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ВАРТА ПЕРАйМАННЯ 

УРОК НЕ ПА РАСКЛАДУ 
Раней было як. Працу

юць побач, у адным iнстыту

це, людзi, займаюцца наву
ковай работай, здараюцца ад
крыццi. Але аб· дасяrненнях. 
i канкрэтных вынiках работы 
калектыву той цi iншай лаба
раторыi калеri даведвалiся з 
прыватных размоу. Прауда, 
былi яшчэ кароткiя справа
здачы заrадчыкау лабарато
рый на вучоным савеце (толь
кi не усе чулi ix), пасля ча
rо паперы клалiся на захаван
не. 

месну!О навуковую канфе
рэнцыю па вынiк_ах 1989 го

да. У ёй прынялi удзел амаль 
усе супрацоунiкi iнстытута i 
факультэта. 

працэсау экстракцыi. 

- Мы прыйшлi да выва
ду,- упэунены намеснiк ды
рэктара НДI ФХП А. М. 
Рухля,- што пачалi вщкную 
справу. У будучыl!I абавязl;(о
ва будзем працягваць т~кую 
практыку, бо галоунае у на
шай справе - галоснасць. 

Але часы мяняюцца. Сёле
та у Навукова-даследчым iн

стытуце фiзiка-хiмiчных праб
лем i ·на хiмiчным факультэ
це вырашылi правесцi су-

На працяrу сямi дзён было 
зроблена больш за 80 да
кладау, у якiх разглядалiся 
самыя актуальныя i надзён
ныя пытаннi, што выраша
юць сёння xiмiкi. Акрамя двух 
пленарных пасяджэнняу, пра
цавалi сем секцый: xiмii тон
кiх плёнак; арганiчнай xi
мii ; працэсау хiмiчнага рас
кладання; фотахiмii, радыя
цыйнай i радыёхiмii; фатагра
фiчных i фотатэхналагiчных 
працэсау; фiзiчнай xiмii цэлю
лозы i iншых полiмерных ме
талау ; хiмiчных сэнсарау i 

А мне хацелася б дадаць 
яшчэ вось што. Шкада, што 
канферэнцыяй не зацiкавiлi
ся студэнты. Магчыма, на на
ступную ix варта было б за
прасiць. Няблага, калi б яны 
падрыхтавалi (няхай у саау
тарстве з супрацоунiкамi iн
стытута цi факультэта) свае 
паведамленнi. Гэта прынесла 
б illl больш карысцi, чым не
калькi лекцый. 

РЭКЛАМА 

ДУ Ю СПIК IНГЛIШ? 
1 м не падабаецца гэта казённае слова «каа

ператыу». Ад даволi частага (i не заусёды у 
станоучым кантэксце) ужывання яно ужо па
спела набiць аскомiну. Здараецца, за даволi 
прывабнай вывескай i мудрагелiстай назвай 
стаiць звычайная хаутурная арганiзацыя. Ky
niлi боты - назаутра падэшва адвалiлася, 
паелi шашлыкоу - тыдзень iмi жывi, бо 
надта ужо куслiвыя цэны на ix ... 

, !;!ягледзячы на гэта, раней мь1 без агляд
кi адкрывал i усё новыя i новыя «прыват

ныя фiрмы». Але дыхнула свежым ' ветрам 
i мы быццам апамяталiся • i ужо пачалi больш 
разборлiва падыходзiць да гэтага. Наву
чылiся аналiзаваць, што патрэбна/ !J без чаi'о 
можна абысцiся. 

lменна у · такi час з'явiуся створаны пры 
БДУ iмя У. 1: Ленiна кааператыуны вучэб- ·. 
на-метадычны цэнтр «Палiглот» . Ен iстотна ад- ' 
рознiваецца ад сваiх «сабратоу». Тут з самага 
пачатку узялi за правiла: высокая квалi

фiкацыя выкладчыкау цэнтра павiнна забяс
печваць паспяховае засваенне слухачамi ву

чэбнага матэрыялу. 1 гэта не проста гучныя 
словы : каб атрымаць работу у «Палiглоце», 
аднаго жадання мала, патрэбна уменне . Да
рэчы, многiя выкладчыкi кафедры англiй

скай мовы (яна забяспечвае вучэбны працэс 
у цэнтры) ·у свой · час прайшлi стажыроуку 
у Вялiкаfiрытанii. -Гэта не толькi дало маг
чымасць павысiць-квалiфiкацыю. Дзякуючы 
паездкам за мяжу тут стварылi выдатную 
метадычную бiблiятэку англiйскай лiтаратуры. 

- Справа у тым, што па тых айчынных 
падручнiках, якiя мы сёння маем, нельrа 
выдатна авалодаць анrлiйскай мовай,- лi
чыць загадчыца кафедры, дацэнт Святлана 
Васiльеуна Лузгiна.- Галоуны ix недахоп -
адсутнасць сiстэмы. Таму i паустала так воет-

ра пытанне вывучэння замежнай мовы. Да 
гэтага часу (ахвотнiкау_ было больш чым 
дастаткова) 'супрацоунiкi кафедры рабiлi 
усё на добраахвотных пачатках. Але каб 
набываць касеты для запiсу тэкстау , неабход
ную для заняткау лiтаратуру, патрэбны срод
кi . 1 немалыя. Вось мы i вырашылi ства
рыць гасра;шiковае аб'яднанне. 
Для гэтага былi усе умовы : i жадаючыя 

авалодваць мовай, ·j вучэбная база, i згода 
кiраунiцтва унiверсiтэта. 

Сёння ужо сфармiраваны i дзейнiчаюць 
чатыры групы «палiглотау». Некаторыя з ix 
пашыраюць свае веды па англiйскай мове, 

працягваючы навучанне, многiя яшчэ толькi 

пачынаюць. 1 нтэнсiуная методы ка навучан
ня размоунай англiйскай мове разлiчана на 
rры-пя ь месяцау (у залежнасцi ад коль
касцi гадзiн у тыдзень) . Усяго 150 гадзiн. 
Каб падлiчыць грашовыя сродкi, што спатрэ
бяцца на навучанне, памножце гэту лiчбу 
на два. 

, Людмiла Аляксандрауна Пятрова, адна э 
арганiзатарау кааператыву, на маё пытанне 
наконт аплаты для студэнтау запэунiла : «Су
ма застаецца такой жа». А паколькi сту
дэнты, кажуць, народ бедны , я вельмi сум
няваюся, што якая-небудзь рэклама заах
воцiць ix наведваць заняткi. Тым не менш 
варта было б паспрабаваць: кожны iнтэ-' 
лiгентны чалавек абавязкова павiнен ведаць 
замежную мову. Ды i не вядома, як скла

дзецца лёс кожнага з вас у далейшым., 
Уявiце сабе: вы трапiлi за мяжу на навуко
вую канферэнцыю. Даклады, спрэчкi, паве
дамленнi - на англiйскай мове. А вы - са 
школьнымi ведам_!j l што вынесеце адтуль? 
Каб багаж гэты бь1у большым, варта вь1ву
чаць замежную мову. Выкладчыкi цэнтра 
«Палiглот» рады .дапамагчы вам. 

САКРЭТ ФIРМЫ 

ВЫРАТУЕМ НАШЫ ДУШЫ! 
Узяць хаця б Студэнцкi са

юз ун iверсiтэта Хельсiнкi. 

Яга мэта садзе й н i чаць 
грамадзянскiм, сацыяльным i 
iнтэлектуальным памкнен-

76 працэнтау, буфетамi - 60. 
Вялiкiя праблемы з палiклi
нiкамi, у той жа час здаро
вымi лiчацца толькi 10- 20 
працэнтау студэнтау. 

Аднак у Кiеве , Ленiнгра

дзе, Маскве, Уфе з поспе
хам дзейнiчаюць маладзёж
ныя камерцыйныя цэнтры, 

прыбытак ад якiх iдзе на 

( БССР _ 

'90 

{ ДАМОКЛАf МЕЧ 

ЛАБАРАТОРЬIЯ -

МАЙСТЭРНЯ? 
Маучанне . на другiм канцы ~ровада вiдавочна зацягвала

ся. Потым мой субяседнiк цяжК/а узды'хнуу: «Не да навукi 
зараз. Самi разумееце - самафiнансаванне i патрэбна кру-
цiцца, каб хоць неяк пратрымацца». · 

- Тады падзялiцеся сваiмi цяжкасцямi. 
- А цi ёсць у rэтым неабходнасць? 
На тым наша размова з дырэктарам НДI ядзерных 

nраблем, •прафесарам У. Р . Барышэускiм закончылася . Больш 
падрабязныя тлумачэннi я вырашыла атрымаць у намеснiка 
дырэктара iнстытута па навуковай рабоце М. М. ШУМ Ей КI. 

- Мiкалай Максiмавiч, па
мятаю, не так дауно мы амаль 
у адзiн rолас спявалi дыфi

рамбы самафiнансава'!НЮ i 
самаакупнасцi. Зараз ужо 
мноriя незадаволены гэтым 

новаувядзеннем ... 

- Сапрауды, самафiнанса
ванне высвецiла шмат пытан

няу. Здаецца, чаго скар

дзiцца: перайшоушы на но

вую форму гаспадарання, 

супрацоунiкi iнстытута пачалi 
атрымлiваць большую зар
плату . Нашы заказчыкi наву

чылiся лiчыць лiтаральна 

кожную капейку. 3 аднаго 

боку, гэта добра. 3 другога 
- калi так будзе i надалей, 
то нашы фундаментальныя 

даследаваннi з часам зусiм 
зачахнуць. 

- На якiя ж сродкi вы iс
нуеце? 

- У пэунай ступенi дзяку

ючы дзяржбюджэтным асiг
Flаванням . Пакуль за намi 

такi артыкул фiнансавання за

стауся. Не вядома, прауда, 

на якi тэрмiн. Што датычыць 
фiнансавання па дзяржауных 

праграмах, розных конкур

сах, то атрымаць грошы да

волi складана. Яны выдзяля
юцца пад канкрэтныя дасле

даваннi i на непрацяглы тэр
мiн - тры гады. Будаваць 

доугатэрмiновую палiтыку на 
ix цяжка. · 

· Асноуны артыкул нашых 

даходау выкананне гаспа

дарча-дагаворных работ. Пэу
ная частка ix iдзе у фонд на
вукова-тэхнiчнага i сацыяль

нага разв iцця. Фонд гэты 
даволi сцiплы. Нам прапану

юць «пусцiць» нейкую долю 

яго на фiнансаванне дасле

даванняу. Толькi справа ад 
гэтага наурад цi выйграе, бо 
калi нават усе гроwы трацiць 
на навуковы пошук, то ix усё 
роуна акажацца недастатко

ва. А як жа бьщь з сацыяль
нымi патрэбамi: будаунiцт
вам жылля, набьщцём i раз
меркаваннем пуцёвак? Не 

абысцiся i без сучаснай тэх
нiкi. 

- А калi сiстэма фiнан
савання навуковых даследа

ванняу застанецца ранейшай, 
што пагражае iнстытуту? 

- Нам не цяжка знайсцi 
заказчыка i заключыць з iм 
дагаворы на выкананне тых 

цi i~шых вiдау работ. Будзем 
атрымл~ваць за гэта нядрэн

ныя грошы i жьщь прыпява-
. ючы. Але мы станем ужо 
не навукова-даследчым iнс

тытутам, а майстэрняй па 
вырабу прылад i прыстаса
ванн яу. Нашы супрацоу

нiкi хочуць па-сапраудljаму 
займацца навукай, рэалiзоу

ваць свае iнтэлектуальныя 

магчымасцi. Пакуль жа за

махвацца на многае не даво

дзiцца : як кажуць, быць бы 
жыву. 

МЯЧ НАД СЕТКАй 

Тры дн1 у спартыунай зале нашага унiвер

сiтэта праходзiлi валейбольныя спаборнiцтвы . 
Жаночыя i мужчынскiя каманды аспрэчва

лi кубак Дружбы унiверс iтэтау . Акрамя нашых 
спартсменау удзел у спаборнiцтвах прынялi 
валейбал iсты унiверсiтэтау Вiльнюса, Рыгi 
i Тарту. Больш падрабязную iнфармацыю 
вы зможаце прачытаць у наступных нумарах 

газеты. 

ням студэнтау, што на спра
ве выглядае як забеспячэн

не студэнтау кнiгамi, камп 'ю
тэрамi, тан.ным жыллём 
транспартнымi iльготамi. ' 

А потым, пазайздросцiушы 

сябрам «адтуль», агледзець 
«свой» iнт.эрнацкi пакой, ка
лi, зразумела, будзе што 
агляд'аць. Дэфiцыт месцау 

у студэнцкiх iнтэрнатах скла

дае 580 тысяч. 40 працэн
тау iнтэрнатау ВНУ знахо

дзяцца у прыстасаваных ава
рыйных памяшканнях. Забяс
печанасць сталовымi усяго iнтэрнаты. А чаму ж не 1.Y..;..:.H;:.ac;:.!;...._L------~---_.------------~~--

ЧАЦВЕР 

1 
ЛЮТАГА 
№ 4( 1633) , 

Кандыдатамi 

у народныя 

дэпутаты 
Мiнска~а гарадскога Савета 

народных дэпутатау XXI 
склiкання вылучаны : 

АНIШЧЫI( Вiктар Мiхай
лавiч, старшыня прафкома 
супрацоунiкау унiверсiтэта -
па Кавалеускай выбарчай 
акрузе NO 80; 
ВАРАБЕЙ Георгiй Аляк

сандравiч, дацэнт кафедры 

дзяржаунага права i савец

·кага будаунiцтва - па Мас

коускай выбарчай акрузе 

NO 95; 
ГАйСЕНАI( Вiктар Ана

тольевiч - сакратар партый
н ага камiтэта унiверсiтэта -
па Папанiнскай выбарчай ак
рузе NO 76; 
ГОЛЬЦАS' Усевалад Пау

л iнав iч, загадчык кафедры 
фiзiкi цвёрдага цела - па 

Куйбышаускай другой выбар
чай акрузе NO 191; 

EЛCYl(OS' Аль.берт Мiка
лаевiч, дэкан фiласофска
эканамiчнага фа~ультэта -
па Чырвоназоркавай выбар
чай акрузе NO 193; 
l(АЗЛОВА Галiна Рыrо

раун а , вядучы наву1,'авы 
супрацо у н,к НДI ПФП - па 

Чкалаускай выбарчай акрузе 

NO 101; 
l(РАСНАПРОШЫН Вiк-

тар У ладзiмiравiч, загадчык 
кафедры матэматычнага за

беспячэння АСК - па Любi
маускай · вы бар чай акр узе 
NO 81; 
МАЛАФЕЕS' Вя.часлау Мi

хайлавiч, намеснiк дэкана 
факультэта радыёфiзiкi i 
электрон i кi - па Курчатау
скай выбарчай акрузе NO 93; 
ПАДОЛЬНЫ Эдуард lова

вiч, старшы навуковы су-
працоунiк НДI ЯП па 

Праудзiнскай першай вы-
барчай акрузе № 82; 
ПIЛIПЧУI( Людмiла Анд

рэеуна, дацэнт кафедры iн
фармаць1йнага i праграмна

матэматычнага забеспячэння 
АВ - па Прылукскай выбар
чай акрузе NO 78; 
ПРОl(АШАВА Вера Акi

мауна, намеснiк сакратара 
партыйнага камiтэта - па 

Праудзiнскай другой выбар
чай акрузе NO 84; 
СIДОР Сярrей Iванавiч, 

дацэнт кафедры эканамiчнай 

геаграфii - па Валадарскай 

выбарчай акрузе № 69; 
Цll(АВЫ Вадзiм Фёдара

вiч, дэкан хiмiчнага факуль
тэта - па Пушкi нскай выбар

чай акрузе NO 224. 

Ленiнскага раённага Савета 

народных дэпутатау г. Мiн
ска вылучаны: 

БУДАй Уладзiмiр Геор
riевiч, дацэнт кафедры рус

кай мовы як замежнай -
па Кастрычнiцкай выбар
чай акрузе NO 7; 
MACl(AЛEHl(A Генадзь 

Мiкалаевiч, старшы перр

кладчык падрыхтоучага фа

культэта для замежных гра

мадзян - па Кастрычнщкай 

выбарчай акрузе NO 6; 

Дзяжурная служба «Бе
ларускага унiверсiтэта» 

Зiнаiда АЛЯШl(ЕВIЧ i 
Сяргей ГРЫ Ц ( фота). 



llikШI, §8 ЬiМ М&М шматгаоовую исторыю, 
унiверсiтэт не мefj столькi кандыдатfj у пар
ламентарыi рэспублiкi. Сёлетнiя выбары. для 
БДУ падзея, своеасаблiвае адкрьщцё. 
Мы раптам пераканалiся, што сярод нас шмат 
не толькi таленавiтых вучоных i даследчыкаfj, 
але i вы.датных грамадскiх дзеячоfj. / нягле
дзячы на тое, што перадвыбарныя платфор-
111ы нашых кандыдатаfj розныя, ix аб'ядноfj
вае iмкненне служыць iнтарэсам беларускага 
народу, змагацца са шматлiкiмi цяжкасцямi 
i праблемамi нашага грамадства. Зрэшты, 

гэта ужо нагаовd.е пepdhSti88bkЬM БЫ&цtlю . 
Затое яе бракуе fj нашых матэрыялах аб су
працоfjнiках унiверсiтэта, вылучаных канды.да
тамi fj народныя дэпутаты Беларусi. Мы i 
не ставiлi сабе такой мэты: проста паспраба
валi пазнаёмiць чытача з ix чала·вечай i гра
мадзянскай пазiцыяй. Такiм чынам, /. А. 
МАЛЕВ/ЧА прадстаfjляе 3 . Аляшкевiч, В . М. 
ГАРБАЧОВА - В. Бегун, Ф. М. КАПУЦКА
ГА i Я. П. ПЯТРАЕВА - М. Загорская, 
Г. У. ГРУШАВОГА i С. С. ШУШКЕВ/ЧА 
М. Macтofjcкi. 

BIЗITKA 

Фёдар Мiкалаевiч КАПУЦКI . Прарэктар, ~агадчык 
кафедры высокамалекулярных злучэнняу i калоiднай 
xiмii Б.елдзяржунiверсiтэта iмя У. 1. Ленiна. Балацiру
ецца па Ясенiнскай выбарчай акрузе No 17. За яго вы
лучэнне кандыдатам у народныя дэnутаты Беларускай 
ССР галас_gвау калектыу НДI nрыкладных фiзiчных 
nраблем. 
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BIЗITKA 

Праnанова калектыву вытворчага аб ' яднання «Дар
маш» балацiравацца кандыдатам у народныя дэnута
ты _ БССР па сорак чацвёртай Адоеускай выбарчай 
акрузе была для Станiслава Станiслававiча ШУШКЕ
ВIЧА . зусiм нечаканай. 1 хуткай настолькi, што ён 
нават саnернiкау сваiх дакладна не вывучыу, ведас, 
што ix nяць - i рабочыя, ·i нават рэлiгiйны дзеяч. 
Зрэшты, гэта не так важна. С. С. Шушкевiч адразу 
уключыуся у nерадвыбарную барацьбу з уласцiвай 
яму энергiяй. 

Перш за 
u •• 

.усе 

• 
КАБ БОТЬI 

му, у каго ёсць здольнасцi, 

жаданне, воля. 

Недаравальна пакiнуць ба

рацьбу Cil злачыннасцю. Чым 
меней адукавана нацыя, тым 

вышэй узровень правапару
шэнняу. Цi не зла'!ынства -
стварэнне умоу для раз
вiцця злачыннасцi? 

грамадзян1н 

ШЫУ ШАВЕЦ ... 
- Але у самьiм пачатку 

перадвыбарнай 1кампанii бы
ло яшчэ адно вылучэнне -
НДI фiзiка-хiмiчных пра
блем. 1 тады удзельнiчаць у 
барацьбе вы адмовiлiся, зияу
шы сваю кандыдатуру ... 

- 1 нехта, магчыма, па-
спяшауся сфармуляваць пры
суд: пабаяуся праiграць. А 
мне патрэбен быу час, каб у 
самiм сабе упэунiцца: цi эма- · 
гу вырашаць тыя задачы, якiя 

паставяць перада мной вы

баршчыкi? 
Я 6 не брауся за усе пра

блемы, як часам паспешлiва 
робяць кандыдаты у дэпута
ты у сваiх платформах. 1 у 
краiне, i у рэспублiцы сiту
ацыя, вядома, складаная. Як 

выйсцi з перадкрызiснага ста
новiшча? Зусiм не абавяэко
ва (нават непажадана), каб 
кожны дэпутат абнiмау неаб
сяжнае. Куды больш карысцi 
прынясе прафесiянальны 

урад, дэе кожны арэ сваю 
---баразну, iмкнучыся -не асу

джаць народ на новыя паку

ты. Словам, каб краiна не 

была басяцкай, боты павiнен 
шыць менавiта шавец. 

- Свая баразна - вельмi 
канкрэтнае i, прабачце, зву

жанае паняцце. Што, калi з 
яго дапамогай ад агульнай 
справы у руках дэпутатау за
стануцца нiкчэмныя шматкi? 
Адзiн будзе клапацiцца пра 
свой завод, другi цягнуць 
фiнансы у родны тэатр, Вы -
ва унiверсiтэт ... 

- 1 паступлю правiльна. 

Бо праблемы унiверсiтэта, 

яго матэрыяльна-тэхнiчная 

база не асабiстая справа 

Вы ж не будзеце аспрэчваць, 
што флагман вызначае умно

гiм узровень падрыхтоукi 

спецыялiстау па усёй рэс
публiцы, з'яуляецца культур
ным i навуковым цэнтрам. А 
вышэйшае навучанне увогу

ле? Мне здаецца, што нават 
цяпер мы не зусiм паверылi: 
рост прадукцыйнасцi працы 

хутчэй залежыць ад узброе
насцi ведамi, чым фондамi. 

1 накш, чаму не спяшаемся 
вярнуцца на трэцяе месца 

(як перад вайной) па каэфi
цыенту iнтэлектуалiзацыi мо

ладзi, распрацаваным ЮНЕ
СКО, i не саромеемся ця

перашняга сорак другога? 

Паказаушы усяму свету у 50-я 
гады, на што здольна краi

на, калi ашчаджае на вы
шэйшае навучанне • 7-9 пра

цэнтау нацыянальнага дахо
ду, у васьмiдзесятых мы 

скарацiлi гэтую долю да 

4,2 працэнта. Паколькi мяне 
гэтая лiчба абражае i не лi
чьщь вышэйшае навучанне 

прыярытэтнай галiной кож
нага грамадства я не магу, 

то з вялiкiм задавальненнем 

займауся 6 у рэспублiкан
скiм парламенце (калi 6 у 
вынiку выбарау апынууся там) 
пыт.аннямi вышэйшай школы, 

навукi i выхавання. 
Сёння выратуе наша пара

ненае грамадства толькi курс 

на масавае, а у перспекты

ве на агульнае вышэйшае на

вучанне. Не як абавязковае 
для ycix, а даступнае кожна-

- Некалькi год Вы кiру
еце кафедрай, зусiм нядауна 
(маrчыма, яшчэ не паспелi 
прызвычаiцца да новай паса
ды) сталi прарэктарам, з 'яу
ляецеся членам-карэспандэн

там АН БССР. 
Як разлiчваеце, у выпад

ку абрання Вас народным дэ
путатам БССР, сумяшчаць 
кожнадзённыя абавязкi з ра
ботай у парламенце? 

- Хiба не дапаможа пра
рэктарскi вопыт у вырашэн

нi праблем вышэйшай ШКО{IЫ 
пры рабоце у адпаведнай кa
мicii? Не думаю, што далёка 
зойдуць спрэчкi памiж мной 

як навукоуцам i як дэпутатам, 
калi атрымаю даручэнне пра

цаваць над пытаннямi аховы 

здароуя. Апошнiм часам ме
навiта 1:1аша кафедра выкон
вае рашэнне урада развiваць 
тэмы, накiраваныя на стварэн
не прэпаратау для лячэння 

апёкау, якiя вызываюl..\ца i 
радыеактыуным выпрамень

ваннем для вывядзення з 

арганiзму катыёнау цяжкiх 
металау i радыенуклiдау, а 

таксама супрацьпухлiнных. 

Пакiдаць навуку i бьщь чы
ноунiкам я не магу. Раз
вiтвацца з новай для мяне 

прарэктарскай пасадай так

сама не хочацца. Усё будзе 
залежаць ад таго, якую спра

ву мне даручаць. Я разумею, 

лёгкай работы у Вярхоуным 
Савеце БССР быць не можа i 
дакладна уяуляю: ад нечага 

прыйдзецца адмовiцца·, калi 
разлiчваць на сапраудную 

работу, а не фармальнае 
прадстаунiцтва. 

- Эканамiчнае становiшча 
у Беларусi амаль што крызi

' снае. Якiя пытаннi, на Вашу 
думку, трэба. вырашаць у рэс
публiцы неадкладна, у пер

шую чарrу? 

Ужо наспела праблема 
эканамiчнага суверэнiтэту 

рэспублiкi. Беларусь павiн
на стаць самастойнай экана

мiчнай адзiнкай. 3 iншымi 
рэспубл.iкамi i э цэнтрам у га
лiне эканомiкi неабходна на
ладзiць сучасныя адносiны 

куплi-продажу, а не дзярж

паставак. Безумоуна, няма 
эканамiчнага суверэнiтэту 

без суверэнiтэту палiтычнага. 

БССР павiнна стаць рэспублi
кай, а не чыiмсьцi прыдат

кам. У мяне такое уражанне, 

што наш цяперашнi Вярхоу
ны Савет такое пытанне нiколi 

не ставiу. 

- Гэтыя пытаннi, вiдавоч
на, будуць асноунымi у Ва
шай перадвыбарнай прагра

ме? 

Наконт праграмы дак

ладна сказаць яшчэ не магу. 

Я працую над ёй. Хутчэй за 
усё яна будзе складацца з 
малой колькасцi п·унктау. Я 
маю пэуны вопыт распрацоукi 
перадвыбарных праграм. 
Дык вось, прыватныя пытан
нi, якiя раней здавалiся вель

мi важнымi i значнымi, я 

ставiць не буду. Я зразумеу, 
што усе дробныя праблемы 
вырашаюцца больш агульны
мi катэгорыямi. Лiчу, самае 

неабходнае - жьщцёвая па
зiцыя дэпутата. Таму што 

вельмi часта даводзiцца у 

парламенцкай рабоце дзей
нiчаць па абставiнах, якiя 
нельга прадбачыць прагра
май. 

- Вы вопытны «парламен
тарый». Якiм бы хацелi ба
чыць новы Вярхоуны Савет 
БССР? 

- Я вельмi хачу, каб там 
былi шчырыя людзi, каб яны 
iмкнулiся працаваць дзеля 

народа, рэспублiкi. Менш 
паказухi. 

Я упэунены, наш белару
скi парламент не будзе мець 
высокую палiтычную квалi

фiкацыю (гэта вiдавочна па 
складу вылучаных кандыда

тау). 1 вельмi хацелася 6, 
каб дэпутаты не саромелiся 
вывучаць тое, чаго не веда

юць, i як мага больш кантак
тавалi са спецыялiстамi: юры
стамi, nалiтыкамi. 

- У выпадку абрання Вас 
дэпутатам, як мяркуеце спа
лучыць гэты абавязак з дэ
путацтвам у Вярхоуным <;а
веце СССР? 

- Фактычна я i цяпер пры
.маю у.Азел у рабоце Вяр
хоунага Савета БССР. Я абра
ны народным дэпутатам 

СССР ад рэгiёна, дзе жыве 
амаль 300 тысяч выбаршчы
кау. У тым рэгiёне, якi вы
лучае мяне зараз, 1 / 25 частка ' 
ад тых выбаршчыкау. Калi 
яны мне давераць адстой

ваць ix iнтарэсы у Вярхоуным 
Савеце рэспублiкi, я змагу 
спалучаць свае абавязкi. Я не 
баюся павелiчэння нагрузкi. 

- Ва унiверсiтэце ды i у 
цэлым у рэспублiцы добра ве
даюць Шушкевiча-вучонага, 
знаёмыя з Вашай грамадзян-

1 .. • .. • • 
скан пазщыяи па шматл~юх 

выступлениях у друку, па тэ

лебачанню. А вось якi Шуш
кевiч у «неафiцыйных» абста
вiнах? Прапаную Вам адка
заць на пытаннi невялiчкай 
анкеты: 

- Ваша хобi? 
- Люблю фатаграфаваць. 

- Цi ёсць у Вас кумiр? 
- Такое простае пытан-

не. Шчыра кажучы, мне яго 

нiхто нiколi не задавау. Як 
не сорам, я «не сатварыу са
бе кумiра». Прауда, у вельмi 

многiх людзей сучаснасцi 
бачу столькi станоучых рыс, 

што мне часта хочацца аб
раць ix сабе у кумiры . Пры
чым, гэта не заусёды зна-
камiтыя 

дзi. 

папулярныя лю-

Калi ж гаварыць пра сферу 

палiтычнай дзейнасцi, то сваi
мi кумiрамi я /6 назвау Mi
xaiлa Гарбачова, Юрыя Афа
насьева, Гаурыiла Папова. 

Любiмы пiсьменнiк? 
- Вiдаць, Быкау. 
- Самая значная падзея , 

што адбылася у Вашым жыц
цi аIJошнiм часам? 

- Абранне мяне народ
ным дэпутатам СССР. 

- Тады цi будзе перамога 
на выбарах 4 сакавiка другой 
па значнасцi падзеяй для 
Вас? 

- Я 6 nacraвiy яе на пер
шае месца. 

BIЗITKA 
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• 
прозв1шча 

Валерый Мiхайлавiч ГАРБАЧОs~-. Кандыдат тэх
нiчных навук. Старшы навуковы ,суnрацоунiк лаба
раторыi радыяцыйнай xiмii БДУ iмя У. 1. Ленiна. 
Вылучаны кандыдатам у народныя дэnутаты БССР 
калектывам nрадпрыемства «Мiнскiя электрычныя сет
кi» па Машэраускай выбарчай акрузе No 39 горада Мiн
ска. 

добра • 
запам1наецца>> 

- Вы сталi кандыдатам 
у народныя дэпутаты БССР. 
Але звание народнага дэпу
тата краiны - rэта большая 
мара для Вас? 

- Я спрабавау у мiнулым 
годзе вылучацца кандыда

там у дэпутаты, прайграу 

С. С. Шушкевiчу. А зараз 

бачу, што для вырашэння 
агульнадзяржауных пытан

няу дэпутаты усесаюзнага 
парламенту маюць мiнiмаль

ныя магчымасцi. Вастрыня па

лiтычнай барацьбы цяпер, 
як мне бачыцца, пераходзiць 
на узровень рэспублiк, i ме
навiта тут будзе вырашацца 
лёс дэмакратычных пераутва

рэнняу. Таму, калi 6 зараз 
у мяне была альтэрнатыва: 

·стаць народным дэпутатам 

БССР або усёй краiны - я 6 
абрау першае. 

- Цi згодны Вы, што, 
стаушы дэпутатам, будзеце 

вымушаны не ствараць не

шта, -а змагацца з крызi
сам, якi 8 наблiжаецца усё 
больш выразна? 

- Ведаеце, мне уяуляец
ца, што работа Вярхоунага 
Савета павiнна выглядаць 

прыкладна так: прыходзiць 

на яго пасяджэнне Старшыня 
Савета Мiнiстрау i кажа, што 
у яго ёсць праграма вываду 

з кры;ычнага становiшча, а 

для яе ажыццяулення неаб
ходна прыняць пэуныя зако

ны. Вярхоуны Савет павiнен ix 
распрацаваць i па свайму жа
данню, вядома, зацвердзiць. 

Парламент не можа вывесцi 
!(раiну з крызiсу, ён можа 

толькi садзейнiчаць гэтаму 

стварэннем законау i кант

ролем за ix выкананнем. 
Вярхоунаму Савету, на мой 

погляд, трэба перш за усё 
прыняць законы аб уласна
сцi, аб зямлi, аб выбарах i 
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аб друку, менавiта свае, 
на рэспублiканскiм узроунi. 
А яшчэ раней неабходны за
кон аб рэферэндуме. Мне 
здаецца, апарат сур 'ёзна пад
рыхтавауся да гэтых выбарау, 
i няма гарантый, што у Вяр
хоуным Савеце БССР не 

сфармiруецца тая ж агрэсiу-~ 
на-паслухмяная большасць, 
якая дзейнiчс;~ла на абодвух 
3 'ездах народных дэпутатау. 
Разумею, што правядзенне 

рэферэндума шмат каштуе, 

але калi мы хочам змянiць 

наша жыццё, парламент павi

нен аб'яуляць усенаро1;1ны 
рэферэндум па найбольш 
балючых пытаннях. Нават 
калi за гэта прагаласуе мен
шасць дэпутатау, 25 працэн
тау, напрыклад . Правядзенне 

рэферэндума пакажа раз

меркаванне палiтычных сiл у 

рэспублiцы, i тады ужо нi-· 
хто не здолее перашкодзiць 

люта.га 8 

прыняццю тых законау, якiя 

неабходны грамадскасцi. 
- А як уяуляеце Вашу 

асабiстую дзейнасць у Вяр
хоуным Савеце? 

- Лiчу сябе дастаткова 
падрыхтаваным да яе. Юры

дычная справа - маё малень

кае хобi. Але не гэта галоу
нае. 

Я мог бы пастаянна праца
ваць у камiтэце па экалогii. 

Лабараторьiя, дзе пр3цую, 
з першых дзён пасля чар

нобыльскай катастрофь1 зай
маецца гэтымi праблемамi. 
Я асабiста займауся распра
цоукай розных экалагiчна 

чыстых хiмiчных тэхналопи. 
У мяне ужо распрацавана 

экалагiчная праграма, i я лiчу 
неабходным дабiвацца яе 
прыняцця у парламенце, га

товы выступiць з заканадау
чай iнiцыятывай. 

У Вярхоуным Савеце па-

вiнен быць створаны камiтэт 
па экалогii, якi 6 засяродзiу 

, усе магчымасцi уплыву на 
экалагiчны стан у рэспублiцы. 
Для гэтага, мне здаецца, 
неабходна разгорнутая сет
ка экалагiчнага марыторынгу, 

назiрання за yciмi раёнамi 

рэспублiкi. Для ycix без вы
ключэння прадпрыемствау, у 

тым лiку сельскагаспадарчых, 

трэба распрацаваць экалагiч
ныя пашпарты - для кант

ролю, а таксама увесцi па-

стаянна дзеючы падатак, пра

ма прапарцыянальны шкодзе, 

якую прадпрыемства нано-

сiць асяроддзю. Гэтыя гро
шы павiнны icцi мэтавым 
прызначэннем у бюджэт 
камiтэта па экалогii Вярхоv-

нага Савета, а не абязлiчана у 
бюджэт рэспублiкi. У камiтэ
це абавязкова трэба стварьщь 
падкамiтэт па Чарнобылю. 1 

наогул нашай рэспу°блiцы, 
паунапраунаму члену ААН, 

ЮНЕЕКО, МАГ А ТЭ, неабход-

ны камiтэт па радыяцыйнай 

абароне. 
Я упэу.нены, што знайду 

у Вярхоуным Савеце, калi 

апынуся там, аднадумцау, 

i пакет прапаноу па розных 
праблемах мы падрыхтуем 
ужо да пачатку першай cecii. 

- А як жа Ваша навуко
вая кар'ера? 

- Я нiколi, нават у ран
нiм юна!:',тве, не разлiчвау 

'стаць акадэм.iкам, бо f\астат
кова цвяроза ацэньваю свае 

здольнасцi. У мяне надру
кавана каля 60 работ, ёсць 
6 вынаходак. Але думаю, што 
у маёй асобе Вярхоуны Са
вет набудзе больш, чым стра
цiць навука. 

, 



/ 

Выбiрае крутыя 
а i адтуль, дзе вышэй 1 
кю/км2 . 

Статус дэпутата дасць 

мне магчымасць _,,прама 

паставiць гэтыя пытан

нi перад Вярх~уным Са
ветам БССР, я пастараю

ся зрабiць усё, каб чар
нобыльскiя nраблемы не 
адкладвалiся у доугую 

скрынку. Акрамя таго, 

асабiста мне «дэпутацт
ва» дае сацыяльную аба-
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Irap Аляксандравiч МАЛЕВIЧ. Прафесар, заrад
чык кафедры квантавай радыёфiзiкi i оптаэлектро
н1к1 БДУ iмя У. 1. Ленiна. l(алектывам Белдзярж- · 
унiверсiтэта вылучаны кандыдатам у народныя дэпу

таты Беларускай ССР па Грушаускай выбарчай акру
зе № 14. Член l(ПСС. Жанаты. Мае дарослую 
дачку. Вольны ад работы час прысвячае прыродзе 
i жывапiсу. 

lrap Аляксандравiч, ка
лi чалавек дае згоду балацi
равацца кандыдатам у на

родныя дэпутаты, ён, вiда

вочна, мае пэуныя намеры? 
- Працуючы ва унiверсi

тэце, я шмат 'dacy правёу за 
мяжой. Працавау у Гарвард
скiм, Стэнфардскiм, выкла

дау у Хельсiнскiм, Рурскiм 

унiверсiтэтах. Мне iмпануе ix 
сiст.эма вышэйшай адука
цыi. Навучанне арганiзавана 

так, што студэнты зацiкауле

ны у атрыманнi выдатных ве

дау. Гэтага нельга сказаць 

пра нашу адукацыю. Я глы

бока перакананы, што патрэб
ны карэнныя рэформы. Але 

гэта пытанне немагчыма раз

глядаць асобна, вырваушы з 
кантэксту палiтычных i экана
мiчных праблем . Як прыват

най асобе мне не пад сiлу 
такiя змены. Патрэбна кан
цэпцыя калектыву, бо да 
думкi аднаго чалавека мала 

хто прыслухоуваецца. Ста

тус дэпутата дапамог бы мне 
ажыццявiць мае планы. 

- У Вас ёсць канкрэтныя 
прапановы па удасканаленню 
унiверсiтэцкай адукацыi? 

- Сёння у галiне адукацыi 

мы знаходзiмся амаль што за 
парогам цыв1тзацыi. Лiчу, 

што трэба распрацаваць ней
кую iнтэлектуальную кан
цэпцыю. Камень сутыкнен

ня у ёй - iдэя стварэння 
нацыянальнага беларускага 
унiверсiтэта. Не буду падра
бязна спыняцца на гэтым, 
зауважу толькi: такая рэфор

ма дала б магчымасць ву
чьщь i дарослых. Варта было 
б апрабiраваць i прынцып 
адбору iнтэлектуальнай част
кi нацыi. Напрыклад, апы

танне, праведзенае у ЗША, 

паказала, што з 1 ООО чала" 

век У<:_ЯГО тры-чатыры ЗДОЛЬ: / 

ны заимацца 1нтэлектуальнаи 

дзейнасцю. Наша сiстэма не 
дазваляе nравесцi такую се

лекцыю. Калi б адбыуся цуд i 
у нас гэта стала магчымым, 

чалавеку не даводзiлася б 
трацiць ' гады на пошукi 
«сваёй)> справы. 

• 
СХIЛЫ 

3 АФIЦЫйНАй 
ДАВЕДЮ: 

Унiверсiтэцкую старонку 
сваёй бiяграфii 1. А. Малевiч 
перагарнуу у 1968 годзе, 
калi паступiу у асniрантуру 
БДУ. Тут ён прайшоу шлях 
ад асniранта, малодшага на
вуковага суnрацоунiка да 
nрафесара, загадчыка кафед

ры. За гэты час ён нanicay 
тры манаграфii, больш за 200 
навуковых артыкулау, атры
мау каля 100 аутарскiх nа
сведчанняу на вынаходнiц
твы. Дзве яго кн1r1 nера
кладзены у ЗША, ФРГ, Га
ландыi, ГДР. Лаурэат Дзяр
жаунай рэсnубл iканскай 
nрэмiй у · rалiне навукi i 
тэхнiкi. 

- lгар Аляксандравiч, 
4якiя яшчэ пункты Вы маглi б · 
вылучыць у сваёй праграме? 

- Безумоуна, мяне, як i 
кожнага чалавека, хвалююць 

усе тыя праблемы, якi я сён
н я перашкаджаюць нам пабу
даваць прававую дзяржаву, 

хацелася б павысiць жьщцё
вы узровень тых 50 млн. ча
лавек, што знаходзяцца за 

рысай беднасцi, знiзiць узро
вень злачыннасцi сярод мо

ладзi, папярэдзiць экалагiч
ную катастрофу ... 
• - Што датычыць апошняй 
nраблемы. Наколькi мне вя
дома, Вы сталi адным з арга
нiзатарау Навуковага цэнтра 
аэракасмiчнай дыягностыкi 
nрыродных рэсурсау, што 
створаны nры БДУ iмя У. 1. 
Ленiна ... 

- Агульная экалагiчная 
абстаноука у нашай рэспуб-

лiцы надзвычай складаная i 
стабiлiзацыя яе не прадба
чыцца. Чарнобыльская ката
строфа, салiгорскiя пыльныя 

буры, кiслотныя дажджы -
усё гэта, безумоуна, вельмi 
сур'ёзныя экалагiчныя nраб
лемы. Але галоунае сёння -
ад разгледжання прыватных 

сiтуацый перайсцi да сi
стэмнага аналiзу узаемасу

вязей эканамiчных працэсау 

i экалагiчных сiстэм. Неаб
ходна аналiзаваць увогу.ле 

экалагiчны баланс рэспублiкi, 
а не асобныя яго часткi. 

- Прафесару ~алевiчу, 
калi не удалося у навуцы 
nакарыць Эверэст, то ён не
дзе каля вяршынi. А якiя ма
ры не збылiся? 

- Здаецца, i зараз я яск
рава уяуляю сабе, як бяру 
у рукi музычную трубу, што 
паблiсквае золатам медзi, 
беражлiва nрыкладваю яе да 
вуснау i пачынаю iграць ней
кi незвычайны джаз... Але 

гэтага у маiм жыццi , на жаль, 
не бь1ло. · 

3 ГУТАРА!\ 
3 ТАВАРЫШАМI: 

Яrо жыццёвы шлях нiч.ым 
адметным не вызначауся. Бы

лi на iм i гладкiя, роуныя 
сцежкi. Але большую асалоду 
nрыносiлi усё ж гарыстыя 
шляхi, што на кожным кро
ку «падкiдвалi» перашкоды . 

Менавiта такой дарогай зау
сёды крочыу кандыдат у 
народныя дэnутаты Беларус
кай ССР, nрафесар lrap Аляк
сандравiч Малевiч. 

роненасць, 

жаль, бьщь 

так як, на 

грамадск.iм 

МОЙ БОЛЬ 

1 СУМЛЕННЕ 
Генадзь Уладзiмiравiч ГРУШАВЫ. Дацэнт кафедры 

ricтopыi фiласофii i лoriкi. Вылучаны кандыдатам у на
родныя дэпутаты Беларускай ССР агульным сходам 
жыхароу Фрунзенскаrа раёна. Матусевiчская выбарчая 
акру га No 4 t. 

Як вядома, канды
датам I у вышэйшы зака
надаучы орган Вас вылу
Ч'Ылi адразу у двух мес
цах - па .Ясенiнскай .№ 17 
i па Матусевiчскай .№ 41 
выбарчых акругах. Чым 
адметна Ваша nерадвы-· 
барная платформа, калi 
знайшла столькiх пры
хiльнiкау? 

дзеячам нефармальнай 
арганiзацыi (наш камiтэт 

iснуе пры прауленнi БНФ 
«Адраджэнне») зараз 

вельмi цяжка. 
- Самае папулярнае 

у апошнiя часы пытанне 
да кандыдатау: Вашы ад
носiны да артыкула шо

стага Канстытуцыi СССР? 
- На маю думку, такi 

артыкул з'явiуся у нашай 
Канстытуцыi незаконна. 

Я - за стварэнне новай 

Канстытуцыi, якая б увогу
ле не дапускала такiх 

адхiленняу ад норм юры

дычнага мiжнароднага 

права. 

- У выпадку абран

ня Вас народным дзпута

там цi будзеце Вы, аnра
ча чарнобыльскiх праб

лем, займацца лакальнымi 
пытаннямi, у прыват

насцi, праблемамi нашаrа 
унiверсiтэта? 

Парламенту не хапае 

- Ключавое пытанне, 
якiм я займаюся i буду 
займацца, незалежн11 ад 

таго, выберуць мяне на
родным дэпутатам рэс

публiкi цi не,- гэта 

чарнобыльскай прабле
ма. Як старшыня камi 

тэта «Дзецi Чарнобыля» 

я лiчу, што няма для Бе

ларусi зараз важнейшай 

задачы, чым выратаванне 

свайго народу . Прауда, 
мы, беларусы, усе у nэу
най ступенi з ' яуляемся 
дзецьмi Чарнобыля. Але· 

першачаргова трэба ака
заць дапамогу дзецям. 

Менавiта у дзiцячых арга

нiзмах найбольш актыу
на назапашваюцца дозы 

радыяцыi. lснуючая Дзяр

жауная nраграма па лiк

вiдацыi вынiкау аварыi на 

ЧАЭС, на мой погляд, 
недасканалая. Яна скла
дзена па прынцыпу ycix 
нашых горад-дзяржпла

наускiх пяцiгодак. Там ве

лiзарныя сумы прадуг ле
джаны на эканамiчнае 

развiццё забруджаных 
раёнау Гомельскай i Ма
гiлёускай абласцей. Гэ
та не проста немэтазгод

на, а i злачынна. Нашы 

чыноунiкi, вiдаць, баяцца 
дапусцiць знiжэння выт

ворчасцi прадукцыi. Ад
нак нiхто не гарантуе лю

дзям, пражываючым у 

забруджаных раёнах, зда
роуя. Таму само па сабе 
ужо бесчалавечна, што 

у нас да гэтай пары iснуе 
«прыманка» у выглядзе 

«грабавых», двайнога гра
шовага заробку. Часова 
такое яшчэ дапушчальна. 

Але ж прайшло ужо 
больш трох гадоу пасля 
аварыi. Колькi можна экс

перыментаваць на зда

роуi людзей? Дзяцей, хво
рых людзей патрэбна не
адкладна перасяляць не 

толькi з тэрыторыi, дзе 

шчыльнасць забруджанас
цi больш за 40 кю/км2, 

- Мясцовыя -пытаннi 
r,авiнны вырашацца ~с!д.:-·

паведнымi · дэпутатамi. 

Разам з тым пункты 

маёй праграмы, дзе гаво
рьщца _ аб выратаваннi 
нашага народа ад чарно

быльскай трагедыi, ад 
палiтычнага таталiтарызму 

• • 
м1ласзрнасц1 

я упэунiуся, што якiя б на
вукова абгрунтаваныя рэка
мендацыi не давалi вучоныя, 
нават пры самых лаяльных 

адносiнах да нашых npana
нoy, з членамi урадавай 

кaмicii мы . гаворым на роз-

BIЗITKA 
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Яуrен Пятровiч ПЯТРАЕS'. Заrадчык кафедры 
радыяцыйнай xiмii i х1м1чнай тэхналоr11. 

l(андыдатам у народныя дэпутаты Беларускай ССР 
вылучаны Беларускiм экалаriчным саюзам. Балацiру
ецца па Чкалаускай выбарчай акрузе № 19. 

- Вас вылучыла грамад
ская арганiзацыя, якая мае 
свае ~адачы. Цi не здарыцца, 
што у выnадку абрання . вас 

дэnутатам, сфера Вашай 

дзейнасцi у асноуным будзе 
накiравана на рэалiзацыю 
толькi экалагiчных iдэй? 

- Справа у тым, што я 
вiцэ-прэзiдэнт гэтай арга

нiзацыi i ужо больш за пят
наццаць гадоу займаюся эка

лагiчнымi праблемамi. 1 усё 
ж у парламенце мае асноу

ныя намаганнi былi б накiра
ваны на рэалiзацыю прагра
мы, звязанай з чырнобыль

скай аварыяЙ-:--Там абавяз
кова павiнна бьщь спецыяль
ная .камiсiя, члены якой разу
мелi б гэтую надзённую 
праблему рэспублiкi больш 
глыбока, чым людзi, якiя за 
яе вырашэнне адказваюць 

сёння. Магчыма, нядрэнныя 

арганiзатары, але далёкiя ад 
кампетэнтнасцi, яны дапус

каюць шмат прынцыповых 

памылак. 

У сваёй дзейнасцi (а пытан
нямi Чарнобыля займаюся з 
першых дзён ix узнiкнення) 

ных мовах . Быу час, калi 

лiчылася, што усе «радыя

цыйныя» , праблемы ужо вы
рашаны. А панiкёрамi нас 

лiчаць i па сённяшнi дзень, 
вышукваючы nрычыну заба
стовак i гневу грамадскасцi 
у выступлениях безадказ
ных вучоных. Мiж тым справа 

у непрыняццi неабходных 
мер, а не у словах, вымау

леных услых. 
- Чым канкрэтна nавiн

на займацца nрапанаваная 
Вамi камiсiя? 

- Пры ycix крытычных ад
носiнах да nраграмы, зацвер
джанай Вярхоуным Саветам 

БССР, я перакананы: яна мак
сiмальна увабрала у сябе 
усе, што магчыма зрабiць 
за вызначаны тэрмiн. Непа
коiць мяне iншае: рэспублi
ка вымушана выступаць у 

якасцi пра!=iцеля. За грошы, 

на якiя быццам бы маем за
коннае права, нам неабход
на яшчэ змагацца з Дзярж

планам, Дзяржкамiтэтам па 

навуцы i тэхнiцы. Якой бы 
карыснай i усеабдымнай нi 

была праграма, nры дэфiцы-

це сур'ёзнай эканамiчнай ас
новы нiхто з аддаушых 
за яе галасы не можа бьщь 

упэунены у абавязковым яе 
выкананнi. 

Я дакладна уяуляю экана

мiчнае становiшча нашай 

дзяржавы. 1 усё ж буду. да 
канца адстойваць канцэпцыю 

беларускiх вучоных аб ад
сяленнi жыхароу раёнау, дзе 

шчыльнасць забруджання ра
дыенуклiдамi складае 15 кю
ры на квадратны кiламетр i 
вышэй. 

Нельга згадзiцца, каб у 
вынiку вялiкай бяды сотнi, 
тысячы людзей жыл[ у «бруд

ных» вёсках .i гарадах. Яны 
маюць права, каб грамад
ства зрабiла для ix усё. 
Парламенту пакуль не xanae 
мiласэрнасцi . 

- Цi адыгрывае якую
небудзь ролю у Вашым iмк
неннi стаць народным дэnу

татам славалюбства? 

- Зусiм шчыра? Нiякай. 
Я займау даволi высокiя 

пасады. Маё славалюбства -
вучнi, навуковая школа. Не
пакоюся толькi, каб веды, 
якiмi мы валодаем у галiне 

экалогii i Чарнобыля, былi 
накiраваны на карысць чала

века. Перададзеная iнфарма
цыя у руках людзей, якiя не 
здольны рэальна успрымаць 

боль пакутуючых, прыносiць 
нярэдка. шкоду. 

У парламенцкай экалагiч
най кaмicii павiнны бьщь са
пр а уд н ы я спецыялiсты, 
здольныя распрацаваць зако

ны, навукова абгрунтаваныя 
праграмы. Сярод вылучаных 

кандыдатау такiя ёсць: ака
дэмiк Канапля - дырэктар 
1 нстытута радыёбiялогii АН 

БССР, Лiштван - вiцэ-прэ- , 
зiдэнт АН БССР. 

Для мяне важна выказаць 
свой пункт гледжання. Таму 

усе выступленнi на радыё i 
тэлебачаннi не перад
выбарная агiтацыя, а жаданне 
данесцi да грамадскасцi 
nрауду. 

- Магчыма, гэтае жадан
не кiравала Вамi i у час ня
дауняй nаездкi у Заходнi. 
Берлiн? 

- · Мэтай наведвання дэ

легацыяй Беларускага аддзя

лення Сав.ецкага камiтэта ахо
вы мiру рэлiгiйнай суполкi 

Патмас было расказаць nрау
ду аб трагедыi, з якой мы 
сутыкнулiся пасля чарно

быльскай аварыi. Вынiк1 Мы 
прывезлi унiкальных лекау, 

набытых за сродкi суполкi, 
на 16 тысяч заходнегерман
скiх марак. На наступным 
тыднi перадаём ix у «бруд

ныя» раёны. Нам. паабяцалi 

партыю iндывiдуальных дазi
метрау, аnарат для даследа

вання стану здароуя. 1 у той 
. жа час выказвалi сумненне, 
што усё перададзенае адра

саты атрымаюць. 

Сёння, калi мы уголас гаво

рым npa сваю бяду, паток ах
вяраванняу з розных краiн 
свету, вiдавочна, будзе нара
стаць. Таму стварэнне спе

цыяльнай кaмicii у парламен
це дазволiла б каардынаваць 
гэтую дапамогу. 

i анархiзму ад эканамiч
нага распаду, закранаюць 

усе катэгорыi i слаi на

сельнiцтва Беларусi. 

.Як Вы ацзньваеце 

свае шансы на выбарах? 
- У мяне ёсць значная 

перавага riepaд iншымi 

кандыдатамi . Яна заклю
чаецца у тым, што увай

шоу у перадвыбарную ба
рацьбу 1-1е з абяцаннямi, 
не з прапановамi, а з \<ан
крэтнай справай. Калi вы

баршчыкi прызнаюць гэ
тую справу важнай, жьщ

цёва неабходнай для ся
бе, тады я стану сапрау
ды народным абраннiкам. 

- Што nажадаеце са-
пернiкам? · 

- Канкурэнты у мяне 

вельмi сур ' ёзныя. lx 
шэсць. У тым лiку i першы 
сакратар Фрунзенскага 

райкома партыi. Усiм жа
даю сумленна.й барацьбы. 
Каб нашы палiтычныя 
«сnаборнiцтвы», якiя нi

быта выключаюць ма

раль, усё ж вялiся па 

цывiлiзаваных нормах, а 
не па правiлах старой 

адмiнiстрацыйнай сiстэмы. 

Кандыдатамi у народныя дэпутаты 
Маскоуск'ага раённага Са- Андрэеуна, загадчыца лаба
вета народных дэпутатау раторыi ММРТЭ ФПМ - па 

г. Мiнска вылучаны: Любiмаускай сёмай выбар-
А Н I Ш ЧАН КА Мiкалай чай акрузе № 73; 

Сцяnанавiч, асiстэнт кафед- МУРАШКА Андрэй, сту
ры спектраскапii i лазернай дэнт геаграфiчнага факуль
фiзiкi - па Хмялеускай вы- тэта па Ленiнградскай 
барчай акрузе № 14; выбарчай акрузе № 3; 
. ВАРАБ'ЕВА Таццяна Mi- ПАПКОf Мiкалай Пят-
калаеуна, дацэнт кафедры ровiч, загадчык канструк
неарганiчнай xiмii - па Ра- тарскага аддзела № 40 
фiеускай першай выбарчай СКТБ з ВВ - па Праудзiн
акрузе № 77; екай першай выбарчай акру-
ЗАЛАТАРЭВIЧ Людмiла зе № 53; 

САКУЛЬСКI Яуген, сту
дэнт факультэта радыёфiзi

кi i электронiкi - па Кур

чатаускай выбарчай акрузе 
№ 98; 
ТАРАСЕВIЧ Уладзiмiр lва

навiч, прарэктар па АГЧ - па 
Любiмаускай другой выбар
чай акрузе № 65; 
ЮШКО Юрый lванавiч, 

дацэнт кафедры палiтэкано

мii гуманiтарных факультэ
тау - па Дубравiнскай вы
барчай акрузе № 41. 

• 1 лютага 8 «БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭТ>? 8 . З стар. 8 



POK-APXlf 

Мiнi
экскурс 

(Працяг . Пачатак у NO 3) 

Самай ашаламляльнай па
дзеяй стау для нас прыезд у 
Маскву групы «Бонi М». 

Зразумела, гэта не «Лед 
Зэпелi н» i нi «Дзiп Пёрпл», 
але, як кажуць, калi няма леп

шага ... 
Былыя прыхiльнiкi «Наза

рэт» i замаучаушых «Бiтлз» 
з захапленнем назiралi за 

рыrмiчнь1мi выкрутасамi не
грыцянскай брацii з далёкай 
Ямайкi. Другiм кумiрам мо
ладзi стала чацвёрка са 

Швецыi пад назвай «АБ(;iА» . 
Ад хулiганскага двоечнiка да 
узорнага выдатнiка - усе 
спявалi тады немудрагелi
стую песенку «Манi, манi .. . » 
Аднак iснавала група ро

керау, якiя заклеймавал i 
ганьбай быль1х адна!(ашнiкау 
па бiтлзаускiх i назарэцкi х 
гуртках, што, па ix словах, 

прадалiся модным зоркам . 

Аплакаушы рэшткi «Дзiп 
Пёрпл», а у хуткiм часе i 
«Лед Зэпелiн», гэтыя рокеры 
спрабавалi вылавiць у патоку 
панк- i дыска-музыкi рэшткi 
старога карабля - «Рэйн
боу >> , « Уай тснэйк» ... - пачалi 
хутчэ ii яго рамантаваць. Але 
гэтага ужо было мала. Сiлы 
былi няроуныя. 1 стары ка
рабель дау сур 'ёзны крэн у 
бок ... айчыннjlrа року. Ен ужо 
дауно з ' явiуся у асобе Андрэя 
Макарэвiча i яго «Машины 

времени». Смерць . у 1980 
годзе Уладзiмiра Высоцкага 
яшчэ больш ажывiла цiка
васць да нашага, айчыннага. 

Сустрэлiся дзве стыхii. 3 ад
нога боку - крыху бяздум
ная, але лёгкая, рытмiчная, 

добра запамiнальная музыка 
для ног з Захаду, з другога 
- наша, з вострымi сацыяль

нымi тэкстамi i часам спро
шчанай да голага рытму-ака

мпанементу мелодыяй. Быу 

i ,рэцi бок, мабыць, самы ма
савы - цэлы паток баналь

ных В I А дзiуным чынам спа
лучаушых у сабе музыкаль
ны i тэкставы прымiтывiзм. 

Яны спявалi амаль выключна 
пра каханне, але паколькi да 

слова «любовь», акрамя 
«кровь » , «бровь)> i «внов ь», 
прыдумаць яшчэ нешта · у 

рыфму было не вельмi про
ста, усе яны былi падобныя 
адзiн на аднаго i для са

праудных меламанау уяулялi 
малую цiкавасць. 

А потым у адзiн цудоуны 
год ycix нас агалiлi налыса i 
забралi у армiю. Вярталiся 
мы на iншую планету. Свет 
лопнуу . Нiчога не зразумець. 

Вайна. 3 аднога боку - «ва
лнiсты», з другога - «ме

талiсты» . 3 аднога - «Мо
дэрн Токiнг», з другога -
«Эксепт». Многiм маiм сяб
рам усё гэта вельмi над~ку

чыла, яны стамiлiся, ажанiлi
ся, набылi сучасную радыё
апаратуру i зараз два-тры ра
зы у месяц праслухваюць на 

еи стары добры «Бiтлз», 

з цiкаунасцю i нейкай па
блажлiвасцю назiраючы за 
«паядынкамi моладзi» i не 
без задавальнення прагляд-, 
ваючы публiкацыi пад рубры
кай «Рок-архiу». 

У самым пачатк~ мы назва
лi «залатую пяцёрку». У яе 

не уваходзiлi дзве без павя

лiчэння славутыя групы -
«Бiтлз» i «Крыдэнс». Яны бы
лi па-за конкурсам, ix ведалi 
i любiлi усе. «Бiтлз» так i за
стауся вечным упрыгожван
нем музычнага Алiмпа, авось 

назва «Крыдэнс» з гадамi не

калькi забылася i адышла у 
цень . 

lгар ГУКО~СКI. 

Р. S. Матэрыял аб аме
рыканскiм гури,е «Кры
дэнс » будзе змешчаны ii 
наступным выпуску «Afj
дытop~ti № 7». 

КВIТОЧ KI У ЛАН ЦУГУ 
За апошнiя днi у рэдак

цыю паступiла некалькi скар
гау ад студэнтау, якiя жы
вуць у iнтэрнатах NoNo 2, 6, 
7. Яны дагэтуль не атрыма
лi квiткi на мыючыя сродкi i 
цукар на 1990 год. У сё
мым iнтэрнаце ужо з 'явiлася 
аб ' ява, што да 13 лютага усе 
жыхары будуць мець квiткi. У 
астатнiх iнтэрнатах такой 
аб 'явы· пакуль няма _:.. бо ня
ма i квiткоу, якiя выдае 
Ленiнскi райвыканком . 

Туды мы звярнулiся за 
тлумачэннямi i атрымалi ix 
ад Е. В. Качновай . 

Вiнаватых, аказваецца, трэ
ба шукаць не у райsыкан
коме. Елiзавета Вадзiмауна 
паскардзiлася, што гарад

ское упрауленне гандлю за
мест 190 тысяч неабходных 
для раёна квiткоу вылучыла 

толькi 189,3 - карыстаючыся 

састарэлымi лiчбамi гарад

скога статыстычнага упрау

л·ення. / зараз nрадстаунiкi 
выканкома вымушаны про

ста выпрошваць кожную не

дастаючую тысячу квiткоу. 

У хуткiм часе - так нам 
паабяцалi - маленькiя na
nepкi, гарантуючыя салодкi 
чай i чыстую бялiзну, з 'я

вяцца sa ycix унiверсiтэцкiх 
iнтэрнатах, дзе ix яшчэ не 

· хапае. 

Добра, каб аб:цан·нем 
i надзеяй можна было пам~:,щ
ца пачаставаць гасцей, 

якiя любяць салодкае. На · 
жаль, нельга . / адзiнай гаран
тыяй , атрымання такiх вось 

«нябачаных ' зручнасцей» па
куль застаецца папера. Вi

даць, яе sельмi складана 

nератварыць у квiткi, пра

штамnаsаушы. 

ПАЧЫТАЕМ? 

Знойдзеце 
шмат 

Агульнаеурапейскi пра
цэс - надзвыч·ай складаная 

мiжнародная з ' ява. Выра
шэнне праблемы бяспекi у Еу
ропе залежыць ад унутры

палiтычнага развiцця кожнай 
з дзяржау - членау еура
пейскай садружнасцi. Прад

.стауляем чытачу у сувязi з 
гэтым кнiгу М. Г. E.iticeeвa 
«Мiж канфрантацыяй i раз
радкай,, (выдавецтва «Унi

версiтэцкае", 1989 г.), пры
свечаную даследаванню ком

плекснага развiцця партый
на-палiтычнай сiтуацыi у ФРГ . 
на працягу 40 гадоу iснаван
ня дзяржавы. · 1 усё гэта 

ва узаемасувязi з прабле
май прызнання i умацавання 
узнiкшых пасля другой су-

новаrа 
_ светнай вайны еурапейскiх 
рэальнасцей . 

Kнira пабудавана на аналi
зе шырокага заходнегерман

скага матэрыялу (дакументы 
палiтычных партый, статы
стыка, прэса i г. д.). Чы

тачы - студэнты, навуковыя 

рабоtнiкi, прапагандысты -
усе тыя, хто цiкавiцца мiж
народнымi справамi,- зной

дуць на старонках кнiгi «Мiж 
канфрантацыяй i разрадкай" 
шмат новага i карыснага. 
Магчыма, наша iнфарма-

. цыя зацiкавiла вас i вы. выра
шылi набыць названае выдан
не" Тады спяшайцеся наве
даць кнiжны кiёск, што раз
мешчаны у галоуным корпу
се ,- i кнiга у вашых руках. 

ЗАВОЧНАЯ ШКОЛА СТЭНАГРАФII 

П РЫМАСЦIЛАСSI 
ГАЛОСНАЯ 1 'S' ПАЧАТКУ СЛОВА 

, l - /l 
vк t/~'Л' 

Галосную. i будзем пачынаць ад асноунай лiнii . Перад 
лiтарамi В, П лiнiя атрымалася такой жа доугай, як спалу
чэнне ИЛИ . Але у пачатку слова ИЛИ не сустракаецца, гэта 
канчатак цi злучнiк, якi пiшацца асобна. 

3 галоснай 1• можна было б абысцiся i так,м чынам: зыч
ныя пакiдаем на месцах, галосную далучаем да ix: 

., 
,С~,· 

.d f / 
иЭ V 1'? .....,J' 

Аднак такi метад засвойваецца цяжэй . Але калi з rэтага 
рада вы пазычьще якiя-небудзь напiсаннi, напрыклад, ИВ, 

ИП ,- кал j ласка. Памылкi не будзе . 
Мы у асноуным будзем .карыстацца напiсаннямi перша

га раду, але можа здарыцца, што недзе у нашых прыклада х 

прамiльгне нешта i з другога раду. Не здзiуляйцеся i цал
кам нас не капiруйце. 

Скарачэннi: 

/7 . ,:У /1' .~ .4 / / 
W(/?f:.ylцj 1Jt /r17 :., ..; 61,. ,,,,,,,,,, ....... ,-1, ,.,1.J/':,A. U/U; /,(. (и ,'fl(.:. / J,f/"(/"K [/ц.(~ ~ 

ПРЛКТЫКАВАННЕ: 
Ими истлел идем истекли иксы идете истлели. 
В стране идет сев. Так вы идете в класс! Итак, мы едем. В 

селе ели, ивы и так далее. Идем или едем! С кем ты идешь 
в класс! Мы идем . к тебе. 

Урок вёу 
Уладзiслау ГЕРАСIМАУ. 

ПIНГ-ПОНГ 

ПACblHKI 
1 • 

ДЗЕТАЧКIНА 
«Аператыуныя мiлiцэйскiя зводкi аб зла

чынствах звычайна прысвечаны самым цяж

кiм i жахлiвым - «крываsым». Але ж што
дзень здараюцца вакол нас i дробязныя 

nраваnарушэннi, якiя у меншай ступенi, але 

таксама nрыносяць турботы i дрэнны настрой 
сваiм ахвярам. Ведаю ,!б гэтым з горкага 
воnыту майго знаёмага, у якога аднойчы 

«пазычылi» аутамабiль, адшуканы nотым 
далёка за горадам ... 

У. БАРЫСЕНАJ(, 

студэнт». 

Тлумачэннi па праблеме выкрадання тран
спартных сродкау дае Леанiд Мiкалаевiч 
КЛЮЕУ, старшы iнспектар аддзела пра
фiлактычнай службы УУС Мiнгарвыканкома, 
старшы лейтэнант мiлiцыi: 

Злачынствы, аб якiх iдзе размова, са
прау ды нярэдкiя. Толькi вось здараюцца яны 
не «штодзень», а звычайна уначы. 

... Кожны шорах перасцерагае. Гучна б'ецца 
сэрца - здаецца, на увесь квартал. Цi не 

чакае у кабiне аутамабiля пастка? .. 
Магчыма, nеражываюць начныя выкрадаль

нiкi транспартных сродкау адчуваннi галоу
нага героя вядомай стужкi «Сцеражыся 
аутамабiля». Але мэты ix злачынных дзеян-

няу далёкiя ад тых, штсi былi у Дзетачкiна . 
Трэба даехаць па начной вулiцы у патрэ~ 

месца - i «вандроунiкi», звычайна нецвяро
зыя, адчыняюць .дзверы чужой машыны i 
жмуць на газ ... 
Цвярозыя - гзта часта падлеткi, якiм 

захацелася пакатацца па горадзе. 

У такiх выпадках гаворка iдзе не пра кан

чатковае выкраданне транспартнага сродку, 

а пра «часовае карыстанне», за якое закон 

прадугледжвае як пакаранне пазбауленне 
волi тэрмiнам да 1 года, цi выпрауленчыя ра
боты на такi ж тэрмiн, або штраф да 100 руб
лёу. 

Год «расцягваецца» на 3 гады nазбаулен
ня волi, калi злачынства здзейснена паут.ор

на або суnраваджалася насiллем цi пагрозай 
яrо выкарыстання. 

Але такое пакаранне спыняе далёка не 
ycix. За мj_!:t_ул_ы год у Мiнску было заtрымана 
больш за 170 «дзетачкiны_х». Сярод ix каля 
34 nрацэнтау - гэта падлеткi 16- 17 год i 
50 nрацэнтау - маладыя людзi 18-24-га
доваrа узросту. 

lx выхавальнiкам не хапiла niльнасцi. Як 

не xanae яе мноriм уладальнiкам аутама
бiляу .. . 

• Не галюцынацы1 
«Аднойчы праходзiу каля будынка прэзi

дыума Акадэмii навук i бачыу, што табло ля 
уваходу паказвае не толькi час, але i узровень 
радыяцыйнага фону. Расказау сябру, i ён вы
рашыу уnэунiцца у iснаваннi «цуда» . Але 
нiякага дазiметра ужо · не было. Можа 
у Мiнску такi вялiкi радыяцыйны фон, 
што страшна nаказаць людзям яго лiчбавыя 
памеры! Цi мяне напаткалi галюцынацыi! 

А. РУДЗ/Н, 
навуковы супрац,оунiк 

унiверсiтэта». 

Не, галюцынацый вам можна не баяцца, 

,, 

бо ля уваходу у прэзiдыум АН БССР нейкi 
час 1 сапрауды, быу д.;tзiметр. Магчыма, ~ , 
з'явiцца зноу- калi выйдзе з вытворчасцi 
першая партыя такiх дазiм~трау, якiя прызна
чаны спецыяльна для вялiкiх гарадоу i тых 
месц, дзе бынае шматлюдна. Першы дазiме!р 
цяпер у Магiлёве - так вырашыла яго лес 
выязное пасяджэнне прэзiдыума Акадэмii 
навук. 

Дазiметр распрацаваны менавiта тут, у ака
дэмii, яе вытвор.чым калектывам пад назвай 
«Экалогiя». У будучым годзе плануецца серый
ная вытворчасць жыццёва неабходных усiм 
нам прыборау . 

L. 

6ЫУ ПЛЁН У ТЫХ ДЗЁН? 

«Многа шумелi вакол правядзення студэнц,кага форуму. А 
зараз - быц,ц,ам i не было яго: як жылi студэнты, так i жывуц,ь. 
Значьщь, правялi чарговую кампанiю, крыклiвую, але пустую? 

Прабачце , ' але цi не самi 
студэнты вiнаваты, калi згу

бiл i добрую магчымасць за
сяродзiць увагу rрамад

ства на сваiх праблемах! 
Калi галасавалi за каго-не

бу дзь, хто стау дэлегатам 
форуму, паспрабуйце зараз 

Л. БУХАВА, 
студэнтка». 

спытаць l у яго пра плён 

праведзеных у Маскве дзён. 
Зрухi усё ж адбылiся . На

прыклад, штотыднёвiк «Собе

седник» паведамiу нядауна , 

што зараз .спецыяльна абра

най iнiцыятыунай rрупай ства
раецца Усесаюзны студэнц-

кi фонд. Калi ён будзе афi
цыйна зарэгiстраваны, то, 

магчыма, нават асабiсты раху
нак у банку атрымае. Мэта 
фонду абнадзейвае i •гучьщь 
прыгожа: ст1;1арэнне вольнай 

студэнцкай эканомiкi. Па
куль гэта «вольная эканомi

ка» мае выгля.~1 толькi каапе

ратыуных студэнцкiх кафэ 

i буфетау у некаторых мес
цах, але ... чакайце! Цi, можа, 

лепш дзейнiчаць! Гэта ж -
iдэя, дружна падтрымана·я 

студэнцкiм форумам ! 

' - , • • • \- ' ' ' •• ·, • ; ; ,. • ~· с: ' ... , 1, '. ... ~ .'. • 
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