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Справаздачна -выбарныя' 

~-~~самольскiя канферз~ыi , 
, \1-IJ.~aм за ФПМ адбылiся на 

iИартнёрь1: У' АМерыцы 
" --- --- -- - -- -· . 

ПА САКРЭТУ YHIBEPCITЭTY 

3 15.· да 18 · лiстаnа.да БДУ наведалi rocцi са Злучан_ых 1 
Штатау .Амерыкi: Прэзiдэнт Калiфарнiйскага _дзяржаунага 
унiверсiтэта (r. Фрэсна) доктар Гаральд Х. Хаак I яrо , 
намеснiк па мiжнародных сувязях. l ю~'1'аку, фiлфаку i у бi~ла.:- · 

,ray~ 
1fa бiялаriчным факультз- 1 

це, як i на ФПМ, канферзн
цыя больш наrадвала пашы- , 
ранае пасяджзнне факуль- ' 
тзцкаrа камiтзта камсамола : . .,., . . 
-:- па к~лька~~· 1 саставу. 
Рашз~ ·ПPJ,IHIJ~i толькi па 
адfщм . :п_ьiтаIШТ.. };Усе камса
молы[Щ.r факультзта хутка 
атрымiюць свае карткi улiку 
,i на прц~я~у месяца П~JJ- 1 
ны бу~ц_ь. ,11ымшыць: r- ц_акf.. , 
нуць .i\; , н:-1$ay,c~,!_1,ы_]П::.!1.бtl...Jii!J 
п:~-мяцБ-,~ ~~ _у~е ж такi нё._;Иа"з= , 
в1твацца з камсамолам. 

Будучы месяц можа пры
несцi i iншыя зме.иы-б'iяфаку'. 
Ал~ ~_!)а rз~ -1.пазие~. _ 

1 

1 
1 

: ... 'J-1 Е В°Е.Р)>IЦЕ~:-{·,,{ ~-: ' ... · .:. >· .. 
·, t .• ~- ;.,~·!, \·,,; '~ .... .,,. . ~ '~ . 

rYc·e, -~'Ы 1 
·1··13 .ко::м~ппе~са, .. ~-

,щ мог_ f,дэм&_;ре«б~ ць дрэнным прамоуцаi? зр~умела, 
, 1;1е1 ;,.:so-;'' -маючы . еуны дэфект, ён iмкнууся пераадолець . 
' яго · i - fакiм чьrnам дасягнуу прамоунiцкiх вышыняу. Kaлi l 
, выказацца . больm навукова - rэта прыклад камnенсацыi 
' арга~~най:~~.µ~унацэннасцi. А. прасцей .- комплекса 1:епау
.!!_ацэнR.!IСЦI. ,Фшосаф, у тэорьп якога гэта nаняцце заимала 

,~ёноуна'ем~ца,- Алъфрэд Адлер,-,..,, Яму была прь1све~н.а,) 
1 чарrовая лекцыя, прачытаная cneJ!!>fi!,111~.ll~ .щя I::!.аш~га ,ую- · 
версiтэта кандыдатам фiласофс!dх\ 'НЗ'i!ук з Ленiнграда Сярrе-, 
ем Мацвеевiчам ЧАРКАСАВЫIУ\:',.:--:..,· - ··· - · 'г J 
Што б сказалi тыя, хто не любi!Iр"Лlфi./ей <<З комплексамi>>, 

даведаушыся: чалавецтва нарадзiлася' як . вынiк непауна
цэннасцi тупiковай галiны прыматау? Болъш таг-о, бьщь 
чалавекам - значыць, па Адлеру, валодац~:.. комплексам 
неnаунацэннасцi, якi прабiваецца да усласнай перамогi. 
Фiлосаф расцэньвау усе чалавечыя nocnexi i дасягненнi 
як вынiк барацьбы з комплексам неnаунацэннасJJ,i. 1 бачыу 
выйсце для кожнай асобы у трох галоуных мэтах жьщця: 
творчай дзейнасцi, адданым сяброустве i шчырым каханнi. 

.У перmай с:Ваёй лекцыi,и:рысвечанай ФрэйдУ, С. М . 
1 ~касау б"ыу ,fu,ыхiльнiкам яго тэорыi, у другой - стау 
§адлер'янцам». '1 I збiраецца працягваць такую гульню
пера\rварэнне-;::_""у Г""кожнай · з трох лекцый, якiя яш~э 
правядзе для унiверсiтэцкай аудыторыi. , 
_ 'l,7 лiстапада Сярrей Мацвеевiч Чаркасау зноу нав~дае , 

БДУ. Каб папулярна пераказаць чарговую складаную 

тэорыю, iлюструючы яе самымi жьщцёвымi прыкладамi , 
даць. слухачам разумны,я .практычныя парады i самыя неча
ка11ыя адказь~а ix пытаюri . 

Час -
:iвычайна мы выбiраемся 

сюды у выхадны дзень, мяр
куючы плённа папрацаваць. 

Але ужо з першых хвiлiн ра
зумеем: мала жадаць. Таму 
mто жадаючых велъмi многа. 
1 зноу папрокi на адрас работ
нiкау бiблiятэкi, мауляу, пра
цуеце марудна. Справядлiвыя 
цi не зусiм былi тыя в~,~каз
ваннi, аднак расчулiлi, вiдаць, 
сэрцы бiблiятэкарау. З мэтай 
павышэння якасцi абслугоу
вання чытачоу у Дзяржаунай 

бiблiятэцы iмя У . 1. Ленiна 
арганiзавана служба прыёму 
заказау лiтаратуры па тэле-

фану. 

· Дык вось, унёсшы пэуную 
плату (20 капеек за адзiн 
вь~кананы заказ, вы атрымаеце 

любое выданне з фондау ад
дзела кнir~cioвiIIJЧa. ~вярнуц-

\ 

rpowы 
за выключэннем суботы i ня
дзе;_ri (у святочныя i санiтар
ныя днi бiблiятэка не працуе) 
i праз тры гадзiны вы атры
маеце неабходную для работы 
лiтаратуру. Такая форма аб
слугоування чытачоу вельмi 
зручная. Напрь~клад, збiраю
чыся у бiблiятэку1 вы можаце 
заказаць кнiгi яшчэ дома i 
калi прыйдзеце сюды, заказ 
ужо будзе чакаць вас. 

Напамiнаем, абслугоуван
не платнае. Унесцi грошы вы 

. зможаце у рэгiстратуры га
лоунага корпуса бiблiятэкi 
iмя У. 1. Ленiна (у панядзе
лак, -ауторак i сераду - з 
14 да 20, а у чацвер i ят
нiцу - з 10 да 12 i з 13 да 
t7 гадзiн). 
ПАВЕДАМЛЯЕМ ТЭЛЕ-

ФОН ДЛЯ ЗАЯВАК: 

~lветIО1, 
/с11род ·1 

-,в-~так 
'В~стаука п.i;цтакой назвай 

будзе адкрыта да 4 снежня 
!У Палацы мастацтвау · (вул. 
КаЗ.,!!ОВ!!, 3'). ~ 
. 1rазале ходзяць·у асноуным · 
мужчыны. Аутар выстаукi так
сама мужчына - лiтоускi май
стар мастацкай фатаграфii 
Рымантас Дыхавiчус. I усё ж · 
жанчын экспазiцыя з яго 
здымкау павiнна зацiкавiць не 
менш, бо Прыгажосць не дзе
лiць людзей па прыметах по
лу. 

У кнiзе водгукау адзiн на
, ведвальнiк · адзначь~у умение 

Р. Дыхавjчуса зарабляць 
грошы, другi ,нanicay: <<Вашы 
сапраудныя - кветкi лепшыя, 
чым кветкi-жанчыны ... » 
Магчыма, пакiдаючы вы

стауку, яны_,З]i_!!~адказ у 
словах, якiя 1 даслау ёй аутар: 

« ... праз -Кветкi - дii Прыгажо
-сцi, праз Прыгажосць - да 
J(ах_а!!Н~ праз Каханне - да 
Jсцiны, праз Iсцiну - да Во
лi, · праз -волю - да Творчас
цi, праз Творчасць - да Во
_ га!»: 

'· 

Яны наведалi . НДI ядзе~ых праблем , пазнаёмiлiся з ricтa- 1 
ры~нымi_мясцiнамi Мiщ:ка; быт rледачамi балета «Рамэо i 
Джу.iiьета». у Дзяржауньм А~sадэмiчны,м Вялiкiм тэатры опе- . 
ры i балета БССР. · . . 
Галоуным вь~нiкам вiзiту амерь1канцау у на_ш уюверс1-

тэт стала абмеркаваине i падпiсанне паrаднення I плана суп
рацоунiцтва на 19~1-92 rr. п_амiж Калij>арнiйс~iм у_нiвер
сiтэтам r. Фрэсна I Беларусюм дзяржауным уюверс1тэтам 1 
iмя У . I. Ленiна. Гэтымi дакументамi прадуrледжваецца 
узаемавыгадны абмен прафесарамi, выкладчыкамi_ i студэнта_-

' мi навуковай iнфармацыяй , i друкаваным~ працам~, 
1во~ытам арганiзацыi вучэбна-метадычнай i выхаваучай рабо-
lты J:Ia факулътэтах i кафедрах, правядзенне сумесных нав~:- · 
:ковщ даследаванняу i се~нарау, чытанне лекцый на беава-
лютнай аснове. . . ~ :.:J 
Якiя 'надзе1• ускладае на падniсаныя дакументы д_октар 

1·. Х. l{аак?_ ·чьнгай~е 3-ю старонку. · 

ПА СЛЯДАХ ПАДЗЕI 

~UРЗЗ,IДЭНТ1 

ПРЫНЯУ ЗВАРОТ 
Сустрэча м. с . Гарбачова са студэнтамi , якая адбылася 
лiстаilада, зафiксавана не толькi сродкащ__.м.~кliвай' 

iнфармацыi . Яшчэ адно дакументальнае сведчанне яе -
Зварот да Прэзiдэнта, якi склалi i перадалi яму прад
стаунiкi студэнцкiх калектывау ВНУ краiны, Асацыяцыi 
прафсаюзных арганiзацый студэнтау ВНУ СССР i дэлега-· 
ты ад студэнтау на XIX з'езд прафсаюзау СССР. 
У напiсаннi Зварота удзельнiчау i прадстаунiк БДУ -

старшыня прафбюро хiмiчнага факультэта Павел БЫЧ
КОS'СЮ. Ен перадау яго у газету « Беларускi унiверсi
тэт» . 

, Аут а'ры Зварота лiчаць, што для стабiлiзацыi складанага 
1 становiшча, якое склалася сёння у студэнцкiм асяроддзi, 
Прэзiдэнту i ураду СССР неабходна тэрмiнова вырашыць 
мноства праблем. Напрыклад, прадуrледзець пры фармiраваннi 
дзяржаунага бюджэту выдзяленне сродкау на· народную адука
цыю па мерам 1 О працэнтау ад нацыянальнага даходу, павысiць 
стыпендыю да афiцыйнага пражытачнага мiнiмуму з улiкам 
раённых каэфiцыентау ; ажыццявiць праз сiстэму Дзяржаунага 
заказу прыярытэтнае будаунiцтва аб ' ектау народнай аду~ацыi; 
забяспечыць рацыянал ьны мiнiмум харчавання студэнтам i. Н~", 
вучэн.цам па дзяржауных цэнах. . '1-I 

Удзельнiкi сустрэчы з Прэзiдэнтам лiчаць абавязкам улад 
вырашэнне i такiх праблем, як захаванне iснуючай структуры 
медыцынскаrа абслуrоування студэнтау i навучэнцау пры пера
ходзе орган ау аховы здароуя на новыя метады rаспадарання · 
i забарону увядзення у студэнцкiх палiклiнiках, бальнiцах 
i медпунктах платных паслуr: стварэнне Студэнцкага фонду за 
кошт Дзяржаунага фiнансавання i паступленняу ад iншых зацi· 
кау.леных арrанiзацый. 

СКАРБОНКА 

ПАРАД 

• 
хадз1це 

•• у 

да-1-1ека 
::.Ч.АКАЕМЫ П~АГНО3:'. 

у наступным - rодзе ' залы 

бiблiятэк будуць запауняцца 
больш iнтэнсiуна, чым· раней, 
зразумела, у сувя1i ~ 1:11ща.lЩ;. 
жаннем газет i ' часопiсау: 

МАГЧЫМдЕ- ВЫРАТА
ВАННЕ для супрацоунiкау, 
выкладчь~кау i студэнтау БДУ 
бачыцца у больш частым зва
роце у чыталъныя залы ';<Ф9д-
най» бiблiятэкi. _ - · 

. ~6лькасць nерыёдыki, _!JКЗ.Я 
·будзе з'яуляцца тут з iЮвага :. 
г6да, не зменшылася. Акр~ 
замежных выданняу: калi ра-

ней нам дасылалася 136 чaoc.
nicay i 3 газеты замежных кра-
iн, то з 1991 года застанецца 

· толькi 30 часопiсау - усё 
астатняе знiкла з падпiсных 
ка1;алогаv. 

Замах на жьщц" 

' у сувязi зтьiм, штосавец
щ_ 'Вl'!!,ll.~l_lIO падаражалi у ся- ' • 
Р.Эднiм .У 3 разы, трэба было . 
зщ1йсцi ·спосаб не перавысiI{ь 
значна суму мiнулагодняй naд
nicкi, якая складала прыклад

на 26 тысяч рублёу. Для гэта
га nазбавiлi naдnicкi партком 
i камiтэт камсамола унiверсi
тэта, а таксама абмежавалi 
усе грамадска-nалiтычныя 

камiтэта 
Забойцы пралiчьuriся : сцяна рухнула уначы, 

калi у камiтэце камсамола БДУ нiхто не 
дзяжурыу . . 

Аперат1,~уная група, яка-я выехал~ на месца~ 
паведамляе: ад сцяны засталося яшчэ некалью 

ладных кавалкау тынкоукi. Ёсць меркаванне, 
што разлiк злачынцау рабiуся на тое, каб 
папярэдзiць ахвяр: для nачатку увесь цяжар 
абвалiуся на адно крэС'ла, якое зламалася. Хто · 
наступны? Цi вытрымае ён усю 'тынкоуку, што 
засталася на той злашчаснай сцяне? Каля яеl 
больш не стаяць нi крэслы; нi сталы, нi камса
мольцы. Але ж колькi яшчэ такiх .сцен у спарах-1 

Нf;ЛЫХ будынках у.нiверtiтэ!.~·.:_·_ r .;:~~L, А . 

. к~~~'ы, ш~о размешчаньi ~ 
_ь1м~чны111 , корпусе, агульНЫМI 

экземnлярамi неабходных iм 
В!!,lданняу. Дзякуючы гэтым 

крокам, кошт naдnicкi на 1991 
года не перавышае 37 тысяч 
рублёу. 
З новага года чыталъныя 

залы нашай бiблiятэкi прапа
нуюць усе новыя выданнi, якiя 
з 'явiлiся· у ' рэспублiцы . 
i5, та'ксама -::-~Мосl<!овские но
_вости» на рускай мове (уnер
шыню), дадата1{1'(а <<Совет
ской культуры» 'штотыднёвiк 
<<Экран и сцена>>, газету ~Ме
гаполис-экспресс>>, часоп,iс 

l «М~rап.о.лис!? i многiя i.ншыя ! 
выданнi,l да~рнъ~я сё~м~ у1 
чwтячnv=-· - -



Нават у той найсклада11ейшай, 11асам 
непрадказуемай i · некiруемай сiтуацъri, 
у якой мы з вамi апыну.11iся сёння, ёсць 
свае унутраныя заканамернасцi. 1 Ic 
зразумеушы ix, не выйсцi 11ашаму 
грамадству з крызiсу. Т:~му цяпер, як, 
магчыма, нiколi раней, узрастае роля 
сацыялогii - з яе шырокай апеляцыяй 
да rрамадскай думкi i . cтporiмi 
лiчбавымi данымi. 

Сённяшняя наша rутарка - з 
дэканам фiласофска-эканамi11наrа 
факультэта БДУ iмя У. I. Ленiна, 
заrадчыкам кафедры сацыялоrii, 
доктарам фiласофскiх навук, 
прафесарам Альбертам Мiкалаевiчам 
ЕЛСУl(ОВЫМ. 

• 

_:, Развiцце сацыялоrii 5· нашай краiне 
доугi ча.с штучна стрымлiвалася . Пэу
ныя зрухi намецiлiся толькi у апошнiя 
гады, хаця i сёння нам даволi далёка да 
славутых iнстытута Гелапа цi службы 
Харыса. Мiж тым, сiтуацыя у нашым 
грамадстве змяняецца так iмклiва. Аль

берт Мiкалаевiч, як Вы уяуляеце сабе 
перспектывы сацыялоrii у перыяд пера
ходу да рыначнай эканомiкi? 

- Чы.м далей будуць развiвацца р·ы
начныя адносiны, тым усё больш будзе 
адчувацца неабходнасць сацыялогii у 
саnраудным· сэнсе, а не як павевау мо
ды. Бо сацыялаriчная iнфармацыя ка
рысная для дзелавых людзей. Узяць ха
ця б рыначны попыт. Прадпрымальнiк 
rатовы заплацiць добрыя rрошы за апе
ратыуную, аб'ектыуную iнфарм;щыю, бо 
без яе вытворчасць проста не здольна 
стаць прыбытковай. 
Спадзяюся, увядзенне рыначных адно

сiн толькi узмоцнiць пазiцыi сацыялоrii 
у нашым грамадстве. 

- Так што адкрьщцё два гады назад 
у Белдзяржунiверсiтэце . фiласофска-эка 
намiчнага факультэта i стварэнне на iм 
аддзялення сацыялоrii з'явiлася надзвы 
чай своечасовым. Якая сяецыфiка наву-

. чання будучых сацыёлаrау? Дзе будуць 
працаваць падрыхтаваныя Вамi спецыя
лiсты? 

- Перш за усё, хачу сказаць, што ха
ця у нашай кафедры сацыялоrii яшчэ 
дзiцячы узрост, базiруемся мы не на пу
стым месцы. Традыцыi сацыялаriчных 
даследаванняу у Беларусi ёсць. Закладзе
ны яны rадоу дзесяць назад · НЗ кафедры 
фiласофii БДУ, кiравау якой у той час 
прафесар Георгiй Пятровiч Давыдзюк. 
Ужо тады мы рыхтавалi невялiкую rру
пу сацыёлагау, хаця у дыпломах спецы-
яльна пра rэта не niсалася. -
У першы ж год, як адкрылася аддзя

ленне сацыялогii, на яго быу надзвычай 
высокi конкурс - амаль як на юрф~\К, 
самы папулярны факультэт у БдУ. Сё· 
лета - таксама. Набор - 25 чалавек. 
Так што выбраць лепшых з леnшых нам 
няпроста. 

Спеuыфiка навучання вызначаецuа 
спецыфiкай самой сацыялоrii. Яна як нi
водная iншая rрамадская навука звяза
на з практыкай. А таму тэарэтычны курс 
лiтаральна з nepшara года пачынае спа
лучаuuа з практыкай. Нашы студэнты 
маюць шмат заказау ад розных выдаве

цтвау, рэдакцый. сацыялагiчных цэнт-
раv. i мы гэта заахвочваем. · 
Каго мы будзем выпускаць? Па -пер

шае, выкладчыкау ВНУ, бо сёння усё 
больш i больш навучальных vстаноу iм
кнуuца увесцi новы прадмет - сацыя
лоriю . Др:v.гая частка студэнтау будзе 
арыентавацца · на навукова-даследчую 

работу i пойдзе, вiдаць, у Iнстытут са
цыялоrii АН БССР цi у Цэнтр сацыялоrii 

. пры БДУ. Трэцяя rрупа - nрактычныя 
сацыёлаri. Яны накiруюцца на заводы, 
ва установы,. дзе ёсць штатныя адзiнкi 
сацыёлагау. iбудуць даследаваць пытан
нi сацыяльнага развiцця ка.,ектыву, ця
кучасцi кадрау, дысцыплiны i r . д. Гэ
тыя тры напрамкi вызначаюць i некато
рыя асаблiвасцi у падрыхтоуцы трох 
нашых сацыёлаrау. 

- Некалькi rадоу назад мне давялося 
пазнаёмiцца з дзейнасцю сацыёлаrау на 
прадпрыемств:~х аднаго з прамысловых 

гарадоу рэсттублiкi. Прызнаюся, няпэу
насц" задач i неакрэсленасць вынiкау 
уоазiл i . Падумалас.я: цi не занадта вя
лiкая ра-скоша утрымлiваць штат лю
дзей, ад якiх так мала карысцi? 

- Патрэбнасць у спецыяльных сацыя
лагiчных даследаван1111х дауно na•1aJ1a 
адчувацца як на аrульнадзяржауным уз
роунi, так i на узроунi асоб11ых прад11р1,1-
емствау. Але як часта бывае у нас, для 
вырашэння rэтаr'а nытання не xaniлa нi 
тэарэтычнай падрыхтаванасцi, нi прак
тычнай добрасумленнасцi. Аддцючы да
нiну модзе, кiраунiкi прадnрыемствау за
лiчвалi на пасаду сацыёлаrау непрафе
сiяналау - проста людзей з вышэйшай 
адукацыяй. 1 людзi iшлi, бо зарплата iм 
устанаулiвалася умерана - сярэдняя, 
адказнасцi ж вялiкай на ix не усклада
лас~. Зразумела, иiякай ~етодыкай са
цыялаr~чных даследаванняу яны не вало, 

далi. У вынiку адбывалася элементар
ная дыскрэдытацыя самой сацыялогii. 
Але нават тады, калi на пасаду сацыё

лаrау траплялi людзi з адпаведнай унi-

версiтэцкай падрыхтоукай, вялiкаА ·адда
чы ад ix не назiралася. · Справа у тым, 
што, як правiла, заказчык - адмiнiст
рацыя прадпрыемства - не быу зацiкау
лены у тым, каб атрымаць нейкiя нега- -
тыуныя вывады. Разумееце? I таму вель
мi часта самi вывады падганЯJJiся пад 
тыя патрабаваннi, якiя выказвау заказ-. 
чык. Вядома ж, яны страчвалi крытыч
ную накiраванасць, аб'ектыунасць. Калi 
сацыёлаг настойвау на праудзiвым ад
люстраваннi становiшча рэчау, яrо про
ста звальнялi з прадпрыемства" 

Нават у тых выпадках, калi сацыяла
riчныя даследаваннi вялiся на аснове 
rаспадарчага даrавора, вынiкi бьtлi ма
лаэфектыуныя. Прадпрыемства плацiла 
вялiзныя грошы rрупе сацыёлагау, якая 
працавала два, тры, часам чатыры гады. 

У рэшце рэшт атрымлiвауся, так бы мо
вiць, умераnа абцякальны матэрыял. Тыя 
рэкамендацыi, якiя давалiся на яго . пад
ставе, наrадвалi рэзалюцыi партыйных цi 
прафсаюзных сходау, i практычная ад
дача ад,uх была не надта вялiкая. 

Усё rэта вызначалася . сiтуацыяй, у 
якой знаходзiлiся i сацыялоriя, i адмi
нiстрацыя прадпрыемствау. Цяпер усе 
падобныя псеудадаследаваннi спынены . 
1 калi сёння на прадпрыемстве захавау
ся сацыёлаr, ~начыць i адмiнiстрацыя ра
зумее неабходнасць сапраудных сацыя
лагiчных даследаванняу, i ён сам здолеу 
даказаць гэта сваёй эфектьiунай рабо
тай. 

- Што Вы разумееце пад словамi «са
праудныя сацыялаriчныя даследаваннi»? 

- Першае - аб'ектыунасцъ даных. 
Для гэтаrа сацыёлаr павiнен быць дапу
шчаны да шырокай, праудзiвай iнфарма
цыi. Iнакш нiколi не атрымаць прадук
цыйных вынiкау. 
Другое - добрасумленнасць · самоrа 

даследчыка. Для rэтаrа ён у. сваiх выва~ 
дах павiнен зыходзiць не з сфtlрмулява
най канцэпцыi, скажам, таго ж заказчы
ка, а выключна з атрыманых у ходзе ра

боты эвестак. 
1 апошняе - rраматнасць, добрая 

метадалагiчная падрыхтоука сацыёлага, 
маrчымасць шырока выкарыстоуваць 
сучасную тэхнiку. · · 
Вось пры rэтых умовах вынiкi сацыя

лагiчных даследаванняу змогуць дабра
творна уплываць на працэсы у вытвор
часцi i грамадстве наогул. - . 

-,- Цi звяртаецца на ваш факультэт па 
дапамогу у сацыялагiчных даследаван
нях беларускi парламент? 

- Абавязкова. Там зараз стварае1ща 
сацыялаriчная rрупа, куды мы, вучоныя

сацыёлагi з унiверсiтэта, уваходзiм. 5le 
.мэта - вывучаць працэсы, якiя адбы
ваюцца у самiм Вярхоуньiм Савеце, а 
таксама - грамадскую думку у пэуных 
рэгiёнах рэсп.ублiкi, напрыклад, у Чарно

быльска.й зоне. 
Пры падрыхтоуцы законау неабходна 

не толькi юрыдычная граматнасць, алс i 
сацыялагiчная, r . зн. дасканалае ведание 
настрояу, сiтуацыi, увогуле ycix працэ
сау,' якiя адбываюцца рэальна. 

- У час выбарау у мяне дома зазва-
.нiу тэлефон. Пыталiся, цi' ведаю я, хто 
нашы дэпутаты, цi пайду галасаваць. 
Думаю, нашым чытачам цiкава даведац-
1.('а, якiмi мета.цамi карыстаюцца сацыё
лагi у сваёй рабоце? 

- Пры вывучэннi грамадскай думкi 
выкарыстоуваюцца звычайна анкета
ванне i iнтэрв'юiраванне. Апошняе, у 

· прыватнасцi, бывае нека.11ькiх вiдау: не
пасрэднае, пры даnамозе сродкау маса

. вай сувязi i масавай iнфармацыi . 

Усё залежы1tь ад таrо, наколькi хуткг 
трэба атрымаць вынiкi i ix апрацав.ац~. 
Да тэлефоннага iнтэрв 'юiравання звяр
таюцца у экстранных выпадках, калi за 
тыдзень-два неабходна. набыць пэуную 
iнфармацыю i неяк на. яе адрэагаваць. 
У перыяд перадвыбарнай барацьбы i 
працавала якраз rру.па сацыёлаrау, 
якая выконвала заказ.ы гарсавета, гарко-

ма партыi. · 
У будучым · любы кандыдат у дэпута

ты зможа звярнуцца з заказам у нашу 
лабараторыю. 

- Альберт Мiкалаевiч, на вашых ва
чах праходзiць шмат еацыялагiчных да
следаванняу. Яны дапамагаюць не толь- · 

кi разумець глыбiнныя працэсы сёкняш
няга дня, зле i, напэуttа, праrназiраваць 
будучыя. Ваш асабiсты праrноз: цi доуга 
яшчэ працяrнецца сацыяльная, эканамi
чная нестабiльнасць у нашым rрамадст
ве? 

- Лiчу, што nры той палiтыцы, якая 
праводзiцца, стан хаосу i няустойлiвасцi 
будзе яшчэ больш нарастаць. Магу раст
лумачыць гэта толькi адным. Справа у 
тым, што мы - занадта · палiтызаванае 
грамадства. У апошнiя гады мы перат
рэслi усе вяр-хi, усю надбудову, але эка 
намiчныя тэндэнцыi засталiся ранейшыя. 
Нават нефармалы, яны ж таксама кру
цяцца у rалiне надбудовы, арыентуюЩJ,а 
толькi на палiтыку. 1 нiхто не rлядзiць 
на тое, што адбываецца у базiсе, У 
эканамiчнай сферы . А баэiс у нас поуна
сцю разбураеццца. Планавая сiстэма 
зруйнавана . Сiстэма сувязей памiж 
прадпрыемствамi зруйнавана . Дысцыплi· 
на працы апусцiлася да самай нiзкай . 
адзнакi. Больш-менщ актыуныя маладыя 
людзi бягуць з вьi'l'ворчасцi: у каапера
тывы цi у rандаль. А калi так - матэры
яльная база наша усё больш будзе 
аслабляцца. Нельrа забываць i пра 
~цечку мазrоу. I чым далей так будзе 
працяrвацца, тым менш будзе у нас пра
дуктау, больш пустымi будаць nалiцы 
у маr.азiнах. А чыl,f менш . прадуктау 
тым больш абвострацца riалiтычныя 
страсцi. 

Думаю, што у адмtнiстрацыйн.ай сiстэ
ме быу свой пазiтыуны бок, не выкары
станы намi. Нельrа сказаць, што яна 
поунасцю нiкчэмная, нiкому не патрэб
ная.' Я.на i сёння у нас . у Беларусi спра
буе захаваць хоць . якiсьцi парадак. А 
аб'ектыуныя працэсы iдуць так, што 
ужо зрабiць rэта ранейшымi метадамi 
немагчыма. 

Вельмi шмат у наuiым цяперашнiм 
жыццi нейкага стыхiйнага элемента, якi 
яуна не стабiлiзуе сiтуацыю. 51 б не ха
цеу быць JЛЫМ прарокам, але ·калi i да· 
лей .так справы пойдуць - баюся, пачне 
лiцца кроу. llават uя.жка пра.nказаць, 
хто супраць каго будзе ваяваць, але су
тычкi могуць у:1нiкнуць на самай рознай 
падставе: нацыя11а.~1ьнай, рэлiгiйнай, па
лiтычнай. 

У нас · знiкае з-пад 11or rлеба эканамi
•1ная - rэта трэба канстатаваць. I . нi 
старая улада, . нi новая пакуль нiчоrа 
зрабiць Ht' моrу1tь, таму што рыначная 

сiстэ:ма гасnадарання яшчэ не створана, 

а ттланавая ужо разбурана. Прыватна
уласнiцкая, прадпрымальнiцкая дзей
насць яшчэ не развiта, таму таварау яна 
не дае. Той жа невялiкi працэнт таварау, 
якi у нас ттакуль захавауся, у вялiкай 
колькасцi трапляе у рукi спекулянтау. 
А гс1та што? Гэта такса.ма ,эканомiка. 
Гэта новыя эканамiчныя працэсы, якiя 
:мы тэарэтычна яшчэ не асэнсавалi. Ну 
як дзяржауны тавар мог трапiць у рукi 
спекулянтау? Тут таксама свае законы. 
Але нiхто ix не ведае i не вы.вучае. Няма 
ж такога <Капiтала:о для тлумачэння 
рыначных адносiн ва умовах сацыялi
зму. Вы памятаеце, 11аводле Маркса, 
калi прыбытак рэзка павялiчваецца, то 
павялiчваецца i маrчым·асць злачыннас
цi. 

Вось i атрымлiваецца, першыя, хто у 
нас карыстаецца рыначнымi адносiнамi, 
- rэта тыя. элементы, якiя iмкнуцца 

• 1 

11ераступi1~ь аакон, а не д:1t•й11i•~;щ1, •; 
адпаведнас1ti. з iм. Гэта ра:1rы11ае на11н1 
rрамадства i можа прыяег.цi да сумных 
вынiкау. 
Дабрабыту ааходняга у:щру. мы t1l' 

дасягнём нават nраз дзеся((irом:-~i, таму 
ш:rо мы не навучылiся .нрацав,щ~.. Зара:1 
жыццёвыя iмкненнi :мноriх :-~ведзены да 
праблемы, як штосьцi дастаць цi нра· 
даць. Нацэленасцi на працу, на вытвор· 
часць няма. 

- Што ж нам трэба рабiць? 
Моrуць . быць дзве пазiцыi. Рады

кальная перабудовачная пазiцыя ~ rэ
та максiмальна хутка усё ж уводзiць 
рын.ачныя адносiны, каб, нарэшце, пача 

ла працаваць хай тая ж цснявая экано· 
мiка, зле - па гуманных законах. l(aлi 
б яна «·выйшла на святло:о, яе можна 

было б кантраляваць; хто што вырабляr 
i каму прадае. Пакуль мы rэты працэс 
нс кантралюем. Пакуль мы толькi веда· 
ем, што фабрыка выпускае, а ку ды д.а-

. лей яе прадукцыя пайшла - не ведаем . 
Вось стварылi «Бе.'1вест» . Мы ycr 

думалi: ай, як добра, будзем цяпер ха· 
дзiць у прыстойным абутку, а яго як не 
было, так i няма. Няма ужо нават абу
тку мiнскага «Промня:о. Куды усё падзе · 
лася? Загадка. А загадка чаму? Таму 
што мы не ведаем законау вытворчасцi 
i тавараабмену, якi склауся у сённяшняй 
сiту.ацыi. . 
Трэба хiба радыкальна icцi да рынку. 

хiба спыняць усе rэтыя rульнi i вяртац
ца да планавай сiстэмы. Гэта i ёсць дру" 
гая пазiцыя. Я, напрыклад, лiчу, што 
маrчымасцi планавай сiстэмы далёка не 
былi вычарпаны. I тая памылковая палi
тыка, якая вялася з часоу сталiншчыны 
i да брэжнеушчыны, у якойсьцi меры ска
зiла сутнасць сацыялiзму. Справа у тым. 
што сацыялiзм у нас быу палiтызаваньi 
i мiлiтарызаваны. А гэта падрывала яrо 
эканамiчную аснову. Мы клапацiл iся н.е 
пра свой дабрабыт, а толькi пра ваен· 
ную моц. Гэтым i вызначауся наш света
поrляд: ·вiдавочна , што сацыялiзм, якi 
мы мелi, трэба было змяняць, зле цi 
трэба яrо было змяняць так радыкальна 

- яшчэ трзба падум,щь. 
-- kле, бадай, мы ужо так далёка 

зайшлi на новым шляху, што нельrа вяр
нуцца назад, каб пачаць усё з.ноуку . 

- Тады застаецца адно рынак, 
прыватнае прадпрымальнiцтва. 1 як 
мага больш хутка. Аднак наша беларус
кае кiраунiцтва досыць кансерватыунае 
у rэтым плане. Усё, зрэшты, можна раст
лумачыць. Як толькi усталююцца рына
чныя адносiны, атрымае працяг прыват

ная iнiцыятыва - адразу узнiкне сiту
ацыя, пры якой кiруючая роля Кампар · 
тыi сама ·саб.ой адамрэ поунасцю. 1 
створацца новыя цывiлiзаваныя iнстыту· 

ты кiраван·ня. 
Думаю, нам сёння трэба больш уваж

лiва прыrледзецца да шырокага мiжна
роднага вопыту. Узяць тую ж Польшчу 
у рэшце рэшт. Шокавая тэрапiя дала 
свой вынiк - сёння магазiны поуныя 
та.варау, армiя скарацiлася. Грамадства 
кансалiдавалася. 1 краiна нармальна 
жыве пры малой apмii, якая iснуе без 
палiтаддзелау. Нам таксама трэба хут
чэА рухацца не да абмежаванага рынку, 

а менавiта да рынку, хаця гэта i звяза· 
на з балючымi працэсамi, як для кiрау
нiкоу, так · i для радавых nрацаунiкоу. 
Неабходна icцi па напрамку, якiм iшла 
сусветная цывiлiзацыя. 
Аднак разлiчваць на iмклiвае, тым 

боль~ раптоунае павыш~не прадукц!"й
насщ працы не даводзщца. Эканомщы 
свае жаданнi не навяжаш. Так што, 
улiчваючы нашы шматrадовыя трады

цьii, нашу псiхалоriю, спадзявацца на цуд 

наiуна .. I тым не менш сiтуацыя на сён
няшнi дзень такая, што без паслядоу
наrа i як мага больш хуткага~ пераходу 
да рыначных адносiн выбрацца з крызi
су ужо немаrчыма, а часу на новы пла
навы эксперымент у нас цроста няма. 

Застаецца у rэтай крытычнай сiтуацыi 
спадзявацца толькi на здаровы розум i 
народную кемлiвасць, якая шмат разоу 
нас выручала. 

Гутарку вяла Г. ПШОНIК. 
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Прэзiдэнт Калiфарнiйскага 
• • 

ушверс1тэта: 

укеркi 
- · Паважаны Доктар, якl!t 

уражаннi пакiнуу у Вас 
Мiнск? 

- Я .ужо трэцi раз у Са
вецкiм Саюзе, у Мiнску - дРУ

мы 
• 

куп1м 

дома>> 
гi. Гэта цудоуны горад з над,, - Цi не бачыце Вы пера
звычай ветлiвым насель- шкоду для уэаемнага супра
нiцтвам. 1 мы былi проста за- цоунiцтва у нестабiльнасцi 
чараваны цудоуным балетам наwай зканамiчнай сiтуацыi? 
«Рамэо i Джульета». - Гэта цяжкая праблема. 

- Цi зауважылi · Вы нейкiя I чатыры гады назад, знахо
змены у нас у параунаннi з дзячыся тут, я бачыу, як знач
Вашымi папярзднiмf вiэiтамi? на вы адсталi, .перш за усё 

- Давай пачнём з цябе. Ты 
гатова уступiць у АСЖ? - з 

такiм пытаннем звярнууся да -.--------'"------ «· 

1 
УЛЬНЯt нашага карэспандэнта Таццяны, 

ШЧЭБЕТ удзельнiк канферэнцыi 
Алег МIХАЛЕВIЧ: 

- Я? Зразумела, не, бо не 
ведаю, якая rзта арганiзацыя. 
У новых абрзвiятурах лёгка за
блытацца. 

Р? .. 
«Бьщь!» - nрынята большасцю галасоfj. 
Новая арганiэацыя эацверджана. На гэты раз яна э'явiлася 

fj стуgэнтаfj факультэтаfj журналiстыкi СССР. У кастрычнiку 
fj Кiшынёве адбылася канферэн'цыя Асацыяцыi студэнтаfj-жур
налiстаfj (АСЖ). На ёй абралi свайго Прээiдэнта, nрынялi 
Статут i Праграму, стварылi каардынацыйна-iнфармацый_ны цэнтр 
i рэвiзiйную кал~iсiю. Прадстаfjнiкi ад факультэта журнали:тыкi 
БДУ у Асацыяцыю студэнтtеfj-журналiстаfj не fjвайшлi. Яны nа
жадалi эастацца наэiральнiкамi. Чш,ЧJ? 

сля гэгата давер д~ яго у мяне 
знiк. Навошта нам патрэбны кi
раунiкi, якiя не уяуляюць, на чале 
чаго стаяць, кiраунiкi без i.дэй i 
прапаноу. 

- Так. На жаль,\ людзi у вытворчасцi таварау шырока- На мiнулым тыднi пяцёра 
сталi жыць горш, гэта вiдавоч- га попыту. хлопцау з Навасiбiрскага 
нс1. Але мяне вельмi узрадава- Як. амерыканец, я зусiм не дзяржаунага унiвер!=iтэта 
лi значныя змены, якiя адбы- iмкнуся да таго, каб даказаць, даволi удала «xaxмiлi~i_ Па
лiся у адносiнах памiж рэгiя- што у маёй краiне усё дрбра. лацы культур~_:~ Белсауnроф:3-
нальнымi унiверсiтэтамi i цэнт- У нас - свае праблемы ... Тым для . студэнтау наwага ун~-

р " . верс1тэта . Гэта члены каман-

- Вось · бачыш, тое ж самае 
адбывалася з намi у мiнулым 
годзе у Львове. Але пачнём спа
чатку. Па задумцы студэнта

журналiста Варонежскага унiвер
сiтэта Андрэя Залатухiна, АСЖ 
павiнна вырашаць прафесiйныя i 
бытавыя праблемы студэнтау 
i маладых журналiстау у час на
вучання, праходжання практыкi, 
размеркавання пасля закан

чэння ВНУ.Асацыяцыя - i аутар
каардынатар навукова-даследчай 
работы на саюзным узроунi, i 
пасрэднiк сяброускiх сувязей з 
калегамi з iНШЫJI: краiн.. Ужо 
адбылiся TP!>I усесаюзныя сустрэ
чы студэнтау-журналiстау, калi з 
АСЖ пазнаёмiлiс.я мы. Тэлегра
мы-запрашэннi на папярэднiя 
канферэнцыi да нас не даходзiлi. 
Прыехалi у Львоу, там гавораць 
пра нейкую' асацыяцыю ... 
Кожнаму унiверсiтэту трэба 

было скласцi свой прс!ект Ста
тута i Праграмы АСЖ. Адгук
нулiся толькi ВДУ i МДУ. А 
масквiчы «запазычылi» многiя па
лажэннi у варонежцау (арга,нiза
цыйны камiтэт знаходзiуся у Ма
скве - куды i трапiла Праграма 
ВДУ). У такiм вьшадку, натураль
на, прынялi маскоускiя праекты. 
Але ix прыйшлося дапрацоуваць. 
Зацвярджэнне АСЖ адкладвала
ся. Калi ж прыйшоу час прымаць 
рашэнне аб уступленнi у Асацыя
цыю студэнтау-журналiстау, 
прадстаунiкоу КДУ, БДУ, ВДУ, 
ЛВВПВ i два з чатырох прадастау
нiкоу Кiшынёускага унiверсiтэта 
быць яе членамi адмовiлiся. Ужо 
тады мы зразумелi, што Масква 
iрвецца да улады. Прадстаунiкоу 
МДУ бJ,iЛо больш i перахапiць 
iнiцыятыву iм было ·лягчэй. Як i 
чакалася, Прэдзiдэнтам стау Iгар 

- · Значыць, у Ю.шынёве ад iмя 
унiверсiтзта вы адмовiлiся ·усту
пiць у Асацыяцыю, але ж жур
фак - не тры яrо прадстаунi
кi ... 

Разумееш, жадаючыя сту
дэнты, аспiранты журфака i ма
ладыя спецыялiсты на працягу 
трох гадоу пасля :·: ·. заканчэння 
маюць права на iндывiдуальнае 
членства. Калектыуныя члены -
рэгiянальныя арганiзацыi факуль
тэтау i аддзяленняу журналiсты
кi, альбо гасразлiковыя аб' яд. 
наннi, якiя займаюцца журналi
стыкай. Мы выраmылi пачакаць. 
У перыяд драблення краi.ны на 
асобныя рэгiёны аб' ядноувацца па 
прынцьmу_ дэмакратычнага цэнт

ралiзму ,студэнтам зусiм няма 
патрэбы. 

вым тэлефонным званком. Аб'ём 
i:абранай такiм чынам аператыу
най iнфармацыi назапашваецца у 
банку дадзеных цэнтра i даводзiц
ца да ведама Савета цэнтра. У 
штаб-кватэры · цэнтра" рыхтуецца 
iнфармацыйная зводкii «студэнц
кiх» падзей у краiне i у свеце, якая 
перадаецца групам· цэнтра як па 

тэлефоне, так i з дапамогай перы
ядычнай i неперыядычнай дРУ
каванай прадукцыi. 

- Якоrа -роду iнфармацыю 
будзе назапашваць студзнцкi 
цзнтр? . 

рам. анеи перш чым дамовiц- не менш, я думаю, што с1стэ- ды КВЗ НДУ дава.111 дабра-
ца з намi аб прамых кан- му, якая не забяспечва"е ~- чынны канцэрт, i пропускам 
тактах адмiнiстрацыя Белару- дзям задавальняючага уэроу- у залу служыу студэнцкi 

- Аб дзейнасцi афiцЬ!Йных ор
ганау, , i любая iншая сту
дэнцкая iнфармацыя у CMI. 

скага унiверсiтэта абавязкова ню жыцця, неабходна змя- бiлет. - А хто будзе карыстацца 
iнфармацыяй СIАЦ? паехала б у МасквУ: нiць. Хутчэй за усё, з цэнтра-

- Што б Вы перш за усё лiзаванай ператварыць яе у 
расказалi нашым студзнтам i грамадства iндывiдуальнасцей. 
выкладчыкам пра свой унiвер- Толькi не трэба адразу 
сiтзт? упадаць у крайнасць, iмкнучы-

- ~н - сярод 15 лепшых ся да вольнага прадпрымаль
дзяржауных унiверсiтэтау нiцтва. Вам, на мой погляд, 
ЗША, якiя размешчаны на за- · больw падыходзiць нешта 
хадзе_ .. ад Micicini. Знаходзiц- накшталт шведскай мадэлi, 
ца у самым цэнтры Калi- дзе кааператыуны i дзяржау
форнfi. У нас ву·чыцца каля 18 ны пачаткi iснуюць разам з 
тысяч студэнтау, у Tblld лiку рыначным. 
прыкладна 1 тысяча замежных Галоуная небяспека экана
(у асноуным з Карэi, Японii, мiчнай нестабiльнасцi - быта
Кiтая, Малайзii i Сiнгапура). выя праблемы асобных лю-

- Якiя надэеi Вы ускалада- дзей, 11дмоуныя , змень1 у ix 
ецца на супрацоунlцтва з на- ncixaлorii. У час сустрэч з 
шым унiверсiтзтам? савецкiмi людзьмi мяне вельмi 

- Калi у красавiку да нас здз1вша адна рэч: пры 
прыязджау прарэктар Аляк- пустых прылауках у ix поуныя 

·сандР Вiктаравiч Шарапа, ад- халадзiльнiкi. Калi я пытауся 
былася яго сустрэча з прэсай. пра гэта, мне адказвалi: «Гэ
Яе змест запэунiу многiх та наш сакрэт ... » Але ж гра
амерыканцау, што акадэмiч- мадствам нельга кiраваць з 
ныя стандарты у Савецкiм дапамоrай такiх сакрэтау. 
Саюзе даволi высокiя, i Я спадзяюся, што, эканамiч
ёсць сэнс супрацоунiчаць з Бе- ная . нестабiльнасць не будзе 
ларускiм унiверсiтэтам. моцнай перашкодай для суп-

- А цi засталася у Вас пзу- рацоунiцтва памiж нашымi 
ная незадаволенасць падпiса- унiверсiтэтамi. Ведаю, што, ня
нымi дакументамi? гледзячы·на усе цяжкасцi, пра 

- Не. Я лiчу, што першыя маiх калег i студэнтау тут 
крокi зроблены. Пачатак па- паклапоцяцца, забяспечаць i.м 
кладзены адмjнiстрацыяй. А адпаведны уэровень жыцця. А 
цяпер патрэбна зацiкауле- цукеркi яны могуць купiць · у 
насць выкладчыкау. Магчыма, ЗША (я жартую) ... 
ужо у наступным семестры да Мiнск ~табiльны з палiтыч
вас прыедзе чытаць лекцыi нага пункту гледжання, а гэта 
прафесар па эканомiцы з на- галоунае. Нягледзячы на эка
шага унiверсiтэта. Пазней бу- намiчныя цяжкасцi, мы павiн
дуць разгледжаны пытаннi аб- ны рухацца наперад! 
мену студэнцкiмi i культурны- lнтзрв'ю вяла 
мi групамi. В. БЯГУН. 

Любую рэформу цяжэй 
ажьщцявiць, чым абвясцiць, 
i працэс беларусiзацыi (пача
ты прыняццем Закона аб мо
вах у БССР) будэе доугiм 
i складаным. Патрабуецца да
працоука тэрмiналогii, напi
санне цi пераклад новых пад

ручнiкау (колiшнiя беларускiя 
даунсi састарэлi) i, галоунае, 
падрыхтоука нацыяналью,1х 

вы.кладчьщкiх кацрау. Таму 
цяперашнiм студэнтам наурад 
цi пашчасцiць вучыцца у са
праудных · беларускiх групах 
- больш верагодна, што той
сёй з ix будзе выкладаць там. 
Але калi мы зараз не пад
трымаем працэс беларусiза
цыi, дык rэтая справа можа i 
ув_огуле загiнуць альбо пайсцi 
па старых рэйках. 

Як пачатак такой работы, 
прапануем тым, хто не абыя
кавы да лёсу беларускай мовы, 
iнфармацыю, прысвечаную 
найвялiкшаму, на нашу думку, 
пытанню - праблеме белару
скай навуковай тэрмiналогii', 
яе гiсторыi, зместу i перспек
тывам развiцця. 
Сёння можна даволi абгрун

тавана сцвярджаць, што бела
русiзацыю мы пачынаем не 
на пустым месцы. Мы маем 
сваю адмыслова распрацава

ную тэрмiналогiю. Праца па 
яе развiццю i удасканаленню 
была пача;та i wырока разгор
нута у Беларусi у 20-я гады, 
калi пры Iнбелкульце iснавала 
навукова-тэрмiналагiчная ка
мiсiя, якая выдала 24 вьшускi 
«Беларускае навуковае тэрмi
налогii» па розных галiнах на-

вукi i тэхн1ю. Праца кам1с11 
засталася ·няскончанай. Хва

ля рэпрэсiй супраць дзеячоу 
беларускай навукi i культуры, 
дэнацыяналiзацыя сiстэмы 
адукацыi спынiлi дзейнасць па 
распрацоуцы тэрмiналогii. На
цыянальнае слова было «вы
гнана» э вялiкай навукi, яго 
ужытак звузiуся да вы
кладання у сельскiх школах. 

· Развiццё тэрмiналагiчнай лек
сiкi грунтавалася на калька
ваннi рускiх слоу («м_ашыннае 
масла», «насякомыя», <<смерч,, 

- цi нават «газавая .rарэлка,,, 
што лiтаральна перакладаецца 
як «керосиновая водка»). 
У пачатку 70-х гадоу, падчас 

выдання Беларускай Савецкай 
Энцыклапедыi, пытан не 
нацыянальнай · тэрмiналогii 
зноу паустала перад наву
коуцамi, але канцэпцыя «зблi
жэння i злiцця моу» як дзяр
жауная палiтыка стала пры
чынай заняпаду працы i на гэ-
ты раз. ' 
У 1980 годзе пры АН 

БССР створана тэрмiналагiч
ная камiсiя, якая павiнна была 
скасаваць узнiкшыя супярэч
насцi i падрыхтаваць трывалы 
грунт для выдання сучаснай 

вучэбнай лiтаратуры на бе-
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· Фота 
С. ГРЫЦА. 

....С...-~нiверсiтзты, якiя не ' уступl
лi cV Асацыяцыю, арганiзавалi 
сваю каалiцыю. Чым яна будзе 
займацца? 

- Каалiцыя «нязгодных~ узя
лася за стварэнне студэнцкага 

- Яго матэрыялы будуць прад
стаулены у штомесячным ·iнфар
мацыйным бюлетэнi цэнтра (ты
раж - 500-700 экземплярау). 

На англiйкай, нямецкай, фран
цузскай i iспанскай . монах. Матэ
рыяль1, якiя патрабуюць шыро
кай аудыторыi, будуць перадавац
ца 11,ЛЯ публiкацыi у выданнях 
Дзяржадукацыi СССР, у тым 
лiку у часопiсе «Студенческий . 
меридиан>>. Тэрмiновая iнфарма
цыя можа бьщь перададзена для 
публiкацыi у масавыя маладзёж
ныя выданнi. Цэнтр разумее неаб
ходнасць стварэння рэспублiкан
скiх студэнцкiх сродкау маса
вай iнфармацыi i будзе iмкнуцца 

Панькоу - студэнт МДУ. Даць 
iнтэрв'ю ён адмовiуся, растлума
чыу, што канкрэтна не ведае, 

чым будзе займацца АСЖ.. Па-

iнфармацыйна-аналiтычнага 
цэнтра - СВQеасаблiвага студэнц
кага а ген ц тва. У ласныя карэс

пандэнты - члены цэнтра на 

месцах. Сувязь рэгiянальнай гру
пы са штаб-кватэрай цэнтра (Ма
сквой) забяспечваецца штотыднё-

да гэтага. 

А таксама, 
да супрацоунiцтва 
кiм унiверсiтзтам,.. 

- Безумоуна. 

спадзяёмся, 
э с Беларус-

САР АНСК. Упершыню бы
ла адменена абавязковая яука 
рэктарам унiверсiтэта ~а лiста
падаускiя святы. 3 гэтай на
годы большая частка студэн
тау на дэманстрацыю не э'явi
лiся. Таму святочнае шэсце у 
Саранску працягвалася не 
больш за паугадзiну. 

шчыны, у яго увайшоу i першы 
сакратар арганiзацыi, якая 
распалася. 

выйшаушы з райкома, i, безу
моуна, паставjушы пад сум
ненне сва19 зарплату. 

А наперадзе, 24 лiстапада, 
другая дзея. · абласной камса
мольскай канферэнцыi, дзе, як 
чакаецца, галоуным пытаннем 
будзе раздзел маёмасцi памiж 
тымi арганiзацыямi, на якiя 
раскалоуся камсамол воб
ласцi. Чакаецца '!'аксама прак

тычна поуная замена кiрау- . 
нiцтва. 

ЛЬВО-У. У Львове прайшла 
абласная камсамольская кан
ферэнцыя, на якой адбыуся 
раскол на дзве арганiзацыi: 
камсамол Украiны i Дэмакра
тычны Саюз моладзi Львоу-

ЛЕНIНГРАД. 15 лiстапада 
бюро Ленiнградскага абкома 
ВЛКСМ разгледзела праект 
стварэння Ленiнградскай 
студэнцкай Асацыяцыi i Аса
цыяцыi камсамольскiх арганi
зацый ВНУ горада. Вузаускiя 
камiтэты сталi перад выбарам: 
увайсцi у студэнцкую Асацыя
цыю, застаушыся у падпарад
каваннi райкомау, цi аб'яднац
ца па камсамольскаи лiнii, . 

' 
с 

ларускай мове. Але большасць 
слоу з тьµс трох слоунiкау, 
якiя паспела выдаць камiсiя, 
зноу з'яуляюцца · запазыча
нымi з рускай мовы. 

1 вось у лiпенi мiнулага го
да у рэспублiцы пачынае. дзей
насць Таварыства беларускай 
мовы iмя Ф. Скарыны. Неуза
баве · пры iм створана тэрмi
налагiчная камiсiя, першае па
сяджэнне якой адбылося 10 
трауня 1990 года. Яе старшы
нёй абраны гiсторык У. Ар.1,юу. 
Камiсiя лiчьщь • немаrчымым 
далейшае калькаванне ды за

пазычанне слоу з рускай мовы, 

а арыентуецца на мажлiвасцi 
i сродкi беларускай i таму 
з 'яуляецца як бы пераемнiцай 
кaмicii Iнбелкульта. Галоуную 
задачу сваёй дзейнасцi бачыць 
у тым, каб знайсцi адпаведнi
кi _тым тэрмiнам; што з'я
вiлiся з развiццём навукi i тэх
нiкi за i'iпoniнiя 60 гадоу. 
У беларускую навуковую 

лексiку павiнны увайсцi як 
iснуючая гiстарычная лексiка 
( «воцат», «вапна», « рапухi»), 
так i здабыткi 20-х гадоу 
(даугалыч - морской слон, 
рыбазверы - китообразные, 
мелкамор'е - шельф i r. д.). 
~огуць быть ужыты i мiжна-

· с 
родныя слоны, калi яны тра
дыцыйна вt;,1карыстоуваюцца у 
большасцi еурапейскiх моу 
( «полiпvатадонты,>. <<стафiлi
ны»). Але злоужываць запа

зычанымi не нарта у любым 
выпадку. Асновай тэрмiнау 
могуць быць i агульнаужы
вальныя слоны, прыдатныя 

дыялектызмы. 

Прапануем падборку хi
мiчных i матэматычных тэрмi
нау. Спадзяёмся, што яна пры
нясе нейкую· карысць, хоць i 
носiць бо,льш iлюстрацыйны 
характар. 

алюминий 
кальций 

кислород 

олово 

сера 

свинец 

вещество 

опыт 

строение 

элемент 

CJllecь 

прнме~ь 

сплав 

Ю. ГАRДУК, 
А. ГЛУШКО, 

студзнты 

· хiмiчнаrа 
факультзта. 

· XIMIЯ 
глiнец 
напень 

тлен 

цына 

серка 

волава 

·матэрыя рэчыва 

дослед 

будова 
пярвестак 

мешанiна 
падмешка 

столак 
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растовор 

осадок 

сублимат 
плавление 

трение 

испарение 

окисление 

рошчын 

ападак 

вазгон 

тапленне 

церце 

восстановление 

восстановитель 

карбид 

· параванне 
атляненне 

аднаул~нне 
адноунiк 
вугляк 

сярнак 

тленiк 
сульфид 

'ОКСИД 

закись 

перекись 

а!;iГИДрИД 

кислота 

щелочь 

аппарат 

баня (хiм.). 
горелка 

лодочка 

пробирка 
эксикатор 

.алмаз 

известь 

квасцы 

киноварь 

купорос 

Мел 
фарфор · 
янтарь 

. падтленiк 
надтленiк 
бязводнiк 

квас 

луг 

прылада 

грэлка 

пальнiк 
чауначок 
пробаука 

сушыльнiк 

дыямент 

вапна 

галын 

цынобра 
вiтрыоль (ж. р.) · 

крэйда 
парцаляна 

бурштын 

МАТЭМАТЫКА 
аксиома пэунiк 

биссектриса роунасечная 
грань сценка 

диагональ ускосiна 
избыток ~iшак 
касательная датычная 

конус стажок 

корень(ур-я) развязка 

медиана сярэднiца 
отношение стасунак 

отрезок адцiнак 
параJL[lельный роуналежны 
периметр абвод 
перпендикуляр простастауная 
плоскость роунiца 
погрешность хiбнасць 
положительный дадатны 

призма кантаслуп 

проекция спад 

прямоугольник простакутнiк 
процент адсотак 

ребро кант 

ромб сукоснiк 
спираль скрутка· 

шар куля 

Калi вас зацiкавiла rэvi 
тэрмiналогiя, грунтоуна па
знаёмiцца з ёй вы можаце, 
звярнуушыся да наступных 
крынiц: 

1. БН:Г, вып. «Элементар~ 
ная матэматыка», Мiнск, 1922. 
2. БИТ, вып. 18 «Агульная 
хiмiя», Мiнск, 1927. 

3. «Мiнэралёгiя» (падРучнiк 
пад рэд. М. Грышыкi), Мiнск, 
1924. . 

4. С. Сазонау, В. Вярхоускi 
«Падручнiк xiмii», Мiнск, 1929. 

5. В. Iваноускi «Курс неарга
нiчнай xiмii», Вiльн.я, · 1919. 

6. БИТ, вып. 14, Мiнск, 1926. 
7. БИТ, вып. 5 «Геалёгiя», 

~иск, 1924. 
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Пераадопець бар'ер 
На юн1ерскiм чэмпiянаце свету па лёгкай атлетыцы, яхi 

nраходзiу у Плоудзiве, у складзе зборнай СССР выступау 
студэнт геаграфiчнага факультэта Вiктар БУЛАТ. 

Ен малады. Воля да nерам·огi, мэтанакiраванасць адкры
лi хлопцу шлях у вялiкi спорт. Вiктар надта сцinлы, таму 
пры размове са мной не· сказа у npa вынiк, якi дау яму права 
на nрысваенне звання майстра спорту мiжнароднага класа. 
1 усё ж на такiя-сякiя nытаннi адказау. 

- . Вiктар, чэмпiянат свету 
для цябе - этап у жыццi? 

- Безумоуна. Перамога у 
та~µм прэстыжным турнiры -
поспех. Спаборшцтвы сталi 
для мяне праверкай на ста
ласць, своеасаблiвым бар'ерам 
на шляху да «дарослага>} жыц

ця у вялiкiм спорце. 

- Апошнiм часам пазiцыi 
савецкiх штурхальнiкау ядр'а 

'значна пахiснулiся . Вострую 
, канкурэнцыю на'шым хлопцам 
саставiлi спартсмены з ФРГ 
i былой ГДР. А як праходзiлi 

Вь1шзй 
• 

ТОЛЬКI 

неба 
Дата нараджэння клуба -

1958 год. 

спаборнiцтвы на гэтым чэм
пiянаце? 

- Асаблiвай бщ~ацьбы не 
было, але трэба аддаць належ
нае кiтайцам. Адзiн з ix заняу 
у Плоудзiве другое месца. 

- Дзе ты зараз трэнiруеш
ся? 

- Пачынау я у Салirорску 
у ДЮСШ «Беларуськалiй». 
Зараз займаюся у Мiнскай 
ШВСМ у Аляксандра Мiка
лаевiча' Яфiмава. Мой . поспех 
.,- яго поспех. Я разумею, што 
трэнерская праца не лягчэй-

1 

шая за нашу, таму аддаю 

нал~жнае. яго стараl!Юtм i та
ленту. 

- Вiктар, але ж асноуны 
твой занятак - вучоба . .'. 

Шчыра кажуч61, яна 

iдзе не вельмi добра. Неабход
на сумяшчаць трэнiроукi .j за
няткi ва унiверсiтэце, а гэта не 

так лёгка. Не хачу скардзiцц<!,, 
да нас, спартсменау, выклад

чыкi ставяцца не надта пры
дзiрлiва, са скiдкай, але ж мы 
самi разумеем, што на гэтым 
далёка не паедзеш. Нам у пер

шую чаргу неабходны грунтоу
ныя веды па спецыяльнасцi, 
тым больш ва умовах рынку, 

'калi у пошуках работы студэнт 
будзе кiнуты амаль на волю 
лёсу працаулад~оувацца 

трэба самому. 
- Традыцыйнае пытанiiе: 

планы на будучае. 
· Зараз буду займацца 

толькi вучобай. Пастараюся у 
блiжэйшы час здаць усе запа
зычанасцi, а там i зборы не . ) 
за гарам:~. 

А. СIВЫ, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 

Статус - старэйшае спар
тыуна-турысцкае i альпiнiсц

' кае нефцрмальнае аб' яднанне 
рэспублiкi . · 

1 
1 

1 
1 

lмгненнi барацьбы. 

Геаграфiя вандровак - тун
дра, тайга, пустыня, горы. 

Калi задацца мэтай i пас
прабаваць адзначыць на карце 
месцы, дзе ступала нага чле

нау турклуба БДУ, застанец-

ца мала «беЛЬIХ» плям. Мiнулы 1 
год не быу менш багатым 
на <<адкрыццi» новых земляу_,_ 
Турысты-альпiнiсты удзельнi
qалi у [(аходах na Лiтве" Лат- · 
вii, адчулi «гасцiннасцЬ>>, Кара-

·-.. iJ{yмify, пераканалiся у . казач-
. - . най прыгажосцi Саян i неаб- 1 

сяжнасцi Iiауiючнага Ледавi-
тага акiяR</-, неl!_днойm,~ сустра
калiся з Капетдагам, Га.J!ер
лай, Хiбiнамi, а ·таксама ас
войвалi малаходжаныя туры-
стамi-воднiкамi i мясцовымi _ 
жыхарамi рэкi Карэлii i · 

• А;лтая. Найвышэйшае альп_i- 1.! 
шсцкае дасягненне - шк 

Каржанеускi. · · 

Фота С. ГРЫ ЦА. 

1 
1 
. 1 

Адступаць 

не прывучаны 

-'"''l!RRМ ' годзе "першынство ВНУ . рэспублiкi па Фnболу 
пачалося як звычаина - у канцы красавiка. Але не усё i.шло 
па звыкламу графiку: розыгрыш праводзiуся па новай сiстэ
ме. У iм удзельнiчала як нiколi шмат каманд, якiя бь\:лi раз 
бiты на пяць падгруп: чатыры · - па шэсць зборных i адна -
пяць. Унiверсiтэцкiя спартсмены на лёгкую гульню не разлiч
валi. 

,, . 
' .. в·ы ЧYJI 1? 

. tФудакан• 
• 

пачыиае .1 ••• 

перамаrае_ 

- 1 на.дзеi на выхад у фiнал у нас было не надта многа, 
няглед3:ячы . на тое, што састау унiверсiтэцкай збор-най няд
рэнны, - уёпамiнае старшы выкладчьrк кафедры фiзiчнага 
выхавання i спорту В. Д. Лiштван. - Па-першае, мы не мелi 
магчым!lсцi , падрыхтавацца да першынства як належьщо: Заt
сёды узнiкалi праблемы з трэнiроукамi: дзе ix праводзiць? ' Свай- , 
го футбольнага поля мы не маем, таму заусёды вымушаны пры
ладкоувацца да чужога раскладУ, а не займацца тады, калi 
зручна нам. Трэнiравалiся на стадыёнах iнстытутау механiза
цыi сельскай гаспадаркi, фiзiчнай культуры i nолiтэхнiчнага. 
Такое непастаянства расхалоджвала людзей, знiжала рэзульта
тыунасць падрыхтоукi. 
Памяншае нашы шансы на поспех i адсутнасць факультэ

та фiзвьtхавання, з-за чаго мы заусёды адчуваем дэфiцыт прафе
сiйных футбалiстау. Тым не менш, вынiкi выступленняу нашай 
зборнай радуюць. Спадзяюся, у фiнале мы таксама не пад
вядзём балельшчыкау. 

У пачаткуJ цiст)1пад;а У, 
Мiнскiм палацj,~/ спорту; 
прайшоу Мiжнародны 
турнiр па каратэ-до на 
прызы Рэспублiканскай , 
Федэрацыi усходнiх -вi
дау фiзiчнай культуры. 
Памерацца сiлай пры'
ехалi спартсмены з 
В'етнама, Балrарыi, 
Грузii, Туркменii. Вы
нiкi для беларускiх ама
тарау гэтага вiду спорту 
даволi прыемныя. Наш:ы 

'землякi бьuri мацней~· 
шыя у розных вагавых 

катэгорыях: 

да 70 кг ~ Т. Май
· Стрэнкау з цэнтра «Фу

дакан>>, 

Так, трэнер мае рацыю: рэзервы у каманд"! ёсць. 1 «старыя:о,. 
вопытныя irpaкi: Жора Кастэнка (юрфак), Валера Блiзнец (фiзфак), 
Юра Шуканау (rеафак), Саша Данiленка (фiлфак) , а таксама 
капiтан каманды Алеr Драздо :· (юрфак). 1 новае папауненне: пepwa
кypcitiкi Вiталь Казяк (факультэт ' радыёфiзiкi i электронiкi), 
Артур Крыванос (фiзфак). У ix руках вывесцi каманду у чзмn11тыл 
В НУ. А адступаць яны не прывучаны. ~ 

ШАХМАТЫ 
1 ЖАНЧЫНЫ 

А чаму б не? Цi глядзецца 
прадстаунiцы <<слабага полу>> 
будуць за шахматнай дошкай 
горш за мужчын? Магчыма, 
горш згуляюць? 

Пераканацца у адваротным 

вам дапаможа паведамленне 

аб першым чэмпiянаце шах
матных клубау СССР, якi 
адбыуся у Смаленску (зна
чыць, ёсць шахматысткi!). Ся

род 22 каманд была i наша. 
За зборную рэспублiканскага 
Палаца шахмат i шашак гу
лялi мiжнародны майстар, сту
дэнтка БДУ iмя У. 1. Ленiна 
Алёна Заяц i кандыдаты. у 

· майстры Вольга Ламакiна 

i Алёна Герасiмовiч, 16 ачкоу 
з 27 набрала у 9 турах наша 
каманда i заняла чацвёртае 
месца. . Асаблiвы посп~:х -
у Алёны Заяц. З 6,5 ачкамi· 

з 9 на сваёй допшы яна апы-
нулася на першым месцы. 

А ЛЯ АМЕРЫКА? 

Пра гэты вiд спорту раней 

мы чулi у кантэксце з чым
небу,р,зь <<iхнiм». Але часы 
мяняюцца: бейсбол стау i 
«нашым». Нават на гульнях 

у Барселоне · мы будзем зма
гацца за права 

1 

алiмпiйскjмi чэмniёнамi Уrэ
lтым вiдзе. . . ' . 

Першая:у-рэспублiцъ1 збор
ная па бейсболу пачала сваю 
гiсторыю не так дауно. <<Бела
рускiя зубры» - так назы
ваецца каманда Беларускага 

дзяржаунага iнстытута фi
зiчнай культуры, якую трэнi

·ру.е выпускнiк гэтага ж iнсты

тута Дзмiтрый · Сагальчык. 
Бейсбалiсты паспелi ужо зава
яваць права · на выступление 

у Першай лiзе чэмпiянату 
СССР у 1991 годзе. 

НАЗАД ДАРОГI НЯМА ... 

3 дня правядзення Алiмпiй
скiх гульняу 1984 года прай
шло нямала часу. Але ён 

не сцёр з нашай пам,щi блiс
кучае выступление танцаваль

най пары фirурыст.ау з Анг-
. лii (яны сталi алiмпiйскiмi 

чэмпiёнамi) Джэйн Торвiл i . 
Крыстофер Дзiн. На жаль, гэ

та наша сустрэча з майстра

мi была, вiдад!>, апошняй. Як 
паведамiла агенцтва Франц 
Прэс, спартсмены не збiраюц
ца вяртацца да удзелу у афi

цыйных спаборнiцтвах па фi
гурнаму катанню. 

- Мы нават не марь~м аб 
:rакiм вяртаннi, заявiу 
Дзiн. Мы ж заваявалi ' 
на лёдзе усё, што толькi мож

на. 

да 75 кг - У. Кань
коу (Полацк), 

да 80 кг - А. Пап
коу (яmчэ раз <<Фуда
кан»), ,.

1 
~звыш 80 кг - 1. Но- , 

lвi.~11.y (зноу <<Фудакан») . 1 __ А. СIВЫ. --

АДРАДЗЩЬ . п РЭстыж , 
,, 1 ' МОЖНА ' 

Сёння ,, . над~вычай востра 
стащь пытанне: якое будучае 
чакае лёгкаатлетычную, «гас

падарку>> краiны? Удзе.льнiкiк 
восеньскага пленума Федэра
цыi лёгкай атлетыкi выказалi 
заклапочанасць рэзкiм па
дзеннем масавасцi ycix вiдау 
спаборнiцтвау. Калi раней роз
ныя вiды прабегау, кросау збi
ралi сотнi ;rысяч юнакоу i дзяу
чат, то зараз такую колькасць 

удзельнiкау можна убачыць 
бадай .mто . толькi на Маскоу: 
скiм мiJt(народным марафоне 
мiру. 

А усё пачынаецца ... з дзя
цiнства. Адышла у мiнулае 
жбрсткая канкурэнцыя пры 

паступленнi у дзiцяча 
юнацкiя спартыуныя школы, 
якiя спецыялiзуюцца па гэта
му вiду. А з ix .выходзiць 
маладое пакаленне спартсме

нау. Зараз тут рады кожнаму 

дз"iцяцi, нягледзячы на яго 
здольнасцi. 
Тым не менш, новы прэзi

дэнт Федэрацыi лёгкай ат
летыкi Iгар Тэр~Аванесян 
не страчвае аптымiзму. .Вн 
перакананы, што прэстыж 

«каралевы спорту>> "абавязкова 
падь~мецца. Трэба то:лькi па
старацца. 

Прыйсцi у клуб нiколi не 
позна, але яго прэзiдэнт 
майстар спорту па турызму, 

прафесар Анатоль Сямё
навiч Фядэнка раiць пачаць за
няткi _не пазней лiстапада, каб 
да летняга сезону - разгару 

падарожжау - атрымаць доб
рую фiзiчную i тактычную пад
рыхтоуку. Пешыя, ВОд!IЫЯ, 
лыжныя, горныя I вела

паход1;,i, спаборнiцтвы па 
бегу,1 с1:1а!.'тыун~ _ арыента
ванню 1 1НШЬ1Х прыкладных 

вiдах спорту дапамогуць у гэ
тым. 

ДЛЯ СТУДЭНТА юрыдыч
нага факультэта Сяргея Дзе

мяшкевiча шлях гэты доугi i 
нялёгкi. Пачауся ён з трэнi
ровак, працягваецца саюзнымi 

НА ШЛJIХУ ДА . БАРСЕЛ~ОНЫ 
нага выхавання i сп~р1у 
В. А. Рудзянкоу, якi трэюруе 
С. Дземяшкевiча. - У тым, 

што Сяргей вернецца з Рыма 
з унагародай, нi на хвiлiну 

не сумнявауся.· Гэта надзвы

чай тал~J!авiты б11рэц. Нягле
дзячы на тое, што канкурэн: 
ты у яго былi моцньrя, ён 
ужо з першых хвiлiн паказау, 
што уступаць перамогу нiкому 

не збiраецца. Калi не зда
рыцца якiх-небудзь непрыем
ных нечаканасцей, мы абавяз.
кова убачым нашага спартсме
на на . барцоускiм памосце у 
Барс~оне: ён - прэтэндэнт 
нумар адзiн. 

1· 

Клуб прымае пад свой дах 
ycix жадаючых, 

1 
незалежна 

ад узросту, месца , работы цi 
вучобы, ступенi . ф1зiчнай пад
рыхтаванасцi. Нароунi з са
вецкiмi студэнтамi могуць 
атрымаць пасведчаннi iн
структарау па турызму, а так

сама пуцёукi у альпiнiсцкiя ла
геры i на горналыжныя . базы 
i замежныя навучэнцы. · ' ' 

3. MIXHEBIЧ. 

i сусветнымi першынствамi. 
Графiк ix быу настолькi 
шчыльным, што Сяргею давя- ' 
лося на час развiтацца з ву
чобай i узяць акадэмiчны,адпа
чынак. ·прауда, спрау столькi, 
што хлопец толькi паспявае 
на дзень-цругi заглянуць да
моу, каб памяняць рэчы. J зноу 
- у дарогу. 

Апошняя паезд~а аказалася 
для спартсмена надзвычай 

удалай. 

<<Вынiк 38-га чэмhiянату 

свету па класjчнай бараць
бе у. Рыме уражвае: савецкiя 
спа~тсмены маюць у актьmе 

6 залатых, 3 сярэбраных i 1 
бронзавую узнагароды» , 
неузабаве пасля спаборнiцт
вау паведамляла газета «Со

весткий спорт». <<ЗалатыМ>> 
аказауся i наш Сяргей -·Дзе
мяшкевiч. 
Сам Сяргей наурад цi чакау 

такога поспеху - падгрупа, 

у ЯJ(ОЙ- ён выступау, была ~ 

ной з самых цяжкiх. За пля
чыма у яго сапернiкау - во
пыт, пер~огi, узнагароды. 
Спартсмен рыхтавау сябе да 
нялёгкай барацьбы. .J , вось 
вынiк , У вагавай катэ
горыi да 100. кг яму не было 
роуных., '. 

Асаблiва блiскучай i неча
канай як для балельiпчыкау, 
так . i для самога барца, была 
фiнальная схватка з венграм 
Шандорам Мазорам. Вынiк 

ашаламляльны: пасля двух 

кiдкоу - прагiбау з задняга 
захвату - Сяргей не пакiнуу 

сапернiку нiякай надзеi на пе-
1 рамогу. 8:0 - так завяршыу

ся паядынак. Дзякуючы яму, 

барэц праклау сабе шлях на 
Алiмпiйскiя гульнi у Барсело
ну. 

- Вельмi сriадзявауся на 
яrо, - з гона рам за · свайго 
падапечнага гаворьщь стар

шы выкладчык кафецры фiзiч-
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