
ЯКIМ БЫЦЬ 
РАЗМЕРКАВАННЮ? 

Гэта пытан не хвалюе не толь
кi тых, хто сёлета закон ч ьщь 
унiвер сiтэт. Нерау наду ш на 
адносяцца да яrо i студэнты 
малодшых курсау, -в ы клад
чы к i . Сведчанне таму , -
апошняе пасяджэнне рэкта

рата. 3 практыкай . размер
кава н ня выпускн i коу педа 

rагiчных патокау азнаёмiу 
rtрысутн ых начальн i к аддзе
,FJа кадрау А . М . Чэкан. 

Т. ДОУНАР. 

ВЫДАТНдЕ ПАПАУНЕННЕ 
прыйшло у спартыуны я збор 
ныя ун iверсiтэта. Асаблiва па 

шчасцiла камандзе валей
балiста.к . Першакурс нiца фi 
лалагiчнаrа факультэта Але
на Хаменка мае выдатную 
тэхнiчную падрыхтоуку . Яна 
можа ар rа н iзава ць адладжа
ную гу.FJьню нападаю ч ых 

i rpaкoy, а студэнткi I курса 
бiящ1гiч11ага факультэта Ка
ця Мiнько i Алена Карнi 
ев i ч узмоцняць атакуючы па

.тэнцыял кам анды . Не бяда, 

што у ix мала вопыту, затое 
~сць жадан не павышаць 
узровень сваёй гульнi . 

Асаблiва хочацца адзна
чьщь студэнтку I курса фа

кул ьтэта пры кладной матэ

матыкi Та ню Ламака. Сваёй 
энерг iяй, пра цавiтасцю, сама
адданасцю яна паказвае пры

клад i студэнтам старэй

шых курсау. 
Пачалася сп артакiяда ВНУ 

рэспубл i кi. Мужчы н ская i жа

ночая зборны я ун i версiтэта 
па баскетболу ужо паспяхо
ва завяршылi першы тур 

спаборнiцтвау. У лiстападзе 
пачнуць rул ьн i валейбал iсты. 

Есць усе падставы спадзя 
вацца, што з дапамогай на

в iч коу жа ночая зборная 
п а валейболу дасягне добрых 
вынiкау. 

М . КУЧЫНСКI, 
старшы выкладчык 

кафедры фiзiчнага 
выхавання i спорту. 

----------

.. 
°ПРАЛЕТ АРЫ/ °Y'CIX КРА/Н, НДНАЙЦЕСЯ! 

.. 
ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮЗНЫХ 
КАМIТЭТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖАУНАГА YHIBEPCI'fЭTA ·IМЯ У. 1. ЛЕНIНА 

ч·дnЦАМI ЗАКIДАЛI 

Мяне ужо не здз 1уля юць 
н аш ы аднадушна tiядбайныя 
адносiны да iдэй, як i я год
два назад л iчылiся цудоуны

мi, iначай як з вокл iчам 
«Ура ! » i неабходным падк i
даннем чапцоу угару не успры 
малiся . Ка нкрэтна я - пра 
самакiрава н не. Аптьiмiсты i 
песiм i сты. Быць цi не быць? 
Нарэшце, сышлiся: быць ·. 

• Якiм? Сёння шн i студэнт ужо 
атрымау многае з таго, чаго 
дамаrалася не адно пакален

не . Лауку сабе у вучоным 
савеце «раздабыл i »? Грамад

скiмi дэканатамi усцешыл iся ? 
Свае пя ць капеек у работу 
стыпендыяльных камiсiй, гас

разлiковых аб 'яднанняу, ма
ладзёж н ых кааператывау, 
цэнтрау НТТМ уставiць ма
юць п рава ? Здараюцца вы
падкi замены лектара па 
просьбе rрупы, вольнага на
ведван ня yc ix без выклю
чэння лек цый . Усё так. Адн ак 
колькi грамадск iх дэканатау 
было л iквiдаван а? А колькi 
фармальнасцей ч ыстай вады 
ва удзеле студэнтау у вучо
ных саветах i розных камi 
с iях? 

Змены у форме адбыл iся . 
Але цi у ёй справа? Пры ч ыны 
даунiшн i я i аб'ектыу ныя -
трывалая не ва ус i м эфек
тыуная сiстэма выкладання i 
стэрэатып ь1 паводзiн, я кi я 

студэнтам насаджалiся. Бе
загаворачная паслухмян ас ць 

- нi на кроплю болей i нi 

на крок далей. Студэнты -
самае бяспраунае з вя но у 
клас iчным трохвугольнiку : 

адм iнiстрацыя - студэнты -
выкладчык i. Спробы сама
стойных р ашэнняу дакладна 
даследуюцца, каб ... быць аб
вер гнутымi. Нельга пасп~tаба

ваць пер аздаць экзамен на 

бал вышэй, нельга выбра ць 
аднаrо з лектарау . А што, 
скажыце, можна? Падкiнуць 

. угару чапец i, набраушы па
ветра, каб далёка было ч ут
но; выгукнуць: « Ура ! ». Не са
макiраванню - студэнцкаму 
форуму. 

Цяпер вам зразумела, ча
' му звычайны чапец у нашых 
магаз iнах дауно ужо дэфi 
цыт? 

А. ЖУР, 
студэнтка-завоч н i ца. 
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<<Давайце аз1рнемся на.зад>> 
1 

МАНАЛОГ БЫЛОГА САКРАТАРА КАМIТЭТА КАМСАМОЛА ГЕАФАКА IГАРА ГРАМЫКI 3 .КАМ ЕНТАРЫЯ МI 

Вась i закон чыуся год маёй 
работы сакратаром кам iтэта 
камсамола rеафака . Дава й

це спынiмся, крыху п еравя

дзём ды ха нне , азiрн ёмся на
зад. Напэун а , як i кожны чала
век, аналi зуючы дас я г нут ае , 
я таксама усведамляю , што 
м нс:,гае можна было зраб i ць 

значн а лепш . ды , i дапамога 
камсамол ьскага бюро маг

ла бьщь больш важкай. Але , 
я к кажуць , дадз iм ус i м с яст

рыцам па завуш нiцы . 

Камiтэт наш часам нагад вау 

г_еро яу ба й к i Крылова : ц я г ну

лi воз хто куды. Нашы бяс
концы я спрэчкi з Юл я й Кар

пук прывялi да рэзкага па

дзен н я дысцып лiны у кам i тэ

це камсамола. А раун адушша 

i безынiцыятыунасць камса
мольцау Л . Свято ха, Н . Ко
нанава й, А . П ятрова i iншы х 

1 
ускладнi лi с i ту ацыю . Такiя 

.,-,~ адн ос1ны, в ядома, не да п ам а

галi а гуль най справе . 

КАМЕНТАРЫй ПЕРШЫ 

- Як вы л iчыце, ц i у стане 
камiтэт камсамола нешта 
змя н iць у вашым жыццi? 

А. ВАУРАНЦЮК (l/I 
курс): Нейк iх змен можна ча
каць тольхi тады, калi у ка

мiтэт будуць выбраны людз i 
неабыякавыя , здол ьны я заха
п iць сваiх таварышау цiкавай 
справай, унесцi у камсамоль

скую дзе йнасц.ь нешта но

вае, свежае . Для гэта га не

абходна больш акты уна далу-

чаць да работы радавых чле
нау ВЛКСМ. 

Я часта думаю над тым, ча

му та к зд_арь~лася ? Чам у мы 
не змагл1 з яднаць камса

мольцау агул ьнай с пра ва й , 

а наадварот, кожны я шчэ 

больш стау сам па сабе? 
Напэуна , галоуна я прычы

на у тым, што у кам iтэт тра
п i л i вы падковыя людзi (па

сапра уднаму зацi к ау л е н ы х 

былi а,д зi нкi ). Прынцып 
«Ха й будзе , хто хо ча , тольк i 
н е я» па нуе , н а жаль, на 

с праваздачна-выбарн ых кан
ферэнцыях i зараз . 

Сыграла сваю не гатыуную 
ролю тое, што усе члены 

камiтэта (за выключэн нем 

Ю. Карпук) был i на в iчкамi 
у камсамольска й рабоце, 

Спачат ку доуга раска ч вал i с я , 
а калi узялiся за справу, ча
су амаль не засталося. 

Мяне непако iць абыя ка
васць камунiстау Г. Рыдзеу

с к а га i Я . Фадзеев~. Прызнац
ца , я вельмi спадз яваус я н а 

дапамогу таварышау . Але · 

потым пераканауся , што у ix 
няма нiякага жаданн я праца
ваць . Нават на пасяджэннi 

не з ' яулял iся . А Рыдзеускага 
бачыл i толькi тады , к а лi яму 
неабходны былi грошы н а уз
н агароды навукоуцау (ён 

узначальвау факуль т эц к ае 

СНТ) i граматы. Мiжволi за
думаешся , якая карысць ад 

такiх л юдзей камсамолу? 

КАМЕНТАРЫй ДРУГ! 

- Што такое, н а ваш по

гляд, акты ун ая жыццёвая 

пазiцыя? Цi займаюць яе 
вашы тавары ш ы? 

Г. ДАБРАВОЛЬСКJ (lll 
курс): Гэта уменне адс той
ва ць свае жьщцёвыя прынцы

пы , iнтарэсы. Калi табе nа

вераць, за табой nойдуць, 

гэта i будзе nерамога й тваiх 
nоглядау, nеракананняу. А у 
цэлым - актыунай жьщцёвай 

nазiцыяй. Што датычыць ма

iх таварышау, то yc ix актыу
ным i не назаву. Не хач у 

агулам абвiнавачваць, ix у 
naciyнac цi. 

В. МАНЬКО (lli курс): 
. Сёння нельга сказаць, што 
калi чалавек з 'я уляецца кам
самольцам, то ён займае ак

тыуную жыццёвую nаз iцыю . 
У аnошн i час назiраецца да
волi nрагрэс iруючае знiжэн
не актыунасцi. Мы станов iм
ся часам абыякавымi назi
ральнiкам i таго , што адбы

ваецца . Аб 'яднаць, nавыс iць 
цiкаунасць маладых людзей 
магл i 6, на маю думку, м а
ладзёжныя арга н1iзацы i , с тво

раныя з улiкам агульны х iн 
тарэса у i сх iльнас цяу. 
А Саюз камунiстычна й м о

ладзi ... Я, наnрыклад , у кам у
нiзм не веру. 

Ды i nытаннi вашай анкеты 
- не што iншае, як спроба 

nаставiць чарговую «галач

ку» у графе «Правядзенме 

аnыта ння камсамольцау». Ка

му па трэбны гэты фармалiзм? 
Ма гчыма, усё было б iнакш , 

каб мы з самага па чатку ра 
боты у кам iтэце камсамола 
рас пр а ца вал i · кан к рэтную 

праграму дзеян н яу i на п ра

цягу года прытрымл 1вал 1 ся 

яе . Толькi кожны з нас не 

вель мi iм кнууся праяуляць 
уласную iнiцы ятыву, бо ужо 
прывыкл i да указанн яу звер
х у. Таму i к iдал iся у розныя 

бакi, хапал i ся адразу за усё 
i амал ь нiчога не даводз iлi 
да канца . Ды i рукi апуска

лi.с я, гледз яч.ы на раунадуш
_ша таварышау. Хацел i пра

весцi на факультэце апытан
не. На жаль, '-н i чога у нас не 
аtрымалася : большая частка , 

студэнтау засталася глухой 

да нашай iнiцыятывы. 

Асабл iва крыудна было, ка
лi чулi крытыку у свой адрас, 

пажаданнi правесцi тое цi 
i н шае мерапрыемства , а бра
л iс я за справу - зноу н i якай 
падтрымк i . Не здымаю вiны 

i з сябе: напэуна , не маглi мы 
зна йсц i клю ч да сэрца кожна
га , н е стал i тым стрыжнем, 

ва кол якога згуртавал i ся б 

камсамоль цы . 

КАМЕНТАРЫ й ТРЭЦI 

- Цi прытрымл i в аецеся 
вы пункту гледжання, што 

камсамо.FJ сёння наоrул мож
на распусцiць? 

~ 

Н. ЧЭРНIК (/ курс) : У та
кой форме, як зараз, кам са

мол сапра уды не nатрэбны 

- ён стау фармальнай арга
нiзацыяй . Неабходна шукаць 

нейкiя новыя формы работы . 
/ наогул л i чу, што многае 

можна выnрав iць, кал i nры

маць у камсамол толькi ты х 

юнакоу i дзяучат , якiя хо чуць 

нешта раб iць i змогуць nад- , 
няць прэстыж ВЛКСМ. 

Б. А. МАНАК, дацэнт ка
федры эканамiчнай геаграфii 
замежных краiн: Мне крыуд

на i балюча чуць гэта . Май- . 
му nакаленню таксама было · 
нялёгка. Але мы знаходзiлi 

у сабе сiлы i nераадольвалi 
цяжкасцi . Не магу пагадзiц

ца з думкай многiх, што сён

няшняя моладзь абыякавая 
да усяго. Мне здаецца , яна 
проста разгубiлася . Яе вывеу 
з раунавагi вял iкi паток iн 

фармацыi . Але усё гэта -
з 'ява часовая . Моладзi . nа

·трэбна арган iзавацца. Галоу
ная зада ча для яе сёння -
выдатная вучоба . /, н арэшце, 
дзе ж уласная гордасць кож
нага камсамольца. Яшчэ тры 

такiя nакаленнi i мы не бу
дзем развiтой краiнай , а вер-

1 немея да узроуню nершабыт
нага ладу . 
Магчыма, некаму мае мер

каваннi здадуцца надта пе
с iмiстычным i . Мауляу , былi 
ж цiкавы я вечар ы, конкурсы . 

Так , был i. Некаторыя успом
н яць пасвячэн не у студэн

ты (тут выдатна паказау сябе 
былы трэцi курс), конкурс 
мастацка й самадзе йн асцi 
першакурсн i кау. А кол ькi вя

селля прынеслi днi геафака! 

Шмат энергii, выдумкi, гума
РУ уклал i у гэтыя мерапры
емствы нашы выпускнiкi. 

Вась каго не трэба было доу
га угаворваць: яны прыходзi

лi л iтараль на па першаму 
закл i ку i раб i лi усё на выдат
на . 

Есць пэуныя зрухi i у рабо
це с партыунага сектара . На 
шы каманды нядрэнна вы

сту палi на унiверс iтэцк i х i 
гарадс к\х спаборнjцт ва х . Ня
мала давялося папрацаваць 

Генадзю Дабравольска~ у, 
каб знайс:4i аматарау спорту, 
сабраць каманды. 

На добрым рахунку ва унi
верс iтэце нашы будаунiчыя 
i сельскагаспадарчыя атра
ды. 

КАМЕРТАРЫ й 
ЧА ЦВ ЕРТЫ 

Я кiя мерапры емствы , 
праведзеныя кам iтэтам кам

самола , вам запомн iл iся? · 
К. ЛУКАШОУ (lll курс) : 

Безумоуна , днi факультэта. 
Яны сталi саnраудным святам . 
Але мне здаецца, што заслу
га камiтэта камсамола тут 
крыху nерабольшана, таму 
што галоуную ролю у ix арга
нiзацыi адыгралi сёлетнiя 

выnускнiкi члены клуба 
«Пятнiца» . 

Я паспрабавау даць ацэн 
ку таму багажу 'практь~чнага 
вопыту, якi назапасiу за год 

сваёй работы у камiтэце 
камсамола. Чаму я так ста
рауся завастрьщь увагу на 

недахопах? Таму што, каб icцi 
наперад, трэба абавязкова 

азiрнуцца назад. А яшчэ -
.. каб аблегчьщь задачу новаму 
саставу камiтэта. Магчыма , 

улiчваючы нашы недахопы , 
яны пазбегнуць памылак у 
сваёй рабоце . 

Ма н а.по г зап iсала 
3. АЛЯШКЕВIЧ. 



а 

г-. АГМЕНТЫ КАЛЕКТЫУНЫ ЗДЫМАК 

1 
Жыу с'тудэнт. Здаецца, 

нядрэнна. У дэканаце, налi 
даводзiлася трапляць , мог га

дзiнамi слухаць павучальныя 
пропаведзi i нi гуну. 

1 

На лекцыi, калi ужо зусiм 
не пад сiлу было улоулiваць 

· выкладчыцкую цягучну, мiр
на пасапвау. У чарзе да .урача, 

.налi здаралася захварэць, 

толькi зрэдну панашлiвау 

ды хусцiнкай сарамлiва зак-

1 

рывауся. У iнтэрнаце, . налi з 
вячэрняга сеанса . у «начлеж
ну» вяртауся, бабульцы вет
лiва усмiхауся. Нiчога сабе 

жыу. Не п;~лохауся, не снар

дзiуся ... Пакуль не пайшла па 

1 

усёй краiне гэтая недарэчная 
хваля мiтынгау, забастовак. 
Цяпер вось - форум. Каму 

ён патрэбны i якiм будзе? Цi 
эдолее з латан на «адзежы» 

нашага грамадства змайс;тра

ваць кафтан для fllЬЩJэйшай 

1 

адукацыi, i цi патр.эбна гэта? 
- Форум, нiбы фотазды

мак, павiнен адлюстраваць 

студэнцтва танiм, яное яно 

ёсць. / нiшто - страта веры 
i iнфантылiзм, пасiунасць i 
нанфармiзм не павiнна быць 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

панiнута за кадрам, за радка

мi рэзалюцыi,- лiчыць iн

струнтар ЦК ВЛКСМ Уладзi

мiр Касмярэшкiн. 

КРАМОЛЬНАЯ 
ДУМКА? 

I
Гэта несправядлiва! Усiм вя
дома, як абвастрылася апош
нiм часам ва унiверсiтэце пра
блема недахопу месцау у 
iнтэрнаце . У той жа час ёс ць 
сярод . мiнскiх ВНУ такiя, дзе 

l
студэн ты пану.юць па дваiх 

у naкoi. Паспрабаваць бы 

аб ' яднаць фонд i размяр
коуваць_ месцы у i~тэрнатах 
гарадск1м студэнцк1м саве

там. А што, калi такiм жа 
чынам абысцiся з фiнанса-

l
мi на будаунiцтва новых 
iнтэрнатау· i вучэбных кор
пус ау1 

1 

(3 в ыстуш1ення кандыдата 
у дэJ1егаты на форум 

Вiктара ПАНЦЯЛЕЕВА) . 

ДАРЭЧЫ, 

1 
з 27 па 30 кастрычнiка у 
Ленi нградзе адбу дзе цца 
мiжрэriянальная сустрэча дэ

легатау Усесаюзнага студэнц

кага форуму. Гэта нагадвае ... 
Гульнi дарослых у сходы 

па акругах1 Генеральную 

1 

рэпетыцыю1 Савет у Фiлях1 
Як лiчыце, цi зру чна адап

ц1равацца ва умовах сценкi, 

якая iдзе на сцен ку1 Адну з 

ix доугiя гады н1 х то не ад
важвауся прабiць, другая 

1 

узводзiлася похапкам з асоб
ных цаrлiнак, кожная з якiх 
жыве сваiм розумам. 

Падлiчы,ni1 Нязручна!! ! За
сталося толькi выкарыстаць 

тэлефоны для даведак: 

278-15-66, 278-51-00 (у Ленiн-

с. 

Студэнцную канферэнцыю 
(ва унiверсiтэце яна адбыла
ся 18 настрычнiна) мы тансама 
iмннулiся «сфатаграфаваць» . 
Цяжна рабiць калектыуны 
здымак. Вос:ь i у нашаrа фота
карэспандэНта ён, на жаль, 
не атрымауся . / усё ж .. . 

/нфантылiзм i пасiунасць 
- · гэта npa нас. Па палажэн
ню, распрацаванаму аргкамi

тэтам па падрыхтоуцы да 

студэнцкага форума, ножны 
факультэт дэлегiравау на кан 

ферэнцыю пятнаццаць чала

век. Былi незадаволеныя : 
· адкуль, мауляу, узялася та
кая лiчба, чаму не больш? 
Таму, паважаныя, што пры 
усёй зацiнауленасцi факуль
тэтау у зале сядзе.,:~а нi 
многа нi мала - восемдзе
сят чалавен. 

Канк_урэнцыя - гэта не для 
нас . Пры вялiкай колькасцi 
сапернiкау - 13 чалавен -
з ' явiлася, магчыма, самаУ
пэуненая цыду11ка у прэзi
дыум: «Паколькi сярод вы

лучаных кандыдатау не зна

ходзiцца паку ль вартых . увагi, 
прапаную сваю кандыдату

ру .. . » А ваганнi ля паперан з 
прозвiшчамi - як гэта, каб 

на пяць нашкрэбцi? 

Прабачце, але i з дэмакра-

СТУДЭНТ.:: 

КАМСАМОЛ ЕЦ? 

Перш за усё форум павiне н 
п адзял iць гэтыя паняццi i 
даць будучым iн тэлirен там 
(м н огiя ' з нас nраз пэуны 
час змогуць вызначаць палi
тыку краiны) гарантаванае 

права l'ta палiтычную дзей

насць у розных арганiза

цыях, што не супярэчаць на

шай Канстытуцыi. 
(З выступлення кандыдата 

у дэлеrаты на форум 
Вадзiма ВАЛОД3 1НА ) . 

СТЫПЕНДЫЮ 
S'CIM?! 

Без выключэння! Двоечнiку 
таксама патрэбна мець хоць 
мiнiмальныя даходы. Пас.~я 
вучобы студэнт , як вядома, 
iдзе працаваць тады i 
зможа вярнуць запазыча

насць. Цi гэта не адзiн з прын
цыпау перманентнасцi · аду
кацыi - прадпрыемства hpa

. дас,тауляе ВНУ грошы на 

стыпендыю атрымлiвае 

спецыялiстау1 Магчыма ды

ферэнцыяцыя: той, хто «не 

згаджаецца» у час cecii на 

здавальняючыя адзнакi, ат-

. рымлiвае 40 nрацэнтау ад 

сярэдняй стыпендыi . 
( 3 выступлсння кандыдата 

у дэлеrаты на форум 
Ген адз я ГРЫНЧЫКА) . 

КРАМОЛЬНАЯ 
ДУМКА? 

Адзiнае, што можа зрабiць 
форум,- стварыць незалеж

ны прафсаюз студэнтау, якi ... 
асуджаны на riбель. Ен аба

вязкова зачне канфлiкт са 

студэнцкiмi прафсаюзамi , 
якiя маюць значную матэ

рыяльную базу i прававы ста
тус. Ды й па iснуючым па

лажэннi аб добраахвотных 
. таварыствах • такая арганiза-

8 2 стар. 8 (( д ... РУСКI YHIBEP » 

тыяй мы яшчэ не на адным 

шляху, налi умудрылiся за 

некалькi гадзiн дайсцi у 

ацэнцы праграм ад слоу «гэ

та неперананау,ча» да сцвя

рджэння «гэта глупства». 

Як бы там нi было, але 
пры дзейснай дапамозе ас

ноуных удзельнiкау дыскусii 

студэнтау юрыдычнага 
гiстарычнага факультэтау 

з кандыдатамi мы пазнаёмi

лiся. У вынiку тайнага галаса-
. вання вылучылi дэлегатамi на 
Усесаюзны студэнцкi форум 
Уладзiмiра Хвалея (юрфак) 
i Вадзiма Валодзiна (фiлфан), 
на Рэспублiнанснi - Алесю 
Сёмуху (ТБМ), Генадзя Грын
чыка ( фiзфан), /гара Верха

водзьку (юрфак). 
Цяпер у ix ёсць шанц. 

Шанц заявiць аб сабе. / хоць 
выбаршчыкi i дэлегаты адмо-.,.--------------------------------------------

1 

1 

вiлiся ад наназау, ад сябе да
даём: 

- Рэальнымi i жыццёвымi 
будуць толькi тыя рашэннi, 
што улiчваюць усе бакi сту 
дэнцкiх праблем (прас цей, 
зразумела, заняць экстрэм i

сцкую пазiцыю, чым прапана

ваць аптымальнае рашэнне). 
. 3. МАРАВд. 
Фота С. ГРЫЦА. 

ДОБРА ЗАБЫТАЕ 
СТАРОЕ? 

Нашто рабiць з сябе ·пакут
нiкау1 Мы самi .гэты шлях у 
навуку добраахвотн а абралi. 
1 (я займауся даследаваннем) 
многiя дакументы, якiя рэг

ламентуюць жыццё ВНУ, ут

рымлiваюць выдатныя пала

жэннi . Бяда у тым, што. не 
агаворваюць санкцыi для тых, 

хто гэтыя палажэннi парушае. 

Альбо новыя дакументы не
абходны, альбо папраукi да 
старых ... 
( 3 выстуnлення кандыдата 

у дэлеrаты на форум 
Сярrея РАКА). 

БЮРАКРАТЫЧНЫЯ 
ГУЛЬНI? 

Запрасiць на форум адказ
ных, кампетэнтных i в алодаю
чых шырокiм i паунамоцтвам.i 
работнiкау Дзяржкамiтэта 

па народнай адукацыi. Да

магчыся, каб студэнты 
удзельнiчалi у пасяджэннях 

калегii Дзяржкамiтэта i мi

нiстэрствау. Гэт а м1н1мум, 
гэта абавязковая умов а для 
паспяховай · работы форума . 

(3 выстуnлення кандыдата 
у дэлеrаты на форум 

lrapa ХIЖНЯ КА ) . 

цыя афiцыйна i заканадауча 
прынята не будзе, калi ... не 
выйсцi у ВЦСПС з прапановай 

аб вылучэннi самастойнага 
прафсаюза работн i кау вы
шэйшай школы. 

Цяперашняму прафсаюзу 
студэнты не давяраюць - ён 

не займаецца абаронай ix 
правоу. Для чаго, дар·эчы, 

прызначаны. ' 
(3 ,выстуn:Лення кандыдата 

у дэлегаты на форум 
Уладзiмiра ХВАЛ ESJ ). 

· 8 26 кастрычнiк а 8 

. па-за гупЬнёй 
«3 ПРАВIЛАМI ПРАЖЫВАННЯ S' IНТЭРНАЦЕ 1 

АЗНАЕМЛЕНЫ ... » 

Перад г.этым непрыкметным радком у ордэры на засяленне ты, а каму застацца за бор-

сэрца вон. · · На сходзе шмат гаварыла-

у iнтэрпат падпiсваецца кожны iншагароднi студэнт. l мала- там? Там у што проста так ix 1 
верагодна, што задумваецца над iм. 3 вачэii: далоfj i з ужо нiхто не заселiць. 

Сёння не патрэбна валодаць выдатным зрокам цi занадта ' ся аб студэнцкiм самакiраван
жаласлiвым сэрцам, каб убачьщь i адчуць, якое цяжкае ста- нi, аб самастойнасцi у пры
новiшча стварылася з засяленнем iншагароднiх ва fjcix унi- няццi рашэнняу, а таксама 
версiтэцкiх iнтэрнатах. З 'явiлася новая катэгорыя навучэн- аб вельмi працяглым рамон 
t{аi) - «бяздомныя». Гэтq. тыя, хто бачыць вакзал будучьи11 це д'ванаццатага паверха . Ас .э- 1 
л·tесчам прытулку. Жьщцё на прыватнай кватэры не fjciл1 па бiста мне вельмi шкада мe.x-
1Ciutэнi, ды i паспрабуй яш•1з адшукай яе fj Мiнску. матауцау, якiя жывуць· на «ад-

Студэнты механiкаsматэма
тычнага факультэта засяля

юцца ужо другi месяц. Нека
торыя будуць трызнiць аб 
месцы у iнтэрнаце яшчэ год. 
Жыльцы дванаццатага па
вер'ха не , хутка уселяцца у 
адрамантаваныя пакоi. Хто 
вiнаваты у тым, што значная 
частка студэнтау мех!f,ата 

з выпiсанымi ордэрамi бадзя
ецца невядома дзе; што iн

тэрнат, у якi зараз яны так 
iмкнуцца, «ляжыць у разва
лiнах», як вобразна зауважыу 
другi камендант «сямёркi» 
Барыс Паус? 
Аб 'яднаны сход прафсаюз

най арrанiзацыi механiка-
• матэматычнага факультэта 

з удзелам адмiнiстрацыi iн
тэрната NO 7, дэкана мехма
та Л. П. Прымачука i прарэк
тара па адмiнiстрацыйна

гаспадарчай частцы У . 1. Та

расев iча паспрабавау адка
заць на гэтыя пытаннi . 

3 правiлау пражывання у 
iнтэрнаце: 

«Пражываючым у iнтэрна
це забараняецца: 

- nакiдаць пабочных асоб 
на начлег без дазволу; 

- з 'яуляцца у нецвярозым 
с,;ане, распiваць спiртныя на

пiткi, курыць ... » 
Не злiчыць выпадкау кра-· 

дзяжу у «сямёрцы» . Зусiм 

нядауна невядомыя «вынес-
л i » ама.~ь поунасцю увесь па

кой 1117. Па той жа прычы
не (перадачы пропуска чужой 
асобе) у iнтэрнаце паугода 
пражывау небяспечны зла-
чынца-рэцыдывiст, на якога 

быу аб ' яулены усесаюзны 
вышук . Ужо у гэтым навучаль
ным годзе некалькi дзён за

пар выклiкалася мiлiцыя, каб 
навесцi парадак. Цiкава, што 

потым «пацярпеушыя» сту

дэнты прыходзяць да адмi

нiстрацыi i папракаюць: «Ча
му у вас такi дрэнны пра

пускны рэжым?», У вас?! А 
можа у нас? 

У нас трынаццаты паверх 
- «забароненая зона» . Таму 
што там проста небяспечна 
увечары хадзiць. У нас далё
ка да iдэальнага парадку · у 
блоках i пакоях. 1, нарэшце, 
мы вырашаем, як павiнен 

працаваць iнтэрнат . 

Адмiнiстрацыя iнтэрната у 

асобе першага каменданта 
Алы Мiкалаеуны Нурметавай 
i другога каменданта Барыса 
Пауса спрацавалi сёлета жор
стка: «Не засяляць студэнтау 

за парушэнне элементарных 

норм пражывання у iнтэрна

це»,- такi быу ix кароткi вер
дыкт . Ен яшч э у маi набыу 
форму «чорнага cnica», нуды 
трапiла значная частка iнша

гароднiх студэнтау мехмата . 

Менавiта па гэтым cnice рас
палiлiся дэбаты на сходзе. 

Тыя, хто пражывае у iнтэр-
наце, маюць права : 

удзельнiчаць цераз 

, студсавет у пытаннях удаска

налення жыллёва-бытавога 
забеспячэння . 
Шмат хто з мехматауцау у 

iнтэрнаце NO 7 скардзiцца на 
«дыктатуру» Пауса. А што вы 

можаце прапанаваць узамен? 

Каб не бiлi шкло на павер
хах? Каб не гвалтавалi прама 
у блоках дзяучат? Каб 
можна было пайсцi на тры
наццаты паверх у любы час 
дня i вярнуцца жывым i зда
ровым? 

3 якой нагоды, цiкава, шмат 
хто з хлопцау пастарауся 

перасялiцца з трынаццатага 

паверха унiз? У аператыуным 

атрадзе iнтэрната ёсць нават 
радыёфiзiкi, але вось мех
матауцы ... 
Згодзен , шмат спрэчнага 

у тых жа «чорных cnicax ». 
Нават у ix вывешваннi - вяс
ной. Без noдnicy, без пячат
кi. 1 без абмеркавання з 
прафсаюзным бюро мехма
та. Але ч·аму за цэлых пяць 

месяцау нiчога не было зроб
лена самiмi студэнтамi? Тлу

мачэнне простае: на 31 мая 

750 студэнтау не адпрацава
лi па- шэсць гадзiн па доб
раупарадкаванню iнтэрната. 
1 ножны з гэтых 750 думау : 
няужо · ycix ix не заселяць, 
няужо усё не пауторыцца з 
засяленнем, як у мiнулым го

дзе? Як пяць, дзесяць гадоу 
назад . Як у нашых студэнц

кiх iнтэрнатах склалася спрад
веку. 

Цяпер прафсаюзнаму бю
ро мехмата патрэбна было 
вырашьщь, каму засялiцца 

зноу з гэтай «чорнай» кагор-

рамантаваным» адзiнацца
тым . Ен вельмi нагадвае · 
казематы i знешне, i усярэ~ 
дзiне . 1 таксама, акрамя абу-

1 
_ рэння, да тро·х абяцанняу У. 1. 
Тарасевiча у мяне нiчога не 

узнiкае. 3 лета ужо цягнецца 
гора-рамонт, якi проста пу

шчаны на самацёк . Уладзiмiр 
1 ванавiч запэунiвау, што яшчэ 

зiмой «будзе усё добра» ... 1 
Але . Чаму няма такога ста

новiшча на нiжнiх паверхах 
таго ж iнтэрната? Чаму няма 

нiякiх нараканняу з боку сту
дэнтау-хiмiкау з iнтэрната 

NO 2, дзе нядауна таксама 

праводзiуся рамонт? Справа, 1 
в iдаць, не у адных будаунi
ках i прарэктары? 
Былы ужо старшыня праф

саюзнага бюро мехмата Сня
жана Русецкая: 

- Першы, а магчыма 1 
апошн i раз, бо хутка пройдзе 
студэнцкi форум, так лагод

на размауляла з намi адмiнi
страцыя. Да гэтага асноуны 
·метад размовы быу накш

талт: «На кватэры вас ycix 

трэба». 1 
А як вы думаеце, паважа-

ныя мехматауцы, хто будзе 
вучыць гэтую адмiнiстрацыю 

размауляць з вамi на роуных? 

... lгрок, якi апыняецца на 
футбольным полi па-за гуль

нёй, проста не адчувае, што 1 
яго уяуныя «апекуны»-са

пернiк i пакiнулi яго далёка 
ззаду . 1 што пры ycix сваiх 

бамбардзiрскiх вартасцях 
умовы гульнi дыктаваць ужо 

будзе не ён. 1 
Лiтаральна на днях прай-

шлi выбары навага прафсаюз
нага актыву мехмата. Пачы

наецца новы «чэмпiянат». Но
ваму саставу прафбюро 
«бамбардзiрскiх» якасцей не 

пазычаць. Толькi вось цi хо- 1 
пiць яму умення разабрацца у 
складанай iгравой сiтуацыi? 

Р. 5. Цяпер тыя, хто застаfj-
ся «бяздомным», зусiлt па
iншаму глядзяць на· свой 
ордэр, на той сш~ы непрык- ,

1 

метны радок на другiм баку 
гэтай «паперкi», як часта мы 
яга назы~аем, не адчуваючы 
велiчы 1-прыгажосцi. /м гэта 
здорава адгукнулася. Лепш 
позна, чым нiколi. Але ведае-

ц,. як~ •= мпумрп~ 1 фраза, была на гэтым сходзе? 
«Калi б я ведаfj раней ... » 

А. КОКТЫШ. 

.,; 
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1. Змены у 

арганiзацыйнай 
i фiнансава-

-rасnадарчай 

1 

/ дзейнасцi 
- Са снежня 1989 года 

пра весцi у камсамольскай ар

ганiзацыi БДУ iмя У. 1. Ле-

1 

нiна перарэгiстрацыю чле
нау ВЛКСМ . Камiтэтам кам

самола БДУ i факультэтау 

распрацаваць план пера

рэгiстрацы i. 
- Звярнуцца у рэктарат, 

партком з прапановай аб вы-

1 

ключэннi пункта аб членст
ве у ВЛКСМ i подпiсу сак-

. ратара камсамольскай арга

нiзацыi з . вытворчых харак-
. тарыстык I анкет. 

- Даць права чл .енам 

~ 
ВЛКСМ аб ' ядноувацца у кам
самольскiя арганiзацыi не 

т.олькi па вытворчаму прын

цыпу, але I па 1нтарэсах: на 

базе палiтклубау, клубау 
·iнтэрнацыянальнай друж-
бы, калектывау мастацкай ,:;а-

1 
мадзейнасцi i г . д . 

- Падрыхтаваць i шыро
ка абмеркаваць эфектыуную 
праграму школы камсамоль

скага актыву унiверсiтэта, у 

якай прадугледзець дзела-

l
выя гульнi, сустрэчы са спе
цыялiстамi па прамоунiцкаму 
майстэрству, ncixaлori i i г . д . 

- Камiтэту камсамола унi
версiтэта вывучыць мэта

згоднасць адкрыцця разлiко-

1 

в~га рахунку у банку. Даць ка
м1тэтам камсамола факуль

тэтау субрахункi з правам 
самастойнага расходванн я 

уласных грошай. 
- Выйсцi у вышэйстаячыя 

1 

камсамольскiя органы з пра

пановай аб прадастауле ннi 
вузаускаму камсамолу пра ва 
пакiдаць у сваiм распара
джэн нi да 100 працэнтау ycix 
членскiх узносау, самастой
на устанаул iваць перыяды ч-

l
насць ix уплаты. 

- Не менш 50 працэнтау 

узноса_9 пакiдаць у распара
джэнн1 камсамольск1х арга

нiзацый фаkультэтау. Даць 

права камiтэтам камсамола 

l
факультэтау i арганiзацыi 
супрацоун i ка у самасто йна 

устанаулiваць пастаянную цi 

ч асовую аплату сакратару 

камiтэта камсамола. 

1 
11 . Цэнтр 

nалiтычнаrа 
рэагавання 

t
-Стварыць пры кам iтэце 
амсамола унiверсiтэта цэнтр 

алiтычнага рэагавання. Яга 
адачы : 

а) падбор i вылучэнне 
андыдатау у народныя дэпу

таты, у дэлегаты розных фо-

умау, з'ездау канферэн-

ый ; 

б) садзеянне у выпрацоу
'i.(ы праграм для кандыдатау 

f дэпутаты ; 

в) арганiзацыя падтрымкi 

f 
андыдатау у перадвыбар
ы перыяд; 

г) падрыхтоука прапаноу 
дзяржауныя, грамадскiя 

рганiзацыi i ix органы; 
д) вывучэнне i абагуль

ненне меркаванняу камса

ольцау унiверсiтэта па 
ктуальных праблемах кра i
ы, рэспублiкi, унiверсiтэта . 

- Цэнтру палiтычнага рэа
гавання аказваць прававую 

дапамогу i праводзiць ка н
сультацыi са студэнтам i -па 
тых пытаннях, якiя ix цiка

вяць. 

- 3 мэтай па~япшэння 
iнфармацыi у камсамоль
скай арганiзацыi БДУ выйсцi 

з прапановай у рэкт арат 

аб радыёфiкацыi унiверсi
тэта. 

111. Р~звiццё 
студэнцкаrа 

самакiравання 

- Камiтэт.у камсамола не
абходна актыуна уключыцца 
у распрацоуку Статута БДУ 
iмя У. 1. Ленiна, у якiм, на 
наш погляд , патрэбна: 

а) дакладна вызначыць 
паунамоцтвы савета працоу
нага кале ктыву, вучонага 

савета унiверсiтэта , студэнц
кай фракцыi у гэтых органах; 

б) правесцi размежаван
не функцый вышэйшых орга

нау унiверсiтэта i грамадскiх 
арган iзацый. 

, - Закончьщь абмеркаван
не· праекта аб студэнцкiм са
веце факультэта i унiверсi

тэта i вынесцi яга на зацвяр
джэнне вучонага савета БДУ 

iмя У. 1. Ленiна . 
- У другой палове лiста

пада правесц1 выбары у сту
дэнцкiя саветы факультэтау . 

- Камiтэтам камсамола 
унiверсi'тэта i факультэтау 
будаваць свае узаемаадносi
ны з i ншымi грамадскiмi 

арганiзацыямi на дагаворных 
пачатках. 

IV. Удасканаленне 
вучэбнаrа 
nрацэсу 

Камiтэтам камсамола 

БДУ iмя У. 1. Ленiна, факул ь
тэтау сабраць i прааналiза
ваць · прапановы студэн,ау i 
выкладчыкау па паляпшэнню 

вучэбнага працэсу i навукова
дасле·дчай дзейнасц i, падрых

таваць рэкамендацыi у вучо

НЬ)Я саветьi унiверс iтэта i фа
культэтау. 

- Звярнуцца у вышэйстая
чыя органы ~ прапановамi: 
· а) пашырыць . правы Бел
дзяржунiверсiтэта такiм чы
нам, каб вучоны савет вызна
чыу падбор дысцыплiн (аба
вязковых i факультатыуных) , 

вучэбных праграм, а таксама 
формы кантролю ведау з улi
кам сriецыфiк i ВНУ ; 

6) дазволiць унiверсiтэту 
фармiраваць план набору з 

ул iкам матэрыяльна-тэхнiч
най базы ; 

в) устанавiць добраахвот
н ае наведванне заняткау на 

ваенна й кафедры . Стымулам 

павiнна быць надбаука да сты
пендыi (са сродкау Мiнiстэр
ства абароны СССР). 

- Устанавiць спецыяльныя 
прэмii · камiтэта камсамола 
БДУ для узнагароджання 
выкладчыкау - пераможцау 

конкурсу студэнцкiх с iмпа-

тый. 

- Арганiзаваць работу 
«круглых сталоу», прысвеча

ных вывучэнню перадавога 

вопыту сiстэмы вышэйшай 

адукацыi замежных краiн. 
- Вывучьщь магчымасць 

выпуску па вынiках навучаль

нага года двух зборнiкау леп
шых студэнцкiх работ (па 
прыродазнаучых гуманiтар

ных навуках). 

\ v. Сацы~льна
эканам1чныя 

nраблемы 
Выйсцi з прапановай: 
а) ' аб разгледжаннi маг

чымасцi даплат з дзяржау
ных i праф'tаюзных фондау 
студэнтам i маладым спецыя
лiстам, якiя жывуць на 
прыв.атных кватэрах; 

6) аб штогадовым перагля
дзе памерау выплаты стыпен
дый i льгот для' студэнтау 
i маладых спецыялiстау у 
адпаведнасцi з рэальнымi 

паказчыкамi ,пражытачнага 
мiнiмуму; 

в) аб лiквiдацыi ycix абме
жаванняу пры уладкаваннi 

студэнтау на работу па су

мяшчальнiцтву; 

г) аб павелiчэннi памерау 
камандзiровачных для сту

дэнтау на перыяд практыкi 
да агульнадзяржаунага уз

роуню. 

Выкарыстоуваючы магчы
масцi Маладзёжнага гаспа-

- дарчаразлiковага прадпры-
емства «Унiверсiтэт», распра
цаваць праграмы: 

- «Студэнцкi сервiс 
рукамi студэнтау»; 

- «Навуковая i тэхнiчная 
творчасць студэнтау» . 

Мэта гэтых праграм - даць 

студэнтам магчымасць зара

бiць, у тым лiку i працуючы 
па профiлю сваёй будучай 
работы . 

VI. Работы, 
не звязаныя 

з асноунай 
сnецыял ьнасцю 

- Прыцягненне студэнтау 
на работы, не звязаныя з 
ix асноунай спецыяльнасцю, 
павiнна бьщь арганiзавана цi 
толькi на добраахвотных пры

_нцыпах (студэнцкiя атрады), 
цi на аснове рашэння савета 
працоунага калектыву БДУ 

iмя У, . 1. Ленiна, якi вызна
чае базавыя курсы для удзелу 
у сельскагаспадарчых рабо
тах. 

- Выкананне работ, не 
звязаных з асноунай спецы

яльнасцю, ажьщцяуляецца 

строга на дагаворнай аснове 

з прымаючымi арганiза

цыям i, якiя нясуць усе расхо
дьi па арганiзацыi гэтых ра
бот . 

- Студэнты, якiя адпраца
вал i больш як паутара меся
ца у ЛСА або дзве змены у 
пiянерскiх лагерах, вызв•а
ляюцца ад сельскагаспадар-

чых работ. 1 
• 

V 11. Будаунiчыя 
атрады 

Выйсцi у вучоныя · саветы 
унiверсiтэта i факультэтау 

з прапановамi: 

J а) планаваць летн~ю пра к
тыку з улiкам iнтарэсау с ту
дэнтау, якiя жадаюць пра

цаваць у будаунiчых атрадах; 
б) паuu,1рыць самастой-

насц'ь штаба працоуных спрау 
унiверсiтэта i камандзiрау 

ЛСА у выбары прымаючых 
арган i зацый i у заключэннi 
гаспадарчых дагаворау. Унес

цi адпаведныя змен~~1 у нар
матыуныя дакументы; 

в) вызначыць права камi
тэтау камсамола унiверсi
тэта i факультэтау у выкары
станнi грашовых сродкау, якiя 
паступiл i ад дзейнасцi сту

дэцкiх атрадау; 

г) галоуную адказнасць за 1 
якасць ладрыхтоукi i дзей
насцi студэнцкiх атрадау 

ускласцi на камандзiрау ЛСА . 

Вырашыць пытанне аб ма
тэрыяльным узнагароджан-

нi ix за работу у падрыхтоу- 1 
чы перыяд. 

VI 11. lнтэрнаты 

- Распрацаваць i шырока 
абмеркаваць праект новых 1 
Правiлау пражывання у iн
тэрнаце. Прадугледзець: 

а) абавязковасць заклю-
чэння дагавЬрау жыхароу з 

адмiнiстрацыяй; 

6) выдзяленне пакояу сту-
дэнтам на пяць гадоу; 

в) магчымасць рамонту 
памяшканняу с iламi самi х 

жыхароу з забеспячэннем ix 
адпаведнымi матэрыяламi; 

г) усталяванне платы за 
жыллё з улiкам яга якасцi i 
плошчы, летнiх кан iкулау; 

д) абавязковасць адпра-
цоукi жыхарамi праграмы па 
добраупарадкаванню iнтэр
натау; 

е) адказнасць студэнтау за 
стан перададзенай iм маё

масцi. 

Вынесцi на пасяджэнне 

ствараемых вышэйшых орга

нау унiверсiтэта пытанне аб 

стане грамадскага харчаван

ня у БДУ. Разгледзець маг

чымасць адкрьщця у га лоу

ным корпусе кафэтэрыя. 

IX. Адnачынак 

- У дасканальваць дзе й-
насць Маладзёжнага цэнтра 

аматарскiх аб ' яднан няу матэ

рыяльна й i маральнай пад
трымкай ствараемы х аб '-
яднанняу· па 

вiдэаса лонау. 
iн тарэсах, 

- Стварыць пры Ма-
ладзёжным цэнтры аматар

скiх аб ' яднанняу агульна
унiверс iтэцкую· вiдэатэку i 
дыскатэку. 

- Пашырьщь магчымасцi 
унiверсiтэцкага пункту праа 

кату спартыунага i турысц

кага iнвентару. 

- 3 улiкам рэальных маг
чымасцяу пашырьщь мiж
вузаускi турыстычны абмен. 

- Падрыхтаваць прагра
му пашырэння замежных па

ездак на безвалютнай асно
ве. Размеркаванне гэтых пу
цёвак весцi галосна, на кон
курснай аснове. 

Х. Развiiщё 
беларускай 

нацыянальнай 
культуры 

Арганiзаваць пры камi

тэце камсамола БДУ iмя У. 1. 
Ленiна асветн iцкi клуб. Мэта 
яга - вывучэнне i прапаган
да гiсторыi i культуры Бела
русi. 

- Сумесна з iншымi зацi
кауленымi арганiзацыям i ад

крыць ва унiверсiтэце. курсы 

беларускай мовы. 
- Распрацаваць прагра-

му камiтэта камсамола ,па 
прапагандзе беларускiх на
цыянальных традыцый, аб
радау, сiмволiкi. У красавiку 

1990 года правесцi на базе 
унiверсiтэта фестываль бела

рускага фальклору, выпус

цiць серыю плакатау i знач
коу . 

- У рабоце · камiтэта кам
самола унiверсiтэта пашы- · 
рыць выкарыстанне беларус
кай мовы. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Спачатку я хацеу раска
заць, якi цудоуны быу наш 
атрад «Мiнск-89», што выяз
джау у ГДР, як yciAt там было 
добра i весела. Але потыАt вы
рашыу не рабiць гэтага. Хоць 
не думаю, шiо ка1иу-небудзь 
з членау , атрада не спадаба
лася арганiзацыя працы, 
культурная праграма цi экс

курсii у многiя гарады ГДР. 
Былi i праблемы, · i боль 

шасць з ix здаюцца мне ты
повымi для ycix атрадау. 
Першае, з ЧЫМ сутыкнулiся 

мы яшчэ у Мiнску,- дрэнна 
аформлены дагавор; дзе не 
усё было агаворана. Мы не 
ведалi нават, хто яга заклю
чыу. 
Фармiраванне атрада так

сама прайшло на узроунi не 
студзнтау, а камсамольскiх 
лiдзрау (цi некага яшчэ), та
му некаторым байцам былi 
невядомы яга асноуныя мэты: 
яны разлiчвалi толькi адпа
•1ываць, ц на справе давялося 
i папрацаваць. 
Мяркую, кожную канды

датуру для атрада, якi будзе 
працаваць у замежнай краi-

не, трэба i магчыма абм.я.р
коуваць галосна, а не у кулу
арах. Не уяуляю, што да та
JСога пытання студэнты ад
неtлiся б пасiуна. 
Я не збiраюся любой цаной 

апраудваць неабходнасць 
правядзення сацыялiс,ы•1-
нага спаборнiцтва памiж ат
радамi. Ведаю толькi : усве
дамленне перамогi, дарава
нае нам перtиы,и месцам у 

такiм спаборнit{тве, бы
ло добрай падтрымкай атра
ду, i кожны атрымау ад гэта
га таральнае задавальненне, 
асаблiва у развiтальны ве•tар. 

Атраду, якi займе наща 

месца у наступным год:Jе, я 
хачу пажадаць поунага узае
лtаразуJ11ення, добрага на
строю i ш,иат сяброу у ГДР. 

В. КАНАВАЛАS7, 
камiсар атрада « Мiнск-89 » . 
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ТОЛЬКI ДЛЯ ХЛОПЦАS1 , 

БАГ ATbl Рская наша cina 
Мяне сустрэу звон жалеза, 

свiст цяжкага дыхання i 
хлопцы узорнага выгляду, 

якiя лёгка выжымалi штангi, 

гiры, працавалi на трэнажо
рах, з гантэлямi, дыхалi у 

«трубку», узважвалiся - зай
малiся кожны сваёй справай .,,_ 

Ды так захоплена, што нават 

на мае фотаапараты нiхто 

не звярнуу увагi. «Сур 'ёз
ныя хлопцы»,- падумау я, 

i, як высветлiлася потым, гэ
та не разыходзiлася з iсцi

най. \шла падрыхтоука да 

чэмпiянату СССР па гiравому 
спорту, якi адбудзецца 17-
19 лiстапада у Яраслаулi. 
У суседняй зале займалi

ся навiчкi, я1<iя прыйшлi у 
секцыю ат летычнай гiм насты

кi у гэтым i мiнулым гадах. 

Вiктару Фёдаравiчу Кавалё

ву - трэнеру секцыi па гi
равому спорту, цяжкай атле

тыцы i атлетычнай гiмнасты
цы, даводзiлася не раз . па-

Каб навучыцца стэнагра
фаваць, патрэбна... стэна
rрафаваць. Пакладзiце пе
рад сабой сшытак_ (край сшы
тка ·i край стала павiнны ск.па

даць вуга.п 45 °) i вазьмiце 
ручку. Уявiце, што вы у кла

се, а наш дапаможнiк, што дя

жьщь перад вамi,- гэта клас
ная дошка. Усё, што вам пi

шуць на дошцы, вы звычай

на занатоуваеце у сшытак. 
Так рабiце i зараз. Толькi 
машынапiсны тэкст перапiс

ваць не трэба. Гэта проста 
тлумачэннi. 

ПРА ЛIТАРЫ I ЗНАК! 
Так павялося: кa.rri гаво

раць пра лiтары - маюць 

на увазе звычайнае пiсьмо, 

а ка.пi размова iдзе пра зна
кi - тады ужо падразумя
ваюць пiсьмо стэнаграфiчнае. 

1. Будзем 
/ /; 7 7 / { (/ 

т в м /( rт с 

Гэта мы, стэнаrрафiчныя 
знакi. Паспрабуйце, як мы 
пiшамся. Бачыце, мы зусiм 
простыя, не тое, што .пiтары 

звычайнаrа алфавiту - гру

васткiя i нязrрабныя, як са

пра удныя дыназауры, асаблi
ва Ж, Ф, Щ, Ю ... 1 як ix 
то.пькi першак.паснiкi выву-

2 
/ 

2 0 
ar св 

Гэтыя знакi, магчыма, зда
,11i ся вам некалькi нязвыклы
мi. Аднак зауважым, што 
падобнае сустракалася i у 

з вычайным пiсьме. Успомнiм 
пра лiтару Щ. 

Вопытны стэнограф можа 
пiсаць i на чыстай паперы, 

-'t - 5 Ml"f ( :f не pqj_ 
т---- ·-

дьiходзiць да ix i даваць 

парады, як выконваць прак

тыкаваннi. Больш вопы,:_ныя 

займалiся самас·тойна . Так 
хацелася дапамагчы iм, калi 

яны выконвалi заданнi з вялi
кiмi цяжкасцямi, i калi (ве

даю па уласнаму вопыту) уз
нiкае неадольнае жаданне 

скiнуць з сябе гэты груз. 

1 у многiх падручнiках ста
раюцца прытрымлiвацца гэ
тай традыцыi. Але вось у нас 

бываюць i парушэннi. Раст
лумачым, чаму. Мы хацелi 
напiсаць дапаможнiк проста 
i зразумела, лёrка i захап

ляльна, таму зanpaciлi жур
налiстау i пiсьменнiкау. А у 
ix лiчыцца вельмi непры
стойным паутараць адно 
слова, ды яшчэ у адным i 
тым жа сказе. Як толькi 
сыдуцца два с.повы «знакi», 
так нашы аутары адразу ж 
папрауляюць адно з ix на 
сiнонiм - «лiтары». Ды i . на

оrул стараюцца больш чарга
ваць гэтыя словы. Але па тэк

сту, якi яны ск.палi, добра зра

зумела, аб чым rаворыцца. 
Дык давайце ж прабачым 
ix пiсьменнiцкiя «дзiвацт
вы » i пачнем nершы урок. 

знаёмыяl 

t .f 
о ? Ре ,/ 

л д 1-1 н е 

чаюць? Вось ужо, напэуна . 
пакутуюць! 

З нашым алфавiтам праца
ваць цiкава, захапля .пьна. Ся

род нас ёсць такiя знакi, якiя 

за мяняюць адразу дзве 

цi тры лiтары i нават цэлыя 
часткi слоу (nрыстаукi, кор-
нi , к а нчаткi): ' 

ение (нение, ание) 

без лiнеек. Але першыя крокi 
лепш прайсцi па роуненькай 
дарожцы, па лiнеечцы, нават 

па дзвюх. НiЖ:няя .пiнiя -
асноуная, верхняя - кант
рол ьная, яна кантралюе 

вышыню знакау. Адлеrласць 
памiж лiнейкамi - 4-5 мм, 
або адна мера. 

Па вышынi стэнаграфiчныя 
знакi можна падзялiць натры 

групы. 

,, 0,4HONt'j'Hbll'.' _ __,_J_..,{,'--_.C~· -~Q-~Q _____ .....,,. 
т к л р cr 

ДвуNеf'!IЫе: =lj__..z,"-jJ---LJ_f~~&-.,----,----
B п д св раз (рас) 

«Цяжка у вучобе, ды лёtка 
у баi» - гэта галоунае для 
ix у такiя моманты. 

Прапанавалi i мне. Хiба ж 
можна такiя жарты над лю

дзьмi строiць~! Цяпер я гато

вы гару звярнуць. 

Недалюблiвае наш брат 
студэнт заняткi спортам, усё 
у яга часу не хапае, а добра 
было б , знайсцi яга. Вось 

i я падумау: «Нядрэнна бы
ло б заняцца чым-небудзь». 

А. МАЖАРА , 
студэнт факультэта журна

лiстыкi. 

__k___ __ v~_ ...,J,o.____ _ ________ _ 

м с н 

Н ам да(!ядзецца кантра

.пяв а ць знакi не толькi па 

вертыкалi, але i па rарызан-

талi. Напрыклад, га,11осную 
Е. Таму_ лепш за усё пiсаць 
на паперы у .клетку. 

2. К i кампанiя 
U t V 

к n с 

Паку.пь мы толькi знаёмiлi
с11 са знакамi стэнаграфii. 
Вы ix, безумоуна, яшчэ не 
запомнiлi, ды гэта · не абавяз
кова i рабiць: зубрэнне нам 
зусiм непатрэбна. Знакi за
свойваюцца лёгка i хутка пры 
выкананнi практыкаванняу . 

Хоць стэнаграфiчныя знакi 
вельмi простыя, але у гэтай 
прастаце i складанасць свая 
ёсць: знакi нельrа пiсаць 

рознымi варыянтамi, як ,11iта

ры звычайнаrа пiсьма. 
Кожны знак пiшацца па цэ 

ламу · радку. Вось так: 

с z; z; z; __ _ 

ТТ: t t /; . t t /; /; { /; t /; /; 
,__ 

Не рабiце надта вялiкiя 
з акруг.пеннi. Лiтара fl у два 
раз ы вышэй, чым К, але за

круг.пенне не павялiчваецца 

прапарцыянальна знаку. Тым 
бо.11ьш не варта павя.пiчваць 

яго у лiтары С . Усе закруг
л еннi аднолькавыя. 

k /; k 
правильно неправ1-1льно 

Сачыце таксама, каб за
мест за круг лення не атры мау
ся востры вуrал: 

t k k i 1/ 
nравнльно неправильно 

Закруrленнi не пав1нны за

канчвацца рухам направа. 

Яны заканчваюцца рухам 

уверх, туды, дзе будзе па
чынацца наступны знак: 

Z « L 1 < 

правильно неправильно 

лiтары с ix бывае яшчэ 

Бачыце, знакi хоць i не- бол ьш . 
дак.падныя, але ужо тры не- Не пiшыце .п iтару с са 

дакладнасцi мы знайшлi. А у зваротным н ах i .~ ам: 

правильно неп равипьно 

Цана 2 кari. 

Як -застацца 
старой дзевай? 

Гэтыя парады - для тых 
дзяfjчат, якiя паводзяць ся
бе так, бьщцам бы сапраfjды 
мараць застацца fj старых 

дзевах. (;падзяёмся, яны да
памогуць iм знайсцi памылкi 

fj сваiх дзеяннях. 
1. Будзьце цвёрда i}пэi}не

ны, што вам наканавана i}сё 
жьщцё бьщь адной. Песiмiзм, 
якi авалодаi} вамi, зробiqь 
сваю справу i непазбежна 

прывядзе да паражэнчага 
настрою, якi разам з ваи~ым 

тужлiвым выглядам, будзь
це i}пэi}нены, здолее адпу
жаqь любога мужчыну. 

2. Распараджайqеся сваiм 
асабiстым жьщцём дакладна 
так, як гэта пiшуць у рама
нах про. старых дзеi}: размо
вы з сяброi}камi, прагулкi з 
пляменнiцай, вячэра перад 
тэлеэкранам, генеральная 

уборка i} выхадны i г. д. 
3. Як толькi · можаце, iмк

нiцеся бьщь «захавальнiкам 
таямнiц» ycix сваiх знаёмых, · 
кожнаму дапамагайце, да
вайqе парады i «ахоi}вайqе» 
шлюбы сябровак. 

4. ЗнайдзЩе сабе сяброi}
ку (па магчымащi _п/!ыг~: 
жэйш.ую за вас), ва ус1111 еи 
даверцеся i праводзьце з ёй 
увесь вольны час. 

5. Абыходзьце касметыч
ныя салоны i цырульнi, да-

Зваротны нахiл атрымлi
ваецца з-за таго, што вы , 

толькi пачаушы напiсанне 
лiтары, адразу робiце за
круrленне. А патрэбна хоць 

зваляйqе сабе i}сялякiя ла
сункi i нi i} якiм разе не куп
ляй14е абноi}кi, на вас жа i}сё 
pofjнa нiхто не зверне i}вагi 

6. На людзях пав~дзьце ся- ''* 
бе, як незалежная tнтэлекту

алка, 'а з мужчынамi будзьце 
як мага болыц высакамернай, 
i любую спробу флiрту з абу
рэннем адхiляйце як нешта 
а.маральнае i непрыстойнае. 

7. Жывiце i} шчаслiвай 
ynэfjнeнacqi, што iснуе «iдэ
альны мужчына», якi чакае 
толькi вас. Нiколi не адсту
пайце ад сваiх iдэалаi} у ад
носiнах характару, знешняга 

выгляду i фiнансавых ;нагчы
масцей чакаемага «прынца». 

8. Пазбягайце мужчын i 
нiколi не сумнявайцеся i} 
правiльнасцi сваiх жьщqёвых 
nрынцыпаi}. Наадварот - ня
хай увесь свет прыстасоfjва: 
ецца да вас. 

З ЧАСОПIСА «СВЕТ 
САЦЫЯЛIЗМУ» (ЧССР ). 

Фота С. ГРЫЦА. 

крышачку прайсцi унiз,. у 
такiм жа напрамку, як I у 
пачатку лiтары К, П. 

З агiнаць пачатак лiтары 

С направа · таксама не раiм: 

правильно неправильно 

3. Лiтары-хамепеоны 
е t 
л д 

За .пiтарамi Л i Д сачыць 
патрэбна уважлiва: яны так 
i хочуць прыняць выг,11яд iн
шых знакау. 
Як пачынаюцца Л i Д? Па

чатковая лiнiя павiнна icцi 

i? 1 

е ? 
nра13ильно 

Дзе пачынаюцца л i Д? 
Пачатак лiтары Л прыкладна 
у сярэдзiне радка, памiж 
асноунай лiнiяй i кантрол ь
най. Лiтара Б пачынаецца 

уверх (з нахiлам, зразумела), 
але не направа. Калi у са
мым пачатку рука iдзе напра

ва, то пятля атрымлiваецца 
rарызантальная, лiтара кры

вiцца, горбiцца: 

е 
неправильно 

ад кантрольнай лiнii. Неда
пушчальна такое павелiчэн
не цi памяншэнне пятлi, ка
.пi Л i Д пер i.j.твараюцца у 
iншыя знакi: 

jl 
е z, ее t-t lJl 

прав иль.но .ДОПУl:.ТИ.ЧО неnрае.v~льно 

Напiсанняу , якiя мы назва 
лi дапушчальнымi , таксам а 
старайцеся пазбягаць. Ад да
пушчальных да няправiльных 

/; V 
к п с 

Праана,пiзуйце свае па

мылкi i выканайце практы-

застаецца адзiн крок. 
Закруrленнi у нiжняй част

цы Л i Д такiя ж, як i у rpy
ne знакау К,, П, С: 

л д 

. ' 
к а ва нне: .п1тары к , п, с, д , л 

напiшыце па два-тры радкi. 

4. СПАЛУЧЫЛIСЯ 

лл се 

'll! t 
пл пс 

{L-- и 

кл кс 

лс 

/ 
а 
лп 

Мы з алфавiта рытмiчнай 

стэнаграфii, таму у словах 
·злучаемся лёгка i натуральна: 

CJJ лсл еле ллл ссс л;:;с слл 

/ -fi -а:;; -& d -!:, . -;/; -ff (i -tl,{ ~ 
сп nn плс. дл лд ~ ед. nдnn /J,ПД 

-d-d et.,, ,,Ь t ~ -dc "tlZ d-!lc ~ 
l(П К:А лк ск пк дк ((ПК . пкс. Cl(rl ПАК .ЛКЛ 

Да сустрэчы у наступным 

нумары! 
Уладзiмiр 

Урок в ёу 
ГЕРАСIМА~. 
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