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Дарапя тааарц1шы, «а-
. тэраны ВялЫай/Айчыннай 
; аайны, партыэаны i пад-

польшчыю, маладыя ао-
жы - !нтэрнацыянал'|сты, 
служыушыя тэрмжоаую 
службу i будучыя aoiHbil 

Рэктарат, партком, праф-
ком, увесь калектыу аы-
кладчыкау, супрацоужкау 
i студэнтау Гродзенскага 
дзяржаунага ум!аератэта 
1мя Я. Купаны сардэчна 
а1ншуюць Вас са саятам— 
Днём Сааецкай Арми i 
Вавнна-Марскога Флоту. 
Жадаем Вам поспехау у 
лрацы i аучобе, актыунай 
пазщьм у барацьбе за м!р. 

ПАСЕДЖАННЕ 
ВЫБАРЧАЙ 

KAMICII 
31 студзеня 1990 г. адбылося па-

седжанне екруговай выбарчай 
камки Сацыял>стычней выбарчай 
округ! № 19 па выбарах народных 
дэлутетоу Гродзенскага абл-онога 
Совета народных дэпутатау. 

На падставе артикула 34 Закона 
Беларускай ССР («Аб выбарах на-
родных дэпутатау мясцовых саае-
тау народных дэпутатау Белару-
схай ССР» ком!сИ|й зарэпстрава-

•«.(я кандыдатам] у народныя 
Тчэгпутаты па Сацыял'югычнай вы-
барчай акруэе № 19 (ц>нтр — 
дзяржунпверс'ггэт, вулща Ажэшка, 
22). 

Высоцк! Александр Апякеан-
* драв1ч, 1963 года нараджэння, 

адукацыя вышэйшая, бел ярус, са-
кратар комггэта камсамола Гро-
дзенскага дзяржаунага медыцым-
скага «нстытута, пражывае у г. 
Гродна, вылучаны Летнеюм РК 
Л К С М Беларуси 

Клачко BiKTap Вае1льев1Ч, 1932 
года нараджэння, адукацыя вы-
шэйшая, беларус, член КПСС, на-
меенш начальника вьктворчагй 
аб'ядноння «Гроднааблаутатранс», 
пражывае у г. Гродна, вылучаны 
працоуным калектывам ВА «Грод-
нааблаутатранс». 

Макс1мов1ч Вячаслау Аляксан-
драв!ч, 1944 года нараджэння, 
адукацыя вышэйшая, паляк, члеЯ 

КПСС, зогодчык кафедры ф'Ычнога 
выяавання Гродэемскега дзяржау-
нага ужвератэта >мя Я. Купалы, 
пражывае у г. Гродна, вылучаны 
працоуным калектывам Гродзен-
скай абласной школы слартыунай 
барацьбы. 

МарцЫчык Эдуард Ад->мав1ч, 
1955 года нараджэння, адукацыя 
вышэйшая, паляк, К£«дыдат у чле-
ны КПСС, KipayiHiK групы архпэк-
тарау шетытута «Гроднасельбуд-
праект», пражывае у г. Гродна, вы-
лучаны працоуным! колемтывам» 
зддзелау «нстытута «Гроднасель-

йбудлраект». 
Самойла Сярген Пятров|ч, 1949 

года нараджэння, член КПСС, бе-
ларус, адукацыя вышэйшая, дырэк-
тар Гродзенскага саюза кааперо-
тьгаау «Лгга», пражывае у г. Грод-
на, вылучаны працоуным! калекты-
вам! кааператывоу Гродзенскага 
саюза каоператывоу «Лпга». 

Бадако| Аляксамдр Вас1лье-
в!ч. 1926 года нараджэння, ру-
ек!, член КПСС з 1951 года, аду-

кацыя аышэйшая, прафесар, 
рэктар Гродзенскага дзяржау-
нага ун!верс)тзта 1мя Я. Купаны. 

Вылучаны кандидатам у на-
родныя дзпутагги Гродзенскага 
абласнога Савета народных да-
nyraraf правленном аб лас мой 
арган1зацы| таварыства «Ведьм 
па Ч ana вискам выбарчай акруза 

< Н» 20. 

AcHOfmui лалажэнн! пврадвы-
барнай п par рамы: 

— дабяацпа, каб якосное наву-
чонне i выхаванне стал! прыары-
тэтньим! у дэейносц! абласнога 
Савета народных дэпутатау, у вы-
карысгоннн фЫонсавых рэсурсау, 
тему што сучаоная якасць жыцця 
Обумоулена якосцю адукацьм i вы-
хвввиняj 

— садземнмаць паляпшэнню 
якасц! к'равання, бо жывём мы 
так, як H«Mi ж1рук>ць; 

— эмагацца yoi«i сшам! з без-
гаападарчасцю, безадкаэнасию, 
бескультур'ем, пра-вапарушэнням!, 
За сумлемнасць, чалавечнесць, са 
'праудмую дэмакратыю i галос-
насць, за асаб!сгую свабоду гра-
мадэян: без маральнага адра-
джэмня народу у нас няма 6wiy-
чага; 

— забяслечыць рэал!зацьно пла 
ноу i щэалау маладых людзей, до-
памагчы !м знайсц| сааё меоца у 
грамадстве, энайсщ' шлях у Bflini-
кае жыццё — служыць народу, 
дабру, сумленнвсц! i прыгамсосц!; 

— раб|ць усё, каб розващё Гро-
дзенскега дзяржаунага уншерсп:»-

та !мя Я. Купалы яшчз больш эфе-
ктыуна адб(валася на рсскв!це ка-
шага Прынёманскага краю, усё 
болмш езд'эейнкчала росту яго 
«ульчуры, паляпшэнню сацыяль-
нага, духоунага i ттрыродна-эка-
ллгмнага асяроддзя; 

— добмацца, каб меабходная 
чистка прадуктау харчавання I 
лрадметау опажывання, якга выюу-
акаюцда насельк»цтвам Гродзен-
шчьты, застав ал гея у нас; 

— садэейжчаць стварэмню умоу 
для шыро1к!х зное in насел ьн|цтва 
аобласц! з прецоунькм! >ншых кра-
!н; 

— зраб!ць усё магчымае, каб У 
13-й i 14-й аяцггодках быу лабуда-
ваны сучаоны ун!верс!тэцк! 
комплекс на 5—6 тысяч студэн-
тау стацыянара 

Л1опа Валерий Аляксандраа1ч. 
1939 года нараджэння, член 
КПСС, адукацыя вышэйшая, кан-
дидат ф1з!ка-матэматичких на-
вук э 1965 года, дацэкт кафед-
ры квантавай электрон!к! Гро-
дзенскага дзяржаунага ун!вер-
сИгэта !мя (Я. Купалы. Ma s на-
вуковыя публ1кацы! у аобласц! 
ф!з!к1, педагогт!, экалогН. 
Удзвльн)к шэрагу м!жнародных 
кангрэсау. 

Вылучаны ад кааператыва 
«Элта» у |Гродзвнск1 абласны 
Савет па 24-й Чыгуначнай вы-
барчай акрузе. 

1. Неабходна даб!еацца поунай 

адпаведиаоц1 усёй дзейнасц! аб-
ласнога Савета рэспубл!манскамУ 
i саюонвму заканадаустау, мЬк-
народным нормам, як (я naaiiHHa 
вьвеонваць прававая дзяржава. Ся-
род 1т-аб«з<ч**я<£ ,14втн«гвыксн-
вацца наступныя палажэннк 

— усе людз! роуныя перад за-
коном i маюць права, без усякай 
роэнщы, на аднолъкавую ахову 
законам. Як|я-небудзь льготы i 
отрыв inerii для службовьих асоб л!-
чы<ць парушэннем закону; 

— кожны чалавек мае прваа ва-
лодаць маёмасцю як аднаасобна, 
гак i с уме сна э flpyrilMi, як у го-
радзе, так i на вёсцы, жхто Не 
можа быць самаволъна паэбауле-
ны сваей маёмасц!. Усе формы 
уласнасц! ахоуваюцца дзяржавай; 

— кожны чалавек мае права на 
саабоду перакгнемняу, свабоду 
олова, «нфармецыйнага абмену, 
свабоду рз1Л>1г|!, свабоду гсацыя-
цый, м^тынтау i дэманстрацый, сво-
боду выезда з краЫы i вяртанмя у 
сваю KpaiHy, свободу паездак у 
шшыя кроты, свабоду 'ад пасяг-
ненняу на яго грамадзянстя пра-
вы. 

2. У асноее дзейнасц! Савета 
пав'инна быць воля народа. Савет 
не можа падпарадкоувецца жадан-
ням асобных людзей ц! асобных 

прамлдскIX I пал1ты1ч<ных арганизо-
цый. 

3. Фарм1раванне мясцовага бю 
джэту павтна здзянсняцца за 
кошт налогау з ycix прадпрыем-
сгаау, нвзаиё»кна ад паднгчалё«а-
сц! i формы улаонасц1. 

4. Выяуленне прыарытэтных кг-
рункоу дзейнасц! Савета у золеж-
насц|' ад сацыяльнага, экалэпчна-
га > эканам1°гчнага становьшча кан-
крэтнага пасялення u,i равна. Ацэн-
кай дзейнасц! Савета л!чыць не 
зканамгчныя тоны, кубаметры i 
f. д., » сацыялъныя паквзчьжЬ за-
беопячэнне таварам! i продуктом) 
харчавання, забеспячэнне жыллём, 
дз'ицячая смяропнасць, захворван-
н!, працягласць жьицця i !«ш.). Да-
бгцца павял'гчэння расходау на 
жыллёвае будаун!цтва, асвету, ахо-
ву эдароуя, культуру i сацыяльную 
даламогу бцднейшым слоям на-
селынщтва. 

5. Здзяйсняць незалеисны, у тым 
лму i грамадск! кантроль за эка-
лаггчньим станов»шчам у вобласц!. 
Поуноя галоонасць аб становничы 
акружаючага асяроддзя. Неабход-
насць правядзення спец.ыяльных 
даследаванняу выподкоу перавы-
шзння межа-дапускольных норм 
забруджвання паветра, вады, пра-
дуктау харчавання. ! таварау на-
род нага спажывання з указанием 

канкрэпны* вжаватых асоб. 
6. Даб'шацца умоу для атрымон-

ня насельн|цтвам поунай 'гнфарма-
цы! аб дзейнасц! ycix промысловых 
лрадпрыемс тв «у: якую шкоду яны 
наносяць акружаючому ас яро д-
дзю, як размяркоуваецца ix пра-
духцыя, як*я ebiHixii магчымь1Х ава-
рым i г. д. 

7. Неабходна поуная эк ал алчна я 
экспертиза прадпрыемствау, як|'я 
эноу будуюцца. Прадгирьиемствй 
можа пачаць сваю дзейносць толь-
ко па-сля згоды болыиасц! грама-
дзян, ях\я пражываюць у сферы 
яго экалагкинага уздзеяння. 

8. Уся дзейнасць Савета павшна 
улгчваць той факт, што рэспубл!ка 
энлходзкща у станов 'мичи радыя-
цыйнай катастрофы у вь>н'|ку Чар-
нобьильокай аварьм, што эколаг!ч-
нае станов 1шча за ааои.нк» гады 
у рэопублщы не паляпшаецца, а 
станоа!цца усё больш горшым. 

9. Пастаук! эвыишланавай пра-
дукцьи у агульнврэспубл'иканскi i 
агульнасаюзны фонды дапускаюц-
ца тольк! у выпадку задавальнення 
унутрыабласных спажыванняу. 

10. Трьпожным для рэспублм! 
фактам з'яуляеццо рост злачьж-
насц! еярод моладз!, i тому ад Са-
вета латрабуецца асабл!вая увага 
для вырашэння гэтай проблемы. 

Чарап1ца Валерий М1калаев1ч, 
194J года нараджэння, руск!, 
член КПСС з 1973 года, адука-
цыя вышэйшая, дэкан гктарыч-
нага факультэта, загадчик ка-
федры ricTopui БССР. 

Вылучаны кандидатам у на-
родныя дэпутаты Гродзенскага 
абласнога Савета народных дэ-
лутатау па Лушк)нскай выбар-

чай акрузе № 13 абласным та-
аариствам «ховы ломн!кау ri-
CTOpui i культуры. 

Мая жь»ццёвая пазщыя, кал! га-
варыць аб ёй коротка, наступная: 

— я — з а комутегычныя !дзолы, 
свебодныя ад окажэння, за паска* 
рэнне працэсу перабудовы, за 
умоцаванне ауторытэта партьч за 
кошт паляпшэння ycix гал!н жыцця 
грамадства. Народны клогтат — у 
планы парты!; 

— я — за пашырэнне самостой-
носц! рэопубл'жонскай партаргон!-
зоцьп у складзе КПСС, за сопрауд-
ны суверэмггэт Беларус! у савец-
кай федэрацьы, якая разв!ваецца; 

— я — за фактычнае поунаулад-
дэе Севетау, выпрацоуку эфекть»у-
нага механизму рэал!зацьп зоуваг 
i прапаноу устаноу i громадзян па 
ycix пытоннях; 

— падтрымл^ваю !дэю гаспадар-
чага разлжу, як! лав!нен ахоп'щь' 
не тольк! рэспублвсу, вобласць у 
цэлым, але i усе установы, аыявщь 
рэальныя магчымасц! кожнага ча-
лавека. Паляпшэнне станов!шча у 

эканом^ць» i пал1тьщы звязваю з 
раэв'|ццём навукова-тэхн!чнага пра-
грэсу; 

— выступаю за далейшую дэма-
кратызацыю грамадства, за пашы-
рэнне галоонасць стварэнне пра-
еавой дзяржавы; 

— я — за тое, каб кожная сям'я, 
кожны грамедзянгн ад чувал! сяб£ 
камфорина у любым нацыяналь-
НЫ|М леяроддз!, у любым к уточку 
Гродзеншчыны; 

— падтрымл'лаю усе Ы!цыяты-
вы, наюраеатныя на роэврццё куль-
туры i духоунасц! народа, выха-
ванне яго на прыарытэтных агуль,-
началаеечыос, гуманистичных !дэа-
лах i каштоунасцях. Выступаю за 
захааанне i адроджэнне помн'жау 
ricTopui i культуры роднага краю 
лры шырокай грамадскай пад-
трьимцы; 

— л (чу, што пашырэнне промы-
словай вытворчасц! у воблосц! па-
вжна ажыццяуляцца тольк! при 
гаранты! зкалаг!чнай бяэшкоднасц!. 

Ад рэдакцы!: 

У ноступным нуморы газеты 
таксам а будуць надрукаваны 
перадвь^ерньня праграмь» кон-
дыцатау у народныя дэпутаты, 
асноуныя ix задумм, мэты, на-
npaiMKi барацьбы за перабудо-
ву наш era жыцця. 

Але вы, гтаважаныя чытачы, 
яшчэ маеце магчььмасць за 
даць пытанн! кандыдатам у на'-
родныя дэпутаты, э як!м! газе-
та вас пазноёмша. 

Чокаем званкоу, прапаноу, 
зоувог, а токсома ноступних па-
ведомленняу аб тым, % прохо-
Дэ!ла перадвыбарная к«млан|'я, 
об сам»х выбарах органау мя-
сцовай народней улади. 
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— Почнём з сам era галоуиага: 
якая тэмв иввукоеай гтрвцы? Аба-
•рона дысертецьы — звквнемерны 
этап Вашей дэейнесц!? 

— Т»ме маёй работы зеяэвив э 
уживаммем метадву галагрефН i 
слектрвокапи, што двзаолтла рас-
працеаець новы метод — галагре-
ф'гчиай жтэрфер'энцыйней слекгра-
скапп. Распрецавены метад даэоо-
niy вырешьщь актуельмыя пробле-
мы нетмейнай спектраскалм. Ды-
сертвцыйная работа не з'яулялеся 
мэтай маёй навукоаай дзейнасцК 
i, як эаужды быв ее, яма як бы 
педвяле вьжж эакончанага цыклу 
нааукоаых деследаванняу. 

— Якой чгстцы навукоаай пра-
цы Вы аАДаеце пера»ату: эбсру 
матэрыяле ui выеучэнню сабрвил-
га? 

—Hi той, Hi другой. Зедгаальнен-

не атрымлпаю ад новых >дэй. 

— Я* «ь» сумя-шчоеце навуковую 
работу з педагагмнай? Яшя у аас 
вдносикы да студэнтау? 

— У першыя ГАДЫ работы у 
Гродэенскчм дзяржауиым унтер-
сИзце иля Я• Купали было цяжка 
бо да гэтаге я «мель 10 гадоу про-
чла ау у новукова-даследчым жсты-
туце Па меры накаллемня педа-
гвг«инвга «опыту было лягчэй. Алё 
мая думка не эмяншася — квал!-
•фкаагна чытаць ле«цы|, заязаныя 
з фьэткай, можна, кал1 жтэч+сгупе 
эаймвцце нааукоеой работай, 
мае аднос'жы да студэнтау цапкам 
вбумоулены ix цжаааоцю да ф>э! 
Ki. Праталы у ведах деравельны — 
ix мотне попоунгць, а вбыякв-
воець да с л рва ы свайго жыцця 

Асноуныя вывады 
/ прапановы 

У С Е С А Ю З Н А Й НАРАДЫ-СЕМ1-
НАРА -САКРАТАРО? ЛАРТЫЙНЫХ 
АРГАН13АЦЫЙ УН1ВЕРС1ТЭТАУ, 
ЭКАНАМ1ЧНЫХ, Ю Р Ы Д Ы Ч Н Ы Г 
1НСТЫТУТАУ, В Ы Ш Э Й Ш Ы Х НА8У-
ЧАЛЬНЫХ УСТАНОУ МАСТАЦТВА 
I КУЛЬТУРЫ, А Х О В Ы ЗДАРОУЯ, 
«13ГЧНАЙ (КУЛЬТУРЫ I СПОРТУ. 

т 
I. Абмеркава?шы шырокае мола 

пытанняу, звязаных э перобудовай 
парты! i падрыхтоукай да XXV I I I 
«'езда КПСС, удэельнМ нарады-
сем'жара рдзиачаюць: 

1. Тэмты абнзулення у п ртьм 
сур'ёзна адстсюць ад тэмпау уз-
нвуления грамадства. Негбходнгй 
умовай перабудоеы КПСС з'яуля-
еццв рвдьжальноя дэмакргтызв-
цы я унутрыпартыйнагэ жыцця. Га-
лоснесць, як морма, эом'цаваная 
у Статусе, гаранты! рэальната 
удзелу кожнага камун'кт.з у вы-
працоуцы агулын*г.ал1тычных ра-
шумняу, певжны стаць неад'вмнай 
рыс :й новага аблгчча КПСС. 

Неабходна забяспечыць пеоы-
шэкие рол! пяремных аргожзацый, 
ix с:масгойнасц| у выбары форм 
i метад гу работы, у вырзшэнж 
кедревых, фжансавых i структур-
ных пькгенняу. Галоуную "дказ-
насць выбарныя органы пяра!чных 
арсажзацый нясуць г>ерад к ему hi 
стем! i калектыв ;м | свaix ерган!зо-
цый. У парты! пважна быць повы-
шена адказнасць к'круючых орга-
нау за своечасовасць i правиль-
ное ць прьимеемых рашзиняу. 

2. Сярод пытанняу падрыхтоук| 
да XVIII э'еэдз партьи павшна 
праходз1ць на генов е прамых, аль-
тзрнатыуных выбарау тайным гала-
савакнем па партыйных округах. 

Работу па падрыхтоуцьп поавкта 
новага Стату-са КПСС неабходна 
праводзчць на шырокай дэмакра-
тычнай основе. з прыцягненнем 
пирвгчных партерг;н1зацый i бес-
парты иных. 

Пры падрыитоуцы да з'езда шьн 
рзй выкарыстоуваць матэрыялы 
сецыялаггчных даследаванняу з 
опубл(каваннем ix вынтау у дру-
ку, забяопечыць удзел у.рабоце 
студэеньскага Пленума ЦК КПСС, 

у р-бочьгх трупах п а падрьитоуцы 
перад-з'оэйауекгх матэрыялоу прад-
стаунжоу пярв'ьчнь»х партыйных ар-
гстзацый выш>йшых навучальных 
устгноу мражы. Прас1ць ЦК КПСС 
.эмясц»ць у друку стэнаграму сту-
дэеньскага (1990 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

II. У гол же перабудоеы вышэй 
шай школы на нарадзе-семжары 
адзмочалася, што прьгчына сур'ёз-
нь»х проблем у дзейнасц! вышзй-
шых нааучаль'ных устаноу кроты 
— у недоац>нцы рол! навук! j аду-
кацы| з боку закгнодаучай i вы«а-
научай улоды кратны. Народа-сем1-
нар л!чыць станов 1шча у вышзйшай 
школе як цяжкае, у мног»м кры-
зкнае, што выражае^ца у адста-
ласц1 матзрыялъна-тзхн'(чнай базы, 
HUK»M узроун! ф1ненсавання i вы-
рашэння сацыяльных проблем, не-
эфектыуносцт кгравання. 

Выход з тгкога станов 1шма ба-
чыцца на шляхах дэмекратызвцыт 
к(равамня , прадастаулоння боль-
шой с&мастойнесц'| вышэйшым на-
вучальным устанозам. Удзелb«H<i 
семжара Л1чаць недапусц1май 
праитыку остаткоеаго фтнан саванн я 
адукацы| i культуры. Неабходно 
прызнаць на ycix уэроунях пар-
тыйнага i дзяржаунага юрвунгцтва 
прыарытзтнасць развщця адукацьй, 
Hoeyi«i i культуры як неабходнай 
умовы паспяхоеага развщця гра-
мадетва. Паскорыць падрыхтоуну 
i прыняцце «Асноу з.аканадауства 
об народной айукгцыт». 

УдзелынЫ семинара падтрымл1-
ваюць стварзнне Асацыяцьи yHi-
e e p c i T s r a y , а токе ом а зканам1чмых 
вышзйшых навучальных устаноу 
крв|ны. У якасц* вамонай зодачы 
раэплядаецца створжне об'яднан-
няу ВНУ, советау сакратароу пчрт-
комагу вузау на рзг»ян<альнай i 
прафестянальнай основе. 

Народе гдоначое, што у перобу-
дове вьжладання громадCKix навук 
неабходно галоуную увогу надоць 
зместу адукацы!, пры гзтьим неаб-
ходма пезбягаць догматызму, ума-
цоуваць гуменгетычныя, |дэйна-ду-
хоуныя аспекты. 

ПА М А Т Э Р Ы Я Л А Х 

КАНФЕРЭНЦЫ1 «НАСТАУН1К 
А дно я f m e f i w i nuv iM i i f , 

BKia «^MapKOfa««iica ма т и ф а 
рвмцы). i— {Црабмма аацрых-
TOfKi cryA»HTaf й * ШИПИ* - f 
« м м , Саа1м) маркмаииам! ял 

ца ( м м * ГаорНеуиа САЛА-
ДУХА ВА, чирафосвр, доктар ik I-
халагЫмых 'мавук, загадчык ка-
федры nc i iMorN Славамскаг* 
пм*г<г)чмага Зистытутв; Сммм-
mfy C v m N M i i АНУФРЫК, м -
гадчык .кафедры п м п м й 
•лектромЫ! |Грода«мскага дмр< 
жа|иага |ун!верс1т»гв 1мл Я. Му-

1 ' J 

НЖ1 н« адууааюць стану поспеху, 
не маюць устаноук1 ма таорчасць, 
на двейнаоцц... 

С. 1С. АНУОФЫМ: 
На базе кафедры квантоввм 

элеитромш! yHieepciTsra, х>мж«-
т»хиалаг,'гчн'Ы-в тзакзнума г. Гродна, 
еярздияй С Ш № 19, метадычнага 
кабгнета «бласнога !мстытута УДв-
сканалення настаумЬсау, стамцы! 
кжьих т>хк:коу створена еб'яднан-
не па ф<9щы. Для нармальнага 
функцыяФг!равон«я створены со-
вет. Кайрдынуюць работу спецы-
яльяая група i шэраг KOMICIH: ПО 
прафарыентацыннай рабоце, ву-

•еротэт. Нелрыклад, слясарна-xi-
м'гчны прлктьжум на безе тэошму-
ма для студзмтву, тэхжчнве мадз 
л!рааание на базе стаицы! тзян«кв> 
для ижольмкау i студвнтау, ижо-
л*нЫ! займвюцца у цудоуна аб 
сталяааиам лабаратс^ьн па ла 
аернай фгвщы ва унверегтзиа 
Таким чьжам, юнуюць цесная су 
а язь памЬк школам i умшерегт»-
там, нелаерздныя узаемоаднос!-
мы HacraywiKa i студзнта, студзютч 
i ижольнжа. 

Лроктьжуем новую цжавую фор 
му работы: урок — панграма. Г» 
лоуныя дзеючыя особы — ностау 

Сёння—студэнт, заутра—настаумк 
В. f . Саладухава: 

М ы занепакоены стамов»шчам 
слрау у падрыхтоуцы настаунжоу. 
Бесперепынная адукацы я у педа-
гагмным працэсе дапусмае две яг-
ненне творчосф, вые оката прафе-
С1янап!эму. Нельга аддзяляць адзж 
АД другого 3 асиоуных блок!: 

прафес1янал1зм ведау; 
прафестянал13м самаадукацьн; 
прафес!яналЬм зное in. 
Настаунж удасканальвае сябе у 

3 аспектах. У супрецьлеглым вы-
ладчу ён пам!рее як прафес!янгл, 
як особа. АбНурыенту неабходно 
пзуная сктзма ведау, ён пгвшен 
набыць усе тры 6no«i. • 

У enoumi час зменшыуся прз-
стьок ведау. Тольк1 цяпер 
почел! за яртаць увагу на прафе-
С1ЙИЫЯ эносгны. 

Вель>м'| вялжае уздзеянне аказ-
воюць на маладога нгстаун'жа аб-
стоагны у школе, адносжы да яго 
з боку аопытных аьжладчьжау. У 
MHorix школах створены спрыяль-
мыя умовы для раза|цця творчых 
здольнасцей, пачынаючаге спецыя-
лкта. На У краже мал ад ы я нгстоу-

чзбна-метадычная, па удоскана-
ленню матзрыялынай базы. Работа 
гб'аднання даэаол'ма раолрацаяаць 
цжшыя рашэнн!, як*я дазаол!л! па-
лепшыць падрыхтоуку студзнтау 
Да працы у школе. Члены об'яд-
нання роспр ацогу» аюць вучзбныя 
планы, Ыдьа'|дуальныя i грулавыя 
задан»! для студэнтау, двклады 
i сем in ары, ортьжулы, прааодзяць 
сумесныя мерапрыемствы у шко-
ле i у ВНУ. Мы абмяркоуваем пы-
танне аб одкрыцц! новей спецыя-
л'кзоцьп на ф!»!чны>м факультэце 
ум'Я1ерс!тзте: выкладчьж ф!э!кч i 
т>хн|чнай творчасц!. 

Вялжую увагу мы надаем прак 
тычнай падрыхтоуцы студзнт^£. 
Актьиуная педагаггчная практыка 
почынаеццо э 3 курса, i ноаат «е-
калък! раней. Гзта дае станоучыя 
аынЫ!. Акрами гзтага, мы на фа-
культзце уводз»м спецкурсы за 
кошт анализа проблем выпускн!-
коу. Напрьжлод, з'яе»уся у прагра-
ме практикум по рашэнню задач 
ттрымяк'гма да школы. 

Увагу надаем i падрыхтоуцы 
щкольнжау да паступлення ва yHi-

нж ! студэнт. Опечатку студзнть 
прькутн!чеюць на уроку у школе 
а затым — у рол) вучняу ва ум»-
верс»тзце. 

Студзнты выконваюць некапьк 
роллу: асгстэты настаунжа, Kipay 
Hiiti лабораторных груп школьнк 
кау, дэманструюць вопы^1 пры 
вымладант матэрыяла настаунжвм 

Студзнты : вуун! разам реша-
ющ» ал«мп!ядныя задачи, а поты* 
прымаюць удзел у алкмлтядзе ян 
члены журы. Вядоме, да гэтав 
оправы мы прыцягваем самы> 
эдолыных студзнтау. 

Студзнты нлрэдка чытакхць лек-
цьи для школьнгкау. Ва yniaepci-
т>це npaBOAsini сумеснь>я веч ары 
Навет не раз студзнты п рым ел! 
зелж! 9 школьнжау. 

У свеёй рабоце мы же доем 
сягнуць галоунай мзты: прые|ць 
пзуныя нмым'| школьникам, петы 
педрыхтовоць he да паступлення 
ва унтвереггэт, полепшыць якасць 
педрьюстоук!, с та ары ць новую т>х-
налог'яо шляхам подрыхтоук! на-
стаунжау фЬж» з паглыбленым 
вывучэкнем метэрыялу. 

ДУМК1 НАКОНТ БЕСПЕРАПЫННАГА 
НАВУЧАННЯ 

Што такое «беспервпыннае 
навучанне»! Яи разумець гэты 
да;но ввдомы, вле да птай 
пары не прымян)мы на практы-
цы тэрмж! У загадчыка кафед-
ры В1льиюскага 1нжынериа-бу-
даун1чага ]нстытута ВЬа^тасв 
ЮиааЫа Шарнаса свой пункт 
гледжания: 

Сёння у школе склалася цяжкае 
станов%шча. Коб эмян1п;ся яно да 
лепшага, неабходны настаунж, як! 
зоймаецца беслеропьмнай одука-
цыяй, як1 повжен быць свободны 
од ycix жефукцый, дзейн!чаць 
тольк! по загаду сумлення. Па-
другое, '»ам потрзбен прсфесжна 
мьклячы настаунж (i !нжьжерна, i 
педогопчна). Па-трэцяе, одна з га-
лоуных умоу — стгноучая устано-
ва но работу. Без дабраты, жа-
дакня дапамагчы дзецям немсг-
чь>ма i нельга •працаваць у школе. 
Tcwib«i пры наяунасц1 уз:емапава-
ri не будуць узнжаць кгнфлжты. 

Асабл'ва хочоццо падкрэслщь, 
я« важна духоунасць нгктгунжо. 
Духоуносць, па майму разумению, 
— тэта унутраная трывого сэрца, 
Koni человек хвалюецца вмаль за 
усё. Только у гэтым выпадку пра-
яуляецца токая рька, як !нтэлгент-
насць. 1снуе методьжа яе правер-
к!, створяная яшмэ пры буржуаз-
ной Л!тве, еле мы да гэтай пары 
не навучылкя яе выкарыстоуааць. 

Зразумела, што на вучия еказ-
вае уздзеямне соцыум. I дэеянн! 
настаунжа павмны быць у залеж-
несцл од iснуючаге стоное'ишчо. У 
нас у niroycKix школах уведзенв 
у праграму аывучзнне Закона бо-
жага. Л'1чу, што ! гзта дапеможа 
вьихоуваць дэяцей. 

'Галоуныя зодачы бееперапьж-
наге «авучамня у нашей рзспубл!-
цы: ' ^ 

1) канцэпцыя новай нацыяноль-

ной школы (могуць быць ноцыя-
нольним1 i pyCKi*, i польская 
школы); 

2) поунге роунапрауе ycix наро-
дау (зараз у Л1тве 280 укра»«ск!х 
школ, вьдоечца польск1 журнал. 
Але, падкрэсл^ваю, што тэте по-
емны быць иЛ1тоуск!я» паляк!, «л!-
тоуск>я» ук1Рв'|нцы. У тым сэнсе. 
што »ны паешны ул!цца у niTOyjf 
окую культуру). 

3) ведение замежнай моем, па-
шырзмне сувязей з Заходам; 

4) вяртанне у л!тоускую куль-
туру л1тоуцау, як!я гтражьвоюць за ̂  
мяжой; з ЗША да нас прыязджау 
Бражонтс — niroycKi лаэт. Яго сло-
вы туч ал i для нас як песня. 

5) оутаномнаоць вышзйшых на-
вучальных устаноу; 

6) падрыхтоука падручн'жоу па 
педагог'щы. Яны павЫны быць цес-
iHa звязгны з похалопяй, з новай 
методьжай вьюсавакня. 

Г0СЦ1 3 ПНР МЯРКУЮЦЬ ТАК... 
Адукацыя у Польшы J у Са-

вецк1м Саюзе. Ц) ёсць розн|ца 
пам<ж 1кра!иам1 у гзтай гал!не! 
CeaiMi думкам!, мерковаииям! 
дзеляцца » нам! госц! э ПНР: 
кандидат педагаг!чных навук, 
ад'юнкт кафедры агульнай ,ды-
дактык! ун!верс!тэта г. {Белосто-
ка Владэ1меж ПРАКАПЮК i 
Венанцыуш ЛАНЭК, доктар пе-
дзгапчных навук, лрафесар, 
дзкан ледагаг!чнага факультзта 
ф!л1ала Варша^скага ун1верс1тэ-
та у г. |Беластоку. 

В. ПРАКАПЮК: 
Слачотку хочацца шчыра подзя-

каеаць гргошзотарау канферзмцьн 
зо тое, што мы atpuMoni запрашзн-
не удзельнтчоць у ёй. 

Мы спрочолкя, як не:бходна ра-
зумець тзрмЫ «бегперапынная 
адукацы»». Яго, я л!чу, можна раз-
глядаць у некальк1х аспектах: 

— як !дзю, старую, але самую 
добрую цолаеечу |дэю. якая зоуж-
ды зветгмецца жывой. Яшчэ Со-
крат каооу: «беспепальжная аду-

кацыя — г эта адукацыя ад дня 
нероджэння да дня смерц1 чала-
века». Мы абовязково павжны 
ултваць 'Пвслядоуносць у ромкех 
бесперапьжнасф, адмауляць сты-
ХТЙНЕСЦЬ; 

— як унутрвную пвтрэбу челове-
ке. Настаунж — гзта майстар, 
творцы пргцоунж, перш зо усё, 
чолааек з сэрцам. У настоунжву 
пав(нно быць неэвычайнае пзчуц-
цё, матывы, па як!х ён паа(нен усе 
жьчщё вучыцца (шматбакова i бес-
перапынно). Kani настаунж не мо-
жа адказаць на пытонне, то ён 
повжен паказаць шлях да энахо-
дження адквзу но яго; 

— як cicT>My; беспервпыннасць 
улаецгеа ус»м людзям, а ноетаунжу 
у першую черту. Крок зо кроквм, 
паступово ён паан<ен разаювцца... 

В. ПАНЭК: 
Пааажания калег!, м и з вам! жи-

вём у новым часе. Змяимеся шко-
ла, выяулены новыя тэндзнцьй у 
лерспектыве яе раищця. Icwye 
шмат проблем у рабоце настаун!-

ка у школе ! у Вешай краже, ! у 
Польшы. У нее зараз пераеежае 
екцэнт на подрьихтоуку настаунжа 
да свеёй работы. Успамшаюцца 
словы Мактэня: «Не тое важна, 
каб голова была поунай, а веды 
поемны быць стстэмвтыэеваныя». 
Мы крок зо кроквм адыходз'ьм ад 
традьщыйных првграм, яшя рвзгля-
двюць вучня як суб'ектв навучвн-
ня. Пс1хвлог|я доуно сцвярджае, 
што кожны вучань ждыя^дуальны. 
Мы ж TonbKi ста арат методику, 
вучыл! ус!х аднолыкава (i у Сеаец-
к!м Саюзе, i у Польшы). Сёння не-
ебходна вихоуваць особу з у л гк ом 
устх яе магчымасцей. 

Я задаволены, што на канферэн- -ч 
цы'| вырашана проблема пошучу > 
методьж работы са здольмым! ! 
таленев1тым! вучням!. Раней мы 
л!чыл1, што так»х дэяцей — да 
2%, a ix на самай справе — ад 13 
до 23%: Мы не жодоем мець 
толыо гетальныя адз'иш, не об-
ходив творча вучыць большасць 
вучняу... 
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РЭСПУБЛ1КАНСКАЙ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ 

У С1СТЭМЕ БЕСПЕРАПЫННАЙ АДУКАЦЫЬ-
ПРАБЛЕМЫ «КРУГЛАГА СТАЛА» 

п АБ ТЫМ, ШТО 
НЕПАК01ЦЬ 

Раэмова з дацэнтам, канди-
датам ледага^чных навук, laa. 
кафедры М1нскага дзяржауиага 
педагаНчнага (нстытута замет-
ных моу 1най 1вана?най Рида 
навай 1шла аб крнэке у сучас 
нам аиколе. 

Хочацца пгдзялщца э BOMi сваёй 
трывогай: школа знаходзьцца у 
хрызюе Самыя настеужю (60%) 
гаеоргць, што педагогичная зтька 
амаль у станоапичы вьшничання, 
школа страчвае тыя пазщьм, яжя 
ёй 6ыЛ| уласцшы у першыя гады 
•снавання. 

Тэорыя i пректьжа адметна «поп-
равел!». Я зауважу ток! факт: у 
1986—1988 г г . был'| сапрауды рэ-
велюцыйныя вдэ|, ц'жаеыя артыку-
лы у «Учительской газете». !х н'>-
хто не нов язв оу. Напрыклад, одна 
з ц»<авых праблем—абмеркаеанне 
пытання педагогж! супрацоун1цтва. 
А зараз яе ч»мусыд1 стал1 назы-
вать модай, капрызам. Гзта вчли 
кая памылка. 

Настаунж — чалавек, як! стагць 
пам!Ж дзщём i навакольным .ася-
ооддзем, як! aprsHisye паэнанне, 
|гвоходжокне у жыццё. Ном по-
грэбны оуб'ект — суб'ектная ме-
гадалопя, якая допусков роуна-
юртнёрск!я едносжы, погляд но 
>учня i студзнта як на повежоел^ую 
«собу. Мы павтны вучыць добрым 
^дносжам да другого кожны 
гзень: на лекцыях, на практычных 
юкятках, на уроках ! г. Д. Кожна-
«у з нас неабходно адмое'щца ад 
элрэоунего мьклення. Вынж гзтай 
«элрэси — мы не можам весц! 
ыялог, мы гморым об плюра-
1зме, еле дзейн!чець по-новому 
е новучыл!ся. Перебудове повгн-
а пачоцца з самоперобудовы. 

Сярздняя школа № 1 г. Гродно 
! Гродзе-нск! дзяржоуны ун!верс'|-
тзт знаходаяцца у цеснай сувяз1. 
Яна ic«ye э 1967 годе. buni i сле-
ды, в яд ома, але но самым высоким 
yspoyMi яно пачолася у 1986 годэе. 
У школе створены метэматьячныя 
«ласы, працуючьия па особым пре-
грамам. у ix па аумяшчалын'щтву 
працукхдь выкладцык! ун*шерс!тэта: 
I. П. Мартынау, Е. I. Прасв»рына, 
В. М. Гербуэау, А. М. Мятлмдк!. 
Задан о лен a i адмМстрацыя i x ра-
ботай, ! вучн! доброй падрыхтоу-
кай i цжавмм'| yppKOMi. Таксамо 
творца i-плённа працуюць выклад. 
чык! ПЕШЬЦ прадметау: напрыклад, 
рускай <мовы Н. М. Гардзей. Школа 
даражыць гзтым неа/бходным су-
працоунщтве'м. 

— Ц1 адчувае школа цяжкасц! f 
рабоце з выкладчыкам! ужвер-
с!тэта! 1 

Па-етершае. Акром я урокву, вы-
клодчык! в яду ць вял «кую пазаклос-
ную работу (кружю, факультаты-
вы). у аьжлодчыкоу — в я л Ы аута-
рмтэт. Проблемы, Kani i ёсць, то 
выреимюцце бесконфликтно. Адм1-
«страцыя не шукало невыгад, ня-
зручносцей, о тольж прывшегП. 

— Раскажыце. кал! ласка, лра 
в опыт работы ла праекту Юнеско! 

— Школа уваходзщь у л>к школ, 
лрацуючых па гэтаму праекту. 5 
TOKix школ у нотой рэспублщы. За 
вялмую м^эвтворчую дэейнасць 
школа уключено у састау асацьнра-
воных школ ЮНЕСКО. 3 1972 г. 
школе атрымл1вае узнагароды ад 
Фонду Mipa. Нашы вучн! здоюць 
кожны год 42—50 т. макулатуры. 
У печатку 70-ых г. калектыу школы 
ноладзгу безаалютныя сувяз! з Чэ-
хословак!яй, Бопгарыяй, Польшей. 
З'явклкя i обавяэк!. Гзта i жтзр-
neponicxo, i праца палЬклубо, К1Д 
— усяго 9 напромкоу работы. Да 

ведоме вучняу мы naeiHHbi даносЕць 

вялмую колькасць (нфармацьи 
з ЮНЕСКО по ахове здароуя, па 
раое'щцю школы. I эноу — супра-
цоумкцтва з ушвератзтам у плане 
тэ*н«чнага переводу тзмстау. Мзта 
— набл1з1ць шкоду да узроуню 
мировых стондортау у новучанм!. 

— Выкладчык мае дзве нагруз-
ки вузаускую i школьную. Ц1 вГ-
таюць так! жопыт ва ун!верс!тэце1 

— Метэматышныя клосы прецу-
юць у школе з 1967 года, лотым 
— перапьжак. А зароз iaHoy !дзе 
певышэнне ix прзстьоку па прычь»-
не того, что об1турыенты почел! 
пас туп а ць у ВНУ слабо падрыхта-
ваным'!. I конкурс ва унгверс!т»це 
павяличыуся. У 1988 годзе у школе 
з 25 вьипуюкнжоу croni студэитом'| 
23 человек!. 

— Як(м чынам адб|раюцца вуч 
ч! у маткласы! 

— У Mai праводзяцца кантроль-
ныя роботы сярод вучняу, о по ix 
вын'жох — адбор. Дзяучат больш 
у тактх класах, е хоцелася б, каб 
было наадварот. 

Аб щяжкасцях у першыя гады 
працы ласля закаичзння Гродзен-
скага дзяржаунага ун!верс!тзта га-
ворыць вылускн!ца ф!лалаг!чиага 
факультэта Святлана Уладэ)м1раф-
на ДРУЦ. 

— 3 першых дзён одчула неда-
хоп ведоу па методыцы вьжладан-
ня предмете. Не могуць настаужк1-
стожоры правильна пленаеаць свое 
урок!. 1Не мой погляд, неабходно 
ва ун'верс'гтзце об'яднаць «naciy-
цую» i «ектыуную» проктьж!, аба-
вяэкоеа максимальна паеял!чыць 
колькосць гедэж для працы у 
школе. 

У час вучобы ва ужверс|т>це 
мала ysari удзяляецце галоуным 
! праф1л°|руючым предметам (ру-
скай мове, Л1тарвтуры, белорускай 
мове i niToporypbt). Пагрэбны ча 

стыя «адкрытыя» урок'1 пепшых 
настоунжау. 

Бясопрзчна, вялшоя увага У 
нашим уигверс1т>це удзяляецца 
навукоаай працы студэнтау, але ц1 
патрзбна яна у так!м плане, кал! 
ywieepciTST вьцтускае у першую 
чарпу толыкт школьных настаун!-
кау... 

— Як вы лраа»дз1це_работу 3 
бацькамН Ц| была f ВНУ работа 
наконт гзтага) 

— Зо гады вучобы жчога ! па-
добнага не было, аб гэтым нават 
н'жол! не гаварыл! В ось i неаб-
ходна самой шукаць правьлъныя 
падьнсоды, шлях!, прысдухоувацца 
Да меркаеанняу старзйшых, больш 
вопытных настауижау. 

В. А. |ЛЮПА, дацэнт кафедры 
квантавай »лектрон1к!: 

— ЛЦ.У, што выкладчык! ВНУ 
naeiHHbi абавяэкова мець непа-
срздную сувязь со школой. Для 
того, коб процавоць у школе, я 
першапачаткова прайшоу 4-
месячщую стажыроуку, пачоу про-
цаваць з к л асам Адна з галоуных, 
найбольш перспектыуных форм 
наеучання — калектыуноя. 

Ю. М. ВУВУН1КЯН, дырэктар 
ф131ка-мот»м»тычнай школы: 

— Вучн! з ф13кка-матэматычнай 
школы выдзяляюцце ceaiMi aeflOMi 
сярод студэнтау. Kani я прэпанавау 
некоторым студэнтам пастав(ць 
адэнак! по вьжжох семестра, то 
думка ва ycix была аднолькавая: 
вызвол>ць ад ж замел ау меновтта 
TOKix студэнтау. 

Я эгодны, што можна бьщь до-
брым метэматыкам, але не настау-
нккам. Тому мы сочым за сх'алына-
сцям| студэнтау i у неабходным 
выпадку даём нак1раванне у aoni-
pamypy. 

в 

Ю. У. КАТЭНКА. 
арган!затар вытворчай лрацы. 

Я. П. КАЛЕСН1КАУ, 
дырзктар С Ш N> 1 г. Гродна. 

8. ПАНЭК, 
выкладчык ф!л1ала-Воршауска-
га ушверотэта у г. беластоку. 

Удэельк!к дыскусП — В. А. Л Ю 
ПА, дацэнт кафедры квантавай * 
электроны. 

Ю. М. ВУВУН1КЯН, 
дырэктар ф!з1ка-матэматычнай 
школы. 

А Д РЭДАКЦЫ1: На канферэнцы! 
выказаць сваю думку /мог /кожны, 
праявщь (н!цыятыву, удзельн1чаць 
у паседжаннях «круглага стала», 
унесц) свае Ьралановы у рэкамен-
дацы! канферэнцы!. Наибольшая 
колькаець дакладаф была, лрапа-
навана па тэме удасканалення на-
вукова-педагапчнага працзсу 9 
ВНУ. Падкрэслена, што самастой-
насц) >9 арган!эацы) вучэбнага пра-
цзсу ВНУ не маюць, не прымаюць 
кардинальных мерау (ла яго лера-
будове. Ц1кавыя 1выступленн! лра-
гучал! па лраблеме нетрадыцый-
нЛ* форм падрыхтоук! слецыял!-
ста?. Сярод ix: даклад С . С. Ану-
фрыка, дацзнта, кандидата ф)з!ка-
матэматычных навук, заг. кафедры 
квантавай Электрон!к! Гродэенска-
га дзяржа^нага ун)верс)тэта 1мя 
Я. (Купали, Л. Н. Хутарской, канди-
дата в>едагаг1чных навук, дацэнта 
кафедры (квантавай >лектрон!к!. 

Работа кожнай секцьН, «круглага 
стала» — пакет прапаноу для рас-
працоук! рэкамендацый канферзн-
цы!. Вын!к| — предмет сур'ёзнагв 
роздуму Для кМЫктярства народ-
ней асветы БССР. 

У аВмерквеемЫ ярвбяж* «рымаюць удвел: Я. П. Кмекяйсеу. дм рейтер CU! М 1; 
A. JI. Ч м Ь и , эаеуч мчеткоям! MMcef ; 
А. М. ДунуВ, aprenlserep яааеммсиеЯ равоты; 
•. Ш. Кусц1иеее, местеди) «ipaf и̂ к музычиых imecef; 
С. У. Д р т ч евмускиЦе уи1верйтвтв. 
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« Н а д н ё м а н с к 1 я 

г а ласы» 
Сёяетв « h r f ' U H w i w «НадиАмвмск1а г » к ы > pamfMiiia « I 

маяадых afrapaf. Г»т» ларааажиа сгудвигы Иврамга дуре* рм!варс1-
»ата: во. Гумаиим, А. Стрмга, (С. О — — 1 ч f (ншыа. Характерная да-
ТМЬ — ус* «1НМ рвЭНЫЯ, V иаа?мсд1 I M O T I I I I H , « И м ы м ц м I— р к -
лраце|ааць резныа Ькаиры I малрамк] Щрык». ( О Гумвжаи ркгафиа 
•ксяфымаиту* шума* I f (ммеда,» V I f " * » * * f «фару на-
«тычиага «рветаа, вудэВмнаа, У /МИвгЦ» Цд фальклерньк purweaf. 
«ародиаЯ ^мсамиасц) 1дм С. Стаиаа1ч. Да рацыаиымх «вагуяыми-
>"«f «Ыяючца К. Маэьке ,1 (А. Стрыга, ряе у ёдроэиаима (ад «грады-
(цыймаець аяммиага, лершы савдома «ipasaiiye радом, лакаи!»уа 
думиу-ярамауяоииа. 

Праяамуам |гаам чытачоф накагор мв «арам «aaraf-даВютанта?. 
1 М. МЖУЛ1Ч, 

KipafNiN д1таб'ядмаииа «Ивдиёмв«ск1а гааасы», meUnm < 
«аяарускай Мтаратуры. 

Ю Л И Й Г У М Е Н Ю К . 
HapM» fca f 19£9 Г. V Гр*Л-

иа. за«оичы| СШ М» 16. Лраца-
•af на Гродэамскай рмайнай 
фабрыцы. Студаит I курса «1а-

Облсиа. Облака. 
Купола. Купола* 
Ледяная река.? 
Ледяная рука 
Мне на сердце легла. 
Холода. Холода. 
Снезино-смАяя мгла. 
У Зимы блещет щит. 
— Ты иуде? ты «уда? 
— Замолчи! замолчи? 
Превратись я глыбу льда! 

§§5 
Воздух — стекло бесцветное. 
Снес — молоко текущее. 
— Ветрено «ли безветренно? 
Мертвое или бегущее? 
— Что? 
— То, что тебя окружает, 
То, что летает и тает, 
8 вихре узорном играв! 
— Белая? 
— Чёрная, белая и голубая, 
Снежная, нежная и золотая! 
Краснея, страстная, 
Деже опасная! 
— Зима?! 

ПОЛЕТ 

Быстрей, быстрей, 
выше, выше 
В небо бесслезное, 
8 небо морозное 

Летим... 
Нет-нет, 
Только лететь хотим, 
Нет-нет, 
Только мечтаем, 
воображая витаем 
— Дым? 
— Дым! 

Дым... 
Все-таки летим. 
Все-таки летим! 

КРУГИ 

На снегу круги. 
На домах круги. 
На лице круги. 
Брови — две дуги. 
Тени — две руки. 
В высях радуги. 
Все равно круги 
Разноцветные... 

АНДРЭЙ СТРЫГА. 
Hapa*sifca 9 кастрычнЫа 

1949 у г. Гродиа. Закончи? 
Мшскае cyaopaf скае аучыл1шча, 
2 курсы Омскага ааеннага «у-
чыл!шча. Студ>нт-завочи!к ф!л-

§§§ 

Зачем ты, осень, сердце жжешь? 
Зовешь к тому, што не вернешь? 
Зачем тревожишь грустью дууиу? 
Ведь прошлое я все разрушил. 
Зачем листом, опавшим, желтым, 
Коснулась ты души моей? 

Я Думал, что навек умолкну, 
Что не увивку светлых дней. 
Но боль прошла, и все былое 
Исчезло; омылось без следа, 
Как старый серый снег весною 
Уносит талДя вода. 
Ты ке зови к тому, что было. 
Былого нет уж и следа. 
Я асе забыл, и все забылось 
И знаю: это навсегда. 

«§« 
Скажите мам, а душе, что было, 
Когда костлявою рукой 
Повсюду смерть «врагов» 

косила. 
Иль вам тогда глаза затмило? 
Когда широкою рекой 
Людская скорбь в Сибирь 

шагала, 
Где совесть веша ночевала, 
В какие пряталась углы? 
Ответьте нам. Ответьте вы: 
С чьего слепого позволенья 
Гуляла ложь десятки лет? 
Я не один — нас поколенье!.. 

АНАТОЛЬ ВАЛЮК. 
Працуа t Са|слацкай раВииай 

гадоце хЗалааеты (ль!чае. Сту-
д»ит-»авочнш 5 .курс* ф1яфака. 

МУЗЫКА «ЯТРОУ 
На аул!цы Апнскага бязлюдна 
Мяце лазёмка, гурбы ля платоу. 
Здаецца мне, што у спячцы 

беспрабуднай 
Свет пагануу пад музыку вятроу. 
Гудуць яны у застрэшшы, б'юцца 

у вокны. 
Сва»м напевам езрцы ледзяняць 
Бывав 9 '* мвтыу таш чароуны, 
Што Да нябёсау можа так j 

узняць. 
Бывав страшным, 

првдемяротным крьжам 
Г^рарэжа слых i зараз жа замрэ. 
Або любоуны шзпат свой жа, 

скрыл ам 
Прамёрзлых дрзеау, рантам, 

„ абарве. 
Вягры гудуць > музьжа irpae. 
Узнёслая, так вабщь забыццём, 
Hi6u в мура ноты падб'рае 

Горад i яго краяв1ды 

Што непарыуна звязаны з 
жыццём. 

•ЕЖЫ СЫНКАМЦКАЙ Ц А И в Ы -
КРЗЛАСЦ1 

Тут шлях! крыжааглгся шаблям1 
Ад чесоу дрыгавщюх пагонь. 
Наплывал! гады дырьокаблям* — 
Карэкщравст егонь. 
Замешаны на крыв!, ё 
Раствор цзментуе цзглу. 
Лрыкоааны да э*мл| 
Акругльсх чатыры целы, 
вежы трымаюць бой. 
Ноаай эпох) здрада: 
Сцены гтакжуу вой — 
Часу |дзе асада... 

СВЯТЛА НА СТАИКПЧ. 
Нарадз1лас« f р. ШчаНмааа 

Гродзенскага р-на. Працуа f 
дэ)цячым садза. Студаита-
завочн!ца ф)яфака. 

Я травы-муравы назб1рвю у лесе, 
У яе запляту, ды не «ветку, 

а песню, 
у яе запляту вас'шькоу смутак 

с М , 
Што у спякоту цв'гце i у мароз 

не заг'ие, 
Ды на шчесце табе, кал! пойдзеш 

з другою, 
Нашу сцежку усцялю я 
гэтай травою... ' 

§ § § 

Яблын! у квецеж, яблыт у 
квецань 

Хутка аськтлецца цвет 
Вёсны юначыя, вёсны дзяаочыя— 
У сэрцы пакинуты след. 
Ябльш! у каецен!, яблынi у 

каецек!, 
Водар салодки як мёд, 
Як пецалунак... Былое не 

вернецца. 
Я6лын'|, колик! вам год!? 
Яблын'| у квецеж, яблын! у 

квецвМ! 
Эноу я кранаю рукой. 
Тольк! дадолу пял веткам! 

сыллюцца 
Нашыя вёсны з табой. 

ЕДРУСЬ МАЗЬКО. 
Нарадэ1уся f в. Махро, мп« 

на Оалесс!. Вучыцца на 3 курс» 
Г1стфака. 

Над горадам гэтым крыж 
I горад ужо укрыжавал!. 
Ды пра пакуты яго 
хутка забудуцца людзЬ 
апошюою Kip«y раэбурыць 

бульдозер 
I п&мяць памр> з даваеннай 

паштоукай. 

Несьчтлю у 'илбрзчак самоту 
Tsatx вачэй. 
У кубам налью развггамне... 
Будзем з табой п|ць г арба ту 
адзЫоты... 

ЖАНА ВЕГНЮКЕВ1Ч. 
Студзнтка I курса ф!лфака. 

Меня коленопреклоненной вам 
•he увидеть никогда, 

Ведь я чудовищно горда. 
Ведь я дика и своевольна. 
И вам вовеки не узнать, 
Во мне бурлят какие силы. 
Крылата я, а не бескрыла, 
Я высоко могу летать. 
Лишь погляжу — в руках звезда, 
А захочу — в объятьях волны. 
Меня коленопреклоненной вам 

не увидеть никогда. 

У В А Г А ! 
Газета «Гродэ*мск1 ун1-

аера'татя Ц л Ь а р в т у р н м 
аб'аднанне «Надмрманск1я 
галасы» a6 'a f ляюцъ |уиу-
трыун1в«рс1т»цм1 конкурс 
на лепшы мастацм! тавр % 
лрысуджэинем, п а р ш а г а , 
д р у г о г а I трацяга месца , а 
таксама лрэмН |фЫамсу-
юць ^ р а ф к о м , k i m I t i t 
камсамола) . Н а р а з г л в д 
прымаюцца вершы, апаая-
данн!, артикулы, нарысы i 
г. д . (падаааць 'у Ьакой 404 
колькасцю д а 3 адэ1нак). 
С т а о р а н а конкурсная ка-
Micia f складэа : . 

1. Т. I. Тамаш»а1ч, д ж а н 
ф|лфака, старшыня; 

2. Я. J leneuiaf , л р а ф е -
сар к а ф е д р ы беларускай 
моаы; 

3. А . М. Латкев1ч, дацэнт 
к а ф е д р ы беларускай я!та-
ратуры; 

4.1. р. Жук, дацэнт ка-
федры беларускай л!тара-
туры; 

5. М . A . M e m H i K a f , з а * 
гадчык {кафедры рускай i 
эамежнай л1таратуры; 

6. | . Ц. Агора? , дацэнт 
к а ф е д р ы р у с к а й i эамеж-
най л к а р а т у р ы ; 

7. М. У. М1кул1ч, iKipaf-
н!к л!таб'яднання «Наднё . -
манск!я галасы», а с к т э н т " 
к а ф е д р ы беларускай лгта-
ратуры; I I 

8. |Т. К а р д а ш , студэнтка 
5 курса ф!лфака ; 

9. Г. Мацкев1ч, студэнт-
ка 5 курса |ф!лфака. 

Тэрмж конкурсу — ме-
сяц з Дня апублжавання 
аб'явы. i 

Запрашаюцца студэнты, 
выкладчык!, супрацоунж!. 

К / ' н а а ф ш а 

«Асабктая справа (Ганны Ажма-
тавай» — поунамвтражная даку-
ментальная стужка, якую рэжь>сёр 
Ся1Мвн Арамов>ч ггрысвяцгу 
голдзю з дня нгрвджакня вялжв^ 
паэтзеы. ф'шьш вельм! гтраудэ1аы, 
бо увабрау у сябе шматл1к1я да-
кументы, apxiy-ныя матэрыялы, 
старую к'жгжронжу, успамЫы Ах-. 
матевай i яе сучаонжау. ДзяцЫст-J 
ва, бацькоускг.я сям'я, якая Х;утка 
раслалася, шлюб з М'талаем Гу-
мшёвым, першыя взршы i першыя 
кнгп, нараджзнне адзкнггг дз1цяц'|, 
разрыу з Гумилёвым, другое за-
мужжа, арышт сына, слава i рэ-
прэсы, гдзжота i сяброуства — 
гэтыя i друпя стеронк! жыцця 
Ганны Ахматгзай раакрызаюцца 
перад намг.. 

Белг:руская стужка «ПтушкэМ 
крылы не у цяжар» пастаулвна 
рэжькёрам Барькам Гарошка, як1 
вядомы па фшьемех «Дачка ка-
мандз1ра» i «3 юбьлеем пгчакаем». 

fepoi к!настуж«1 — выхавгнцы 
сл£цыяльнага дз'|цячага Дома для 
«аорагау народг». Кал! будынак 
разбамб'|л| немцы i быу аддзны 
загад эввку!рсвэць выхавзнцау, ад-
каэнасць за i x лес узяла на сябе 
тольк! Каця, юная вежатая. 3 на-
дзеяй выбрацц? з акоужзння яна 
пагрузкла дэяцей, як'|я уцалел1, на 
кет эр... 

Наш *драс: 

X3MU, г . Гродиа. 

ауа. Амтмка, Д м м а М4. 

тая. 44-М-У* 
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