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ЗАПРАШАЕМ 
НА ВУЧОБУ 

студэнтау, выкладчыкау, су
працоунiкау унiверсiтэта! Па 
усёй Беларусi шырыцца, набi
рае сiлу працэс нацыянальна

га адраджэння. У аснове яго 

- беларуская мова, як най
важнейшы элемент культуры 
народа, ад iмя якога nахо

дзiць назва нашай рэсnублi
кi. Ведаць беларускую мову 

- абавязак кожнага свядо 

мага грамадзянiна БССР. 
Унiверсiтэцкае Таварыства 

беларускай мовы (ТБМ) ар
ганiзуе 32 - гадзiнныя nрак
тычныя курсы nаскоранага 

навучання беларускай мове 
для ycix, хто nажадае добра 
размауляць nа-беларуску. 
Неабходныя веды гарантуюць 

высокаквалiфiкаваныя сnе

цыялiсты -фiлолагi. 

Зanic на курсы nраводзiцца 
у факультэцкiх Радах ТБМ. 
Заняткi пачнуцца, як толькi 
набярэцца неабходltая коль
касць слухачоу, аб чым будзе 
дадаткова паведамлена па 

месцы вучобы або працы запi 
саных. 

УНIВЕРСIТЭЦКАЯ РАДА 

ТБМ. 

ДЗЕНЬ КАФЕДРЫ 

педагогiкi з азнаямленнем 
i аглядам лiта,ратуры па гэ

таму раздзелу адбудзецца 

6 снежня а 14-й гадзiне у 
206-й аудыторыi галоунага 
корпуса. Заnрашаем ycix, ка
го цiкавяць nытаннi i nраб
лемы nедагогiкi, на адкрыты 
nрагляд лiтаратуры 7 снежня 
з 10 да 16 гадзiн. 

Т. МЩЮХIНА. 

КОНКУРС 

ПРЫГАЖОСЦI 

з'ява звычайная сёння. 
Мы выбiраем самых nрыго
жых, абаяльных, эрудырава
ных, · карацей, самых-самых . 

Не так дауно у Ульянауску 
nрайшоу Фестываль еетудэнц
кай моладзi. Арганiзатары 
яго таксама вырашылi аддаць 

данiну модзе, nравёушы кон 
курс nрыгажосцi «Студэнцкая 

Зорка». На заклiк nрыняць 
удзел у iм il дгyh11y:1ic11 сту

дэнты унiверсiтэтау Масквы, 
Ленiнграда, Куiiб1,1ш<11Н1. За
хацелi nасnрабаваць шчасця 
i нашы дзяучаты. Прэтэн
дэнткамi сталi Вольга Данi

ловiч i Вольга Губiна - дру
гак-урснiцы фiлалагiчнага 
факультэта. 1 .. .- iм nашанца
вала . Яны сталi Студэнцкiмi 
Зоркамi першай i другой 
велiчынi. 

Першы nрыз - каляровы 
тэлевiзар - атрымала Воль
га Данiловiч, другi - бытавы 
камn'ютэр яе сяброука 
Вольга Губiна. 

3. MIXHEBIЧ. 

Не паспелi яшчэ як след 
адысцi ад абiтурыенцкiх 
хваляванняу , а над гала

вой навiс новы дамоклау 
меч сесiя. Першая . 

Кажуць, што яна самая 
цяжкая. Не, не таму, што 
дысцыnлiны на nер 

шым курсе звышсклада

ныя аб? nрацаваць сама
стойна не nрызвычаiлiся. 
На самай справе стано
вiшча у першанурснiкау 
намноi-а горшае. Няма 
вопыту. 

А час iдзе . Ужо зусiм 
блiзна nершыя nрыкметы 

--~ХУТКА ,СЕСIЯ! , 

Унукi Меркурыя 
cecii - залiкi. Мацней · ка

лоцiцца сэрца першанурс

нiка. Усё часцей i часцей 
звяртаецца ён за парадай·, 

кансультацыяй цi проста 

за «добрым словам» да 
сваiх мудрэйшых тавары
шау. 

Так; весела жывуць сту
дэнты не ~толькi ад cecii 
да cecii, але i , у час , яе . 
Колькi успамiнау пакiдае 
яна у кожнага з нас, коль

кi радасцi, суму, надзей i 
трывог застаецца у студэн

цкiх налiдорах i аудыто
рыях пасля чарговай зда

чы экзаменау. 

- Шкада_ , што гэта усё 
ужо не вернецца,- дзе-

звычцы крыху непакоiмся 

перад наблiжэннем cecii. 
Гэта можна параунаць хiба · 
толькi з «першакурснiц

кiмi» хваляваннямi. 

Лёгка яму вось так га

варыць. А першаку:рснiку 

здае,цца, што залiкам i 
iсnытам канца краю няма i 
не будзе. / закрадзецца 
калi-н-iкалi крамольная 

думка: даnамог бы хто ... 
Ну, хоць бы ты, дзядуля 
Меркурый, наш старадау
нi сябра i апякун. Не, 
не бачна цябе у гэтым вя
лiкiм, мiтуслiвым свеце. 

Такiя вось думкi непако
яць першакурснiцу жур

фака Натащу Казакову (на 
здымку). -лiцца сваiмi думкамi 

Аляксандр Кельiн, пяцi

курснiк хiм1чнага факуль

тэта.- Прауда, па старой 

С. СЯНКЕВIЧ, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. Фота Р. КАБЯ КА С. ГРЫ ЦА. 

АБ ЧЫМ ТЫ, КРАКАДЗIЛАУ ПЛАЧ? 
• . наша перабудова. Хоць, пэу-

у афры~анскаи ~ра1не Конга, адкуль я рода:м, шмат на, ( такiм гучным словам на
крака:9-з~лау. 1 бадан ~юбьi канга_:1езец, _гар~дскi ~ыхар або шы перамены называць будзе 
селян1н, можа nахвалщца, што ен кал1сьц1 бачыу во-о-ось занадта. Мы многа «хапiлi» 
такеннаrа алiгатара. Але мала каму давялося стаць сведкам · -
кракадзiлавых слёз. у народзе гавораць, uiтo плача ён ад ад вашага застоинага часу . 

. перапоуненасцi свайго кра_кадзiлавага шчасця . 1 яшчэ гэта зн;~.- у нас дагэтуль ножны пар·-

трымку ва ycix сла. ях гра-

мадства . 

Але. Прайшоу час. 1 ваша 

вядомая фраза «нiшто не па

вiнна застацца па-за партый
най крытыкай» да нас пакуль 

прамога дачынення не мае. 

чыць, што трэба чакаць крутых перамен у сваiм жыццi... тыец носiць медаль. Знак Вы чакаеце перамен у ад

прыналежнасцi не толькi да носiнах да уласнасцi. Мы ix 
l<ангалезцы чакаюць та- l<олькi было гонару у свой актыунай жьщцёвай пазiцыi, таксама чакаем. Hi для каго 

кiх перамен ужо так доуга, _ час! Мы падобныя на першую але i да пэуных матэрыяль- не сакрэт, што дзяржауны 
што, здаецца, у кракадiлау краiну Саветау, дзе на справе ных выгод . сектар l<онга працуе неэфек
скончылiся слёзы . Чакаюць · iснуюць дэмакратычныя пра- У вашай краiне стала 'нор- тыуна - на большасцi адмi
перамен i у l<ангалезскай вы i свабоды. Таму, мусiць, май галоснасцi прама гава- нiстрацыйных пастоу прад
партыi гiрацы (l<ПП) ...:. кiрую- i сцяг l<онга вельмi падобны рьщь аб партыi, аб ~е адказ- прыемствау знаходзяцца не-· 
чай сiле краiны, юбiлей якой на ваш : на чырвоным · палот- насц, перад народам, аб шля- дастаткова квалiфiкаваныя 
(20 гадоу са дня заснав~н- нiшчы жоутая зорачка з сяр- хах развiцця партыйнай партыйцы . У вас гэта ужо 
ня) будзе адзначацца 31 пом i молатам, у дадатак - дэмакратыi, якiя цяпер выклi- назвалi «голым адмiнiстра
снежня гэтага года. толькi пальмавая галiначка . каюць шмат пярэчанняу У ваннем». У нас пакуль назы-

Без уплыву вашай краiны А калi уважлiва услухацца радах самiх партыйцау. 1 гэта заецца «кiруючай роляй пар-
. i асаблiва вашай nартыi пе- у Дзяржауны Гiмн l<онга, мо- добра. тыi». Можа там у i с_ярэднi 
р.:Jмены у станоучым святле жна знайсцi шмат падобнага заробак у l<онга значна мен-
бачыць не прыходзiцца. Таму з Гiмнам СССР. у нас, на жаль, партыя шы за партыйны, а усе пытан- . 

, Ш бясспрэчна лiчьщь сябе адзi - н·,, а·ж да пь~танн· яу- шлюбу ·1 што вы для нас - маяк да ырокае супрацоунщтва 

светлай будучынi. 1 гэта не ва ycix галiнах народнай гас- на праведнай i усемагутнай . смерц,, знаходзяцца у непа
Едуць, н.апрыклад,. за мяжу 

высокiя словы. . падаркi i адукацыi, асаблiва срэднай кампетэнцыi партый-
Тады, у канцы 1969 года, У партыйных зносiнах з Са- вучыцца члены · партыi У леп- ных органау. 

у напаугалодным l<онга была вецкiм Саюзам - галоуны шых навучальных установах Я б мог вучыцца у сябе на 
свету замест больш талена-

створана авангардная парть1я кiрунак нашай партыi . У нас Радзiме, у Францыi, iншых 
вiтых юнакоу i дзяучат. Пар-

працоуных якая ва усе вочы ёсць свае райкомы, абкомы франкамоуных краiнёiх, але 
-' 1{ i гаркомь. 1, ёсць· свае Палiт- тыйны медаль выклiкае У свя- хацеу- сваiмi · вачыма у-бачыць 

глядзела на амунiстычную бюро ЦI< l<ПП. Шмат нашь1х домасцi простага чалавека 
партыю Савецкага Саюза, яе асацыятыуную сувязь з тым, перамены у Савецкiм Саюзе, 
высакародныя мэты i сродкi партыйных ~~еячау у свой што яе -ла альнiк _ гэта а _ таксама станоучыя зру
дасягнення гэтых мэт. На чале час знаходз 1тся на вучобе , . у Н д xi i у партыi. Каб потым бы-
народа i разам з iм . Таму у Маскве. начi3льн~к . а заводзе, У шах_- ло з чым прыехаць у сваю 

1 1{ 
. це, на бананаваи плантацы,. 

l<ПП рашуча узяла курс на сказаць, што амун,стыч- · · краiну, дзе людзi ужо дау_но 
сацыялiстычную арыента- ная партыя Савецкага Саюза Калi стваралася l<ПП, бачы- чакаюць перамен, i дзе ужо 
цыю. 1 тыя прынцыповыя на- аказвае пэуны уплыу на пра- лася, што гэта будзе перада- не дапамагаюць кракадзiла
прамкi дзейнасцi партыi i цэсы у нашай партыi i на на- вая арганiзацыя кангалезска- вы слезы. 

дзяржавы па палiтычнаму, ша жьщцё,- значьщь, нiчо

эканамiчнаму i сацыяльна

му адраджэнню краiны вы

працоувалiс я разам з партый

нымi дзеячамi СССР . 

га не сказаць. 

Ад вынiкау вашай перабу
довы, працэсау дэмакратыза

цыi 
1
i галоснасцi залежьщь i 

га народа, якая знаходзiць 

жыватворную сiлу у рабо

чых, сялянстве i iнтэлiгенцыi. 
Таму, мабьщь, яна i атрымала 
у канчатковым вынiку пад-

А. ГдМ БI. 

студэнт · IV курса 
факультэта журналiстыкi 

БДУ iмя Ленiна . 

Што 

схавана 

ад 

вачэй? 
« На сёмым дзесятку Са-

13ецкай улады на экранах 
тэлевiзарау, на радыё i у 
газетах тут i там з ' яу
ляюцца папы ... » 

Не адзiн такi вось сяр 

дзiты лiст nрыйшоу на. ад
рас праграмы «Для веру
ючых i н51веруючых» пасля 
выстуш1ення у адн~,1м 
выпуску вядомага царкuу
нага i грамадскага дзея 

ча мiтраnалiта Фiларэта. 

Яно выклiкала i крытыку 
з боку некаторых суnра 

цоунiкау рэдакцыi. 
Гэта толькi адзiн з пры

кладау, якiя · сустракаюц

ца у рабоце на радыё 
Юрыя Ермалюка, шмат
гадовага вядучага nера

дачы «Для веруючых i ня 

веруючых», вядомага лек 

тара i журналiста . 15. лiста 

пада ён сустракауся са 
студэнтамi унiверсiтэта у 
актавай зале БДУ1 каб 
прачытаць лекцыю пад 

назвай «Адносiны да цар
кв·ы у nерыяд nерабудо
вы » , я кую · арганiзавала 
таварыства « Веды » ,у рам 

ках цыкла .« Культура i рэ
лiгiя » . 

Юрый Ка:itстанцiнавiч 
расказау аб некаторых 
схаваных ад вачэй шыро
кай аудыторыi nрабле
мах, з якiмi яму даводзiц
ца сустракацца nры пад

рыхтоуцы nерадачы, калi 
трэба . працаваць над тэ

май, нядауна яшчэ «за
крытай». Нават сёння 

нельга пакуль пазбегнуць 

жорсткiх абмежаванняу 
на некаторыя матэрыялы, 

i амаль што нiводная ста

ронка радыёчасоniса не 

абыходзiцца без купюр рэ 
дактара. 

Пытанне адносiн nамiж 
дзяржавай j царквой nа
вiнна бьщь канчаткова 
вырашана nрыняццем но 

вага Закона аб свабодзе 
сумлення. Пакуль у гэ 

тых адносiнах nрысутнiчае 

элемент неакрэсленасцi. 
Але у цэлым · працэс iдзе 
у правiльным . наnрамку, i 
нiхто не здолее яго пры 

nынiць. Такая была асноу
ная думка выстуnлення 

Ю. Ермалюка. 
Нельга не звярнуцца, 

нарэшце, да балю.чага nы
таilня наведвання такiх 
лекцый. Цяжка уявiць 
адукаванага чалавека, 

якога не цiкавiлi б nадоб-

, ныя f!раблемы. Але у зале 
унiверсiтэта сабралася 

усяго каля 80 чалавек. 
Настуnная лекцыя гэта

га цыкла адбудзецца 13 
снежня. Вельмi хочацца 
спадзявацца, што на гэты 

раз зала будзе nоунай. 

А. АРШАНСКI, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi: 



Вас не задавальн я
юць жыллёвыя умо вы ? 
- « Куды той прафсаюз 
глядзiць, чаргi на ква
тэру не дач~кацца? » 
- · Абдзялiлi прэмiяй 
па вынiках сацыялi
стычнага спаборнiцтва? 
- У прафсаюзны камi~ 

' тэт са скаргай iдзя це . 
Месца у iнтэрн а це не 

можаце атрымащ. ? 

- Ч акаеце дапамогi ад 

прафкома. 

у сталовай аблiчылi? . 
- Таксама на прафса
юз наракаеце, мауляу, 
не могуць парадак на ве-

сцi. · 
Могуць. 1 спрабуюць 

выпрауляць усе недахо
пы, калi гэта у ix кам-
петэн цы i. Магчыма, 
сённяшняя падборка 
матэрыялау, падрыхта

_ваная па вынiках спра~ 
ваздачна-выбарн_ых 
прафсаюзных канфе
рэнцый выкладч~кау i 
студэнтау, упэунiць вас 

.у гэтым. 

ВЕРЫЦЬ ·. у СВАЕ 
Ы З ВАМ! ЖЫВЕМ 

М у вельмi цiкавы , але 
i цяжкi час . Асноуная 

задача зараз - далейшая 

дэмакраJызацыя нашага гра

мадства. Паколькi практычна 
кожны працуючы: чалавек 

з ' яуляецца членам праф
с аюза, то iм належьщь у .гэ- · 

тым асобая роля'. Галоуная 
· сфера дзейнасцi - працоу
ны калектыу. Менавiта у ка

лектывах, а не у кабiнетах 

вырашаецца сёння лёс пера
будовы. 
Цяперашнi састау праф

саюзнага камiтэта выбраны 

5 лiстапада 1986 года. У яго 
увайшлi 33 чалавекi. Былi 

СТ!JОраны дзесяць пастаян

ных камiсiй па асноуных на

прамках работы. Сёння хо
чацца спынiцца на дзейнасцi 

некаторых з ix . Чым займалi
ся яны на працягу трох гадоу, 

я~iя праблемы вырашалi, якi 
ix i<а _эфiцыент карыснага дзе

яння ? 

ков ымi паказчыкам i дзе й
насцi . Зау в ажу, пытанне 

патрабуе асаблiвага i вельм i 

удумлiвага падыходу . 

У сувязi з гэтым . камiсiя 
· распрацавала новыя умовы 

падвядзенн я вынiкау сацыя

лiстычнага спаборнiцтва, ·. вы
дала . метадычныя рэкамен

,[Jацыi, правяла семiнары, на 

парадку дня якiх стаяла пы
тан не , звязанае з арган i за

цыяй спаборнiцтва . 

Прапанавалi новую мето

дыку ацэнкi вынiкау i Дзярж
камiтэт па народнай адука
цыi СССР.' i Мiнiстэрства на
роднай адукацы i Б ССР . У ёй 

вылучаны галоуныя, прыяры

тэтныя напрам_к i. Пасля дэ
тальнага вывучэння кам i сiя 
прыйшла да вьrваду, што ме

тодыку можна прыняць. Да 
прыярытэтных напрамкау ад
неслi: падрыхтоуку спецыя

лiстау па прамы х дагаворах; 

iн тэграцыю адукаць,i, наву-

АЧНЕМ з арганiзацьJi . 
П сацыялiстычнага спа-

кi i вытворчасцi; камп ' ютэ
рызацыю адукацыi; развiццё 

навукова-даследчых работ 
i практычная рэалiзацыя ат
рыманых вынiкау; вырашэн
не сацыяльных пытанняу . 
У бягучым годзе унiвер

сiтэт. ужо не прымау абавя
зацельствау, а толькi был i 
устаноулены нарматывы пры

ярытэтных напрамкау i меры 
па ix рэалiзацыi . 

няу часта давол i цяжка. 

Па вынiках мi нулага года 
Белдзяржунiверсi~:эт быу уз
нагароджаны . Пераходным 
Чырвоным Сцягам i дыпло
мам I ступен i ЦК прафсаюза 

. работн i кау народнай адука
цыi i навукi, а таксама пер
шай грашовай пр'эмiяй. Якi
уклад у гэты поспех 9соб
ных факультэтау? Ен розны . -
У кожным напрамку ёсць / 
свае лiдэры. 

Вучэбны працэс ГЭТi\ 

нялёгкая, часам самааддса! 

ная праца . выкладчьщау, су-t
працоунiкау унiверсiтэта. Yr 
апошнi час патрабуе неад
кладнага вырашэння пытан

не аплаты выкладчыкам, якiя 

выканал i нагрузку звыш за
планаванай. Дарэчы, добра 

было б знiз i ць i мяжу верх
няй нагрузкi , якая зараз 

складае 1 ООО гадзiн. 
АПЭУНА, самае скла

Н данае пытанне - па-

можа прафсаюз? 

борнiцтва · ва унiвер
сiтэце. Вельмi вострае i на
дзённае пытанне . П'аг л ыблен
не далейшага працэсу дэма

кратызацыi жьщця ВНУ, па
шырэнне ix самастойнасцi i 
адказнасцi за канчатковыя 

вынiкi работы выклiка·е не
абходнасць перабудовы са
цыялiстычн'ага спаборнiцтва 
у вышэйшых навучальных ус

тановах. 

Пьпанне аб удзеле у сац
спаборнiцтве зараз можа _вы

рашаць сам калектыу . На 
агульным сходзе цi к а нфе

рэнцыi падводзяцца вынiкi i 'з 

ляпшэнне жыллёвых 

умоу супрацоунiкау. За пе

ры яд з 1987 да . верасня г~та
га года Мiнгарвыканком i Мi
н i ст эрства народнай ад ука

цыi БССР. выдзелiлi унiверсi
тэт у 60 кватэр. Гэта дазво
л1ла палепшыць жыллёвыя 

vмовы, больш чым 2оа чала- 1 

векам : Але агульнае стано

в iшча лепшым амаль не стала, 

бо патрэбы па-ранейшаму аб
ганяюць магчымасцi . Адна 

надзея на 107-кватэрны дом. 

Але гэта на нейкi час выра
шыць пы'rанне дл я 'тых, хто 

мае патрэбу у аднапакаёвых 
кватэрах i не прэтэндуе на 

большую плошчу . - Як атрымаць месца у 
iнтэрнаце? - гэта пытанне 
хвалюе кожнага перrаакурс

нiка ... 
- 1 сён ня )но застаецца 

адкрытым. Прауда, апошнiм 
часам з ' явiл~ся надзея ней 
кiм чынам выправiць стано
вiшча. Летам будучага года 
плануецца здача новага до

ма для супрацоун i кау БДУ. 

Гэта дазволiць павялiчьщь 
«жыллёвы фонд» студэнтау , 

у · прыватнасцi , у iнтэрнаце 
№ 3. Акрамя таго , у гэтым 
жа годзе , думаецца, будзе 

уведзены у эксплуатацыю 
яшчэ адзiн iнтjрнат для сту

дэн;гау-замежнiкау падрых

т-оучага аддз ялення. 

Нельга сказаць, што мы с я
дзiм i чака~м , што усе ад
будзецца само па с абе. Гэта 
было 6 памылк_овым мерка
ваннем. Нам даводзiцЦ.а 

прымаць самыя нечаканыя 

меры , як iя часам суп ярэчаць 

усяляк iм пал~жэнням i i н
струкцыям . Мы знарок вы

мушаны закрываць вочы на 

тое, што у адным пакоi за

мест трох чалавек жывуць 

чатыры , а тое i пяць. Спра-. 

буем арэндаваць iн т эрнаты 
у iншых навучальны х устано
вах . 

Ускл аднiла станов i шча · i 
П<'!станова Савета Мi н iстрау 
СССР аб датэрмiновым зваль
неннi з радоу Узброеных 
Сiл студэнтау ВН_У. Да н ас 
вярнулiся больш 550 чалавек 
iншагароднiх, як i я таксама 

маюць патрэбу у жылл i . 
- Мы часта на.1ываел1 iн

тэрнат «другiм дома.ю, . Як i 
любы долt, ён патрабуе ра
монrу, добраfjnарадкаванн.я. 
Хто павiнен займацца гэтым, 

_дзе fjзяць сродкi? 
- Рамонт iнтэрнатау 

кампетэн цыя прафсаюзау. 

Мы кантралюем гэта пыта н

не . На жаль, ён усё , часце й 
не задавальняе нi студэнтау, 

нi адмiнiстрацыю iнтэрнатау. 
Хочацца сказаць вось аб 

чым. У 1986. годзе н а рамон
ты было выдзелена 161,4 
тысячы рублёу, у 1987 -
231,4 Т~IСЯЧЫ , а у 1988 - УЖО 
21,9, 1 тысячы рублёу. Аднак 
давайце высвет лiм , што дае 

нам г:эта павелiчэнне капi

талаукладанняу ? А н1чога. 
Гро.шы iдуць не на пашырэн
не аб ' ему рамонтных ра

бот i не на паляпшэнне ix 
якасцi, а фактычна на па
крыццё усе узрастаючых рас

цэн ак на выкананне т'ых цi 

iншых вiдау паслуг, на аплату 
будматэрыялау, цэны на якiя 
таксама растуць. 

1 
Што ч·акаем мы сёння ад nрафсаюзау, якiя н адзе1 ускл ад

ваем на ix, якiя пл аны звязваем з iмi? Кожнаму з нас хочацца 
п ачуць адказы на гэтыя 11ытаннi. Мы прадстауляем вам такую 
магчымасць . Наша iнтэр 11' ю - з намеснiкам старшын i студэнц
к ага n рафсаюзн ага камi 1·эта па 'жыллёва-бытавых пытаннях 
Генадзем ПДЦ С КIНЫ М. . 

Асноунае патрабаванне да 
яго арганiзацыi - зацiкауле

ны удзел у спаборнiцтве кож-· 
нага працоунага калектыву , 

выкарыстанне мiнiмуму па

казчыкау пры падвядзеннi 

вын iкау , ix сувязь з канчат-

· улiкам рэальных дасягненняу 

прымаецца рашэнне аб прад.
стауленнi матэрыялау у ка
мiс i ю.- Прауда, атрымаць ix 
ад некаторых падраздз ялен-

Даводзiлася займацца 

прафсаюзн~му камiтэту i раз
меркаваннем кухонных гар-

- Так ужо атры,1tл i вае11ца, 

rито npa пункты гра,иадскага 
харчавання. 11по працуюt{ Ь ва 

ун ir1ерсiтэ 1\е , .1'!Ы гаворым у 
исно!)ныт у адлwfjн.ым кан
тэксr{ е . Цi можна чакаць якiх

небудзь змен у лепшы бок? 

УДЗЕЛЬНIКI -КАНФЕРЭНЦЫI 

-- Мьi стараемся н а
ладз i ць ix работу. Пр<!водзiм 
рэйды, праверкi , ствараем 
кантрольныя кaмicii на кож

ным факультэце . За апошн i 
час палепшыус я асар тымент 

страу , якасць прыгатаван н я 

ежы - гэта даныя праве

дз~нага пi с ьмовага анкета

ванн я студэнтау . Вырашан а 
пытан не аб абслугоуван нi у 

выхад t1 ы я дн i - зараз гэтым . 
б удзе займацца кафэ у iн
тэрнаце .NO 7. Вядома, ёсць 

i скарг i : на культуру абслу

гоуванн я, якасць асобных . 
прадуктау . Але вырашэнне 

гэт ых пытанн яу · залежыць 
перш за усё ад самi х с тудэн
тау . Зауважь, лi · кедахопы -

, ту.т жа iнфармуй це _ праф
. саюз 1;1 ы кам i т эт. Нам ля гчэй 
будзе рэагаваць н а с карг i. 

- / апошн.яе пытан.не :- што 

робiцца прафсаюзнай. арга
нiзацыяй. БДУ для паляпшэн.
н.я fjлtofj адпа чынку студэн
таfj у iн.тэрн.атах? 

- Мы падтрымлiваем цес
ныя сув язi са студсаветам i, 

кантралюем дзейнасць iнтэр

нацкай адм iн iстрацы i у гэтым 

напрам~ у. . Але галоуныя н а

шы памочнiкi - ci3мi сту

дэнты . 1 м i пераабстал яваны 

i аснашчаны зала для дыска

тэк у «чацвёрцы » , · с партыу

ныя пако i у iнтзрнатах №№ 2, 
4, 6, 7. Заусёды стараемс я 
аказаць рэальную f\апамогу 

студсаветам у арганi зацы i 

фот.алабараторый , рады ё
_ вузлоу, у абсталяваннi Ле-

нiнскi х пакояу i чы тальны х · 

зал ау . 

Зараз у нас таксама шмат 

задум , планау . Але ажьщця
вiць ix не так проста, бо усё 
чёlмусьцi даводз i цца выбi
ваць, патрабаваць . Кал i ж , ' 
нарэшце . можна будзе прый
сц i i узяць тое, што нам не

абходна? Тады i аднос i ны да 
прафсаюзау зменяцца i не 
будзе у з~iкаць рытары чt-1 ае 
пытанне: «А што яны мо
гуць? » 

Зanicay А . ЗАИ ЦАУ, 
старшыня прэс-цзнтр а 

·студэн uкагн прафкома . 

... Прапануюць 
«Адно з найбол ьш паnулярных слоу сёння - галоснасць. 

Мы патрабуем яе у дзеяннях адмiнiстрацыi, у рашэнн!Jх 
савета, у рабоце партыйнага i прафсаюзнага камiтэтау. Аказ
ваецца, не так проста дасягнуць саrrрауднай галоснасцi. Для. 
rэтага неабходна пауней выкарыстоуваць маrчымасцi шмат
тыражнай газеты. Добра было б падумаць i аб радыёфiкацы i 
унiверсiтэта» . 

В. ЮСЯЛЕУ, 1 

старшыня прафсаюзнага бюро кафедрау грамадскiх наву к : 

... Заклiкаюць 
«Сельскагаспадарчыя работы - з ' ява д~волi звыклая для 

нас. Зараз ус~ часцей узн i м~ецца лозунг аб ix добраахвотнас
цi. Згодны з гэтым. Але ·трэба зразумець i кiраунiкоу гас
падарак, якiм хоць самiм у баразну станавiся - рабочых рук 
катастрафiчна не хапае. Таму давайце паклапоцiмся аб раз
настайнасцi гароднiны на сваiм стале i больш арганiзавана 
будзем удзельнiчаць у яе уборцы. А прыклады побач: геафак, 

. бiбл i ятэка, кафедры грамадскiх навук» . 
·1. КАЗЛОУ, 

намесн iк дэкана ф iз iчна·га факультэта. 

.. ·~Раяць 
«Дзве асноуныя задачы неабходн а у першую чаргу выра

шаць прафснюзнаму ка~1iтэту. Першая - садзейнiчаць за~ 
беспячэнню вучэбнага працэсу неабходным i плошчамi. Ч аст
кова гэтага можна дабiцца, nацяснiушы адмiнiстрацый.ныя 
службы, што размешчаны у rалоуным корпусе. Другая звяза~ 
на з павышэннем. заработнай платы выкладчыкам , я кое чака 

еuца на пачатку года. Галоунае у гэтай справе - пазбег-

нуць ураун iлаукi, nадысцi да кожнага дыферэнцыравана, ул iч
ваючы стаж i воnыт работы »_ 

Г. АЛЯХНОВfЧ, 
доктар эканамiчных навук. 

.... Патрабуюць 
«У I тых, хто наогу л не мае у ласнага кута, i у жадаючых 

палепшыць жыллёвыя умовы пытанне нумар адзiн - кватэр

нае. - Якiя крытэрыi размеркавання . жылля, асноуныя падста
вы для яго атрымання? Думаю, прафсаюзны 'камiтэт у ст.ане . 
адказаць на ix. А каб у тых, хто стаiць на чарзе , не было сум
н&нняу у правiльнасцi размеркавання кват.эр, добра было б не 
толькi саставiць спiсы маючых патрэбу у жыллi, але i абна
родаваць ix, скажам, вьiвесiушы на стэндзе. 

1 яшчэ адно пытан не, на маю думку, не менш важнае. 

Неабходна знайсцi . памяшканне i адкрьщь стол заказау 
у ШчаМ:ыслiцы, дзе магл i б атрымлiваць прадукты раз
мешчаныя тут службы» . 

Я . ТУ РОМША, 
старшыня прафсаюзнага бю1:ю НД I П ФП . · 

. .. Абураюцца 
«Мы будзем яшчэ доуга п амiж сабой абурацца тымi беспа

радкамi i парушэнням i , я кiя зауважаем , я к кажуць, няузбро
еным · вокам у рабоце пункта у грамадскага харчавання. Але 
атрымл iваецца п арадокс: у пул ьхных кнiгах скарrау амал ь ад
н ы nадзякi. д кал i народныя кантралёры i складуць акты , 
то яны так i застаюцца ляжаць у вышэйстаячых iнстцнцыях, 
'# акаючы сваёй « чаргi» на рэагаванне. Трэба узяцца за грамад
скае харчаванне усiм разам. Магчыма тады, iдучы у стало
вую, у вас будзе з'яуляцца апетыт, а не наадварот -
зн i каць». 

А . БА ГА ЦI КАУ, 
навуков'?I суnрацоун iк хiмфака. 

СТВОРАНЫ KAMICII· 
Прайuiло першае пасяджэн не зно у выбранага прафсаюзнага 

' камiт;на супрацоунiкау . Асноунае пытанне, якое мелася выра-

1шьщь на iм,- размеркав~нне абавязкау. У сувязi з г:этым 
створаны наступныя кам1с11: 

, Сацыял ьнага страхавання: В .. М. Анiшчык - старшыня, Я. П . 
Туромша, А. К. lванова - члены кaмicii ; 
Жыллёва-бытавая: В. М. Шалiма - старшыня, В. Г. Бел

кiн, Ю. В . Мелянец, 1. 1. Жауняровiч, 1. А. Мыслiвец 

члены кaмicii ; 
Вытворча-масавая: М . 1. Казлоускi :.._ старшыня, А . М. 

'Бельскi, С. Д. Жарнiкау, Г. 1. Аляхновiч - члены кaмicii; 

Арга~,iзацыйна-масавая : А . Ф. Нiкiценка - старшыня, В. М. 
Лукавецкая, А. А . Дудко, В . М. Бiбiла, J]. М. Багданава 

члены кaмicii; 

Грамадскага харчавання: М. 1. Зотау - старшыня, Л. С. 
. Бункевiч, Л. Ж. \вашкова , Н. М . Арол - члены кaмicii ; 

Кул ьтурна-масавая: А. 1. · Цiтова - старшыня, Г . 1. Дай-

чык, С. Д. Малюков i ч - чл ены Jaмicii ; 
Садзеяння 1;ям 'i i школе: Э. Д. Анiсенка - старшыня, \ · 

r .. '?· Валасюк, Г . В . Захарава, Л. \ . Сцяпанава - ч~ены ка-11 
м1с11; ~"'l . 
· Спартыуна-масавая : В. Ф. Кавалёу - старшыня, С. С. f · 
Савi н, М . М. Цi махауцоу - члены кaмici i ; 
Па ахове працы i тэхнiцы бяспекi: А. В. Паулау - старшы

ня, 1. М . Руды, П . .1 . Брыгадзiн - члены кaмicii ; 
Па калекты·унаму садаводству: Т. С. Раманава - старшыня , 

У . П . Казлоу - член кaмicii . · 
У састау nрэзiдыума nрафкома увайшл i: В . М . Анiшчык, 

А . Ф. Нiкiценка, П . 1·. Брыгадзiн, В . М. Шалiма, М. 1. Казлоу- , 
скi , М. 1. _Зотау, А. 1. Цiтова,, В , Ф. Кавалёу, А. В . Паулау, 
Т , С. Раманава, Я. П . Туромша . 

Старшынёй nрафсаюзнага кам iтэта супрацоунiкау выбраны 
В . М. АН IШЧЫК, намеснiкам - А. Ф . НIКЩЕНКА: 

-

/ 
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ны. Падставай .для закрыцця 

паслужылi скаргi бацькоу. 
Асноуны аргумент - саста
рэласць пабудоу, якiя захава
лiся яшчэ з давае'ннага цi 
пасляваеннага часу. Па пла

ну развiцця унiверсiтэта нцвы 

нiтурау, халадзiльнiкау, 

пральных i швейных машын, 
тэлевiзарау, аутамашын. Зга
дзiцеся, налёгкая гэта зада

ча - зрабiць усё па спра
вядлiвасцi i кожнаму дага
дзiць. Але мы iмкнулiся быць 
аб 'ектыунымi i прынцыповы
мi. 

Каменем сутыкнен.ня, баю
ся, у нас так i застанецца гра
мадскае харчаванне. · Адпа
веднай камiсiяй былi уrвора

ны практычна на ycix факуль
этах (акрамя тых, якiя раз
,еiичаны у галоуным корпу
_е) групы грамадс;кага кант

. ролю. lx забяспечылi мета-
дычным матэрыялам i правя
лi вучобу. Найбольш актыу
на працавала група хiмiкау, 

якая . кантралявала таксама 

работу ~таловай галоунага 
корпуса. На жаль, па-за 

пастаянным кантролем заста

лiся пункты грамадскага хар
чавання у iнтэрнатах, дзе . пра

'веркi праводзiлiся усяго 1-2 
разы у квартал. Штогадовыя 

апытаннi па анкетах, рас

працаваных камiсiяй, паказ

ваюць, што работай грамад
скага харчавання не задаво

лены 40-'-50 працэнтау су

працоунiкау i студэнтау. 
Шмат нараканняу i на ра

боту стала заказау. Мерка

ваннi у людзей самыя паляр

ныя. Некаторыя выказваюцца 

нават З!) яго закрыццё. Ду
маю, рабiць гэтага не трэба. 
Неабходна проста навесцi 
парадак. Прафсаюзны камi

тэт будзе трымаць пытс:~нне 
на кантролi. Дарэчы, . зараз 

ёсць дамоуленасць з педа

гагiчным iнстытутам аб тым, 
каб частка нашых супрацоу

нiкау . мела магчымасць ат-

пi ,янерскi лагер павiнен быць 

рымлiваць заказы у 1 х. Пры- гатовы да 1994 года. Але у 
нята рашэнне аб .адкрыццi ма- нас кожнае лета маюць па
газiна пауфабрыкатау на базе трэбу У адпачынку прыклад
сталовай галоунага корпуса. на 300 ~зяцей. Улiчваючы гэ-

А УНIВЕРСIТЭЦЕ вялi- та, магчыма ёсць сэнс паду
В кая увага надаецца ма- маць аб рэканстру1щыi пiя-

рс;~л ьна-эстэты чн ам у нерскага _лагера i пераводзе 
вы~аван_ню G..Ту~энтау i с7пра- туды бiястанцыi, а . на базе 
цоун1кау, асноуным напрам- апошняй у Вiлейцы арганiза
кам якога з'яуляецца раз- ваць адпачынак дзяцей. Умо
вiццё самадзейнай мастац- · вы ·дазваляюць зрабiць гэта, 
кай творчасцi. · Зараз па · лi- i такiя прапанрвы у прафком 
нii ' прафкома у нас пра- ужо неаднаразова паступалi. 

цуюць два калектывы: народ- А · СОБНА хацелася б 
ны хор народнай песнi вы- . сказаць аб рабоце ка-
кладчыкау i супрацоунi~ау мicii сацыяльнага стра-
i дзiцячы танцавальны· калек- хавання : У састау яе ува
тыу «Родничок». ходзiлi прадстаунiкi праф-
Хор , выкладчыкау j супра- бюро буйных падраздзялен

цоунiкау з ' яуляецца адным няу, За справаздачны ~ерыяд 
з вядучых калектывау. Ен атрыманы i размеркаваны 544 
лаурэат Усесаюзнага фесты- санаторныя пуцёукi, 306 пу
валю самадзейнай мастац- цёваi< У да.мы адпачынку i 
кай творчасцi, прысвечанага пансiянаты, 179 - у водаля-
40-годдзю Вялiкай Пера- чэбнiцы, 692 ~ у сана,:орыi
могi. Неаднаразова узнагаро- прафiлакторыi, 271 турыстыч
джвауся Ганаровымi · гр.а- ная пуцёука, .374 талОfiЫ 
матамi. Сярод удзельнiкау на дыетычнае харчаванне. 

хору - выкладчыкi, дацэнты, 

навуковыя супрацоунiкi, iн- Па _iнiцыятыве прафкома з 
жынеры, лабаранты, аспiран- верасня гэтага года павялi-
ты. . чаны да паутара г·ода · ап-
у гэтых калектывау, як i ' ва лачваемы водпуск па догляду 

ycix астат_нiх, асноуная праб- ' за дзiцем. Бясплатнымi сталi 
лема пам·яш

канняу, i n~cnexi ix трыма

недахоп 'пуцёукi ва унiверсiтэцкi пра- ' 
фi~акторый. 

юцца вык.лючна на знахоА- Я толькi коратка спынiуся 
лiвасцi i аптымiзме кiраунi- на тых праблемах, якiя хва
коу i удзельнiкау. лююць нас сёння. Вы i самi 
Шмат · увагi удзялялася У зауважаеце недахопы, актыу

справаздачны перь1яд i ад-
на змагаецеся за ix выкара

ненне. Галоунае у гэтай спра

ве - верыць у свае сiл_ы, . 
адчуваць адказнасць перад 

пачы.нку · дзяцей, якi пра
ходзiу у асноуным у пiянер

скiм лагеры «Цiхiя зоры». Ад

нак па рашэнню СЭС Маскоу
лю_дзьмi. 

скага раёl-!а сёлета ён за-
В. АНIШЧЬII(, 
nрафсаюзнага 

суnрацоунiкау. 

крыты, нягледзячы на тое, 

што у апошнiя гады адра

мантаваны, пераабсталява-

старшыня 

камiтэта 

ПАЧАТАК 

.tсць 
3 iнфармацыяй аб 

праведзеных на фа
культзтах rаласаван

нях па зацвярджзнню 

рашзнняу XXXVI спра
ваздачна выбарнай 
прафсаюзнай канфе

рзнцыi студзнтау на 
першым пасяджзннi 
зноу выбранаrа праф
кома выступiла намес- ' 
нiк старшынi па куль
турна-выхаваучай ра
боце Н. Туром ша. 
Прайшлi выбары у са
стау прззiдыума праф
ко~а. куды акрамя вы7 
зваленых работнiкау, 
увайшлi студзнты Т. 
Самушчык, Ю. Асташ
чанка, А. Канаваленка, 
а таксама намеснiк ды
рзктара студrарадка па 

выхаваучай рабоце 
Б. Паус. Былi таксама 
размеркаваны абавязкi 

·памiж чл~намi праф
кома, утвораны камi.: 

cii. 
На пасяджзннi выра

шана правесцi сустрз
чу з прадстаунiкамi 
камiтзта камсамола з 

тым, каб скаарды.на
ваць намаrаннi праф
саюзных .i камсамоль-

. скiх орrанау для выра- . 
шзння надзённых сту
дзнцкiх праблем. 

3. АЛЕГАs;'. 
1 

Не адкпадваць у . доуrую скрыню 
Вы прыfi.шлi на работу. Заходэiqе fj кабiнет - утулыщсць 

i чысqiня. Сядаеqе fj 111Яккiя, , эручнЬIЯ крэслы, калi неаб
ходна, уключаече настольную лямпу. А стамiлiся - можаче 
наqiснучь на клавiшу магнiтафона i паслухачь любiмую мело-. 
дыю, уладкаваfjшыся на канапе. Радасны i прыfjэняты на
строй не пакюае- вас на праqягу fiсяго дня ... 

На жаль, пакуль такое мо

жа быць толькi у нашым уяу
леннi. Бо на . самой справе 

«выбitJ,ь» нават звычайную 
настольную лямпу не так · про

ста . .А пакоi псiхалагiчнай раз
грузкi? Хiб~ што . у наступным 

тысячагоддзi яны , стануць 
нормай. 
Сёння мерапрыемствы па 

ахове працы i тэхнiцы бяспе
кi у нас больш празаiчныя. 

Усе яны адлюстроуваюцца 

у пагадненнi, якое Зёl!fЛЮ
чаецца памiж адм1н1стра

цыяй i · прафсаюзным ка

мiтэтам. З кожным годам 
колькасць пунктау у ·iм павя
лiчваецца. 3 1987 года гэты 

паказчык вырас больш чым 

удвая i склау сёлета 53. · вiды 
работ на агульную суму 24;3 
тысячы рублёу. 

Чым жа абумоулены такi 
рост? Есць дзве асноуныя 
прычыны. ГJа-першае, старэ
юць памяшканнi унiверсiтэта 

i неабходны усё большыя 
намаганнi, ~аб . падтрымлi
ваць ix у належным стане. 
Але шт о год рабiць 
гэта цяжэй, бо ',;змяняюцца i 
нормы. Гэта i ёсць другая 

прычына. Наглядны прыклад 
- асветленасць памяшкан

няу. Колькi б дадатковых 
лямп мы нi ставiлi, нiяк немо

жам угнацца за нормамi. Уся-

го за тры гады толькi на гэ

тыя мэты выдаткавана 32300 
рублёу. Аднак пытанне заста

ецца адкрытым. 

Што яшчэ зроблена ва унi
версiтэце па паляnЦJэнню 

умоу працы? Адра-1антаваны 
i запушчаны вентыляцый- · 
НЫЯ СiСТЭМЫ у raлOyfiЫM, бiя
лагiЧНЫМ, фiзiчным, геагра

фiчным, хiмiч'ным карпусах. 
У лабараторыях хiмфака за

менены ракавiны-мыйкi, ад
рамантавана i абсталявана 
сiфонамi сiстэма злiву, пра

ведзен~;,1 рамонт даху ра

дыёфiзiчнага корпуса. Па
лепшаны умовы працы рабqт-
нiкау бiблiятэкi. · · 

Бясспрэчна, можна зра
бiць значна больш. 1 справа 
не у фiнансах. Асноуная 

прычына - слаба~ць адпа
ведны~ унiверсiтэцкiх служб 
для такой вялiкай гаспадар

кi: . вучэбныя карпусы, iн- · 

тэрнаты, Вiлейская база i 
г. д . Яны не у стане спра- . 

вiцца з такiм аб 'ёмам работ. 

Мы i раней узнiмалi пытанне 
аб тым, што ва унiверсiтэце 
неабходна · мець рамонтнае 
упрауленне з адпаведнымi 
маrутнасцямi, штатамi, аб

сталяваннем, лiмiтамi i г. д. 

А работы хопiць. Вось i зараз 
чакаюць рамонту хiмiчны, 

бiялагiчны, фiзiчны карпусы. 
Але сёння · нам трэба "вь1зна
чьщь дакладна: пачынаць 

капiтальны рамонт унiвер

сiтэцкiх будынкау. цi ча
каць, калi пераселiмся у но
выя карпусы, Толькi гэта, ду

. маецца, перспектыва даволi 
аддаленая, таму не вар,та 

вырашэнне такiх вострых пра

бле.м адкладваць у доугую 
скрыню. 

А. ПАУЛАУ, 
старшыня кaмicii na . ахове 
nрацы i тэхнiцы . бясnекi. 

ПАСТАНОВА 
СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРНАЙ 

ПРАФСАЮЗНАЙ КАНФЕРЭНЦЫI 
CYПPAЦOfHIKAf БДУ IМЯ У. 1. ЛЕНIНА 

1. Прызнаць работу nрафсаюзнага камiтэта за сnраваздач-
' ны nерыяд здавальняючаи . 

~ 
2. Абавязаць адмiнiстрацыю i nрафком хадаинiчаць nерад 

Мiнiстэрствам народнаи адукацыi БССР аб укл10чэннi у план 
_на XII nяцiгодку каniтальны рамонт -хiмiчнага, бiялагiчнаrl,\, 

nрафкома на старонках газеты «Беларускi унiверсiтэт». 
6. Выйсцi з хадайнiцтвам у Мiнiстэрства народнаи адука

цыi БССР i , Рэсnублiканскi камiтэт nрафсаюзау nаскорыць 
nераабсталяванне турбазы «Вiлiя»· у nансiянат для адnа
чынку работнiкау народнай адукацыi. 

Адбылася XXXVI справаздачна-в~1барная прафсаюзная кан
ферэнцыя студэнтау. На ёй прысутнiчалi 303 дэлегаfы. 3 дакла
дамi выступiлi старшыня студэнцкага · прафко,ма А. Кiшкевiч, 

'старшыня рэвiзiйнай кaмicii А. Крауцоу, старшыня студэнцка
га клуба У. Макарэвiч. Дэлегаты заслухалi справаздачу аб 
рабоце прафкома, аб мерапрыемствах i мерах па паляп

шэнню умоу· жыцця студэнтау унiверсiтэта. 
У спрэчках удзельнiчалi галоуны урач санаторыя-прафi.лак

торыя БДУ М. Канапелька, студэнт V курса юрфака А. Ча
шэвiч, намеснiк дырэктара студгарадка А. Прылоускi, сту
дэнт V курса гiстфака А. · Румак, пяцiкурснiк хiмфака 
В. Дзiк·i, студэнты фiлфака С. Бабкова, Б. Паус i iншыя. Вы
ступаючыя закранулi шэраг пытан,няу па паляпшэнню жыллё
ва-бытавых умоу студэнтау, культурна-выхаваучай работы, вь1-
казана рэзкая крытыка у адрас рэвiзiйнай кaмicii, студэнц
кага клуба наконт арганiзацыi работы. 
Потым А. Кiшкевiч· адказау ·на пытаннi iдзельнiкау 

канферэнцыi. 
Крыудн.а, u.iтo на момант галасавання у зале засталося 

менш паловы дэлегатау. 1 незразуl"елым становiцца, для каго 
усё гэта робiцца, для чаго праводзяцца канферэнцыi, пры
маюцца рашэннi? Таму пытанне было пастаулена катэгарыч
на: цi маюць права такiя дэлегаты знаходзiцца у прафсаюз-
ным бюро факультэтау? · 

Нягледзячы на парушэнне iнструкцыi аб кворуме ·галасую
чых, прысутАЫЯ узялi на сябе адказнасць i правялi выбары у 
новы састау прафсаюзнага камiтэта студэнтау, у прауленне 
студэнцкага клуба. Прайшлi таксама выбары рэвiзiйнай кaмi
cii i дэлегатау на XIX абласную справаздачна-выбарную праф
саюзную канферэнцыю. 

Адобрана i прынята з унесенымi у яе дапауненнямi ' 
рэзалюцыя XXXVI справаздачна-выбарнай прафсаюзнай кан
ферэнцыi студэнтау БДУ iмя У. 1. Ленiна. 
Зауважым, што · праведзенае на факультэтах · галасаванне 

сярод. дэл~гатау пацвердзiла рашэннi, прынятыя на ~анфе

рэнцы1. 

. А. MIKAЛAEf. 

· ,,, фiзiчнага карnусоу. • . 
3. Абавязаць адмiнiстрацыю i nрафком БДУ выйсцi з хадай

нiцтвам у Мiнiстэрства народнай адукацыi БС.СР i Дзярж
камiтэт СССР na народнай адукацыi аб знi1Жзннi верхняй 
мяжы вучэбнай нагрузкi ·выкладчыка з 1000 да 700 гадзiн" 

7. Абавязаць адмiнiстрацыю унiверсiтэта nерадаць частку , 
nлошчау друrога i трэцяга nаверхау галоунага корпуса, што 
займаюць адмiнiстрацыйныя службы i грамадскiя арганiза
цыi, для ажыццяулення вучэбнага nрацэсу. 

4. Адмiнiстр·ацыi унiверсiтэта nрыняць меры па В1/1Кананню 
рашэння nлiнума nрафкома ад 24.11.84 года, яко" nатрабуе 
адкрыцця (у 1986 г.) магазiна nауфабрыкатау у галоуным 
корпусе i блока сталовых; вырашыць nытанне аб магчымас
цi будаунiцтва сталовай на тэрыторыi унiверсiтэцкага двара. 
Арганiзаваць у Шчамыслiцы стол заказау. · 

5. Для забесnячэння большай iнфармаванасцi суnрацоунi
кау унiверсiтэта рэгулярн11 nублiкаваць матэрыялы аб рабоце 

8. Звярнуцl\а з хадайнiцтвам у вышэйстаячыя iнстанцыi 
аб магчымасцi nрадастаулення фiнанс~вай самастойнасцi 
НДI ПФП. 

9. Адкрыць у Шчамыслiцы · медпункт для суnрацоунiкау. 
1 О. Прасiць адмiнiстрацыю унiверсiтэта аб аказаннi д..ana

мori кафедры фiзiчнага выхавання i спорту у захаваннi nло
шчау для заняткау сnартыуных секцый i аздарауленчых rpyn. 

. ПАСТАНОВА ПРЫНЯТА 
31 ЛIСТАПАДА 1989 г. 
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«ЧОРНЫЯ 
ЗОРКI» 

АД КАРАТЭ

ДА КАРАТЭ-ДО 
_ Шчаслiваrа вяртанняl 

Тыя, каzо ·вы бачьще на 
здымку, вучацца ва унiверсi
тэце апошнi год. Лета1,~ яны 
раз'едуцца па сваiх краiнах, 
таму мы, маzчыма, ужо нiколi 

ix не сустрэнем. Наперадзе [j 
гэтых студэнта[j дзяржа[jныя 
экзамены, абарона дыплом
най работы. Гэта ix zало[jныя 
клопаты [j блiжэйшым буду
чым. 

Няхай усмiхнецца бывалы 
рокер i пажартуюць з мяне 

«ЧОРН!>'Я зоркi» . 

Дзе я толькi нi быу, але 
скуру рокера не « апранау». 

Цяпер жа паспрабую падаг
наць яе да сваiх памерау. 

Што павiнен ведаць пава
жаючы сябе рокер? Перш за 
усё правiлы дарожнага руху" 
таму штQ толькi дасведча

ны можа з такiм веданием 

справы парушаць забароны. 

Затым матацыкл - . у iм уся 
душа рокера. Яшчэ свой rо
рад . Не, не r1рас11 е к 1 1 iржа
вым святлом .нiхтароу. а 11ём-
111,111 1а ву:11,i i дваровы11 вра

езды. 1 каб гащ1111· на вiтаць 
лейтэнанта у суправаджэн
нi чырвона_га вока светла
фора, неабходна хаця б дзе
сятак метрау утрымацца на 
адным коле. 

А што rалоунае у рокер
екай справе? Гэта паказаць 
сябе перад аднакласн'lкамi 
i .. . аднз.класнiцамi. Напры
клад. 

Сонечны дзень бабiнаrа ле
та. Панядзелак . Розныя там 
«морквы» i «бульбы» сталi 

традыцыйнымi. 1 на гэты раз 
нас зноу прызначылi на ролю 
кратоу. 
Сабрауш_ыся каля школы, 

усе класы rрузяцца у «lка
русы». Мяне няма, як, дарэ
чы, i майrо сябра. Мы выра
шылi «адмачыць» нумар, 
падляцеушы да · месца ра
боты на уласнай «тачцы» . 
Эфектная карцiнка ! 
Хтосьцi з натоупу пыта

ецца: «Твой апарат:' Дай пра
ехаць!» На што адказваю: 
«lдзi лепш моркву пахрум
кай». Тут, безумоуна, дзяу
чынкi занылi: «Пракацi-i-i ... » 

Некалькi крутых вiражоу 
па чыстых ад морквы бароз 

нах, i усе задаволены. 
... Эй, эй! Разышоуся. Вось 

купiш матацыкл, тады i 
пабачым. Ты ж паразважаць 
збiрауся. 

1 сапрауды, увайшоу у ро
лю, азарт ахапiу. Нялёгкая 
гэта справа - рокерам быць. 

Д. РОЗАНЦА~; 
вучань 11 класа СШ No 137. 

У Мiнску пад эгiдай Беларускай р'эспублiканскай федэ
рацыi усходнiх вiдау фiзiчнай культуры адбЬ!лiся рэспуб
лiканскiя спаборнiцтвы па каратэ-до. 

я вельмi 1дзiвiуся, убачыу
шы у сталiцы Беларусi рэк

ламныя шчыты спаборнiцт
вау. Справа у тым, што да
гэтуль у Крымiнальным i Ад
мiнiстрацыйным кодэксах 
РСФСР iснуюць артыкулы, 
якiя вызначаюць адказ

насць за «парушэнне правiлау 

навучання каратэ», «сама

вольнае навучанне каратэ», 

«навучанне прыёмам кара

тэ, якiя забаронены спартыу
нымi правiламi» . Можна 

шмат спрачацца аб спартыу
най -граматнасцi гэтых указан

няу, але паглядзiм глыбей: 
што такое каратэ наогул? 

Па iснуючаму азначэнню -
звод прыёмау абароннага ха
рактару, метад самаабароны. 

Што ж атрымлiваецца: кодэк
сы забараняюць навучанне 
самаабароне? Зрэшты, не 
прывыкаць - упершы.ню ка-' 

ратэ было забаронена у 1977 
годзе . 

Усходнi спорт - гэт~ пласт 
культуры. Вось што запiсана, 

напрыклад, у трактаце «Во

сем асноу кулачнага мас

тацтва формы волi»: «Зафiк

суеш свядомасць - прыйдзе 

цiхамiрнасць духу. Прыйдзе 

цiхамiрнасць духу - супако
iцца свядомасць. Супакоiцца 

свядомасць - будзеш цнат

лiва чысты - для цябе не 
стане рэчау. Не стане рэчау
не будзе вобразау. Знiкнуць 
вобразы абудзiшся да 
святла>>. 

Безумоуна, усходнiя тра
дьщыi адрознiваюцца ад 

расiйскiх. 1 гэта - . адна з 
прычын шасцiгадоаага забыц.
ця каратэ. Дарэчы, гаварьщь 

«каратэ,, - тое ж самае, што 

замест «дзю-до» ужываць 

слова «дзю» . У нас адбылося 
менавiта гэта: разам са сло

вам «до» («шлях») знiк ду
хоуны, маральны змест «ка

ратэ)) ( «кара>> - «пустая», 

«ТЭ>> - «рука»). 
У 1978 годзе каратэ «даз

волiлi»: 17 сакавiка Спорт
камiтэ-1 СССР выдау · загад 
«Аб стварэннi кaмicii па ба-

раць·&е каратэ». Н·а чале Фе

дэрацыi каратэ СССР аказау
ся А. Штурмiн, адзiн з кi

раунiкоу буйных школ кара
тэ у краiне. Быу створаны 

«савецкi стылы, барацьбы, . 
тэхнiка значна спросцiлася. 
Аднак праз некалькi га

доу fэты вiд спорту быу пры
знаны iдэалагiчна шкодНым 
i небяспечным. 

«Адлiгай» запахла у той 

час, калi у сакавiку 1988 го
да у Маскве прайшоу I Усе
саюзны сiмпозiум «Фенамен 
каратэ-до: iдэалагiчныя, 

юрыдычныя, медыцынскiя i 
этнiчныя аспекты». Была ство

рана Федэрацыя усходнiх 

адзiнаборствау i, як грыбы, 
сталi з ' яуляцца секцыi ушу, 
таэквандо, пад назвай якiх 

часта· хавалася забароненае 
каратэ. 

Аrюшнiя спаборнiцтвы у 

Беларусi паказалi, якая шыро
кая геаграфiя распаусюджан
ня каратэ-до у рэспублiцы . 
Тут часта гучалi наз вы · мiн
скiх маладзёжных клубау 

«Пошук», «Тонус», «Дзяржы
нец», хоць раней у ix не бы
ло афiцыйна аб ' яуленай ары
ентацыi на каратэ-до. Падоб

ныя секцыi былi i ёсць у 
Рызе. Але пакуль толькi бес 
ларускiя аматары каратэ-до 

не пабаялiся заявiць аб свriм 
iснаваннi. 

Сённяшняе, далёкае ад 
нармальнага, становiшча трэ

ба змянiць. Нялёгкi шлях 
«пустой рукi» яшчэ не закон

чаны: каратэ-до увайшло у 

Беларускую федэрацыю 
усходнiх вiдау фiзiчнай куль

туры, але пакуль . «не лi 

чыцца» ва Усесаюзнай. 
Спаборнiцтвы у Мiнску не 

толькi дазволiлi п .аспраба

ваць забаронены плод кара
тэ-до, але i прадставiлi вя

лiкую паказальную праграму 
па iншых усходнiх вiдах спор

ту. 

Чарговы крок зроблены . 

Што далей? 

С. ШАПРАН. 

Урок чацвёрты 
(Працяг. Пачатак у NONO 28, 29, 31 ). Для атрымання вытворных слоу дастаткова да скарачэн

ня дадаць ·канчатак (дапiсваем то.лькi адну, апошнюю лiта
ру): 

Самыя-самыя 
Скарачэннi «т. к.» i «т. е . » не выклiкаюць цяжка'сцей. Гэтак 

'жа свабодна вы разумееце, што схавана за лiтарамi «м. б.», 
«с. х.» i r. д. У стэнаграфii амаль за кожным знакам замаца
вана якое-небудзь слова. Звычайна г_эта самае частае слова 
з тых, што пачынаюцца даным знакам: 

. / 
7 z z с I 

ro есть можеr партия для rак 

Асобныя лiтары Т, М, П, Д вы, зразумела, пiшаце 
ваючыся: спрацоувае умоуны рэфлекс, што з'явiус.. 

практыкаванняу. Аднак цэлыя словь1, якiя абазначаюцца . 
мi лiтарамi, могуць выклiкаць · замiнку, таму што на ix яu,~~ 
не з'явiуся рэфлекс. Значыць, зноу пiшьще па цэламу радку 
ужо добра вядомыя знакi. Гэты раз мы адпрацоуваем умоу
ны рэфлекс не на лiтару, а на усё слова. 

Знакi В, К, С выкарыстоуваць для скарачэнняу не атрым
лiваецца, яны i так ужо зусiм с;амастойныя словы. 

Выкарыстоуваецца у стэнаграфii i скарачэнне некалькiмi па
чатковымi знакамi (декабрь - дек., способ - сп.): 

L 

I 

~- -~_L~~-~-k--~a;-.. 
месяце месяцы способе власrи цекабре кла~е 

.?/ & 
массы юзарrиры планы IJ!iprии демокраrии 

Патрэнiруйцеся у напiсаннi слоу, аднак не засмучайце
ся, калi не усё засвоiцца . Завучваць словы нi у якiм выпадку 
не трэба. Зубрэнне не прынясе вам нiякай карысцi. Словы 
павiнны засвойвацца галоуным чынам у вынiку практычнага 
выкарыстання стэнаграфii. На кожны урок мы падбiраем тэк

сты {практыкаваннi). Гэта i будзе вашай практыкай. Мноriя 
словы, якiя тут прыведзены, будуць сустракацца пастаянна 
i засвойвацца вельмi хутка. А пра iншыя вы успомнiце, калi 
пачнеце стэнаграфаваць лекцыi. 

П рактыкаванне: 
В декабре месяце. В классе пели дети. Делегаты и 

депутаты. Демократия и власть. Великий педагог. Вместе с 
кем? Кто в квартире? В декабре мели метели. Между тем, 
Может дети в классе? Может и так. Планы партии. 

Але чакае ,нашых выпускнi
ко[j-замежнiка[j i шмат «дро
бязей», кожная з якiх 1,~ожа. 
раптам ператварыцца [j праб
лему. 

Каб дапамаz:~ы iм пазбе . 
нуць zэтаzа, дэканат па ра
боце з замежны,1~i студэнтам 
правё[j на мiнулым тыдн1 
традьщыйную сустрэчу. На яе 
былi запроиюны прад,ста[jнi
кi таможнi i АВ/Ра. Яны спы
нiлiся на асаблiва складаных . 
момантах выезду за мяжу, 
адпра[jкi багажу, пералiчылi 

_тавары, якiя дазволены i за
баронены да вывазу з СССР, 
растлумачылi тонкасцi афар
млення некаторых дакумен
та[j. 

Яшчэ адна падобная суст
рэча адбудэеццd пр·ыкладна 
!i красавiку. Няхай яна збя
/1-' болыи, чым палову вы
пускнiко'[j з за,11ежных кра

iн. Щчаслiваzа iA! развiтання 
з БДУ i вяртання дадому! 

Фота А. МАЖАРЫ. 

~~?Z__P~'ki?-/ 
или следили слепили ли· л~ сели · селили делили 

Двухмерная лiнiя, напiсаная знiэу уверх, ёсць канчатак 
ИЛkl (ИЛЫ, ЫЛИ, ЫЛЫ). Гэтым . жа знакам абазначаны i злу
чнiк ИЛИ . 

Галосную Ы, як i раней, азначаем рысачкай. Ст<1вiм яе у 
пачатку цi у канцы знака, у залежнасцi ад таго, дзе знаходзiц-
ца Ы. ' 

/ / се. < -< // zf/ z;;./ « / Z Z 77' 7 Z: . = ZY · 
или ыли илы ылв вилы выли пили пыли силы rылв 

Словы · «сiлы» i «тылы» пераблытаць няма з чым, таму пра 
вызначальныя рысы хутка забыва~м. 

У сэнсавым тэксце i iншыя словы абыдуцца без рыса
чак: 

омi, rlilJI!i Мы мыли ПJiед. Мы 1DШJШ две мили. Деrи · 

// / // / z ll. 
Вы види плеrи. Били или :внл:и? мыли класс. 

./ -6 
~ d с · ~ ~ Лiтара з возу ... 

Як адрознiць · ИЛИ ад В вы ужо, зразумела, ведаеце. Прык
меты тыя ж, што i у знаках 1, Т. 

Пра кты каванне : 1 
,7 

декабрь месяц способ демщ{раrия власrь 

а' ,k::::. -с-
/ 
и и L--

класс между вместе юзарrира кrо rебе \Я; 

БEt\4PVCKI 

9Н1ВЕРС1Т3Т 

плав 

Якая тут лiтара уцякла: следи .. , и, слепи ... и? 

Метили влили лепили слили весили веселили месили В клас-

се· или в квартире? Депутаты и.riи делегаты? Вес или весь? 
Кеды или пледы? В · лес или в класс? Вы или мы? Мы плыли. 

,~ 
себе \Я; 

Здагадалiся? Прапала Л. 1 няхай : лiтара з возу - нам 
лягчэй . Плауна злучым дзве галосныя: 

Урок вёу Уладзiслау 
ГЕРАСIМАУ. 

Цана 2 кaii. 

Мiнская лал i, рафiчная фабрыn а 
с Чыр n1111.t •! :; .;рка » МВПЛ 

iмя Я . Ko.r1ac 1. 

30 лiстапала 
Зак. 1638. 
Т. 2000 :JКЗ. 
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