
Заутра, 14 сакавша, дзень 
выбарау у мясцовыя Саветы

Прадетары! ycix краГи, яднайцеея!

БССР.
Аддадз!м свае гадаем за

кандыдатау народаf
Усе на выбары!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, KAMIТЭТА КАМСАМОЛА i 
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 1мя У. I. ЛЕН1НА
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Пётр Панцялеев1ч Раманюк, што працуе 
ва ушверштэцшм складзе, — чалавек з яр
кая i цжавай б1яграф1яй. Ен нарадз1уся пад 
Беластокам яшчэ у канцьг мшулага стагод- 
fl3fl,H3HuiHCTBa у яго, як i ва ycix дзяцей 
беднякоу, было бязрадаснае.

У 1913 годзе за спрэчку з памешчыкам 
Пятра Панцялеев1ча стал1 Л1чыць нядобра- 
надзейным, яму пагражала 6 гадоу катарг1, 
i ён павшен быу хадзщь адзначацца да 
прыстава за 30 вёрст у любое надвор’е.

. Рэвалюцыю 1917, года Пётр Панцялеев1ч 
сустрэу у Саратаве i адразу ж устуту у 
рады Чырвонай Армп. Яго полк першым 
прыняу на с'ябе удар войскау генерала 
Краснова. Мног.а прыйшлося паваяваць 
Пятру Панцялеев1чу.

Цжавае i далейшае жыццё П. П. Рама- 
шока. Вярнуушыся у родную вёску, ён да- 
памагае ствараць .калгас. У час Вялжай 
Айчыннай вайны. разам са сваёй 16-гадовай 
дачкой Настассей ён апынууся на акушра- 
ванай тэрыторьп. Пасля вызвалення Поль- 
шчы, у 1944 годзе ён разам з сям’ёй перае- 

. х'ау .у. MincK.. I з.таго часу, вось ужо 20 га
доу працуе ва ушверитэце.

Пётр Панцялеев1ч Раманюк заусёды вель- 
Mt актыуна j/дзельшчае у выбарах. «Я л1чу

сва1м абавязкам,' — гаворыць, ён, — гала- 
саваць. Стольш ж добрага зрабша Савгц- 
кая улада для людзей! Кожпы чалавек 
крашы. Саветау павшен ганарыцца нашай 
дэмакратыяй».

Л. БАРБУК,
студэнтка 1-га курса аддз. журнал1стык1.

Упершыню
14 сакавжа — незвычайны дзень для 

Наума Авербуха, Святланы Чвялевай, Ан1 
Шыглев1ч, Лоры Бандасаран, студэнтау 
2-га курса матфака. Усе яны упершыню 
удзельшчаюць у выбарах у мясцовыя Саве
ты дэпутатау працоуных БССР.

Як радасна становщца на душы, ,^кал1 
усведамляеш, што з ’яу.ляешея паунапрауным 
грамадзяншам вялжага Савецкага Саюза, 
маеш права выб1раць у шруючыя органы 
дастойных, тых людзей, чые 1мёны выма^- 
ляюцца з павагай.

14 сакавжа — святочны дзень не толыб 
для, тых, хто галасуе упершыню, але i для 
усяго савецкага народа. I усё ж з душэу- 
пай усхваляванасцю, пачуццём гонару ча- 
каюць гэты дзень тыя, хто упершыню возь- 
ме у py.Ki вы.барчы,б.юлетэнь, Вшщуем ix з 
гэтым святам!

Т. АЛЯКСАНДРАУ 
  ♦

НАСУСТРАЧ 20-й 'ГАДАВ1НЕ ВЯЛIКАЙ ПЕРАМОГ!

шм

Д а выбарау усё
гатова!

ПА Б А Я В Ы X Д А Р О Г А Х

Маляун1ча упрыгожаная ауды- 
торыя. На сталах часоп1сы, газеты, 
KHiri, многа брашур аб савецкай 
выбарчай сктэме, творы клаежау 
марказма-ленЫ зма. На аптпунк- 
це 1-га выбарчага участка Ленш- 
скага раёна щуць апошшя прыга- 
таванш да выбарау у мясцовыя 
Саветы дэпутатау працоуных 
БССР.

— Д а выбарау у нас усё гато
ва, — сказау загадчык апткалек- 
тыву acnipaH T  кафедры псторьп 
парты! Эдуард Лшецкк — Сярод 
выбаршчыкау участка праведзена 
вялжая аптацыйная работа.

Многа папрацавал! аптатары 
студэнты истфака i б1яфака КлБ 
мов1ч, Харкев1ч, Вшакурау, Л ивБ 
нава, асгйрант Тарулька.

Яны пабывал1 у дамах, у студэн- 
цк1х штэрнатах. Расказвал1 аб са
вецкай выбарчай сктэме, аб кан
дидатах у дэпутаты А. Я. Малы- 
шаву, А. 1. Багданавай, С. Я- Лш- 
чак.

Вось аптатар студзнт Дубау 
яшчэ раз удакладняе сп!сы выбар
шчыкау, што жывуць па вул!цы 
Свярдлова. Яму дапамагае адказ- 
ны за аптацыйную работу ад пст- 
фака acnipaH T  Беркау. Кожны ве- 
чар на аптпункт прыходзяць вы- 
баршчыш, каб пачытаць лНара- 
туру, праверыць свае прозв(шчы у 
cn ic a x . Дарэчы, спюы выбаршчы
кау складзены дауно, але ёсць 
многа прозв1шчау, яшя спачатку

не Tpaniai сюды. У большасц!—гэта 
маладыя выбаршчык!. Для ix 
вывешаны дадатковыя стсы . Хат- 
няя гаспадыня Ганна Францауна 
Кучынская прыйшла, каб знесщ J 
спюы выбаршчыкау прозв1шча 
пляменнщы, якой напярэдадн1 вы
барау споушлася 18 гадоу.

А кольш лекцый, вечароу, заха- 
пляючых сустрэч было у выбарщ- 
чыкау! Яны сустрэлкя з кандыда 
там у дэпутаты гарсавета прарэк- 
тарам ушверспгэта А. Я. Малыша- 
вым. Гасцям! выбаршчыкау i сту
дэнтау ун1верс1тэта был! удзелл- 
и1к1 XVIII Ал1мпшск1х гульняу у 
Токш Т. Самусенка, А. Нжанчы 
кау, М. 1тк1на. Цёпла сустрэл! 
i футбалктау мшекага «Дыла- 
ма» А. Дзенкенку, Э. Малафеева, 
X. Усаторэ.

Кожную суботу, кал1 вокны апт- 
пункта запальвалкя ярк!м1 аг- 
ням1, у кшазале б1яфака для вы
баршчыкау дэманстравалкя наву- 
кова-папулярныя i дакументаль- 
ныя ф1льмы...

Заутра — дзень выбарау. 1 я нК 
кольш не сумняваюся, што выбар
шчык! 1-га выбарчага участка 
прымуць у галасаванн! самы ак- 
тыуны удзел i аддадуць свае гала- 
сы за кандыдатау усенароднага 
блока камунктау i беспартыйных.

О. ШКУРДЗЬ, 
студэнт 5-га курса вячэрняга аддз. 

журналктыш, слесар завода 
запчастак.

Вааль Андрэев1ч М иаванау, як1 працуе выконваючым аба- 
вязы дацэнта кафедры асноу навуковага камушзма, мужна 
змагауся tj час Вялжай АйчыНнай вайны у партызанскЫ ат- 
радзе на Мшшчыне. За баявыя заслуг1 ён атрымау пяць савец- 
Kix i адну чэхаславацкую урадавыя узнагароды. Некаторыя 
necni, што ВасЫь Андрэевш nanicaij у нас вайны, увайшль у  
зборшк беларускага фольклору перыяду Вялжай Айчыннай 
вайны. ■

Рэдакцыя nanpacUa В. А. М иаванава падзялщца ceaiMi 
ycnaMina.Hi пра ваенныя гады.

Прызваны у армно у канцы 
1939 года, я не^забаве Tpaniy на 
фшекую вайну, на Карэльск! пера- 
шыек. Ваявау радавым арудзКша- 
га разлшу. Як i усе мае тавары- 
шы па 3opoi, мёрзнуу, недасыпа^, 
але сваю венскую справу pa6iy як 
мае быць. А па начах, дзяжурачы 
у зямлянцы, пры святле «буржуй- 
к1», зробленай з бо.чш з-пад бенз1- 
ну, спрабавау nicaub вершы.

Наша стралковая дыв1з1я вяс- 
ною 1941 года была перакшута на

заходнюю мяжу, у Брэст." Тут у 
чатыры гадзшы ран1цы 22 чэр- 
веня 1941 года на нас абрушылкя 
фашыецшя снарады i бомбы. Па- 
чалася вайна...

Надыйшл1 цяжк1я днп.. 3 бая- 
Mi мы адыходз1л1 на усход. Упар- 
тыя абарончыя 6ai на рацэ Бера- 
з1не ля Бабруйска, потым на 
Дняпры пад Рагачовам. Тут, ля 
Рагачова, частка салдат нашай 
дыв1зп пасля кровапралкнага бою 
з пераузыходзячым1 ciaaMi прац!у-

нша трап1ла у варожае акружэнне, 
Праб1валкя невялж1м1 групамг 
Кал! я выйшау з акружэння, 
фронт быу ужо далёка, на л!нп 
Росла^ — Смаленск. Пры перахо- 
дзе лшИ фонту ля станцьп. Па'чы- 
нак 20 жн1уня T pan iy  у палон 
Праз тры . дн! быу дастаулены у 
ApuiaHCKi лагер ваеннапалонных... 
На Maix вачах пам1ралг тавары- 
шы, не вытрымаушы голаду i здзе- 
кау. Мае с1лы таксама н1кл1. У 
душы гарэла нянавкць да ворага.

Вырвусь, выпрямлюсь, буду
жить..

Буду мстить. Буду огненно
мстить!..

(Заканчэнне на 2 стар.).

Самуэль Адо, Джэймс Бафос, Сахара Фрыдэй, Генры Ania (пер- 
шы рад), Асантэ Джорг, Самуэль Адгей i Джордж Банерман (друг! 
рад) — студэнты падрыхтоучага факультэта.

Нядауна у Палацы культуры прафсаюзау адбыуся вечар, пры- 
свечаны 8-й гадавше з дня абвяшчэння незалежнасщ ix  радз1мы— 
Ганы.^На вечары прысутн1чал1 студэнты вну, рабочая моладзь, юнак1 
i дзяучаты з краш АзИ, Афрык1, Лац1нскай Амерык1, яшя вучацца 
5’ Mi иску.

Фота А. КАДЗЕТА, 
студэнта 1-га курса аддз, журнадктыкГ



Вершы Мар'яна ДУКСЫ I На першае знаёмства
1дзе на пабыуку 

матрос
1дзе на пабыуку матрос...
Узгорак — i родная веска.
Веска — не проста дамы,
Не проста грушы i яблын!

Яна — баявы карабель,
Як! ij снезе загруз.
А каб скрануцца з месца,
Паляць у печах дровы —

Трэба ж падняць пары!
Вунь заклапочаны бусел,
Забыушы дарожную стому.
На мачту — дуб высачэзны

Адразу з бусльхай палез.
Удаль уз1раецца тльна.
А зшзу крычаць хлапчукi:
— Hi бачыш лета?

* * *
Над вяршьшяю —
Неба чыстае...
О, як цяжка 
Быць альпшстам!
Hoai, сэрца гудуць 
Ад стомы,
А навокал —
Стромы i стромы.
Не разл1чыш свой крок —
I  можна
Знор скацщца назад —
Да падножжа.
Только я
Не падаю у роспач,
Што ля сонца 
Твае нябёсы.
Д а цябе,
Хоць крутыя сцежш,
Цанясу, каханая, усмешку!..

Спачатку за косы цягалt 
Клрпатых ceaix дзяучатак.
Ды раптам чамусь спахатлкя, 
Калi бушавала чаромха.
Мы вочы рукамi закрыл£
Ад найвялжшага сораму.
Не лезла у головы навука,
Ад «двоек» курчыуся дзёнш'к,
А мы на ceaix баг!нъ 
Глядзель з салодк1м страхам. 
Чакал1 начы, як лета,
А не — лажьшся днём,
Каб знод убачыць усмешку 
Cycedni сваей, аднакласнщы...

П1сал1 паслашй у вершах,
Яюя шхто не чытау.
Hacini бярэмам л1ле1,
Як1я, дарэмна сохл!...
О, шчэрай душы на^унасць, 
Цябе патдаючы, я 
Хачу узяць у дорогу 
Крыштальную веру твою.
—О, вера, магутная вера, 
Вядз1 мяне, шбы компас, 
Праз цёмныя ямы сумненняи, 
Праз eopKi адчай няудач 
Да чулых сэрцад людайх,
Да новых цяжшх вяришнь!
У заутрашш дзень вядзИ

Д 3 я д ы
Люблю я моцна майсыя паудзеш, /  трошачю сэрца, бывав, заные, 
Кал1 над сонцам 1 думка у душу закрадзецца

бушуюць сады. падчас,
На печы дзядам курчыцца Што. можа, зарана яны.

годзе — «адстарныя»,
I лауш шукаюць авыя дзяды. Што мо’ паспяшьш яны у запас.

Садзяцца. лаважна, А часта бровы нахмураць строга,
горда i вольна, Чытаючы шэрыя вестш з газет!

Не хоча стна гнуцца дугой, Тады яны
Хаця поглядам Льва Талстога

за жыццё Л1халеиц1 i вайны Глядзяць,
Не раз Як npapoKi, на свет.

Црышчы спраулял! на ёй.
П рыходзяць

Хоць часта паветра Белай нявестай вёсны,
дзядам неставала, I падаюць 

Лезла глыбай Яблыкам спелым гады.
на apyd3i зямля  —

На злосць чужынцам, Н1бы вартуюць сонца —
яны уставалг, Па вёсках 

Бо недзе дома чакала сям’я. Сядзяць под дубамг Ывыя дзяды.

Ш к о л а  В я р ш ы н ш  

(1 к у р с в я ч . а д д з .  г1сторы1)

ц э а ы  сеет 
паклгчу...

(Маналог аднаго шафёра)

Я цэлы свет пакл1чу у сведш,
Ну, што я дрэннае 3pa6iy? 
Прадстаулю сотню вам даведкау, 
Што я зусгм цвярозы быу. 
Гарачыия — аж невыносна,
Я ехау сёння не адзш.
Я з сябрам быу, нам стала

млосна,
I мы забепй у магазш.

II Не думау дрэннага я, што вы, 
Няхай мяне бяда мше, —

' Наклейка — дом шматпазярховы- 
III  Пасведчыць першай за мяне.

3 таварышам дауно сябрую,
I Жыць без яго я не прывык,

Яшчэ бутэлечку бяру я,
Глядзщь з яе упарты бык.
Пот праб1ваць стау нас да н1гк], 
Няёмка стала сябруку.
Kyniy i ён бутэль нагитку 
3 чырвоным перцам на баку. 

ЩАдчул! скт у сабе мы многа, 
Пакажам варты нас разбег!

Щ  Ды нечакана мне дарогу 
, С л у п тэлеграфны перабег.

Д р у п  бяжыць — Kpyai,  я к  pori,
, v У правадах — нудотны спеу. 
щ  Паоег i трэцг, ды дароп 
Ш  Ён перабегчы не паспеу.

Дык вось як здарылася тэта,
§ | |  Выпадку вельм1 я не рад.

Скажу перад yciM я светам,
Што толыб слуп той вшават.
Ен мне пад колы сам папауся,
\ з-за яго у мяне прастой.
Няхай бы 'з месца не зрывауся: 
Не знаеш правгл руху — стой!

Засн уу  аднойчы д з е д ...

а м а н ы к
Рамантыш мы — Магеланы, Калумбы...
3  вятралй у абдымку, шбы ветрам,
Па свеце мы кружым, забыушы на любых. 
На тое, што недзе сумуюць бацькi.

Ды раптам затужым па ранщах cinix 
I скажам «да заутра» суровой тайзе... 
Аутобус зялёны, мшуушы ааншк,
Да весшц знаёмых мяне падвязе.

— Ну, што за навйш, бывалы вандроршк? 

Напэуна, здз1чэу у баку ад радш...

Бяседа на самым высошм узроун!,

Ka.ii я ля  печш сяджу пры агн!

Не тощь спагады i шчырасц1 мац!

А б думках яе я маучком варажу:

м ы...
Не ведае, мусщь, што хутка «бывайце» 

Я зноу, як калкьщ , скажу.

Хай, мац1, тваё супакощца сэрца 

Ад цёплага подыху бмзкай вясны... 

Магу я дома тольы пагрэцца,

На большое — права не маюць сыны.

„Арыг1нальныя“ паводз!ны 
i энтуз!ясты ПА БАЯВЫХ ДАРОГАХ

У штэрнаце па вул. Свярдлова 
чысцшя, з якой мабыць, дауно па- 
сябравал1 не толыб студэнты, але 
нават сцены i падлога. У калщоры 
сустракаю «багшю чысщш», стар- 
шыню саттарнан icaMicii Алену 
Пугач. Пачынаю гутарку.

Я: Прыгожа тут! А у пакоях?
Лена: У асноуным, добра. I 

дзяучаты, i хлопцы прыбграюць 
старанна.

Я: Але... я чуу пра «двойк!» i 
«пяцёркН.

Лена: Яны у нас ёсць, гэтыя 
«двонк!». Jlixa iM... I, ведаеце, што 
кры>'дна — «двойк1» за чысцшю 
атрымоуваюць... дзяучаты_ Вось 
naaoi 35-ы i 50-ы. Там жывуць 
дзяучаты з х!мфака. Гразь, смецце 
у гэтых пакоях. А кал1 зойдзеш у 
111, 112, 114 пако1 — так прыгожа, 
чысцшя, нават пылшш не зной- 
дзеш.

На гэтым размову з Ленай я 
скончыу. Але тут жа дадам пра 
непрыемнуга г1сторыю «арыпналь- 
ных» паводз1н. Яны сапрауды 
«арыгшальныя» (хоць у двукос- 
сях, хоць без ix), выключныя, 
брыдк1я. Так, irimara слова, бадай, 
i не знойдзеш, каб ахарактарыза- 
ваць ix.

50-ы пакой. Амаль кожны вечар 
з яго даноауся гоман. Не дыспу- 
тау, спрэчак Гоман — п’янак.

Дзяучат з гэтага пакою папя- 
рэджвал1, упрошвал1 — не дапа- 
магала. Тады вырашыл1 — хошць. 
Kaai ласка, вось вам — пахмелка. 
Нядауна загадам рэктара Л. Ягор- 
цава i Л. Лямша выселены з iH- 
тэрната М. Аляксеенка, В. Горава, 
В. 1ванова, Г. Кавалёва атрымал! 
алошняе папярэджанне.

Яны камсамолк1. A ui маюць 
яны права нас1ць гэтае высокае 
iMH? Слова за ix аднакурсткамц 
за камНэтам камсамола ушверсГ 
тэта. Мы чакаем гэтага слова, 
камсамольцы!

Я вышэй назвау «арыгшальныя» 
паводзшы выключным1. Памылк1 
тут няма Бо яны не характэрныя 
для нашых 1нтэрнатау.

Кал1 ласка, у той жа штэрнат па 
вул. Свярдлова. Бачыце аб’яву, 
якая запрашае на вечар паэзВ у 
лешнсю пакой? Тэта справа дзяу
чат з х1мфака Р. Базалев1ч i I. 
Л1бман. А друг1я энтуз1ясты арга- 
н1зоуваюць спаборнгцтвы шахма- 
тыстау, шашыстау.

— Жыць у штэрнаце щкава? — 
спытау я у студэнта П. Мехета.

— Вельмь Штэрнат для мяне, 
што родны дом.

А Р. Базалев1ч дадае:
— У час каншулау я ездзша да- 

моу. Ведаеце, увесь час цягнула 
сюды. Тут жыццё кшщь.

Жыццё Kiniub. Гэта добра сказа
на. Яно Kiniub дзякуючы iM —-эн- 
туз1ястам. Няхай жа будзе больш 
энтуз1ястау! «Арыгшалы» тады на- 
заусёды зн1кнуць.

А. ТАБАЧШКАУ.

Да уваг! 
узлётаудау

Наступнае пасяджэнне л1тара* 
турнага аб’яднання «Узлёт» адбу- 
дзецца у сераду, 24 сакавша, а 18 
гадз1не У рэдакцьп «Беларусю 
ун1верс1тэт» (галоуны корпус, а}?Д. 
212).

(Пачатак на 1 стар.).

I вырвался. 1 верасня пры пера- 
гоне групы палонных на захад, 
пад Барысавам збег... Памятаю, 
як апыну51шыся на вол1 у лесе, 
заспява5? старажытную рускую 
песню

Шилка и Нерчинск не страшны
теперь,

Горная стража меня не поймала...

I вось я у партызанах. У бры- 
гадзе «За савецкую Беларусь» 
стварылася першая падрыуная 
група на чале з адважным Гау- 
рылам Нов1кавым. Я стау байцом 
гэтай трупы У сакавшу 1963 года 
шаснаццаць тысяч rrniepajlcK ix га- 
лаварэза^ пачал1 блаюроуку бри
гады. Наша група атрымала ад 
камандавання брыгады баявое за
дание — npaftcui скрозь акружэн- 
не, Bbiflcui да чыгуначнай станцьп 
Калодз1Шчы i пусц1ць пад адхон 
варожы эталон.

Ноччу 7 красавжа наша група з 
дзесяц! партызан набл1з1лася да 
чыг\нк1 на перагоке Кглодз1ш- 
чы — -Гарадз1шча. Пакшуушы ба- 
явую ахову на узлессц H oeiK ay, 
Шышк1н i я па мокрым снезе пад- 
паузл! да насыпу, працягнуушы 
за сабой доуп шнур. 3 боку стан- 
цьп данёсся гудок паравоза. Трэба 
спяшацца. Скалелым1 рукам1 раз- 
грабаем шчабёнку пам1ж шпала- 
Mi, у выемку укладваем двухпудо- 
вы толавы пакет, замасюроуваем 
яго. Ад узрывальгпка пад рэйи 
кладзецца шнур. Хутка адбягаем 
да яго канца. Чуваць, як пыхкае 
паравоз. Вось ён выходзщь з-за 
лесу. Стукаюць колы вагона^, бл1- 
скаюць святлом аокны. Пасгшыр-

скВ Ведаю, што на ix звычайна 
стаяць надп!сы «Нур фюр афщы- 
ры». Што ж, тым лепш. Наш «па- 
дарунак» будзе тольш для фашы- 
cuKix афщэрау.

H oeiK ay рэзка пацягнуу за шнур, 
Успышка, як маланка, 1мгненна ас- 
вящла усё навакол. Паравоз, як 
napaBicTbi конь, падскочыу i пава- 
niycn пад адхон, пацягнуушы за 
сабой i вагоны. Дастойная адпла- 
та ворагу!

Усяго за час партызанскай ба- 
рацьбы я удзельн!чау у падрыве 
BacbMi варожых эшалонау, у двух 
«рэйкавых войнах» i у некаторых 
inmbix баявых аперацыях. Па про
сьбе cB aix таварышау тады я на- 
n ica y  словы necHi партызан-пад- 
pbiyHiKoy «На адной з палян Бе
ларуси, якую таварышы спявалг 
на матыу «flecH i пра казака Гало- 
ту». Вось яе прыпеУ:

Не сломить нас вражьим ротам, 
Наших тропок не узнать.
Все пути врага до фронта 
Рвали, рвём и будем рвать!

Спявал1 партызаны i другую 
маю песню, якая пачыналася сло
вами

На земле, что немец занял,
Д ух советский не остыл.
Боевые партизаны
Быот и рушат вражий тыл.
еь

Абедзве гэтыя necHi пазней 
увайиш у зборн!к «Беларуск! 
фальклор Вял!кай Айчыннай вай
ны».

У нашай брыгадзе побач з нам{ 
ваявал! чэх1, славак}, паляк1, 
французы, людз! гншых нацыя- 
иальнасцей. Летась у мяне у гас-

I гэташ бывае сон!..
Заснуу аднойчы моцна дзед. 
Бабуля думала, што ён 
Навек пакшуу белы свет.

«Гарштур новы, за мае 
ён куплен гроши, згнщь не дам. 
Дзед у старым няхай гше,
А новы леней я прадам!»

Застауся бедны дзед, як бач,
У майцы тольк! ды у трусах. 
Зайшлi cycedei — бабка у плач, 
Заводзщь, стогне — проста жах.

«Не пашдай мяне адну,
Адной жыць цяжка будзе мне.
Як рана лёг ты у трупу,
Куды ж ideem ты ад мяне?»

Тут дзед, на ycix навёушы страх, 
Узняу авую  бараду:
«Куды ж мне у майцы. i у  трусах?! 
Я сёння на футбол пайду!»

цях пабывал1 тры Maix аднапалча- 
ншы-чэхаславаш. Мне было вельм1 
прыемна, што яны не забьш  мае 
партызансыя пест.

Ншол5 не забуду, як у «чэрвещ 
1944-га мы, беларусшя партызаны, 
пад Мшскам з ’яднал!ся з часцям1 
наступаючай роднай Савецкап 
ApMii, даб1вал1 акружаную rpyni- 
роуку фашысцк!х войск, а потым у 
ajiHbiM CTpai рухал1ся далей, на 
захад, змятаючы з зямл1 г:'тлерау- 
скую нечысць...

Прайшло два дзесяцн'одзг За 
гэты час многае змян1лася. Выра- 
сл1 два Maix сыны. Нашай сямТ, 
як i yci.M савецк1м людзям, па- 
трэбен Mip. Для новых творчых 
спрау, для паспяховага камун1- 
стычнага будаунщтва, для шчас- 
ця працоуных усёй планеты. I на 
стражы MipHaft працы стащь наша 
слауная Савецкая Арм1Я. Вось 
чаму мы так сардэчна люб1м яе, 
у гонар яе гадав1ны азараем неба 
рознакаляровым1 агням1 салюта.

В. М1ЛАВАНАУ,

кандидат гхстарычных навук, в. а. 
дацэнта кафедры асноу навуковага 

камун1зма.

В. а. рэдактара А. ЛОЙКА.

А драс рэдакцы !: 
г. MIhck, Ун1верс1тэцк1 гарадок, 

гало^кы  корпус, 212. Тал, 2-07-1S.
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