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КАМСАМОЛЬСКАГА 
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БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 

. ПРАЦОfНАГА ЧЫРВОНАГА 
сцягА ДЗЯРЖАfНАГА '- - . 
ун1в~rспэ_тА IМЯ У...,_ 1~ ЛЕНJНА. 

ШТО ЗМЯ Н IЛАСЯ? 

«Чакаем заrад ... • 
_IАК МКАЗАУ НА ll.AIЙA ПЫТАННВ: 
АБ НАВIНАХ ВАЕННА1fКАФЕДРЫ ЯЕ ЗА
ГАДЧЫК ПАДПАЛКО-У-НIК, Ю. /. БАЛЬ
ШАКОУ. 
У мiнулым нумары мы паЬедамлялi, што з 

гэтага навучальнага года заняткi на кафедры 

будуць ажыццяуляцца для тых, хто падасць 
заяву - для жадаючых, значыць. Але пакуль 
такое абяцанне патрабуе удакладнення, бо 
распаусюджваецца толькi на студэнтау, якiя 
прайшлi тэрмiновую службу у Савецкай 
_Aeмii: Дл~_ ус!_х астатнiх. <Н!.аен_~а» . ~астаецца 
АБАВЯЗКОВАЙ ЧАСТКАй УН/ВЕРС/ТЭЦl<Ай 
АДУkАЦЫТ.-- - ~ 

Заняткi ужо пачалiся. Юрый /льiч запэунiу, 
што наведванне ix - амаль што стопрацэнт
нае. Корпус да пачатку новага навучальнага 

года адрамантаваны, абноулены. Цапкам 11е
раабсталяваны два хiмiчныя класы, з'явiлiся 
_новыя - баявога выкарыстання j артыле
рь_1i. __ 
Доугачаканы з"_гад з Масквы (Дзяржкамi

тэта па народнай адукацыi сумесна з Мiнi
стэрствам абароны СССР), якi дазволiць доб
раа.хвотна наведваць заняткi на ааеннай 

-кафедАЫ УС/М, маг14ыма, прыйдзе ужо у 
бягучым месяцы. Чакаем f , 

. ХУТКУЮ ДАПАМОГУ! 

. А . - ' •.. _садз1 назад. 

Нарэшце знайшлася nа
лачка-выручалачка на 

даnамогу nрыйшлi камn ' ютэ
ры. Не nабаялiся суnрацоу
нiкi фундаментальнай · унi
версiтэцкай бiбл

0

iятэкi дадат
ковых цяжкасцей: нi яшчэ 
большай цеснаты (i дагэтуль 
nлошчау катастрафiчна не 
хапала, а тут давялося nа

цiснуцца,\ каб даць месца 
машынам), нi ушчыльнення 
рабочага I графiка ( акрамя 
ранейшай работы даводзiцца 
«займацца» i з ЭВМ). Усе 
марылi npa той час, калi 
чытач не будзе чакаць адказу 

на сваё заnытанне гадзiну 
i больш, а атрымае яго 

nраз некалькi хвiлiн. 

Але, на жаль, як гэта ча
ста у нас здараецца, планы 
наnалеонаускiя, а зводы Ю
рылы-nячнiка. 1 зараз тут не 
разумеюць, чаму яны nавiн

-н-ы большасць часу трацiць 
- - на неn-асрэдную работу, а 

на бессэнсоjцtыя хаджэннi i 
выкленчваннi чагосьцi? На
nэуна, ·тым, ад каго залежыць 
лёс бiблiятэкi ;(а гэта · зна-

.. чыць, кожнага 't:тудэнта, ас

niранта, суn'рацоунiка, вы
кладчЬ!ка), трэба смялей i 
больш адкрыта глядзець на 
яе nраблемы, а не вiжаваць 
у замочную щчылiну. Камn ' ю
тэрызацыя бiблiятэк - ужо 
нават не сённяшнi дзень. 

· Здаецца, яны многага не 

nатрабуюц-ь - усяго толькi 
адзiн тэлефонны нумар. Без 
яго. - як без рук. Набылi 
вiдэатон - абышоуся ён унi- · 
версiтэту у каnеечку. А адда
ча? Яе nакуль няма i невя 

дома калi будзе. Вось гэты 
самы · дэфiцытны тэлеф.онны 
нумар i не дазваляе чыта

чам атрымлiваць самую раз

настайную iнфармацыю (вi

дэатон звязаны з банкам 

дадзеных ТАСС). Таму, хто 
абавязаны выдзелiць яго,
рэзалюцыя рэктара не указ. 
А npa ахвяраванне нумара 
якiмсьцi nадраздзяленнем i 
размовы няма - добраахвот

нiкау не знайшлося. 
А ыожа справа варта ах

вяр? 
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ПАКУТЫ ПА «Б.УЛЬБЕ» 

u l сам 
1 

не паддаваися 

У_нiЕ!ерсiтэцкiя вес,тыбюлi 
яшчэ помняць гэтых _ хлоп
цау i дзяучат, што так змя
нiлi ix жнiвеньскi пасля

экзаменацыйны настрой, за
поунiушы усю магчымую 

плошчу рукзакамi, чамадана

мi, гiтарамi i ажыуленымi 

-~азмовамi. j Гэта яны, нашы 
самыя малодшыя, «перЦ@::_ 

кла!!:Jкi» i другакурснiкi . Цi 
цёпла iм цяпер у памяш

каннях, выдзеленых для 

жылля? Цi у добрым настроi 
прачынаюцца яны цixiмi вяс
ковымi ранкамi? 

Ад ' язджала большасць з 
ix весела. Усмiхалiся нават 

тыя, хто 5 верасня, прыйшоу
шы да 8.30, чакау свайго 
ад 'езду спачатку да 10.30, 
ПРТЫМ да 12.30... Затое 

была магчымасць некалькi 
разоу збегаць на вулiцу за 
апошнiм у гэтым месяцы 

марожаным! 
Пэуна, з той >1;<а радасцю 

ад' язджалi на «бульбу» 
былыя студэнты-рамантыкi, 

усе, без каго не абышлася 
«барацьба за ураджай». Сё
летнiя да яе н_е рыхтавалiся, 
спадзяеючыся на леташнюю 

добраахвотнасць. Цi моцна 

,абураюцца гэтым? Запыт
' аемся у 1 каго-небудзь з ix, 
якiя асабiстыя правы яны 

разлiчваюць адстойваць. На
прыклад, вось у той друж

най кампанii ля вакна. Зна
ёмiмся . Наташа Бучнева, Оля 
Салавей, Жана Хелюк, Лена ~ 
lванова, Ядзя Лашчылiна i 
Улад Данiшэускi, з 9-й групы 
2-га курса мехмата: 

- Мы едзем у Круглян

скi раён Магiлёускай вобла- , 
сцi. Нас запэунiлi, што · там 
узровень радыяцыi . меншы, 

чым у Мiнску. 

- Дазiметр узяу хто-не

бу дзь з вашых? 
- Не ... 
- А колькi разлiчваеце 

атрымлiваць грошай? , 
- Не ведаем, колькi за

плоцяць. 

- Вам павiнны плацiць 
не менш чым 1 рубель i 1 

20 капеек у дзень - чулi 
пра гэта? 

- Прауда?! Дзякуй, што 
паведамiлi . 

Застаецца спадзявацца, 
што за час, пакуль ехалi у 

электрычцы, мехматауцы не 

страцiлi надзею на лепшае . 

Тым больш, што яны аказа
лiся боль)-U удачлiвымi, чым 
ix калегi з юрфака. 
Тыя збiралiся у Мядзель

скi раён . Ужо расселiся у ' 
трох аутобусах, дачакау
шыся ix... Але прыйшлося 

зноу выйсцi пад дождж. ·1 

1 - пайсцi дадому . 5 ве

раёня толькi 4i з юрфакау
цау заехалi на сваё месца 
работы. Ад 'езд яшчэ 100 
з ix быу адкладзены да 8 j 
верао.fя. А 5-га тры ауто
бусы з калгаса «Бальшавiк», ' 
кожны коштам 150 рублёу, 
вярнулiся «дадому» параж
няком. 

1 усё там у, што ·н·е хапiла 1 

дагавора памiж унiверсiтэтам 

j. гаспадаркай. Неабходнасць 
яго прадугледжана сумеснай 

пастановай Дзяржкампрацы 
1 

СССР , сакратарыята ВЦСПС 1 

i Бюро ЦК ВЛКСМ ад 1 О 
жнiуня 1990 года. Дагавор 1 

гэты - цяпер не тая папер- ' 
ка, якую любяць трасцi 1 ' 

ва узнятай руцэ бюракра
ты, а той адзiны дакумент, 1 
што замацоувае правы сту

:°'энтау i сапрауды абараняе / 
1х ад свавольства гаспадар

нiкау. 

Але ж 

пiсаны у 

iснаванне 

дагавор, не пад- , 

час, пачау сваё 

для сотнi гэтых 
жа студэнтау з таго, што 

нашкодзiу . Не «па сваёй во

лi», а таму, што многiя l 
адказныя асобы па-ранейша
му адносяцца да ycix даку

ментау толькi як да паперак. 

ПАМЯТКА 

с:с:'Качайце nр_аВЫ>> 

МJЖ /НШЫМ, скагаспадарчай прадук
цыi; 

масавай уборкi бульбы 
вядзецца па расцэнках, 
павялiчаных на 15 пра-недапушчальна прьщяг

ваць студэнтау на селыас

работы з павышаным пы

лавыдзяленнем (уборка 
бульбы, збожж_а, iльну) 
на тэрыт_орыi з узроунем 
гама-фvну звыш за 20 
мiкрарэнтген у гадзiну цi 
утрыманнем радыеiзато
пау болей за 1 Ки/км2, 
а таксами на работы, не 
звязаныя з уборкай сель-

аплата працы непауна
летнiх, калi iм не знi
жаюцца нормы выпрацоу

кi, вядзецца па здзельных 
расцэнках з даплатай 
па тарыфнай стауцы за 
час, на якi скарачаецца 

працягласць ix штодзён
най работы; 

цэнтау; 
можна патрабаваць 

«разлiк натурай» - сель

скагаспадарчай прадук-

цыяй; \ 
пры парушэннi гаспа-

' даркамi асобных yмofj 
дагавора унiверсiтэт 
мае права адзываць сту- 1 

дэнтау на за_няткi. 1 
дадатковая .аtJ.лата за 

аптымальныя тэрмiны 
fjбopкi на працягу 20 дзёti 

СКАРБОНКА СКАРГАf 

XanS1вa 
УРАДАВАЯ ПАСТАНОВА АБ НЕАБ

ХОДНАСЦI АКАЗАННЯ ДЗЕЙСНАЙ 
ДАПАМОП ВА УБОРЦЫ rРАДЖАЮ 
НЕ ПРАДУГЛЕДЖВАЛА ПЕРАУТВА
РЭННЯ СТУ,ДЭНТАУ У НЯВОЛЬНI
КАУ ПА АСАБIСТАМУ ЖАДАННЮ. 
ДАБРАВОЛЬЦЫ-«АПАЛЧЭНЦЫ». АТ- ' 
РЫМАЛI ЗАКОННЫЯ ПРАВЫ У 
ПЕРШУЮ ЧАРГУ НА УПЭУНЕНАСЦЬ, 
ШТО СЕЛ-Ь-ГА.СРАБОТЫ-НIЯКIМ ЧЫ
НАМ НЕ ПАШКОДЗЯЦЬ IX ЗДА
РОУЮ. 

У чым гаспадарнiкi шчыра i афiцыйна за
пэунiвалi. Сёння студэнтам даводзiцца пажы
наць пл'ады уласнай даверлiвасцi: атрад дру
гога курса юрыдычнага факультэта, wто 
працуе у калгасе «Чырвоны сцяг» Валожын
скага раёна (в. Доры), вымушаны звярнуцца 
за дапамогай у санэпiдстанцыю у вырашэннi 
пытання аб перавышэннi дапуwчальных нор
ма- J)адыяцыйнай забе_у,о.жанасцi. 

ёс:ц·ь! 
Санкцыянiраванне «бульбы» на высокiм уз- ' 

роунi не адыгрывае ролi для прадстаунiкоу 1 
саугаса «Дрычанск~ __d / 

· - Колькi можна самiм напрошвацца на 
работу? - абура~ццk кipay.fiк атрада бiяфака 
Сяргей· АляксандR!JЕ!iЧ Матусевiч. · 
Сорак сту,q~~тау з 3 па 7 верасня не niК.[l~лi 

забяспечыць нi «фронтам» работ, нi нармаль
ным харчав_а1:i_н0ем. Паколькi дырэктар у адказ 
на запытаннi толькi пацiскае плячыма, памоч

нiкi выраwылi перадыслацыравацца у c11yrac· 
«Мiханавiчы». _ · --
ВЯДУЧЫЯ-РУБРЫ КI ·«CK-AJJ,БOHK~! 

СКАРГАУ» ГАТ@ВЫ ПРЫЙСЦI ВАМ 
НА ДАПАМОГУ rr ВЫРАШЭНЩ l(АН
ФЛIКТНЫХ- ПЫТАННЯУ -ПАМIЖ 
СЕЛЬГАСАТРАДАУЦАМI I ПРАД- . 
C-1'AYНIKAMI ГАСПАДАРАК. ДА- / 
СТАТКОВА НАПIСАЦЬ НАМ НА АД- 1 
РАС: r._ ~ltlCK, в~л. ~AБPYЙCl(ASI, 
9,- РЭДАКЦ!>IЯ ГАЗЕТЫ; с:БЕЛАРУСКI 
УНIВЕРСIТЭТ» -Цl-:пАJЭЛЕФАНА-
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1 НЯДРЭННА Б_ ЗАПОМНIЦЬ 

ТЫ >К МЯНЕ 

1 ПАДМАНУЛА 
Смела моkаце выказаць такi папрок той арганiзацыi, 

1 

на якую працавалi у буд-, сельгас- цi педатрадзе, калi вашы 
прафсаюзныя узносы пералiчаны на яе рахунак. 1 у наступ
JiЫ раз спасылайцеся, калi ласка, на пастанову прэзiды

' ума ВЦСПС ад 3 жнiуня 1988 года, як~ абараняе прав_!:>• ~шай 
навуча:Пьнай установы: «Членскiя узносы з-заработнай платы 
студэнтау вышэйшых, навучэнцау сярэднiх спецыяльных i 
прафесiянальна-тэ~нiчных навуч.альных устаноу, якiя працуюць 1 
у студэнцкiх атрадах, лагерах працы i адпачынку i прахо-

1 
дзяць вытворчую практыку, выконваюць навукова-даслед-

. 

чыя, гасдагаворныя i iншыя вiды работ у сас;таве калек:rывау 
,студэнтау i навучэнцау, бяруцца у бухгалтэрыi rtрадпрыемст
ва, установы, арганiзацыi, якiя прадастауляюць работу, i пе
ралiчва.юцца на разлiковы рахунак прафкома студэнтау, 
навучэнцау вучэбных устаноу (аб'яднанага прафкома супра-

1 цоунiкау i студэнтау), якi указваецца у дагаворнай дакумен-

1 
тацыi на выкананне работ». · 

/ Рэспублiканскi штаб студэнцкiх атрадау унёс пункт аб пе
~ 1 радачы прафсаюзных узносау навучальным установам у 

тыпавы дагавор. Але не усе атрады звярнулi на гэта увагу. 

, 1 не усе прафкомы паклапацiлiся пра. свае iнтарэсы .. .. , '1 Студэнцкi прафком нашага унiверсiтэта у гэтым годзе 
яшчэ не атрымау прафсаюзныя узносы будатрадауцау. Але 
вялiкая ск;рбонк~д~~ ужо падрыхтавана. Прауда, доуг~ 
захоувацца там гэтым грашам не давядзецца - яны вельм1 

1 
патрэбны. Напрыклад, прафком цяпер мае магчымасць пра
дастауляць студ~нта':" усе пуц~укi як 30-50-працэнтныя. Дзя
куючы, у ть~м л~ку, 1 студэнцюм атрадам ... 

11 
1 

Сэканомiпi 
на дэяржаве·? 

Калi у маi гэтага года быу надрукаваны 
Закон СССР аб падаходным падатку з гра
мадзян, большасць студэнцкiх атрадау ужо 
былi гатовыя да працы. Але i тыя буд
атрадауцы, роздум якiх перарвала навiна 
аб неабходнасцi уносiць падатак, былi абаро-
нены ад такой небяспекi. Атрады, якiя праца
валi на тэрыторыi Беларусi, падатак не плацiлi 
- дзякуючы адпаведнаму рашэнню Савета 
Мiнiстрау БССР, прынятаму па iнiцыятыве 
рэспублiканскага штаба студэнцкiх атрадау. 
Галоуным аргументам на карысць такоrа 
раш~ння з'явiуся пункт 4 артыкула 4 Закона, 
якi прадуrледжвае маrчымасць вызвалення 
асобных катэrорый плацельшчыкау ад уплаты 
падатку. 

У рэспублiканскiм штабе падлiчылi: калi б 
падатак здымауся з атрадау у мiнулым rо
дзе, яrо агульная сума па Беларусi склала 

б прыкладна 600 тысяч рублёу - нядрэнная 
прыбаука у дзяржауны бюджэт! Дык цi мож
на лiчыць правiльным рашэнне Савета Mi-

Я МЯРКУЮ ... 

нiстрау? У штабе перакананы: безумоуна! 
Бо яно абараняе студэнтау як адну з найменш 
забяспечаных катэгорый нашаrа насельнiцт
ва. Праца у летнiх атрадах для ix - часцей 
за усё асноуная крынiца самафiнансавання. 
Калi размеркаваць сярэднi заробак будатра
дауца - прыкладна 600 рублёу - 11а усе 
месяцы rода,атрымлiваецца па 50 рублёу на 
кожны. Сума нiкчэмная, а зняушы з яе пада
так ... З салiднага заробку у 1000 рублёу даво
лi адчувальны - - прыкладна· 136. 

lнтарэсы студэнтау абароненыl На бяrучы 
год. У наступным зноу спатрэбiцца «высо
кае» рашэнне. Дарэчы, яно не распаусю

,джвалася на беларускiя атрады, якiя праца
' валi за межамi рэспублiкi, ix лёс залежау 
ад вынiкау барацьбы з выканкомамi мясцо
вых Саветау. 
Застаецца надзея, якую выказала «Ком

сомолка»,- што чацвёрты пункт чацвёртага 
артыкула хутка будзе дзейнiчаць для ycix 
студэнцкiх будаунiчых атрадау краiны. 

«Дайце • • •• 
завал1ць ун1вер_с1тэт 

садавiнай!» 
JJiктap , Вiктаравiч ЖУКАУ - толькi што з Малдовы. 

Камандзiр занальнага штаба студэнцкiх атрадау са ста
жам. Перш за усё спытаем яго ... пра здароуе. 

- Вiктар Вiктаравiч, на
колькi удачна скончылiся для 
вас iнцыдэнты з мясцовым- ч_а
сельнiцтвам? Колькi · разоу 
давялося у сапраудную бойку 
уступiць? 

- Вы памыляецеся, калi 
думаеце, што такiя выпадкi 

былi. Палiтычнае становiшча 
у Малдавii - Малдове, да
кладней,- наогул не закра

нула нашы атрады. Хоць 

асцярогi менавiта наконт гэта-
' . . 
га перашкодз,л~ паехаць на 

работу у рэспублiку многiм 
студэнтам. 

1 гаспадарнiкi, i мясцовае 
, насельнiцтва ставiлiся да 

нас па-ранейшаму: як пра

цуеш - такiя i адносiны. 
Менш было толькi увагi з 
боку раённага начальства. 
Але гэта зразумела - яны 

зараз займаюцца вострымi 

палiтычнымi праблемамi. 
Нашы атрады працавалi 

на тэрыторыi Слабадзейскага 
раёна, а ён уваходзiць у тую 

самую Прыднястроускую 
рэспублiку, што пажадала ад
дзялiцца ад Малдовы. Так 
што, можна сказаць, мы бы
лi у цэнтры палiтычнай ба
р'ацьбы. Але на нас яна, пау-

тараю, нiяк не адбiлася. 
- Значыць, праблемы у 

штаба былi прывычныя, тыя, 

што i у мiнулым rодзе? 
- Так, i летась, i пазале

тась, i яшчэ раней. Я пра
цавау у Малдавii ужо дзесяты 
сезон, таму магу засведчыць 

гэту паутаральнасць . 
Асноунай застаецца пра

блема фармiравання атрадау. 
1 справа не толькi у тым, што 
колькасць беларускiх студэн
тау, якiя выязджа!Qць у_~ал
давiю, знiзiлася з SOQ.-600 
у мiнулыя · гады да 350 
зараз. Дауно трэба знайсцi 
форму, якая дазволiла б па
сапрауднаму зацiкавiць ycix, 
хто займаецца 'фармiраван
_нем атрадау. Каб добраахвот
насць удзелу у летняй пра

цы не прыводзiла да таго, 
што многiя едуць у атрады 

адпачываць, а не работаць. 
У нашай зоне усе працуюць 

па цэнтралiзаваных расцэн-

' ках. Вось i атрымлiваецца, 

што «адпачываючыя» не да

юць астатнiм, нават калi тых 

большасць, зарабiць добрыя · 
грошы._ б_ольш чым_п_а 300-
400 рублёу члены такiх атра
дау не атрымлiваюць. А вось 

тыя, хто аднадушна прыма

юць для сябе прынц'ып «Мы 
хочам зарабiць!», прыво

_ зяць дамоу больш чым па 
800 рублёу. 

- Як на rэтым фоне вы
rлядаюць унiверсiтэцкiя атра
ды? 

- Вельмi пасрэдна, калi 

гаварьщь шчыра. У гэтым го

дзе ix было толькi тры агуль
най колькасцю крыху больш 
з~ сто чалавек: «Мара» (фiл
фак), «Рамантык» (ФПМ), 
«Зорны» (фiзфак). Яны 
не вылучалiся нi у добры, нi у 
дрэнны бок. 

- А што, неабходнасць у 
павялiчэннi колькасцi студ
атрадауцау сапрауды ёсць, 
будзе каму прымаць нашых 
·студэнтау на работу? 

- Безумоуна! У гэтым го
дзе ва ycix гаспадарках, дзе 
мы працавалi, атрымауся «не

давоз». Тым больш, здара1;9ц
ца i нечаканасцi: 140 чалавек 
былi вымушаны вярнуцца да
дому згодна рашэнню сан

эпiдстанцыi, бо 14 з ix захва
рэлi дызентэрыяй. 

- Але ж у наступным rо

дзе дароrа у Малдову для на
шых атрадау можа быць 
наоrул закрыта? 

- Сапрауды, ёсць паста
нова Вярхоунага Савета рэс

публiкi, якая забараняе уезд 
сюды працоуных фарм1ра-
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ванняу. Але гаспадарнiкi на 

месцах лiчаць такое рашэнне 
непрадуманым, яны ведаюць, 

. што уласнымi сiламi ураджай 
не сабяруць. 

- Дык трэба iмкнуцца да 
павялiчэння колькасцi «мал
даускiх» атрадау? 

- Каб гэта было так про
ста! Я дауно мару пра тое, 

каб рэктарат быу зац,кау
лены у фармiраваннi 

атрадау. 1 адначасова ставiу 
такую умову, якая можа слу
жьщь моцным стымулам,

атрыманне «жывой» садавi

ны i гароднiны прама для унi
версiтэта. 

Я гляджу на сённяшнiя га

роднiныя прылаую у Мiн
ску i з болем думаю, што на 
ix адсутнiчае тое, што там, у 
Малдове, убiраць няма каму. 
Мы б маглi завалiць унi

версiтэт гароднiнайl I ле

там, а у вераснi асаблiва. 
Толькi памiдоеау тон 100 
прывезцi сюд~,1 - калi ласка. 

Але ж рук працоуных не ха
пае ... 

Карацей, маёй блакiтнай 
марай _застаецца час, калi 

кожнаму будатрадауцу будзе 
став iцца у залiкоуку «залiк» 

або «незалiк» за работу у трэ
цiм працоуным семестры. 
Хоць за гэтыя мары мяне 
калiсьцi ужо назвалi рэтра
градам ... 
lнтэрв'ю вяла 8. БЯ ГУН. 
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Як "верасень, пачьiнаюцца. (цi 
працягваюцца) · ст-удэнцкiя ха
джэннi па пакутах. Радасны на-· 

строй ад таго, што выдзелiлi 

месца у iнтэрнаце i не давядзец
ца блукаць у hошуках прыста
нiшча (на якое, дарэчы, перша
курснiку неабходна патрацiць 
палову стыпендыi), хутка змя
нiуся адчуваннем безнадзейнас
цi. Ужо першае знаёмства з 
«другiм домам» прымушае пакi
нуць ружовыя мары npa тан

нае жытл'о з yciмi выгодамi 
i спусцiцца на зямлю. 

- А што рабiць?-таксама 
пытаннем адказалi яны.- 3 
трох бедау мы выбралi меншую. 
lнакш трэба было цi icцi часова 
(невядома наколькi гэта расцяг
нецца) на кватэру, цi ездзiць 
на заняткi з унiверсiтэцкага 
прафiлакторыя або, яшчэ горш, 
з прафiлакторыя БП 1. 

ФАКТ ДЛЯ РОЗДУМУ 1 
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~J)КаЯ · смерць· ! 
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Вось так i збiраецца жыць у 
напауадрамантаваных, напаураз

бураных пакоях больш чым ты
сяча студэн_!~_у унiверсiтэта . Без 
rарачай, а, магчыма, . i без ха
лоднай вады, бо нават тая сан
тэхнiка, якая была своечасова 
устаноулена, ужо паспела «на

маляваць» непрывабныя рыжыя 
падцёкi на нiжэйшых паверхах, 
ад чаго са столi прама на 

галаву сыплецца пабелка. !,ез 
дущавьiх, без шыб, у перапоу
l!еных пакоях .. . Без той утуль

насцi i зручнасцi , якiя павiнны 
быць у «друг_iм доме» ' i якiх 
студэнты чакаюць не адзiн год. 

Магчыма, з гэтай нагоды 

можнр парадавацца: сёлета 

нiхто"са с;тудэнтау БДУ у буд
атрадах не загiнуу. Але якая 

рознi~а, чый fтудэнт, ~- цi ст~
дэнт ен наогул, кат ен заг1-

нуу? 1 каму гэта можа бьщь 
у радасць... 1. 

Чатыры смерцi у беларус
кiх студэнцкiх атрадах за гэта 

л1:;,та. Адна з ix - самагубст
ва . Хлопец лёг пад колы цяг
нiка ... 
Цяпер пра iншую гiбель. 

Цi не трэб_а? Пачуушы пра · 
адну, можна здрыгануцца 

напэуна. А вось пра чатыры 

запар - наурад цi, у кожнай 
наступнай чорнай навiне жу

даснае адценне будзе пакры
се губляцца. Да усяго прывы--

каем, нават да смерцi зусiм 

маладых. Што яна - бязглуз
дзiца або заканам1с1рнасць, 
зразумела тольк1 нейкiм не

.вядомым нябесным сiлам? 
Мiж· тым, гэта -сапрауды 

амаль заканамерна ~ што 

з чатырох дарослых ,людзей, 

якiя селi уначы на адзiн iмк
лiвы матацыкл, хто-небудзь 
павiнен быу за~iнуць . Так i 
здарылася, цуда · не было. 

Дзяучыну пс1спелi толькi да
везцi да бальнiцы, i усё ... 

Тое, што адбt1лося у Го-
11.\ельскай вобласцi з яе равес
нiкам, больш падобна на вы
падак. Ен ратавау маленькую 
дзяучынку, якая танула, i вы
ратавау. А на сябе сiл ужо не 
хапiла ... 

ЧЫМ ЖЫЛI? 

Есць яшчэ у вас рэшткil 
тых жыв~1х эмо~ый, якiя дапа
могуць I чацверты трагiчны 

выпадак усвядомiць як 

СМЕРЦЫ Гэты хлопец так-1 
сама затануу. Але не ратую-
чы нiкога , проста захацеу 

, куп~цца, хоць ~го i npaciлi не 
· рабщь гэтага у апошнiя днi 
будатрадаускага сезона. Не 
пабаяуся незнаёмай вады j 

1 
загi~rу 'лiтаральна напярэ
дадн1 ад езда дадому. 

Вось i усё . Астатнiя жывыя. 
Помнiкау ·i мемарыяльных 
дошак для загiнуушых не 

будзе . lx будуць помнiць 
тыя, хто страцiу,- сваякi j 1 
блiз~iя. А мы? Яны не вучылi
ся у нашым унiверсiтэце. 

Але яны жылi на нашай· Зям
лi. . 
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Чым жа так незадаволены сту
дэнты, што наукол чуюцца 

адны скаргi? Пабываем у iн
тэрнаце № 7. 
На паверхах - груды плiтак, 

мяшкi цэменту, крэйда - аба
вязковыя атрыбуты будаунiцтва. 
1 такi ж _будаунiчы «парадак» . 

( Гэты малюнак нiкога б не здзi
вiу, каб мы . убачылi яго у ся
рэдзiне лета, а тут верасень, 

1 пачатак навага навучальнага 
года. Прабiраючыся скрозь за
валы, толькi i гл·ядзi, каб не спа
тыкнуцца i не упасцi. Тым больш, 

. ШТО уз,фейнiчае i СВОЕ;_асаблi
ВЫ наркотык - лак для пакрыц

ця паркету. 

- Давайце хутчэй выбiрацца 
на паветра, а не. то · нас ад-

Каго вiнавацiць у гэтым? 
Адмiнiстрацыйна-гаспадарчыя' 

службы унiверсiтэта, якiя, пакi
нуушы асабiсты подпiс пад за- , 
гадам рэктара № 3417-К ад 

30.07.9_0 г .. «А,б размерк_аван~i 1 
месц~у у 1нтэрнатах ун1верс1~ 1 тэта I парадку засялення сту-

сюль вынесуць,- захвалявау- дэнтау у 1990- 1991 навучаль-
ся адзiн мой спадарожнiк. ным годзе», згаджаючыся за-

1 мы накiравалiся унiз. Р,. на- кончьщь падрыхтоуку iнтэрна-
сустрач, бы тыя мурашкi, са тау да засялення да 24 жнiуня 
сваеи драгацэннай ношай гэтага года, шчыра кажучы, про-

атрымалi пасцельныя прына- ста адмовiлiся ад сваiх слоу? 
лежнасцi адзiн за адным Будаунiкоу кааператыу 
падымалiся студэнты. Вось дзе «Унiверсал-89» (на жаль, больш 
цярплiвы народ! Мы i некалькi дакладна выканауцау работ выс-
хвiлiн не маглi вытрымаць, а ветлiць так i не удалося), якiя, 
яны збiраюцца тут жыць. спасылаючыся на недахоп ма-

- Нiчога, гэты едкi пах хутка тэр~1ялау, у поуным саставе на 
. выветрыцца,- супакоiлi яны нас. аб'екце нiколi не з'яулялiся? 
- А вось як быц~ з · ;ым што. Прафсаюзны к·амiтэт, якi аба-
другi год чакаем гарачай ·~ады? вязаны · абараняць iнтарэсы сту
Як памыцца, бялiзну таксама дэнтау i больш рашуча патраба-
не усю панясеш у пральню? ' ваць выканання загада? 
Хто адкажа на гэтыя пытаннi Самiх студэнтау, што адва-

(i · за гэта таксама)? Каму сту- жылiся на засяленне, па сутнас-
дэнты павiнны бьщь «удзячны» цi, у развалiны, тым самым асу-
за тое, што засяляюцца у напау- дзiушы рамонт на бясконцасць? 
адрамантаваныя пакоi, у якiх Напэуна, ycix разам. Бо у кож- , 
няма на чым нi легчы, нi нага з _ ix у гэтай iнтэрнацка·й 
сесцi? Што рабiць з разбiты- эпапеi свае «заслугi». 1 няхай, ' 

tСтэпуца• 
мi шыбамi, якiя будаунiкi аба- як абяцае намеснiк дырэктара 
вязаны былi замянiць i якiя студгарадка Б. Паус, на гэтым 
па-ранейшаму глядзяць на нас тыднi у щ:ямёрцы» у<:~ ~ту-
шматлiкiмi «асколкамi-вачыма}>. дэнты атрымаюць дах над гала-
Напрыклад, у пакоi № 705 вой (хоць у гэта верьщца з цяж-

1 

1 

/ 

Каб пасля 1-га курса дь·1 
ехаць працаваць · у саставе 

«Стэлуцы»? Такi · варыянт 
яшчэ пару год назад палi

чылi б няудалым жартам . 
Звычайна з 50 чалавек студ
атрада сорак былi «с~:арыч-

. кi» . А · цяпер.. . добра, калi 
ix набярэцца трэцяя частка 
ад агульнай · колькас;:цi,- дзе
лiцца сваiмi разважаннямi 
камiсар «Стэлуцы» Святлана 
Ваучкова.- Студэнты бьщ
цам зразумелi: навошта пра

цаваць, калi можна адпачы
ваць? А грошы - з баць
коу цягнуць. 

Апошнiя 9 год са свайго 
16-гадовага iснава11ня «Стэ
луца» працуе на Стаураполь

скай зямлi, у саугасе «Цiш
чанскi» lзабiльненскага раё
на . 1 дзевяць год запар зай
мае першае месца у спа

борнiцтве зоны, сёлета -
сярод 55 атрадау. Чым зай
м·аюцца? Праполкай культур 
ад травы вышынёй у чала

вечы рост, збора~ _памiдорау, 

1 

r 

ад~о. ш~ло наогул адсутнiчае, касцю хiба толькi дах), · 
а, м1ж 1ншым, з дня на дзень адмiнiстрi!_цыi унiвер_сiтэта трэ.-
сiноптыкi абяц.аюць замар·азкi. ба варушыцца. Амаль не па-
Вось i думай, студэнт; як табе чаты рамонт калiдорау, холау, 
не ператварыцца у лядзяшку. не устаноулена сантэхнiка. А што 

- Калi в~,1 засяляецеся, зна- будзе у студэнтау за жыццё на 
чыць, вас задавальняюць такiя «будаунiчай пляцоуцы»? 
умовы? - спытала я у дзяучат, 3. АЛЯШКЕВIЧ. 

СЛУЖБА 03 

БЕРА>КЬIЦЕСЯ 

ГЕПАТЬIТУ 
У ix была не толькi праца. Але яднала 

перш за усё яна, i характары выяуляла: 
таксама. 

1 

1 
ВIРУСНЫ ГЕПАТЫТ «А» - iнфекцыйнае 

захворванне, якое выклiкаецца вiрусам, па
ражаючым у першую чаргу пячонку. Змены 
у ёй носяць запаленчы характар. 

працэнтау хворых узнiкаюць сiмптомы ката

ру верхнiх дыхальных шляхоу, якiя часта не 

адзначаюцца iмi у лiку скаргау. · 

кабачкоу, агуркоу. Сярэднi 
заробак у мiнульJм годзе 
склау 400 рублёу, у гэтым - . 
з-за памылак бухгалтара, 
як сцвярджаюць атрадауцы, 

- менш чым 250 рублёу. 
Паказальна.si дэталь: пасля 

байцоу «Стэлуцы» на «рат
ным» полi не знойдзеш 

нiводнага памiдора цi агур
ка . Адчуваецца гаспадарчае 
вока. Яго уладальнiкi пра
цуюць не толькi якасна, 

але i хутк.а. 
- Мы - матэматыкi,-, га

ворыць камiсар,- таму ста
раемся i падлiчваць сабранае, 
i разлiчваць свае сiлы i час. 

. Парадкi строгiя: тое, што 
перашкаджае справе,- прэч. 

Часам даводзiлася цяжка. 
Асаблiва спачатку. Але пас
ля працы такiя песнi гучаць .. . 
Навокал ведаюць пра гэты 
«барометр» - як спяваюць, 
так i папрацавалi. , 
Адпачываць «Стэлуца» так

сама умее, хоць на гэта мала 
часу застаецца. Святы 23 лю-

Вылучаючыся . з кiшэчнiка i з мачой хв_о
рага чалавека, вiрусы траf}J1яюць у глебу, 
ежу, ваду i захоуваюцца там, пагражаючы 

1 
здароую людзей, пры тэмпературы 4°С 
на працягу некалькiх гадоу, пры пакаё

вай тэмпературы - тыднямi. Пры ~агра~ан- 1 
нi да 6О0С на працягу - 10 гадз1н в1рус 

гiне толькi часткова. Поуная страта iнфек-

1 
цыйнасцi вiруса магчыма толькi пры кiпя-
чэннi (100°С) на працягу пяцi мiнут. 

· тага i 8 Сакавiка у пер.а- КРЫНIЦАй IНФЕКЦЫI з'яуляецца хворы 
кладзе на гарачае лета, днi чалавек. Заражаны небяспечны на працягу 
нараджэння, традыцый нае скрыт ага_. (iнкубацыйнага) i пераджаутушнага 
пасвячэнне у байцы, дзень перыяду, якi можа працягвацца ад 1 да 6 
самакiравання, калi пасады I тыдняу (да перµJых праяуленняу хваробы). 
камандзiра, камiсара i брыга- 3 моманту з'яулення жаутухi вылучэнне хво-
дзiра займаюць навiчкi... У рымi вiруса у знешняе асяроддзе рэзка 
гэтым годзе саугас арганiза-. памяншаецца або наогул спыняецца. 
вау для сваiх памочнiкау Аднак захворванне можа праходзiць у 
паездку у Дамбай, жамчу- безжаутушнай, з клiнiчнымi праявамi форме, 
жыну Пауночнага Кауказа, або н~огул без ix, што асаблiва небяспеч-

у Цiбердзiнскi запавед- '1 на для навакольных. 
нiк. СIМПТОМЫ: павышэнне тэмпературы на 

... Света гартае блакнот, працягу трох-пяцi дзён (здараецца, калоцiць), 
у якi стэлуцауцы занатавалi . галауны боль. Другiм, найбольш частым сiмп-
свае думкi, разважаннi, пажа- томам з'яуляецца слабасць, якая спалучаецца 
даннi. Там боль развiтання, са знiжэннем працаздольнасцi, хуткай стам-
успамiны аб самым дарагiм, 1 ляльнасцю у дарослых, плаксiвасцю у дзяцей. 
што прынёс студатрад, i Вельмi характэрнае дf1Я безжаутушнага 
жаданне зноу бьщь з iм перыяду знiжэнне апетыту, якое даходзiць 
на наступнае лета. На памяць да поунага адварочвання да ежы (часцей 
аб леце-90 дакладна фiк- у абед цi вячэру). Павыша/ецца (да рвоты) 
суючымi сведкамi засталiся адчувальнасць да тытунёвага дыму, розных 
фотаздымкi . Не сумуйце, пахау. 

азiраючыся на мiнулае. Было I Найбольш непрыемным сiмптомам з яуля
мiнулае, будзе будучае! ецца рвота: 1- 2 разы у дзень у першыя днi 

захворвання. Расстройствы стулу носяць ка-

. Л. ПРАУЛОЦКАЯ. r роткачасовы характар. Найбольш часта .хво-
рыя адзначаюць болi у жываце. У 15-20 

. . 

У канцьr пераджаутушнага перыяду змян

шаецца колькасць мачы, яна становiцца цём

най. У гэты ж час назiраецца абясколер
ванне калу. Ен набывае глiнiст_ую афарбоу
ку. Жауцеюць склеры вачэй, i захворванне 
пераходзiць"у жаутушную стадыю. Агульная 

працягласць захворвання - 1 месяц. 
Хворыя жаутушнымi i безжаутушнымi фор- f 

ма'мi могуць заражаць прадукты харчаванн11, · 
глебу, ваду, прадметы, а цераз ix r_ i зда
ровых людзей. 
Там у адзiн са 'сродкау, накiраваных на зн i

жэнне захворвання,- своечасовая (да з'яу
лення жаутухi) шпiталiз-ацыя. Для гэтага важ
на у час звярнуцца да урача. 

Улiчваючы працяглую устойлiвасць вiруса 
у знешнiм асяроддзi, сучасны стан вода
праводных збудаванняу i магчымасць вiруса 
праходзiць праз фiльтры водаачысных збу
даванн яу, не выключана магчь1масць распау
сюджвання i цераз пiтную ваду. 1аму яе лепш 
ужываць кiпячонай . Больш рацыянальна 
пiць мiнеральныя воды цi безалкагольныя 
напiткi, якiя выпускаюцца прадпрыемствамi 1 
харчовай прамысловасцi. · 1 

Не варта забываць пра мыццё гароднiны 
i фруктау, асаблiва прывезеных._з-2!!.шых рэгiё
нау краiны, дз"'- . рэгiструец~а высокi узро- · 
вень захворвання (рэспублiкi Сярэдняй 
Aзii). Хто можа гарантаваць, што у зборы• 
ураджаю не мог не удзельнiчаць хворы 

вiрусным гепатытам з безжаутушнай фор
май захворвання. 
- Веданне i вь1кананне нашых рэкаменда

цый дапамdжа вам зберагчы сваё здароуе 
i здароуе сваiх блiзкiх ад захворвання .вi- 1 
русным гепатытам «А». 

С. КРЭТАВА, 
заrад'lыца супрацьзпiдзмiчнага 

аддзялення Мiнскай rарадско~ СЭС. 
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На самы пачатак верасня 
у Мiнску, Полацку, ды i .шмат 
дзе яшчэ па Беларусi пры

пала святкаванне Скарынiн-

ДА 500-ГОДДЗЯ Ф. СКАРЫНЫ 

скiх дзён. Каляндар мера
прыемствау надзвычай бага

ты i разнастайны. У Астрау
цы, Слонiме, Навагрудку, Рэ
чыцы i iншых гарадах прай
шлi кiрмашы народнай тв ор
часцi, святы беларускай мо-

СПЦЧЬIНА НА · tCE ЧАСЫ 
' - 1 ' 

вы, паэзii, фальклору, скары- ПОЛАЦК. Бой званоу дасць,- rаворыць св11шчэн 
нiнскiя дэкады у бiблiятэках, Спаса- Ефрасiннеускай царк- , нik айце~ Дзмiтры_й._!J спр~
чытац_кiя i навукова-практыч- вы сабрау у заключны дзень ва зус1м не у , знешюх 
ныя канферэнцыi. гасцей i удзельнiкау Скары- праяуленнях .. Жыццё Ска-
Неумiручая вышыня асвет- наускiх свят на урачыстую рыны 7 ярю nрыклад са~ 

нiцтва i гуман(зма Ф. Скары- лiтурriю. Услед за свецкiмi маахв~равання у ~л~жэнн1 
ны зрабiла яго тытанам эпо- ушанаваннямi данiну г~ыбо- бог~ • .. людзям .• ~ва~м1 npa
xi Адраджэння. Ен дау «лю- кай naвaFi i удзячнасц~ вя- цам1 ен садзеиючау роск
дзям простым паспалiтым лiкаму земляку аддалi духа- вiту ?дука.~ыi славян~кiх на
к~iг~ божую - ~рукаваную венства i веруючыя на ча-ле -родау. J сення вельм1 важна 
Б1бл~ю», пераклаушы яе на з мiтрапалiтам Мiнскiм i працяrваць, умацоуваць гэ
стар~~ытнабеларус~у'? мову, 

1 
Гродзенскiм Фiларэтам. ' тыя традьщыi, ушаноуваць 

зраб~у.шы я:, крынщаи муд- На полацкай зямлi сё- вялiкаrа асветнiка не толькi 
расц1 1 ведау. лета вялiкая , духоуная ра- словам, але i справай, учын-

Гэты фотарэпартаж прыве-
зены з Полацка. Амаль ты-
дзень радзiма вялiкага вучо

нага прымала гасце>i. Свята 

шырока разлiлося па вул i

цах i плоwчах старажытнага 
rорада. Яно сабрала народ
ных умельцау: кавалёу, тан
цорау, спевакоу. 

• 

кам. У наш неспакойны час з 

rлыбiнь' стаrоддзяу Францыск 
Скарына заклiкае яшчэ i да 
зrоды, да аб 'яднання людзей 
на а[ульныя справы на славу 

Беларусi. 
lлюстрацыяй да слоу ай

ца Дзмiтрыя моrуць пасду- · 
·жьщь першыя заняткi у ад
роджанай у Полацку нядзель
най школе, слухачы якой бу
дуць далучацца да хры

сцiя нскiх каштоунасцей . 
Сiмвалiчнай можна на-

зваць яшчэ адну падзею 

заключнаrа дня, скромную i 
строгую, на першы поrляд, 

але· rлыбокую па _свайму зме
сту. У самым цэнтры стара
жытнага гор ада паця riiyлicя 

у вышыню, да сонца, мала
дыя дубкi - першая алея бу
дучага парку iмя 500-годдзя 
Францыска Скарыны. Jx па
садзiлi людзi розных узро
стау i прафесiй, розных по
r лядау i веравызнання. Доб
рая справа заусёды аб'яд
ноувае. 1 у rэтым бачьщца 
высокае маральнае значэнне 

непераходзячай спадчыны 
Скарыны. 

Закончылiся урачыстасцi 
на бела,рускай зямлi. Эстафе
ту ушанавання Скарыны пры
маюць Масква i Парыж. Па 
рашэнню ЮНЕСКО год дзе
вяносты аб 'яулены годам вя -· 
лiкаrа сына славян. 1 кожны, 
хто змог адчуць святло ска

рынаускага сонца, несумнен 
на, стау · больш узвышаным у 
с,ваiх думках i iмкненнях. Дзя
к~й табе, Францыск, сын 
Скарынiн з П олацька! 
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