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ПАТРЭБНА KAHCAЛI.ДAЦblSI 
Першамаю У Pacii -

сто 
Гэта свята пачыналася у 

Пар~;1жы, на першым кангрэсе 
1 1 1 нтэрнацыянала . Выказау
шы свае галоуныя патраба

ваннi, сярод якiх асноуным 
было устанауленне 8-гадзiн
нага працоунага дня, удзель
нiкi кангрэса прынялi рэза

люцыю, якая павiнна была 
аб 'яднаць сусветны пралета
рыят у барацьбе за гэтыя па
трабаваннi. Аб ' яднаць свя
там! 

НА ЗДЫМКАХ ·(злева наnрава): А. Г. Слука, А. А. Калуnа,еу, Ф. М. Каnуцкi. 

«Назначаецца вялiкая 
мiжнародная манiфестацыя 
у раз назаусёды устаноуле
ную дату такiм чынам, каб ра
зам ва ycix краiнах -i ва ycix 
гарадах, у адзiн устаноуле
ны дзень працоуныя прад 'я 
вiлi грамадскiм уладам па
трабаваннi абмежавання за
конам працоунага дня да 
8 гадзiн, а таксами выканання 
ycix iншых пастаноу мiжна- ' 
роднага кангрзса у Парыжы. 

23 красавiка. Першыя у гiсторыi унiверсiтэ,а , альтэрнатыу
ныя выбары кандыдатау у дэлегаты партыйнага ' з'езда. 
Большасць буйных цэхавых партыйных арганiзацый вылучылi 
кандыдатам , у дэлегаты рэктара ун iверсiтэта Ф. М. Капуц

кага, якога пад,:рымалi ·934 з 1109 камунiстау, што прынял1 
удзел у галасаваннi . 

Прагаласавал '~ 71,(, працэнта камунiстау. Недастаючыя пра
цэнты «прынеслi», у асноуным, радыёфiзiкi, юрысты ,бiёлагi . 
Застаецца толькi спадзявацца, што пра выбары дэлегата 
на XXV 111 з 'е зд КПСС, якiя адбудуцца 22 мая, даведаюцца 
усе камунiсты унiверсiтэта. 

«Патрэбна кансалiдаць.1я ycix здаровых с iл грамадства»,
лiчьщь Ф. М. Капуцкi. Патрэбна кансалiдацыя i сiл, якiя 
будуць падтрымлiваць кандыдат31 у · дэлегаты партыйнага 
з'езда ад унiверсiтэта. 

Паколькi падобная · манi
фестацыя ужо назначана на 

1 1 мая Амерыканскай Федз
рацыяй П рацы на кангрэсе 
гэтай Федэрацыi у снежнi 
1888 года, дык гэтая ж дата 
прынята i для мiжнароднай 

Дэкан факультэта журналiстыкi А. Г. Слука i iнжынер 
СКТБ з ВВ А. А. Калугiаеу , якiя спаборнiчалi з Ф. М. Капуц
кiм, набралi адпаведна 70 i 51 голас. 
Старшыня акруговай выбарчай кaмicii, намеснiк. сакратара 

парткома · унiверсiтэта В. А. Прокашава лiчыць: «Нашага 
кандыдата чакае сур ' ёзная перадвыбарная барацьба, ня
гледзячы на тое, што па колькасцi унiверсiтэцкая партыйная 

арганiзацыя складае, па сутнасцi, трэць ycix камунiстау выбар
чай акругi № 8». 

3 гэтай мэтай адразу пасля рэгiстрацыi ycix кандыдатау 

акругi ва унiверсiтэце ствараецца iнiцыятыуна я група падтрым
кi Ф. М. Капуцкага. 

А з 7 па 20 мая будуць праходзiць сустрэчы кандыдата у 
дэлегаты з камунiстамi a~pyri . 

манiфестацыi. · 
Працоуныя розных нацый 

арганiзуюць гэту манiфеста

цыю так, як гэта iм будзе 
падказана умовамi ix краi
ны ... » 

А f ВАС? А f НАС! 

«Крынiчка» 
мiласэрнасцi 

Гэта няпрауда, што сучас

най :;;,оладзi няма чаму пакла
няцца i у што верыць. Што яна 
далёкая ад ~lj>остых ча_л аве~ 
чых пачуццяу : спагадл1васц1 

разуменн'я чужой бяды. 
Кал i мастацкi кiраунiк дзi

цячага ансамбля танца «Кры
нiчка» Таццяна Паулауна Зу

бiк прапанавала сва iм пад
шэфны.м падрыхтаваць пада- . 
рункi-цацкi для ,дзяцей Жо
дзiнскай школы-iнтэрната, 
некаторыя маленькiя танцо

ры прыносiлi па дваццаць ма

шынак ... 
А канцэрт, якi яны упершы

ню давалi з дабрачыннай мэ
тай? На думку маленькiх гле
дачоу, ён быу падобны на 
казку. «Крынiчка» - l пакуль 
што першы танцавальны ка

лектыу, якi выкаро,1стоувае у 
сваёй праграме матывы вя

домых казак i паданняу, хоць 

i не мае пакуль звання «узор-
ны». Але менавiта яму 

Дом самадзейнай твор-

часцi прапанавау р.аць 
канцэрт у Жодзiнскiм 1нтэр

наце. Маленькая сцэна не 

умясцiла, усяго таг о, што ха
цела паказаць «Крынiчка». 

Але казка для дзяцей, па
крыуджаных лёсам, не скон

чылася : жодзiнцы зноу чака-
• юць у госцi сваiх новых сяб
роу . Як i дзецi, якiя пацярпе
лi ад чарнобыльскай авары i i 
зараз знаходз-яцца у вёсцы 
Аксакаушчына Лагойск ага 

раёна Мiнскай вобласц i . У маi 
адбудуцца там чарговыя гаст
ролi «Крынiчкi». 

РАХУНАК No 705201 

. Пры абмеркаваннi на кан
грэсе пытання аб устанаулен-

БЯСПЛА ТНЫЯ ДАЗIМЕТРЫ 
Сёння спауняецца чатыры гады са дня аварыi на Чарнобыль- ахвотных узносау, што паступiлi ад жыхароу рэспублiкi, выдзе

скай АЭС, вынiкi якой скалыхнулi увесь свет. 1Jыкiд радыеак- лена для аега~iзацыi «чыстагti» харчавання жыхарам забру
тыуных рэчщ1ау роуны па сваёй магутнасцi 250 атамным выбу- дж'!ны~ раенау Гомельскай i Магiлёускай абласцей, што па
хам ядзернай бомбы, скiнутай на японскi горад Xipaciмa. 3 усёй цярпелt ад чарнобыльскай аварыi, на 200 тысяч рублёу набыта 
тэрыторыi еурапейскай часткi СССР, якая трапiла пад уздзеян- абстt;~ляван!:я i прылад для НД/ радыяцыйнай медыцыны. 
не радыектыунага заражэння у вынiку аварыi на Чq,рнобыль- Калектыу В.А «Гарызонт» выступiу з iнiцыятывай адпраца
скай АЭС, 70 працэнтау выпадае на землi Беларусi. У рэспублi- ваць адзiн дз~нь у красавiку гэтага года з пералiчэннем зароб
цы забруджана радыеактыунымi рэчывамi шчыльнасцю ад 1 леных гр?ШаtL ~ Савецкi фонд мiру для набьщця iндывiдуаль
Кi/км2 i больш звыш 1,6 млн. гектарау сельскагаспадарчых ных даз~метрау, якiя будуць бясплатнd уручаны жыхарам 
угоддзяу, што складае 18,1 працэнта fjcix плошчау. На тэрыто- раёнау, пацярпеушых ад аварыi на Чарнобыльскай АЭС. 
рыi cl! ~тупен!lю забруджання звыш К_Кi/км2 разм.ешчана 27 га- - 705201 - на rэты разл iковы рахунак у Рэспублi
радоу 12666 1ншых населеных пунктау, дзе жыве 2 млн. 100 тыс. • Ж - u • u 

чалавек. Асаблiвую заклапочанасць выклiкае жыццё i здapoi}tr_ к,ансюм . ылсацбанку вы можаце унесц1 -rрошы у 
цяжарных жанчын i дзяцей. Спецыялiсты-медыкi адзначаючь, Фонд м1ру. 
што у людзей, якiя жывуць на забруджанай радыеактыунь~мi Добраахвотныя узносы прымаюцца ва ycix ад
выпадамi тэr.ыторыi, адбываец'!_а мас~вае знiжэнне _iмунi:этf, дзяленнях Ашчаднаrа банка СССР а таксама ва 
рост анкалаг~чных захворванняу, хран~чных хвароб, 1нвал1дна- yu cix установах п б б ж' б 
сцi, а таксам.а мутацыйных выродлiвасцей. рам Уд анка ылсац анка 
У 1989 годзе чацвёртая частка з 11 мiльёнау рублёу, добра- rорада. 

ВЫ ЧУЛI? ПРАСТОРА Д~Я IНIЦЫЯТЫВЫ 
Прысвоiць супрацоун i ку вучонае зван не, ступень 

навучальныя установы доугi час не мелi права -
гэта прэрагатыва ВАКа. «На месцы» маглi толькi 
рэкамендаваць на павышэнне. Але ... 
Не так дауно у «Учительской газете» Нi!друкава

ны асновы заканадауства, дзе асобны раздзел 

прысвечаны аутаномii ВНУ. Плануецца (у якасцi 
эксперымента) даць аутаномныя правы асобным 
ВНУ. Гэта значыць, установы набываюць самастой
насць у вырашэннi фiнансавых пытанняу - памер 
заработнай платы, стыпенды й , магчымасць пры
маць па кантракту на работу выкладчыкау, у тым 
лiку i з-за мяжы. Эксперыментальныя навучальныя 
установы самi змогуць прысвойваць вучоныя зван
нi, ступенi i г. д. Рэктары так iх ВНУ будуць зацвяр
джацца Прэ.з iдэнтам краiны . 

Пра вы правам i, тольк1 1 1х патрэбна абараняць! Та
к ую мiсiю мяркуе узяць на сябе Асацыяцыя унiверсiтэта у 
ССС Р. 21 - 23 мая у Кiеускiм дзяржауным унiверсiтэце 
адбудзецца чарговы з'езд Асацыяцыi. На iм плануецца 
абмеркаваць мэты i задачы яе, прыём унiверсiтэтау у ~ле
ны Асацыяцыi, разгледзець арганiзацыйныя пытанн1 яе 
дзейнасцi, а таксама зацвердзiць план работы н а 1990-
1995 гады. 
БДУ iмя У . 1. Ленiна, як член - заснавальнiк 

Асацыяцыi, будзе прадстаулены на з'ездзе дэле
гацыя й у саставе рэктара i двух прадстаунiкоу 
калектыву унiверсiтэта - дэкана i загадчыка ка

федры. 

Асаблiвую цiкавасць выклiкае то й факт, што у маi 
адбудзецца сустрэча Прэзiдэнта краiны М. С. Гарба- · 
чова з рэктарамi вышэ йшых навучальных устаноу. 

. 

нi , святкавання 1 Мая, Г. В . 
Пляхан ау , якi прадстауляу 

рускi рабочы рух, агаварыу
ся, што умовы барацьбы пра
летарыята у Pacii , магчыма, 
не дазволяць правесц i у гэты 

дзень забастоук i i дэманст
рацы i. Кан грэс аднадушна 

згадзiуся . 

Але рабочыя Pacii не ска
рыстал i гэту агаворку . 3 заха
ду да усходу усёй i мперыi 

Рама·навы х, пран еслася бурлi

вае павяванне рэвалюцыйнага 

свята. Ужо у красавi ку 
у Пецярбургу з ' явiлася пер
шая пракламацыя, якая вы

казв·ала надзеКi>, што рускiя 

рабочыя будуць мець маг
чымас ць адзначаць гэта 

св ята . Першая нелегальная 

маёука адбылас я пад Пецяр- ' 
бурга м. Яе арганiзавау к i рау
н1к сацы ял-дэмакратычнага 

«Рабочага саюза» студэнт
тэхнолаг Mi xaiл Бруснеу. 
Каля 200 чалавек сабралiся 
на вял,iкай паляне. На адн ой 
бярозе з'явiуся маленьк i чыр
воны флажок, потым фанер

ны шчыт з надпiсам : « Пра- . 
летарыi ycix краiн , яднайце
ся! » Прамовы удзельн iкау 

былi надрукаваны на гекто
графе i распаусюджаны с я
род рабочых . 
Ад тайных с х.одау за гора

дам, канспiратыуны х суст рэч 

рабочыя паступова пера х о
дзiлi да прав ядзен н я стачак . 
Ужо у 1897 годзе яны прай-

(Заканчэнне 

на 2-й стар.) . 

СУБОТНIК 

· БЕЗ 

ПРЫМУСОУКII 
Ва ун iверсiтэце _ адбыуся 

суботн'iк, прысвечаны 
120-годдзю з дня нараджэн
ня У . /. Ленiна . Усё пад
мяталася, чысцiлася , мылася, 
як заусёды: бясплатна i на 
тых самых тэрыторыях. Га

лоунае адрозненне - усё 

рабiлася без прымусу . Сту
дэнты i выкладчыкi ведалi, 
куды канкрэтна пойдуць за

робленыя iмi на суботнiку 
грошы - на лiквiдацыю вы

нiкау аварыi на Чарнобыль
скай АЭС. 

- Раней трэба было зва
нiць па некалькi разоу дэка
нам факул ьтэтау, а тым бяс
конца турбаваць сваiх пад

началены х , каб арганiзаваць 
чарг овы суб(=!тнiк,- расказ

вае кiраунiк унiверсiтэцкага 

штаба па правядзенню субот
нiка, прарэктар па вячэрня

му i завочнаму навучанню, 

дацэнт Сiгiзмунд Адамавiч 
Мал.евiч .- Цяжка назваць пе

раможцау. Усе без выклю

чэння падраздзяленнi · пра

паноувалi дадатковыя па
слугi па правядзенню даб

рачынных мерапрыемствау . 

Сiгiзмунд Адамавiч хацеу, 
каб у газеце як-небудзь вы
лучылi славы : «Да гонару 

студэнтау яны аказалiся на 

вышынi» . А мажа лепш : да 

гонару суботнiка, яком у жыць 
другое жыццё . 



СВЯТА: ГIСТОРЫЯ I ТРАДЫЦЫI Я, замежнiк, быццам бы 
вольны чалавек . 1 магу, як 

i савецк i , падарожнiч!3ць ва 

усе кутк i вашай вялiкай краi
ны . Але мае спадзяваннi 

перакрэслiвае адно кароткае 

слова - в i за. Без яе i гiста
рычныя, i самыя прыгожыя 
мясцiны вашай Радзiмы за

крыты для мяне. На мой по
гляд, дауно час адмянiць 
гэты бязглузды закон, якi, 
дарэчы, iснуе толькi у Са

вецкiм Саюзе. 

к1м1 п iсьменнiкамi, а «са
мым лепшым» .быу, безумоу
на, народ Савецкай краiны. 
Мала хто меу тады магчы
масць на уласныя вочы па
бачьщь «негатыунае» жьщцё 
капi т алiстычных краiн. Пер шамаю j Pacii · -

27 лiстапада 1~67 года упершыню у ricтopыi Бела
русi у аудыторыях Беларускага дзяржаунаrа ун i
верс iтэта пачалi вучобу на толькi што створаным 
падрыхтоучым факультэце замежныя студэнты . З таrо 
часу прайшло больш трох дзесяцirоддзяу . 
Зараз на дванаццацi факультэтах БДУ вучыцца 

больш за 1 ООО замежных навучэнцау з 80 краiн. 
Сярод ix 260 аспiрантау i стажорау. 

Магчыма таму толькi не
вялiкая частка студэнтау па
сапрауднаму сябруе з за
межнiкамi. Што ж датычьщь 
людзей сталых, яны ставяцца 
да нас з вялiкiм разуменнем. 

сто 
(Заканч энне . 

Пачатак на 1-й стар.) , 

шлi паусюдна у Pacii i мелi, 
як правiла, палiтычны , харак
тар. 

1 МАЯ 1905 ГОДА. Напя
рэдадн i Пецярбургскi камiтэт 
РСДРП перасцерагау рабо
чых, што у гэты дзень перад 

iмi будуць стаяць . загадзя 
сцягнутыя урадаr,, войскi. 

Узброенае паустанне у гэты 
дзень дало б яму магчы
масць, зручны выпадак «вы

разаць лепшую частку пра

летарыята, падавiць мала

свядомыя масы i надоуга 
адтэрмiнаваць дзень вызва
лення ... На 1 мая мы прызна
чым не генеральную бiтву, а 

генеральны агляд нашай рэ

валюцыйнай apмii». Той дзень 

быу адначасова нядзельным 
i пасхальным, таму камiтэт 
заклiкау кiдаць работу на два 
днi - на 1-е i 2-е м'ая. 

Напяр;даднi свята у ста
лiцы было аб ' яулена ваеннае 
становiшча. Але мiтынгi ад
былiся, за горадам. Аднаго, 
агульнага не атрымалася -
да месца збору адразу ж 
з ' яулялiся салдаты i палiцэй
скiя. Таму збiралiся рабочыя 
па 500-600 чалавек, а .пасля 
кароткiх прамоу некалькiх 

аратарау разыходзiл i ся . Гу
лялi дапазна. Расiя была 
ахоплена тады . першай рэ

валюцыяй ... 
1 МАЯ 1917 ГОДА. Пасля 

Лютаускай буржуазна-дэмак
ратычнай рэвалюцыi Перша
май стау нарэшце афiцый

ным святам у Pacii. Петраг
радск i Савет прыняу спецы
яльнае рашэнне адзначаць 

яго 18 красавiка па старому 
стылю, каб дэманстрацыi у 
Pacii прайшлi у той жа дзень, 
калi выступаюць працоуныя 
краiн Захаду. 

У Пiцеры з самага ранку 
масы рабочых рушылiся з 
акраiн да цэнтра сталiцы на 
вольную маёуку. У п'ершай 

шарэнзе Выбаргскага раёна 
iшоу Ленiн " На Марсавым по
лi адбыуся грандыёзны мi
тынг, хоць збiвау з ног пра
нiзлiвы вецер, i Нява яшчэ 
была закавана у лёд. Трыбу
намi для аратарау былi гру
завiкi, абцягнутыя чырвонай 
тканiнай. Цэлы тузiн аркест
рау выконвау «Марсельезу». 
Шматтысячныя першам ай-

скiя дэманстрацыi прайшлi 
па усёй Pacii. 
А 4 мая у «Правде » была 

надрукавана напiсаная У. 1. 
Ленiным адозва ЦК i ПК 
РСДРП да салдат ycix ваю
ючых у першай сусветнай 

вайне краiн . На франтах у 
святочныя днi адбывалася ма
савая братанне салдат ... 

1 МАЯ 1918 ГОДА. Расiя 
сустрэла яго, зажатая вогнен

ным колам франтоу. Але свя

та адбылося! У Маскве усе · 
раёны выйшлi на дэманстра: 
цыю з ранiцы. Адбыуся пер
шы ваенны парад Чырвонай 

Apмii на Хадынскiм полi . 
1 МАЯ 1942 ГОДА. Такi ж 

суровы Першамай, як у 
1918-м. На франтах яго 
святкавал1 у перапынках па

мiж баямi, у тыле сустрака
лi працоунымi намаганнямi, 
часам з апошнiх сiл... А у 
Ленiнградзе 1 мая 1942 года 
адбыуся сiмфанiчны канцзрт! 

1 МАЯ 1943 ГОДА. Ста
лiнградская бiтва засталася у 
мiнулым. Наша перамога 
у ёй застанецца вечнай. 

1 МАЯ 1944 ГОДА. KOJJepы 
вялiкага свята становяцца 
ярчэйшым i i святлейшымi -
ужо большая частка тэрыто
рыi Савецкага Саюза, аку
пiраванай фашыстамi, вызва
лена. У многiх гарадах пра
гучалi дваццаць артылерый
скiх залпау. 

1 МАЯ 1945 ГОДА. Да 
Вялiкай Перамогi заставауся 
толькi тыдзеньl Два святы 
змяшалiся у адзiн паток ра
дасных слёз. Так яны i за

сталiся суседзямi сярод са
май прыгожай святочнай 
Вясны . 

Кожны год прыносiць Пер-
• шамай. Свята не губляе свай
го непауторнага аблiчча 

самага агульнага, самага iн

тэрнацыянальнага, але з ця
rам часу набывае новыя ад
мет'насцi, . новыя рысы - бо 
усё новыя i новыя людзi 
з 'яуляюцца на Зямлi. 
У памяцi кожнага чалаве

ка жыве яго асабiстае, самае 
шчаслiвае першамайскае свя
та. Нехта часцей за усё ус
памiнае 1 мая 1961 года, калi 
увесь свет перапаунялi гран
дыёзныя уражаннi ад пака
рэння касмiчнай эры. Хтось
цi захоувае у сэрцы весна
выя днi, якiя сталi шчаслi
вымi у яго асабiстым жьщцi . 
А Першамай ужо крочыць- у 
год 2000 ... 

За rэты кароткi перыяд Беларускiм унiверсiтэтам 
падрыхтавана для замежных краiн больш за дзве 

тысячы квалiфiкаваных фiз iкау , матэматыкау, бiёл аrау , 
журналiстау , ф iлолаrау , фiлосафау, гiсторыкау ... Я - замежнiк. Даведаушы-

Так, я, Амран Юсэф, сту
дэнт-замежнiк, якi вучыцца у 
Белар.ускiм дзяржауным унi
версiтэце iмя У. 1. Ленiна. 

Не - шкадую, што давялося 
жыць сярод беларусау, бона
род гэты шчыры i гасцiнны. 
Аднак не усё так проста у 
яго жыццi i у адносiнах жыха
роу М iнска да нас . 

<<Я _ шчыРА КАЖУчы· 

Я жыву у iнтэрнаце. Таму, 
як i многiя мае сябры, не 
застрахаваны ад канфлiктау 

з савецкiмi студэнтамi. Яно 
i зразумела. Дрэнныя жыл
лёвыя умовы нiколькi не 
спрыяюць захаванню сяб
роускай атмасферы. 

ЗАМЕЖНI.К>> 
Такiм чынам, пр~,,1чыны не

паразуменняу, канфл i ктау 

савецкiх людзей з замеж
нiкамi крыюцца у разбура
най эканом iцы, неспрыяль
ных матэрыяльных умовах, 

«застойным» выхаваннi. Такi 
вывад зрабiу я для сябе . 

Праблемы разнастайныя . 
Скажам, крызiснае становi
шч·а савецкай эканомiкi. Ад

сутнасць многiх та_варау пер

шай неабх однасцi, шматлiкi я 
дэфiцыты зусiм не садзей

нiчаю.ць усталяванню добра
зычлiвых аднос i н да замеж
нiкау - многiх проста раз-

дражн яе ix прысутнасць у 

б ясконцых чэрга х за самым 
неабходным . 1 тады, калi вы, 
як i я , замежн i к , рыхтуйцеся 

выслухаць лаянку у свой ад

рас. Вiнавац i ць у гэтым про
стых людзей ? Хутчэй, бюра
кратычны спрут, я кi перай
начыу галоуную мэту экано

мi кi працаваць на чалаве

ка . 

ПОЗIРК 3-ЗА МЯЖЫ 

·Ад ружовага 

да чорнаrа 

У якiм колеры паустаюць nepaiJ намi сёння на,иа краiна, 
наша партыя, нашы палiтычныя лiдэрь1? У сваеасаблiвым 
спектры: ад ружовагq да чорнага. _ 

А як ставяцца да усяго гэтага тыя, хто жыу у таям
нiчым «далёку» да таго, як прыехау вучыцца у Савецкi Саюз, 
i таму мае магчы,иасць аналiзаваць, парауноуваючы? Мы 
звярнулiся да студэнтау-замежнiкау факультэта журналiсты

кi. 

МАХМУД ХЕЛАЛ ( C I- . 
РЫЯ): 

- Нiколi не уяулялi, што 
СССР знойдзе агульную мо

ву з Захадам i ЗША. Але 
гэта ужо факт. Пал iтыка , якой 

прытрымл i ваецца Саюз,
прагрэс для усяго чалавецт
ва . 

МАХАМАД НАДЫР (АФ 
ГА Н IСТАН ) : 

Адабраю цяперашнюю 
палiтыку СССР у адносiнах 
да маёй роднай краi ны. 

· Выпрауленне «памылковага 
здрадн i цтва» мi нулага к i рау

нi цтва афганскаму i савец

каму народам было неабход
на , таму што i самiм афган

цам незразумела, навошта 

савецк i я войск i у·вай шлi на 

тэрыторыю ix краiны . Каму 
яны дапамагал i ? 

ся пра гэта, многiя савецкiя 
людзi абавязкова падкрэс
ляць, што узровень ix матэ
рыяльнай i духоунай кулыу-

-РЫ намнога вышэйшы, чым 

у краiнах, якiя развiваюцца. 
Хлусня! Псiхалогiя, выхаваная 

застоем, калi «самыя шчас
лiвыя людзi» жылi у Савец
кiм Саюзе, «самыя праудзi
выя творы» стваралiся савец-

Меркаваннi Мамдуха ХА
МАДАХА, якi прыехау з Ci
pыi , грунтуюцца хутчэй на 
фактах, чым на эмоцыях. 1 
таму яны справядлiвыя, хоць 
дастаткова прамалiнейныя : 

- Я - камунiст . 1 ганару
ся гэтым. Мне балюча за 
iснуючую думку аб крушэннi 
сацыялiзму. Лiчу, што сацыя
лiзм ,проста не меу магчы
масцi праявiць сябе, не было 
сацыялiзма наогул, дзей- i 

нiчала нейкая iншая сiстэма, 
якую назваць не магу - не 

спецыял i ст. 

Я ужо не гляджу так ра

-дасна наперад, таму што мно

гае адбываецца стыхiйна . 
Хвалюе мяне i ураунаван

не: ворага перабудовы i 
ворага народа. Першае гу
чьщь як папярэджанне, па-. 

гроза, i таму н i хт·о . не мае 

права выкарыстоуваць гэты 
накiраваны на знiшчэнне тэр

мiн . 

Звернемся да знешняй 
палiтыкi . Савецкi Саюз iдзе 

Амран ЮСЭФ, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 

на вялiкiя кампрамiсЬ1, i на 
Захадзе, баюся, бачаць у 

гэтым перш за усё не вял i кiя 

nocnexi, а крах сацыялiзма 
як сiстэмы. 

3 лiку савецкiх палiтыч
ных лiдэрау студэнты-журна-

лiсты безагаворачна выдз'l:!
лiлi М . С. Гарбачова. 

Махмуд ХЕЛ АЛ: 

- Перабудова партыi, 
жьщця краiны наогул 

няпростая справа, але рас

пачата яна менавiта Гарбачо
вым. 

Прадбачлiвы. Не прымае 
паспешлiвых рашэнняу. 

Мамдух ХЛМАДАХ: 
- Большасць сродкау ма-

савай iнфармацы i кал i не за 

яго, то пра яго. 

Смелы чалавек, калi ад
важь1уся на знiшчэнне бюра
кратычнай сiстэмы. 

Палiтра думак ·i меркаванняу кожнага - ·невычарпальная. 
Можа i зменяцца з часам якiя кllлеры-адценнi: чорны вы
цвiце, зробiцца святлейшым, па светламу пройдзе яшчэ раз 
пэндзлiк гiстор,;1i - мастака абставiн... · 

Заniсала Л. ПРА'S'ЛОЦКАЯ. 

ЧАС. ЛЕС. ЖЫЦЦЕ 

НА НАВУКОВАй ХВАЛI MIKAJIAЙ АЗБУКIН 

Тэматыка навуковых работ студэнтау 
геаграфiчнаrа факультэта , на сёлетняй 
красавiцкай навукова-практычнай кан
ферэнцыi была самай разнастайнай. На
пэуна, са·мы галоуны аб ' ект даследа
вання перспектывы выкарыстання 

прыродных рэсурсау без шкоды для ма
тухны-прыроды. 

НА ЗДЫМКУ: перад пачаткам кан
ферэнцыi. · 

У 1923 годзе на работу у Беларускi 
дзяржауны унiверс iтэт у якасцi ас iстэнта 

быу запрошаны Мiкалай Вас iльевiч Аз
букiн. Разам . з прафесарам А. А. Смо
лiчам, пра якога ужо пiсала газета 5 с'ту
дзеня 1989 года, яны узял iся за стварэн
не ва унiверс iтэце кабiнета краязнауства. 
Мiкалаю Вас iльевiчу тады iшоу дваццаць 

дзевяты год. 1 быу ён адным з першых 
у краiне географау з вышэйшай геагра

·фiчнай адукацыяй, якую атрымау у 1917 
годзе у Петраградск iм унiверсiтэце . Пасля 
заканчэння вучобы некалькi гадоу настау
н i чау у родным Бабруйску, потым узна
чальвау адну з мiнск i х сямiгадовых школ. 
У сталiцы Савецкай Беларусi Мiкалай 

Васiльевiч быу выбраны членам lнстытута 
беларускай культуры, дзе займауся ства
рэннем «Беларускай навуковай тэрм i нало

гii» па геаграфii . На жаль , большасць геаг
рафiчных тэрмiн~у аксJзалiся незаслужа
на забытымi . Амаль усе яны заменены 
рускiмi аналагамi. 

Прывядзём некаторыя а_2букiнскiя ва
рыянты: горизонт - кругавiд, экватор -
роунiк , троп и к - зваротнiк, меридиан 

- полудзеннiк , полюс - канцавоссе ... 
Тэрмiны Азбукiна не надума li_!>I Я, я ны яр- · 
к i я, вобразныя, узяты з жывой мовы i 
лёгка запамiнаюцца, а галоунае - вы
датна перадаюцi, сут насць . аб ' ектау i з ' яу . 
Перайшоушы на работу у БДУ, Мiкалай 

Васiльевiч ператварыу - «родную » 

сямiгодку у даследчьщкую школу пры ун i
версiтзце. Асноуныя яго навуковыя iнта
рэсы - эканамiчная геаграфiя ·ссср i 
Беларус i. У 1923 годзе ён пры,;.,ае у дзел 
i у этнагр~фiч н а й экспедыцы i па 

Чэрвеньшчыне, матэрыялы якой друку
юцца у Запiсах lнстытута беларускай куль-

26 красавiка 

туры. Уключыушыся у 1923-24 г . г у работу 
кaмic ii па вывучэнню вытворчы х сiл 
БССР, ён апрацоувае ·матэрыялы па 

раздзяленню на акругi Магiлёушчыны, 
Мозыршчыны i Случчыны. У гэтыя ж гады 
выходзiць падручнiк М. В. Азбукiна для 
школьнiкау i студэнтау педтэх нiкумау 
«Геаграфi я Еуропы » . На жаль, жыццё' кнiгi 
было кароткiм : у тыя гады праходзiлi 
част·ыя · «чыстк i» вучзбных праграм i ужо 
у 1926 годзе у пастанове наркома асветы 
падручнi к быу названы як неадпавядаючы 
праграме сямiгадова й школы . 
Акрам я работы у школе, ва ун iвер

сiтэце , \ БК , Мi калай Васiльевiч займаецца 
i арганiзацы яй краязнауства у Беларусi, 
з ' яул яецца навуковым сакратаром Цэнт

ральнага бюро краязнауства, рэдагуе 
штотьrднёвы краязнаучы часопiс «Наш 

кра й». 

!-lапзуна , найбольш значным творам 
Азбукiна стала работа «Пасяленнi гарад
скога 'l'Ыny у БССР»; надрукаваная у пер
шым томе «Матэрыялау па геаграфii i 
статыстьщы Беларус i » (1927 г.) . Артыкул 
стау адной з першых работ у рэспуб
лiцы па rearpaфii гарадоу. У iм М. В. 

Азбукiн паказау сябе паслядоунiка!'А В . П. 
Сямёнава-Цянь-Шаньскага, курсы якога 
ён слухау у Ленiнградзе у 1926 годзе. 
Мiкала й Васiльев i ч лiчыу гарадскi мi па

сяленн ямi не тольк i тыя, якiя насiлi 
аф i цы йны статус горад.а . цi мястэчка, 
а пасяленнi з вялiкiм працэнтам несель

скагаспадарчага насельнiцтва, карацей, 

выкарыстоувау той паказчык, якi i сёння 
з ' яул яецца вызначальным . М . В . Азбукiн 
разбiу гарадскiя пасяленнi БССР на ча. 
тыры групы: гарады, буйныя мястэчкi, 
другаразрадныя мястэчкi i невялiкiя па-

сяленнi гарадскога тыпу. 3 дзвюх вяду

чых груп , якiя аб ' ядноуваюць каля 70 па
сяленняу, выдзеленых Азбукiным, зараз 
толькi адно (в . Чарэя) не лiчыцца гарад
скiм . У канцы работы Азбукiн пiша: «Да
кладныя даследаваннi пакажуць з часам 
тыя памылкi , якiя былi зроблены пры 
разгледжаннi важнейшых пасяленняу 
БССР на аснове павярхоунага перагляду 

статыстычных матэры ялау». 

Час паказау: памылак няма . Прагноз 

·выдатны, хоць зроблены да вайны , якая 
забрала кожнага чацвёртага жыхара рэс

публiкi. 
Чарговая значная навуковая работа 

М. В. Азбукiна, напiсаная сумесна з А. А. 
Смолiчам,- «Геаграфiя пазаеурапейскiх 
краiн» - · выйшла у 1926 годзе. Вучоны 
быу поуны навуковых задум i творчых 
сiл, але · час распарадзiуся па-свойму ... 
У 1931 годзе Азбук i н быу рэпрэсiрава

ны, праходзячы па_ справе «беларускiх 
нацыянал-дэмакратау» разам з такiмi ж 

вядомымi беларускiм i ,rеографамi, як ака
дэмiк Г. 1. Гарзцкi i прафесар А. А. 
Смолiч. Смерць знайшла Мiкалая Ва
с iльев i ча (па афiцыйнай вepcii) 24 лiстапа
да 1943 года у месцах зняволення, а рэа
бiлiтацыя Вярхоуным судом Беларускай 
ССР - у лiстападзе 1957-га . 
М . В . Азбукiн не меу высокiх навуко

вых ступеняу i званняу . У тыя гады не было 
вялiкага iмкнення да фармальнасцей. Але 

ён быу вядомым вучоным, адным з г.еог
рафау, якiя стаялi ля вытокау беларускай 
геаграф i чнай навукi. 

Г. РАДЗ\Е~СКI, 
А. БОЛАТАf. 

«БЕЛАРУСЮ УНIВЕРСIТЭТ» 2 стар. 
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ПРАГНОЗ НА ЗАfТРА НЕ ЗАБУДЗЬЦЕ fКЛЮЧЫЦЬ ТЭЛЕВIЗАР 

. З'езд 
асабiстых ме ркаванняУ 

У дзень адкрыцця ХХ 1 
з ' езда ВЛКСМ для яго дэле
гатау быу дадзены канцэрт. 
Усе - выступаючыя спявалi 
на фоне чорнага занавесу i 
былi апрануты у чорнае . Я 
падумау: гэта выпадковасць 
цi . нашы артысты дамовiлiся 
падкрэслiць , што прыйшлi на 
«пахароны» камсам6ла? Але 
пахароны не ад'былiся. Раз
валу i самароспуску не атры,

' малася. Не там у, што некаль-
кi дзесяткау тысяч вызвале
н1,1х работнiкау не хочуць 
страчваць зарплату, а таму, 

што у краiне яшчэ не na'jaлa 
_ дзейнiчаць сiстэма дзяржау
най маладзёжнай палiтыкi, 
не узнiклi аутарытэтныя дэ
макратычныя маладзёжныя 

арганiзацыi, здольныя аба
раняць правы моладзi. Як вя

дома, у перыяд крызiсу не да 

праблем моладзi. Таму, 
не пабудаваушы палаца, да
вайце не будзем спяшацца 
разбураць старую хацiну. 
Абвiнавачваннi у адрас 1<ам
с13мола, бьщцам ён тармозiць 
iнiцыятыву у маладзёжным 
ас яроддзi, на маю думку, 
неабгрунтаван ыя. Есць iнта
рэс - ' заставайся у мала-

· дзёжным саюзе, няма - · вы> 
ходзь, уступай у новыя, 

стварай свае. Такой была ло
гiка XXI з'езда ВЛКСМ, якi 
праходзiу з 11 да 18 красавiка 
у Маскве. 

Падарункау, продажу 
дэфiцытных таварау, шы
коуных прыёмау, урачыстых 
прамоу, вiтанняу пiянерау i 
замежных дэлегацый не бы

ло. Былi стамляючыя дэбаты 
па працэдурных пытаннях, 
апл~_дысменты, крыкi i свiст 

(!), шматлiкiя галасаваннi, 
. дзесяткi рэзалюцый i зваро
тау. Па прапанове дэлегацыi 
Беларускай ССР была прыня
та рэза'iiюць1я па Чарнобы

лю. Пасяджэннi працягвалiся 
з ранiцы да поуначы. Страс
цi разгаралiся i, здавалася, 
што з'езд не з'авершьщца, 
час мiне, дэлегаты- р<)з'едуц
ца i усё! .. 
Першым спрэчным пытан

нем на з 'ездзе стала пытан
не аб вы;:~начэннi правоу 
меншасцi: «Х,о мае права 

на выказванне асабiстага мер
кавання - трэцяя частка дэ

легатау або :Восьмая?» З невя
лiкай перав~гай прайшло ра
.шэнне аб адной ." восьмай. 
У газетах сталi з'.яуляцца за
явы з адной i той жа нагоды, 
а з'езд атрымау назву «з'езд 
асабiстых меркаванняу». 
Маналiтнае адзiнства раз

веялася як дым. Дзве тысячы 

дэлегатау былi вельмi . роз
нымi. людзьмi. У кожнай рэ
спублiкi свае, спецыфiчныя 
iнтарэсы. Беларуская дэлега

цыя займала першыя рады, 

злева ад нас сядзела азер

байд.жанская, справа - ар
мянская. Якое адзiнства? Ка
л, дэлегатау нават · разам 
пасадзiць нельга. 

Але, нягледзячы на усе 
перашкоды, з 'езд закончыуся 
прыняццем Дэкларацыi, 
Праграмных мэтау i Статута 
ВЛКСМ, афiцыйнага раско
лу не адбылося. 

Такiя галоуныя вы-
нiкi з 'езда i асаблiвасцi 
прынятых на iм рашэнняу. 

Камсамол захавау сваю ра
нейшую назву. Мне асабiста 
qыла блiжэй прапанова Вiкта
ра Мiраненкi аб двайной 
назве: ВЛКСМ i Федэрацыя 
за дэмакратычны сацыялiзм, 

але яна не прайшла. Найболь

шую цвёрд13сць у захаваннi 
старой назвы, вернасцi тра

дьщыям прадэманстравал i 

дэлегацыi з Сярэдняй Aзii. 
lx камсамольскiя кiраунiкi 

нават заяулялi , што пакiнуць 
пасяджэtiне, калi кам·самол 

сыдзе з камунiстычнай плат

формы. ' 

Галоуным, на мой погляд, 
стала рашэнне з '~зда аб рэ
арганiзацыi ВЛКСМ з унiтар

най арганiзацыi у федэра
цыю камунiстычных саюзау 
моладзi саюзных рэспублiк, 
Узброеных Сiл СССР, Пагра
нiчных войск КДБ СССР, 
Унутраных войск МУС СССР . 
Шмат коп'яу было зломлена 
на гэтым пытаннi. Частка дэ

легатау прапанавала вызна
чьщь ВЛКС.М як федэрацыю 

саюзау моладзi i даць пры 
гэтым большую свабоду рэс
публiканскiм саюзам у выба- . 
ры назвы, аб 'яднаннi мала
дзёжнага руху сацыялiстыч
най арыентацыi. Па гэтым пы
таннi адбы,лося пайменнае 
галасаванне . У другi раз я 

апынууся у меншасцi . 

Але усё ж маладзёжныя 
арганiзацыi саюзных рэспуб

лiк атрымалi самасто.йнасць, 
i цяпер не трэба ездзiць у 
не заусёды гасцiнную Маскву 
раiцца з вялiкай i з малой 
нагоды. 

Змянiлася фармулiроука 
членства у ВЛКСМ, лiквiда

ваны пункт аб неабходн·асцi 
удзельн i чаць у рабоце адной 
з камсамольскiх арганiзацый. 

Вялiзную самастойнасць ат
рымала пярвiчная камса

мольская арганiзацыя, па

чынаючы з прыёму за

канчваючы выключэннем з 

радоу камсамола, ад выбару 
форм Rаботы да р!3сnара
джэння маёмасцю. Пярвiчныя 

камсамольскiя арганiзацыi 
ствараюцца па месцы рабо
ты , жыхарства i на аснове 
агульнасцi сацыяльна-знач
н.ых iнтарэсау камсс1мольцау 
(па к~тэгорыях моладзi, у па-

Сёння завочная школа стэнаrрафii развiтваецца з вамi. 
Спадзяёмся, нашы урокi былi не н11;дта складанымi, i вы 

· засвоiлi ix на «выдатна». Але K!iлi што-небудзь не зразу
мелi, таксама не засмучайцеся. Кiраунiк школы Уладзiслау 
Вiктаравiч ГЕРАС\МАi заусёды рады дапамаrчы вам. Яrо 
вы можаце знайсцi штодня на факультэце rрамадскiх 
прафесiй (вул. Бабруйская, ~. п. 61 ). 

КРУГI I АВАЛ Ы 

р о 
;аз-;.ас 

Напiшыце rэтыя знакi па тры-чатыры разы. 
А зараз прыступiм да разrляду памылак. Знакi-авалы не па-

чынайце в·ышэй асноунай лiнii . · 

"'--- -:: - .С. - - ... 

Знакi Р i РАЗ не патрэбна расшыраць да круга. \х вышы-
ня у два разы большая за шырыню. · 

(}(9 о О 

Але маленькiя авалы ( Н i й) практычна не адрознiваюцца 
ад круга. Авал Н - паумерны знак, авал Й - зусiм дайшоу да 
к опкi. 
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лiтклубах, экалагi.чных фар
мiраваннях i г.д.) . Не людзi 
для арганiзацыi, а арган i

зацыя павiнна стварьщь 
магчымыя умовы для раз
вiцця яе членау. 

- Стане цяпер iншым i пара
дак уплаты членскiх узносау . 

Члены ВЛКСМ, якiя не маюць 

працоуных даходау, вызвал я- · 
юцца ад яе. З .- даходу да 

100 ру_блёу плацiцца 0,5 
працэнта, а члены' КПСС, 
што знаходзяцца на вызва

леных пасадах, пла~ць кам

самольскiя узносы таксама. 
На з 'ездзе было' нямала 

цiкавых сустрэч. Перад дэ
легатамi выступалi М. С. Гар
бачоу, Я. К. Лiгачоу, В. А. Мя
дзведзеу, 1. Ц. Фралоу, 
лiдэры Дэмакратычнай плат
фо~,>мы у КПСС Афанасьеу 

i Лысенка. Было шмат эмо
цый, часам незважальныя 

адносiны да кiраунiкоу пар
тыi. «Баявы рэзерв i памоч
нiк» упершыню у сваёй гiс
торыi уступiу у канфранта

цыю з ЦК КПСС. На з 'ездзе 
быу прыняты зварот да ЦК 
КПСС i камунiстау краiны, 
якi прызнау з'яуленне адкры
тага пiсьма ЦК КПСС «За 

кансалiдацыю на прынцыпо
вай аснове» у разгар перад

з 'ездаускай дыскусii як сур '
ёзны пал iтычны пралiк. 

Выбары першага сакратара 
_ завяршылiся позняй ноччу . З 

17 кандыдатау 11 узялi са
маа1;1вод, у cn ic д~я тайнага 
галасавання было унесена 6 
Rандыдатур. Першым сакра
таром абраны Уладзiмiр Зю
кiн. В iктар _ Мiраненка узяу 
самаадвод i растлумачыу, 
што н овай арганiзацыяй , 
як ён лiчыць, павiнны кi-

. раваць новыя людзi . Калi 

адзiн з выступаючых выма

вiу некалькi добрых слоу у 
адрас- Вiктара, дэлегаты пад
нялiся, быццам . бы просячы 
прабачэння за знiшчальную 
крытыку, за абвiнавачванне 
у развале камсамола . (Лёг
ка на iншага перакладаць 

свае rpaxi!) Мiраненка нiзка 
апусцiу галаву i пайшоу за 

.кулiсы. 

Я добра разумею гэ,тага_ 
37-гадовага чалавека, якi 
шмат гадоу працавау у кам
самоле. у яго, . як i у мн огi·х 
тысяч iншых маhадых лю

дзей, пэуна, былi i «вiтанн i 
дарагiх i любiмых кiрау
нiкоу», i «выезды на прыро
ду», але ж был i i тысячы 
цiкавых, патрэбных спрау. 
Таму з камсамолам не усе 

адназначна. Важна навучыцца 
аддзяляць зерне ад плевел. 

Вiктар ШАДУРСКI, 
сакр·атар камiтэта . 

камсамола . 

Знатакi у Марьiупалi 
УКРАIНСКАЯ ССР. На працягу nятнацца

цi гадоу знатакi з тэлевiзiйнага клуба «Што1 
Дзе1 Калi?» iмкнуцца прыв iць тэлегледачам 

npary да самастойнага мыслення, змагаюцца 
з дэфiцытам асаб i стага меркавання . Апошнiм 
часам паnулярная праграма Цэнтральнага 

'тэлебачання перажывае . другое нараджэн 
не, ператвараючыся у самастойны iнтэрна
цыянальны рух. Першы кангрэс Мiжнароднай 
·асацыяцыi клубау «Што1 Дзе1 Калi?» адбыу
ся у Марыупалi - прьiморскiм гора1;1зе на 

поуначы Украiны. Яго мэта - даць магчы
масць знатакам з Польшчы , Чэхаслава~;" 
Балгарыi, lндыi, ЗША, а таксама дэлегатам 
22-х клубау нашай краiны абмеркаваць пра
блемы мiжнароднай i унутрысаюзнай дзей-

.:.{асцi Узаемаадносiн 
асацыяцыi клубау) з 
зацыямi, фiнансавыя i 
таннi. 

МАК {Мiжнароднай 

грамадскiмi арганi
арганiзацыйныя пы-

Паралельна з пасяджэннямi кожны дзень 

праходзiл i гульнi. Новая схема дазволiла ук
лючьщь у спаборнiцтва адначасова дзесятк i 
знатакоу. Некалькi вялiкiх гульняу здымач

ная група У ладзiмiра Варашылава запiсала для 
паказу па Цэнтральнаму, тэлебачанню. 
НА ЗДЫМКУ: За сталом для гульняу тэле

~натакi клуба «Што1 Дзе1 Калi1» Цэнтральна
га тэлебачання. 

Фота Б. ДАМБl'ЦКАГА (Фотахронiка . 
ТАСС). , 

АХВЯРЫ ВЯСНЫ 
Са~авiк скончыусS\· Вясна у 

разгары . Яна аблегчыла наша 
адзенне, расхiнула нашы 
сэрцы. Можа там у адчувальна 

знiзiлася дысцыплiна на да

рогах i вадзiцеляу, i nешахо
дау. 

. Не толькi радасць нясе 
нам в ясна . Засмучальныя 

звесткi таксама: за 3 месяцы 
бягучага года у Мiнску адбы- . 
лося 161 дарожна-транспарт-

ЗАВОЧНАЯ 

ШКОЛА 

СТЭНАГРАФII 

нае здарэнне, у якiх 21 чала
в ек загiн уу, 166 паранена . Ча

сце (i был i вi на~атыя пеш·а,ходы, 
чым ты я , хто сядзеу за ру

. лём. 
Боль ш узбуджанымi ад вя

сенняга цяпла сталi i паво

дз1ны нашых дзяцей. Часам 

дарожныя знакi «Школа! 
Дзецi! » не выклiкаюць асаб
лi в ай увагi вадзi целяу, i зда
раецца трагедыя. Х;щь фар-

1 • ..:.': • • •• 

буй гэтыя знакi з надыходам 

вясны у больш яркiя колеры. 
За 3 месяцы 1990 года на 

дарогах Мiнска адбыл ося 17 
здарэнняу, якiя прынеслi па

куты 15 параненым дзецям i 
ix бацькам, а таксама дзве 

дзiцячыя труны. Хiба ёсць 
на свеце што-небудзь бол~;ш 
жахлiвае? 

М: ДЗЕРГАЧОi. 
дзяржаутаiнспектар 
Маскоускаrа РАУС. 

· у· сnалучэннi lli Н авалу нязручна злева, таму што яму 
цесна nад маJiы!\1 закруrJ1 енн е~1. Справа таксама дрэнна -
востры вуrал на атрымлi вае цца. Таму пiшам авал зверху 
над лiтарай Ш . 
Пры чытаннi стэнаrрамы карысна першым часам сачыць 

за наniсаннем слоу здаnамоrай nяра (не дакранаючыся да па
перы). Пяро вельмi добра падказвае, у якой паслядоунасцi 
неабходна чытаць знакi: 

L LИ1 # о--::: ~--t;p.- v= 
вне внес .:rниз:а:: -:_-:z:~: !.С.":'= ы=:: : :-~~ ::1&~ спешно лишний 

Н пасля rалоснай О: 

Выканайце практыкаванне : авалы Р, РАЗ, Н, й напiшыце 
па 2-3 радкi. 

/ / . 

ПАЧНЁМ З ,«Н » 

. / 

не ни :.:с ... 

Pt2 
дн!! .Бг:Ы 

Не адкочвайце авалы вельмi далёка управа . Памiж знакамi 
можа быць маленькi прасвет, але яшчэ ле,rш, калi яны злi -
ваюцца: 

6 
прави;r~н~-:-::-.т-::~,~= ---_...--L._ -- ... 

z~ #t cz/ g~ ;/с v (#(Z t..,f 4 2 

Я к адрознiць В Н ад Н В? У спалучэннi Н В памiж знакамi 
ёсць сnалучальная лiнiя. У спалучэннi В Н такой лiнii няма, 
лiтара Н ушчыльную «прыклеiлася » да В: · 

I / 

нв вн нт 

26 ~рас..~вiка 

1'Н ТОН ВН BO::i: ~L~ bl'J~ 

Ава.1! атрымлiваецца некалькi незавершань1м, aJ1e nазнаецца: 

тонет ТОЮ!ЬI С'! О НЬi: стонет 

У канцы слоу авал можна пiсаць i справа (правым аба_ро2 
там): 

=z:сё' 6€'l'Or. 

Умоуны рэфлекс у вас будзе ~дпрацаваны на левае варо
чаl!Не авала, боJ1ьш частае. Слова з правым вярчэннем патрэб
на разrлядаць як выключэнне i абавязкова кожнае такое слова 
замацаваць nрактыкаваннем .. 

Новы сюрпрыз nадносяць знакi, якiя заканчваюцца закруг
лением . Пасля ix, ка(! апусцiць авал, патрэбна пiсаць яrо пра
вым аоаротам : 

Але правы абарот непажаданы, таму што спалучэннi зна
кау крыху нязручныя. Што ж рабiць? 

Напiшам склад КО i дададзiм Н без лiшнiх выдумак, rэта 
значьщь напiшам я rо левым абаротам: 

КО ECJ?:: C J C'J::': 

-, 



ТЭНДЭНЦЫЯ ДА 

ПАЛЯПШЭННЯ 

Трзнер Берчак пра 

жаночую зборную 
На працягу свайго вiзiта ва унiверсiт:эт 

горада Калгары галоуны трэнер га:Лоунай 
жаночай нацыянальнай зборнай Майк Бер

чак некалькi разоу меу магчымасць выказаць 
свае меркаваннi па праблемах жаночай атле
тыкi у Канадзе. 

- Жаночы спорт развiвае.цца у Канадзе 

неадэкватна мужчынскаму. Хiба столькi 
часу даецца жанчынам на заняткi у залах" 
колькi мужчынам? Хiба столькi ж сродкау 
фiнансуецца? Цi столькi ж тэлевiзiйнага часу 
аддаецца? Такiм чынам, факт~,1 гавораць самi 
за сябе. Вы можаце пераканацца самастой

на: тут вiдавочная рознiца, хоць, вядома, не 
паусюдна. На шчасце, усе рэчы маюць тэндэн7 
цыю да развiцця ... 

Я дзевяць год узначальвау каманду унi

версiтэта у Вiнiпезе. Там зауважыу, што з 

цягам часу усё мяняецца. За гэтыя гады па
лепшылася наша каманда, дый увесь жаночы , 
спорт таксама. 

Пад кiраунiцтвам Берчака жаночая каманда 
унiверсiтэта у Вiнiпезе «Уэсман» сем разоу 

станавiлася чэмпiёнам краiны, пакуль у мi

нулым годзе яе не перамагла у пауфiналь
ных спаборнiцтвах каманда унiверсiтэта Кал
гары «Дайнос» . 

- Каб перамагчы, мы сур' ёзна працавалi. 
1 дасягалi добрых вынiкау, бо мелi базу, 
якая адпавядала усiм iншым праграмам раз
вiцця Вiнiпегскага унiверсiтэта. 

Так, усё паляпшаецца у Канадзе. Але па

ранейшаму застаецца шля~, каб рухацца • 
наперад ... 

«ЗЯЛЕНЫ» НАБАТ 

Вырубкi могуць 

стаць гiбеллю 

- Калi не адмовiцца ад сённяшняй прак
тыкi лесаводства, экалагiqнай катастрофы 
не паз!Jеrнуць,- перасцераrла __ Biкi Хазбзнд, 

НА ЗДЫМКУ: звычайныя заняткi па rеадэ
зii. -

(Фота «Гонтлет»). 

член Саюза кансервацыянiстау, выступаючы 

на адным з яго пасяджэнняу. 
Каля 200 чалавек слухалi яе словы аб 

тьiм, што сусвет зараз пастаулены на карту, 
што rэта .дзесяцirоддзе - апошняе з тых, 
калi яшчэ маrчыма спынiць працэс знiшчэння. 

Хазбэнд лiчыць, што буйныя вырубкi лясоу 
павiнны пераносiцца з дапамоrай даскана
лых экалаriчных метадау з лепшых лясных 
масiвау , каб выратаваць ix. 

- Буйныя вырубкi ,- працяrвала яна,
rэта не толькi вынiшчальны фактар для ляс

ных экасiстэм. Часта у ix вынiку адбываецца 
разбурэнне rлебы, i потым на ёй ужо немаr
чыма узнауленн е леса. Эрозiя rлебы - rэта 
rалоуная хвароба бераrавых масiвау 
у Брытанск а й К.aJtyмб ii. Эфект rлеоавай эрозii 
на рэчках i n Jt ынях можа стаць наоrул 

Еnусташальным. Напрыклад, пад яrо уздзеян
нем знiкаюць мноriя рыбныя селiшчы. 

ЗДЗlf ЛЯЙ.ЦЕСЯ ! 
Вы хочаце зазiрнуць у вочы , .чортападобнай жан~ 

чыне, убачыць _снежнага чалавека i пазнаёмiцца з 
класiфiкацыяй лятаючых талерак? 
Тады спяшайцеся fj Траецкае прадмесце, у Дом пры

роды. Вы.стаfjка, што зараз дзейнiчае там, дасць маг
чымасць блiжэй пазнаёмiцца са з' яв(lJlti, якiя даfjно 
хвалююць чалавечы розум, але вывучэнне якiх iдзе 
вельмi марудна. Верыць цi не верыць таму, што fjба
чыце,- ваша справа, а вось адмаfjляць, .. думаю, не 
стоiць. 

С. ГРЫЦ. 
Фота АУТ АР А. 

Хазбэнд крытыкавала у сваiм выступленнi 
практыку ужывання аднаrо лесаводчага · 
метаду для ycix раёнау, калi не улiчва
юцца экалагiчныя асаблiвасцi асобных плош
чау. 1 падтрымала практыку выкарыстання 
дробных, дакладна запланаваных вырубак 
у спалучэннi з пастаяннай увагай да захавания 
rлебы i устойлiвасцi схiлау. 

- Выратаванне застаушыхся старых ля
соу - надзвычайная неабходнасць сёння ,-. 
запэунiла сваiх слухачоу Biкi Хазбэнд.
Плошчы без лясоу - гэта не лепш, чым 
фруктовыя сады, якiя ·ператварылiся У 
«бiялаriчныя пустынi ». · 

Толькi шэсць з васьмiдзесяцi дзевяцi 
Ванкуверскiх астравоу захавалiся у сваiм 
першаро.!!ны'м стане, яшчэ менш ~ лясоу за
ходняrа узбярэжжа. Мы павiнны выратаваць 
астатняе! 

... За свае намаганнi у экалоrii Biкi Хазбэнд 
у 1988 годзе атрымала прэмiю ААН. 

Роберт ДЖОБСТ. 

План развiцця студэнцкага гарадка пра

дугледжвае пераезд «дэйкэа» у новыя паt 
мяшканнi i 30 новых работнiкау для яго У 

дадатак ... 
Дана Макдугал, прадстаунiц0 Студэнцкага 

саюза у савеце дырэктарау, сведчыць, што 

чысцiня па ветра у памяшканнях «дэйкэа», 
якi размешчаны у падвале Макiвэн-хола, 

не зусiм адпавядае неабходным стандартам. 
А людзi, якiя працуюць тут у памяшканнях 

без ·, акон, ужо дауно скардзяцца на дым i 
naxi . з дзвюх кухань, размешчаных павер

хам вышэй. 
Для «дэйкэа» былi запланаваны дабудоук i 

- заплана·ва!-iЫ яшчэ з моманту яго з' яу
лення тут у 197 6 годзе, але бюджэт 
для ix быу абрэзаны, i ад тых планау 
прыйшлося адмовiцца. 
У гэтым годзе члены падкамiсii, якая зай

маецца р_асшыр~ннем «дэйкэа», nайшлi У 
nланаванн1 дален, чым ix папярэднiкi. Унi
версiтэт ахвяравау два участкi зямлi, дзе 
размясцiлi nляцоуку для гульняу. Зараз 
выбiраецца месца для будаунiцтва двух . бу
дынкау . Гэта дасць магчымасць знаходзщца 

у «дэйкэа» адразу 160 дзецям, а не 65, 
як зараз. 

Сёння «дэйкэа» унiверсiтэта мае спiс сту-
дэнтау, якiм давядзецца чакаць тут месц 

для сваiх дзяцей каля двух з nаловай гадоу . 
Есць у яго таксама падтрымка выкладчыкау 
; супрацоунiкау, чаканне якiх можа цягнуц-
ца яшчэ тры з паловай цi нават чатыры 

НЕМАfЛЯ ВА УНJВЕРСIТЭЦЕ гa'fi"~· nапярэднiх даных, новыя збудаваннi 
. . для «дэйкэа» будуць каштаваць каля 1,5 

мiльёна доларау, але такiя сродкi пакуль не 

знойдзены. 

«Дэйкэа~ 

пепшая няня 

«Апошняе, што мы можам зрабiць,- га
ворыць Дана Макдугал,- яшчэ бол.ьш _па: 
вялiчыць плату за знаходжанне дзщяц1 У 

«дэйкэа», але тады яна стане проста , ас'rрана
мiчнай. Бо i зараз гэта дорага для студэнта -
369 доларау за кожны месяц. 

«Дэйкэа» - нешта накшталт нашых дзiця
чых садзисаfj. Адзiн з ix iснуе пры унiверсiтэце 
горада Калгары i размешчаны прама ва унi
версiтэцкiм гарадку. Студэнты, выкладчьисi, 
cynpaцofjнiкi могуць пакiнуць тут сваiх дзяцей 
на увесь працоfjны дзень. 

Камiсiя па фiнансавай даnамозе згодна, 

што унiверсiтэту неабходны добры «дэйк:эа», 
асаблiва мала дым супрацоунiкам i сту дэн
там . / зараз шукае магчымасцi знайсцi 
новыя плошчы для «дэйкэа» за межамi 
сту дэнцкаrа ·гарадка . 

А тым часам сённяшнi «дэйкэа» будзе за
ставацца на сваёй абмежаванай плошчы у 
падвале Макiвэн-хола ... 

Лоры МАНТГАМЭРЫ . 

. Kani здараюцца адкрыццi 
У нашай рэдакцыi зайшла размова пра адкрыццi. Што 

· патрэбна для таrо, каб rенiяльная дум·ка «знайшла» вучонага? 
- Цяжка сказаць ,- разважала Наташа Сёмкiна.- Вось 

калi б запрасiць вялiкiх пучоных з розных краiн, з . роз
ных стаrоддзяу ... 
А хiба ж rэта немаrчыма? Крыху фантазii i ... у дыспуце 

« Калi здараюцца адкрьщцi?» прымаюць удзел студэнтка 
унiверсiтэта Наталля Сёмкiна, а таксама Альберт Энштэйн , 
Дональд Мiчы, \саак Ньютан, Эрнест Рэзерфорд, . Гейзен
берг, Д. \. Мендзялееу, акадэмiк Б. Кедрау, Тэадзюл ь Рыбо, 
Дэс~анд Морыс. · . 

- Здаецца мне, што дзеля 
адкрьщця патрэбна невера
rодна многа ведаць i страс 

шэнна мноrа працаваць .. . 
пачала Наташа. 
Альберт ЭНШТЭА Н : 
- Дазврльце, сiньёра, з 

вамi не пагадзiцца. Спяшай
цеся рабiць . адкрыццi, паку ль 
вашы веды не надта вялiкiя. 

Як нараджаюцца навуко
выя адкрыццi? Вельмi про

ста : усе вед:аюць, што так . 

рабiць нельга, але прыхо
дзiць не вельмi «адукавёi
ны» чалавек, пачынаёс:пра

ву i ... У яго атрымлiваецца. 

Вернер ГЕЙЗЕН,БЕРГ: 
- Слушна. Так здарыла-

.,ся i са мною . Мне патрэб
на было nабудаваць схему 
квантавых узроуняу энeprii 

- такiх, каб пераскокi элект
ронау памiж iмi суправа
джалiся, адпаведна форму
ле Бора, вьfпраменьваннем 
назiраемых __ частот. Пра~ 

тыдзень усё было зроблена. Я 
прыйшоу да Зомерфельда' з 
nадрыхтаванай схемай i скс:~
зау : «Усё атрымлiваецца, 
калi мець справу з напалову 
цэлымi квантавымi лiчбамi». 

Зо/,\.ерфельд быу rлыбока 
шакiрiiваны: «Але такое абса-
лютна немагчымаl Пра 

квантавую тэорыю нам 

толькi адно добра вядома -
лiчбы у ёй павiнны б.ыць цэ
лымil Палавiнс:~ - гэта аб
сурд!» 

«Прабачце,- сумеуся я,
якое дылетанцтва з майrо 

боку! Я, як аматар, нiчога 
не ведау i таму падумау: 
чаму б не паспрабаваць па-

лавiнкi? 
Дональд М\ЧЫ : 
- Працаваць патрэбна, 

але -не заусёды. Вынаходнiк 

nавiнен час ад часу упадаць 
у спячку. 

\саак НЬЮТАН: 
- Асноуныя адкрьщцi я 

зрабiу на nрацягу 18 меся
цау, у час вымушаных «чум

ных вакацый», калi Лондан-. 
скi унiверсiтэт, дзе я вучыу
ся, быу закрыты у сувязi з 
эпiдэмiяй. Атрымлiваецца, · 
адкрьщцi я зрабiу у час бес
працоуя. А потым ... Праца

ваць давялося нямала. Пуб
лiкацыя маiх работ да ix 
канчатковай праверкi затры

малася на 20-40 гадоу. 
Эрнест РЭЗЕРФОРД: 
- 1 усё ж вучоны павi'.. 

нен не толькi працаваць, але 

i думаць. Час алхi~iкау, калi 
адкрыццi здаралiся выnадко
ва; мiнуу. 

Аднойчы1 я запытауся у 
свайго вучня : 

Што вы- робiце так по-
зна? 

Працую. 

А што вы pi3бiлi днём 
ранiцай? 
- Зразумела, працавау, 

прафесар. 

Я не змог стрымаць раз

дражнення: 

- Паслухайце, калi ж вы 

думаеце? 
Д. \. МЕНДЗЯЛЕЕУ: 

Вы спаборнiчаеце у до
казе «карысцi» rультайства. 

Я ж зрабiу адкрыццё дзя
куючы цэйтноту . Напiсанне 

«Асноу xiмii» «_застоnарыла

ся» з-за адсутнасцi агульнай 
сiстэмы, якая ахоплiвала б 

усе элементы. Я не веда.У, 
што рабiць . Да таго ж nрый
шлi звесткi: час ехаць па iн
шых справах у вёску. Я спя

шауся, i на тым самым лiсце, 
што хвiлiну назад атрымау, 

зanicay першыя выкладкi, 

якiя прыйшлi у галаву. У гэ
ты момант прамiльгнул;~ дум

ка - зблiжэнне груп хiмiч
ных элементау па вёлiчынi 
атамнай вагi. Я затрымауся 
у Пецярбургу i да вечара 
завяршыу nачатае уранку, 
праз два тыднi .скончыу 

абгрунтаванне свайго · а:Д
крыцця . 

Б. КЕДРАУ: 
- Пры пэуных умовах 

кожны можа стаць калi не 
rенiем, то абавязкова чала
векам твор.чым, здольным 

вырашаць складаныя задачы. 

Дэсманд МОРЫС: 
- У нашай «старой доб

рай Aнrлii» маладыя вына

ходнiкi, безумоуна, не мо
rуць знайсцi такой падтрым

кi, як у вашай краiне. у на
шым rрамадстве састарэлыя 

· прафесары непазбежна ба
чаць паrрозу, сустрэушы 

здольнага студэнта. Заах
вочваецца вынаходнiцтва у 

дробязях (новь1я варыяцыi 
на старую тэму}, а сапрауд
нае адкрьщцё сустракае су

працiуленне. 
Наташа СЕМКIНА : 
- Тое, што характэрна для 

«старой добрай Aнrлii» , сэр , 
не характэрна для нас . Але ... 
Вы чулi калi-небудзь, каб 
хоць адно вынаходнiцтва на

шага студэнта укаранiлi у пра
ктыку? А пра вучоных, якiя 
усё жыццё nрь,iс вяцiлi рабоце 

, з маладым i ~ вынаходнiкамi, 
выхавалi мноriх кандыдатау 

i дактароу навук, не думаю
чы пра сябе? Ды i людзi, 
якiя былi nобач з iмi, такса
ма не клапацiлiся аб гэтых 
вучоных. Не хапала часу. 

Прауда, гэта даволi сумныя 

ricтopыi. Раскажам ix у на
ступных нумарах. 

Гутарку вёj 
Г. УЛАДЗ\М\РАУ. 
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