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ЗВАРОТ 
• u • • ... На падлозе - дыв~що- наадварот: кааператары, працягвае размову М. Б. 

камун1стау ун1ве_рс1тэта выя дарожкi, арьIГiнальныя збольшага памазаушы- Канапелька,- ды самi ве-

-да ЦК ·· КПБ., 
сцены, дзверы «пад дрэва», паклеjушы, як кажуць, i даеце, У- вераснi з -за не
зручная мяккая мэбля ... лапкамi накрылiся прауда, падрыхтаванасцi iнтэрна-

ВярхоУ11ага Савета 

, Пакуль галоуны урач унi- не забъrушы пры гэтым тау не было куды зася
версiтэцкага ррафiлакто- атрымаць усе грошы. ляць студэнтау - мы спя
рыя быу заняты, я з пры- Той жа кааператыу «хал- шалiся. На сённяшнi дзень 
емным здзiуленнем ад- турыу» i у iнтэрнаце No 7, не заменены лiнолiум у не-

i Савета Мiнiстрау 
-в.сер 

значала для сябе перамены каторых працэдУРных ка-
да лепшага, iпто адбылiся бiнетах, на другiм паверсе 
з таго часу, калi я паугода 

назад апошнi раз навед
валася сюды . 

Партыйная канферэнцыя Беларускага дзяржаунага 
унiверсiтэта iмя У. 1. Ленiна звяртаецца да народ
ных дэпутатау рзспублiкi з нагоды крытычнаrа ста-

' • u • • 

Хвiлiн праз дзесяць зай

шла у кабiнет. 
- Нарэшце вашы мары 

збылiся i прафiлакторый 
набыу выдатны выгляд,
паспяшалася выказаць 

свае назiраннi . . 

нов1шча, якое склалася у нацыянальным унtверсtтз-

це. 20-тысячны калектыу выкладчыкау, супрацоу
нiкау, аспiрантау i студзнтау працуе сёння у най
складанейшых умовах. Прынятыя за апошнiя 20 га
доу .рашзннi урада па развiццю матзрыяльна-тзх
нiчнай базы унiверсiтзта не выкананы . Гзты ж лёс на
паткау i апошнюю пастанову Савета Мiнiстрау 
БССР ад 30 верасня 1987 года. Праграма будау
нiцтва, якая уключае 21 аб'ект з агульным аб'ёмам 
капiтальных укладанняу у 120 мiльёнау рублёу, не 
выконваецца. Зараз асвоена толькi 3 мiльёны руб
лёу, i перспектывы асваення запланаваных сродкау 
незадавальняючыя. 

- Наурад цi г.эта калi

небудзь здаръщца,- з 
сумам зазначьrу Мiкалай 
Бранiслававiч Канапелька. 

Сапрауды, таго-сяго 
мы дамаглiся. I рамонт 
паверхау зрабiлi, i мэблю 
памянялi, i шторы на вок
ны падабралi у тон шпале
рам. Але прыгледзьцеся 

Клоп·ат пра iнтзлектуальнае развiццё наuыi патра
буе змянення адносiн парламента i урада рзспублiкi 
да патрзб флагмана вышзйщай школы. Далей
шае прамаруджванне у вырашзннi гзтага пытання · 
прывядзе да каласальных выдаткау у будучым, да 
знiжзння якасцi падрыхтоукi спецыялiстау, да па
дзення культурнага узроуню нацыi . 

- уважлiва, колькi . усюды 
яшчэ недэ,робак. Калi мы 
дамаулялiся з унiверсiтэц
кiм кааператьmам «Унiвер
сал-89» аб рамонце, то спа
дзявалiся, што дагавор бу
дзе выкананы. 3дарылася 

Мы разлiчваем на падтрымку парламента i спа
дзяемся, што наш зварот не застанецца без. yвari. ., 
На пiкеты 

«PYKI ПРЭЧ! .. », «Далоу! .. ,>, 
«Спынiм! .. » Можна заблытац
ца, успамiнаючы, дзе i калi чуу 
гэтыя славы у апошнi раз. Та

му падказваем: калi не на 

плошчы Ленiна у - час работы 
Вярхоунага Савета БССР, то, 
хутчэй за усё, ля уваходУ у 
консульства Полъшчы у Мiн

ску 24 кастрычнiка; дзе стая
лi з пiкетамi у асноуным сту< 

дэ1пы нашага унiверсiтэта. 
Удзельнiкi мiтынгу прый

шлi сюды з упэуненасцю: 
<,Лёс беларусау Беласточчынь1 

з гарбатай 
неаадзелены ад лёса Белару
сi », «Беларусы - гэта карэн

ны народ Беласточчыны". lx 
заклiкi у - большасцi сваёй 
былi мiрныя. 
Рэдка здараецца з мiтынгу

ючымi, што ix. чуюць тьщ, да 
каго яны звярт!!юцца. На гэты 

раз пачулi. Не толькi мiлiцыя 
i прэса, але i сам консул. Не
калькi студэнтау былi запро0 

шаны у яга кабiне:r ... на гарба
ту. Размовы з·а сяброускiм ста
лом заусёды прыносяць больш 
узаемаразумення ... 

1 

1 
1 
' ШКОЛА ЗКАЛ_ОГII 
прадстаунiкоу iншых сканды
нау.скiх краiн. 
У ся сiстэма пабудовы шко

лы заснавана на прынцьmах 

Закона Каралеуства Нарве-

Сёння ва унiверсiтэце з'явi
лiсн новыя навучэнцы, якiя 
пачалi вучобу у нашых ауды
торыях пад кiраунiцтвам на
шых выкладчыкау, rа ·1мя,ц i

лiся у iнтэрнаце № Х, чаюць 
права карыстацца унiв.:р..:iтэц

кай бiблiятэкай, спортзаламi 
i лабарат,орыямi, слухаць лек
цыi на ycix факультэтах ... 
Гэта першыя вучнi БЕЛАРУС
КАЙ ВЫШЭЙШАЙ НАРОД
НАЙ ШКОЛЫ (БелВНШ), 
якая адначасова будзе дзей
нiчаць як мiжнарuдн, ,, · наву
кова-iнфармацый н1,1, экала
гiчны i культурны ц:111тr. 
Адборачны конкурс вызна

чыу сярод 78 беларускiх прэ
тэндэнтау (21 з ix маюць 
<<вьщатную>> сярэднюю адУка

цыю) 17 навучэнцау, якi'я з 
гонарам вытрымалi iспыты па 
геаграфii, матэматьщы i анг
лiйскай мове. Адначасова за 
11рава вучьщца у БелВНШ зма 

гал.iся маладыя людзi у Нар
вегii. 

Вучэбная праг~а1'1а новай гii аб вышэйiпых народных 
установы незвычаина.ц. У ас- школах i Палажэння аб вы
ноуным курсе будУць вывучац- шэйшых школах СССР. Срод
ца геаграфiя i экалогiя, iнфар- кi будуць унесены абодвума 
матыка i эканомiка, а такса- бакамi: спачатку запланавана 
ма - лiтаратура, грцмада- 4,5 · мiльёна нашых рублёу i 
знауства i нават музыка, як 2 мiльёны амерыканскiх дола
беларуская, так i нарвежская. рау, якiя павiнны . выдзелiць 
Пачнецца ж усё, зразумела нарвежцы . 

з набьщця асноунага сродку Тэрмiн навучання 10 
зносiн - з вывучэння рускай месяцау. Савецкiя вучнi, якiя 
i англiйскай моу. найбольш паспяхова скончацъ 
Задачы у школы самыя курс школы, атрымаюць права 

грандыёзныя: збор i аналiз паступаць без экзаменау на 
экалагiчнай iнфармацыi па тэ- геаграфiчны факультэт БДУ. 
рыторыi Бе,11арусi, вырашэнне Усе навучэнцы будуць атрым
практычньiх задач, звязаных лiваць стыпендыю. 
з праблемай лiквiдацыi вынi- Галоуны кiруючы орган -
кау аварыi на Чарнобыльскай Савет · кiравання. Яга узна
АЭС, iнфармацыйнае забес- чальвае рэктар школы; загад
пячэнне прадпрыемствау, ар- чьщ кафедры фiзiчнай геа·гра
ганiзацый i жыхароу рэспуб- фii СССР Леанiд Аляксандра
лiкi па экалагiчных пытаннях, вiч Дземiдовiч. 
вывучэнне, захаванне i развiц- Планау у стваральнiкау 

цё нацыянмьных культур бе- школы шмат. Адзiн з самых 
ларускага i нарвежскага наро- жаданых - пераезд у буду
дау. Дарэчы, у далейшым пла- чым на берагi Нарачы. Няхай 
нуецца навучанне у школе усё ажьщцявiцца! 

са -с, .а = ;. с, == С":)~ .. 
са са >< :с 

дзе невядома, калi усё ж 
такi рамонт скончьщца. Не 
выключэнне i прафiлакто
рый. Месцамi угк:0 нааб
лупвалася пабелка. Адчы
нiлi дзверы блока-i на нас 
хсладна глянулi ш~ра-бла
кiтныя разводы сцен. 

- Мне б прымусiць ix 
перафарбаваць усё гэта,-

не падшыта столь, не ад

рамантаваны пакой быту 
для работнiкау кухнi, раз
дзявалка для адпачьmаю

чых i многае iншае. Аднаго 
разу прыйшоу прадстау

нiк <<Унiверсала», перапiсау. 
недаробкi ... Дагэтуль чака
ем, калi ж прачнецца сум
ленне у будаунiкоу. 
Падазраю, не хутка 

скончьщца чаканне, Мiка
лай Бранiслававiч, боне ад
ны вы такiя . Цiкава толъi 
вось што: кааператыу бьщ
цам лiчьщца унiверсiтэц
кiм, працуе на яго матэ
рыялах i яму ж не падпа
радкоуваецца. Магчыма, 
ёсщь сэнс падумаць аб мэ
тазг.однасцi· iш-iаваня у 
БДУ такой халтурнай арга
нiзацыi, якая не клапо
цiцца не толькi пра гонар 
1ласнага мундзiра, але 1 

унiверсiтэцкага? 

3. АЛЯШКЕВIЧ . 

XXIX з ' езд ЛКСМБ,. ЗВЕРЫМ 
НАШЫ ГАДЗIННIКI. 

(Чытайце 2-ю старонку) . 

ПА . САКРЭТУ YHIBEPCITЭTY 

Шу~аем бпiзнят ( 
Нешта падобнае мы ужо бачылi па цэнтральнаму тэле

бачанню. Конкурс-шоу блiзнят сабрау нямала удзельнiкау 
i гледачоу. 1_ усё ж той, што пройдзе 24 лiстапада у акта
вай зале унiверсiтэта, адрознiваеIЩа ад тэлевiзiйнага. 
Тым, што усе удзельнiкi-блiзняты - вашы калегi, сябры цi 
знаёмыя. 
Мы звярнулiся у аддзел масавай работы бiблiятэкi (су

месна са студэнцкiм клубам яны складаюць сцэнарый мера
прыемства~, каб даведацца больш падрабязна аб конкурсе, 
але... Нас . чакае сюрпрыз. Застаецца толькi набрацца 
цярпення. 

Дарэчы, яшчэ не позна стаць пр.этэндэнтам на атрыман

не якой-небудзь з прэмiй: першай - 500 рублёу, другой -
300, трэцяй - 200. Зацверджаны дзве заахвочваючыя 
прэмii па сто рублёу. Набiрайцеся рашучасцi i смеласцi 
i звяртайцеся у п. п. 306 i 401 галоунага корпуса да 12 лiста
пада. 

Ау, блiзняты, адгукнiцеся, ТУТ шукаюць вас. Акрамя rэ
тага, ёсць перспектыва трапiць на старонкi «Беларускага 
унiверсiтэта» - мы мяркуем расказаць чытачам аб конкур
r:е. 

КАМУ ГЭТА ~-. 

ПАТРЭБНА? 

\ 

« Бульба>>· 
3 

сюрпрызам 

... СЁННЯ нас, · студэнтау 
факультэта журналi стыкi, там 
ужо няма, i пасля бою, як 
кажуць, кулакамi не махаюць. 

Самi вiнаватыя. Барта было 
у першыя ж днi пацi кавiцца, 
дзе мы знаходзiмся i што 

ядзiм. А то «зап.iхвалi» у сябе 
радыяцыю. Нiчога не зробiш, 

голад не цётка. 1 п.айшло у 
ход усё без разбору: яблыкi, 
капуста, бульба, буракi. 

Хтосьцi спрабавау разваж
лiва пераконваць, супакойваю
чы таварышау i, у першую чар
гу, сяб'е : «А у Мiнску мы · 
ядзiм лепшае?» Думаю, нау
рад. Хто спяmаецца папярэ

дзiць аб небяспецы у выглядзе 
нiтратау або радыяцы:i? А каб 
ведалi мы з вамi, адкуль тая 
бульба цi буракi, каб мелi 
выбар, наурад цi ахвяравалi 
б сваiм здароуем. Сёння там
сям у гароднi.нных магазiнах 

можна убачьщь iнфармацыю 
аб наяунасцi нiтратау у сада
вiне i гароднiне (цяжка ска
заць, наколъкi даныя адпавя- · 
даюць рэчаiснасцi). Чаму б 

не паклапацiцца аб тым, каб 
i звесткi аб утрыманнi ра
дыёнуклiдау не былi толькi 
для «службовага карыстання>> . 
Пад час разважанняу аб ра

боце нашай «выязной бры
гады» на палетках вёскi 

Журоука Бярэзiнскага раёна 
усё больш надакучлiва лезла 
у галаву пытанне: <<Каму па
трэбны такi ураджай?» 

Студэнтам? .. Да лiпеня гэ

тага года жыхарам <<нашай,> 

вёскi плацiлi так званыя <<rра
бавыЯ>>. Потым ix адм·янiлi, 
але гэта не значьщь, што усё 

стала у норме. З выступления 
галоунага урача Бярэзiнскара 

раёна А. Красоускага у мяс
цовай газеце <<Сцяг Ленiна» 

вынiкае iншае: <<вьIШэй РКУ 
(рэспублiканскiх кантрольных 
узроуняу) журавiна, бруснiцы, 
буякi, сабраныя каля вёсак 
Журоука i Наваселле (сусед
няя -, аут. Л. П.) >>. 

Вымярэннi узроуню радыя
цыi, якiя праводзiлiся неза
доуга да прыездУ студэнтау, 

пак~залi, што нашы апасеннi 

не дарэмныя: у Журоуцы на 

, глебе фон склау 1,08 
кюры/км2 • Нам жа дазволена 
працаваць на тэрыторыi, за
бруджанасць якай менш за 
1 кюры/км2• БудУчыя журна
лiсты вьщазалi сваё абу
рэнне, патэлефанаваушы у 

раённую СЭС: «Цi можам мы 

працаваць у такiх умовах?». 

У адказ пачулi: << Калi ваша 
кiраунiцтва лiчыць, што мо
жаце, працуйце сабе на 
здароуе». 

НУ дьщ хто возьмецца ад
казаць на пытанне: цi патрэбна 
студэнтам бульба (у двукоссi 
i _ без яга) i цi варта шщно-

'сiць такiя сюрпрызы? 

Л . ПРАу<ЛОЦКАЯ. 
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АСАБIСТАЕ МЕРКАВАННЕ . 

Быць 
не быць? , • 

ЦI 

Быць! 
ГЭТЫ з'езд быу першым 

у маiм жьщцi. Але яму 

папярэднiчалi многiя кам
самольскiя канферэнцыi, 
дзе ·таксама нам, дэлега

там, раздавалiся · сувенiры, 
урачыста, направа i налева. 
Але, нягледзячы на усё гэ~ 
та, я ускладала на з 'езд 
пэуныя надзеi. Я лiчыла, 
што ён пЭJJiнен змянiць 
самую сутнасць арганiза-

1 
цыi. . 

З першага ж дня, ужо на

ват на . сустрэчы з лiдэра
мi рэспублiкi, разгарнулася 
вострая дыскусiя. Дэле

·гаты далi зразумець, што 
ix хвалююць iнтарэсы 

1 
м оладз i, сацыяльныя праб
лемы i шляхi ix вырашэння. 
Але крыудна было за ть~х 
з нас, хто вёу барацьбу за 
месца у мiкрафона, хто за
бiрау у з'езда час на праб
лемы, я.к,iя, мне здаецц..~, 

1 
ужо паспе:лi нагнаць аско
мiну у многiх. 
Меркаваннi дэлегатау 

разыходзiлiся па самых 
прынцыповых пытаннях. 

У час прыняцця Дэкла-
р а ц ы i XXIX з 'езда 
ЛКСМБ прадстаунiкi Мiн
ска прапанавалi вьrкiнуць 

з яе тэкста словазлучэнне 

<<сацыялiстычны выбар>> , 
тым самым аддаючы пера

вагу iншаму выбару 

1 
рэалiзацыi сацыяльна-эка
намiчных iнтарэсау мола
дзi. Але нас не падтрымалi 
iншыя. .~,. 

Калi ж абмяркоувалася 
пытанне аб перайменаваннi 

1 
арrанiзацыi, члены ЦК доу-
rа i упарта спрабавалi пера
канаць дэлегатау, што, 

змянiушы назву, мы згубiм 
матэрыяльныя сродкi кам-

самола, што юрыдычна 

зрабiць гэта нельга. Пасля 

1 
працяглай дыску~ii, калi 
было зламана шмат коп'яу, 
мы усё ж спынiлiся на тым, 
што назву ·змянiць неаб

ходна. Але адны прапа

ноувалi дабавiць да старой 
МПБ (Моладзь за Праг-

1 
р~с Беларусi), другi~ хаце
л1 назваць аргаюзацыю 

Форум Моладзi Беларусi. 
Асабiста мне больш за 
усё падабаецца трэцi ва
рыянт - Саюз Моладзi 
Беларусi . 

1 
Крыудна, што частка дэ

легатау наrадвала папуrаяу 

- не мела асабiстых мер
каванняу, выдаючы за ix 
думкi члена у прэз iдыума 
i апарата. Калi большасцю 

1 
галасоу была зацверджана 
назва ЛКСМБ - МПБ, мы, 
мiнскiя дэлеrаты, не вы
трымалi i стварылi каар
дынацыйны савет i ад яrо 
iмя напiсалi заяву XXIX 

· з'езду . Назвал i мы гэты 

1 
дакумент <<заява 208-мi>> -
столькi нас было у савеце. 
Мы выказалi сваю нязго
ду з рашэннем. аб перайме
наваннi i з палажэннем 
Дэкларацыi аб аб'яднаннi · 

1 
у ~рганiзацы1? толькi м?ла~ 
дз1, якая стащь на пазщьп 

сацыялiстычнага выбару. 
На ·наступны дзень з'ездам 

была створана пагаджаль
ная камiсiя. ,Яна прыняла 

рашэнне устрымацца ад 

перайме,навання, а астат

нi я пыт.аннi, щ~днятыя у 
нашай заяве, разгледзець 

на ХХХ з'езде, якi мае 
адбьщца у хуткiм часе. 
. Яшчэ адным прынцыпо

вым момантам на з'езде 
былi выбары першага 
сакратара ЛКСМБ. Выдвi

нулi дзве кандыдатуры -
Канстанцiн Астрынскi i 
Аляксей Крьrудэнка . Гала
саванне прахо8зiла трой
чы . Яшчэ да з'езда я веда
ла, што буду галасаваць 
за Астрынскага. Я ведаю 

яго асабiста. Многiя бачы
лi яго у перадачы «Крою>, 
чулi у «Беларускай · мала

дзёжнай» . На . мой поrляд, 
гэта адзiны лiдэр рэспублi
канскага камсамола, якi 
карыстаецца сапрауднай 

папулярнасцю у моладзi. 

Адзiн дэлегат з'езда ска
зау, што А. ·крыудэнка для 
рэспублiканскага камсамо
ла як Палазкоу для расiй
скай Кампартыi . Я б дада
ла: Косця Астрынскi для 
беларускага · камсамола 
- гэта Барыс Ельцьш для 
Pacii. 
У першым туры за Аст

рынскаrа прагаласавала 

275 чалавек, за Крыудэн

ку - 256. Але галасаван
не было прызнана не
сапраудным, бо трэба . было 
нарраць не менш за 289 
галасоу. Далей пачалiся 

апаратныя гульнi. На жаль, 
апарату удалося змянiць 
перавес на карысць Крыу

дэнкi . На маё пытанне да 
дэлегатау з Магiлёускай 
вобласцi, чаму яны qрага
ласавалi за яго, яны адка
залi, што Аляксей кары
стаецца папулярнасцю · у 
апарата ЦК КПБ ... 
У трэцiм туры галаса

вання Крыудэнка набрау 
больщасць галасоу, бо мно
гiя прь!Хiльнiкi Астрын
скага проста не вытрымалi 
i пакiнулi _залу пасяджэн
няу. Крьrу.дэнка перамог . 
з невялiкай перавагай ... 
Больш за ~сё ~;умна ад 

таго, што у той час, калi 
у зале з'езда кiпелi страс
цi, большасцi радавых кам
самольцау i справы да гэ
тага не было. Так, у гэ
тым вiнаваты таксама i мы, 
дэлегаты з'езда. НапрьП<
лад, у нас ва унiверсiтэ
це выбары праходзi-(Ji у той 
час, калi многi~ былi на 
«бульбе,> . На мой лоrляд, 
i сродкi масавай iнфарма
цыi мала увагi удзялiлi 
з 'езду. А галоунае - па

сiунасць моладзi зараз 
такая, што цяжка што

небудз ь змянiць у камса-
моле. . 

Дэлегаты з 'езда былi ад
надушныя у тым, што рас
колу у камсамоле дапус

цiць нельга. Сёння кам

самол адзiная арганiзацыя, 
якая абараняе iнтарэсы 
моладзi. Таму на славутае 
rамлетаускае пытанне дэ

легаты адказалi: <<Бьщь!>> · 
А. ЧЫПР , 

сакратар камiтэта ~ 
камсамола мехмата . 

. БЕЛАРУСКI УНIВЕРСПЭТ · 
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1 Апошнi · шанц 
Крытычныя нататкi з XXIX з'езда · 

1 ч атыры днi бу,:?а~~ма~:_чае для мiльё~ау ~юдзей 
Li • Д ом.е афi- чэрr1 1 пустыя патцы у маrа-

эм.оц~ У . . зiнах, што канкрэтныя справы 
цэрау, вял~ся гара- нашага саюза нiколькi не 

чыя бiтвы за м.iкра- прайграюць, калi перастацьl 
фон, iшла няпростая называць ix сацыялiст.ычнымi, 

размова аб лёсе м.ала- кансерватары даволi абгрунта
вана адказвалi, што наш лад -

дзёжнага саюза. Якiм. гэта яшчэ не сацыялiзм _ цi 
ям.у быць: грам.адскай што гэта <<не той» сацыялiзм, 
-цi грам.адска-палiтыч- · што сацыял.iстычныя i каму
най арганiзаt1ыяй? Цi нiстычныя мэты у аснове сва-

застануцца У . назве маюць нiчога агульнага з ix 
"1' ёй - высакародныя i неl 

славы Л енiнскj Кам.унi- дэфармацыямi, i, нарэшце, . 
стычны? Цi з 'явяцца што мы не iмкнёмся да усеаб
новыя, i якiя: Моладзь дымнас~i, як раней, _а таксама 
за прагрэс Беларусi, вылучат таю давот падазро-

Моладзь за свабоду, 
дэм.акратыю, гум.анiзм., 
Форум. м.оладзi · Белару
сi? Цi будзе абноулены 
кам.сам.ол арганiзацы
яй, якая аб'ядноувае 
м.аладых людзей сацыя

·лiстычнага выбару, або 
свабодным. ад iдэалагiч
ных перапон саюзам?· 
У чым. прычына такога 
лёгкага адм.аулення ад 
так цяжка атры.м.анага 

чатыры гады назад пра
ва называць сябе па
лiтычнай арганiзацыяй? 

Што , · такое ка-

лектыунае членства? 
Хто будзе «першы.м.»: 
· радыкал i дэмакрат 
Канстанцiн Астрынсхi 
цi ум.ерq.на-кансерва

тыуны Аляксей Крыу
дэнка? 

. КАМСАМОЛЬСКiз'езддау 
не усе адказы. Ды i тьrя, 

якiя . атрыманы, заканчваюц
ца хутчэй шматкроппем. 

на· мой, напэуна,' 11еабыя
кавы погляд, пытанне «Што 
рабiць?,> зараз перад ·камса
молам не стаiць. Сацыяльная 

абарона моладзi ва умовах 
рынку, удзел маладых людзей 

у кiраваннi справамi свайго 
працоунага цi вучэбнага калек
тыву (ВНУ, школы, завода, 
калгаса), раёна, горада, воб
ласцi, рэспублiкi, развiццё мае . 
ладзёжнай эканомiкi, арганi 
зацыя адпачынку, адраджэнне 

нацыянальнай культуры, ахова 

Ьрыроды - далёка не поу

ны пералiк спрау для на

шай арганiзацыi. Але сён
няшнiм ~ часам недавер да 
афiцыйных структур, нейкая 

алергiя на грамадскую дзей
насць, якая доугiя гады пры
мала недарэчныя формы, да

сягнула такой ступенi, што у 
многiх арганiзацыях проста 

не засталося mодзей, здоль
ных ахвяраваць сваiм аса
бiстым часам дзеля падазро
най рэпутацыi камсамольска
га актьmiста. Гэта i прьmяло " 
да таго, што камсамол пера
тварыуся у арганiзацьпо «пра 

фесiйных рэвалюцыянеrау,,, 
якiх на з 'е-1дзе было больш 
за 50 праtt:ттау. 

Marчt,l\ta, , ·этая не надта 

склада11аи ,1_1 ,1 ка неяк адышла 

· на дryri 11 ла н для мноr 1 х 
кансерватарау I радьгкалау, 

што разлютавана адмяталi 
прынцьшы i заяулялi аб сва
ёй гатоунасцi адступiцца ад 
ix у гарачых дыскусiях аб 
назве · i лёсе словазлучэння' 
<< сацыялiстычны выбар» 
у праграмных дакументах саю-

· за. 
Раз 'яднанне па · гэтых пы

таннях · было зауважна ужо 
у першы дзень работы з'езда, 

. а щ1 другi i трэцj тэмперату
ра у зале дасягнула кропкi 

кiпення i ужо сур'ёзна загава
рылi аб небяспецы расколу. 
На сцвярджэннi ~адыкалау, 
што сацыялiстычны выбар 
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ны аргумент, што, мауляу, 

справа не у назве. 1 
Цi то ка11серватарау аказа-' 

лася балы 11, 11i " то _частку тых! 
хто сум11инауся, адпужаm 

асобныя экстрэмiсцкiя вы
ступленнi некаторых прад
стау'н.iкоу радыкалау, але у 
рэшце рэшт сацыялiстычны 

выбар застауся _У праграмных 1 
дакументах, а у назве заха

валiся славы Ленiнскi Ка
мунiстычны i дадалiся новыя: 
Моладзь за прагрэс Беларуоi. 
Перавага была настолькi не
стабiльнай, што два галасаван-

нi, памiж якiмi бьцю не больш 1 
за 15 хвiлiн, давалi супраць
леглыя вынiкi. Так з канцэп

цыi развiцця ЛКСМБ была 
вit/КЛючана фармулёука аб . 
грамадстве гуман~ага дэма- r'\ 
кратычнага сацыятзму. J 

Абвостранае супрацьстаян- • 
не амаль не давала з' езду 1 
магчымасцi рухацца наперад. 
Чацвёртым днём з самай ранi 

. цы пачала работу пагаджаль
ная камiсiя. Рашэннем яе бы-
ло: вярнуцщ~ )];а ранейшай наз
вы, вьгказацца за яе далейшае 

абмеркаванне у пярвiчньrх ар- 1 
rанiзацыях i прыняць · асноу-

ныя палажэннi дакумента аб 
калектыу.ным членстве .. Г.а~а-
са ванне аказалаоя на дзша 

аднадушным, i у зале разда
лiся апладысменты. 

У другой палове дня пачалi-

ся доугiя выбары <<nершага». , 
Нiхто з лiдэрау - нi Астрьm

скi, нi Крыудэнка не атрымалi 
большасцi у першым туры 
пры перава.зе Астрынскаrа. · 
Пры пауторным вылучэннi 

абодва знялi свае кандыдату-

ры. у барацьбу уключылiся но- 1 

бвыя людз i : Mixaiл Пад:rа~ ны ,' ~ 
ылы сакратар ЦК, зараз -

дpyri сакратар Першамайскага 

РК КПБ, Валерый Ухналёу - . \ . 
нядауна амаль аднагалосна 

выбраны старшынёй Цэнт-
ральнай кантрольнай кaмicii, 
i Уладзiмiр Траццякоу - бы
лы першы сакратар Гомель

скага АК ЛКСМБ. Яшчэ два 
туры выбарау не вызначалi 
пераможцу. 1 зноу - Астрын

сю i Крыудэнка. На гэты 

раз ужо Крьrудэнка атры
мау на 25 галасоу болъш -
гэтага хапiла яму для перамо

г1. 

З'езд завершаны. Уражаннi 
ад яrо работы засталiся два
якiя. Прынятыя Статут i Праг
рама. -· дакументы даволi 
радыкальныя i дэмакратыч
ныя. Але хто з радавых кам

самольцау прачытае ix сёння? 
Дастаткова смелы крок -

1}?,,Ыняцце асноуньгх палажэн
няу дакумента аб калектьrу
ным членстве (цалкам адпа

веднае палажэнне прыме Пле
нум ЦК). Зараз, калi вас не 
задавальняе сацыялiстьгчны . 
выбар ·цi славы Ленiнекi Ка
мунiстычны у назве саюза, вы 

можаце стварьщь сваю арга

нiзацыю i для сумеснага ра
шэння маладзёжных праблем 
уступiць у адну з · арганiза
цый ЛКСМБ. Цi дапаможа гэ

та захавацъ саюз? 

1. ХIЖНЯК, 
дэлегат XXIX з'езда 

ЛКСМБ. -
Рэдакtар 

М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 
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