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У спадчыну атрымалi 

мы памылковае уяуленне . 

аб нятлен~ым ба_гаццi 
грамадства: толькi тое, 

што можна убачьщь i па
м(!цаць рукамi - станкi, 
механi~мы, камп'ютэры. 

. Д3ЯРЖАУНАГА УНIВЕРСIТ..ЗТА IМЯ У. 1. ЛЕНIНА Дык вось, ст.вараючы 
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дБ ВЫНIКдХ 

фiнансава-гаспадарчай дзей
насцi унiверсiтэта. за мiнулы 

год iшла размова на нядаунiм 
пасяджэннi рэктарата. Са 

справаздачай выступiла га

лоуны бухгалтар В. П. Сала-
духа. . 

24 красавiка 1988 года было 
прынята рашэнне савета унi
версiтэта, накiраванае на да

лейшы пад'ём масавасцi фi
зiчнай культуры i спорту. дб 
тым, як выконваецца гэта па

станu11а, • iнфармавау членау 
рэктарата 1агадчык кафедры 

фiзвыхаваннн i спорту С. У. 
Макарэвi•1. 

3. АЛЯ КСдНДРдВд. 

«КРУГЛЫ СТОЛ» 

па nраблемах аховы гiста

рычнай спадчыны праводзiц1, 
5 красавiка а 14-и ,· адзiщ· 

(п. 605 галоунага корпуса) 
унiверсiтэцкая арганiза ~tыя 
Беларускага добраахвотна
га таварыства аховы помнi

кау гiсторыi i кул~.тур1,1. Пры
няць актьiуны удзел у яго 
рабоце запрашаюцца усе .жа
даючыя. 

Т. ДОS'НдР. 

НдЗЫВдЦЦд 
ПЕРдМОЖЦдй 

заусёды ганарова. Вы так
сама можащ· заслужыць гэ

та званн~ . 11астаткова пры

ня11ь ak·11.,~·11,,1 удзел у аi'лядзе 
фаkу.111,1,;,ау i кафедрау БДУ 
на J1е11111ую пастаноуку iн
тэрнацыянальнай работы у iн

тэрнатах. Мэта яго - удаска
наленне iдэйна-выхаваучай 
-работы, пошук новых, най
больш эфектыуных форм i ме
тадау арганiзацыi адпачынку 
студэнтау, развiццё iнiцыя
тывы органау студэнцкага 
самакiравання. 

Што для гэтага трэба? Не 
так ужо i многа праводзiць 
iнтэрнацыянальныя мера
прыемствы у адпаведиасцi са 
сваiмi планамi, .прауда, узгад
нiушы ix са студгарадком. У 
праграме мерапрыемствау 
могуць быць: вечары друж
бы, сустрэчы з цiкавымi 
людзьмi, лекцыi, гутаркi. вiк
тарыны, «круглыя стаJ11,1 » . 11а

сяджэннi дыскусiйных 11а :1i ·1·

клубау, канферэнцыi, дн .i к·.t
федрау i г. д. 

Нагадаем, што арганiзоу 
ваючы конкурснае мерапры
емства, факультэты i кафед
ры павiнны падаць у журы 

(старшыня д. В. Шараnа -
nраржтар па мiжнародных 
су11я 111\ ) план яrо правядзен

Н>~. Пrы ацэнцы мерапрыем
ст11 ;~ ). J1iчваецца яго iнтэрна
цыннальная накiраванасць, 

навiзна формы арганiзацыi 

адпачынку моладзi i г. д. 
Пераможцау агляду ча

каюць уз.нагароды - Ганаро

выя граматы, вымпелы, пры

зы i кашуоуныя падарункi. 
. Р. ГдНЧдР, 

загадчык кафедры рускай 

мовы як замежнай. 

на~1еснiк старшв1нi журы. 

--· \\··:Увд' rА: . КОНКУРС! ' ~;, - '--. '• ' г 
АСОФIЯ 1 

. ~ . ,.~ ' . 

<<ФIЛ 
ПЕРАБУдовы~ 

l(амiтэт камсамола, савет маладых вучоных БДУ iмя У. 1.

9 

1 
Ленiна i гаспадарча-разлiковае падраздзяленне 11энтра НТ1'М 
«Спектр• аб'явiлi конкурс на лепшую работу 11а грамадскiх 
навуках• - «Фiласофiя перабудовы». Праводзiцца ён сярод ма
ладых вучоных. 

Да 1 чэрвеня саветам маладых вучоных унiверсiтэта пры
маюцца работы па наступных праблемах: заканамернасцi i тэн
дэнцыi развiцця сучаснай навукi; эвалюцыя чалавека i чалаве
чых адносiн у сучасных умовах: рэальнасць i iдэалы; чалавек, 
прырода i новыя тзхналогii; светапогляд· i творчасць; цзласнасць 
i супярэчнасцi сучаснага свету; эканамiчныя асновы сацыяль
наii справядлiвасцi; творчы патэнцыял НЭПа i сучасная экана
мiчная палiтыка партыi; дзейнасць КПСС па выпрацоуцы нацыя
нальнай палiтыкi . i удасканаленне нацыянальных адносiн у 
сацыялiстычным грамадстве; дзмакратызацыя кiравання i бюра-
кратызм; моладзь i палiтыка. · 

1 
· . Для удзелу . выкладчыкi, супрацоунiкi, аспiранты i студэнты 
БДУ .ва узросце да 35 гадоу могуць падаваць работы (аднаго або 
некалькiх аутарау), якiя раней не прэмiравалiся на дадзеным . 
конкурсе, , у выглядзе рукапiсау цi падборак лагiчна звязаных 1 
артыкулау - як надрукаваных, так i даслан1,1х у друк. 

Раз а•• ' 1 работамi падаюцца: кароткая аа<1тацыя, падпiсаная · 
yciмi аутарамi; вы~iска-прадстауленне нануsовага семiнара ка
федр~~. 1. . 11н: тё1 маладых вучоных падр.аздзялс:ння або камiтзта 
камсамоJ1с.1 унiверсiтэта. 

Для падвядзення вынiкау ко11,урсу ствараюцца конкурсныя 
кaмicii па навуковых наnрамках, якiя адnавядаюць тэматыцы 
паступiушых на конкурс навуковых работ. У ix састау увахо
дзяць вядучыя --епецыя.•iсты, прадстаунiкi савета ••аладыХ' вучо
ных i камiтэта камсамола унiверсiтэта. Работа конкурснай кaмi
cii праводзiцца у форме rутаркi (дыскусii) на семiнары пасля 

1 

даклада аутарам сутнасцi зместу работы. 1 

ФОТА . f НУМАР 
, 

1 
1 

1 

планы эканамiчнага I са

цыяльнага развiцця на 

перспектыву, спачатку 

(асаблiва у Мiнску, дзе 
размешчана большасць 

ВНУ рэспублiкi) неабход
на вызнауьщь расходы на 

адукацыю. Памятаеце, по

спехi · ссср у асваеннi 

космасу амерыканцы на

звалi вынiкам аптымаль

най сiс'rэмы ~дукацыi. Та
ды мы выдаткоувалi на 

адукацыю 1 О працэнтау 
нацыянальнага даходу. 

А цяперl У • ЗША паказ
ч ык вырас з 4 да 12 . пра
цэнтау, а у нас упау да 7. 
Магчыма, i па колькасцi 

студэнтау на 10000 чала
век насельнiцтва · Штаты 

вельмi адчувальна абышлi 
нас ама.nь у паутара раза 

таму, што мы эканомiм 

на развiццi матэрыяльна

тэхнiчнай базы вышэйшай 
школы. Няма нiчога больш 
амаральнага, чым падлiч
ванне расходау на развiц-

1 
цё чалавека, якому давя
дзецца разгортваць свой 
па.тэнцыял у нас·тупным 

· стагоддзi. А у «Тэзiсах ... » 
палажэння аб тым, каб 
усямерна дабiвацца пав~,1-
шэння узроуню iнтэлекту-

1 
1 Асноунымi крытэрыямi ацэнкi пададзеных на конкурс работ 

з'яуляюцца: навуковая навiзна; актуальнасць навуковых дасле
даванняу i атрыманых вынiкау; строгасць i абгрунтаванасць 
навуковых палажзнняу i вывадау; практычная каштоунасць ра
боты; ступень ас~бiстага удзелу у правядзеннi навуковых дасле
даванняу; арыгiнальнасць пакладзенай у аснову работы iдэi. 

Работа ацэньва:ецца тайНЫI\! галасаваннем конкурснай 
кaмicii. 

Аутары лепшых ра~от будуць узнагароджаны дыпломамi i гра
шовымi прзмiямi. Устаноулены · чатыры гращовыя прэмii памерам 
150 рублёу. 

Усе прапановы аб- вылучэннi работ на конкурс патрэбна накi
роуваць на кафедру маркс'iсцка-ленiнскай фiласофii прырода
tнаучых факультэтау унiверсiтэта. Даведкi па тэлефоне 26-52-40 

1 
Нечаканае знаёмства было nрыемным. Хлопец 

усмiхауся адкрыта i шчыра, яrо лёrка было фата- 1 
rрафаваць. 

Вiктар Панцялееу - першакурснiк факультэта 
радыёфiзiкi i злектронiкi. Няrледзячы на маладосць, 
ён абраны членам вучонаrа савета унiверсiтзта, 
так µ~то студзнты-навукоуцы маюць добраrа аба
ронцу сваiх iнтарзсау. Ну, а вучQба - само сабой, 

алiзацыi моладзi, павЬ1-
шаць прэстыж звання 

«студэнт», я чамусьцi не 

знайшоу. Ды й пра унiвер

сiтэт, якi, дарэчы, не мае 

права называецца флагма

нам вышэйшай школы, па

куль не бу~зе пабудава
ны,- забылiся. Рашэнне 
урада аб · нашым хуткiм 
наваселлi ужо прынята, а 

рэалiзаваць яго без клопа
ту гаркома i гарвыканко
~а i дапаунення праграмы 
развiцця горада пунктам: 

«Забяспечьщь выкананне 
пастановы урада рэспублi
кр,, здаецца; не атрымаец

ца. 

д. ЧАЛЕЙ, 
даt~энт кафедры 

спектраскапii i квантавай 
{ Мiшук Сяргей (;яргеевiч). 

1. ПАРОМЧЫI(. 
ЭJ1ектронiкi фiзiчнага 

факультэта. 
без троек. А. 1 

Фота С. ГР~IЦ~ 

• 
Цяпер чарrа за сn.равам1 

~ДРАЗУ скажу: пра~ытау~ы пра':кт ~Тэзi
сау праграмы па рэал1зацы1 важнеишых за

дач перабудовы» Мiнскага гарадскога камi
тэта КПБ i Мiнгарвыканкома у «Вячэрнiм 

Мiнску» за 2 сакавiка гэтага года, усцешыуся. 
Пажадалася - каб чутае бачьщь! 

Мяркуйце самi: «Распрацаваць сiстэму гра
мадскага кантролю за станам навакольнага 

асяроддзя, прадугледзеушы у ёй правядзен
не незалежнай экалагiчнай экспертызы пра

ектау новых вытворчасцей i тых, ш,:о рэкан
струююцца; арганiзацыю кансультацый на

сельнiцтва, а ттксама грамадскага абмерка
. ванн я экалагiчнай сiтуацыi у горадзе ... » Альбо: 
«Выр'а шаць важнейшыя для жьщця горада пы
танн I толькi пасля усебаковага абмеркаван
ня у друку i у працоуных калектывах, а у 
выпадку адсутнасцi адзiнага меркавання - па 

вынiках агульнагарадскога рэферэндума». 

Цяпер справа за тым, каб найхутчэй распра
цаваць дакладн!>1 механiзм 1сэтага грамадска

га кантролю, рэферэндума, замацаваць яго 

юрыдычна рашэннямi Саветау на'родных дэпу
татау, падтрымаць належным фiнансаваннем. 

Тады i з'явiцца гарантыя, што у горадзе знiк
нуць J\'oHOriя балючыя праблемы. 
Прыемна ' бачьщь, як у адказ на запатра

баваннi грамадскасцi у праграме з'яуляюцца 
пункты, якiя яшчэ учора не сустракалi 

разумення у нашага кiраунiцтва. Так, у «Тэ
зiсах ... » прапануецца адкрыць у 1989 -
90 навучальным rодзе ва ycix раена х горада 
;,_,колы з беларускай мовай навучання. А яш
чэ у мiнулым rодзе, калi моуная камiсiя 

Беларускага Фонду культуры прапаноувала 
адкрываць не класы, а цэлыя беларускiя 

школы, такiя выказваннi проста iгнаравалi

ся. 

Мiж iншым, мне самому даводзiлася часта 
хадзiць па бацьках i агiтаваць, каб тын адда
лi дзяцей- у беларус1<iя класы. 1 людзi часта 
пыталiся: «А чаму не ствараюць цэлыя шко

лы з аднымi беларускiмi першымi класамi? 
Чаму дзецi з маленькага класа павiнны выгля
даць «белымi варонамi» сярод агромнiстай 
школьнай грамады?». Сапрауды, а · _чамуl 
L!аму беларускае · дзiця, калi яно . жыве 
на сваеи Радзiме i· гаворыць на сваёй 
роднай . мове, павiнна быць «белай' варо

най»l Я упэунены: дауно ужо патрэбна было 
смела арганiзоуваць беларускiя школы. Калi 
~амусьцi зусiм не да спадобы - адвядзе 
сваiх дзяцей, у суседнюю школу, дзе руская 

мова. 

Многiя ПУI-JКТЫ у праграме патрабуюць 
дэталiзацыi, канкрэтызацыi. Напрыклад: «Раз

вiваць грамадскi рух «Родны горад». Якiм 

ён будзе? Абмяжуецца толькi працай
суботнiкамi цi станfа! сапраудным грамадскiм 
рухам за культурнае адраджэнне, за «бела

русiзацыю» нашай сталiцы? 

Мне гэта бачьщца так. Да суботнiкау па 
рэс·таурацыi помнiкау, добраупарадкаванню 
навакольнага nрыроднага асяроддзя трэба 
заклiкаць ycix жыхароу, у тым лiку i 
студэнцкiя атрады, кааператывы, МЖК (яны 

маглi б аднауляць i потым засяляцца у 
старажытныя будынкi). Кожны суботнiк павi
нен быць не толькi працай, але i сустрэ-

чай з гiсторыкамi" лiтаратарамi, музыка~i. 
каб грамадскае пачынанне было сапрауд-
11ым святам для людзей. 

Варта адрадзiць краязнаучы рух на узор 
20-х гадоу, ствараць грамадскiя музеi i 
выставачныя залы, наладзiць шырокую сетку 

народных унiверсiтэтау, курсау беларускай 
мовы, гiсторыi i культуры. 
На ,грамадскае абмеркаванне .патрэбна 

вынесцi архiтэктурны генплан Мiнска, планы . 

рэстаурацыi пом1-1iкау. У «Вячэрнiм Мiнску» 
добра было б узнавiць дыс·\<усiю па вяртан
ню старых назвау вулiц. 

Шырока, як масавыя гуляннr, адзначаць 

Мiжнародн~ , дзень аховы помнiкау ( 18 кра
савiка), Мiжнародны дзень музеяу (18 мая), 
свята горада, свята мовы, традьщыйныя фаль
кrорныя святы Купалле, Туканне в.ясны, Кал я
ды, днi памяцi Радаунiца i Дзяды i iнш. 
Наогул жа, трэба сказаць, тэзiс «Падтрым

лiваць рост нацыянальнай свядомасцi як 
важнага фактару перабудовы i дэмакратыза
цыi ycix бакоу нашага жьщця, забяспечыць 
вяртанне народу неэаслужана забытых куль

' турных каштоунасцей i адраджэнне нацыя
нальных традыщый» не менш важны, чым 

тэзiс аб жыллёвай праграме, i яго патрэбна 
гэтак жа канкрэтызаваць i распiсаць на вя
лiкую перспектыву . 

Т рэба як мага хутчэй распачаць абмерка
ванне i удасканаленне гэтай праграмы. Словы 
сказаны. Цяпер чарга будзе за справамi. 

С. ВIТУШКд, 
студэнт гiстарычнага факультэта. 
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Дзве рукi 
на· семна.ццаць 
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наименняу 
Скаргi i нараканнi навед

вальнiкау на небагаты асарты
мент нашага буфета, разме
шчанага у корпусе бухгал
тэрыi, мы выслухоуваем 

ледзь не штодзень . Каму, 

скажыце, да спадобы халод-. 
ны шн i цэль, кансерваваная са

лянка, чэрствыя булачкi i ка
ва? Але ж разнастаiць ежу, 

павялiчьщь асартЬrмент хоць 

бы да 17 найменняу, патра
буемых па мiнiмуму, фiзiч
на немагчыма. Усе стравы 

дастауляем са сталовай хiм

фака уручную, а у вёдрах, 
вядома, многа не прынясеш. 

Хад_зiць туды-сюды некалькi 
разоу не хапае часу i с i л. 

Аутамашыну для такiх рэй- · 
сау таксама выдзяляць не

мэтазгодна. Злад\iлi неяк ва 
унiверсiтэц~ай майстэрнi ка
ляску, аднак яна справу не 

. аблегчыла, хутчэй наадварот, . 
бо важыла кал я с арака . кi-

. лаграмау. Зноу вярнулiся да 
былой «механiзацыi» . · Яна 
больш надзейная. Прауда, 
малаэфектыуная i зусiм не 

.аплачваецца, быццам буфет
чьщы за 90 · рублёу сам лёс 
наканавау бьщь па сумяш
чальнiцтву яшчэ i грузчыкам . 

Але пакуль сумяшчальн i цт

ва (i калi 6 толькi у мяне 
адной!) 'не атрымлi!!аецца, 
таму наведвальнiкам не да 

раскошы - было 6 што
небу дзь nеракусiць, а нам не 
да плану. 3 такiм нешматлi
кiм асартыментам хiба на
гандлюеш у месяц на 2800 
рублёу? Тут не дзве, а два 

' дзесяткi жаночых рук патрэб
ны, каб разнастайна запоу
нiць прылавак. Зрэшты, мож
на абысцiся i адным груз- . 
чыкам . 

Таццяна ЯФIМЕНКА, 
буфетчыца. 

Адкуль , 
с:с:усёведы>>? 

Я нiколi не чула, каб хтосьцi 
з бь.1лых аднакурснiкау адмо
в,i уся адказваць на пытан н i 
выкладчыка . Быццам шчырае 
«не ведаю» абражае навуку 
больш, чым qязглуздзiца, 
якую лiхаманкава «успамi

нае» студэнт . 

Мне здавалася: нават калi 
6 выкладчыца рускай лiта
ратуры прапанавала пiсьмо
вую праверку ведау п-а ... 
сапрамату, напiсалi 6. Таму 
што большасць студэнтау. лi

чыць за лепшае накрэмзаць 

некалькi радкоу, няхай сабе 
i зусiм не па тэме_, чым рас-. 

п i с.вацца у няведаннi. 

А цяпер мяне н i колькi не 

здзiуляюць лiсты роспачы, 

якiя атрымлiваю з розных 
куткоу рэсnублiкi, куды сяб
ры трапiлi па размеркаван
ню. Мы ж падлiчвалi па залi

коуцы суму назапашаных ве

дау замест таго, каб выпра
цоуваць уласную пазiцыю. 

Толькi вялi гутаркi аб куль
туры мыслення, не умеючы 

сумленна вызн<1чьщь ·межы i 

мужна прызнаць уласную не

кампетэнтнасць перад чарго

вым · этапам вучэбна·й цi 
вынаходнiцкай работы. Дзе 
там! Пры iснуючай сiст'эме 

стУ'Jlэнта больш турбуе рэпу
тацыя у вач_ах выкладчыка i 
адзнакi у залiкоуцы, чым 

трываласць ведау . А прые~ 
хаушы на месца работы, ма- , 
лады спецыялiст губляе са
маупэуненасць i наракае на 

страчаны час. 

Вольга КАРАЛЕНКА, 
·выпускнiца 1988 года . 

Я гляi}звла на гэты будынак, дак.л,адней, на яго астаткi i прымала бок май
го субяседнiка. Будаваць унiверсiтэт патрэбна.Не марудзячы, не адкладваю
чы на заутра. /ншая справа: дзе i як? Аб гэтым сёння шмат спрачаюцца. 
У прэсе fjcё часцей i часцей чуюцца галасы супраць будаfjнiцтва. Гэтых 
людэей, напэfjна, можна эраэумець: iм не балiць, у ix няма.· праблемы, 
дэе вучыцца, дэе займацца навуковымi даследаваннямi. Але як чуць чарговае 
«нелыа» ад тых, хто ведае стан матэрыяльнай базы унiверсiтэта, асаблi
ва катастрафiчны недахоп плошчаfj? 
Уладз'iмiр Рыгоравiя.. БАРЫШЭУСI(/ - прафесар, дырэктар Навукова

даследчага iнстытута ядэе~ных праблем, вакол якога, дарэчы, больш за 
fjcё iдэе спрэчак, спрабуе ва fjcix iнстанцыях адстаяць свой пункт гледжан
ня, пераканаць _вучоных i грамадс~асць у тым, што «яго» установа не . будэе 
несцi радыяцыйную пагроэу гораду, што яны таксама «за» экалогiю. 

прыйсцi да 
ам наш iнстытут наумысна 

у» на рэлiктавы дубовы гай: 

нашым iнстытутам. 

Калi пастаянна сачьщь за матэрыяламi. 
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У ix яiuчэ р ужов ы я м ары, l м 
х0Jt.1ацца бескам пра мiсна вая
ваць з бюракратамi i ездз iць 
у Нью-Йорк i Лондан. Але у ix 
няма пакуль сапрауднага УяУ

.лення, што ж робяць журналi
сты . Тым не менш, яны маюць 

вялiкае жаданне спасцiгнуць та
ямнiцы гэтай npaфecii. Я niwy 
гэта пра маiх выхаванцаУ -
слу х ачоу школы юнкорау фа

культэта журналiстыкi . 
' У школе юнкорау, як, дарэчы, 

i У астатнi Х унiверсiтэцкiх шко
ла х юных - вучацца. Прауда, 

вучоба ту т адрознiваецца ад 
той , шт о У ш коле юных матэма

тыкау цi фi з iкау. У нас, акрамя 
азоу будуч ай npaфecii, хлопцы 

Юнкоры вучацца 

Hi рэактарау, нi радыяцыйных 
у працэсе работы НД I няма i 
можа, таму што у нас няма радыяцыйна 

небяспечных вытворчасцей. Мы ж зай.ма

емся не ядзернай энергетыкай, а фунда

ментальнай навукай ._ Па санiтарных нормах 

тут могуць працаваць нават цяжарныя 

жанчыны. 

Мне здаецца, · што наадварот павiнна 

быць зацiкауленасць у ты~, каб наш iнсты
тут як мага хутчэй змог працаваць нар

. малька, бо дзейнасць яго накiравана на 
ахову здароуя. 

с:с: 1 Mbl 

• 
п1саць 

i дзя у ч ат ы стараюцца выказваць 
ас аб iста е меркаванн~, вучацца 
сл ухаць субяседнiка i в ес цi 

А падстава да раз~ 

дыскусi й у нас з аУсё

ды ёсць . Мы шмат чытае м, на

зlраем за падзеямi у краiне 

i за М яж о й . Нам проста неабход
на выказаць свае думкi . 
Мы спецыяльна знайшлi для 

гэтага цiкавую форму . У nачатку 

к~жных заняткаУ ,старшакласнi
кi пiшуць невялiчкiя экспромты . 
Гэта iм дапамагае лагiЧна звяз
ваць славы на паnеры, карацей 
кажучы, яно1 вучацца пiсаць . Пi
саць па-журналiсцку, а не у сты

лi школьных сачь1нення'f . 
А калi казаць пра поспехi, 

дык мне становiцца прыемна, 

што хлопцы i дзяУчаты могуць 
ужо адрознiваць рэnартаж ад 
артыкула i маюць nублiкацыi · у 
рэспублiканскiх газетах, як, на
прыклад, 1 на Качаткова ( На
талля I ваненка . 

Што бу.дзе далей? Хочацца 
верыць - мае юнкорауцы па

стуnяць на журфак . 

Д. MAЛIHO S' CКI . 
к iраунiк ш кол ы. 

Н А ЗДЫ М КА )( : у час за нят
кау ш кол ы ю 11 ко р ау . 

Фота С. ГРЫЦА. 

г ЭТА даволi - мы шмат пiшам аб вынiках 
у Чэрнобылi . А яны, скажам прама, 

несуцяшальныя " Там у людзi i сталi баяцца 
усяго, што звязана са сл9вам «ядзерны». 

Лiчу, што асноуная прычыны страху -
некампетэнтнасць i поуная неадукаванасць 
людзей у гэтых пытаннях. 

Упэунены, кожны будзе у першую чаргу 
гаварыць аб радыяцыi, звязанай з будау
нiцтвам АЭС. Многiя нават выказваюць 
меркаваннi, каб наогул абыходз i цt,1а без 
атамных электрастанцый. Але гэта абсурд. 

' 

<<За>> 
• 

экалог1ю>>. 
- Напэуна, такiя словы выклiчуць у 

некага скеnтычную усмешку. Раскажы11е, 
к а ri .'lаска, больш падрабязна аб гэтай 
д .ie iiн ac 1 1 i . 

--п деля ·аварыi на ·чарнобыльска й 
АЭС менавiта фiзiкi-ядзершчыкi 

дал i сапраудную ац~нку таму, што 
адбылося, i выказал i прагноз развiцця аб
станоук i на будучае. На кафедры ядзер
най фiзiк i (iнстытут як самастойная адзiнка 
вылучыуся крыху пазней)· быу створаны 
пункт пярвiчнага абследавсjння радыяцый
нага паражэння людзей, вёуся кантроль за 

прадуктамi харчавання, глебай. Гэта у ней
кай · стуnенi дапам·агло зменшыць 11анiку 

сярод насельнiцтва. 
Зараз мы эаймаемся надзвычай важнай 

тэмай - распрацоукай высокаадчувальнай 
апаратуры для кантролю за станам нава

кольнага асяроддэя. Справа у тым , што 

апаратура такая выпускаецца i у нас, i за 
мяжой, але . да кладнасць яе у в.ыэначэннi 

узроуню радыяцы йнага выпраменьвання i 
радыёнукл iдау не задавальняе. Нам неаб

ходна тэхнiка з вял fкай, якая дасягала 6 
некалькiх к~адратных метрау, адчувальнай 

паверхняй, прычым, зручная для транспар
ц iроукi. Устанавiушы яе на аутамашын'\, 
самалёце ц i верталёце, мы зможам кант

раляваць усю тэрыторыю рэспублiкi . 
flрататып такога ком·плексу (улiчваючы 
воnыт нашых эксперыментатарау) быу 

створаньJ у м iнулым годзе· npaiciшoy 
паспяховае выпрабаванне у палявых · умо
вах. 

- Чаму, на Вашу думку, слова «ядзер
ны» выкл iкае сёння у · людзей пан iчны 
страх? _ 

Тым больш, што , як даказана навукай, 
так i тып радыяцыi амаль дробязь у 
параунаннi з 1ой доз'ай, якую мы атрым

лiваем, грэючыся на пауднёвым сонцы, 

лётаючы на самалётах, праходзячы рэнт

ген. Акрамя гэтага, .на нас уздзейнiчаюць 

натуральныя крынiцы радыяцыi (касмiч
нае выпраменьванне i г. д.) . Мы прывыклi 
да гэтага i не звяртаем увагi. Але вось 

тады, калi яе дзеяннi пачынаюць прыво-· 
дзiць да захворванняу больш частых, 
чым iншыя nрычыны захворванняу i траум, 
тады радыяцыя становi,1:1,ца небяспечнай. 

- Уладзiмiр Рыгоравiч, Вы настойлiва 
адстойваеце свой пункт гледжання. А цi 
J1iчьще Вы, што будаунiцтва унiверсiтэта 
у lllчамыслiцы - аптымальны варыянт. 

-Б 1:ЗУМОУНА, не. Раней былi больш 
прымальныя Пf)аnановы. Толькi 
справа ад гэтага з месца не зрушы

лася ·. Якiя умовы для студэнцкай · навукi 

iснавалi, такiя i засталiся. 1 яшчэ невядома 
колькi гадоу будзем наракаць на недахй 
nлошчау i 'сучаснага абсталявання. Сцв~р 
джаю толькi адно: будаваць унiверсiтэr 
патрэбна, i. неадкладна. Наш iнстытут· так
сама, якi абавязкова павiнен бьщь побач 
з унiверсiтэтам, у прыватнасцi, з фiзiчным 

факультэтам. К'аб студэнты маглi па-са
прауднаму займацца навукай, а не саро

мецца, прыйшоушы на вь1творчасць, сваёй 
неадукав'анасцi i няумення карыстацца 
навейшымi nрыладамi, якiх, магчыма, у 

час вучобы i у ВО':fЫ не бачылi. А якi )1:( 

сучасны унiверсiтэт без навукi? 

lнтэрв'ю правила 
З. АЛЯШК.ЕВIЧ. 

. ' - -<>- --<>--;..о,.: - -<:>,,· -<:)t-,--«:>- -
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Доугi i цяр,нiсты быу щлях 

спаборнiцтва. Не так проста 
заваяваць права удзельнi

чаць у будаунiцтве МЖК, 
не так лёгка, нягледзячы на 

усе перашкоды i нягоды, пра
несцi веру у ажыццяуленне 

гэтай iдэi. Пасля першых жа 
удара у лёсу амщ1ь дзве трэ
ц , ж адаючых - супрацоунi

к а у у н ,в ерсiтэта - адмовi

л ,с я ад задумк i будаваць са
м , м с абе дdм. Засталiся 

п яцьдзесят самых адданых, 

самых апантаных i верны х 

пры х iльнiкау руху. , Яны па

ранейшаму працавалi на су-

Тут 
будзе 

~мжк 
ботн i ках , нястомна а·дсто йва
лi сваю iдэю у розных iнстан
цыях. 1 вось доугачаканы вы
нiк --,- у мiкрараёне Уручча 
закладваецца першы Пс\ДМ у
рак жылога дома: першая ра

дасць, першая перамога эн~ 

тузiястау. Ужо створаны i 
працуе цэнтр НПМ, арганi

заван'Ь1 будаунiчы каапера
тыу. Нават швейнае абст;1ля
ванне закупiл i . У перспектыве 
плануюць узяць у арэнду 

прадпрыемства па вытворча

сцi будматэрыялау, тады 
можна . f,удзе распачаць 
больш грандыёзную будоу
лю. Фонды i грошы? Вядома, 

- не з дзяржаунай кiшэнi. У 

асноуным даводзiцца зараб
ляць на суботн i ках. 

Здавалася 6 , так « набе
гам» не вельмi заробiш·. Тым 

не- менш ужо сёння МЖК 

заключыу дагаворы з роз

нымi арганiзацыя"'\i на выка
нанне работ на суму больш 
за 1 , млн. рублёу. Атрымлi
ваецца, быу бы стымул, знай
шлас.я 6 ахвота, а грошы 
(прычым, немалыя) i на су
ботнiках «грэбцi » можна. 
Зрэшты, чаму толькi на субот
нiках? Вялiкi даход прыно
сiць i выкарыстанне iнтэлек
туальнага патэнцыялу членау 

МЖК-. НДI сродкау аутама
тызацыi, напрыклад, пералi

чыла на рахунак МЖК 50 
тысяч валюты сацыялiстыч

ных кра i н. Так што, ёсць 

магчымасць што-небудзь за

купiць за мяжой. Гэта планы 
на будучае. · Далёкае цi не, 
паксjжа час. Напачатку ж 

патрэбна выканаць праграму 
мiнiмум, пабудаваць жылыя 
будынкi - сем стокватэрных 
дамоу. Сiламi непрафесiя
н·алау, безумоуна, ажы~ця
вщь гэта нерэальна, 'таму 

звярнулiся на паслуг будтрэ

ста NO 1, якi, апроч дапамогi 
спецыялiстамi, згадзiуся . на- . 
в_учыць членау МЖК с:;акрэ

там будаунiчага майстэрст
~а. Прауда, за год часовай 
працы на будоулi крыху па
нiжаецца прафесiйны узро
вень ё:упрацоунiкау унiвер

сiтэта, ды i грашовы бюд- · 
жэт сям ' i значна скуднее 
(заробак на будаунiцтве мжк 
у сярэднiм не перавышае 
120 рублёу). 

·- Мэтазго.дна было пакi

нуць членау МЖК працаваць 

на палову стаукi на асноу
ным месцы работы. Тады ад

начасова вырашаюцца абедз
ве праблемы: i у прафесiй
ным росце няма перарыву, 

i матэрыяльнае становiшча 
неблагое. Спадзяёмся, што 
кiраунiкi падраздзяленняу 
пойдуць нам насустрач,- га

ворьщь член гарадскога шта

ба МЖК; выкладчык кафед
ры лiчбавых метадау i пра
грамiравання механiка-матэ
маты"нага факультэта Ю. В . 

Пазняк .- Калектыу МЖК, як 
кажуць, прайшоу агонь i воду , 

застал'iся медныя трубы. 
Самае цяжкае - выпраба
ванне на стойкасць, цярплi

васць, гатоунасць давесцi 
пачатае да канца. 

М. MACTOfCКI. 

СпорТ дл11 
сапраудных 

му~чь1н 

/ 

Упершыню звесткi аб гэтым цяжкiм iн
фекцыйным захворваннi з ' яв1л~ся у ЗША 
у 1981 годзе. Яно выклiкана в iрусам , якому 

· падвергнуты як дарослыя, так i дзецi . 

За перыяд з 1981 года па сённяцJНi дзень 
выпадкi захворвання СН !Дам зарэгiстраваны 

практычна ва yc ix кра i нах свету; у тым лiку 
i у СССР. 

Bipyc СНIДа разбурае ахоуныя функцыi 
арганiзму, згубна уздзей нiчае на кл,етачны 
састау крывi (ле l\ кацыты). Bipyc не устойлi
вь1 у знешн i м ас~роддзi: ён гi не пад уздзеян

нем сонечных промняу, а такса_ма пры-тэмпе

ратуры 50°С. Перадаецца у асноуным пала
вым шляхам, магчыма заражэнне i пры дрэн
най апрацоуцы медыцын'скага iнструмента
рыя, -перал i ваннi крывi. Часам можна пачуць 
сцвярджэнне, што СН IД перадаецца пры каш

лi , поцiску рук, чханнi, карыстаннi куханным 

i сталовым nосудам. Але усе гэтыя довады 
беспадстауныя. 3ахворванне часцей за усё 
сустракаецца у гомасексуалiстау i тых, хто 

вядзе расnутнае палавое жыццё, а таксама 

алкаголi кау, наркаманау. Асноуныя прыкметы 

захворвання : nавышэнне тэмпературы цела, 

павелiчэнне" лiмфатычных вузлоу у падпаха-

Ц I ЕСЦh у нас са п Rауд
н ыя мужч ын ы? Не мuжuце uд

каза ць дакладн а? Не сумня 
вай цеся '_ ё~; ць . А кал i 
не верыце слову, схадзiце 
у наступны раз на сп абор
нiцтвы па гiравому спорту . 
Н а сёлетн iм першынстве унi
верс iтэта па гэтаму вiду 

.выступ ал i мацнейшыя спарт
смены , як i я п ак,азвалi раней 

выдатныя .вы нiкi. Цяпераш- . 
нiя рэзул ьтаты таксама зада-. 
волiл i суддзю мiжнароднай 

катэгорыi В. Д. Кавалёва. 
З гадзiцеся , то,11 ькi сапрауд

ныя мужчыны могуць на пра

,цягу некалькiх гадзiн ва упар
тай б арацьбе дабiвацца пера

мог i. Асабл iва аб вастрыл а
ся сiтуацыя у а:пошнiя хвi
л iны ,. кал i на. аднQЙ прыступ
цы п а кол ькас цi балау ака
залiся У . Цiунчык ( юрфак) 
i П. Дзяшкевiч (мехмат). 
Апошнi п-адыход вырашыу 
усё: прызёрам першынства 
у вазе да /jO кг стау У. Цiун
чы к, набраушы большую 
колькасць балау . П. Дзяшке
вiч заня у друг.ое меоца. 1 
на трэцiм - студэнт факул ь

тэта радыёфiзiкi i электронiкi 
Д. J(ажан. 

Прызёрам у вазе да 70 . 
· кг стау студэнт ФПМ В. Кво
чын. 

А. ГУСАК, 
студэ нт г iстарычн аrа 

ф а кул ьтэта . 
Фота аутара . 

' 

Уваrа, СНIД! 
вых i пахавых аблас,цях· i на шыi, «бес
прычынная » х уткая страта вагi, паносы . 

Апiсаны вь1падак СНJДа у Маскве у грама
. дзянi на С ССР , я к i працавау перакладчыкам у 
адной ·з развiв,;1ючыхся краiн. , За кароткi 
час ён усту пау у палавыя кантакты больш 
за 20 разоу з маладымi людзьмi абодвух 
полау, якiм i перадау вiрус СНJДа. 
Усе · выпадкi захворвання у СССР , калi 

можна так сказаць, «iмпартныя1, - завезеныя 

замежным i 'грамадзянам,i, якiя знаходзiлi
ся у Савецк iм Саюзе цi савецкiмi спецыя-
л i стам i, працаваушым i за мяжой, · 

У 1987 годзе у студэнцкай nалiкл~нщы 

абследавана каля 4000 замежных навучэнцау , 
што зн'аходзяцца на вучобе у Мiнску. Выяу
лена 13 выпадкау .СНIДа. У 1988 годзе сярод 
замежных студэнтау, што вучацца у БДУ 
iмя У . 1. Ленiна, таксама зарэгiстравана хва

роба . Усе хворыя адnраулены на радзiму . 
З мэтай ранняга выяулення хваробы усе 

.:авецкi я замежныя грамадзяне, якiя прые
халi з ,за мяжы, лабараторна абследуюцца 
на наяунасць вiруса СН !Да. Абавязкова аб
следуюцца цяжарныя, а таксама прастытут

к i, наркаманы, гомасексуал iсты. Савецкiм 
урадам прыняты закон аб . адмiнiстрацыйнай 
i крымiнальнай адказнасцi за распаусюджан
не захворвання, у якiм nрадугледжана пазбау
ленне волi тэрмiнам на 8 гадоу. 
Хочацца спадзявацца, што гэты напам i н 

аб страшным захворваннi прымус iць кожнага 

з вас .задумацца аб nрафiлактыцы. Пры з' яу
леннi вышэйназваных с iмптомау хваробы не
абходна тэрмiнова звярнуцца у студэнцкую 

·nал i кл i нiку на адрас: г. Мiнск, вул . Сурганава, 
45, кор . 4, · або у Рэспубл iканск i скурна

венерычны дыспансер па вул . Прылуцкай, 

47-а, п. 26 . t 

В. ДАШКЕВIЧ, 
Р. БАРАЩ 

урачы службы урачэбнага кантролю 
студэнцкай пал iклiн iк i. 
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Па_чнём 3 
У с'нежнi мiнулага года ва 

унiверсiтэце бы.rtа створана кс.1-
мiсiя рэктаратu i 11арткома 11а 
развiццю беJ1аруска-ру.скай 
двухмоунасцi. Узначалiу яе 

У . С. Багданау. прарэктар па 
вучэбнай рабо11с, 11рафеса р. У 
студзенi членамi кaмicii быJ1i 
распрацаваны « Прапановы па 

раз,пiццю беларуска-рускай 
днухмоунасцi. Прадугледжана у 
ix многае. Тут i сустрэчы сту
дэнтау i выкладчыкау з дзеячамi 
белар_ускаii ~ультуры, гiсторыкаа 
мi, i правядзенне _ ва Ycix пuд 
раздзяленнях растлумачальнай 

I работы, накiраванай на усве
дамлснне неабходнасцi i абаняз 
ковасцi вывучэння беларускай 
мовы i заахвочванне выклад
чыкау, у першую чаргу гуманi
тарных факультэтау i nедага
гiчных аддзяленняу iншьiх фа
культэтау чытаць лекцыi, весцi 
семiнарскiя заняткi i _nрак
тычныя, nраводзiць · экзамены 
i залiкi, выдаваць ' свае навуко- , 
выя nрацы на беларускай мове. 
а студэнтау - выконваць на 
ёй курсавыя i дыnломныя ра
боты. 

Бы ,, i i зусiм канкрэтныя nра
nаtювм: стварыць камiсiю з 

прадстаунiкоу В НУ i АН 
БССР для удасканалення дзею
чых 11i расnрацоукi новых 
прагра" курсау беларускай фi
лалогii i гiсторыi БССР, увесцi 
з на с ту11нага навучальнага года 

уступны экзамен па беларускай 
мове. на педагагiчныя аддзя
леннi, а · таксама на выпускных 
курсах гэтых аддзяленняу -
niсьмовы экзамен па беларускай 
i рускай мовах, арrанiзаваць 
агульнаунiверсiтэцкую кафедру 
беларусiстыкi (беларускай 
мовы i лiтарiiтуры, гiсторыi i 
культуры Беларусi) . 

«Прапановы» былi апуб
лiкаваны, у raзette « Беларус15i 
унiверсiтэт» за 12 сту дзе1и1 

не толькi для таго, к..~б ..~ з 
наёмiць чытачоу з дакумен
там. Недэмакратычным i 
на~н1т нерэальным у с ~11 -

няшнiх умова,( палiчыла кa
)'liciя, не удакладнiушы, не 

выслухаушы розныя мерка-
ванн,, навязваць факультэ

там i кафедрам пла1;1 мера
прыемствау i тэрмiны ix вы
канання i таму запрасiла ycix 
быць саудзельнiкамi: абмер
каваць прадстауленыя «.Пра
пановы» у кожным працоу
ным калектыве на працяtу 
студзеня-лютага i перадаць 

водгукi зауваri старшынi 
кaмic;ii. . 
Быццам бы усё добра пра

думана. l(aмicii застало.ся 

толькi гэтыя матэрыяльi i ула
сныя пажаданнi студэнтау, 
выкладчыкау i супрацоунi
кау сiстэматызаваць i прад
ставiць на абмеркаванне 

аб'яднанаrа пасяджэння ву
чонага савета i камiтэтау rра
мадскiх арганiзацый унi
версiтэта. 

Часу было дастаткова . Цi 
выраслi мы за вызначаны 
тэрмiн? Цi адч.улi сябе; на
рэшце, гаспадарамi у справах 
роднага унiверсiтэта? Лен
шага паказчыка, чым коль

и;асць прапаноу, якiя ·пасту.: 
п1л1 да старшыtli кaмicii, 
шукаць - не знайсцi. Да 27 
сакавiка, калi адбылося па
сяджэнне, як адзначыу да
кJiадчык Jl. \\ . Шакун, за,· ад

чык кафедры б~ларускай мо
вы, прафесар, яна Jастава

лася мiзэрнай . Ды ii жа

даю•1ых выступi'ць на абмер
каваннi не знайшлося. 

А . 1! HAPl(EBIЧ, заrад
чык кафедры стылiстыкi i лi
таратурнаrа рэдагаваннs1, 

прафесар. 

- 'для жу.рналiстау 11а
J1uдан11е беларускай мовай -
прафесiйная неабходнасць . 

Але для паступлення на фа
культэт яе няведанне зусiм 

не перашкода. Абiтурые11т 

мае права выбару. Знешне rэ
та выrлядае даволi дэмакра

тычна. Толькi амаль усе 

выбiраюць рускую мову i лi
таратуру. Потым факуль
тэт атрымлiвае нараканнi. 
Паспрабуйце ж навучьщь 
чалавека пiсаць на беларус

кай мolie, калi ён да яе глухi. 
' Факультэт журкалiстыкi 

лiчыць неабходным для сябе 
.прадоужыць пастуловы пера
ход ycix журналiсцкiх дыс
цыплiн на беларускую мову, 
увесцi з 1989 года абавяз

ковi.1 вусны або пiсьмовы 

уступны экзамен па беларус
кай мове i лiтаратуры, уклю
чыць у вучэбны план завочна
га факультэта курс « Прак
тычная стылiстыка белару.с

кай мовы» . i стацыянарны 
спецкурс « l(ультура вуснаrа · 
маулення», правесцi наву
кова-практычную канферэн

цыю па беларускаii мове. 
А. Я. ·су ПРУ Н . ,а, ад•1ык 

кафедры агульнаrа j· славян
скага мовазна~ , 1 11 . , . 11рафL· · 

сар: . 
- Лёс мовы вырашаецца 

не на пасяджэннях. 1· не 

веJ1ьмi проста. Мноrае зале

ж ьщь ад таrо,. цi з'явяцца на
вукова-тэхнiчныя (не лiтара
турныя) творы нд беларускай 
мове. Такiя, каб чалавеку 
перш чым прачытаць, да-

- вялося вывучыць мову. Хто, 
калi не унiверсiтэт, 'зоймецца . 
rэтай справай? 
Я сам раней не вш~пда у 

беларускаЙ МОВаЙ, 10JlbKi. 
чытау «ЛiМ». Цi варта 
кожнаму выкладчыку. неза

лежна ад таrо, адкуль ё11 11ры

ехау, вывучаць мову:' Я упэу
нены - варта. 

А. Г. СЛУl(А, дэкан фа
куJ1ьт-на журналiстыкi, пра-

фесар: -
- У нас не распрацава

на канцэпцыя падрыхтоу-, 

кi нацыяналъных кадрау. 3 
першага верасня мы праttу

ем па нqвых вучэбных 11J1анах, 

цяпер ix зноу трэба пера
r леджваць. Гадзiн 400 у нас 
адводзiцца на замежную кла
сiку . ( безумоу~а, неабходны 
прадмет) i «карлiкавы» курс 
(260, а можа i менш гадзiн) 
па беларускай лiтаратуры. 
Яшчэ адно · невыпадковае 
пытанне: « Цi будуць вылуча
ны сродкi · на выкананне 

праграмы па беларуска-рус
кай _ двухмоунасцi?» Бо на эн
тузiязме i малым бюджэце 
цяпер беларускую культуру з 
\\'(есца. не зрушыш. 

С. С. 111 ~ 1111'.1 . ВIЧ, прарэк

тар 11а 11a11yhu11aй рабоце, 
праф~сар: 

- Я прадстаунiк даклад
ных навук. Мноrае цяпер трэ
ба будаваць нанава. Мэтана
кiравана беларуская мова 
была знiшчана. Я памятаю га
ды сваёй вучобы. Тады нi
водзiн выкладчык не сказау 
нам нават слова па-беларус
ку. 1 хоць мова наша такая ж 
старая, як i руская, мы зга
джаемся з функцыянерамi 

у галiне беларускай народ
·най адукацыi. Аспiрант па-
вiнен здаваць ,залiк па замеж
най мове, а родную можа i'не 
ведаць. Такiм чынам мы лi-

, чым унiверсiтэт беларускiм 

толькi на шыльдзе. 

Бяззубыя праrрамы · i. пра
пановы нам не робяць rонару,. 

Давайце пачнем З сябе - З 
залiка па беларускай мове 

для кожнага выкладчыка. 

Магчыма, у выкана'ннi пра-
11ановы лiчыць важнай 

асабiстай справай гонару 
( i для студэнта, i ДJIЯ 11ыклад
чыка) ведание ~еларускай 
~10вы i закладзены першы 
крок да рэальнай беларус

ка-рускай двухмоунасцi? 
М. ПЯТРОВА. 

ВЯСЕННI 
эцюд . 

Фота 
В. IBAHOBA. 

-Уладкаваушыся у rлыбокiм мяккiм крэсле, ён, здавалася, разам з yci
мi ,,акау амерыканца, што вось-вось nавiнен nрыйсцi . Нiчым ·асаблiвым 
ад nрысутных не адрознiвауся, толькi крыху раней вызвалiуся ад niн
жака. 1 сядзеу проста у ciнix джынсах i сnартыунаrа nакрою блакiт
най рубашцъ~, падцяrнуты i зrрабны. 
Потым усе, хто npыiiшoy на rэту сустрэчу у «Палiтыкус» раnтам зра

зумелi, wто ён i ёсць той самы амерыканец, якога чакалi. Вельмi здзiвiлi
ся. Тут жа даведалiся, што перакладчыка на сустрэчу нiхто «не зaxa-

TAKI._ 
Цi зможа выпускнiк БДУ працав;щь у Злучаных Шта- 

тах без усялякiх экзаменау, праверак? 
- ' Медыцынскiя пасад'ы i шэраг iншых забаронены не толькi 

на савецк,х дыпломнiкау. Амерыканскiя штаты адзiн ад аднаго 

таксам а адмежаваны лiцэнзiяй. Дарэчы, калi у цябе дыплом аб 
а т рыманнi журн а niсцкай адукацыi, смела прыязджай у ЗША. Для 

niy». , 
.Я старанна вывуджвала з nамяцi анrлiйскiя rраматычныя формы, каб 

задаваць nытаннi. А ён раnтам nачау гаварыць на nрыrожай бела
рускай мове. Здзiвiлiся яшчэ раз, i не аnошнi. 

,оо 
о о 
о • 

дз1уны ж fl н а n,стау л,цэнзiй няма. Каб набыць гэту прафесiю у ЗША, ~ 
маладыя людзi прыходзяць на гiстарычны i iншыя факультэtы. ' 

f 
Наколькi значныя сярод амерыкан11ау спрэчкi аб спос!1бе 

а, r•~~1а11ня энeprii з ядзерных рэактара }' : 

Перад намi 1::ядзеу Юрый Аркадзьевiч Арэхва, грамадзя,нiн 
ЗША. Менеджэр з Аргонскай Лабараторыi, што у штаце lлi
нойс. ·спецыялiст у галiне рэактарау з ядзернай энергiяй. Яму 
46 гадоу. Ужо другi месяц стажыруецца на фiзiчным факультэ
це БДУ. Жыве у мiкрараёне Пауднёвы · Захад. Карыстаецца 
толькi грамадскiм транспартам. Гутарка адбылася адкрытая, 

. шчырая i добразычлiвая. 
- Першае пытанне, паважаны доктар, напрошваецца само са

бой: чаму Беларусь? 
- Ва узросце аднаго года разам з бацькамi я пакiнуу ССС~. 

Яны ·не толькi далi мне ведание роднай мовы у вусным варь·,ян
це, але у CJIOЙ час зацiкавiлi i беларускай лiтаратурай. 

о 
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У Вашын'гтоне ёсць адна кнiгарня. Штомесяц яна . атрымлi-· 

вае каля 700 новых выданняу савецкiх аутарау. Трапляюць кнi-
ri на беларускай мове . · 
Перад маiм ад'ездам сюды старыя эмiгранты з Беларусi 

гаварылi: «Ты едзеш на радзiму, дзе нiхто не размауляе па-бе- · 
ларуску. Ты ж не ведаеш добра ix «iнтэрнацыянальнай,, рус

каЙ'- што будзеш рабiць?» Дарэчы, яны заусёды л_iчылi, щто вы
везлi з сабой i самую Беларусь·. Але, як я бачу, гэта не што iншае, 
як самападман. Тут вакол мяне усе толькi i робяць, што спра
буюць вучьщь . мяне размауляць па-беларуску. Нава; фiзiкi .. . 

-о 

- Але ж ад ix можна часта пачуць, што наша мова не здольна 
абслугоуваць фiзiку, хiмiю. Мауляу, тут патрэбна англiйская або 
японская ... 

- Некалi у 13ашым унiверсiтэце гэтыя навукi выкладалi толь
кi па~бел.аруску. Няма вялiкай бяды, што у фiз·iцы сапрауды шмат 
тэрмilfау з англiйскай мовы . Важна, каб людзi памiж сабой гута- , 
рылi па-свойму. . 
1 ~ Што, на ваш поrляд, можа прыцаблiваць у амерыканскай 
сiстэме адукацыi. 

- На nepwae месца я б паставiу узаемаадносiны памiж 
выкладчыкамi i студэнтамi . Яны не падобны на тыя, што я сустрэу 
у вас. У ix не толькi больш дэмакратычн~сцi, раунапрауя, але i 

· жарту, раскаванасцi. 
- Як студэнты могуць уплываць на лёс выкладчыка, якi, па 

зrадне1н1ю бuJ1ьшай часткi курса, не адказвае пэуным прафесiй-
ным патрабаванням? · 

- Студэнты перыядычна выдаюць свой даведнiк, дзе ёсць 
сво~асаблiвы хiт-парад выкладчыкау . Гэта надрукаваная грамад: 

екая думка. Студэнт мае права замянiць прадметны курс аднаго 
выкладчыка на iншь·,. Але, паверце, ·сама адмiнiстрацыя унiвер
сiтэта не зацiкаулена даводзiць справу да эксцэсау. Больш-менш 
паблажлiва яна глядзiць на выкладчыкау, у якiх з аратарскiм 
май.стэрствам не усё у ларадку. Людзi ёсць людзi. Але гэта не 

датычыць прафесiйнага узроуню. Перад- тым, як зацвердзiць 
каго-небудзь выкладчыкам, яму прапануюць некалькi год працы 
у якасцi асiстэнта . Есць час прыгледзецца, дапамагчы або ска
заць «не>>. 
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- Апошнi ядзерны рэактар у ЗША заказвалi у ... 1974 годзе. 

о 

. Некаторыя з тых рэактарау тольк~ цяпер пачынаюць працаваць . 
lншыя заказы далей дакументацы1 не пайшлi. А па некалькiх -

• ад гатовых рэактарау адмов1л1ся. 
Часам нейкая кампанiя вырашае здабываць энергiю з дапамо 

гай рэактара, бярэ у ·банку крэдыт 10 мiльёнау доларау. Буду е 
рэактар, да уводу яго у дзеянне застаецца выканаць невяn,кую 

«дробязь» - атрымаць лiцэнзiю. Тут i прыходзiць чаG заува 
жьщь, якую значную моц н·абыу у ЗША рух «зялёнЫХ>J, не лiчыц
ца з iм .:_ сабе дара>t<эЙ. «Дробязь» вырастае у сапра удную 
Гадзiну грамадсkасцi! Бо яна судзiць-радзiць г~ты рэактар, як 
ёй захочацца, карыстаючыся свабодай слова. Устауляе усё новыя 
палкi у колы, i не тыднi гэта цяrнецца, бывае, гадамi. 3 фiнан
савага боку для кампанii <;кладваецца жудаснае становiшча, пра-

. цэнты на тыя мiльёны растуць, але ад рэактара нi электрычнасцi, 
нi грошай, .. 

_ Зараз у свеце у гэтым напрамку змянiлася многае. Да 2000 
года спынiць сво и а пошнi рэактар Швецыя. Наша Лабараторыя, 
напрыклад, правярае цяпер кардынальна новую мадэль рэактара, 

што у экстраннай с , туацыi сам сябе . адключае. 
3 друrога боку , куды дзецца ад парнiковага эфекту? Фран

цузскiя вучоныя канчаткова высветлiлi, што нiякай дзiркi над 
Антарктыдай пакуль што няма. Але вiдавочна, штс у вынiку • 

. чалавечай дзейнасцi азон знiшчаецца. Выкарыстанне ж ядзерных 
рэактарау у гэтым плане абсалютн~ бясшк6днае. 

- Дазвольце несур'ёзнае пытанне. Якiмi вы знаходзiце жан
чын у Мiнску? 

- Калi ласка. У амерыканак больш забяспечаны выбар срод
кау, каб выглядаць на узроунi . А савецкiя жанчыны больш забяс
печаны цяжкiмi сумкамi i дoyriмi чэргамi . Асобна трэба гава
рьщь аб тых жанчынах, якiя i сёння сваёй працай падтрымлi
ваюць вядомы у ЗША стэрэатып: жанчына з рыдлёукай у ру
ках , разгортвае снег, жанчына з мокрай анучай i вядром . Мне 
балюча за ix. Сёння у развiтых краiнах прыбiральшчыцы нават 
i не дакранаюцца да вады, i уборка снегу механiзавана пау
сюдна. 

Але ж жанчыны Мiнска валодаюць вялiкай каштоунасцю. Муж
чыны ва усiм свеце скажуць, што сапраудная жанчына - гэта 

натуральнасць·, стрыманасць, добры густ. (. тут мiнчанкi даюць 
n мерыканкам фору . Апошнiя больш · любяць эксцэнтръ1чнасць i, 
у м акiяжы, i у адзеннi... ' 

.Познiм вечарам ён вяртауся дадому п·а цiх-аму, цёпланfl 
0 м , н с ку. Вакол гучала руская мова . Дзiу-ны амерыканец ... Выв у- · 

ч ь,у беларускую мову. Хоць не карыстаецца ёй у сваёй Амерыцы 
н , у лабараторыi, нi у супермаркеце ... . 

А. ТАЧЬЩКАЯ, 
<;тудэнтка факультэта журналiстыкi. 

l ll l lllWl lll lllll ll/1 1111111111111 11111111111111111, 

220080, Мiпск-80, YHIBEPGI 
TЭЦКI ГАРАДОК, ВУЛ. БАБ
РУйСКАЯ. .9, ПАВЕРХ 4, 
П AKOI 74-75: 

Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 

ТЭЛЕФUJJ 20 ·68-27. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

' q 


