
П1ШУЦЬ ВАМ 3 ДАЛЁ- КАГА А Л Ж Ы РА  ПАСЛАН- ЦЬ! УН1ВЕРС1ТЭТА— СТУ- . ДЭН ТЫ  Л А Д Ы С Е У  I БУБНОУ...Ранщай мы прыеха.ш у раён Еабшп— адзш з самых прыга- жэйшых i цудоунейшых куткоу Алжира. Тут было ужо шмат «домшау»— цэлы гарадок, да ix далучыуся i наш. 3pa6i.ii мы яго хутка: нацягнул1 палатку— i уся работа па будау- шцтву «дома». Але ён атры- мауся у нас на славу. Акру- жаюць наш «горад» высокая горы— на ix яшчэ ляжыць снег, хоць тэмпература у на- шым палатачньш долину дахо- дзщь днём да 50 градусау.Маладзёжны атрад СССР, у склад якога мы уваходщм, бу- дуе вёску, для жыхароу Кайли. У гэтай вёсцы будзе арга- шзаваны каператыу. Праца- вадь пача.тн трэцяга мая i за тэты рабочы нерыяд наш атрад за выдатную работу атрымау пераходны сцяг ЦК ВЛКСМ.Дамы будуем двухпавярхо- выя. Работы шмат. Таму пра- цуем па дзевяць гадзш у сутки./ Ппацуем дружна, старанна— 
16а хутчэй даць людзям жыллё...Побач з нам! працуюць Ал- жырсгая валанцёры, сябры з Балгарьн i Германскай Дэма-

кратычнай рэспублш. Макаем приезду будаунйсоу з братняй Иильшчы, ЧэхаславакН, iTa.nii, Францьн i пипых краш свету.Алжырипя валанцёры — тэта хлопцы ва узросце 16 —19 год. Яны прыехал1 сюды з розных куткоу Алжира, каб прыняць удзел у будаушц- тве. Акрами работы яны ву- . чацца — трэба набыць спе- цыяльнасць будаушка. Мы стараемся вучыць ix усяму таму, што можам самиА як щкава мы праводз1м 1
ОРГАН  ПАРТКОМ А, РЭКТАРАТА, М ЯСЦ КОМ А, КАМ1ТЭТА КАМ САМ ОЛА I ПРАФКОМ А БЕЛ А РУСКА ГА  Д ЗЯ РЖ А У Н А ГА  УН1ВЕРС1ТЭТА !мя Ул. I. ЛЕН1НА№ 20 (608) Пятнща, 18 чэрвеня 1965 г. Год выдання XVIII Цана 1 кап.

вольны ад работы час?!Наш лагер зрабщся арэнай я.лнжнародных сустрэч» па футболу, валейболу, . баскетболу. «МЬкнародныя сустрэчы» пра- водз1м амаль кожны дзень. Ка- jii прысутшчаёш на ix, забывается на стому у плячах, забывается, як нъпоць pyiri i nori. Часам здаецца, што тут сабралкя людз! нейкай цудоу- най кра1ны, якая яшчэ не мае назвы, i гэтыя людз1 жы- вуць дружнай, адзшай сям'ёй.Наш атрад уключаны у са- стау Савецкай дэлегацьп, якая будзе прымаць удзел у Сусвет- ным фестывал! моладз} i студэнтау.Перадаём наша будаушчае прывтганне студэнтам ушвер- сггэта.
ЛАДЫСЕУ, БУБНОУ.

— 3 кожным годам у на- шым ушвератэце павя.йчваец- ца колькасць аматарау турыз- ма, — сказау М. Шэннэман. — Чыстае, вшьготнае паветра, на- чоуш ля азёр i мора, пераходы праз перавалы i горы даюць усе магчымасщ добра адпа- чыць. умацаваць сваё здароуе.— Дзе правядуць кан1кулы нашы студэнты?— Болып чатырохсот вы- едзе у спартыуна-аздарау.пен- чы лагер на возера Нарач. А аматары i рамантыш далёких ' падарожжау — 50 спартсменау- турыстау нашага ушвератэта пойдуць у п.аход па дарогах Прыморскага Края, КарэлМ; Карпат, Кауказа. Болып вась- MicoT студэнтау пажадал1 удзельшчаць у турысцк1х па- дарожжах у ГарадзНичы, Ра- томку, Радашковиы, на Min- спае водасховппча.— A ui будуць пуцёуш у са- маторьи?— Болып сот11 i студэнтау на- мруецца у дамы адпачынкх, саиаторьп Беларуа i Пауднё- вага пабярэжжа Чорнага мора. Шэсцьдзесят савецюх i замеж- иых студэнтау выедуць у- спар- тыуна-аздаоаулепчы лагер Ki- еускага ушвератэта на права- . бярэжжа Дняпра.— Нам щкава таксама даве- дацца, Ka.ni будзе адпраулена

1 Д З Е  С Е С 1 Я Экзамены на

МАРШРУТЫ СТУДЭНЩА ЛЕТАНабл1жаецца доугачаканая пара летшх каншул. Пара радасцц адпачынку 1 весялосцк Я т я  ж шля- xi-дароп адкрызае лета 1965 года перад падарожш- калп нашага уш вератэта? Адказаць на гэтае пытан- не мы папрасШ  старшышо спартыунага клуба М . Шэйнэмана.

Дошка аб'яу дэканата пстарыч- 
нага факультэта. На ёй, акрамя 
звестак i аб'яу— змешчаны цяпер 
курсавыя экзаменацыйныя веда- 
масцц дзе адлюстроуваецца ход 
cecii. Вось графа «Псторыя 
БССР —  1 курс». Ранщай яна 
яшчэ была пустой. А зараз —  
адзнаж. Вынладчык Аляксандр 
Пятров1ч 1гнаценка глядзщь на 
ix i радуецца: большасць пастау- 
леных iM адзнак— «выдатна» i 
«добра». Прыпамшаецца з1мняя 
экзаменацыйная cecia. Тады у 
Аляксандра Пятров1ча не было та- 
чога задавальнення. Не усе адка- 
зы студэнтау па псторьн БССР 
былi задавальняючымь А цяпер 
адчуваецца, што веды студэнтау 
па гэтаму прадмету значна вы- 
раслi, палепшылася якасць пад- 
рыхтоуш. I тэта не магло не ска- 
зацца на вын1ках экзамена. 3 
дваццац! аднаго студэнта трупы 
н1хто не атрымау «тройк1». Асаб- 
niBa глыбок1я веды на экзамене 
паназал1 першакурсн1к1 Л. Шчэр- 
бачэня, М. Aycieein, А. Аляксеен- 
ка. Гэтыя студэнты заусёды 
актыуна выступал! на семшар- 
CKix занятках, уважл1ва cnyxani 
лекцьм, чытал1 многа лыаратуры.

«Трупа uaniHHiKay»— так за- 
nicaHa у другой экзаменацыйнай 
ведамасцк Тут штодзённа запк- 
валкя BbiniKi экзаменау тых, хто 
паехау на цалшныя будоул1 Kpai- 
ны...

Экзамены па педагопцы зда- 
вал i студэнты-цалшжш друго-

першая трупа студэнтау у па- дарожжа?— Ужо восьмага лшеня з дзесяц1дзённым падарояокам з А'Инска накгруецца аутапоезд «Дружба», у яшм сто дваццаць студэнтау ушвератэта пазна- ёдпцца з MHoriMi цудоуным!

кутка Mi нашай роднай Белару- ci. Пасля яго адправ!цца яшчэ некалью эшалонау, 68 студэнтау— турыстау нак1руецца у васьлпсутачны па.ход па M iн- скай вобласцр каб атрымаць трэд! разрад турыста...— Як бачыце, — сказау М. Шэйнэман у заключэнне, — з кожным годам пашыраецца геаграф1я маршрута^ i зон ла- гернага адпачынку студэнтау yniBepciT3Ta.Шчасл1вай дарог1 вам, сябры! В. МУХАЕУ.

га курса. Не лёгш б'тет папау- 
ся студэнту гзтага курса Анатолю 
Пугоука. Каб адказаць на яго 
студэнту мала было даць агуль- 
ную характарыстыку прынцыпау 
i правш дз1дактык1. Сцяпан Анд- 
рэев1ч Умрэйка, яш прымау экза
мен, хацеу, каб студэнт aca6niea 
спын1уся на прыкладах работы 
савецкай школы. Анатоль спачат- 
ну хвалявауся, а пасля адказ на 
б!лет стау спакойным i упзуне- 
ным— студэнт добра падрыхтавау- 
ся да гзтага экзамена. На дадат- 
ковыя пытанш таксама дау глы- 
бок1я адказы... Праз некальк! XBi- 
nin у яго залшовай нн!жцы краса- 
валася адзнака «выдатна». 1х у 
Анатоля многа. Дакладней адны 
яны. Анатоль —  «выдатнш». Ён 
студэнт другога курса. Тэта яго 
чацвертая се«я.

У гэтым годзе у студэнтау ri- 
старычнага факультэта згодна но- 
вай праграмы няма экзамена па 
ridopbii новага часу. Замест яго 
залш. Вынладчык, прафесар Mi- 
калай Паулав'ж Палец!ка, для 
npasepHi ведау студэнтау па ri- 
сторьы новага часу выбрау фор
му «калёкв!ума». Два з ix ужо 
адбылося, а у гэтыя дн! закончац- 
ца i апошн!я.

Cecifl на пстарычным хутка за- 
кончыцца. Засталося здаць л1ча- 

ныя экзамены. I ужо цяпер мож

но сказаць, што выжж экзаменау 

на пстарычным будуць значна 
лепшымц чым у з!мовую cecciro.Я. БАРАН0УСК1, студэнт 4-га курса йстарычнага факультэта.

ТАК  ТРЫ М АЦЬ, Д31НА!Я часта бачу гэтую дзяучыну. Бачу, як яна щзе на лекцьп. Уся такая сабраная, стрыманая i акуратная. Я н а— другакурснГ ца вячэрняга аддзялення г'шта- рычнага факультэта.Бачу яе i на заводзе. Тут яна такая ж акуратная i стрыманая. Працуе Дзш а Кузьмша на элек- тратэхн!чным заводзе у аддзеле т.эхн1чнага кантролю.Майстар цэха Трышкш рас- казвае:— Дзш а адна з лепшых на- шых працаун1ц, яна мае высок! разрад кантралёра, старанна вы- конвае любые даручэнш дырэк- цы!. Яна ударгнца камушстыч- най працы. Дз1на адна з тых, пра якую на заводзе гавораць: «Працалюб1вая i старанная дзяучына». Яна н1кол! не л!чыц- ца з асабштым часам, кал! трэба, застанецца i пасля змены, не скончыушы задания, н1кол! не пойдзе з цэха...— Щ  прымае яна удзел у грамадскай рабоце завода?— пы- таюся я у майстра.— Дзш а любщь рабочы ка- лектыу, яна добры таварыш, не прайшло шводнага нядзельн1ка 
4 i суботн1ка, на яжм бы не пры- сутгйчала Дзш а. Добрая яна дзяучына, шчога не скаж аш ,— гаворыць у заключэнне Трышкш.

I тэта не дз1уна. Добра працу- ючы на вытворчасщ, Дз1на Кузьм!на старанна ставщца i да вучобы.Я сустрэуся з старастам трупы АПшам Гаманчуком i папра- ciy яго расказачь пра Дзш у як студэнтку нашага утвератэта.— Апошнюю ceciro яна зда- ла на «выдатна». Да гэтай таксама добра падрыхтавалася, часта выступала на семшарсшх занятках, многа прачытала ву- чэбнай л1таратуры. Яна заусёды рада дапамагчы таварышам, i таму яе мы усе вельм! паважа- ем ,— гаворыць Mima i дадае,— акрамя гэтага яна актыуна удзельжчае у мастацкай сама- дзейнасгц уйверйтэцкага калек- тыва.Поспехау табе, Дз1на у працы, вучобе i жыцщ.
М. ВЯРШ Ы Н1Н, 

студэнт першага курса вя
чэрняга аддзялення ricia- 
рычнага факультэта.

Н А  З Д Ы М К У :  ifiyMb 
Г. Д У 5 Н Е У С К А Р !  п а  вы

э к з а м е н ы .  В ы н л а д ч ы к  Ул. В. Б А Б К О У  у в а ж л 1 в а  с л у х а е  а д к а з  с т у д э н т ю  
л 1 ч а л ь н а й  м а т э м а т ы ц ы .

к о ж н ы  Б I л е т ШЧАСЛ1ВЫДобрьип ведам1‘ зарэкамен- давал! сябе студэнты другога курса аддзялення беларускай мовы i л1таратуры. Нядауна яны здавал! экзамен па «дыя- лектычнаму матэрыял!зму».Хвалявалкя многа. А кал1 зда.-н i падвял1 Bbinixi — ака- залася, што у першай трупе адзнак1 «добра» i «выдатна». ГПзоднай «здавальняючай»!«Выдатна» атрымау па экзамене наш камсамольсю важак Пеця ГПкуленка, стараста трупы Вааль Кошман, а таксама студэнтю Марыя Кажэмяка, Ларыса Гусак, Галя Шмыпна, 1ра Юрчык i мнопя !ншыя.Я запыталася у выкладчыка В. Лапцёнка, якое яго мерка- ванне аб трупе?— На працягу усяго вынла- дания «дыялектычнага матэры- ял!зма» я не зря6iy ьиводнап заувап студэнтам Hi у час лекцый, ni у час семшарсшх за- няткау. Taxi вьппк экзамена не выпадковы. Групп вельлй ста- ранная i дысцыпл1паваная. Я вельм1 задаволены ёй...В. МЕЛ ЕЖ, студэнтка трэцяга курса.

ПРЫВ1ТАННЕ а А Л Ж Ы Р А
Пралетарьп ycix KpaiH, яднайцеся!



НОВАЯ СТАРОНКА АФРЫК1

Ц ш а в ы  стэнд «Ул. I. Л е н шi к аб ш ет гчсторьп К П С С .
Цудоуная пара года— лета! Таму, вщаць, мног1я пер- inaKypcHiKi аддзялення зкур- налштыт прысвяцШ  ёй мно- га CBaix вершау. I кал1 б ix скласц! усе разам— атрыма- лася б тоустая кшжка. Па- куль што урыуш з яе знаходзяцца у затсны х блакнотах першакурсншау. Во ix уся увага цяпер натра- вана на другое— ceciro. Се- cin— крон! да сталасць На працягу яе студэнт паказвае свае веды, усё тое новае, што яму удалося даведацца у аудыторьп за год вучобы. Прыходзшася працаваць на працягу года многа. Вучоба ускладнялася яшчэ i тым, што уся трупа праходзша практыку у  шматтыражных газетах. У  Mai месяцы яна за- кончылася, да экзамена па «тэорьп i практыцы партый- на-савецкага друку» кожны студэнт прынёс выкладчыку Марку Саламонав1чу Зярнщ- каму свае матэрыялы. Гар- тагочы ix можна бачыцьа

i п а р т ы я »  а ф о р м ш а  к а ф е д р а

Афрыка адкрывае новую ста- ронку у сваёй псторьп. Над землям! 36 афрыкансюх дзяржау заз- зяла сонца свабоды. Афрыкансюя рабочыя i сяляне пачал1 будавадь новае жыццё. Маё сэрца поупа ра- дасщ за тое, што савецк! народ дапамагае нам, афрыканцам, у барацьбе з калаш'затарамь Кала- шзатары шяк не могуць звыкнуц- ца з думкай, што багатыя земл1 афрыканскага кантынента назаусё- ды згублены для ix. Яны спрабу- юць пад рознымi выглядам1 «дапа- моп» зноу закабалщь наш народ, але мы iM смела гаворым: «Ян-

i<i, прэч!». Для нас, сведак стра- шэнных год калашяльнага ira, вя- домы звярыныя законы 1 мперыялй стау. I iM не павшна быць месца на зямл1 Афрьп<|'. Доуп крававы шлях вызваленчай барацьбы наву- чыу нас многаму. Ён паказаукры- niuy нашай сшы у справядл1вай барацьбе — саюз ycix прыгнечаг ных. Таму мы цяпер з асабл1 вай цяплынёй успамшаем рашэнш канферэнцьп у Адю Абебе, якая заклшала да аб’яднання ycix пра- грэауных ал  у барацьбе супраць iMnepbmnicTav.'Свабоду народам афрыканскага
БУАН1 СТУДЭНТАУ'ЖУРНАМСIусю справаздачу маладога журналшта за практыку, яго 1мкненне, жанры, над ятм1 працавау ён, тэмы i прабле- мы.Многа за практыку было выдатных адзнак. Яны раду- юць выкладчыка. Яшчэ б, артыкулы першакурсшкау можна пачытаць на старон- ках мнопх рэспублшансюх i абласных газет. 3 месца праходжання npaKTbiKi доб- рыя водгую рэдакцый. Пер- шы курс аддзялення журна- л1стыш пйдае добрыя надзек А б гэтым сведчыць i друг1 экзамен, як1 3yciM нядауна здал1 nepmanypcHiKi па «тэх- н1цы афармлення газеты». Тэта адз1н з самых важных практычных прадметау жур- нал1стау. Навучыцца размя- чаць памер здымка у газе- це, памеры газетных шрыф- тоу i ix назвы — складаны працэс. Але студэнты iM ава- лодал1 паспяхова, упартай

працаи заваявал1 права на атрыманне станоучай адзна-
Ki. А  Фёдар Кулакоу i Ана- толь Гарбачоу здал1 усе пяць экзаменау на «выдатна».Паседжанне кагштэта кам- самола,— сярод лепшых чле- нау каайтэта i наш, цяпер другакурснш, Mima Щ ва. У  яго было многа камсамоль- 
cKix спрау, з yciMi спрауляу- ся паспяхова, тэта не пера- шкодз1ла яму здаць добра ceciro. Тое ж можна сказаць i пра студэнта Пятру Пабока. Ён з'яуляецца членам партбюро факультэта.Усяму таму, што ёсць доб- рага на курсе студэнты аба- вязаны сваёй партыйнай ар- гашзацьп. У  ёй нал1чваецца шаснаццаць кам утстау i кан- дыдатау. Тэта вялшая ci- ла! Камун1сты стал1 за- вадатаракп ycix добрых спрау на аддзяленш. Хто у

трупе лепш за ycix заимаец- ца? Камун1сты. Хто актыу- ней за ycix на сем ш арсих за- нятках i грамадскай рабо- це? Зноу камун1сты.Пасля падвядзення вы т- кау 3iMOBaii cecii аказалася, што група студэнтау аддзялення журналштык! была ад- ной з мацнейшых на факуль- тэце.
BbiHiKi летняу cecii паказ- ваюць, што студэнты здал1 яе лепш, чым з1мовуго. Выдатны поспех! Цяпер ix застаецца тольт пав1ншаваць. Во яны сябе па праву л!чаць ужо другакурсншамьХутка зап1сныя кш жш  сту- дэнтау-журнал1стау зноу па- поуняцца новым! вершамк.. аб прайшоушай cecii, экзаменах, турысцшх паходах, адпа- чынку дома, ц! на будоулях цалшы.
Ю . А ГА Р А Д Н 1 Ч Э Н К А .

кантынента! Афрыкаиская зямлп п а в i и 1-1 а быць свабодпап! Тэты лозунг быу i застаецца у праграме нашай барацьбы, таму што яшчэ ёсць на каитыненце народы, дзе па- нуюць (мперыялшты. Але мы ве- рым, што прыйдзе час, кал1 i гэтыя народы скчнуць цяжкае ярмо прыти ёту.Афрыканск1 кантынент адкрывае новую старонку у сва1м жыцц1 Яна будзе поуиа працоуных пос- пехау, шчасця i радасц1 чалавека. Вядома, усё тэта не прыйдзе ад- разу. Нам прыдзецца пераадолець многа цяжкасцей, перш чым пе- ратварыць наш кантынент развн •гым у эканам1чных аДносшах. Ц япер у нас будуецца многа заводау, фабрык — iMi к:руюць свабодныя людз1. Але еярод ix мала яшчэ высокаквал1фжаваных спецыялй стау, аб падрыхтоуцы HKix кашта- л1сты не хацел! нават : думаць.Але я веру, што пройдзе зуФм ка- poTKi час i на заводы прыйдзе мо- ладзь з дыпломам1 вышэйшай i сярэдняй адукацьп'. Мног1я з ix прыедуць з Савецкага Саюза i 
1 ншых Kpain сацыял1зма. Яны стануць актыуным1 будаун1кам! новага жыцця на каитыненце. Я веру у наша новае жыццё, у пера- могу сацыял!зма на афрьтканск!м каитыненце. Цяпер нашы дзец'1 могуць хадзщь у школу, моладзь ат- ,  рымл)вае магчымасць працаваць! вучыцца. PaooTHiKi сельскай гаспа- 1 дарк! упэуненьт, што ураджай ix ... палёу належыць толы<1 iM.Мы вельм! удзячны людзям добрай вол! ycix кантынентау, за тое, што яны змагаюцца за Mip i дружбу пам1ж народалп.Дык няхай наша дружба будзе вечнай! Няхай на зям.гп заус.ёды , будзе м iр! В. АЦ1ЕНД, студэнт-афрыканец.П Е С Н 1  Ш Ч Ы Р А Г А  С Э Р Ц А НА П А Э Т Ы Ч Н А Й  П А В Е Р Ц Ы

У спим небе павольна, пiбы за- снуушы ад спякоты, плыве бялё- сая xycuiHKa воблака. 3 гор i лесу цягне прахалодаи. А кал! амнеш поглядам далей — бачыш Чорнае мора, яно недзе далёка-далёка зы- ходз!цца з гарызонтам. Мора кл1- ча, цудоунай прыгажосцю, заве да сябе лес. Але мы не на Кауказе i не на беразе Чорнага мора... Усё тэта у Maix думках ад прачытанай Kiri>Ki<i вершау Алега JTofiKi «Бла- KiTiiae азерца». Читаю я i мне здаецца, што бачу «Тры пальмы», пра яюх паэт niiua цёпла i улюблёна:...Ды буду я згадваць заусёдыТры пальмы, што выпиш набераг,Каб ix не звяла непагода,Каб ix не скрышыла сякера!..Прыгажосць лета, шматгран- пасць думк1 аб iM, рамантыка да- лёк1х падарожжау—такая галоу- ная тэма першага раздзела кшжю аутара «Над кручам! кауказск1м1». У  iM паэт вядзе свайго героя па прасторах Гpy3ii, у казачны заа- парк, да «Вокнау, што у сценах каменных», па прыгожых «Хрыб- тах i вяршынях» i усюды мы ба-

чым тую зам1лаваную прыгажосць, пра якую Алег Дойка niiua шчыра i задушэуиа.Дакладиым1 i я р к i м i дэталям! паэт ус.хвалявапа малюе вобраз cynacHiKa, ani вал!ць у тайзе стога- довыя дрэвы, уздымае неабсяж- ныя пал! Казахстана, штурмуе зор- ныя KacMinHbiH вяршьип.Аднойчы знаёмы турыст гава- рыу мне: «Лепшым правадгпком у

падарожжы з'яуляецца паэт. Ен заусёды убачыць такое, што мне шшы раз н1кол1 не зауважыць». Чытаючы вершы зборн1ка «Бла- KiTHae азерца», я пераконваюся, што турыст меу рацыю.Алег Дойка уводзщь нас у цу- доуны свет роднай прыроды. Умее адлюстраваць хараство тых з'яу i перамен, як1я адбыл1ся у нашым жыцщ. Так напрыклад, пра Леш'- на ён niiua:...Кажуць, сплывае агонь здымам Дне-гаркавым... Л eHin касцёр тут расклау,прасвятл1ушы прастор, Аб рэвалюцьп думау над iM,аб дзяржаве,— Зарою свНальнай гарыць над зямлёй той касцёр!.. Асабл1ва многа вершау Алег Лойка прысвячае каханшо, дружбе i еднаиасщ народау С С С Р , як1я разам плячо у плячо будуюць на- шае заутра. Тэта так1я вершы, як «Груз1я», «Суперава», «Cixapyni» Разнабаковая тэматыка, багаты змест, насычаны ц!кавьшп дум- KaMi,—усё тэта захапляе чытача з першай CTapoHKi i да апошняй.
У л. ГЕРАС1МАУ.

ЯУ
Эдуард ЗУБРЫ ЦК1.

л лпакту вас, вершы, у nai<oi ад ныхсуседстве з Шэксп1рам iБлокам,Сам збягу са сцяжынкамягпстых, крутых Там, дзе мора узлятала дасамых аблокау, Там, дзе мора па гальцы,гарачай цякло Непауторнае у дз!кай сваёйпрыгажосшI, зялёнага вала ламаючы шило,Было вечна так1м, як nicayrAfma3oycKi....Будзе рэха падоугу м1жскалау блукаць. I не скора сущхне на гальцы гарачай...Я хадеу бы забыць па.м1жрыфау i скалI трывоп свае, i няудачы.Ну, а потым вярмуцца давершау CBaix ,Недашсаных, uixix i paHimHi моракI naftcui разам з iMi пасцежках крутых У абдымку з грымучым iярасным морам.

Мар'ян ДУКСА

— —  ШЫМАНСК1? ХТО ЁН?
Кал1 я чытау пстарыч- 

ную л1таратуру Узбекюта- 
на, прысвечаную Вял1кай 
Айчыннай вайне, то часта 
сустракау прозвшча лёт- 
чыка Уладз1м1ра Аляксан- 
драв1ча Шыманскага. Не- 
каторыя аутары .ыазыва - 
юць яго нацыянальным 
героем Узбекгстана.

Подзв1гу гэтага мужна- 
га воша газета «Правда 
Востока» 8 верасня пры- 
свяцша вял1к1 артикул 
«Мацней смерщ». У  iM 
расказваецца, што Шы- 
мансш удзельн1чау у аба- 
роне Леншграда. За час

CBaix баявых вылетау ён 
знгшчыу 200 дальнебой- 
ных гармЗт, 143 аутама- 
шыны, 77 вагонау з бое- 
npbinacaMi, дзесятк1 мас- 
тоу, больш чым паутары 
тысячы г!тлерауцау.

У  адным з баёу Алек
сандр Шыманск1 расстра- 
ляу усе боепрыпасы i у 
тэты час на яго напал1 ва- 
рожыя самалёты. Спроба 
адарвацца ад ix не дала 
поспеху, тады мужны Boin 
иаг-йравау сваю машыну на 
варожыя наземныя цэлТ 
Пачууся моцны выбух — i 
дзесятк1 фашысцк1х аута-

машын паляцел1 у  павет- 
ра. На друп дзень Легпн- 
градскае радыё паведамша 
аб тым, што былы лёт- 
чык Узбек1стана паутарыу 
подзвш беларуса Гастэлы.

Хто так1 Шыманск1? Да- 
ведк1, як1я мне удалося 
навесщ ва Узбек1стане, 
вельм1 нязначныя. УладзЬ 
Mip Александрав1ч Шы- 
манск1 — беларус. Ка
жуць, што некаторы час 
ён вучыуся у нашым унТ 
верЛтэце, пасля працавау 
журналштам. Вайна заста
ла Шыманскага у Ташкен- 
це. Ён лётчык грамадзян-

скай ав!яцы1, налятау ты
сячи кшаметрау над неаб- 
сяжным краем Савецкай 
Сярэдняй А зп . пабывау у 
1ране, Афгашстане...

Мне здаецца, што буду- 
чыя журнал1сты зац1ка- 
вяцца прозвппчам Уладз1- Mipa Аляксандрав1ча Ш ы 
манскага. Бо жыццё i 
подзвш гэтага героя варты 
таго, каб у памящ народа 
захавауся вобраз гэтага 
мужнага лётчыка i журна- 
л1ста.

М. Ю СЬКА, 
acnipaHT.

Л Л О П Ц Ы
У ix пмнасцёрж вайсковыя 
Ui проста Kamyni вясковыя... 
Як ранща вочы расою 
Прамые,

яны з касою, 
Бадзёрыя, дужыя хлопцы 
1дуць на спатканне з сонцам. 
Лятуць мурап управа,
Як косы засвшчуць у травах, 
I спрытна у Tyria rpoHKi 
3cipae каса рамонкь 
Па ёй, як па сцэне, у скон1 
Пускаюцца жвавыя KOHiKi. 
Забудуцца хлопцы на клопат, 
Падклаушы пад шчок1 копы, 
Сасняцца у копах духмяных 
Усмешка i косы каханай. 
Развее i сон i мары 
Ум1г нечаканая хмара.
Дзе возьмецца толью

рухавасць
1 жвавасць!
Не луг— раснапаны мурашнж, 
Як схопяцца урукапашную 
3 крывой 6nicKaBipavi 
i л1унем-крынщай.
А вечарам ix дматулi 
Выкручвагаць iM кашулк
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