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В I НШУЕ.М 
П Р А в А Ф Л А н г б в ы * ! 

1ос!фа СямёнавЫа ЗЕЙЛ1КОВ1-1 
ЧА, децэнта кафедры кванта- < 
аай электрон>к1, зг.; абгронай J 
доктарскай дысертацьн, тэма J 
якой звязана з ужьгааннем ме- j 
тадау галаграфП i спектраскелП.' 
Дарэчы, наша газета ужо паве- ' 
дамляла аб гэтым у м ж у л ы м < 
нумгры, але тады у вынжу не-
абходнаге скарачэння матэрыя- ' 
лу у час вё<рстк1 в ь т а л ! некаль-
Ki тых радкоу, дзе было наз- ; 
вана п р о э т ш ч а I. С. Зейлжов!-
ча, за што мы rtpoctM прабачэн- < 
ня у 1ос!фа Сямёнгв1ча. 

Далучаемся таксам.] да в!«ша-
ванняу калектыва кафедры ; 
агульнага i славянскага мова-
знауства у адрас Георг1я Ула- ; 
дз!м!рав!ча Ярмоленю, як1 па- ; 
сляхова абарангу доктарскую j 
дысертацыю. 

3BAP0T НАЛЕГ 

3 ДЗЯТЛАВА 
Нам у нашьем гтаусядзённым 

жыцц! прыходэщца вырашаць 
шмат розных педагапчных пра-
блем. 

Спецыфжа Дзятлаускай шко. 
лы-Ытэрната у тым, што у нас 
собрания дзеф-cipoTbi i дзец!, 
як!я засталкя без anexi баць-
коу, дэец! са складаным! б»я-
граф1ЯАи i характерам!. I таму 
выладковы педагог, без спецы-
яльнай п-'дрыхтоук! проста не-
лрымельны у наших умовах. 
Гэта праблема падымалася у 
друку , была тэмай радыё j тэ-
лещерадач. Але , на жаль, спе-
цыяльна для школьынтэрната у 
ВНУ крежы няма спецыял!за-
ци! у гэтым напрамиу. I мы, i< 
и ш ы я школы такоге тыпу ад-
чувеем недахоп у так!к высака-
родных, гатоеих аддаць сваю 
душу , умекгне i навык! дэецям-
'интэрнатеуцам, маладых слецы-
ял'кггау. 

Мы, дырэкцыя Дзятлаускай 
школьынтэрнета, лрапануем 
неступнае: 

1. Дазаолщь студентам ГрДУ 
»мя Я. Кулалы, як!я жадаюць 
працаваць у школах-Ытэрнетах, 

праходж'нне педа.галчнай прак-
тык! (у тым лису ! летняй) у 
Дзятлаускай школе-жтэрнаце. 
Гэта магчыма тольк! поы захоу-
e a H H i принципа добраахвотна-
сцГ Сбння мы здольныя пои-
няць 3—4 практьжанта, л е т ! 
педатрад. 

2. Адкрыць у ГрДУ !мя Я. Ку-
палы для жадаючых пасля за-
канчэння вучобы працаваць у 
школе-!нт*рнаце спецкурс з па-
глыбленым вывучэннем пс!хело-
rii, п с т я т р ь и узооставых гса-
блпесцей дзяцей (э выплетай 
стыгсекдьи). 

3. Практыкай у нас могуць 
кгоавець волытныя педе-
roci: Л. I. Нгчыпар. выха-
яацель i выкладчык в ы я-у лен ча-
га мастацтеа; Е. Ю Сарока, вы-
хав»цель i выкладчык ricTOpui; 
Ч. | Гоэи»пс, аыкладчыч геа-
граф!! . 
Мы 

сп*дзяёмся. што Н'*ш ппы-
клад будзе пачаткам пав-ооту 
да вельм| важней п.оеблемы 

». I . К Р Ы Ж А Н О У С Ю . 
д ы р ж т а о : 

Г . Ф . Ф Р А Н Ю К . 
Н. Ф . КАНЕВЕГА . 

рабогн1к1 Дзятлаускай шко. 
яы-1нтэрната. 

ЗАПРАШАЕМ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ 
Вось ужо 35 гадоу на пстарычиым факультзце дзейн1чее ricTO-

рыка-краязнаучы гурток, аргажзатарем i нязменным к!раун!ком 
якога з 'яуляецца прафесар Я. Н. Мараш. 

Гурток уэнж у 1955 годзе i пер шапачаткова нал!чвау 8 чалавек. 
Паступова складал!ся трздыцьи. як'гя прыумложвал! ноаыя пакален-
Hi студэнтау. Мног1я удзельн!к! гуртка стал! прафес1янальным! ri-
сторыкам!, навуковым! супрацоун!кам!. Шмат хто паспяхова пра-
цуе на н!ве нероднай асветы. 

У сувяз! з юбшеем 27—28 красав1ка гэтага года адбудзецца на-
вукова-практычная кенферэнцыя. Зепрашаем прыняць у ёй удзел 
былых членау гуртка, а таксама студэнтау, выкладчыкау i ycix тых, 
хто цжавщца г^сторыяй. На канферэнцьн адбудзецца плянарнае па-
седжанне, будуць працаваць наступныя сенцьи: 

1. Даследчая работа выпускжкоу гуртка i яго удзельнжау. 

2. Вопыт арган!зацы! i гастарычнага краязнауства у сярэдняй i вы-
шэйшай школе. 

3. Похолага-педагапчныя асновы дзейнасц! студ>нцкага гуртка. 
Мяркуецца выпуск зборшка тэз1сау. Заяуку i тэкст тэз1сау (да 5 

старонак цераэ щтэрвалы у 2-х экз.) дасылайце на кафедру r i c T O -
ры! БССР да 15 сакав!ка 1990 г. 

Аргам1зацыйиы кам!тзт. 

Алена Апякум, выпускища, I Ю р ы й ТарасевЫ, студэит 3 курса 
ф!з!чнага факультэта (на здымку) — вмдатнж) вучобы. I i мы сустрэ-
л! у час работы ив иовых >лектроина-выл1чальных машыиах. 

Н А Т А Т К 1 З А Ц 1 К А У Л Е Н А Й А С О Б Ы 
Г 4 Т У Д З Е Н Ь С К А Я планёрка у 

Мжктэрстве народней аду-
<квць>| БССР пачалася у 10 гадз!н 
рвн|цы, а закончылася пасля пер-
шай гадзЫы. В|даць, там аыраша-
л 'кя велым! важныя пытанн! па 
паляпшэнню к1раук!цтва народней 
адукацыяй, бо людз> выходзш! э 
кабинета м !нктра М. I. Дзямчуке 
э eenvMi заклапоча1Ным'| reapaMi. 

Не паспеушы пагаварьщь зранку 
1 мамеснжам м ш к т р а , як! адказ-
вае за развн^цё навук! у вузах. 
Стауровым, я за гэтыя тры 
гадзгны чакення значна павыс!,у 

HI у гэтым напрамку вя-
дуцца у Гродзенск1м рэг!ёне ужо 
амаль сямнаццаць гадоу. Есць не-
каторыя паэпыуныя вын'ж!, адо-
браныя праведзеным! не нашай 
безе канферэнцыям1 i нарадам1. 
Апубл1кавана да вол! многа работ, 
распрацавана с к т э м а работы з 
маладым насгаунжгм, роэныя 
варыянты арген!эацьй педагаг1чнай 
практык) студэнтау, знойдэены 
дасканалыя методык! для выяулен-
ня аб|турыентву, найбольш пры-
годных да прафес!'| настаунгка. 

Абгснааанне на адкрыццё лаба-

тыйныя ф з сааецк!х органау до-
брага «ляшча»: 

— Змоу Вы са ceatMi насгаун'жа-
Mi, стварайце y H i e e i ? c i T 3 T ? l 

Такой жа прьжладна паэ!цы1 
п р ы т р ы м л я а л к я i у М'ж!стэрстве. 

ДАРОГ1 Tyri пасля М»н!стэр-
ства народней адукацьи пры-

вял.|' мяне у Педагаггчназ тавары-
ства БССР. Трэба зауважыць, што, 
у адроэненне ад ранейшых тур-
бот, спрааы р г ш ы л к я вельм! хут-
ка. Ужо у студзен! гэтага года мы 
атрымал! фжгнсаванне тзмы. Прэ-
31Дыум педагаг!чнага таварыства 

дзейнасц! вучзбна-навукова-педа-
rerinHbtx атрадау студэнтау i вуч-
няу. Ц!кавейшыя задачы ставгць 
рабочая прупа лабпраторыч, якая 
будзе деследаааць паслявузау-
скую адукзцыю настгун!ка. У ра-
боце лабараторы! ужо актыуна 
удзельн;чаюць I. А . Карлюк, I. I. 
Пракоп'еу, I. Г. Крьшаносеаа, У . К. 
Очэльнж, Н. Н. Петрыкава, Я. А, 
Роуба, С . А . Емельянова, К. У . 
Еербава i Ыш. 

Леяагаг:»+нсе таварыства БССР i 
лабараторыя будуць падтрымл!-
ваць перадавыя ! наватарск!я !дэ!, 

ГРОШЫ НА ЛАБА РАТОРЫЮ, 
АБО В Ы И I К I АДНАГО ЗАХОДА 

9 М1Н1СТЭРСТВА НАРОДНАЙ АДУКАЦЫ! БССР 
свой пал!тычны узровень, прачы-
таушы многа карысньи артыкулау 
у д з е с я ж у газет i часопкау . Раз-
мова не атрымалася i пасля па-
седжання, Раздражнёны иечым, 
Вас!ль |<в£нав)ч адразу прыпячатау 
пытан нем: 

— Зноу за прашыма прыйшл!? 
Няма! К!шэн| у Мшктэрства на 
раэвщцё пс!холага-педагаг!чных 
даследаванняу пустыя. Мы унесл! 
свае праламовы у Саумж. Чакайце. 
Мовкаце, нарэшце, удэель>жчець у 
конкурсе. 

Туга агернула мяне. У Мгнктэр-
ствах я ужо не першы раз . Раней 
наогул HixTo не хацеу размауляць 
са мной. Потым станов1шча эмя-
ншася. Перабудова запатрабааала 
1ншага стылю работы. Кожнога, хто 
лрыйшоу у М'жкггэрства, сустракал! 
як дарагога госця. Цяпер, е!даць, 
пасля значн-:га павышэння акла-
дау савецккм работникам, зноу у 
паводэжах работ»|Ь<ау Мжктэрства 
пачал! выразна э'яуляцца адмЫ1-
стратыуныя нотк!, 

Пытанне, э як!м я лрыйшоу да 
Стаурова, датычылася ад-
крыцця лабараторьн бесперапын-
май педагаг'мнай адукацьи. Пытан-
не, як кажуць, з барадой. Прабле-
ма падымаецца ужо ляць гадоу. 
1дэю падтрымал1 Гродземсж ебком 
партьи, П р з з д ы у м А Н БССР, Пле-
нум рэслублжанскага педагаг1чна-
га таварыства, Нааухова-даследчы 
жстытут агульнай адукацьи дарос-
лых А П Н С С С Р ! г. д . Даследаван-

раторьп у М«н!стэрствах (опечатку 
у двух — народней асветы i вы-
шэйшай i сярэдняй спецыялънай 
адукацьи!, а затым ужо у адны>м 
Мшктэрстве народней адукацьм) 
спад«рожн!чала з кабинету у ка-
бжет . Kaaeni, што адкрыццё лаба-
раторы! — гэта манапольнае пра-
ве саюзнага камкэта . Затым саюэ-
ны кам|тэт дау адказ, што гэта не 
так. А л е аоэ i цяпер . стащь на 
месцы, Прыдумвны floyri шлях. 
Па-першае, трэба удзельн!чвць у 
конкурсе т>м, на »к!я нават не 
выдэелены гро>шы. Па-другое, 
клл1 выйграеш гэты конкурс, да-
дуць cTonbKi сродкау на фжанса-
ванне даследаванняу, што хоп!ць 
тольк! на тое, каб зал!чыць у штат 
аднаго навуковага супрацоунжа i 
аднаго лабаранта. Вось вам i на-
вуковы калектыу. Застаецце тольк! 
дзшгцца мужнасц! i аддангсц! сва-
ей слраве тых, хто займаецца пе-
дагаг!чнай i пс!халаг!чнай навукай. 
Ва унгверотэтах яшчэ горш, бо 
прыярып-эты да нядауняге часу 
аддавал!ся тольк! тым, хто займау-
ся ф!э!кай, б!ялог1яй, матэматыкай. 
Успамжаю часы станаулення Гро-
дзенскага дзяржаунага ун1верс!тэ-
та з 1978 па прыкладна 1985 год. 
Менавгга у тыя часы мне давялося 
працаваць семратаром парткома 
ВНУ. Любая «жцыятыва, эвязаная 
з удасканаленнем падрыхтоук! на-
стаунжа/ ва ужверотэце , не ада-
бралася. Кал! мая няудалая гала-
ва высоувалася для такой прапа-
новы, то яна атрЫмл!вала э лар-

нават пааыс!у статус лабараторьн, 
прыдаушы ёй назву рэспублгкан-
скгй. Задумана у перспекть»ае 
распрацаваць i праверыць у экспе-
риментах мадэл1 беспералыннай 
адукацы! трох узроуняу — аблгс 
нога, раённага, сельскай i гарад-
ской школы. 

У супрацоужкау лабараторьн 
ёсць падставы для аптым!зму па 
фжансавему зебеспячэнню экспе-
рыменту. Напрьжлад, пргцаужк! 
калгаса «Светлы шлях» Воранау-
скага раёна эаярнулкя э прап:-
новай да ycix гпрацоуных вобласц! 
лраз мясцовую газету «Гроднен-
ская превда» аб адлмэнн! 5% 
ceaix гадавых даходау на патрэбы 
народней адукацы!. Тольк! па Во-
ранаускаму раёну гэты прыварак 
ад ycix гаспадарак можа скласц1 
да 1,5 млн. рублёу, а гэта кгля 
лаловы бюджэту народней асветы 
раёна. У аынжу з'явнцца магчы-
масць паклапацщца аб належных 
умовах для работы педагаг^ных 
калектывау i вучняу, аргажэаваць 
рад мерапрыемствау па павь^эн-
ню культурнага i прафес'жнага 
узроуню сельсюх настаужкау. Ужо 
першь»я педыходы д а рэал1зацьн 
комплексная праграмы «Настаунж» 
у гэтым раёне д а з в о л Ы Дзярж-
камгтэту па народней адукацьи 
С С С Р представ !ць гэтыя навуко-
выя распрацоук! на ВДНГ СССР . 

Г 1 ЕРСПЕКТЫУНЫМ1 напрамка-
• * м! дзеймасц! лабараторы! 

э 'яуляюцца распрацоук! есноу для 

гказваць дапамогу у экспертизе 
i практичным прьимяненж нестан-
дартных гмдьшодау у бесперапын-
«ай педагаггчнай адукацьи у рэс-
публацы. 

Л .бараторыя адкрыта, а горю 
асадак застауся. Хацелася б i да-
лей гэтую працу рабщь з удзелем 
MWcrapcrea н 'роднай адукацы! 
БССР. Цжаеа было б дааедецце 
чытачам на шага бяээубага «Гро-
дзенскзга ун!верс1тэта», як1я пер-
слектывы у раэв«цц! ncixonara-
педсгег!чны1х н л у * у БССР i не 
Гродзеншчьже бачаць аддэел на-
eyKi i ноеай тэхнж! СаумЫа БССР, 
а таксама адкаэныя работнж; Mi-
н!стэрства народней адукацьи рэс-
публ!к1. 

Кал| ужо neflaroriKa i пс!халог|я 
перастануць быць пасынкам^ Ня-
ужо i далей !жцыятыву у галжах на-
родней асветы будуць падтрымЛ!-
ваць тольк! рубл| уэносау настау-
HiKay — членау Педагаг!чнаге те-
варысгва БССР? Але ц> эахоче хто-
небудзь тады пр:ланоуваць жщы-
ятыву? 

В. ТАРАНЦЕЙ, 
загадчик кафедры п«дагог1к1, 
кандидат у народныя дэпута-
ты Бсларускай С С Р я а Уру-
блеускай — Гродэеискан яы-
барчай аиру»* Ht 237. 
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К А Н Д Ы Д А Т Ы У Н А Р О Д Н Ы Я Д Э П У Т А Т Ы 
ЛяткеЫч Алексей М1хайлав1ч, 

19Э1 г. нараджзння, адукация 
вишзйшая, беспартийны, дацзнт 
кафедры беларускай л!тарату-
ры. Вылучанм кандидатам у 
депутаты гарадскога Савета па 
Котаускай выбарчай акруэе 
М» 4 мастацн)м каалератив&м 
« Р у Н Ь » . 

У галже женоммю неабходни 
переход на поуны гаспедарчы 
резлж, печынаючы ад самых н!-
завых звенняу гаспадарк1 гора-
да — прамысловых прадпры-
емствау, як1я павжны падла-
раДкоувацца не ведамствем, а 
гб'ектыуным зканам!чным зако-
нам. Законы ж рэаляэуюцца аа 

умовах свободного рынку Ьела-
pyci як суверенной дзяржавы 
у с!ст»ме савецкай федзрацьн. 

Адэнакой правая ой дзяржааы 
Л1чыць ажььццяуленне рэельных 
демократичных свабод, у пры-
ватнасф, свободу дэейносц! 
розных пал1тычных партый, 
Але жводнея партия не павш-
на ме-ць права макапал1зееаць 
уладу: гэта справа дзяржааы 
у в с обе сааетау народных дз-
лутатау. Паслядоуна ажыдцяу-
лядь пвлчтычны плюрализм у 
рабоце сродкоу масавай жфер-
мацьм, грамедсюх аргожзацый, 
саюэоу, партий. 

Адмян1ць 'цеалагн+ную цэнзу-
ру, адмовкще ад палЬ-ыэвць* 

вучзбнага i выхаваучага працз-
су у пачатковай, сярздняй i вы-

шэйшай школе, дэейнасц! культ-
осветустоноу. 

Уэмоцжць крымжелыную ад-
кезнесць за зжшченне у гора-
дзе природного асяроддзя, па-
гаршенне яго екалегшного ста-
ну. Постоянна дееаць аб'ектыу-
ную |ифармецыю аб редыя-
цыйнай абстаноуцы. 

Ад дэкларацый перейсф да 
спрау нацыянальнага адра-
джзння бе л а рус ay i шшьи труп 
иеселынчцтва У рамках поунага 
суаер^н!т>ту i самастойнесш' 
Бел ару с i у галше культуры ад-
науляць усе в!ды традыцыйнай 
народней культуры, раэвпаць 

лрафестныя мастацк1я кашто) 
насцк Планомерна уеодзщь 
жыццё Закон аб дзяржаунао. 
белару-скай мовы, як1 пакуль 
городзе (i у ун'яератзце) н 
лрацуе. У ВНУ горада за кош 
рззкаго схарачэння грамод« 
энаучых. дькцылпж, ваенна 
справы, грамадэянскай абарс 
ны, л'жвкДгцы! (у сельгес'жсть 
туце i ук«ерс1тзце) медыцынь 
узмацнщь спецыял!эаць«о 
увесц| гумажтарныя к/pci 
(родная псторыя, моаа, л'ггорг 
тура, мастецтва, культура). 

Адмов|.цца ад атзктычна 
пропаганды, Аднавщь npaai 
ужяцкей царкаы у Беларуси 

\ j l . 

Haf мов!ч |Улад31м1р <Пеан1да-
в1ч, 1961 года нараджзння, бе-
лорус, ад у нация •ьйизкшая, 1н-
жимер мавукова-даследчага 
сектара дзяржаунага ун!верс!-
w a 1мя Я. Купали. УдэельнЫ 
Устаноучагв э'еэда 1БНФ «Адра-
джэнне». На 1-й гарадской кан-
ферзнци! БНФ абрани намесн!-
кам старшин! Гарадской Рады 
БНФ. Вылучани кандидатам у 
депутаты гарадскога Савета па 
другой Эаходияй выбарчай ак-

Ягоричау Уладз1м1р Я|генав)ч, 
1949 года нараджзнна, руск!, 
адукация вьаизмшая, член 
КПСС, дацвнт кафедры ricropui 
КПСС. 

Вылучаны кандидатам у на-
родных ,д»путаты Кастрычн(цка-
га раённага Савета народных 

дэпутата jf па другой Камсамоль-
екай акруэе Пленумам аблас-
ной арган!зацы! таварыства 
«веды». 

Як i болъшасць кандыдатау 
у народ ны я'д>путаты, л»чу, што 
лратзмдэят на выражэине спа-
дзяванняу савецюх людзей па-
в'анен мець сваю праграму 
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удэелу у раш>н«1 праблем на-
шей дэяржавы. Але, кал! чуеш, 
што для выканання разрзклама-
ваных праграм прэтзндзнтау, 
а затым i рзальных дзлутатау 
I з'езда народных дзтгутатау, 
слатрэб1лася б напружаная ра-
бота, як мт»мум, усёй сусвет-
най эканомяо на прлцягу 15 
гадоу, то... Каментарьи, як ка-
жуць, не патрэбныя... 

У мине такая задач*:: «е 
проста «змагацца» за чыецпню, 
скажем так, нашей сацыял!^ 
стычнай у мног'км хаты, i, гае сэ-
рам ы мовай 1льфа i Пятроаа, 
практычна «падмятець». 

Мне, радаеому дацэмту, ча-

лаееку, не эвязанаму з намен-
клатурай i з усъм аыцякаючьим 
адсюль, думаецца, можа быць 
аказаны пэуны давер выбар-
шчыкау па месцу жыхарства. 

Улпваючы спецыфту i узро-
вень раэвщця Кастрычн!цкага 
раёна, думаю, вельм! важна: 

— поумауладдзе Саветау — 
галоуная умов а рашзння зкана-
м»чных i сацыяльных задач; 

— пераарыентацыя бюджзту 
горада i раёна на паляпшэнне 

матзрыяльных умоу жыцця пра-
цоуных; 

— увага малазабяспечаным, 
адзтокгм ! састарзлым грама-
дзянам. Правядзенне акцы! 

«Мшасэрмасць»; 
— безумоунае выкананн 

жыллёвай праграмы у горадз< 
передача выплачанай кватзр| 
членам ЖСК у ix aca6icry> 
улаенвець, зи1жэнне расхода 
для маладьм i малазабкелечг 
ных сем'яу пры ждывгдуалк 
ним жыллёеым будаун'щтве 
пры пакупцы жылля; 

— стварзнне юрыдычны: 
зканамгчных, сацыяльных, пс 
хелаг'пных умоу для паслядоу 
ней, прынцыповай п<л1тьио 
гал1не беларускай мовы, а таи 
сама i !«шых, як!я адлюслроу 
веюць >тн1чны састау насельн 
цтва Гродна. 

руэе (Mt 14 <ад Дзмакратичнага 
блока 4>Саветы-90». 

1. Признание роунасф перед 
законам ycix пал!тьп«ных i гра-
мадекм аргангзацый. 

2. Лрыняцце новай Канстыту-
цьн БССР. Вяршзнства Асноуна-
га Закону БССР на усёй тзры-
торы| рзсггублИо. Заключэмне 
«оеага саюзнега дагавору па-
мЬк р>спублжам|. 

3. Беларусь — суверенная 
дзяржэвз, якая вырашае пытан-
«i зканам!мнага, палгтычнага, 
куль тур наг а жыцця згодна сва-
ей Кгнстытуцьн. 

4. Признание роунесц! ycix 
форм уласнасц!: дзяржаунай, 
кааператьиунай, калектыунай, 
екцыянернай, 1ндыв1дуальнай, 
прыеатнай, змешанай ! 1Ишы)Г. 
Дзяржава гарантуе ахоеу пра-
воу працоуных пры любых 
формах улзенаец!. 

Сеабоднае разв'кццё жана-
мгчных i культурных сувязей 3 
замежным! крашам1. 

5. Зямля з'яуляецца маёма-
сцю нерода. Усе формы земле-
карьктання роуныя перед зако-
нам. Кожны грамадзянт Бела-
pyci, як! жадае зеняцца сель-
скагаспадарчай вытворчасцю, 

мае права на з яме льны надзел. 
6. Ваеннеслужачыя тзрмгно-

вай службы маюць права на 
штогадовы 24-дзённы водлуск, 
права першага года службы у 
акруэе призыву. Грамадзяне 
Беларуси маюць права альтэр-
натыунай службы без s6poi, — 
на будеун!цтве жылля для пе-
расяленцау з пацярпеушых ад 
радыяцы! раёнау ! !ншых рабо-
тах. 

Гарантия ваеннаслужачым, 
эаольненым у запас на т>рито-
рьм рзспублж!, ix права на пра-
цу i жьшлё нарауне з грамадзя-
нам! Беларус!, 

7. Устанауленне грамадзянст-
ва Беларус! i гарантий для 
грамадэян правоу чалавека i 
аховы ix улгеиасц!. Грамадзян-
ства на момент прьжяцця зако-
ну даецца yciM жыхарам Бела-
рус i, незалемсна ад нацыяналь-
насц1 i тзрмтну пражыеення. 
Грамадзятн Беларус! мае пра-
ва выезду на любы тэрмж за 
межы p3crry6niKi i беспера-
шкоднага вяртання. 

Часц1 унутраных войск i uuii-
цьн фарм|руюцца тольк! з гра-
мадзян Беларус!. I выкарыстоу-
ваюцца выключка па рашзмню 

урада рзспублж! i тольк! на яе 
тэрыторьи 

8. Признан не роунасц! ycix 
poi/iii(riM, вяртанне веруючым 
адабраных храмау, мячзцей i 
аднауление разбураных. Пры-
энанне рзлгпйнай суполк! юры-
дычнай асобай, Рзаб!л!тецыя 
забароненай сталiиск(м рэжы-
мам гржа-каталецкай царкаы. 

Сродкч масавай жфармацьп 
«езалемсныя i адказныя тольк! 
лерад законом. Папярздняя 
цэмзура забараняецце. 

9. На дан не беларускай мо-
• е статуса дзяржаунай i гаран-
ты i дэяржавы для резв!цця 
мовы, культуры i школы ус!м 
нацыянальмасцям. Выключение 
з пашпарта грамадзянжа Бела-
pyci запкау аб нацыянальнасц! 
i прапгсцы. 

10. Здзяйсненне пастаяннага 
кантролю за зкалаг»чнай абста-
ноукай у рзспублщы з абавяз-
коаай публ1кацыяй ycix даных. 

У сельскай гаспадарцы — ра-
шучы переход да вмрабу зка-
леггчна «чьктай» продукции 

11. Рзм-Ытарызация школы i 
ВНУ. 

12. Фарм|рованне мясцовага 

бюджэту за кошт падаткау 
ycix прадпрыемствау, незале» 
не ад падпарадкеванасц! 
форм уласнесц!. Значнае пав« 
л1чзнне расходау на жыллёва 
будеун'гцтве, адукецыю, ахов 
здероуя, культуру i сацыялк 
ную дапамогу бяднейшым сл( 
ям насельн!цтва. 

Самастойнае план1раваин 
с ацы ял ьна-жанам!чн are разе к 
ця р злён а. 

13. Тэрмжозая рзстаурацы 
старога горада. Стварзнне сеп 
атзляу ! инфраструктуры дл 
вьжоэьктання у мзтах туризм^ 

14. Перевод г он длю горад 
на новыя формы працы. Зале» 
насць зарплаты не ад плану, 
ед колькасф прададзеных тав« 
pay. Переход на погмыя дагг 
воры з прадпрыемствам! н 
пастауку теварау i прадукта 
харчавання. 

15. MapaTopbii на буд'ужцтв 
новых зквлаг!чна шкодньм вьп 
ворчасцяу, перевод КБМ н 
мокрую т»хнелог!ю. 

16. Адмысловая малтдзёжна 
лалатыка. Паляпшзнне умоу пр< 
цы мтщьм i тэрм'жовае поляг 
шзнне матзрыяльна-тзхн'|чиег 
забесляч'зння мшгцзйскм уста 
ноу. 

СоркЫ Сямён ЛьвовК Ц9|4 
года нараджзння, яурэй, член 

КПСС, адукация вышэйшая, кан-
дидат »канам1чних навук, на-
MOCHIK генеральнага директора 
па »канам)чных питаниях npv 
д«льна-н1тачнага аб'яднання Ыя 
XXV э'еэда КПСС. 

Кандидат у народ ни я д»Пу-
таты БССР па Горка^скай вы-
барчай акруэе Ht 238. 

(тэл. СоркЫа С. Л.— 33-03-51; 
45-49-21 

Асноуным! пележэнням'|, як\» 
.дазваляюць здзейенщь галоу-
ную нашрееанасць новей сктэ-
ми зконам'мных адносж. павж-

Ны быць: 
— Рзальная зканем!чнгя са-

мастойнасць прадпрыемствау, 
ергашзецый, гаспздарак. зесна-
ваная на поунай зканам!чней 
адкеэносц! працоуных калекты-
вау за вын!к! сваёй дзейнасц!. 
Прадпрыемства як асноунее 
зеяно народней гаспадарк1 па-
в'гнна быць вызвалена як ад 

ведамаснага, тек ! рзпянальнага 
дыктату. Галжоеыя рзслубл!кан-
ск!я м'нктзретвы як органы га-
спадарчага к^равання лжв!ду-
юцца, честка ix рзаргажзуецца 
у пасрздн!цк1я арган°1зацы!, аб-
слугоувеючыя працоуныя келек-
тывы на гаспадарча-рззлжовай 
аснове Гвспедерчае к'|реввнне 
— выключите права прадпры-
емства. 

— Форм'раеанне нормальных 
рыночных адноенн як актыунага 
рухев'та тзхн1чнага прогрзеу, 
рашаючай умовы выкарыстання 
сацыяльна-зкенем|чных мегчы-
масцей грамедскей маёмасц!. 

— Поуная адпаведнасць уз-
роуня жыцця вьжжам дзейна-
сц! людзей у кожным рэ>пёне. 
Прынцыпу «Кожному — па 
прецы» — новы змест: «Кожна-
му — па euHtoex працы». Па-
мер еплаты працы работника 
лаванен залежыць тольк! од яго 
асабктеге укладу у стварзнне 
мотзрыяльных деброт i духоу-
ных каштоунесцей 

— Поунае права савецкога 
грамадзян;на самастойна аыка-
рыстоуваць свае здольнасц! да 
працы у любых формах aprani-
зацьп вытворчасф: дзяржеуны», 
кааператыуныя, арзндныя лрад-
лрыемствы, асацыяцьп вытвор-
цау, !цдыв'|дуальная працоунея 
дзейнасць i !ншыя, як!я дазва-
ляюць л!кв!довоць адчужзнне 
чалевека-пргцаужкв ад срод-
кау вытворчасц!. 

— Беларускай ССР — рзоль-
ную э«анам1чну»о саместой-
насць i не залежи асць у складзе 
федзратыуней савецкай дзяржа-
аы на аснове функцыятраван-
ня семастойных прадпрыем-
ствау, аргвн!зацый i гаспадерак, 
размешчаных на тзрь»торы! 
БССР i працуючых у !нтарзсах 
рзспублж! i СССР; жв'велент-
нога абмену рзелублж! з 1ншы-
Mi р>г№нам| i федзратыуней 
савецкай дзяржавай у цзлым. 

— Рашзнне жанам'тных пра-
блем — не самамзта, а сродак 
паляпшзння жь«цця людзей. 
Г^эыярытзт повьшзнню матз-
рыяльнога узроуню, сацыяльнай 
абароненосц! работнжау аховы 
здароуя, асветы, адукацьН, ку-
льтуры. 

— У мзтах лелшай метзры-
яльней абероны мецярынства ! 
дзяц!нство у эакенадеучым па-
радку замацаваць за прадпры-
емствам!, арген!зецыям! i га-

сп ад аркам i права превядзення 
любых мер, як!я забяспечыл! 
б паляпшзнне умоу прецы i 
жыцця жанчыи. 

— Асабл'шыя клопаты — най-
иенш ебароненым спаям пра-
цоуных: пенс!янерам i моладз1. 
Увесц! штогадовую каржц'гроу-
ку пенеж, допемог, стипендий 
студзнтом i нааучзнцам э ул!-
кам фактычнага росту ц>н на 
слажывецк'я тавары. 

Разв1вець зканам'иныя фор-
мы, яи!я забяслечыл! б мола-
дзд нармальнае жыццё адразу 
пасля устуллення у самастойнае 
жыццё. 

— Поруч з дзяржаунасцю бе-
ларускай мовы забяспечыць 
умовы для свабоднага i рауна-
праунага разв'ецця моу жшых 
нацыянальнасцей, як1я жывуць 
у Беларускай ССР. У мзтах 
стаарэння' умоу для паскарзн-
ня працзеу адраджзння бела-
рускай мовы ! стымулявання 
раза!цця моу !ншых нацыяналь-
насцей прадугледзець адл!ч>н-
m од даходу разлжовых прад-
прыемствау у спецыяльны 
фонд, за кошт якога ф!нанса-
ваць резвгццё сктзмы курсау 
новучання беларускай ! нацыя-
нальным мовам, стварзнне ! 
абнауленне нацыянальных 6i6ni<> 
ятзчных фондеу, стварзнне 
лрефес!янвльных беларуск'их, 
польски i !кшых театральных 

«алектывау у Гродна, народны 
— у сншых пасел'шчах, руста) 
рецыя i аднауленне помн и а 
нацыянальных культур на тэры 
торьМ рзспублж!. 

Оаважаць нацыянальныя ас< 
бл'васф, адх!ляючы нецыяналь 
ную адасобленесць, расавы 
нацыянальны гонар. Культур 
неродеу СССР — наша егульн« 
нецыянальнае багацце. 

— Прыэнанне сяабоды сум 
лення, роунасц! i свабоднег 
разе!цця ycix рзл!г!й. 

— Стварзнне дзейсных пр; 
вавьш актау, як1я забяслечыл! 
ахову навакольнагв асяроддз) 
Не п:чинаць будаунщтва пр< 
мыс л овь!х еб'ектоу без позав« 
дамоснай желаг'|чнэй жеперть 
зы i эгоды насельн |цтв о. Упк 
веючы Чернобыльскую траг« 
дыю, перанасичоносць Х|м1чны 
! зкалапчных шкод ных вы reef 
чесцей у БССР, аб'яв!ць у р х 
пу6л|цы мараторый на будеун 
цтва xiM'mHux прадпрыемстеаг 
Сльмць будаужцтва новых х 
м'мных вытворчасцей, вызвала 
ни я будаужчыя мегутнасц!, ф 
нансавия i мотзрыяльне-тзоанц 
ныя ресурсы нак!раваць но р: 
ал!эацыю жыллёвай i жшых с< 
цыяльных праграм. 

— У аснове клопатау грамад 
ста а — клопаты пра человек 
аб умовах жыцця, сва5одз4 
правах. 
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П А П Р А С 1 Л 1 С Л О В А 
Каттонава Элеанора Кузьм)-

и!чиа, 19J2 года нараджзння, 
адукацыя вышзйшая, кандидат 
медыцынска нааук, дацзнт ка-
федры педыятрьл медЫстыту-
та, член КПСС. 

Кандыдат у народныя депу-
таты Гродзенскага гарадсгэга 
Сааета народных дэпутатау па 
Медыцынскай другой выбарчай 
акрузе Mt 32. 

Ва умовах сацыяльне-еквнв-
ммноге крызку i глыбокай 
перабудовы у краже, кал! бу-
ду выбрамай депутатам, перш 
зе усё стану абараняць прын-
цыпы сацыяльнай слревядл!-
васц|. Г1а той прычыне, што я 
уроч-педыятор па прафесп, у 
першую черту буду займацца 

тым! пытонням!, яж'я мне больш 
бл1зк1я, у яюх я больш ком-

* петзнтная: пытонням! поляпшэн-
ня аховы эдероуя мац! i дз*-
цяц|, У гзтым плане л'жу не-
абходным дабюецца наступиа-
га: 

1. Паляпшзння умоу i меды-
цынскага абслугоування дзя-
цей у медыцьжсюх усгановах, 
поунага забеспячэння хворых 
дзяцей неабюдным! медыка-
ментам1 i шпрыцам! раза-ага 
карыстання. 

2. Паляпшзння харчавання 
дзяцей дошкольных дэщячых 

устаноу, у школах з абавязко-
вай сктзмотычиой праверкай 
предуктеу дзщячаге херчееон-
ня на нояуносць у ix редыёнук-
л|деу i жтратоу. 

3. Лепшай ергажзацьм воль 
нага часу дзяцей школьнага 
узросту, падлеткау у вольны ад 

школьных заняткау час. 
4. Паляпшзння умоу знахо-

джэння дзяцей у школех-жтер-
натах i Дамах дзщяц!. 

5. Вывучення i паляпшзння: 
— умоу жыцця i забеспячеи-

ия yciM неабходным дзяцей-
«нвал'|дау; 

— умоу пражывання дзяцей 
у соцыяльна-незобяспечвных 
сем'ях; 

— выкладання у старзйшых 
класах агульнаадукацыйных 
школ пытонняу этыж i ncixano-
ri i сямейнага жыцця; 

— навучание несельнщтва 
пытанням caHiTapbii i гичены; 

6. Дасягнуць больш шырока-
га канкрэтнагв вывучзння, кон-
тролю i пепяредження зобру-
джанняу невекольнога асярод-
д з я а д ы х о д а м ! вытворчесц ! , а 
таксомо слревоэдеч службовых 
асоб перад несельжцтЕвм па 
экалапчных пытэннях. 

Буду удэельн!чаць у справ яд-
л1вым вырошэнж пытанняу зка-
HOMiKi, прамысловай вытворче-
сц|, правядзення у жыццё За-
кона «Аб моеах у Беларускай 
ССР» i мшых законау на тэ-
рыторьм БССР. 

Маслакоу Дзм!трый (Андрзе-
в1ч. Ц927 года нараджзння, бе-
лорус, член КПСС, адукацыя 
вышзйшая, доктар медыцынск!х 
нааук, лрафесар, Ьаслужамы 
дзеяч иавук) БССР, Макаровы 
доктар Беластоцкай медыцын-
скай экадзмН. 3 '1962 f. па цд-
nepautni |час •— рэкта(р !i |загад-
чык кафедры латалаг!чн»й ф!з|-
ялогИ Гродзенскага мед!нстм-
тута. 

Кандыдат у народныя £Щу-
таты {Гродзенскага вб л ас ног а 
Сааета народных депутатау та 
студзнцкай «выбарчай акрузе 
Mf Щ . 

Аоноеай маёй праграмы з'яу-
ляецца повышение якасц! ме-
дыцынскога абслугоування на-
сельнщтве воблесц!. 3 1 сту-
дзеня 1990 г. ахоеа здароуя* 
вобласц) перайшла на ноеыя 
умовы гаследерення. У целым 

гэга станоучая з'ява, аднак мно-
г\я механЬмы переходу яшчэ 
не адлрацеваны, у сувяз| з чым 
у переходны перыяд можа по-
цярлець якесць медыцынскога 
абслугоування насельжцтва во-
бл есф. 

Медыцьмск!я ВНУ кражы не 
переходзяць на ноеыя умовы 
гасладарання, у сувяз! з чым я, 
як роботнж ВНУ, магу аб'ек-
тыуна оцонщь пераваг! i неда 
холы новых умоу гасладарання 
у ахоее здароуя Медьщынсжм 
навучальныд, установам не да-
дэены правы кантролю, выяв-
ления i выкаранення недахо-
лау у рабоце органау аховы 
здароуя, тему зфектыуна пра-
цгвоць над повышением якасц! 
медьщынскоге абслугоування 
насельжцтва воблесц! я змагу, 
кал! буду абраны депутатам 
Гродзенскага абласнога Савета 
народных дэлутотау. 

, Вас1льеу Уладз1м1р Сямёиа-
" » Н 1936 года нараджзння, бе-

ларус, член КПСС, адукацыя 
вышзйшая, асктэнт кафедры !н-
фекцыйных еахворванняф Гро-
дзенскага мед1нстытута, пра. 
рзктвр, прафесар. 

Кандыдат у народныя депута-
ты БССР па Гродэенскай — 
Горкаускан выбарчай акрузе 
Ht IB38. 

У гал1не дэяржавы, ярам, 
дзмакраты!: 

^ — еканем1чная i палаычная 
самастойнасць Беларус! у скла-
дзе СССР; 

— прывядэенне Кенстытуцьм 
Беларус! эгодна з Дзкларецы-
яй превоу чалавека; 

— першынство законау рес-
публ ini на яе тзрыторы!; 

— устанауленне грамадзяисе 

ва Беларус! для ycix пастаянна 
пражываючых незалежна ад на« 
цыянальнасц!; 

— дзяржаунасць белару-
скай мовы; 

— кансал1дацыя ycix перабу. 
доучых cin, з;беспячэнне рза-
льнага палпычнага плюрал!э-
му. 

У гал!не >каном1к1, екалог!!, 
сацыяльных уэаемааднос1н: 

— развщцё ycix форм улас-
несц!; 

— развщцё навукаёмкай i 
прывязанай да мясцовых рэсур-
сау вытворчасц!; 

— забарона будеун!цтва зка-
лап'чна шкодных прадпрыем-
ствау, наладжаанне незалежнай 
службы экалапчнага кентролю; 

— судовы разгляд фактау 
утойвання праудз'вага стану 
редыёактыунага забруджвання 
республМ у вынгку авары! на 
Чарнобыльскай АЭС; 

— паскаренне рзал!эацы! 
праграмы лжв!дацы! вын'жау 
гзтай ааарьм. 

У г ал! не аховы здарофя 
насельн!цтва: у 

— расшырзнне фжансавання 
за кошт дзяржбюджету аховьг 
здароуя, лоуны адказ ад наду-
манай сктемы «новага меха»1з-
му гасладарання», як! не зебя-
спечвае рэельных умоу еэда-
раулення людзей; 

— пеступовы переход на 
прьжцьты страховой медыцы-
ны; 

— забеслячэнне ycix дзяцей 
екалег'рчиа чистым харчеванном, 
развщцё для гэтага спецыял!за-
ваных гаспедарек. 

У гал!не навук!, едукаць4 
культуры I рэл1г11: 

— еутаном4я ВНУ, раслрацоу-
ке праграмы раза1цця вьшей-
шай школы, прегназ!раеення 
рэельных патрэбнасцей у спе-
цыял1Стах; 

— развщцё перспектьгуных 
i рег!»нальна-зекаэных навуко-
вых налремкау; 

— расширение дзяржбю-
джету укладанняу у развщцё 
культуры у Беларус!; 

— свободнее развщцё ycix 
релейных канфес!й, улесц!аых 
народом Беларуси 

Узаемааднос!ни Беларус! ,f 
Саюзе, абарона, дмпламатыя: 

— лалкьмная i еканбм1чнвя 
самостойносць роспоусюджвв-
еццо но усе сферы дэейносц!, 
зо выключением обороны ! або-
ронной премысловесц!, чькуню, 
прадпрыемствау i сеток сувяз!, 
таможней службы; 

— Беларусь адл!чвае у агуль-
несаюэны бюджет фонд срод-
кау для абароны, транспарту, 
суеяэ!, TOMcnxHi; 

— абарона СССР забяслеч-
ааецца профес!янельнвй арм'|-
яй, едзжей функцыяй яком по-
винна быць обороне СССР, ук-
лючоючы i недотыкольносць яе 
меокау; 

— унутроны передок, охову 
месц зняволення эобяспечва-
юць войск! МУС, як!я фарм1-
руюцца па терытарыяльному 
лрынцылу э громодэян Белору-
ci на аснове огульней воинской 
пов1ннасц|; 

— у составе дыпламатьмной 
службы СССР пов'|нен бьщь 
продстаунж Беларус! у тых кра-
х а х , дзе кнуюць штаресы да 
яе. 

Н А М П 1 Ш У Ц Ь 

У 'Гродна праходзта VI аблос-
ная альма! яде школьнжоу ло бело-
руской моее i л^оратуры, 70 юнььх 
пероможцоу горадск!х i роённых 
елкмтгяд з'ехалкя у город но Нё-
моне. У налружоной борацьбе не-
абходна было выяещь моцнейшых, 
вызначьщь удзельнжеу ноступнога' 
тура атмл1вды — Реслублисенскай. 

Задан Hi да ал гмщ1яды, падрыхта-
воныя у ММстэрстве неродной 
адукацьи БССР, уключал! тры в мы 
работ: л>нгвктычны конкурс, кон-
курс вусных вьжаэеанняу i Hani-
санне водгуку-енатацьм на алавя-
данне. 

Метай Л1нгвкгычнага конкурсу, 
яж складауся з 10 эаданняу, была 
праверка ведоу вучняу по асноу-
ных реэдэелех граметьж1. Тек, вуч-
н! 9-ira класа п:вжны был! вызна-
чьщь стыль тексту i тыл маулення, 
растлумачыць лекочное значение 

вядомых беларуск!х мовазноуцоу i 
аутореу падручнжау, а таксама пе-
рол!чыць KHiri про белорускую мо-
ву з серьы «Скарбы моаы». 

Удзельнис! ал!|МП1Яды, акремя 
лж^вктычнага конкурсу, ркел! 
водгук1-9натвцы! ие мжгяцюру Я 
Брыля «Загадка» (9 кл.), опавя-
данне М. Чарота «Пес л я буры» 
(10 кл.), олавяданне 3. Бядул! «Ма-
Ц|» (11 кл ), Пры аценцы гетьих 
работ ул1чвелася наступнге: рас-
крыццё темы i iflei твора, ары-
гжолънасць у падочы фоктоу, моу-
нге ефермленне, пкьменносць. 
Большесць вучняу посляхоео спре-
вшкя э гзтым заданием У ix 
водтукох адчуволася семестой-
несць, глыб in я у рескрыцц! темы, 
няредка • арысутн^чеу ф'|лософск! 
роэдум над тым| проблемам!, якгя 
эокронолкя у гетых творах. Выво-
ды вызнечалкя перекаиаучай ер-

СПАБ0РН1ЦТВЫ 
ЮНЫХ ТАЛЕНТАУ 

ладкресленых слоу, вызиечыць л|-
т ер ную i гукав у ю верыянтнасць 
слово, перокласц! словы э рускай 
мовы но белорускую, замянщь / 
слов аз лучениях назоужж роднага 
склону прысметижем! i гроф^чно 
ебознечыць суфжсы гетых лрымет-
никау, прае!льна неп!саць словы 
(асобно, элитно ц! проз злучок); 
педаброць сжожмы до пеуных 
слоу, ростлумечьщь знеченне фра-
эеалаг!змау, эелкаць прыкез«1 но 
тему сяброуство i дружбы, ноэваць 
проэвашчы вядомых белзрусмх 
моваенеуцву i ауторау педручн!-
кау, перол1чыць KHW про бело-
рускую мову э серы1 «Скарбы мо-
вы». Вучням 10-га класа было пра-
ланавана падзялгць текст но обэа-
цы, вызнвчыушы яго стыль i ТЫ1П 
маулення, перол1чыць зычныя ryKi, 
як!» HiiKoni не бьшоюць мякк!м>, 
ластвв'щь ноц'юк у словах, знайсц! 
у тексце словы з прамым i пере-
носным значением, переклесц| 
словы э рускей мовы но белору-
скую i доласовець де ix лрымет-
HiiKi, растлумачыць значение фро-
зеалапзмау, скласц! cm он i мины я 
роды до едпеведных слоу, 3ani-
сець лрикаэк! ! прымеук1 но тэм.у 
прецы, нозвоць вядомых фолькле-
рыстау, перел!чыць словянск!я мо-
вы i вызночьщь, чым яны яднеюц-
це. АдзриаццацжласнЫ у ходзе 
выканання эаданняу л!нгвктычнага 
конкурсу г>:в1нны был) пастаащь 
знаки прыльжку, вызначыць стыль 
тзксту i тып маулення, вьспкаць 
словы i вырезы, ужытыя у пере-
носным эначенж, преаесц! мер-
фемны ! словаутваральны анал1э 
выдзеленых слоу, перекласц'| сло-
вазлученн! з руской мовы не бе-лв-
рускую, растлумачьщь лекс'мнае 
значение слоу, прыдумаць сказы 
са словвмноможмем!, выпкоць 
лекс!чныя едз'|Нк1, у як'мс вымоу-
ленне не супадее з напконнем, 
ростлумечыць значение белору-
с а х фрезеелвг'|змау i педаброць 
да ix руск'гя фрозеалаг1змы-ед-
паведнж!, выэночыць сттакс1чную 
ролю жф'жггьаа, эвпкоць прыкез-
Ki i прымаук! но тему вучобы, 
переклесц'| текст э руской мовы 
не белорускую i вызначыць яго 
стыль, ноэаець белерусжх л1тара 
тароу, як!я удостоены звоння: 
е) неродных паетеу i пкьменн!-
коу; б) Герояу Сацыялктьжнай 
Працы; в) лаурэотоу Ленжской 
npeMii, перел!чыць чесолкы, якгя 
выдакуцца на белоруской моее, ! 
рескеэвць про одэ!н з гх. 

Як бочно, эоданн! был! самым! 
резностайным!! 3 большасцю ix 
удзельнж! конкурсу слрвв1п1ся по-
ел яхово. Што дотычьщь ток1х эа-
данняу, як вызнечэнне стылю тек-
сту, провядзенне марфемнага i 
словеутваральнага анал1эу пеуных 
слоу, переклад з рускей мовы на 
белорускую пеуных лексем ! сло-
вазлучэнняу, тлумаченне значения 
фрозеелвпзмву, то тут не усё бы-
ло гладко. Toe ж можне сказець 
i про алошжя эоденж лшгвктыч-
иего конкурсу, як1я патробовал! 
чесам разваг!, кемл'|васцК шырока-
га кругагляду удзельнакау. ААног!я 
адшнаццацЬсласнж! не эмагл! наз-
ваць беларусжх лнаратерау, уда-
стоеных звання народных паетау ! 
пкыменнжау Белорус'!, лоуреатау 
Лен ж си ой премн, Герояу Сацыял!-
стычней Прецы. Не усе вучн1 9-ых 
клосоу здолел1 незаець прозе ви̂ чы 

гументецыяй фактау, а сам! рабо-
ты — пкьменнасцю. 

Конкурс вусных аьжеэвонняу 
петребавау ед удэельн1коу зо 7—10 
xalrtiH подрыхтевець выступление 
на гтэунуто тему. Патрэбие еддець 
нележнее таму, што у цэлым боль-
шасць вучняу паспяхова спровшкя 
з постауленай задачай. Вельм! до-
брее уреженне аб све!м высту-
пленн| пок:нуу вучонь 10-ге клеев 
Аэёрской СШ Гродзенскага роёне 
Лаурынкж Андрей, Своё выказ-
венне не тему «Дерогая тая хатка, 
дзе родета м»не матка» ён за-
кончыу асабктым! eepjjaMi, 

Падсумоуваючы выи ж! трох кон-
курсоу, журы елiмлiяды вызначы-
ло пераможи,ау Прызг*выя месцы 
еярод вучняу 9-ых клосоу занял!: 
бкинеускея Нотелля (Вярзйкаусхая 
CUJ Воукавыскога раёне, настаун!-
ца Я. А К сабуцкая), Варанов!ч 
Нетолля (Пескоуская С Ш Мостоу-
скага раёна, настаужца А. А. Ка-
лоше), Кечсо (но (СШ № 11 г. 
Гродно, ностеунщо 6. С. Гузев!ч). 
Сярод вучняу 10-ых клосау пера-
можцам! стал! С ячейка Святлана 
(СШ № 11 г. Гродна, настеужцй 
В. С. Гузев!ч), Мал!ноуская Нотал-
ля (СШ № 10 г. Гродна, ностаунж 
М. I. Белуш), HeHopToein Таццяне 
(Тарноуская СШ Лгдскага раёне, 
иастгунща Сягла М. I.). Перамож-
цам! сярод вучняу 11-ых клесоу 
стал! Фаб1янскея Нателля (Свклец-
кая СШ № 1, ностаунщо В. А. 
Крупчык), Дудзжская Людмиле 
(Жодэга:ская СШ Сморгонскего 
раёне, нестоунщз Л. М. Зобром-
скея), Жылж Аксане (Вялжабере-
став1цкая СШ Бегэест^в'щкаге реё-
но, нестоуище Т. М. Дуброуокея). 

Акремя того, журы ал^мшяды 
выэначыла лепшых сярод асобных 
вдау конкурсу. Так, за л!нгвктыч-
ны конкурс гремет-Mi был> узна-
городжаны вученща 9-га клесо Пе-
вяжскей НСШ Ашмянскога раёна 
Ляшэв>ч Алена, вученща 10-га 
клосо Гудэевщкой СШ Мостоуска-
га раёне Трацяк Рыте i вучон!цо 
11-ге класа СШ № 25 г. Гродно 
Лето Вольга. Зо вуснее выказвен-
не — вучанщо 9-го клосо Ятроу-
ской СШ Невагрудскагв раёне Ка-
зак Таццяне, вучань 10-гз класа 
Аэёрской CLU Гродзенскага раёна 
Лаурынюк Андрей i вучань 11-га 
класа 1уеускей СШ Батурля |ван. 
За водзыу-анатацыю — вучань 9-
ге класа Зельвенскай С Ш Шоучен-
ка Андрей, вучан!ца 11-го клосо 
Бяроэа^ккай С Ш № 1 -Лдскага 
роёне Рохмен Алене. 

Был! в!ншавенж прызё 
pay i переможцоу, як1я эовояяел! 

права удзельн!чоць у V-й Рэспубл!-
канскей ал'|мП!ЯДзе школьи'жоу ntf 
беларускай мове i лггеретуры, што 
одбудзецце у сакавжу гэтага года 
у Гродна. Гучал1 словы падэяк! 
настеунжам, як1я рыхтавал! удзе-
льнжау ал|мл|яды, ryneni словы 
удзячносц! но едрас дырекцы! 
ПТВ № 64 будоунжоу, но базе 
якога проходзта олпм1п!яда. Хоць 
! не усе вучж стал°1 пераможцом!, 
але, екдоць, яны яшче доуго бу-
дуць памятець гетыя дн'|, як)я бы-
п\ своеасабл'юым святом. 

3. (ДАН1ЛЬЧЫК, 
дацзнт, .член журы Ьл!мл!яды. 
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— Бабуля, рвскажыце пра сааё 
жыццё. Як жы л i, я к i я necHi спя-
вали. — Ой, ой, сыночгк, я ужо 
пазабывалася песж усе... 

Што-та песн! не пяюцца, 
Галесок не цягнецца. 
Пасля старагс Minora 
Новы не наравщца. 
Бабул) Шуры 84 гады. Нарадэ1-

лася яна у Залацееае, яёсцы, што 
нв Зелыеншчын*э прытулшася. 
Бабка была працавкая змалку, на 
усю гкругу такой не было. Буль-
бу капала, жыта жала за fleaix, 
•азша i варочала снгпы — раб!ла 
усю работу на сеаёй гаспа-
дарцы. A AOyriMi восеньск1м1 i з1-
мовым! вечерам! зноу-таю не зна-
ла спакою: прала, ткала, абшы-
еала усю сям'ю. 

Кагда вырасце на камне 
Цвяточак галубой. 
Бабка Шура успамжае свгю ма-

ладосць: 
— Зб1раюцца усе, бало, у к его 

хата большая ды сям'я малая. 
Хлопцы пакл1чуць музыку. У За-
лацееае быу музыкант, харашо на 
скрыпцы греу, Apyri на гармонь 
Я спявала добра, танцевала. Си-
стра мая Антоля, што у Монька-
в1чах замужем, от спрауная была 

дзеука. Мы з ёй як выйдэем поль-
ку або мазурку, кракавяку ц| 
вальца выпкваць — усе загля-
дзяцца. Я з хлопцам! не хацела 
танцаваць. Хлопцы няумел!, адна-
го вальса ды кадрыль гулял!, а 
так пастенуць ! таукуцца, ой, н!-
чога няумел!. 

жыццё. Дзяксеаць богу, мужык 
папауся добры, гаспадврл'шы. Да-
памагау жонцы ва ус!м, л з я л Ы 
порауну i радгсць, i нядолю. Так 
i прайшл! праз усё жыццё поруч, 
рука аб руку. Ванна грымнула — 
яго на фронт забрал!. Ваявау — 
не хавауся за чужыя плечы, храб-
ры быу, за што i медал'| атрымеу. 
Вя|рнууся пакалечаны, часта хаа-
рзу. Як1 тут з яго работи'ж! 1эноу 
увесь цяжар гасладарж узвал!ла 
бабка на свае плечы. А праз нека-
торы час мужа не стала — дака-
нал! яго старыя раны... 

1эноу, н1бы хвал!, наплываюць 
успамжы, Помнщца 6a6yni, як 
улетку хадз1л1 жыта жаць. 

— Цяжка было, ой, як цяжка! 
Бо было многа жн'ша. Цэлы д з е т , 
жнеш, жнеш, жарышча вялгкая. 
сонца палщь, вочы пот засц'шае, 

ПРАПАНУЕМ А Б М Е Р К А В А Ц Ь 

Песн1 бабю Шуры 
Выгадавала fleaix дзяцей, мае 

•шасцёра унукау, сямёра преуну-
кау. I восем ггдоу, як не пады-
-маецца — цяжкая хвароба незау-
сёды прьжавала да ложка. 

Няпрауда, што бабуля усё за-
былася. Добра памipае тое, што 
перажыла, перагаравала. 

— HixTO не мог зрауняцца са 
мной н! у рабоце' Hi у песнях. Я 
ой люб1ла спявэць, многа усяля-
к'я песень знала. Поыйдзем, бало, 
з поля, сонейка зойдзе, а мы па-
аыходзЕм з хаты, дый пяём. Баць-
ка выйшау ды кажа: «Ты не пама-
»ала мац! ухадзщца, а выйшла на 
гулщу, дый рыкаеш». Пзыаёу м*-
не у хату: «Б'| яе, мац!, што не хо-
ча памагац!». А я у атвет: 

Cnaci6a, мац!, што аясёлу 
радэше, 

Хоць i гора, хоць бяда, 
Я вясёла заусягда, 
Людз! з ргдасц! да плачуць, 
А я з гора весялюсь... 
Дзе тонк!м народным гума-

рам, жартем, дзе Л1рычнай напеу-
насцю, а то ! здзекл!аасцю прасяк-
нуты шматл!к!я бабчыны necni пра 
незедачл'шых жажхоу, пра кехан-
•че: 

Праважау мяне адз!н 
Да зялёных гарабж, 
Разоу дваццаць пабажыуся, 
Што «люблю цябе адз!н». 
Я паверу табе, м'|лы, 
Я паверу, дарагой, 

— Сватауся да м'же просты 
хлопец. Пытауся, як пойдзеш за 
мже замуж, то буду браць. 

Мне не нада пуд гароху, 
Мне адну гарошынку. 
Мне не нада многа дзевак, 
Мне адну харошаньку. 
Ён быу кавалер настаяшчы, а я 

яшчэ малая дзеука. Кажу яму: iflsi 
да бацьж, як бацька аддасць, то 
пайду. 

Не стой, МШЫ', пад акном, 
Пажалуйста, у хату, 
Кал! хочаш м!не уэяць, 
Cnpaci маго тату. 
Не стой, м!лы, у варот, 
Не махай фуражкай, 
Я цяпер ужо не таая, 
Не зав! М1лашкай. 
Харошыя хлопцы шукал! дзяу-

чат з зямлёй. А у нас быу трацяк 
зямл1, а усяго сямёра дз!цей. 
Бацька зямлю сынам астауляу. А 
нам, дзеукам, жывёлу у пасаг дау. 
Мне многа дасталося, болей, як 
yciM — дзве карояы, жарабца, 
авец. Свякруха добра была, мац! 
мая хрышчона. Яна i выбрала мже 
за н!вестку. Усё уг?варвала, каб я 
за сына замуж пашла. Кажа: бу-
дзеш у чужых прывыкаць, а у нас 
будзеш як дома. 

Я, бывала, прыпявела, 
Як у саду кукушачка, 
А цяпер хай прыпяе 

За мяне падружачка. 
Так пачалося у бабул! новее 

адзежа да цела лрылтле. А раза-
гну цца нават няма як — бо да 
дежджу трэба паспець, 

Адпрауляла мже мац! 
Зилёнее жыта жац), 
А я жыта не жала, 
У баразёнцы ляжала. 
Баразёнка ауэенькая, 
А я дзяучына маладэенькая. 
А прыйшл'| чужажанцы, 
А я ляжу у баразёнцы. 
Дый прыйшла я дадому, 
А свякруха з ложка устала, 
Пытеецца, скольн! ужала. 
Ты, свякруха, не пытай, 
Лайдз! у поле, пьсчытай. 
Ад пакровеу, кал! лён лагрзш t 

зробгш кУДэелле, пачьжал! прасц!. 
Прал| i рукам!, i на калауротах, 
Пасля вайны не было газы, за-
пальвал! лучыну. 

За акошкам сядзела, 
Прала беленьм! лянок. 
У екошка глядзеца, 
Адкуль моленью !дзёт. 
— Прасц; кудэелю збгралкя ра-

з :м . Было, иазб'|раецца кампан!я, 
прадзем дый песн! спяваем, уся-
Н1Я, як1Я хто прыдумае. Прал1 усю 
з»му, увесь мясаед, да вялжага 
паста. А потым садзяцца ! ткуць. 
У вялжч пост пачьжал1 стаа1ць 
кроены... 

Э. ЯРМУС1К. 
дацзнт кафедры Неторы! БССР 
Гродзенскага дзяржуи!в<.рс!т»-
та !мя Я. Купалы. 

Горад i яго краяв!ды 

Кам1тэт камсамола i проф-
ком студзнтау праланоувае 
абмеркаааць у калектыае но-
вы*, пералрацаааныя метадыч-
ныя рзкамендацы) складания 
cnicaf студ>нта}-выпуски!коу 
на размеркааанне. 

3 мзтай С1Стзматызацьн складан-
ня cnicay студзнтеу-выпускн1коу 
прапаноуваецца наступная мето-
дыка. 

Cnic выпускжкоу складаецца 
сумесна з дзканатам, камсамоль-
CKiM i прафсаюзнььм! бюро на 
аснове прапаноу акад>м!чнай тру-
пы. Агульны сход групы унос!ць 
свае прапановы, выкарыстоуваю-
чы прапанаваны пералж асноуных 
В1дау работы для нал!чзння ба-
лау, па афармленню cnicay вы-
пускжкоу да персанельнага раз-
меркавання маладых спецыял1-
стау. 

Вучэбная работа прымаецца за 
SS працэнтау, на аснове зводнай 
ведамасц! выводзщца еярздн! 
бал. 

Навукова-даследчая работа 
ацэньваецца па вын!ках навуко-
ва-даследчай работы студэнтау па 
вучзбнаму плану, а таксама па 

б) члены кам)тэта камсамола фа-
культзта — да 15 балау; 

• ) камсорг трупы — да 10 ба-
лау; 

г) член бюро камсамольскай 
трупы — да 5 балау; 

д) член кам1тзта ЛКСМБ ун!вер-
с!тзте, начальн!к штаба працоу-
ных спрау, сакратар камсамоль-
скага бюро факультзта — 20 ба-
лау. 

2. Прафсаюзная работа: 
а) старшыня прафкома ун1вер-

с|тэта — 20 балау; 
б) член факультзцкага бюро — 

да 15 балау; 
в) прафорг групы — да 10 ба-

лау; 
г) член прафкома ужвератэта, 

старшыня прафсаюзнага бюро — 
да 20 балау; 

д) член прафбюро групы — да 
5 балау; 

е) старшыня студсавета — да 
15 балау; 

ж) член студсавета — 10 балау, 
1 член НВК, старшыня НВК — 10 
балау. 

3. Удзел у рабоце едмжктра-

Р Э К А М Е Н Д А Ц Ы 1 
аб парадку складання cnicay 

студэнтау-выпускнжоу на размеркаванш 

заахвочвальным балам за aca6ni-
выя nocnexi у НДРС (удзел ва 
усесаюзных, рзспубл!канск1х кон-
курсах, ал!мп1ядах i канферзн-
цыях i г. д.). Агульная сума ба-
лау не паашна перавышаць 25 
працэнтау. 

Балы за грамадскую работу 
нал!чваюцца агульным сходам 
групы з удэелам куратара. Балы 
членам камкэта камсамола ужвер-
атэта, сакратарам камсамольсжх 
бюро, старшыж прафбюро, а 
таксама юраужкам агульнаун1вер-
ciT34Kix фарм1раванняу нал!чва-
юцца рашэннем кам!тэта камса-
мола ужверскэта, прадстауляюц-
ца у дэканат адпаведнага факуль-
тзта. Агульны лж балау не nasi-
нен перавышаць 20 працэнтау. 
Пры нал)чэнж балау неабходна 
ул!чваць колькасць ! якасць рабо-
ты. У прапанаваным перал!ку да-
ецца найбольшая колькасць ба-
лау — 20 працэнтау. 

Факультэтам даецца права пры 
складанж cnicay ул!чваць спецы-
ф!чныя магчымасц! дадзенага фа-
культзта. Cnicbi B b i n y C K H i K O y эац-
вярджаюць на сумесным пасе-
джанж дэкеката, партыйнага, кам-
самольскага, прафсаюзнага бюро 
факультэта. 

Перал1к асноуных в1дау работ 
для нал1чэння балау па афарм-
ленню cnicay выпускжкоу для 
асаб!стага размеркавання мала-
дых спецыялктау наступны. 

I. Вучэбная работа — 55 пра-
цэнтау (па зводнай ведамасц! вы-
водзщца еярэдж бал); 

5—55 балау; 4,5—50 балау; 4— 
40 балау; 3.5—25 балау, 3—20 ба-
лау. 

II. Навуковагдаследчая работа 
— 25 працэнтау. 

1. Выкананне НДРС па вучзбна-
му плану: 

а) выкананне рэфератау, рэ-
цэнз1й i г. д . (выводзщца еярэд-
н! бал); б) курсавыя работы (ся-
рэдн) бал); в) выступленж, докла-
ды на канферэнцыях — да 5 ба-
лау. 

2. Удзел у конкурсах, ал !мтя-
дах, канферэнцыях: 

адзнака навуковых работ, дакла-
дау на ал!мп!ядах, канферэнцыях, 
конкурсах: 

усесаюзных: 1к.—10 балау; 2к. 
—8 балау; Зк.—5 балау; 

рэспублжансжх: 1к.—8 балау; 
2к.—5 балау; Зк.— 3 балы; 

абласных, ун!верс1тэцк!х i дру-
rix: 1—5 балау, 2—3 балы, удзел 
—2 белы. 

III. Грамадская работа — 30 
працэнтау. 

1. Камсамольская работа: 
а) сакратар камсамольскай ар-

гажзацьп вуза — да 20 балау; 

цыйных i грамадежх арган1эа-
цый: 

а) член савета ун!верс!тэта — 
да 15 балау; 

б) член партбюро факультэта — 
д.1 10 балау; 

а) член рэдкалегм — да 5 ба-
лау; 

г) удзел у ФГП — да 10 бал«К 
(м'ж!мум 2 гады); 

д ) член савета факультэта — 
да 5 балау. 

4. Ф!зкультурна-спартыунея ра-
боте: 

а) за ужверскэт — 10 балау; 

б) за факультэт — да 5 балау. 

5. Працоуны семестр (ул!чваец-
ца тольк! у летн!х ЛБА): 

а) работжк абласнога штаба — 
10 балау; 

б) камандз1р, K a M i c a p СБА — 
10 балау; (2 i больш разоу — 15). 

в) баец СБА — да 3 балау 
(колькасць разоу памнажаецца на 
3). 

6. Уэнагароды: 
Падзяка па лжи грамадежх ар-

ган1зацый i рэктарата — 3 балы 
(занесеная у асаб!стую справу, 
колькасць падзяк памнажаецца на 
3). 

7. Спагнанж: ^ 
Па niHii рэктарата вымова — 

мжус 5 балау; пе лжи грамадежх 
арган!зацый вымова э занясеннем 
ва улжовую картку — мжус 5 ба-
лау. 

8. Работа у раённых, гарадск^х, 
абласных, рэспублжансжх, саюэ-
ных арган!зацыях (депутаты мяс-
цовых саветау, члены прэз!дыума 
абкома прафсаюза, член бюро 
абкома, гаркома i райкома 
ЛКСМБ) — да 10 балау. 

ЗАУВАГА: балы, як!я нал1чва-
юцца за грамадскую работу у 
пунктах 1, 2, вызначаюцца наступ-
ным чынам: кал! студэнт на пра-
цягу 5 гадоу працавау старастай, 
членам факультзцкага бюро, чле-
нам камкэта камсамола yHisep-
с'гтэта, то яму нал!чваюцца балы 
за тую работу, якая мае най-
большую колькасць (у даным вы-
падку за работу у кам!тэце кам-
самола — 15 балау), ва ycix ас-

татн!х выпадках, кал! адсутн1чае 
эаувага, як нал^чваць балы, то не-
эалежна ад таго, кольк1 разоу 
(гадоу) вы выконвал! адну i тую 
ж грамадскую работу, колькасць 
б?лау нал!чваецца у адз1ночным 
л'жу. 

Фота У. CAPOKIHA. 

Наш адрас: 
210021, г. Гродна, 

•ул. Ажашиа, 22, ламой 404, 
т»л. 44-80-70 

Газета выюдзщь 

штотыднёва 

Гродэенсквя абласная 

узбуйненая друкарня 

яул. Пал!граф1стау, 4. 

Тыраж 2000 виз. 

АИ 07078. Зак. 1901. 

Рэдактар 
Л. С. ЗАСЕЛЬСКАЯ. 


