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Першая асоба·, .. 
Хто Вы? 

Мiнiстр? -Першы прарэк
тар? Загадчык кафедры? 
Прарэктар па навуковай 
рабоце? Цi па алфавiту: 
Дзямчук, Капуцкi, Малевiч, 
Шушкевiч? 

Несумненна адно: сёння 
унiверсiтэт, як i уся наша 
краiна, не мае права на па
мылку. Асаблiва, калi размо
ва аб замя.шчэннi вакантнай 
паса)!,ы рэктара. _ 
Зверыушыся са здымкам, 

не спяшайцеся. абвiнавачваць 
наша · пытанне у рытарыч
насцi. Аднадушны лес рук 
на пасяджэн нi вучонага саве
та tведчыць nакуль толькi 
аб занясеннi у cnic для гала
савання кандыдатуры Фёда

ра Мiкалаевiча Капуцкага, 
якога рэкамендавала боль

ш асць падраздзяленняу 
унiверсiтэта. А сапраудныя 
выбары адбудуцца праз 
тыдзень на пашыраным па-

сяджэннi Савет~ 
Так хочацца, каб i атрыма
лася усё па-сапрауднаму: 
з каверзнымi пытаннямi i 
блiскучымi адказамi прэтэн
дэнта на званне першай асо

бы унiверсiтэта, з гарачымi 
спрэчкамi i пераканаучымi 
довадамi асвечанага розуму. 

3 кiм пойдзем далей? Няб
лага было б пазнаёмiцца, 
каб выбiраць асэнсаван·а? 
Што ж, згодны - чытайце 
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матэрыялы другои староню . 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЭКТАРАТА, 
КАМСАМОЛЬСКАГА 
1 ПРАФСАЮЗНЫХ КАМПЭТАУ 
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 

. ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА 
СЦЯГА ДЗЯРЖАУ-НАГА 
YI0BEPCITЭTA IМЯ У. 1. ЛЕНIНА. 

/ 

ДРОБЯЗI ЖЫЦЦЯ 

У .. РА!?? 
Ура! Фiлфак займе[} свой новы дом. Пасля зацяглай 

вайны за н9вы будынак, пасля шматлiкiх зваротау у 
iнстанцыi у фiлфака з'явiлася альма-матэр. Можна 
было 6, здаецца, разгарнуць плечы i падняць галовы 
дзвюм тысячам .двухстам студэнтау, якiя тулiлiся у 

28 аудыторыях пры наяунасцi 120 акадэмiчных груп. ' 
Новы будынак на Захар!"ва, 59, на жаль далёка не 

новы. Нягледзячы на багата абстауленыя зелянiнай 
калiдоры, яны маюць патрэбу у капiтальным рамон
це, як i увесь былы будынак · lнстытута павышэння ква
лiфiкацыi настаунiкау. Як настаунiкау, а - студэнтау 
чацвёртага i пятага курсау фiлфака, якiя· займаюцца 
там, ён не уразiу нi аудыторы1ямi, якiя прыходзiлася 
ствараць з некалькiх пакояу, разбураючы сцены, нi 
свежым паветрам новага храма навукi. У аудыторыi i 
раздзявальню патрэбна icцi праз... прыбiральню . 
«Проза жыцця»,- як зауважыу сакратар камiтэта 

камц1мола фiлфака У. Кулiковiч. Сам Валодзя яшчэ 
не адвучыуся у новым будынку нiводнай пары . Тлума
чэнне зразумелае: «Нельга ж разарвацца памiж 
камсамольскiмi справам i у старым i заняткамi у 
новым карпусах. Тым больш, да апошняга з iнтэрната 
NO 7 трэба дабiрацца мiнiмум паугадзiны ». 
Выкладчыкам прыходзiцца яшчэ горш. У некаторых 

з ix частка заняткау у адным будынку , частка -
у другiм. Прыходзiцца круцiцца-выкручвацца ... 
Можа таму на раскладзе заняткау з'явiуся надпiс: 

«Будзем займацца у родным корпусе». 
Дэкан фiлфака А. А. Воук не можа раздзялiць 

такога патрыятызму студэнтау. Столькi пакутвалi, 

цяпер толькi жыць ды вучыцца у новых «палатах». 
Яго пазiцыя: трэба асвойваць. Асвойваць не лепшы 
аб'ект -:- але так i далi. Як кажуць, даюць - бяры ... 

·л мы «ура» крычаць пачакаем да лепшых чacofj. 

РАСКЛАД НА ПАСЛЯЗАS'ТРА 

Арыенцiр1 № 1 
Першая рэспублiканская канферэнцыя 

ЛКСМ Беларусi ... 

Дыяпазон выказваемых думак i поглядау 
незвычайна шырокi: ад пераканана-марксiсц
кiх (ледзь не з шашкай у рука х) да адлучэння 

беларускай · камсамольскай арганiзацыi ад 
аrульнасаюзнай. 

Пераходны перыяд так ахарактарыза-
валi становiшча камсамола дэлеrаты гэтай 
канферэнцыi. 19 сакавiка планавалася падрых

_тавац~ шмат прапаноу да . XXI з ' езда ВЛКСМ : 
новы статут ВЛКСМ, новая мадэль камсамо
ла, i 1:1азам з тым новае месца «баявога 
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давер маладых 

авангарда» моладз i у палiты чн а й сiстэме 
грамадства . 

Усё гэта прыемна, але чаму, напрыклад, 
не зауважылi недарэчнаrа пункта у праrраме 
камсамола .. . аб правядзеннi традьщыйнаrа 
конкурса дзiцячага малюнка? 

Якiм бьщь камсамолу? Гэта тэма размовы 
i дыскус iйнаrа цэнтра з мудраrелiста й наз
вай: «lдэйныя i палiтычныя арыенцiры абноу
ленага камсамола». 

«Справа не у назве,- пярэчьщь намеснiк 
сакратара камiтэта камсамола унiверсiтэта ' 
А. Русаковiч, дэлеrат канферэнцыi,- арыен
ц i р № .1 аднавiць давер моладзi», 

ЯКРАЗ ДЛЯ ВАС 

IНФАРМБЮРО 

Раз, два; тысяча дзвесце ... 
22 CAKABl~A, у чацвер, у 14.30 у·- актавай зале 

гал0унага корпуса унiверс_iтэта адбудзецца сустрэча 
з пiсьменнiкам Эдуардам СКОБЕЛЕВЫМ, аутарам 
зборнiкау вершау «Дарога»., «Кроплi дажджу» . «Вя
чэрнiя ценi», к.нiг «Крокi за тваёй сцяной», «Цуд 
кахання», «Катастр.офа», «Бяглец» i iншых. 
ЗАВОЧНЫ КУРС ДУХОУНАй CEMIHAPЫI 
3 лекцыяй на тэму «Унiяты хто яны?» 23 

сакавiка (пятнiца) у 14.00. у актавi!Й зале галоунага 
корпуса ~ДУ выступiц'ь ..лротаiерэй Кафедральнага Са
бору г .- Мiнска айцец Яуген. . '-

КАМIТЭТ КАМСАМОЛА. 

А У НАС! 

с:с:ЗЛАЧЫНСТВА>> 
• 
1 

Гэта не Дастаеускi. Гэта 

назва дзвюх частак фiльма 

«В i цебская справа» вядомаrа 
беларускаrа рэжысёра, лау
рэата Дзяржаунай прэмii 
СССР Вiктара Дашука. 

Нашумелая справа. Нашу
мелы фiльм. Аб iм i увогуле 
аб творчасцi рэжысёра-даку
менталiста' iшла гаворка на 
сустрэчы з iм 15 сакавiка 

у актавай зале галоунага кор

пуса унiверсiтэта. 

Н-еардынарная справа. Не
адназначны фiльм. Як i Да
стаеускi i яrо творчасць. 

.... 

- Дастаеускi для мяне -
гэта прыклад таrо, як людзi 

мастацтва могуць падняцца 

вышэй палiтыкау, riсторыка_у, 
ваенных. У «Бесах» пiсьмен

н iк яшчэ напярэдаднi мiнула
га стагоддзя, да Булгакава, 

да Платонава дау зразумець, 
што нясе нам «бесаушчына». 
Жывое яшчэ цемрашаль

ства, якое мы павiнны уба
чьщь, _адчуць, жахнуцца,

сказау сваёй карцiнай рэжы
сёр . 

С. ШЧЭННIКАВА, 
студэнтка журфака. 

Вы памятаеце I хвалюючы 
вальс шкельнаrа балю, тое 
свята, тое паветра, якiм так 
лёгка дыхалася у час развi

тання са школай? 

Маладзёжны цэнтр ама
тарскiх аб'яднанняу пры камi
тэце камсамола унiверсi

тэ~:а прапануе вам сустрэцца 

на балi-дыскатэцы, дзе забау 
будзе процьма i на любы ' 
густ: пантамiма, тэатр танца, 
вядома, вальс i нават ламба
да . 1 усё гэта пасля не менш 

захапляючаrа в i довiшча 

конкурсу на лепшую студэнц

кую сям'ю . Яrо прызавы 
фонд - 1200 рублёу . Свае 
прэтэнз ii на галоуны прыз 

конкурсу - rрашовую прэ

мiю у 500 рублёу - прад'я вi
,лi чатырнаццаць пар. Не за

стануцца у накладзе другi я 
i трэцiя .. . iм адпаведна -
300 i 200 рублёу ., 1Астатнiя? 

.Разам з yciмi жадаючымi 

прайсцi на гэты конкурс

дыскатэку-шоу будуць пра-

вiць баль. Субота ёсць субо-

та. r , 
А у буднiя ' днi асаблiва доб

расумленна працавала над 

падрыхтоукай будучага свя
та мастацкi кiраунiк студэнц

кага клуба Марrарыта Тара
сава. 

Так што, рыхтуйце вашы 

рублiкi - бiл~ты у факуль
тэцкiх камiтэтах камсамола. 

24 сакавiка, 18.00 гадзiн, 
актавая зала галоунага кор

пуса. 

ДАЕШ ДОШКА АБ'Яf 

АЛЬТЗРн~тывУI 
Камiтэт камсамола БДУ 

iмя У. /. Ленiна, Студэнцкi 
цэнтр аматарскiх аб 'яднанняу 
аб 'яуляе конкурс на ства

рэнне лепшых праектау Ста
тута унiверсi:э:а i ПР_авiлау 
пражывання у 1нтэрнаце. 

Удзельнiкамi конкурсу 

могуць бьщь студэнты, вык
ладчыкi i супрацоунiкi унi-

версiтэта. 
Мы спадзяёмся, што рас

працоука альтэрнатыуны х 

праектау дапаможа стварэн~ 

ню Н<!йбольш дэмакратыч
ных, рацыянальных i дзейсl 
ных стат.ута i правiлау. 

Rанчатковы . тэрмiн здачы 
праекта .- 1 О · красавiка 1990 
года. 

За лепшыя праекты уста

наулiваюцца прэмii : 
-за статут Белдзяржунiвер- · 
сiтэта: 

/ прэмiя - 250 РУБЛl:9, 
// прэмiя - 100J РУБЛl:9. 

За правiлы пражывання у , 
iнтэрнаце: ' 

J. прэмiя - 100 РУБЛl:9, 
11 прэмiя - 50 РУБЛl:9. 
За даведкамi звяртацца 

у камiтэт камсам ола унiвер

сi тэта. 

~ная служба« Бе
ларускаrа унiверсiтэта»: 
Сярrей ГРЫЦ (фота), 
Аляксандр КОКТЫШ . 

ПРЭС-

АПЪIТАННЕ 

«Як ацэньваеце 
праект 

Платформы 

ЦК КПСС · 
да XXVIII 
з 'езда партыi?» 
С. ПЕТРАШКЕВIЧ, сак

ратар партыйнай 'арrанiзацыi 
хiмiчнага факультэта i tJДI 
ФХП : . 

- Платформа напiса-
на тым старьи~ кабiнетам, 
якi выдавау такiя ж дакумен
ты раней. Не бачна радыкаль
ных змен, якiя так неабходны 
сёння. 
Ч аму не гаворыцца у Плат

форме . аб прамых выбарах 
партыйнага кiраунiцтва, dб 
членскiх узносах, нарэшце? 
Што датычыць апошняга, то 
вельмi хацелася б, каб пэуная 
частка ix заставалася у пяр
вiчнай партыйнай арганiза
цыi. Напрыклад, НДJ ФХП 
i хiмфак штогод здаюць член
скiх узносау больш за 12 
тысяч рублёу, а заплацiць 
за афармленне звычайнага 

стзнда грошай не маем. 
Недапрацаваны атрымау

ся праект. Вядома, будзем 
яго абм.яркоуваць, удаклад
няць, але аснова ёсць, як 

i падставы у тых, хто адмоу
на ставiцца да пр;ртыi, яшчэ 
раз пакрытыкаваць яе: мау
ляу, якiя былi, такiя i заста
лiся. 

Ю. ПАЗНЯ К, асiстэнт ка
федры лiкавых метадау 
праrрамiравання мехмата: 

- Выхад гэтага дакумен
та спазнiуся па меншай меры 
на год. Але з'явiся ён раней, 
наурад цi што-небудзь змянi
лася б. Людзi страцiлi уся
лякую веру у перамены да 
лепшага. 

Наогул лiчу, што апублi
каванне праекта Платформы 
- гэта адцягненне людзей ад 
палiтычнага жыцця. 

Калi гаварыць канкрэтна, 
то варта было б прадугле-

. дзець пытанне аб стварэннi 
партарганiзацdtй на месцах. 
Тады , можна абмяр
коуваць праблемы больш 
канкрэтна i прынцыпова, ка
лi начальнiк i . падначалены 
не сядзяць на партыйным 
сходзе побач. 

А. КIЛ БАС, дацэнт механi 
ка-матэматычнага факультэ

та: 

- Зусiм нядауна я вяр.нуу
ся з-за мяжы. Вядома, пра 
(lадзеi у рэспублiцы ведау 
мала - нашых газет i часо
пiсау там амаль не атры.м.лi
вау. Мяне непрыемна уразi
ла тое, што мы вельмi ужо 
заузята крытыкуем партыю. 
Прычым . робяць гэта cliмi 
камунiсты. Н екалi нам маля
валi вобраз ворага, але ён 
быу дзесьцi далёка, а зараз, 
атрымлiваецца, наш вораг 
- гэта партыя. 

Так, не спрачаюся, былi у 
партыi памылкi i прал1к1, 

якiя трэба тэрмiнова выпрау
ляць. I агульнай лаянкай 
тут не паможаш. Неабходна 
канкрэтная дапамога. А хто 
M(XJICa i _, абавязаны аказаць 
яе, як не самi камунiсты? 



BIЗITKA 

Фёдар Мiкалаевiч КАПУЦКI нарадзiуся у 1930 rодзе у в. Селi
вонаука Маладзечынскаrа раёна Мiнскай вобласцi у сялянскай 
сям ' i. Беларус. У 1954 rодзе закончыу хiмlчны факультэт Бела
рускаrа дзяржаунаrа унiверсiтэта iмя У. 1. Ленiна. Пасля за
канчэння аспlрантуры у t 957 rодзе працавау асiстэнтам, стар
шым выкладчыкам, дацэнтам унiверсiтэта ! адначасова з 1965 
да 1973 года дэканам хiмiчнаrа факультэта. 3 1973 да 1985 го-
да - намеснiкам м"iнiстра вышэйшай i сярэдняй адукацыi 
БССР. 3 1985 года - загадчык лабараторыi НДI фiзiка-хiмiч
ных праблем, з 1989 - заrадчык кафедры, . прарэктар па 
вучэбнай рабоце Бе.пдзяржунiверсiтэта. 

Член-карэспандэнт АН БССР, доктар х~м1чных навук 
прафесар, член КПСС, Заслужаны работнiк вышэйшай шко 
лы БССР, узнаrароджаны ордэнам Знак Пашаны i дзвюма Га..; 
наровымi rраматамi Вярхоунаrа Савета БССР . . 

•• 

_,,. ПРЭТЭНДЭНТ 

ПАЧНЕМ З ПАДМУРКА 
Аддаушы больш за 

трьщцаць rадоу жыцця вы
шэйшай школе, з якiм пачуц
цём пазiраеце цяпер Вы на 
выпешчанае дзiця? 

' - 3 rорыччу, бо дoyri 
час недаацэньваючы магчы

масцей i не абцяжарваючы 
сябе падлiкамi, мы кацiлiся 
унiз . 

Узровень адукаванасцi -
паказчык узроуню жыцця. 

1 калi грамi!дства дазваляе 
сабе эканомiць на адукацыi 
- гэта самая спусташаль

ная эканомiя. Бо краiна мала

адукаваных, дзе прыярытэт

ная сфера фiнансуецца па 

астаткаваму прынцыпу, не 

можа быць квiтнеючай. Пад
рыхтоука навуковых i iншых 
кадрау - пытанне складанае. 
Асаблiва, калi ва унiверсi 
тэце, скажам, на аднаго сту

дэнта, якi вучыцца на дзён
най форме навучання, даво

дзiцца 104 рублi у год на 
набыццё абсталявання. Такiм 
чынам, на 500 чалавек мы у 
стане купiць толькi адзiн 

камп ' ютэр (пры умове, што 
усiм астатнiм мы забяспеча-
ны). ·,. 

Вiдавочна, не хапае нам не 
толькi сродкау на адукацыю, 

але i умення рацыянальна 

iмi карыстацца . Во~ь мы, 

калi парауноуваць з Амеры
кай, разы у два-тры болей 

рыхтуем iнжынерных кадрау·. 

Затое юрыстау i эканамiстау 
выпускаем у дваццаць

дваццаць пяць 'разоу менш . 

- Як а1,1.эньваеце ~ы сiту
ацыю у сённяшнiм унiверсi
тэце? 

- Кожная вышэйшая наву
чальная установа трымаец
ца на трох кiтах: якасным 

саставе студэнтау, прафесiя

налiзме i кампетэнтнасцi 
прафесарска-в ыкл адч ыц

каrа саставу i добрым узроу
нi матэрыяльнай базы. 
Што датычыць першага 

конкурс пры паступленнi ва 

унiверсiтэт практычна на 

ycix факультэтах забяспеч
вае прыём здольных мала

дых людзей. 

Зразумела, тут не усе 
проста. Цiкавасць да вучобы 

вiдавочна знiкае. Для гэтага 
ёсць падставы: навучальныя 

устан овы не iзаляваны ад 
негатыуных з ' яу жыцця наша
га rрамадства. Прычым на
ват высокiя , пакаэчыкi пас
пяховасцi не заусёды гаран
туюць iмrненнае прызнанне 

у маладым чалавеку спецы
ялiста. 

Прафесарска-выкладчыцкi 
састау у нас дастаткова ква
лiфiкаваны: больш за 130 
доктарау навук, прафесарау 
i 800 дацэнтау. Штогод аба
раняецца 12-14 доктарскiх 
i 95-200 кандыдацкiх дысер
тацый . 1 усё ж квалiфiкацыя 
нашых кадрау выкарыстоу

ваецца далёка не у поунай 

ступенi. Часам у здольнага 

маладога кандыдата навук 

проста · фiзiчна не хапае часу 
для работы над доктарскай 

/ 

НА -s:'СЯЛЯКI ВЫПАДАК 

Экзамен дпя ... 
вадзiцепяj 

Вопытныя вадзiцелi веда
юць, з якой «залiкоукай» трэ

ба з ' яуляцца на тэхнiчны аг
ляд. На усялякi выпадак напа
мiнаем iм i паведамляем на
вiчкам, каб не эабылiся яны 
пакласцi у кiшэню: асабiсты 
пашпарт rрамадзянiна, тэх

нiчны пашпарт на аутамабiль, 

матацыкл цi матаролер, та
лон тэхнiчнага пашпарту (для 

прычэпау), вадэiцельскае па
сведчанне, даведку аб меды
цынскiм перааглядзе, квiтан

цыю аб выплаце падатку з 
уладальнiка транспартнага 

сродку. 

r. Мiнска, дзе жыве) асабiста 
або праз давераную асобу пе
радаць у ДА/ тэхнiчны паш
парт i квiтанцыю аб выплаце 
падатку з уладальнiка транс

партнаrа сродку - для адпа

веднай рэгiстрацыi. 

Прапануем расклад «icnы
тafj»: 

Жыхары Фрунзенскага 
раёна, якiя ездзяць на асабiс- -
тых аfjтамабiлях, будуць тры
маць свой экзамен-тэхагляд 
з 2 красавiка да 12 мая, Пер
шамайскага - з 14 мая да 
9 чэрвеня, Цэнтральнага -
з 11 да 23 чэрвеня, Савецка
га - з 25 чэрвеня да 31 лi-
пеня. Для fjладальнiкаfj мата
цыклаfj i матаролераfj 
асобны графiк. 
Жыхары астатнiх раёнаfj 

могуць адкласцi гэтую адказ
ную падзею ·на 1991 год, але 
не павiнны забываць, што 
iм таксама неабходна fjнecцi 
падатак з уладальнiка транс-, 

дысертацыяй, i нiхто не зда
гадаецца хоць часткова выз

валiць яrо ад педаrаriчнай 
работы, пазбавiць урауна
вальнага размеркаванн я ву

чэбных даручэнняу . 
А як быць з тымi, хто не 

уяуляе свайго жыцця без ра
боты са студэнтамi? Садзейнi- . 
чаць напiсанню iмi падруч

нiкау i вучэбных дапаможнi
кау, · стымулюючы працу над 
iмi прадстауленнем выклад

чыкау да вучонаrа звання 

прафесара ц~ дацэнта. 

Нарэшце, становiшча матэ
рыяльнай базы. Буду шчы
рым, гэта наш самы слабы, 
самы запушча'ны участак ра
боты. 1 калi у блiжэйшыя 
5-7 год не прарвемся, на 

поспех нам разлiчваць нель

га. Hi у падрыхтоуцы ква
лiфiкаваных кадрау, нi у раз

вiццi навуковых даследаван

няу. Будзе беззваротна стра
чаны час, i база стане тым 
тормазам, якi не дазволiць 

нам рухацца наперад. 

- А што наконт новага 
унiверсiтэцкага гарадка, якi 
уж9 прыдбау сабе славу доу
fабуда? 

- Гэта менавiта тая праб
лема, якую рэктарату выра

шаць у першую чаргу. 

Мне даводзiлася, працую

чы у Мiнiстэрстве в~1шэйшай 
адукацыi, быць куратарам 
будаунiцтва. Есць там i галiна 
«Асвета». Але калi мы эаяу

л ялi якi-небудзь аб ' ект, нам 
адмаулялi : «Вь~- не асвета» . 

Так ,i жылi без свайго радка 
у дзяржауных планах. 
А новы унiверсiтэцкi гара

док пачау расцi яшчэ у мi
нулым годзе. Прауда, з 

двухсот тысяч рублёу на бу~ 
даунiцтва iнтэрната на тыся
чу месцау асво1т толькi 
трыццаць. У rэтым rодзе 

нам вылучылi мiльён сто 

пяцьдэесят тысяч: пачалi 

будаунiцтва бiялагiчнага кор
пуса, сталовай, галоунага 

корпуса. Адначасова змаrа

емся з будаунiкамi: то нас 
уключаць у план, то не. 

База унiверсiтэта гэта 
не толькi вучэбныя карпусы 
i студэнцкiя iнтэрнаты. Гэта 
яшчэ i тэхнiчнае аснашчэнне 
кафедрау i лабараторый 
сучасным абсталяваннем 
тэхнiчнымi сродкамi навучан
н я, i эксперыментальная ба
за для навукi, аб'екты сацыs 
яльна~кулыурнага, аздарау
ленчага прызна.чэння, ства

рэнне умоу для усебаковага 
развiцця моладзi . 

Калi я буду абраны рэкта
рам, то стварэнне базы унi
версiтэта стане маiм асноу
ным участкам работы. 

___: Але дJl/1 паспяховай ра
боты патрэбны аднадумцы ... 

- Сiлы ва унiверсiтэце 
ёсць. Вялiкiя. /х патрэбна 
толькi прывесцi у рух. Гэта 

прарэктары, дэканы, загадчы

кi кафедрау. Менавiта на 
ix вопыт, веды i майстэрсtва 
я разлiчваю. Толькi у цесным 
узаемадзеяннi з iмi можна 

дасяrнуць поспехау. 

ЯКI РЭКТАР · НАМ ПАТРЭБЕН? 

Прыi,одаз_науца 
Асабiста я лiчу, што на пасаду рэктара неабходна 

выбраць прадстаунiка дакладных навук, прыродазнау
цу. Як правiла, такiя людзi больш практычныя за наву
коуцау-гуманiтарыяу. Магчыма, яны менш дасцiпныя на 
словах, затое ix iмкненнi i задумкi рэальныя, ix справы 
канкрэтныя. Гэта людзi справы. Аднак, часта ix жаданне 
i намаганне дзейнiчаць не зусiм правiльнае i патрэбнае. 
Быць на усе рукi майстрам, на жаль, нават рэктару 
не пад сiлу, г. зн. пры шматпрофiльных навуковых дыс
цыплiнах, што выкладаюцца ва унiверсiтэце, аднаму 
.чалавеку немагчыма дасканала валодаць yciмi. Таму но
вы рэктар павiнен адразу ж наладзiць новую сiстэму 
кiравання ва унiверсiтэце i, безумоуна, стаушы на чале 
гэтага механiзму, не губляць над iм кантролю. 

В. СВIРЫДАS', 
дырэктар Навукова-даследчага 

iнстытута фiзiка-хiмiчных праблем, 
акадэмiк АН БССР. 

ПРАРАБ? · 
Калi глядзiш на пакуты 

студэнтау i выкладчыкау, 
навукоуцау i iнжынерна

тэхнiчных работнiкау унi-

пыт ~,дыпламатычных» пе

рагаворау з «неутаймава

нымi» будаунiкамi. 
Хто ён? 

Калi уладальнiк iндывiду
альнаrа транспарту жадае 

правесцi тэхагляд на стан

цыi тэхнiчнага абслуrоування, 
ён павiнен, акрамя ужо назва

ных дакументау, прадаставiць 

у ДА/ наступныя: даведку 
са станцыi тэхабслуrоування, 
талон праверкi саставу адпра

цаваных газау i транспартны 
сродак. 

У выпадку, калi уладальнiк 
iндывiдуальнага транспарту 
не мае магчымасцi прадаста

вiць свой. транспартны сродак 
на агляд у ДА/, ён павiнен у 

названы тэрмiн (для раёна 

партнага сродку за бягучы версiтэта, якiя ·туляцца зу
год. ' /. сiм не у пр·ывабных пакоях 

Не адмауляю, што ад
шукаць такога можна i у 
нашым унiверсiтэце. 

старшы 

У. КРУМКАЧ, 
дзяржаутаiнспектар 
Маскоускага РАУС 

г. Мiнск,а. 

i пакойчыках, узнiкае 
толькi адно жаданне: каб 
рэктар быу добрым гаспа
дарнiкам i меу пэуны во-

Д. МАЛIНОУСКI, 
студэнт, 

член вучонага савета. 

ПIНГ-ПОНГ 

ПАДТАСОfКА 

НЕМАГЧЬIМА 
«Вельмi прыемпа было даведацца, што рэктар не прызнача

ецца вышэйстаячымi арганiзацыямi, а выбiраецца. I fjce ж, цi 
нелыа больш падрабязна? Магч_ыма, гэта толькi слоfjная пад
тасоfjка, i «выбiраюць» «уверсе»? 

Святлана ЗАХАРЭНКА, 
студэнтка». 

Больш падрабязнага тлумачэння, чым у палажэннi «Аб па
радку выбарау рэктарау вышэйшых навучальных устаноу», мы 
не . знайшлi, а выпiска, ·якая прыводзiцца далей, эдаецца, 
выключае · усякую вераrоднасць падтасоукi: 

Рэктары выбiраюцца на па
шыраным пасяджэннi вучона

га савета вышэйшай навучаль

най установы тайным rаласа

ааннем (студэнты павiнны 

складаць да адной трэцi сас
тава пашыранага вучонага са

вета). 

Вучоны савет ВНУ за два 
тыднi .qa правядзення выба
рау паведамляе дату пашы

ранаrа пасяджэнн я вучонаr'а' 
. 1 • 

савета, на rэтым пасяджэнн1 

праводзiцца вылучэнне кан

дыдатур на пасаду рэктара. 

Рашэнне прымаецца адкры

тым галасаваннем простай 

большасцю галасоу i афарм
ляецца пратаколам. 

Cnic кандыдатур з указан
нем займаемай пасады i 
месца работы, вучонай сту
пенi i звання вывешваецца у 
вышэйшай навучальнай уста

нове за 1 О дзён да выбарау. 
На пасяджэннi пашырана

га вучонага савета ВНУ па 
выбарах рэктара спачатку 

. праводэiцца абмеркаванне 
кандыдатур, якiя уносяцца у 
адзiн бюлетэнь для тайнага 
галасавання. 

Згода цi нязгода з канды

датурай . выказваецца пакi
даннем цi выкрэслiваннем у 

бюлетэнi ..._адпаведных про
звiшчау. 

Для падлiку галасоу пашы

раljы вучоны савет перад па

чаткам тайнага галасавання 

.выбiрае адкрытым галасаван
нем падлiковую камiсiю з 

саставу тых, хто удзельнiчае 

у выбарах, колькасцю не 

менш чым 5 чалавек. 
Падлiковая камiсiя паве

дамляе вынiкi галасаван~я 
па кожнай кандыдатуры. Пра
такол падлiковай кaмicii за
цвярджаецца пашыраным ву

чоным саветам адкрытым га

ласаваннем . 
Рашэнне пашыранага вучо

наrа савета з'яуляец
ца сапраудным, калi у гала

саваннi удзельнiчала не менш 
2/ 3 яrо cnicaвara саставу. 
Вьiбраным лiчыцца кандыдат, 
якi атрымау большасць, але 
не менш паловы галасоу тых, 
хто удзельнiчау у галасаhаннi . 
Калi нiводзiн з кандыдатау у 

першым туры не атрымау 

дастатковай большасцi гала
соу, прав'одзiцца дpyri тур 
выбарау. 

У бюлетэнi другога тура 
уносяцца кандыдатуры, якiя 
атрымалi не менш 1 / 3 гала
соу у першым туры. Выбра
ным лiчыцца кандыдат, якi 
атрымау большасць, але не 
.менш паловы галасоу прысут

ных членау пашыранага ву
чонага савета. Пры раздзя

леннi галасоу пароуну пра

возiцца пауторнае галасаван

не на тым жа пасяд:iкэннi 

савета. 

Калi нiводзiн э кандыда
тау не атрымау неабходнай 
колькасцi rаласоу або канды
датура, выбраная пашыраным 
вучоным саветам ВНУ, не зац
вярджаецца вышэйстаячым 
орг_анам, праводзяцца новыя 

выбары. 

с:с:Рэктар, 

рэктар, 

дапамажЬ1!>> 
Будучы рэктар, вядома, не залатая рыбка. Па перша

му запатрабаванню студэнтау, выкладчыкау i супрацоу
нiкау унiверсiтэта наурад цi адразу зможа ycix ашчаслi
вiць. Аднак жа, на шчасце, нашаму будучаму кiрау
нiку пашанцавала. Сярод апытаных карэспандэнтамi 
«Беларускаrа унiверсiтэта» кандыдатау у «незадаво
ле.ныя бабулькi» не выявiлася. Людскiя поriыты у Бел· 
дзяржунiверсiтэце умераныя, нават сцiплыя. Але усе 
неадкладныя, надзённыя. Таму Slro Невядомасцi Бу
дучаму Рэктару прапануем прыняць да ведама сацы
яльны заказ сваiх падначаленых. Некаторыя пь~таннi 
-ананiмныя, аднак ix наяунасць i сапрауднасць «БУ» 
пацвярджае. Друкуем ix у парадку паступлення у рэ
дакцыю. 

- Кажуць, што зараз ВНУ 
атрымалi адносную самастой
насць i вырашэнне мноriх 

унiверсiтэцкiх праблем зале- · 
жьщь ад рэктара. Цi нельга 
скасаваць ва унiверсiтэце 

«ваенку»? 
- Беспрытульныя студэнты 

журфака спадзяюцца, што з 

прыходам новага рэктара 

скончьщца ix жыццё на «пту
шыных правах» у корпусе 

наргаса. 

- Просiм звярнуць увагу 

на нас. 

Сямейныя студэнты . 
- Не паеду у вёску да дзе

да! Адмянiце добраахвотна
прымусовае размеркаванне. 

Выпускнiкi. 
- Супрацоунiкi i выклад

чыкi таксама людзi. Як хутка 

забяспечаць ix жыллём? 
- Чытайце, пiшыце, крьi

тыкуйце, дапамаrай.це, але не 
прыцiскайце. · 

Рэдакцыя «Беларускага 
унiверсiтэта». 
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Шмат крытыкi rучыць сёння у адрас партыi . Мноriя камунi
сты, страцiушы веру у перамены да лепшаrа, пакiдаюць яе 
рады. lншыя, наадварот, аб'ядноуваюцца у суполкi, каб аб
мяркоуваць надзённ'ыя праблемы партыйнага жыцця i шукаць 
выйсце з крызiснага становiшча. 3 такой мэтай прыйшлi каму
нiсты унiверсiтэта у партклуб. Добраахвотна, без прымусу. 
Ужо адбылiся два пасяджэннi клуба: першае - арrанiзацый
нае, другое - па абмеркаванню механiзму выбарау дэлега
тау на з'езды i канферэнцыi КПСС i КП Б. 

Палiтклуб запрашае ycix, у каrо не згасла у сэрцы iскрынка 
неабыякавасцi, да размовы. 

ПРАЕКТ . 

Грунтуючыся на рашэннi ЦК КПСС аб прадастауленнi пар
тыйным арганiзацыям права самастойна вызначаць парадак 
выбарау дэлеrатау на партыйныя канферэнцыi i з'езды i вы
конваючы даручэнне партклуба пры партыйным камiтэце 
БДУ, iнiцыятыуная група камунiстау унiверсiтэта прапануе 
распрацаваны ёю праект «Палажэння аб парадку выбарау 
дэлегатау на партыйныя канферэрцыi i з'езды КПБ i КПСС» 
для яrо абмеркавання i дапрацоукi. Мэта . Палажэння 
забяспечыць не на словах, а на справе дэмакратычныя вы
·бары дэлеrатау, якiм фактычна патрэбна будзе вырашаць 
лёсы як КПСС у цэлым, так i Кампартыi Беларус! ва умовах 
палiтычнай сiтуацыi, якая кардынальна i хутка · мяняецца. 
Ад пазiцыi дэлеrатау будуць залежаць рашэннi з'ездау i 
канферэнцый, выбары лiдэрау,прадухiленне расколу партыi 
цi значнай страты ёю уздзеяння на палiтычныя, эканамiчныя 
i духоуныя працэсы пера,будовы, што адбываюцца у краiне i 
рэспублiцы. Працэдура выбарау у партыi сёння - гэта пярэднi 
рубеж барацьбы за абнауленне гуманнага i дэмакратычнаrа 
сацыялiзму, за новае развiццё iдэй камунiзму. 

Дэмакратызацыя партыi немагчыма без забеспячэння рэаль
ных умоу для свабоднага выказвання сваiх перакананняу 
кожным членам партыi i яго актыунаrа уздзеяння на вырашэн
не любых пытанняу п артыйнага жыцця. 

Выказванне волi ycix камунiстау на з'ездах партыi магчыма 
толькi пры ix· непасрэдtiым удзеле у выбраннi сваiх дэлегатау 
шляхам усеаrульных, прамых, альтэрнатыуных па аднамандат
ных акругах выбарау. пры тайным галасаваннi. 

Сёння мы гаворым «не» многаступеньчатым выбарам -
выбарам дэлегатау на канферэнцыях i з 'ездах, выбарам па 
шматмандатных акруrах, любым iншым выбарам , якiя захоу
ваюць нават са!\lую малую маrчымасць скажэння волi радавых 
членау партыi. 
Мы звяртаемся да ycix камунiстау з прапановай абмерка

ваць i падтрымаць прапануемы парадак выбарау дэлегатау 
на партыйныя форумы. 
- Мы звяртаемся да ЦК К ПБ, абласных, rарадск1х I раённых 
камiтэтау з патрабаваннем правесцi выбары дэлеrатау. ,на 
партыйныя з'езды i канферэнцыi у наступным парадку. 

Палажэнне аб парадку выбарау дэлегатау на 
' . 

канферэнцыi кпБ i кпс\с . . ~ 

· nартыиныя 
• 
1 з'езды 

· nрапануемы парадак выбарау рэгламентуе выбары дэле
гатау на раённыя, -гарадскiя, абласныя партыйныя канферэн
цыi, канферэнцы! i з'езды КПБ i КПСС. 

ПРЫНЦЫПЫ ВЫБАРАУ ДЭЛЕГАТАУ 

Дэлегаты партыйных з'ездау выбiр~юцца з альтэрнатыуных 
кандыдатур па платформах на аснове усеагульных, роуных, 

прамых выбарау пры тайным галасаваннi. Выбары праводзяц
ца па аднамандатных акруrах з роунавялiкай кол'ькасцю каму
нiстау. 

Права выбiраць i быць выбраным маюць члены партыi 
незалежна ад ix партыйнага стажу, часу знахов,_жання у паетар
ганiзацыi, займаемых пасад i любых iншых абстав1Н:--Кандь'iда
ты i. ~ле~· клее не маюць права рашаюч ага го ласу i' 
не могуць бьщь выбраны дэлегатамi. Яны могуць удзельнiчаць 
у перадвыбарнай кампанii. 

Вылучэнне кандыдатау у дэлегаты i выбранне дэлеrатау 
,;~жьщцяуляецца на сходах пярвiчных партыйных арганiзацый. 
Гэты парадак распаусюджва,ецца i на членау кiруючых выбар
ных органау партыi, у тым лiку i на сакратароу партыйнь1х 
органау ycix узроуняу . 
Грашовае i матэрыяльнае 1 забеспячэнне правядзення выбарау 
ажьщцяуляецца за кошт сродкау партыйных арганiзацый. 
Забараняецца выкарыстоуваць сродкi асобных камунiстау, 
дзяржауных, грамадскiх i кааператыуных прадпрыемствау, 
устаноу i арганiзацый. 
Кожны камунiст мае права прысутнiчаць i са зrоды камунi

стау выступаць на ix сходах, удзельнiчаць у якасцi назiральнi
ка пры галасаваннi i падлiку галасоу, знаёмiцца з пратаколамi i 
любымi iншымi дакументамi i матэрыяламi падлiковых i вы
барчых камiсiй. 

ВЫЛУЧЭННЕ КАНДЫДАТАУ У ДЭЛЕГАТЫ 
НА З ' ЕЗДЫ КПБ I КПСС 

Вылучэнне кандыдатау у дэлегаты партыйных з'ездау право
дзiцца тайным галасаваннем на сходах пярв iчных партыйных 
арганiэацый. Права 1:1а выл'учэнне аднаrо . кандыдата маюць 
пярвiчныя партыйныя арганiзацыi, якiя налiчваюць: 
,. ·1 варыянт: не менш 150 членау·, партыi; Q. 

2 варыянт: не менш адной дзесятай ад нормы прадстаунiц
тва. Пярвiчныя партыйныя арганiзацыi меншай колькасцi 
вылучаюць кандыдата на куставых сходах, якiя збiраюцца 
саветам сакратароу гэтых арганiэацый. Калi колькасць пярвiч
най партыйнай арганiзацыi у некалькi разоу больш 150 цi нор
мы прадстаунiцтва, вылучэнне кандыдата адбываецца на схо
дах цэхавых партыйны х арганiзацый з правамi пярв iчных коль
касцю не менш эа 150 чалавек (адной дзесятай ад нормы прад
стаунiцтва) або на куставых сходах з той жа колькасцю членау 
партыi. Сходы камунiстау правамо·цны вылучаць кандыдатау у 

дэлегаты э 'еэда, калi на ix прысутнiчае не менш паловы агуль
най колькасцi ix камунiстау. 
На партыйных сходах кожны камунiст мае права вылучаць 

кандыдатуру любога камунiста, якi стаiць на улiку у рэспублi
канскай партыйнай арганiзацыi, у тым лiку i сваю кандыдатуру. 
Колькасць вылучаемых для абмеркавання на сходах канды
датур не абмяжоуваецца. Сход можа вылучьщь толькi аднаrо 
кандыдата у дэлегаты з'езда. 
Вылучаным лiчьщца кандыдат, за якога прагаласавала 

больш паловы прысутных на сходзе камунiст-ау. 
Кандыдат у дэлегаты рэгiструецца выбарчаi:i камiсiяй пасля 

прадстаулення выпiскi з пратакола сходу i пiсьмовай згоды 
балатавацца па партыйнай акрузе. Кожны кандыдат у дэлеrаты 

можа балатавацца толькi па адной выбарчай .акрузе. 

ПАРТЬIЙНЫ.Я ВЫБАРЧЫ.Я АКРУГI ПА ВЫБАРАХ 
НА З'ЕЗДЫ КПБ 1 ~пес 

Для выбарау дэлегатау на партыйныя з'езды адпаведныя 
па'ртыйныя камiтэты утвараюць партыйныя выбарчыя aкpyri, 

-У нерашучасцi я спын1уся на парозе: маленькi пакойчык -
на тры метр\>': пасярод - два ссунутыя адзiн да аднаrо сталы, 
вакол ix - цt не дзесяць чалавек. Няужо rэта i ёсць кабiнет 
дырэктара хвалёнай сярэдняй спецыялiзаванай школы пры 
БДУ iмя У. 1. Ленiна? 1 тым не менш я трапiу менавiта т.уды, 
куды i кiравауся, да намеснiка дырэктара па навуковай рабо
це Генадэя Уладэiмiравiча ПАЛЬЧЫКА. 3 i'м, трошкi ачомау
шыся ад першапачатковай разгубленасцi, я i пачау сваю 
rаворку пра rэтую усё ж незвычайную i пакуль што адзiную 
у сталiцы рэспублiкi школу. 

1 

- Спецшкола пры унiвер
сiтэце, або лiцэй, як nicaJii 
газеты - што rэта такое? 

Поклiч часу цi данiна мо
дзе? 

- lдэя стварэння такой 
школы лунала ва унiверсiтэце 

гадоу дзесяць, не менш,

пачау свой аповед Генадзь 

Уладзiмiравiч.- А вось маг

чымасцей ажьщцявiць яе не 

было. Г од-друri наэад праб
лемы гэтыя - ну, скажам, 

праблема фiнанса_вання 
уяулялiся проста невыраj' 

шальнымi. 1 толькi цяпер, з 
дапамогай новага мiнiстра на-

роднай адукацыi рэспублiкi, 

спецыяльнай пастановай Са
вета Мiнiстрау БССР школу, 

нарэшце, ствары.оi. Тады, га
доу дзесяць назад, гэта мо i 
было б данiнай модзе, а сён
ня... Яна проста неабходна 
нам. Лiцэй (а менавiта так i 
павiнна была называцца наша 
навучальная _ установа, а не 

гэтай безаблiчнай бюракра
тычнай назвай, якую яна ат

рымала пасля доугага блукан
ня папер па афiцыйных кабi
нетах) - гэта аптымальная 
форма падрыхтоукi будучы?С 
студэнтау. · 

зыходэячы з нормы прадстаунiцтва. Партыйныя акругi фармi

руюцца па тэрытарыяльнаму прынцыпу на аснове пярвiч
ных партыйных арганiзацый з улiкам ix меркаванняу. У тым 
выпадку, калi колькасць пярвiчнай партыйнай арганiзац~;1i у 
некалькi разоу перавышае норму прадстаунiцтва на э 'езд, 
aкpyri ствараюцца на аснове цэхавых партыйных арганi
зацый з правамi пярвiчных. 

Стварэнне многамандатных партыйных акруг i вылучэнне 
кандыдатау на канферэнцыях i з'ездах не дазваляецца. 

ПАРТЫЙНЫ.Я ВЫБАРЧЫ.Я KAMICII 
Партыйныя выбарчыя кaмicii ствараюцца з колькасцi членау 

КПСС, вылучаных на сходах пярвiчных партыйных арганiза
цый (цэхавых з правамi пярвiчных). 

Кiраунiцтва дзейнасцю выбарчых камiсiй ажьщцяуляюць 
арганiзацыйныя камiтэты па падрыхтоуцы з'ездау, створаныя . 
партыйнымi орrанамi. 

Выбарчыя кaмicii: 
- ажыццяуляюць арганiзацыйнае кiраунiцтва выбарамi i ix 

матэрыяльнае забеспячэнне; 
- ажыццяуляюць кантроль за адпаведнасцю выбарау 

дадзенаму Палажэнню; 
- праводзяць рэгiстрацыю кандыдатау у дэлеrаты i забяс

печваюць iм роуныя магчымасцi для вядзення аriтацыйнай 
работы сярод камунiстау aкpyri; 

- на аснове пратаколау падлiковых камiсiй партыйных а,р
ганiзацый праводзяць падлlк галасоу i даводзяць да ведама 
каJl!унiстау вынiкi выбарау; 

- абавязаны па патрабаванню камунiстау nрадастауляць 
iм неабходныя звесткi; 

- аб'яуляюць выбары несапрауднымi, анулююць рэзуль
таты выбарау у nярвiчных партыйных арганiзацыях у выnадку 
парушэння парадку ix nраlfядзення; · 

назначаюць nауторыя выбары. 

ВЫБАРЫ ДЭЛЕГАТАУ НА КАНФЕРЭНЦЫI 
1 З'ЕЗДЫ КПБ I КПСС 

Тайнае галасаванне па выбарах дэлегатау з 'ездау праводзiц
ца у 'nярвiчных партыйных арганiзацыях у дзень, прызi-/ач~н!.1 
партыйным органам, якi склiкае з'еэд. 

Выбары дэлегатау на абласныя, гарадскiя i раённыя партый
ныя канферэнцыi праводзiцца у пярвiчных партыйных арганi
зацыях i цэхавых партыйных арганiзацыях з правамi пярвiчных 

у адпаведнасцi з нормай прадстаунiцтва у тэрмiны, вызначаныя 

адпаведным партыйным камiтэтам. Толькi у тых выпадках, калi 

колькасць нiзавых структур партыйных арсанiзацый (партгруп, 
а пры ix адсутнасцi - цэхавых з правамi пярв iчнай або не маю- • 
чых дзялення пярвi·чных арганiзацый) у некалькi разоу пера
вышае но.рму прадстаунiцтва на канферэнцыю, rаласаванне 
праводзiцца па cnicax без абмежавання у ix вылучаемых кан
дыдатур. 

Да галасавання дапускаюцца камунiсты, якiя стаяць на улiку 
у данай партыйнай арганiзацыi. Падлiковыя кaмicii выбiраюцца 
простай большасцю камунi_стау, якiя з'яв iл_ic~ на rаласаванне. 
Выбары праводзяцца незалежна ад наяунасцi кворума, неаб
ходнага для правядзення партыйнага сходу . 

Для галасавання камунiсты атрымлiваюць бюлетэнь устаноу
ленага узору, у якi уносяцца усе зарэгiстраваныя кандыдаты. 
Бюлетэнь прызнаецца несапраудным, калi у iм пакiнуты больш 
чым адзiн кандыдат. 
Выбары лiчацца адбыушымiся незалежна ад таго, якая коль

касць камунiстау выказала актыунасць i прыняла удзел у гала
саваннi. Выбарчыя кaмicii i партыйныя органы павiнны у абавяз
ковым парадку папярэдне паведамiць усiм камунiстам месца 

i час правядзення выбарау. • 
Падвядзенне вынiкау выбарау дэлегатау на з'езды ажьщцяу

ляе акруговая выбарчая камiсiя на аснове пратаколау падлi
ковых i<aмiciй партыйных арганiзацый. Выбарчыя кaмicii 
складаюць зводную таблiцу, у якой указваюцца партыйныя 
арганiзацыi; колькасць тых, хто стаiць на улiку у кожнай 
арганiзацыi камунiстау; коль~асць камунiстау, што прынялi 
удзел у галасаваннi; колькасць несапраудных бюле,эняу; ' 
колькасць галасоу, пададзеных супраць ycix кандыдатау; коль
касць галасоу, пададзеных эа кожнага кандыдата; абагульняю
чыя вынiкi галасавання (Гл. прылажэнне 1). Таблiца падпiсваец
ца yciмi членамi акруговай выбарчай камiс ii i рассылаецца 
для азнаямлення ва усе партыйныя арганiзацыi акругi. 

Дэлегаты, выбраныя на абласныя, гарадскiя, раённыя кан-
ферэнцыi, рэгiструюцца у партыйных бюро або камiтэтах 
на аснове пратаколау падлiковых камiсiй. 
~ Выбраным лiчьщца кандыдат у"дэлегатt.1, за якога прагала

с'а'~а.riа ' найбо.rfьшая колькасць камунiстау, што прынялi удзел 
у галасаваннi. 
Пауторныя выбары праводзяцца у адпаведнасцi з выкла

дзеным парадкам, калi папярэднiя выбары прызнаны неса
прауднымi у сувязi з парушэннем парадку ix правядзення. 

BЫHIKi ВЫБАРАf 
Прылажэнне 1. 

дэлеrатау на ............ з'езд КПСС (КПБ) nа ....................... nартыйнай выбарчай акрузе 

.№.№ 
Стаiць Прынялi Hecan- Гала-

\ва- Пят-
Назва пар- на улi- удзел у ' ноу роу 

п / n тыйнай ар- ку членау 
раудн. савалi 

ганiзацыi 
rаласа- бюлет. суnраць 

кпсс ваннi за за 

Усяrо: 

ЗА~ВАГА: запауняецца акруrовай партыйнай выбарчай камiсiяй на аснове пра
таколау nадлiковых камiсiй. Падпiсваецца yciмi членамi выбарчай кaмicii. Рас
сылаецца у пярвiчныя партыйныя арrанiзацыi. 

- Чым адрознiваецца пра
грама лiцэя ад щ~аграм агуль

наадукацыйных школ? 
- Прынцьiп навучання той 

жа, як i у iншых спецыялi

заваных школах: акрамя га

дзiн на вывучэнне агульна

школьных прадметау, дадат

кова адведзены гадзiны для 

прадметау прафiлюючых . У 

АfТАРЫ ПРАЕКТА члены КПСС: М. БАБIЙ, П. ЖУШМА, 

В. ПУСТАВIТ. В. КICSIЛEf. А. KOCHIKAf, В. ПРОКАШАВА, 

па спецыяльнас

цях на так званае працоунае 

навучанне. Хоць наша школа 
i не мае статуса спецыялiэа
ванай англiйскай, аднак аб'
ём ведау па гэтай мове мы 

даём такi ж, як i у сп.ецыялi

заванай. Заняткi фiзiчнай 

падрыхтоукай - 4 гадзiны на 
тыдэень, з ix кожныя два 

тыднi адзiн урок - урок тан

цау. 
Заняткi арганiзаваны па 

сiстэме ВНУ - парамi па 40 
хвiлiн. Прафiлюючыя прад
меты чытаюць выкладчыкi 

унiверсiтэта адпаведных фа-

1 

культэтау i кафедрау. Лiцэ"й, 
па сутнасцi,- падраздзялен
не унiверсiтэта. Адэiн раз у 

тыдэень кожны клас право

дзiць дзень у БДУ. lнфарма

тыку таксама вывучаем на 

базе вылiчальнага цэнтра 
унiверсiтэта. 

М. ПЛЕВIЧ. 

Лiцsй - на nачатку шляху, яго наву
чэнцы i выкладчыкi робяць першыя крокi . .Яны узялi на сябе 
адказны i складаны клопат. Не забiць неардынарнасць, 
падтрымаць, развiць талент. 
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«НАШЫ» ЗА МЯЖОй 

Мы любiм нашу 
старажытную Масленiцу. 
Для ycix, хто чакае 
цёплую лагодную Вясну, 
яна нiбыта той парог, 1 

з -за якога Зiма ужо не 
вернецца. Вясна 
прыходзiць на зямлю да 
ycix, на межы памiж 
краiнамi не зважаючы. / 
заходнiя немцы 
развiтваючча 3 зiмой 3 не 
меншай радасцю, чым 
беларус цi украiнец. 

Дортмун·д ·сустракае вясну РЭПЛIКА 

Айцец Надсан · ~--W 

У горадзе пануе 
карнавал! Я шчэ з ранiцы 
прыкмецiу на ва·кзале 
моладзь у касцюмах 
больш чым дзiуных, ды 
i вет лiвыя прадауш чьщы 
у шмат лiкiх кафэ i 
кандытарскiх прыцягвалi 
увагу легкадумнасцю 
вопраткi -
наведвальнiкау 
абслугоувалi зайчыкi, 
Мальвiны, клоуны. Гэта 
быу наш другi дзень 
У Д ортмундзе, гiды не пра 
усё яшчэ расказалi, таму 
мы чакалi развiччя 
падзей. 
Гаманлiвы, багаты на 

маскi i жарты натоуп 
уцягнуу нас у сябе пасля 
таго, як наша група 

выйшла з гарадской 
ратушы, дзе для савецкiх 
журналiстау быу 

. наладжаны прыём. 
Амаль кожны, хто 

прыйшоу сюды, лiчыу 
сваiм абавязкам неяк 
вызначыцца. Цi то 
неверагодным кацюмам, 
цi баявой iндзейскай 
расфарбоукай твару, qi 
удзелам ва ycix забавах, 
якiмi вабiу карнавал. 
Рознакаляровыя панкi 
рассе'лiся. побач з групай 
салдат бундэсв_ера, неик1 
дзiвак вiтау натоуп з 
лiхтаранага слупа, юная 
асоба дэманстравала 
мiнi-спаднiqу, вельмi 
падобную на нешырокi 
рамень, добра вядомае на 
радзiме кола атракцыёна 
«Вертыкаль» скакала 
уверх-унiз, то звальваючы 
удзельнiкау у кучу, то 
рассыпаючы па падлозе, 
рэплiкi 

дзяучыны-ка,ментатара 
весялiлi гледачоу не менш, 
чым само вiдовiшча. 
Было нязвыкла 

адчуваць аднолькавую 
зараджанасчь ycix 
людзей весялосqю, 
iмкненне радаваqqа 
самому i радаваць iншых. 
Успомнiлася: наш родны 
чорна-шэры 

непаваротлiвы натоуп 
паблажлiва усмiхаецqа 
на рэпертуарныя жарты 

штатнага 

масавiка-заqейнiка, на 
касqюмы, вядомыя з 
мiнулагодняга гуляння ... 

с. гi>ыц. 
Фота аутара. 

Страты ад хвапi цунамi 
УРОК ВЯДЗЕ УЛАДЗ\СЛАf ГEPACIMAf. 

У канчатках ЕНИЕ, АНИЕ, НЕНИЕ, НАНИЕ хвалямi 
пералiваюцца .rалосныя. 1 стэнаграфiчны знак, якi абазначае 
гэтыя канчаткi, таксама падобны на хвалю: 

ение (a1me, нение, нанИё) 

Знак СТ замяняу толькi дзве лiтары, але ужо зауважна 
скарачау напiсанне слоу. Калi з'яуляюцца такiя знакi, як 
Е НИ Е, пiсаць яшчэ весялей: 

I = Z 7 
п пение пение сел селение деление веление 

Пры вельмi высокай хвалi слова таксама добра ~ыта~цца, 
знакi не страчваюць свайго аблiчча. 1 усё ж так~ пры та
кiм пiсьме страты ёсць , толькi яны не у знаках, а у часе. 1-Iac 
напiсання нiзкай хвалi змяншаецца на 33 працэнтьl'. 

-1а '== z---== JL= ~ r= 
плете1mе мне1mе Ш,1ение · ·ес:кипание взведение JIИПJение 

Не падымацйе велiзарныя хвалi-цунамi. Пяро павiнна ра
бiць хiстаннi лёгкiя, плауныя. 1 нiякiх хваляванняу ... 
ПРАКТЫКВАННЕ: 
Ведение подведение подселение подписание видение выде

.~ ение испытание выселение. 

Есть мнение. Плетение сети. В классе пение. Подписание 
писем. Ви,дится селение. Мы идем в имение. Ведение дел . 
Выделен.не квартиры. 

ВЕРТЫКАЛЬНАЯ ХВАЛЯ 

/ 
/ 

св 

Англiйскi святар у Бела

русi i на беларускай мове 
днямi заклапочана . гава
рыу аб адраджэннi бела
рускай нацыi. Айцец Над

сан перажывае i за фi

зiчнае выратаванне наша
га народа. Прывёз тры ты

сячы аднаразовых шпры

цау. 1 не было б у тым 
нiчога дзiунага, калi б мы 

не ведалi, што Надсан, 
перш чым разжыцца такiм 

еурапеiзаваным прозвiш
чам, быу Алесем Бочкам, 
якi нарадзiуся i вырас у 
пасёлку Гарадзея на Няс

вiжчыне. У вайну, з мала
дых гадоу, - раза~ з баць
кам служыу фашысцкаму 
рэйху, таму самаму трэця

му рэйху, у планах якога 

не было месца нi духоу
наму жьщцю, нi нават фi
зiчнаму iснаванню бела

русау. Уступiу у створаны 
гiтлерауцамi «Саюз бела

рускай моладзi», скончыу 

кiруючыя курсы у той 

·арганiзацыi. · Пасля быу 
скiраваны да афiцэрскай 
школы так званай бела
рускай краёвай абароны, 

· дзе яго бацька даслужыу
ся да капiтана. 3 той 

школай уцёк у Германiю . 
Павучыуся некаторы час у 

разведвальнай школе. 

Цяпер службу сваю 
у фашыстау i у ix арга

н i зацыях трактуе выключ
на я~ службу дзеля буду
чынi беларускага народа, 
прауда, не удакладняе, 

якой будучынi. Лiчыць, 
што менавiта яны далi 

штуршок абуджэнню яго 
беларускай свядомасцi. 

Пасля вайны, ужо стау

шы Надсанам, ён зноу 
заняуся «беларускiмi 
справамi». Кiм толькi нi 
быу цяперашнi святар у 
эмiгранцкiх арганiзацыях, 
нават ... афiцэрам бяспекi 
БНР (спатрэбiлася такi 
разведшкола). Апошнiя 
трыццаць гадоу - ксёндз, 
кiраунiк аб'.яднання бела
русау у Вялiкабрытанii, 
нямала папрfщавау на нiве 
антысавецкай дзейнас1.1,i. 

3 ycix пакаленняу бела
рускай эмiграц~1i прызнае 
перш за усё ваенную . 

lншыя, сцвярджае, ехалi 

па кавалак хлеба, а ваен
ныя уцекачы у гiтлерау
скiм абозе, на яго думку, 
гналiся за беларускай 
iдэяй... 1 цяпер ксёндз 

лiчыць ix найбольш свя
домымi беларусамi. 
Зараз айцец Надсан 

зноу сабрауся дапама
гаць у наладжваннi бела
рускай будучынi ... 

(ШТОТЫДНЕВ11( 
«7 ДНЕЙ», 

No 11 за 1990 год). 

ЗАВОЧНАЙ ШКОЛА СТЭНАГРАФII 

свести сведи сведе1mе свили подсвети.ли подсвети свшпе свист 

У ка_нцы слоу знакам СВ будзем абазнач·аць канчаткi СТВО, 
СТВИЕ. Словы з rэтымi канчаткамi даволi доугiя i таму 
перад апошнiм знакам адну-дзве лiтары, як правiла, прапу
скаюць. У дoyrix словах пры чытаннi яны лёгка аднауляюцца. 

_z'>/ d Н' -
де (й) ствие сле (д)ствие ве(ще)ство 

Гэтыя словы крыху скарочаныя, таму на ix патрэбна звяр
нуць асаблiвую уваrу. Паставiм ix у адзiн рад з iншымi скаро
чанымi словамi. 

и 2 
/ 

действие следствие вещество свой свои своё . своёr,~ сво= 
ПРАКТЫКАВАННЕ: 

Знак СВ - двумерная хвалiстая лiнiя. Пяро хутка рухаец Мы все идем в свой класс. Вещество делится. Мы ведем 
следствие. Действие в школе. Мы мыли свой плед. Мы 
все едем в свое селение. Вещество светится . Мы свили плеть. 

' Есть свой план. В классе свои планы. Ты слышишь свист. 

Хваля не павiнна быць надта высо1<ай: ца унiз, робячы пры гэтым лёгкае хiстанне. 

·Jk k/ k i (;;·--:С',./---
св свет светИJIИ свети светится свёл свели светлеть Свет в квартире. Слз.~~.ствие в школе. Действие силы. 
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