць . 3 часам работы 
падрыхт!)уцы да лекцы i пра- га у гэтым дзiунага. Слухачь.1 ся на адпрацаваным у «кож- гiсторыкау, .фiлосафау, палiт
пагандыст мае, як правiла, сёння падрыхтаваны да пау- най аудыторыi» варыянце. эканомау стануць незамен

пэуны «запас трываласцi». напраунага удзелу у дыску- Прывабная рознакаляро- най дапамогай i для прапа-
!' · П. MAKCIMABA: 1 усё cii, самага цiкавага маналогу васць пры частых позiрках на гандыстау, i для слухачоу. 

ж весцi заняткi i сапрауды актыун,:~й асо.бе будзе неда- яе незауважна ператворьщца Мы з вамi сёння - сведкi 
зрабiлася невымяральна статкова. Каб нашу размову у «шэрасць» . Уявiце сабе, 'што публiцыстычнага бума: вынi
складане й. У чым справа? не успрь1малi як мудраваннi адзiн чалавек некалькi разоу кi . грамадазнаучых даследа-

Т. Я. ГАЛКО: Найперш у кабiнетных тэарэтыкау, спы- наведвау вашы выступленнi ... ванняу праз публiцыстыку 
страце нашай ,,манаполii на нюся на тым, з чым сутыкну- 1 яшчэ, часам абiраючы выйшлi да шырокай грамад-

iсцiну па пасадзе», калi не лася у асабiстай практьщы. форму', не клапоцяцца аб яе скасцi, зрабiлiся займальным 
адысцi ад не зусiм звыклых Я курырую студэнцкi агi- · здзяйсненнi. Адсюль i пайшлi чытаннем для неспецыялi-
для нас розных поглядау, тацыйна прапагандысцкi вядучыя «круглых сталоу», стау. 

Шанц на удачу 
25 чэрвеня 1989 года па 

iнiцыяты.ве ЦК ЛКСМБ у 
г. Мiнску адбудзецца тыраж 

Маладзёжнай rрашова-рэчы
вай латарэi, прысвечанай 

70-годдзю камсамола Бела
русi. 

У латарэi разыгрываюцца 
437500 выйгрышау на суму 
1250000 рублёу, у тым лiку 
6030 рэчывых на суму 408980 

_рублёу i 431470 rрашовых 
выйгрышау на суму 841020 
рублёу ( фактычна кожны 
адзiнаццаты бiлет з'яуляецца 
выйrрышным). · 

Удзельнiкау латарэi чака
юць: rрашовыя - ад I да 

5000 рублёу i рэчывыя выйr
рышы - аутамашыны «Вол
га» ГАз~·2410, «Жыгулi» 
ВАЗ-2108, «Масквiч» М-
2141, «Запарожац» ЗАЗ 
968М, матацыклы «Ява-350», 
наборы мэблi для адпачынку, 
дл1я rасцiнай, для кухнi, 
пыласосы, швейныя машы

ны, каляровыя тэлевiзары, 
халадзiльнiкi «Мiнск- 15М» i 
«Мiнск- 16», стэрэамаrнiтолы, 

пласцiнкi з запiсамi сучасных 

выканауцау i r.д. 
Уладальнiк маладзёжнай 

латарэi ,мае магчымасць вый
граць турыстычную пуцёу
ку як па краiне, у мала
дзёжныя цэнтры, так i за 

мяжу. Разыrрываецца 725 
пуцёвак, з ix 280 у восем 
замежных краiн i 445 -
па краiне. 

Асобы, якiя выйграюць ту
рыстычныя пуцёукi, павiнны 
атрымаць ix не пазней чым 
за 30 дзён да ад'езду, пры 
rэтым паездкi могуць ажыц
цяуляцца толькi асобамi 
ва узросце ад 18 да 35 
rадоу. якiя пастаянна пражы
ваюць на r эрытnрыi рэспублi
кi. lншыя уладальнiкi -шчас
лiвых бiлета у ·атрымлiваюць 
кошт пуцёукi наяунымi rра
шыма. 

Турыстычныя пуцёукi выда
юцца у БММТ «Спадарож
нiк '\ ЦК ЛКСМБ (iнфарма
цыю можна атрымаць у рай
комах, гаркомах камсамо

ла). 
Бiлеты Маладзёжнай rpa-

. шова-рэчывай латарэ.i можна 
набыць у пярвiчных камса

мольскiх арганiзацыях, ад
дзяленнях Ашчаднаrа банка 
СССР. Вы можаце звярнуц
ца у пакой No 308 галоу
нага. корпуса. 

Кошт латарэйнаrа бiлета -
50 капеек. · 

Спадзявайцеся на удачу! 
Куnляйце бiлеты Маладзёж
най грашова-рэчывай лата
рэi! 

ЗАМЕСТ 
ПАДРУЧНIКА 

Надыходзячую сесiю сту
дэнт заусёды сустракае са 
«што?», «дзе?», «калi?»: 
« Што я ведаю?», «Дзе знай
ду канспект, падручнiк, даnа
можную лiтаратуру?», « Калi 
паспею даведацца пра усё?» 
Магчыма, дапаможа вам iн
ф..~рмацыя, якую рэдакцыя 
газеты атрымала ад дырэк

тара бiблiятэкi lрыны Уладзi
мiрауны АРЭХОУСКАй. 
«Историки спорят». ·назва 

гэтай кнiгi, як адзначана у 

прадмове, яшчэ некалькi 

га·доу назад магла увесцi у 

зман чытача, таму што спраа 

чацца маглi толькi «нашьт 

гiсторыкi з -«ненашымi» . 

Тут жа вядуць спрэчку 
савецкiя гiсторык i аб савец

кай гiсторыi . 

Кнiга уяуляе сабой зборнiк 
палемiчных гутарак за «круг

лым сталом», якiя вядуць 

памiж сабой выдатныя спе
цыялiсты . У цэнтры увагi 
вузлавыя моманты гiсторыi 

нашай краiнь1, пачынаючы 

з Кастрычнiка i грамадзян

скай вайны, якiя часта пада

юцца у традыцыях «Крат

кого курса», затым лёс , нэпа, 

утварэнне СССР i звязаная 

з iм палемiка па нацыяльналь
наму пытанню, палiтычная 

сiстэма 20-30 гадоу, Айчын
ная вайна i да . праблем 
нашых дзён. Кнiга «Истори
ки спорят» можа выконваць 

ролю падручнiка, якога на 

сённяшнi дзень мы не маем. 

Жадаючыя на «выдатна,, 

падрыхтавацца да экзамена 

знойдуць яе у чытальнай 

зале _ унiверсiтэцкай бiблiя
тэкi. 



педатрад 

Магчыма, вы яшчэ не выз
начь1лi, чым будзеце займац
ца у час _летнiх канiкулау1 
Тады прапануем вам карыс
ную справу (тым больш, што 

трапiць у выязны студэнцкi 
атрад не так лёгка, а магчы

масць пабачыць свет сама на
прошваецца да вас). Адразу 

папярэджваем, што справа 

гэта асаблiвай важнасцi, бо 
вашы падапечныя - школь

нiкi Гомельскай i Магiлfускай 
абласцей . А працаваць вам 
давядзецца вы хавацелямi 

пiянерскiмi важатымi . 
Месца работы - Ленiн -

градская вобласць i Татар
ская АССР, час ·- лiпень -
жнiвень, колькасць байцоу у 

атрадзе (ix будзе чатыры) -
чатырнаццаць. 

Калi вы вырашьще прыслу
хацца да нашых парад, пра

пануем звярнуцца у камiтэт 

камсамола унiверсiтэта (п. 

306 галоунага корпуса) да 
Б . Папiна або да кiраунiка 
педагагiчнай практыкi В . 1. 
Ярчак (п. 237). 

АРГАНIЗАЦЫЙНЫ 
КАМIТЭТ . 

L 

Быу 

мам калiсьцi праходзiла там 

практыку. 

1 раптам адбылося нечака
нае: мне пачалi снiцца мае 
пяцiкласнiкi, ix усмешлiвыя i 
сур'ёзныя тварыкi, урокi, эк

скурсii, размовы. Словам , 
ранiцы пачыналiся для мяне 

з адчування суму. 

Тады я адважылася ... 
Трапiла да чацвёртакласнi

кау. Было незвычайна апы

нуцца сярод дзяцей - шум
лiвых, няураунаважаных, не

паслухмяных, але такiх мi
лых чалавечкау, якiя амаль 

па-даросламу вырашалi свае 

«маленькiя» праблемы . Калi 
шчыра, часам я не ведала, 

што з iмi рабiць, як упрау
ляцца. 

Ну, а наколькi мне гэта 
удалося за пяць год, што 

адпрацавала у школе, мерка

ваць iм. 

Маналог запiсала 
Н . БАЦЮК, 

наш няштатны 

карэспандэнт. 

Што гэта за студэнт, якi не 
праседжвае у навуковых ла
бараторыях, бiблiятэках, якi · 
не аналiзуе, не супастауляе, 
не даследуе. А цi можа абыс
цiся навука без студэнта? 
Вядома ж, не. Чые навуковыя 
распрацоукi найбольш сме
лыя i рызыкоуныя? Хто уно
сiць навiзну у ilывучэнне тых 
цi iншых праблем? Усё ён -
студэнт. 

Але высокiя трыбуны рэс
публ iканскiх i усесаюзных 
нарад. i сiмпозiумау не зау
сёды даступныя навучэнцам 
ВНУ. Таму выхад - у кан
ферэнцыях «мясцовага зна
чэння » . 

месяц май ••• 
У Чэхаславакii май называюць кветнем. Не дзiуна, бо менавiта ён, адзiны з два

наццацi месяцау·, мае права апранаць у квецень· вясковыя сады, упрыгожваць . 
зелянiнай гарадскiя вулiцы. Дзевятага мая - гэта не толькi Дзень Перамогi. Ура
чыста узносяцца увышыню старажытныя вежы, зазiраючы у глыбiню небасхiлу. 
Дзевятага квеценя - дзень вызвалення Прагi. 

Прапануем вашай увазе успамiны удзельнiка вызвалення Чэхаславакii 
ад фашызму, палкоунiка запасу, кандыдата гiстарычных навук, дацэнта кафедры 
гiсторыi СССР дасавецкага перыяду Анатоля lосiфавiча КАЖУШКОВА. 

Так ужо атрымалася, што 

пасля дваццацiшасцiгадовай 

разлукi у маi 1971 года мне 

i двум маiм таварышам зноу 
пашчасцiла пабываць на . чэ
хаславацкай зямлi. З цяжка

сцю пазнавалi мы мясцiны, 

якiя у часы ваеннага лiха
лецця сталi для нас роднымi 
i дарагiмi . Тут мы хавалi сваiх 
сяброу, тут засталася часцiнка 
нашай маладосцi. Таму суст

рэча адразу узнавiла у памяцi 
тыя незабыуныя, апошнiя днi 
вайны ... 
Наша злучэнне, якiм каман-

. давау генерал-маёр 1. М. Вi

наградау, разам з 18-й армi
яй атрымала заданне ава

лодаць горадам Кошьща 

выйсцi у тыл варожай групi
роукi . 

На усё жьщцё запала у па-

- ___ "",...,. ..... .. 

мяць сустрэча з жыхарамi не
вялiчкай пауднёва-славац

кай вёсачкi Сеньi . Адкры
тасць i душэуная шчырасць 
славакау былi настолькi вя
лiкiя, што нават не адчу

валася мiж намi моунага 
бар'еру. Мы разумелi адзiн 
аднаго з пауслова . 'д няуры
мслiвая вясковая дзетвара 

паспела пасябраваць ледзь 
не з кожным баицом. Яшчэ 
больш уразiла мяне тое, што 
кожны жыхар Сеньi пры су
стрэчы адразу ж прапаноу

вау СВ!ЗЮ дапамогу, часта
вау чым толькi мог. Спачат

ку мы толькi дзякавалi, ду

малi, што самi справiмся з ня
лёгкай задачай. 

Але неузабаве усё ж давя
лося прыбегнуць да паслуг 
мясцовага насельнiцтва. До-

браахвотнiкi-сяляне былi не
заменнымi праваднiкамi у га
рах, дапамагалi падносiць 
боепрыпасы у час бою, да
глядалi параненых. Хлопцы

падлеткi выконвалi нашы да
ручэннi у тыле ворага, дастау

лялi кашт'?уную разведiнфар
мацыю аб колькасцi фашы
стау у гарнiзонах, аб f"!ера
мяшчэннi варожых войск .. Яны 
ж былi выдатнымi прапаган
дыстамi у варожым тыле: 
расказвалi аб перамогах 
Чырвонай Apмii, развейвалi 
выдумкi гiтлерауцау аб звер

ствах савецкiх салдат над 
мiрнымi жыхарамi. 

Усё . гэта мела велiзарнае 
значэнне ва умовах падрых

тоукi рашаючага наступлення 

на Кошыцу, i менавiта дзя- · 
куючы усеагульнай падтрым-

1 11-:>nRPHЯ · ~----·---

цы мясцовага насельнiцтва 

мы авалодал i гэтым добра
умацаваным горадам. Услед 

за Кошьщай мы вызвалiлi 
населеныя пункты Банкау, 

Кавечаны, Кош-Бела, Жака
роуца, Словiнкi, Пора, Чакi

пуста. Фашысты, вiдаць, не 

чакалi такога маланкавага на

ступлення савецкiх войск, бо 
не паспелi нават вывезцi у 

Германiю нарабаванае. То 
тут, то там у гарадах знахо

дзiлi кiнутыя рэчы, статкi 
хатняй жывёлы . Аднойчы да 
нас прыйшоу хлопчык гадоу 

дванаццацi i паведамiу, што 
гiтлерауцы гоняць у нямеччы

ну калону сельскiх жыхароу. 

Ен рашуча прапанавау: «Дай
це мне хутчэй салдат i я ix 
выведу у тыл адыходзячага 

ворага. Раэграмiць фашыстау 

На фiлфаку прайшла 46- я 
ст.удэнцкая навуковая канфе

рэнцыя. Як было адзначана 
на заключным пленарным 

пасяджэннi, высокiм узроу
нем вызначалiся даклады на 

секцыi беларускай лiтарату
ры студэнтау Г. Кiслiцынай, 

У. Рагойшы, В. Максiмовiча, 
1. Баран.авай, А. Загорскага, 
Д. Няхай, Т . Кiметач, 1. Вой
нiча, А. Караля. Яны узна
гароджаны Ганаровымi гра
матамi i дыпломам i. 

НА ЗДЫМКУ: 
джэннi секцыi 

лiтаратуры. 

на пася

беларускай 

Фота М. КЕНЬК\. 

,r 

знянацку - адзiна правiль

ны спосаб. Ваяваць у адкры
тую на вуэкi~ горных даро

гах нават з невялiчкай груп
кай - вельмi крывапралiт

ная, дарагая цана» . Такi я ст а

лы я развагi падлетка насця

рожылi нас: «Цi не правака

цыя гэта1» На вайне, вядома, 
рознае здара·ецца. Навучаныя 

горкiм вопытам, мы узялi за 
звычку правяраць усе звесткi, 
iнакш давядзецца плацiць 
жьщцём сваiх байцоу. Гэта я 
разумеу добра i як начальнiк 
штаба батальёна распраца
вау «падстраховачны» план. 

З хлопчыкам мы вырашылi 
накiраваць толькi узвод аута

матчыкау, а на невялiчкай 
адлегласцi ад ix з yciмi мера
мi перасцярогi павiнен быу 
i cцi галоуны атрад. 

Аперацыя пачалася на до- · 
свiтку . Праважаючы байцоу . 
яшчэ раз перабрау у памяц i-.
кожны · пункт плана. Цi усё 
прадугледжана1 Цi не давя

дзецца потым вiнавата _апу
скаць вочы перад целам1 за

гiнуушых таварышау1 Яшчэ 

раз пагутарыу з хлопчыкам. 

Здаецца , усё гаварыу так, 
як i учора, нiдзе не пераблы
тау, не памылiуся. Здаецца , 

не правакатар .. . 
Атрад рушыу у горы. 

(Працяг будзе). 
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На думку Карын Б эк, супрацоун1ка Еурапейс кага 
цэнтра адукацыi , спецыфiчныя функцыi унiверс i:r э

та зводзяцца да наяунасцi цеснай сувяз i памiж 

выкладчыкам i i навукай. 
У ВНУ ЗША сёння удзяляецца у тры разы больш 

вучэбнага часу на даследаваннi для патрэб навукi i 
вытворчасц'i, чым на аудыторныя заняткi. 

- Не будзем уводзiць прэ
су у , зма 1i. Няма у нас гэта
га,'- il,дказау нам заг,адчык 
кафедры арганiчнай х1м11 
у н iверсiтэта Л. С. Станiшэу
с к.i. 

- А навуковыя распра
цоукi сумесна з АН БССР? 

- Як iя распрацоукi? Яны 
п роста там вучацца. 

Шчыра кажучы, нас здзi
вiла гэтая прамалiнейнасць, 
хоць дзесьцi ~ падсвядома мы 
i чакалi такога адказу, за якi, 
прызнацца, вельмi удзячныя. 
Удзячнасць удзячнасцю, а 

н ам неабходна было знайсцi 
«сувязь вучэбна-навукова
вытворчых студэнцкiх атра

дау з навукай i вытворча
сцю» . Мы ужо цешылiся дум
кай, як на прь1кладзе навуко
вай работы студэнтау дака
жам, што вытворчы патэнцы

ял нашай краiны - навуко
вая iнтэлiгенцыя . 

Гэтай сувязi мы так i не 
адшукалi. Затое разгадалi 
незразумелую для гуманiта

W"''я. тайну тэрмiна «вучэбна
~ авукова-вытворчы». 

,. ;t,:,-Створаныя у 1987 годзе на 
базе факультэтау прыклад
ной матэматыкi , радыёфiзiкi 
i электронiкi, фiзiкi i xiмii , 
гэтыя студэнцкiя атрады на 

хiмфаку ужо праз два r·ады 
спынiл i сваё iснаванне. Як 

нам растлумачылi, у сувязi з 

гасразлiкам прадпрыемства , 
на якiм працавалj студэнты ,
« l нтэграла». Але, думаецца, 
не толькi па гэтай прычыне. 
Мэта атрадау, як бачыла

ся у iдэале,- зблiзiць вытвор
часць i вучэбны працэс. 

Аб усiм унiверсiтэце гава-

(Дадзеныя сацыялогii) . 

рыць не будзем. 3 «рэзуль
тат~мi» гэтага новаувядзення 
давялося пакуль пазнаёмiцца 

толькi на хiмфаку . 
· М . П. ГIЛЕВJЧ, дацэнт 

кафедры фiзiчнай xiмii, стар
шыня прафбюрр : 
· - Мы заключылi з «Iнтэг-
ралам» дагавор, у адпавед

насцi з як iм студэнты нашага 
. факультэта працавалi на гэ
тым прадпрыемстве не толькi 

·У час летняй вытворчай прак
тыкi , але i на працягу года. 

Студэнты, працуючы у якасцi 
тэхнiкау i · аператарау, 'знаё
мiлiся з тэхналогiяй вытвор
часцi. 

Работа ва умовах· стэрыль
насцi давалася нялёгка, асаб 
лiва дзяучатам - нават на 
ужыванне касметыкi (на час 
работы) · давялося накласцi 
вета. Справа у тым, што пры
лады, якiя вырабляюцца на 

« lнтэграле», звышадчуваль-
ныя . 

Цi выгадная наша р11бота 
прадпрыемству? Спачатку 

яно, безумоуна, нясе расхо
ды. Таму што студэнту не• 

абходна адапцiравацца . Але 
rэтыя затраты прадпрыемст

ва у будучым акупляюцца. 
Выгадная гэта работа i для 

студэнтау. Не кажучы ужо 
пра навыкi, якiя яны атрым
лiваюць. Гэта - магчымасць 

зарабiць. Ды i працяrл'асць 

работы усяго чатыры 
гадзiны - для студэн:r~). зруч-

ная . 

Такi пункт г леджання ад
мiнiстрацыi, а uiтo наконт гэ
тага думаюць студэнты? 

Уладзiмiр КОТАУ, студэнт 
4 - га курса : 

- Атрады такiя, сапрау
ды, былi. але аб су в111нх ix 
3 IHIB~Kaii 1а1н1р 1" 1 11 ь н с . l il BIJ

дз i ццa. Мы iшл i туды, каб за 

раб i ць. 
Не, я не сцвярджаю, што 

ад ix наогул нiякай карысцi . · 
Калi, напрыклад, пасля за
канчэння В НУ давядзецца 

працаваць на гэтым прадпры

емстве, то такая практыка -
справа карысная. Таму што 

учарашнiя студэнты, прый
шоушы на вытворчасць iнжы
нерамi цi тэхнол агамi, маюць 

даволi цьмянае уяуленне аб 
аперацыях, як iя выконваюць 

рабочыя . Самi разумееце, 
якiм аутарытэтам можа кары
стацца такi спецыялiст у 

падначаленых .. 
Да размовы далучаецца 

другакурснiк Фёдар ЛАХВIЧ 

(магчыма, некаму яго выказ
ванне здасца надзвычай эма

цыянальным, але мы убачылi 

у iм рацыянальнае зерне) : 
- . Ды што вы усё пра наву

ку? Якая навука?! Падво
зiць балоны З азотам i гуляць 
па заводу - не вялiкая наву

ка . Нашы кiраунiкi гаварылi, 
што першаступенная зада

ча - пазнаёмiцца з тэхнало

riяй . вытворчасцi. Але наво-
шта яна нам, унiверс iтэцкiм 
хiмiкам? «lнтэграл» больш 
падыходзiць для студэнтау 
тэхналагiчных або фiзiчных 
факультэтау. Па майму цвёр
даму · перакананню, спецыя
л iсты, якiх выпускае унiвер 
сiтэт, больш падрыхтаваны 
да работы у якасцi вучоных, 
а не iнжынерау на прадпры-
емствах. · 

Мiкалай Мiхайлавiч ТАРА
СЕВIЧ, намеснiк начальнiка 
аддзела кадрау НВА «Iнтэ
гр ал », растлумачыу нам такое 
станоuiшча са свайго пункту 
гледжання: 

1 - Пераход прадпрыемства 
на гасразлiк - не асноуная 
прычына, па якой мы адмо

вi.лiся ад студэнтау ун i верс i
тэта. Недахопу у кадрах мы 

лiсты. У наш час асаблiва_ 
х утка мяняецца тэхналогiя 

выпrорчасцi, i веды студэн- 1 
тау, як iя п рыходзяць да нас 
пасл я закан чэння В НУ, часта 
не могуць задаволiць патра

баваннi. Таму мы перабудоу
ваем работу з кадрам i i са 

студэнтаму у тым лiку. 
Л iчым, што форма вытвор

чых атQ_адау сябе не апрау- 1 
дала. У ix часта п рацуюць 
людз i , як iя потым з нашым 
прадпрыемствам не звязаны . 

А rэта азначае, што дарэм
на расходаваны фонд зара
ботнай платы, наш i ix час. 

Мы укаранiлi новую форму 1 
падрыхтоукi спецыял iстау з . 
лiку студэнтау . Дацамагла у 
гэтым мэтавая падрыхтоука 
кадрау. l:lакiроуваючы сваiх 
работн iкау на вучобу ва ун i 
версiтэт, мы ведаем, што яны 

да нас вернуцца. Дарэч ы, гэ- 1 
тыя студэнты i у перыяд 
вучобы п рацуюць на прад- · 
прыемстве. Гэта выгадна i 
нам, i iм . Акрамя таго , пасля 
заканчэння В НУ яны прахо
дзяць у нас двухгадовую ста-

1 
жыроуку . Стажор , з н аходзя
чыся на стауцы iнжынера, 
працуе рабоч ым. Ад спецыя
лiстау, як iя добра знаёмыя з 
вытворчасцю, з тэхналоr iяй 
аперацыij, пачынаючы з н i-

жэйшата звяна i заканчваю- 1 
ч ы кiраунiкам i , дум аю, не 
адмовiцца н i воднае прадпры
емства. 

Патрэб на аддаць належ
нае «l нтэгралу» , дзе хутка 
сарыентавалiся у сiтуацы i, 

1 

якая склалася, знайшлi ал ь

тэрнатыву старым атрадам . 

Зразумел а, што у такiм вы
rлядзе, у я кiм iснавал i учора 
i (па i нерцы i ) сён ня, на ву
кова-вытворчыя атрады у но

вых умовах гаспадаран н я не 1 
патрэб ны нi вытворчасцi , нi 
унiверсiтэту. · 
Што ж прапануюць фа

культэты БДУ? 

А. ЖЭРЗДЗЕВА, 
Н . ГАЛАУНЩКА.Я, 

студэнткi факультэта 

журнал iсты к i . 

ПPblBITAHHE, 

доктд.Р! 

Памятаю, мой сябра му
чыуся зубамi . Як кажуць, 
лез, небарака, на сце·нку. 

Хоць баяуся зубнога урача, 
адправiуся у студэнцкую 

палiклiнiку, дзе яго i па-

ставiлi у чаргу, прапанавау-·
шы зайсцi ·праз месяц . 

Чаму я прыгадау гэты эпi

зод? Таму, што выслухау 
не адну скаргу, не аднаго 

студэнта: становiшча не мяня

ецца - да зубнога урача 
амаль неверагодна трапiць 
з першага разу. 

1 вось, набраушыся смелас
цi, накiравауся я сам «лячьщь 

зубы». 

На здзiуленне, у рэгiстра
туры 33-й студэнцкай па

лiклiнiкi прапанавалi талон 
на наступны дзень. Прауда, 

я а'д яго адмовiуся . по:тым, 
каля стаматалагiчнага кабi
нета , студэнты пераканалi 

мяне: дарм_а. 

--,- Л iньще, пашанцавала 
вам,- гаlворьщь Сяргей Дам
б iцк i , ' студэнт 'БП 1.- Я, на
прыклад, чакау палову мес;я

ца. 

Сяргея падтрымалi Алена 

Яноуская з РТ I i Валянцiна 
Фiлiмонава з iнстытута куль

туры. 

Чаму не атры-"lлiваецца, 
каб пашчасцiла усiм? Свое
часовая дапамога, меркавау 

я, залежьщь · ад дактароу.· 

,Але ... 

- Пыт'анне вельмi склада
нае i вось чаму,- тлума
чыць га~оуны урач 33-й па~ 
л i клiнiкi ' Г,алiна Мiкалаеуна 
Ляуковiч. __:,. Па штату нам 
патрэбны 33 урачы, працу
юць жа 19 (57 працэн тау). 
У палiклiнiку звяртаюцца 76 
тысяч студэнтау тэхнiкумау i 
вышэйшых навучальных ус
таноу: Нягледзячы на тое, 
што . у нае новая стаматала
гiчная тэхнiка, урачы проста 
фiзiчна не паспяваюць . 

Менавiта таму галоуны 

урач нап iсала лiст у Дзярж

камiтэт БССР па народнай 

адукацыi аб накiраван·нi · на 
працу у пал i клiнiку хаця 

б некалькiх выпу,скнiкоу мед
iнстытутау. Пакуль чакае 
адказу. 

- Есць i яшчэ праблемы,
працягвае Гал i на Мiкалаеу

на .- У 50 працэнтау з тых, 

хто паступ i у у ВНУ з раён

ных цэнтрау, поласць рота 

неса н'iравана . Мясцовыя ур~- . 
чы 

калi 
на гэта 

выдаюць 

паступлення. 

не глядзяць, 

даведкi для 

Цяпер · зразумела , адкуль 
пайшлi чэрri да стаматрла

гау. Пры абыякавасцi адных 
вымушаны разлiчвацца дру

гiя , у дадзеным выпадку -
студэнты 

кi. 

урачы палiклiн i -

Я спецыяльна пачау са 
стаматалаг iчнай дапамогi, та

му што менавiта да стама
толага , а таксама да аф 'rаль

молага, тэрапеута i f"iнеко
лага часцей за усё звярта

юцца наведвальн iкi 33-й па

лiклiнiк i . 

Студэнты хварэюць. У кож
нага другога пан i';l(аны зрок, 

у кожнага трэцяга - гастрыт, 

не лiчачы хранiчных захвор
ванняу i нярэдкiх зваротау да 
трау матолага. 

Адкуль хваробы? Зразуме
ла , за адзiн дзень ix не на
будзеш. Гэта, як правiла , вы
нiк абыякавых адносiн да 
сва йго арганiзму. 

Медьщынск i я даведкi 

знакам iтая форма 286 
часта не адлюстроуваюць са

прауднага стану здароуя тых, 
каму яны выдаюцца. Урачы, 

iдучы · насустрач гарачым 
просьбам паступаючых , выда
юць «лiпу» называюць 

здаровымi хворых . Чым абер
нецца такi дыягназ пасля? 

Напачатку студэнту будзе 
цяжка праходзi4ь вытвор-
чую практыку, пасля 

працаваць па абранай спе
цыяльнасц,i . Цi скажа ён 
словы удзячнасцi сваiм «даб
радзеям» ? 

Гэта адзiн бок медаля . 
· Друг i - быт студэнта{ Боль
шая частка хворых сярод ix -
тыя, хто жыве у iнтэрнатах. 

Скразнякi, нярэдк i я выпадкi 

а,а;сутнасц i цёплай вады, ан
тысанiтарныя умовы пражы

вання , «сталоуская» ежа i дэс' 
' фiцыт халадзiльнiкау - усё 
садзейн i чае рознага роду 

захворванням . Таму не дзiу
на, што шмат заняткау пра

пускаецца па хваробе. На
прыклад, у нашым унiверсi
тэце на 100 студэнтау 164 га 
дзiны пропускау у месяц . 

А палiклi нi ка не гумавая. 

Талончыкау, хаця яны друку
юцца на ратапрынце, н а ycix 
не хапае . 

- 3 верасня па снежань 
мы за ймаемся перш-наперш 

праф i лактычнымi абследа
ваннямi студэнтау .. Там у кло
пат аб с iстэматычным ля
чэннi неяк адыходзiць на 
другi план,- бядуе Галiнi,1 
Мi калаеуна . ..::.ддсюль i неза
даволенасць студэнтау тым, 
што не могуць трапiць да 

урача. Мы у апошн i час 
нават працуем без абедзен
нага перапынку. 

Трэба дадаць, што абста
ляванне у пал i кл i н i цы самае 

сучаснае . 1;.сць цудоу fj ае фi -
. - 1 

з1ятэрапеутычнае аддзялен-

не, iгларэфлексатэрапiя , ба
сейн, сауна, залы для лячэб
на й ф i зкультуры . 

Прауда, iснуе яшчэ адзiн 
штрых, якi б дапамог выра
шыць праблему з медыцын
скiм абслугоуван нем, - гэта 
такое ж добрае абсталя
ванне фельдшарскiх пунктау 

аховы здароуя, куды у пер

шую чаргу звяртаюцца хво

рыя. На жал ь, ix матэрыяль

ная база, напрыклад, у МДП I , 
МДПIЗМ, БПI, на сённяшнi 
дзень не адпавядае сучасным 

патрабаванням . ' 

Кiраун i коу гэты х i нстыту
тау, магчыма, мала хвалюе 

бядотнае станов i шча ix ме
дьщынск iх устаноу. Дарэчы , у 
час таго ж прафiлактычнага 

медыцынскага агляду урачам 
прыходзiцца звяртацца за да

памо~а й •у дэканаты, каб 

тыя забяспечылi яуку студэн

тау . 

У рэшце рэшт адна сту-_ 

дэнцкая палiклiн iка не вы

рашьщь ycix пытанняу . Е й 
патрабуецца дапамога. · 

Р . 5. «А СНIДа можна не 
баяцца»,- пачуу у студэнц

ка й пал i кл~нщы . Справа у 
тым, што, дзякуючы гарад

скому аддзелу аховы зда

Р'?УЯ, палiклiнiка атры
м·ала 11 тысяч аднараза
вых шпрыцоу . Цяпер можна 
не х валявацца за вы н iк i ана

лiзау i уколау. Ды i праф i
лактыка СНIДа пра.водзiцца 
з неаслабна й увага й. , Усе 
замежныя студэнты , у якiх 

быу выяулены в i рус, або хво
рыя на СНIД, дэпарц iраваны 

на радзiму. 

Хочацца думаць, што хутка 
будуць праводзiцца не толькi 
пошукi сродкау ад зах вор

вання СН I Дам , але i увогуле 
для выратаванн я-усёй с iстэмы 

аховы здароуя студэнтау. 

Д.. МЛЛ IНОУС КI, 
н аш кар . 
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1 Увесь дзень iмжэу нудны дождж: то змяняуся малоч

ным туманам, то узмацняу

~:;я. Мы iwлi па аз i~уту, спа

дзеючыся выйсцi да рачулкi 
Джурль,. Думалi, потым бу
дзе лягчэй зна йсц , вадаспад. 

Мы знайшлi яго, с пынiлiся 

крыху нiжэй, у нiзоуi мiлень

кага"' i элегантнага лiсяняцi. 
Хто мог падумаць, што на
вальнiца ператворьщь яга у 

раз'юшанага мядзведзя?·· Та
ды, спускаючыся да групы, 

я запэунiвау: 

- Зараз вы убачьще цу
доунейшае месца . Не было 
у нас яшчэ лепшага начлегу! 

Вадаспад i сагiрауды . вы
. глядау дзiвосна прыгожым. 

1 
Побач заставауся малюсенькi 
пятачок сухой зямлi, вада, 

агiбаючьi siгo, iмкнулася да

лей, унiз. Некалькi вялiкiх 

дрэу, якiя толькi верхавiнамi 
сваiмi выглядалi з каньёна, 

ды старое вогнiшча i казы-

1 
рок скалы, што навiсау над 
намi, дапаунялi карцiну i на

давалi ёй закончанасць i не
пауторнасць. Усё было вельмi 
прыгожа. Тады. Але ... не ця
пер ... 

- Эвакуiравацца! - мок-

1 
рыя рэчы ляцяць у а дны 

мяшкi, сухiя-у другiя, упа
латцы ужо па костачк, в ады: 

стаiм як раз ля адхону, усё 

да нас сцякае. Група мiтусiц

ца, спяшаецца . Небяспека -
вось яна - шалее побач. 

1 
А раптам не затопiць? 

Нечыя славы тонуць у гру
каце вадаспаду. 

Падыходжу да яга, высвеч
ваю ·лiхтарыкам равучую па
шчу, спрабую вызначыць: 
наколькi хутка ён павялiч
ваецца? А мажа, i сапрауды 
разыкнуць? 

Яшчэ iмгненне, i мы на пау
тара метра перасоуваемся 

вышэй, перастауляем палат

ку , старанна абкопваем, за
крываем плёнкай . Цiшыня 

унутры, дзiкi роу звонку. 

Першае дзяжурства - маё .. . 

22.45. Вада за два метры 

ад крайняй палатl<i, вада

спад бурлiць, i плынь мац-

1 
нее ... Але ёсць надзея: вада 
ж с_цякае, рач~лка не такая i 
вял,кая : да вяршын, толькi 

метрау 500 ... 

23.00. Вада паднiмаецца, 
наблiзiлася да крайняй па
латкi сантыметрау на 35. Мя-
не ахоплiваюць дрыжыкi. 

Ад холаду? Наурад цi. Уцi

скаюся у палатку, працяг
ваю рукi да запаленай свеч

кi - яны трасуцца . Усё цела 
трасе .. . Радуе адно: усе астат
нiя пакуль супакоiлiся, яны 

блiзка да вадаспаду не пады
ходзiлi, сваiмi вачыма не ба
чылi, з якай хуткасцю ён па
вялiчваецца ... 

23.15 . Вада прыбывае. 

23.30. Прыбывае! Думкi мi
тусяцца, як звар' яцелыя. lн

стынктыуна пачынаю выгляд

ваць месца на схiле : мажа, 

туды перанесцi палаткi? 1 

раптам пранiзвае думка: , а 

/ 

1А9 

чаму 6 не пашырыць рэчь.1ш
ча? Павелiчэнне сцёку вады 

- вось выратаванне! 

24.00 Альпенштокамi, ся
керамi рубiм зямлю. У зу
бах трымаю лiхтарык, па го
лай спiне хлешчуць халод
ныя i злыя кроплi. Выверну
тыя камянi спiхваем у мутны 

паток, i яны знiкаюць iмгнен
на - рэчышча павялiчваецца! 

: .. А ранiцай зноу казачная 
прыгажосць: вадаспад, -
прауда, не пяшчотны i цi x i, 

але зноу лiсяня - глядзiць 
прама на усход . Сонца, што 

толькi прачнулася, лянiва па

залочвае лiсце, прабiваецца 
скрозь рэдкi туман, адлю

строуваецца у тысячах за

лацiстых iскрынак ... 

3 , ycix паходау · менавiта 
~эта _ но1ч мне часцей за усё 
успам,наецца. Закрываючы 

вочы, яскрава бачу твар раз '
юшанага вадаспаду-мядзве

дзя. Нав ат зараз, калi побач 
- У чарговы раз складзены 

рукзакi . 

Мы зноу нешта шукаем. 

Зноу нешта перашкаджае 

нам заставацца у родным го-

радзе, зноу i зноу цягне 
невядома куды. Чаму? ' Усе 
мы звычайныя людзi: 
урачы, iнжынеры, прадауцы , 
журналiсты, у кожнага свая 
работа, свае звыклыя абавяз
кi i захапленнi. Але прыхо
дзiць iмгненне, i мы, i тыся
чы такiх, як мы, зрывае·мся 
i знiкаем на тыдзень, два, 
тры ... Навошта? 

е 

- Будзем эвакуiравацца! 1 
Гэты.я два словы т,1лецел i самi, нечакана для .1щ11 е . Ва 

дасnад, nавялiчыfjшыся раэи!i у дзесяць, ужо не nроста бyp
лifj-pofj, як паранены мядзведзь, i з нянавiсцю рваfjся да 
дзвюх нашых палатак, што спалохана прытулiлiся да 
nадножжа скалы. · 

- Будзем эвакуiравацца! 
У ~атьи,t воклiчы выразiлiся спалох, горыч асабiстай 

памылкi ,- што менавiта fj гэтым, казачна прыгожым мес
цы некалькi гадзiн раней уздумалася паставiць палаткi. 

- Навошта вам гэтыя пу
стыня, горы? 

Цягнiк «Кiславодск - Та
шкент» маркотна паузе уз

доуж дзяржаунай гранiцы . 
Справа бясконцай стужкай 

плывуць слупы з калючым 

дротам, злева пустата, 

толькi зрэдку з'яуляюцц·а 
абыякавыя аднагорбыя вяр
блюды. Выпадковы спада
рожнiк не уцiхамiрваецца: 

, - Вась гарады .- я разу

мею. Масква, Ленiнград цi 

нават Мiнск ваш . Там ёсць 
што паглядзець, ёсць чым 

заняцца. А пустыня? 

Што для нас пустыня? 
Мы выбiраем маршрут, вы
рываемся з ланцугоу што

дзённасцi. Мы палiмся на 
сонцы, нясем на сабе воду 

, радуемся, як дзецi, калi 

выпадкова натрапiм на кала-

ана кап. 

дзеж . Адыходзiм ад яго, i пя
сок ажывае пад нагамi. Пя

сок, сонца i гарызонт зноу 
становяцца членамi нашай 

групы. С11ачатку жаданымi, 

потым ненавiснымi . Мы зма
гаемся з iмi, пераадольваем 

сябе, i з'яуляецца цуд. Возе
ра iскрьщца, возера клiча, 

пяшчотна шэпча i смяецца. 
Сударгава раскрываем карту 
i не ведаем, чаму верьщь: 
вачам сваiм цi ёй. А возера 

плыве, прыцягвае, ласкав а на

шэптвае i смяецца. Мы iдзём, 
яно у такт махае 9н я 11 

хусцiнкай, мы спы няс::: м с я -
яно засмучана прысядае, 

ча1<альна ~ пагл ядвае, па

дахвочвае: « Ну, чага ж вы?» 

Мы усе-· у пустынi упершы
ню, працiраем вочы i злуем
ся . Яна таксама "злуецца на 
нас i яхiдна усмiхаецца: «Гэ
та вам не Беларусь ... » Сонца 
абь,якава пагойдваецца i па
троху апускаецца. Не саюз

нiк нам i не вораг. Пабочны 
назiральнiк. Разам з апошнi
мi промнямi знiкае i возера
цуд. 

А потым хрыбет Вялiкi 
Балхан. Пасля пустынi нязвы

кла узбiрацца наверх. Але 

гара Арлан наперадзе, як 1 
зачараваныя , глядзiм на яе 

вяршыню i цудоуна разуме

ем, што не падняцца проста 

не можам. Рэдкiя кучкi снегу 
растаюць, i разам з iмi ра

стаём мы. На секунду садзiм-
ся, выцiраем свае ручайкi. 
Дзе ён, верх, дзе нiз? Мы 
на nалове шляху . 1 зноу 

пад'ём, зноу перад вачыма 
толькi вiбрамы таго, хто iдзе 
наперадзе, i зрэдку - пра
цягнутая рука, калi ён лiчьщь, 

што патрэбна дапамога. Мы 
паднiмаемся. Мы набл, жаем
ся да вяршынi, , з «ожным 

крокам павялiчваецца палат

1 

1 но пустынi, што выпаузае за 

намi, але няма калi абароч
вацца. Мы iдзем крок у крок, 

i пакрыуджаны няу~агай ." да 
сва.ёй асобы вецер раптам 1 
пачынае шалёна чапляцца за 

рукзакi. Мы не адмахваемся: 

не да яго зараз . А ён нудзiцца 
пра нешта сваё: то здзiуляль-

на жаласлiвае, то нечакана 
злqс нае. Няужо яго та,< нiхто 

i не паслухау да канца, 
не зразумеу? Мы на iмгненне 1 
спыняемся. Але вяршыня 

прьщягвае больш моцна, чым 
дзесятак магнiтау, рух 

працягваецца ... 

1 
Дык навошта нам пустыня, горы. Навошта мы трасемся 

!i агульных вагонах, дабiраемся на самалётах, каб недзе 1 
fj пясках шукаць закiнуты калодзеж? Навошта нам лезцi fj 
невядо,чую рзчку цi карабкацца на непрыступную скалу? 
Навошта начаваць на снезе цi мокнуць да нiтачкi дзе
небудзь на балоце? Тысячы турыстаfj давалi адказы на 
гэтыя пытаннi. Але яны fjзнiкаюць зноfj i зноу. Яны будуць 
вечна стаяць i перад тымi, каму не сядзiцца дома, i перад 
аматарамi адпачываць каля тэлевiзараfj. 1 
У кожным з нас жыве ралшнтык. Мы хочам праверыць 

сябе i сваiх таварышщi !1 крытычнай сiтуацыi. Хочам уба
чыць нешта новае i незвычайнае. Хо•1ам, каб наш горад 
зноfj cтafj блi:ш.11 i ,Jара"гiм, а работа, звыклы.я 
заняткi -самыдti жаданымi. / яны становяцца! 
Мы вяртаемся fj m I иdзённую мiтусню новыАti людзьмi, . t 

уключаеАtся fj звычайнае жыццё. Усё добра, усё цудоfjна, 
але праз некаторы час вобраз бурлiвай рэчкi, непакоранай hr· 
вяршынi, няпройдзенага маршруту зноfj авалодвае налti. 
Мы не можам ужо не icцi" 

С. ПЛЫТКЕВТЧ. 
Фита АУТАРА. 
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