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у гэтым навучальным годзе 
будзе атрымліваць студэнтка 
факультэта журналістыкі Ma- 
рына Гуляева. Стипендия гэ- 
тая зацверджана Закрытым 
акцыянерным Таварыствам 
«Фонд Развіцця Магглёва» і 
прысуджаецца тым, хто паста- 
янна жыве ў Магілёве. Акра- 
мя таго стыпендыят павінея 
мець выдатныя адзнакі па 
асноўных прадметах. На ра- 
шэнне камісіі выдаваць сты- 
пендыю менавіта Марыне паў- 
плывала, напэўва тое, што 
Марына добра ведае вобласць, 
бо да наступления ва універ- 
сітэт працавала ў  раённай і 
абласной газетах. Акрамя та
го за два гады вучобы ў яе 
толькі дзве «чацвёркі» — па 
логіцы і беларускай літара- 
туры.
Наталля КРЫШТОПЕНКА.

ГЛЯРЦЕ! 
XTO ПРЫЙШ0Ў!

У хуткім часе незалежная 
«Студыя-М» прапануе гледа- 
чам сваю новую праграму 
«АНТЫЛОПА». Заўзятыя 
аматары тале, Hanajhea, пас- 
пелі заўважыць, што перада- 
чы незалежнай студыі выгад- 
на адрозніваюцца ад астат- 
ніх передач беларускага тэле- 
бачання. Адна з іх, «Відзь- 
ма-нявідзьма», па самых роз
ных пытаннях нават паспела 
стаць самай папулярнай. I 
мяркуючы па ўсяму, яшчэ 
не народжанай «Антилопе» 
таксама наканаваны поспех.

«Антылопа — перадача не 
толькі для ўладальнікаў  
аўта. 15 хвілін навін, кур’ёзаў, 
крымінальных паведамлен- 
няў, прэзентацыйных сюжэ- 
таў, каціровак сённяшняга 
аўтамабільнага рынку, рас- 
казы аб сучасных і даўно 
вымерлых марках машын,— 
будуць цікава і ты м ,хто на
ват не марыдь аб уласным 
аўта.

УСІ HA ЗАКАСТОЎКУІ
30 лістапада а 16 гадзіне ў  433 аўдыторыі 

галоўнага корпуса адбылася канферэнцыя работні- 
каў Белдзяржуніверсітэта.

Асноўнае пытанне канферэнцыі — агульная заба- 
стоўка супрацоўнікаў буйнейшай навучальнай уста
нови Беларусі. Мэта забастоўкі —дабіцца выканання 
пункта 7 артыкула № 34 «Закона аб адукацыі», 
які прадугледжвае, што «сярэдняя заработная плата 
педработнікаў устанаўліваецца не ніжэй за сярэд- 
нюю плату служачых у прамысловасці, а прафе- 
сарска-выкладчыцкага саставу вышэйшых навучаль- 
ных устаноў — самае меншае ў 1,5 разоў вышэй 
за гэты ўзровень».

Так што — на закон спадзявайся, а ў шапку 
не спі. Бо не заўсёды пераканаўчыя артикулы нашых 
Законаў маюць рэальнае жыццё.

Вольга УЛЕВ1Ч.

ЗАПРАШ ЭННЕ

У «ЧЫТАЛКУ»
У бібліятэцы універсітэта 

начала працаваць читальная 
зала замежнай літаратуры. 
Зала размешчана ў  галер
ным корпусе на другім павер- 
се ў  210 пакоі. Час работы —  

з  10 да 17. Выхадны —  ня- 
дзеля. У зале вы адшукаеце 
новейшую літаратуру на 
замежных мовах па розным 
галінам ведаў, і часопісы ін- 
шых краін, зможаце карыс- 
тацца ўсёй літаратурай на 
замежнай мове, якая толькі 
ёсць у  фондах універсітэцкай 
бібліятэкі. Запрашаем усіх 
супрацоўшкаў і студэнтаў 
універсітэта.

Ф. А. МІРУШЧЭНКА.

. ш т ш т  h i m
д а п а м о ж а

Яшчэ адзін фонд — Фонд падтрымкі мала- 
дой творчай інтэлігенцыі — распачаў сваю 
работу ў Маскве. Стваральнікі Фонду — жур- 
налісты «Літаратурнай газеты», якія падтры- 
малі ідэю Юрыя Шчыкачыхіна. Мяркуецца, 
што дзейнасць Фонду будзе распаўсюджа- 
на на тэрыторыі ранейшага СССР. Бо на ўсёй 
гэтай плошчы распаліся былыя творчыя саю- 
зы, навуковыя таварыствы, і моладзь за- 
стался ў адзіноце. Я к сцвярджае Юрый 
Шчыкачыхін, сёння лягчэй знайсці сабе месца 
ў мафіі, бо яна па-ранейшаму інтэрнацыяналь- 
на.

Ідэю Фонда (другая назва — Вышэйшая 
беспартийная школа) падтрымалі Андрзй 
Сіняўскі, Булат Акуджава, Андрэй Вазня- 
сенскі, Уладзімір Лукін, пасол РФ у Злуча- 
ных Штатах, К)рый Рыжоў, пасол РФ у 
Францыі, Kipa Прашуцінская, Аляксандр 
Любімаў, Анатоль Лысенка, дырэктар расій- 
скага тэлебачання, Дзмітрый Сайме з фонду 
Карнэгі, Дж он Кокан з  журнала «Тайм» 
у Маскве, вядомы гісторык Мікалай Зло- 
бін.

Адным з першых канкрэтную дапамогу Вы- 
шэйшай беспартыйнай школе прапанаваў Mi- 
хаіл Сяргеевіч Гарбачоў. Ен выдаткаваў спе- 
цыяльны грант маладому гісторыку эпохі 
перабудовы. Вызначылі свае гранты прэзі- 
дэнт Франсуа Метэран — маладому даследчы- 
ку культуры Францыі, былы прэзідэнт ЗШ А  
Рычард Ніксан, міжнародная арганізацыя

ЮНЭСКА. Сярод жадаючых спансіраваць 
ідэю — «Інкамбанк», «Менатэп», кампанія 
«Саюзнік» .... Але не многія стануць сапраўд- 
нымі спонсарамі. Юрый Шчыкачыхін прынцы- 
пова не ж адае браць грошы ад мафіі. Пасту- 
паюць прапановы па спансіраванню і ад за 
межных фондаў, арганізацый, прыватных 
асоб.

Узрост падтрымкі — не старэйшы за  33 га
ды. Фонд пакуль не бярэ пад сваё крыло 
мастакоў і музыкантаў, а таксама тэхнічную 
інтэлігенцыю. Асноўны напрамак дзейнасці — 
гісторыкі, палітолагі, журналісты, сацыёлагі, 
маладыя пісьменнікі.

Ha Беларусі Фонд мае два інтарэсы. Па- 
першае, патрэбны каардынатар праграм, які 
б добра ведаў сітуацыю тут і ў патрэбны 
момант мог патэлефанаваць туды. Па- 
другое, патрэбна імя, якое б стала гарантам 
сумленнай дзейнасці Фонда. «Мы не жадаем  
пладзіцца ў сямействе фондаў, чыя дзей
насць заканчваецца на будаўніцтве вілл у Ат- 
ланце»,— здзівіў прысутных беларускіх жур- 
налістаў сталічны госць.

Сапраўды, каму патрэбен фонд, які не ж адае  
пабудаваць віллу ў Атланце?

P. S.  Каму ўсё ж такі патрэбны Фонд 
падтрымкі маладой творчай інтэлігенцыі, хто 
можа прапанаваць яму сваю кандыдатуру 
ці іншую дапамогу, тэлефануйце: 63-12-90.

Вольга УЛЕВІЧ.

Р8КТАРАТ ОРДЭНА ПРАЦОЎНАГА 
ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

УНІВЕРСІТЭТА
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС 

на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРАЎ: функцыянальнага
аналізу; матэматычных метадаў тэорыі кіравання; 
інфармацыйнага і праграмна-матэматычнага забеспя- 
чэння вытворчасцяў; тэорыі і гісторыі дзяржавы і 
права; крымінальнага працэса і пракурорскага аг- 
ляда;

ПРАФЕСАРАУ КАФЕДРАЎ: сацыялогіі (0,25 
ст.); гісторыі беларускай мовы; фізікі паўправад- 
нікоў (0,5 ст.); сацыялогіі (0,5 ст.);

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: функцыянальнага ана- 
лізу; дыферэнцыяльных ураўненняў; квантавай ра- 
дыёфізікі і оптаэлектронікі; надзейнасці вырабаў 
радыёэлектронікі; мікрабіялогіі;
крыміналістыкі, англійскай мовы прыродазнаўчых 
факультэтаў;

СТАРШЫХ ВЫ КЛА ДЧЫ КА Ў КАФЕДРАЎ: 
геаметрыі; тапалогіі і методыкі выкладання матэ- 
матыкі; вышэйшай алгебры; англійскай мовы гумані- 
тарных факультэтаў; раманскіх і класічных моў; эка- 
лагічнага і аграрнага права; славістыкі;

ВЫ КЛАДЧЫ КАЎ КАФЕДРАЎ: нямецкай мовы; 
англійскай мовы гуманітарных факультэтаў; •

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай фізікі; ба- 
танікі; фізіялогіі чалавека і жывёл.

Тэрмін конкурса — адзін месяц з дня апублі- 
кавання аб’явы (з 2 снежня 1993 г.).

Адрас: 220050, г. Мінск, проспект Ф. Скарыны, 4, Бел- 
дзяржуніверсітэт, аддзел кадраў, пакой 233, т. 26-59-39.

X M A I  ЖЫЦЬ -  S i p  ДОМА
П аваж аны я студэнты, нас і так засталося вельмі мала. 

A  галаледзіца, ранняе змярканне, недастатковая асветле- 
насць вул іц  прыводзіць да павелічэння дарож на-транспарт- 
ных здарэнняў.

Як паведамляе ДАІ за дзесяць м есяцаў 1993 года па 
гораду М інску адбылося 560 аварый. Загінула 94, паранена 
584 чалавека. Па віне вадзіцеляў транспартных сродкаў 
адбылося 241 здарэнне. 57 дарожных здарэнняў былі 
здзейснены вадзіцелямі ў нецвярозым стане.

Па віне пеш аходаў было створана 315 непрыемных сіту- 
ацый на дарогах. Загінула 37, паранена 282 чалавека. У 
нецвярозым стане пры гэтым знаходзіліся 113 пешаходаў.

За дзесяць м есяцаў бягучага года зай н у л а  9, траўмі- 
равана 89 дзяцей. Па М аскоўскаму раёиу горада Мінска 
за гэты ж час адбылося 46 дарож на-транспартпы х здарэн- 
няў, у  якіх загінулі сямёра і паранены сорак тры чалавекі.

А. Ц1ШЧАНКА, 
дзяржаўтаінспектар.

п а л а ш н н е

АБ BPSMIflX Ж I  I. ПІЧЭТЫ I А. Н. СЕЎЧАНШ 
ЗА ВЫДДТНЫЯ НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ

Г

I. Прэмія імя У. I. Пічэты прысуджаецца ў галіне соци
альных і гуманітарных навук, прэмія імя А. Н. Сеўчан- 
кі —  у галіне прыродазнаўчых навук за:

—  навуковыя працы па перспектыўных накірунках, якія 
ўносяць значки уклад у  развіццё навукі і тэхнікі;

—  стварзнне новай тэхнікі, тэхналогіі і матэрыялаў; пра- 
цы па захаванню рэсурсаў і энергіі, ахове навакольнага 
асяроддзя і вырашэнню другіх важных для Рэспублікі 
задач;

—  распрацоўку проблем адукацыі, якія павышаюць 
узровень выкладання адпаведных дысцыплін, стварэнне на 
высокім навукова-метадычным узроўні падручнікаў, вучэб- 
ных дапаможнікаў і вучэбнага абсталявання.

2. Для разгляду прапаноў аб прысуджэнні прэмій 
загадам па універсітэту вызначаецца Камісія па прэміях 
імя У. I. Пічэты і А. H. Сеўчанкі Белдзяржуніверсі- 
тэта (у  далейшым Камісія). Склад яе абнаўляецца што- 
год на адну трэць, працягласць працы члена Камісіі 
не павінна перавышаць пяці гадоў. Праца Камісіі 
лічыцца правамоцнай при наяўнасці не менш двух трэціх 
складу, вызначанага загадам.

3. Навуковыя працы, якія вылучаюцца на атрыманне 
прэмій, павінны быць надрукаваны да іх прадстаўлення 
да разгляду Камісіі, а новыя віды тэхнікі, тэхналогій і 
матэрыялаў —  укараяёныя альбо принятия да ўкаранення 
ў вытворчасць.

4. Штогод прысуджаецца дзве прэміі: —  у галіне социаль
ных і гуманітарных навук і одна —  у галіне прырода- 
знаўчых навук.

Памер прэмій вызначаецца Вучоным саветам універ- 
сітэта не ніжэй 30 мінімальных заработных плат кожная.

He дапускаюцца да разгляду працы, якія ўзнагаро- 
джаны (альбо прадстаўлены да ўзнагароды) іншымі прэ- 
міямі.

Пры паўторным вылучэнні працы на атрыманне прэміі 
імя У. I. Пічзты і імя А. H. Сеўчанкі неабходна адзна- 
чыць, якое развіцё (навуковае, практычнае) набыла пра
ца за гэты час.

5. Вылучэнне прац на атрыманне прэмій праводзіцца 
па выніках штогодных факультэцкіх (інстытуцкіх) наву- 
ковых канферэнцый, прысвечаных дню заснавання Белару
скага дзяржаўнага універсітэта, на сумесным пасяджэнні 
савета факультэта (інстытута) і аргкамітэта канферэн- 
цыі. Факультэт (Н Д І) да 20 кастрычніка прадстаўляе Ka- 
місіі:

—  праграму канферэнцыі;
—  выпіску з рашэння сумеснага пасяджэння;
—  копіі альбо арыгіналы прац, што вылучаюцца на 

прэміі;

I Працяг  на 2-ой стар.).

ЦІНТР

ТАТАЛЬНАГА

ДЫЗАЙНА
Ужо прыкладна з месяц іс- 

нуе ў  Мінску маладзёжная 
тусоўка пад назвай «Цэнт 
татальнага дызайна». Як бы 
(але не зусім) кіраўніком 
Цэнтра з ’яўляецца студэнт 
архітэктурнага факультэта 
БДПА Канстанцін Шастоўскі. 
Дызайн у Цэнтры разумецца 
як выражэнне, выказванве ся- 
бе. А татальны таму, што вы
ражэнне гэтае агульнае: у  
музыцы, паэзіі, прозе, жыва- 
пісу, кінематографе, у рухах 
на сцэне. У Цэнтр татальнага 
дызайна прыходзяць усе, 
каму ёсць што выразіць і 
проста сказаць. Нешта нак- 
шталт кампаній і кафэ ма- 
дэрністаў.

Рабіць праекты, якія маг- 
лі б мець рэальнае прымя- 
Ненне ў  жыцці хлопцы, са 
слоў Косці, не збіраюцца. 
«На занятках рэальных пра- 
ектаў хапае. Выкладчык дае 
поўную свабоду. Але калі пра- 
ект гатовы, пачынаецца — тэ
та па тэхніцы пажарнай бяс- 
пекі не пройдзе, а тут павінна 
класціся пліта 7X 8, у цябе 
ж 9X 10»...-

Im цяжка жыцьу нашым ре
альным свеце, у гбрадзе з бе
тону і яны робяць праекты 
горада Матылёў...

Болып падрабязна аб маста
ках Цэнтра татальнага ды
зайна — у нашых наступных 
нумарах.

Вольга УЛЕВ1Ч.



П А Л Ш Н Н Е
ДБ ПРЭМІЯХ 1ИЯ У . S. ПІЧЭТЫ

СЕЎЧАНКІ
ЗА ВЫДАТНЫЯ 

ШШЮВЫЯ ІДСЯГНЕНН!
(Працяг. Пачатак на 1-й стар.).

—  документы, якія падцвярджаюць значнасць практич
ного. выкарыстания;

—  доклады саіскальнікаў на канферэнцьй.
У выпадку калектыўнай працы саіскальнікамі прэмій 

прызнаюцца сааўтары доклада на канферэнцыі, але не 
болыи чатырох чалавек; калі сааўтарамі з'яўляюцца больш 
чатырох чалавек, то з выпіскай сумеснага пасяджэння 
прадстаўляецца адпаведнае абгрутаванне.

У склад калектыва саіскальнікаў могуць быць уключины 
особы, якич не маюць грамадзянства Рэспублікі Беларусь, 
калі яны выконвалі працу па сумесным з установамі І 
падраздзяленнямі універсітзта планам і праграмам і прад- 
стаўлекы гэтымі ўстановамі і падраздзяленнямі.

6. Камісія разглядае ўсе прадстаўленыя да ўзкагароды  
працы. Голосование тайное. Члены Камісіі, якія з'яўля- 
юцца саіскальнікамі прзмій, пры абмеркаванні іх прац 
на пасяджэнні Камісіі не прысутнічаюць, не бяруць удзел 
у галасаваяні па гзтай працы і ў кворуме па гэтай працы 
не ўлічвацца.

Д зее собрания Камісіяй працы на атрыманне прэмій 
выносяцца да абмеркавання Вучоным Советам БДУ, 
прысвечанага зоснованию універсітэта, калі за  іх проголо
совала болыйасць членаў Камісіі, якія прысутнічаюць на 
пасяджэнні.

У выніку, калі ні одна з прац у  галіне сацыяльных і 
гуманітарных альбо прыродазнаўчых навук не атрымала 
патрэбную колькасць галасоў, праводзіцца паўторнае го
лосование па двум працам, якія атрымалі найбольшую 
колькасць галасоў. Калі выкікі голосования застаюцца 
нязменкымі (менш половы галасоў), то прэмія ў  дадзенай 
галіне навук не прысуджаецца.

Па выніках абмеркавання прац, прадстаўленых Камісіяй, 
Вучоны Совет БДУ прысуджае прэміі, якія аб'яўляюцца 
загадам па універсітэту.

7. Ход і вынікі конкурса ўзнагароджвання лаўрэатаў 
прэмій асвятляюцца газетой «Беларускі універсітэт».

8. Асобам, якія атрымалі прэмію, надаецца званне 
«Лаўрэат прзміі імя У. I. Пічэты Белдзяржуніверсітэта», 
«Лаўрэат прэміі імя А. H. Сеўчанкі Белдзяржуніверсітэта». 
Ba ўрачыстай абстаноўцы ўручаецца Диплом. Грошовая 
частка прэміі дзеліцца паміж сааўтарамі пароўну.

Рэктарат Белдзяржуніверсітэта.

САКРЭТ ФІРМЫ

«дорога мая не была 
лёгкий. Часта мяне цягну- 
л і  ў  р о з н ы я  б а к і .  
Часта прыпіралі да сцяны: 
« 3  кім  вы?»  — 3
беларускаю песням, ад- 
казваў я. «I той, кому 
яна дарагая, пойдзе са 
мною»,— дадаваў...»
(з  ліста М. Забэйды- 

Суміцкага да 
I. К. Цішчанкі).

Шмат хто ўжо ведае 
спевака ў нас на Беларусі, 
нягледзячы на парады
В. Корзуна, якія былі 
выказаны на старонках 
«Политического собесед
ника» яшчэ тры гады та- 
му: «...никому и в голову 
не придет отказывать ему  
в таланте... и тем не менее, 
я  считаю, что о Забейде- 
Cумицком нам лучше всего 
и тактичнее всего было

бы молчать. He хвалить и 
не ругать, а просто 
молчать...»

Д ля  адных ён бы,ў здрад- 
нікам , інш ы я л іч ы л і  
яго патрыётам.

Беларуская песня ўпер- 
ш ы ню  п р а гу ч а л а  за 
мяжой менавіта дзякуючы  
намаганням М іхася За- 
бэйды —С уміцкага. H e- 
калькі гадоў тому вытвор- 
чай студыяй «JIeranic» 
кінаст уды і Б е л а р у с ъ -  
фільм» быў створа.ны поў- 
наметражны дакум ен-  
тальны фільм «Вяртанне 
Забэйды-Суміцкага» , рэ- 
жысёр Р ы чард З д іс -  
лаеіч Ясінскі, сярод аўта- 
раў сцэнарыя — Іеан 
Кірылаеіч Цішчанка, кан
дидат філалагічньіх наеук, 
дацэнт, загадчык ка 
федры Беларускага уні- 
еерсітэта культуры. Больш  
30 гадоў ён зб ірае  
матэрыялы пра Забэйду — 
артикулы, рэцэнзіі на 
ягоныя еыступленні, успа- 
міны, кнігі, фотаздым- 
к і, розны я а р х іўн ы я  
дакументы, лісты Забэй- 
ды-буміцкага да Іеана 
Кірылаеіча, якіх  дзесь 
паўсотні, і самае каш- 
тоўнае — усп а м ін ы , 
аўтабіяграфія спееака. 
Я  на ўжо друкаеалася ў 
нас, а напісана была па 
асабістай просьбе Ці- 
шчанкі.

«I я, як і коласаў- 
скі Сымон-музыка, часамі 
мусіў жыць і рабіць 
тое, што не рабіў бы, каб 
не быў змушаны да гэтага 
абставінамі... Таму і жыц- 
цё асабістае не змог на- 
ладзіць, як хацеў... I 
астаўся адзінокім. А я  ж 
вельмі люблю еям’ю, дзя- 
цей. У Варшаве, перад 
вайной, меў піяністку. Бы
ла маім другам. Строілі 
планы і на будучыню... 
З а г і н у л а  а д  ф а - 
шыстаў». (з ліста Забэй- 
ды да Цішчанкі).

I. K. Цішчанка:
— Кожнага вялікага 

мастака, жадае ён таго 
альбо не, палітыка за- 
кр ан ае ... Забэйда не 
ўдзельнічаў ні ў якіх 
палітычных партыях, хоць 
і ставілі я г о і м я 
пад рознымі дакумен- 
тамі, калі ён, мажліва, 
нават і не ведаў пра гэта 
і не жадаў гэтага. Ён 
трапіў у гэты млын...

гарачай тугою 
па краіне таптанай

дрыжэў...»
Сам Забэйда пісаў у  ад- 

ным з лістоў:
«Паеерце, што няпроста 

і нялёгка  
спяеаць «Ляеоніху», 
калі на еочах слёзы, 
калі ў сэрцы сум, 
калі балючьія бачацца

карціны, 
а ў галаеу прыходзіць

МАСТАЦТВА I ПАЛ5Т Ы KA

MIXACb ЗАБЭЙДА-СУМIЦКІ
«ПАЛІТЫЧНА

E ПРАЯВІУ»
P. 3, Ясінскі:
— Усёй сваёй твор- 

часцю ён рабіў сваю 
асабістую палітыку. Ніво- 
дзін канцэрт спевака не 
праходзіў без беларускай 
народнай песні. Нідзе, ні 
на адным канцэрце ён не 
спяваў фашысцкіх песень, 
хоць I меў, у прыват- 
насці, у Празе прапа- 
нову «праявіць сябе па- 
літычна»,. ад якой катэга- 
рычна адмовіўся, пра што 
ўзгадвае ў сваёй аўтабія- 
графіі. Зусім іншая справа 
— нямедкая класіка.

I. K. Цішчанка:
— Наш друк не піша 

пра тое, што нягледзя
чы на акупадыю, культур
нее жыццё ў Еўропе пра- 
цягвалася. Працягвалася 
яно і ў Мінску — 
працаваў Тэатр оперы і 
балету, тэатр імя Янкі 
Купалы, зразумела з ін- 
шымі трупамі. A Забэйда 
спявак Еўрапейскага ўз- 
роўню. Нагадаем, што ад- 
разу ж пасля вучобы ён 
быў запрошаны ў Мілан, у 
знакаміты «Ла Скала», дзе 
выконваў шмат галоўных 
роляў у розных операх. 
Італьянды ж ведаюць толк 
у спевах...

Падчас акупацыі Забэй
да прыязджаў з канцэр- 
тамі на Беларусь. Ha- 
талля Арсеннееа ў сеаім 
еершы «Песня», напіса- 
ным якраз у  1943 годзе і 
прысеечаным Забэйду-Су- 
міцкаму, захапляецца го- 
ласам спевака, шчырым 
і пакутлівым:
«Ён, твой голас —

так многа цяжкіх дум, 
што сёстры і браты пад 
акупантамі стогнуцъ, 
што стогне ўся Радзіма!.. 
Няпроста і нялёгка 
спявацъ «Лявоніху»

тады!..»
Р. 3. Ясінскі:

— Выступаў ён з 
канцэртамі і ў Ваўка- 
выску. Усе грошы, што 
былі сабраны з гэтага 
канцэрта, Забэйда перадаў 
партызанам. I мы знайшлі 
чалавека, які бачыў гэта 
на ўласныя вочы — Г. Каз- 
ляк (старшыня мясцовага 
калгаса).

I. K- Цішчанка:
— Дарэчы, Савецкія 

спецорганы вельмі ціка- 
віліся дзейнасцю Забэй- 
ды. Я меў магчымасць 
гутарыць з былым сакра- 
таром ЦК КПБ Ц. C. 
Гарбуновым, які знахо- 
дзіўся падчас вайны ў 
Маскве і быў адным з кі- 
раўнікоў партызанскага 
руху на Беларусі. Ад- 
ной партызанскай спец- 
групе было дадзена задан
но схапіць Забэйду-Су- 
міцкага і даставіць у 
Маскву. Але не ўдалося. 
I калі ён прыехаў у Віль- 
ню, на канцэрт, тут яго 
ўжо немцы схапілі дзеля 
высвятлення яго асобы і 
мэтаў. Між іншым, якая 
іронія лёсу: у 40-м годзе 
Забэйда быў арышта- 
ваны гітлераўцамі і кінуты 
Ў турму, дзе сядзеў 
Ю ліус Ф учы к. К ал і 
ж напрыканцы вайны выз- 
валілі Чэхаславакію, Mi- 
хася Іванавіча зноў хацелі

арыштаваць, ужо Савец- 
кія органы. Выратавала 
тады паперка, выдадзеная 
камандаваннем Чырвонай 
Арміі аб тым, што ён, За- 
бэйда-Суміцкі, даваў кан
цэрт перад перш ы мі 
часцямі Савецкай Арміі, 
якія ўступілі на чэхас- 
лавацкую зямлю.

P. 3. Ясінскі:
— Забэйду абвінавачва- 

лі ў здрадзе СССР,

а ён ніколі не быў 
грамадзянінам Савецкага 
Саюза: з ’ехаў за мяжу
задоўга да рэвалюцыі. 
Ён жа заўсёды хацеў 
быць грамазянінам Бела
русь Але гэтага не ста- 
лася...

I. К- Цішчанка:
— I праз песню — адзі- 

ная повязь з Бацькаў- 
шчынай. Ён заўсёды ад- 
чуваў сябе сынам свайго 
народа.

Яшчэ ў 30-я гады кры- 
тыкі пісалі пра Забэйду: 
«...беларускую народную 
песъню ўздымае ён на 
вышыню, якая не сьнілася 
ні яе тварцу-народу, ні 
яе навейшаму мастаку- 
гарманізатару. I  трэба 
добра ацаніць асабістую 
шляхотнасцъ артыста, які 
родную  сваю песъню  
моцна трымае ў сваім 
сэрцы і нясе яе за сабой 
і на польскую і далей 
на эўрапейскую эстра
ду, ня гледзячы ні на якія  
перашкоды...» (з кнігі Ад. 
Станкевіча «Міхал Забэй- 
да-Суміцкі і беларуская 
народная песьня»: Калосъ- 
ся — Вільня, 1938 г.).

Спяеаў Забэйда больш 
чым на 15 моеах розных 
народаў. .3 аўтабіягра- 
фіі: I(Спяеаў толькі напа- 
мяць. ...Мае еыступленні 
ўспрымаліся з асабліеай 
цеплынёй і шчырасцю. 
Гэта не быў проста 
поспех: адбьіеалася нешта 
такое, што ўзбагачала 
людзей збліжала, рабіла 
іх лепшымі, у  тым л ік у  
і мяне самога».

ПЕРАЗІМАВАЦЬ
студенту?

Надыходзяць сапраўдныя 
маразы . Н ягледзячы  на 
стар ан н а  пазаклейвацы я  
вокны і батарэі паравога 
ацяплення, што не надта, але 
усё ж грэюць, студэнты, 
якія жывуць у інтэрнатах, 
мёрзнуць. Трэба ўцяпляцца, 
або бегаць і што-небудзь 
рабіць, як гэта робяць 
хлопцы Юрась (т. 37-І8-29) 
і Вадзім (т. 34-10-28). Па іх 
словах, яны могуць нават 
закідаць вас таннымі пра- 
д у к т а м і х а р ч а в а н н я  і 
амерыканскім абуткаМ.

На якой бы моее ён не 
спяеаў, заўсёдьі рабіў гэ
та так пранікнёна, што 
яго прымалі за сеайго: 
«...адзін іспанец прыняў 
мяне за сеайго земляка. I  
быў страшэнна здзіўлены, 
што я не іспанец, а бе- 
ларус. «Ніколі б не паее- 
рыў, калі б сам не чуў, 
што чужынец можа так 
заспяеаць нашы песні»,— 
сказаў ён (з ліста За- 
бэйды да Цішчанкі).

Пасля еайны толькі 
аднойчьі Забэйда-Суміцкі 
пабыў у  Мінску.

I. K- Цішчанка:
— Тое, што ён прыехаў 

у 1963 годзе ў Мінск, 
я лічу ўсё ж і пэўнай 
сваёй заслугай. Падчас 
працы ў 1957 годзе, калі 
я ездзіў у Вільнюс, рап- 
там напаткаў імя ў спец- 
сховішчах бібліятэк, яко- 
га дагэтуль не чуў. Да- 
ведаўся, што спявак жывы 
і здаровы. I мне захаце- 
лася з ім звязацца. Праз 
акадэмічнага навукоўцу 
Аляксандра Мажэйку мне 
ўдалося дастаць адрас 
Міхася Забэйды і я напі- 
саў да яго ліст. Завяза- 
лася цікавая перапіска. Пі- 
саў ён, дарэчы, на доб- 
рай беларускай мове, хаця 
ніколі не вывучаў яе 
сгіецыяльна. Забэйда ведаў 
толькі жывую, матчы- 
ную мову.

Я пачаў думаць, як 
бы яго запрасіць да нас 
на гастролі. Але тут жа 
сутыкнуўся з перашко- 
дамі. Міністэрства куль
туры не давала сваю 
згоду, таму што дзеля 
гэтага павінен быў даць 
дазвол ЦК партыі. I 
паспрыяць гэтаму маглі 
толькі людзі дзяржаўнага 
маштабу, буйныя дзеячы 
культуры. Я склаў лісты 
да Сакратара ЦК КПБ 
K. Т. Мазурава і да Міні- 
стра культуры Беларусі 
P. Я. Кісялёва. A падпісалі 
іх Шырма, Броўка, Глебка, 
Александроўская, Алоўні- 
каў і іншыя.

Забэйду дазеолілі еысту- 
піць адзін раз у- М інску, 
і яш чэ ў ■ деух-трох  
раённых цэнтрах.

Усё сеаё жыццё ён ма- 
рыў еярнуцца на радзі- 
му і перадаць сеаё май- 
стэрстеа спевака іншым. 
Ды  мара не здзейснілася. 
Б езум оўна, беларуская  
школа вакалубыла б цяпер 
на больш вышэйшым  
узроўні. I  Міхась За
бэйда—С ум іцкі — не 
адзіны талент з Белару- 
сі, каго напаткаў эміг- 
рантскі лес. Беларуская  
грамадскасць не шмат ве
дае яшчэ пра аднаго тале- 
навітага беларускага спе
вака, Паўла Пракапеню. 
Пра яго творчы лес — 
размова наперадзе.

Таццяна КАЗАК-

ОЙ,
ля-ля?

С тудэнт пятага курса  
М аскоўскай тэксты льнай  
акадэміі Аляксей Лізуноў  
ужо паспеў набыць вядомасць 
сярод маскоўскіх дызайне- 
раў. Нядаўна ён зрабіў- 
ся лаўрэатам конкурса Ніны 
Рычы. Знаходкі новай калек- 
цыі — сукенка і бярэт «а-ля 
Малевіч», а таксама белыя 
атласныя шорты для нявесты. 
Л ізуноў сцвярджае, што на 
змену трапецыі прыходзіць 
форма «кокана» і авала. У 
мадэлях з ’яўляецца шмат 
разрэзаў і вырэзаў.

ЗА Ў€Е
I  ЖЫЦЦІ 

ТРЭБА 
ПЛАЦ! ЦБ

Нават за прагулы. У Ці- 
распальскім універсітэце но- 
ваўвядзенне рэктара шакі- 
равала не толькі сту-  
д эн таў , але і вы клад- 
чыкаў. Яно павінна супа- 
коіць усіх, нават самых 
злосных прагулыпчыкаў. Бо 
за кожную прапушчаную  
лекцыю студэнт павінен  
будзе заплаціць не многа 
не мала 1500 рублёў. Пра- 
цэдура здачы адпрацовак 
выглядае наступным чы- 
н ам . П а сл я  ч а р г о в а г а  
пропуска без прычыны сту
дэнт атрымлівае квітанцыю 
ў  дэканаце, аплачвае яе ў 
касе і толькі потым, з 
карашком аб аплаце, ён 
мае права звярнуцца да 
выкладчыка.

Улічваючы, што студэнц- 
кай стыпендыі хопіць толькі 
на аплату чатырох про- 
пускаў, не выключаецца 
такая магчымасць, што на
ступным крокам рэктара 
стане стварэнне даўгавой 
ямы для незаможных сту- 
дэнтаў.

«ІБРЫС»
ВЫКЛАДАЕ 

ГРОШЫ
Па дзве мінімальныя за

работный платы будуць  
цяпер штомесячна атрым- 
ліваць дадаткова да стыпен- 
дыі лепшыя студэнты Брэсц- 
кага педагагічнага інсты- 
тута. Такі падарунак ім зра- 
біла акцыянернае таварыст- 
ва зачыненага тыну «Ібрыс». 
Права выбіраць шчаслівых 
студэнтаў дадзева самаму 
інстытуту.

УДАЎСЯ 
Ў  БАЦЬКУ

Сын брытанскага прэм’ер- 
міністра Джэймс Мэйджар 
хутка стане стажорам у лон- 
данскім магазіне гатовай су- 
кенкі. Ён скончыў школу і 
ў «свае васемнаццаць год» 
шукае сябе. Сам прэм’ер- 
міністр некалі кінуў школу 
ў ш а с н а ц ц а ц ь  г о д  і 
працаваў звычайным клер
кам.

I ЯШЧЭ 
АДЗІН?

Савет Міністраў прыняў 
рашэнне аб перайменаван- 
ні Б ел а р у с к а г а  ін ст ы -  
тута інжынераў чыгуначнага 
транспарту ў Б еларускі 
дзяржаўны універсітэт транс- 
парту.

2 снежня 1993 года «БЕЛАРУСКІ УН ІВЕРСІТЭТ»
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РАСЧЫНЕНЫЯ ДЗВЕРЫ НЯХАЙ «ШМАНАЮЦЬ» ФРАЕРЫ...

Парадак на Камароўскім 
рынку — хоць нідзе болей 
у Мінску на такую малую 
плошчу не прыходзіцца спе- 
цыяльнае аддзяленне міліцыі 
з 26 чалавек, атрад міліцыі 
асобага прызначэння і апера- 
тыўна-пошукавы аддзел УУС, 
які займаецца кішэннымі 
крадзежамі,— навесці вельмі 
складана. За 9 месяцаў 1993 
года тут здзейснена 10 тысяч 
рознага роду правапарушэн- 
няў. Самае злоснае — нажа- 
вое ранение. Гэта была звы- 
чайная разборка ўгалоўні- 
каў. Яна адбылася ў падзем- 
ным пераходзе на адной з 
суседніх вуліцаў і да спраў 
на рынку дачынення, хутчэй 
за ўсё, не мела. Самы крупны 
крадзеж адбыўся паўгода та- 
му назад — з футравага ма- 
газіна былі вынесены некаль- 
кі шубаў. Тады іх агульны 
кошт склаў 2,5 мільёны 
рублёў. Асноўная маса зла- 
чынстваў на рынку — віда- 
вочная, злачынцаў літаральна 
ловяць за руку. За 9 месяцаў 
толькі 25 з 97 злачын- 
стваў засталіся нераскры
тым! (за такі ж перыяд 1992 
года — 34 са 168). Самыя 
папулярныя: крадзяжы асабі- 
стай маёмасці — 38, дзяржаў- 
най — 8, абрабаванні — 13 
выпадкаў за 9 месяцаў бягу- 
чага года. Выпадкі гандлю 
наркотыкамі ці зброяй адзін- 
кавыя. Гэтыя анерацыі ўжо 
не здзяйсняюцца на тэрыто- 
рыі рынка, якая была раней 
вельмі зручнай і прывабнай 
для такога роду незаконных 
здзелак. I са зброяй на рынак 
ніхто не заходзіць — таксама 
небяспечна.

Але акрамя злачынстваў, 
якія напрамую караюцца 
законам камароўскай міліцыі 
даводзіцца змагацца і з тымі 
з ’явамі, якія ніякімі законамі 
не забаронены. Але і не дазво- 
лены. A гарадскімі ўладамі 
адносяцца да ліку непажада- 
ных. Валютчыкі, напрыклад.

—  Дарэчы, у апошні час 
іх быццам бы стала меней, —  

каб завязаць даверную раз-

мову, незнарок раблю комп
лимент начальніку аддзялення 
міліцыі Васілю Уладзіміра- 
вічу Клюйко.

— Раней проста рукі не да- 
ходзілі... Але цалкам гэта з ’я- 
ва не знікне ніколі. Валютчы- 
кі занялі нішу, якую дзяржа- 
ва пакінула незанятай. Ды і 
простых грамадзян паслугі 
валютчыкаў цалкам задаваль- 
няюць. Скаргаў няма. Яны 
не бяруць працэнт з абмену, 
йе застаўляюць выстойваць 
чэргі і, увогуле, доўга ча- 
каць, у іх  заўсёды ёсць «нал», 
ды яшчэ буйнымі купюрамі. 
Хіба дзяржаўная кантора 
здольна прапанаваць такі сэр- 
віс?

Але з валютчыкамі ўсё ж 
такі змагаюцца. Мяркуючы 
па тым, што са скураных 
куртак зніклі шыльды з умоў- 
нымі знакамі, і раней нахаб- 
ныя хлопцы, робячы абыяка- 
вы выраз твару, вітаюцца 
з кожным, хто праходзіць мі- 
ма: долары, марачкі, «расія» 
— даволі паспяхова. У адносі- 
нах да іх прымяняецца 154 
артыкул Адміністрацыйнага 
кодэксу PB, які за прадпры- 
мальніцкую дзейнасць без 
рэгістрацыі прадугледжвае 
штраф у памеры 10 мінімаль- 
ных заработных платаў з кан- 
фіскацыяй усёй сумы, але 
міліцыя толькі складае прата- 
колы, накіроўвае іх у падатка- 
вую інспекцыю. Канфіскацыя 
ж  ідзе праз суд, які з пратако- 
ламі міліцыі чамусьці не 
заўсёды згодны. Hy і бізнес- 
мены пайшлі — ей-богу... 
Д зе ты, Юра Дзетачкін?!

85 артыкул Крымінальна- 
. га кодэксу PB не прадугледж

вае пакаранне за гандаль мяк- 
кай валютай, ало калі пры 
затрыманні ў  валютчыка 
аказваюцца залатыя ці іншыя 
каштоўныя манеты, адказ- 
ваць па гэтаму артыкулу 
ўсё ж такі прыходзіцца. Ад- 
нак пакуль група затрыманых 
дастаўляецца ў аддзяленне, 
манеты знікаюць, усе айчын- 
ныя і замежныя грошы аказ
ваюцца ў аднаго... Высвятля- 
ецца, астатнія проста прахо- 
дзілі міма.

Народ у нас, канешне, кем- 
лівы, бо мае за плячыма не

адзін год савецкага выхаван- 
ня. Але не трэба забывацца, 
што і міліцыя таксама... не 
ў іншым грамадстве выхоўва- 
лася. Пункт 8 рашэння 12 се- 
сіі мінгарсавета прадугледж
вае адказнасць грамадзян за 
варажбу, папрашайніцтва па 
вуліцах, у дварах і іншых 
месцах, а таксама за назойлі- 
вае прыставанне да грамадзян 
з мэтай аказання іншых па- 
слуг. Пакаранне — штраф да 
5 мінімальных зарплат. Гэта, 
канешне, дробязь. Але дзеля 
забавы на залішне ветлівае 
прывітанне «долары, марачкі, 
вы можаце такжа ветліва 
адказаць: «12 сесія, пункт
8»... A зусім нядаўна ў адно- 
сінах да валютчыкаў пачалі 
прымяняць і ўвогуле звер- 
скае пакаранне — штраф з 
канфіскацыяй усёй маёмасці.

—  A як з  бамжамі і пап- 
рашайніцтвам змагаецеся? —  

спраўляюся я ў Васіля Ула- 
дзіміравіча.

— Як? Затрымліваеш такіх 
падазроных асоб без пастаян- 
нага месца жыхарства, а ён 
табе называе дакладны ад- 
рас: вёска такая, такога
раёну — і быццам бы ўж о нё 
бомж па закону. Правяраць 
не паедзеш. A з папрашай- 
ніцтвам... ну, як можна зма
гацца з інвалідам? Шкада. За 
іх нават грамадзяне заступа- 
юцца. Але вакол кожнага 
жабрака з гармонікам кру- 

■ ціцца з дзесятак алкаголікаў, 
якія яго грошы потым разам 
і прапіваюць. Вось іх  мы за- 
тры м л іваем , нак л адваем  
штраф. Але які можа быць 
штраф, калі пры сабе грошай 
у іх часцей за ўсё няма, а ў 
кватэры, акрамя дзвярных ру- 
чак, ужо нічога не возьмеш.

Сапраўды. Толькі папу- 
жаць можна. Здаецца, гэтую 
ролю міліцыя часцей за ўсё і 
выконвае на рынку. Вось ста- 
іць сабе сціплы такі натоўп 
пенеіянераў, ветэранаў каму- 
ністычнай партыі пры выха-

дзе з падземнага пераходу. 
Стаіць, нікога не чапае. Але 
толькі паблізу («залётных» 
тут не паважаюць) ветэран- 
ская тусоўка пачынае рабіць 
свой праменанд у  розныя 
бакі, але павольна, з адчуван- 
нем уласнай годнасці.

Гэта п’яны пятак. Бадай 
самая гарачая кропка Кама- 
роўкі. Змагаюцца з падрыў- 
нікамі дзяржаўнай манаполіі 
на гандаль спіртнымі напіт- 
камі пры дапамозе «Закона аб 
часовых мерах па абароне 
спажывецкага рынку», арты
кул 17 якога прадугледжвае 
штраф ад I да 5 мінімальных 
заработных плат з канфіска- 
цыяй за гандаль таварам 
вышэй рознічных цэн. Але 
штодзённая натрэніраванасць 
і шматгадовы вопыт працы 
робяць работнікаў п’яиага 
пятака амаль няўлоўнымі для 
міліцыі. Пакуль яшчэ ніхто не 
атруціўся іх гарэлкай, але 
не раз з абш арпан ы х  
торбаў ізымаўся і самагон, 
і разбаўлены спірт. П’япапя- 
такоўцаў затрымліваюць, па- 
пярэджваюць, штрафуюць, 
канфіскуюць тавар, але нічога 
не дапамагае.

— Гандляры на п’яным 
пятаку бываюць двух тыпаў, 
— уводзіць мяне ў курс спра
вы Васіль Уладзіміравіч,— 
бабулькі і алкашы. 3  апош- 
німі лягчэй. Але калі давя- 
дзецца затрымаць такую ганд- 
лярку, усяго наслухаешся: 
тая сынам кватэры пабудава- 
ла, машыны пакупляла, а я 
толькі пару бутэлечак нрыне- 
сла... Самыя злосныя пачына- 
юць публічна скандаліць, за- 
клікаць на дапамогу агуль- 
ную ўвагу.

— A што, сапраўды, ган
даль гарэлкай такая прыбыт- 
ковая справа?

— Магчыма. У бабулек 
ёсць свае пастаянныя пастаў- 
шчыкі на заводах, ды і займа- 
юцца яны гэтай справай не 
першы год.

Я даўно падазравала, што 
на Камароўцы працуюць са
мыя таленавітыя, прадпры- 
мальнікі горада. He бяда, што 
яны не зарэгістравалі сваёй 
дзейнасці (а для іх яшчэ і

лепей) і выглядаюць так не- 
рэспектабельна — Карэйка 
таксама не быў падобны на 
Ракфелера. А дарэчы, чаму 
мы так абураемся і глядзім 
на камароўскіх гандляроў з 
такой агідай? Хіба не тыя ж  
правілы заведзены ў нашым 
дзяржаўным гандлі? Багатыя 
людзі даўно ўжо перабуда- 
валіся і пазналі ў іх сваіх.

На рынку прэстыжна куп- 
ляць мяса. Чаму? Хаця б 
таму, што сусед Коля не 
можа сабе гэтага дазволіць. 
Ён штодзённа летам і па вы- 
хадных восенню—вясной у 
поўнай баявой амуніцыі са 
старым рукзаком за плячыма 
накіроўваецца на прыгарад- 
ную электрычку. Бедныя на 
рынку толькі спяваюць... 
праўдй, з шапкай. Гандлю- 
юць барахлом. Ну і яшчэ 
прыходзяць паглядзець на 
людзей і пад вечную на Ka- 
мароўцы мелодыю з «Пра- 
фесіянала», якая рызыкуе 
стаць яе гімнам, папляваць 
семак.

Тут, як нідзе відаць, што 
для таго, каб пабудаваць 
уласны дабрабыт не дастат- 
кова толькі кемлівасці і жа- 
дання. Трэба пераступіць яш
чэ праз штосьці ў сабе. Маг
чыма, гэта штосьці — рэшткі 
чалавечай годнасці. Трэба не 
баяцца па-дзіцячаму наіўных 
вачэй пенсіянераў, якія сап- 
раўды жывуць на адну пен- 
сію і гнакш не могуць, 
трэба хавацца ад суседзей 
І знаёмых, бегаць ад міліцыі 
і кожны раз плакацца і скар- 
дзіцца на свой цяжкі лёс. На
ват арынцып: не падманеш — 
не пражывеш — тут не пра- 
цуе. Бо страчана само па- 
няцце падману. Купіць бу- 
тэльку шампанскага за 2,5 
тысячы, а прадаць за 6 —8 
— ужо даўно не падман. Уза
конены так званых малых 
формаў (фокусы накшталт 
напарсткаў) дастаткова зарэ- 
гістраваць сваю дзейнасць і 
атрымаць дазвол у гарвыкан- 
каме.

He зразумела, чаму яшчэ 
хтосьці сядзіць дома ці хо- 
дзіць на дзяржаўную служ
бу?..

Вольга УЛЕВІЧ.

Студэнцкія гады... Вясёлая і незабыўная пара. 
П раз колькі год кожны з  нас назаве гэтую пару 
самай шчаслівай. Усе цяжкасці і турботы знік- 
нуць і растварацца ў  памяці, прыгадаецца толькі 
доброе і светлае. Асабліва гады студэнцт-
ва адчуваю цца для тых, хто прыехаў вучыцца з 
вёсак і роённых цэнтраў. Д ля  іх інтэрнат, як прына- 
лежнасць студэнцкага жыцця, стане другім  
домам. П раўда, «дома» цябе сустракаюць не заўсё- 
ды ветлівыя вахцёркі, а надпіс: Ліфт —  ваш ся- 
бар»  —  пакідае ўражанне, што больш сяроў у  цябе і 
няма. Але вы ўпэўніцеся ў  адваротным, калі ўсе 
зб ір а ю ц ц а  гл я д зе ц ь  лю бім ы я м ек с ік ан ск ія
тэлесерыялы, гуляц ь у  тэніс, спя'ваць пад 
гітару, а падчас сесіі р а за м  рыхтавацца
да экзаменаў. He забудуц ь аматары піва і маленькую  
крам у ля стадыёна «Д ы нам а». Так, п іва
пеніцца, і ніякія студэнцкія сесіі яму не
перашкода. Яшчэ многа чаго кожны з  нас успом- 
ніць у будучы м  п ра ж ыццё цяп ераш няе:  
наступление ў  ВНУ, лекцыі, экзамены, сваіх  
выкладчыкаў і аднакурснікаў, студэнцкі інтэрнат 
і с т а л о ў к у .  H e  з а б у д у ц ц а  і с в я т к а -
ванні Д н я студэнта.

17 лістапада гэтага года студэнты інтэрната №  2 
адзначылі гэтае свята грандыёзнай дыскатэкай і 
не менш грандыёзнымі «Дэгустат-шоў». Ш оў выяві- 
л а  выключныя здольнасці нашых студэнтаў адроз- 
ніць па знешняму вы гляду шклянку гарэлкі ад 
ш клянак з вадой . Ге рой  шо ў  с п р а в і ў с я  
з  заданием без цяжкасцей. П рызам была 
шклянка гарэлкі, выпітая тут жа пад падба- 
дзёрванкі прысутных, і непачатая бутэлька, што 
задаволіла і яго сяброў. П раўда, на гэтым свята для 
іх скончылася.

Але не толькі ў  святы, але і ў  будні адбы- 
ваюцца здарэнні, што становяцца легендарны
ми, перадаюцца ад аднаго пакалення студэн- 
таў другому. Студэнцкі юмар самы іскрамётны і 
заўзяты. Анекдатычныя сітуацыі, якія мы прапаноў- 
ваем вашай увазе, тому сведчанне.

ЖЫВУЦЬ СТУДЭНТЫ ВЕСЕЛА...

У інстытуце:
— He магу паверыць, што 

вы закончылі сярэднюю шко
лу!

— Хіба ў  мяне так шмат 
памылак?

— Справа ў тым, што ў вас 
Ляма ніводнай памылкі.

Глядзі,— штурхае сту-

дэнт свайго суседа,— Ma- 
караў спіць на лекцыі.

— I дзеля гэтага ты мяне 
пабудзіў?! .

— Прафесар — студэиту:
— У вашай курсавой ра- 

боце шмат арфаграфічных 
памылак. Дзіўна, як можа 
адзін чалавек зрабіць столькі?

— Зусім не адзін. Мне 
ў інтэрнаце ўвесь пакой 
дапамагаў.

У трамваі сядзіць ба
булька. Побач з ёю стаіць 
худы змораны студэнт.

— Ты чаму, мілы, такі 
худы? — пытаецца ба
булька.

-г- Вучуся шмат.
— Выдатнік, напэўна?
— He.
Бабулька бачыць пера- 

кінуты праз руку студэнта 
плашч і прапаноўвае:

— Давай, мілы, я хоць 
плашч твой патрымаю, ма- 
быць, цяжка табе?

— Ды гэта не плашч,— 
адказвае малады чалавек,— 
гэта студэнт Сідараў. Вось 
ён — выдатнік.

Дэкан выклікае да сябе сту
дэнта.

— Паслухайце, Афяроўскі, 
учора вас заўважылі ў  жа- 
ночым інтэрнаце. Згодна з 
правіламі нашага універ- 
сітэту вы павінны заплаціць 
штраф у памеры адной 
м ін ім а л ь н а й  за р а б о тн а й

платы. Улічыце, у наступ
им раз, калі гэта паўто- 
рыцца, штраф будзе ўд- 
вая большы, калі трапіце 
ў трэці раз, то ў^огуле не 
будзеце атрымліваць сты- 
пендыю.

— Алег Георгіевіч, я дара- 
ж у вашым часам, будзем 
размаўляць, як дзелавыя 
людзі: колькі каштуе аба-
немент на семестр?

— На жаль, спадар рэк- 
тар, я не змагу аплаціць сваё 
навучанне ў гэтым годзе.

— Toe ж самае вы казалі і ў 
мінулым?

— I заўважце — сваё слова 
я стрымаў.

— Адкажыце, колькі гадоў 
працягвалася Трыццацігадо- 
вая вайна?

— He памятаю.
— Тады адкажыце, коль- 

кі гадоў адзінаццацігадо- 
ваму хлопчыКу?

— Адзінаццаць.
— Добра. Адкажыце ця- 

пер, колькі ж гадоў цягнулася 
Трыццацігадовая вайна?

— Адзінаццаць.

— Што вы мне падміргі- 
ваеце?

— Сігналізую, гірафесар: 
мае веды на зыходзе.

Студэнт нясмела бярэ экза- 
менацыйны білет, прагля- 
двае пытанні і няўпэўнена 
звяртаецца да прафесара:

— Дазвольце мне ўзяць 
другі білет.

— Бярыце.
Студэнт бярэ білет, чы- 

тае яго і кладзе на месца.
— П р а б а ч ц е , п р а ф е 

сар, можа вы мне даз- 
воліце ўзяць трэці білет?

— Давайце вашу залікоў- 
ку-

Студэнт дрыжачай рукой 
падае залікоўку. Прафесар 
ставіць адзнаку «3» і рас- 
пісваецца. Студэнт дзякуе 
і ўходзіць. Асістэнт, што 
сядзіць побач з прафесарам, 
пытаецца:

— За што «3»?

— Калі шукае, значыць не- 
шта ведае.

Калі два разы здаеш адзін 
і той жа экзамен, набы- 
ваеш веды, але губляеш 
стыпендыю.

* * *

Дзеля заліку студэнт ідзе на 
ўсё. Нават на лекцыю.

Калі студэнт лезе за словам 
у кішэню, значыць там 
у яго шпаргалка.

Ca святам вас, шаноўныя 
студэнты! I хай зімовая се- 
сія пройдзе для вас пад 
лозунгам: «Паспяхова зда-
дзім і пераздадзім экзаме
ны!»
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C. ДЗЕМЯШКЕВІЧ:
т т т щ щ

т  СТАНОІШЧА
I т т ці тіе

Падставай для размовы з Сяргеем Дземяшкеві- 
чам стала стварэнне «Беларускага спартыўнага та- 
варыства Алега Караваева». Пра гэта было афі- 
цыйна аб’яўлена ў  сярэдзіне кастрычніка. За слова- 
мі «прэзентацыя», «грамадскі» людзьмі бывалымі 
бачыўся камерцыйны пачатак: м аўляў, не абыдзецца 
без спонсараў, замежных паездак, валютнага 
рахунка. Паставіўшы ў адзін pad паняцці «грашо- 
вы» і «моральны», карэспандэнт «Прэсбола» выра- 
шыла ўсё ж такі даведацца імкненне да чаго ў на
вага таварыства будзе больш моцным.

—  Сяргей, калі ўжо 
імем першага алімпійскага 
беларускага чэмпіёна 
названа ваша арганіза- 
цыя, майстры дывана ма- 
юць да яе прамыя адно- 
сіны?

— Так, наш старшыня
— алімпійскі чэмпіён 
Сеула Камандар Маджы- 
даў. A ў ініцыятыўнай 
групе трое «грэкарымлян»
— чэмпіён Еўропы і све
ту сярод моладзі М. Па- 
лазнік, У. Дземяшкевіч 
і я. Мы не збіраемся ніко- 
му лераходзіць дарогу. 
замяняць у чым-небудзь 
Дзяржкамспорт, Федэра- 
цыю альбо Саюз спарт- 
сменаў. Відавочна, што 
зараз спорту патрэбна фі- 
нансавая падтрымка. Каб 
дапамагчы маладым тале- 
нтам і трэнерам. У час, ка- 
лі я пачынаў, у Уладзі- 
міра Мядзведзева і Анато- 
ля Зелянко было ў вучнях 
па тры-чатыры роўных па 
класу атлетаў у кожнай 
вазе. Цяпер жа ад сілы 
набярэцца два.

Аднак на хуткае рэфар- 
маванне беларускага спор
ту спадзявадца не пры- 
ходзіцца. Пакуль нашы 
Федэрацыі набудуць неза- 
лежнасць і стануць на но- 
гі матэрыяльна, пройдзе 
не год і не два. Трэба 
нешта рабіць.

— I што вы ўжо зрабі- 
лі?

— Вывезлі ў верасні ту- 
ргрупу на чэмпіянат свету 
ў ІПвецыю. 3 21 чалавека 
трэнерамі — спецыялі- 
стамі былі 17. Зразумела, 
прысутнасць на такім тур- 
ніры ніякім праглядам 
відэакасет не замяніць.

— У Стакгольме бела- 
русы ў агульным заліку 
сталі семымі, а трыумф 
адзначалі расіяне. Калі 
верыць прэсе віншаваў 
чэмпіёнаў свету кароль 
Швецыі з прынцам Філі- 
пам. Чаму Сяргею Дзе- 
мяшкевічу не пашчасціла 
паціснуць руку манарху?

— У трэцім паядынку я 
траўміраваў галенастоп 
і зняўся са спаборніцтваў. 
3-за траўмы не прыехаў 
і мой пастаянны сапернік 
кубінец Эктан Міліан. 
У выніку першым у нашай 
катэгорыі да 100 кіла- 
грамаў стаў швед Міккі 
Лундберг.

— Адзіны медаль, ся- 
рэбраны, прывёз у Мінск 
Камандар Маджыдаў...

— Камаядар — вялікі 
спартсмен. У нашым відзе 
ў такім узросце, ды яшчэ 
ў сярэдніх вагах, амаль 
усе пакідаю ць вялікі 
спорт. А Камандар у свае 
33 не мае канкурэнтаў 
у свеце, акрамя расіяніна

Іслама Даку. Майстэрства 
Камандара дазваляе яму 
выйграваць на старой 
базе, але ён сам не дазва
ляе сабе абыходзіцца без 
трэніровак.

— У вядомых чэмпіё- 
наў таксама бываюць 
кумірьі. Аляксандра Ka- 
рэліна абагаўляе і публі- 
ка, і нават Галівуд. Як 
вы да яго ставіцеся?

— Памятаючы, што лю- 
дзі, якія дамагаюцца такіх 
поспехаў у спорце, нара- 
джаюцца, увогуле, раз у 
сто гадоў.

— A такія, як Сяргей 
Дземяшкевіч? Такому, 
магчыма, трэба паста- 
віць у заслугу і патрыя- 
тызм. Добрыя барцы за 
мяжой каштуюць дсрага. 
А вось ты не з ’ехаў і нават 
спрабуеш зрабіць нешта 
для беларускага спорта...

— Калі ў патрыятызм 
укладваецца першапачтко- 
зы, а не лозунгавы сэнс, 
я згодны лічыць сябе 
патрыётам. Тут мае карані, 
дом, сябры. Якія таксама 
хочуць рабіць тут тое, 
што павінны рабіць. I нічо- 
га дрэннага няма ў тым, 
што спорт звярнуўся да 
камерцыі. Раз такі альянс 
магчымы, права на жыццё 
маюць і надзвычай папу- 
лярныя кікбоксінг, і забы
тая лапта. Мы распачалі 
сваё прадпрыемства без 
пераканання ў яго канчат- 
ковай рэнтабельнасці. Але 
напачатку ўсё лепшае, звя- 
занае з грэка-рымскай ба- 
рацьбой на Беларусі, можа 
разлічваць на нашу пад- 
трымку. Астатняе будзе 
залежыць ад таго, як 
сфарміруецца наш бю- 
джэт. Але заставацца абы- 
якавымі да сённяшняга 
становішча ў спорце мы 
не можам.

Э. ХАРАВЕЦ.

О, спорт, ты —  свет!?

п р ш т а ц ы я  I S t i i i  -  

ты не сушеш чалы ш !
Здарылася так, што ў адзін дзень у  Беларускім 

дзяржаўкым педагагічным універсітэце адбыліся 
дзве падзеі: прэзентацыя новага універсітэта і па
чатак чарговага тура чэмпіяната рэспублікі па бас
кетболу сярод жанчын. I хоць одна другой, як ка- 
жуць, не перашкаджалі, кіраўніцтва новага універ- 
сітэта не пусціла баскетбалістак у  спартыўную 
залу. Дапамога прыйшла з суседняга БДУ. Спорт
клуб БДУ і трэнер па баскетболу B. Шхіньян 
(ён жа галоўны суддзя тура) на адзін дзень пра- 
даставілі спортсменкам залу Белдзяржуніверсітэта. 
Ну як не дапамагчы суседзям?

ПАВЫ БАРЦЫ -  
№ 1  » 1 D N A I

Нядаўна ў Гродна прайшоў розыгрыш Кубка 
Беларусі па грэка-рымскай барацьбе, на якім собра
л с я  амаль усе мацнейшыя атлеты рэспублікі. Па 
выніках турніру будзе сфарміравана национальная 
зборная для ўдзелу ў  міжнародных спаборніцтвах. 
He было на Кубку толькі двух спартсменаў —  Сер
гея Дземяшкевіча і Камандара Маджыдава. Як 
адзначыў трэнер зборнай Беларусі Вячаслаў Мак- 
сімавіч, Сяргей і Камандар рыхтуюцца па індыві- 
дуальнай праграме. Трэнерскі штаб не сумняваецца 
ў ІХ высокой кваліфікацыі і ўпэўнены, што да між- 
народных стартаў хлопцы прыйдуць у добрай форме.

ГАРМОНІЯ C lJlb I АДНАВІЦЕ ВАШЫ СУШ
Пас ля цяжкага дня альбо пасля фізічнай трэніроўкі 

вашаму арганізму трэба адпачыць. Сеанс самаабу- 
джэння дапаможа аднавіць сілы. Кожны сеанс право- 
дзіцца лежачы на спіне. На выдыху паспрабуйце дасяг- 
нуць максімальнага расслабления. Спокойна і мякка паў- 
тарайце формулы самаабуджэння, у думках суправаджай- 
це іх вобразамі і выклікайце патрэбнае адчуванне.

А ўтагенная т р эн ір оўк а  
(сумарная формула сасудзі- 
стага супакаення).

Мой твар расслаблены, цёп-. 
лы, шчокі мяккія, цёплыя, 
віскі цёплыя.

“Рукі робяцца цяжкімі, но- 
гі робяцца цяжкімі, віскі 
робяцца цяжкімі.

Усё цела цяжкае, расслаб- 
ленае.

Мае р у к і робяцца цяжкімі, 
яны наліваюцца свінцом.

Рукі цёплыя, усё напаў- 
няецца прыемнай, цёплай 
млявасцю.

Рукі мяккія, расслабленыя, 
лянотныя, цяжкія.

Усё цела мяккае, расслаб- 
ленае, вялае, усё цела цёп- 
лае ў  прыемнай лянотнай 
млявасці.

Кісць грэецца, пальцы

прыемна цяплеюць, далоні 
ўсё больш разаграваюцца.

Кісць напаўняецца мяк- 
кім цяплом, пальцы робяцца 
зусім цёплымі, уздоўж паль- 
цаў струменіцца цяпло.

Цеплыня кранае ногці, у 
руках узмацняецца раскош- 
ная цеплыня.

Далоні ўсё больш цяпле
юць, цяпло пульсіруе, пры
емна цыкоча.

Гарачьіня ахоплівае запяе- 
це, разагравае локаць.

Рукі цёплыя, гарачыя ад 
пляча да пальцаў.

Цяпло залівае абедзве ру- 
кі.абедзве рукі запоўнены  
пульсіруючым цяплом.

Маё цела прыемна, спа- 
койна расслабляецца.

Увага на правую руку.
Расслабляю цца мышцы

правая рукх.
Пальцы расслаблены. Мае 

пальцы цалкам расслаблены.
Расслабляюцца мышцы кіс- 

ці. Добра расслабце кісць.
Маё перадплечча расслаб

лена. Расслабляюцца мышцы 
пляча.

Мышцы правай рукі цал
кам расслаблены.

Левая рука расслабляецца. 
Перадплечча расслабляецца.

Расслабляю цца мышцы  
пляча.

Абедзве рукі расслаблены.
Мае рукі цалкам расслаб

лены.
Зубы расціснуты.
Мышцы шыі і патыліцы 

расслаблены. Шыя і патыліца 
цалкам расслаблены.

Выключены шыя I спіна. 
Зусім свабодна, легка ля- 
жыць галава.

Расслаблены грудзі і ж и 
вот.

Мае ногі расслабляюцца. 
Пальцы ног не расслаблены.

Галёнка расслабляецца. 
Р а с с л а б л я ю ц ц а  мы ш цы  
бядра.

Абедзве нагі цалкам рас
слаблены.

Зубы расціснуты. Дыханне 
роўнае і спакойнае.

Усё цела цалкам рас
слаблена.

Расслабляюцца мышцы тва- 
ра.

Мой лоб расслаблены.
Мой лоб цалкам расслабле

ны.
Вочы расслабляюцца. '
Мой погляд накіроўваецца 

далёка, далёка.
Шчокі. Мае шчокі расслаб

лены.
Зубы раеціснуты.
Вусны расслаблены. Мяк- 

кія, вялыя расслабленыя вус
ны.

Мой твар спакойны і неру- 
хомы, быццам маска. Я адпа- 
чываю. Я адпачываю глы- 
бока і спакойна.

Усё цела запоўнена моц
ным пульсіруючым цяплом.

Я выпраменьваю цяпло, я 
пераўтвараюся ў  сонца.

Я слухаю сваё сэрца.
Сэрца працуе спакойна і 

роўна, спакойна і лёгка. Cna-

коина I упэунена, спакойна 
і моцна.

У грудзях лёгка, грудная 
клетка спакойная, цяпло 
струмевіцца ўздоўж  рабрыны, 
лёгкае цяпло за грудзівав, 
справа за грудзівай цяплее, 
левая ключыца цяплее, у ле
вым баку приемная цеплыня, 
левае плячо цяплее, пад левай 
лапаткай цёпла.

Hori гёгкія, пруткія, рухо- 
мыя, рукі лёгкія, прут- 
кія, рухомыя.

Усё ва мне гуляе, ажы- 
вае, бадзёрасць узрастае.

Я наліваюся пруткаю сі- 
лаю, я адчуваю небывалы ўс- 
плеск сілы і бадзёрасці.

Я згустак энергіі, кан- 
цэнтрацыі волі, рэакцыя во- 
каімгненная.

Я адчуваю прахладны душ, 
адчуваю яго ўсім целам.

Ён асвяжае плечы, спіна 
ў приемных дрыжыках, му- 
рашкі бягуць па целе, мяг
кая дрыготка, усё мацней 
хочацца рухацца, дрыжыкі 
ўсё мацней.

Я напружваюся, як спру- 
жына, усё сціснута, усё гато
ва да кідка.

Увага, устаць!
П адры хтаваў 

Алесь Ю РЫ Н .

У  S i E f  
ФУТБОЛУ

А зіяцкая канфедэрацыя  
футболу (АФ К) стварыла 
спецпадраздзяленн е, мэта 
якога — пакончыць з «тра- 
дыцы йнымі» забой ствам і 
балельшчыкаў на гульнях 
двух галоўных каманд у  пер- 
шай лізе. Перад камітэтам 
бяспекі АФК пастаўлена за
дача ліквідаваць «спісы смя- 
ротнасці», якія штогод па- 
паўняюцца ў сталіцы Банг- 
ладэш Дакке пасля матчаў 
лідэраў — прафесійных клу- 
баў «Мохамедан» і «Арбані*. 
Колькасць загінуўшых дася- 
гае часам 90 чалавек. Пра 
гэта карэспандэнту «Фрэнс 
Прэс» сказаў генеральны  
сакратар АФК Петэр Вела- 
пан:

— Мы павінны спыніць за- 
бойствы на стадыёвах, якія 
адбываюцца дзесяцігоддзямі і 
ўжо сталі «рытуальнымі». Ha 
кожнай спартыўнай сустрэчы 
прысутнічае да 80 тысяч 
балельшчыкаў, а пасля гуль- 
ні пачынаюцца бойкі. Усё 
гэта перакідваецца на вуліцы 
і кожны раз колькасць загі- 
нуўшых вызначаецца двух- 
значнай лічбай.

Разгулам насілля зане- 
пакоены таксама Федэраль- 
нае міністэрства моладзі 
Германіі і Нямецкі футболь- 
ны саюз. Цэнтральны інфар- 
мацыйны цэнтр па спорту па- 
ведамляе, што ў  цяперашні 
час у Германіі налічваецца 
звыш дзесяці тысяч агрэсіў- 
ных наведвальнікаў стадыё- 
наў. Для барацьбы з імі Ня- 
мецкі футбольны саюз выдат- 
каваў 400 тысяч марак.

Футбалісты ўладзікаўказ- 
скага «Спартака» дэбютавалі 
ў гэтым годзе ў розыгрышу 
Кубка УЕФА. Першым еўра- 
пейскім экзаменатарам футба- 
лістаў з Асеціі стаў сусветна- 
вядомы германскі клуб «Ба- 
русіл». У выпадісу перамогі 
па суме дзвюх сустрэч кож- 
наму з футбалістаў «Спарта
ка» было абяцана па 15 тысяч 
долараў і «Жыгулі» 99 мадэ- 
лі. Сума, што вымяраецца 
мільёнамі долараў, у выпадку 
перамогі была б узята з дзяр- 
жаўнага бюджэту. Каманду 
курыруе асабіста прэм’ер-мі- 
ністр. Разумеючы, якім чынам 
адаб’ецца перамога над нем
цам! на дабрабыце ўласнага 
народа, футбалісты «Спарта
ка» прайгралі.

Алесь ЮРЫН.

БЕЛАРУСКІ УНІВЕР0ІТ8Т
220079,  1 - ы -З а г а р а д н ы  зав . ,  3.

М ін с к а я  п а л ігр а ф іч н а я  ф.іЛрыка 
^ Ч ы р в о н а я  з о р к а »  A lH IIA  

імя Я. К о л а са .

2 снежня 
З ак . 1711 

Т. 1000 экз.

220080, M інск-80, У B I  BEPCT- 
ТЭЦКІ ГА Р А Д О К , ВУЛ. БАБ-  
РУЙСКАЯ. 9. Н А В Е Р Х  4, 
П А К О I 74-75.

ГЭЛЕФОН 20-68-27.

Рэдактар  
М. Г. ЗАГОРСКАЯ.


