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філалагічнага факультэ- 
та арганізаваў чарговую 
канферэнцыю «Актуаль- 
ныя лраблемы філалогіі», 
у якой прынялі ўдзел ма- 
ладыя вучоныя БДУ імя 
У. I. Лёніна, АН БССР, 
МДПІЗМ, а таксама го- 
сці з Варонежа, Каліні- 
на, Срэвана, Гомеля, 
Гродна. У рабоце канфе- 
рэнцыі ўдзельнічалі так- 
сама вядучыя спецыялі- 
сты філалагічнага факуль- 
тэта, што надало абмер- 
каванню дакладаў больш 
глыбокі характар.

Пленарнае пасяджэн- 
не адкрыў намеснік дэкана 
факультэта дацэнт У. М. 
Лазоўскі. 3 дакладам 
«70 гадоў савецкага мо- 
вазнаўства» выступіў пра  ̂
фесар А. Я. Супрун.

На канферэнцыі праца- 
валі 4 секцыі: лексічнай 
семантыкі, псіхалінгвісты- 
кі і сацыялінгвістыкі; гра- 
матыкі; лінгвістыкі тэксту 
і паэтыкі; літаратуразнаў- 
ства. Тэматыка дакладаў 
адлюстроўвала шырокі 
спектр сучасных праблем 
лінгвістыкі і літаратура- 
знаўства, іх прыкладныя 
і тэарэтычныя аспекты.

Вопыт правядзення кан- 
ферэнцый маладых вучо- 
ных на філалагічным 
факультэце паказвае, што 
яны не толькі з ’яўляюцца 
аглядаМ маладых творчых 
сіл, але і даюць магчы- 
масць прадстаўнікам ін- 
шых рэспублік пазнаёміц- 
ца з напрамкаміі ўзроў- 
нем філалагічных даследа- 
ванняў у Беларускім уні- 
версітэце, а таксама са- 
дзейнічаюць узнГкненню 
навуковых кантактаў.

А. КІКЛЕВІЧ, 
кандыдат філалагічных 

навук.
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КАЛІ ВЫ ЛЮ БІЦЕ 
ДЗЯЦЕЙ

і маеце вопыт зносін з I  
імі, маладзёжны каапера- ™ 
тыў прапануе вам работу 
па ўходу за дзецьмі 3-14- I  
гадовага ўзросту і мета- I  
дычнай дапамозе малод- I  
шым школьнікам. За да- ■  
ведкамі звяртайцеся ў Са- ■  
вецкі райком ЛКСМБ. |  

Д. ВІЛЬКІН.

МЫ —ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІСТ Ы Воін запасу!
Самая м
малаДзёжная
Хрыста НІКАЛАУ вучыцца на IV курсе аддзя- 

лення міжнароднай журналістыкі. Цікавяць яе не 
толькі спецыяльныя і агульнаадукацыйныя дысцып- 
ліны. «Моладзь розных краІн павінна ведаць як мага 
болей аб сваіх сябрах»,— не без падставы лічыць 
Хрыста і прапануе чытачам невялікі расказ аб Адзі- 
най Дэмакратычнай АрганізацыІ Моладзі (Д Д А М ) 
што была створана на Кіпры 12 красавіка 1959 года.

КІПРСКІ народ І моладзь краіны атрымалі ў смад- 
чыну ад каланізатараў шмат эканамічных і сацыяльных 
праблем. Працоўныя масы пакутавалі ад беднасці і бес- 
працоўя. Эміграцыя ператварылася ў сацыяльнае бед- 
стэа. Адукацыя ўсе яшчэ заставалася прывілеяй мен- 
шай часткі моладзі.

У гэтых умовах масы дэмакратычнай моладзі былі 
гатовы працягваць барацьбу супраць Імперыялізму, за 
ліквідацыю замежных ваенных баз, за поўную незалеж- 
насць Кіпра.

Члены арганізацыі ў лекцыях, дакладах, на занятках 
у школах, у навуковых працах і публікацыях газеты «Мо- 
ладзь» расказваюць маладому пакаленню аб гісторыі 

• працоўнага руху ў краіне за звяржэнне каланізатарскага 
прыгнёту, за сацыяльны прагрэс і сацыялізм.

Перадавая моладзь дапамагае тысячам юнакоў І дзяў- 
чат даведацца аб- эксплуататарскім характары імперыя- 
лізму. Мэта ідэалагічна-адукацыйнай работы АДАМ — 
выхаванне моладзі ў духу барацьбы супраць правага і лева- 
га экстрэмізму, антыкамунізму і антысаветызму.

3 1959 года арганізацыя звязваецца з міжнародным 
прагрэсіўным рухам моладзі, якая вядзе барацьбу су- 
праць каланіялізму і неакаланіялізму. Яна ўносіць вялікі 
ўклад у развіццё народнай культуры, стварыла дэесяткі 
танцавальных і музычных груп, аматарскІх тэатраў.

АДАМ пашырае духоўны свет моладзі, абараняе яе ад 
уздзеяння заходняга ладу жыцця. Хаця Адэіная Дэма- 
кратычная Арганізацыя Моладэі і не з ’яўляецца прафесій- 
най арганізацыяй, яна бярэцца за вырашэнне ўсіх пра- 
блем, з якімі сутыкаецца працоўная моладзь краіны. Са- 
цыяльны клопат аб дзецях, працяглая дзейнасць за раз- 
віцце культурнага, адукацыйнага Іх ўзроўню была і заста- 
ецца адной з галоўных задач АДАМ.

На фоне гісторыі гады існавання арганізацыі прагрэ- 
сіўнай моладзі Кіпра займаюць невялікі адрэзак часу. Але 
за гэтыя цяжкія гады выпрабаванняў АДАМ стала самай 
масавай маладзёжнай арганізацыяй Кіпра.

• » / .. 4 / .

Д АРАГІ брат і паплечнік па зброі!
Ты да канца выканаў свой святы сал- 

дацкі абавязак. Далёка ад дому ты наву- 
чыўся цаніць дружбу, сумленнасць, ты па- 
знаў цану жыцця і слова.

Зараз, калі ў краіне разгортваецца пе- 
рабудова, калі рукі кожнага сумленнага 
чалавека куюць светлае будучае нашых 
дзяцей і ўнукаў, ты павінен заставацца 
на пералавой.

Памяццю тых, каму ўжо не суджана 
ггаяць ля станка. вырошчваць хлеб і мыць 
дзяцей — звяртаюцііа да цябе воіны-ін- 
тэрнацыяналісты Мінскага гарадскоі а клу-

ба воінаў запасу «Ламяць».
Брат!

Аддадзім свае сілы і веды без астатку 
справе выхавання патрыётаў і будучых 
воінаў. Клуб будзе рады прыняць цябе 
ў свае рады.

Наш адрас: г. Мінск, вуліца Кульман, 
15, тэлефон 34-59-66.

Гатовых адгукнуцца на гэты зварот 
просьба сабрацца 24 снежня 1987 года ў 
14.30 У аўдыторыі 206 галоўнага корпуса.

САВЕТ ГАРАДСКОГА
КЛУБА ВОІНАЎ ЗАПАСУ «ПАМ ЯЦ Ь».

УСІМ В яД оМ А . што прак- 
тычныя эаняткі амаль заўсёды 
праводзяць выкладчыкі. Але ці 
лравільна гэта? На кафедры фі- 
зіялогіі чалавека і жывёл біяла- 
гічнага факультэта палічылі. 
што больш мэтазгодна, каб рых- 
тавалі лабараторныя супрацоў- 
нікі навукова-даследчай лаба- 
раторыі біяэнергетыкі. Пагпер- 
шае, у студэнтаў у такім вылад- 
ку паяўляецца цікавасць да на-

вукі, па-другое, самі маладыя 
вучоныя атрымліваюць навыкі 
работы са студэнтамі.

НА ЗДЫМКАХ: чарговы до- 
след праводзіць малодшы на- 
вуковы супрацоўнік навукова- 
даследчай лабараторыі біянер- 
гетыкі Леанід МАРОЗ. 3 цікава- 
сцю сочаць за вопытам студэнты 
III курса Ігар СЯМАК і Юра 
РАБАУ.

Фота С. ГІЛЫТКЕВІЧА.

ГАЗЕТА ВЫСТУПІЛА. ШТО ЗРОБЛЕНА?]
Матэрыял «Беды з абедам», на- 

друкаваны ў газеце за 29 кастрыч- 
ніка 1987 года, быў абмеркаваны 
ў трэсце сталовых Маскоўскага 
раёна, калектыве сталовай № 33 
і на сумеснай нарадзе адмін істра- 
цыі трэста і адміністрацыі БДУ. 
на якой прысутнічалі і прадстаўні- 
кі грамадскіх арганізацый універ- 
сітэта,

Сёння мы публікуем адказ, пад- 
рыхтаваны выконваючай абавязкі 
дырэктара трэста сталовых Маскоў- 
скага раёна Людмілай Цімафееў- 
най БОНДАРГ'
«БОЛЫІІАСЦЬ негатыўных фак- 

таў, прыведзеных у артыкуле, са- 
прауды мелі месца ў рабоце філія- 
лау сталовай N9 33.

За парушэнне санітарных праві- 
лаў тэхналогіі прыгатавання страў, 
неадпаведнасць асартыменту меню 
з загадчыкаў вытворчасці сталовых 
хімфака і інтарната № 7 БДУ зняты 
каэфіцыенты якасці працы за ліста- 
пад у памерах 1,0 з кожнай, яны 
пазбаўлены прэміяльнай даплаты 
на 100 працэнтаў. Загадчык стало- 
вай N9 33 Ю. М. Свірыдчык 1 яго 
намеснік А. Б. Гарадзецкі за вы- 
яўленыя парушэнні ў наладжванні 
работы падведамасных прадпрыем- 
стваў будуць пазбаўлены ўзнага- 
роды па выніках працы за год у 
памерах 20 працэнтаў кожны.

Адной з прычын нездавальняю- 
чага 'санітарнага стану асобных

УСЛЕД ЗА
прадпрыемстваў, ніэкага працэнту 
ахопу студэнтаў гарачым харча- 
ваннем (34,7) і нізкай забяспеча- 
насці пасадачнымі месцамі (37 пра- 
цэнтаў з'яўляецца іх неэдаваль- 
няючы сантэхнічны стан.

Напрыклад, сталовыя хімічнага 
фвкультэта і галоўнага корпуса пра- 
цуюць у прыстасаваных памяшкан- 
нях, якія не адпавядаюць патра- 
баванням санітарных нормаў і 
правілаў, нярэдка затапліваюцца 
каналізацыйнымі водамі, тэрмін 
эксплуатацыі ўсіх відаў абсталяван- 
ня даўно мінуў (ліст комбіната 
«Белгандальтэхніка» ад 19.11.1987 
года, N9 07), патрабуёцца капіталь- 
ны рамонт.

У выніку правядзення сумеснай 
нарады работнікаў апарату трэста 
і БДУ 17 лістапада 1987 года наме- 
чано ажыццявіць шэраг сумёсных 
мерапрыемстваў па паляпшэнню 
арганізацыі харчовання студэнтаў 
універсітэта:
—  укамплектаваць сталовыя БДУ 

кадрамі, якіх зараз не хапае;
— правесці мастацка-афармі- 

цельскія работы ў інтэр'ерах абе-

дзенных залаў пунктаў грамад- 
скага харчавання БДУ;

—  зманціраваць у сталовай хі-

«БЕДАМІ 3
мічнага факультэта камеру для за- 
хавання харчовьіх адходаў;

—  выдзеліць памяшканне ў хі- 
мічным корпусе для захавання і 
выдачы малака для слецыяльна- 
га харчавання;

—  у 1988— 89 годзе правесці 
ў сталовай хімічнага корпусо капі- 
тальны рамонт;

—  забяспечыць сталовую галоў- 
нага корпуса фарфоравым посу- 
дам і прыборамі з нержавеючай 
сталі (для залы выкладчыкаў);

—  прафкому студэнтаў правесці 
апытанне з мэтай высвятлення не- 
абходнасці арганіэацыі дыетычнай 
сталовай на базе сталовай інтэрна-

та № 7 і даць адказ у трэст да 
1 снежня 1987 года;

—  узгадніць з профкомам сту-

АБЕДАМ»
дэнтаў асартыментны пералік кафэ 
«Г аўдэамус»;

—  сумесна э прафкомам сту- 
дэнтаў праводзіць раз у месяц 
спажывецкія канферэнцыі і пры- 
маць канкрэтныя рашэнні па іх выні- 
ках;

—  абсталяваць у сталовой ін- 
тэрнота № 5 спецыялізаваную кроп- 
ку —  дэсерт-бар;

—  па выкананню намечаных ме- 
рапрыемстваў правесці сумесную 
сустрэчу адміністрацыі трэста і БДУ 
у снежні 1987 года».

АД  РЭДАКЦЫ І. Нам здаецца, пералік мерапрыемстваў, складзены на 
сумеснай нарадзе, дазваляе паверыць у тое, што з цягам часу студэнцкі абед 
будэе арганізаваны без бед I для адміністрацыі сталовай № 33 і яе філіялаў, 
і для наведвальнікаў. Пакуль жа будзем чакаць вьіступлення на старонках 
газеты Ю. М. Свірыдчыка аб «нелапяровых» эменах. А такіх пакуль (хоЦь 
з дня апублікавання прайшло амаль 2 месяцьі) не відаць. Тым болей, што 
паўстаюць новыя пытанні. Патрабуецца пашырэнне I рэканструкцыя буфета 
філалагічнага факультэта, які зараз з-за адсутнасці належных умоў рэалі- 
зуе толькі халодныя эакускі. Па-ранейшаму адсутнічае кропка харчавання 
на геаграфічным факультэце. Такім чынам, у рубрыцы «Быт ці не быт?» газе- 
та плануе працягваць размову аб набалелым для студэнтаў пытанні харча- 
вання. Чакаем выступленняў адказных за справу І тваіх водгукаў, чытач.
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ЖЖ А ПЛЕНУМ бю ро раён- 
■**’ нага камітэта партыі вы- 

носіць сааю спраааэдачу па кі- 
раўніцтву парабудовай.

Гэта выклікана тым, што пасля 
красавіка 1985 года прайшло 
дастаткова часу. Тым больш, 
што эа гэты перыяд адбыліся та- 
кія выключна важныя для пар- 
тыі і краіны падзеі, як XXVII 
з ’еэд, наступныя Пленумы ЦК 
КПСС, урачьстае пасяджэнне ў 
Маскве, прысвечамае 70-годдзю 
Вялікага Кастрычніка. Яны паглы- 
б ілі раэуменна прынцыповых 
асноў перабудовьі, вызначылі 
л  рьі ярытэтньі я налрамкі прак- 
тычнай работы па яе ажыццяў- 
ленню. Уступаючы ў новы этап 
перабудовьі, нам неабходна 
патрабавальна і самакрытычна 
прааналізаваць, што не зробле- 
на райкомам партыі і яго бюро, 
як мы працавалі, што нам уда- 
лося, а дзе мы толчамся на мес- 
цы, вызначыць меры, каб больш 
паспяхова, без збояў і памьілак 
рухацца далей.

Аналізуючы работу бю ро 
райкома партыі, пярв.чных пар- 
тыйных арганіааць н, бачна, што 
перабудова стала рэчаіснасцю, 
што яна ахоплівае ўсё больш 
глыбокія пласты' эканамічнага, 
грамадска-палітычнага і духоў- 
мага жыцця раёна. У большасці 
калектываў мяняюцца настрой, 
адносіны людзей да справы. 
Абвастраецца нецярпімасць да 
безгаспадарчасці, некам петэнт- 
нага кіраўніцтва, узмацняецца 
імкменне дабіаацца лепшых кан- 
чатковых рээультатаў.

Галоўнае, да чаго мы імкнулі- 
ся —  ажыццяаіць паварот да 
людзей, іх патрэб і запатрабаван- 
няў, да жывой справы, каб арга- 
нізатарскав, палітычная, выха- 
ваўчая работа формамі і метада- 
мі, якія ёй уласцівы, уносіласвой 
важкі ўклад у  справу абнаўлен- 
ня сацыяльна-эканамічнага жыц- 
ця нашага раёна, кожнага пра- 
цоўнага калектыау.

Можна скаэаць, што ў алошні 
час работнікі апарату часцей бы- 
ваюць у  арганізацыях, акаэваюць 
метадычную дапамогу.

Станоўча ацэнена і падтрыма- 
на раэвіццё дэмакратычных ас- 
коў у рашэнні кадравых пы- 
танняў. Адзін са шляхоў гэтага 
—  комкурсная сістэма.

Пастаянна пашыраецца коль- 
касць калектываў, дзе  выбі- 
раюцца кіраўйікі. Сярод іх ВА 
«Белмвдпрэпараты», «Леспра- 
вкт», заяод «Калібр» і іншыя. 
Ужо на сённяшні дэень вьібра- 
ны дзесяткі кіраўнікоў сярэд- 
няга ввяма, тры дырэктарьі прад- 
прыемстваў. У многіх аргані- 
зацыях стала абавязковым пры 
назмачэнні работніка ўлічваць 
меркаванне калектыву.

Павышэнню адказнасці кіраў- 
нікоў, камуністаў садзейнічаюць 
грамадска-палітычная атэста- 
цыя яТвой уклад у паскарэнне 
і перабудову», якая пачалася 
ў  бягучым годзе, скгтэма спра- 
ваздач з адмачасовым зацвяр- 
джэннем характарыст ык, су- 
стрэчы кіраўніцтва раёна э прз- 
цоўнымі калектывамі.

1 1 АЗАПАШ 8 АЕЦЦА пазітыу- 
■ ■ ны волыт у ком плексным 

рашэнні кіраўніцкіх, гаспадар- 
чых і выхаваўчых задач. Як вы 
памятаеце, год  мазад на плему- 
ме РК КПБ мы слухалі справа- 
здачу сакратара парткома ВА 
«Белмедпрэлараты» Л. М.
Акімавай аб праводзімай ў ка- 
лектывв рабоце па перабудове. 
Гады бьіло выкаэана мямвла кры- 
тычньгх эаўваг, пажадамняў у ад- 
рас парткома « кіраўніцтва аб'яд- 
наймя, намечана канкрэтная пра- 
грамв дзеянняў. Падстаў для 
крытыкі бы ло дастаткова. Побач 
з высокімі эканамічнымі паказ- 
чьасамі тут мірна ўжываліся 
фармаяізм у арганіэацыі са- 
цыялктычнага спаборніцтва і ўс- 
тарэлыя формы реботы з людзь- 
мі, сур'ёзныя парушэнні пра- 
цоўмей дысцыпліны, грамадскага 
парадку і пралікі ў рашэнні са- 
цыяльмых лытанняў, іншыя не- 
гатыўныя э'явы.

Як паказвае амаліэ сёмняшмя- 
га дня, партком, адміністрацыя, 
грамадскія арганілацыі зрабілі 
правільныя вывады з размовы, 
якая адбылася на племуме Ар- 
ганізагарская і выхаваучая рабо- 
та арганічна ў і і ч к х і  ў дзей- 
насць усіх структурных падраэ- 
дзяленняу, набыла больш  да- 
кдадную скгтэму. Парткомам бы- 
лі дакладма выэначаны і двведзе- 
мы да кожнага гаспадарчага кі-

рауніма —  ад генеральнага ды- 
рэктара да майстра —■ іх выха- 
ваўчыя функцыі. Кожнаму ста- 
ла ясна, чым канкрзтна ён па- 
вінен эаймацца. Напрыклад, га- 
лоўны інжынер стаў адкаэ- 
ваць не толькі за ўкараненне на- 
вукова-тэхнічных распрацовак 
у вытворчасць, што ўваходзіць 
у непасрэдныя абавяэкі, але і за 
яго ідзалагічнае забеспячэнне. 
Большасць галоўных спецыяліс- 
таў, начальнікаў цэхаў, майст- 
роў уэялі на сябе нялёгкія аба- 
н * з »  быць прапагандыстамі, па- 
літ інфарматарамі, лектарамі, да- 
кладчыкамі. Каардынуючым звя- 
ном паміж гаспадарчай і выха- 
ваўчай дзейнасцю сталі ідэала- 
гічныя планёркі пры генераль- 
ным дырэктару. Яны праводэяц- 
ца кожны месяц з  вывучэннем 
становішча спраў у падраз- 
дэяленнях, са справаздачамі гас- 
падарчых кадраў, - грамадскіх 
фарміраванняў, што дае пэў- 
ныя рээультаты.

Асноўным зместам работы 
стала псіхалагічная падрыхтоў- 
ка людэей да пераходу на новыя' 
ўмовы гаспадаранн я. Дыферэн- 
цыравана праведзены экана- 
мічньі ўсенавуч, з улікам асаб- 
лівасцей калектыву дапрацава- 
ны вучэбныя праграмы сістэмы 
марксісцка-ленінскай адукацыі.

Выстройваецца сістэма інды- 
відуальнай работы з рознымі 
катэгорыямі працаўмікоў. I, 
перш за ўсё, яна праглядаецца 
праз рух калектыўнай адказнас- 
ці за якасць вьіпускаемай пра- 
дукцыі, стан тэхнікі бяспекі, пра- 
цоўнай і грамадскай дысцыплі- 
ны. Словам, працэс выхавання 
набліэіўся да рэальнага жыцця.

Згуртаванню калектыву, ства- 
рэнню эдаровага маральна-лсі- 
халагічнага клімату ў немалой 
ступені садзейнічае нядрэнная 
арганізацыя адпачынку. Паяві- 
лася новая традьіцыя —  правя- 
дзенне «дзён сям’і» .  Праграма 
іх самая разнастайная. Гэта і 
сустрэчы з працоўнымі дынас- 
тыямі, цікавымі сем ’ямі, калек- 
тыўньія экскурсіі і выезды ў 
эону адпачынку оТрэскаўшчына», 
сямейныя абеды і іншае.

Праяўленнем кпопату аб лю - 
дэях сталі добра абсталяваныя 
бытоўкі, бясплатнае гарачае 
харчаванне ў начны час, амаль 
поўнае эадавальненне заявак 
рабочых і служачых у  санатор- 
ка-курортньім лячзнні.

ПарткОм і адміністрацыя ім- 
кнуцца прыс лухоўвацца да гра- 
мадскай думкі, своечасова 
рэагуюць на пісьмы, прапа- 
новы і звароты людзей. I не 
выпадкова ў аб яднанні мяня- 
ецца дынаміка многіх працэ- 
саў. Адбылося значнае зніжэнне 
парушэнняў працоўнай дысцыл- 
ліны і грамадскага парадку, 
скарачэнне цякучасці кадраў. 
За мінулы час калектыў аб’яд- 
нання быў прызнаны перамож- 
цам ва Усесаюзным сацспабор- 
ніцтве ў гонар 70-годдзя Вялі- 
кага Кастрычніка, узнагаро- 
джаны пераходным Чырвоным 
сцягам ЦК КПСС, Савета Мі- 
ністрау СССР, ВЦСПС і ЦК 
ВЛКСМ. Тут упэўнена павяліч- 
ваецца аб ём вытворчасці і пра- 
дукцыйнасць працы, ідэе рэ- 
канструкцыя і тэхнічнае пера 
ўзбраенне.

Адзначаючы паэітыўны я зру- 
хі ў стылі работы лартыйнай 
арганізацыі ВА «Белмедпрэпара- 
ты», мы далёкія ад самазаспа- 
коенасці. Сёння ў калектыае 
эастаецца дастаткова праблем і 
нявыкарьктаных магчымасцей. 
ідэалагічны актыў пакуль не 
здолеў  дайсці да кожнага ра- 
ботжка. Ме ўсе рабочыя. ды і 
асобныя кіраўнікі сярэдняга звя- 
ма дастаткова дакладыа ўяўля- 
юць сваё -месца, сваю ролю  ў 
г.ерабудове, пасіўнв чакдюць 
перамен.

Да цяперашмяга часу ў аб - 
•  дманні пвкуль ме знойдэена кар- 
дынальнае рашэмне жыляёеай 
праблеЬіы. Пры цяперашніх тэм- 
пах руху чаргі на атрымвнне ква- 
тэр да 2000 года каяектыў не 
зможа выканвць рашэнняў пар- 
ТЫ« і ўрада.

Партыйны камгтэт, адмімі- 
страцыя, прафком не прыпйлі 
вычарпальных мер па нарошч 
вамню аб'ёмаў вытаорчасці та- 
вараў н ір од н г » св— ю і і н  і 
аказанню платных паслуг, ме 
разгарнулі па-сапраўднаму ра- 
боту па будаўніцтву прасцейшых 
плоскаснык спартыўмык эбуда- 
вамняў і прафісакторыя длв ра-

бочых і слўжачых.

П А МЕРКАВАННЮ бюро 
райкома, лравільмы курс 

на перабудову сваёй работы тры- 
мае і калектыў М ВАА «Пра- 
мень», дзе робіцца ўсё магчы- 
мае, каб калектыў працаваў 
лепш і бсцьш стабільна. Але 
самае галоўнае —  пераадолен 
псіхалагічны бар’ер, лю дзі ма-

рацца ў справах.
А  там жа паступова назапаш- 

валіся і не вырашаліся сацыяль- 
ныя праблемій (болей 8 гадоў 
рядзецца будаўніцтаа сталовай, 
у эапушчаным стане знаходзіў- 
ся клуб і жьіллёвы фонд), да- 
пускаліся сур’ёзныя хібы у арга- 
нізацьійнай і выхаваўчай рабо- 
це. Болыіі паловы спецы ялістаў 
не маюць вышэйшай адукацыі, 
слаба ажыццяўляецца кантроль 
за дзейнасцю цэхавых аргані- 
зацый, заніжана роля ідэалапч-

ня задач, якія стаяць перад 
раёнам, на справе павышаць 
аўтарытэт і ролю членаў райко- 
ма ў працоўных калектывах, 
больш актыўна далучаць іх да 
аказання практычнай дапамогі ў 
нешматлікгх партыйньіх арга- 
нізацыях, іх нізавых звеннях.

Аднак многія сакратары ма- 
рудно авалодваюць сучаснымі 
метадамі партыйнага кіраўніцт- 
ва, мала праяўляюць ініцьіяты- 
вы, не заўсёды самакрытычна 
ацэньваюць стан спраў, застаюц-.

бюро траплялі Іадны і тыя ж 
калектывы, як хрвнічна не выком- 
ваючыя план. У той жа час 6ю- 
ро райкома лі раду прычын 
так і не эмагло па-сапраўднаму 
раэабрацца, які уплыў на стан 
спраў у гэтых квлектывах аказ- 
ваюць партбюро, іх сакратары 
Напрыклад, у БМУ трэста «Бел- 
спецмайтаж» (с*ратар Д. Т. Ма- 
лашэнкаў) нізквя роля партар- 
ганіэацыі. Дапўікаюцца пралікі 
ў падборы і рісстаноўцы кад- 
рау. Не адчувіецца авангард-

партыі, і перш за ўсё аргані- 
зацыйнага.

3 боку аргаддзела райкома. 
ды і бюро эастаецца эаніжа- 
ным патрабаванне за правядзен- 
не грамадска-лалітычнай атэста- 
цыі камуністаў. У рэзультаце ў 
інстытутах «Мінскпраект» (сакра- 
ар Ю. С. Ларыёнаў), «Саюзгіп- 

рлбудм» (сакратар Г. А. Мар- 
мыль), ВРЗ імя Мяснікова (сак- 
ратор С. М. Славінская), В А 
«Будмаш» (сакратар С. М. Бачна- 
рова), РБУ ВБМА «Прамбудма»

прадпрыемстваў. Гэта ўімвло 6 
ауарытэт выканкома.

Падводэячы вынік арганіза- 
тарскай работы, неабходна адз- 
начыць, што многія праблемы, 
пра якія мы вядзём размову, 
не новыя, у шэрагу калектываў 
знойдзены шляхі і формы іх 
вырашэння. Сведчаннем гэтаму 
служыць і ход сходаў, дзе раз- 
глядаліся справаздачы выбар- 
ных органаў па кіраўміцтву 
перабудовай. На іх фарміраво- 
м с *  новая маральна-псіхала-

э ■» не аспрэчвае, што перабу- 
дотл патрабуе рашучага зварот/ 
'да людэсй, іх патрэб і запы- 
таў.

Іменна з-за такой медаацэн ■ 
кі і ўэнікакліь складамасці прьі 
пераходэ' -  > човыя ўмовы гас- 
падараммв ў БМПК-5 трэста «Бел- 
спецмамтаж.. ( начальнік Г. П.

З АДАЧА ўсіх гаспадарчых 
•краўнікоў —  абапіраючы- 

ся -а  партыйныя, прафсаюзмыв 
камсамольскія арганізацыі.

ТЭЗІСЫ ДАКЛАДА
на пленуме М аскоўскага райкома партыі горада М інска «Справаздача

бю ро  райкома К П Б  па кіраўніцтву перабудовай»
юць настрой на канкрэтны я спра- 
вы.

Аднак не ва ўсіх партыйных 
арганізацыях зразумелі, што ас- 
ноўная кропка прыкладання сіл 
не машыны і механізмы, не вы- 
кананне вытворчага плана, а лю- 
дзі, якія на гэтых машынах пра- 
цуюць і гэты план выконваюць. 
Таму і не знайшлі шляхоў уздзе- 
яння на павышэнце эфектыўнас- 
ці вытаорчасці, што ў  поўнай 
меры пацв ярджаецца вынікамі 
гаспадарчай дзейнасці.

Перш за ўсё гутарка ідэе пра 
безумоўнае выкананне плана 
двух гадоў пяцігодкі працоўны- 
м і калектывамі раёна. Нягледзя- 
чы на меры, якія прымаюцца 
райкомам партыі, пярвічнымі 
партыйнымі арганізацыямі, мы 
так і не эдолелі дабіцца стабіль- 
най работы ўсіх калектываў, ка- 
рэнным чынам павькіць якасць 
вылускаемай прадукцыі.

Прычыны недахопаў у  рабоце 
многіх прамысловых прадпры- 
емстваў і арганізацый, у раэ- 
віцці сацыяльнай сферы, пра- 
лікаў у  вытворчай дзейнасці 
неаднаразова прынцыпова ана- 
ліэаваліся на пасяджэннях бю- 
ро, пленумах райкома партыі. 
Аднак намечаныя меры па іх 
ліквідацыі, паглыбленню пера- 
будовы, як бачна, не былі пад- 
мацаваньі канкрэтнай арганіза- 
цыйнай і ідэалагічнай работай.

Свае лралікі бю ро райкомв 
бачыць у тым, што мы часам 
не можам лравільна ацаніць 
сітуацыю і своечасова зрабіць 
упльіў на яе. Гэта можна ўба- 
чыць на прыкладзе работы кам- 
біната сілікатных вырабаў. Ен 
аказаўся адзіным калектывам 
у раёне, які не выканаў ллан па 
ўсіх асноўных тэхніка-эканаміч- 
ных паказчьках. I 'сёння ўжо 
зраэумела, што і гадааы план 
выкананы не будзе. Такім чькам, 
намаганні тысяч працоўных раё- 
на эведзены да нуля: раён будзе 
выключаны з удзелу ў  гарадскім 
сацы ял істычным спаборніцтва. 
Між тым бю ро райкома неадма- 
разова разглядала пытанне ра- 
боты камбіната ў мінулым і ця- 
перашнім годзе. Прьімаліся 
рашэнні.

Аднак яны насілі ў  асноўным 
прыэыўны характар, у якіх 
абавязвалі партыйную аргані- 
зацыю, кіраўніцтва камбіната 
ўзмацніць, актывізаваць работу 
па ліквідацыі недахопаў. Гэтага 
можна бы ло б  не дапусціць, калі 
б  член бю ро райкома, дырэктар 
камбіната Ю. Д . Барадоў- 
скі, якому лепш за ўсіх было 
вядома сапраўднае становішча 
спраў у  калектывс, заняў прыч- 
цыповую партыйную пазіцыю. 
Напэўна падзейнічала тое. што 
камбіна: на працягу алошміх 
гадоў трывала эамвцаваўся 
ў  ліку перадавых прадпрыемст- 
ваў раёма. Першыя збоі ў яго 
рабоце, якія паявіліся ў пачат- 
ку гэтаге года, былі ўспрыняты 
яя выпадковасць, якую можна 
лёгка выправіць. Калі стала ві- 
давочна, што гэта не выладко- 
васць, а сур ’ёзны прааал, бю ро 
ўжо не змагло акаэаць уплыву 
на ход падзей. Аказалася не ма 
аышыні і партыйная арганіза- 
цыя камбіната (былы сакратар 
В. А. Карач).

Замест таго, каб саоечасояа 
мабілізаваць камуністаў камб»на- 
та на лгквідацыю адставачня, 
партыйная арганізацыя, спадзе- 
ючыся на аўтарытэт кіраўнікв, 
заняла пазіцыю чакання. Спат- 
рэбіўся амаль год  партыйнаму 
бюро, каб прынцылова разаб-

нага актыву, далушчаны рост 
п’янства. Аднак планам прык- 
рывалася ўсё. I вось які плачэў- 
ны рэзультат мы маем.

Чаму ж мы сёння вымушаны 
даваць ацэнку таму, што здары- 
лася? Толькі таму, што ўсе зра- 
зумелі, што добрыя эканаміч- 
ныя паказчыкі работы калекты- 
ву —  гэта яшчэ не залог яго 
паспяховай дзейнасці ў  буду- 
чьім. Толькі самы глыбокі і ўсе- 
баковы аналіз і веданне стану 
спраў дазволіць нам пазбегнуць 
падобных правалаў. Бо прыкла- 
ды такога заганнага стылю мож- 
на прывесці і па іншых партар- 
ганізацыях.

Бюро райкома партыі лічыць, 
што за зрывамі і сур’ ёзнымі 
мвдахопамі ў  рабоце нашы кад- 
ры, партыйныя арганіэацыі не 
заўсёды бачаць канкрэтных вк 
ноўнікаў, спрабуюць тлумачыць 
пралікі сваёй дзейнасці як 
аб’ектыўныя прычыны, не выз- 
начаюць шляхоў перабудовы 
кожнага —  ад рабочага да кіраў- 
ніка.

П ЕРШЫМІ падаваць прыклад 
у перабудове павінны чле- 

ны райкома партыі, вызваленыя 
работнікі партыйнага апарату. 
Ацэньваючы іх работ у, неаб- 
ходна прызнаць, што не заўсёды 
аддзелы райкома канцэнт руюць 
свае намаганні на галоўным, ча- 
сцей эа ўсё працуюць з сакрата- 
рамі партарга нізацый, іх намес- 
нікамі, не абапіраючыся на шы- 
рсжі партыйны актыў, нізавыя 
звенні, не дайшлі да кожнага 
працоўнага калектыву. Відавоч- 
на недастаткова займаюцца вы- 
вучэннем і распаўсюджваннем 
с: >-<• ,.ага вопыгу партарганіза- 
Цый. Ацэньваючы асабісты ўклад 
членаў бю ро райкома партыі, 
патрэбна адзначыць, што сакра- 
тары райкома Л. Р. Губановіч 
і Т. У. Злобіна пакуль не змаг- 
лі арганізаваць творчую і рэзуль- 
татыўную дзейнасць партаргані- 
эацый, кіруючых кадрау, ідэала- 
гічнага актыау, часам захап- 
ляюцца бягучымі пытаннямі, 
упускаючы перспектыўны я.

У штодзённую дзейнасць бю- 
ро, аддзелаў райкома партыі 
павінен быць пакладзены прын- 
цыл «Ісці ад кожнага», трэба 
стаць бліжэй да людзей, дапама- 
гаць ім раскрываць свае здоль- 
насці.

Думаецца, будзе правільным, 
калі мы працягнем практыку 
справаздач членаў райкома лар- 
тыі, сакратароў лартарганіза- 
цый, кіруючых кадраў на пле- 
нумах і партыйных сходах аб аса- 
бістым укладзе ў  перабудову.

Нелыа лічыць нармальмым, 
каг.і болы іі паловы чяенаў рай- 
кома партьп сваю задачу бачгць 
толькі ў  каведванні пленумаў, 
а не ў  актыўнай грэмадскай 
дэейнасці, павышэнні ўзроўню 
партыйнай работы ў сваіх калек- 
тывах. Бюро райкома не зада- 
аальняе стан работы ў партый- 
ных арганіэацыях ВРЗ імя Мяс- 
нікова, БМУ «Мінскрадыёбуд», 
8 А «Будмаш», ВЭМЗ Мінвод- 
гаса БССР, хаця ў кожмым з  іх 
лрацуюць члены райкома КПБ. 
Сярод іх кіраўнік калектыву 
У. Р. Чапурны, сакратар лартар- 
ганіэацыі С. М. Славінская.

Гэта ў  многім з явілася р>> 
эультатам недапрацовак арган»- 
зацыйнага аддзела рамкома пар- 

, тыі (эагадчык У. М . Мяцельскі), 
які не здолеў  далучыць і і  Дв ак- 

ь.унай грамадскай дзейнасці. 
- : аддзелам райкома партыі 

неабжодна больш см ела прыцяг- 
ваць выбарны актыў да рашэн-

ца глухімі да патрабаванняў ча-
су.

Райком партыі, як пакаэа> 
анагіз пытаммяў, што разгляда- 
з>< я на бю ро РК КПБ, больы 
•іловы э і і  прысвячаў гаспадар- 

‘••ій дзеймасці. У поле зроку

р о т  камунісгаў на аы теор- 
М алаафектыўныя пар- 
сходы. маю ць « в с ц і 

вдмі п янства

->'ыя недвхопы ў  п оўна» мс 
датычаць і аддэелаў рай- э*»а

таж» (былы сакратар М. С. 
Сусла), ва упраўленні «Мінс к- 
радыёбуд» (сакратар М. А. Ка- і 
лініна) ідзе марудная раскачка 
ў партыйных бюро. Яшчэ не ў 
поўнай меры актьівізавалі сваю 
работу камісіі па атэстацыі 
пры раённым камітэце партыі, 
якія ўзначальваюць сакратары 
райкома Л. Р. Губановіч, Т. У. 
Злобіна і М. А. Залеўскі. Зы- 
ходзячы з  гэтых недахопаў, 
удзел работнікаў райкома ў  пра- 
вядзенні атэстацыі быў абмер- 
каваны на партыйным сходзе 
апарату, рэалізацыя рашэмня 
якога выправіць стам спраў.

Далейшае раэвіццё павінна 
атрымаць і такая індывідуальная 
форма работьі. як гутаркі. Неаб- 
ходна і тут прадумаць с іСтэму.

Акрамя гутарак з камуніста- 
мі, працаўнікамі рае- , райко- 
ме партыі і на месца» » апош- - 
ні час прымяняецца практыка 
сустрэч кіраўніцтва раёна э пра- 
цоўньімі калектывамі. Аналіэ 
стылю і метадаў работы гаспа- 
дарчых кіраўнікоў, партыйных, 
прафсаюэных і камсамольскіх 
арганізацый, пошук шляхоў, но- 
вьіх падыходаў у рашэнні па- 
стаўпеных задач знаходзяцца ў 
ц-> 'Г ' ўвагі такіх гутарак.

І_ І Г УСЕ ў нас гладка ідзе ў
■ ■ і озвш ці дэмакратьіч- 

ны< •: ноў у рабоце э кадра- 
мі. Асобныя гаспадарнікі, сакра- 
тары партарганізацый з яўляюц- 
ца тормазам, не лічацца э мер- 
каваннем калектыву ў сцвярд- 
жэнні новых падьіходаў. Кіраў- 
ніцтва аблспажыўса юза (нам. 
старшыні праўлення М. М. 
Петрашэнка) болей чатырох ме- 
сяцаў вырашала пытанне аб ды- 
рэктару аб'яднання «Мінсккаап- 
другарэсурсы», не ўлічвала пат- 
рабаванне работнікаў аб пра- 
вядзенні выбараў кіраўніка. 
Гэта паслужыла падставай для 
звароту вялікай грулы работ- 
нікаў гэтага прадпрыемства ў 
партыйныя органы, па выніках 
вывучэння якога праведзены 
выбары генеральнага дырэктара. 
Ста васьмюдзесяццю галасамі 
са 183 прысутных дырэктарам 
аыбраны А. А. Шчарбакоў, вкі 
працаваў раней галоўным ікжы- 
нерам аб’яднання. Райком партыі 
даручыў партыйнай арганізацыі 
Аблспажыўсаюза (сакратар С. Н. 
Меляшкевіч) даць прынцыповую 
ацэнку М. М. Петраш *чку, які 
імкнецца захаваць < « іпьнасць 
да старых падыкодаў.

Бюро, райком партыі • у да- 
лейшым будуць захоўваць пасля- 
доўнасць у дэмакратызацыі ра- 
боты з кадрвмі. Аддзелам рай- 
кома, пярвічным партарганіза- 
цыям э улікам выбарнасці кад- 
раў неабходна вьікараніць фар- 
маліэм у фарміраеанні рэзерву 
на вылучэнне.

Райкому КПБ, пярвічным пар- 
тыйным арганізацыям неабходна 
пабудаваць сваю работу так, 
каб фарміраванне рээерву адбы- 
аалася э абавяэковым абмер- 
каваннем кандыдагур у партый- 
ных арганіэацыях, працоўных ка- 
лектывах. Гэта дапаможа пазбег- 

. нуць памылак, суб ’ектыўнага 
падыходу, вылучэння выладко- 
аых людэсй.

Райком партыі не »■' * 'рабіў, 
каб паэбегнуць д/блірп тання 
дзеянняў службаў вы» ..нкома 
райсааета, дэе таксама н» »п « 
сілася шмат праблем.

На першы план неабходна 
емлучыць распрацоўку » рмлі- 
ілцыю  жыллёвай праграмы да 
7000 года, прадуг леджяаюч ы « «  
впврвціііт сродкаў дробных

• -ная атмасфера, узрасла зац - 
«•■улемасць і актыўмасць людзен, 
узровень патрабавальнасці, кры- 
тыкі і самакрытыкі. У спрэчках 
ла справаздачах выступіў кож- * 
ны трэці камуніст, выкааана 
вялікая колькасць крытычных 
эаўва’г і прапаноў.

У той жа час мы не павін- 
ны цешыць сябе нязначнымі 
Эменамі. Бюро райкома партыі, 
арганізацьійнаму аддзелу неаб- 
х 'яна і у далейшым уэмац- 
ніць адказмасць інструкта- 
рау-куратараў, сакратароу пяр- 
вічмьіх партарганізацым за 
павышэнне баявітасці ўсіх пар- 
тыйных звенняў, шырокае раэ- 
віццё дэмакратыі ў рабоце э кад- 
рамі, усталяванне прынцыпо- 
васці і адказнасці камуністаў, 
усіх працаўнікоў раёна за справы 
перабудовы. Больш эфектыўным 
павінна стаць кіраўніцтва гра- 
мадскімі арганізацыямі і фармі- 
раваннямі, дамагчыся таго, каб 
іх дзеянні ўносілі значны рэ- 
эультат у  рашэнне задач пас- 
карэння сацыяльна-эканамічнага 
развіцця.

Як адзначалася на мінулым 
п ленуме райкома партыі, які 
лбм яркоўваў пытанне ўдаскана- 
і.ення ідэалагічнай работы, у гэ- 
тай вялікай і важнай справе зроб- 
«е «ы  толькі першыя крокі. Абна- 
дзейваючыя зрухі атрымвны ў 
асноунмм эа кошт навядземня 
■ п « »е »  арнага парадму і дысцы- 
П.іНЫ . А Г ль іб імм ы я і доўгатэр- 

і -йвыя фактвры духоўнай і ма- 
рауьнай перабудовы яшчэ не 
выкарыстоўваюцца.

Шлях ліквідацыі гэтых неда- 
хопаў —  у паляпшэнні індыві- 
дуальнай работы з >юдзьмі, 
павышэнні адказнасці за справу. 
Карэнная перабудова выхаваў- 
чай работы павінна быць галоу- 
ным клопатам сакратароў пар- 
тыйных арганізацый. Іх прамы 
абавяэак —  з улікам вывучэн- 
н « маральма-пал.іычмых абста- 
вім у  калектыве —  глыбока ра- 
эабрацца, што канкрэ’ на трэба 
эрабіць у кожным выпадку, аб- 
грунтавана выбраць формьі • ме- 
тады работы ідэалагічнага акты- 
ву, кадраў, якія дазваляюць па- 
сапраўдмаму стымуляваць пра- 
цоўную і палітычмую актыўнасць 
перадавікоў, падцягваць сорад- 
няхоў да іх узроўмю, дзейсна 
ўплываць на парушальнікаў.

Прьмлад настойлівай, пасля- 
доўнай перабудовы ідэалагічнай 
работы павінен паказваць аддэел 
прапаганды і аггтацыі райкома 
КПБ (У. Б. Лушчыцкі).

Партыйным аргамімцыям не- 
абходна пастаянна ўзмацняць ра- 
боту па выкараненню п'янства, 
іншьп . антыграмадскіх праяў, 
замацоўваць і далей развіваць^ 
такія формы работы э пару- 
шальнікамі, якія ствараюць ім 
дьіскамфорт у вачах тавары- 
шаў па рабоце, сям’і, грамад- 
скасці. Трэба шырока ўкарамац* 
пачын свердлаўчан «Працоўнай 
тэхналагічнай і грамадскай дыс- 
цыпліне —  гарантыю каяекты 
•У » .

Ммогія нашы недахопы —  ад 
н едм ц ям і кіраўнікамі сваёй 
р-ыхаваўчай ролі. Калі раней ма 
бю ро райкома партыі пры аб- 
мереааамні пытамкя аб выхааау- 
чай рабоце ў калектыве эас.•/ 
хоўвалі перш за ўсё сакрата- 
роў партарганізацый, кіраўмі- 
коў грамадскіх аргамізацым, то 
цяпер пачынаем э гаспадарні- 
хаў. Уваходэяць у  лрактыку іх 
с праеаздачы аб асабістым укла- 
А »е ў выхаванне людзей. I гэта 
мае сваё ўздзевнне. Сённв ніхто

кадры гяртдмяга эвяна, прымаю- 
ўдзел у выхавау-

>абоіі»: — шырока растлу-
мачваць людзям неабходнасць 
пераходу на самафінансаванне і 
поўны гаспадарчы разлік, весці 
карпатлівую індывідуальную ра- 
боту па фарміраванню ў квмуні- 
стау, усіх працаўнікоў сучаснага 

■іыспемна.
Прадметам асаблівых клопа- 

>ў бюро, аддэелаў райкома бы- 
ла і эастаецца якасць прадук- 
цы>, бо  гутарка ідзе аб адным > 
яажмемшых кірункаў перабудо- 
вы —  пытанні не толькі экама- 
мічнага, але і палітычнага зна- 
чэння.

Гэтыя пытанні неаднаразова 
разглядаліся ма бюро райкома, 
ма пасяджэмні савета садзей- 
нічамня навукова-тэхнічнаму пра 
грэсу. У свае** рабіоце мы імкну- 
ліся пераламаць • сіхалогію на- 
шых га -іадарн'- -*у і сакратароў 
партыймы* арг«нізацый, выпра- 
цаваць у іх імкнанме праца- 
ваць- на перспектыву —  на вы- 
пуск прадукцыі, якая б  адпавя- 
дала сусветнаму ўзроўню. Па- 
куль гэта нам не ўдалося. Па- 
ранейшаму ў  радэе калектыааў 
дапускаюцца парушэмні тэхнала- 
гічнай дысцыпліны, выкарыстоў- 
ваюцца недабраякасная сыраві- 
на, матэрыялы. Неаднаразова 
лрымяняліся штрафныя санкцыі 
органамі Дэяржстандартаў да 
завода электрамантажных выра- 
баў, КБІ, ВРЗ і імш.

Гзта прыклад неразумення 
сэнсу перабудовы. 3 такім Пады- 
ходам нам не выканаць эадачу 
па забеспячэнню да 1990 года 
выпуску 90 працэнтаў прадук- 
цыі на ўзроўні сусаетных стам-
Двртвў.

Вывад толькі адзін —- нашы 
партыйныя рашэнні не дайшлі да 
саядомасці гюдзей, не акаэалі 
мвбшізуючага ўплыву, зааязлі 
ў безрээулыатных гутарках. Кі- 
раўнікам працоўных калекты- 
ваў, партыйным арганізацыям 
неабходна перабудаваць рабогу 
планааых і эканамічных служб-

Стан спраў, які склаўся ў са- 
цыяльне-эканамічным развіцці 
раёма, бю ро бачыць у  недапра- 
цОўцы прамьклона-транспарт- 
нага аддэела РК КПБ. Загад- 
чьку аддэела А. М. Занімону 
неабходна Энергічней асвойваць

палітычныя метады кіраўніцт- 
аа эканомікам, паабаўляцца ад 
тэхнакратычных падыходаў у 
рашэнні перспектыўных задач.

Неад'еммай часткай нашай ра- 
боты з ’яўляецца рашэнне сацы- 
яльных пытанняў. На прадпрыем- 
ствах распрацаваны такія доўга- 
тэрміновыя праграмы: жыллё- 
вая. «Здароўе», «Бытавое аб- 
слугоўвамне». Выаучаны і ра> 
гпеджамы ў райкоме партьв, 
райвыканкоме пытамні ўдаскана- 
лення работьі медыцынскага і 
гандлёаага, бытааога абслугоў- 
вамня насельніцтва.

Бюро райкома партыі лічыць, 
што больш мтыўны ўдзел у ра- 
шэнні сацыяльных праблем па- 
Віммы прьжяць міністэрствы 
прадпрыемствы і арганізацыі, 
рвзмвшчаны* ў раёне, ма асноае 
дагавораў з іш а м о м в м  оайса- 
аета.

Хацелася 6 звярмуць асабоі- 
вую ўвагу ўдзеяьмікаў пленуыв 
на нсабходнасць павея*ч>«н« вы- 
теорчасці тавараў мароднага сла- 

кі'в<і~к* і аказанн* пяаткмв 
паслуТ.

Як аы ведаеце, бюро абкоыа 
V гтудзені гэтага года дало «ры 

| іы н п о  ацэнку медахопам у на- 
ш «х рабоце па выкананню вб.нас

ной комплекснай праграмы па 
таварая і паслугах. Гэтыя пытлн- 
м> былі эаслуханы на племумс 
раемнага камітэта, ласяджэннях 
бюро, распрацавама канкрэтмая 
праграма дзеянняў па далейша- 
му марошчванмю аб'ёмаў еыт- 
•орчасці ТНС і ллатных паслуг.

Г арадскім камітэтам партыі 
пастаўлена перад намі задача 
ўжо да 1990 года дабіцца вы- 
пуску ТНС рубель на рубель 
фомду заработнвй платы.

Гэта —  стратэпчная задача, 
над рэалізацывй якой бюро рай- 
кома будае працаваць і ў двлей 
шым.

У радэе важмейшых сацыяль- 
мых пытаммяў, якія патрабуюць 
тэрмімовага вырашэммя, застаец- 
ца скарачэнне цяжкіх, адна- 
стайных работ, палялшэнме тэх- 
нікі бяспекі ў прамысловасці > 
будаўніцтвв. Немалыя страты, 
матэрыяльныя і асабліва ма- 
ральныя, нясём мы, калі ма гэта 
забываемся

Няма сэнсу пераконваць і ў 
тым, што Дрэнныя ўмоеы пра- 
цы —  прымына не толькі няякас- 
най работьі, але • дрэнмага эда- 
роўя людзей. Аб гэтым краса- 
моўна сведчаць лічбы: штодзён 
ны нявыхад на работу ў  цэлым 
на буймых лрадлрь емствах скла- 
дае 552 чалаеекі, а эканаміч- 
•ыя страты па раену ў  сувязі я 
захворваннямі толькі за першую 
палову бягучага года склалі 
больш 2,5 мільёма рублёў.

Арганізацыя лячэбна-прафі- 
лактычнай дапамогі, стварэнне 
груп здароўя, груп рэабілітацыі, 
будаўніцтва прафіпвкторы яў —  
святы абавяэак кожнага гаспа- 
дарчага, партыйнага і прафсаюэ- 
нага кіраўміка.

Райкомам партыі праведэена 
анкетаванне на прадпрыемствах, 
у арганізацыях, па месцы >-ыхар- 
ства насельніцтва Вывучалася 
ступень задаволенасш людзей 
работай сферы паслуг, грамад- 
скага харчавання, гамдлю, жыл- 
лёва-камунальнай гаспадаркі.

Які вымік? Кожмы трэці апыта- 
ны аыказаў незадаволенасць ра- 
ботай прадпрыемстваў бытавога 
абслугоўвання і жыллёва каму- 
нальнай гаспадаркі, каля 30 пра- 
цэмтау —  арганізацыяй гамдлю 
ў прадуктовых магазінах, стало- 
вых, кафэ. Толькі 37 працэнтау 
грамадзян эадаволены работай 
паліклінік, участковых урачоў 
У раёне забяспечанасць на 10 ты- 
сяч насельніцтва медыцынскай 
дапамогай амбулаторма-палік- 
лінічнь'х устаноў складае 49,6 
працзнта, а гарадскі ўзро- 
вень —  79.3 працэнта, 24 пра- 
цэмть» —  бальміц і 42 —  ап- 
тэк. Трэцяя частка апытаных вы- 
казала прэтэнзп да работы гра- 
мадскага транспарту, дзіцячых 
дашкольных устаноў. Шмат прэ- 
тэнэій па абслугоўванню жыха- 
роў выкаэваюцца ў адрас 
ЖЭСау.

Кожнаму факту грубасці, ва- 
Авкіты, бюракратыэму неабход- 
на даввць прынцыповую ацэнку, 
як таго патрабуюць нормы пар- 
тыйнага жыцця, але самае галоў- 
мее —  палярэджваць іх.

Назвакыя баляяыя кропкі —  
гэта і нашы арыенціры ў  выха- 
ваўчай рабоце пе месцы жыхар- 
стве. Амалізуючы сваю дзей- 
насць, бю ро РК КПБ б п м е  »уі 
многа праблем і мввырашеныв 
пытанняў. Гэты напрамак > м с е » і  
неабходна сёнмя якасна аб»авіць 

Мы здолеем дамагчыся эфек- 
тыўнасці толькі тады, калі аб'яд- 
наем намаганні саветаў грамад 
скасці, оргамаў жыллёвага са- 
макіраваммя, раённага КСК, дэ- 
путацкн груп раёгінага Савета 
мвродных дэпутатеў.

Шмат напежыць зрабіць у раё 
ме па ахолу ўсіх падлеткаў і 
непаўналетніх арганізавамым і 
формамі адпачьмку, а іменна: 
гурткамі тэхнічнай і мастацкай 
творчасці, клубамі ваемма пат- 
рыятычнай і спартыўма тэхніч 
нам макіравамасці 

Аддзелу пралаганды і аг п*. 
цыі райкома,- райвыяамк ом у, 
партыйным, прафсаюэным і хам 
самольскім аргатзацывм грзба 
эвярмуць лільную ўвагу ме рабо- 
ту клубаў па імтарэсвх і аматар- 
скіх аб'яднанняў.

Каб дабіцце эфектыўнасці іх 
работы, трэба сур’ёзма ўнівтуць 
У дзеймасць клубаў і аб яднан- 
мяў, амазаць канкрэтмую дала 
могу.

Асаблсаай увагі і боеыя глы- 
бокага асэнсавання петрабуюць 
праблемы еыхааеммв нашай ма- 
падой змемы, ад якой у 6>ау- 
• * • »  завежыць поспех пяреС * 
еоеы. Првмв скажвм, апош- •* 
два-'ады на ммогее мем в »  эн*< 
•очы, прымусіяі піяьма ўгее

даацца ў працэсы, м н і адбыва- 
юцііі ў маладзёжным асяроддзі. 
Сацыяльная пвггўпвг ц* некато- 
рых маявдыі людзей, я ’ямстеа. 
м рм м ім іі і ріэб НВЧІЯ ВГ е , 
якія таксама ахапіяі -астку мо~ 
ладзі —  ці гэта не пераканаў- 
чыя прычьмы для сур ёзнай раз- 
ііЮВЫ?

Мы пввінмы з усёй шчырасцю 
прызмаць, што ў сваёй ребоца 
бюро РК КПБ, аго аддзелы, пар- 
тыймыя камітэты • врі ані іацьк 
ўсё яшчэ мала ўвагі ўдзяяяюць 
моладзі. асабліва кіраўміцт ву 
камсамолам Гэта вялж недахоп,
* «ртба неадклвдна думаць, як 
■ь поавіць становянчв

ПАДЫХОДЫ дв выхаеанмя 
■' вяадых, ма жаль, прецяг- 
заставацца старымі. спро- 

імчямымі. Гэта добра прагля- 
дм ц ц і. мапрыкяад, у калекты- 
ве Белдзяржуніверспэта імя У. ). 
Леніна.

Не адчойчы амалізавалі дзей- 
нвсць пвртыймей арганізацыі
БДУ гарадся* і раёнкы ■емнтэ- 
ты партыі, а  ў красавіку міну- 
лага года яна разтеджанв ў 
бюро райкома. Сёмня відавоч- 
на, што формы і метады ам> 
хаваўчай работы рэктарата, парт- 
кома універсітэта, многіх пар- 
тыйных арганізацый факультэтау, 
кафадраў неадэкватныя патраба- 
ванням дня.

Нас сур’ёзна турбуе, што ў  6у- 
дучых спецыяпістаў нярэдка ад- 
сутмічае цэласнае ўяўленне аб 
марксісцка-ленінскім вучэнмі. 
Кожмы пяты выпусктк умівер 
сітэтв на дзяржаўкых экзаменах 
паказвае не дастатковы в веды па 
навуковаму камуніэму, г с торья 
КПСС, філасофіі, палітэкано- 
м іі.

У апошні час студэнцтва БДУ 
не стала іміцывтарем якой 
мабудзь сур'ёзнай грамадска 
значмай спраяы, якая б меяа 
рэзананс у горадзе, рэспублі- 
цы.

Сказанае не взмачае, што ў ка- 
лектыве Белдзяркуніверсітэта 
мы бачым топькі нагатыўныя 
працэсы. Але тое пазпыўмаа, 
што ўжо ёсць даўно, што паяў- 
ляецца сёмня, патрабуе актыўнай 
падтрымкі » распаўсюджвамн я э 
боку парткома і рэктаоата.

Сёння паслаблена ўвага да ра- 
боты камсамооьскіх арганізацый 
акадэмічных груп, іх кіреўміцгва 
ажыццяўляецца толькі курата- 
рамі вьжладчыкамі. У радзе 
груп э-за адсутмасці куратараў 
цяпер разяіваецца, і двлёка не 
івўгіды  паспяхова, студэнцкае 
самакіраввнне. Тым ме менш 
У парткоме мяма сур ’ёзнага 
аналау першага вопыту самакі- 
раваммя, няма і дакладнай праг- 
рамы далейшай работы.

Сталі пагалоскай мнопя >чтэр- 
наты БДУ. Эдяяапася б. м  ўсіх 
узроўмях яны крытыкаваяся, 
недахолы добра вядомы. а га- 
яоўнае —  ёсць добры вопыт. 
Засталося закасаць рукаяы • пра- 
цаваць- Замест гэтага партком 
ма адмым са сваіх апошма 
пасяджэнняў выпрацоўвов ра- 
шэмна, выканаць якое немагчы 
ма з-эа яго абсалютнай неканк- 
рэтнасці.

Ш міт сёммв прэтзмзій можма 
выказаць • ў  адрас мвдыцын- 
скага » падагагічнага імстыту- 
таў, дза таксама партыммыя ка- 
мітэгы і рэктараты ўсё яшчэ наб- 
ліжаюцца да перабудовы

Задача раёммага камгтэта пар- 
тыі, парткомаў ВНУ, партыбьеіп 
арганізацый раёма —  ■і в і к і і »  
канкрзтную сумесную дзеймасць 
у абнаўлемні форм і мотадаў 
выхвввмня моладзі, рвмучв аьжа- 
рамяць фармажзм і завргвмюа 
ванасць у грвпвдсвай рабоцо 
малддых людзем, усвперііц рвэ> 
аваць і і  ініцыятыву і *аг-р- 
часць.

Ве ўсёй прееодэмей у ці 
рашні час перкывй ребоце «ааа  
зак*лікаці да пярабудояы, лом- 
кі вдяпіўінвге. меме пддрыяте- 
■аць • прыняц* дабрвя решэнма. 
Сёммя т ^ і о д е  чяГяіі ідр  
Толькі кенкрэтныя дэееммі і кемк- 
рэтмые вымжі эдольмы захе- 
•аць веру юодзем у правіль 
месн нашай партымней сяравы.

Геяоўмым зместам і мэтей 
д эемпвсіе  бюро, еддэеееў ражю 
мв пертыі. кожмяй пергыймей 
ергетдвцье, кожнеге кемутста 
пеаяша быць стрегзпв пвскарэм 
нв, усамярмее еые врыстеяме 
ў  штодзённей ддеймесці ўсего 
новяга, шго прыйшло ў маша 
жыццё пасм  красееецмга (19В5 
г.) Пяямуме ЦК КПСС У  гэтмм 
і ёсць эееог д ебреГі падрыхтоу 
кі дв XIX Уоесаюзней пвртый 
»ей  кемферэмцыі, пвгпячіееів 
— ыіхцяўлеіінв решэммеў XXVII 
э еэде КПСС
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3  ю білеем !
На кожнук> ролю трэба 

іін і^ в а ц ь  роэум, душу і з 
кажльш раэам страты' павя- 
лічвацк — рабіць ўсё як бы 
яанава. Манета ааціраецца 
ад таго, што вельмі шмат 
людзей трымаюць яе ў руках. 
Ігра ж акцёра не павінна гор- 
шань ад паўтарэння: кожны 
раз трэба знаходзіць у свбі* сі- 
лн  іградь саежа, паііокім  \ .

Так лічыць рэжысёр варод- 
яага тэатра-студыі БД У Ба- 
рыс ВТОРАУ. 3  ім, вапэў- 
ва. будуш» згодны ўсе ўдзель- 
нікі тэатра. а іх нямааа. Бо 
сёння сіудэнцкаму тэатру 
слаўняецца сорак гадоў. Вія- 
шуем юбіяяраў і жадаем ім 
на нятым дзесяіку сілы. 
з гурта ван ас ігі і пранесці лю- 
боу да тэатра пра* \сё жыц- 
цё.

А . ВІХРО ВА.
НА ЗД Ы М КУ: удзельнікі 

тэатра-студыі са сваім рэ- 
жысёрам Б. Вторавым (спра- 
ва) напярэдадні юбілейнага 
каннэрта.
Фота С. П Л Ы ТКЕВІЧ А .

Падведзены вынікі другога тура конкурсу на лепшы 
верш. На гэты раз пераможцамі сталі Андрэй Гуцаў 
(за верш «Соннасць») і Гі Арман Нсатункаіі (за вер- 
шы «К рукам...» і «Мама, родная...»).

Шчыра віншуем лаўрэатаў і прапаноўваем некалькі 
новых вершаў, якія былі дасланы на конкурс.

Акрамя таго, як І абяцалі, сёння мы змяшчаем нека- 
торыя кодіум. > якіх чытачы газеты разважаюць пра тво- 
рь. ўдзельнікаў конкурсу. АлеСЬ БАДАК

Думкі
Думкі...

ВЕРШЫ Вольгі Норынай 
кранаюць сваёй шчырасцю. 
Яны лёгкія і ў той жа час 
вельмі пранікнёныя і, напэў- 
на# блізкія многім чытачам.

Ірына ВЕЦЮРАЦ.

ВЕРШЫ Вольгі Норынай 
вельмі вобразныя. У іх добра 
перадаецца пачуццё.

Марына ГЕРКО,
Алена БУЙНІЧ.

ВЕРШЫ «Верннсь...» і «Бы- 
ло...» шчырыя, але напісаны 
не зусім прафесійна, падоб- 
нае пішуць усе школьнікі. 
Таму ў гэтым сэнсе хацелася 
б вылучыць хоку Мі^аслава 
Шайбака, асабліва яго «Шкля- 
нку ля крыжа...».

Ларыса ШАЙДО.

ВЕЛЬМІ цяжка ўкласці дум- 
ку, вобраз у кароценькі, з 
трох радкоў верш. Міраславу 
Шайбаку гэта ўдаецца. 3 яго- 
най падборкі хочацца вылу- 
чыць хоку «Шклянка ля кры- 
жа...».

Гапіна КАЧАТКОВА.
ЧАСТА чытаеш вершы ма- 

ладых і ловіш сябе на думцы, 
што нешта падобнае ўжо не- 
дзе было, прычым лепш І 
цікавей. Таму мне падабаюц- 
ца спробы Андрэя Гуцава і 
Міраслава Шайбака знайсці 
нешта сваё, не падобнае на 
творчасць іншых: у тэме, у 
вобразе.

Мікопа 3 ЕЛЯНОУСКІ.

Ігар ВОЙНІЧ

Х оку
Адшукай мне ліст. 
Дзе апошні аўтограф 
Пакінуў вецер.

Сведка сяброўства,
Колькі табе гадоу 
У асенні вечар?

Славамір АДАМОВІЧ

Паперадзе бязлюднагй
электрычкі

Кульгавы змрок ляціць
У нікуды,

I падаюць спалоханыя
знічкі

ў рачныя ціхаплынныя
брады.

Саспела перуноў святая
помста,

і ўжо з адхонаў сыплецца 
жарства,

і гарадоў асфальтавыя
монстры

зямлю распяць гатовы,
як Хрыста.

Схаваліся ад непагадзі
душы

пад абарог адзін на цэлы свет. 
А свет злажыў хатуль і

сцежкай рушыў, 
смакуючы сяголетні ранет. 
Ягоны шлях кіруе ў суквецці 
галактык чыстых, дэе няма 

хлусмі
і дзе на кожмай роснае

планеце
травой жывуць шакалы і ласі.

Міхась СКОБЛА

Роднаму берагу
Ростані м іж  намі неаднойчы  
Снежань замятаў і лістапад,
I даводзіў голас мне

прарочы:
—  Болей ты не вернешся 

назад.

Ад забытых адрачыся ісцін. 
Не стыдайся, век цяпер

так!...
Абяцалі правільнае выйсце, 
Беручы  з сабою, цягнікі.

Пра прагрэс крычалі
трамспаранты... 

Голькі заставалася адно —  
Не ляжыць душа

да эсперанта, 
I канца дарогом не відно.

Ад  таго адвечнага, былога 
Праз расстанні, горьіч і шлякі 
Да свайго, да вечнага парога 
Мы паклон прыносім і'грахі.

Пад лаветкай ціхай,
епусцелай 

Згорбілася  бацькава вясло. 
Колькі б  сэрца волі

мі хацела —  
Човен м ой да берага нясло.

I вязём мы з кожнай
адысеі

Мудрых слоў і славы
дэівасіл.

А каб поле бацькава дасеяць, 
Не стае мі вопыту, ні сіл.

Даліна болю
Яшчэ радзіма ў ім жыее 
Святлом бяроз,
Вачмі матдлі...
Не ўратаваў бронежылет 
Ад той ліхой душманскай

кулі.
Набрак трывожнай цішай 

змрок.
Сябры не чулі стрэл

злачынны.
I  быў яго апошні крок 
Накіраваны ў бок Айчыны. 
У  гор спагады не пытай,
Што прытаі.ііся варожа.
I на зямлі чужой шпіталь

Уваскрасіць ужо не зможа. 
Матуля ў роднай старане 
Чакала сына, як нікога,
А сына ў цынкавай труне 
Сустрэць прыйшлося ля

парога.
Вяршымі велічнай красы, 
Зямля арыкаў і камення, 
Перад матулямі Русі 
Вы стаць павінны на калені! 
Замоўкне ў вас апошні бой, 
Ды доўга потым біцца будзе 
Славянскі боль,
Славянскі боль
Аб гор сівых нямыя грудзі

Галіна РАКОЦА
Н. Б. КУЧМ ЕЛЬ

3 дня ў дзень,
3 дня у дзень
Бязважкай халоднай хваткам 
Паломяць мяне 
Знаёмыя рэчы,
Знаёмыя вочы,
Урэшце —- пррста знаёмыя. 
Вецер забівае дых калючым 

паветрам. 
Пажваканая лістота туліцца 

да мог.

Блытаючы таропкасць
крокаў.

Малочныя ліхтары навязліва 
зыркаюць услед. 

Сябры, сустракаючы ў вулках, 
Торгаюць крысо апранахі: 
—- У мяне да цябе тэрміновая 

справа...
3 дня ў дзень,
3 дня ў дэень 
Вечны круг:
Аднастайнасці.
Адназначнасці,

Адна...
Пачынаю бегчы,
Спрабуючы вырвацца з круга. 
Есць жа за ім Сапраўднае 

Жыццё,
Дзе жыць трэба Сапраўдна... 
Як прыкра рэжа слых 
Шоргат лістоты,
Шэлт ветру і ліхтароў,
Крык маіх сяброў.
Урэшце,
Ш то яны пра мяне ведаюць? 
Што?
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