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Тэлеграма у нумар 
Дарапя выкладчыцы, супрацоунЫ, студэнткН 
Сардэчна вжшую Вас ад 1мя рэктарата з жаночым днём 8-га 

Сакавша! J 
Удзячны тым людз'ям, яюя, плануючы святы у Рэспублщы 

Беларусь, не выкраслЫ святочны дзень. Шдавочна, што мы, 
мужчыны, адчуваем сябе мужнымй толыи у акружэнш дарапх 
i мыых жанчын. Без Вас наваг дактары i прафесары ушвератэта 
сабой мала што значаць. 

Жадаю Вам заусёды заставацца м1лым1, абаяльным1, 
каханым! i, наогул, шчасл1вымН 

3 павагай i любоую прафесар Вштар ТАРАНЦЕЙ, 
прарэктар па дмжнародных сувязях i камерцыйнай рабоце. 

i 

* 

Ними , и н /кончины OII.II»-
шага шчасця, чым жыць 
у мфы, бачыць чыстае неба, 
быць каханай i чуць радасны 
смех дзщяць 

Стваральнща . па сутнасщ 
сваёй, жанчына самааддана 
змагаецца з yciM, што нясе 
бяду i гора людзям. Даючы 
жыццё, яна адчувае вялжую 
адказнасць за яго захаванне, 
а значыць — за будучае ycix 
нас. 

Дарапя, мшыя, пяшчот-
ныя, прывабныя нашы жанчы-
ны! Прафсаюзны кам1тэт унь 
верс1тэта шчыра i сардэчна 
вшшуе Вас з Днём 8-га 

прын>ч ищ> радасць- Ьч.цьце 
заусёды прыгожым! i уважль 
вым1, добры Mi i прывабным), 
не падпускайце бл1зка да сябе 
хваробы, не губляйце сяброу. 
Заусёды заставайцеся мала-
дым1 i жаданыш. 

А насчёт мужчин хороших 
Мой совет Вам от души: 
У хороших, добрых 

женщин 
Все мужчины хороши. 

Будьте милыми 
такими, 

Будьте ласковы 
до слёз, 

Чтоб и в жизни Вам 
дарили 

Прымще нашы вшшаванш 
Сакавжа, святам вясны, мала-
досщ i прыгажосць 

Нястомны Ваш клопат аб 
дабрабыце сям "и Жаночае, 

^ матчына сэрца — адна з непа-
• рушных маральных апор у 

жыцф нашага грамадства. 
Мнопя перажываемыя 

сёння цяжкасш у значнай 
меры кладуцца на Вашы 
плечы, дабауляюць Вам пау-
сядзённых клопатау. Мы, як 
i Вы, жадаем, каб хутчэй 

Цзшшп чэрп i дэфщыт таварау, 
цяжкая праца i неуладкава-
насць быту, каб пауней раск-
рылся i знайшоу прымяненне 
у жыцц1 Ваш духоуны па-
тэнцыял. 

Ад усёй душы жадаем Вам 
светлых i радасных дзён, 

. няхай жыццё Ваша будзе 
••багатым на удачу, няхай напе-

радзе чакае вясна, а дзещ 

Л1чбы i факты 
* У нашым ут'вератэ-

це на стацыянары наву-
.чаецца 4130 студэнтау. 

^Большасць, безумоуна, 
складаюць дзяучаты. 1х — 
2480, што складае 60 пра-
цэнтау ад агульнай коль-
касць 

* 3 985 чалавек вы-
кладчыцкага i вучэбна-
дапаможнага персаналу 
542, або 55 працэнтау — 

* ^ 'НЧЫНЫ. 

* Сярод выкладчы-
кау-жанчын — два докта-
ры навук (М. I. Канюшке-
в1ч i С. В. Кандрацьева), 
75 кандыдатау навук. 
* * * * * * * * * * * * 

Миллионы алых роз. 
У. Х1ЛЮТА, 

старшыня прафсаюзнага 
камггэта супрацоушкау. 

* * * 

8 Сакавжа — свята, якое 
не зможа згладзщь шяк1 самы 
гарачы прас часу: яно — 
светлае, святое. Невыпадкова 
яно прыпадае на сакавж, кал1 
зноу шбы ажывае прырода 
i па TOHKIX капшярах кволых 
галжак пачынае свой цуда-
дзейны рух сок-жывща. даю-
чы жыццё новаму лктку. Ну 
а род чалавечы прадаужае 
жанчына... I чамусыц у бу-
дзённых клопатах мы, мужчы-
ны, не задумваемся над тым, 
што менав1та дзякуючы ёй 
б 'ецца сэрца у нашых гру-
дзях, што {менна яна дала нам 
розум i с1лу, надзялига нас 
мужнасцю i адвагай, як\я 
праяулялюя i праяуляюцца 
у часы выпрабаванняу. 

Я удзячны лёсу за тое, што 
меу шчасце працаваць побач 
з Ел (завета й 1оифаунай Лау-
рынайщс — былым дэканам 
фитлапчнага, Л1дз1яй Уладзи 
м1раунай Клрылюк, якая пра-
цяглы час узначальвала матэ-
матычны факультэт. Яны не 
толью гартавал1 мой «адм1-
нктрацыйны прафеаяна-
л1зм», але i был1 своеасабль 
вай, непауторнай крынщай 
высокай духоунасщ, агульна-
чалавечай культуры. 

Мне прыемна сёння праца-
ваць побач з таленав1тым1, 
духоуна багатым1 i сумленны-
Mi жанчынам1, як!я унесл1 
важк1 уклад у навуку: прафе-
capaMi Марыяй 1оафаунай 
Канюшкев1ч, Святланай Bi-
тальеунай Кандрацьевай, На-
талляй Васшьеунай Паулов1ч, 
дацэнтам1 Зшащай Пятроу-
най Даньпьчык, Святланай 
Аляксееунай Емяльянавай. 

Верай Антонаунай М1сцюк, 
Ганнай Сераф1маунай Сщар-
чук, Вольгай Леашдаунай Ма-
лышавай, Хрысцшай Уладз1-
м1раунай Вербавай, Святланай 
ПЫпаунай MycieHKa. 

Дай Бог 1M i yciM нашым 
жанчынам заставацца мала-
AbiMi i прыгожым!. Няхай 
збываюцца ix задумы i мары, 
няхай спадарожшчае IM жада-
нае шчасце. Са святам вас, 
дарапя калей! 

Т. ТАМАШЭВ1Ч, 
загадчык м)жфакультэц-

кай кафедры беларускай мо-
вы i лггаратуры. 

• • « 

Ад 1мя студэнтау yHieepci-
тэта хачу павшшаваць ycix 
жанчын са святам 8-га Сака-
в1ка. 

Няхай вечнае шчасце i 
моцнае здароуе заусёды бу-
дуць спадарожн1кам1 Вашай 
бясконцай дабраты i невымя-
ральнай прыгажосщ, якая 
выратуе свет ад жорскаыц 
i несправядл1васцд. 

Заусёды ваш 
Андрэй САДОУСК1, 

студэнт 3 курса матэма-
тычнага факультэта. 

* • # 

Паважаныя жанчыны! 3 
неймм трапятк1м хваляван-
нем i нецярпеннем чакаем мы 
кожным год Ваша свята. 
Рыхтуем падарунк!, стараемся 
быць больш добрым1, лагод-
ным1. Значыць, Дзень 8 Сака-
вжа — гэта свята i для нас, 
мужчын. 

Ад усёй душы хочацца 
павшшаваць Вас са святам 
8 Сакавжа. Жадаю Вам моц-
нага здароуя, сямейнага шча-
сця, усяго самага добрага. 

3 павагай 
В. СТАШКЕВ1Ч, 

I/9UAU il»U* 

Добры настрой у гэтых дзяучат. Яны паспяхова здал! 
з1мовую экзаменацыйную cecciw, ц(кава адпачыл1 на 
канжулах i зараз з новым натхненнем узялкя за вучобу. 
А вучацца усе яны на друпм курсе матэматычнага 
факультэта. 

На здымку (злева направа): Taica Шыманов!ч, Людмша 
Казлова, Ганна Булгакава' Вольга Размук i Людмша 
Рэвучэнка. 

Фота У. С АРОК IH А 

А б чым гаварылася 
на Вучонай радзе 

Разгледжана пытанне «Аб ходзе выканання Закона «Аб 
мовах у Рэспублщы Беларусь». 1нфармацыю 3pa6iy прарэктар 
!!а н а в у ч а л ь н а й п р а ц ы Я. А. Роуба. У прынятай пастанове 
адзначана, што з 1 верасня г. г. першыя курсы педагапчных 
спецыяльнасцяу будуць пераведзены на беларускую мову 
навучання. Студэнты выпускных курсау пав1нны атрымаць 
веды, неабходныя для ажыццяулення прафе^1йнай дзейнасцд на 
беларускай мове. Усе дысцыплшы па методыцы будуць 
выкладацца на беларускай мове. 

Прадугледжаны таксама выданне вучэбных дапаможн1кау 
для студэнтау першага курса, правядзенне сем1нарау, круглых 
сталоу па праблемах псторьп, культуры, эканом1к1 Беларуси па 
пытаннях культуры беларускай мовы i !ншыя мерапрыемствы. 

Члены рады был1 азнаёмлены з палажэннем аб платных 
формах навучання, зацвердзш каштарыс па камерцыйнай 
рабоце, размеркавал1 дзяржауныя сродк1 на навукова-
даследчую працу. Прарэктар В. П. Таранцей пазнаём1у 
прысутных з вын1кам1 рэспубл1канскай нарады рэктарау 
i прарэктарау ВНУ. 

В. МАСТОУСК1. 

Абмгркавау прафкам 
Прафкам супрацоунжау 

абмеркавау на сва1м пася-
джэнн! актуальныя пытанн! 
жыцця калектыву. Был1 разг-
леджаны заявы аб пастаноуцы 
на кватэрны ул1к, заслухана 
шфармацыя аб заключэнн1 
калектыунага дагавору, аб вы-
плаце дапамог1 на дзяцей 
i IHUI. Старшыня прафка-
ма У. А. Хипота пра1нфарма-
вау прысутных аб рабоце 
V пленума рэспублжанскага 

Засмучае тое, што некато-
рыя члены прафкама мала 
цжавяцца праблемам1 калек-
тыву, не з 'яуляюцца нават на 
пасяджэнн1 прафкама. Не 
прыходзяць на яго пасяджэн-
Hi i старшын1 прафбюро фа-
культэтау. 

ycix, хто жадае паправ1ць 
сваё здароуе у гэтым годзе, 
чакаем Вас у прафкаме 
(п. 229 i 302). 

Л. БАБРОУН1К, 
член прафкама сулрацоу-
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М. I. Канюшкевгч: 

«Зычу плёну у працы 
i вясны у душы» 

Марыя 1ос|фауна Канюшкев(ч — вельм1 
паважаны у нашым ушверсггэце чалавек. 
Заусёды элегантная, прыветл1вая, з добра-
зычл1*вай усмешкай на вуснах — такой яна 
бачыцца нам пры сустрэчы. А яшчэ яна 
надзвычай эрудз1раваная жанчына, вопытны 
педагог i ' K i p a y H i K . Яно i не дз«уна — 
М. I. Канюшкев1ч — доктар фьлалапчных 
навук, прафесар, дэкан фьлалапчнага факуль-
тэта. 

Марыя 1оафауна ахвотна згадзьлася па-
дзялiu.ua ceaiMi думкамi у святочным нумары 
газеты. Размова щзе аб жанчыне, сям 'i, 
Радз1ме.. 

— Мар^я 1оафауна, ко-
жны год мы, мужчыны, з ней-
к1м тр^пятюм хваляваннем 
чакаем'гэтае свята, рыхтуем 
падарункь Якое пачуццё 
адольвае Вас, жанчыну, у са-
мы жаночы дзень? 

— Я чакаю Цуда. А яшчэ 
у гэты дзень прыходзщь 
вясна. Яна пахне, звшщь, пяе, 
усм1хаецца... Яшчэ в1хурыць 
мяцелща, а мы, жанчыны, 
бачым, як на галшцы бэзу 
з пупышю выглядае кволая 
л!стота. Вам, мужчынам, гэ-
тага жкол1 не убачыць. 

— Год-два назад iuwi 
сур 'ёзныя размовы аб свя-
тах i нерабочых днях. Адзш 
з дэпутатау прапаноувау на-
ват не рабщь дзень 8 Сакавь 
ка непрацоуным. Гэта, разу-
меецца, анахрашзм, але тым 
не менш, яюм з яуляецца ён 
для Вас? Рабочым ni нерабо-
чым, бо жанчыне хапае пра-
цы дома у любы дзень? Як 
Вы яго сустракаеце? Хто 
рыхтуе святочны стол? CaMi? 
Мужчыны? 

— Я у гэты дзень адпачы-
ваю. Рыхтую святочны стол, 
гатую асабл1ва смачныя стра-
вы, бо кал1 ж, як не у гэты 
дзень, можна паказаць, што 
я усё-таю жонка, гаспадыня? 
У шшыя ж дш я не магу 
многа увап аддаць сям 'i, 
i талоны атаварвае муж. Ён 
ходзщь «на маманта», а я га-
тую. 

— 8 Сакавжа у народзе 
называюць яшчэ святам вяс-
ны. I сапрауды, абуджаецца 
прырода, абуджаюцца па-
чуццк Што Вы хацел1 б па-
жадаць маладым дзяучатам, 
ceaiM выхаванцам у гэты 
дзень? 

— Каб кожная у гэты 
дзень атрымала ад каханага 
падарунак: кветю, усмешку, 
чаканае слова, верш, пацалу-
нак, добры учынак... 

— Марыя 1оафауна, Вы 
узначальваеце вялш калек-
тыу. У асноуным ён жаночы. 
U,i цяжка працаваць, ni 
знаходзiue са ceaiMi калегам! 
узаемаразуменне? Як ста-
вщца да Вашых зауваг, 
парад мужчынская палова? 
Штохацел! б паращь мужчы-
нам? 

— Каб знайсщ паразумен-
не з жаночым калектывам, 
прыходзщца не аднойчы за-
бываць, што сама з 'яуляешся 
жанчынай. Парадокс, але ж 
так. Кал1 з аднаго боку 
усплеск эмоцый, то друп 
ж бок ужо не мае права на 
эмоцыП 

3 мужчынам) лягчэй. Кал) 
гэта начальнж, то (не пера-
стаю здз!уляцца гэтаму заусё-
ды), усмешкай i добрым 
выглядам можна хутчэй дака-
заць, чым самым падрыхтава-
ным i лапчным абгрунта-
ваннем. Кал! гэта падначале-
ныя, то з сумам адчуваю, што 
мяне прымаюць талью як 
шэфа, то ж бо шэфшю. 
Адпаведна прымаюцца i зау-

вап. 
Мужчыны-калеп (а гэта 

ж усе мужчыны нашага yHi-
вератэта, у тым лжу i сту-
дэнты) перш-наперш заува-
жаюць мяне як жанчыну. Гэта 
вщаць па мшых дробязях: як 
першай прапускаюць у дзве-
ры, як устаюць пры сустрэчы, 
падаюць палгго, дапамагаюць 
апрануцца. У нашым yHieepci-
тэце вельм! многа прыкладау 
рыцарсюх адносш да жанчы-
ны. 

— Раскажыце крышку 
пра сябе. Адкуль родам, як 
вучьмнся, працаваль Аб сваёй 
сям Ч Думаю, кожнаму ма-
ладому чалавеку, ям уступав 
у жыццё, цшава ведаць пад-
рабязиасф пра свайго на-
стаушка. 

— Я з сялянскай сям 'i. 
Нарадзыася у вёсцы Попры, 
што на Дзятлаушчыне. Мама 
мая была нешсьменная па-
рабчанка-арата, але натура яе 
была таленав1тая, творчая. 
Вельм) ж яна марыла, каб 
дачка адукаваная была. Я ба-
чыла яе жаданне, але i самой 
хацелася вучыцца. Можа, гэта 
крыху штымнае, але хачу 
некалью эшзодау з свайго 
жыцця расказаць. 

Першы. Каб пракарм1ць 
з1мой карову, улетку прый-
шлося мне i мац; на ceaix 
плячах мях1 з зеллем насщь. 
Яно цяжкае, сырое. Мне, 
шксшьн!цы, пачытаць, пагу-
ляць хочацца. А мама спаку-
шае: будзе корм кароуцы, табе 
сукенку куп1м, партфель (да 
7 класа у мяне торбачка была 
для KHir)... I вось, ужо 
восенню, прыходжу дамоу са 
школы, а у мамы твар, як 
нябожчыка пахавала. А гэта 

прыйшл) калгасныя актыв<сты 
i увесь корм, гэтае сухое 
зелле, дз1цячым1 рукам1 за усё 
лета вырванае i знесенае, 
вывезль У мяне душа быццам 
спяклася. 

Друг]. Я ужо студэнтка-
першакурсшца. Пераб1ваюся з 
хлеба на ваду. Дамоу па-
едзеш, шшчымнща раем зда-
едца. Мама для дачк] бл!нцы 
на бульбе з мукой гатуе. 
А у хаце Hi кавалка сала, Hi 
лыжю алею. Мажа патэльню 
цыбуляй i плача, што сваю 
студэнтку лепш пачаставаць 
не можа. 

Трэць Амаль адразу за 
першым. Я у ceaiM шсьме, 
неяк вельм)" марознай 3iM0ft, 

Чаго жадаеце Вы нашай 
суверэннай краше, нашым 
людзям, яюя так CTaM^icH ад 
розных недахопау i г. д. Як1м 
Вы хацел1 б бачыць наш 
ушвератэт? 

— Я дазвол!ла сабе крыху 
успамшау, каб цяпер сказаць 
галоунае. Нам трэба вучыцца 
у тых, хто гаравау больш за 
нас, але не «озлобился», не 
наракае на увесь белы свет за 
сваё пакалечанае жыццё. Ву-
чыцца у Д. Л!хачова, Б. Чы-
чыбабша, С. Грахоускага... 
Гэтых людзей я слухала па 
тэлебачанн1. I любавалася, 
i захаплялася IMI. I зноу 
нагадвалася мне мама, якая 
не вельм! люб)ла калгасы.але 

пажалыася, што рук> мерз-
нуць (пра пальчатю i рукав)цы 
тады у нас i не дбал): не да ix 
было). Мама абскубла зарэза-
ную курыцу ды у гэты мароз 
на базар у Дзятлава: дачцэ на 
рукав!цы. Прастуда, пасцель... 
Да апошняга дня не дазваля-
ла братам мяне клжаць: у мя-
не cecifl была. Заспела я маму 
жывой за дзень да смерщ. 

Я школ)" сабе не дарую за 
тое nicbMO. Суцяшала мяне 
толью' адно: можа я сваёй 
вучобай i сваёй прафеаяй 
хоць крышачку кампенсавала 
яе непатоленую прагу да 
адукацы1'. Як яна углядалася 
у гэтыя незразумелыя чорныя 
л)тары на белай паперы! Што 
за iMi? Як! свет? Яюя людз1? 
Ui таюя, як мы? Прасша 
пачытаць уголас... Божа, чаму 
дзещ таыя сляпыя i глух!я? 

Цяпер у мяне свае дзець 
Сын без вышэйшай адукацы)', 
па здольнасцях быу бы добры 
ф!'лолаг, спрабуе шукаць сябе. 
Дачка жыве у Краснаярску, 
дзщячы урач. Маю двух уну-
кау. Дзещ уважл1выя i кла-
патл1выя, яны мне давяраюць 
i разумеюць мяне. 

Я шчасл!вая жонка. Муж, 
дзщячы xipypr, дапамагае мне 
у xaraix клопатах, разумев 
мае праблемы, ведае ycix Maix 
сяброу, мнопх Maix студэнтау. 

Нядауна, вяртаючыся з 
курсау павышэння квал1ф1ка-
цы1, прьшёз мне з MiHCKa 
букет кветак. Аутобус прый-
шоу позна вечарам, мул̂ -у 
хацелася увайсц1 у кватэру 
з кветкам1. 3гадз1'цеся, пра-
жыушы трыццаиь гадоу ра-
зам, памятаць пра кветю... 
Ого! 

" — А цяпер пажаданнк 

цаюла Савецкую уладу за 
«бясплатную вучобу i бяс-
платнае лячэнне». Я змагла 
скончыць 1нстытут TcwbKi дзя-
куючы Леншскай стыпенды!. 

Я вельм)' баюся, каб мае 
уную i ix пакаленне не 
паутарыл) лёс маёй мамы-
парабчанк1. 

Ну, а кал)" вярнуцца да 
святочнай тэмы, то звярнще 
увагу на тое, што бальшасць 
KpaiH мае жаночае 1мя: [талin, 
Канада, Укра]на, Польшча, 
Беларусь... I зуа'м мала муж-
чынск!х: 1ран, В 'етнам, Люк-
сембург... Беларусь — самая 
жаночая з KpaiH. Яна умее 
верыць, цярпець i працаваць. 
I заставацца прыгожай. 3yciM, 
як жанчына! 

А наш ушвератэт няхай 
будзе лепшы з яе дзяцей. Па-
еурапейску элегантны, з поль-
ск1м шармам, з рускай клась 
кай, па-амерыканску раскава-
ны i багаты, з м!лай бела-
рускай шчырасцю i працавь 
тасцю. 

— Ш т о Вы х а ц е л 1 б с к а -
заць тым, у каго вучылкя, 
з каго брал1 прыклад. Я ду-
маю, што таюя жанчыны 
ёсць у нас ва ушвератэце? 

— Ёсць, i многа. Я заусё- , 
ды адчуваю сябе перад iMi 
студэнткай i памятаю ix кло-
пат, увагу, веды, вопыт. Ды 
i цяпер вучуся у Елизаветы 
loci фауны Лаурынайцк, Свят-
ланы Пшпауны MycieHKa, Л)-
дз11 Уладз1м1рауны К)рылюк, 
Ганны Серафшауны Сщарчук, 
Антан!ны Васшьеуны Ня-
дзелька, Таццяны Аляксанд-
рауны Альсмж, HiHH Сяргееу-
ны Конанавай. 

Зычу Вам yciM добрага 
здароуя, шчасця, плёну у 
працы i вясны у душы! 

Пытанн1 задавау 
Уладз1м1р АМЕЛЬКА. 

Слова пра 
настаун!ка 

Няурымсл1вая 
15 гадоу працуе у нашым 

унйверс1тэце на кафедры nci-
халоги Святлана В1тальеуна 
Кандрацьева. Яна доктар nci-
халаг1чных навук, прафесар, 
узначальвае зараз гэтую ка-
федру. 

Святлана В1тальеуна — 
прадстаун1к таго пакалення, 
якое зведала на сабе усе 
Maxi вайны, пасляваеннай 
pa3pyxi, Нарадзтася яна у 
сям ' i настаун1кау, бацька 
быу рэпрэс1раваны у ста-
Л1НСК1Я гады, затым рэаб1л1-
таваны. 3yciM юнай, у 18 га-
доу, добраахвотнщай пайшла 
Святлана В|тальеуна на 
фронт. У сямейным альбоме 
Святланы В|тальеуны нямала 
фотаздымкау той суровай 
ваеннай пары. 

Пасля вайны яна паступае 
у Ленжградсю ушвератэт, 
i усё яе далейшае жыццё 
звязана з навукай. У Драго-
быцк1м пед1нстытуце на Ук-
раже, дзе да гэтага працава-
ла, стварыла кафедру ncixa-
florii. 

Прыехаушы на працу у 
Гродна, Святлана В<тальеуна 
шмат намаганняу прыклад-
вае па аргаызацьм работы 
кафедры пахалогм, адкрыцц1 
acni рантуры. Не без яе удзе-
лу падрыхтавана 9 кандыда-
тау навук. Цяжкасцей было 
нямала, бо астранты не мeлi 
спецыяльнай базавай адука-
цьм. Змагл1 адкрыць пры 
ун1верс1тэце спецыяльнасць 
практычных пс1холагау на 
б|ялаг1чным факультэце, 
курсы школьных пс1холагау. 
Дзякуючы намаганням С. В. 
Кандрацьевай, закладвалкя 
асновы пс1халапчнай службы 
у вобласщ. 

С. В. Кандрацьевай расп-
рацавана канцэпцыя сацы-
яльна-пахалапчнай творчас-
ц| настаун!ка, якая рэал1-
зуецца зараз у канкрэтных 
даследаваннях супрацоуж-
кау кафедры i укараняецца 
у практыку. Яна з 'яуляецца 
членам двух спецыял1зава-
ных рад. 

Святлана В1тальеуна зна-
Х0дз1цца у росквще творчых 
ал. Шмат niuja, нядауна 
выдала KHiry па практычнай 
ncixanorii, падрыхтавала да 
друку вучэбны д а п а м о ж н 1 К . 
Марыць адкрыць ва ужвера-
тэце пс1халаг!чны факультэт 
i навукова-пахалапчную ла-
бараторыю. 

А яшчэ яна хораша спя-
вае. Кожнаму, хто яе чуу, 
запам1наецца яе цудоуны, 
мякк! голас. 

П. КАВАЛЕУСК1. 

Для 
навучальнага 

працэсу 
87 мшьёнау рублёу плануецца 

вьщзел!ць сёлета на набыццё 
новай тэхшю i . абсталявання. 
Адцзел м]жнародных сувязяу, 
маркетынгу i права сумесна з 
саЬетам па новай тэхнщы сабрал! 
заяук1 ад y c i x факультэтау, склал! 
перспектыуны план матэрыяльна-
тэхн1чнага забеспячэння. Тольк1 
у бягучым годзе будзе набыта 
i укаранёна больш як 50 най-
менняу рознага вщу машын i аб-
сталявання. Набыццём новай тэх-
HIKI даручана займацца вопытна-
му забеспячэнцу А. С. Плюсюну. 

Многае ужо набыта i зараз 
устанаул!ваецца у аудыторыях. 
У першую чаргу гэта датычыцца 
укаранення у навучальны працэс 
)нтэнс1уных тэхналопй. Так, у 
323 аудыторьп галоунага корпусу 
ствараецца спеиыяльны клас д л я 
в)дэатрэк!нгу i дзелавых c i T y a -
цыйных гульняу, вывучэння за-
межных моу. Закуплены В1дэад- * 
войка «Самсунг» , музычны цэнтр, 
набыта адпаведная мэбля. Зараз 
вядуцца перагаворы аб пастауцы 
нам прафам для в1дэакамп 'ю-
тэрных класа у. 

Нядауна ушвератэт набыу 
новую В1дэаапаратуру, што да-
звол1ЦЬ здымаць фшьмы, вы-
карыстоуваць ix у навучаль-
ным працэсе. 

В. МЯТЛ1ЦК1. 



3 сакав1ка 1993 г. «ГРОДЗЕНСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ» 3 стар. 

Проба пяра 

Ярю дзень майго дзяцшства 

s 

На думку некаторых вучоных, аб педагапчных здоль-
насцях студэнта — будучага настаутка можна меркаваць, 
у прыватнасш, па ступен1 яркасщ, жывасш яго успамжау 
дзяцшства. На адным з лабараторных заняткау па 
педагопцы студэнты экспромтам пкал1 мшрасачыненне на 
гэтую тэму. • 

Сачыненне Ж. Янкоускай выклжала жывы водгук 
аудыторьп яркасцю адлюстраваных у iM перажыванняу. 
Дарэчы, адказы Жаны на экзамене па педагоНцы заслужена 
ацэнены на «выдатна». 

Прапануем увазе чытачоу гэтую працу. 
Дацэнт I. ПРДКОП ЕУ. 

Гэта было дауно, кал] 
я вучылася у першым ц) 
друпм класе. Наша школа 
стаяла, як мне здавалася, 
вельм1 далёка ад вёскк На-
пэуна я тады была вельм1 
маленькай, прынама, як по-
тым высветлшася, так л1чыл1 
мае бацьк]. Я ж сябе тады не 
л]°чыла Hi маленькай, ш вял\-
кай, а проста чалавекам^'щ, 

t f хутчэй за усё — чалавечкам. 
Але, галоунае,— сапраудным, 
сапраудным чалавечкам. I 
вось, як сапрауднаму чала-
вечку, захацелася даведацца, 
што такое свабода. Гэта я ця-
пер так разумею, а тады 
захацела паспрабаваць гэ-

свабоды i зрабщь тое. што 

мне захацелася. I адразу 
пасля урокау я пайшла не 
дахаты, а адправшася з шшы-
Mi TaKiMi ж сапраудным]' чала-
вечкам! у суседнюю вёску, 
якая ад школы была таксама 
вельм] далёка, а ад майго дома 
гэта увогуле было за трыдзе-
вяць зямель. Для мяне гэта 
было сапрауднае падарожжа. 

Я пабывала у гасцях у 
Tpaix uj чацвярых ceaix сябро-
вак. I у кожнай з ix прыветлз-
выя мамы запрашал1 мяне, 
частавал1 усяляюм) дэлкатэ-
сам1. Словам, было хораша 
i весела. Тое, што трэба iciy 
дахаты, бо пачало цямнець, я, 
дарэчы, не сама зразумела. Аб 
гзтым мне напомшла адна 

з мамау. Тады я пал1чыла, 
што нават гасцжныя мамы 
вельм! груба i нетактоуна 
парушаш свабоду сапрауднага 
чалавечка. Але усё ж дахаты 
icui прыйшлося. Не без шка-
давання, канечне, я адправша-
ся у дарогу. 

Якое ж было маё здз1улен-
' не, кал! ка паушляху мяне 
сустрэла мац]. I не проста 
сустрэла! У руках у яе быу 
пагражальны бярозавы б!зун. 
Можа, ён i не быу таю'м 
пагражальным, як мне тады 
здалося, ды, можа, i не б1зун 
гэта быу зуа'м, а пруток, але 
тады ён мне здауся быццам 
бы палкай. Безумоуна, слёз 
было дастаткова. Я ледзьве 
паспявала за мамай. А кал! 
далей па дарозе мы сустрэл) 
яшчэ i бацьку, дык слёзы 
палшся як з вядра. 

Дома мне прыйшлося пра-
стаяць увесь вечар у кутку. Я, 
безумоуна, Л1чьша такое пака-
ранне (i Л1чу цяпер) вялжай 
несправядопвасцю, бо гэта 
было замахам на маю свабоду. 

Жана ЯНКОУСКАЯ, 
студэнтка 3 курса фшала-

пчнага факупьтэта. 

Паслугам! 616л1ятэк1 карыстаюцца усе 
студэнты i выкладчыкй Работнш яе 
1мкнуцца хутка i якасна абслужьщь 
чытачоу, дапамагчы знайсф патрэбную 
K H i r y . А працуюць тут толыа жанчыны, 

j менав1'та яны дораць нам радасць 
м а з н а н н я , ш к а в у ю с у с т р э ч у з кьмгай . 

На здымку (злева направа): работтю 
Г бл1ятэк1 Галша Фёдарауна Ляскова. 
Тамара Ц]мафееуна Мацвеенка, "Надзея 
Рыгорауна Халецкая, Людмша Фёда-
рауна Ганчарова. 

Ф о т а У . C A P O K I H A . 

Для васу жанчыны 

Захоувайце сваю прыгажосцъ 
Прыгожы выгляд жан-

4 чыны вызначаецца MHoriMi 
фактарамк узростам, спад-
чыннасцю, харчаваннем, 
юнматам, прафео'яй. Але 
бясспрэчна адно — кож-
ная жанчына прыгожая 
па-свойму. I гэтую прыга-

p j жосць неабходна захоу-
ваць. За прыгажосць трэба 
пастаянна змагацца! 

Самы здаровы сон да 
наступления поуначы. 

Кладзщеся спаць заусё-
ды у адз]'н i той жа час, 
спще у добра праветры-
ваемым памяшканн1 — 
пры адчыненай фортцы. 

Перад сном старайцеся 
менш ecui i 3yciM выклю-

.̂ яыце з вячэры цяжка-
засваяльную ежу, а такса-
ма каву, алкагсшь. 

Перш чым легчы у пас-
цель, пастарайцеся ства-
рыць у сябе добры на-
строй — прымще цёплы 
душ, паслухайце щхую му-
зыку i зуа'м забудзьце пра 
свае клопаты, крыуды, абу-

рэнне. 
Сп1це у цёмным пако!, 

у лёгкай i свабоднай нач-
ной кашул!, на шзкай 
падушцы — каб пазбег-
нуць утварэння маршчын 
на шы1 i двайнога падба-
родка. 

Ваша станов] шча у лож-
ку пав1нна быць галавой на 
поунач, нагам! — на поу-
дзень. 

Для захавання прыга-
жосщ i маладосц! вельм1 
важна правьтьна уставаць 
пасля абуджэння. 3yciM 
недапушчальна, ледзь рас-
крыушы вочы, ускокваць 
з ложка. Паляжыце вы-
цягнуушыся з рукам), 
зак1нутым1 за галаву, зра-
б1це некалью практыка-
ванняу. 

Закончыушы дыхальныя 
практыкаванн]', займ 1цеся 
пмнастыкай. Ваш звычай-

энерпчна махровым ручш-
ком. 

Для добрага колеру тва-
ру вышце на галодны 
страушк такую гарбату: 
1 ст. лыжку рамонку зал1ць 
шклянкай к!пячонай вады, 
пакту ць накрытай 10 xei-
л!н, працадз!ць, падсала-
дз|'ць 1 чайнай лыжкай 
мёду. 

А на снеданне — амеры-
канкую салату прага жосцк 

5 лыжак аусяных шмат-
коу, нанач зал]тых 5 лыж-
кам1' к1пячонай халоднай 
вады, змяшаць з 1 лыжкай 
мёду i 5 здробленьлп зяр-
нятам1 ляснога арэха. 

Ешце салату павольна , 
добра перажоуваючы. Мо-
жа, гэтая салата здасца 
нясмачнай, але да яе мож-
на прывыкнуць, кал]' хочаш 
быць прыгожай. 

Вынж вы убачыце у 
люстэрку праз месяц. Ма-

ны рашшн комплекс, по- ладосць i прыгажосць да-
тым цеплы, а затым ха-
лодны душ. Разатрыцеся 

рэмна не даюцца. Не да-
зваляйце сабе старэць! 

.г.. Ц М . . 

Hi3Ki паклон i шчырыя святочныя BIншаванш мы шлём 
сёння нашым ветэранам. На ix жыццёвым шляху был] i цяжю'я 
выпрабаванш, як у удзельн1цы Вял1'кай Айчыннай вайны Гал1ны 
Дзм1трыеуны Заугородняй, i радасць працы, сямейнага шчасця. 
Мнопя з ветэранау працягваюць працаваць у нашым калектыве. 
Свой вопыт, веды яны перадаюць ceaiM дзецям, унукам, больш 
маладым работшцам. 

На здымку (злева направа): прыб1ральшчыца Надзея 
Аляксандрауна Русшка, гардэробшчыцы Гал1на Дзм)трыеуна 
Заугародняя i Яугешя Лук!н]'чна Бал1цкая. 

Фота У. CAPOKIHA. 

Ц1 будзе платным 
навучанне! 

Актуальнае Ытэрв 'ю 
У рэдакцыю газеты i аддзел м1жнародных сувязяу, 

маркетингу i права звяртаюцца людз1 з просьбай 
растлумачыць, yi прауда, што ва ун1верС1тэце будзе 
уводз1цца толыи платнае навучанне. 

А Д К А З В А Е П Р А Р Э К Т А Р П А М 1 Ж НА Р О Д Н Ы Х 
С У В Я З Я Х I К А М Е Р Ц Ы Й Н А Й Р А Б О Ц Е В. П . 
Т А Р А Н Ц Е Й . 

— Хачу адразу супако1ць: 
адукацыя у нас будзе бяс-
платнай. 

Тым не менш, трэба размя-
жоуваць два паняцщ: платная 
адукацыя i платныя паслуп' 
у адукацы). 

Платная адукацыя 1снуе 
TcuibKi у некальюх кражах, да 
ix у першую чаргу трэба 
аднесщ Япошю. Усе астатшя 
кра1ны спалучаюць платную 
адукацыю i платныя паслуп 
у адукацы1. Усе ведаюць, што 
бясплатнасць адукацы1 i бяс-
платнасць медьщынск1х пас-
луг застал icfl, бадай што, 
адз1ным1 дасягненням)' таго 
ладу, як1 быу у нас, i было 
б несправядшвым ад ix ад-
мауляцца. 

Прауда, ва )фад был) 
унесены прапановы зраб1ць 
часткова платным навучанне 
у 10—11 класах i мапстарс-
кую ступень навучання. Гэтыя 
прапановы, я думаю, не бу-
дуць зацверджаны Вярхоуным 
Саветам. 

Хачу сказаць, што рэкта-
рат i супрацоун1К1 ун!верс1тэта 
супраць платнай адукацьп. 
Урэшце-рэшт, у межах 
дзяржзаказу яна пав1нна быць 
бясплатнай. 

Але колькасць асоб, як1я 
хацел! б вучыцца вострадэфь 
цытным спецыяльнасцям, зна-
чна пераузыходзщь магчы-
масщ дзяржзаказу. Таму 
большасць ВНУ рэспубл1к] 
даюць магчымасць любому 
грамадзян1ну атрымаць пер-
шую ш другую вышэйшую 
адкацыю за плату звыш дзяр-
жаунага заказу. Бывае так, 
што чалавек плацщь сам, 
а бывае, што i арган1зацыя, 
якая яго наю'роувае. Не зра-
б1ць гэтага — значыць адмо-
в1ць чалавеку у адным з яго 

законных правоу, вярнуцца да 
таталзтарнай, раз i назаусёды 
устаноуленай адукацыйнай 
пал1тык1. 

У прыватнасщ, такая пат-
рэба тлумачыцца яшчэ i тым, 
што у ЗША цяпер нал)чваецца 
асоб з вышэйшай адукацыяй 
на 5 млн. больш, чым у былым 
Саюзе. А у 60-я гады гэтая 
рознща складала тольк] 300 
тысяч чалавек. 

Зараз у нашым ушвератэ-
це займаецца на дагаворнай 
падставе на ycix формах 
навучання 763 студэнты з 
6900. У наступным навучаль-
ным годзе гэтая л]чба павял)-
чыцца. Вядома, што мы бу-
дзем разв)ваць i 1ншыя плат-
ныя паслуп (ажыццяуляць 
перевод студэнтау з ]'ншых 
ВНУ, аднауляць ceaix сту-
дэнтау, даваць платныя кан-
сультацы), разв!ваць адука-
цыйныя цэнтры i г. д.). 

Такая паста ноука наву-
чальнага працэсу — закана-
мерная практыка ycix KpaiH. 
Напрыклад, у АнглЛ yHiBepci-
тэт атрымл!вае тольк) 47— 
50 працэнтау бюджэтных acir-
наванняу, а астатняе зарабляе 
сам. У Швейцары! таленавь 
тых студэнтау бяруць на 
першы курс на бясплатнай 
падставе. Але затым, кал! ён 
не пацвердзщь свайго таленту, 
яго пераводзяць на платную 
адукацыю щ адл1чваюць. 

Як у нас, так i у жшых 
KpaiHax ёсць сацыядьныя iль-
готы. Таму на сённяшн! дзень 
няма шяюх падстау для сум-
нення, што у нашай дзяржаве 
будзе платная вучоба. Як 
i раней, вучоба у вышэйшай 
i сярэдняй школе будзе бяс-
платнай. 

Абарашу дысертацыю 
Вшшаванш ад ceaix калег, хова абаран)у дысертацыю на 

студэнтау, сяброу прымае у атрыманне вучонай ступеш 

гэтыя дн1 выкладчык кафедры кандыдата пстарычных навук. 

ricTopHi Беларуа BiKTap Be- В1ншуем! 
. _: v — 



Пасяджэнне 
М1налапчнага 

цэнтру 
19 лютага адбылося першае 

пасяджэнне створанага у нашым 
ушверс1тэце (паводле загаду рэк-
тара 11 лютага 1993 г. № 60) 
Тэрмшалапчнага цэнтру. 

Пасяджэнне пачау прарэктар 
па' навучальнай працы да-
цэнт Я. Роуба. Ён казау пра 
вострую неабходнасць для ства-
рэння гэтага падраздзялення у 
сувяз! з пераходам усяго наву-
чальна-выхаваучага працэсу ва 
ун1вер«тэце, як i ва ycix В Н У Бе-
ларуси на беларускую мову. Ён 
абвясщу загад рэктар^ пра склад 
Тэрмшалапчнага цэнтру ( Т Ц ) . 
У яго увайшл! праф. П. Сцяцко — 
старшыня, дацэнт Д . Карацшс-
кая — намесшк старшынц лаба-
рант кафедры мовазнауства В. 
Хадкев1ч — вучоны сакратар, дац. 
Т . Капылова, дац. У . Карчэусм, 
дац. Г . Сщарчук, дац. I. Басюк, 
дац. А . Каладз1нск1, праф. Н . Пау-
ловйч, праф. В. Hapaniua, дац. 
А. 1ваноу. У загадзе зашсана: 
«Тэрмшалапчш)му цэнтру каар-
дынаваць i раз^лядаць матэрыялы 
розных аддзелау i службау, шмат-
тыражнай у«пвератэцкай газеты, 
навучальна-'метадычных распра-
цовак». 

Затым слова атрымау старшы-
ня Тэрмшалапчнага цэнтру док-
тар фшалапчных навук П. Сцяц-
ко. Ён пазнаёмйу прысутных — 
сяброу Т Ц — з палаж эннем пра 

Тэрмшалапчны цэнтр Гродзенс-
кага yHieepciT3Ty iMH Янк1 Купа-
лы. Як адзначана у «Палажэнш» , 
« Т Ц каардынуе усю навукова-
метадычную працу, што пра-
водзщца у к1рунку pacnpauoyKi 
i удакладнення беларускай на-
цыянальнай тэрмшалогц, абмяр-
коувае матэрыялы, пададзеныя 
навучальна-выдавецюм аддзелам, 
i прымае рашэнне пра мэта-
згоднасць ix выдання на бела-
рускай мове. Па узгадненш з рэк-
таратам (рэктарам) Цэнтр ства-
рае факультэцк1я камкм бе-
ларуска-моунага тэрмшалапчнага 
KipyHKy, як!м даручае канкрэтную 
працу у пэунай галше тэрмшало-
rii» . 

Прафесар П. Сцяцко спышуся 
на асобных пытаннях працы Т Ц , 
а таксама казау пра неабходнасць 
унармавання беларускай тэрмша-
логн, засведчанай сучасным! бела-
pycKiMi слоунжамц бо яна у мно-
пм знявечана, паспытаушы уплыу 
1Д31 злщця мовау. Невыпадкова, 
што у 1993 годзе будзе перавы-
дадзены наш найноушы «Русско -
белорусский словарь» 1991 года. 

Прынята рашэнне праводзщь 
пасяджэнне Т Ц штомесяц у трэщ 
чацвер у 17.00 гадзш. 

В|ялета ХАДКЕВ1Ч, 
вучоны сакратар Тэрмшала-

пчнага цэнтру. 

Грымасы жыцця 

Згодна 
са звычаям1 

Звыча1 суправаджаюць чала ве-
ка усё жыццё. 1х нельга Hi 
прыдумаць па заказу, Hi жорстка 
адмянщь. Яны — з 'ява пстарыч-
ная, якая характарызуе жыццё 
таго щ шшага сацыяльнага слою. 
Устойл1выя звыча1 ёсць у любога 
народа. Мнопя , як правша, звяза-
ны са стварэннем сям 'L В ось 
некаторыр з ix. 

Дзйуны шлюбны звычай за-
хоуваецца у аддаленых раёнах 
Пауднёвага Йемена. Дзяучына, 
перш чым стаць жонкай свайго 
суджанага, праводзщь ноч з шэй-
хам роду щ племя або з як1м 
шшым паважаным тут мужчынам, 
як1я пасля гэтага «сведчаць» 
у карысць яе чысцшг, непа-
рочнасщ i шшых жаночых скар-
бау. Магчыма, гэта своеасабл1вае 
адлюстраванне «права першай 
ночы», якое Знавала каля ста 
гадоу назад у шэрагу народау. 

У 1раку распаусюджана упау-
не законная форма часовага 
шлюбу, называемага «завад-
жыль-мушта». Гэтыя шлюбы за-
ключаюцца на тэрмш ад аднаго 
месяца да некалькис reft. Дзяуча-
ты, як правша, часовым! жонкам! 
не становяцца. У шыщк^х цэнтрах 
нават склалася пэуная праслойка 
у асноуным з удоу i разведзеных 
жонак, як1я згаджаюцца на часо-
выя шлюбы. Некаторыя асабшва 
прыгожыя жанчыны паспяваюць 
за сваё жыццё да дзесящ разоу 
заключыць шлюб. Дзецй ад ташх 
шлюбау застаюцца у... бацьк1. 

Па мусульманскаму праву у 
гэтай KpaiHe можна жан1цца 
завочна. Цяпер, прауда, гэта 
здараецца толью у самых глух1х 
мясцшах. Месца жан<ха, як! не 
можа прыбыць на сваё вяселле, 
займае пры афармленш шлюбу 
яго давераная асоба — «вжшь» , 
як1 потым дастауляе нявесту 
у naxoi жан1ха. 

Дзяучаты адной з 1ндыйск1х 
кастау маюць права выходз1ць 
замуж тольк1 у пэуны дзень, як1 
бывае раз у 12 гадоу. Але яны 
знайшл1 выхад абыходз1ць гэты 
суровы закон, уступаючы у шлюб 
з... букетам кветак. Як толью 
кветк i завянуць, маладая жанчы-
на л1чыцца «удавой». А на удоу 
каставы закон не распаусюдж-
ваецца. 

У. ЯГОРЫЧА?. 

Аляксей Слабуха 

У гэты дзень... 
Для тостау шматл1к1х 

нямала прычын, 
I у кожным бывае сэнс 

адмысловы. 
1 свой прысвячаю для нашых 

жанчын 
У гэты дзень сакавщю, 

вясновы: 
— Хай сонца заужды вам 

свецщь i грэе, 
Смутку HiKOjii не ведаюць 

вочы. 
Хай споуняцца вашы мары, 

надзец 
Здароуе i шчасце з вам1 

хай крочаць! 

1горь Завьялов 

На перроне 
Вьётся локон, упавший 

с ладони, 
Зачеркнула улыбку слеза, 
И целую я в лёгком поклоне 
Твои руки, лицо и глаза. 
Не спеши снова трогать 

прическу, 
Дай мне выбрать глазами 

твой взгляд. 
Руки нежные, тонкого воска 
Пусть, волнуясь, 

мои теребят. 

Ты до боли себе искусала 
В ожиданьи подкрашенный 

рот, 
И глядишь широко и устало, 
Словно глуби разлившихся 

вод. 

Знаю, вижу — разлука 
жестока, — 

Столько новых морщин 
и седин! 

Здравствуй, мама, 
ты всё одинока? 

Я вот тоже один и один. * » * 

Юры Карэйва 

Свггальнае 
Полымем бунтоуна 
Успыхнуу ранак— 
Зорак лёд 
Растау на шкле акна... 
Што ж ты, сэрца, б 'ешся, 
Як падранак? 
Шбыта увайшла у пакой— 
Яна... 
Шбыта увайшла... 
Сама — св1танне, 
Промш усмешак залатых— 
Пад столь!.. 
Ды замест в1тання— 
Разв1танне, 
Не паспеу i вымавщь — 

пастой!.. 
• * » 

Можа, гэта 
Тольк1 так здаецца, 
Можа, гэта — сон, 
Ui проста — зман вачэй?.. 
Што ж тады так б 'ецца 

табе, 
Сэрца... 
Б "ецца усё трывожней 

i званчэй!.. 

••Л.. . 

Разв1тальны подых 31мы 
Фотаэцюд У. CAPOKIHA. 

Парады урачоу 

НЕБЯСПЕЧНАЯ ХВАРОБА 
У апошш час тэлебачанне, 

радыё i друк 1нфармуюць аб 
выпадках захворвання дыфтэ-
рыяй сярод насельн1цтва нашай 
рэспублж1. Ш т о гэта за хвароба 
i як можна ад яе засцерагчыся? 

Дыфтэрыя — вострае шфек-
цыйнае захворванне, якое выкл1-
каецца дыфтэрыйнай палачкай, 
перадаецца паветрана-капельным 
шляхам ад хворых i бактэрыя-
носьбгтау. Узбуджальн1К1 дыфтэ-
ры1 захоуваюць жыццяздальнасць 
на акаляючых чалавека рэчах 
i у пыле да двух месяцау. 
Распаусюджванню захворвання 
садзейн1чаюць цесната у памяш-
каннях, наяунасць рэстраторных 
вфусных 1нфекцый i н1зкая сан1-
тарна-ппешчная культура. 

1нкубацыйны перыяд цягнецца 
ад 2 да 10 дзён. Пачатак хваробы 
нагадвае анпну: з 'яуляецца боль 
у горле пры глытанш, галауны 
боль, павышаецца тэмпература 
цела. Нёбныя мшдалшы запа-
ляюцца, на ix утвараюцца налёты, 
ператвараюцца затым у шэрыя 
плёнки Плёнкавыя налёты могуць 
пераходзшь на нёбныя дужк1, 
язычок, заднюю сценку глотю. 

Пры шпшчнай форме дыфтэ-
ры1 тэмпература цела павышаецца 
да 39—41° i трымаецца на гэтым 
узроун1 на працягу 3 — 5 дзён. 
Хворыя адчуваюць моцны боль 
у горле, пагаршэнне глытання, 
нават вадкай ежы. 3 'яуляецца 
ацёк мшдалш i мяккага нёба. На 

паверхн! запаляльных тканак ут-
вараюцца шэра-бруднага колеру 
налёты. Паветра, якое выды-
хаецца з роту, набывае непры-
емны пах. Нарастаюць з 'явы 
агульнай штак'с1кацы1 арганЬму, 
узмацняецца галауны боль, на 
2 — 3 cyrai хваробы з 'яляюцца 
ацёк падскурнай клятчатк! шы1, 
дабауляецца кашаль i ас1пласць 
голасу, робщца цяжк1м дыханне, 
што можа прывесщ да раптоунай 
смерщ ад задушша. 

Захворванне дыфтэрыяй, як 
правша, узрастае у ?1мопы пе-
рыяд. Макс1мум захворванняу 
падае на старэйшы дашкольны 
i малодшы школьны узрост. 
У апошш час пачасцш!ся выпадк1 
з 'яулення ц я ж к 1 Х форм сярод 
дарослых. 

У мшулым годзе зарэпстрава-
ны 2 выпадк1 захворвання у Лщс-
KiM i Смаргонск1м раёнах. Рост 
захворвання выкликаны тым, што 
большасць насельнщтва не мае 
1мун1тэту супраць дыфтэрьп i таму 
часцей захворваюць пры кантакце 
з хворымi ui бактэрыяносьб1тамк 

Пры першых прыкметах дыф-
тэры1 хворага трэба адразу пак-
ласщ у пасцель i 1за_тяваць ад 
акружаючых, выклжаць урача. 
Самалячэнне стварае пагрозу для 
жыцця хворага. Нешта падобнае 
адбылося у Гомельскай вобласш 
у кастрычнйку, кал; хворы на 
працягу 2-х тыдняу лячыуся 
самастойна, што i прывяло да 

трагеды1. 
Самым надзейным сродкам 

аховы ад дыфтэрьп з 'яуляюцца 
прафшактычныя прышчэпкь Эфе-
ктыунасць вакцынацы1 залежыць 
ад захоування яе тэрм!нау. Д а -
рослых прышчэгипваюць кожныя 
10 гадоу да 56-гадовага узросту. 
Кал ! здаровы дарослы чалавек 
знаходз1цца у цесным кантакце 
з хворымц то ён патрабуе iMyHi3a-
цы! без абмежавання узросту. 

Каб папярэдзщь далейшае 
распаусюджванне захворванняу 
дыфтэрыяй сярод насельнщтва, 
Галоуны дзяржауны саштарны 
урач p3cny6nixi выдау пастанову 
аб узмацненн1 прафшактычных 
i супрацьэшдэм1чных мерапры-
емствау. Згодна з ёю была зробле-
на вакцынацыя супраць дыфтэрьи 
насельн1цтва, якое мае пастаян-
ныя кантакты, HacTayHiKay i аб-
слугоуваемы перегнал школ, 
В Н У , асоб, што жывуць у штэрна-
тах. 

Такое мерапрыемства право-
дзшася i у нашым ун1верс1тэце. 
Але , на жаль, не усе праЙ1ши 
вакцынацыю. Таму звяртаемся да 
ycix супрацоун1кау i студэнтау з 
просьбай не адказвацца ад прафь 
лактычных прышчэпак супраць 
дыфтэры1. 

В. ПРАКАПОВ1Ч, 
Н. ЦАР, 

дацэнты кафедры асноу ме-
дыцынск1х в еда у i аховы здароуя 
дзяцей. 

Не тольк1 
у nipari 

Як правша, п1тная сода кла-

дзецца у кулжарныя вырабы, 

выкарыстоуваецца у некаторых 

шшых стравах. А л е кожная 

гаспадыня павшна ведаць, што 

гэта у MHoriM иершы яе памочшк. 

Каб малако не першай < " » -

жасц] пры к1пячэнн( ке згар ~ia-

ся, дабауце у яго крыху i дь^ 

(чвэрць чайнай лыжк! на лстр 

малака) . 

Палоск1 паперы з вокнау легка 

ш1маюцца, кал1 папярэдне зма-

чыць ix растворам соды (чайная 

лыжка на л1тр цёплай вады). 

Каструля, у якой нешта пры-

гарэла, ачысщцца, кал1 пракшя|) 

цщь у ёй ваду з адной-дзвюма 

сталовым i лыжкам! соды. 

HociK чайниса для заварк! 

добра ачышчаецца, кал! налщь 

у яго на дзве-тры гадз1ны гарачы 

содавы раствор (чайная лыжка на 

шклянку вады) , затым тройчы 

спаласнуць гарачай вадой. 

Падпа^'пны ад праса на шоуку 

выводзяцца кашкай з соды. Я е 

наносяць на пляму, даюць вы-

сахнуць i чысцяць шчоткай. 

Сверб ад укусау пройдзе, кал! 

пацерщ гэта месца растворам 

соды (палавшу чайнай л ы ж ю на 

шклянку вады). 

Мазал1 на руках лечацца 

содавым1 ванначкам1 (сталовая 

лыжка на л1тр вады), кал1 раб1ць 

ix н'екальк1 разоу на тыдзенк 

Рабашнне i П1гментныя плямы 

паблянуць пасля рэгулярнай ап-

рацоую твару растворам соды 

з шасщ-сям1 чайных лыжак на 

шклянку вады. 

( B L F I L 2 3 0 0 2 3 , г . Г р о д н а , 

1 ВУ л- Ажэшк!, 22, пакой 404, 
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