
ЙРАЛЕТАРЬ/1 "YCIX KPAIH, НДНАЙЦЕСЯ! 

El\APYCKI 
'' 

ГАЗЕТА У'ЗНАГАРОДЖАНА' 
ГАНАРОВАЯ ГРАМАТАЯ 
ВЯРХОР'НАГА САВЕТА 

БССР 

1989 

ЧАЦВЕР 

яць . ··-. .:. 
РАДКО~ у · . 

СПРАВАЗДАЧУ 

1 
1 

1 

Г! 
1 

;;;.;:~~~~.. 1 
1 

16 

ЛIСТАПАДА 

No 30( 1623) 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮЗНЫХ 
КАМIТЭТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУВАГА 1ЦdРВ0ВАГА СЦЯГА 
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Дapati таваРышl, 
!табе аказань! давер прадставiць сваю пярвiчную камса

м?льскую арган1зацыю на VII канферэнцыi, на якую сабралi
с!\ лепшыя прадстаунiкi трыццацiсямiтысячнага атрада кам-
с~мольцау нашага раёна. J 

Са .справаздачнага даклада райкома ЛКСМБ, з выступ
л~нняу ты пач~еш _ шмат цiкавых прыкладау аб працоуных 
с

1
р!в~ моладз1, аб nepaдaliiкax вытворчасцi, лепшых прад- · 

с аун1ках студэнцтва. Табе неабходна прыняць актыуны удзел 
у вызначэннi праграмы дзеянняу раённага камсамола на бу- , 
дучае. 

1Мы менавiта тая сiла, якая сёння найбольш востра адчувае 
адказнасць за заутрашнi дзень. 

1• У новых .справах, якiя чакаюць камсамольскую арrанi
зццы~, вельм1 важна не. страчваць аганёк надзеi, паказваць 

с~праудн~ грамадзянсю падыход да работы, yciмi сiламi 
nадтрымлшаць перабудову, садзейнiчаць абнауленню камса
мола. 

Вельмi важна, каб кожны з нас выкарыстоувау тыя перс
пектывы, якi.я нам адкрываюцца, быу ударнай, iнiцыятыу
най сiлай перабудовы. 
. Мы чакаем ад цябе дзелавой, зацiкауленай, прынцыповай 
размовы, канкрэтных прапаноу па паляпшэнню работы раён
най камсамольскай арганiзацыi . 

Няхай твае справы будуць важкiм укладам у славуты 
летапiс Ленiнскаrа камсамола. 

МАСКОУСКI РАЙКОМ ЛКСМБ 
r. МIНСКА. 

Мы 

КРОК ДА КАНФЕРЭНЦЫI · 1 

Тры гады прайшлi са дня 
правядзення V I справаздач

на-выбарнай камсамольскай 
канферэнцыi Маскоускага 

раёна. Якiмi былi яны? Плён
нымi, насычанымi, складаны

мi . Давялося развiтацца са 
старымi ~rтaдil~i работь, i 
узяць на . 1 узбр('!енне но

. выя, якiя '\ дьiктавала пера-
будова. 
Што зроблена за гэты час? 

Гiстарычнай даведкай можа 

" стаць пералiк пытанняу, якiя 

абмяркоувалiся на дванац
цацi ..., пл~н_умах РК ЛКСМБ: 

- 1 Аб · праекце Статута 
ВЛКСМ; -, 

Аб ходзе выканання 
пастановы VI Пленума РК 

-ЛКСМБ ад 14.03.86 г. «Аб 
задачах райкома ЛКСМБ па 

кiраунiцтву раённай пiянер

ска,й арганiзацыяй у святле 

рэформы агульнаадукацый

най i прафесiйнай школы»; 

- Аб вынiках ХХ з'езда 
ВЛКСМ за.щ~чах раённай 
камсамольскай , арганiзацыi; 

- Аб задачах камiтэта кам
самсiла раён'а па працоунаму 
выхаванню навучэнцау у -свят

ле патрабаванняу рэформы 
агульнаадукацыйнай i пра

фесiйнай школы; 

- Аб рабоце камiт:этау 
камсамола раёна па перабу

дове iдэалагiчнай работы у 
святле патрабаванняу ХХ 
з'езда ВЛКСМ; 

- Справаздача бюро рай
кома камсамола па . кiрау

нiцтву п_ерабудовай работы 
пярвiчных камсамольскiх ар

ганiзацый; 
- Аб праекце бюджэту · 

раённай камсамольскай ар

ганiзацыi на 19_!!9 · год; 
- Аб задачах раённай кам
самольскай арганiзацыi па 

развiццю iнiцыятывы i сама
стойнасцi школьных камса

мольскiх арганiзацый; 

- Аб рабоце камiтэтау 
камсамола раёна па развiццю 

маладзёжнай iнiцыятывы; 

- Аб мерщ1р~1емствах РК 
ЛКСМБ па падрыхтоуцы да 
выбарау у мясцовыя Саветы 
народных дэпутатау. 
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новы ... або Праrрама c~:~,~~"r~.,~~~~,~~~::::o ,ша, 1 j ~твараць свае праrрамы. у апо~нi~ гады ~тала спра: 
в,аи rонару ледзь не ,· . . · кожнаи tснуючаи у наш аи 
"-'Раiне арrанiзацыi, нават самай дробнай, незауважнай 
i I неуnл1'(вовай. , Што ж датычыць камсамола, то у яrо 
н

1
едрах зарад~iлася, вi_даць, не адна сотня ,плана~ рашу

чых дзеянняу. Толью з~ год у камсамольскаи арrа
нiзацыi БДУ iмя У. 1. Ленiна было створана дзве 
праrрамы. На памылках вучацца, каб больш не пау-
, 1 V О 

r~араць. тым не менш у rэтаи размове за рэдакцыи-

~ым сталом прадстаунiкоу апарату - сакратара камi
т,эта камс.амола Вiктара ШАДУРСl(АГА i яrо калеri 
з факультэта прыкладной матэматыкi Алены БЯЛЯ Е
~А й з радавым камсамольцам, студэнтам фiлaлariч
f!ara факул.ьтэта Сярrеем. ШАПРАНАМ, часам узнiкала 
шмат спрэчных, палярных думак. Поунаrа узаемара-, . . . . . . 
зумення памtж «вярхамt» t «юзамt» наконт новаи 

~адэлi камсамола не было. Недасканаласць праrра
мы? Адсутнасць кантакту? Плюралiзм меркаванняу? 
~i увоrуле крызiс? 

С . ШАПРАН: Сёння усю
цы, куды нi кiнь - прабле
мы, ~ камсамоле найбольш . 

.....-дзе ж выйсце? Наво'шта дэ

jЛараваць тое, што вядома, 

Naлi камсамол бяссiльны неш-
та змянiць? J ' 

В . ШАДУРСКi: Сапр'ауды, 
i~;:тотна уплываць- на .жыццё· 

грамадства у цэлым мы не · 

можам. Каб штосьцi змянiць, 
патрэбен шэраг ,эканамiчных, 
у першую чаргу, мер, а 

таксама заканадаучых i палi
тычных. Гэта не у кампетэн
цыi камсамольскай арганiза

цыi унiверсiтэта . У той жа час, 

як грамадзяне сваёй , краiны, 

мы, камсамольцы, не можам 

стаяць убаку ад праблем, 
заплюшчваць в~ы на ix. 

Таму у нашай праграме два 
узроунi. Грамадска-палiтыч
ны - абстрактны, - i канк
рэтны,, у выглядзе нашых 

рэальных прапаноу, рэальных 

спрау. Мiж . iншым-, «палiты

кi» нам раней i не хапала. 
Мы займалiся выкананнем 

.. . ' 
неиюх мясцовых задач, пла-

нау, а у вялiкую палiтыку 

нас не дапускалi. У камсамо

ла не было палiтычнай арганi
зацыi. Было ведамства па 

справах моладзi. ·Сёння мо

ладзь смела спрабуе умяшац
ца у палiтычныя справы. 

«Стары» камсамол да гэтага 
не падръ1хтаваны. Патрэбна 
новая мадэль нашага мала

дзёжнага саюза. Гэтае пытан-

. не, flарэчы, паставiлi мала-

1 . 

дзёжныя арганiзацыi многiх 

сацыялiстычных краiн . 

С. ШАПРАН: Мне здаец
ца, застарэла сама 'структура 
ВЛКСМ ;' Цi нельга стварьщь 

камсамол як арганiзацыю па 

iнтарэсах? Ва унiверсiтэце, 
напрыклад, для гэтага вельмi 

спрыяльныя умовы . . У нас 

шмат прадстау,нiкоу нефар

мальнь·1х арганiзацый. Чаму · 
ж не аб ' яднаць ix пад сцягам 
камсамола? У ix жа цiкава. 
А камсамол застаецца вялi
кай масай, дзе людзi толькi 
фармальна запiсаны. 

В. ШАДУРСЮ: Мы ства
рылi у камiтэце камсамола 
унiверсiтэта сектар прапаган

ды нацыянальнай культуры 

i мовы. Сюды уваходзяць 
прадстаунiкi нефармалау, 

дзейнiчае пастаянная камiсiя . 

Пад яе кiраунiцтвам ужо пра
ведзена некалькi мерапры

емствау, у прыватнасцi пася

джэнне клуба «Лёс Бе,11арусi». 
Канфрантацыi з нефармаламi 
мы не шукаем i не хочам, 

хутчэй наадварот. Мы гатовы 

супрацоунiчаць у любой сфе
ры . Аднак камсамол '- арга
нiза4ыя . палiтычная, на пер
шае месца павiнны выступаць 

палiтычныя iнтарэсы. Для та

го, каб змянiць сённяшняе 
жьщцё, зрабiць яго больш 
дэмакратычным, проста леп

шым, неабходна палiтычная 
арганiзацыя. Стыхiйнасць у 

перыяд рэвалюцыйных пера

утварэнняу - дрэнны памоч
нiк. Структурны прынцып не 

абавязкова павiнен бьщь 
тэрытарыяльн!3-вытворчым, я 

скiя арганiзацыi могуць узнi- можна нешта змянiць i, самае 
каць на базе клубау, ' гурт- гал оунае, неабходна. 1 я за- 1 
коу, груп па iнтарэсах. Але сталася, засталася рабiць 
ж гал оуным павiнна заставац- чарнавую работу. Без яе 
ца палiтыка... нельга. Трэба ж некаму 

С. ШАПРАН: l)сё ж зараз арганiзаваць . Вось кепtка, 
у рэ~;:публiцы дь, i у краiне што адсутнiчае зваротная 

назiраецца тэндэнцыя скара- сувязь з камсамольцамi. 1 
чэння членау ВЛКСМ, а рады Думаю, што наладзiць яе 
нефармалау растуць, папау- зможам толькi канкрэтнымi 
няюцца за кошт моладзi. справамi. Калi выканаем пра- . 
Я на р_останях. граму дзеянняу, то радавыя 

В. ШАДУРСКI: Я · не су- камсамольцы, убачыушы рэе 
праць нефармальных арганi- альную работу, пойдуць за 

зацый. Поста неабавязкова сваiмi лiдэрамi. Павераць у 1 1 . 
ствараць новыя грамадск,я камсамол як у моцную, 

арганiзацыi, лепш перабуда- дзеючую сiлу. 
ваць старыя, выкарыстаць ix 
гiстарычную згуртаванасць. КАРЭСПАНДЭНТ: Выхо-

С. ША П РА·Н: Але ж за га- дзiць, 'праграма _дзеянняу 
ды вучобы я не бачыу )рэаль- разлiчана у асноуным на 
ных спрау камсамола. Ка- «актыу». А радавым камса- 1 
лiсьцi я быу нават членам мальцам застаецца назiраць 
камiтэта камсамола факуль- за ходам яе выканання? 
тэта. Узначальвау культмаса- В. ШАДУРСКI: Не, не зу-
вы сектар. Як , не спрабавау, сiм так. Праграма не пакiдае 
а зрабiць штосьцi iстотнае без работы i радавых кам
не мог, так усё зафармалiза- самольцау, але ёсць пэуныя 1 
вана. пункты, якiя акрэслiваюць 
В . µJАДУРСЮ: Камсамол сферу дзеянняу лiдэрау . Зра-

мяняецца, дакладней,лавiнен зумела, што кожны павiнен 
iстотна змянiцца. Сёння мы канкрэтнымi справамi даказ

_ужо ставiм пытанне аб абаро- ваць сваё права на лiдэрств? . 
не Rравоу сваiх членау, хоць 

мы" не эканамiчная арганiза
цыя i не можам, як, напрык
лад, прафсаюз, значна дапа

магчы камсамольцам матэ

рыяльн а. 

А. БЯЛЯЕВА: Я у мiну-
лым годзе таксама· вырашы

ла было ужо пакiнуць кам
самольскую работу. Цяжкая 
i н~удзячная праца . Але рап-

С. ШАПРАН: На жаль,. та
кога у жьщцi няма. Ды i уво
гуле, чым я, камсамолец·, 

адрознiваюся зараз ад не

камсамольца. Тым, што плачу 

узносы" А што дае мне i<ам
самол узамен? 

(Заканчэнне на 4-й _стар_) 

лiчбы трох справаздач- 1 
ных rадоу, якiя аддзя 
ляюць нас ад дня пра

вядзення , VI камса-· 
мольскай · канферэнцыi 
раёна. Не шукайце ро-

сту паказчыкау. Сёння 1 
rэта · не rалоунае . . На 
першым плане 

якасць работы. 1 калi у 
rэтым rодзе зменшыла-

ся колькасць пярвiчных 

(202) i цэхавых ( 1889) 1 
камсамольскiх apraнi- . 
зацый (у 1987 rодзе i 
адпаведна 209 i 2046), 
то уваrа да · ix з боку 
райкома, , безумоуна, 
павысiцца. 

У струtf:туры раённай 
камсамольскай арганi
зацыi назiраецца тэн-

дэнцыя росту колька- 1 
сцi камсамольскiх rpyn 
(1987-48; 1989~ 54). 
Якi ж лiчбавы cacтafj 

Маскоfjскай · раённай 
камсамольскай арганi-

зацыi г. Мiнска? На- 1 
прыклад, у мiнулым rо-
дзе яна налiчвала 
40204 члены, а па да- i· 
ных на першаrа лiста

пада rэтаrа ~ода 

37009. 1 У тым лiку па катэrо~ 
рыях (першая лiчба ~ . 
1987 r., другая - на , 

1 лiстапада 1989 r.): 
прамысловасць: 4553 

- 3840; 1 транспарт: . 426-315; 
сувязь: 183-340; 
будаунiцтва: 1268-

390; 
rандаль i rрамадскае 

харчаванне: 959- 744; 1 
НДI i канструктар-

скiя бюро: 2252- 2066; 
ВНУ: 19224- 21453; 

· тэхнiкумы: · 671-466; 
шк·олы: 2288-1787; 
ПТВ:, 3407-1883. ' 1 
У плане работы Р 1( · 

Лl(СМБ 
I 

ёсць :rакая 

графа: развiццё мала
дзёжнага турызму. Як 
сведчыць статыстыка, 

у 1987 rодзе справа rэ- 1 
та была у заняпадзе. · 
За мяжу па турыстыч- , 
ных пуцёуках (толькi 
цэнтралiзаваны абмен) 
трапiлi усяrо 137 чала-

1 век. У наступным rодзе 
маладзёжны турызм 
набывае сапраудны 

размах. А сёл·ета усяrо 1 
за дзесяць месяцау 
колькасць турыстау пе·
ракрыла усе мiнулаrод
нiя паказчыкi: цэнтра-

лiзаваны абмен - 75 · I 
чала'1ек, щщэнтралiза-
ваны1 - 264, унутрыса
_юзнь1я маршруты 
37, паездкi у мiжна
родныя маладзёжныя 

цэнтры - 55. Дарэчы, 1 
мы не толькi ездзiм са-

мi, але i прымаем за-
межных турыстау у ся- ...) 
бе. ' 
Райкому камсамола 1 

~аводзi_цца займацца , 

1 
1 арган~зацыяй працоfj
най чвэрцi старша
класнiкаfj. У час летнiх 
канiкулау 1989 года 
вучнi працавалi у , 18 
заrарадных i 22 rарад- l 
скiх лаrерах працы i , 
адпачынку, 19 рамонт- . 
на-будаунiчых брыrа- 1 

дах i працоуных атра- 1 
дах школьнiкау. ~gir9 
у пятай працоунай 1, чвэ- J 
рцi удзельнiчала сёле-
та 63,3 працэнта наву
чэнцау аrульнаадука
цыйных школ. l 



Быль пра стойКiх 
неапавяных 

Iван Iхненка, кiраунtк rрупы юных дэсантнiкау «Трывu
rа» Маскоускаrа раёна, два гады назад нечакана для ycix 
nакiнуу nрацу фрэзероушчыка на заводзе iмя Арджанiкiдзе 
i naйiuoy працаваць з малаrодкамi. Прычыны? Мацi часта 
rаварыла яму, што у дзяцей да · яrо ёсць нейкая цяrа. Сам 
lван нiяк не можа ~абыць свой двор, ix непауторнае сяброу
ства i ix вечныя праблемы. Яму нечага не хапае без дзяцей. 
Хочацца проста паrаварыць, зноу апынуцца на tiекалькi 
хвiлiн у вялiкiм неадназначным дзiцячым свеце, падобным на 
двор з яrо заблытанымi сцежкамi, з прыцемкамi i яркiм 
святлом альбо на ... пачатую казку. Як нi дзiуна, яму да rэтай 
пары вельмi падабаюцца казкi Г.-Х. Андэрсана. Нядауна 
у Iвана нарадзiлася дачка. 1 ён спадзяецца, што хутка будзе 
распавядаць ёй упадабаныя казкi. Acaбл iila rэту. « Пра стойка
га алавянаrа салдацiка». 

Калi два гады назад пры 
Маскоускiм ра~коме камса
мола i Ж:ё;!Се-14 стварыуся 

клуб юных дэсантнiкау «Тры
вога», захопленых аханняу i 
вохка·нняу хапала. Пас

ля адкрыцця клуба не на 
адным урачыстым i проста 

сходзе было сказана не адно 
прачулае слова аб важкiм ук
ладзе у справу патрыятычнага 

выхавання моладзi, i не адна 
арганiзацыя, меушая нейкае 

дачыненне да гэтага самага 

выхавання, паставiла пэуную 

адзнаку у адпаведную гра

фу: хлопцы, прайшоушыя 

школу мужнасцi i салдацкага 
братэрства у Афганiстане, 
перадаюць свой багаты на
быты вопыт маладому пака
ленню. 

Ах. Ох. Эх ... Тая абставiна, 
што яны за сваю працу не 

атрымлiваюць нi капейкi (не 
уцiскаюцца нi у якiя рамкi 

аплаты за свае паслугi), i 
што фактычна яны ужо два 

гады працуюць на голым эн

тузiязме, вядома, у святоч
ныя справаздачы не выносiц

ца. 

~ Аць-два. Аць-два. Ле
вай-правай. Крок наперад. 
Аб гэтым казачныя алавя
ныя салдацiкi маглi толькi 
марыць . Родная скрынка не 
дазваляла. На самай справе 
яны fjвесь час стаялi на мес

цы. 

Уладзiмiр Ерахавец i Баг
дан Нiчыпарук, па чыёй iнi 
цыятыве быу створаны клуб, 
на месцы не стаялi i стаяць 
не збiраюцца. У ix i цяпер 
не перастаю'ць жыць · гран
дыёзныя па нашых мерках 

планы. Напрыклад, стварыць 
сумесна · з Маскоускiм рай
комам камсамола у кожнай 

школе сваю школу. f<аб дзе
цi праходзiлi не толькi азы 
фiзiчнай падрыхтоукi i рука
пашнага бою, а i такiя дыс
цыплiны, як фармiраванне 

хлопца, патрыёта, чалавека. 

Можна запярэчьщь: гэта ж 

функцыi сярэдняй вучэбнай 
установы. Аляксандр Кры
вец, першы сакратар Мас

коускага райкома камсамола, 
засведчыу, штЬ ~ног iх д!>l
рэктароу школ Маскоускага 

раёна больш хвалюе ... колер 
падлогi у спартыунай зале. 
Мауляу, як бы яна, таго, · не 
аблуп iлася раней часу ад уз
моцненых трэнiровак юных 

дэсантнiкау. 

Мары, мары ... У «Трывогi» 
яны аб добрай скураной 
вялiкай баксёрскай «грушы» . 
Аб татамi (у наяунасцi па
куль голая драуляная падло

га).Аб больш прасторным 
памяшканнi. Зашмат? Каб 

можна было зрабiць усё гэ
та сваiмi рукамi, то i марьщь 
не трэба было 6. Сцяну трэ
нiровачнага памяшкання, на

прыклад, размалявау началь

нiк клуба lван lхненка . 
У той жа вядомай казцы 

Г.-Х. Андэрсана сэрца папя
ровай танt{О(/шчыцы не вы
трьiJ1tала . / яна кiнулася на 
дапамогу свайму алавянаJ11у 
салдацiку прама fj полымя. 
«Трывозе» i яму падобным 

клубам, каб неяк задаволiць 
свае надзённыя пат·рэбы, 
прыходзiцца мець справу з 

папяровымi душамi. Як свед
чаць шматлiкiя захады у роз

ныя iнстанцы i, i першая фi

нансавая дапамога клубу 

прыйшJ) а ад арганiзацыi, у 

якой адсутнiчае графа аб 
патрыятычным выхаваннi мо

ладзi Маскоускага раёна. За-

сапдацiкаj 

/ 

тое у наяунасцi нешта iншае. 

Зборы са спектакля ,,Начныя 
Карлiкi i Антыгона» Рускi дра
матычны тэатр пералiчыу на 

рахунак «Трывогi» . Усяго каля 

дзвюх тысяч рублёу. ,3 фаб
рыкi iмя Куйбышава 10 ООО 
рублёу ужо прыйшлося, як 
у нас вядзецца, «выбiваць». 
Астатнiя прадпрыемствы, на 

якiх працуюць таксама i баць~ 
кi юных дэсантнiкау, дапа

магчы клубу адмовiлiся. 
Х.оць, вядома ж, не збядне
лi 6 ... 

1 нiцыятары «Трывогi» маг

лi 6 арганiзаваць каапера-

тыу . 1, безумоуна, не прага
рэлi 6. 

Маглi 6 «прымацавацца » 
да якоrа-небудзь прадпры
емства, \ як гэта робяць усе 
астатнiя клубы юных дэсант

нiкау Мiнска. Але тады было 
6 у клубе больш мерапры
емствау тыпу: тата, мама i я 
- разам спартыуная сям ' я, 
аб самастойнасцi толькi 6 ма
рылi. 
Маглi 6 увогуле спакойна 

застацца у баку ад гэтай зне
важаючай чалавечую год

насць бясконцай бойкi за 
«грушы» i за · татамi, за стаукi 

для людзей, якiя займаюцца 

патрыятычным выхаваннем 

сапрауды на справе. 

«У ix жа з першых трэнiро
вак паходка мяняецца, го

лас,- расказвае \ван lхнен

ка.- 1, вядома ж, гонар. Ен 
- юны дэсантнiк. Ен - нешта 
можа>>. 

Трэнiроука працягваецца 
паутары гадзiны. Паугадзiны 

«раtцяжкi», размiнкi. Гадзiна 

адпрацоукi ударау, блокау i 
таго, якое пачынаецца са 

слоу: «Да бою!» 1 бесклапот
ныя хлапечыя твары стано

вяцца засяроджанымi i кры
шачку узрушанымi. 

Так хочацца, каб гэта за

сяроджанасць i узрушанасць 
з'явiлiся на тварах ycix тых, 
хто са спакойным сумленнем 

патрабуе ад райкомах кам
самола замацавання кожнага 

члена аператыунага атрада 
за «цяжкiм» падлеткам. Што 

на жаль, мала каго узрушвае . 

Як не хвалюе i той факт, што 
дзiцячая злачыннасць у Ма
скоускiм раёне значна павы
сiлася у параунаннi з мiну
лым годам. Цi, можа, патрэб
на камусьцi такая «зацiкау

ленасць», \калi у «Трывогу» 
раз-пораз прыходзiць участ

ковы мiлiцыянер i пытае з 
заклапочаным тварам: «Цяж

кiя ёсць?» Пасля гэтага, ат

рымлiваецца, 1 ван у I хнен ка 
трэба падыходзiць да кож
нага падлетка i пытаць: «Ты 
«цяжкi» цi не «цяжкi»? 1 якое 
гэта замацаванне, калi за 

кожным затрыманым падлет

кам ужо былi замацаваны у 
свой час: мiлiцыя, школа, · 
камсамольская арганiзацыя. 

... Аднаногаму алавянаму 
салдацiку фенаменальна не 
шанцавала. То вецер з пада
коннiка скiне, то чорны троль 

У. печку пастараецца зацяг

нуць. 

Валодзя Ерахавец, цяпер 
старшыня Асацыяцыi ветэра
нау вайны у Афганiстане, 
сказау, што, магчыма, пытан

не з акладамi iнструктарам 

« Т рывогi» вырашыцца станоу
ча. Хлопцам праз два гады 

змагання з голым энтузiяз

мам , можа, пашанцуе. Але 

асабiста я у гэтым унiкальным 
па сваёй сутнасцi прарыве 

з с iстэмы адносiн да развiцця 
клубау юных дэсантнiкау ма
ла бачу аптымiстычнага. 1 за
чараванае кола (патрэбны 

клубу спецыялiсты з вышэй- . 
шай педагагiчнай адукацыяй, 
а хто пойдзе пасля iнсты

тута цi унiверсiтэта на 70-
80 iнструктарскiх рублёу) за
стаецца у поунай захаванасцi. 

«Алавяны салдацiк стаяfj 
захоплены полымем: яму бы
ло страшэнна горача, ад аг

ню цi ад любвi - ён i сам 
не ведаfj. Фарба з яго зycuit 
злезла, ён увесь палiняfj. Хто 
ведае чаго - ад блуканняfj 
цi ад гора? Ен глядзеfj на 
танцоfjш•~ыцу, ' яна на яго, 
i ён адчуваfj, што растае, 
але fjcё яшчэ трымаfjся стой- ' 
ка, з ружжом на плячы». 

3 казкi Г.-Х. Андэрсана 
«Стойкi алавяны салдацiк». 

Аляксандр Вышагародцау, 
Слава Вернiкоускi, Андрэй 
Чарнышоу, Валянцiн Клiмау, 
Багдан НiчыnаJ!)ук i lван lх
ненка пакуль трымаюцца. 

Прауда, з таго першага са
ставу iнструктарау «Трыво

гi» засталося н~калькi чала
век. Адыходзяць людзi . Яны 
не ал,;1вяныя. lм трэба неяк 
жьщь . 

А што будзе, калi не зной
дзецца грошай для аплаты ix 
такой няудзячнай работы па

сля навага года у Мiнскай 

асацыяцыi ветэранау вайны у 

Афганiстане? 1 калi проста 

стане немагчыма чакаць i так 
жыць, праядаць «шлюбныя 
грошы» (на вяселле маладым 

падарылi), як робiць гэта lван 
lхненка, цi падрабляць· недзе 
начным вартаунiком? 

На 'вулiцы могуць апы
нуцца дзвесце падлеткау, 

якiя займаюцца у «Трыво

зе». 1 хто паручьщца, што 

паказчык злачыннасцi сярод 
непауналетнiх у Маскоускiм 
раёне не стане яшчэ вышэй

шым? 

Яны салдаты. Стойкiя. Якiм 

цесна у створанай намi самiмi 
скрынцы-сiстэме. 1 якiя вы

конваюць свой абавязак на 
сваiм месцы, нягледзячы 
на недахоп еышэйшай педа

гагiчнай адукацыi. Невядо

ма яшчэ, за якi!" настаунi
кам дзецi «бегаюць» у шко
ле больш, чым за iмi у «Тры
возе». 

Але яны салдаты. А салда
ты , як вядома, падпарадкоу

ваюцца субардынацыi i вы
шэйсtая~ым начальнiкам. У 
даным выпадку усёй сiстэме 

адукацыi падлеткау. Цераз яе 
пара"графы не пераскочыш i 
яе сця~ы не пра,~ ' еш. _ Не у ix 
гэта с1лах, не у ,х кампе

"тэнцыi. 

Яны салдаты. Справа за ге-

гэтае замацаванне на паперы, нераламi. 

«Было калiсьцi дваццаць пяць алавяных салдацiкау, род
ных братоу па матулi-старой алавянай лыжцы: ружжо 
на плячы , rалава прама, чырвоны з сiнiм мундзiр - ну, цуд, 
што за салдаты. Першыя словы , якiя яны пачулi, калi 
адкрылi ix_ домiк-скрынку, былi: «Ах, алавяныя салдацiкi!» 

3 казкi Г.-Х. Андэрсана «Стойкi алавяны салдацiк». 

А. КОКТЫШ, наш кар. 
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~нас чакаюць ... t 
У маёй свядомасцi мота

i аутапрабегi заусёды асацы
iруюцца з lльфам i Пятро

вым. Таму для мяне на ix 
ляжыць адбiтак нiкчэмнасцi i 
свавольства . 

Мотаnрабеr, у якiм удзель

нiчалi прадстаунiкi \ райкома 
камсамола сумесна1 з фаль
клорным кале1<тывам « Не

руш » Белдзяржунiверсiтэта 

па тэрыторыi Польшчы i ГДР, 
да гэтых дзвю·х якасцяу маiх 
уяуных прабеrау нiякага да
чынення не мае. Каб паехаць 

вiтаць нашы.х салдат, якiя 
праходзяць службу за мя 

жой, кожнаму удзельнiку 
мотапрабеrа (а ix было во
сем) прыйшлося перамаг

чы у конкурсе, дзе на адно 
месца прэтэндавала 4-5 ча
лавек. Паутары тысячы кiла
метрау пройдзены матацык
ламi былых канкурсантау. 
Калi сказаць, што у воiнскiх 
часцях ix сустракалi цёпла, 

значыць, амаль нiчоrа не ска
заць . Што ужо наrадваць 
рэакцыю палякау i немцау, 
якiя таксама прысутнiчалi 

на выступлениях «Неруша» i 
х.лопцау- афrанцау. Апошнiя у 
гэтым паходзе складалi амаль 
палову. 

Былы воiн-iнтэрнацыяна-

лiст У ладзiмiр Ерахавец, па 
чыёй iнiцыятыве i праводзiу
ся - мотапрабег, задумвае 
яшчэ адзiн, ужо па памят

ных мясцiнах Беларусi. Пла
нуецца удзел таксама на кон-. 
курснай аснове не аднаL. 
дзесятка маладых людзей, у 
тым лiку i небяспечных ро

керау . Прыбраць маriлу не
вядомаrа салдата, дапамаr

чы iнвалiдам Вялiкай Айчын
най i Афганiстана, вьfканаць 
свае намеры ад душы - гэта 

·nакуль толькi задумкi . Але 

вынiкi замежнаrа турнэ не 
даюць падс'!"авы су мня вацца 

у ix здзяйсненнi. 
- А як накшталт паутор

' нага наведвання вайсковых 
часцей у ПНР i ГДР? 
спрытау я у Валодзi . 

- Нас чакаюць,- коратка 
адказау ён. 

А. ACTAXAf. 

СУПРАЦЬ 
·/ 

MAHAПOЛllt 

(;тудэнцкае самакiраванне 
- больш шырокае паняцце, 
чым яно трактуецца у паста 
нове МiнВНУ, ВЦСПС i ЦК 
ВЛКСМ « Аб nершачарrовых 
мерах па nашырэннi удзелу 
студэнтау у кiраваннi ВНУ». 
Hi адно пытанне студэнцкага 
жыцця не павiнна вырашац

ца без ix асабiстаrа удзелу. 
Цяпер npa орган самакiра
вання. Я - за любы дадатко
вы орган студэнцкаrа сама

кiравання, калi ён будзе 
дзейсны, i - супраць усякай 
манаполii камсамола i праф
саюза. Але разам - з тым не 
трэба забываць: больш асць 
студэнтау з 'яуляецца члена
мi rэтых дзвюх арrанiзацый 
i, значыць, нельrа аддзяляць 
самакiраванне ад камсамола 

i прафсаюза. Сёння эфектыу
насць яrо орган ау ( студэнцкi 
дэканат i iнш.) нiзкая, бо яны 
не маюць рэальных правоу. 

Лiчу, што група студэнтау 
у саставе вучонага савета 

1нстытута i факульт~та можа 
стаць паунапрауным орга
нам, якi будзе уплываць на 
рашэнне розных пытанняу 
ВНУ. Ен павiнен прадстау
ляць у савеце думку студэн

тау, якiя яrо вы.бралi. Для 
гэтаrа неабходна nраводзiць 

сходы-кансультацыi , анкета
ваннi, практыкаваць справа

здачы членау вучонага саве
та перад студэнцкiм калек
тывам i сiстэму наказау. Ак
рамя rэтага, каб прадстаунiкi 
студэнтау у вучоным савеце 
выступалi адзiным фронтам, 
трэба заrадзя абмяркоуваць 
nытаннi, якiя выносяцца на 
савет, на аrульным сходзе. 

Выбары будучых настау 
нiкау у савет iнстытута nавiн
ны праводзiцца на аrульнай 

канферэнцыi студэнтау, вы 
кладчыкау i супрацоунiкау 
iнстытута. Прычым, прад

стаунiкi адмiнiстрацыi не 
абавязкова будуць з'яуляцца 
яго членамi, хоць, на маю 
думку, павiнны удзельнiчаць 
у рабоце . 

Вядома, узнiкае пытанне, 
як могуць студэнты (ix у 

савеце 25 працэнтау) уплы
ваць на рашэнне? Але у мяне 
ёсць прыклады, калi будучыя 
настаунiкi арrументавана да-

казвалi свой пункт rледжан
ня, а выкладчыкi, у сваю чар
гу, nадтрымлiвалi яrо. Такiм 
нынам былi вырашаны праб 

лемы спецсемiнарау на 
riстарычным факультэце i пы

танне выбару выкладчыкау на 
савеце· iнстытута. 

У той жа час я суnраць 
права вета на рашэннi саве

та, якiя датычаць студэнцт

ва. Любое вета лiчу антыдэ
макратычным . 

Сёння студэнты у саветах 
iнстытута i факультэтау nра
цуюць дрэнна. А большасць 
наоrул не працуе. Не зразу
мела, як яны трап iлi туды? 

Гэтыя « прадстаунiкi» не толь
кi не выказваюць думкi сту
дэнтау, а часам не маюць 
сваёй . Мiж тым нi адзiн 

факультэт не заслухау спра
ваздачы пра работу членау 
савета, не адазвау нiкоrа, хто 
не справiуся са сваiмi абавяз
камi, хоць такое права ёсць. 

J яшчэ некалькi слоу наконт 
узаемаадносiн выкладчыкау i 
студэнтау. Яны, на мой по
rляд, , павiнны бьщь рауна

праунымi партнёрамi у ра
шэннi ycix пытанняу у ВНУ . 
У нас жа rэтыя узаемаадно
сiны будуюцца на прынцыпе 
«бацькоу i дзяцей». 

Гаворачы пра самакiраван 
не у iнтэрнаце, не трэба блы
таць яrо з самаабслуrоуван 
нем, хоць самаабслуrоуван 
не - рэальная маrчымасць 

атрымання сродкау на патрэ
бы «другога дома» . Самакiра
ванне у iнтэрнiще - rэта i не 
замена ycix адмiнiстрацый 
ных адзiнак студэнтамi, а тое, 
што студэнцкi савет павiнен· 
быць гаспадаром у прававыхr,· 
фiнансавых i iншых аднос; 
нах. 

Поспех самакiравання за·· 
.лежыць ад самiх студэнтау . 
На жаль, большасць з ·ix абы- -
якавыя да усяrо, што адбы
ваецца. 1 тут намаганняу ад
наго актыву мала. Трэба, каб 
кожная rpyna адчула сваё 
права уплываць на ход тых 
або iншых рашэнняу. 

1. КАРПЕНКА, 
сакратар камiтэта 

камс.;~мола МД П 1 
iмя М. Горкага. 

2 стар. 8 «БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭТ» 8 16 лiстапада 8 <>: -;;:а-:-.> :-<:>-:-с>- :-с--:-<:>-:-<>:-<>: 

/ 



НАДЗЕЙНАСЦЬ, 

SIKACЦb, ПЕРСПЕКТЫВА 
Ен зусiм яшчэ немауля. снежня яму споунщца 

толькi адз-iн год. Але пра сапраудную сталасць гаво
раць не гады, а справы, якiх было не так ужо мала. 
Менш чым за год Цэнтрам навукова-тэхнiчнаа;i т~ор
часцi моладзi «Пошук» Маскоускага раёна г. Мiнска 
выканана больш за 200 дагаворау на суму каля 

_J iльёна рублёу. 

ШПАРГАJJКА ДЛЯ Ц/
КАS7НЫХ: цэнтр НТТМ «По
шук» з 'я[jляецца формо.й ар
ганiзацыi навукова-тэхнiчнай 

дзейнасцi fj рамках адзiнай 
грамадска-дзяржа[jнай сiстэ
мы НТТ М. Ен ажьщцяfi.ляе 
пасрэднiцкую мiсiю па [jста
ляванню цесных сувязей па
мiж прадпрыемствамi, арга
нiзацыямi, установамi i твор
ча акты[jнай часткай грама
дзян з мэтай эфекты[j!!,ага 
выкарыстання навукова-тэх

нiчнага патэнцыялу i паска
рэння [jкаранення перадавых 
дасягнення[j навукi i тэхнiкi 
fj практыку . 

... Гандлёвыя рады, гасцi 
нiца, аутастаянка. Нялёгкая 
задача. была пастаулена пе
рад цэнтрам: усё п.авiнна 

бьщь выканана у адзiным сты
лi, не парушыушы архiтэктур

нага ансамблю горада. Кож
ны выказвау свае меркаван- , 

нi . М . Я. Змiтровiч - ды
рэктар НТТМ, як звычайна, 

уважлiва выслухоув~у пра-

пановы, у кожнай з ix шукау 
рацыянальнае ·зерне i у дум
ках ужо бачыу выканауцу. 
Параiлiся i вырашылi прыняць 
заказ стварьщь праект 

крытага Чэрвеньскага база
ра. Ды i як было адмовiцца 
ад такой заманлiвай iдэi? 

Што нi кажы, а славалюб-
ства ёсць у кожнага: ix тва

рэнне будзе упрыгожваць 
сталiцу, цешьщь вока не 
толькi жыхароу Мiнска, але 

i яго гасцей. 
Я не раздаю авансау. Калi 

за справу возьмецца «По

шук», можаце бьщь упэу
нены: тэрмiны i якасць ра

боты гарантаваны . Цэнтр не 
абмяжоуваецца толькi пошу
камi выканауцы . Ен абавяз
кова кантралюе работу. А 
каб у заказчыка зусiм не 
заставалася сумненняу, за

раз тут думаюць аб увядзен
нi унутранай экспертызы 

праектау. Яе будуць ажьщ
цs~уляць высокаквалiфiкава
ныя спецыялiсты. 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ Ц/
КАS7НЫХ: Цэнт НТТМ мае 
[jласную маёмасць, сама

стойны баланс, пячаць. Ен 
з'я[jляецца юрыдычнай асо
бай i будуе сваю дзейнасць 
на аснове гаспадарчага раз
лiку i само.фiнансавання. 
Сёння цэнтр навукова

тэхнiчнай творчасцi мола
дзi - гэта дваццаць пяць 

чалавек (па штатнаму раск

ладу). Безумоуна, яны не у 
стане выканаць увесь аб'ём 
работ. Ды у гэтым i няма 

патрэбы. Галоуная задача 
цэнтра - дапамагчы эн ту

зiястам рэалiзаваць свой 
творчы п:Зтэнцыял, свае iдэi 

i прафесiйныя якасцi. Тут 
разумеюць, што зносiны з 

калегамi i аднадумцамi са

дзейнiчаюць набыццю дзела
вой хваткi, навыкау гаспада
рання, павышэнню iнтэлек

туальнага узроуню. Менавi

та таму у «Пошука» так мно
га «пазаштатных» работнiкау 

- каля 900 чалавек. На жаль, 
хоць сама назва цэнтра га

ворьщь, што ён створаны для 

моладзi, тым не менш хаце

лася 6, каб . форма больш 
адпавядала змес~:у, бо мала
дых людзей тут не так ужо 

i мно га. 

- Мы выконваем склада-

ныя i адказныя заданнi,
растлумачыу у гутарцы са 
мной М. Я. Змiтровiч.- 1 каб 
справiцца з iмi, патрэбн·ы во
пыт, навыкi, прафесiяналiзм. 
Моладзi часам гэтага не 
стае. Таму прапануем iм на 
першым часе працаваць, як 

кажуць, у сааутарстве з во
пытнымi спецыялiстамi, ву

чыцца у ix, пераймаць май
стэрства. Думаем, хутка зной
дзецца справа i для моладзi. 
У гэтым дапаможа адкрьщцё 
камп ' ютэрнага клуба. Зараз 
вядуцца перагаворы са 

студэнтамi з PTI, БДУ. У 
будучым мяркуем пашыраць 
навукова-даследчую рабо

ту - тут таксама патрэбны 
iнiцыятыва i дапытлiвасць ма
ладых. 

ШПАfГАЛКА ДЛЯ Ц/
КАS7НЫХ: Гаспадарчая дзей
itасць цэнтра НТТ М буду
ецца на аснове плана[j, зац
верджаных яго дырэктарам i 
[jзгодненых з каардынацый
ным саветам, складзеных з 
улiкам аб' ёмо.[j работ па 
прамых дагаворах: цэнтр 
НТТ М - прадпрыемства, ар
ганiзацыя, установи . 
Дагавор з'я[jляецца ас

но[jным дакументам, якi рэг
ламентуе адносiны цэнтра з 
заказчыкам. 

«Цэнтр нori · кормяць»,

так, перафразiраваушы вя
домую прыказку, можна да

волi дакладна сказаць аб ра
боце членау «Пошука» . Се
дзячы на месцы нiчога не 
зробiш. 1 справа не у тым, 

што цэнтру не давяраюць -
многiя пра яго проста не 

ведаюць. Каб дзейнасць была 
больш эфектыунай, тут пра

пануюць свае паслугi самi: 
шукаюць заказчыка, зводзяць 

яго з выканауцам, займаюц

ца шматлiкiмi падрыхтоучы

м1 пытаннямi. 

Якiя ж вiды работ могуць 
бьщь' выкананы пры садзеян
нi цэнтра? У яго Статуце 

сказана, што асноуная функ

µыя пасрэднiцкая. Але 

рос «актыу» «Пошука», па

шыралiся ягЬ магчымасцi. 

1 зараз тут можна зрабiць 
заказы на выкананне мантаж

ных, наладачных, праектных 

работ. Дарэчы, апошнiя -
аснова усёй дзейнасцi. Пра
мысловыя аб'екты i спартыу
ныя збудаваннi, жылыя дамы 
i газаправоды, аутадарогi i 
цеплатрасы. Калi вы пажада
еце наладзiць кантакт з «По

шукам», то вам прапануюць 

распрацоукi, · ужо гатовыя 

да · укаранення. Сярод ix 
радыёэлектронная сiстэма 

ахоунай сiгналiзацыi, аутама
тызаваная сiстэма вадзянога 

ацяплення, новае тэхнiчнае 

выраu:~энне iзаляцыйных кан

струкцый з выкарыстаннем 

матэрыялу рыпор. 

Гэта - з перспектывай. А 
што зроблена сёння? 

Шмат дагаворау заключа

на з Мiнскiмi прадпрыемства-

• 

мi. Выканалi комплекс работ 
па мантажу i наладцы абс та
л явання на аб ' яднаннi «Мiнск
хлебпром», правялi рэкан
струкцыю газавых сетак у 

грузавым аутапарку No 1, 
распрацавалi сiстэму венты
ляцыi для МАЗа ... Асаблiва 
цесныя канстакты з Мiнскiм 
трактарным заводам- ,спон

сарам НТТМ. Есць заказчыкi 
i у Маскве, на Украiне, у Ка
захстане, Прыбалтыцы. У 
будучым плануюць наладзiць 

сувязi i з замежнымi краi

намi . 

Цэнтр НТТ.М «Пошук» - · 
не адзiная такога роду арга

нiзацыя у Мiнску. Цi адрознi
ваецца ён чым-небудзь ад 
сваiх «сабратоу»? Безумоу
на. 1 не тол~кi тым, што тут 
здолелi дабiцца такога -сяко

га памяшкання (аж з шасцю 
тэлефонамil) · для размяш

чэння сваiх службау. Бадай, 
толькi «Пошук» мае афi

цыйны дазвол Дзяржкамга
за на праектаванне сетак 

газазабеспячэння ~ Заручы

лiся i паперай у !нспекцыi 

дзяржаунага геадэзiчнага на

гляду. Гэта дае магчымасць 

праводзiць тапагеадэзiчныя 

выпрабаваннi. 
- Калi б вам прапанавалi 

прарэкламаваць свой цэнтр, 

як бы вы зрабiлi гэта? -
спытала у сваiх субяседнiкау 
М. Я . Змiтровiча i яго намес

нiка па вытворчасцi А. М. Бар-
талевiча. . 

- Цэнтр НТТМ «Пошук»-

гэта надзейнасць, 

пераспектыва. 

якасць, 

3. АЩIШКЕВIЧ. 

Мы . гаворым «дзецi», 
«хлопчыкi», не здагадваю

чыся ( пры [jсёй наш ай 
адукаванасцi не здагадва
ючыся), што словы гэтыя 
да[jно страцiлi множны 
лiк у незлiчоным россы
пу адзiнак. 

Пра хnоnчыка, якоrа навучыn1 пятаць 

Р. М. РЫЛЬКЕ. 

Ен, мiж iншым паскар
дзяцца вам, наогул некiруе

мы: можа без дай прычыны 
усмiхацца палову урока, каб 
паз6авiць працоунага на
строю увесь клас i вывесцi з 
раунавагi настаунiцу. Нiчога 
сабе жартачкil Можа. прыха
пiць разам з падручнiкамi 
i сшыткамi цацку i у час 
самастойнай работы неузаба

ве заняцца гульнёй. Знайшоу 
месца i час! 

Ен на многае яшчэ, кажуць, 
здольны: менавiта ад яго да

лонек, запэцканых кашай, 

на дэфiцытнай секцыi засталi
ся непажаданыя плямiны, не 

без яго актыунага удзелу 
новыя шпалеры ператварылi
ся у чорт ведае што. 

1 каму да таго справа, што 
усе яго штукi нi у якiм разе 

не хулiганскiя махлярствы, а 

цяга да малявання - нату

ральная патрэба творчасцi? 
1 дзе знайсцi яму справядлi
вага i чулага Шаталава, якi б 
запэунiу астатнiх дарослых: 

«Прыродная адоранасць цал

кам нiяк не суадносiцца з 

поспехамi у вучобе, адлю
страванымi у класных журна

лах i ведамасцях»? , 
_ Формула дзiцячага жьщця 
выводзiлася дарослымi. З 
вышынi ix узросту лёгка кан
статаваць, што можна i што 
нельга, штq добра i дрэнна, 
што станоуча · i абуральна. 
Няуважлiвы? Саслаць на апо

шнюю парту! Задае надакуч-

' лiвыя пытаннi? Папiкнуць тым, 
,;;, што перашкаджае. А хто 

спрабавау апынуцца на мес

цы дзiцяцi, зразумець, чаму 

не выконвае яно нашы про

сьбы i загады? Зразумела, 

не настаунiца: у яе такiх 
30-40 чалавек у класе, 

паспець бы растлумачьщь, 
апытаць, сшыткi праверьщь ... 
Безумоуна, не бац~ка: па 
тэлевiзары паказваюць фут

бол, а у сына з , машынкай 
нешта здарылася. 1, самi ра
зумееце, не мацi: адзець, 

накармiць, прыкрыкнуць -
гэта у яе кампетэнцыi. Магчы-

ма, нават не у недахопе часу 

справа, а у нашай нязгодзе 

з тым, што дзiця таксама 

асоба, якая мае права на 
уласнае меркаванне. 

Прысуд у неардынарнасцi 
цяжэйшы за усе астатнiя . 
lм «стрыгуць» п_ад пасрэд

насць. 

Дарослым лёгка дыхалася, 
бесклапотна жылося менавi
та у тую хвiлiну, калi хлопчык 

перастау лятаць. Нават у сне. 
Ен натыкауся на непераадоль
ныя горы папярэджванняу: 

«нельга», «не смей)>, «не за

мiнаЙ)> ... 

Крылы . мiжволi апус.калi
ся ... 

Другi паверх будынка 
ЖЭСа NO 90, што па Алiбега
ва, 25, называюць па-розна
му. Афiцыйна гэта цэнтр эс.тэ-
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тычнага выхавання, тэхнiчнай 

творчасцi i масавага . спорту 
Маскоускага раёна, Зыходзя
чы з мэт кiраунiцтва i супра
цоунiкау, гэта цэнтр выра

тавання дзiцячых душ. Для 

наведвальнiкау (у два-тры 
гады назва цэнтра гучыць 

больш мудрагелiста, чым 
незразумелае для дарослых 

слова «абракадабра») - гэта 
астравок незвычайных пры
год, дзе развенчваюцца усе 

стэрэатыпы. Тут можна на 

першым дваццацiмiнутным 
уроку глядзець «мульцiкi», 

на другiм - слухаць казку 

(як i тлумачэннi выкладчы

ка), лежачы на дыване, на 
трэцiм - паслухаць музыку 
разам з любiмай лялькай, а 
пасля заняткау не трэба бу
дзе выконваць дамашняе 

заданне. 

- Будучае,- упэунены ге

неральны дырэктар цэнтра 

Сяргей Клiмавiч Дамашэ
вiч,- менавiта за цэнтрамi 

комплекснага выхавання. 

Прауда, культура не можа 
iснаваць на бацькоускiя гро
шы, таму над намi гэтая пя

цёрка - месячны узнос за 
адно дзiця - вiсiць дамокла

вым . мячом. 

Дзесятага верасня адкрыу
ся цэнтр эстэтычнага выха

вання па вулiцы Алiбегава. 
Утульнасць i прывабнасць 
пакояу дасягнута старанием 

выхавацеляу. Вясёлку на сце

нах у былым цьмяным калi
дорчыку стварылi малюнкi 

пычынаючых мастакоу. Ся
род выхаванцау не выдзя
ляюць дасягнуушых вялiкага 

поспеху i \ гультаёу: усе 

чытаюць, усе малююць, усе 

танцуюць, усе фантазiруюць 

i маюць ролi у тэатры. Жьщ
цё наладжваецца. Але шмат 
яшчэ недаробленага. 
Размалявалi дзверы аднаго 

пакойчыка i назву яму далi -
«Барчык». Толькi па-раней
шаму нi сокау, нi марожана

га не паспытаеш - для на

бьщця абсталявання няма 
грошай. 

Мараць аб запрашэннi на 

работу урача-псiхолага 
урача-тэрапеута няма 
грошай. 

Выйсце,' безумоуна, шу
каюць. 

Камерцыя у нашым выка
наннi - гэта фiнансавая пад

трымка цэнтра i удзел пад
леткау у працоунай дзей

насцi,- тлумачьщь камер

цыйны дырэктар Сяргей Вiк
таравiч Антонау. 

Дзяучаты, якiя займаюцца 
у гуртку кройкi i шыцця, не 
толькi для сябе грошы атрым
лiваюць, ·але i пералiчваюць 
1 О працэнтау на разв iццё 

цэнтра. 

Цэнтр стварауся у дадатак 

да устаноу iснуючай сiстэмы 
навучання. Тым больш неча
канымi былi для групы энту
зiястау непаразуменнi са 
школай. Новае раздражняе, 

яно кранае самалюбства, вы
клiкае рэунасць, iмкненне вы

трымаць прынцып. Супра
цоунiкi цэнтра чужых функ

цый сабе не прысвойвалi, 
усведамлялi · i другое: разлiч
ваць на дастаткова поунае 

духоунае выхаванне у сценах 

школы пры iснуючых педага

гiчных штатах -i вучэбных 
плошчах пакуль бесперспек
тыуна. Але спадзявацца, што 
да ix меркаванняу прыслу

хаюцца, iм паспрабуюць да
памагчы хаця б на першым 
часе, ёсць у ix такое права. 
1, аказваецца, пакуль няма. 

... Хлопчык пакiдае свет, 

дзе нiхто не перашкаджау 

яму заставацца самiм сабой. 
Ен - раслiнка падат лiвая, 
але не толькi да добрага. За 
дзвярыма - вулiца, сям ' я, 
школа. Хлопчык паверыу у 

свае сiлы. Не перашкаджай
це яму лятацьl 

3. МАРАВА. 

8 «БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭ,Т» 8 3 стар. 8 



Г; 

м·ы НАШ; 

мы новы ... 

або 

Праrр~ма 

«мipнarJ 

перавароту» 

(Заканчэнн е . 

Пачаrак ·на ·· 1- й стар . ) . 

В. ШАДУРСКI : Дае маг
чымасць знайсцi сабе пал i
тычных аднадумцау . 

С . ШАПРАН: Я б ix знай
шоу сам i не толькi у камса, 
моле . . 

В. ШАДУРСКI : Так . Але 
любая арганiзацыя мае шэраг 
пераваг перад неарганiзава

най групай людзей. Мы маем 
магчымасць, скажам , уплы

ваць на грамадскае жьщцё 

унiверсiтэта, на вучэбны пра
цэс. Мы арганiзоуваем пра- · 

цоуную дзейнасць камсаа 

мольцау . А адпачынак ... Ды
скатэкi, клубы, суотрэчы -
усё камсамольскiя справы. 

· У нас ёсць матэрыяльная 
'база. У нас ёсць вопыт у рэш- ' 
це р;эшJ . 

~ 

КАРЭСПАНДЭНТ: Каб ва
лодаць розумам душамi 

маладых людзей, сэння гэта

га недастаткова. 

В . · ШАДУРСКI: Пагоня за 
кол ькасцю, што iшла усе гэ
тыя гады у камсамол е , пры

вяла яго да крызiсу . С ёння 
мы робiм стауку на зацiкау

леных, на тых, каму патрэбен 
камсамол, .яго iдэi. Сiлком 
насаджаць свае iдэi мы не 

збiраемся. Згубiм ма~а
васць? Магчыма. Аднак набу
дзем сапраудную арганiза

цыю . Няхай замест некалькiх 
тысяч будзе некалькi соцень, 

але аднадумцау . Мы рэалi

сты, мы не абяцаем мол<3дзi, 
што сёння ж перавернем 

жыццё, зробiм яго лепшым. 
Мы зыходзiм са сваiх рэаль

ных магчымасцей i дэклару
ем ix. lнакщ зараз нельга . 

Як нельга дайсцi да кожнага, 

растурхаць вялiкае соннае 
царства моладзi. Але тым , 

хто застанецца з намi, хто 
прыйд.зе да нас, мы абавя
заны дапамагчы. З iмi мы i 
будзеМ: мяняць свет. 

1 яшчэ. Памятаю, на су
стрэчы з Данчыкам ва унi 

версiтэце мне як· прадстау

.нiку арганiзатарау далi за

ключнае слова. Нефармалы 
сустрэлi мяне свiстам . Вя

дома, прыкры i крыудны 

выпадак. Хоць зрэшты справа 

не у нефармалах. Сам свiст -
·своеасаблiвы пратэ-ст супраць 
камсамола, вотум недаверу 

ВЛКСМ . За мiнулыя памыл

кi i няудачы, за сённяшнiя 
праблемы . Але ж мы ix усвя
домiлi , з рабiлi належныя вы
вады , выбралi новы курс . 
Новую мадэль камунiстычна
га саюза моладзi . 

Падр ~:. хта вау 
м. мдстоtсю . 

У цэнтры yвari <<Унiкон» 
высокi мi эксплуатацыйнымi якасцямi, патэнтнай частатой. За
раз у СКТБ з ВВ пры ун iверсiтэце зроблены выпуск эксперы
ментальнай партыi кантролерау. 

ва . Створаны наступныя кaмi

c ii, якiя ахоп_лiваюць роз

ныя напрамкi дзейнасцi JБМ 
ва унiверсiтэце: арган iзацый

ная, прапагандысцкая, па ар

ганiзацыi навучання бела

рускай мове, тэрмiналагiч
ная, па арганiзацыi мiжна

роднага семiнара беларускай 
мовы . 

На ,:~рацягу двух лiстападаускi х дзён на базе кафедры 
кiбернетыкi БДУ iм я У . 1. Лен i на праходзiла рэспублiкан
ская навукова-тэ~н iчная канферэнцыя «Новыя напрамкi раз

вiцця с i стэ~ к iравання дл я прамысловай робататэхнiкi i ста
ноч на rа абсталяванн я ». Арган i затарамi яе выступiл i : БДУ iмя 
У. 1. Ленiна, навукова-вытворчае аб ' яднан не- «Гранат», Бе
л арускае рэ.спублi канскае прауленне Усесаюзнага навукова
тэхнiчнага таварыства радыётэхнiк i , электрон iк i i сувяз i i мя 

А. С. Папова, БелНДIНТI Дзяржплана БССР. 

У рэкамендацыях канферэнцыi прынята рашэнне аб рэгу
л ярным правядзенн i рэспублiканскiх навукова-тэхнiчных кан
ферэнцый, прысвечаных пытанням робататэхнiк i i гiбкiх вы
творчых сiстэм. 

В. МАЛАФЕЕt, 
асiстэнт кафедры кiбернетыкi. 

Jl . ТАРАСЮК. 

На канферэнцы i шырока абмяркоувалiся пытаннi стварэн
ня сучасных мiкрапрацэсарных сiстэм кiраван ня электрамеха
нiчны х робатау, распрацоукi алгарытмi чнага i праграмнага 

1 забеспячэння робататэхн i чных с i стэм . На пяцi секцыях, што 
праца11ал i на канферэнцы i, заслухана больш за 90 дакладау 

Kani ласка, 

бепаруская 

ла створана унiверсiтэцкая 

суполка ТБМ , прын яты асноу-
ныя палажэн нi· праграмы па 

адраджэнню беларускай мо
вы у БДУ, а таксама зварот 

да Вяр хоунага Савета БССР. 
Была абрана рада ТБМ у са
ставе 20 чалавек. На пер

шым арган iзацыйным пася

джэннi рады яе старшынёй 
стау вядомы беларускi ву

· Дзень 
i паведамленняу вядучы х спецы ялiстау i навуковых супрацоу
нiкау НВО «Гран ат» (г . . М i нск ), ВА «Тэхнапрылада» (г. Ма
г i лёу), lнстытута прыкладно й фiзi к i АН БССР, MPTI, БПI, 
1 нстытута машыназнауства АН СССР, АутаВАЗа ( г . Тальяцi ) 
i iнш . 

бiбпiяrрафii 
Выкладанню новых канцэпцы й ' стварэння мiкрапрацэсарных 

выканаучы х падсiстэм кiравання электрамеханiчных· робатау 
быу прысвечаны даклад доктара тэхнiчны х нав_ук, прафе
сара · А. С. Мiхалёва. З цiкавасцю выслухана паведамленне 
намеснiка генеральнага дырэктара НВА «Гранат», кандыдата 
тэх нiчн ы х навук · Н. Н. Немагая аб перспектыуных распрацоу

ка х мi краnрё1цэсарных с i стэм к i раван н я с ямейства- «С:фера » . . 

Бясспрэчна, у цэнтры увагi на канферэнцы i з находзiуся рас
працаваны на кафедры кiбернетык i ун i ф i каваны мiкрапрацэ

сарны кантролер «YH IKOH» для выканаучых падсiстэм роба
тау i станочнага абсталявання . Дадзены кантролер ва!Jодае 

моваl 
лiстапада адбыуся уста

ноучы сход Таварыства бела
рускай мовы iмя Ф . Скарыны 

Белдзяржунiверсiтэта . Прад
ст,аунiкоу розных фак ультэ
тау, вучоных i студэнтау 

сабрау агульны клопат пра 
родную мову . На сходзе бы-

чоны, член-карэспандэнт АН па прыродазнаучых навуках 
БССР, загадчык кафедры праводзiць 17 лiстапада бiб
беларускай лiтаратуры Алег лiятэка БДУ iмя У . 1. Ленiна. 
Антонавiч Лойка, намеснiка- Наведаушы навуковы абане
мi - дацэнт фiзфака В. К . мент (галоунь1 корпус, 2-ri 
Ахраменка, загадчык ка- паверх ), вы зможаце пазнаё

федры беларускай мовы i мiцца з бiблiяграфiчнымi i 
лiтаратуры для неф iлалагiч- даведачным i выданнямi па 
ных факультэтау У. А . Наву- матэматьщы, фiзiцы , xiмi i 

НАШЫ ПЕ-РА-МАГ-ЛII 

мов i ч i студэнтка г iстарыч- бiяло гii . 
нага факультэта Н. Аладзье- Т. МЩЮХI НА. 

-г НАДЗВЫЧАйНАЕ ЗДАРЭННЕ 
1 

1 

1 «Прашу выключьщь мяне з камсамола у 
сувязi з поунай стратай яго аутарытэту у маiх 

вачах .. . » . 

Што мне даj кам'самол? 
цы,,- , л;•у =• фшарау, ••;• оры•••; д• 1 
узнiкнення такога жадання сярод моладзi. 

Вячаслау Ларчанка, сакратар камсамольскай 1 
арганiзацыi «Кал iбра», перакананы у гэтым. 

1 

. « .. . па асаб iстаму жаданню». 
« ... з-за недастатковасцi перакананняу» . 
« ... з-за таго, што я не згодзен плацiць 

членскi я узносы». 

Маладыя людзi пакiдаюць камсамол . Цi 
камсамол пакiдае ix? Адбываецца гэта пау-

1 
сюдна. Напрыклад - на заводзе «Калiбр» . 

Усе яны гавораць, што некамсамольцам i 

адчуваюць сябе цудоуна i упэунены, што 
нiколi не пашкадуюць аб сваiм учынку. 
Адносiны з начальствам не змянiлiся. З 

1 

суседзямi па канвееру тым больш: тыя ж 
'дружна прагаласавалi за выхад з камсамола 
ycix, хто да гэтага iмкнууся, калi разглядалi ix 

· заявы на сходзе . 

З красавiка 1985 года яны паспел i· навучьщ
ца жыць без апек·i кiраунiкоу, самастойна 

1 

адМ:ауляцца ад яе . 1 сённяшнiя ix рашучыя 
дзеяннi як · апрауданне за учарашнiя. 

Дазволiлi ж яны, напрыклад, некал i «заг
наць» сябе у камсамол: 

«Я у вучылiшчы была адзiнай некамс,амол
кай у групе, вось мяне i прымусiлi усту-
пiць ... » .; 

1 

_«Я. ведау, што не паступлю у iнстытут, калi 

не буду членам ВЛКСМ. Дык хiба гэта не 
сапраудны прымус?» 

Але чатырох год аказалася мала, каб 

навучьщца не толькi гучна грукаць дзвярыма, 
але i аргу~ентавана пераконваць у правiль

насцi свайго учынку тых, хто застаецца за 

1 

гэтымi дзвярыма. 
Яны выйшлi з ВЛКСМ, i усё . lншая арганi

зацыя iм не патрэбна. 
За штампаванымi радкамi заяу (сярод ix 

ёсць па пяць абсалютна аднолькавых, быц
цам пад капiрку напiсаных) часам утойваюц-

1 

ца такiя ж неарыгiналь~ыя меркаваннi, 
· ' хоць сустракаюцца i iншыя: 

«Я ВУ,чуся у тэхнiкуме, вечарам у мяне 
заняткi , i заставацца на сходы я не магу. 

Мы з сакратаром унутрьщэхавай камса

'мольскай арганiзацыi не аднойчы сварылiс11 
з-за гэтага . 1 у рэшце рэшт я проста пайшла 

1 

на прынцып - напiсала заяву ... » 
«Што мне дау камсамол? Вунь Светка паез

дзiла па розных пуцёуках. А я нiчога не атры
мала .. . » 

«Зараз ужо само слова «камсамол» выклi
кае адм9уную рэакцыю. Адзi н фiльм «ЧП 

раённага маштаба» чаго каштуе. Д~1к чаму мы 

1 

павiнны плацiць узносы - кармiць апарат
. чыкау?» 

«Наш камсамол - безгаловы, бо Тн Пё!д 
партыяй ходзiць i · нiколi не здолее не пад

парадкавацца ёй. Не разумею, чаму усе высо

кiя камсамольскiя кiраунiкi - людзi не-
камсамольс_кага узросту .. . » 
Адна з найбольш распаусюджаных пры
ын жадання «вызвалiцца» ад камсамола -
рашовая . Яны ж, грошы, дакл'адней, фiнанса
ая несамастойнасць камсамольскiх арган i за-

1 менавiта магчымасць мець грошы i сама
стойна выкарыстоуваць ix лiчьщь вялiкай пад
трымкай для аднаулення аутарытэта камса
мола. 

Але на справе гэтаму аднауленню шмат што 

перашкаджае. Толькi 15 працэнтау узносау 1 
застаецца камсамольцам прадпрыемства. 

А вось каб пакiдал i усе сто ... Галоуная мэта 
зараз - цэнтр адпачынку для моладзi 

«Калiбра» . Ужо i будынак прыгледзелi , i 
яго чатыры паверхi размеркавал i (пакуль 
толькi у планах) : на першым будзе зала 

1 
цяжкай атлетыкi , на другiм - вiдэазала, на 

трэцiм - камп 'ютэрная, на чацвёртым -
лабараторыя тэхнiчнай творчасцi. Адмiнiстра
цыя прадпрыемства адмовiлася выдзялiць 
грошы на гэтую справу, i камiтэт К:амсамола 

вымушаны зарабляць ix з дапамогай перасо
вачнай вiдэаустаноукi. Знойдуцца i iншыя 1 
спосабы, вось толькi цiкавая перспектыва 
маладзёжнага цэнтра застаецца аддаленай ... 

... За апошн i я сем месяцау ад работнiкау 
«Калiбра» паступiла каля 20 заяу аб выхадзе з 
членау ВЛКСМ. У камiтэце камсамола разу- , 
меюць, што гэты працэс будзе працягвацца 
i некал i замест сённяшнi х васьмiсот камса
мольцау на прадпрыемстве застанецца можа 

якi·х трыста. Самых лепшых, самых надзей

ных i перакананых? Не абавязкова . Вось 
меркаванне аднаго з тых, хто збiраецца 

застацца: 1 
,,Я разумею тых, хто выходзiць з камса-

мола . Але сам не зраблю ) гзтага . Чаму? 
Нярэдка даводзiцца звяртацца да таго ж на-
чальнiка цэха, напрыклад, кал i трэба раней . 
з работы пайсцi . Як жа я падыйду да яго, 

кал i буду некамсамольцам? А так-'- кал i лас- 1 
ка, з любой просьбай падыходзь» . 

... Яны выходзяць з прахадной i рухаюцца 
насустрач iншым натоупам. Вунь крочыць 
мужчына, якi . сёння упершыню у жыццi 

nавысiу голас на дырэктара. А тая група 
людзей нядауна· напiсала ёвой першы лiст у 
рэдакцыю цэнтральнс1й-газеты i не пабаялася 1 
падпiсацца асабiстымi прозвiшчамi ... 
Мы усё часцей бачым навокал рашучыя 

дзеянн i . Вось толькi ix смеласць часам сусед
нiчае з нахабнасцю. На змену старому iдэа-
лу - справядлГвасцi - усё больш прыходзiць 
новы - грошы, унутраная свабода людзей 

спадарожнi чае знешняму Ц1,1нiзму . А вяртанне 1 
да нас чалавечай годнасцi не заусёды абыхо
дзi цца без ;з.асiлля чыста спажывецкiх iмк
ненняу. 

Тыя, хто пакi нуу камсамол, часта адказ
ваюць на пытанне аб тым, што яны яму далi, 
адназначна: «Многа-многа грошай» . А што 
адкажуць на гэта ж пытанне тыя, хто працяг

вае спяваць: «Не расстанусь с комсомолом, 

буду вечно молодым!»?-
В. БЯГУН. 
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Цatt a 2 кап. 

Мi нс к ая п алiграф iчная фабрыnа 
с Чыр вОН 3t! зорка» МВ П Л 

iмя Я. Коласа . 

16 л iстапада 

Зак. 1636. 
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