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ЧЫРВОНЫ РАДО к

27 28 лют ага ва універсітэце адбылася Рэспубліканская 
навукова-практичная канферэнцыя «Канцэпцыя Канстыту- 
цьіі БССР і фарміраванне прававых асноў грамадзян- 
скага грамадства і дзяржавы». Раней такога не было, 
каб вучоныя яшчэ да прыняцця ацэньвалі праект асноў- 
нага закона нашага жыцця.

* * *

У канцы снежня мінулага года Савет Міністраў рэс- 
публікі зацвердзіў, нарэшце, Рэспубліканскую навукова- 
тэхнічную праграму па стварэнню і вырабу апаратуры і 
абсталявання для забеспячэння радыёметрычнага і дазі- 
метрычнага кантролю.

Складаюць праграму пяць раздзелаў, якія ўключаюць 
22 пункты. Выканаўцамі дзесяці з іх з яўляюцца прад- 
стаўнікі універсітэта — НДІ ЯП, кафедры ядзернай фізі- 
кі і радыяцыйнай хіміі. Ix задача — стварыць гаму кон
кур энтаздольных прьйіад для радыёметрычнага і дазімет- 
рычнага кантролю, якія б адпавядалі сусветным патра- 
баванням.

НАШ ЧАЛАВЕК ЭКСПЕРТ

HE БОГІ 
ЗАКОНЫ  

ПРЫМАЮ ЦЬ
Загадчык кафедры дзяржаўнага права і савецкага будаў- 

ніцтва, прафесар Анатоль Аляксандравіч ГАЛАЎКО 
актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы праектаў законаў з 
1954 года. Нябачная работа вучоных і вопытных практыкаў 
у іх асяроддзі доўгі час лічылася адказнай і няўдзячнай. 
Рыхтавалі, напрыклад, праект закона «Аб пасялковым, 
сельскім Савеце народных дэпутатаў». Анатоль Аляксанд- 
равіч настойваў: «Аб’ядноўваць адным законам два звяны 
Саветаў — непісьменна!» Яму адказалі: «Але ж загадана...»

Добрая частка універсітэцкіх студэнтаў пра 
цягвае дыхаць у такт цяжкому подыху ўдзель- 
нікаў танцавальнага марафону. Толькі заста- 
лося іх ужо шасцёра — тры пары замест 
васьмі, што стартавалі 24 лютага. У другім 
туры, 3 сакавіка, усё вырашылася з дапамо- 
гай звычайнага паветранага шарыка. Калі 
парам давялося танцаваць, прытрымліваючы 
яго з двух бакоў адначасова з рытмічнымі 
рухамі, пяць з іх паступова здаліся... Пэўна, 
вы хварэлі за каго-небудзь з іх — за № 1 ці 
3, 5 ці 6, або за № 8? Можа, яшчэ і давядзецца 
ўбачыць, як цудоўна яны танцуюць, толькі не

ў якасці марафонцаў, а проста на дыскатэцы. 
7 сакавіка, напярэдадні свята, барацьбу бу- 
дуць працягваць Алена КРЫЛОВІЧ і Віталь 
ГАЎРУСЕЎ (№ 2), Наталля ПЕТРЫКАВА і 
Андрэй МАТВЯЙКОЎ (№ 4 ), | на KPAKOT- 
HIK і Алег СЕВЯРЫНЧЫК (№ 9). Прыхо- 
дзьце а 16-й гадзіне! Вас зноў чакаюць танцы 
да ўпаду, азартны таталізатар і — самае 
цікавае — вырашэнне лёсу 1000 рублёў. Вы 
можаце прадказаць, каму яны дастануцца?

НА ЗДЫМКАХ: імгненні другога тура ма
рафону.

Фота А. ГУСАКА.

ШУКАЕМ ВЫЙСЦЕ

Ці зручна быць анархістам?
Я хацела б зноў вучыцца ў БДУ. Студэнт сённяшнім днём — 

чалавек. Валодае правам выбіраць лектара па душы i быць выбра
ним у вышэйшы орган кіравання вузаўскім жыццём — вучоны савет. 
I «фортка» з раніцы да апошняй пары — не злосны ўчынак, а высака- 
роднае, к ал i хочаце, выражэнне ўласнага меркавання, да якога вы- 
кладчык у сілу індывідуалізацыі навучання абавязаны прыслухацца.

Я не хацела б зноў вучыцца ў БДУ. Бо што рабіць ca сваім правам, 
студэнцкая фракция ў вучоным савеце ніяк не вырашыць, а доўгача- 
каная самастойнасць абарочваецца ўстойлівай тэндэнцыяй да зні- 
жэння паспяховасці. 1606 «хвасцістаў» зімовай сесіі — прыклад 
гэтаму.

У чым прычына?

— Цяпер інстытут права
вых экспертаў дзейнічае афі- 
цыйна. Чым, на Ваш погляд, 
'эта абумоўлена?

— Для нараджэння, згодна
■■ ;аконамі цэнтра», братоў-

й.іізнятаў у Беларусі, Таджы- 
кістане, Узбекістане праверка 
таго, што задумана ў ідэі на- 
мечанага закона, была непа- 
трэбна. У час жа самастойнай 
законатворчай работы, каб 
распрацаваны закон адлю- 
строўваў патрэбы жыцця рэс- 
публікі і эфектыўна ўздзейні- 
чаў на развіццё акрэсленага 
кола адносін, неабходны глы- 
бокі навуковы падыход, якім, 
на жаль, не заўсёдьі валодаюць 
депутаты.

Новы закон не ўзнікае на 
пустым месцы. У яго заўжды 
свая гісторыя: што было, што 
састарэла, што засталося 
актуальным. Праект кожнага 
закона не мае права канфлік- 
тавацъ з ўжо прынятымі, уно- 
сіць дысананс у грамадскае 
жыццё. Асаблівьія патраба- 
ванні ў высокаінтэлектуальна- 
га грамадства i да стыля вы- 
кладання, пісьменнасці, да- 
сціпнасці.

Здараецца, распрацаваны 
закон проста незразумелы 
народу — слабы механизм 
рэалізацыі. Гэта вялікая бя- 
да — закон ёсць i няма, а 
правовая дзяржава без пана- 
вання закона не ў стане існа- 
ваць.

— Такім чынам, роля экс
перта — «вылоўліванне» па- 
мылак у контрольных работах 
дэпутатаў?

— Яна неадназначная. У 
нейкай ступені эксперт — са- 
аўтар гэтых работ. I калі 
працуе над проектам у складзе 
рабочай. камісіі. I каш па 
просьбе Вярхоўнага Совета 
выносіць прысуд — афіцый- 
нае заключение па проекту 
закона, дзе адзначае станоў- 
чыя моманты і ўносіць пра- 
пановы па ўдасканаленню про
екта па сутнасці i па форме.

— Болъшасць прымаемых 
нарматыўных актаў датычаць 
непасрэдна вашай спецыяль- 
насці — дзяржаўнага права?

— Праз мае рукі прайшлі 
амаль усе праекты новых 
законаў Беларускай ССР. Ся- 
род ix: «Аб мясцовым сама- 
кіраванні i мясцовай гаспа- 
дарцы», «Аб грамадзянстве», 
«Аб постоянных камісіях Вяр- 
хоўнага Совета БССР», «Аб 
дапаўненнях i зменах у кан- 
стытуцыі БССР», «Аб выбарах 
народных дэпутатаў БССР»...

— Анатоль Аляксандравіч, 
ці заўсёды депутаты згаджа- 
юцца з Вашымі заўвагамі?

— Яны ацэн^ваюцъ праект 
закона цалкам i не ведаюць, 
якія з частак дапрацаваны 
экспертамі. A ў адпаведных 
камісіях большасцъ папра- 
вак прымаюцца.

— Відавочна, у тым, што 
кожны закон можа праца- 
ваць толькі тады, калі грамад
ства аб’ектыўна падрыхтава- 
на да яго,— сцвярджае пра- 
рэктар Пётр Дзмітрыевіч 
КУХАРЧЫК-— У адварот- 
ным выпадку эфект аказваец- 
ца адмоўным. Два гады на
зад, «раскрэпасціўшы» сту- 
дэнтаў вольным наведваннем, 
мы меркавалі, што яны пой- 
дуць у бібліятэкі, чытальныя 
залы, на кафедры да выклад- 
чыкаў. Аднак большасць з 
іх... засталіся ў інтэрнатах. 
А для першакурснікаў «воль- 
нае жыццё» параўнальна ca 
стыхійным бедствам. Яны не 
навучыліся яшчэ працаваць з 
кнігай, таму пропуск дзвюх- 
трох лекцый пагражае цяж- 
касцямі пры ўспрыманні на- 
ступнага матэрыялу.

Калі ўлічыць існуючы каэ- 
фіцыент: адзін выкладчык на 
дзевяць студэнтаў, не спраў- 
джваюцца і надзеі, ускла- 
дзеныя на індывідуальныя 
заняткі. Адны выкладчыкі 
застаюцца вернымі звычай- 
ным практичным і семінар- 
скім, другія прапануюць сту-

дэнтам пісьмовую работу. 
Трэція лічаць, што адпра- 

цоўваюнь сваё ў час кансуль- 
тацый. Атрымалася, што пры- 
неслі новаўвядзенні толькі 
нязручнасці.

I трэці момант. Сёння пра
ва выбару студэнтамі лектара 
проста дэкларавана. Вельмі 
вузкае кола лектараў чытае 
многія вучэбныя дысцыплі- 
ны за выключэннем хіба толь- 
кі грамадскіх навук.

Што мы можам зрабіць 
для адчувальных паляпшэн- 
няў у вучэбнай рабоце акра
ми мер адміністрацыйнага ха- 
рактару: павышэння патра- 
баванняў да абітурыентаў, 
захавання правілаў допуску 
да экзаменацыйнай сесіі, па- 
ступовага пераходу да больш 
аб’ектыўнай пісьмовай фор
мы прыёму экзаменаў, ука- 
ранення рэйтынгавай сістэ- 
мы? Наладзіць самыя цес- 
ныя кантакты з усімі арга- 
нізацыямі, для якіх рыхтуем 
спецыялістаў, каб прывесці 
наш выпуск (і набор) у адпа- 
веднасць з рэальнымі патрэ- 
бамі народнай гаспадаркі. 
Ці ў стане любы з дэканаў

даказаць, што спецыялістаў 
таго ці іншага профілю па- 
трабуецца менавіта 10, а не 
5 ці 20? Ды і перагібы ў 
стварэнні кафедраў будуць 
ліквідаваны, калі мы пачнём 
працаваць на заказчыка.

Інфармацыйны выбух ва 
ўсіх галінах ведаў прывёў 
да таго, што ў акрэсленую 
колькасць гадзін мы імкну- 
ліся «ўціснуць» максімум 
інфармацыі, ператварыўшы 
вучэбныя дысцыпліны ў апі- 
сальна-тэарэтычныя. Нады- 
шоў час перагледзець і вучэб
ныя планы, і змест вучэбных 
дысцыплін. Калі тэта задача 
будзе вырашана, то ўсе астат- 
нія — павышэнне пазна- 
вальнай актыўнасці студэн- 
таў, актывізацыя методыкі 
навучання, індывідуалізацыя 
навучання — будуць справай 
тэхнікі.

У XVIII стагоддзі вядомы 
нямецкі асветнік Г. Ліхтэн- 
берг адзначыў: «Хто не разу
мев нічога, акрамя хіміі, той 
і яе разумев недастаткова». 
А мы практична забыліся, 
што універсітэт павінен рых- 
таваць не толькі спецыялістаў 
высокага класа, але і шыро- 
каэрудзіраваных, інтэлігент- 
ных людзей. He ў меншай 
ступені важна павысіць эру
дицию студэнтаў гуманітар- 
ных факультэтаў у галіне 
прыродазнаўчых навук.

Так што причины высвет
лены, мэты акрэслены, заста- 
лася задача не менш склада- 
ная: ix дасягнуць.

д л я  т ы х ,
XTO

АДСУТН1ЧАЎ

Што далей 
фразы?

Наряда тэта была звычай- 
HJfi — рабочая. Прарэктар 
Сігілмунд Адамавіч MAJlE- 
ВІЧ запрасіў на яе намес- 
нікау дэканаў факультэтаў, 
якія курыруюць пытанні завоч- 
нага і вячэрняга навучання, 
загадчыкаў кафедраў, мета- 
дыстаў.

— На жаль, на вячэрняй і 
завочнай формах навучан
ня,— адзначыў С. А. Мале- 
віч,— у краіне, гаворачы мо~ 
вай юрыстаў, склалася кры- 
мінагенная сітуацыя. Паспя- 
ховасць студэнтаў няўхільна 
зніжаецца. Губляецца галоў- 
нае — імкненне да атрымання 
выдатных ведаў, застаецца 
другаснае — жаданне любым 
шляхам атрымаць дыплом аб 
вышэйшай адукацыі!

Паколькі ў бліжэйшыя гады, 
калі ідзе размова аб увядзен- 
ні платнага навучання, коль
касць вячэрнікаў і завочнікаў 
наўрад ці зменшыцца, усім, 
хто мае дачыненне да арга- 
нізацыі вучэбнага працэсу на 
завочным і вячэрнІм аддзялен- 
нях, неабходна падумаць, як 
стабілізаваць сітуацыю.

У першую чаргу патрабу- 
юць неадкладнага перагляду 
вучэбныя планы. Тэмы і задан- 
ні кантрольных работ таксама 
ўжо «з барадой». Узнікла не~ 
абходнасць падумаць над 
больш эфектыўнай і карыс- 
най арганізацыяй вытворчай 
і педагагІчнай практык. Што 
датычыць дня завочніка, то ў 
нас студэнты чамусьці ўспры- 
маюць яго як магчымасць 
ліквідаваць запазычанасці, а 
не як дзень цікавых пазапла- 
навых лекцый, гутарак, «зна- 
ёмстваў» з камп’ютэрам...

Відаць, пытанне гэта са~ 
праўды балючае, бо жадаючых 
выступіць было шмат. Вось, 
напрыклад, што сказаў загад
чык кафедры беларускай мовы 
і літаратуры для прырода- 
знаўчых факультэтаў У. А. 
Навумовіч:

— Зараз прадметы беларус- 
камоўнага цыкла патрэбна 
чытаць шырэй — як гісто- 
рыю мовы, культуры, літара- 
туры, мастацтва, традыцый. 
Кафедра можа забяспечыць 
гэта: у нас ёсць неабходныя 
спецыялісты, распрацаваны 
вучэбныя планы.

3 усіх працэсаў, якія тры- 
вожаць грамадства, нацыя- 
нальныя рухі — самыя глы- 
бінныя. Гэта не проста парад 
суверэнітэтаў — гэта карэн- 
ныя змены ў нашым мыслен- 
ні. Нацыянальныя рухі не 
могуць быць злом. Яны за- 
кранаюць кож^нага чалавека i 
ўплываюць на фарміраванне 
новага светапогляду. Таму, 
на маю думку, задача уні- 
версітэта — падтрымліваць ix. 
Трэба ісці далей фразы i 
рабіць канкрэтную справу.

У заключэнне С. А. Мале- 
віч абвясціў канкрэтныя тэр- 
мiны выканання тых задач, 
аб якіх вялася размова.
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ЖАНЧЫНА ЖАНЧЫНУ СУСТРЭЛА

«Мінулае свята 
радавала больш...»
Многія лічацьусіх жанчын без разбору балбатухамі-гіляткар- 

камі і не любяць іх слухаць. Але на свята — нікуды не дзецца — 
прыйдзецца пабыць больш уважлівымі. Можа, менавіта 8 Сакаві- 

ка праціўнікам жаночых размоў давядзецца прызнаць, што там 
даволі часта сустракаюцца слушныя думкі?

Напярэдадні свята пядь жанчын нашага універсітэта адказалі 
на аднолькавыя пытанні«БУ». Аказалася. што і ў прыбіральшчы- 
цы, і ў студэнткі, і ў выкладчыцы савецкай ВНУ такія падобныя 
праблемы... .

1. Успомніце, калі ласка, свой тнулагодт настрои напярэОаО- 
ні 8 Сакавіка. Ці адрозніваецца ён ад сёлетняга?

2. У якіх жыццёвых сітуацыях Вы адчуваеце сябе асабліва 
зняважанай як жанчына?

3. Чаму б Вы аддалі перавагу: захопленым позіркам мужчын 
ці дэфщытнаму товару ў Вашай цяжкай сумцы?

4. Якую калектыўную характарыстыку Вы можаце даць муж- 
чынам універсітэта?

Любоў Захараўна ГРЫБАВА, 
швейцар:

1. Напярэдадні мінулагодняга 
8 Сакавіка ў мяне быў больш свя
точны настрой, чым зараз. Чакала 
свята, вясёлага застолля — на 
жаль, толькі ў святы можна са- 
браць разам усю сям'ю, запрасіць 
у госці родных. Сёлета зусім 
іншае. Толькі паўсюдны дэфіцыт, 
дэфіцыт, дэфіцыт...

2. У якой яшчэ сітуацыі жан
чына можа адчуваць сябе больш 
зняважанай, чым у асяроддзі 
грубых і няўважлівых мужчын?

3. У сваім узросце ў цяперашні 
час я, зразумела, аддала б перава
гу дэфіцытным рэчам у сумцы, 
чым статнай паходцы i захопле
ным позіркам мужчын-пенсіяне- 
раў.

4. Адказаць на тэта пытанне 
мне цяжкавата, бо, зноў жа з на- 
годы свайго ўзросту, я ўжо стара- 
юся не вельмі прыглядвацца да 
мужчын. I ўсё ж пэўная думка 
наконт ix у мяне ёсць. Тэта пры- 
стойныя i культурный людзі.

Алена СУВОРАВА. студэнтка 
2 курса юрыдычнага фа культ эта:

1. На лёгкае, на псршы пог.тяд, 
пытанне адказаць не гак ужо i 
проста. Мне, як любой маладой 
дзяўчыне, заўсёды хочацца ўспа- 
мінаць толькі прыемнае, добрае. 
Але сёння, на жаль, няма той ра- 
дасці чакання свята.

2. Такімі «сюрпрызамі» жыццё 
мяне яшчэ не радавала. Хочацца 
спадзявацца, што так будзе і ў 
будучым.

3. Шчыра кажучы, не пашко- 
дзіла б ні тое, ні другое. Але калі 
вы ставіце мяне перад выбарам... 
Нягледзячы на ўсе цяжкасці на
шага жыцця, я ўсё ж такі аддала 
б перавагу першаму — ці не аб 
гэтым марыла кожная жанчына 
ва ўсе часы, а дэфіцыт, спадзяю- 
ся, з ’ява часовая.

4. Ba універсітэце я толькі паў- 
тара года. Але i за тэты кароткі 
час паспела заўважыць, што муж- 
чыны універсітэта валодаюць са- ■ 
праўдным розумам, надзвычайнай 
кампетэнтнасцю, ветлівасцю, так- 
тоўнасцю, павагай да жанчын, на- 
ват (у асобных выпадках) пачуц- 
цём гумару. Cnic можна было б 
прадоўжыць, але тэта галоўнае. 
Карацей, нашы мужчыны мне па- 
'дабаюццца (магчыма таму, што 
іншых я не сустракала).

Аляксандра Сямёнаўна ПАЎ- 
ЛЮЦЬ, прыбіральшчыца:

1, 2. Безумоўна, год назад 8 Ca- 
кавіка было больш святам, чым сё
лета. Засталося да гэтага дня 
зусім нямнога, а я не знайшла 
пакуль падарункаў ні для сваей 
маці, ні для дзвюх дачок, ні для 
дзвюх унучак. У ix, да таго ж, і дні 
нараджэння ў сакавіку — ва ўну- 
чак маіх. Дык што ж можа больш 
зняважыць дачку, маці i бабулю, 
чым немагчымасць зрабіць пры
емнае сваім родным?

3. Зараз для мяне больш важ
на другое. Асабліва, каб гэтым

дэфіцытам у маёй сумцы быу пры- 
гожы плашч ці добрыя боты, якія 
немагчыма купіць,— вось тады i 
можна было б падумаць пра позі- 
ркі мужчын...

4. У параўнанні з большасцю 
тых мужчын, што бачу звычайна 
на вуліцы, універсітэцкія, як 
здаецца мне, больш культурный, 
ветлівыя і тактоўныя. Я ніколі 
не чула ад іх ні мацюкоў, ні 
лаянкі. Таму ва універсітэце пры- 
емна працаваць.

тЛюдміла Пятроўна САЯН KO
BA, кандыдат філалагічных на- 
вук:

1. Настрой сапсаваны наогул. 
He таму, што здарылася нешта 
дрэннае ў асабістым жыцці, а з- 
за розных непрыемных знешніх

фактараў. Нягледзячы на добрае 
надвор’е, восень на душы...

2. Асабліва дрэнна адчуваю 
сябе, калі сустракаюся з грубас- 
цю, калі навокал адсутнічае атма- 
сфера жаночага камфорту.

3. Я, безумоўна, аддаю перава
гу першаму. Мяне наогул больш 
цікавіць эфемерна-рамантычнае, 
чым канкрэтна - матэрыяльные 
(хоць у нашы дні такое прызнан- 
не можа падацца няшчырым). 
Такія дробязі, як тактоўны жэст, 
прыемная ўсмешка, добразычлі- 
вы погляд — паслы дабра людзям 
ад людзей, таму яны здаюцца мне

-больш важнымі, чым канкрэтныя 
прадметы.

4. Я б не ўзялася за стварэн- 
не калектыўнага партрэта муж
чын універсітэта. Мне здаецца

- няхай тэта нікога не пакрыў- 
дзіць — што нічым асаблівым 
яны ад іншых не ад- 
розніваюцца. Звычайна быта- 
выя цяжкасці больш адбіваюцца 
на жанчынах. Але ў наш час жыц- 
цёвыя праблемы зрабілі i мужчын 
марнымі, дробязнымі, агрэсіў- 
нымі, няўважлівымі. Светлых асоб 
сярод іх мала, нават ва універсітэ- 
це. Менавіта так — каб і асоба 
была, і святло. Звычайна, на жаль, 
ні таго, ні другога...

Напярэдадні жаночага свята 
хачу пажадаць нашым мужчынам 
часцей прыносіць радасць тым, 
хто жыве побач.

Ірына Вікенцьеўна ШАБЛОЎ- 
СКАЯ, доктар філалагічных на- 
вук, прафесар:

1. Апошнія гады настрой у 
нас, на жаль, не мяняецца. У 
мяне няма прычын чакаць 8 Ca- 
кавіка. Калі раней тэты дзень са- 
праўды быў святочным ■ (мужчы
ны вiншaвäлi жанчын, імкну- 
чыся зрабіць тэта весела і ці- 
кава), то зараз ён самы звычай- 
ны. Мы страцілі формы зносін 
дзеля радасці.

Мне здаецца, зараз уся наша 
краіна знаходзіцца ў стане стом- 
ленасці, а жанчыны адчуваюць 
тэта асабліва: увесь цяжар нашай 
эканамічнай і палітычнай неста- 
більнасці кладзецца на іх плечы.

2. Я выдатна памятаю свае сту- 
дэнцкія гады. Мы не маглі адкры- 
та выказаць свае думкі, апранаць 
тое, што нам падабалася. Гэтак 
было i пазней, а аднойчы па пася- 
джэнні вучонага савета разгляда- 
лася нават пытанне: ці пускаць

штанах?

Хто здольны кіраваць жанчынаи, здоль- 
ны к'шаваць дзяржавай.

А. БАЛЬЗАК.
Жыццё жанчыны засяроджана пераваж- 

на ў жыцці сэрца; кахаць — значыць для 
яе жыць; а ахвяраваць — значыць кахаць.

Меркай годнасці жанчыны можа быць 
мужчын а, якога яна кахае.

’ В. БЯЛ1НСК1.
Прырода сказала жанчыне: будзь прыго- 

жай, калі можаш, мудрай, калі хочаш, але 
оазважлівай ты павінна быць абавязкова. 
и П. БАМАРШЭ.

Жанчыны ніколі не бываюць такімі 
моцнымі, як калі яны ўзбройваюцца сла- 
басцю.

I. БУШИ.
Разумная жанчына — тая, у прысутна- 

сці якой можна трымаць сябе як хочаш не
разумна.
w П. ВАЛЕРЫ.

Усе супрацьлегласці сходзяцца ў сэрцы 
жанчыны.

Ф. ВАЛЬТЭР.
У памылцы любой жанчыны ёсць віна 

мужчыны.
1. ГЕРДЭР.

Мужчыны ствараюць законы, жанчыны 
— норавы.

Ф. Г1БЕР.
Мужчыны звяртаюць увагу на тое, што 

пра ix думаюць, а для жанчын больш 
важна, што пра ix гавораць.

Т. ППЕЛЬ.
Вышыня культуры вызначаецца адносі- 

намі да жанчыны.
М. ГОРКЕ

студэнтак на лекцьп у 
Я лічу тэта знявагай чалавечай 
годнасці. Напэўна, таму не асу- 
джаю сёння кідка апранутых ма- 
ладых людзей, бо не столькі пу- 
стыя паліцы магазінаў пужаюць 
мяне, колькі апустошаныя душы 
людзей.

3. Думаю, калі б у маёй сумцы 
былі дэфіцытныя тавары, то по- 
гляды мужчын былі б накіраваныя 
менавіта на яе. Але я хацела б 
наогул не насіць сумак і ўсялякіх 
цяжкасцей. Узрушаных поглядаў 
мужчын, мне так здаецца, патрэб- 
на сцерагчыся, таму што за захап- 
леннем абавязкова ідзе зайзд- 
расць.

Мяне заўсёды радуе не захап- 
ленне i абажанне, а радасць i 
інтарэс у вачах маіх слухачоў. 
Тэта галоўнае.

4. Звычайна мужчыны універсі- 
тэта ўвасабляюцца ў тых кан- 
крэтных людзях, з якімі мы кан- 
тактуем штодня. Наша кафед
ра — жаночая, таму і нейкі калек- 
тыўны партрэт намаляваць цяж- 
ка.

A калі гаварыць у цэлым, то 
мужчыны універсітэта крыху тэх- 
накратызаваныя. Яны не заўсёды 
злольныя заўважаць дробязі, 
з якіх складаецца жыццё.

А бяззброіла . Прывітанне з усмеш кай дасылае 
Херлуф  Бідструп.

МУДРЭЦ СКАЗАЎ

З А Х А В А Е М
М У Ж Ч Ы Н

Першы ў Даніі цэнтр для 
аказання маральнай і матэ- 
рыяльнай дапамогі мужчынам, 
якія церпяць фізічныя і псі- 
халагічныя пакуты з боку 
сваіх жонак, адкрыўся ў пар- 
товым горадзе Харсэнс. Як 
сцвярджае саветнік цэнтра 
Свен Іенсбі, «тысячы дат
чан пакутуюць ад пабояў і 
зняваг супруг, аднак баяцца 
паскардзіцца на свой нешча- 
слівы лёс». «Магчыма, гэта 
самае вялікае табу ў нашай 
краіне»,— гаворыць ён. 
«ІНТЭРНЭШНЛ ГЕРАЛЬД 

ТРЫБЮН»

«Біялагічныя

Сярод ш эрані будзённы х клопатаў, скрозь  
лаянкавае павуцінне чэргаў ідзе ЯНА д а  сваёй  
мары — быць каханай i самай прыгожай.

Пяшчотная. Н едасягальная. Н епрадказаль- 
ная. Зам ілаваная. П акры ўдж аная. Стомле- 
ная...

I ўсё ж  такі ЯНА круціцца. Не толькі на 
«мужчынскай» п асадзе і завіхаючыся на кухні. 
Ля люстэрка і ў віхуры танца таксама.

Час закранае ЯЕ: пачырванелыя ад бяссон- 
най ночы вочы, шурпатыя рукі, сагнутыя плечы 
і... чароўная ўсмеш ка. __

I ўсё ж  час неўладарны  над ЕЙ.
Крыўднае слова не дасягне вышыні ЯЕ.
Бо імя ЕЙ — Ж А Н Ч Ы Н А . Сугучнае з  жыц- 

цём.

машыны»
супраць

• • Z«цывшзацыі
мужчын»

Жыццё ў грамадстве ў леп- 
шым выпадку — дзікая нудо- 
та. Само ж грамадства ніякім 
сваім бокам не датычыцца 
жанчын. Грамадска-свядо- 
май, адказнай, якая шукае 
моцных адчуванняў жанчыне 
застаецца толькі скінуць 
урад, знішчыць грашовую сі- 
стэму, усталяваць поўную аў- 
таматызацыю і ліквідаваць 
мужчынскі пол.

T.- Г. АТКІНСОН, 
«Радыкальны фемітум», 

зборнік «Жаночае 
вызваленне».

Валеры Саланіс — адзіны 
член заснаванага ёю «Гра
мадства па ліквідацыі муж
чын» (першую сваю ахвяру 
ёй удалося параніць).

Зараз, калі размнажэнне 
без удзелу мужчын і ўзнаў- 
ленне адных толькі жанчын 
стала тэхнічна магчымым, мы 
павінны прыступіць да ажыц- 
цяўлення гэтай задачы неад- 
кладна. Мужчына — біялагіч- 
ная выпадковасць: У-ген (му- 
жчынскі) ёсць няпоўны Х-ген 
(жаночы), тэта значыць ён 
уяўляе сабой няпоўны'набор 
храмасом. Іншымі словамі, 
мужчына — гэта незаконча- 
ная жанчына...

Валеры САЛАНІС, 
маніфест «Адзінства 

сясцёр — гэта сіла».
, Быць у капкане фізічнага 
прызначэння адпаведна смер- 
ці асобы... Будова цела не 
гіавінна болей вызначаць ду- 
хоўнае жыццё асобы.

Калі дух не кіруе целам, 
яно не больш, чым машына. 
Дык чаму ж не замяніць яе 
сапраўднай машынай?

Пісьменніца Джойс 
Кэрал ОУТС, 

часопіс «Атланцік».

Усё сучаснае выхаванне жанчыны накі- 
равана на тое, каб замкнуць яе жыццё на 
любоўных эмоцыях. Адсюль гэтыя «разбі- 
тыя сэрцы» гэтыя паніклыя адпершага бур- 
нага ветру жаночыя вобразы. Трэба рас- 
чыніць перад жанчынаи шырокія вароты 
ўсебаковага жыцця, трэба закаліць яе сэр
ца, трэба браніраваць яе волю. Час наву- 
чыць жанчыну браць каханне не як аснову 
жыцця, а толькі як прыступку, як спосаб 
выявіць свае сапраўднае Я.

А. КАЛАНТАИ.
Мужчына цешыцца шчасцем, якое звед- 

вае, жанчына — шчасцем, якое прыносіць.
П. ЛАКЛО.

Самая моцная вада ў свеце — жаночыя 
слёзы.

Д. МОРЛЕ
Усё ў жанчыне — загадка, i на ўсё гэта 

ёсць адна разгадка: цяжарнасцю завецца

яна' Ф. НІЦШЭ.
Царства жанчыны — гэта царства пяш- 

чоты, тонкасці і цярпімасці.
Ж--Ж. РУСО.

Калі душа наша чыстая, слова «жан
чына» поўнае для нас велічы.

Э. СЕНАНКУР.
Няма нічога лягчэй, чым, ператварыць 

пасрэдную жанчыну ў жанчыну выключ- 
Hvro Дастаткова яе пакахаць.

У М М. САВАЖОН.
Там, дзе ёсць строгасць i патрабаваль- 

насць жанчыны, дзяўчыны, юнак станов'ш- 
ца сапраўдным « У ™ ^ ХАМЛШСК,.

П Р Э Ч

3 Д А Р О П

Урад Саудаўскай А pa в i i 
абвясціў, што з гэтае пары 
на тэрыторыі краіны ўсім 
жанчынам забараняецца зна- 
ходзіцца за рулём аўтамабі- 
ляў. Улады папярэдзілі, што 
на ўсіх, хто парушыць тэты 
загад, будуць накладзены 
сур’ёзныя санкцыі. Якія мена- 
віта, не ўдакладняецца. Пры- 
няты закон распаўсюджваец- 
ца як на падданых кара- 
леўства, так i на іншаземак.

«РЭЙТЭР»
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...Заиграла чароўная музыка. Муж пали
ц у  да мяне, працягнуў букет руж... i за- 
прасіў на танец. Гэтыя некалькі хвілін, калі 
мы кружыліся пад мелодыю вальса, прынес- 
лі нам сапраўднае шчасце, а сэрцы напоў- 
нілі пяшчотай і любоўю.

Напярэдадні 8 Сакавіка кожны мужчына 
заклапочаны значна больш, чым у звычайныя 
дні. Шкада толькі, калі хто-небудзь з іх пошу- 
кі падарунка ўспрымае як павіннасць і адно- 
сіцца да яго выбару як да простай фармаль- 
насці — такое віншаванне наўрад ці прынясе 
чалавеку радасць.

Такім чынам, вы з адчаем бегаеце па звыкла 
пустых магазінах у пошуках падарунка для 
маці, жонкі, каханай... «Што купіць?» — лама- 
еце сабе галаву. Магчыма, дарэмна? Прабягаю- 
чы па падземным пераходзе, зазірніце ў тэ- 
атральную касу — а раптам пашанцуе, і ў 
святочны вечар ваша жанчына, нарэшце, зной- 
дзе хвілінку для сябе.

Што ж датычыць звыклай формы падарун
ка, калі вы чалавек жанаты, бойцеся атры- 
маць ад жонкі наганяй за транжыранне гро- 
шай і лепш парайцеся з ёй. Можна нават ку- 
піць падарунак разам. Але тэта ў крайнім 
выпадку.

Каханай лепш за ўсё дарыць кветкі. He 
надумайцеся паднесці ёй прадметы інтымнага 
туалета або адзенне ці абутак — тэта нетактоў- 
на, хоць у наш час актуальна.

Ніколі не варта рабіць падарункі ананімна — 
вы паставіце чалавека ў няёмкае становішча. 
Ды і, напэўна, мала якая жанчына асмеліцца 
ўзяць такі падарунак, гэтым самым, відаць, 
пакрыўдзіць і вас. Выключэнне складаюць толь- 
кі кветкі, якія падносяць звычайна жанчынам. 
Яны не паграшаць супраць правілаў добрага 
тону, прыняўшы тэты прыемны знак увагі. 
Дарэчы, калі вы дарыце кветкі, як кажуць, з 
рук у рукі, абавязкова зніміце з іх фальгу.

Барані вас божа, калі надумаецеся загарнуць 
падарунак у газету. Выберыце прывабную ўпа- 
коўку па свайму густу. Лепш зрабіць так, каб 
падарунак не быў бачны. Асабліва прыемна, 
калі ён, як кажуць, з «ізюмінкай». Які сэнс 
укладзяце вы ў падарунак — гэта ўжо справа 
вашай вынаходлівасці, пачуцця гумару. Для 
гэтага выдатна было б хоць крыху ведаць 
чалавека, яго звычкі і схільнасці.

Карацей, вам абавязкова патрэбна быць кры- 
шачку ўважлівым, і вы абавязкова даведаецеся, 
што можа асаЬліва парадаваць таго, каму 
вы хочаце зрабіць сюрпрыз.

3. М1ХНЕВ1Ч.

КАЛЭНЕЦІКС
У святочныя дні вы павінны быць асабліва прыгожымі. 

Тому не след забывацца i 7, i 8 сакавіка на гімнастыку. 
«Калэнецікс» падорыць вам адчуванне бадзёрасці, маладо- 
сці і padactfi. Сёння мы друкуем заключныя практыкаван- 
ні гэтага комплексу (пачатак у М№ 1, 4, 5).

Цяпер трэба стаяць перад крэслам на каленях. Левая 
нага выпрамлена ў калене і выцягнута ўбок. Трымаючыся 
за крэсла, нахіліся ўбок так, каб плечы былі прамымі. По- 
тым павярні левую нагу, калена і ступню ў напрамку падлогі. 
He мяняючы пазіцыі рук на крэсле, перасоўвай левую нагу 
ўправа ў напрамку цела, але не згінаючы пры гэтым ногі. Рас
слаб правае калена, каб зменшыць супраціўленне. Зараз трэ
ба напрагчы ягадзіцы і выштурхнуць таз наперад болып, чым 
ты лічыш магчымым для сябе. Плечы акруглены наперад. У 
гэтай пазіцыі паднімі левую нагу не менш чым на 6 см над 
падлогай. Патрымай хвіліну і апусці. Паўтары 100 разоў, па 
50 разоў з кожнага боку. Спачатку гэта будзе нялёгка. 
Але будзь настойлівай і не перажывай!

Наступная група практыкаванняў — для ягадзіц і клубаў. 
Вы ведаеце, многія незадаволены сваёй фігурай менавіта з-за 
гэтых частак цела. Практыкаванні, што даюцца ніжэй, вель- 
мі эфектыўныя для ягадзіц і клубаў, але адначасова яны 
ўздзейнічаюць на верхнюю частку спіны і плячэй.

1. Сесці тварам да крэсла на левую ягадзіцу. Левая нага 
сагнутая ў калене, пятка на ўзроўні крока. Правая нага вы
цягнута ўправа і сагнута ў калене назад. Правая ступня рас- 
слабленая. Трымаем крэсла левай рукой, а правую трэба 
пакласці на клуб. Адначасова прыцісні правае калена да пад
лой. Правая ступня пачынае адрывацца ад падлой. Пакладзі 
правую руку на крэсла i не дазваляй праваму клубу рухацца 
назад. Паспрабуй злучыць ягадзіцы, таз штурхні наперад, 
спхна прамая (спачатку будзеш нахіляцца i сутаргава ха- 
пятша за крэсла). Паднімі правае калена не ніжэй чым 
6 см над падлогай, павярні нагу назад на 2 см, не мяняючы 
становішча клубаў i таза. Свабодна вярніся ў пачатковую 
пазіцыю (або на 2 см наперад). Соўвай мякка нагой наперад 
i назад. Паўтары 100 разоў.

Табе прапануецца выканаць 20 рухаў з аднаго боку, по- 
тым змяніць пазіцыю і зрабіць 20 разоў з другога боку. Ta- 
кім чынам давесці да 100. Калі адчуеш стому, адпачы- 
вай, выконвай столькі разоў, колькі здолееш. Калі боль 
будзе ісці ўверх ад клуба да таліі — не хвалюйся. Проста 
ў цябе слабыя мышцы.

2 .. Пачатковае становішча тое ж: правая нага ляжыць, 
вольна выцягнутая ў правы бок. Накіруй рукой правы клуб 
наперад, напражы ягадзіцы і выштурхоўвай таз наперад. 
Паспрабуй так павярнуць нагу, каб пальцы ног удавіць у 
падлогу. Не блакіруй правае калена. Плечы расслабленыя. 
Трымай клуб накіраваным уперад. Паднімі правую, нагу не 
вышэй чым на 7 см над падлогай. Пратрымайся хвіліну ў 
гэтай пазіцыі. Нават калі не можаш парушыць нагой, паспра
буй. Не расчароўвайся, нарэшце гэта атрымаецца ў цябе. 
Эфект будзе надзвычайны!

м А .  t*Va а* ло’* 
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Пакуль не ўсё
страчана

Табе ніколі не прыходзіла ў га
лаву, што дома, чаго ніколі не 
здараецца на рабоце ці ў кампа- 
ніі сяброў, ты выглядаеш несімпа- 
тычнай дурніцай? Павучанні і на- 
тацыі выплёскваюцца на дзяцей, 
бясконцыя прэтэнзіі і шэраг 
дробязных праблем быццам бы 
ўвесь дзень назапашваюцца для 
мужа. Толькі не крыўдуй. I не 

■след мне нагадваць, што ты даўно 
набыла вучоную ступень. Я, безу- 
моўна, пра гэта памятаю. Як i пра 
твае горкія слёзы ў тэлефоннай 
трубцы, калі выхавацельніца не 
зусім тактоўна паведаміла, што 
пяцігадовая Леначка ў адказ на 
пытанне «Чаго на свеце не бы
вав?» намаливала цябе, тату і ся
бе з шырокімі ўсмешкамі — рот 
да вушэй, хоць пасачкі прышый. 
У цябе гарэла кандыдацкая, у 
мужа — план. А тут яшчэ гэтыя 
непрыемнасці. «Хіба ёй не хапае 
сумесных паходаў на выстаўкі, 
білетаў у тэатры i на святочныя 
прадстаўленні? Няўжо бабуля 
горш за мяне чытае казкі?» — 
пыталася ты. Так у тваёй Леначкі 
было больш за неабходнае для 
падтрымання жыцця. I не хапала 
бацькоўскага цяпла. Ты злавала- 
ся, а Леначка здзіўлялася: яна 
была шчырая ў думках i дзеяннях 
i не ведала, зручна ці нязручна 
гэта па правшах дарослых. Дарос- 
лыя ведаюць, каму можна адкры- 
ваць свае таямніцы, і забываюцца, 
што дзіця пазбаўлена падобнай 
інтуіцыі, не можа быць ветлівым 
i вясёлым або ціхім па загаду. 
Сёння на двары сонейка — як

устрымацца ад песенкі? Заўтра 
дождж — ' толькі і застаецца, 
што маляваць: а пад руку трапіла 
папера з чарнавіка мамінай ды- 
сертацыі.

Так, сацыёлагі падлічылі, што 
сучасная жанчына траціць на 
выхаванне дзяцей 17 хвілін у 
дзень. Хочаш — не хочаш, пры- 
ходзіцца нервавацца i злавацца, 
калі тэты неслух усё робіць наад- 
варот. А як яму непрыемна пазі- 
раць у нашы злосныя вочы, ты 
падумала? Зразумець нас цяжка, 
запытацца нельга.

Я заўсёды знайду табе апраў- 
данне: асноўныя нашы намаган- 
ні па-за домам, а для родных за
стаецца стома, нервовасць, дрэн- 
ны настрой. Хіба ты хочаш праз 
некалькі гадоў убачыць такой 
сваю Леначку? ЦІ Валерыка, яко- 
га пакуль выхоўвае маці мужа? 
Разумееш, так нельга, каб на пер- 
шым месцы была доктарская, на 
друйм — лекцыі, на трэцім — 
падрыхтоўка да ix.

А я набыла кнігу «Аб смачнай 
i здаровай ежы» (гатую для сваіх 
мужчын самыя мудрагелістыя 
стравы), камплект выкраек (Та- 
нюша так радуецца новай сукен- 
цы) і душэўны спакой (як добра, 
калі ты не абстрактная вытвор- 
чая адзінка для мнойх, а надзвы- 
чай патрэбны чалавек для траіх 
блізкіх). Так што, пакуль не ўсё 
страчана, давай супраціўляцца з 
усіх сіл гэтаму раўнапраўнаму за- 
прыгоньванню.

Г. 3.

Толькі сном адзіным...
...Сніцца і сніцца мне адзін i 

той жа сон. Я еду ў бясконцым 
вагоне па бясконцай лініі метро. 
Адзіная пасажырка сярод муж
чын. Яны, як адзін, паголеныя, у 
начышчаным да бляску абутку i з 

квегкамі ў руках. Калі я ўвайшла, 
разам падскочылі ca сваіх месцаў, 
прапануючы мне сесці, хоць і так 
было дзе. Я апынулася побач з 
двумя сябрамі, якія ажыўлена 
размаўлялі. Адзін стаяў спіной да 
мяне, але хуценька развярнуўся і 
папрасіў прабачэння. A размаў- 
ляць яны адразу сталі больш 
стрымана. Другі мой сусед нІжэй 
апусціў газету, якая хавала ўсю 
яго постаць, і перамяніў сваю по
зу на найболын прыстойную. Усе, 
хто кідаў позіркі ў мой бок, ветлі- 
ва ўсміхаліся пры гэтым, быццам 
позіркі не кІдаліся, а падноеіліся 
мне з паклонам. Яны давалі мне 
адчуванне, што я самая прываб- 
ная жанчына ва ўсім свеце. Вель- 
мі прыемна было ехаць у тым ва
гоне...

Перад выхадам мне прапанава- 
лі трымацца за самы зручны по- 
ручань і дазволілі выйсці першай. 
Але потым усе мае спадарожнікі 
апынуліся наперадзе. Крыху паз- 
ней я зразумела, у чым справа: 
яны спяшаліся адчыніць і патры- 
маць цяжкія інкляныя дзверы. 
Спыніць ix спешку змагло адно 
невялічкае здарэнне: я незрарок

абраніла пальчатку. Нават і ўсвя- 
доміць гэтага не паспела, кал i 
некалькі мужчын кінуліся падні- 
маць яе. Яны не сутыкнуліся, ус
тупы! права аказаць мне паслугу 
таму, хто зрэагаваў першым. 3 
якой тактоўнай усмешкай падаў 
ён мне маю пальчатку! I хацеў на
ват руку пацалаваць, але раптам... 
Станцыя метро стала напаўняцца 
жанчынамі. Ix было вельмі многа, 
процьма. Яны ішлі жывой сцяной, 
заклапочаныя, з цяжкімі і вяліз- 
нымі сумкамі. Імгненна зніклі 
ўсмешкі з твараў мужчын, стаў 
брудным іх абутак і пакамячылі- 
ся касцюмы. Жах апанаваў мяне, 
і я прачнулася...

Спачатку з пачуццём злосці 
на гэтых жанчын: не з ’явіся 
яны, мужчыны засталіся б ветлі- 
вымі і тактоўнымі. А потым паду
мала, што гэта, магчыма, і ёсць 
выйсце: размеркаваць усіх муж
чын на трупы i замацаваць за кож- 
най з ix па адной жанчыне. Няў- 
жо не здолеюць яны якасна заля- 
цацца да яе? Але ж жанчын у нас 
больш, чым мужчын, i больш нічо- 
га я прыдумаць не змагла. Мо
жа, ты, сяброўка мая даражэнь- 
кая, ведаеш, што ж рабіць нам, 
небаракам, каб прымусіць муж
чын не толькі 8 Сакавіка быць 
уважлівымі?

В. С.
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СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ МЖК

№ 2 М А С Т Е Р А
ПРОЧИТАЙ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ...

ТО ЛИ БУДЕТ,
ТО ЛИ НЕТ

Ul U
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строим, а чем, юбственно, эшимиютс. .ги^.азит е
ла  руководящ их структур городского штаба и орг
комитетов.

Так вот, в последнее врем я руководители штаба 
и оргкомитета «Уручье» стремились сохранить су
ществующие производственные связи  с представите
лям и  «Главминскстроя». Это, поверьте, ничуть не л е г
че, чем разгружать кирпичи.

Д е ло  в том, что возникла  реальная  угроза «вы 
падения» из планов «Главминскстроя» на 1991 год  
дома номер восемнадцать М Ж К  «Уручье», а также 
нескольких других объектов городской организации. 
М ы предвидели, что это больно ударит по судьбам  
многих «эмж ековцев». Поэтому много времени уде
ля л и  бесконечным встречам с ответственными работ
никами исполком а городского Совета, депутатами 
руководителями строительных организаций.

Руководители городского штаба отстаивали по
зиции, идеи и принципы М Ж К  в  телепрограмме 
«Крок» и на страницах городской газеты «Д об
ры вечар».

Впереди  —  коллективная встреча у начальника  
«Главминскстроя» тов. Чичурина В. Ф., которая окон
чательно расставит все точки над i. В о всяком случае  
мы на это надеемся. А  в преддверии встречи искренне  
поздравляем  В алерия Ф ёдоровича с пятидесятиле
тием, ж елаем здоровья, успехов, а также продолж е
ния творческого сотрудничества с М Ж К .

О Т Д Е Л  И Н Ф О Р М А Ц И И  
ГО Р О Д С К О ГО  Ш ТА БА .

...забот новорожденного
Можете поспорить, и все же самым значительным собы

тием последних месяцев в жизни городской организации 
МЖК стало появление оргкомитета будущего комплекса 
«Сухарево». Состав временного оргкомитета (до конфе
ренции комплекса в его руках сосредоточена «власть») 
утвержден на заседании городского штаба в коли
честве восьми человек. В него вошли наиболее инициатив
ные представители предприятий-дольщиков. Председателем 
временного оргкомитета избран инженер НПО «Центр» 
Юрий ЮШКЕВИЧ.

— Юрий, чего же Вы ждете 
от нового комплекса?

— Естественно и прежде 
всего, самого обыденного — 
получения жилья. Причем, 
жилья качественного. Я реа
лист. Прежде чем создавать 
коллектив друзеп-единомыш- 
ленников, надо иметь крышу 
над головой. А потом можно 
подумать о создании при 
комплексе малого предприя
тия, которое взяло бы на себя 
заботу об улучшении качества 
жилья и оказании всевозмож
ных бытовых услуг жильцам.

— Какими силами пла
нируете строить комплекс?

— Ни в коем случае не рас
считываем на неумелые руки 
переквалифицированных ди
летантов. Доверяем только

профессионалам-строителям. 
Основной объем работ должно 
производить ЭНППСМО 
«Комкон», которому будут 
оказывать помощь строители 
организаций-долыциков.

— Собираетесь ли Вы пере
ходить на освобожденную 
должность председателя 
оргкомитета?

— Пока готов работать 
только на полставки. Хочу по
пробовать себя, чтобы в слу
чае возможной неудачи сохра
нить за собой нынешнее рабо
чее место.

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФ ОН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРЕМЕН
НОГО О РГК О М И ТЕТА  
МЖК «СУХАРЕВО» — 
59-54-37.

Будьте счастливы целый день!о д н а к о ...

Говорят, иностранцы про
сто мечтают о жене из Совет
ского Союза: терпеливой, хо
зяйственной, за-ка-лен-нои! 
Потому что мы испытаны тру
дностями и проблемами, и го
рем нас не убить. Выходит, 
мы для того и переворачи
ваем все с ног на голову, чтобы 
закалить себя, не оставляя ни
сколько нервотрепки на чер
ный день?

Давайте проэкспери- 
ментируем — представим 
японку, американку, итальян
ку или француженку с мастер
ком в руке. Ну, женщины- 
строители у них, возможно, 
бывают, как и железнодорож
ные рабочие, и грузчики, и 
экскаваторщики... А мы по
пробуем вообразить пред
ставительницу какой-нибудь

интеллигентной профессии, 
занятую кладкой кирпича или 
штукатуркой стен,' не ради 
новых жизненных ощущений 
а потому, что... ей негде жить. 
Вспомните, что литераторы 
пользуются методом гротес
ка и абсурдными деталями, 
когда хотя г с помощью 
преувеличенней ярче оттенить 
истинную суть описываемого 
ими явления. Значит, образ 
француженки с кирпичом и 
мастерком в руках, может 
быть, заставит нас разом ужа
снуться от такого привычного 
зрелища — советской жен
щины, занятой тяжелым фи
зическим трудом. Трудно ска
зать, что должно вызвать 
больше ужаса: постоянная ра
бота женщины в оранжевом 
жилете или то, чем занима

ются на стройке кадидаты на
ук — члены МЖК. Женщины, 
которые ждут своей очереди 
на квартиру в МЖК, считают, 
что их надежда наиболее ре
альна, и в этом их преимущест
во перед остальными. А тем, 
остальным, тоже нельзя вы
жить без надежды, и они нахо
дят ее в чем-нибудь другом, та
ком же зыбком, как жилье, 
построенное собственными, 
женскими, руками...

Грустным получится снова 
праздник 8 Марта. Только 
на один день — женщины по
пробуют забыть свои заботы, 
а мужчины помочь им в этом. 
Но за день столько добрых 
слов можно успеть услышать, 
столько раз улыбнуться и по
чувствовать себя счастливой... 
Будьте счастливы целый день!

Компьютер, который в небесах
Попробуйте представить себя обладателем массивного 

бриллианта. Ну, прежде всего это не очень прилич
но — так разбогатеть, когда вокруг многие бедствуют. 
И, к тому же, не оберетесь вы хлопот с таким сокровищем. 
Носить с собой его опасно, хранить дома — тоже. При
дется поломать голову над схоронением драгоценного 
камня и сохранением собственной жизни.

Напрашивается эта парал
лель с бриллиантом к ком
пьютерному классу, получен
ному в январе 191-й средней 
школой. Достался он ей, как 
наследство, — бесплатно. 
Только за установку пришлось 
заплатить. И, разумеется, 
об охране подумать, а также о 
тех 400 долларах, которые 
нужны сейчас школе на зап
части для компьютеров.

Сейчас в Минске, кроме 
191-й, еще четыре школы об
завелись «бриллиантами». 
Благодаря договору между 
Госкомитетом СССР по на
родному образованию и аме
риканской фирмой «IBM». 
Их совместный проект под 
названием «Пилотные шко
лы» предусматривает постав
ку компьютеров с американ
ской стороны и составление 
и н ф о р м а т и з и р о в а н н ы х  
учебных программ с нашей.

Тяжело, наверное, было по

пасть в «великолепную пя
терку»?

— Нет, — отвечает дирек
тор 191-й СШ В. Е. Гладков. 
Достаточно было подать за
явку в Министерство народ

ного образования БССР, ко
торая подтвердила бы, что 
в школе имеется необходимая 
база для открытия там ком
пьютерного класса. Конечно, 
не каждая школа может по
хвастаться, что работает по 
индивидуальному учебному 
плану; что средний воз
раст ее учителей — 28 лет; что 
имеются партены (МЖК 
«Уручье», два молодежных 
предприятия — и не мень
ше)...

Компьютерный класс в

191-й средней школе — 
уже реальность. Что
бы убедиться в этом, до
статочно увидеть массивные 
решетки на его окнах. Компь
ютеры не успели пока изме
нить жизнь школы. Но уроки 
информатики в новом классе 
уже идут, курс шахмат для 
младших учеников ведет
ся, в ближайших планах — 
создание компьютерного 
клуба, а потом... Потом еще 
многое можно сделать, если, 
кроме синицы-реальности в 
руках, имеешь журавля- 
компыотер в небе.

Кто осведомлен о делах «эмжековцев» больше, 
нежели они сами? Конечно же, кандидат философ
ских наук научный сотрудник Минского филиала 
ЦНИИТИ «Автосельхозмаш», Константин СКУРА- 
ТОВИЧ и его команда. Безусловно, при условии 
наличия материалов социологического исследования, 
цель которого получить фактуру для создания дей
ствующей программы социального развития МЖК 
и разработки рекомендаций по ее практическому 
осуществлению. Так что если рядовой «эмжековец» 
— пророк на «своей» стройке, то сотрудничество с 
социологом наделяет его возможностью разгля
деть перспективы, скрытые за горизонтом повсед
невности.

Не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Пока боль
ное общество не только не 
могло, но и не желало раз
глядеть за тысячей проблем 
тысяча первую — жалкое ски
тание по чужим углам предпо
лагаемого творца и строителя 
будущего, молодежь проявила 
социальную инициативу, на
чав движение МЖК. Оно и 
явилось оформлением зарож
денного «внизу» стремления 
к повышению уровня свободы 
молодежи в решении собст
венных проблем своими рука
ми.

Архитектурно-технологи
ческое проектирование и стро
ительство жилья в МЖК пред
шествует проектированию и 
строительству социальному. 
Человеку нужен прежде всего 
дом, поэтому достижение 
оптимального сочетания лич
ностных и коллективных ин
тересов, которое могло бы 
обеспечить целостность кол
лектива и гарантировать лич
ности наибольший выбор форм 
и методов самовыражения в 
первое время всего лишь дек
ларируемая организацией 
цель. Лишь устранение пре
пятствий в достижении эко
номического благополучия 
изменит приоритеты — в кол
лективы МЖК пойдут те, для 
кого главным станет все же 
объединение по сходству ин
тересов, культурному уров
ню, образу жизни.

Однако впереди у МЖК 
серьезные испытания. Созда
ние рынка жилья, без кото
рого немыслим переход народ
ного хозяйства к рыночной 
экономике, потребует измене
ния правовых основ деятель
ности МЖК с ориентацией 
на собственную предпринима
тельскую деятельность. Ведь

рынок уже стремительно «пе
реворачивает» социальную 
психологию производствен
ных коллективов, приводит к 
ужесточению общественного 
контроля за расходованием 
финансов предприятия. Кад
ровые службы по всей вероят
ности поспешат отказаться от 
привлечения «экономических 
мигрантов» и неизбежно пере
ориентируются на местные 
трудовые ресурсы. Разумеет
ся, предпочтение получат пре
тенденты, обеспеченные жиль
ем.

Если и дальше продолжать 
список барьеров на пути раз
вития движения МЖК в тра
диционной форме, нельзя не 
отметить, что в категории 
рыночной экономики не нахо
дит своего места сам прин
цип формирования МЖК — 
социалистическое соревнова
ние.

Не радужную перспективу 
пророчат социологи, а даль
нейшие их задачи — выявле
ние хозяйственно-бытовых 

проблем членов МЖК и опре
деление путей и способов их 
решения, изучение состояния 
здоровья «эмжековцев» и обо
снование необходимости со
здания тех или иных меди
цинских учреждений, прове
дения лечебно-оздоровитель
ных мер, определение духов
ных запросов, ценностных ус
тановок членов МЖК...

Как вы успели догадаться, 
объект исследования — члены 
МЖК. Обработка получен
ной информации будет прово
дится на ПЭВМ с использо
ванием пакета прикладных 
программ «Мониторинг».

Спецвыпуск готовили 
Вероника БЕГУН, 

Марина ЗАГОРСКАЯ.

ЕСТЬ ВОПРОС? ЗВОНИТЕ! |
Вам ответят по телефону 26-49-59.

Юрий ЛОЗНЯК,

Юрий ПОЗНЯК, понедельник
председатель город
ского штаба МЖК 
(р. т. 26-55-39)

с 14.00 до 16.00

Александр НИКОЛАИЧИ К, понедельник
член
штаба МЖК 
(р. т. 54-80-56)

с 16.00 до 18.00

Виктор КАРАТАЙ, вторник
член штаба МЖК с 12.00 до 14.00
Юрий ЛУКЬЯНОВ, среда
член штаба МЖК 
(р. т. 66-35-63)

с 16.30 до 18.30

Александр БОБР, среда
член штаба 
(р. т. 26-58-97)

с 15.00 до 18.00

Александр СНОПОК, четверг
председатель город
ского совета МЖК 
(р. т. 39-40-98)

с 16.00 до 18.00

Наталья ГОЛОВАШ, пятница
бухгалтер 
(р. т. 39-56-82)

с 9.00 до 11.00

По юридическим вопросам консультирует Сергей КАРА-
МЫШЕВ. Обращайтесь в к. 206 (т. 20-49-59) Минского
ГК ВЛКСМ по понедельникам с 17.00 до 19.00; в ауд.
210 главного корпуса БГУ им. В. 
с 18.00 до 20.00.

ДЕРЖИТЕ СВЯЗЬ С:

И. Ленина по четвергам

Сергеем КАМИНСКИМ, по телефону
председателем оргкоми
тета комплекса «Уручье»

39-56-82

Владимиром СТАРЫХ, по телефону
генеральным директором 55-46-74.
ЭНППСМО «Комкон».

БЕЛАРУСИ! УНІВЕРСІТЭТ
Ц ана  5 кап.

Мгиская пал ii рафічнпя фмприко 
«Чырвонан зорка- MHIlA 

імя Я- Kojiaca.

7 сак a niwa 
Зак. 2057. 

Т. 1000 экз.

220080, Мінск-80, УНІВЕРСТ- 
ТЭЦКІ ГАРАДОК, ВУЛ. БАБ- 
РУЙСКАЯ. 9. П АВЕРХ 4, 
П AKOl 74-75.

ТЭЛЕФ0Н 20-68-27.
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