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ПРАЛЕТАРЫ/ УС/Х КРА/Н, ЯДНАйЦЕСЯ! 

'i'o 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЭКТАРАТА, 
КАМСАМОЛЬСКАГА 
1 ilРАФСАЮЗНЫХ КАМIТЭТАS' 
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 
П РАЦОS'НАГА ЧЫРВОНАГА 
СЦЯГА ДЗЯРЖАS'НАГА 
УНIВЕРСИ'ЭТА IМЯ У. 1. ЛЕНIНА . 

·-~ ~ы ~·р~о.н .ы/радок . .>для : тых, хто адсутнiчау .. · .· . -: . 

Два надзвычай важныя 
nытаннi абмяркоувалiся 'на 
аnошнiм nасяджэннi вучо

нага савета БДУ iмя У. 1. 
Ленiна: аб эфектыунасцi ра
боты асniрантуры i дактаран
туры na nадрыхтоуцы наву
кова-nедагагiчных кадрау i 
аб стварэннi малых nрадnры
емствау ва унiверсiтэце. 

ПАРТЫЯ - f АСПАДАРНIК? 
Сярод арганiзацыйных nы

танняу - абранне na конкур
су i nрысваенне суnрацоунi- , 
кам БДУ вучоных зваю1яу. 

* * * 
У кафэ « Гаудэамус» прай

шоу агульнаунiверсiтэцкi сnа
ртыуны вечар. Безумоуна; са
мым nрыемl!ым момантам яго 

было узнагароджанне nера
можцау сnаборнiцтвау. 

Хоць сакратар парткома БДУ В. М. Анiшчык 
перакананы, што партыйны форум павiнен быу 
не вырашаць гаспадарчыя задачы, а паспраба
ваць разблытаць няпросты клубок палiтычных 
пыт·анняу, тым не менш не утрымауся, каб яшчэ 
раз не выказваць набалелае. Ён прывёу словы 
Ф. Жолiо-Кюры аб тым, што краiна, якая не 
развiвае навуку, ператвараецца у калонiю. А 
п а цвярджэннем нядбайных адносiн да вышэй
шай школы з'яуляецца унiверсiтэцкi даугабуд. 

насцi гаворьщь i той факт, што раней дзверы 
партыйнага каkiтэта лiтаральна не зачынялiся 
i за дзень яго наведвалi, як паведамiу М. Г . Елi 
сееу, якi у свой · час. таксама быу партыйным 
сакратаром i вёу статыстыку прыёмау, каля 80 
чалавек, а цяпер, па слов.ах В . М. Анiш!-!ыка, 
гэта лiчба крыху пер'авальвае за дзесяцъ. 

* * * 
Дзякуючы унiверсiтэцкай 

арганiзацыi таварыства « Ве
ды» студэнты, выкладчыкi i 
суnрацоунiкi мелi магчымасць 
сустрэцца з аглядальнiкамi 

штотыднев1ка «Совершенно 

секретно». Яуген Додалеу 
i Дзмiтрый Лiханау nадзя
лiлiся з nрысутнымi сакрэта
мi nаnулярнасцi свайго 
выдання, адказалi на nытан 

нi. расказалi аб тэмах, якiя 
мяркуюць узняць на старон

ках штотыд.нёвiка у буду
чым. 

Вiктар Мiхайлавiч выказау таксама асцярогу, 
u1то ва умовах рынку студэнты, якiя не могуць 

пахвалiцца сваiм матэрыяльн.ым с1:ановiшчам 
i цяпер, наогул акажуцr(а за рысай беднасцi. 
Стыпендыя, якая пасля Новага года складзе 
прыкладна 60 рублёу, вiдавочна нiжэй пражы
та4нага мiнiмуму. Каб бедны студэнт не дай:шоу 
да жабрацтва, В. М.. Анiшчык прапанавау пар
тьri падтрьrмаць яго матэрыяльна - . выдзелiць 
для гэтых мэт - 2-3 мiльёны рублёу . 

· Гзта i зразумела. У той час (не такi ужо. i 
далёкi) партыя вырашала амаль усе пытан.нi: 

i , ·аспадарчыя, i кадравыя, i палiтычныя. 
Ды i са скаргамi чалавек перш чым куды

небудзь звярнуцца, бег у партком. А зараз 
спахапiлiся i прыйшлi да вывадУ, што гэта над
та многа для парткомау, i пакiнулi iм толькi 
палiтычныя пытаннi . 
Тыя, хто вёу на сустрэчы дыялог з, сакрата

ром, прапанавалi яму наладзiць цыкл лекцый, 
якiя дапамаглi б камунiстам i беспартыйным ра
забрацца у сённяшняй складанай палiтычнай 
сiтуацы.i. 

·Усе, хто прысутнiчау на сустрэчы з дэлега
там XXXI з'езда Кампарт~,1i рэспублiкi, былi 
салiдарныя з Вiктарам Мiхайлавiчам. Шкада 
толькi, што у зале для пасяджэнняу вучон<1rа ' . . . 
савета усе крэслы, акрамя дзевяц1, аказал1ся 

пустымi Але выступаючы наурад цi разлiч
вау на большае: аб знiжэннi палiтычнай актыу-

В. М. Анi,шчык напаследак зауважыу, што 

камунiсты чакалi ад з 'езда большага i многiя 
былi расчараваны яго ходам. I наогул, калi 
партыя i надалей будзе займацца вырашэннем 
гаспадарчых пытанняу (з'езд дау падставы для 
такiх вывадау), то наурад цi атрымаецца якi
неб.удзь зрух да лепшага у нашым жыццi. 

мы ПЕСIМIСТЫ? ся у свядомасцi студэнцт
ва рэспублiкi за пяць га
доу перабудовы, чаго ,~ны 
чакаюць ад будУчага i як 
ацэн.ьваюць дзень сён

няшнi, вучоныя апыталi 
больш тысячы навучэ~щау 
з чатырнаццацi ВНУ 
рэспублiкi. Меркаваннi 
ix вьщадзены асобным збо
рнiкам «Беларускае сту
дэнцтва: пяць гадоу пера
будовы». У iм . пяць раз
дзелау: «Вобраз мiнула, ·а 

· j вобраз будУчага у свя
домасцi студэнтау>>, <<Мiж
нацыянальныя адносiны у 
сту дэнцкiм асяроддз i>>, 

Аб гэтым сведчьщь i 
статыстыка. Па в~пriках са
цыялагiчных , даследаван
н яу, якiя нядауна закончы
ла лабараторыя праблем 
маладзёжных рухау Сацы
ялагiчнага навукова-дас
ледчага цэнтра БДУ iмя 

У. 1. Ленiна з удзелам су 
працоунiкау а,!!Дзела дас
ледаванняу маладзёжных 
праблем ЦК ЛКСМБ, 69 
працэнтау беларускiх сту
дэнтау па_кiнуу аптымiзм 
у ацэнцы нашай рэчаiснас
цi . Галоунь1я сярод аде 
моуных эмоцый - незада

воленасць i няупэунена сць. 
Толькi кожны .пяты сrу
дэнт мае надзею на пе.ра

мены да лепшага, але па-

чуццё гэта нас.толькi няу

стойлiвае, · што у любы 
-момант можа змянiцца 

расчараваннем. У чьrм .жа 

справа? 

Даследчыкi лiчаць, што, 
у першую чаргу, гэта звя

зана з пераацэнкай гiс

тарычнай спадчыны. 1, бе
зумоуна, з тьrм, _што пера

будова, стаушы «адлiгай» 
у галiне галоснасцi i дэ
макратызацыi грамадст

ва, нiчога не зрабi.т~а для 
павьШlэння матэрыяльнага 

узроуню жьщця людзей 

(асаблiва студэ~щтва), ста
бiлiзацыi палiтычнай сiтуа-

· «Студэнцкае самакiра 
ванне: праблемы станау
лення j развiцця>> , <<Сту
дэнцкая сям'я>>, <<Зме~т 
i структура вольнага часу 
студэнцkай моладзi>> . 

цыi. · 
Задаушыся мэтай выя

вiць змены, якiя адбылi-

Шлюб не 
Сённяшнi · iмклiвы час i без таго 

насычаны рознымi падзеямi. Напэуна, 
больш важньrмi, чым гэта. 1 усё ж 
для маладых спецыялiстау-бiблiятэ
карау з БДУ, БПI, MPTI i iнстытута ' 
культу~ы менавiта гэта пасвячэнне у 
прафесоо надоуга застанецца у памяцi 
разам з першымi радкамi працоунай 
бiяграфii; Як i працытаваныя дырэкта
рам бiблiятэкi l. У. Арэхоускай словы 
акадэмiка Д. С. Лiхачова: <<Культура 
застанецца тады, калi не .будзе унi
версiтэтау, iнстытутау, навуковых уста
нuу, але выжыву.ць бiблiятэкi» . 

Яна паспрабавала паказаць мала
д1 , 1 м дзяучатам прыгажосць ' сваеи 
npaфecii (ёй lрына У ладзiмiрауна ад
дала боль1!1 за трыццаць гадоу), якая 
з ' явiлася разам з зараджэннем пiсь
меннасцi i узнiкненнем неабходнасцi 
захавання кнiг. У свой час бiблiятэка
рамi былi такiя славутасцi, як Гётэ, 
Кант, Крыл<;~у i iншыя. Яны ганары
лiся сваёй nрафесiяй. 

• 
па разл1ку 

разлiку, а па ~<аханню , i ён абавязко
ва, павiнен быць шчаслiвым. 
Пасля выступления першага прарэ

ктара БДУ П. Д . Кухарчыка урачы
стая частка была закончана. В ЯдУчыя· 
спрабуюць высветлiць, цi правiльны 
выбар зра9iлi бiблiятэкары, цi не рас
чаравалiся? Пачуушы станоучы адказ, 
прапануюць дзяучатам адказаць на 

некаторыя пытаннi: «Якiя дзеясловы 
маюць адносiны да бiблiятэкi», <<Наза
вiце колер вазы, у якой стаяць кветкi 
ля уваходУ», <<Колькi мужчын працуе 

у бiблiятэцы?». Яны крышачку бянтэ
жацца, але адказваюць даволi даклад

на i трапна. Вiдаць, не пазбаулены па
чуцця гумару, без якога немагчьrма 

_работа з людзьмi. Гэта пацвердзiла i 
iнсцэнiраваная клятва-адказ. 

1 напаследак маладых калег павiн
шавалi ветэраны працы. Дарэчы, адна 
з ix намеснiк дырэктара Paica 
lванауна Пустаход толькi тут пачула 
аб узнагародж.~ннi яе медалём «Ветэран 
працы». 

3 . АЛЯШКЕВIЧ. 

_ -· За_пр~ш~~ны бiлет 

У некаторь1 м 
царстве 

Паверце у чароуную сiлу посаха Дзе
да Мароза i ... вы у некаторьrм царстве. 
Такое магчьrма толькi пад Новы год -
ён заусёды багаты на цуды. 
Якога б узро~;ту мы нi былi, усё роу

на чакаем яго з нецярплiвасцю. А калi 

убачым рознакаляровую прыгажуню 
- ё,лку, так i хочацца працягнуць руку 
i намацаць крыша'!Ку сiаваны, ал~ так, 
каб лёгка было знайсцi, падарунак. 
Як нi цяжка даводзiцца членам кa

мicii садзеяння сям'i i школе праф
саюзнага камiтэта супрацоунiкау, яны 
не расчаруюць нашых дзетак i сёле
та. Падарунак абавязкова будзе. Маг
чыма, не такi багаты, як раней:' з 
«Чырвонай Шапачкай>>, ша'каладкамi, 
мандарынамi i зефiрам, але, упэуне
на, ён прьшясе дзецям не менш ра
дасцi. 

Дарэчы, прыемным навагодняе свята 
будзе не толькi для самых маленькiх 
(падарункi - ix колькасць дасягнула 
у гэтым годзе 2500 - атрьrмаюць толькi 
дзеткi да сямi гадоу). Тыя, хто крышач
ку абагнау <<цукерачны>> узрост», змо
гуць адправiцца у двухдзённую экскур
сiю у Маскву, Рыгу, Калiнiнград, Львоу, 
Брэст. 

А пачнуцца Навагоднiя прыгоды на 
ранiшнiках, якiя адбудУцца 29 i 30 снеж
ня у l l-й гадзiне у актавай зале галоу
нага корпуса. Маладзёжны цэнтр ,, Ары

енцiр» i ·ВЯдУчая праграмы Iнэса Апа
лайка запрасiлi у госцi Дзеда Маро
за, Снщурку i многiх герояу любiмых 
казак. Яны будуць рады вадзiць з вамi 
карагод вакол ёлкi, дзецi. Асаблiва, калi 
вы завiтаеце на свята у карнавальных 
касцюмах. 

1 яшчэ, крыху не запамятавала. Са
мыя паслухмяныя трапяць 23 снежня 
у Рускi тэатр на спектакль «У некато
рым цар<;тве, у недацёпнай дзяржаВ\:>>. 

\ Э. AHICEHKA, 
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ГАЗЕТА . S'ЗНАГАРОДЖАНА ГАНАРО~ 
ВАй ГРАМАТАй ВЯРХОS'НАГА САВЕТА 
БССР . . . 

,. "90 ЧАЦВЕР 

20 
СНЕЖНЯ 

.N'o 35 ( 1664) 

Яны прыляцелi спецрэйсам з Вены - 76 чалавек; 
якiя удзельнiчалi у праграме аустрыйскай дзяр

жаунай дабрачыннай арганiзацыi <<lгвсвер>>·. Мэта -
павесялщь нашых дзяцей, наладзiць iм калядныя 
святы i уручьщь падарункi. Балюча i сорамна было 
rл:ядзець, як радавалiся дзецi самым- звычайным 
рэчам - цукеркам, печыву, кансервам. Але ж 
гэта нам ужо не у навiну ... 

Фота С. ГPJ>I ЦА . 

Вы чулi? · · ·· .. _ :"". ·. . . 

Добрь1 вечар ·_ 
шчодрь1 вечар! 

Хочаце даведацца пра Каляды? Калi ласка, запрашаем 
·ни святочную вiктарыну <<Беларускiя каляды» (вялiкая куцця, 
народныя гульнi i спевы, жарты i пажаданнi). 

· Калядны час - час 8f!ражбы, цэнтраль~ае зiмовае 
с:вята! 

- 1:Iяхай i вас на працягу усяго пра
цоунага шляху суправаджае гэта па
чуццё,- пажадала 1. У. Арэхоуская.
Вырашыушы звязаць свой лёс з бiб
лiятэкай, вы заключылi шлюб не па 

"Урачыстасць закончана. Для шасцi 
выпускнiц lнстытута культуры працоу
ныя буднi пачнуцца ва унiверсутэцкай 
бiблiятэцы. 

старшыня кaмicii садзеяння С11>1шайцеся! Чакаем вас 27 снежня на геафаку а 18-й 

Т. КАРБА~ОВА. 

сям'i i школе nрафкома гадзi11е. 
cynoaцovнiкaV .-------·-------VHIRБPCITC\11 \lЛО DЛ n Л -rc•• 
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Сёння мы апынулiся перад неаq_хQдншщю усif::МеРнага _ паглыблення 
беларускага нацыянальнага 'адршЬсэння. Без гictopыi няма будучага. 
Значную ролю у дасягненнi пастауле'Щf мэта,у ·• будзе адыгрываць 
тое, у якой ступенi мы улiчь,,м . у с;J~й практычн,ж дэейнасцi усе ста
ноучыя i адмоуныя моманты, .. яkiя мiлi месца пры правядэгннi . 
беларусiэацыi у 20-х гадах... '· · · 

.. } 

Як вядома, пытанне аб заснаваннi 
першага на тэрыторыi Беларусi унiвер
сiтэта вырашалася некалькi гадоу. Аднак 
па розныхпрычьmахурачыстае адкрьщ-

11ё Беларускага дзяржаунага унiверсiтта 

адбылося толькi 30 кастрычнiка 1921 го
да, а ужо з 1 .11iстапада у iм пачалiся 
рэгулярныя заняткi. 
Трэба адзначьщь, што рабочы фа

культэт (рабфак) пачау дзейнiчаць яш
чэ да адкрыцця БДУ, з чэрвеня 1921 го
да. Сярод першых слухачоу рабфака 
бедарусау налiчваласяусяго 79. Размер 
каванне студэнтау ycix факультэтау БДУ 
па нацыянальнасцi у 1922 годзе адлю
строувалася у наступных лiчбах: бела
русау - 31 працэнт, яурэяу - 63 пра-

Як гэта 

цэнты, рускiх - 5 працэнтау, iншых - 1 
працэнт. Асноуная прычына непрапар

цыянальнасцi нацыянальнага саставу 
студэнцтва БДУ у тым, што ВНУ рэс

публiкi з самога пачатку сваёй цзейнасui 
камплектавалiся часцей за усё з рабо 

чых i наогул гарадскога насельнiцтва, 
сяродякогабеларусаубыло даволi мала. 
Гэта у далейшым негатыуна уздзей
нiчала на правядзенне беларусiзацыi. 
Няnростай задачай у першыя 

гады работы унiверсiтэта было укамп
лектаванне кафедр i секцый высока 
. квалiфiкаван~~мi выкладчыкамi. Галоу
ныя выкладчьщкiя пасады на фа
культэтах грамадскiх навук i медыцын 
скiм займалiся у пачатку 20-х га
доу вучонымi з Маскоускага, Кiеу
скага, Казанскага, Смаленскага унi
версiтэтау, сярод якiх 'было нямала 
сапрауды добрых спецыя:лiстау у сваiх 
щлiнах навукi. Пры адкрыццi унiверсi
тэта у яго штаце налiчвалася 14 прафе
сарау, 13 выкладчыкау i 12 лектарау 
па розных мовах. Зразумела, што, як i 
сярод студэнцтва, у настаунiцкiм пер
санале БДУ пераважалi прадстаунiкi не 
беларускiх нацыянальнасцей. Да та.го 
ж, абсалютная ix большасць зусiм не 
ведала беларускай мовы, асаблiвасцей 
працы на Беларусi. У сярэдзiне 20-х 
гадоу сярод ycix прафесарау унiверсiтэ
та (31 чалавек) беларус быу толькi 
адзiн. Беларусы складалi большасць 
толькi сярод выкладчыкау - 11 з 21. 
Спецыфiка нацыянальнага саставу 
настаунiцкага персаналу унiверсiтэта 
таксама, · як i склад студэнцтва, зразу
м ела, стрь~млiвала здзяйсненне задач 
беларусiзацыi. 
Пераход да практычнага выканання 

асноуных мэт беларусiзацыi у ВНУ 
рэспублiкi пачаусяпасляпрыняццяадпа
ведных пастаноу i рашэнняу на вьшi:эй
ным дзяржауным узроунi. Афiцыйна 
курс на беларусiз1ацыю розных арг1.1нi
зацый i устаноу у межах усёй БССР быу 
зацверджаны на Пленуме ЦК КП(б)Б 
i на другой cecii ЦВК БССР Vl-гa склi
кання, якiя адбылiся у лiпенi 1924 го 
да. 

Менавiта з гэтага часу у праграмы 
выкладання у ВНУ i тэ:хнiкумах рэспуб
лiкi · уводзiлася гiсторыя i геаграфiя 
Беларусi, курсы'беларускай мовы. Упер
шыню улетку 1924 года пры залiчэн
нi абiтурыентау у ВНУ на рабфакi па
трэбнабыловалодаць беларускай мовай, 
яе унеслi у лiк прадметау спецыяльнага 

калоквiуму, якi праводзiуся пры паступ
леннi. 
У вышэйшых навучальных установах з 

сярэдзiны 20-х гг. выкладанне многiх 
прадметау паступова пераводзiлася на 

беларускую мову. Сярод факультэтау 
унiверсiтэта найбольшыя поспехi у бела
русiзацыi · мелi месца на педфаку. На
прыклад, калi ю1 розных кафедрах пе 

дагагiчнага факультэта БДУ у 1925 
rодзе на беларускай мове выкладалася 
13 дысцыплiн, то у 1926 - ужо 57. На 
яурэйскай мове у гэты час на адпавед

най секцьri педфака чыталiся усе 12 дыс
цыплiн па гiсторыi, лiтаратуры i мове. 
Акрамя пераводу выкладання вучэб

ных прадметау на беларускую мову, 
складанай задачай беларусiзацыi 

з ' яулялася прыцягненне да працы у 

ВНУ настаунiкау, якiя б ведалi беларус
кую мову, а таксам а вывучэнне студэнцт

вам i выкладчьщкiм персаналам мовы 
большасцi насельнiцтва Беларусi. 
Так, ужо у 1922 годзе на · рабфаку 

БДУ быу арганiзаваны гурток беларус
кай культуры, выпускалася насценга
зета, - у якой значная частка матэрыялау 

друкаваласяна беларускай мове. Пры за
канчэннi курса педфака БДУ студэнты 
павiнны былi здаць экзамен па белару
скай мове. Тыя навучэнцы, хто адразу 
яго не вытрь~млiвалi, маглiбьщьпакiнуты 
на другi год для паглыбленага вывучэн
ня беларускай мовы. 
Адным са шляхоу павелiчэння коль-

было ... 
касцi студэнтау-беларусау у БДУ было 
правядзенне праверак. У вынiку здзяй

снення гэтага не · вельмi прыемнага 
. для навучэнцау мерапрыемства у 1924 
годзе з медьщынскага факультэта унi
версiтэта было выкл-ючана 23 працэнты 
ycix студэнтау. Адпаведныя даныя па 
факультэтах педагагiчнь~м i грамадскiх 
навук склалi 21 i 48 працэнтау. Падоб
ныя меры нярэдка выклiкалi. адмоуныя 
пачуццi з боку прадстаунiкоу небелару
скага студэнцтва. Некатор~rя крынiцы 
даюць права сцвярджаць, што у другой 
палове 20-х гадо-у частка студэнтау 

ВНУ, рэспублiкi у тым лiку i БДУ, не 
гать~на адносiлася да беларусiзацыi, а 
часам зауважаласяiяунае супрацiуленне 
правядзенню гэтай палiтыкi. 

Iншы раз вьmадкi падобнага роду ме 
лi месца i сярод выкладчыкау вышэйшьIХ 
навучальнь1х устаноу ,Беларусi . 

Гэтьrя з'явы былi выклiканы у значнай 
меры незадавальненнем настаунiкау не 

беларускай нацыянальнасцi некато
рымi патрабаваннямi да ix, звязанымi 
з правядзеннем беларусiзацьri. Тhк, на 
адным з Пленумау ЦК КП(б)Б (восень 
1924 rоца) была прынята пастанова, у 
якой прадугледжвалася, што «пры за
.мяшчэннi вакантньIХ пасад прафесарау, 
настаунiкау, асiстэнтау, ардынатарау i 
iнш. навуковых працаунiкоу вышэйшых 
вучэбньIХ устаноу, ~еравагу даваць асо 
бам, якiя ведаюць беларускую мову» . 
Кiраунiцтва БДУ, напрыклад, абавязала 
ycix выкладчыкау, асiстэнтау, ардына
тарау вывучьщь беларускую мову да 
1 кастрычнiка 1926 года. Зауважым ад
разу, што гэтая задача не была выкана
на. Нярэдка беларусiзацьrя у ВНУ 
праводзiлася вельмi павярхоуна, фар
мальна. 1 сярод iншых вышэйшых на
вучальньIХ устаноу рэспублiкi пра
цэнт беларусi~ацыi у БДУ быу некаль
кi вышэйiпым . У 1926 годзе гэтая лiчба 
складала 14 працэнтау, у сельскагаспа
дарчай ·акадэмii - 10, у Вiцебскiм ве 
тэрынарнь~м. iнстытуце - 1,9 працэнта. 
Але унiверсiтэцкая лiчба была невысо
кай у пар'аунаннi з ть~мi, што мелiся у 

· сярэднiх школах i дашкольных устано
вах Беларусi. 

' У канцы 20-х гадоу працэс беларусi
зацыi ВНУ Беларусi амаль не раз
гортвауся. У 1928 годзе студэнты
беларусы складалi тут 57,1 працэнта ад 
агульнай колькасцi навучэнцау. Нават 
тьrя выкладчыкi i студэнты, хто кары
стауся беларускай мовай у час заняткау, 
р э д к а уж ы вал i я е па - з .а 
сценамi ВНУ. 
У далейшь~м, на пачатку 30-х гадоу, 

працэс беларусiзацыi фактычна быу 
цалкам згорнуты, а цэнтр увагi пера
носiуся на актьmiзацъпо барацьбы з так 
званым <<беларускiм буржуазнь~м на
цыянал-дэмакратызмам ,> . Такiм чынам, 
беларусiзацьrя ВНУ, як i большасцi уста
ноу БССР, мела незакончаны, непас

лядоуны характар i была штучна спыне
на адмiнiстрацыйнымi метадамi. 

Эдуард ДУБЯ Н ЕЦЮ, 
навуковы суnрацоун iк 
НДЛ гiсторыi БССР. 

ЗВАРОТ 
. Савета старшыняу прафкомау 

V 

вышэишых на~учальных 
V 

устаноу r. Мiнска 

да Вярхоунаrа Савета Савета Мiнiстрау БССР 
Мы, старшынi nрафкомау вышэйшых навучаль

ных устаноу г. Мiнска, аб'яднаушыся у Савет 
i вьinрацаваушы адзiны пункт гледжання на сi
туацыю, якая склалася сёння у рэсnублiцы i краi
не, ад ·iмя шматтысячных калектывау прафесар
ска-выкладчыцкiх, навуковых i тэхнiчных работ
нiкау-заяуляем: 

верных намаrанняу . 
Зыходзячы са сказанага вышэй, мы патрабуем : 
1. Рашуча i бесnаваротна адмовiцца ад астат

кавага ·nрынцыnу фiнансавання народнай адука
цыi, сацыяльнага забесnячэння яе работнiкау. 

2. Павялiчыць адлiчэннi у 1991 rодзе на народ
ную адукацыю i вышэйшую школу да 10 
nрацэнтау нацыянальнага даходу рэспублiкi, 
са штоrадовым ростам rэтага nаказчыка на 1- 2 
nрацэнты i вывядзеннем яго у 2000 rодзе на 
узровень 20- 30 працэнтау, як у найбольш nра
мыслова развiтых краiнах. 

· 1. Нацыя, якая не клаnоцiцца аб усямерным 
развiццi i умацаваннi свайго навукова-iнтэлекту
альнага патэнцыялу, не здольна дынамiчна 
развiвацца i, у канчатковым вынiку, асуджана 
на пагiбель. 

3. Не адкладваць на 1992-J.993 гады, а ужо 
у 1991 rодзе- nавялiчыць зараб~л·м.у. -Р.а
ботнiкам ..,вышэйшай школы ycix катэrорый у два 
разы.,/. 

2. Прамаруджванне у прыняццi кардыналь
ных рашэнняу па пытаннях умацавання матэ
рыяльнай базы народнай адукацыi, паляпшэння 
сацыяльнага забесnячэння выкладчыкау i суnра
цоунiкау вышэйшых навучальных устаноу абер
нецца незаменнымi стратамi для дз~ржавы у бу
дучым. Ужо зараз вызначыуся працэс адтоку 
самых таленавiтых i квалiфiкаваных работнiкау 
у кааnератывы, малыя i сумесныя nрадпрыем
ствы i г . д., а з 11рыняццем закону аб выездзе 
будзе страчаны цвет выкладчыцкай i навуковай 
моладзi, замена якой запатрабуе каласальных 
затрат i намаганняу, калi будзе наогул магчыма. 

4/ Прыняць закон аб iндэксацыi заработнай 
платы nр~фесарска-выкладчыцкаrа састаl}у, наву

ковых i тэхнiчных -работнiкау вышэйшай школы 
у адносiнах 1:0,7. 

5. Тэрмiнова вырашаць пытанне аб выдзял~ннi 
вышэйшым навучальным установам r . Мiнска 
участкау пад iндывiдуальную забудову для таrо, 
каб такiм чынам знiзiць надзвычай вострую жыл
лёвую праблему для ix работнiкау. 
Па даручэнню · старшыияу прафкомау БДУ 

iмя У . I.' Ленiна;·Бп iмя С. М. Кiрава, МДПIЗМ, 
БД\НГ, МДПI iмя А. М. Горк!га 

3. Знiжэнне узроуню квалiфiкацыi выкладчыц
кага саставу аутаматычна выклiча знiжэнне уз
роуню nадрыхтоукi спецыялiстау з yciмi .зыхо
дзячымi з гэтага вынiкамi для nрамысловасцi, 
народнай адукацыi, медыцыны i грамадства у цэ
лым. Ствараецца замкнутае кола, разрыу якога 
будзе патрабаваць i велiзарных затрат, i нейма-

1 Старшыня . Савета прафкомау, 
старшыня прафкома БП\ 

\. Я. РУХЛЯ: 

Масквiчы прыехалi да 
нас парадаваць тутэйшых 
аматарау сюра i хохмау, 
Выстава «Ад лубка да 

• 

iнсталяцыi» адкрылася у 
Пащщы мастацтвау. Ля 
увахода вас сустрэне «не
апаз наны iдэалагiчны 

аб'ект», а далей - ча
каюць самыя неверагод

ныя сюрпрызы. 

Фота С. ГРЫЦА . . 

На ЧЫIМ баку прафком? 
Няшмат часу прайшло э тое пары, як, эастаfjшыся пад 

ранейшай шыльдай, прафсаюэы вь1рашь1Лi эмянiць сутнасць сваёй 
дэейнасцi. Пам.кнулiся стаць больш смелымi . Пажадалi сама
стойнасцi i незалежнасцi. 

тна незалежнымi. Пры бюджэце 
140 тысяч гэта амаль немагчыма . 

Другi крок - кансалiдацыя 
шляхам стварэння Асацьrяцыi 

У гэты пераходны перыяд эмянiлася шь1Льда на дэвярах 
прафсаюзнага камiтэта cynpaцofjнiкafj унiверсiтэта. Якiм будзе 
прафсаюзньt камiтэт у новых умсвах? 

старшыняу прафкомау ВНУ Мiн
ска, прапановы якой павiнна 

будзе улiчваць Мiнiстэрства на
роднай адукацыi. Прапануем вашай увазе iнтэрв'ю э новым старшынёй праф

саюэнага камiтэта - Зразумела, на 140 тысяч, 
нават калi у работнiкау унiвер
сiтэта узнiкла жаданне забаста
ваць у знак nратэсту, доуга не 

Анатолем Васiльевiчам 
ПАУЛАВЫМ. 

Анатоль Васiльевiч, nраф
саюзная работа для Вас - спра
ва новая . Цi маеце намер. nра
водэiць якiя-небуд'зь карэнныя 
nераутварэннi? А магчыма будзе
це старанным вучнем свайго 

папярэднiка? 

- Змены у прафсаюзнай арга
нiзацьri унiверсiтэта абавязкова 

. адбудУцца. 1 не толькi таму, 
што узначальвае яе сёння iншы 
чалавек. Перамен патрабуюць 
людзi, ix прадвызначае, сама гра
мадска-палiтычная абстаноука 
у краiне i рэспублiцы. Яшчэ год 
назад наш прафсаюзны камiтэт 

не згаджауся з прапанаванай 
гарвыканкомам сiстэмай размер

кавання дэфiцытных i па тьIХ ча
сах халадзiльнiкау, тэлевiзарау, 
пральных i швейных машьm. Нау
рад цi хто мог тады прадбачыць, 
што прафком будзе забяспечваць 
эканамiчную абароненасць супра
цоунiкау унiверсiтэта, займаючы
ся непасрэдна нават размерка

ваннем прадметау паусядзённага 

попыту. А цяпер няма .больш каму 
ускласцi на свае плечы гэтую 
функцыю. Хоць, падкрэсдiваю, 

слова «размеркаванне» неспра

вядлiвае само па сябе. Няма та
кiх сiтуацый, калi адзiн мае права 
на атрь~манне <<прадмету раско

шы» , а другi - не. 
Прафком звярну:уся у Маскоу

скi райвыканком з просьбай аб 

пастаноуцы унiверсiтэцкай apraнi- nратрымаешся .. . 
зацыi у чаргу на атрыманне - Наогул да крайнiх мер я 
таварау. Мы, на жаль, трапiлi стаулюся адмоуна, не прымаючы 
толькi у другi спiс. Наш нумар _:_ с~ метад. Можна падпiсацца пад 
153. Для даведкi: да сярэдзiны пунктам патрабаванняу таго ж 
снежня ДУМ атаварыу толькi старшага выкладчыка кафецры 
39 арганiзацый. агульнай xiмii Канстанцiна Лап-
Яшчэ праз некалькi месяцау, ко. Але цi разумна «змагацца» 

у гэть~м, пэуна, дапаможа увя- за дэпалiтызацыю? Сустрэчны 
дзенне рыначных адносiн,~ маг- iск можа выдвiнуць, скажам, вы-
чь~ма, размеркавальная функцыя кладчык .якой-небудзь з грамада-
i увогуле адамрэ. знаучых кафедрау. Так i адказ-

Асабiстыя планы ствараю па- ваць галадоукай на галадоуку? 
куль толькi на 11 месяцау - Калi ацэньвацъ гэта пытанне з 
да наступнай справаздачна-вы- розных пунктау rледжання, яно 

барчай канферэнцыi. Зразумела, датычыць тысячы людзей. 1 не 
змянiць усё карэнным чынам не ix у ть~м вiна, што змянiлася 
змагу. Ды i не бяру за мэту. сiтуацыя у краiне. Ix iнтарэсы 
Што ж датычьщь майго паля- я, як старшыня прафкома, павi-

рэднiка, буду iмкнуцца па яго иен абараняць. 
прыкладу захаваць незаплтте- - А калi усё ж абставiны 
най сваю рэпутацьпо. «сnравакуюць» забастоуку вы-

- Што можа усемагутны 11ладчыкау вышэйшай школы. На 
nрафсаюз? чыiм баку будзе nрафком? 

, - Як дапамагчы аднаму каик- - Зразумела, супрацоунiкау 
рэтнаму чалавеку, калi узнiклi у унiверсiтэта. Хоць спачатку пас-
я.го канфлiктньrя адносiны з ад- прабуем . выкарыстаць усе магчы-
11,riнiстрацыяй, я ведаю. Грунтоуна масцi мфнага урэгулявання канф-
вывучыць сiтуацыю. Без згоды лiкту, iснуючыя у цьmiлiзавань~м 
прафкома звольнiць з работы грамадстве. А каб непаразумен-
супрацоунiка немагчыма. Як аба - няу было як мага менш, я га-
ранiць 6 тысяч членау прафсаю- товы .часцей наведваць падраз-
за? Першы крок да канструк - дзяленнi унiверсiтэта i запрашаю 
тыунай работы па абаро11е ix iнта- у прафком ycix, каму неабходна 
рэсау - фiнансавая самастой- падтрымка. 
насць. Гэта дазволiць прафсаю- , 
зам бьщь больш смелымi i абсалю-

Гутарыла 
3. МАРАВА. 
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РАСАВЬIЯ · 
ПРАБЛJМЬI 

IСНУЮЦЬ 

За меркаваннi i вывады, 
выказаныя у матэрыялах 
гэтай паласы, за даклад
насць фактау нясуць ад
казнасць аутары - канад
скiя журналiсты Дэвiд 
ГАЗАРД i Кен ШМАЛЬЦ . . 
Наведаушы Савецкi Саюз, 
яны апублiкавалi у· сту
дэнцкай газеце унiверсiтэ
та Калгары «Гонтлет» се
рыю матэрыялау аб на
шым жыццi-быццi. 

Павярхоуных? 

/ 

Насуперак мэтам безкласа
вага грамадства, дзе усе лю

дзi роуныя, расiзм усё ж та
кi, iснуе у Савецкiм Саюзе. 
У Беларускiм дзяржау

ным унiверсiтэце, дзе кожны 
дзесяты студэнт - замежнiк, 

трымаецца даволi высокая на

пру жанасць у адносiнах па

мiж белымi i каляровымi сту 
дэнтамi. Па словаос аднаго з 
белых студэнтау Вадзiма Бу
ката, афрыканскiх навучэн
цау у Мiнску часам называюць 
нягоднiкамi. Букат растлума
чыу гэта тым, што гэтыя сту
дэнты маюць дачьrnенне да 

спрау «чорнага рынку». Ен 
сцвярджау, што большасць 
афрыканцау, якiя вучацца у 
Савецкiм Саюзе, маюць аме
рыканскую валюту i карыста-

. юцца магчымасцю абменьваць 
яе на <<чорным рынку» як у 

5 разоу даражэйшую за афi
цыйны курс. Акрамя таго, у 
ix ёсць магчымасць куruiяць 
цудоуньIЯ тавары у магазiне 
«Бярозка», дзе усё прадаецца 
толькi за валюту. 
1 Гэтыя абставiны робяць Са
вецкi Саюз, мабыць, адзiнай 
краiнай у свеце, дзе 
мяняюцца месцамi з 
па саць с 

Жанчына у СССР 

РУХ ФEMIHICTAK 

НЕ ПРЫНЯТЫ 

<<Жанчыны у Савецкiм 
Саюзе лiчацца асобамi дРУГОга 
гатунку»,- сказала нам ад

на ·студэнтка Маскоускага 
унiверсiтэта, якая не захацела 
назваць сябе. 
Яна сцвярджае, што афi

цыйна мужчынь1 i жанчыны 
роуныя, але у рэальным жы
ццi адрозненнi у эканамiчным 
i саЦЬIЯльным становiшчы па
лоу iснуюць. 1 выказалася су
праць распаусюджанага у 

Савецкiм Саюзе пераканан
ня, што мужчьПIЫ разумныя, 

а жанчьrnы - не. Наша субя
седнiца мяркуе, што фемi
нiсцкi рух не прызнаны у яе 
краiне з прычыны яго незразу
меласцi для людзей. 
Яшчэ яна расказала, што 

некалi ездзiла у адну заход-

Занадта катэгарычных? 
Звышперадузятых? 
Магчыма. - у афрыканцау~·-··;;с----~ 

Толькi i самi мы дауно 
ужо не жывём з заплю
шчанымi вачыма. Дык да
вайце ж пазнаваць сябе 
нават у непрыемна ·кры

вых адлюстраваннях. 

Для вас пера).<ладалi з 

ангельскай Веранiка БЯ
rу н · и Марына ЗАГОР
СКАЯ . 

больш надзейнае. 
АляксандР Вiктаравiч 

рапа, прарэктар БДУ, адмо

вiу iснаваШiе расавых пра
блем па~ чорнымi i белы
мi студэнтамi. Але прызнау, 
што пэуныя цяжкасцi ёсць. Па 
яго словах, расiзм у СССР 

не iдэалогiя, але ж у чала
вечых адносiнах рознае зда
раецца. 

Калi пытаюцца, што знайшоfj я самым цiкавым у Са
вецкiм Саюзе, я звычайна губляюся i не магу адшукаць 
патрэбныя словы. Усё fj ix культуры, yзpofjнi жыцця, ·палi
тычнай i экqяамiчнай сiстэмах настолькi незвычайнае, 
што цяжка пачынаць. 

Савецкiя. __ _ 

ца з iншымi пакупнiкамi, што 
iшлi наперадзе. 
У гэтых буйных унiверма

гах мы плацiлi грошы ля пры
лаука, дзе куплялi тавар. А 

вось у больш дробных магазi
нах, як аказалася, спачатку 

трэбадаведацца, цi ёсць у про
дажы неабходнае вам, потым 
прыкiнуць у галаве агульны 

• • u 

магаз1ны сувен1рау / 

3 таго часу, як канадскiя 
хакеiсты лiтаральна разбiлi 

· савецкiх у 1972 годзе, мы за-
• • • .# 

хашmЕ:я~мкненнемпалепшьщь 

тэхнiку нашай гульнi, а рус
кiя пачалi працав<}ць перш за · 
усё над фiзiчнай падры:хтоу
кай. Яны занялiся удасканаль
ваннем цела так сур'ёзна, што 

перанеслi гэта на усе узроунi 
саве цк ага гр амадства, на ват на 

магазiны. Так я думау у апош
нi дзень нашага знаходжан
ня у Мiнску, калi мы, вельмi 
стамiушыся, пакiдалi.._магазiн 
сувенiрау. 

Пакупкi у 'савецкiм Саюзе 
сапрауды нагадваюць ха
кейную гульню, якая вядзец
ца у iмклiвым, хуткасным i 
атакуючым стылi. 

Мы пачалi наша турнэ па 
магазiнах, растлумачыушы 
студэнту Дзiме, якiя супра
ваджау нас у iм, што мы хочам 
купiць, не спыняючыся на дэ
талях. Першым магазiнам, ку
ды ён нас прывёу, быу сувенi-

рны. Тут прадавалiся льняныя 
сурвэткi i упрыгожаныя драу
ляныя скрыначкi, без якiх, 
здавалася, беларускiя магазi
ны страцiлi б нейкi свой бляск. 
· Калi мы вырашьиi парау
наць сувенiрны магазiн з iн
шымi, мывымушаныбылi пра
весцi там лепшую частку свай
го дня. Паколькi мы мелi 
жаданне быць nадобнымi на 
рускiх, якiя, здаецца, усе но
сяць футравыя шапкi, Дзiма 

вадзiу нас у два буйныя унi
вермагi, дзе нас адразу за
хапляу паток пакупнiкоу. Не 
залежна ад таго, хацелi мы не

шта купiць цi не, мы не маг
лi выбрацца я яго. Мы ад
чулi, што вымушаны штурхаць 
людзей, якiя iдуць насустрач 
цi iмкнуцца выйсцi з магазi
на, маючы пакункi: У то.й жа 

час мы вымушаны былi сачьщь 
з пiльнай увагай за тым, як 
рухауся наш гiд i пераклад
чык Уладзiмiр, бо ён паста
янна рызыкавау сутыкнуц-

кошт вашай пакупкi, заплацiць 
за яе у адным месцы мага

зiна, а атрь~аць тавар у iн
шым. 

Гэтапрацэдурапаутараецца 

i у прадуктовых магазiнах. 
Замест таго, каб выбрац~; 
памiж радамi з прадуктамi 
адзiн неабходны, як робяць 
гэта канадцы у супермарке 

тах, савецкiя людзi вымушаны 

заходзiць у розныя аддзелы 
магазiна, каб купiць напiткi, 
мяса, рыбу i малочныя пра
дукты, але спачатку яны яшчэ 

павiнны заплацiць за. ix у ка
се, выстаяушы чаргу. 

Але усё гэта я апiсваю не 
для таго, каб даказаць, што 
рускiя праводзяць увесь свой 
вольны час у магазiна:х. Я 
убачыу, што чэргi за прадук
тамi у Савецкiм Саюзе не дау
жэйшыя, чым за пiвам на 
гульнях «Калгары Флэймс», 
i прыкладна такiя ж, · як за 
бiлетамi на гэтыя гульнi ... 

нюю краiну i бачьиа там шмат 
лiтаратуры, прысвечанай фе
мiнiзму. Але нiчога не купiла 
- баялася, што афiцыйныя 
асобы канфiскуюць у яе та
кiя кнiгi. 
Мiж тым, маскоуская сту- ' 

дэнтка назвал~ перавагай 

савецкiх жанчьш такую пра
блему, як аборты. Яны да
зволены тут афiцыйна i да
ступныя для ycix жанчьш, якiя · 
маюць у гэтым патрэбу. Да 
таго ж, усе мамы, якiя пра
цуюць, могуць карыстацца да

памогай дзiцячых садочкау. 
Жанчыны атрымлiваюць 

пасля нараджэння дзiцяцi гро
шы. Але дзяучьmа сцвяр
джае, што гэтай сумы не

дастаткова для жьщця. Мамам 
плоцяць толькi 20 рублёу на 
усе выдаткi, у той час, калi 
толькi кватэрная плата скла
дае у Маскве - 20-30 руб
лёу у месяц. 

«Жаночыя» i «мужчынскiя>> 

прафесii у СССР размерка
ваны прыкладна, як у · Кана
дзе. У <<Аэрафлоце» сярод 

пiлотау - у большасцi муж
чыны, сярод сцюардэс - жан

ч ыны. У прамысловай сфе
l'ы i сярод вадзiцеляу так
сi больш мужчын, сярод па
каёвак у гасцiнiцах i афiцьIЯн
так у рэстаранах· пераважаюць 
жанчынь1. Вось толькi сярод 

тых, хто убiрае снег, пераiю
сiць багаж i працуе на чыгу
начных платформах, .у Са

вецкiм Саюзе надзiва м,нога 
жанчьш. 

/ 

<<Людзi 
•• • 
есць ЛIQДЗI>> 

Старая прымаука, што ужываецца даволi часта: «Людзi 
ёсць людзi» час ад часу прыходзiла у галаву, калi я быу у 
Савецкiм Саюзе. 
Хаця палiтычны клiмат i эканомiка у краiне непарауналь

на адрознiваюцца ад нашых, зауважна, што савецкiя людзi 
вельмi гасцiнньIЯ, надзвычай зацiкауленьIЯ у тым, каб пабо
лей даведацца пра Канаду. Я таксама зауважыу, што яны 
iмкнуцца прь~аць самы непасрэдны удзел -у змяненнi лёсу 
уласнай нацыi i таму усё часцей цiкавяцца палiтыкай. 
Ужо не uамятаю, колькi разоу давялося адказваць на пы
таннi: <<Цi iснуе у вас студэнцкае кiраванне?,>, <<lliтo вы 
думаеце пра перабудову?», «Якую пазiцьпо займае Канада 
у адносiнах да Савецкага Саюза?». Як бачьще, пытальнiкау 
хапiла б на ycix маiх суайчьmнiкау. 
Нават на безалкаfольнай дыскатэцы вялася палiтычная 

дыскусiя. Да гэтага я нiколi не дадумауся б! 
Савецкiя людзi многа чытаюць. РозньIЯ газеты. Пэуна, 

напатольваюць быль~ iнфармацыйны голад. 
Яны маюць патрэбу у павышэннi жьпщёвага узроуню. 

А пакуль таукуцца у магазiнах, пакуючы усё, што з'яуляецца 
на палiцах. Было для мяне вялiкай нечаканасцю, як расхоn
лiваюць янь1 тавары у сваiх сувенiрных магазiнах. Вiдаць, 
сувенiры намнога якасней, чь1м большасць таварау у звы
чайных магазiнах. 

Вось вам меркаванне, выказанае асобнымi людзьмi зусiм 
самастойна: дрэнная якасць таварау шырокага попыту, 

наяунасць палiтычнай .бюракратыi, якая не спяшаецца што
небудзь змянiць. i нiзкi узровень жыцця. Але на усе гэтьIЯ 
фактары ·большасць савецкi:х людзей ам~ не звяртаюць 
увагi. Рэальна уяуляючы, што у Захада нямала эканамiч-
ных i палiтычных пераваг, яны ганарацца сваiм грамадзян
ствам. Адзiн журналiст, якi некалькi разоу наведвау Пауноч
ную Амерь~ Велiкабрытанiю, запэунiвау мяне, што ён зау
сёды вельмi шчаслiвы, калi вяртаецца дамоу у Маскву. 
Што яшчэ дадаць да такога старажытнага: <Jlюдзi &ць лю

дзi». 
ДЭВIД ГАЗАРД. 

- САВЕЦ.КIЯ 

ГАНАРАЦЦА САБОЙ 
Калi наш самалёт прызям 

лiуся у Маскве, я здзiвiуся -
такiм i падобнымiпадалiсямне 
рускiя i канадцы, нягледзячы 
на iд ;)алагiчную рознiцу у по 
глядах. Я нават не спанзявау

ся апынуцца у Маскве. а:,с 
уяуляусабе, штолюдзi там м с 
ланхалiчныя i падауленыя га 
дамi ганенняу i рэпрэсiй. 
Расчараванне на па ткала 

мянеужоуаэрапорце: энергiч
ных, задаволеных сiтуацыяй ·i 
жыватворнымi працэсамi пера
будовы людзей сустрэу я там. 
Аказваецца, рускiя у такой жа 
ступенi ганарацца Расiяй, як 
мы Канадай. 1 не лiчаць ка 
пiталiстычны шлях пазбаулен
нем ад назапашаных праблем. 

Прауда, у Савецкiм Са-

юзе дзяржава кантралюе 
больш аспектау жьщця гра
мадзян, чым у Канадзе. Пра 
гэта пастаянна напамiнаюць 
людзi у мiлiцэйскай форме, 
помнiкi Ленiна i чырвоньIЯ 
сцяri паусюдна. Але прауда 
i тое, што савецкiя людзi 

успрымаюць гэта як належ

нае . Яны, пэуна, б ольш стр ы
м аныя i жьщцястойкiя, чым 
канадцы. 

Можна не згаджацца з па 
лiтычнымi i эканамiчнымi ас
новамi лада жьщця у Савец
кiм Саюзе, але мне здаецца, 
што большзаусё здзяйсненню 
базавага rуманнага пръmцыпу 
перашкаджае iдэалагiчны 
лэйбл. 

КЕН ШМАЛЬIJ.. 
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Шкопьнiкi 

i акадэмiкi, 
мiкра-38 

урауноjвае 

вашы 

шансы 
Ад самых складаных раз

лiкау да электронных rульняу 
- дыяпазон маrчымасцей пе

раноснаrа мiкракамп'ютэра 
«Электронiка МК-90»! 
ЕН ПАТРЭБНЫ YCIM: 
У ШКОЛЕ - для выву

чэнtiя асноу iнфарматыкi, 
прычым не трэба ствараць 
спецыяльныя камп'ютэрныя 
класы; 

У ВНУ - для iндывiдуаль
наrа складання · rрафiкау,. 

дыяrрам, розных вылiчэнняу 

непасрэдна у аудыторыi; 
У НДI I КАНСТРУКТАР

СКJХ БЮРО - дазволiць 
хутка выконваць складаныя 

iнжынерныя разлiкi, скла
даць таблiцы, чарцяжы i схе; 
мы· 

У МАШЫНАБУДАВАННI 
- МК-90 знойдзе выкары
станне у стан~ах з праrрам
ным кiраваннем у якасцi . кi· 
руючаi1 прылады; 
У АВIЯЦЫI - для прак

ладкi штурманскаrа 'курсу не- ' 
пасрэдна на борце самалёта; 
У АХОВЕ ЗДАРОУЯ -

для •"· тэрмiновай ~ а:працоукi 
медыцынскiх даных далёка ад 
вылiчальных цэнтрау ; 
У БУДАУНЩТВЕ - да

паможа наладзiць аператыу
ны ул1к паступлення i рас-. 
ходвання матэры,:~лау, выкон
ваемых работ, налiчэння 
зар.nлаты; 

У СЕЛЬСКАй ГАСПА
ДАРЦЫ - разлiчnаць рэжы
мы рацыянальнаrа 1<армлення 

жывёл, нормы унясення уr
наенняу, весцi л юбыя ciipa· 
ваздачы; 

ДОМА -для uiкавых i 
захапляючых камп'ютэрных 
rульняу. 
Карысным ён будзе. дл.я 

картоrрафау геадэз1стау, 
эканамiстау i бiблiятэкарау; 
паслужыць для рэдактавання 

·тэкстау, у якасцi тэлефоннага 
i кулiнарнаrа даведнiкау ... 
ВАЖЬЩЬ МIКРА-ЭВМ 

УСЯГО 700 Г/>АМАf, ПРА
ЦУЕ АД · БАТАРЭЕК 1 
ЭЛ ЕКТРАСЕТКJ . 
Мова - Бей'сiк; iнфарма

цыю захоуваюць зменныя мо
дулi памяцi ёмкасцю 10 Кбайт 
ОЗУ; ёсць унутраная памяць: 
ОЗУ .- 16 Кбайт, · ПЗУ - 32 
Кбайта; алфавiтна"-лiчбавая 
iнфармацыя выводзiцца 
на экран у розным маштабе 

i напрамку. Камп ' ютэр звяза
ны з iншымi прыладамi праз 
паслядоуны . канал абмену iн-
фармацыяй. J 

Кошт 1500 рублёу. 
ПРАДАЕЦЦА ПА БЕЗНА
ЯУНАМУ РАЗЛIКУ. 
Завод пастауляе (па дадат· 

ковых заяуках) каля 40 
вылiчальных i 30 irравых i 
дэманстрацыйных праrрам; 
неабходныя заказчыкам 
камплекты праrрf'мнаrа 

забеспячэння. 
ЗАЯУЮ ПРЫМАЮЦЦА 

НА АДРАС: 220600, 
Г. MIHCK, ЗАВОД «ЭЛЕК
ТРОНIКА». 
УВАГА! У мэтах вывучэн

ня i задавальнення попыту 
просiм зацiкауленыя арrа
нiзацыi паведамiць прыклад
ную патрэбнасць у мiкра

камп 'ютэрах 11а настуnны год. 
Тэлефон для даведак : 

78-74-41 . 
РЭКЛАМНАЯ 

ФIРМА 
«БЕЛОР». 
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СНIД не сniць! 
,, ·:1 ' 
· Статыстычныя дадзеныя сведчаць: i.uтогод адбываецца 

nадваенне колькасцi захварэушых i iнфiцыраваных СН\Дам 
1 Калi так будзе nрацягвацца i надалей, то ужо у блiжэйшым 
будучым nад nагрозай можа аказацца здароуе i само 
жыццё большай часткi чалавецтва. Тым больш, што В\Ч
iнфекцыя ужо набыла характар nандэмii - сусветнай эni
дэмii. 
СН\Д смя.рцельны. Няма i да канца тысячагоддзя нау 

рад цi з'явяцца эфектыуныя вакцыны для яго nрафiлак
ть1кi i медьщынскiя nрэnараты для лячэння . 

Сёння· не выnадкова у цэнтры увагi - nраблема «Жан
чына i СН\Д». Доля жанчын сярод заражаных злас
часным вiрусам nастаянна узрастае. Па - дадзеных Сусвет
най арганiзацыi аховы здароуя месяц назад у свеце зарэ
гiстравана 288 ты сяч 337 выnадкау захворвання СН\Дам. 
У нашай краiне на сярэдзiну лiстаnада гэтага года выяу
лена 559 iнфiцыраваных ВIЧ, каля 400 з ix - жанчыны i 
дзецi . 
Штогод у 33-й гарадской клiнiчнай бальнiцы nрахо

дзяць абследаванне да 13 тысяч чалавек, у тым лiку 
да 4000 замежных студэнтау. Пры выяуленнi вiрусаносьбi
цтва у замежных студэнтау яны дэnартуюцца на радзiму, 
а асобы, што мелi nалавыя кантакты з iмi, nраходзяць што

. квартальныя абследаваннi на В\Ч на ·nрацягу трох гадоу . 
На жаль, уж.о ёсць адна студэнтка, наша суайчын_нiца, 

. ВIЧ-iнфiцыраваная. 
Адказы на усе канкрэтныя nытаннi, што цiкавяць ·.вас, 

1 
можна атрымаць на nрыёме у урача-гiнеколага у 33-й гарад
ской (студэнцкай) ж.аночай кансультацыi. 

С. ШАБЕКА·, 
загадчьща жаночай кансультацыi. 

Секс • 
1 

•• 
пес 

Жармен Грыер лiчьщца адной з прадвеснiц сексу
альнай рэвалюцыi далёкiх 60-х гадоfj. Я е тагачасная кнi
га называлася «Жанчына-еfjнух», i fj ёй Грыер выказа
ла памкненне i чаканне таго пакалення жанчын, што зма
галiся за роfjную з мужчынамi· свабоду fj галiне секса. 
Рэвалюцы.я 60-х стала магчымай з прыходалt гарма-

1 
нальных кантрацэптываfj i антыбii!тыкаfj, .,, кiя гшзбавi
лi жанчын[J ад страху перад неn(l3f(;аданай цнжарнасцю 
i венерычнымi захворваннямi. Можна ска:заць, што гэ
тыя два адкрыццi новай тэхналагiчнай эры зрабiлi сек
суальнае вызваленне жанчын рэальнасцю. 

Алt; цi выканала -гэта рэвалюцыя свае абяцаннi? Зараз 
Жармен Грыер лiчыць, што не. У сваёй новай кнiзе · 
«Се1«: i лёс» afjтap даказвае, што ва fjмовах 

j 
«рэжыму найбольшага садэеяння» i fjседаэволенасцi 
становiшча жанчыны fj сапраfjднасцi навq.т пагоршыла
ся. Яна заклiкае жанчын па-новаму rшдысцi да ацэн
кi сваёй ролi, стрымлiвацца i стрымлiваць мужчь~н, ду- · 
,-каць пра сваё цела, як пра каштоfjны сасуд · i не пад0 

стаfjляць яго пад небяспеку разбурэннs. супрацьзачат
кавымi пiлюлямi i кантрацэптыfjнымi прыстасаваннямi 
накшталт унутр,;,,матачных cnipaляfj . 

Жарм.ен Грыер выклiкае шок у сваiх чытачак i слу
хачак, калi гаворыць iм: «Перад спакусамi сексл мож
на устаяць, не займайцеся сексам. Лепш нiякага, чым 
дрэнны секс!» Дададэiм - , i небяспечньt! Таму што кнi
га nicaJJacя да таго, як СНIД ста{/ чумой чалавецтва. 

Сёння мы д,рукуем урывак з кнiгi «Се1«: i лёс» . 

1 
Сёння мы дру:;уем урывак з кнiri «Секс i лёс» . 
Для nакалення, якое зияло забарону з кнiгi Лоурэнса 

«Палюбоунiк ледзi Чатэрлей», само сабой зразумела, 
цнатлiвасць не нясе нiякай карыснай функцыi. Тое ж са
мае nакаленне nрыдумала раманы npa nрацоуных хлоnцау, 
якiя_ nракладвалi сnой шлях наверх n'раз улонне неnадат
лiвых nрадстаунiц эстэблiшмента. Яно таксама узяло на 
узбраенне nроцiзачаткавыя таблеткi, nрымаемыя аральна/ 
Сюды ж можна дадаць i самую шырокую рэкламу араль
на-генiтальнага секса, nавальнае захаnленне якiм nрывяло 

да эпiдэмii герпес.у nалавых органау. 
Разам з крахам вер·ы у палiтычныя дактрыны узмацня

лася вера ва усёnранiкальны секс: Сама сексуальная рэва
люцыя nератварылася у ' своеасаблiвую аnостальскую арта
даксiю. На гэтым фоне усялякiя размовы аб стрыманасцi i 
каштоунасцях нявiннасцi разrлядалiся як лухта. Над! iм i 
смяялiся, ix крытыкавалi. 
На nрацягу дзесяцi гадоу я чытала амерыканскiм сту

дэнтам лекцыi на тэму : «Фемiнiзм i дзетанараджэнне». Звы
чайна nасля лекцый маладыя i добра адукаваныя жанчыны 
nадыходзiлi да· мяне са скарrамi на дрэннае самаадчу- . 

ванне у вынiку nрыёму nроцiзачаткавых таблетак, пару
шэнняу менструацый з-за унутрыматачных сni"раляу, а так-
сама страшэннага болю, якi давялося вытрымаць у час 
аборту, i як вынiк заnаленне nасля няудалай аnерацыi 

*** 
ды магчымым. Калi я iм nярэчыла, што rэтым яны nад
стауляюць nад велiзарную небясnеку сваё зд\lроуе i здоль
насць да дзетанараджэння , не жадаючы думаць аб альтэр

натыуных метадах i nадыходах, яны не разумелi мяне. А 
калi я яшчэ nраnаноувала iм устрымлiвацца ад iнтрава
гiнальгага nалавога акта, хоць тыдзе11ь кожны_ месяц, яны 
nачыналi рыдаць горкiмi слязьмi. 

Секс не з ' яуляецца больш недарэчным сродкам баулення 
часу, чым размова: Цi у крайнiм выnадку ён. не nавiнен 
быць такiм . Людзi, вiдаць, не маюць нiчога суnраць таго, 
што ';l ал ·авечыя пары могуць атрымлiваць задавальненне. ад 

шматлiкай актыунасцi, nрычым, аnошняе слова nеракла
даецца з латынi як «акт ·жьщця». Яны з задавальненнем 
выкарыстоуваюць усе формы сексуальнага воnыту . Алё 
калi усё выnрабавана, усе 11арначасоniсы · i вiдэафiл ьмы 
nраг леджаны, вiбратары адкладзены убок, стрыnтыз за
кончыуся, становiцца неа&ходным «умяшанне» у жанчыну. 

Нягледзячы на усе nсеуданавуковыя сексуальныя тэо
рыi нашага адукаванага стагоддзя, усё яшчэ думаецца, 

што чалавек nавiнен ' займацца фiзiчным каханнем. Пры 
гэтым галонай мэтай лiчьщца дзетанараджэнне . Адмаулен
не несцi гэты цяжар i як вынiк часова:е цi nастаяннае уст
рыманне разглядаюцца сёння як нездароуе, стэрыльнасць, 
бясnлоднасць з yciмi зыходзячымi з · rэтага вынiкамi у вы
г лядзе ,гра,мадскага схаванага цi выдавочнага астракiз
му. 

Пры гэтым заганай нашай сексуальнай pэлirii nрызна
ецца Фрэйд. Мы думаем услед за iм, што структура асобы 
i яе дынамiка цалкам залежаць ад Чl).лавечага лiбiдо цi сек
суальнай энергii (слова «лiбiдо» утворана ад таго ж стара 
жытнага кораня, што i наша «каханне».- Заув. nеракл . ) . 
Пры гэтым Фрэйд anicay унiверсальна ,тыnовага roмacani
eнc, хоць шмат чаго i не ведау аб гэтым чала веку разумным. 

Пабочнiкi камерцыялiзацыi секса заnэунiваюць нас, што 
чалавеку як вiду nершаnачаткова уласцiва nавышаная сек-

• суа :1ьнасць заусёды i усюды. Але цi так Rэта на самой cnpa-
111 ·' 1 li усё мы ведаем у· гэтым сэнсе? 

Вядомы nадарожнiк nачатку стагоддзя Карл Хайдэр 
iiол,,ш трьщцацi месяцау 1 nравёу сярод жыхароу далi ны 
µ.a11i. Ен расказвау надзвычай дзiуныя для сваiх сучаснiкау 
1 для нас рэчы . Жыхары гэтай далiны nасля нараджэння 
дзiцяцi свядома . i добраахвотна адмауляюцца ад nала
вога акта на nрацягу ... чатырох-шасцi гадоу! Пры гэтым 

ix нiхто не nрымушае nазбауляць сябе задавальненняу 
секса. , Проста вось так яны жывуць, такi звычай . Боль
шая частка мужчын nры rэтым не выкарыстоуваюць iншых 
сnосабау задавальнення nалавога nачуцця. Нiхто не выказ
вае таксама нiякiх nрыкмет стрэсу цi nрыгнечанас цi. 
У мноriх народау nасля нараджэння. дзiцяцi ёсць nерыяд 

устрымання. Проста у людзей далiны Данi ён найбольш npa-
1 tя 1 J1ы з ycix сёння вядомых. Звычайна людзi здзiуляю1ща,' 
ka .1i iм rаворыш, што еураnейцы nрытрымлiваюцца сход

най практыкi . Саnра~ды: калi .у маладых сярэдняя часта
та палавых актау дасягае у nершы год прыкладна двацца-

- - "'-4MSH 

ui у месяц, то "затым яна знiжаецца да чатырох-nяцi, каjJа
цей, да аднаго разу у тыдзень. 1 многiя лiчаць такi узровень 
сексуальнай актыунасцi даволi нармальным i натуральным. 
Здаровы сэнс nадказвае нам, што нашы меркаваннi аб 

p<i)li секса у многiм iлжывыя: мы ведаем, што нежанатыя 
не страчваюць розум ад думак npa секс, якога яны rtазбау
лены у сваiм nаусядзё'нным жыццi . Мы таксама ведаем; што 
найбольш nоуныя калекцыi napнarpaфii _збiраюцца зусiм 
не цнатлiуцамi . 
Наша грамадства стымулюе iнтарэС' сваiх членау да сек

са nастаянным nрад'яуленнем iм тых цi iншых раздраж
няльнiкау. Мы nастаянна сутыкаемся з адлюстраванням i са
мiх сябе як iстот сексуальных, з nастаяннымi сексуальны

мi заnь1тамi . Чаму ж мы усnрымаем гэтыя вобразы? Таму 
што яны цешаць нас. Гэта цешыць наша сацыяльнае 

«я», таму што мы лiчым наша грамадства больш прагрэ
сiуным, адукаваным i развiтым. Юно, тэлебачанне i рынач
ная эканомiка nраекцырую1tь1 на наш мозг сексуальныя воб
разы, . фармi руючы ,но, вьвначаючы стэрэатьшы нашых 

nаводз iн i у,11рыняцця рэчаiснасцi. 

Але nаколькi галоуным 
аб'ектам « сексаэkс nлуата
цыi» у нашым грамадстве ста
новiцца . жанч~;1на, яна нясе 
у iм nадвоены цяжар : яна уз
буджае мужчынскае жаданне 

i вымушана задавальняць ' 
яго . Калi ж жанчына аказва- •

1

• 

ецца няздольнай па многiх 
nрычынах задаволiцi, жадан-

не мужчыны, шлюб абвяшча
ецца мёртвым . 1 гэта nрызна
ецца nадставай для разводу. 

1 гэта мы называем сексуаль-

най свабодай ! 

Некалi ледзi Ч_атэрлей вы
клiкала грамадскi шок , у1 1 ры

гожваючы свайго nалюбоу~·
ка гiрляндамi i робячы гэта 
на людзях. Сёння яе бязвiн

ныя выхадкi i эксцэнтрычныя 
nаводз iны дауно ужо заnа
мятаваныя у тым патоку лi
таратуры, якая свабодна i 
шчыра anicвae натуралiстыч

_ныя дэталi садамазахiсцкiх 
комnл ексау, oprii, груnавое 
згвалтаванне, эксцэсы нар

каманii, выкарыстоуванне 
розных замяняльнiкау фала
са, якi, вiдаць, не задаваль

няе скажоныя заnыты i nа

трабаваннi. Сёння фалас ады
шоу на , другое месца nерад 
вiбратарам . 

Чалавечь;я iстоты больш сексуальны я за жы,вёл таму, што 
у нас ёсць nамяць i разумение рэчау i nрацэсау . Сек
суальнае nачуццё чалавека дауно разышлося з функцыяй__ 
.q.зетанараджэння, таму што людзi nамятаюць тое задаваль
ненне, якое яны адчулi у час акта. 1 яны nачынаюць шу
каць гэта задавальненне дзеля самога здавальнення. 

Але, як i з iншы_мi задавальненням i , стрыманасць i 
устрыман не убудаваны у саму яго nрыроду. Ежа здаецца 
больш смачнай, калi вы галодныя . · Heдaxori устрымання 
i страта кантролю nрыводзяць да рэзкага знiжэння зада-

; вальнен н и . 

Дрэнны секс nадобны да той жа нядобраякаснай ежы, 
якая а:гручвае ваш страунiк i душу . Таму ,леnш устрымацца. 
ад такой ежы. 

Памятайце словы вялiкага Гандз.i : «Заусёды ёсць межы 
задавальненням, але няма. межау самаабмежаванню i 
~·( 1 р ыманню». 

- Вам .чшчэ рана жанiцца. 
А мы разводзi.МJ:я. 

па сnыненню цяжарнасцi. «Дык цi варта усё гэтага?» 
- nыталася я ix у· адказ. г---------~-----=--...;. _____________ ":'"" ______________ ~-----------.. 
Мае слухачкi. былi проста здзiулены. Няужо я веру, што 

«nрывабнасць» секса не варта ycix гэтых nакут! Тое, 
што варта, было для ix вiдавочна само па сабе. Пытанне 
яшчэ больш бянтэжыла маiх слухачак, калi я сnрабавала 
растлумачыць, што маю на увазе не сам секс i nалавы акт, 
а «умяшанне» у складаную анатомiю i фiзiялогiю ix цудоу
наrа цела, якiя мы яшчэ да канца як след не вывучылi. 

Для ix была незразумелай сама рознiца nаня·ццяу «акт» i 
«умяшанне». . 
Я сnрабавала nераканаць дзяучат у неабходнасцi умець 

ацэньваць гэту рознiцу. Яны згаджалiся са мной у тым, U:по 
аргазм не з'яуляецца нечым вагiнальным i вынiкам фiзiчных 
nрактыкаванняу. Але у той жа час яны не маглi сабе уявiць : 
як r.эта выдзяленне семя можа адбывацца па-за вагiнай? 
Цi няма у гэтым нечага ненармальнага, .даnытвалiся яны у 
мяне. 

Яны, здаецца, верылi, што жанчыны nавiнны рабiць 

усё, што ад ix залежыць, каб зрабiць «умяшанне» заусё-

Ананiмнае абследаванне на 
СНIД праводзiцца у 33-й сту
дэнцкай палiклiнiцы, у пакоi 
No 216. ЧАС ПРЫЁМУ: З 8.00 
ДА 19.00 (АКРАМЯ ВЫХАД
НЫХ). 

Самыя сучасныя супрацьза
чаткавыя сродкi прадаюцца у 
аптэчным кiёску 33 -й студэнцкай 
палiклiнiкi, КIЁСК ПР АЦУЕ З 
9.00 ДА 19.00 (АКР АМЯ ВЫ-

. ХАДНЫХ). 
Школа прафiлактыкi непла-

нуемай цяжарнасцi запрашае 
студэнтак у 33-ю студэнцкую 
палiКJрmку (жаночую кансуль
т:щыю), у пакой No 221. ЗАНЯТ
Кl ПРАВОДЗЯЦЦА КОЖНЫ 

A"S'TOPAK З 18 ГАДЗIН 1 
КОЖНУЮ СЕР АДУ З 14 ГА
ДЗIН. 

На базе 6-й кmmчнай баль
нщы працуе гасразлiковае 

аб' яднанне па правядзенню 
штучных абортау. Адцзяленне 
11рацуе усе днi - тыдня, у тым лiку 

у выхадныя i святочныя. Плата 
па прэскуранту - 32 рублi. Пры 
сабе мець пашмарт i даведку 
аб праходжаннi флюраграфii. 
АДР АС БАЛЬНIЦЫ: вул. 

Стаханауская, 7. Тэлефон для 
даведак 44-19-02 . Час работы: 
з 8.00 да 19.00. 

· Кансультацыю па ceкcaлorii 
юнакi i дзяучаты моrуць атры
маць у rарадскiм Цэнтры ce!f
caлorii . ЗВЯРТАЙЦЕСЯ НА 
АДРАС: вул. Чырвоная, 2. 
Тэлефон для даведак: 36-62-33. 

220080, Мiнск-80, УН/ВЕРСТ- . 

БЕЛАРУСКI · YHI ВЕРСПЭТ 
Uана .2 ка н . 

М i н ская n a J1i1 рафiч11.~ 1 1 фa\Jp t,111 ~ 
« ЧырR0 11ая зорна » /\\В П А 

i мя Я. Коласа. 

20 снежня 

Зак:, •, :ZIJ:\3. 

Т. :.>11,111 ,h ;. 

Т.ЭЦКJ Г АРАДОК, ВУ Л. БАБ-
1'.У ЙСКАЯ. .9, НАВЕРХ 4, 
/! .- \КО/ 74-75. 

Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ . 

тал ЕФdн 20-68-27. 


