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-&удтрэст з БДУ 
Цi 

КОЖНАЕ ' лета палову · ка- маладзёжнае будаунiчае · 
' рэлii мь·i аддаём пад студэнц- .., аб.' яднанне «Альфа». , Пры 
к(я будоулi . 3 · 70 СА, якi.я; п1:ршы.м знаёмстве усе\ ад
прыязджаюць да нас штоа .i:faз_y роб~щ~вывад - , i ' ту_т 
год, палова - з Беларусi, ~ка-апёрать1у':.дле ... Што такое 

' а падзялiце гэту лiчбу яшчэ· шт~б -· - СТУ,~нцкiх атрадау? , . б - · · 1 на два - атрымаеце коль- Гэта нешта накшталт бюро 
1 удз~. 1 

.. , / · касць унiверсiтэцкiх атрадау. па працауладкаванню. Ен за-' 
- Калi меркаваць па аб 'ёму прашае студэнтау, накiроувае 

-._J '·, / ''выконваемых работ (што- , · ix у арганiзацыi, атрымлiвае 
~.1, - -~~· •.-. • '. г'Од за працоу-ны семёстр . за гэта у залежнасцi ад да- , 

.r,;r., .. ·- .:.· -_. lел __ арус1 ён дасягае амаль 2 млн. руб- ' гавору пэуную суму грошай 
_ _ ' лёу), то гэта сапраудны буд- - i усё. Ен не можа уздзей- . 

трэtт, ·- . · -: · нiчаць на заробак байцоу, 
С-ёлета \ пры Карэлiцкiм дапамагчы у забеспячэннi 

Зусiм iншая справа 
«Альфа». Гэта гасразлiковае 
аб 'ядн~нне само выступае 

' У · ролi падрадчыка, распа-
1 раджаецца рабочай сiлай, 
, карацей, цалкам адказвае за 

студэнтау. Прауда, селета 
мы змаглi узяць пад сваю 

' апеку усяго адзiн атрад з 
БДУ - «Сябры» (юрфак) . 

· Выдатна папрау,авалi хлопцы 
- i добрыя грошы атрымалi. 
Наурад цi яшчэ у якога унi
версiтэцкага атрада так na

• cnslxoвa iwлi фiнансавыя 
спр~вы . Дарэчы, гэтаму спры-~---~ . l>Y л_ь_ба·?,.. . /блс1:с_ны~1 штабе _С~ с~орс1:на 0)'дматэрыяламi. 

БАБУЛЬКА у чарзе ля -;С: i -----ДЗЕЛАВ~J КЛУБ . _ 1 

JtE~}It::i{;[:~E ~~~~ ~~~~~!~~ .. ~.~~al =··"·«.,.·.,. 
сяч гектарау. А, магчыма, i ваша «тварэнне» недаацанiлi. Не цурайцес~ апошняй · маr-
мела рацыю: на 28 верасня ч~масцi ухапiцца за саломiнку - прымще запрашэнн.е · 
клубнi былi выкапаны .з /.лi - ! Ata удзел у конкурсе на лепшую сумесную работу па фt- 1· 
зэрнай (на гэты час) плошчы зiцы i матэматыцы. 
- 53,8 працэнта. А з 4 каст- . КАМПЕТЭНТНАЕ журы будзе ацэньваць ! сумесныя рас-
рычнiка сiноптыкi абяцаюць \ працоукi вучоных iнстытутау фiзiчнага i ' матэматычнага 
замаразкi. Распараджэннем профiлю АН БССР, фiзiчнага i. матэматычн~га факуль-
Савета Мiнiстрау БССР выра- тэтау, iнстытутау ПФП i ЯП БДУ 1мя У. 1. Лен1на . . 
шана на тыдзень падоужыць Да удзелу у конкур~;е дапускаюцца с.умесна _ над\:'У- · 1 

-тэрмiн знаходжання · у полi каваньtя работьJ супрацоунiкау А!-! .БССР .8 БДУ У гал1не 
«студэнцкiх дэсантау». Па фундаментальных i прыкладных ~1з1чных I матэматычных 
заяуцы Дзяржсельгаспрадук- даследаванняу . - Раб·от1,1- п~а111нны ксуправад~аць» 
та рэспублiкi з 1 кастрычнiка анатаць\i, сумесныя манаграфii, артыкулы, аутарск1я пас-. 
у ·бой выпрауляюцца свежыя . ведчаннi · н-а в1;,.1~а.х~iцтвы, лiцэнзii, патэнты, ,дакумен-
сiлы. Ва унiверсiт.эце гэта ть·1 - <!букqраненнi вынiкау. Памятайце, што пры• падачы 
трэцякурснiкi , Месца дысла- работ аутарёкi>-калектыу не павiнен перавышаць пяць ча- 1 
кацыi р~нейwа_е - · Магiлёу- лавек. 
екая -; Мiнская вобла_сцi. ' Для заахвочвання пераможцау конкурсу Прэзiдыум 
Што ж; браткi-;.студэнты, АН БССР i рэктарат БДУ зацвердзiлi наступныя прэмii: 

грымнем? Каб дажьщь да тых - адну першую памерам 1200 рублёу; 
часоу, калi, нарэшце, боты - дзве другiя - па 800 рублёу; 
будзе шыць шавец! ·,=-,. зве "тр-эц-iя - па 600 рублёу. · _ 
(Традыцыйная рубрыка Конк ~ная ка~iя чака~ вашы ~аб(?ТЫ не пазнеи 1 лiпеня · 1 

« flакуты па бульбе» зме- 1991 ·· го "а.lза даведкам1 звяртаицеся да А. 1. Серафiмо-
шчана на 3-яй старонцы). вiча, · вучо ага сакратара конкурснай кaмicii. 

ПА САКРЭТУ ... 

под·ых РОЗУМ·У I ГУМАНIЗМ 
Такая колькасць цiкавых, ужывау ледзь не кожны да- вукi i штучны iнтэлект, лаriч -

· ·вядомых i н.ават славутых ву- кладчык i проста выступаю- ная семантыка i лаriчны ана-
чоных адначасова - zэта не чы у ходзе работы 13 сек- лiз - натуральных моу, са-
можа прайсцi для БДУ неэаfj- цый i 5 « круглых сталоу » цыяльныя i этычнь1я прабле-
важаным. Здаецца, у самiм па разнастайных праб~емах · мы навукi , метадалогiя i фi-
унiверсiтэцкiм паветры па- навукi у ix неадрыунай сувя- ласофiя навук .. . 
вiнен застацца нейкi неацэн- зi з хваробамсi i дасягнення~ У рабоце канферэнцыi пры-
ны дух, што fjзвышае i надае мi грамадства. Удзель·нiкi нялi удзел кал я 1000 вучоных 
высакароi}н.асцi. канферэнцыi выказалi i пачу- 3 розных рэспублiк i рэгiё-
·24-26 верасня у галоуным 'лi незлiчона неардынарных нау нашай краiны, а таксама 
кd)}l!yce БДУ . iiр;iхо~зГла думак, абмянялiся нечака- каля 30 - з Францыi, ЗША, 
х Усесаюзная канферэнцыя нымi меркаван1;1ямi . Прагуча- Велiкабрытанii, ФРГ, Фiн-
пад назвай «Логiка. Метада- лi даклады па тэмах: асновы ляндыi, Швецыi , Балгарыi, 
логiя. Фiласофiя навукi». матэматыкi, некласiчныя ло- Чэхаславакii, Польшы, Га-

Навуковая падзея такога гiкi, - логiка-камп ' ютэрныя на- ландыi, Бельrii .. . 

узроуню упершыню адбыла- АНОНС! Чытайце у наступным нумары iнтэрв'ю з ... rin-
cя у Бел арусi. Яе дэвiзаr~ натызёрам! З Францыi! Прафесар-псiхатэрапеут Шарток, 
можна лiчьщь адно прыго- добра вядомы у Еуропе, . быу удзельнiкам канферэнцыi i 
жае слова - гуманiзм. Я го згадзiуся сустрэцца з карэспандэнтам « Б У». 

На мосце спадзяванняj 
У АДНОй з аудыторый БДУ карэспан

дэнт сустрэуся з чатырма амерыкан~кiмi 
I 

i . 
адным заходнегерманскiм студэнтам1, як1я 

у рамках мiжнароднага узаемаабмену правя
дуць каля года у нашай ВНУ. Нейкi час 
студэнты-стажоры будуць удасканальваць 
сваё веданне рускаi1 мовы, а пот~;,1м далу

чацца да савецкiх слухачоу. гiст'арычнага i 
юрыдычнага факультэтау. 
МАРЫЮ ЯНКОУСКУ са штата Нью-Йорк ва

бiць гiсторыя i культура Беларусi. Яе бацькi, 
дарэчы, родам адсюль. . . 
ТРЭЙСI ЛI з Пауднёвай Карал~ны ц1ка-

вяць знешнеэканамiчныя адносiны.: . 
ЖАЗЕФIНА САВАРЫНА з Айовы i ДЖЕФ-

РЫ XAKIHC з Цехаса мараць спецыялiза-

вацца у мiжнарqдным праве. , 
ЮРГЕН КОНР АД з Франкфурта-на-Майне 

мяркуе дэтальна выву11~щь праблему улас-
насцi у СССР . , 
Яны лiчаць, што нiякiх· выключных быта

вых умоу для ix не створана. Жывуць у звы
чайным студэнцкiм iнтэрнаце, спрабу,юць хар
чавацца з дапамогай грамхарчу. Першыя ура
жаннi ад беларускай сталiцы добрыя. «Мiнск 
- гэта добразычлi_выя, з усмешкамi людзi: 
Ен вельмi падобны на Маскву... 1 там, !• 
тут iдзе дождж ... » 

А. ТАЧЬЩКАЯ, 
кар . газе,:ы «7 дней ». 

--- ..... -
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ГАЗЕТА УЗНАГАРОДЖАНА ГАНАРО.~, 
ВАй ГРАМАТАЙ ВЯРХОУНАГА САВЕТА , 
БССР . . ·.: ·.:. (f; ·i·~ ... - ,_' :_:. ~€: .. :!;.:.t~..t!. 

яла 

дання. 

адмена 

' 9 

налогаабкла-

'! будучым годзе аб ' яд
н/нне плануе _зо!(лючьщь да
,«оуленасцi .з ,. двума-трыма 
атрадамi. Калi вы прымаеце 
наша галоунае патрабаванне 

выдатна працаваць ,-

завiтайце да нас у Карэлiю . 

У. ДЗЕРБЯНЕУ, 
начальнiк Маладзёжнага 
будаунiча га аб ' Я"днання 
«Альфа » пры Карэлiцкiм 

абласным штабе студэнцк iх 
· атрадау . 

-: 
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ЧАЦВЕР ' 
4 КАСТРЫЧНIКА 

.№ ~( 1654) 

ЯК ВЫЖЫЦI)? 

У ТЭЛЕФОННЫМ даведнi
ку БДУ вы знойдзеце та
варыства «Веды». Але, аказ

ваецца, «служба» гэта зу
сiм i не унiверсiтэцкая - ад
казны сакратар Людмiла Пау

лаун,;~ Кляус атрымлiвае зар
плату у гр·амадскiм таварыст
ве «Веды» , у. нас жа толькi 

стаiць на партыйным улiку 
(гэта значыць, дастаткова ёй 
выйсцi з партыi, i абарвец
ца тая адзiная нiтачка, якая 
звязвае таварь1ства з унiвер

сiтэтам). Грошы, выручаныя 
за лекцыi, , таксама iдуць «го
раду» . 1 унiверсiтэт пералiч
вае туды сродкi за лекцыi, 

сустрэчы усе аргёiнiза

ваныя таварыствам мера

прыемствы . Да таго ж, каля 

600 нашых выкладчыкау -
актыуныя, лектары «Ведау». 
Цi не недарэчна: «робiм гро
шы» невядома каму. Цi не 

лепш было б унiверсiтэту 
узяць гэту 'арганiзацыю пад 
сваё крыло (а не толькi ажыц
цяуляць iдэйнае кiраунiцт
ва)? 

Вось тады i не дзялiлi б 

сферы уздзеяння. А пакуль 
унiверс i тэту «карысць» ад
на - вдлiчваць грошы са 
сваёй кiшэнi. 1 немалыя. На
прыклад, цыкл публiчных 
лекцый , дыялогау, дыску

-с1и «Драма чалавека у 

люст:эрку псiха,;~налiзу» каш-

тавау 1250 рублёу. 
~Гэта не вял i кая цана за 
такi унiкальны цыкл,- га

ворыць Л. П . Кляус.- У г·о
радзе, уявiце, прайшоу пры 

поуным аншлагу . Упэунена, 

ён будзе карысным студэн
там, выкладчыкам i супрацоу
нiкам унiверсiтэта не толькi 

у iнтэлектуальным плане , а 
магчыма выратуе некага як 

чалавека, як асобу. 
Што яшчэ, акрамя лекцый, 

прапануе таварыства «Веды» ? 

У мiнулым годзе арганiза
вала курсы па вывучэнню бе
ларускай мовы, сёлета пла

нуюць стварыць англiйскiя . 

Але зноу з-за той жа падпа
раДкавальнасцi розным ве

дамствам баяцца недабору 
слухачоу - ва унiверсiтэце 
ужо дзейнiчае кааператыу

ны вучэбна-метадычны цэнтр 
«Палiглот», дзе таkсама вы
кладаюць замежную мову . 

Каму ж выгада ад такога 

рознагалосся? Магчыма, са
прауды мае раць1ю падумаць 

аб рэарганiзацыi , i унiвер
сiтэцкае прауленне таварыст
ва « Веды» зрабiць сапрау
ды унiверсiтэцкiм? Стратным 
яно наурад цi будзе. 

3. M IX H EB IЧ . 
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••••••••••••••• ПАЛIТЬIЧНЬI РЬIНГ •••••••••••••••••• 
«Никто не даст нам из

бавленья - ни бог, ни 
царь и ни герой!» - спя

ваецца у « 1 нтэрнацыяна
ле». Песня некалькi са
старэла, але словы гэтыя 

добрыя. ·Мы часта забы
ваем ix, калi нам становiц
ца дрэнна i карцiць сар
ваць злосць на якiм-не

будзь nартрэце. Сiння уii 
часцей iм становiцца парт
рэт Гарбачова. На Pyci зау
сiды галоуны вiнаваты. А 
цi так? Дык за што ж па
даюць громы на галаву 

Mixaiлa Сяргеевiча? 

з'явiлася раптам. Для 
ix гэта апынулася сва
бодай пагарджаць чала
векам толькi за тое, што у 
яго 5-ты пункт анкеты не 
такi, як у ix. Але i сярод 
гэтых знайшлiся такiя, 

хто не дау волю рукам 
(яны заусiды жыл1 па
блi зу да ззяючага горада i 
чулi яго hяшчотныя гукi), 

' i тыя, хто уз~у У, рукi 
абрэзы "(ад ix горад на
огул быу схаваны за гор~ 
нымi хрыбтамi). Хiба ж 
Гарбачоу вiнаваты у тым, 
што у Закауказзi на-

Ля партрзта 

арбачова 
Адвакатам абвiнавач~ 

ваемага можа быць толькi 
гiсторыя, але прамова аба
ронцы (як, уласна, i абвi
навауцы) пiшацца , сiння. 
Паспрабуем зазiрнуць у 
яе. 

Хiба Гарбачоу вiнаваты 
у тым, што у 1917 годзе 
мы звярнулi з пратаптанай 
дарогi у нетры казармен
нага сацыялiзму i ствары
лi эканомiку не па нату
ральных законах, а па iн

струкL' утапiстау Х I х · 

стагоддзя? Цяпер Гарба
чоу спрабуе вярнуць нас 
ва улонне сусветнай цывi
лiзацыi, вi1-1а яго, ба
дай што, толькi у тым, што 
не вельм. i рашуча iн сячэ 
праход у лiянах тых джун
гляу, якiя былi створаны 
iдэалагiчнымi Зqклiнан-

- нямi. Але свет урбанi-
. зацыi yci блiжэй, i рука 
першапраходцы yci цвяр
дзейшая, роз ум yci 
больш ясны, i толькi пау
людзi, што здзiчэлi i пры
выклi да гэтых джунгл.11у, 
хапаюць смельчака за 

фалды i прадказваюць 
яму хуткую гiбель ад вi
руса цыв1тзацыi. Некага 

гэты вiрус сщ1рауды ! П!Ч)а
зiу, але гэта асоб ы са ·· 

слабай iмуннай сiстэмай, 
яны б не выжылi нават г~ 
джунглях, ды яшчэ, вера

годна, заразiлi б i астат
нiх. 

Наблiжэнне да «цудоу-· 
нага горада на ззяючых 

вяршынях» асляпiла ка

госьцi свабодай, якая 

У МIНСКАй моладзi 
да нядауняга часу не iсна
вала традыцыi памiнаць 
св.аiх кумiрау - зорак эст
рады i спорту. Смерць Вiк
тара Цоя nаклала гэтаму 
пачатак. Прыдзiц«r i nачы
тайце надniсы на бетон
най загародцы ля Палаца 
Белсауnрофу. Тая мо
ладзь, якую МЬ\ абвiнавач-

цыянальныя праблемы 
вырашаюцца не так , як у 

Прыбалтыцы , хiба 'ён · 
уплывау на фармiраван
не культур розных чле

нау «дружнай сям'i са
вецкiх народау»? Што · ж 
было рабiць? Даць свабо
ду адным i пазбавiць яе 
iншых? Але ж у тым i 
справа, што Гарбачоу пас
прабавау пакончыць з 
прынцыпам «раздзяляй i 
пануй!», i ДJJЯ тых, каму 
пуга была саладзейшая 
за перн.iк, гэта аказалася 
згубным. 

Наркатычныя пары сва
боды ап ' ян_iлi i -тых, каму 
наогул пляваць на усе пун

кты анкеты, але не пля

ваць на свой страунi~ 
Страунiк не толькi нату~ , 

ваем у грамадскай naciy
нacцi, цудоуна разбiраец
ца у тым, хто i чаму 
яе вучьщь. В. Цой - сярод 
саnраудных i шчырых пра
ваднiкоу у д;:~рослае жыц
цё. Надпiсы мела·м i фар
бамi балючыя, як незаrой
ная рана ... 

Фота С. ГРЬЩА. 

ральны, як орган стр1в
вавання, але i у шырок,iм 

сэнсе - ненасьпнаr:а rэ

рава. Не стрымлiваемых 

больш жахам перад ула
дай, а тым больш перад 
маральным прысудам, i 
заглушыушых у сабе уся
лякiя усхлiпы унутранага 

голасу савецкiх грама

дзян. Але хiба Гарбачоу 
вiнаваты . у т·ым, што ix, 
ды й ix бацькоу у свой 
час пазбавiлi веры, а зна
чыць - знiшчылi тар~азы, 
што стрымлiваюць у чала
веку жывiлiну, хоць i 
падсунулi новую казку пра 
завоблачнае шчасце. Але 
у гэтай казцы не было 
ада, а замест дзесяцi за

паведзей зляпаны цэлы 
кодэкс, якi абавязвау 
цябе бьщь будаунiком ка
мунiзму, хоць ты заусiды 
усялякiя будоулi абыхо
дзiу бокам - там жа, 
здараецца, цаглiны на га
лаву падаюць . 

Калос разва

лiуся не ад ударау су
светнага iмперыялiзму, 
якога iн, вышчарыушыся 
жалезнымi кратамi з 

ядзернымi зубамi, увесь 
_час спрабавау самаупэуне
на дражнiць, палохаючы 
уласнае насельнiцтва яго 
жахлiвымi лiкамi у фа
шысцкiх касках. Калос 
развqлiуся, але iмперыя
лiзм не спяшаецца накi
нуцца сваiмi жахлiвымi 
клыкамi на безабароннае 
нутро яго, а наадварот -
хавае ког_цi i з раз'ю

шанага тыгра ператвара

ецца у тоустага i лагод
нага ката, якi гатовы лiз

нуць вас у шчаку. Ката 

перасталi дражнiць уда
рамi току у выглядзе 
успыхваючых то там, то 
тут дыктатарскiх рэжы

мау, якiя аб'явiлi сваiй 
iдэалогiяй камунiзм, толь
кi б заваяваць прыхiл~
насць таго самага калосу . 
1 цяпер кату не трэба 
ператварацца у тыгра. 

Але болей за yci гэты 
кот жадае лiзнуць Гарба

чова. За тое, што iн 
вызвалiу з накрытай ку
мачом клеткi-казармы цу

доуную усходнюю -кошач
ку i дазволiу iм пасябра
ваць. Дай бог, каб нiколi 
больш не успомнiлi яны, 
што мелi калiсьцi тыгро
выя шкуры i жалезныя 

клеткi, а стварылi зда
ровую i моцную сям'ю 

i зажылi у вялiкiм свет
лым доме. 1 не забылi 
павесiць там партрэт ·гар
бачова! · 

I 

Д. КАВАЛЬКО~. 
студэнт · МДIМА. 

Як ·i усе, бадай, арганiзацыi, мы пача
лl з групкi незар,аволеных станам сучаснай 
палiтыкi, эканомiкi i, канешне , культуры 

nюдзей. ' Перакананы, што без культуры 
няма нi палiтыi<i, нi эканомiкi, а без гiстарыч
най свядомасцi няма культуры. Менавiта 
адраджэнне нацыянальнай самасвядомасцi 
нашага народа на аснове гiстарычнай адука

цыi i маральнага станаулення нашай iнды
вiдуальнасцi i вызначь1ла асноуную мэту на
шай сумеснай дзейнасцi. 
Створаная вузкiм колам сяброу-аднадум

цау арганiзацыя мела iстотныя недахопы: 

па-першае, яна была (ды i яшчэ працягвае 
быць) нiкому не в.ядомай, па-другое, не ва
лодала правамi юрыдычнай асобы. Дзякуй 
хлопцам з ЦК ЛКСМБ - падказалi i дапамаг
лi зарэгiстравацца пры ix. Такiм чынам у ве
раснi !"ЬI адкрылi рахунак у банку. 

кi . Толькi вялiкiя грошы дапамогуць у пабудо
ве моцнай iнфармацыйнай базы - газет, ча
сопiсау, радыёканалу, музея, вiдэа- i кiнапра
дукцыi, у будаунiцтве сваiх, выключна бела
рускiх мястэчак,- а гэта, на нашу думку, 

асноуныя сродкi фармiравання беларускага 
вобразу жьщця . Мы хочам паказаць вонка
вую прыгажосць гэтага жьщця, беларускую 
прыгажосць . Таму мяркуем узнауляць тра

дыцыйныя беларускiя архiтэктурныя стылi -
неаготыку, барока,- крыху карыстаемся 
лацiнкай , · гэта ж наша роднае утварэнне, 

нават ва унiфор ,у.е галауны убор -,- магерка, 
сялянская шляпа, толькi без вуглоу. 

«Капiтал» пачынауся з будатрадау. Паутара 
месяца мы адпрацавалi на археалагiчных рас

копках у Заслауi, сфармiравалi атрад ·па 

уборцы ураджаю у Краснадарскi край ... 
Вы абралi структуру i прынцыпы, 

Чырвоны Жон 
або Тэма для роздуму 

ДАВЕДКА. Чырвоны Жонд - rра
мадскае гiстарычна-патрыятычнае аб'яд
нанне, якое бярэ свае каранi ад Руху 
Кастуся Калiноускага, што меу такую ж 
назву. Сёння гэта самастойнае, незалеж
нае аб'ядна_нне, галоунай мэтай якога 
з'яуляецца узвышэнне нацыянальнай 
самасвядомасцi беларускага народа, бе
ларускай нацыi. Узвышэнне яе гонару 
за сваю гiсторыю, культуру, мастацтва, 
побыт ... (са Статуту). Аб'яднанне мае 
свае клейноды, унiформу i сцяг - бела
чырвона-бела-чырвоную харугву улан-

- Здаецца, прасцей было б увайсцi ва 
,ужо iснуючыя арганiзацыi з -падобнымi 
задачамi - «Талаку» цi ТБМ,- •tым 
ствараць яшчэ адну ... 

- 1 «Талака», i ТБМ, i БНФ не задаваrrь-:. 

нялi нас. Не з-за сваiх мэт - мэта ва ycix 
добрая i прыгожая - з-за структуры. У . нас 
яна бо!~~ьш жорсткая, «ордэнская», распра
цаваная па прыкладу Статута 1588 г. 8ялiкага 

княства Лiтоускага. Кожны драб падпiсвае ус
тупны лiст, дзе абяцае прытрымлiвацца · Ста
тута у сваiм жыццi. А паколькi разам з ад

раджэннем нацыянальнай свядомасцi мы 

iмкнёмся узвышаць i маральную свядомасць 
чалавека - у першую чаргу сваю - Чыр

воны Жонд патрабуе ад драбау iмкнення да 
пашырэння асабiстага ужытку беларускай мо
вы, духоунага i навуковага развiцця. 
Ордэнская структура абумоулена i ты м, 

што беларуская нацыя сёння пад пагрозай рас
тваf,эння, сярод суседнiх народау. Там у мы 
iмкнёмся аб' яднаць ycix тых, хто хоча захаваць 
i развiць сваё нацыянальнае аблiчча. Мы не 
вельмi строгiя да некаторых iдэалагiчных ра

зыходжанняу драбау, але патрабавалЬ-1-iЫЯ 
да ix духоунасцi i маральнасцi. Маральнасць 
у нашым разуменнi - гармонiя душы, цела, 

грамадства i Сусвету. lнакш, калi у чалаве
ка развiты пачуццi такта, густу, меры, калi у 

яго здаровае цела - а яно непасрэдна 

уплывае на развiццё iнтэлекту i розуму ~ 
калi чалавек бачьщь у iншым такую ж непау=
торну1<> асобу, як ён сам, ведае, дзеля чаго 
жыве ён i усё чалавецтва - ён развiты 
гарманiчна, у яго прыгожая мараль . 

Строгря адмiнiстратыуная структура дапа
магае весцi гаспадарчую дзейнасць - мы _ 

зацвердзiJ1i ужо сваю першую гандлёва-вы

т ворчую фiрму «Пардус». 

- Мяркуючы па Вашым Кодэксе го
нару, грошы патрэбны не дзеля заробку? 

- Мы зараз канцэнтруем усю моц на ства

рэннi фiнансава-гаспадарчай асновы аб' яднан
ня, свядома адмауляемся ад вялiкай палiты-

скаr~. палка, што змагауся за адраджэн
не Вялiкага княства Лiтоускага. · 
Чырвоны Жонд не партыя, i яго драбы 

(члены) не лiчаць сваёй асноунай мэтай 
уладу. Хутчэй ён - Ордэн, якi жыве 
унутраным,- самастойным жыццём, не 
навязвае грамадству свае погляды, а пра

пануе ix як тэму для роздуму. · 
Пр~ прынцыпы i правiлы гэтага жыцця, . 

пра сэнс iснавання аб'яднання мы na
npaciлi расказаць Канцлера Жонда сту
д,.энта гiстарычнага факультэта унiвер

·~iJ'эта Алеся . UJ.A В ЕЛ Я: 

правераныя"вопытам продкау. Цi ·такiя 
ж ,надзейныя iдэалагiчныя пастулатьt? 

- Нам блiзкiя iдэi фiлосафау-гуманiстау 
XVI стагоддзJ - Волана, Льва Сапегi, Сы
мона Буднагаl Як nicay Волан , . абстрактнае 1 

права на жь~ццё i матэрыяльны дастатак 
даецца усiм, але з-за розных прыродных за

даткау i акалiчнасцей жыцця людзi не · мо

гуць яго рэалiзаваць у аднолькавай 
ступенi. Няроунасць прыродных задаткау 

абумоулiвае сацыяльную няроунасць, якая уз 
мацняецца грэхападзеннем . Маральнае грэха

падзенне выклiкае саслоуна-класавыя канф
лiкты, войны, свавольствы, што ставяць пад 

пагрозу асабiстую бяспеку i у__ласнасць чала
века, яго волю : .. Асноуны прынцып нармаль
нага функцыянiравання грамадства, ягонай 
цэласнасцi i адзi.нства - класавае супрацоу
нiцтва. 

- 3 якiмi iншымi арганiзацыямi Вы 
паспелi усталяваць кантакты? 

- -Цесн"ыя сувязi завязалiся са Спiлкай не
залежнай украiнскай моладзi. Кракаускiм 

Ягелонскiм унiверсiтэтам, Беластоцкай Аса

цыяцыяй Студэнцтва... Нашыя дэлегацыi 
пабывалi на свяце Грунвальда у Польшчы, кан

феrэнцыi незалежных арганiзацый Пры
балт.ыкi , БeJJapyci, Украiны, _Pacii i Закауказ
зя, у Вiльнi. 

- У . пастанове бюро ЦК ЛКСМБ, 
якая тычыцца Вашага _аб'яднання, -гаво
рыцца пра прамое падпарадкаванне яго 
ЦК камсамола. У чым гэта падпарадка
ванне выражаецца? 

- . Паку ль адносiны залежныя толькi на па
перь~а'справе.мы роуныя. Калi, як мяркуюць, 
хутка утворьщца форум беларускай моладзi, 
замацуем гэтыя адносiны афiцыйна - ста

нем суб 'ектам федэрацыi. 

~ Дзякуй за размову. 

lнтэрв'ю вяла 
1. ДЗЯРГАЧ, карэспандэнт «Чырвонай 

змены ». ' 
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Н~_ВЕ.РАГОДНА! . 

ВОСЕМ ВЯСЁ Ыf СЯБРОУ • «Неверагоднае i · натхняю- ; СВ81'М' 
чае;,- так ахарактары3аваt , .l~.I. , 

1 -

надрукаванае нядауна у \ · 
3ША новае медыцынскае · ( -..е:татут-а"'• з.~ЛАТЫ час залатой"во-
даследаванне вядучы выпус- • . _ JYI ен , . Нас было васьмера. 
ку навiн тэлекампанii ,Сi~эс. -
«Урачы пакуль на1;,ч~.~~а.ё~ ·ua" ч- ужо'о iнулагоднiх добраах-
::~~==:;-ян~а:~~df~'~"~,л:~ !П~ - -- _ _. ___ .V ~~;н~~з::~:рл:~::~:· т~":л 
да крынщы М11.,!!_адоощ,._ пра- - - · В 1 - «спелiся» на агульнай 
цуючы над метадам лячэння, ~поле r \ хвалi гумару. Шкрабаючы 
якi, здаецца, робiць чалавека: · -4 ·-.-----=---- ! -~ - !лыжкамi па мiсках, упрау-
м~~~;:;;ваннi шт•4:: г~ гэты раз" аф~цы;·н . ляючыся з лiхама~кавай 
гармона росту былi пр~~;~- \'(~ старонках раеннаи га ". хут.касцю з бульбаи, мы 

Уь1 «Сцяг працы») СКАР~ . с-м-я-я.-лi-ся! 1 рызыкава:Пi 
ны спецыял~стамi меды lilll~ ~IСЯ ГАСПАДАРНIКI. i4'ё - ~ , .'праславiцца я.к дзiвакi, та-

с1лах , аказваецца, студэнцю -

э 
" 1 · б , му што увесь час па-нар-

' 8 8 -- 71 дэсант выратаваць ад г1 ел1 1 1 , - ' б 

·niкci,:!':1 __ ._. __ Н;раджай . · · , ~альна~у_; с_мяяцца з ся е 
~ 11 , / . \ У сауг~се «Дрычынскi» аг~- 1 _ .' с_ яброу - ненарм_ал~на .. . _ _ ·J . , род за и мае 300 гектарау, / 'j',., Я . пакрысе занатоува-'· 1 бульбяны палетак - 160; ла ц1кавыя выпадкi. 1 вось ~,, ап· адо_ с_ ц·,·,-ш~ У_ сярэдзiн: верасня агарод-11 · ... праз год зноу разгорнуты 

• 1 н1на была убрана на плоФ.чь1 .нататн·iк. 
/ каля 100 гектарау, бульба 1_:;у ___ _ 

\ ., ; • -
1
- на 40. 

· щга каледжа штата Вiскан- 1 Гаспадарцы прыйшлiся не\ 
~iн l.y rорадзе Мiлуокi . дщ~~ , \дёl. соадабы 42 студэнты унi-
наiщацi мужчынам ад 61 да версi~эта. «Расп_еразаны~': , 
73 гадоу, якiя прымалi удзел у гадам~ дэмакраты1 памочн1ю [ 
доследах, пауrода уводзiлi 1уголас заявiлi аб дадатковых l 
пэуныя дозы гармона, якi грашовых стратах ·з боку° 
вырабляуся метадам геннай 1кiраунiцтва: па 3 рублi 20 '\ 
iнжынерыi. Адзiн з медыкау капеек за кожнага ст,удэнта 

, сiщ_~ау, што у вынiку вык~ьi"'/· ij дзень . Што нi кажьщt, а ка-
_с::rаlJНя .!P.~p_ary __ ap_!att.g_; jn i датычьщь уласнай iшэнi, 1 

чаЛ)iвека н, ы «амалоджваf,\ц-' •гаспадарнiкi кемлiв~ народ; 1 

цаi на 10-15 гадоу. Тл'у-' /па,11лiчылi: 
1
4000 , py6-n.i~i на 

шчавая ткан ка у арганiз- 1paxyнo.к..J!l:iY _m1ioi;:_ Ki!M~~ 
мах пацыентау скарацiлася 'роукJ_ __ кipa,i.':!f.кj~n п)Jа\ 
на 15 працэнтау, аб'ём мiЛв-, 7 рублёу за ' .qзе~>~~вi-~ 
цау1 nавялiчыуся на 9 hpa-1 1 лiся ад nacлyii7 н':lшых· ~ -
ц.~нтау, узрасла шчыльнасц~. , дэнтау i калгасы i мя ~ , 
с_ку~ы i ~о~.каш<i ;,.,, ~ : ~а, i~я 16 парJыза,1;1/~~а~1> ! 

Няrледзячы на абнадзей- ' 1 саугас «Шацк~ .. H~i~ 
,!13~ыя рэзультаты, да'с:nед:. ' , ку працоунай сiлы :з-н~iiwлiся ', . 
чыкi,~розненне ад журна- i больш танныя работнiк'i·,-· за, 

навучэнца тэхнiкума цi "nW лi~;:_т« ,: ·' ракуль устрымлiва-
~qtща it_ц,ащ_ым~тычных заяу, калгi!СЫ i саугасы па дагавору; 
CD!tfЫ.J!a~чЬ!f~ ;, н_а непраду- 1 аплочваюць ад рубля да пау..: 
rле:ц,_жаныя адмоуныя пабоч- ' тара. Грош!>J ж на гэтыя мэты 
НЫЯ 'у·З'ДЗ~ЯН~i выкарыстання / 1 аграп~м~не~1дзяляе, з гра-1 
прэпарату I немагчымасць l.!~i~дскай. .1Ц1сЩ:-·~э§о...плацiць" 
прадказаць, якiмi будуць яrо ' . ' «20Скарм~i.11'с(~ь» _па 3 руб- 1 
доуrатэрмiновыя вынiкi. Ак- Л1 капеек кожнаму сту- J 

'. дэнту "-э"канамiчна моцным . 
рамп таrо, курс .лячэння 

ацэньваецца у 15 тысяч дола
рау у год. 
lнфармаqь,я быqqам не па 

адрtн:у? Не жывiqе аднь,м 
днём,-паважань,я. Пакуль 
«бясплатная» медь,qь,на п_рь, 

н~канверсаваным рублi а1ва, 
. жьщqа на такое, вь,. паспееце 

:«,щ,драсqi». - 1 

. ,t~Ы _-,f_' 

·-tУ-РЫСТБI~· . •. - - ....::.- ' 

~-1 ц·э1ст~1~/. 

гаспадаркам няма нiякай вы-

' гады {тым больш, што за nay- i 
месяца былi усяго 2- 3 па
годлiвыя днi). А нерэнта,бе.rlь- i 
ныя гаспадаркi i самi ад , 

., фiнансавага голаду паку-
, туюць. 1 тых, i другiх непе- · 
\ раадольна 'Цягне у старую 
сiстэму каардынат, дзе кло-

1 паты аб студэнцкай «буль- : 
1 
бе» -,- чыста сiмвалiчная кам

: панiя - навоwта ацэньваць 
дармавое? ' 
Студэнты ж, як i належыць, 

, настройвалiся на дзелавое 

\ 
супрацоунiцтва. Не згодны? 
Бывайце ... 

1 3. МАРАВА. 
- - - - - --~- ~ ---· 

t1 ТЭ,1].ЕФОН ВЯДУЧАГА 
РУ!>РЫКI - 20-68-27. 

i! ~ --·-

эх, 

Вырашылi ахвЯR 
абедам дзеля удар_ 
нiкау. Спрэчка. J 
менцiруючы .,,. 

ся 

д~-;;;1даус; не~надта\ 
,-добрым .для правядзення t a-\ 
кога ·мерапрыемства: амаль \ 

iне.,-пераставау лiць дождщ1 , 
неба не праяснялася ад хмар, 1 

час ад часу дзьмуу халодны 

вецер. Але гэта не вельмi 
саосавала настрой турыстау. 

- ён застауся вясёлым i ап
тымiстычным. 

ссМАГУ>> 1 
Некалькi хвiлiн на злект

рычцы, потым крыху пешшу 

- i мы у невялiкiм ляс
ку непадалёку ад радзiмы 

выдатнага беларускага пес
няра Янкi Купалы - на стан
цыi Вязы нка. Тут праходзiу 
першы турыстычны злёт на

вучэнцау школы-лiцэя . nры 
БДУ iмя У. 1. ' Jfeнiнa. 3 намi 
- нашы выкладчыкi. 

Праграма злёту складзена 
так, што лiцэiстам патрэбна 
было не толькi паказаць 
свае спартыуныя здольнасцi, 
акцёрскi талент i востры ро

зум , але i прыгатаваць смач
ны абед. Усё гэта удалося на 
славу. Падзяка - самыя уме

лыя i арганiзаваныя каманды 
атрымалi прызы. 
Заключным а,<ордам свя

та, як звычаНна, стала пес

ня ля вогнiшча. Аутарская i 
народная, жартоуная i само
тная, лiрычная - яна гучным 

рэхам разносiлася далёка

да11ёка па ~аколiцы. Мы спя

вал i яе у адзiночку i хорам, 
чуючы голас суседа;- i адчу
валi, што зараз ён - сябра. 

М. АТПРЭИ, 
вучан iца 10 беларуска

моунаrа кл.аса школы-лiцэя 
пры !iдУ. 

-

У БЯЛЫНI ЧАХ,_ мы мерка- . 
валi · пагутарьщь наконт рабо
ты студэнтау з раённым на
чальствам. Толькi дарэмныя 
спадзяваннi. 

3 паугадзi~;ы патауклiся у 

прыёмным пакоi старшынi 
Бялынiцкага РАПА, паблукалi 
па калiдорах, заглядваючы то 

у адзiн, то у другi кабiнет. 
Прауда, даведалiся, шт о усю 
iнфармацыю «па студэнтах» 
можна атрымаць у iнспек

тара аддзела кадрау. Паспя

шалiся туды - i зноу, ад 
варот паварот . Потым. нехта 
з аграпромауцау успомн1у, 

· што iдзе сесiя райсавета, i 
хутчэй за усё начальства там. 

Разумеючы, што чакаць 

больш няма чаго, паспяшалi
ся у гаспадарку - саугас 

«Бялынiчы,1.:_ _У прауленнi яко- ' 
га таксама ·' «усе пайшлi на 

фронт». Дэе гэты,,фронт», 
на якiм абавязкова павiнны 
былi «змагацца» i студэнты, 
нiхто дакладна не ведау . 
Нарэшце, пасля доугiх блу
канняу . выпадкова трапiушы' 
на вочы вадзiцель падказау 
нам, дарогу . 

... Сартыравальны пункт 
вёскi Слабада аказауся не 
надта гасцiнным. Тут нам na

J зшчасцiла пазнаёмiцца толькi 
4111 невялiкай часткай тых 

3 стар. «БЕЛАРУСЮ УНIВЕРСПЭТ» . 

студэнтау БДУ, якiя жыву_ць 
i працуюць у гэтым населе
ным пункце. Ды . i друга

курсн iкам фiзiчнага фа- . 
культэта Андрэю Сiкорска
му, Вадзiму Таруцiну, Васiлю 
Амелькiну, Паулу Лашчан
ку i Юрыю lльiчу, шчыра 
кажучы, было не да нас: ix 
чакала тэхнii<а, i трактарыст 
раз-пораз падганяу хлопцау. 

Ужо у дарозе я вельмi 
пашкадавала, што накiроу

ваючыся у раён, дзе у нека
торых гаспадарках плацяць 

надбауку «за радыяц111ю», мы 
не здага_1:1алiся - узяць дазi
метр. Што адкажам студэн/ 
там, кал i спытаюць пра ра
дыяцыйны фон? Але ... асця
рога была дарэмнай . Хлопцы 
самi паведамiлi, што узро
вен~; радыяцыi, як ix запэу

нiлi, тут не перавышае нор
мы. Такi паварот мяне прыем
на уразiу: студэнты не · кiну
лiся у панiку . Яны глядзяць 

· на рэчы цвяроза: разуме

юць, што надвор'е сёлета 

не цешьщь нас, i адзiнае, штd 
можа уратаваць rараджан (i 
ix у тым лiку) ад «гароднiн
нага» дэфiцыту,- добрасум
ленная дапамога вёсцы. 

3 першага дня усе наст
роiлiся на прадуктыуную 
npal:\Y· Але у час нашага пры-

езду фiзфакауцы з горыччу 
канстатавалi: 

...:.. Такое уражанне, быц
цам нас тут не вельмi чака

лi. Перwыя днi наогул ра
бiлi, што папала: насiлi уг
наенне, апiлкi. Толькi днi праз 
чатырь_1 запусцiлi тэхнiку. 

Добра, што мы прыехалi сю
ды 5 верасня, а_не першага, 
як ·npaciлi кiраунiкi гаспа
дарак,- выказау думку llа
вел Лашчанка.- Вось i зараз, 
дзяучаты · моrуць збiраць у 
дзень бульбы · дзёвяць ма
шын, а даюць толькi шэсць . 

Патрэбна унесцi поуную 
яснасць: кiраунiцтва саугаса 
прасiла БДУ адправiць сюды 
яшчэ 200 чалавек. 

- На наступны год, перш 
чым заключаць з Магiлёускай 

вобласцю (бо не толькi у Бя
лынiчах студэнты не загружа
ны поунасцю работай) дага
вор аб .вераснёускай дапа-' 
мозе,- зауважае па дарозе 

дамоу мой спадарожнiк пра
рэктар С. ·д. Малевiч,~ мы 
добра падумаем, цi варта 
наогул пасылаць туды лю

дзей. Вiдаць , варта пашукаць 

калгасныя палеткi блiжэй да 
«дому». Тут i пракантраля

ваць выканан не дагавора 

можна лепш -
гэта адчуваюць. 

гаспадаркi 

А дальнiя-

4' кастрычнiка ' 1990 года 

,. ;~: 

два тыднi на
зад я плюнуу бы у во~ы 
таму, хто намякнуу ~ы 
толькi, што я увесь воль-' 

ны час думаю пра шасiкi ... 

ВЯЧЭРНЯЕ 
БЕСПРА

f'ЦОУЕ 

Вяртаемся з поля. Су
стракае баба Кац я: ... 

- Мае пчолачкi•н• 

цягнуцца ... 

Шурык: 

- Спачатку ад работы 
ломка была, а цяпер да 
таго дайшлi, што без пра

цы ломка пачынаецца.- . 
I 

4 

У вёсцы ~апой: у tусед
няй прадавалi спiртное. 
Шурыкау дзед, да таго 

ж, самагоначкай балу-
ецца. 

. Напiуся да «чорцiкау» . 
Шурык увечары стука

дзверы. 

вакно. Чуецца 
ка, шоргат ля вак

хрыплы голас дзеда: 

·-тукай грамчэй, не 
веры знайсцi! .. 

па-кара

ilай-

ужо 

«ТЛУМА
ЧАЛЬНЫ 
СЛОУНIК» 

• Панiкоускi (ён жа Шу
рык) - у першыя часы 
лайдак . 

нш<!сiк маленькi 

трактар з кузавам напе

радзе кабiны. 
444Баба Каця - гаспады- · 

ня дому, дзе кватэравалi'1 

дзяучаты, а снедалi, пра-
1;1одзiлi вольны час - усе . 

.. .. Пчолачкi самае 

жахлiвае лаянкавае слова. 
Л . ПРдs:'ЛОЦl(АЯ. , 

ссХОПI 
партнёры спадзяюцца, што 

н-аурад· чi ·кiраунiцтва ун-iвеР.- · 
сiтэта будзе ix часта турба
ваць. 

Дарэчы, што датычьщь да

гавора, то студэнты/з якiмi 
нам удалося сустрэцца, у во

чы яго не бачылi. Чулi, шт.О: 
гэта асноуны дакумент, яко- , 
га павiнны строга прытрым

лiвацца абодва бакi. Тольк i 
дакладна нiчога даведацца не 
змаглi - паперу iм проста не 

паказалi. 

Вядома ж, у дагаворы 

не прадуг леджана кар

мiць нас сапсаванымi пра
д уктам i ,- упэунены Ва
дзiм Таруцiн.- 3-за гэтага 

давялося нават паудня баста
ваць. Зараз кормяць бьщцам 
бы нядрэнна, але «паукалы
ваушы», ужо каля гадзiны

другой жывот падцягвае. А 

а9ед , здараецца, прыво
зяць у чатыры-пяць. Адна

дзве машыны не спрауля

юцца дастауляць яго ва 

усе атрады своечасова. 1 Kf!Лi 
сёння мы абедаем учас, ; то 
нехта iншы пакутуе. 

Няг ледзячы на усе неда-

працоукi з боку гаспада

• роу, студ;~нты не гру1<аюць 

кулаком fia стале , патрабую
чы: «Дай!» . Яны робяць сваю 1 

справу. Здаецца, нядрэн на . 
Прауда, . лепш было б пачуць 
ацэнку ад кiраунiцтва саугаса 

«Бялын
0

iчьm. у JЫМ." што не 
атрымал~ яе, ёсць ~, "наша 
!Jiнa. Збiраючыся у паездку, 
мы павiнны былi ведаць: у 

такi гарачы час наурад цi ды
рэктар саугаса або iншыя· 
спецыялiсты будуць чакаць 
нас у прауленнi. Добра бы
ло б дамовiцца напярэдаднi , 
каб не ламацца у зачыненыя 
дз11еры. Гэта урок на будучае . 

1 яшчэ. Думаю, не . лiшне 
было б пацiкавiцца умовамi 
працы i быту студэнтау на 
сельгасработах студэнцкаму 
прафкому . Пакуль жа яго 

прадстаун1кам нiякай спра
вы да гэтага няма. Атрым-

- лiваецца, саслал i студэн-

тау на «бульбу» - прафкому 
аддушына . Ды i цi толькi 
прафкому? _ 

3. АЛЯШКЕВIЧ. 



·1 

• 

КАЖУЦЬ, шлях у тысячу 

вёрст пачынаецца з першага 

кроку . Гэта не так. Любы па
ход пачынаецца з думкi аб 
iм. Спачатку патрэбны лю
дзi, якiя абуялi жаданнем 
пайсцi у (Jаход ... . 1 вось гру

па сфармiравана, размерка

ваны абавязкi, аформлены 

неабходныя дакументы. За
сталося скласцi рэчы у рэч

мяшок, Т можна рабiць дру
гi крок. 

Самы доугi, самы цiка

вы i I уражваючы. 
Наш паход пятай катэго

рыi складанасцi праходзiу 
па Тувiнскай АССР. Канчат

ковыя пункты - р:экi Сер
лiг-Хем i Улуг-0, да якiх 

патрэбна дабiрацца пешшу. 
3 Мiнска у пасёлак Ста

ры Аршан (курорт Уш-Бель

дзiр) трап i лi параун·ауча хут
ка: усяго з трогадзiннай 

затрымкай у гарах з-за даж

джоу . Потым. пералёт цераз 

ПА CIБIPCKIX РЗКАХ 
' 

перавал на «кукурузнiку» 

АН-2. 3 вышын· i птушынага 
пал.ёту сарыентавалiся, вь1-

значылi напрамак нашага 

далейшага шляху да Сер
лiгхемскiх азёрау. 
Першыя крокi у гору па 

чуць прыкметкай сцяжынцы 

былi · нялёгкiмi, але, . нарэш
це, на сцяжь1нцы, якая . да'
гэтуль часта уводзiла нас у 
зман, з ' явiлiся меты - не
вялiкiя белыя лiсткi па
перы на галiнках дрэу. Гэта 
быу наш надзейны арыен
цiр да Серлiгхемскiх азёрау. 

На пяты дзень шляху група 
выйшла да аднаго з ·прыто

кау Серлiг-Хема . Штодзён
ныя дажджы стамiлi нас, i 
мы вырашылi хутчэй пачаць 
сплау па вадзе . 
Серлiг-Хем вiтала нас 

ясным сонейкам i цудоунай 
рыбалкай. На рэчцы, мал.а
ходжанай турыстамi-вод

нiкамi i якую амаль не на-

ведваюць мясцовыя жыха

ры, мь1 сустрэ-лi геолагау з . 
Краснаярска. Яны расказа
лi аб галоунай перашкбдзе 
Серлiг-Хема - каньёне i, 
гледзячы на нашы катамара

ны, засумнявалiся у ix надзей
насцi. Прадбачаннi геолагау 
у нейкай ступенi спраудзiлiся: 

праходзячы шасцiкiламетро
вы каньён, у бурным · патоку 
мы паламалi два вяслы . Да
вялося i вады нахлёбацца. 

Але першае сур 'ёзнае вы
прабаванне мы усё ж вытры
малi дастойна. Пасля кань-

ёна рака Серлiг-Хем , 
(невялiкiя шыверы з валамi 
i бочкамi, якiя не уяулялi 
вялiкай цяжкасцi). Пры упа
дзеннi Серлiг-Хема у Бiй-Хем 

наш сплау закончыуся, i зноу 
пачаvся пешы пераход на . 

раку Улуг-0. 
У луг-О вядомая 

папулярная сярод турыстау

воднiкау рака, да якой, па 

апiсаннях, вядзе добра 
вытаптаная конская сцеж

ка. Мы спадзявалiся, што пе

рамахнём горы за адно iмг
ненне, не паспеушы нават 

стамiцца. Аднак з-за адсут

насцi у справаздачах даклад

нага апiсання дарогi, мы блу
калi па тайзе пяць дзён. 

Нарэшце, нашы пакуты скон

чылiся - выхад да ракi зной
дзены. Сплау па Улуг-0 пры
нёс шмат цiкавых i непау

торных хвiлiн. Рака ад самага 

пачатку бурлiць , пенiцца, на 
ёй процьма магутых парогау. 

Самым складаным для нас 
быу каньён · «Непраходны». 
Тут адзiн наш катамаран 

перавярнууся, наскочыушы 
на · камень. На шчасце, усё 
абышлося добра (не лiчачы 
страты двух вёслау) - i гэта, 
здавалася, непераадольнря 

перашкода была асiлена. 
: .. Калi пах од закончаны, усе 

цяжкасцi успамiнаюцца з ус

мешкай. Галоунае пачуццё -
захапленне. Гэта яно дазва
ляе адпачьщь толькi крышач

ку i зноу цягне у дарогу . 

Р. IГНАТОВIЧ, 
малодшы навуковы 

суnрацоунiк НДI ПФП. 

· Адзiнае выратаванне 
Васемнаццацiгадовай студэнцы ФПМ 

-lнэсе АЦЭСЛЯНКОВАЙ патрэбна наша 
фiнансавая дапамоrа. 

30 жнiуня гэтага года 

у lнэсы выяулены востры 
лейкоз (мiапiщсная форма 
лейкемi i) . 87 працэнтау 
злаякасных клетак у крывi 
- вынiк першага аналiзу . 

Дзяучына праходзiць 
~ . . . ... 

курс х1м1ятэрап11 1 лячэн-
ня у гематалагiчным ад-

· дзяленнi 9-й клiнiчнай 

бальнiцы г. Мiнска. Але 
ж гэтыя меры у стане 

толькi 1;1а некаторы час 
прыпынiць або запаволiць 
разбуральны працэс. 
Адзiнае выра:гаванне -

хуткатэрмiновая перасад

ка костнага мозгу . У СССР 
такiх аперацый не выкон

ваюць. 

Патрэбн.а фiнансавая 
дапамога для адпраукi 
хворай на лячэнне у · за-

межную клiнiку. 

НЕАБХОДНА 
ТЭРМIНОВАЯ 
ЦЫЯ! . 

ХУТКА
АПЕРА-

Выратаванне I нэсы у 
нашых руках! 

Дл_я выкладчыкау , су
працоунiкау i студэнтау, 
якiя у стане дапамагчы 

lнэсе, паведамляем: 

- ВАЛЮТНЫ РАХУ
НАК ВЫТВОРЧАГА АБ'
ЯДНАННЯ «MIHCl(I МА
ТОРНЬi ' ЗАВОД~ No 
933020484 У ОПЕ-РУ БЕЛ
ЗНЕШЭКАНОМБА Н К У 
r. MIHCKA ДЛЯ ЛЯЧЭН
НЯ АЦЭСЛЯНКОВАй; . 

- РУБЛI . ПЕРАЛIЧ
ВАЦЬ НА РАЗЛ! КООЫ 
РАХУНАК ВЫТВОРЧА
ГА АБ;ЯДНАННЯ «MIH
Cl(I мАтоi>нь~' зАвод» 
No 267053 У ПА РТЫ ЗА Н
С 1(1 М АДДЗЯJiЕННI 
ПРАМБУДБАНКА МФА 
400439 для :w~чэtр-,я 
АЦЭСЛЯ НКОВАй. 
· Сёння 1 ~эсу можна яш
чэ выратаваць .' 

Супрацоунiкi рэдакцыi ' 
«Беларускага унiверсiтэ
та» пералiчваю.ць для ля-· 

- чэння /нэсы Ацэслянковай 
сво~. аднадзённы заробак. 

11+11111u•I---------------------------------------------
Быу час, i мы пайшлi уда

гонку за iншымi краiнамi -
у · Савецкiм Саюзе пачау 
культывiравацца такi вiд 

усходняй барацьбы, як кара
тэ . Афiцыйна праводзiлiся 

чэмпiянаты СССР . Толькi да
рэмна радавалiся спартсме

ны: у 1983 годзе рап там вы
светлiлася, што гэты вiд спор
ту непрыймальны для нашага 

грамадства. Мауляу, якая 

можа быць самаабарона, ад 
каго, у нас жа усе людзi -
браты? 1 каратэ «закрылi» 
артыкулам у Крымiнальным 
кодэксе . 

Што ж вядома нам аб 
усходнiх вiдах барацьбы i, 
у прыватнасцi, што уяуляе 

сабой каратэ? Чым абумоу
лена папулярнасць каратэ 

у многiх краiнах свету? 

Радзiмай каратэ чамусьцi 
звычайна лiчаць Японiю. Ад

нак гэта не зусiм так. Каратэ 

з'явiлася не як новае ма
стацтва барацьбы 

I 
гэта 

тольк~ новая назва , дадзеная 

у пачатку стагоддзя. Кунфу, 
кэмпо, каратэ - усё гэта 

новыя «iмёны» адзiнай па 
сутнасцi сiстэмы фiзiчнага i 
ду,хоунага удасканале"!ня, на 
жаль, i да цяперашняга часу 
не да канца расшыфрава

нага псiхафiзiчнага комплек
су. 

Больш чым тысячагоддзе 

гэта сiстэма удасканальвала

ся, развiвалася, абагачалася 

нов,ымi прыёмамi. Сёння -
гэта вытанчанае мастацтва ба
рацьбы голай , рукой, якiм 
займаюцца людзi рознага 
узросту. 

Нейкай адзiнай легенды 

стварэння каратэ, не iснуе . . 
Калi верьщь некаторым кры

нiцам, у пачатку нашай эры 
вядомы кiтайскi xipypr Хуа 

То распрацавау арыгiнальную · 

сiстэму фiзiчных практыка
ванняу. Большасць з ix уяуля
лi . iмiтацыю пэуных рухау 

тыгра, малпы, аленя, цаплi, 

прыгодных i для самаабаро,
ны. 

Другое паданне сведчьщь 

аб тым, што у 52 О годзе з 
1 ндыi у Кiтай прыбыу . iндый
скi манах Бадхiдхарма. Мана
стыр Шао-л i н-су, абраны iм 
для жыхарства, стау цэнтрам 
яго вучэння аб Будзе. Бад
хiдхарма усталявау у мана

стыры жорсткую дысцыплiну. 

У яго абавязкi увахрдзiла 
навучанне розным прыёмам 

барацьбы, якiя манах iмкнуу- · 
ся спалучьщь З дыхат;нымi 

практыкаваннямi. 
Выпускн iк i манастырскай 

школы баявога майстэрства 

Пачатак 
• 

вял1кага шляху 

пакiдалi !!е сцены i на'кi
роувалiся у розныя раёны 

краiны з , мэтай ствараць iм 

падобныя. Яны усюды дэман
стравалi моц, сваiх кулакоу, 

умельства весцi рукапашны 

бой без зброi . Вынiкi не пры
мусiлi чакаць: каратэ стала 

вядома за межамi, Кiтая. 

Асобная старонка у ра~вiц
цi гэтага вiду спорту нале
жьщь востраву Акiнава'. Кi
тайскае мастацтва пранiкла 

сюды дзякуючы цесньrм су

вязям, што iснавалi памiж 

гэтымi дзвюма краiнамi. 

Тут фор~а барацьбы голай 
рукой удасканальваецца. Але 

росквiт продка каратэ адбы
ваецца толькi у XV стагод

дзi. 1 усё роуна ён стау ма
савым н~ хутка. Справа у тым, 

што Акiнава-тэ быу уключа
ны у комплекс, рэгламен
туючы паводзiны самураяу. 

Даючы клятву, яны абяцалi 

не выдаваць таямнiц прыё
мау. 3-за гэтага тэхнiкай 
Акiнава-тэ не магла авало
даць шырокая ау°дыторыя. Тfl
ямнiцу адкрылi толькi у 

XIX - пачатку ХХ стагоддзя. 
Асобная роля у развiццi 

барацьбы належыць Гiчыну 
Фунакошы - уражэнцу Акi
навы. Ен з адзiнаццацi гадоу 
пачау вывучаць сiстэму сама-

абароны. У 1922 годзе Фуна
кошы i яго калегу Мiнiстэр
ства аду ка цыi запрашае у 
Токiо для паказальных вы

ступленняу. Гэта быу сапрауд
ны трыумф! Барцоу па за
слугах ацанiлi лепшыя экс

перты з iншых вiдау адзiна

борствау. У 1929 годзе Фу
наошы увёу для Акiнава-тэ 

назву - каратэ (пустая рука). 
Гiчын Фунакошы стау га

лоуным настаунiкам створа
най ·у . 19.48 годзе у Японii 
Федэрацыi каратэ. Дзякуючы 
арыгiнальнай тэхнiцы i iн
дывiдуальным здольнасцям 

экспертау, што прыехалi у 
Японiю з Акiнавы, пачалi 
фармiравацца розныя стылi 
каратэ: Шатакан, · Гаджо-Рыу, 
Вадо-Рыу, Кiукушынкай. У 
1964 годзе усе школы ,у Япо

нii аб 'яднаны у Федэрацыю 
«Усеяпонскi саюз каратэ». 

У Савецкi Саюз гэт~.1 вiд 

барацьбы прыйшоу у 1978 го
дзе. Пасля дзевяцiгадовай 

забароны наступае «адлiга». 

Каратэ-до прызнаюць, на

рэшце, як сiстэму фiзiчнага i 
духоунага удасканалення. 

Пад эгiдай Дзяржкамспорт-у 

СССР створана Усесаюзная 
асацыяцыя баявых майстэр
ствау, на уста ноучай канфе
рэнцыi якой бьщо дадзена 

Цана 2 KilП. 

афiцыйнае «права грамадзян

ства» усiм баявым майстэр
ствам. У нашай рэспублiцы 
таксама пачала дзейнiчаць 
Беларуская ф~дэрацыя 
усходнiх вiдау фiзiчнай куль
туры. 

Што дат_ычьiць унiверсiтэта, 
то мы паспяваем у нагу з 

часам. У нас ужо прайшоу 
устаноучы з 'езд клуба амата
рау усходнiх адзiнабор

ствау «Адзiнства». Праве

дзен~.1 першыя паказальныя 

выступленнi, зараз iдзе кам
плектаванне груп . Я як прэзi
дэнт «Адзiнства» запрашаю 

ycix жадаючых - студэнтау, 
выкладчыкау, супрацоунiкау 

унiверсiтэта -- запiсацца у 
секцыю каратэ. Не, я не ад

стойваю гонар мундзiра, а 
прапаную узважыць усе «за» 
i «супраць», перш чым вырq
шьщь займацца тым цi iншым 

вiдам спорту. Варта памятаць, 
што каратэ - гэта , у першую 

чаргу, самаабарона. А яна 
сёння, калi мы штодня жаха
емся ад паведамленняу аб 
росце злачыннасцi, вельмi 
дарэчы. 

Хацелася 6, каб выдатны 
пачатак не павiснуу у павет
ры. Зараз каратыс'!'ы рых
туюцца да чэмпiянатау СССР 

i БССР, кубка Талiна. Як мы 
выступiм там, не ведаю, бо 
умовы для заняткау не зусiм 
спрыяльныя. Нам патрэбна 

памяшканне. Тое, я~ое1 маем 

зараз, можа змясцiць толькi 

25 чалавек, а на сённяшн i 
дзень ужо паступiла 200 заяу 
ад студэнтау i 50 - ад су-
працоунiкау. · 
Асноунае i самае балючае 

- фiнанс~:1 , У нас няма 
уласнага рахунку у банку, а 
таму няма грошай. Мы не 

можам набыць неабходны 
для заняткау iнвентар - гру

шы, кiмано, бандажы, баксёр
скiя пальчаткi. Незразумела, 
чаму такая няувага? Няужо 
галоуная прычына у тым, што 

каратэ-до не уключана у 

круглагадовую спартакiяду 
унiверсiтэта i лiчыцца «забау
ляльным» вiдам спорту? Зу
сiм iншыя адносiны да яго у 
наргасе, полiтэхнiчным, тэх

налагiчным iнстытутах, iнсты

туце замежных моу i iншых 
ВНУ горада. У нас жа пакуль 
не зразумелi, што кар_атэ -
рэальнасць. Магчыма , зной
дуцца празарлiуцы i стануць 
нашымi спонсарамi? З 'я вяц
ца якiя-небудзь прапано
вы , тэлефануйце - 20-69-65. 

В. ДАfГУНЕНКА, 
nрэзiдэнт клуба 

«Адзiнства». 

4 к~стрычнiка 

СЛУЖБА 03 

дбяцаем 
кар1;,1снасць 

ПУБЛ I КА ЦЫ 1, што з'явiлiся у друку пасля Чарно
быля на «атамную» тэму, кiнулi нас у крайнас~ь: 
цяпер мы _ часцяком, нават не разабр~у
шыся, што да чаго, не хочам верыць абсалютна. н1ко
му, хто сnрабуе даказаць карысць ад ~люр~rраф1чн3:~а 
абследавання. Рэсnублiка захварэла радыефоб1яи; Прац~~
нiкi выкарыстання флюраграфiчнага метаду У праф1-
лактычных мэтах абгрунтоуваюць гэта тым, што ад яго 
адмовiлiся прамыслова р~в!тыя краiны. 11-ле а~мова гэтая 
выклiкана не медыцынсюм1, а эканам1чным1 меркаван

нямi: масавая флюраграфiя - дарагое абследаванне. 
Не маюць падставы i ссылкi на высокi узровень nра

мянёвай нагрузкi, на рызыку атрымання прамянёвых за
хворванняу nры флюраграфii. . . . 

Вучонымi ФРГ былi nраведзены наз1ранн_~ за асобам1, 
якiя на nрацягу 20 гадоу штогод nадnадал1 nад флюра: 
графiчнае абследаванне. Са 100 тысяч чалавек толью 
двое захварэлi ракам лёгкiх. 

Сёння флюраграфiя - гэта адзiны мет~д, з даnамо-
. гай якога медработнiкi могуць выявiць ранн1я форм!" з~
ворвання туберкулёзам i анкалагiчных захворванняу, яюя 
на раннiх стадыях вылячыць лягчэй, чым у заnушчаных 

формах_ 
За nершае Пf угоддзе 1990 год! сярод студэнтау В НУ 

Мiнска метадам ФЛ Г было выяулена 4 выnадкi раннiх 
форм туберкулёзу i 2 ~ рака лёгкiх. • 

Выяуляльнасць туli<'ркулёзу i рака лёгкiх у 20 разоу 
вышэйшая за аддаленvю рызыку аnрамянення пры флюра
графii. Доза выnра.меньвання nры флюраграфii не 
nераважае над дозай ад натуральнага фону. 
Ахова здароуя насельнiцтва з' яуляецца не толькi асабi

стым абавязкам кожнага, але i абавязкам ycix дзяржауных 
органау, прадnрыемствау, устаноу, арганiзацый , Адмiнi
страцыi nрадnрыемствау i устаноу абавязаны аказваць 
медработнiкам са)!Зейнiчанне у ахове здароуя людзей. 

. Т. ЛЯfКОВIЧ, 
галоуны урач 33-й nалiклiнiкi. 

Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКА51. 
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