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Не забудзьце 

закампасцiраваць 

стыпендыюl 

' 

Нават самай высокай студэнц,кай стыпендыi ледзь-ледзь 
хапае, каб купiц,ь жаночыя боц,iкi. Каб апрануц,ц,а хац,я б 
напалову - трэба збiраць яе у патаемную, недакраналь
ную скрыню на прац,ягу года ... 
Дык якi ж-сэнс быу павышац,ь мiзэрну1,0 суму? На свец,е ж 

не толькi адзенне, абутак i харчаванне iснуюц,ь. Стыпен
дыю студэнтам павысiлi, каб засц,ерагчы ix ад росту ц,эн . Не 
ycix, зразумела. Але павышэнне платы за праезд у грамад
скiм транспарц,е надбаука да стыпендыi, здаец,ц,а, кампенсуе. 

Па прагнозах, якiя пакуль больш падобныя на чуткi, з 
наступнага года адна паездка у гарадскiм аутобусе будзе каш

тавац,ь нам 20 капеек. Значьщь, у чатыры разы падаражае i 
кошт месячнага праязнога бiлета. Выходзiц,ь, на усе вiды 

транспарту ён будзе каштаваць для студэнтаji каля 9 рублёу. 
Гэта толькi здагадка. У Трансагенстве, куды мы звярну

лiся з пытаннем аб будучым кошц,е праязных, нам паве
дамiлi, што гэта стане вядома толькi 20 снежня, калi пачнец,ц,а 
продаж бiлетау на студзень. 
·Так шrо застаец,ц,а у нас яшчэ час падумац,ь i вырашьщь: 

ператварьщц,а з навага года у сытых «зайц,ау», або бьщь галод

нымi, але сумленнымi пасажырамi. Iншага выбару у студэнта 
няма: не пражьщь яму на стыпендую ... 

Фота-

аматарь1! 

111111• 
Вы не лiчыце за вялiкi 

цяжар разам з падручнiка
мi прыхапiць на заняткi фо
таапарат? Не забываецеся у 

складанай сiтуацыi i нязруч
ны момант зафi~саваць усё 
самае цiкавае? 
Вы ' у rушчы жьщця - дык 

прыносьце свае здымкi да нас, ' 

i вашых герояу убачыць увесь 
унiверсiтэт. 

Тэмы для сюжэтау - без 
абмежавання вучоба, 
спорт, адпачынак ... 
ГАЛОS'НАЕ, ЦIКАВЫ 

ЗДЫМАЮ I ВАС ВЕТЛIВА 
СУСТРЭНУЦЬ У РЭДАК
ЦЫI ГАЗЕТЫ «БЕЛАРУС
КI УН/ВЕРСПЭТ» (ВУЛ. 
БАБРУЙСКАЯ, . 9, ПАКОй 
74, 75). 
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Тры гады назад у Мiнску адбыуся Уста
ноучы з'е.зд беларускiх дызайнерау, вынiкам 
работы якога стала стварэнне новай твор
чай арганiзацыi - Саюза дызайнерау. На 
жаль, аб якiх-небудзь яскравых падзеях i 
дасяrненнях за мiнулы адрэзак часу гава
рыць цяжка. Дызайн як новая дзяржауная 
структура амаль не знаходзiць падтрымкi 

у выrлядзе урадавых праграм развiцця. Пра
мыславiкi таксама не вельмi звяртаюць ува-
гу на творчыя пошукi дызайнерау : не да 

усё! 
' Прадукцыя Людмiлы Кажуры - карпу

с·ы гадзiннiкау - на нашых руках, але шмат 
чаго засталося у эскiзах. , на· жаль, рамкi 
вытворчых праграм нашмат вузейшыя, чым 

фантазiя дызайнера ВА «/нтэграл». 
Матацыкл , якi прыдумалi Генадзь i Юлiя 

Парафенюкi для работнiкау ДА\, мноriя 
знойдуць не_звычайным. Але цi не яна - сме
ла1_1 iдэя - рухае жыццё i творчасць наперад. 

GIЛET НА ·лsЕд Цяпер i ты, паважаны чы- вышукау - таварны голад, i так возьмуць 
тач, павiнен скарьщца, . як \. ,/ 

Фот:1. С. ГРЫЦА. 

мы, калi прыйшлi да высно- -----------------------------------------· 
Колькi будзе каштавац,ь звычайны абед у студэнц,кай сrа

лоjiцы, якая нi якасцю прыгатавання, нi колькасц,ю далiка
тэсаji не вызначаец,ц,а? 

вы: HIXTO НЕ ВЕДАЕ, як rм 
СТАНЕ КОШТ СТУДЭНЦ
КАГА АБЕДУ. 
У се раяць рыхтавацца да 

rоршага. А партыйны камi
тэт унiверсiтэта сумесна з 
прафкомам студэнтау пры
няу рашэнне звярнуцца да 
рэктарата з просьбай аб 

. :>\адайнiцтве у Саумiн БССР 
аб выдзяленнi сродкау для 
датацый студэнцкiх абедау, 
каб ix кошт не перавышау 
цяперашнi. Як дзейнiчаць 
далей: цi то выдаваць уваход
ныя бiлеты., цi то уводзiць 
i тут звыклую ужо талонную 
сiстэму, пакуль 1;1евядома. 

А. ЛЕУНIК, 
студэнт. 

З Р А~МОВЫ З АДКАЗНЫМI АСОБАМ! 
... 

Галiна Раманауна ПЛ Ю
Х I НА, дырэктар сталовай 
№ 33: Усё залежьщь ад па
вышэння рознiчных цэн на 

прадукты. Не ведаю, прау
да, цi застанецца ранейшай 
( 16 працэнтау) нацэнка на 
прыгатаваныя у сталовай стра-
вы. 

Mixaiл lванавiч СТОМА, 

начальнiк фiнансавага аддзе
ла упрауле\ння грамадскаrа 
харчавання Мiнгарвыканко
ма: Пытанне . складанае. Не 
бяруся адказваць на яго. Бо 
усё, што датычьщь бу дучых 
рознiчных цэн, толькi выву
чаецца. Зразумела адно: ця
жар рынку ляжа i на плечы 
студэ~тау. 

Прадаюцца адзнакi 
Гавораць, у PTI i iнстытуце культуры будзе 

так у час зiмовай cecii: не здаушы -залiк. цi 
экзамен з першай спробы, другi раз студэн
ты будуць вымушаны прыходзiць да экзамена
тара з кашальком. Але канчатковага рашэння 
у гэтых ВНУ пакуль не · прынялi, iдзе абмер
каванне. Значьщь, яшчэ можна паспрачацца -
потым будзем позна. 

<<ЗА». Можа-, з'явiцца доугачаканы сродак 
пакарання нядбайных студэнтау. Папрывыка
лi яны здаваць кожны iспыт па nяць разоу 
i нiчога - нават стьmендыю атрымлiваюць. 
Магчыма, плата за пераздачы стане дадаткам 

у бюджэт выкладчыкау. Раней жа, экзаменую
чы студэнтау пауторна i губляючы на гэта шмат 
часу, яны нiчога не атрымлiвалi. 

ВНУ будзе лягчэй сустрэцца з тварам рынач
най эканомiк.i, калi яны атрымаюць дапамогу 
i з кiшэняу уласных студэнтау. 

[, нарэшце, ёсць надзея, што дл~ вучобы 
грошы могуць быць такiм жа дзейсным сты
мулам, як i для працы. Раптам зробяць 
яны студэнтау больш цiкаунымi i разумнымi? 

«_СУПРАЦЬ». Нядбайнь~я, студэнты могуць, 
наадварот, узрадавацца грашоваму nрыкрьщцю 

ix «няведау». Гэта ж любата: плацi сабе i ву-

j 

чыся, не маючы нi папрокау, нi пачуцця со
раму - грошы ж свае, уласныя. 

Неаб'ектыуныя выкладчык.i. будуць вiтаць 
дадаткоiэую магчымасць ~арабiць i... стануць 
яшчэ больш суб'ектыунымi, пачнуць прыму
шаць студэнтау вярrацца да ix з залiк.оукамi i 
грашыма як мага часцей. 
Рынак не страшны таму, хто мае 

цау i прыхiльнiкау. Цi будуць яны з 
дэнтау у ix навучальнай установы, 

аднадум

лiку сту

калi яна 
пачне абiраць i без таго дзiравыя кашалькi 
сваiх падапечных? 
Грашовы стымул справа надзейная. 

Але калi расклад iспытау nрадугледжвае ix 
ледзь не штодзённа, калi узровень асоб
ных выкладчыкау не толькi не дапамагае, 
а нават перашкаджае студэнтам добра рыхта
вацца, калi яны займаюцца у аудыторыях, 

дзе сто11Ь можа звалiцца у любы момант, 
калi катастрафiчна не хапае неабходнага аб
сталявання... I сталоукi... i палiклiнiкi . .. i бiб
лiятэкi .. . i iнтэрнаты.. . Калi уся 'Наша сiстэма 
адукацыi крочьщь недзе ззаду - адзiн крок 
наперад у выглядзе студэнцкiх грошай на вы
кладчьщкiм стале, пэуна, не перанясе цяж

кае цела адукацыi у светлую будучьrnю. Цi ёсць 
iншыя меркаваннi? 

Рубевь · на rазету· 
У панядзелак са свежых - толькi «Правда» i «Известия». 

«Правда» ёсць яшчэ за мiхулы чацвер, але кiяскёр збiраец
ца прадаць яе fj першую чаргу. Мiж тым, не так гэта про
ста: на абгортванхе «селядцоf}» газеты ва унiверсiтэцкiм 
кiёску, што fj гaлofj1UJ1м корпусе, амаль не купляюць. 

... Раней газеты бралi лепш - менш ix тады было, i не паспе
ла яшчэ друкаваная прадукцыя нагнаць нам маса-вую аскому. 

Пэуна, пра тое не трэба напамiнаць нават першакурснiкам, 
гэта ж справы нядаунiя. А тым, хто паспеу так прывыкнуць 
да абкладзеных газетнымi стосамi палiц, што не уяуляе iн
шага вiдовiiпча на тым жа месцы, варта звярнуцца да rаспа
дынi нашага кiёска Еудакii Харытоуны Юзефовiч. Яна 
працуе тут ужо амаль 11 гадоу i можа зрабiць самыя розныя 
параунаннi наконт наяунасцi друкаваных вьщанняу. 

Вось такое вiдавочнае, напрыlлад. Раней замежныя газе
ты i часопiсы не залежвалiся доуга, зараз - быццам ахоу
ваюuда ад пакупнiкоу. Ix надзейны вартаунiк - кошт, якi 
вырас у некалькi разоу. 

«Собеседнию> застаецца такiм жа папулярным, як i у 
першыя гады свайго iснавання. Звычайна яго прывозяць у 

наш кiёск у колькасцi 20 экземплярау, якiя i разыходзяцца 
iмгненна . 

«Правда>> i «Комсомольская правда» прыязджаюць да нас 
у такiм жа саставе - 20 экземплярау. Маладзейшая сяброу
ка заусёды аперажае старэйшую па хуткасцi перамяшчэння 
у рукi чытачоу . 

Рэкар'дсмен пасля «Комсомолки» - «Знамя юностю>, хоць 
ранiцай дзверы галоунага корпуса адчыняюць не толькi сту -
дэнты i маладыя выкладчь кi... , 

Калiсьцi да кiёска часцяком падыходзiлi тыя, хто чакау 
з'яулення «таустых» часопiсау. Сёння, калi ласка - i <<Ок
тябрь», i «Дружба народов», i «Знамя» ... Начыталiся цi дачы
талiся? «Юность,>, дарэчы, па-ранейшаму не знайсцi. 

З'ява, аднолькавая для ycix кiёскау <<Саюздруку» сёння,
залежы камерцыйных выданняу. Здаецца, парушьшi ix 
стваральнiкi нейкую разумную коштавую мяжу . Прауда, 
<< Двое>> купляюць i за 60, i за 80 капеек, а <<Счастливый 
случай>> (за 70) Еудакiя Харытонауна вьщуша)fа на спiсан
не аµдаваць. 

Пра рэкламу свайго тавару яна не npaciлa, бо колькi 
б экземплярау нi прадавала.. заробак свой не можа змянiць., 
хiба толькi прыбавiць 8 рублёу у квартал ... А вы усё роуна 
не забывайцеся на яе утулъны. · кiёск - пакуль не усе 
газеты каштуюць рубель. · 

Аб ВЯЛIК\М дэфiцыце жур
налiсцкiх кадрау i не мен
шым - трывалых ведау у 

студэнтау i абнауленнi у сувя
зi з гэтым ycix курсау - ска
рачэннi цi увядзеннi альтэр
натыуных - iшла гаворка 
на партыйным сходзе, якi ад
быуся 6 снежня на факультэ
це журналiс'rыкi . З дакладам 
выступiу А. Г. Слука. У спрэ
ч ках - М. Я. Цiкоцкi, Е. Л. 
Бондарава, А. 1. Наркевiч, 
Р. В. Булацкi . 

Была прынята у члены КПСС 
выкладчык 1. А. Тоусцiк. 

* * * 
На фiлфаку з'явiлiся адра

зу дзве новыя кафедры .. . за
мест адной старой . Яна назы
валася кафедра методыкi вы
кладання рускай i беларускай 
мовы i лiтаратуры. «Дочкi» 
вельмi падобныя на «мацi»: 
кафедра методыкi выкладан
ня беларускай мовы i лiтара
туры i кафедра методыкi вы

кладан ня рускай мовы i лiта
ратуры. 

* * * 

4- 5. снежня ва унiверсiтэ
це праходзiла мiжрэспублi
канская навуковая канферэн

цыя, прысвечаная памяцi 
аднаrо з заснавальнiкау бе
ларускай школы звычайных 
дыферэнцыяльных ураунен
няу прафесара Юрыя Багда
нава. У пасяджэннях канфе
рэнцыi, акрамя беларускiх 

матэматыкау, прынялi удзел 
ix калеri з Масквы,- Ленiн
града, Юева, Tбiлici, Свярд
лоуска, Pыri, Caфii . 



- Цяжка сказаць, якiя ма
тывы рухалi студэнтамi, калi 
яны паусталi супрацi, «лiш
нiх» дысцьшлiн i, у асобных 
в~,шадках, адМовiлiся вывучаць 

ix. Тым не менш раздзяленне 
такое сёння вызначылася да

волi выразна: у кожным ву
чэбным плане ёсць прадМеты 
неабходныя, што дакладна 
кладуцца у канву спецыялi-

курсы чытаюцца. У нас па куль 
такоrа няма. Але, напрыклад, 
мы дасягнулi нядрэнных кан- · 
тактау з кафедрай фiласофii 
прыродазнаучых факультэтау. 

З выкладчыкамi, якiя працу
юць у нас, мы абмеркавалi 
праrраму курса, разам унеслi 
карэктьmы. Безумоуна, было б 

· вельмi добра мець такое узае
мапаразуменне з астатнiмi 

нiм узроую яно павiнна нале
жаць рэктарату i савету фа
культэта, якiя абавязаны вы
значаць стратэгiю падрыхтоу
кi унiверсiтэцкага спець~ялi
ста. Наступны узровень - вы
кладчыкi; якiя напауняюць 
rэту дысцьmлiну канкрэтным 
зместам. I, нарэшце, трэцi -
выбар студэнта. Зараз, калi да
дзена права на свабоднае 

1 «НЕПАТР36НЫЯt 
зацыi, i тыя, як.iя спрабуюць 
аднесцi да непатрэбных. Да 
апошнiх звычайна адносяць 
грамадска-палiтычныя курсы, 

а на тэхнiчных факультэтах -
усе гуманiтарнь~я дысцыплiны. 

Гэта натуральны працэс. 

Развiваецца навука i разам з 
ёй мяняецца наша уяуленне ар 
адУкацьri, аб тым, як трэба 
вучыць. I усё ж мы не павiнны 
так катэгарычна падзяляць 

прадМеты вучэбнай праrрамы 
на «патрэбныя» i «непатрэб
ныя». Сучасны спецыялiст, на 
маю дУМКУ, пав.iнен быць перш 
за усё адУкаваным чалавекам 

у шырокiм сэнсе гэтаrа слова: 
ад ведау у сваёй прадметнай 
галiне да умения разабрацца 
практычна у любым пытаннi, 
у любой праблеме. Сённяшнi 
выпускнiк-радыёфiзiк павiнен 
свабодна валодаць радыёфiзiч
нымi метадамi даследавання, 

быць на «ты» з персанальнай 
вылiчальнай тэхнiкай i у той 
жа час мець уяуленне аб фi
ласофii прыродазнауства, на
прыклад. 

- Зараз мы, па-сутнасцi, 
скацiлiся да абароны грамад
скiх дысцыплiн. Як вы лiчыце, 
што прывяло да такiх хвара
вiтых адносiн студэнтау i 
выкладчыкау да гэтага цык
ла? 

- У першую чаргу, дырэк

тыупасць i зместу, i аб'ёму. 
Паглядзiце, што атрымлiваец
ца. Аб'ём дысцыплiн па спе
цыяльнасцi, рабочыя праrрамы 
rэтых курсау - справа савета 

факультэта. Дзякуючы гэтаму 
щ,~ падцягнулi ix на сучасны 
узровень i аднеслi у разрад 
патрэбных. 
Што ж датычьщь грамад

ска-палiтычных курсау i rра
мадзянскай абароны у тым лi
ку, то тут жорсткая зададзе

насць, якая iснуе, на жаль, i 
зараз, i выз,пачае амаль без
надзейнае адставанне у вы

кладаннi rрамадскiх навук. 
Праводзячы iдэю роунасцi 
дысцыплiн, неабходна даць 
савету - права самому выра

шаць, колькi rадзiн адвесцi 
на той цi jншы прадМет 
гэтага цыкла, дазволiць самiм 
складаць тыпавь~я праграмы i 
г. д. Калi ж пазнаёмiцца з 
вучэбным планам нашага фа
культэта, то ствараецца ура

жанне, што самыя важныя 

дысцыплiны у нас - rрама
дзянская абарона i т. п . 

- Але, напэуна, яшчэ па
куль нiкому не удалося ад
мянiць рашэнне «зверху»? 

~ Такiя прыклады, ёсць. У 
МДУ рабочыя праграмы rра

мадска-палiтычных дысцьшлiн 
зацвярджаюцца на пасяджэн

нях метадь1чных камiсiй .j саве

тау факультэтау, дзе rэтыя 

ПАТРЭБНЫ 

грамадска-палiтычнымi ка
федрамi. А у iдэале - самiм 
факультэтам вырашаць, што 
важней для нашых студэнтау: 

курс саць~яльнай псiхалогii цi 
палiтэканомii сацыялiзму? Па
куль гэта не будзе зроблена, 
нiякая перабудова «зверху» 
не дапаможа. У рэшце рэшт, 
у дыпломе побач з подпiсам 
рэктара стаiць подпiр дэкана 
- гэта менавiта тыя людзi, 
якiя адказваюць за якасць 
падрыхтоук.i спецыялiста. 

- Сёння мы усё больш га
ворым аб самастойным выба
ры дысцыплiн. Цi заусёды 
студэнт зможа выкарыстаць 

яго у карысных мэтах? 
- Па-першае, гэта права 

не тольк.i студэнта. На верх-

наведванне лекцый, а 

умоу для самападрыхтоу

кi - амаль нiякiх: не хапае 
вучэбнай лiтаратуры i часта 
адзiнай крынiцай iнфарма
цыi для студэнта становiцца 
перапiсаны з памылкамi канс
пект таварыша - такi «вы

бар>> наурад цi апрауданы. 
Вырашэнне праблемы бачьщца 
у выбары памiж рауназначны
мi па сваiх задачах i зместу 
дысцыплiнамi, выбар памiж 
лектарамi, якiя чытаюць на 

розных патоках. Пакуль толь

кi так можна гарантаваць пад
рыхтоуку высокаквалiфiкава
ных спецыялiстау. 

- Вы не спрабавалi апра
бiраваць такi варыянт на сва
iм факультэце? 
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- На трэцiм курсе мы пра
пануем выбраць адну дыс
цыплiну па спецыяльнасцi з 
трох: iмаверныя метады аналi
зу сiгналау i сiстэм, асновы 
тэорыi аутаматычнага кiра
вання цi лiчбавая электронi
ка (частка другая). Самае цi

кавае, што м~\огiя студэнты 
выбiраюць не адзiн, а два 
прадМеты. 

Па грамадска-палiтычных 
курсах такiя спробы робяцца 
у выглядзе спецкурсау, што 
чытаюцца па палiтычнай гi 
сторыi, фiласофii. Але рэ
альнай (поунай) альтэрнаты
вы пакуль няма. 

Шчы:ра кажучы, пры цяпе
рашнiх тэмпах развiцця су
часнай навукi, тэхналогii цяж
ка , ·а ниrыць аб падрыхтоуцы 
спецыялiстау толькi па спе
цыял iзацыi на дадзеным 
узроунi ведау. Чым заусёды 
адрознiвауся вьшускнiк унi 
версiтэта - сваёй адаптавана~ 
сцю да умоу бу дучай работы. 
А забяспечьщь яе без ведан
ия базавых дысцыплiн i у га
лiне спецыяльнасцi, i у iншых 
галiнах немагчыма. Цяжка . 
уявiць спецыялiста, якi лёг
ка адаптуецца, без шырокага 
кругагляду, умения думаць i 
абагульняць, кантактаваць з 
калегамi па рабоце, крытычна 
ацэньваць той аб'ём iнфарма
цыi, якi iснуе зараз. Натураль-

. на, што даць гэтыя якасцi 
толькi на а·снове дысцыплiн 
па спецыяльнасцi немагчыма. 

I калi ужо цал'kам раза
брацца з выбарам, то у кан
чатковым вынiку ён належыць 
не адмiнiстрацыi, выкладчыку 
цi студэнту. Мы нiколi не вый
дзем з каралеуства крьmых 

люстэркау, у якiм зараз iсну
ем, пакуль само жьщцё, ть~я 

прыдпрыемствы, навуковыя 

структуры, дзе будуць праца
ваць нашы вьшускнiкi, не пач
нуць дакладна i разумна кiра- · 
ваць гэтым працэсам. 

- Юрый Iосiфавiч, маг
чыма ёсць сэнс дазволiць сту
дэнтам самастойна вывучаць 
той цi iншы курс, а для кант
ролю увесцi залiк? 

- Тут . няма нiчога новага. 
Такая практыка iснавала зау
сёды. У мiнулым годзе на 
факультэце быу факультатыу 
па оптаэлектронiцы, зараз -
па гiсторыi БССР. Толькi я 
не разумею факультатыва без 
выбару. · Jншая справа, што 
калi у нас з 'явяцца чq1таль
ныя залы, магчымасцi для 
работы у iнтэрнатах, будзе 
дастаткова вучэбнай лiтарату
ры, то мы мiжволi задумаем
ся: цi варта чытаць увесь· _курс, / 
можа дастаткова некалью лек

цый, якiя б раскрьиi най
больш цяжкiя i складаныя 

. тэмы? Вось гэта ужо дасць 

студэнту лiшнiя вольныя хвi

лiны. 
· - Неяк у размове давяло
ся пачуць ад студэнтау та
кi аргумент: мы ужо будзем 
працауладкоувацца пры рын
ку, i каб знайсцi работу, 
галоунае, мець выдатную пра
фесiйную падрыхтоуку? Што 
можаце сказаць наконт гэта

га вы? 

- У пэунай ступенi яны . 
правы. Але, спадзяюся, з пера

ходам да рынку само сабой 
адпадзе пытанне аб <<патрэб
ных» i <<непатрэбных» дыс
цыплiнах. Перспектьmа за
стацца без работы стане 
вьщатным стымулам для атры
мання якасных ведау, а плата 

за вучобу прымусiць больш 
свядома выбiраць вучэбныя 
курсы. Кожны ,рудзе сувымя
раць свае здольнасцi з магчы
масцю уладкавацца на ра
боту, свой выбар дысцыплiн -
з жыццёвымi патрэбамi. 
У гэту сiстэму неабходна 

уцягнуць i выкладчыкау, каб 
iм было выгадна чытаць су0 

часныя курсы. Лад думак у 

ix павiнен бьщь прьжладна 
такiм: калi я буду выдатна 
працаваць, даваць студэнтам 

сучасныя веды i гэтак жа бу
дуць рабiць мае калегi, то я 
больш зараблю. Адмiнiстра
тар, безумоуна, таксама прага
ласуе «за>>, таму што чым 

больш спецыялiстау будзе 
рыхтаваць яго установа, тым 

больш трывалым акажацца яе 
становiшча. 

Гутарыла 
3. АЛЯШКЕВIЧ. 

СЛУЖБА оз · .·. . . . ' 

ЗАГАРТОf ВАЕ 
ПАВЕТРА , 

У мiнулым нумары газеты («Беларуск.i унiверсiТЭТ>>, 
No 33 за 6 снежня) мы вялi размову аб загартоуваннi i зна
чэннi яго для арганiзму чалавека. Калi чалавек хоча менш 
хварэць, у гэтым дапаможа яму загартоуванне вадой. 
А яшчэ - паветрам. Дарэчы, увесь комплекс працэдур 

лепш за усё пачынаць менавiта з паветраных ваннау. 
Яны лёrка успрымаюцца арганiзмам. 
Паветраныя ванны прымаюць у добра праветраНЬJ.М 

памяшканнi. Распранацца трэба хутка, каб паветра аказ 
вала уздзеянне на усю паверхню аrо.ленага цела . Прыём ха
лодных. i не надта паветраных ваннау варта спалучаць з 
энергiчным рухам, а потым хуценька расцерцi цела i прыняць 
цёплы дУШ. 

Калi вы дасягнулi пэунай ступенi загартоук.i, можна 
выйсцi з памяшкання на адкрытае паветра. Лепш за усё 
рабiць rэта у цёплую пару года. , 
У сырое i ветранае надвор'е працяг.11асць паветраных 

прац:J;_~ур скарачаецца. Найбольшы ча~ знаjходж~ння чалаве
ка на свежым паветgы - прагулю пеrhшу 1 на лыжах, 
паляванне, рыбная лоуля, турызм. Яны аказваюць станоучае 
уздзеянне на арганiзм. Вельмi карысна зiмой_ спаць? адчьi
ненай форткай, а . летам нядрэнна адчынщь усе акно. 

Паветрань~я ванны лепш за усё прымаць у час выканання 

на вулiцы розных фiзiчных практыкаванняу. . 
Працягласць працэдуры залежыць ад загартаванасщ 

таго, хто займаецца, яrо iндывiдуальных здольнасцей, тэм
пературы навакольнага асяро11дзя. Спачатку, з нагоды а11да
чы цяпла, узнiкае адчуванне холадУ, потым кравяносныя 

сасуды расшыраюцца i гэта адчуванне змяняецца прыеr.1-
най цеплынёй. Пры з'яуленнi дрыжыкау (у народзе кажуць, 
цела стала, як гусiная скура) трэба адразу ж апрануцца, 
прабеrчы цi зрабiць некальк.i фiзiчных практыкаванняу. 
У медыцыне ёсць такое словаспалучэнне, кантраснае 

заrартоуванне - rэта уздзеянне халоднай вады цi паветра 
на разаrрэтае цела цi гарачай вар.ы (паветра, пары) - на 
ахалоджанае. Яно трэнiруе сасуды, прьmучае арrанiзм 
да хуткай змены рэакцый. Кантрастнае загартоува,нне 
павышае супрацiуляльнасць арганiзму да хвароб, паляпшае 
кровазварот, абмен рэчывау. Яно рэкамеНдУецца абсалютна 
здаровым людзям, · добра загартаваным, якiя ужо пры
выклi да iншых працэдУр. Перш чым прыступiць да любой 
загартоуваючай працэдУры, неабходна параiцца з ура~ом. 
Магчыма, многiя з вас люб~ хадзiць па выхадных 

у баню. Тут таксама можна сумясцiць прыемнае з карысным. 
Калi вы спачатку пабудзеце у парылцы, а потым аблье
цеся халоднай вадой, то ведайце: rэта таксама эфектыуны 
вiд загартоування. Рэзкi кантраст тэмператур выдатна трэ
нiруе апарат тэрмарэгуляцыi. Але памятайце: гэта працэдура 
моцна уздзейнiчае на сардэчна-сасудзiстую сiстэму, таму па
чынаць яе можна толькi з дазволу урача. 
Усё больш папулярнымi становяцца сауна, фiнская баня -

эфектыуныя сродкi нялекавага метадУ паляпшэння i ума
цавання здароуя. Але ходзя.чы у ix, таксама трэба захоу
ваць меры перасцяроri. Знаходзячыся у сауне цi парыл
цы, кантратойце 'сваё самаадчуванне. Не дапускайце пача
шчэння пульсу, з' яулення rалауных боляу, парушэння 
рытму сэрца, слабасцi. Калi такiя сiмптомы з 'явiлiся, адразу 
ж пакiньце сауну. 
Яшчэ раз напамiнаем: перш чым прыступiць да любой 

заrартоуваючай пра·цэдуры, абавязкова парайцеся з урачом. 
' Г. ГАЛЬЧАНЮК, 

урач. 

САКРЭ'( ФIРМЫ .... 

Бiбпiятэка 

робiць бiзнес 

У чытальнай зале бiблiятэкi унiверсiтэта Растова-на-Доне 
прадаюцца кнiгi з абменнага. фонду. Гадамi пакрывалiся 
пылам на палiцах, а тут - атрымалi другое жыццё у 
прыватных бiблlятэках. 
Да продажу было падрыхтавана пяць тысяч к11iг. У першы 

ж дзень прад.алi на 2500 рублёу. Цiкаунасць чытачоу 
непрадказальная - напрыКJJад, з 40 экземплярау «МолО.: 
дой гвардии» засталося то.itькi 6. 

Усё што пажадаеце, але бiблiятэка у ролi гандляркi? 
Хто дау такое права? Загад Мiнiстэрства культуры СССР, 
якi дазволiу бiблiятэкам рэалiзоуваць шматэкземплярную 
лiтаратуру. Калi праз магазiн, дык 40 працэнтау прыбыт
ку, натуральна, застаецца рэалiзатару. А супрацоунiкi бiб
лiятэкi вырашылi iначай - з атрыманых грошай 40 пра
цэнтау пойдуць на прзмii, а 60 - на папауненне фондау 
но~ай , лiтаратурай i iншыя надзён.ныя патрэбы. 

А. ШЭВЕЛЬ. 

Гэта павiнен ведаць 

КОЖНЫ 

У Барнаульскiм педiнстытуце лiквiдавалi ваенную кафед
ру, але хлопцау без справы не пакiнулi. Ix падключылi 
да групы студэнтак, якiя займаюцца медыцынскай пад
рыхтоукай. Зараз хлопцы рыхтуюцца да экзамену i 
вучаць пытаннi, сярод якiх кармленне дзiцяцi груддзю, асаб
лiвасцi цяжарнасцi i многае iншае . 

1990 года «БЕЛАРУСКI УНIВЕРСПЭТ» 2 ·стар . 
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СТУД3НТА 
У пачатку кожнага семе

стра студэнты унiверсiтэ
та Калгары выстройваюц
ца у чаргу у Максвэл-Холе. 

3 раскладам у руках яны 
спрабуюць запiсацца на 
новыя курсы цi адмовiцца 
ад старых. Унiверсiтэт 
Калгары прапануе курсы 
для атрымання ступенi у 
галiне сацыяльных i пры
кладных навук, гуманiтар
ных дысцыплiн, мастацтва, 
фiзiчнай культуры, iнжы
нернай справы, педагогiкi, 
юрыспрудэнцыi, кiравання, 
медьщыны i сацыяльнага 
забеспячэння. Вьrнiкi да
следаванняу сацыялагiчнай 
лабараторыi пры Студэнц
кiм Саюзе сведчаць, што 
88 працэнтау навучэнцау 
займаюцца на курсах, якiя 

для студэнтау. Таму мйогiя 
застаюцца задаволеньiмi. 
Але як жа мы забылiся 
на буркуноу? Ты:х, хто не 
змог трапiць на абраны 
семiнар, бо у свой час 
не вызначыуся з асноуным 
курсам цi не меу дастат
ковай падрыхтоукi. 

- Думаю, камп'ютэр
ная рэгiстрацыя - дастат
кова зручная сiстэма. Я 
чуу, што у iншых вучэб
ных установах выкары

стоуваюцца больш жорст
кiя метады,- гаворыць 
трэцякурснiк Бiл Крэнсан. 

Здараецца, студэнты не 
атрымлiваюць магчымасцi 
запiсацца на тыя цi iншыя 
курсы - кафедры не ма
юць дастатковай колька

сцi фiнансавых сродкау, 
каб запрасiць новых вы
кладчыкау. Што рабiць, 
дэфiцыт не толькi нам 
выпау на долю. 

· адпавядаюць ix выбару. 
Расклад звычайна 

атрымлiваецца неблагi, бо 
складаецца з ~мкненнем 

стварьщь максiмум выгод 3. МАРАВА. 

• 

«Пари-матч» надрукаваfj артыкул. Мары-Тэрэзы да 
"6оос, якi прыводзiцца са скарачэннямi. 

Зараз нават ваенныя, якiя упарта не жaдa.rii . rаварыць 
пра НЛА, пацвярджаюць факт ix iснавання . 22 чэрве'!.я 
бельriйскiя ВПС упершыню зrадзiлiся абнародаваць, прау
да, часткова, асноуны дакумент-дасьеL якi ~усiм не нале
жыць да свету фантастыкi. 
у гэты дзень, прайшоушы усе вiды праверкi, я аказалас~ 

недалёка ад Бруселя у штабе бельriйскiх. ВПС. У н~вял1-
кiм пакоi палкоунiк дэ Брувер , н~ча~ьн1к ап~ратыунаrа . 
аддзела бельriйскiх ВПС, уключыу вщэамагн1тафон. На 
экране з'явiуся фiльм з «чорнай скрынi» самалёта, naCJJaнa
ra ноччу з 30 на 31 сакавiка гэтаrа года на праследаван
не ИЛА. Г~та яшчэ не было вялiкае паляванне, якое 
пачалося праз два тыднi, калi уся Бельr!я спрабавал~, 
але безвынiкова, выслежваць ИЛА. Размова щзе аб з_аданн1, 
якое знаходзiлася да rэтаrа часу у сакрэце. · 

Бельriйскiя ВПС, як i усе iншыя, маюць звышrукавыя 
самалёты, rатовыя у любы момант сутак rзляцець за пяць 
хвiлiн. У дадзеным выпадку rэта бblJli дца аднамесныя сама
лёты Ф-16, аснашчаныя ракетамi. Штаб ВПС захоува~ а~
цярожнасць. У мiнулыя месяцы на месца здарэння нак1роу
валiся двой·чы два знiшчальнiкi, але беспаспяхова. Першы 
раз яны не выявiлi нiчоrа, дpyri - толькi светла~ыя ~лямы, 
што узнiклi дзякуючы выпраменьванням лазерау, якая зна
ходзiлiся у начной пацешлiвай установе. 
У тую ноч 30 сакавiка naCJJя неаднаразовых сirналау, 

i у прыватнасцi. ад капiтана жандармерыi Пiнсана, штаб 
в'ыра_шыу, нарэшце, правесцi уважлiвую пр'аверку. Акра
мя шматлiкiх вiдавочцау, што назiралi фенамен вiзуальна, 
лакатар НАТА у Глоне (на пауднёвы захад ад Бруселя) i 
лакатар у Семерзаку (на захад ад сталiцы), што кантралюе 
rрамадзянскi i ваенны паветраны рух на усёй тэрыторыi 
Бельrii, перахапiлi адлюстраваны riгнал НЛА. Радыус дзеян 
ня абодвух лакатарау (300 км) з лiшкам ахоплiвау зону 
назiрання. Рэльеф у rэтым раёне выражаны даволi слаба, 
што стварае iдэальныя умовы для выяулення лакатарамi 
любоrа аб'екта, якi ляцiць на вышынi звыш 200 метрау. 
Тым не менш, ШТiJ.б бельrЩскiх ВПС правёу карпатлiвую 
50-мiнутную праверку для таrо, каб пазбеrнуць усялякiх 
памылак. Два лакатары паказалi адно i тое ж месцазнахо
джанне аб'екта. Выдатныя атмасферныя умовы выключылi 
усялякую маrчымасць хлуслiваrа сiгнала у сувязi з фена
менам тэмпературнай iнвepcii. 

Усе самалёты (rрамадзянскiя цi ваенныя) аснашчаны 
сiстэмай радыёлакацыиных аутаадказчыкау, якая дазва
ляе неадкладнае ix апазнанне дзякуючы кадыраванаму 
сirналу, што з'яуляецца на экране лакатара. 
Адлюстраваны сiгнал, прыняты у тую ноч, быу такiм жа, 

як у самалёта, якi ляцеу на вельмi малой хуткасцi ( 50 
км/r) i часта мяняу курс i вышыню, аднак дадзёны аб'ект 
сам не падавау нiякiх сirналау, якiя дазволiлi б яrо апаз
наць. 

Бельriйскiя ВПС не моrуць д~щволiць аблёту сваёй тэры
торыi неапазнанымi лятаючымi аб'ектамi. Таму у 00.05 
мiнут два самалёты Ф- 16 атрымалi заrад узляцець i пра
следаваць «чужака». Вядучы не адрывау вачэй ад свайго 
лакатара суправаджэння, якi у начны час з'яуля
ецца дл.я яrо найлепшым «органа"'! зроку». Гэты 
лакатар з электронным кiраваннем не зафiксаваны цвёрда 
i дазваляе пошук цэлi па г~рызанталi i вертыкалi з аглядам 
у 90 rрадусау . Знаходзячыся за некалькi дзесяткау метра.у 
у баку ад яго i крыху ззаду, вядомы паутарау манеуры 
с1щйrо вядучага, сканцэнтраваушыся на кантактах · з 
кп . 

Нечакана на экранах РЛС абодвух самалётау з'явiуся 
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ПАСПРАБУЕМ! · · - ~:{ 
~ . . ' ' . . ... 

Аукцыён - · з гэтым мы 
яшчэ не зусiм звыклiся, та
му прымаць удзел у такiм 
мерапрыемстве у П К тонка
суконнаrа камбiната прый
шло не вельмi шмат людзей. 
Як адзначыу аукцынатар 
Аляксандр Варламау: «Аук
цыён - rэта для баrатых лю

дзей», а цi шмат сёння сярод 
нас тых, хто сябе такiм лi- · 
чыць. 

Беларускi фiлiял творчаrа 
цэнтра праrрамы «Дзецi -
творцы XXI стагоддзя» пра
водзiу rэты аукцыён' з мэтаю 
дапамагчы перад Калядамi 
тым , хто лiчыць свае rрошы 

з дакладнасцю да капейкi. 
Такiх людзей сёння у нас 
шмат. 

Фота С. ГРЫЦА. 
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невядомы аб'ект у выrлядзе кропкi, якая рухалася. Нацiс
нуушы на рычаr, падобны на той, якi выкарыстоуваецца у 
вiдзаrульнях, пiлоты падалi . свайму бартавому камп'ютэру 
каманду «суправаджэнне цэлi»: пляма на экране ператва
рылася у ромб. Заl!аз лакатары абодвух самалётау бу
дуць аутаматычна наводзiцца на rэты аб'ект, указваючы 
на экране яrо становiшча, адлегласць да яrо i яrо хуткасць. 
Ен зусiм блiзка. 

ЗЛАВIЦЬ 

ИЛА НЕ 

УДАЛОСЯ 
Гэтыя кадры, з якiмi палкоунiк дэ Брувер пазнаем1у 

нас у парадку выКJiючэння, суправаджаюцца запiсам 
радыёабмену - памiж пiлотамi. Абодва вiдавочна усхвалява-
ныя. ' 
«Паrлядзiце,- rаворыць палкоунiк, спынiушы адлюст
раванне на экране i паказваючы на ромб.- На нашым 
ваенным жарrоне rэта называецца паспяховым захопам». 

- А што rэта азначае канкрэтна? 
- Нашы зн/шчальнiкi аснашчаны саманаводзячымi 

ракетамi, якiя у выпадку адпаведнага заrада паразiлi б 
цэль. Вядома, у дадзеным выпадку аб гэтым не магло 
быць i размовы. Мы хацел i толькi апазнаць невядомы 
аб'ект. 
Лакатары утрымлiвалi цэль 6 секунд, увесь час паскараю

чы рух i iдучы з хуткасцю 280 км/rадзiну, дасяrнуушы усяrо 
за секунду хуткасцi 1.800 км/ rадзiну, апусцiушыся пры 
rэтым з вышынi 3.000 метрау да вышынi_ 1.700 метрау. Гэта 
фантастычнае паскарэнне складае 40 g. 1 калi б на борце 
ЗН!!,Ходзiуся чалавек, ён абавязкова заriнуу бы (пiлот 
знiшчальнiка можа вытрымаць наrрузку не больш чым 
8g. Траекторыя палёту ЛА была проста надзвычайнай. 3 
вышынi -1.700 метрау ён стау яшчэ больш Jмклiва знiжацца 
i на вышынi менш 200 метрау, ста у нябачным, як для лак~та
рау на самалётах Ф- 1 6, ч1к i для наземных РЛС - у Глоне 
i Семерзаку. Гэты вялiкi пауднёвы прыrарад Бруселя паста
янна усыпаны мiльrаючы,мi аrнямi, таму лётчыкi не у стане 
вiзуальна адрознiваць якiя-небудзь аб'екты. 
У любым выпадку Ф-16 нiяк не маrлi даrнаць аб'ект 

на такой малой вышынi, дзе з-за шчыльнасцi паветра яны 
не моrуць ляцець з хуткасцю больш за 1300 км/гадзiну. У 
выпадку перавышэння яе, удакладняе палкоунiк Брувер, 
турбiны проста развалiлiся б з-за перанаrрэву кампрэсарау 
рухавiкоу. Як· бачым,,«упаводзiнах НЛА ёсць свая лоriка». 

13 снежня 1990 rод~ 

Падобна, што заrадкавы апарат знарок спрабавау вы
слiзнуць ад знiшчальнiкау. У наступную гадзiну той жа 
«сцэнарый» паутарыуся двойчы . 

·НЛА лiтаральна . rуляу у схованкi са знiшчальнiкамi. r 
Ен рэзка апускауся да зямл i, каб увiльнуць ад бартавых 
i наземных лакатарау, потым спакойна падыма-уся на н евя 
лiкай хуткасцi крыху вышэй , зноу з' яуляючыся на экранах 
лакатарау, naCJJя чаrо пачыналася новая спроба 11ерахопу. 

Гэтыя дзiуныя манеуры назiралiс; з зямлi мноriмi вiда
вочцамi (уключаючы 20 жандармау), ЯК\Я "бачьiл'i" ИЛА ! 
самалёты Ф-16. Але н iхто з прысутных не чуу на праЦРrу 
ycix 75 мiнут, пакуль працяrвауся «спектакль», характэр
наrа выбуховаrа rука, якiм звычайна суправаджаецца 
пераход ЛА rукавоrа бар'еру . Нiякiх разбурэнняу таксама 
не было: а, улiчваючы хуткасць аб'екта i нязначныя вышы
нi, павiнна было б выляцець шмат вокнау . 
Упершьiню у свеце журналiст атрымау дазвол пазнаё

мiцца з дакументам, якi пацвярджае спробу перахопу 
НЛА. Я бачыла на экране захоп цэлi лакатарам, а таксама 
вылiчаныя ЭВМ параметры палёту НЛА i невераrодныя 
змеН1,1 iм сваёй хуrкасцi. 

Азнаёмiушыся з rэтым i ашаламляльнымi матэрыяламi, 
я засыпала палкоунiка дэ Брувера пытаннямi. Напрыклад, 
цi не мог быць rэты аб 'ект шарам-зондам? 

« Нi у · якiм выпадку. Аб' ект вёу сябе так, як калi б зусiм 
не залежау ад напрамку ветра i паветраных патокау. 
1 акрами таrо, мы ·дасканала вывучылi метэаумовы . Мы 
не надрукавалi справаздачу адразу ж менавiта таму, што 
хацелi правесцi усю неабходную праверку. Наша абаронная 
сiстэма не падрыхтавана да такоrа роду з'яу. Нам неабход
ны быу час для аналiзу i iнтэрпрэтацыi дадзеных, атры
маных дзякуючы камп' ютэрам i вiдэаздымцы, зробленай 
знiшчальнiкам i ». 

Але, магчыма, rэта якая-небудзь з'ява прыроды цi вяртан
не у атмасферу абломкау ракеты? Не, метэарыт цi абломак 
ракеты не уваходз,iць у атмасферу зi rзаrападобна, а аналiз 
запiсу радыёлакацыйных адлюстраванняу паказау неад
наразовую змену напрамку. Акрамя таrо, атмасферныя 
умовы выключалi усялякi электрамаrнiтны фенамен . 

- А раптам,- спытала я,- rэта быу славуты амеры
кансi<i «нябачны» самалёт Ф- 117-А-«Стэлс», якi мноriя 
прымаюць за НЛА? 

- Гэты самалёт зусiм не разлiчаны на палёт на малых 
вышынях. Акрамя таrо, яrо мiнiмальная хуткасць складае 
278 км/rадзiну, у той час як хуткасць нашаrа аб'екта пада
ла да 40 км/ rадзiну. Самалёт Ф-117-А не мае цяrавых рэак
тыуных рухавiкоу, якiя дазвол iлi б яму лятаць так паволь
на. Акрамя таrо, нiводзiн самалёт не здольны ляцець з хут
касцю 1.800 км /rадзiну так нiзка над зямлёй у такой шчы
льнай атмасферы i пры гэтым без rукавога удару. Тут 
ён падау мне тэлекс, адрасаваны ваенным аташэ· пасольст
ва ЗША у штаб бельriйскiх ВПС з пацвярдж,эннем, што 
нiводзiн самалёт Ф-11 7-А нiколi не. размяшчауся на еура-
пейскай тэрыторыi. · . · 
Друк быу здзiулены няудачай гэтага пасхальнага паля

вання. Зараз жа усё тлумачыцца. Нел ьrа сказаць, што 
НЛА не выйшау на яуку, таму што яrо назiралi з зямлi. 
Але калi аб'ект заставауся на вышынi меней 200 метрау, ён 
быу нябачным для лакатарау. 
З_араз сведчанняу становiцца менш, але пытаннi заста• 

~qцца. Гэта хваля НЛА у Бельrii проста збiвае з панталы
ку. Па-першае, чаму менавiта у Бельrii? Адкуль rэтыя 
тысячы сведчанняу за пауrода? Чаму у папярэднiя дзес11-
цirоддзi вiдав!)чцы rаварыл i . аб прызямленнях, у той час 
як цяперашнiя НЛА не прызямляюцца? Чаму яны трохву
rольныя (больш за 90 працэнтау сведчанняу)? Усе rэтыsi 
пытаннi застаюцца пакуль без адказу .. 

МАРЫ-ТЭРЭЗА ДЭ БРОС . 

./ 



Пэfjна, даfjно fjжo прыйшоfj час развiтацца з бабулiнымi 
казкамi наконт таго, што, мafjляfj, поспех, шчасце i зада
вальненне - гэта fjcё, чаго трэба жадаць ад жыцця. Вель
мi доfjга нам гаварылi - а мы нaifjнa верылi - быццам па
гоня за шчасчем так цi iнакш вядзе да шчасця. 
Але хопiць дурыць самiх сябе рознымi прыгожымi гiсто

рыямi. Час шчыра i прама паставiць пытанне: да чаго б мы 
fjce прыйшлi i fj што б ператварылiся, калi б не было fj нас 
няшчасцяfj? Яны нам проста страшэнна, у поfjным сэнсе сло
ва страшэнна, неабходны. 
Прыклад, здольны запэfjнiць, наколькi fjcё гэта мэтазгод

на,- нашы цеплакроfjныя сабраты з царства звяроfj, якiя 
трапiлi fj заапаркi. Вы толькi паглядзiце, да якiх катастра
фiчных вынiкаfj прыводзiць укрыццё i fjтрь~манне гэтых 
цудоfjных iстот тут, дзе iм не страшны· голад, дзе яны на
дзейна абаронены ад небяспекi i хвароб, нават зубнога бо
лю. Але, нарэшце, яны ператвараюцца fj нейкiя звярыныя 
падабенствы чалавечых ncixan_f!-тafj i нefjpacцeнiкafj. 

Наш свет лiтаральна наваднёны не~лiчонымi кiраfjнiцтва
мi, парадамi i рэцэптамi, якiя на розныя лады вучаць 
нас, як быць шчаслiвымi. Надышла пара кiнуць вырата
вальны круг i тым абяздоленым, хто iмкнецца стаць ня
шчасным. К()лькi яшчэ псiхолагi i псiхiятры будуць рэfj
насна захоfjваць такiя неабходныя гэть~м людзям веды пра 
працэсы i механiзмы, якiя прывядуць ix да жаданага 
адчування няшчасця? 

Трэба прызнаць, што на · свеце iснуе дастаткова многа 
людзей, якiя ад прыроды надзелены талентам самастойна 
майстраваць сваё маленькае персанальнае пекла. Але ж яш
чэ больш тых, каму неабходна дапамога ,i падтрымка. . 
Мiж тым карысная i патрэбная iнфармацыя надта мiзэр

ная, а калi' i сустракаецца часам недзе fj спецыяльнай 
лiтаратуры, дык, як правiла, выпадкова, насуперак волi 
i намерам afjтapa. 
Мы ж збiраемся разгледзець практычныя рэкамендацыi, 

якiя прыводзiм нiжэй. 

ЯК СТАЦЬ НЯШЧАСНЫМ? 
( парады вядомаrа ncixonara П. Вацпавiка) 

ПРАКТЫКАВАННЕ 1. 
Сядзьце у зруч:нае, лепш за 

усё з падл.акотнiкамi, крэсла, 
закрыйце вочы i уявiце сабе, 
што вы угрызаецеся у тау

стую лустачку сакавiтага лi

мона. Пры невялiкай трэнi

роуцы гэты уяуны лiмон здо
лее выклiкаць у вас багатае 
слiнавыдзяленне. 
ПР А.КТЫКАВАННЕ 2. 
Па-ранейшаму заставайце

ся у крэсле i, не адкрыJJаЮ

ч:ы вачэй, перанясiцеся дум
камi з лiмона на свае улас
ныя чаравiкi. Наурад цi вам 
спатрэбiцца , шмат часу, каб 
усвядомiць, магч:ыма, упер
шыню у жьщцi, якiя велiзар
ныя нязручнасцi прыносiць 

неабходнасць пастаянна на
сiць абутак. Няхай вас не 
засмучае, калi да гэтага мо

манту чаравiкi здавалiся вам 
вяршьrnяй дасканаласцi, га
лоунае - як трэба сканцэнт
равацца, i тады вы без на
маганняу зауважьще, што 

дзесьцi вам цiсне, вялiкi па
лец вымушаны пастаянна 

знаходзiцца у ненатура,11,на 

сагнутай паставе, шнуr~i ·~а
н?дта туга сцягваюць ступню i 
да таго ж -,.вас праследуюць 

нейкiя няясныя, але яуна 

непрыемныя адчуваннi-- холаду, 

спёкi, паколваннi ... .Паутарай
це гэта практь~11ванне да 

тае пцры, пак~ь нашэнне 
абутку са звыклай штодзён
най неабходнасцi не ператво
рьщца для вас у сур'ёзную 
крынiцу дыскамфорту. Купiце 
сабе новую пару чаравiкау i 
зауважце: якiмi б зруч:нымi 
не здавалiся яны вам у мага
зiне, усё роуна рана цi позна 
яны будуць прьrnосiць вам не 
менш нязруч:насцей, чым ста

рыя . 

. ПР АКТЫКАВАННЕ 3. 
Заставайцеся у крэсле, але 

на гэты раз павярнiцеся 
да вакна i утаропце · погляд 
на неба . Калi вам спада
рожнiчае хоць кропелька уда
чы, то · не · пройдзе i хвiлi

ны, як перад вашьrмi вач:ыма 

пачнуць мiльгацець мiрыяды 
малюсенькiх· кружкоу, накш

талт бурбалак. Калi . вы не ва
рушыцеся, гледзяч:ы прама 

перад сабой, бурбалкi паволь
на перамяшчаюцца ун i з, але 
варта тот;кi маргнуць. i яны 
зноу накiроуваюцца уверх. 
Цяпер зауважце нас.:туnную 
асаблiвасць: чым больш ста
раина канцэнтруеце вы увагу 

на гэтых самых кружках, тым 

большымi яны становяцца. 
Не выключана, што да вас 
незауважна падкрадваецца 
якая-небудзь вераломная хва
роба ... Калi кружкi так i бу
дуць увесь час павялiчвацца 
у памерах, то рана цi позна 

яны распаусюдзяцца на усю 

зону бач:насцi - а цi трэба 
гаварьщь1 як гiбельна гэта 

•·· 

можа адбiцца на вашым зроку. 
,Наведайце акулiста. Ен, зра
зумела, заnэунiць вас, што ас
цярогi зусiм дарэмныя i. раз 

мова iдзе аб нармальнай з'яве, 
якая носiць назву фасфен. 

Ну а што, калi ваш доктар, 
дапусцi м, выпадкова захва

рэу адзёрам i не наведвау за
няткi, на якiх у медiнстытуце 

nраходз,лi вашу рэдкую i не
бясnечную хваробу? 

ПР АКТЫКАВАННЕ 4. 
Ну, вось, цяпер вы авало

далi yciмi неабходнымi на
выка·мi, каб на некаторы час 
забьщца пра уласныя немачы 
i звярнуць увагу на нава 

кольны свет. Пачнём хаця б 
са светлафорау. Вы, пэуна, 
ужо зауважылi, што пакуль 

ваша машына далёка ад скры

жавання, уnарта гарьщь залё

нае святло, але вось вы пад' яз,. 
джаеце блiжэй, i яно мяняецц~ 
на жоутае цi чырвонае. Кат 
у вас атрымаецца заглушьщь 
у сабе голас розуму, якi 
nастаянна сцвярджае, што у 

сярэднiм вы трапляеце на чыр
вонае святло так часта, як i на 
зялёнае, то поспех забяспе
чаны. Хутка пачнуць зама

цоувацца nадазрэннi, што 

супраць вас у гэтым свеце 

апалчылiся нейкiя мiстычныя 
сiлы. 

ПР АКТЫКАВАННЕ 5. 
Цяпер ёсць надзея, што вы 

пачалi усё больш i больш 
разумець, якiя дзiуньur i па
дазроныя сувязj iснуюць ча
сам памiж самымi простымi 

i на першы nогляд зусiм 
незалежнымi адна а;д; другой 
падзеямi. Гэта дасць вам маг

чымасць разгледзець злавес

ныя прадвесцi i заканамерна

сцi, што маюць глыбiнны 
сэнс i цалкам выслiзгваюць 
ад поглядау nрость~х смярот

ных . Паспрабуйце уважлiва 
вывучьщь свае уваходныя 

дзверы, i . вы1 напэуна, рана цi 
nозна выявiце на ix свежую 
драпiну, якую нiколi не бачылi 
раней. Цяпер задумайцеся над 

тым, што б гэта магло зна
чьщь? Магчыма, гэта . метка, 

пакiнутая злодзеям, або сля
ды няудалага нзчнога раба 
вання? Ну, хутчэй за усё, ва

шай уласнасцi нанёс шкоду 
~ . . ~ 

неию анаюмны нядооразыч-

лiвец цi проста ваша жыллё 
такiм чынам намецiлi таям-

. нiчыя зламыснiкi. Тут так
сама важна не паддацца спа

кусе махнуць на усё рукой 
i сказаць сабе: «А, гэта лух
та ... » Разам з тым не трэба 
упадаць у iншую крайнасць, 

спрабуючы знайсцi усiм гэ
тым з'явам рэальныя прак

тычныя тлумачэннi. Галоунае 
- разважаць аб праблеме у 
ч:ыста абстрактным iнтэлек
туальным плане, бо малюсень
кая эксперыментальная пра

верка можа звесцi да нуля 
усю эфектыунасць гэтага 

, практыкавання. 

Калi вы ужо прызвычаiлiся 
пранiкаць у сутнасць дзiу
ных, мiстычных сувязей памiж 
незалежнымi з'явамi i нават 
выпрацавалi у гэтым свой 
уласны iндывiдуальны стыль, 

ваша натрэнiраванае вока лёг

ка зауважьщь, да якой ступе

нi падзеi нашага штодзённа

га жьщця падУладныя уплыву 

нетлумачальных i непрад
казальных супадзенняу. Возь
мем хаця б такi просты пра
за iчны прыклад: вы стаiце 
на прыпынку, чакаючы ауто

бус, каб правесцi час, 
чытаеце газету, але зрэдку 

паглядаеце у канец вулщы з 
надзеяй убачьщь доугачаканы 
аутобус. 1 раптам нейкае шо
стае пачуццё гаворьщь вам: 

<< lдзе!» Вы уздымаеце вочы ад 
газеты i, зразумела, зау1;шжае
це, што у некалькiх кварта~ 

лах ад прыпынку з'яуляецца 
жаданы аутобус. Паказальна, 
цi не так? Але ж гэта не самы 

яскравы прыклад ть~х незлi
чоных выпадкау амаль жах

лiвага чалавечага яснабачання, 
якое крысталiзуецца у нетрах 
вашай свядомасцi, паслужлiва 

канцэнтруючы увагу на усiм, 
што нясе у сабе патэнцы~ 
яльную пагрозу вашаму жьщ

цю, маёмасцi i спакою. 

ПР АКТЫКАВАННЕ 6. 
Як толькi вы дастаткова 

nераканаецеся у тым, што 

вакол увесь час адбьmаюцца 
нейкiя дзiуныя i падазро
ныя падзеi, у той жа час па
дзелiцеся сваiм адкрьщцём з 
сябрамi i .знаёмымi, уключаю
чы у выпадку неабходнасцi 
i паштальё11а. Бо няма лепшага 
сродка распазнаць, хто твой 

с,апраудны сябар, а хто -
вераломны воук, якi наражаец

ца у скуру авеч:кi, каб бес
пакарана плесцi . вакол вас 

змрочныя iнтрыгi. Пры ус~м 

сваiм спрьще - а можа мена
вiта дзякуючы яму - ён усё 
роуна выдасць сябе, ледзь 
толькi пачне пераконваць, што 
вы дарма сябе <<заводзiце» i 
нiчога nадазронага у вашь~х 
назiраннях ён не бач:ьщь. Мiж 
тым, гэта нас нiколькi не здзiу
ляе - зразумела ж, што, калi 

нехта· цiшком выношвае су
nраць вас вераломныя планы, 

ён нiколi адкрыта не пры

знаецца у гэтым. Наадварот, 
гэты суб'ект крывадушна na
cnpaбye адхiлiць вас ад ва
шых бьщцам неабгрунтаваных 
nадаз ронасцей i запэунiць 
у сваiм добрым сяброускiм 
стауленнi да вас. Затое цяnер 

вы не толькi ведаеце, хто 
удзельнiчае у накiраванай су
nраць вас з'мове, але i кан
чаткова упэунены, што такая 
змова сапрауды iснуе - iнакш 
навошта б вашым так званым 
«сябрам» так старанна пера
конваць вас у адваротным? 
Тыя, хто добрасумленна 

вывуч:ылi прапанаваныя вышэй 

nрактьn<аваннi, зразумеюць, 

што незвычайныя на першы 

nоrляд здольнасцi ствараць 

уласныя няшч:асцi зусiм не 

з 'яуляюцца прьmiлеяй генiяу. 
Навучьщца уласнымi намаган
нямi ствараць бязвь~хадныя 
сiтуацыi - здольнасць, якаJ:1 
пры невялiкай трэнiроуцы па
дуладна любому чалавеку 
сярэдняга узроуню. 1 тады, 
пакутуючы, ён атрымае аса

лоду ад уласнай бездапамож
насцi перад тварам апал~ 
чыушыхся супраць яго цём

ных варожь~х сiл. 

' 
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ЗАПАВЕДЗЬ 

Дзесяць с:с:Не>> 

якiмi заваёуваецца свет 

НЕ выходзьце на вулiцу у брудным абутку. 
НЕ насiце пакамеч:аны касцюм, неадпрасаваную кашулю 
спаднiцу. 

1-lE торгайце субяседнiка кожны раз, калi пажадаеце 
што-небудзь яму паведамiць. 
· НЕ шукайце вьmадку пакпiць. 
НЕ ешце лыжкай тое, для чаго прызначаны вiдэлец. 
НЕ запэунiвайце жанч:ьrnу, з якой бачьu~iся учора, што сён

ня яна выглядае больш прывабна. 
НЕ намазвайце маслам цэлую лусту хлеба . Ламайце яг6 на 

кавалкi i намазвайце ix. 
НЕ пераносьце свой дрэнны настрой на тых, хто выпад

кова апынууся побач . 
НЕ блытайце тэатр з магазiнам. Там зусiм не да месца рас

пухлыя партфелi, скруткi, авоськi. 
НЕ забудзьцеся папрасiць прабачэння, калi прычынiлi 

некаму неспакой. ' 

СКАРБОНКА 

Каб перамаrчь1 
rале· чу 

Ваша чарга на мэблю за 
гарамi, а палiроука на старой 
секцыi выглядала не больш як 
прыстойна яшчэ у мiнулым 
дзесяцiгоддзi? Можна узяць 
кусок мяккай тканiны, скамя

чыць i абгарнуць мяккай 
баваунянай тканiнай. Атры
ма~ы тампон абмакнуць у 
раствор (з 'роуных частак 

пiва i алею) i працерцi мэблю. 
Не усю паверхню адразу, а 
невялiкiмi уч:асткамi. 

* * * 

Калi няма халадзiльнiка, а 
на талон можна атрымаць 

толькi 400 грамау масла цал
кам, запакуйце каштоуныя 
кавалкi Uo0-200 грамау) 
у пергаментную паперу i апу
сцiце _У салёную ваду, па-

клапац~ушыся пра накрыуку. 
Можна загарнуцъ масла у тка: 
нiну, намочаную у сумес1 
воцату з вадой. 

* • • 

Каб захаваць на працягу 
доугага часу ледзь здабытыя 
курыныя яйкi, памажце ix 
шмальцам, загарнiце у nапе
ру, пакладзiце у кошык i па
кiньце у халаднаватым мес-' 
цы. Цi намажце бялком, 
дайце высахнуць i таксама 

nакладзiце у кошык, загар
нуушы кожнае яйка у nаперу. 

* * * 
Пры варцы гароднiны мно

гiя карысныя рэч:ьmы пера
ходзяць у булён. Зборлiвая 
гаспадьrnя выкарыстоувае яго 

для прыгатавання супу. 

Не выкiдвайце прадукты 
Часам здараецца, ад снедання цi абеду застанецца, 

скажам, 300-400 грамау макаронау цi кашы. Хiба сённяш
нiм днём дапушчальна ix выкiдваць? Лепш паставiць у ха
ла)J,зiльнiк, а на наступны дзень прыгатаваць з цёртым 
сырам. Цi залiць яйкамi, спачатку узбiтымi з цукрам, i за 
пекчы у духоуцы. 

Дадаушы да вязкай кашы яйкi, можна прыгатавац1! кат
леты цi бiточкi . 

Смажаную рь1бу, што засталася ад абеду, можна падаць 
на снеданне пад марынадам цi запекч:ы щt грэнках з гарод

· нiнай i соусам . Смачны атрымаецца з яе i фарш - для пi
ражкоу цi блiнчыкау. 
Рысавы адвар не спяшайцеся вылiваць як непатрэбны. 

Ен асаблiва карысны для тых, хто пакутуе на страунiка
выя захворваннi. Для смаку яго можна падсаладзiць 
малiнавым цi клубнiчным варэннем. 
Адвар бурака можна выкарыстоуваць у запрауку ·для вi

негрэту, для афарбоукi баршчу, можна закiслiць i сnа
жываць затым у якасцi бураковага квасу у боршч . 
У час варкi макаронных вырабау · у адвар пераходзiць 

у сярэднiм каля 8,5 nрацэнтау cyxix рэчывау. Таму яго мэ
таз,·одна выкарыстоуваць для прыгатавання заправачных 
пюрэпадобных супоу. 
Не выкiдвайце яблыч:ныя лупiны! Лепm налiце у каст

рулю 2-2,5 шклянкi вады, апусцiце у яе лупiны i закiпяцiце, 
дадаушы цукар па густу. Атрыманы адвар - выдатны 
сродак супраць кашлю, 

Часта для прыгатавання кандытарскiх вырабау выка
рыстоуваюць толькi бялкi яек. 3 жауткоу можна зрабiць 
маянэз. Гэта зусiм не складана. Вазьмiце сталовую лыж
ку парашку гарчыцы, 10 грамау цукроваrа пяску, столькi 
ж солi i разатрыце . У другой пасудзiне падагрэйце (толькi 
не на адкрытым агнi) адзiн яечны жауток i чвэрць лыжкi 
алею i паступова, у 5- 6 прыёмау, улiвайце сумесь у гар
чыцу, Расцiрайце, каб на паверхнi не было блiскавак. 
Маса nавiнна быць светлай, густой. Для вастрынi можна 
дадаць крышачку воцату: 
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