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ПРАЛЕТАРЫI YCIX КРАIН,ЯДНАйЦЕСЯ! 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЭКТАРАТА, 
КАМСАМОЛЬСКАГА 
1 ПРАФСАЮЗНЫХ КАМIТЭТАf 
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 
ПРАЦОfНАГА ЧЫРВОJ:!АГА 
СЦЯГА ДЗЯРЖАfНАГА . 
УНIВЕРСIТЭТА IМЯ У. 1. ЛЕНIНА. 

Заданне: баць сваiм чал_ав~кам 
у . новай творчай арганiзацыi, 
увайсцi у давер да кiраунiка, гвыя
вiць са:tтау, мэты, . задачы. Аб 
вынiках разведкi паведамiць у га
~ету « Беларускi унi~ерсiтэт»,. 
27.03.90. АЛЕКС. 

ДАНЯСЕННЕ 1. 
. Устаноулена: МЕСЦА (вулiца Кастрычнiц

' кая, iнтэрнат № 2, n. 702), ДЗЕНЬ (чацвер) 
i ЧАС (19.00 гадзiн) збору лiтаратурнага аб ' 
яднання «Мысль и слово» . Высветлiлася, што 
нефармальным -лiдэрам iншамоуRага саюза 
з '. яуляецца Алег Зайцау - студэнт першага 

курса факультэта журналiстыкi БДУ iмя У. 1. 
Ленiна. Уся увага - да яго асобы. 
ДАНЯСЕННЕ 2. · 
Здаецца, змагла ' увайсцi у давер. Арганi

зацыя i'снуе з 29 сакавiка гэтага года. Таму 
Алег зав~рбавау у члены груnы nакуль nsщь 

чалавек: Мiкалая Васiлеускага, Андрэя Ахмет
шына, Элу Ткачук - студэнтау журфака, Пят
ра Доугага (ФПМ) i Надзею Анцinаву з фiл-

, фака. Але кiраунiк не адчайваецца, верь..!ць, 

шi-о усе л'ауры яшчэ наnерадзе. 
Членам таварыства\ быць лёгка i не зусiм. 

З аднаго боку, дастаткова, каб табе сnоу.нi
лася ад 14 да 30 гадоу, з другога - nрымаюц
ца толькi а_Fобы, якiя суе_'ёзна займаюцца лi
таратурнай дзейнасцю i nраявiлi · схiльнасць 
да nрацы над тым цi iншь,м жанрам лiтарату- -
ры, а таксама маюць жаданне i да.лей удаска
нальваць сваё майстэрства . 
ДАНЯСЕННЕ 3. 
Алег Зайцау nаддауся на шчырую размову 

i на пыт1анне, чаму iменна на рускай мове 

вырашылi niсаць, адказау: . . _ _ _ 
.,- Зараз час нацыяльнай 1стэры1, 1 у нашаи 

рэсnублiцы НЯJУ-ала лiтаратурны_х а_б ' яднанняу, 
члены якiх пiшуць ,на белару~каи мове. Л1-
чьщца, што тыя, у каго тцоры _на рускай,
амаль што адшчаnенцы, адмауляюцца ад 
свайго народу, краiны, гiсторыi . Вdсь мы j. хо
чам nадтрымаць «адстуnнiкау», таму што 
леnш niсаць на рускай мо'ве, чым са слоунi-
кам на беларускай. · 

( 

ДАНЯСЕННЕ 4. 
Задачы аб'яднання: даnамога Маладым та

ленавiтым асобам у рэкламе ix лiтаратурнай 
творчасцi, удасканаленне ix пiсьменнiцкiх 

навыкау; цеснае суnрацоунiцтва з выданнямi, 
якiя друкуюць лiтаратурныя мат.эрыялы; 

творчыя сувязi з iншымi саюзамi, _аб ' яднання
' мi i {1iтаратурнымi арганiзацыям1; оварэнне 
свайго друка'ванага органа, а такса,ма выnус! 

лiтаратур~ых зборнiкау, асобных творау, 
выкарыстоуваючы nacлyri дзяржауных выда
вецтвау i уласнь.,я магчымасцi . 
ДАНЯСЕННЕ 5. 
Уласныя магчымасцi лiтаратурнага аб'яд-

нання: . 
_ . дасягнуушыя 16-гадовага узросту nло

цяць кожны месяц членскiя узносы па 2 руб
лi, а таксама устуnны у тым жа памеры. 
Да таго ж , «Мысль и слово» спадзяецца 

на паступленне грашовых сродкау за кошт 
мерапрыемствау, якiя будуць арганiзаваны 
таварыствам. 

ДАНЯСЕН НЕ 6. . 
На пытанне, як канкрэтна будзе выглядаць 

работа лiтаб' яднання, Алег Зайцау намалявау 
н~пную карцiну: . _ 

_ Па-першае, .хатняя, цёплая абстаноука, 
утульнасць. Па-,gругое, сам~ар, гарбата, 
розн~,я ласункi. Па-трэцяе, узаемаабмен, 
узаемаузбагачэнне, сяброуская nадтрымка. 

Такая форма работы дасць свой плён . Раз
лiчваем на дапамогу nрафкома i камiтэта 

- камсамола унiверсiтэта. 
ДАНЯСЕННЕ •7. 
Планы таварыства на блiжэйшы час: 
- наладзiць сувязь з маладь1м членам Са

юза niсь"l'еннiкау, якi будзе курыравац~, 
даnамагаць нам i наогул стане нашым духоу

нь1м кiраунiком; 
- пасnрабаваць супрацоунiчаць з «Вячэр

нiм Мiнскам», ,адкрьщь' у газеце паэтычную 
рубрыку; 

- паnауненне радоу niсьменнiкау· новымi 
маладымi асобамi. 
Прашу адазваць мяне назад: расследаванне 

закон чана. 

12.04.90 .1 ЮСТАС. 
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Цi усмi~нецца Вiкторыя? МIЛАСЭРНАСЦЬ 

«Нашьi» fj · пауфiн.але! Пры
емн.ая н.aiiiн.a fjжo, вiдаць, аб
ляцела ун.iверсiтэт. Але мы 
рызыкн.улi паfjтарыцца, бо 
н.е можам _не парадавацца за 
«сваю» камf!Jtду . Мi;нс i_н.шым, 
разам з н.а!нi святкуюць ,Уда
чу i студэн.ть1 Мiнскага дзяр
жаfjн.ага медыцын.скага iн.
стытута. Гэта н.ашы саюзн.iкi 
fj «кэвээн.аfjскqй» · барацьбе. · 
Мен.авiта аб 'ядн.анымi сiламi 
мы здолелi заваяваць !!-уцёу·-

ку fj паfjфiн.0:д рэспуб1:_iкан.
скага кон.курсу КВЗ . 
Будзем спаазявацца,- 1ито 

наш «tjд.ок» i н.адалей1 за
стан.е~!:f!!:_ н.епарушным. Вось 

толькi цi падн.ясуць н.а-щdй ка
ман.дзе сапер,н.iкi салодкi ку
бак перамогi' на талерцы з 
блакiтн.ым абрамлен.нем? Вi
кторыя багiн.я н.епра_дка-
зальная. 

А. ГУСАК. 
1 Фота afjтapa. 

Добрым быць зусiм няпрост~ 
/ 

\., \ 

Дабрачыннасць не ведае 
межау. Вызначыць яе ступень 
цi колькасць у грашовых 

адзiнках дакладна нельга. 
·Гуll!аннасць i мiласэрнасць, 

не падмацаваныя доугiм руб
лём, усё роуна не трацяць 
каштоунасцi. Спачуваць тра
пiушым у бяду людзям, пад
трымлiваць ix добрым, спа
гадлiвым словам - таксама 
дапамоrа, таксама праяулен
не вялiкадушнасцi. 

Студэнцкi клуб БДУ iмя 
У . 1. Ленiна, арганiзуючы ак-

·цыю мiласэрнасцi, не ставiу 
перад сабой мэты пабiць рэ
корд сабраных грошай у час 
славутага тэлемарафону. 
Грошы у даным выпадку дру
гаснае . . Ды j ,., пералiчылi на 
рахунак No 707801 Беларуска
га рэспублiканскага аддзя
лення iмя У. 1. Ленi на -
«Цзецям Чарнобыля » не !так 
i шмат: 1100 рублёу. Заему
чае не столькi м iзэрная коль
касць (для шматтысячнага 

калектыву унiверсiтэта) гро
шай, колькi самi адносiны да 

гэтай мiласэрнай справы . 
Ледзь нi палову ycix сродкау 
(500 рублёу) перал iчыла гру
па выкладчы кау i супрацоу
н i кау кафедры · ядзернай фi
з1ю, я кой кiруе прафе

сар В. Я. Ям ны . 200 рублёу 
ах вяравалi l!Дзеця м Чарно
быля » члены п·рафкома НДI 
П Ф П iмя А . Н . Сеучан кi. 
Астатнiя грошы перал iчыл i у 
час дабрачынных канцэртау 
дз iцячы ансамбл ь 11а н ца 
« Крь1нiчка», нар одны я ка
лектывы: ар кестр народных 

А f ВАС? А f НАС! 

iн струментау, фаль клорна
этнаграфiчны ансамбль « Не- 1 

ру ш», ансамбл ь танца «Кры

жачок», харавая капэл а, 

хор выкладчыкау i суп рацоу
н iкау . 
Дабрачы ннасць не ведае 

.межау. Аднак крыудна, со
рамна i горка, кал i яна 
абмежаваная . 

У. МАКАРЭВ I Ч, 
дырэктар студэнцкага 

клуба . 

• f 

с:с:Л IM >> У Г ACЦSIX У ТБМ 
Крыху нiякавата адчулi ся

бе с7працоунiкi папулярней
шага у Беларусi штотыднё
вiка «!liтаратура i мастацт

ва», убачыушы напалову пу
стую ;;~алу . 

Але сустрэча, 'тым не менш, 

nрайшла надзвычай цiкава. 1 
«лiмауцам» давялося загас

цяваць да вечара. Зрэшты, 
гасцяваннем гэта можна на

зваць. толькi умоуна, бо нi Вя
чаславу Лапацiну - загадчы-

ку аддзела культуры, нi Галi
не Каржанеускай - загадчы
цы аддзела крытыкi i бiблi
яграфii, нi Людмiле Крушын-

екай; якая узначальвае ад

дзел лiстоу i грамадскай дум
кi, нi, зразумела, Анатолю 

Вярцiнскаму / - галоунаму 

рэдактару штотыднёвiка, 
«расслабiцца» не далi. Асаб-
11iва многа 'лрыйшлося «nа

nрацаваць» Анатолю Вярцiн0_ 
скаму. Вострыя, складаныя, 
часам зусiм нечаканыя пы
таннi сыnалiся на яго, як град. 

Прычым размова хутка вый

шла за межы газетнай тэма

тыкi. 1 гаспадары" i госцi 
горача сnрачалiся, абмяркоу
валi становiшча у нршай куль

туры, лi_таратуры, 1 наогул у 

р';спублiцы i краiне. 
Хто ведае, колькi яшчэ пра

цягвалася 6 «перастрэлка» 
думкамi, калi 6 арганiзатар 
сустрэчы, старшыня ун iвер

сiтэцкай рады ТБМ, ЧJ]еН
карэспандэнт АН БССР Алег 
А11тонавiч Пойка не абвясцi ji 
«nepaмip 'e» . 
Дыялог скончыуся, але 

доуга яшчэ студэнты, выклад
чыкi i с.у.працоунiкi дзял i лiся 

мiж сабой уражанням i, дум

камi . 
А тым , хто абмiнуу гасцёji

ню ТБМ, хочацца· толькi nа

спачуваць. Прауда , кiраунiкi 

J 

унiверс i т эцкага Таварыства 
беларускай мовы ветлiва ад
чы н яць дзверы 433-й ауды

торы i галоун ага корпуса fl 

16- й гадзiн е 25 красав i.ка i 23 
ма я. У гэтыя дн i вас чакаюць 

сустрэчы з nрадст~унiкамi 
БНФ «Адраджэf-\_не» , рэдка
лег 1 я и «Политического собе
седни ка». Не стойце на раз

дарожжы, ;за х одзьце! 

J 



«КРУГЛЫ СТОЛ» «БУ» 

BJIJIIKAЯ ДЭПРЗСIЯ ПАРТЫI 
Яны часта збiраюцца разам. Жывуць у ад

. ным 1305 блоку iмтэрната радыёфiзiкау, wто 
у Шчамыслiцы.· Акрамя Дзiмы Пау~овiча, але 
i ён нярэдка наведвае сва1х сяброу: . 

пачатку дэмакратызацыi, галоснасцi i г. д. 

Хацелася ва усiм гэтым прыняць самы непа
срэдны удэел . 

- Ну i як, атрымалася? Цi састарэу 
лозунг: «Партыi - энерriю i iнiцыятыву 
маJrадых!»? 
Д. ПАS'ЛОВIЧ: Лозунг не састарэу . _ Мы, 

ня акладау партыйным кiраунiкам павiнен 

быу прымаць удзел i я. Колькi з васемнац
цацi з нечым мiльёнау партыйцау уплываюць 
на лёс паоты i ? 

д . ГАЛд S'НЕ S' : Прынцыn д'эмакратычнага 
цэнтралiзму пав1нен быць перагледжаны. Што 
мы не уплываем на раwэннi наwай жа партыi 

станяцеся з партыяй праз тры, пяць 
rадоу? · 
Д. ПАS'ЛОВ I Ч: Цвёрдай упэуненасцi няма, 

таму wто апарат думае больw пра сябе,, 
пра свой лёс i сваё высокае месца. Нават 
апоwнiя праграмныя партыйныя дакументы: 

Колькi ужо было у ix i нтэрна_цк1м ЖЫ!;'ц~ 
круглых i не вельмi сталоу, кольКI было за 1м1 
самых розных размоу. Цяпер тэма размовы 
некалькi н'езвычайная нават для ix, хоць трое , 
- А. Галаунёу, А. Пазняк i Д. Пауловiч - · 
маладыя камунiсты . Назва «круглага стала» : 
дыскусiя аб партыi i аб сваiм месцы у ёй._ 
Камунi зм - гэта маладосць свету I яго 

узводзiць маладым... Маладым сапрауды 
ствараць нашу будучыню. А бу~уч~1ню без 
парть1i уявiць цяжка. Як цяжка уявщ_ь на~у 
партыю без прытоку новых маладых с1л, як1м 

таксама трэба займацца самым надзён~ым 
для наwай краiны - абнауленнем парты~. 

«МЫ ПАКУЛЬ У Ей НАЗ I РАЛЬНIКI» 

Платформа ЦК КПСС да XXVI 11 з'езда пар
тыi i праект Ста,:ута КПСС носяць характар· 
больw дырэктыуны , чым дыскусiйны, зама
цоуваюць у больwасцi выпадкау тое, wто ужо 
адваёвана левымi сiлам i партыi. 

У. КВЯТКЕВIЧ: Мы wмат rаворым аб 
плюралiзме думак, поглядау, па;зiцый . Наwы 
ж рэспублiканскiя газеты i часопiсы друкуюць 
адзiн i той жа пункт гледжання на наwы агуль
ныя беды з нумара у нумар. Гэтым карыста
лiся нефармальныя pyx i. Забаронены плод 

лiчаць студэнты факультэта радыёфiзiкi i электронiкi БДУ iмя У. ·1. 
Ленiна А. Галаунёу, У. Квяткевiч, 1. Крауцоу, А. Пазняк i n. Пауловiч. 

· У Платформе ЦК КПСС да XXVI 11 з'езда 
партыi сказана, wто «сацыялiстычнае развiц
цё немагчыма без iдэала». Развiццё чалав.эка
асобы - мусiць, таксама ... 

Д. ПАS'ЛОВIЧ: Для больwасцi маладых 
людз.эй iдэалы, агульначалавечыя i гiстарыч
ныя, асацыiравалiся заусёды з партыя~. 
Пад яе сцягам дасягалiся усе наwы перамог1. 

.,, Уступленн.э у гэтую выключную групу гра

мадства для мяне аутаматычна звязвалася з 

упэуненасцю у заутраwнiм днi. Я веру у свет
лае будучае. Прауд_а, iдэалы - вельмi няу
стойлiвая рэч у наwым грамадстве. Перwае 
маё партыйнае даручэнне было у apмii, дзе 
я уступiу кандыдатам у чл.эны КПСС. Дару
чылi «дакладваць абстаноуку» - «стучаць» 
сваiх саслужыуцау, кажучы салдацкай мовай. 
Вось так пахiснулася вера у крыwтальную 
чысцiню партыйных iдэалау . 

д. ПдЗНЯК: На маю сённяwнюю думку, 

уступалi у недалёкiм мiнулым у партыю тры 
разрады маладых людз.эй: 

апантаныя прапагандай людзi, · якiя цал
кам i б.эзагаворачна верылi у св.этлыя iдэалы 
без нiводнай хмаркi сумнення на партыйным 
небасхiле; 

кар'ерысты - для ix асноуным было i 
ёсць у· партыi як можна лепw скарыстаць 

сваё службовае становiwча; 
маладыя людзi, якiя ужо i бачылi шмат 

неrатьоунага у партыi, ал.э гэта усё ж не п.эра
wкаджала верыць у канчатковыя станоучыя 
вынiкi яе кiраунiцтва наwым грамадствам. 

Асабiста сяб.э н.э магу адн.эсцi цалкам да 
якой-небудзь адной групы. Мусiць, i адно, i 
другое, i трэцяе. А увогул.э, iдэалы iдэаламi, 
а большасцю маладых людзей, на маю думку, 
кiравала жаданне зрабiць неблагую кар'еру. 
д . 1· длдУНЕS': Спрацавау сiндром стадна

сцi, калi усе вераць, то чаму я павiнен сумня
вацца? Да таго ж, уступау у партыю у час 

мус iць, пастарэлi цi пасталелi. Але «высоувац- . 
ца», wто нiкому не патрэбна, жаданне знiкла. 
За пяць гадоу работы у партыйнай, арганiза
цыi факультэта адзiнай маёй справай, як ка
мунiста, быу збор noдnicay студэнтау групы 
супраць палiтэканома, якi абсалютна не пры-

. слухоувауся да галасоу сваiх навучэнцау. Мы 
проста выказалi сваю нязгоду з усёй той i·дэ
алагiчнай лухтой, якой была напхана боль
wасць падручнiкау па гуман iтарных навуках . 

1 .усё . Партыйная дэейl'lасць на гэтым скон

чылася. Вядома, тут i мая в i на. Але цi была 
нейкая патрэба у маiм голасе i маёй дзей
насцi у факультэцкай партыйнай арганiзацыi? 

А. ГАЛАS'НЕS': Для мяне расчараванне 
наступiл11 пазней. Я працавау членам партый
най кaмicii факультэта па кантролю за дзей
насцю адмiнiс.трацыi, выконвау i iнwыя гра
мадскiя даручэннi. А потым пра мяне «забы
лiся». Ды i не толькi, мусiць, пра мяне. Я ве
даю, wто нават кандыдать1 у члены КПСС не 
маюць на наwым · факультэце пэуных партый
ных даручэнняу. Школа маладога камунiста 
цяпер не працуе . Партыйнае бюро у нейкай 
разгубленасцi, як i уся на.ша партыя: як дзей
нiчаць далей? 

- А як трэба дзейнiчаць далей нашай 
Шiртыi? 

\ . 1( PAS'ЦOS': Я рэа n ьных крокау з боку 
партыi па паляпшэнню сiтуацыi у краiне не 

бачу . 
У. КВЯТКЕВIЧ: Для беспартыйнага партыя 

асацыiруецца з партапаратам, якi ужо дауно 
жыве nр1з1 камун i зме i столькi ж часу абяцае 
яго усяму народу. 

д. ПАЗНЯК: Ва усялякiм выпадку, дзейнi
чаць так, як дэейнiчае наша партыя цяпер, 

злачынна, у першую чаргу, у аднос iнах да 
я.э самой. У раwэннi неабходнасцi павыwэн-

- самае парадаксальнае. Арганiзацыя - гэ
та увогуле аб'яднанне аднадумцау з роунымi 
правамi i роунымi абавяэкамi. 1 мэта павiнна 
быць адной. 1 

А . ПАЗНЯК: Калi народ абураецца за 
дзеяннi, да якiх мела дачыненне пэуная 
група партыйных босау, пры чым тут я? 

У праекце новага Статута КПСС пярвiчцы_ 
гарантуецца самастойнасць. А як гэта будзе 
выглядаць на самой справе? 

- На факультэце радыёфiзiкi i элек
тронiкi у свой час была спраудная сен
сацыя, калi некалькi кандыдатау у члены 
КПСС адмовiлiся пасля сканчэння 
тэрмiну станавiцца членамi партыi. Hi
чora жахлiваrа з iмi не здарылася. Калi 
у вас столькi скепсiсу у адносiнах да 
партыi, можна ... 

А. ПАЗНЯК: Напiсаць заяву аб выхадзе з 
КПСС, а потым ёю бравiраваць: якi я, мауляу, 
прынцыповы? Гэта беспрынцыпна - пакiнуць 

: арганiзацыю, у якую верыу i якая знаходзiц
ца у становiwчы агульнаrа аwальмавання . 
Лягчэй за усё падпалiць свой партбiлет на 
якой-небудзь цэнтральнай nлоwчы i сказаць 
абступiуwым цябе рэпарцёрам : «Там, дзе 
прайwл i бальw·авiкi, - кроу, слёэы , Курапа- · 
ты» . Я такiм i wляхамi не хадз iу, тыя, хто 

,перwымi падымалiся пад кулямi у бой i пер
wымi ж падалi пад iмi,- я думаю, таксама. 

У. КВЯТКЕВIЧ: Вядома, выпадкi бываюць 
рознымi, але у больwасцi выхадау з партыi 
маладых камунiстау гэта самая звычайная 
кан'юнктура . Была адна мода - уступiу, 
стала другая - выйwау . 

Пытанне да маладых камунiстау: 
а у вас ёсць упэуненасць, што вы за-

· салодкi . Ствараецца такое уражан~е, wто нех
та дзейнiчае не на карысць партыi, а на шкоду. 

А. ПАЗНЯК: Мы павiнны ведаць не толькi 
лёс сваiх гроwай, а i лёс сваiх прапаноу. Мы 
не ведаем таксама, wто творьщца у партыi, 
асаблiва у верхнiм яе эwалоне. «Там» заусё
ды, калi. давяраць афiцыйнай iнфармацыi, усё 
у парадку . . 

1. KPAS'ЦOS': Павiнны быць уведзены пра
мыя выбары партыйньiх кiраунiкоу самага вы
сокага рангу. Замест «бюро параiлася - мы 
выраwылi» будзе больw правiльна: «Мы па
раiлiся - мы выраwылi » . 

- Ну i якое ж ваша месца у rэтай 
будучай новай партыi з якасна новымi 
кiраунiкамi i поrлядамi на сваiх падна
чаленых? 
Д. ПАS'ЛОВIЧ: Асабiста я у партыйным 

жьщцi буду пльщь па законах iнерцыi. З фiзi
кi вядома : без iнерцыi няма стабiльнасцi. 
Але стабiльным можа быць як прагрэс, так 
i рэгрэс ... 

А. ПАЗНЯК: Партыя энаходзiцца у вялiкай 
дэпрэсii, але мы пакуль у ёй проста назi
ральнiкi . Прыходзiм на партсходы, выслухоу: 
ваем «кардынальнае пытанне» аб выхадзе ц1 
уступленнi у радь1 КПСС. Можам удзельнi
чаць у дыскусii, а можам i не удзельнiчаць . 
У Статуце КПСС напiсана, wто кожны каму

нiст павiнен быць актыуным будаунiком 
камунiэму. У праекце новага Статута гаворьщ
ца пра тое, wто камунiст абавяэаны ад
стойваць прынцып сацыяльнай справядлiвасцi. 
А wто гэта такое? Я не ведау раней, wто такое 
будаунiк камунiэму, цяпер не ведаю, як ад

стойваць прынцып сацыяльнай справядлiвас
цi. Вазьмi тое, не ведаю wто, прынясi туды, 
не ведаю - куды. 

Я не ведаю пакуль сваё месца у пыртыi. 
« Круглы стол » правёу 

А. КОКТЫШ. 

ЛЕНIНСКАЯ СПАДЧЫНА 

Гэты артыкул мае мэту 
адзначыць толькi некато-

• • • 1 
рыя моманты з лен1нск1х 

поглядау на палiтычную куль

туру. Зварот да ix з выwын i 
сучаснасцi, перабудовы , якая 
адбываецца зараз у наwай 
краiне, дазваляе глыбей i 
пауней зразумець i аца

нiць цяжкасцi i праблемы, а 
таксама сутнасць той палi

тычнай культуры, якая фар

мiруецца сёння, яе харак
тэрныя асаблiвасцi i тэндэн
цыi развiцця. Нельга не пры
знаць актуальнай, напрыклад, 

прынцыповую ленiнскую па
зiцыю у разуменнi мэты 
палiтычнай культуры . «Мэта 
палiтычнай культуры, палi
тычнай адукацыi ·- выхаваць 
сапраудных камунiстау, 

здольных перамагчы хлус

ню, забабоны i дапамагчы 
працоуным масам... весцi 
справу будаунiцтва дзяржа
ВЫ >) , 

Сапрауды, палiтычная куль
тура асобы (i iнwых сацыяль
ных суб'ектау) па вялiкаму 
гiстарычнаму рахунку патрэб
на сёння для таго, каб, na
nepwae, адстаяць сацыялi

стычную арыентацыю рэва

люцъ1йнага абнаулення наша
га грамадства. Па-другое, 
абаранiць марксiзм-ленiнiзм, 
не ператвараючы яго у догму, 

ад абвастрыуwыхся нават 
унутры наwай краiны неа
прауданых, а часам злосных 

нападкау на яго з боку 

экстрэмiсцкi настроеных груп 

i асобных людзей, якiя не 
абцяжарваюць сябе спроба
мi аргументаваць свае выказ
ваннi, не спасылаюцца на 
канкрэтны пераканаучь1 ана

лiз ленiнскай тэарэтычнай 

Жыццёвая • 
с1ла 

спадчыны i дзеянняу У. 1. Ле
нiна як главы дзяржавы у 
перwыя гады Савецкай ула
ды . Па-трэцяе, упэунена весц i 
сёння справу будаунiцтва 
прававой дзяржавы, здоль

най быць iнструментам вы
раwэння наспелых задач пе

рабудовы наwага грамад
ства на новых, дэмакратыч

ных пачатках намаганням i 

усох nрацоуных мае, розных 

слаёу насельнiцтва. Само 
жыццё даказвае справяд

лiвасць ленiнскага вываду 
аб тым, wто «жывая твор
часць мае - вось асноуны 
фактар новай грамадскасцi ... 
Сацыялiзм не ствараецца 
па указаннях зверху. Яго духу 
чужы казённа-бюракратычны 
аутаматыэм; сацыялiзм жы

вы, творчы ёсць- стварэнне 
самiх народных мае». 
Што ·вылучау У. 1. Ленiн 

як галоунае пры аналiзе па

лiтычных дзеянняу розных 

суб'ектау У. якас~i ~ажн~йwых 
элементау ох пал1тычна11 куль

туры? У перадрэ~алюцый
ныя i рэвалюцыйныя гады па
лiтычны рух народных мае, 
класау, партый нязменна 

звязвауся iм з ix свядомасцю, 

яrо 
канкрэтнымi сацыяльнымi 

дзеяннямi, свядомымi адно
сiнамi да палiтыкi, рэвалю

цыйнай барацьбы i г . д. 
«Для свядОl',\ЫХ рабочых,
пiсау ён,- няма больw важ
най задачы , як задача паэнаць 

рух свайго класа, яго сут

насць, яго мэты i задачы, 

яго умовы i практычныя фор
мы. Бо уся сiла рабочага ру
ху у яго свядомасцi i у яго 
масавым характары» . У. 1. Ле
н i н вучыу у любой сацыяль
най сiтуацыi высвятляць умо

вы, аб'ектыуныя прычыны, 
фармiраваннi i практычную 
эначнасць праяулення палi

тычнай актыунасцi м·ас , ix 
рэвалюцыйнай свядомасцi i 
рэвалюцыйнай раwучасцi. 

Своеасаблiвасць гiстарыч
нага ходу рэвалюцыйнай ба
рацьбы працоуных ён звязвау 
э класавай свядомасцю, най

больwай палiтычнай стала
сцю, развiццём грамадзян

скай свядомасцi мае, павы
wэннем ix палiтычнага узроу
ню i арганiзаванасцi, дэмак
ратызму i самадзейнасцi, якiя 
вядуць да росту сацыялiстыч
на й свядомасцi, да цвёрдых 

сацыялiстычных пераканан-

• u 

IДЗИ 
няу. « Без зацiкауленасцi, свя
домасцi, бадзёрасцi, дзейс
насцi, раwучасцi, самастой

насцi мае,- nicay У. 1. Ле
нiн,- абсалютна нiчога нi у 
той, нi у iнwай галiне не можа 
быць зроблена». 
Думаю, wто адзначаныя 

У. 1. Ленiным харвктэрныя 
рысы ·nалiтычнай актыунасцi 

мае не згубiлi сваёй значна
сцi i сёння. Зараз фармiра
ванне палiтычнай культуры 
мае, розных сацыяльных 

груп i кожнай асобы ажыц
цяуляецца пад уздзеяннем 
рэвалюцыйнай перабудовы 
грамадства, якая нясе магут

ны i у той жа час унутрана 
супярэчлiвы палiтычны за
рад. Напружаная барацьба 
за перабудову, wто iдзе у 
эканамiчнай, сацыяльна-nалi

тычнай i духоунай сферах, 

працякае востра, у дыскус·i

ях, супярэчлiвых дзеяннях, 
увасабляе nлюралiзм мерка
ванняу i думак, палiтычных 
падыходау да выраwэння за

дач . У спрэчках i дзеяннях 
час;та не хапае палiтычнай 
культуры, навуковага i цвяро
зага падыходу да аналiзу 

грамадскiх працэсау, а так-

сама палiтычных юрыдыч-

ных ведау. 

У краiне iдзе настойлiвы 
поwук iсцiны, правiльных 
wляхоу у будучае, хоць 
экстрэмiсцкiя памкненнi 

часам прыводзяць да тра

гiчных сiтуацый. У канчатко
вым вынiку праяуляецца за
канамернасць грамадскага 

развiцця, сфармуляваная 
У. 1. Ленiным так: «Па меры 
расwырэння i паглыблення 
гiстарычнай творчасцi лю

дзей павiнен узрастаць i 
памер той масы насельнiцтва, 
якая з ' яуляецца свядомым 
гiстарычным дзеячом». 

Фар№\iраванне палiтычнай 
культуры любога сацыяльна
га аб 'екта залежыць не толькi 
ад iдэалау i вынiкау, да якiх 
iмкнуцца людзi у сферы па
лiтыкi, але i ад сродкау, 
wто выкарыстоуваюцца дл11. 

ix дасягнення. Кожнае знач
нае змяненне палiтычнай 
дзейнасцi (i палiтычных адно
сiн), як пацвярджае i сучас
ная грамадска-палiтычная 
практыка, звязана з абнаулен
нем традыцыйных i поwукам 
новых сродкау i форм яе 
ажыцц·яулення. Так, У. 1. Ле-

нiн звяртау увагу на тое, 
wто «нераэвiтасць i нетры

валасць формы не дае маг

чымасцi зрабiць далейшыя 
сур'ёзныя . крокi у рвзвiццi 
зместу, выклiкае ганебны за
стой·, вядзе да раскрадання 
сiл, да неадпавед11асцi памiж 
словам i справай» . lм неад

наразова падкрэслiвалася 

думка аб тым, wто выкары
стоуваемыя палiтычныя срод
кi пав iнны суадносiцца з рэа
лiзуемымi палiтычнымi мэ
тамi. 

Адным з такiх сродкау 
палiтычнай культуры i адна
часова яе унутраным эле

ментам з 'яуляецца галос
насць, як · канал узаема

дзеяння асобы i палiтычнай 
улады. Развiццё суч11снай па
лiтычнай культуры немагчы
ма без удасканалення срод
кау i форм пал iтычнай ак

тыунасцi сацыяльных суб 'ек
тау, якiя павiнны заключаць 

у сабе не разбуральную, 
а стваральную сiлу для вы-

)"раwэння надзённых палiтыч

ных i iнwых грамадскiх 
задач. 

Нават прыведзеныя вы
wэй нямногiя ленiнскiя · iдэi 
аб характары палiтычн11й 
дзейнасцi i аб палiтычнай 
культуры сведчаць аб ть,м, 
wто ленiнская спадчына за
слугоувае глыбокага выву- · 
чэння i схчаснага асэнсавання , 
wто яна дапамагае нам сён

ня узбагачаць н~wы уяуленнi 
пра нас самiх як удзельнi
ках палiтычных пераутварэн-
няу. 

Т. БАГДАНАВА, 
дацэнт кафедры фiласофii 

1 П к . выкладчыкау 
грамадскiх навук. 
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ПАВЕДАМ~ЯЕМ П'АДРАБЯЗНАСЦI 

И е кожны мае магчымасць ( няхай сабе i фiнансы не 
дазваляюць) атрымаць вышэйшую адукацыю на стацы
янары. Але не трэба расчароувацца: большасць фа
культэтау унiверсiтгта маюць завочныя аддзяленнi. 
1 калi хтосьцi вырашыу стаць ги:торыкам цi сацыёла
гам, бiёлагам~ цi журналiстам,- к~i ласка, дзверы 
завочнага факультэта заусfды адкрыты для ва(!. 
У мiнулым нумары мы расказвалi аб спецыяльна

сцях, якiя можна набыць завочна ( гл. «Беларускi унi
версiтэт» за 5 красавiка). Сёння адказны сакратар пры
ёмнай ками:ii Расци:лау Афанасьевiч ЖМQИДЗЯК 
больш · падрабязна пазнаёмiць тых, хто вырашыць па
даць заяву менавiта на гэты факульrэт, з , умовамi 

'ttрыёму, паведамiць, што неабходна для таго, каб стаць 
абiтурыентам. 1 

Расцiслау Афанась
евiч, напомнiце, калi лас
ка, якiя спецыяльнасцi 
можа набыць той, хто вы
кажа жаданне вучыцца 

·без адрыву ад ~ вытворча- . 
сцi? 

- lx дзев .яць: беларуская 
мова i лiтаратура, руская 
мова i лiтаратура, правазнау
ства, гiсторыя, сацыялогiя, 
журналiсты~а. геаграфiя, ма

тэматыка (педагагiчнае i вы- . 
творчае аддзяленнi), бfяло
гiя. 

- Каб стаць абiту-

lрыентамj аднаrо жадання дастаткова? 
- Зусiм не. Напрыклад, 

на спецыяльнасцi беларуская 
мова i лiтаратура, руская· 

Jмова i лiтаратура, гiсторыя, 
матэматыка (педагаг i чнае 
а-ддзяленне) прымаюцца, як 
правiла, тыя, хто мае схiль
насць цi вопыт работы з 
дзецьмi. Яны абавязкова 
павiнны заручьщца рэi<амен
дацыяй пе.дагагiчных саветау 
школ i iнwых навучальных 

устаноу, органау- народнай 
,\ . -

адукацы1, працоуных калек-

тывау, гаркомау i райкомау 
ВЛКСМ. Маюць wанц вучыц
ца на завочным (пры паспя- .. 
ховай здачы уступных эк

заменау, вядома) i ваенна
служачыя, звольненыя у за-

пас на працягу · трох anowн i x 

гадоу. . 1 

На спецыяльнасць журналi
стыка, бiялогiя, геаграфiя 
прымаюцца працуючыя п.а 

профiлю выбранай спецыяль
насцi. 
-Якiя экзамены чака

юць паступаючых? 

· - Як i . У мiнулым . годзе, 
уступныя экзамены падзяля

юцца на конкурсныя i паза
конкурсныя. Па anowнix вы
выстауляецца «здавальняю
ча» цi «нездавал~,няюча». А 

зараз набярыцеся цярпення i 
· 1 

вазьмще на заметку наступ-

ную iнфармацыю. Паступаю
чыя ва унiверсi тэт здаюць 
экзамены у залежнасцi ад вы

бранай спецыяльнасцi па 
дысцыплiнах: 

- на спецыяльнасць бела
руская мова i лiтаратура -
конкурсныя экзамены па бе
:nарускай мове (вусна), бела
рускай лiтаратуры (вусна), 
беларускай мове i лiтарату
ры (сачыненне), пазаконкурс
ны экзамен - па рускай лi

таратуры (вусна); 
- на спецыяльнасць рус

кая мова i лiтаратура - кон

курсныя экзамены па рускай 

мове (вус.на), рускай лiтарату
р.ы (вусна), рускай мове i лiта
ратуры (сачыненне) , пазакон
курсны экзамен - беларус~ 

кая лiтаратура (вусна); 

ЗАВО'IНАЯ ШКОЛА СТЭНАГРАФII 

Асобны падыход 

Пiшы~е па чарзе лiтары К Б. 

lC:lC:lC: 
к ь к d к d 

Лiтару Б nачынайце штуршком nяра улева i адразу nерахо
дзьце да закругления . Як i знак ТСЯ лiтара Б не цалкам iдзе 
па следу авала. У самым nа.чатку дуга крыху зразаецца. 

, ,Q / 

6 6в 6м от dJI dд остр dш осв бет тd кб 

Звярнiце увагу на аnошнiя злучэннi. Калi" ад nаnярэдня га 
знака самым кароткiм шляхам накiруемся да' пачат'ку лiтары 
Б, што атрымаецца? 

'z l Е l l le 
т 6 ••• тл к d ••• кл 

Злучальная лiнiя утварыла пятлiо, i лiтара Б ператваръшася 
у Л, да таго ж выгнутую. Да лiтары Б, аказваецца, асаблiвы 
падыход nатрэбен: не наnрамiк icцi да яе, а з мевялiкiм 
манеурам. Злучальная ·рыска nавiнна агiнаць гэ:rы знак: 

тd кб вб мб пd cd лd дб подо стб :взd md с:вd 
( 

Загiнаць злучальную лiнiю унiз непажадана. 

/ ·., ,,· ·,ww;e( /;t< ,, 
были dЫJI бить кит беды кеды :вбили обили взбили сбит 

выбыли либо взбить шибко deJIКи dJIИКи мебеJIЬ подбили 

_ Пры галоснай Е злучальная лiнiя выnрамляецца, i агiнанне 
лiтары Б амаль незауважна. 

&? Ui?c::<;J~~c;;,? 
стебеJIЬ лебеди битьоя биенi!е беседки белиться 

Знак БР адрознiваецца ад Б толькi nамерам: 

6 6р dрт бр:в dрк dpo ' dртся лбр кdр :вdр мор дбр 

i7 а/\ # #й ·И v~ с t?; v-:2 
dpиJIИ ПИJIИ dpИJI пил брел· пел dр.ить брешь брысь бриться 

Калi . выбар зроб е 
- на спецыяльнасць .пра

вазнауства: па грамадазнау

ству (вусна), гiсторыi СССР 
(вусна) , беларускай {рускай) 
мове i лiтаратуры ' (сачынен
не), пазаконкурсны экзамен 
- па замежнай мов·е (вусна); 

- на спецыяльнасць гiсто-

рыя: па гiсторы i СССР (вус
на), беларускай (рускай) мо

. ве i лiтаратуры (сачыненне), 
замежнай мове (вусна); 

- на спецыяльнасць сацыя

логiя: па грамадазнауству 
(вусна), беларускай (рускай) 
мове i лiтаратуры сачынен

не), матэматьщы (пiсьмова); 

- на спецыяльнасць жур

налiстыка: па беларускай мо
' ве i лiтарiJтуры (сачыненне), 
рускай мове i лi таратуры · 
(вусна), гiсторыi СССР (вус
на), пазаконкурсны экзамен 

- па беларускай мове i лi
:таратуры (вусна). Перад ус
тупнымi экзаме·намi абiтуры
енты праходзяць творчы кон

курс; 

- на спецыяльнасць бiя

логiя: па бiялогii (вусна) , xiмii 

(пiсьмова), пазаконкурсны эк

замен - па беларускай (рус
кай) ,мове i лiтаратурь1 (с~чы
ненне); 

- на спецыяльнасць ге

аграф i я : па геаграфii (вусна), 
матэматьщы (п iсьмова), паза
конкурсны экзамен - па бе
ларускай (рускай ) мове i лiта
ратуры (сачыненне); 

- на спецыяльнасць матэ

матыка (вы{ворчае аддзя
ленне): па матэматьщы (вус
на), матэматьщы (пiсьмова), 
пазаконкурсныя экзамены! -
па фiзiцы (пiсьмова), белару
скай (рускай) мове i лiтара
туры (сачыненне); 
- · на спецыяльнасць матэ

матыка (педагагiчнае аддзя
ленне): па матэматьщы (вус
на), матэматьщы (пiсьмова), 

пазаконк.урсныя экзамены -
па фiзiцы (~iсьмова) , па бела-

рускай мове лiтаратуры 
(вусна) . 

Нашы абiтурыенты ~ 
- не толькi жыхары рэс
публiкi, i мноriя з ix не 
вывучалi беларускай мовы 
i лiтаратуры,· а толькi 
знаёмiлiся з творамi бела
рускiх аутарау у перакла
дзе на рускую мову. Як iм 
быць? 

Так i варыянт праду
гледжаны. Па рашэнню пры- ' 
ёмнай кaмicii паступаючыя на 

спецыяльнасць руская .м.ова 

i л iтаратура замест экзамена 

па беларускай лiтаратуры 
(вусна) могуць здаваць экза
мен па замежнай мове (вус

на); абiтурыенты-журналiсты 
замест конкурснага сачынен

ня па беларускай мове i лi
таратуры могуць здаваць эк

замен па рускай мове i лiта
ратуры, таксама сачыненне; 

могуць замян iць вусны iспыт 

па беларускай мове i лi та
ратуры на рускую мову i лi
таратуру (сачыненне) тыя, хто 
выкажа жаданне стаць сту

дэнтам-матэматыкам (педа
гагiчнае аддзяленн е) . 

- Цi моrуць разлiчваць· 
на якiя-небудзь прывiлеi 
тыя абiтурыенты, што' 
скончылi школу з залатым 
цi сярэбра11ым медалём? 

- Прывiлеi ёсць. Напомню, 
што у роунай ступенi ix ма
юць ;j выпускн1к1 сярэднiх 

спецыяльных цi сярэднiх пра

фесiйна-тэхнiчных вучылiw
чау з дыпломам з адзнакай. 

Усе яны здаюць адзiн экза
мен (для кожнай спецыяль- . 
насцi ён указаны перwым), 
калi яны маюць права перша-

. чарговага зал iчэння (тыя, хто 

працуе па профiлю абранай 
спецыяльнасцi не менw года, 
звольненыя у запас ваен

наслужачыя на _працягу трох 

гадоу з моманту звальнення 

ЗАМЕЖНАЯ ГОСЦЯ 

. \ . . . . 
1 выпускн1к~ сярэдн1 х , пра-

фес iйна-тэхн iчных вучылiш

чау пры паступленнi на род

насныя спецыяльнасцi). Атры
маушы адзнаку «пяць», яны 

вызваляюцца ад здачы астат

нiх экзамена у i залiчваюцца 
у ВНУ, а калi «чатыры» цi 

«тры » - з~аюц~:, астатнiя эк

замены. 

- А цi ёсць у каrQ-не

будзь шанц «праскочыць» 

· без экзаменау? 

- Т ыя, хто прступае на 
спецыяльнасць беларуская 
мова i лiтаратура, руская мо

еа лiтаратура, гiсторы я, 

б iял огiя , геаграфiя, матэма
тыка i мае адпаведную ся

рэднюю спецыяльную адука-. 

цыю, а таксама працуе па 

атрыманай спецыяльнасцi не 

менш года, тыя, хто мае ся

рэднюю адукацыю пра

цуе не менw двух rадоу на 

пасадах настаунiкау , выклад

чыкау, выхавацеляу, метады

стау, пiянерважатых, педаго

гау-арганiзатарау выхаваучай 

работы з дзе цьм i i падлетка
мi, пры умове паспяховага су

бяседванн я у прыёмнай кa

мicii залiчваюцца без экза
менау. Адзiная умова - доб
рыя i выдатныя адзнакi у да
кументах аб сярэдняй адука
цыi. Тыя ж, хто па вынiках 
гутаркi не рэкамендаваны да 

залiчэння, здаюць уступныя 

экзамены i удзельнiчаюць у 
конкурсе. 

Залiчэнне у ВНУ праводзiц- . 
ца па суме бaJJay, набраных 
на конкурсных экзаменах. 

Першачарговым правам на 

залiчэнне карыстаюцца пра
цуючыя па профiлю абранай 
спецыящ,насцi не менw года, 

ваеннаслужачыя, звольненыя 

у запас на працягу трох апош

нiх гадоу, выпускн i кi с ярэд

нiх спецыяльных i прафесiй- . 

на-тэхнiчных навучальных ус

таноу, якiя пас1тупаюць на то-

есныя спецыяльнасцi . 

- Расцiслау Афанасье-
вiч, якiя дакументы павiнны 
nрадастщ1iць у прыёмную 
камiсiю тыя, хто пажадае 
паспрабаваць свае сiлы? 

- Заяву аб прыёме на iмя 
рэктара -з указаннем спецы

яльнасцi, дакумент аб сярэд
няй адукацыi (ары г iнал) . Аба
вязкова рэкамендацыя педа

rагiчных саветау школ i i ншых 

навучальных устаноу , органау 

народнай адукацыi, працоу

ных калектывау, гаркомау i 
райкомау ВЛКСМ пры паступ

леннi на спецыяльнасцi, па 

якiх вядзецца падрыхтоука 

педагогау. Медыцынская да

ведка па форме № 086-у. 
Выпiска э працоунай кнiжкi 

павiнна бьщь падпiсана на
чальнiкам аддзела кадрау i 
заверана п ячаткай. Не за 
будзьцеся пра шэсць фота
картак памерам ЗХ4 см. Усё 
гэта вы можаце даслаць на 

адрас прыёмнай кaмicii па 

поwце, а ~ ось паwпарт i 'да
кумент аб адн ос iнах да воiн
ска й павiннасцi прад ' яуляюц

ца асабiста. 
Пiшыце нам на адрас: ' 

220080, г. Мiнск, Ленiнскi 
праспект, 4. Белдзяржунiвер
сiтэт um У. /. Ленiна, пры
ёмная камiсiя (указаць спе
цыяльнасqь). 

Нагёlдаю, што заявы пры
маюцца з 3 па 31 мая. Уступ
ныя экзамены - з 1 па 20 
чэрвеня. На ix вы павiнны 
з 'яв iцца па выклiку прыёмнай 
кaмic ii . 

Дзякую за такую 
падрабязную iнфар ма 
цыю. Дарэчы, калi хтось
цi нечаrа не зразумеу, не 
саромейцеся пiсаць /"чле
ны nрыёмнай кaмicii зау
сёды дадуць кампетэнтны, 

вычарпальны адказ. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

Дзе студэнrы 

жЬ1вуць пеnш? 
' 
" 

Яна прыехала да нас, 
ва унiверсiтэт, са Швей.
царыi, каб заключьщь 
дагавор па абмену сту
дэнцкiмi групамi памiж 
нашьшi краiнамi. Эвелiн 

,Штайнгер каардына
тар мiжнароднага сту
дэнцкага цэнтра. 
На першай «вочнай 

стаfjцы» са студэнтамi 
БДУ ёй давялося ад
казаць на шмат лiкiя пы

таннi. У тым лiку i , на 
такiя «правакацыйныя», 
як гэта: 

- Дзе студэнты жы
вуць лепш, у СССР цi 
Швейцарыi? 
Эвелiн не спяшалася 

даць адназначны адказ. 

/ ца , да замежных rрама
дзян, якiя прыязджаюць 
у Швейцарыю на nастаян

нае месца жыхарства? 
Нар1,tальна .. Але iм 

складана знайсцi добрую 
работу. Як правiла, яны 
вымушаны працаваць на 

цяжкiх нiзкааплачвае
мых месцах i атрымлi
ваюць зарплату на 25 пра
цэнтаfj нiжэйшую, чым 
швейцарцы. Значная част
ка такiх людзей не мае 
права мяняць месца рабо
ты i жыхарства. 

- Якая маладзёжная 
арrанiзацыя карь1стаецца 
у ваш ай . краiне найболь
шай папулярнасцю? 

---------------------------.. Расказала аб 'дзвюх га
~ Арганiзацыя экола

гау ,i Нацыянальны саюз 
студэнтаfj Швейцарыi . 
Асноуная дзейнасць гэ
тага саюза звязана з за

беспячэннем правоу сту
дэнтаfj, барацьбой за 
паляпшэнне ix сацыяль

на-эканамiчнага стано

вiшча. . Саюз арганiзуе 
работу студэнцкiх камiсiй, 
прав.одзiць семiнары i кан
сультацыi сваiх npaдcтafj
нiкofj па канкрэтных пы
таннях забеспячэння npa

JJOY студэнтау, рэгулярна 
друкуе свае справазда
чы i прагра1,~ы дзейнасцi. 
- - Што б ты хацела 

Скарачэннi: 

с i 
быть d(уд)ет б(уд)ем Белоруссия Белоруссии d(o)p(ьda ) · 

Словы, якiя заусёды сустракаюцца разам: 

борьба Борьба партии Классовая do~ьda Экономическея борьба 

в истории КJIЗссовой борьбы ЭкономичесRЗЯ борьба партии 

Практыкаванне: , 
Бес бис бык беседы быстрый быстро ·быстрым бело было 

бито билет билеты бесы белить белили лебеди Брем Брест. 
. Вы были в школе. Плыли лебеди. В клетке были белки. Был 
месяц декабрь. Мы сидели в беседке. В классе есть мебель. 
Вместе с кем вы были в классе? Мы все былн в своем классе. 
Мы белили свой класс. В школе был план. Быть может вы былн 
в Бресте? Мы едем в Брест. Пес брел в лес. Вы брилн быстро. 
Дело было в декабре месяце. В истории Белоруссии. В декаб-· 
ре месяце мы будем в Белоруссии. Будет ли в классе план? 
Стебель был высокий. Экономическая борьба партии. Клас
совая борьба в стране. 

Урок вёу 
Уладзiслау ГЕРАСIМАУ. 

лоуных праблемах швей-
царскiх студэнтау - жыk
лёвай i грашовай. Але ка
лi студэнт атрымлiвае па
кой у iнтэрнаце, то жыве 
fj iм абавязкова адзiн. / 
хоць кожны месяц прыно

сiць. iм значныя выдат,сi 
на харчаванне, пра

езд у транспарце, на пад
ручнiкi, тым не менш 
уее студэнты маюць маг
чымасць ездзiць па роз
ных краiнах Заходняй Efj
ponы, i каштуе гэта не 
вельмi дорага. 

- Цi ёсць у Швейца
рыi бяздомныя? 

- Есць. Гэта катэго
рыя людзей iснуе, мабьщь, 
ва fjcix краiнах свету . У 
нас яны часцей за fjcё 
жывуць у парках i скве
рах, а калi холадна - на 
вакзалах. 

- А як у вас адносяц-

пажадаць савецкiм сту
дэнтам? 

Перш за fjcё - трыва
лых ведау. Хочацца, каб 
кантакты памiж нашымi 
краiнамi развiвалiся i да
лей . 

А. ГУСАК. 
Фота afjтapa. 

3 стар. 12 красавiка «БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭТ» 



<ai?>IIJl~ИЛhШ~ РА 
СПАРТЫfНЫЯ ЗОРКI 

сnо,т РАЗЛIКI ВАЛЕРЫЯ 

РЭКОРДЬI ... 
· ЛАБАНОУСКАГА 

РЭКОРДЬI~ .. 
J 

* БЕСПЕРАПЫННА на працягу 75 гадзiн 20 мiнут давау 
сеансы агульнага масажу жыхар горада Бад-Фёслау ( Нiжняя 
Аустрыя) Хельмут Шустэр. Ен абслужыу такiм чынам 145 
пацыентау. 

* 15 МАЯ 1982 ГОДА адзiн з жыхароу вострава Пент
кост· (архiпелаг Новыя Гебрыды) здзейснiу прыжок у мора з 
вышынi 26,.76 метра. Цела мужнага нырца развiло хут
касць 15,24 м/сек. 

* «УЛАДАЛЬНIКАМ» самых вял~кtх бiцэпсау лiчыцца . 
lсаак Нессзр, вядомы яшчэ па прозвiшчу Доктар Размер. 

КОРАТКА 

3 .КНIП ПНЕСА 

А~'ём мускулатуры яго рукi - 66,35 см, аб'ём талii - 110,06 
см, аб'ём грудзей - 172,87 см. Важыць гзты гiгант 164,2 кг. 

* РЭКОРД на спрь1нтарскай дыстанцыi 100 м усталявау, 
стартуючы на аднакалёсным веласiпедзе з месца, 24 сака
вiка 1980 года у Токiо Флойд Грзндал з горада Пантыяка 
(штат Мiчыган, ЗША). Ен паказау рззультат 14,89 сек. 

* ГУЛЬНЯ у ша~кi больш старажытная, чш~ у шахматы. 
У шашкi гулялi яшчз у II стагоддзi да нашай эры у Егiпце. 
Першая кнiга пра гэту гульню убачыла све1· у 1547 годзе. 
Яе аутар - Антонiа Таркемада з lcnaнii. 

* НЕЗВЫЧАйНАЕ- «танцавальнае» - падарожжа ажыц
цявiу англiчанiн Уiл Кэл~п з Лондана у НорвЬt. Танцуючы 
на усiм шляху, ён лёгка пераадолеу адлегласць na.,,iiж 
гарадамi, патрацiушы на гэта дзевяць сутак. 

МЫ - ACIЛKI! 

. Крое 
Падведзены вынiкi Спарта

кiяды ВНУ рэспублiкi па кро
су . Спрытнейшымi аказалi
ся бегуны lнстытута культу
ры. Крыху уступаюць iм 
спартсмены БДУ iмя У. 1. Ле
нiна. На трэцiм месцы -
каманда Брэсцкага педага
гi чнага iнсты:rута. 

<<ШКОДНЬI>> ЧЭМПl·ЯНА Т 
) 

Фехтаванне 
Было б дзiуным, калi б 

«прафесiйныя» спартсмены 
уступiлi лiдэрства. Яны ака

залj,ся вернымi традьщыям i 
на гэты раз. Перамога - за 
iмi . Другое i трэцяе пры

завыя 1,месцы на Спартакiя
дзе ВНУ рэспублiкi занялi 
адпаведна фехтавальшчыкi 
БПI i БДУ. 

НАДЗЕЯ? 

вопыт 

ПРЫХОДЗIЦЬ 

З ГУЛЬНЯМI 
Спачатку яны крыху раз

губiлiся. Не чакалi, што ка
манды-прызёры будуць прад

стаулены irpaкaмi каманды 
майстроу . Вядомая спра
ва: супраць · « Камунальнiка» 
«аматарскай» зборнай rу
ляць не так лёгка. Але хутка 
спартсменкi сабралiся, узя

лi сябе у рукi i пачалi гуль
ню . Выдатна паказалi сябе 
валейбалiсткi Каця Мiнько 
(бiяфак), Алена Хаменка 
( фiлфак), Валерыя , Ляп-
ковiч (хiмфак) i iншыя. Дзя
куючы зладжаным дзеянням 

спартсменак камандзе уда
лося заняць пятае месца. 

Наогул, у фiнальных гульнях 

для !J.lacцi мацнейuiых вузау
скiх каманд Беларусi вы
ступалi, акрамя зборнай БДУ, 
валейбалiсткi I Ф К, педага
гiчнага iнстытrта, Гродзен
скага дзяржаунага унiвер
сiтэта, БДI Н Г, Гродзенска
га медыцынскага iнстытута. 

Спаборнiцтвы закончаны. 
Яны далi валейбалiст'кам 
упэуненасць у тым, што з ча
сам змогуць дабiвацца леп
шых вынiкау, бо вопыт пры
ходзiць з гульнямi. 

М. КУЧЫНСЮ, 
старшы выкладчык 

- кафедры фiзiчнага 
выхавання i спорту. 

Доугi час культурызм 't;taciy ярлык 
«не нашага» вiду спорту, шкоднага 
для сацыяльнага i фiзiчнага здароуя 
грамадства. Але часы змянiлiся, i зараз 
тысячы паклоннiкау культурызму маюць 
магчымасць у абсталяваных залах раз
вiваць сваё цела. 
Днямi прайшоу адкрыты чэмпiянат 

\ . 
Мiнска па кµльтурызму, якi сабрау 
шмат знакам~тых спартсменау Бела
русi. r ледачы сталi сведкамi яскравага 
вiдовiшча. Сяр,од пераможцау · - Д. 
Любянкоу, А. Сапожнiкау, С. Гауры.ле
вiч, А. Грышанау. 

Фота С. ГРЫЦА. 

Валерый Лабаноускi па·
ранейшаму вядзе барацьбу 

на два франты: узначальвае 

футбольную зборную СССР 
i кiеускага «Дынама». Зра
зумела, першая палова года 

у Лабаноускага будзе занята 
у асноуным справамi збор
най, якую ён - небывалы 
для савецкага футболу апош

няга часу выпадак - трэнi

руе чацвёрты год запар. 

За тры тыднi да пачатку па
пярэдняга чэмпiянату свету 

у Мексiцы у 1986 годзе 
Лабаноускi замянiу Э. Мала
феева. Яго каманда паказала 
нядрэнную гульню, але не 

дасягнула высокага вынiку. 

Праз два гады яна стала 
сярэбранай на чэмпiянаце Еу
ропы у Заходняй Германii. 
Зар~з 51-гадовы Лабаноускi 
разлiчвае на дастаткова вы

сокае месца у lтaлii-90. «На 
чэмпiянаце свету,.:_ гаво

рыць трэнер,- не будзе вi
давочных фаварытау. Думаю, 

восем зборных сур ' ёзна мо
гуць прэтэндаваць на пера

могу - lталiя, - Бразiлiя, Га

ландыя, ФРГ, Англiя, Арген
цiна, Бельгiя i СССР, Акрам я 
таго, надзвычай небяспечная 
рацыянальная, без · непатрэб-

. ных задум, гульня чэхасла

вацкай каманды. - наогул, 

мяркую, не · будзе у lтaлii 
i вiдавочных статыстау. Лю
бая каманда, якая лiчыцца 
аутсайдэрам, зд·ольна пад

несцi няхай наiзат лакальны, 
але сюрпрыз». 

- Цi спакойна вы спалi 
пасля жараб 'ёукi у Рыме? 

- 8ядома, аtрымаць у са
пернiкi Аргенцiну, Румынiю i 
Камерун не па~арунак, але 
магу паутарыць, што статы

стау сярод 24 удзельнiкау 
чэмпiянату не будзе. Там у усё 

роуна, з кiм гуляць . Супраць 
кожнага давядзецца выклад

вацца цалкам. 1 у той жа час 
згодзен са спецыялiстамi, 

якiя лiчаць групу «В» самай 
роунай на чэмпiянаце. 

- Што вы ведаеце аб са
пернiках па папярэдняй гру
пе? 

- «Разведка» у сучасным 
футбqле мае немалаважнае 
значэнне. Усе нацыянальныя 

зборныя гэтым займаюцца. 
Мы - не выключэнне. У нас 
ёсць падрабязнае вiдэадасье 
на сапернiкау, якое пастаянна 

папауняецца. Работа разам 
з камандай . па вывучэнню 

тых, супраць каго давядзец

ца гуляць, - адзiн з элемен
тау нашай падрыхтоукi. Зада-

. ча пры, гэтым - наколькi 

магч~ма застра~ав.аць · сябе 
ад нечаканасцеи , паспра

баваць падрыхтаваць свае 
нечаканасцi. 

- Якiя тэндэнцыi, на ваш 
погляд, будуць пераважаµь 
на iтальянскiм чэмпiянаце 
свету? 

- Мяркую, што «залатая 
жыла» татальнага футбола, 

паказанага у канцэнтрыра
ваным выглядзе зборнымi 
rаландыi i ФРГ на чэмпiя
наце свету 1974 года, па-ра
.нейшаму· распрацоуваецца 

ва ycix напрамках. Мексiкан
скi фiнал 1986 года паказау, 
што пошук аnТЫМ!!ЛЬНЫХ так

тыка-стратэгiчных рашэнняу у 
рамках татальнага вядзення 

гульнi мае яшчэ даст.атко
вую прастору. 

Усё больш умоуным ста~ 
новiцца зыходнае становi

шча футбалiстау на полi. 
З,даецца, канчаткова знята 
пытанне аб колькасцi так 
называемых чыстых форвар

дау. За поспех атакi i аоа
роны у роунай ступенi адказ
ваюць усе палявыя iгракi. 

У lтaлii, на мой погляд, 
мы станем сведкамi выключ-
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на высокiх хуткасных каманд- , 
ных дзеянняу, высокай iнтэн-

сiунасцi матчау, выдатнай 
функцыянальнай гатоунасцi 

iгракоу i нiзкай рэзультатыу
насцi, бо адна з тэндэнцый 
развiцця сучаснага футбола 
- павышэнне узроуню на

дзейнасцi. 
- Значыць; у lтaлii пера

можа той, хто будзе перау
зыходзiць астатнiх у х-уткас
цi, iнтэнсiунасцi i фiзiчнай 
гатоунасцi? 
Не стау бы ужываць слова , 

«пераузыходзiць», таму што 

аб перавазе (што азначае 
быць на галаву вышэй за iн
шых) у , кампанii прыклад

на роуных па сiлах каманд 

i размовы бьщь не можа. У 
такiх выпадках пачынае дзей

нiчаць яшчэ адзiн немала

важны фактар _ сучаснага фут

бола - ступень псiхалагiчнай 
устойлiвасцi . &ывае, зга•дзiце

ся, што моцная каманда 

прайграе больш слабай. Гэ
та - толькi ад недаацэнкi 
сапернiка. Пераацэнка i 
недаацэнка уласных сiл i сiл 
сапернiка - аднолькава не

бяспечныя рэчы. Неабходны 
разумны баланс. Вось ён 
i дасягаецца дзякуючы псi

халагiчнай устойлiвас-цi . 
- Як будуецца падрых

тоука зборнай да чэмпiяна
ту свету? 

- Мы упершыню сутык
нулiся з нязвыклай для на

шага футбола з ' явай: мно
гiя кандыдаты у зборную 
гуляюць за мяжой - Да
саеу у lcnaнii, Хадзiятулiн 

у Францыi, Заварау i Алей
нiкау у lтaлii, Гарлуковiч, 

Барадзюк i Беланау у ФРГ. 
lм не удалося прыняць удзел 

у трэнiровачных зборах ка
манды, якiя з 31 студзеня да 
18 лютага праходзiлi у lтa

лii, а з 19 да 24 лютага -
у ЗША. У lтaлii мы шмат i 
плённа працавалi, гулялi з 

мясцовымi клубным i каман
дамi ycix дывiзiёнау. _ У ЗША 
прынялi удзел у мiжнарод

ным турнiры, гулялi са збор
нымi Калумбii i Коста-Рыкi. 
Потым правялi таварысцкi 

матч са зборнай ЗША. Не 
буду спыняцца на спартыу
ных вынiках матчау, якiя цал

кам былi падпарадкаваны 
трэнiровачнай праграме. За

уважу толькi, што работай ка
манды на гэтым этапе пад

рыхтоукi задаволены. 
25 красавiка сыграем у 

Дублiне з lрландыяй, з ся

рэдзiны мая пачнём непа
срэдную падрыхтоуку да 

чэмпiянату (на 29 мая за
пла1-1аваны матч у Тэль-Авiве 
з lзраiлем). 

- Есць футбалiсты, якiм 
гарантавана месца у збор
най? 

- Безумоуна, касцяк 
каманды ёсць. На яго мы 
перш за усё i разлiчваем. 

Але усё будзе залежаць ад 
таго, як той цi iншы iгрок 

будзе адносiцца да трэнi
ровачнай работы, якая у яго 
тэхнiка гульнi i у якiм стане 
ён будзе · перад апошнiм 
трэнiровачным зборам у маi. 
Зараз у нашым cnice 3_5 фут
бапiстау. Мяркую, што ужо 
у сярэдзiне мая зробiм вы
бар 22 удзельнiкау чэмпiя
нату. 

- Цi ;1астанецеся вы у 
зборнай пасля гульняу у lтa
лii? 

- На гэта пытанне адказ- . 
ваю адназначна: незалежна 

ад таго, як для нашай ка

манды складзецца чэмпiянат, 

я пасля ' тур н'tр!3 складваю 
з сябе абавязкi трэнера 
зборнай. 

А . ГАРБУНОУ. 

В. а. рэдактара 
-З. А. АЛЯШ КЕВIЧ. 
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