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Прэаiдыум 
Вярхоунага Савета СССР 
утварыу саюзна-рэсnубл i
канскi Дзяржауны камiтэт 
СССР na народнай адукацыi, 
лiквiдаваушы М.iнiстэрства 
асветы СССР, Мiнiстэрства 
вышэйшай i сярэдняй сnецы

яльнай адукацыi СССР i 
Дзяржауны камiтэт СССР na 
nрафесiйна-тэхнiчнай адука-
цыi. · 

Якасць .. .. 
падрыхтоую_ 

сnецыялiстау - задача не 
аднаго дня. Яна заусёды у 
цэнтры увагi .вучонага саве
та БДУ iмя У. 1. Ленiна. 
На аnошнiм nасяджэннi чле

ны савета заслухалi nаведам
ленне nрарэктара na вуifэб

най рабоце, nрафесара l . Р. 
lвашына аб вынiках зiмовай 

экзаменацыйнай cecii ,1987 -
1988 вучэбнага года i вызна
чыл i задачы na далейшаму 
nаляnшэнню якасцi nадрых

тоукi сnецыялiстау. 
А. САУЧЫК. 

СкеJJ.ца для 
• 

О 11аскаральн1ка 
- гэта .. . Даць дакладны ад
каз вам даnаможа фiльм nад 

аднайменнай назвай. Калi 

вас зацiкавяць шляхi -развiц

ця сучаснай .Ф iзiкi, звяртай
цеся у гарадскую кантору 
кiнаnракату. Тут вам зау
сёды рады. Суnрацоунiк i 
nраnануюць фiльмы na роз

най тэматыцы, якiя з nocne
xaм могуць быць выкарыста
ны у вучэбным nрацэсе. 

В. ШУШКЕВIЧ . 

К а роль' вaJi ьса 
- так называюць Штрауса. 
Праходзiць час, а яго мело
дыi гэтак жа захаnляюць лю
дзей nажылога узросту i мо
ладзь. Заnаланiлi яны i сэр
цы удзельнiкау веча,ра 
«1 . Штраус - кароль валь

са», якi nрайшоу у клубе 
« Красавiк» na iнiцыятыве 
суnрацоунiкау аддзела iдэй
на-масавай работы бiблiятэ
кi. Студэнты даведалiся шмат 
новага з бiяграфii сям'i Штра
усау, якiя nрысвяцiлi сябе 
музыцы. 

. 3. MIXHEBIЧ . 

Заутра 
у 19 гадзi н адбудзецца чар

. говае nасяджэнне лiтаратур

нага аб'яднання «Узлёт». Ycix 
жадаючых nрыняць удзел у 

абмеркаваннi творау мала
дых лiтаратарау заnраша
ем на фiлалагiчны факультэт. 

Д. MIKAЛAEf" 
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гдарыць 
1 

1 
\ жыццё 

больш 940 тысяч юнакоу i 1 
дзяучат прынялi удзел у пат

рыятычным руху «дарыль

шчыкау крывi» - гэта зна

чыць кожны трэцi студэнт 
дзё нны х аддзяленняу ВНУ . 

КРО~ ... 3 дауняга часу людзi 
ведал i , што iменна яна з ' яУ
ляецца носьбiтам жыцця i вало
дае гаючымi уласцiвасцямi. 
Мноства цiкавых легенд, народ

ных звычаяу звязана з шана
ваннем крывi. Нарадзiлася на

ват клятва, замацоУваемая кры
вёй. Узаемаадно·сiны памiж 

людзьмi, а нярэдка i лёсы цэлых 
народау вырашалiся тым цi iн 
шым законам кроунага братэр
ства цi ~роунай варожасцi . 

Цяжкiя ·траумы(i аперацыi, 
значныя. кровацячэннi I за

хворваннi крывi, ·з:11аякаснь1я 
· новаутварэннi, дзiцячыя i 
iнф~кцыйныя хваробы .- вось 

далёка не поуны cnic меды

цынск i х сведчанняу, калi пы

танне жыцця. i смерцi, хваро
бы i здароуя р·ашаецца з да
памогай прымянення крывi , 

кампанентау i прэпаратау, 
зробленых з яе . 
Донар - гэта значьщь той, 

якi дорьщь. Донар · крывi 
._ . кроуны брат, верны, са
праудны сябар жьщця, якое 

знаходзiцца у небяспецы. 
У ця перашнi час па тэм

па х росту масавага бяз
выплатна га., донарства СССР 

займае адно з першых месц 

у свеце. Вял iкая доля у гэ
тым належыu,ь савецкiм сту

дэнтам. Толь К'i у 1,986 годзе 

Няма 
нiчога 

" 
даражэи 

MIP! 1Няма нiчога даражэй 
на зямлi. Mip - гэта магчы
масць вырошчваць хлеб, выхоу
ваць дзяцей, магчымасць проста 
дыхаць бачыць заутрашнi 
дзень без страху, займацца 
навукай i мастацтвам .. . Але за 
мiр патрэбна змагацца, яго трэ-' 
ба адстойваць. 
Барацьба за скарачэнне 

узбраенняу не абмяжоуваецца 
гранiцамi аднаго кантынента. 

·яна - частка усеагульнай ан 
тыiмперыялiстычнай барацьбы. 
Моладзь усёй планеты, у тым 
лiку i кангалезская сацыялiс
тычная моладзь моладзь 

партыi робiць усё магчымае, 
каб пазбегнуць гiбелi чалавец
тва. «Мы не складзём зброi 
да таго часу, пакуль не будзе 
дасягнута поуная перамога над 
nадпальшчыкамi вайны». 
Моладзь - будучае чалавецт

ва. Гэта сапрауды так, бо iмен
на ёй будаваць заутрашнi дзень 
нашай планеты. А ён залежыць 
ад умения i мэтанакiраванасцi 
стваральнiкау. Думаю, будУ.чае 
Конга будзе светлым i шчас -

лiвым. ШАРЛЬ МАЙЕКУ, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 

У аснову арга нi зацы i до
нарства у СССР пакладзены 
прынцып: «Максiмум карыс

цi хвораму - нiякай шкоды 

донару». Практыка паказала, 

што донар мажа даць без 
шкоды для свайго здароуя 

, 1- 2 разы у год па 200- 400 
мл. крывi. Забор донарскай 
крывi ажыццяуляецца сi

стэма.мi · аднаразовага кары
стання, таму перадача iн

фекцыйных захворванняу 
вь1клю чаецца. 3 верасня 1987 
года уся кроу донарау да
следуецца на СНIД. 

Дарагiя сябры , напярэдад-· 
нi дзё н донара хочацца ска
заць высокiя славы: донар

ства - гэта людская беска
рыслiвасць, гэта высокi пат
рыятызм савецкiх грамадзян . 
Вы заслугоуваеце ГЭТЫJ\ вы
сакародных слоу! 

1. ДЗЯВЯТАВА, 
старшыня Маскоускаг,J. 

райкома Таварыства 
Чырвонага Крыжа 

r . Мiнска. 

- ДАГАВОР памiж БДУ 
iмя У. 1. Ленiна i грэчаскiм 
унiверсiтэтам iмя Арыстоцеля 
(г . Салонiкi) заключаны. Ду
маю, справа зроблена вар

тая, пат~рбная,- адзначыу 
у размове' nрарэктар na мiж
народных сувязях А. В. Ша
раnа.- Мяркуйце самi : пад- · 
рыхтоука спецы'ялiстау для 
Грэцыi у нас . вядзецца з 1975 
года. За rэты час унiверсi
тэцкую адукацыю атрым·алi 

i1 чалавек. · 

3 АРАЗ у БДУ вучацца цзе
вяць грэчаскiх студэнтау . 

на riстарычным, фiлалаriчным, 
фiзiчным, механiка-матэматыч-

' . 
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1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

-
-

., 
ным факультэтах, факультэце 
журналiстыкi. Але да гэтага ча
су мы, на жаль, не маглi 
абменьвацца вопытам, iitфарма
цыяй па пытаннях педагогiкi, 
етодыкj выкладання у 1,1ышэй

шай школе i г . д. з грэчаскiмi 

такая неабходнасць 

адчулася асаблiва востра. Вы
нiкам стау вiзiт дэлегацыi грэ
часкага унiверсiтэта на чале з 
рэктарам Дзiмiтрысам Фатура
сам . У састау яе увайшлi так
сама · прарэктары Георгiас Хур-

удзелу у канферэнцыях, сiмпо
зiумах . 

- Мы надаём дагавору вs;лi
кае значэнн(\,- працягвае А. В. 
Шарапа,- хаця б таму, што ён 
адкрывае пер.ад нашымi унiвер
сiтэтамi в·ялiкiя перспектывы. 

Галоунае - мы атрымалi маг
чымасць праводзiць сумесныя 
наilукова-даследчыя работы па 
актуальных праблемах навукi 
i тэхнiкi, а таксама па nытаннях 
арганiзацыi i удасканалення ву
чэбнага працэсу. Установы бу
дуць абменьвацца навуковымi 

Кантакт наладжаны 
музiхдзiс, Сацiрыс Леанцiдзiс i 
прэзiдэнт фiзiчнага факультэта 
Янiс Чухалас. На сустрэчы з · 
кiраунiцтвам нашага унiверсiтэ

та былi абмеркаваны itanpaмкi 
навуковага i культурнага супра
цоунiцтва, я кое (да такога · вы
ваду прыйшлi абодва бакi) за
снавана на iмкненнi да умаца
вання дружбы i узаемаразумен
ня памiж дзвюма краiнамi i 
народамi, узаемавыгадным суп

рацоунiцтве ВНУ у галiне вы
шэйшай адукацыi, навукi i куль
туры. Што яно будзе плённым 
i рознабаковым, дае nадставы 
думаць заключаны дагавор, 

адпаведна з якiм унiверсiтэты 

штогод будуць накiроуваць вы
сокаквалiфiкаваных выкладчы

к-ау для чытання лекцый, аб - · 
меньвацца · дэлегацыямi для 

публiкацыямi, вучэбна- м-етадыч
ным матэрыялам, вучэбнымi 
планамi, бiблiяграф_iчнай i да
ведачнай лiтаратурай. 
У час знаходжання у Мiнску · 

госцi з Салоl\Jкау азнаём iлiся 
з музеем гiсторыi унiверсiтэта, 
наведалi кафедры i лабарато

'рыi фiзiчнага факультэта. Для 
ix былi арганiзаваны таксама эк 
скурсii па памятных i г'iстарыч 
ных мясцiнах горада- героя, у 

музей гiсторыi Вялiкай Айчын
най вайны, Дзяржауны мастацкi 
музей Беларускай ССР, Тэатр 
музычнай камедыi. Не,забыуныя 
уражаннi пакiнула наведванне 
мемарыяльн_ага комплексу Ха
тынь i Кургана Славы. 

3. АЩiКСАНДРАВА. 
НА ЗДЫМКУ: у час падпi

сання дагавора . 

• 



1 
~ 

! 

.. 
~ 

s 
f' 
f' ,. ,. 
~ .. .. 
~ .. ., 
~ 
~ 
.р s 
~ 
iil 
~ .. 
411 ,. .. 
f'' 
~ .. 
~ 

Народны 

ианm опь 
нескладана было выканаць 
просьбу аб выдачы навага па
сведчання. 1 усё ж выканау-

• БЯСПЕЧНЫЯ ГУЛЬНI 
БЕСКЛАПОТНЫХ ГАСПАДАРОf 

• ЦI ВIНАВ.АТЫ ПАШТАЛЬЕНЫ? 

• ПРЫХОДЗЬЦЕ СА CBAIM 
ВIДЭЛЬЦАМ 

Раблю напамiн i тым, у " 
каго ёсць iндывiдуальны " 

Спачатку нарадзiлася скарга. 
3 ен Ю. М. Сяднёу звярнуу
ся ·13 лютага 1987 года . Потым 
было чаканне яе разгляду. Да 
таго, як. адбылася справа у вы
глядзе вуснага адказу прарэкта-' 
ра С. С. Шушкевiча, прайшло 

нямала часу. Амаль месяц. На 

. ца Л . n'. Яноуская займалiJСЯ 
гэтай справай з 21 верасня па 21 
кастрычнiка . · 

3 кожным годам выпадкау 
перавышэння тэрмiнау стано-

транспарт. Многiя з-за . .. 
недысцыплiнаванасцi цi " 
з якой iнwай нагоды. так " 
i не прадставiлi уласныя " 
аутамабiлi i матацыклы да 8' 

Дзевяць · з пяцiдзесяцi 
У СПОРТЛАТО rуляць 

«Чакайце адказу ... 

любiце? 1 я такса
ма. Асаблiва калi атры
маецца адразу wэсць з 

трыццацi wacцi адгадаць. 
Мне, прауда, яwчэ нiколi 
так не шанцавала. А вам? 
Таксама? Нешта не памя
таеце, каб гульня такая 
была: дзевяць · з пяцi
дзесяцi? 1 не трэба у па
таемныя закутк i памяцi 
заглядаць. Леtiш запытай

цеся у адказных з? стан 

Чакайце адказу ... » , 
1 

аутамаwын, u.iтo знахо

дзяцца у распараджэнн i -
тым бы усё i скончылася: доу
гачаканага дачакалiся, калi б 

заяунiка задавальняла пачутае. 
Недастаткова вычарпальны ад
каз быу прычынай таго, што 1 З 
сакавiка з'явiлася аналагiчная 
заява. 

р АЗМОВА пойдзе пра эва-
рот грамадзян у дзяржау

ны я i грамадскiя органы з пра
пановамi, заявамi i скаргамi. «Гэ

та садзейнiчае узмацненню дэ
макратычных асноу у рашэннi 

самых розных пытанняу грамад

скага жыцця»,- нярэдка гаво

рым мы, маючы на увазе непа

срэдны удзел працоуных у кiра
ваннi . А як выконваем патраба

ваннi Указа Прэзiдыума Вярхоу
нага Савета СССР ад 12 краса
вiка · 1968 года «Аб парадку раз
гляду прапаноу, заяу i 
скаргау грамадзян» у рэдак
цыi Указа а·д 4 сакавiка 1980 го
да, мяркуйце самi. 

Прабачце: без лiчбау тут не 
абыдзешся. На работу з пiсь
мамi адводзiцца тэрмiн - 15 
дзён. Але ж з належнай апера

тыунасцю разглядалася толькi 

36,4 % зваротау, не пазней 
_месяца - 47,2 % . Астатняе пры
ходзiцца на злосных парушаль

нiкау Указа. Сумная арыфметы
ка. 

Часам нават самыя простыя 
пытаннi па iнерц_ыi цi па якi'х 

iншых прычынах разглядаюцца 
на працягу месяца. Здаецца, 

Н ЯДАУНА прачытау п'есу 

вiцца усё болей. Калi у' 1985 го- 1 
дзе 10 працэнтау такiх заяу мож-
на было лiчьщь выключэннем, 
то шаснаццаць з паловай у 1987 
годзе папярэджваюць аб хут-
кiм паяуленнi нежаданага пра

вiла . Тым больш, што пашыра

ецца i «геаграфiя» гэтага па- 1 
рушэння. Тры заявы з чатырох, 

паступiушых у адрас адмiнiстра
цыйна-гаспадарчай часткi , раз

гледжаны з парушэннем тэр

мiнау. 3 20 сакавiка па 7 мая 
не атрымлiвалi адказу на сваю 

скаргу студэнты, што жывуць 

у iнтэрнаце NO 6. Няуважлiва 1 
аднеслiся да заявы А. М. Кубрык 
на фiлалагiчным факультэце. 
Cnic можа быць прадоужаны. 
Сумняваюся, каб не паспел i 

выканауцы засвоiць за час дзей
насцi простаrа правiла: калi для 

вырашэння заявы або скаргi 1 
патрабуецца спецыяльная пра-
верка, дастаткова падоужьщь 

тэрмiны, зразу мела, паведа

мiушы заяунiку. Без гэтаrа не 
пазбегнуць парушэнняу выка
научай дысцыплiны неда
пушчальнай валакiты. 

Час iдзе хутка. Пiсьмы, зая- 1 
вы, скаргi пралежваюць сярод 

папер. А нехта усё яшчэ спа
_ дзяецца на адказ. Чакаю яго i я . 

кл ау, як заусёды, у «ды 
пламат» падручнiкi, кан
спекты, ручку, лыжку, вi
дэлец, сурватку. Таму 
што вучыуся ён на хiм 
факу i пра сякаснае» аб
слуrоуванне у факуль
тэцкай сталоуцы ведау не 
па чутках. 1 мноriя чы
тачы с Беларускаrа унi
версiтэта:о памятаюць, 
пэуна, крытычны матэ
рыял «Беды з абедам :о 
(нумар за 29 кастрычнi
ка 1987 года) i рэаrаван
не, змешчанае у нумары 
за 17 снежня. 
Наш фотакарэспан

дэнт С. Плыткевiч не 
ставiу мэтай праводзiць 
чарrовую праверку. Ен 
проста завiтау сюды у 
звычайны дзень, звычай
ны час абедзеннаrа пе
рапынку i убачыу: на 
усе выступленнi рэдак
цыi i rрамадскасцi работ-

А. БАРКОS', 
дацэнт кафедры 

крымiнальнага права, 

член КНК. 1 нiкi рэаrуюць па-дзiця
чаму бесклапотна: «А 

нам усё роуна! "· 

'-

аутагаспадаркi унiверсi
тэта. Што там капейкi 
цi рубель, якi страцiw, 
калi нiчога не выйграеw? 
Тут аддаюць перавагу 
больw цiкавым гульням, 
ад · якiх залежыць жыццё 
людзей. Менавiта таму 
у час мiнулага тэхнiчнага 

агляду дзе~яць з Rяцi
дзесяцi маwын мелi сур '

ёзныя няспраунасцi. у wa
cцi аутамаwын былi зной
дзены дэфекты, якjя па
гражал i бяспецы дарож
нага руху. 

Горкага «На дне». Спада

балася. За душу бярэ. Хочацца 
стаць чалавекам, загучаць гор

да. Вось я раней як меркавау: 

горш, чым я, жыць нельга. 

Цяпер разумею: Пё\МЫляуся. 

Жыву не у падвале, а у спар
тыунай раздзявальнi галоуна
га корпуса- унiверсiтэта. Столь 
- не закуродымленыя мурава

ныя скляпеннi, а даволi высокая, 
сучасная, хоць i з аблупiушым
ся месцамi тынкам. Прауда, 
будынак педiнстытута часам 
засланяе сонейка, але мне ха
пае: чытаць можна. Я не толькi 

кнiгамi займаюся. Я спачуваю. 
Студэнтам нашым. Не любяць 
яны маю раздзявальню, ды i 
заняткi фiзкультурай таксама 
не вельмi. 

.~.ды не 
V 

у крыjдзе? 

Прымаука' «У цеснаце, ды не у 
крыудзе» верная, бадай, не зау
сёды. Паверце, цяжка захаваць~ 
самавалоданне, калi у тваё рас

параджэнне дадзена пляцоу
ка - 0,25 м2. Мне · дык у сваiм 
вядры не-цесна . А вось студэн
ты справядлiва абураюцца: ча
тыры/ а то i пяць rpyn (у ся-

. рэднiм 60-75 чалавек) на 18 м2! 
Добра яшчэ, што падыходзяць 
нашы «фiзкультурнiкi» паступо-

, ва. Уяуляю, што будзе, калi 

аднойчы «зменны графiк» па
рушыцца, «хворыя» папра

вяцца i усе разам прыйдуць 
на заняткi! Куды яны дзе
нуцца? Не ведаю. 
Але на дапамогу спяшаецца 

«аб 'ектыуны» фактар. Прычыны 
у апрауданне гучаць, як заусё
ды, важкiя i пераканаучыя: буды
нак стары - планiроука саста
рэлая, час новы- патрабаваннi 
па·вышаныя. 

Чуу, што будуюць новую спа-

ртыуную залу . Так што няма ча
го скардзiцца: у новым будын
ку раздзявальнi будуць, як тыя 
залы: вялiзныя, камфартабель-
ныя. ' 
Але пакуль заняткi iдуць сваёй 

чаргой. Студэнты пiхаюцца, псу
юць адзiн аднаму 1 мне на
строй. 

Усмешкi знiкаюць з многiх 
тварау не толькi з-за недахо

пу «пераадзявальных» плошчау. 

Шчыра кажучы, .У.ЖО вельмi бру
дна у мяне тут. АгляJаю свае 
уладаннi i адчуваю, што чыр
ванею. 3 правага боку зняве-
чаная шматпакутная вешалка, 

якая яшчэ мужна спрабуе 
утрымлiваць на сваiх плячах тор

бы i адзежу. Пад нагамi Е\есела 
рыпiць пясок, валяюцца кускi 
паперак, нечая шкарпэтка. 

Пяць студэнтак нахiлiлiся над 
канспектамi - гэта дзяжурныя 
пiльнуюць адзежу. Гляджу на 
ix - сэрца крывёй аблiваецца. 
Твары шэрыя, невыразныя, во
чы самотныя. А я б мог ix раз
весялiць. Таму выношу на аб

меркаванне праект пастановы 

«Прыемнае з карысным 
спалучьщь»: «Каб у час заняткау 
фiзiчнай культурай дзяжурныя 

i венiк не сумавалi , пастанавiць: 

тэхнiчнага агляду. Наступ- ... 
ны тэхнiчны агляд у Мае- .. 
коускiм раёне будзе пра- .. 
водзiцца з 21 па 30 кра- • 
савiка. ,. 
У тым выпадку, калi ... 

нейкiя прычынi,1 не даз- .. 
воляць прадs;~:авiць тран - .. 
спартны сродак, неаб- .. 
ходна прад'явiць тэхнiчн ы " 
пашпарт квiтанцыю аб " 
выплаце падатку. .. 

У. КРУМКАЧ, iii 
старшы дзяржаута- .. 

iнсnектар Маскоускага " 
РАУС. Ji 

1 

1 
1 

1 

разам месцi раздзявальню. Зау
вага: карысць - вiдавочная». 

Есць у мяне яшчэ адна дум

ка . Сцены маiх уладанняу не 

рас~унуць, а вось падкарэкцiра
ваць расклад, лiчу, магчыма. 
Яго належьщь скласцi так, каб 
адначасова без штурханiны пе
раапраналася не болей трох 
груп. Студэнты не будуць спаз-
няцца на наступныя пары, у нека-

га нават паявiцца магчымасць 
збегаць на першы паверх у душ. 

Так што кнiгi я не дарэмна 

чытаю. Я - матэры ялiст i на
строй студэнтау вызнача,о матэ

рыяльнымi умовамi. Таму трэба 
умацоуваць i абнауляць матэ
рыяльную i тэхнiчную. базу спар
тыуных залау, пакуль не згас

лi апошнiя iскры цiкавасцi да 
заняткау фiзкультурай. 1 нiчо

га, што для ч~:пання у мяне бу
дзе заставацца менш часу -
як сумленны венiк, я не хачу 

заставацца пасiуным назiраль
нiкам у вуглу. 

Маналоr венiка заniсала 
В. ЮСЯЛЕВА, 

студэнтка факультэта 
журналiстыкi. 

1 
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К~р. Але ж_i раней выхо
дз1л1 калектыуныя зборнiкi 
«узлётауцау» : «Вусны», «Вёс

ны», «Унiверсiтэт паэтыч

ны». Якiя адрозненн i памiж 
гэтымi зборнiкамi i тым, што 
хочаце выдаць вы? 

'постул 
А. Бадак. Па-першае, . у .ix 

""' •=wsa"" ,o,S<i аер-

1 
Бiлет 

Асляnляльна яркi сакавi ц
кi nоудзень. 3 кожным 
днём сонейка усё даужэй 
затрымлiваецца на неба

схiле, i яrо гарачыя npoм
ili усё мацней nрыхоnлi

ваюць снег, якi nачау 
nадтайваць, зацягнууся ска
рынкай .лёду. Цяжка nрыхо
дзiцца у такi час жывё
лiнам . Нават дзiку ба-
люча· icц i па шарnак~. 

1 
На nауднёвых сх1лах 

добра асветленых месцах 

у лесе n 11,яуляюцца nфшыя 
nрагалiны, але аголеная . ад 
снегу зямля , яшчэ не саг

рэлася i лес працягвае 
сnаць. 

на Парнас 
ша,а"ы' nopso. Мы ж '""'!_ 1· 
нiлi дзверы для разнастаи
ных жанрау. Па-другое, наша 

Чытач - самы галоуны на
стаунiк для кожнага лiтарата

ра. А тое, што ён асаблiва 
патрэбен маладым творчым 
людзям, iсцiна, думаю, 

не патрабуючая доказу. Гэта 
акалiчнасць i з'явiлася асноу
ным штуршком iдэi, якая уз

нiкла у студэнтау-фiлолагау: 
«Выдаць свой унiверсiтэцкi 

альманах». Але цi падтры
маюць · прапанову кiраунiкi 
факультэта? Якiм, увогуле, 
будзе альманах? 

r ЭТ.ЫЯ пытаннi прывя
ЛI мяне да сакратара 

партыйнага бюро фiла
лагiчнага факультэта Мiка
лая Рыгоравiча Прыгодзiча 
i аднаго з самых актыуных 
складальнiкау альманаха 

студэнта 111 курса Алеся Ба
дака. 

Размова пачалася з Але
сем, а крыху пазней да Аас 

далучыуся Мiкалай Рыгорij
вiч . 

Кар. М. Гoptj:i сказау : 
«Перад тым, як пачаць пi
саць, я заужды задаю сабе 
тры пытаннi: 1. Што я хачу 

напiсаць? 2. Як , напiсаць? 
3. Для чага напiсаць?» 

выданне перыядычнае. Аль- 1 
манах будзе выходзiць 1 раз 
у 2 гады . 1 па-трэцяе, мы, 
студэнты, бяром на сябе i рэ
дактарскiя функцыi . 

Кар . AлecJi, у размове аб 
структуры альманаха ты ска-

зау, што вы мяркуеце 1 
стварьщь раздзелы. А на чым 
заснаваны вашы меркаван

нi? ' 
А. Бадак (лёгка усмiха

ецца). Спроба злавiць мяне 
на слове ... На рукапiсах, якiя 
прынеслi студэн,:_ы . Больш 
за сорак аутарау выказалi 

жаданне друкавацца у аль

манаху. Так што мы ужо ма

ем пэуны «кантынгент» паэ
тау, празаiкау, публiцыстау i 
крытыкау. 

Кар. Крытыкау ... Дык ма
жа хто са студ;~нтау возь

мецца рэцэнзаваць альма

нах? 

А. · Бадак . Не. Тут мы хо
чам паслухаць думку больш 
кампетэнтньrх людзей. 

Кар. Напрыклад? 

Але як бы нi заця гва
лася сnрэчка зiмы з вяс

ной, жьщцё iдзе с ваёй 
чаргой. Неnрыкметна вяр
таюцца дадому пералётныя 

nтушкi, вось-вось ранiцай 
nальецца з неба nяшчотны 
званочак жаурука, адыгра
лi шлюбы лiсы, nачынаецца 
такавiшча у цецерукоу, 
бакi рыб pacnipae , _ яны 

рыхтуюцца да нерасту, nас

вяжэл.i кароны дрэу. 
Хутка, вельмi хутка 

уздыхне nоунымi грудзя-
мi · зямля, га'!'овая nада

рыць усяму жывому сваю 

сnрадвечную жыват11орную 

сiлу, наnаiць кожную бы
лiнку цудоуным сокам 
даць жыццё усяму, што 
ёсць на зямлi. 

Як харчавацца студэнту? Тэма, безумоуна, важн~я. Але ~i буд~; ён, сту~ 
дэнт, шукаць сnецыяльную лiтаратуру, каб высвtтлщь: nрав1льна ен. есць Ц1 
няnравiльна? Мы nanpaciлi даn:;tмаrчы у гэтым урача-дыетолаrа 2-и rарад
ской клiнiчнай бальнiцы А. ШАУЦОВА. 

КАМЕНТАРЬIЙ ЗАЦIКАs-'ЛЕНЫХ 
ЛЮДЗЕЙ 

n РАБЛЕМА рацыянальнага хар
чавання саnрауды надзвычай 

важная. 'Яна уключана у лiк дзесяцi · 
rлабал ьных nраблем сучаснасцi, вы
лучаных ААН nерад чалавецтвам. А 

ФОТАЗАМАЛЕ~ЦЫ вы-1 
.J<.АРЫСТАНЫ ЗДЫМКI 1. 

- ЫШНЕВА, М. ПЛЯ, . В . 
я.РАШУКА. ., 

IF#F 

ежы. Мабыць, прауду у народзе ка
жуць: «Пра густы не спрачаюцца» . 

1 усё ж сваю размову з намеснi

кам загадчьщы вытворчасцi сталовай 
В. П. ПЯТРОВАЙ я пачала з таго, што 
прывяла даныя апытання грамадскай 

думкi студэнтау i супрацоунi кау, якое 

было праведзена не так дауно праФ: ' 
саюзным камiтэтам. -На nытанне «Ц1 
задавальняе вас асарт-ымент страу ста

лова й?» трэць. наведвальнiкау адказал i 

адмоуна. 
А. Бадак. Магчыма, такога 

правiла прытрымлiваюцца 

у сваёй дзейнасцi многiя 
пiсьменнiкi, а адносна аль
манаха у нас атрымала
ся наадварот. Таму я адкажу 

спачатку на трэцяе пытанне. 

У нашым унiверсiтэце ву
чьщца нямала маладых лiта

ратарау. На жаль; не усе 
яны уваходзяць у творчыя 

гурткi цi аб'яднаннi. Боль
шасць з ix · самi па сабе . А 

гэта нi у якiм разе не са
дзейнiчае развiццю таленту 
нi паэта, нi празаiка, нi пуб
лiцыста. Творчая садруж
насць, згуртаванасць про

ста неабходны. 1 альманах, 
я упэунены, згуртуе твор
чыя сiлы унiверсiтэта. Акра

мя таго, ён вынесе на суд 

чытачоу шмат вершау, апа
вяданняу, нарысау, якiя дру

куюцца упершыню. Хоць на
пiсаны былi год цi больш на
зад. Доугi час яны блукалi па 
рэдакцыях рэспублiканскiх 
газет i часопiсау, а чытача 

не убачылi. 1 справа не у 
тым, што былi гэтыя твор~i 
мастацка недасканалым1, 

проста рэс'публiканскiя пе
рыядычныя выданнi практыч
на не могуць ycix надрука

ваць. Прагледзеушы многiя 
з такiх творау, я з задаваль

неннем магу сказаць, што не

каторыя iмёны стануць са

праудным адкрыццём. 

А . Бадак. Будзем вельмi 
рады, калi з рэцэнзiяй паэ
зii выступiць член Саюза 

пiсьменнiкау БССР Л. К. 

Тарасюк, а аналiз прозы зро
бiць , пiсьменнiк А. А . Ста-

нюта. ' 
Кар. Пэуна, ёсць ужо i 

назва, пад якай збяруцца усе 
маладыя лiтаратары унiвер

сiтэта? 
А. Бадак. Есць... шмат 

прапаноу, але назвы яшчэ 

ш ТО МОЖНА сказаць пра харчаванне студэнта? Трэба адзна
чьщь, што для чалавека разумовай 

працы дастаткова у дзень атр~:_1млi
ваць 2800 кiлакалорый. Для параунан
ня скажу, што рабочаму у дзень не
абходна 3500 кiлакалорый, а спартсме
ну - 6700. Гэтыя лiчбы гавораць аб 
тым, што студэнту, якi nерыядычна зай
маецца спортам, наведвае дыскатэку, 

неабходна прыкладна стольк i кiлака
лорый, колькi _затрачвае рабочы-ста
ночнiк. 

Мы ведаем, што бялк i у ежы - гэта 
будаунiчы матэрыял нашага арганiз
ма, прычым перавага аддаецца бялкам 
r;~.аслiннага паходжання, якiх асаблiва 
многа у фасолi, co i, хлебе. Рэкамен
дуецца збалансавана ужываць у ежу 
бялкi жывёльнага i раслiннага пахо
джання, не забываючы пра рыбныя 
дн i . 

, « Папараць-кветка»г 
бутэрброд i .:. ку пь тура 

Што датычыцца структу

ры альманаха, то мы мярку

ем стварыц~, раздзелы: паэ

зi i, крытьiкi, гумару i сатыры, 
перакладау i нав<1т драмы . 

1 яшчэ адзiн раздзел, якi 
хочацца назваць асобна. У iм 
будуць змешчаны · творы, 
напiсаныя цяпер ужо на

стаун i камi, журналiстамi, 
прафесiйнымi паэтамi i пiсь
меннiкамi у час вучобы ва 
унiверсiтэце. Чытачы змо
гуць параунаць лiтаратурнае 

майстэрства студэнтау сён~ 
няшнiх i учарашнiх. Апроч 

таго для лепшага знаёмст

ва мы змесцiм кароткiя 

бiяграфiчныя звесткi пра на
шых аутарау. Тэта фактыч

на адказ на другое пытан

не. На першае, я думаю, ад
казу не трэба. Мы ствараем 
альманах. 

няма. 

Кар. Алесь, як бачна, спра
ва, за якую вы узялiся -
новая. 3 якiмi цяжкасцямi 
цi нават праблемамi вы ужо 
сутыкнулiся? 

А. Бадак. У працэсе скла
дання нiякiх асаблiвых пе
рашкод у нас пакуль што не 

з'явiлася. А у далеишым, 
у прыватнасцi, што датычьщ
ца справы выдання альмана

ха, мы спадзяёмся на пад

трымку з 9оку кiраунiцтва 
факультэта. ' 

- Мы гатовы у любы мо
мант дапамагчы,- уступае у 
гутарку М. · р. Прыгодзiч . 

Кар. Галоуная праблема 
для студэнтау - выпусцiць 

у свет альманах. Якое вы
давецтва дасць яму друка

ванае жьщцё? 
М. Р. Прыгодзiч. Прабле

мы з выдавецтвам няма. На

зваць жа дакладна не магу 

па той простай прычыне, 

што альманах толькi скла

даецца. Несур'ёзна ж 
прапаноуваць выдавецтв.У 
тое, што яшчэ не падрыхта

вана да друку. Так што слова 
цяпер за студэнтамi. 

Кар. А калi слова будзе 
вельм i важкiм? Цi усё надру

куюць, што збяруць скла
дальнiкi? Мажа iснуе пэу
нае абмеlf(аванне колькасцi 

. аркушау? 
М. Р. Прыгодзiч. Думаю, 

што нi адзiн аутар па вiне 
выдавецтва не застанецца па

за старонкамi кнi гi. 1 калi 
альманах атрымаецца змя~ 

.стоуным, то гэта будзе · са
мым яскравым сведчаннем, 

што альманах сапрауды згур

тавау вакол сябе маладыя 
творчыя таленты унiверсi• 

тэта . 

Гутарку вёу 
М. ДЗЯБЕЛА. 

Усе кiлакалорыi, пра якiя гаварь,ла
ся вышэй, даюць нам тлушчы i вугля
воды. Калi чалавек пачынае паунець, 

значьщь ён ужывае тлушчау i вугля

водау больш, чым трэба. 1 наадварот. 
Асноуная задача заключаецца у тым, 
каб есцi столькi, колькi неабходна для 
разумовай i фiзiчнай дзейнасцi. Вуг-ля

воды - гэта цукар, крупы , садав1на, 

гародн(на . Тлушчы - мяса, сала, мас

ла. Прынамсi, адзначу, што лепш ча

сцей ужываць раслiннае масла (алей), 
якое лепш засвойваецца i добра дапау
няе па свайму саставу iншыя прадук

ты . 

У студэн"цкiм узросце фармiруюцца 
многiя звычкi чалавека, у тым лiку ·j 

тыя, якiя датычаць яды. У сувяз i з 

гэтым хацелася б 1:1апомнiць, што. не
абходна прытрымлiвацца нормы у хар
чаваннi, пазбягаць празмернасцi i зло
ужывання асобнымi прадуктамi такi мi, 
як цукар, кава, алкагольныя напiткi. 

На мой погляд, патрэбна задумацца 
·над такiм выразам: «Страунiк з' яул я
ецца зыходным месцам усёй культу
ры». 1 усё ж як харчавацца студэнту ? 
Назаву толькi асноуныя (ix ня~нога) рэ
камендацыi, якiя у сукупнасц1 з ведан

нем сваiх патрэб, пэунай доляй агуль
най культуры, самадысцыплiны дапамо

гуць студэнтам пазбегнуць злоужыван
няу i, што асабл i ва важна, многiх 
страунiкавых захворванняу: харчаванне 
абавязкова павiнна быць рэгулярным 
{прывучайце страунiк «жыць па гадзi
нах», тады з ' явiцца i апетыт, а ежа бу
дзе лепш засвойвацца), стравы па ма
гчымасцi ужывайце разнастайныя. На

пэуна, не так цяжка прытрымлiвацца 

гэтых нескладаных патрабаванняу. Па
мятайце, што булачку i бутэрброд лепш 
з 'есцi з гарачым чаем, чым усухамят
ку, i не бегучы цi на лесвiцы, а за 
сталом. Магчыма, для гэтага неабход
на будзе прымусiць сябе устаць кры
шачку раней . Вое!? бачыце, як усё уза
емазвязана: наша харчаванне - гэта i 
здароуе, i дысцыплiна, i культура. 

зараз nасnрабуем давед~цца, што дума

юць самi студэнты наконт рацыян~ль

наrа харчавання i як выкарыстоува: 
юць свае веды на nрактыцы? 3 rэта.и 
мэтай мы i наведалi сталовую rалоу

наrа корпуса БДУ iмя У. 1. Ленiна .. 
Таццяна САКАЛОВА, студэнтка Ф•

. зiчнаrа факультэта: 

- Усе nераконваюць у тым, што патрэб
на харчавацца рацыянальна. « Прывучай
це страунiк жыць па гадзi нах». Дазволь
це пацiкавiцца, як гэта зрабiць? Мы, на
прыклад, вучымся у другую змену, i калi 
ран i цай яшчэ можна дзе-небудзь пераку
сiць, то пасля заняткау даводзiцца у ас
ноуным есцi усухамятку. ЗразУ:мела ,. можна 
было б нешта прыгатаваць I сам,м, але 
не заусёды ёсць умовы i магчымасцi, асаб
лiва у час cecii . Так што парады, безу
моУна, слУшныя, толькi як ix ажыццявiць? 

- Што тут гаварыць пра рацыянальнае 
· харчаванне,- дадае аднакурснiца Тац
цяны Наташа ПАНОВА.- Вы nрыдзiце у 
сталовую (я не кажу iменна пра гэту) 
пасля 15 гадзiн. Выбару амаль нiякага, а 
што ёсць - халоднае. 
. Наогул, што датычыць меню, то часам 
складваецца уражанне, што яго нават не 
перадрукоуваюць. Дарэчы, вiсiць яно так
сама не вельмi зручна: не у пачатку раз
датачнага стала, а на сярэдзiне. Часта 

бывае, што асартымент страу, указаны у 
iм не адпавядае наяунаму. Ды i выбар 
не'вялiкi. Вось i думай, як зрабiць ежу 
разнастайнай i паунацэннай . 

Не застаецца у баку ад размовы i 
Алена ДЗЯДКОs-'СКАЯ. Яе таксама 
хвалюе узнятае nытанне. 

- Так, згодна, мы павiнны клапацiцца 
аб сваiм здароуi, бо калi зараз аднесцiся 
да яго абыякава, то гадоу nраз дзесяць 

, будзе позна. Толькi часта, як кажуць, 
к iшэня не дазваляе узяць тое, што хочаш i 
што трэба. Вось, напрыклад, халодныя за
кускi: салата «Стал iчная» - 34 кап ., 
салата «Далёкаусходняя» . - 21 кап . , 
куры вараныя з зялёным гарошкам - 24 
кап. Уражвае? А дада:йце сюды першае, 
другое i трэцяе - атрымаецца каля руб
ля. I гэта толькi абед. А дзе ж танныя. 
салаты з капусты, морквы, буракоу? 

Такiя ж прэтэнз ii выказалi i многiя 
iншыя студэнты, з якiмi удалqся пагута
рьщь. Каб не бьщь прадузятай, адзна
чу, што многiх з :маiх субяседнiкау 
задавальняе i асартымент, i якасць 

- Я не хачу здымаць вiны i з сябе,
гаворыць Вера Паулауна.- Бывае, не усё 
атрымлiваецца,як хацелася б . 1 усё ж мы 
стараемся, каб ежа была каларыйн_:1.й, ра~
настайнай смачнай. Повары нашы у асноу
ным маюц'ь высо1<ую квалiфiкацыю. lншая 
справа, што пауфабрыкаты, якiя нам пры
возяць, не заусёды вышэйшага гатунку. 
Пры састауленнi меню (робiм гэта р~з i 

тыдзень) iмкнёмся , каб студэнт атрымл1вау 
неабходную колькасць кiлакалорый. У яго 
уключаем мясныя, малочныя прадукты, 
розныя салаты . Прауда, зiмой свежай га
роднiны мала. А у гэтым годзе нам наогул 
забаранiлi яе вык'арыстоуваць з-за вялiкай . 
колькасцi нiтратау. l(апусту, моркву, бура
кi абавязкова варым . Вядома, колькасць 
вiтамiнау пры гэтым змяншаецца. 

- Вера Паулауна, вы nаказвалi тэх
налоriю прыrатавання салатау «Аrа
нёк», « Паnараць-кветка», « Крынiца». 
Гэта толькi мара, цi студэнты маrлi ужо 
ix nакаштаваць? ' 

1 

- Безумоуна. Мы стараемся nаnауняць 
асартымент. Спрабавалi рабiць салату «Гу
сiныя лапкi». Аднак яе не надта бралi, бо 
не вельмi смачная, хаця i карысная . Бывае 
гатуем « Паnараць-кветку». У яе уваходзiць 
шмат камnанентау, абавязковы - шынка 
цi карзйка, а яны ёсць не заусёды . Таму 
i сустракаецца «Папараць-кветка» у меню 
рэдка. Наогул, наш асартымент цалкам 
залежыць ад таго, якiя прадукты мы ат
рымлiваем. Дарэчы, тэрмiны. рэалiз~цыi 
мясных, малочных прадуктау, садав,ны, 

гароднiны невялiкiя, таму i даводзiцца пау-
тарацца пры складаннi меню. · 
Мяркуем рабiць i новыя вiтамiнныя на

пiткi. Некаторыя з ' явяцца хутка, а для пры- , 
гатавання iншых трэба пачакаць свежых 
яблык, ягад, слiу. 

Што ж, будзем сnадзявацца, што 

i «Аганёк», i «Крынiцу» i iншыя 
арыгiнальныя стравы можна будзе 
nасnрабаваць кожны дзень. 

Хацелася б сказаць i яшчэ npa 
адно аnытанне. Усё у той жа стало
вай rалоунага корпуса nацiкавiлася 
у студэнтау, цi ведаюць яны, што 
такое рацыянальнае харчаванне? 

Толькi чатыры чалавекi з дзесяцi 
адказалi станоуча. Думаю, камента
рыi не nатрэбны-: 

3 . АЛЯШКЕВIЧ. 
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аць няма пра што? 
е крытычны матэрыял? 

обiм . Пайшлi у iнтэрнат . 
проидзем па паверхах, дзе жывуць 

алiсть,, пабачьще , якi гармiдар. Па та
«парадку» вы ужо дауно пераплюну

ват радыёфiзiкау. Малайцы! Вось пра 

i пiшыце, я вам раю. Як аб камен
е пiсаць, дык усе мастакi, а на сябе 
дзець - смеласцi не хапае. Крытыка

зараз усе могуць, а як што-небудзь 
i~ь для iнтэрната каштоунае - нiвод-

крыху спыняецца, а потым з горыч

ачынае гаварыць пра новыя факты 

арадку у iнтэрнатах. 

не усё . Колькi шкла ужо 

ле як бiлi, так i працягваюць . Сце

азмалёуваюць . Прычапiлiся да rэтай 

эчнай сiстэмы, а што казаць пра яе? 
iце лепш i прачытайце: тут усё 

усёй нашай кра-

1 УВАХОДЗЕ У IНТЭРНАТ НА
ДВАЛЬНII( ПРАД'ЯУЛЯЕ ДЗЯЖУР
МУ ДдКУМЕНТ, ЯЮ СВЕДЧЫЦЬ 
ОБУ, 1 РЗГIСТРУЕЦЦА У КНIЗЕ HA-

ЛbHll(AY. ДЗЯЖУРНЫ ВЫl(ЛI
' ДА КАГО ПРЫ Й ШЛI, ЕН 

Е СВАЕ ДАl(УМЕНТЫ » . 

Яны · не выконваюць агульнага зага

.· Мы разбяромся i каго трэба пакара
. 1;,еспарадкау мы не пацерпiм. 
кiм быу канчатковы адказ майго пер

ага субяседнiка. 
р~слухайцеся да майго пажадан

займiце~ больш сур 'ёзнай справай. 
Я не прыслухауся. Вечная тэма мi

вахты будзе iснаваць да таго 

, паку ь вось такiм нежаданн~м 
ць закрываць на яе вочы тыя, ад 

ЫМ . В 

першачаргова,е вы

праблемы. Калiсьцi 

ама супрацьлеглыя погляды на гэ

'яву.- Есць · як гарачыя прыхiл~,-
нiкi сустрэчнага пропуска, так i тыя , 

праць яго. Давайце паспрабtем 
- гледжання i тых, i 

це. Вось паглядзiце, на сёмым паверсе 
у бытавым пакоi а другой гадзiне ночы 
гаманiлi, кур'ылi, слухалi музыку ... 

- Скажьще, а калi я у тры гадзiны 

ночы з дому прыеду з братам, а у горадзе 
, больш няма нiкога са знаёмых, не пра

пусцяць яго у наш iнтэрнат?. 
- Так. Ен застанецца за дзвярыма . 
Тут нябачна уступае у нашу раз

мову «Маскоускi· камсамолец» (12 студзе-
ня 1988 года): . 

« НАША ЖЬЩЦЕ РВУЦЬ Н А Ч Л С ТКI 
БЮРАl(РАТЫ ШМАТЛIК I Х В ЕДА М
СТВАУ. У ГАРАХ. ПАП ЕРЫ . ( ПРА ВIЛАХ 
ПАВОДЗIН УЖО ЧАСАМ ЦЯЖКА РАЗ
ГЛЯДЗЕЦЬ ЗУСIМ МАЛЕНЬl(УЮ КНI
ЖАЧКУ « КАНСТЫТУЦЫЯ СССР» . ДЗЕ, 
МIЖ IНШЫМ, ГАРАНТАВАНА НЕДА
ТЫl(АЛЬНАСЦЬ ЖЫЛЛЯ . Я МАГУ ПРЬ.1 -
ВЕСЦI ДА СЯБЕ ЛЮБОГА ГОСЦЯ . У 
ЛЮБЫ ЧАС. ВЫЙСЦI 3 ДОМУ I УВАЙ
СЦI У Я ГО У ЛЮБЫ ЧАС, l(AЛI ПА
ТРЭБНА МНЕ. l(AЛI ГЭТА НЕ СУПЯРЭ
ЧЫЦЬ НАШЫМ ЗАКОНАМ, ЯЮЯ ПРЫ-

ЦА ВЯРХОУНЫМ САВЕТАМ 
СССР, А НЕ РАСПАРАДЖЭННЯМ БЯЗ
ЛIКIХ AДMIHICTPATAPAY. МЫ СЛА
БЫЯ ЛЮДЗI - НАШАй СЛАБАСЦЮ 
l(АРЫ.СТАЮЦЦА, ПАВАРОЧВАЮЦЬ ЗА
l(О Н , Я(( ДЫШАЛЬ, ПРЫМУШАЮЧЫ 
ПРЫНIЖАЦЦА I ВЫПР@ШВАЦЬ ТОЕ, 
ШТО З 'ЯУЛЯЕЦЦА НАШЫМ ПРЫРОД
НЫМ ПРАВАМ - СВ"АБОДАй ». 

Цiкава, а як л:<'яркуюць ~т-аршынi студ
саветау iнтэрнатау i, каменданты? Каму, 
як не iм на месцах, _ добра . бачны усе 
бакi гэтай супярэчлiвай · з ' явы. 

BI КТАР .ЧАйЧЫЦ, старшыня студсавета 
iнтэрната № 4, 

- Наш iнтэрнат нядауна перайшоу на 

самакiраванне. На студсаве,це i на сходзе 
жыхароу мы абмяркоувалi пытанне з пра
пускной сiстэмай. Вырашылi, што сту

дэнты БДУ будуць пакiдаць свае студэнцкiя 
бiлеты альбо пропускi i праходзiць. Для 
астатнiх уваход толькi па сустрэчнаму 

пропуску. Справа яшчэ у тым, што пашпарт 

на вахце наогул ·забараняецца пакiдаць. 
За гэта адмiнiстратыуным Кодэксам (ар
тыкул 183) прадуглед~ана або папярэ
джанне, або штраф да 10 рублёу. Таму 
i неабходны выклiк, каб той, да каго
зав iталi, прынёс свой дакуменi. 

Так з 'явiуся на свет адзiн вельмi 
супярэчлiвы факт. Прыхiльнiкi сустрэч
нага пропуска зауважаць: «3 пашпар
там у нас прыходзяць шмат людзей , 
таму i патрэбны сустрэчны пропуск ». 

А .чаму нельга абмежавацца тым, каб 
даныя пашпарта засталiся запiсанымi у 
кнiзе? 1 

--ЮРЫЙ· КРОХ, камендант iнтэрната NO 2. 
,__ Пашпарт проста неабходн<'!, каб па

кiдалi. Часам прасочваюцца прастытуткi, 

«фарца». Калi пашпар,: застаецца на вахце 

хоць ' . 

Цана 2 каГi. 

Мi1!rка я палiграфiчная фабр1,1hа 
11: Чыр RОН З<! з ;:;рка :. мвп \ 

i мя Я. Коласа. 
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госцi. Самае галоунае - сярод 
ных навучэнцау няма выпадкау · 
жу, а сярод савецкiх - ёсць. 

, Давайце разгледзiм сiтуацыю, 
кожны 'са студэнтау хоць раз, ды трапляу. 
Трэба тэрмiнова мiнаваць вахту - ве · 
важная, неадкладная справа . Чакаць у бяз
дзеяннi - шмат губляць часу, а калi гэ:rа 
адбываецца яшчэ i у выхадны дзень -
лiфт у iнтэрнаце № 2 тады не працуе -
ёсць шанс прачакаць з гадзiну. Напэуна, 

толькi вельмi нерашучы чалавек не паспра

буе «прасачыцца» праз вахту_. нiбы ён 
,,мясцовы». Што з поспехам могуць выка
рыстоуваць i Jъ1я, пасля якiх знiкаюць рэ
чы. 1 калi пайшла ужо гутарка пра зладзей

ства, то адна старэнькая вахцёрша наконт 

гэтага выказала цiкавае асабiстае мерка
ванне: 

- Крадуць больш тыя, хто самi жывуць 

у адпаведным iнтэрнаце, Як незнаёмы ча

лавек, прыйшоушы першы, другi раз, 

нешта сцягне? ,Тут трэба прыгледзецца, 

сiстэмы ва ycix бло
. тэрнатах №№ 2, 

гэта на н 

якую нiхто не х 

З размовы з каменда 

Вiктарам КАЗАДОЕМ. 

- , Цяперашняя сiстэма, з 

· · пры-

зручная для yci~: пакiнуу дакумент , ,дзi .
АЛЕ АДМIНIСТРАЦЫЯ - ЗА ГЭТА НЯСЕ 
УЗРОСШУЮ АДКАЗНАСЦЬ. Пры якiх
небудзь здарэнн~х мiлiцыя спытае з яе 
строга. Пакуль што закрываюць вочы. 

Пры НЗ укажуць, што у нас 1:iедаска

налая сiстэма. Але зараз збiраемся вяр
нуцца да · сустрэчнага пропуска зноу. 
Хаця гэта i супярэчыць меркаванню боль 
шасцi жых'ароу нашага iнтэрната ... 

Вось i з такiм поглядам давялос 

Паспрабаваушы боль 
·нтэрнат збiраецца ра 
ротным напрамку, хоц 

ат узрасце 

адмi 

Тыя, каго ахоуваюць, 
Забываюцца цi пускаюцца -
хiтрыкi; iгнаруючы меркаванне тых, для 
каго урэшце i iснуюць iнтэрнаты . 

Гаворыць Андрей П.ЯТЧЫ а ш1;,1ня 
студсавета · iнтэрната NO 1. 

- Я зыходжу з пазiцый, што 
- наш дом. 1 .чаму студэнт павiнен 

прыходзiць у 11,о, як у казарму? У на-
. шым iнтэрнаце не уведзена сустрэчная · 
стэма·. А ·што датычыць пачуцця мерь " 
У нас, калi наведвальнiкi затрымлiваюцца 

пасля «адбою", дзяжурны аператыунага 
атрада падымаецца у адпаведны пакой i,' 
папрасiушы · прабачэння, напамiнае 
распарадак . У iншых iнтэрнатах, даводзi 

лася чуць, такая затрымка рауназначная 
надзвычайнаму здарэнню. Аператыуны ат 
рад запрашае да с ' · 
устройвае яму разбор : хто 
затрымаус я, што рабiлi ~ нiбы 
шана каменданцкая гадзiна. т 
насць , лiчу, залiшняя. 

Да 

ленне. Думаецца,. у 
Газета «Правда» у п 

(№ 341 
«У студэнцкiя iнтэрнаты трап_ляе д 

казёншчыны .. : Студэнцкае ,кыццё зарэг 
лявана шматлiкiмi правiламi, iнструкцы 
мi... Галоуным гаспадаром у сваiм 
з yciмi правамi i абавязкамi, якiя аде 
вынiкаюць, па вiнна стаць сама моладзь 

1 не гаспадаром у iдэале, высокiм 

таму амаль недасягальным, а iдэаль!iы 

гаспадаром сёння, зараз i у нашых 
натах. Цi не так? 

, прайшла чутка, 
цi ·был 

адмянtл1 самi студэнты. Гэта пацвердзiу i намес 
гарадка А. М. Пралоускi. А тое, шт yci 
лася меркаванне самiх студэнтау, ведае, 
чытае зараз гэты матэрыял. 

Гаворым пра тое, што нам, 

дэмакратыi, развiццё самакiравання в 
Чаму ж у данай сiтуацыi з ~рапускной 
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