
УСЕ НА ВЫБАРЫ!

Памяці 
Т. Р. Шаучзнкі

Зачараваная зала заціхла. У 
гльїбіні сцэиы, на фоне чырвона- 
га аксаміту, у жывых кветках— 
знаёмы партрэт. Добрыя, разум
ный вочы. Напружана зведзены 
бровы. Тарас Шаучэнка задумау- 
ся. І тут самі па сабе прыхо- 
дзяць словы вялікага кабзара:

Думы мои, думы мои, 
Горе, думы, с вами.
Что вы встали на бумаге 
Хмурыми рядами?

Юбілейньї вечар, прысвечаны 
100-годдзю з дня смерці Т. Р 
Шаучзнкі, прайшоу з поспехам. 
Пасля урачыстай часткі перад 
сабраушьіміся вьіступілі студэн- 
ты і госці—артысты тэатра юиа- 
га гледача, Белдзяржфілармоніі 
і тэатра оперы і балету, выха- 
ванцы дзіцячага дома № 8.

Усім спадабаліся раманс Рах- 
манінава на словы Т. Шаучзнкі 
«Полюбила я», а таксама украін- 
ская народная песня «Соловейко» 
у вьїканаині салісткі Белдзяржфі
лармоніі Т. Л ук’янавай. Урывак 
з паэмы Шаучзнкі «Кацярына» 
прачытала артыстка тэатра юнага 
гледача М. Міцкевіч.

Закончыуся кандэрт выступлен
ием самага маладога пакалення 
сабраушыхся тут иашчадкау паэ- 
та—выхаванцау дзіцячага дома 
№ 8. Зала  была узрушана иепа- 
срэднасцю і талентам юных ар- 
тыстау, аб шчасці якіх сто гадоу 
назад думау вялікі украінскі 
паэт.

У гасцях у студэнтау універсітзта пабьівалі галоуньї 
рэдактар часопіса «Огонёк» Анатоль Уладзіміравіч С аф 
ронау і яго намеснік Бары с Уладзіміравіч Іваноу.

Беларускі пісьменнік Іван Ш амякін расказау  аб 
грамадскай і літаратурнай дзейнасці Анатоля Уладзімі- 
равіча. А калі студэнты даведаліся, што А. У. Сафронау 
нарадзіуся у Мінску, яны горача віталі свайго земляка.

Студэнты А. Шьіловіч, Я. Л яхау, А. Шлег, малады 
паэт Ул. Паулау, пісьменнік Іван Науменка падзяліліся 
сваімі думкамі аб часопісе, вьїказалі свае заувагі.

Маскоускі госць расказау  аб рабоце рздакцьіі ч а 
сопіса, аб паездках па розных країнах свету.

На здымку: А. У. Сафронау гутарыць са студзнтамі.
Тэкст Я. Пракоп'ева. Фота В. Жураулёва.

На конкурс

Д. Д А БРЫ Я Н1К .
1І111І11Ш „МЫ З ТАБОЮ, К Ш Ґ

Калі Панёу дабег да парта, 
тралыичык «Судак» давау разві- 
тальни сігнал. Уладзімір ледзь  
пасиву пераскочьщь па трапу на 
палубу, як судно адшвартавалася. 
Капітан судна Іван  Сцяпанавіч 
Х лапкоу падау у рупар короткую 
каманду: «Самы малы і/пераді». 
«Судак» здригану у  ся усім корпу
сам і пачау паволі адьіходзіць ад 
причала. Капітан падкруціу сівьі 
вус, зняр вьїцвіуиіую ад вятроу і 
сонца мічманку, хрипла  сказау:

— Привітанне, студзнт! Колькі 
гадоу м и  з табой не бачьіліся? 
Д и к  давай абдимємся, ці што?

Команда судна са здзіупеннем  
глядзела  на чубсітага юнака у 
элегантным гарадскім гарнітури, 
якога моцна. абдымау капітан. 
Той-сёй іронічна паглядвау на 
модны гальштук засаромеушагася 
юнака. Вочы рсіх нібьі казалі: ад- 
куль гэты хлапец? Што яму ра- 
біць тут, сярод нас? І, н іби  зра- 
зумеуш ы гэта, капітан прамовіу:

— Таварышы, знаёмцеся! Гэта 
наш новы рулявы  Уладзімір Па- 
нёр. Пяць год таму назад ён л і
чився  сярод наш их рыбакоу леп- 
шым рулявы м.—Памаучау, зноу  
падкруціу вус, дадау:— I каб мне 
тут ніякіх жартау! П анёу са 
мной да арміі три гады на лоу  
хадзіу. Ц япер ён студэнт Бела
рускага дзярж аунага універсітз
та. Перад вамі, хлопцы, будучи  
журналіст стаіць. Дзярж ыце з ім 
вуха  востра, бо распясочьщь 
уіичзнт. Іхням у брату у  рот паль
цы не кладзі.— Капітан нацягнуу

Н А Р Ы С

на самыя вочы мічманку, грымнуу  
нечакана:-—Усім на месца! Пад- 
рыхтавацца да вахты!

Уладзімір з хваляваннем  сціс- 
нуу рукамі кола штурвала. Хлап- 
код аддавау кароткія загади  і 
тут жа краем вока сачыу за ком
пасам. Тралыичык ііиоу визначе
ним  курсам. П раз гадзіну Х лап
коу задоволена ляпн уу  Уладзімі- 
ра па плячы, сказау:

— М алайчына! Так трымаць, 
студэнт!—Усміхнууся, закуры р :— 
Ну, а цяпер давай расказвай аб 
вучобе! Ты джо на якім курсе? 
На другі перайшоу? Добра! А фо
тоапарат навошта узяу? Лю дзей  
здымаць за працай? Д авай, не 
пярэчу. Справа гэта патрэбная...

Тральшчык вы ходз'у  у  адкрытае 
мора. Дно дыхала цяжка і грозна. 
Велічна, нехаця, каціліся валы. 
Яны набягалі аднекуль з-за неба- 
схілау спокойна і павольна.

П ацягнуу вецер з норда. Х валі 
заіиумелі, паскорилі свой бег,, 
Грзбні іх перакриліся мыльнай 
чекай. Н асіліся над морам чайкі. 
Кідаліся у  ваду, узрадавана  
іускрьіквалі і рантам иіугалі угору 
з рибкай у  дзюбе. На іх какід- 
валіся больш лян івия , якім праца 
лауца не дужа надавалася. Белы  
клубок з кры ляу доуга трапечац-

ца над таропкай хваляй. Неча
кана прагни гам птушак пера- 
палохана сціхае. Знясіленная ба- 
рацьбой чайка кідае рыбу у  мора. 
Ц іш иня.

А мора усё дихає цяжка і стом- 
ленна. Х валі глуха  таукуцца у 
борт судна. Ледзь уздрыгвае па
луба ад мернага пульсу м аш ини. 
Вільготни вецер тонка насвіствае 
у ванти, калмаціць пасмьі вала- 
соу у матросау. І раптам над 
палубай, над сіва-зяленьїмі хва- 
лям і рзнікае песня:

Ты уехала в знойные степи, 
Я  уш ел на разведку в тайгу. 
Над тобою

палящ ее знойное солнце, 
Надо мною лишь кедры

в снеыу...

На палубе здзіулена ускінулі 
галовы. П есня неслася з капітан- 
скага мосціка. Яе спявау новы  
рулявы. Р укі яго ляж алі на штур
вале, вочы пільна глядзелі упе- 
рад. А песня лілася, ляцела  
птушкай. Замер капітан, застилі 
матросы на палубе.

А путь твой далёк и долог 
И нельзя повернуть нам

назад.
Держись, геолог! Крепись,

геолог! 
Ты ветра и солнца брат...

(Заканчэнне на 2 стар.)

Д ням і пад такім девізам у 
студьіі Беларускага радыёвяшчан- 
ня праводзіуся вечар, арганіза- 
ваны. студзнтамі Б Д У — членамі 
клуба інтзрнацьіянальнай друж
бы. Ініцьіятиву студэнтау актыу- 
на падтрымала рэдакцыя мала- 
дзёжнага радыёвяшчання.

П Е Р Ш Ы  ВЫХАД

П рием ка пахне зямля, якая  
тольы што вы звалиася  з пад 
снегу. Д зе-ш -дзе д кустах, на 
касагорах ён яшчэ не успе§ рас- 
таць. А дчуваецца прастор, све- 
жасць г бадзёрасць. Н удорна па- 
блукаць такой ранняй в ясной за 
горадам!

М'шулай нядзеляй туристы 
ушвератэта зр а б ш  першы вы- 
хад у  новым сезоне за ваколщ ы  
Мшска. Звыш  пящ дзесяцг чала- 
век прынял1 у  ш  удзел. Жарты, 
песн1, смех не змаукал1 рею да- 
рогу. А як  прыемна успомнщь 
л я  кастра аб м ш улы х з1мовых па- 
ходах! Усяго шэець гадзм , 
праведзеных за горадам, дал1 ба- 
дзёрасщ стольк:, што, здаецца, 
на цэлы месяц хопщь.

В. МАМАН'ТАВА, 
студэнтка 11-га курса ф!зфака.

Сваімі дражаннямі аб сустрэчы 
з Ф ідзлем Кастра падзяліуся з 
присутнимі рэдактар часопіса 
«Камуніст Беларусі» таварыш 
Качан— прадстаунік дзлегациі 
БССР на X V  сесіі Генеральний  
Асамблеї А АН. Тав. Качан 
расказау таксама аб гераічнай 
барацьбе кубінскага народа.

На вечары студэнты виконвалі 
кубінскія песні, читалі верш и ку- 
бінскіх і савецкіх пазтау аб К у
бе. Бы ла праведзена цікавая вік- 
тарына «Што ты ведаеш аб К у
бе?» і

Вечар прайшоу цікава. Добры  
пачатак членау клуба трэба пад- 
тримліваць і надалей.

 ♦ -------
НОВЫ НУМАР 

«ЖУРНАЛІСТА»
Адначасова з нашай газе- 

тай у друкарні вярстауся 
чэрговы нумар газеты «Ж ур-і 
наліст», які вьіпускаюцьі
студэнты чацвёртага курса] 
аддзялення журналістьікі 
пад кірауніцтвам дацзнта 
М. С. Зярніцкага.

У газеде змешчаны ціка- 
выя матэрыялы, прысвеча. 
ныя выбарам у мясцовыя 
Саветы. Сёння чытачы ат- 
рымаюць свежы нумар 
«Ж урналіста».

ДА 90-годдзя П А РЫ Ж С КА Й  КАМУНЫ
90 год таму назад— 18 сакавіка гуманітарних факультэтау. На 

1871 года працоуныя Парыжа, ёй зкепаніруюцца творы класікау 
узняушыся на узброенае паустан- марксізма-ленінізма аб Парыж- 
не, звергнулі уладу буржуазії і скай камуне, працы савецкіх ву- 
упершыню у гісторьіі стварьілі . .• - чоных, артикулы і шшыя матэ-пралетарскі урад. I этаи знамя- ’ « »
нальнай падзеі прысвечапа выс- рыялы, прысвечаныя гераічнай ба-
таука, арганізаваная у корпусе рацьбе парыжеюх пралетарыяу.
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(Пачатак на 1 стар.)

Хтосьці з матросау падцягнуу, 
і задуш эуная м елодия палілася  
над бясконцьімі прасторамі мора.

Вечарэла. Чырвоны шар сонцо 
каціуся за горизонт. Вось яго 
диск дакранууся да небасхіла, 
і яно натанула у  пацямнершых 
хва ля х  Балтикі, але яшчэ доуга  
сонечныя вейкі ззял і на небасхіле. 
Насту піла ноч. С палі чайкі, гой- 
даючыся на хвалях. Л ягла  адпа- 
чыць команда. А дзін  толькі ча- 
лавек не спар на судне. Гэта быу 
рулявы , пільньї вартаунік мора...

Паутара месяца не пакідау па
лубу  Уладзімір. Д нём  і ноччу 
чеабсяжнае і бясконцае мора, 
устрывожаны крик  чаек, напру- 
жаная праца і песні, якія пр и 
вёз з  Мінска. Песні яго ведала  
ужо уся команда і пад неразлуч
ную матроскую гітару спявала  
хорам у  часы, адпачьшку.

Н ялёгка даводзілася працарні- 
кам мора. Па трое-чацвёра сутак 
іншьі раз не змьїка.іі вачэй. Мо
ра паваоїсае працавітих. Толькі 
ім яно аддае належ ную даніну.

Калі «Судак» запор ніу рибай  
усе труми і у зя у  курс на Вент- 
спілс, на яго абруш ыуся шторм. 
Па палубе рознеслася тривожная 
команда:

— Усім наверх! Мацаваць па- 
лубны я пристасаванні! Задраіць 
труми!

Гэта была жудасная ноч. 
Ш кваламі налятау цяжкі, праніз- 
лівьі вецер. Стихія биццам  звар’я- 
цела. Ж алобна енчыла антэна, гу- 
дзелі ванты. В акол была непро
глядная цемра. Нават пражжтар 
з  капітанскага мосціка не мог 
прабіць гзтую чорную бездань. 
Яго кінж ал-промень адразу губ- 
ляуся  за носам карабля. «Судак» 
упарта порз уперад. У зфір паля- 
цела радыёграма: «Я «Судак».
Знаходж уся у  дваццатим квад- 
раце. Шторм — дзевяць балау. 
Змагаємся!»

Каманда апранула виратаваль- 
ныя паяси. Калі «Судак» успау- 
аар на грэбень хваль, агалярся 
вінт. Траиічала абіиирка, на хіст- 
кай палубе не паспявала гаснуць 
пена. І раптом нейчи крик:

— З  правага борта сарвала 
трал!

Усе аслупянелі. Капронавы да- 
рагастоячы трал, які павесілі су- 
иіиць на вантах, абарвала магут- 
най хваляй. Нейкім цудам ён за- 
чапіуся за крук на фалыиборце. 
У цемры недзе насоувауся на-

29 студзеня.
Сонечны дзень. Стаіць марознае 

надвор'е. Кругом лес, сярод яко- 
га бліш чиць ледзяная гладзь 
азёр. Я к цудоуна ісці на лыжах 
сярод такога хараства! Сустра- 
каюцца палярн ічия з раоккамі і 
дубальтоукамі. Сёння выхадны  
дзень і аматары палявання з 
усіх акруж аючых сёл робяць аб- 
лаву  на ваукоу.

Неприметна адмахалі дваццаць 
кіламетрау. Вось і сяло Пеброд- 
дзе— цудорнейіиае месца: з адна- 
го боку падступае да яго вялікае  
возера Абстэрна, а з другого—На- 
біста, за сялом пачынаецца дры- 
мучы лес. Дзяо/сурныя узяліся за 
прыгатаванне вячэры, некоторый 
заняліся выпускам другого ну- 
мару насценгазеты, а я, Віктар і 
М ікола Скарабагатау пайш лі у 
вёску. Сустрзлі дзядулю , разга- 
вариліся. Мітрафан Нікіфаравіч 
Карцяновіч, сямідзесяцігадовьі 
стары, запрасіу нас у хату.

П авольна апавядае Мітрафан 
Нікіфаравіч. Перад намі паустае 
юнацтва бедняка, які прадае 
сваю рабочую сілу на рижскай 
пристані, каб дабиць кусок хле
ба. Рэвалюцыю сустрэу ён на 
П уціларскім  заводзе. Галадоука. 
Недабітия буржуі хаваюць про
дукты р подвалах, а рабочы лю д  
па карточках атрьімлівае пяць- 
сот грамау хлеба на дзень. Калі 
справы крыху наладзіліся, Кар
цяновіч вярнууся у роднае сяло. 
А ле  гора ізноу чакала яго: пры- 
ходзяць польскія паны, і Мітра
фан Нікіфаравіч ізнод гне спіну 
на чужаземцад. Азёры сталі пан- 
скія, і риба  у іх— таксама пан
ская.

У розмову дключаецца син

ступны, сами жудасны, дзевяты 
вал. ё н  змые трал за борт. І рап
том нейчая высокая постаць ш и
банула да барта, дабегла да тра
ла і начала ліхаманкава абвяз- 
ваць яго вакол вантау.

— Валодзя-а-а! Назад!—до
неслася з мосціка хр и п ла я  каман
да Хлапкова. А ле  юнак упарта 
працягвау сваю працу. Грозны вал  
ужо побач. Уладзімір чує за спі- 
ной яго раз’юшаны гул. «Не по
спею!— мільганула ж удасная дум
ка. — Хутчэй, хутчэй!»

—■ Наза-а-ад!— зноу данеслася 
аднекуль каманда Хлапкова. Ула
дзімір азірнууся. Гіганцкі вал, 
ніби  страшэнны чорны грыб, узды- 
мадся над носам судна.

Уладзімір бразнууся на палубу, 
абхапіу мёртвой хваткой, кнехт. 
У тое ж імгненне нешта балюча 
ударила  р спіну, аглуш ыла. Губ- 
ляю чы прытомнасць, ён ад- 
чуу, иіто нейкая невядомая сіла 
пацягнула яго уверх, але трал 
стар на абарону свайго вырата- 
вальніка. К алі хваля  схлынула, 
на палубе нерухома ляжар 
юнак... Бы у выратаваны і трал.

П раз некалькі дзён «Судак» 
уваходзіу  у Вентспілс. Ззяла  
сонца, па-ранейшаму радасна кры- 
чалі чайкі. I  рантам над паверх- 
няю мора узн ікла знаёмая песня:

Л учш е друга нигде
не найду я, 

Мы геологи оба с тобой.
Мы умеем и в жизни руду  

дорогую  
Отличить от породы пустой...

За  штурвалам стаяр Уладзімір  
3-пад зюйдвесткі, на якой блі-

иічзлі кропелькі солі, смяяуся аб- 
ветраны твар.

Будь отважен, мой друг,
и спокоен,

Не ищи проторенных путей!
Закаленная ветром и стужей, 

и зноем
Только крепче любовь

и сильней...
П рипер падхапіла каманда. За- 

грукатау якарны иіпіль, і цяжкі 
якар пляснурся у  ваду. Вечарам  
стала вядома усям у рыбнаму 
флоту Балтикі, што тральшчык 
«Судак» выканау свой план на 
260 працэнтау!

Тыдзень Уладзімір адпачывау у  
бацькор, а потым зноу паклау у  
кіш зню залікавую  кнізіску і на- 
кіравауся на вакзал. Яго права- 
джалі матросы— сябры з команды  
«Судака».

— Н у, што ты привёз нам з 
Балтикі?— жартау ліва  пацікавірся 
аднакурснік Уладзіміра Алесь  
Рыбак.

—■ Вось што,— і Уладзімір пад- 
нёс да яго твару агрубеушыя ад 
працы рукі.

П рийшло паргода. Уладзімір 
пасталер, ажаніуся. Нядарна У 
яго быу урачысты дзень— Панёва 
прьінялі у  партию. Адначасова 
ён з ’яуляецца намеснікам сакра- 
тара камсамольскай арганізациі 
аддзялення журналістикі. Д зе  б 
ні паяулярся Уладзімір, там уз- 
нікаюць жарты, смех. І зноу, як 
кекалі на Балтыцы, гучыць вя- 
сёлая задуш эуная песня— аб гео- 
лагах. Яе спявае Уладзімір Па
нёу, добры таварыш, студэнт, 
грамадскі работнік.

Аляксандр ШЛЕГ.
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На спатканне...

Вечаслау КАПЦ1Л0ВІЧ

Фота В. АНЦЫФЕРАВА.

Виктор ВЕБЕР

У б р а т с к о й  м о г и л ы
У могилы седая, в морщинах, 
Неподвижна и скорби полна 
Мать склонилась. Венок

для сына 
Маков красных кладёт она.

Эти маки сама растила, 
Берегла их с утра

до темна. 
Как за сыном, за ними

ходила.
Сына взяла у нее война.

И, казалось, у братской могилы 
Рядом встали с венками,

как кровь, 
Все скорбящие матери мира... 
Нет, войне не вернуться вновь!

Перевод с немецкого 
А. НОВИК,

студентки 2 курса 
отд. журналистики.
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Стадыён «Дынама». Рашца. 
Шэры туман павщ над дрэ- 
вам1, над будынкамц Ма- 
росщь дожджык. Але лёг- 
каатлетам Гаурычэнка, 
Ксянзенка, Барадачу, Го- 
вшу, Меер 1 шшым гэта не 
перашкода. Сёння у 1х трэ- 
шроука па бегу. Задача ня- 
лёгкая: на працягу 30 мБ 

нут прабегаць некалью разоу па 
100 метрау з пераменнай хуткас- 
цю. затым 10 разоу па 100 мет
рау на хуткасць 1 нарэшце—ты
сяча бегавых прыжкоу. Гэта 
для бегуноу на сярэдшя дыстан- 
цьп. Круг за кругам прабягаюць 
яны. Уважл1ва сочыць за бегам 
трэнер лёгкаатлетычиай секцьн

ніша застаецца усяго некалькі 
метрау, а сіл—вельмі мала. Вось 
тут і праяуляецца тая цудоуная 
якасць спартсмена, якая завецца 
сілай волі, а выхоуваецца яна 
на трзніроуках.

Другі раз з трэнерам я суст- 
рэуся у спартыунай зале. Ен ах- 
вотна расказау аб рабоце секцьіі: 
«Трзніруюцца спартсмены пяць 
разоу у нядзелю. На панядзе- 
лак—гульні з мечам, у ауторак 
і пятніцу—бег на стадыёне, у су
боту—крос на працягу паутары 
гадзіньї, у сераду у нас, у асноу- 
ным, дзень адпачынку». Але мне 
хутка прыйшлося быць сведкай, 
як лёгкаатлеты «адпачываюць» у 
гэты дзень. Пасля размінкі спарт
смены прыбягаюць у залу. Прахо- 
дзіць хвіліна, другая і ужо зві- 
няць кругі цяжкай штангі. Трэ
нер дає указанні: «Будзем выкон- 
ваць прьісяданні са штангай».

Крыху у баку трзніруецца рос
лая, белавалосая дзяучына. Тэта 
Марыя Лауніковіч з чацвёртага 
курса хімфака, першаразрадніца 
па бегу на 800 метрау, член збор- 

най БССР па лёг- 
кай атлетыды.

Побач з прас- 
лауленьїмі майст- 
рамі спорту Гарае
вым, Котавым, у 
секцьіі займаюцца 
вьідатнік вучобы 
Базылеу з гістфа- 
ка, першаразрад

ніца Андрэйчык з таго ж 
факультэта. Марыя Верамейчык, 
студзнтка філфака, рыхтуецца 
сёлета стаць майстрам спорту.

Цікава ведаць, што у секцьіі 
займаюцца спортам 72 спартсме
ны. З іх два майстры спорту, 7 
першаразраднікау, больш 20 
спартсменау другога разраду. І 
усё ж  малавата, патрзбна больш.

— Абавязкова напішьіце у га
зету яшчэ аб адным,—просіць 
ён.—Многія лічаць, што заняткі 
спортам—гэта не нагрузка. А у 
самай справе гэта вельмі вялікая 
нагрузка. Спартсмен ж а трзніру
ецца не толькі для сябе, а у пер
шую чаргу, каб абараняць спар-

майстар спорту Кушняроу. Чулы тьіуньї гонар сваиго калектыву. 
і патрабавальны выхавацель. ён 3 гэтым патрэбна лічьіцца. Сё- 
шмат увагі удзяляе рабоце сек- летні сезон будзе напружаным.
цьіі. Аб сваім трэнеру з любоую 
гавораць спартсмены.

У яго у руках секундамер. 
Вось да Кушнярова падбягае 
спартсмен. «Усё, хопіць на сён
ня»,—гаворыць ён. Трэнер прапа-

Вядучыя спартсмены будуць 
удзельнічаць у 25 спартыуных 
мерапрыемствах, усе астатнія чле
ны секцьіі—у 10. Мы спадзяёмся 
займаць толькі прызавыя месцы.

Што ж, вясна ідзе! Хутка «ка-
ноувае крыху перадахнуць і зноу ралева спорту» выйдзе на старт, 
прадаужаць трэшроуку. І правіль- Шчаслівага фінішу вам, сябрьОпрадаужаць трэшроуку. і правіль 
на робіць! Як неабходна іншьі 
раз бегуну сіла волі, калі да фі- Н. ШАРУБА.

лася у  час завірухі биць у  лесе. 
Стария дрзвьі стогнуць. Дзесьці 
у  іх верхавінах гуляє вецео з ша- 
ленай сілай. Час-ад-часу чуецца  
скрип і трзск галін. Усе гудзе, 
шуміць, буш ує. Вось яна, турисц- 
кая рамантика!

Усе часцей сустракаюцца азерьі, 
пакрьітия ледам. Уперадзе наказа
лася сяло Іказнь. М ясцовия жи- 
ха р и  сказалі, што тут дауньїм-
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Сярод шумлївьіх лясоу І азёр

(Пачатак у №№ 5—7)

М. Н. Карцяновіча Уладзімір, 
які у час вайньї быр вывезен  
гітлерауцамі у  рабства. Яго оіс 
малодиіи брат і бацька пайш лі у 
партизаны. Веска, якая цяпер так 
дабротна забудавана, б ила  да- 
шчэнту спалена немцамі. Цяпер  
сям’я Карцяновічар працуе у 
калгасе. Калгас займаецца рыб- 
най лорляй. К алі мы спиталі, 
колькі рыбы дає іх калгас, то 
Уладзімір усм іхнурся:

— Ц злим і тонамі у  нас вылар- 
ліваецца риба.

Тутэйшыя лясы багатьі дзічьі- 
най. Тут водзяцца белкі, зайцьі, 
яноты, варкі і нават ласі, а гади  
два назад у  азёры завезлі баб- 
рор, і яны добра приж иліся. 
Стары паляунічьі расказвае нам 
розныя здарзнні, паказвае ш кур
ні забітих ім звяроу, частує моц- 
ным тутунём.

Д ауно ужо апусцірся змрок над 
лясним  сялом, які праразае свят- 
ло электрычных лямпачак, ужо 
абвясцілі па радив нарад 
на заутра, ужо чуюцца жарты мо- 
ладзі на вуліцах, якая вяртаецца 
з кіно, а у  нас размова цячэ і 
цячэ...

30 студзеня.
Праводз1м гутарку са школьтка- 
мй Вучш  тут дружныя. У школе 
працуюць гурты мастацкай сама- 
дзейнасщ. Хор л1чыцца адным з 
лепш ых у раёне. Навучэнцы улас- 

ным1 Плам1 будуюць ш кольную . 
майстэрню. Настае час развНан- 
ня. Абменьваемся адрасали са 
школьшкам1. Яны запрашаюць 
прыехаць да «  летам, кал1 веска 
асабл1ва пригож ая, кал1 р азёрах 
можна купацца, а у  лесе саб1раць 
грыбы  г ягады. Праважаючы нас, 
яны доуга махаюць рукамц жа- 
даюць шчасл1вай дарог1.

Наша васьмёрка выйшла за вёс
ку. Схадз1лася лютая заваруха. 
Каб скарацщь адлегласць, раш ьш  
1сцг цераз возера, зайшл1 на ся- 
рэдзш у, а берагоу не в1даць. З а 
вел аж з ног зб1вае. Вецер са 
страшэннай а л а й  нясе хмары  
снегу. Кругом бела: не в1даць ш  
неба, ш  з я л ш — тольы лёд пад 
нагамй 1сщ на лыжах не магчы- 
ма, зшмаем  гх, па компасу выб1- 
раем ы рунак  I прасорваемся на- 
перад.

Нарэшце, выйшл1 на бераг. 
1дзём лесам. Той не бачыу суро
вой прыгажосщ, каму не даводзГ

дауно жыр люты князь Сапега.
П а віне і без в іни  казніу ён п р и 
гонных. Нездарма лю дзі гаварилі 
аб сяленні, што тут «Сапега і 
казнь». Затым Сапега памёр, а 
назва засталася. Д а  гэтага часу 

захавауся фундамент замка Сапе- 
гі. Я к багата Беларусь мясцінамі, 
звязаним і з суровым м інулим !
Тут коо/сным камень гаворыць пра  
гісторию.

К вечару прийш лі р конечны  
пункт нашага маршрута горад  
Браслау. Складваецца уражанне, 
што ён размешчан на востраве: 
кругом азёры. Самае большое з 
іх возера Дрывяты, басейн яко
го займає звыш за 150 кв. 
км. Горад размешчан жьівапісна: 
многа насаджэнняр, пригож и ста
ры парк, вуліцьі мясцінамі пады- 
ходзяць да самай вады. Над го
радам рзвышаецца замковая гара.
На ёй працарнікі Браслава рз- 
вялі помнік мясцоваму ррачу  
Нарбурту, слаунаму чалавеку, які 
працавар тут у 20, 30-я гады і 
выратавау жыццё не аднаму бра- 
слаучаніну.

Мы сіш ніліся у  адным з пакояу 
школы. З а  вокнамі яшчэ гудзе за- А Т  02193.

віруха. Я к прыемна піць гарачую  
каву пасля такога цяжкага пера- 
ходу!

— Заутра будзем у  М інску ,— 
сказау В алерий  Пракошын.

— А неяк шкада раставацца з 
турисцкім жыццём,— зазначыу 
М ікола Скарабагатау.

— За  гэтыя дні так п р и ви к л і 
адзін да аднаго, да новых месц, 
да перамены уражанняу...

I  крыху затужилі хлопцы. Па- 
чалі успамінаць цёплыя сустрэ- 
чы, сардэчныя размовы, 
здарзнні. А вецер за  
глуха  шуміць і шуміць.

31 студзеня.
П аход заканчваецца. 

прьісвяцілі саракагоддзю універ
сітзта. Пройдзена звыш  180 кіла
метрау, норма на значок «Турист 
СССР» виконана. Колькі уражан- 
няу, хорош их знаёмствау, а коль
кі цікавага мы даведаліся аб 
сваёй роднай рэспублщ ы! Ту
ризм  не толькі цяжкі від спорту, 

але і прыемны адпачынак.
Раніцай садзімся у  аутобус, які 

ідзе на Мінск. Добры дзень, уні- 
версітзт!

вяселыя
вокнамі

М и  яго

Рэдактар М. ЦІКОЦКІ.
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