
Г Р А Ф І К
р а з м е р к а в а н н а  м а л а д ы х  с п е ц ь і я л і с т а у

(З  загаду рэктара Беларускага дзяржаі/нага універсітзта 
імя У. /. Л еніна)

9 красавіка — юрыдычны факультэт.
10 красавіка — аддзяленне беларускай мовы і літаратурьі.
11 красавіка — аддзяленне рускай мовы і літаратури.
12 красавіка — гістарьічньї факультэт.
13 красавіка — геаграфічньї факультэт.
15 красавіка — фізічньї факультэт.
16 красавіка — матэматычны факультэт.
17 красавіка — хімічньї факультэт.
18 красавіка — біялагічньї факультэт.
19 красавіка — аддзяленне журналістьїкі.

Вечары сустрзчы 
вьшускнікоу

У мінульїя суботу і нядзелю 
адбьіліся традыцыйныя вечары 
сустрэчы. вьшускнікоу універсі
тзта з цяперашнімі студзнтамі на 
пяці факультэтах: філалагічньїм,
гістарьічньїм, фізічньїм хімічньїм, 
геаграфічньїм. Вьіпускнікі дзялі- 

. ліся вопытам сваёй работы, рас-
; казвалі сённяшняму пакаленню
І студэнтау аб лепшых традыцыях

у тых калектывах, дзе яны пра- 
цуюць заклікалі упарта і на- 
стойліва авалодваць ведамі.

У М ІНСКУ ЗА К О Н Ч Ы Л А  СВАЮ  РАБОТУ ПЕРШАЯ СЕСІЯ 

ВЯРХОУН АГА САВЕТА БЕЛАРУСКАЙ ССР ШОСТАГА С М И 

КАННЯ. СЕСІЯ А Б М Е Р К А В А Л А  ПЬІТАННЕ АБ ПАЛЯПШЭНН1 

БЬІТАВОГА А Б СЛ УГО УВАН Н Я  Н АСЕЛЬН ІЦТВА РЭСГ1УБЛІКІ, 

В Ы БР А Л А  П РЭ31Д Ы УМ  ВЯ Р ХО У Н АГА САВЕТА ЬССИ 

І У Т В А Р Ы Л А  УРАД БЕЛАРУСКАЙ ССР — САВЕТ МІНІСТРАУ 

БССР.

С у с т р э ч ы  з л і т а р а т а р а м і

Р азм ова  аб маладой беларускай  
паззіі

Днямі беларускі паэт, выпуск- 
нік нашага універсітзта, выклад- 
чык беларускай літаратурьі да- 
цэнт Алег Антонавіч Лойка су- 
стрэуся з чьітачамі і бібліятзка- 
рамі БДУ.

У змястоунай і цікавай гутар- 
цы Алег Антановіч пазнаЄміу 
прысутных з творчасцю маладых 
беларускіх паэтау Н. Гілевіча, 
Р. Барадуліна, У. Нядзвецкага, 
Г. Бураукіна, К. Цвіркі. Ю. Свіркі,

Навінкі 
гістарьічнага 

музея
Гісторьїкау, якія спяшаюцца на 

лекцьіі, заусёды сустракау «баць- 
ка гісторьіі» Герадот, бюст якога 
дауно знайшоу' супакой на пятым 
паверсе галоунага корпуса. Ня- 
дауна тут заняу сваё месца сам 
заступнік мастацтва і святла па
ззіі і музьікі Апалон Бельведэр- 
скі. М іж іншьім, ізабражзнне 
Апалона праншло своеасаблівьі 
гістарьічньї шлях ад барана, за- 
хоуніка статкау, да эталона муж- 
чынскай прьігажосці і элегантна- 
сці, бажаства прьігажосці і ма
стацтва.

Скульптуру Апалона на усім 
шляху ад скульптурна-мастацка-га 
цэха маскоускіх майстэрань да 
антычнага аддзела гістарьічнага 
музея БДУ суправаджалі бліз- 
кія яму Афрадзіта Капуанская, 
амур анатам, сатыр з флейтай, 
танцаушчыца, багі Озірьіс і Пта, 
скаваны раб. Адначасова з імі 
прьізямліліся першыя «касманау- 
ты» Дзедал і Ікар. Той самы 
Ікар з легенды, які на крылах, 
спаяных воскам, вырвауся з цям- 
ніцьі, узляцеу у неба, да сонца. 
Той самы Ікар, чьіім імем грзкі 
назвалі мора, чыё імя клікала 
чалавека у неба, да сонца, да 
зорак.

З КАСМІЧНАГА
ПЛАНШЭТА

Сярздняя адлегласць ад 
Зямлі да Месяца —  384.400 
кіламетрау, або 60 зямных 
радыусау. Пры руху Месяца 
па элептычнай арбіце гэта 
адлегласць змяняецца ад 
354 тысяч да 406 тысяч кі
ламетрау-

А б ‘ём Месяца у 50 разоу. 
а яго маса у 81 раз менш 
зямной. Сярэдняя шчыль- 
насць месячнага шара скла
дає 3,3 грама на кубічньї 
сантыметр, гэта значыць у 
паутара раза ніжзй сярэд- 
няй шчьільнасці Зямлі.

Перыяд вярчэнця М еся 
ца вакол сваёй восі— 27 '/з 
сутак. За гэты ж час ён ро- 
біць і адзін абарот вакол 
Зямлі- Таму да нас звернута 
заусёды толькі адна пала- 
віна месячнага шара.

Дыяметр Месяца —  3.476 
к!ламетрау. Гэта у чатыры 
разы менш папярэчн!ка на- 
шай планеты. Плошча М еся
ца у 14 разоу менш Зямль

На Месяцы няма ш  ат- 
масферы, ш вады. Назвы 
месячных утварэнняу «м о 
ры» 1 «аю ян ы » умоуныя- 
Яны адлюстроуваюць узро- 
вень навук1 XVII веку, кал1 
вучоныя упершыню пачал1 
наз1раць Месяц у тэлескоп, 
але не ведал1 яшчэ прыро- 
ды яго паверхш.

Вымпел з 1забражэннем 
дзяржаунага герба СССР, 
дастаулены на Месяц д ру
гой савецкай касмГчнай ра- 
кетай 14 верасня 1959 года, 
знаходзщца у раёне мора 
Д аж дж оу (на бачным Зям- 
л1 баку Месяца).

Справы паляпшаюцца
Хутка і непрыкметна ляціць час 

у студэнтау. Не паспеу апамятац- 
ца, раскачацца пасля зімовай се. 
сіі, глядзіш, а на носе уж о і лет- 
нія экзамены. Студэнты пачына- 
юць рыхтавацца да гарачых 
дзянькоу.

Першакурснікі юрыдычнага фа- 
культэта ведаюць, што да кожна- 
га сємінара, да кожных практыч- 
ных заняткау трэба рыхтавацца 
добра, не абы як. «Х то  добра 
рыхтуецца цяпер, таму перад се- 
сіяй дастаткова паутарыць, і усе 
пропдзенае адразу угплыве у па- 
мяці», —  наперабой скажуць вам 
першакурснікі, калі вы спытаеце 
у іх аб значзнні падрьіхтоукі да 
семінарау.

Зімовую сесію яны вьітрьімалі,

прауда, не надта добра. З 50 ча- 
лавек толькі тры вьідатнікі, астат. 
нія ходзяць у сярэднячках.

Гэта гаворыпь аб тым, што ела. 
ба рьіхтаваліся да практычных 
заняткау, да сесіі, што камса- 
мольская арганізацьія курса мала 
увагі удзяляла вучобе. Адны спа- 
сылаюцца на тое, игто г эта была 
першая сесія, не было вопыту, не 
ведалі, як правільна рыхтавацца. 
Але справа не у гэтым. Камсорг 
Віктар Кавалёу абыякава рас- 
казвау, што незразумелыя пытан- 
ні «рьіхтавалі» усёй групай, астат, 
нія —  паасобку. Аднак студэнты 
адмауляюць гэта.

—  Хто як мог, так і рьілтавау- 
ся, — гавораць яны.

Віктар лічьіць поспех трох вы.

датнікау нармальным. Не, тэта 
не нармальна, гэта нават не пос
пех трупы.

У другім семестры, трэба ад- 
даць справядлівасць, група пачала 
звяртаць належную увагу на ву- 
чобу, падрыхтоуку да заняткау. 
Быу праведзены групавы сход, 
на якім абмяркоуваліся вьінікі 
зімовай сесіі і задачы на Другі 
семестр. Ліквідавалі акадзмічную 
запазычанасць Кайдалёнак і Кар- 
ніловіч, якія своечасова не здоле- 
лі здаць сесію. Яны паабяцалі, 
што у далейшым будуць в;.чыц- 
ца лепш.

Цяпер справы на першым курсе 
ідуць на папрауку. На семінарі кіх 
запятках студэнты, як гаворыцча. 
запалены агнём цікавасці, праган 
пазнання невядомага.

І. К А П Б І Л О В І Ч

Вас запрашаюць:
Б1БЛ1ЯТЭКА

У навуковай чытальнай зале 
па ауторках з 11 да 20 гадзін 
арганізаваньї Дзень адкрытага 
прагляду літаратурьі, якая пасту- 
піла у бібліятзку за тыдзень. Біб- 
ліятзка запрашае чытачоу удзель- 
нічаць у Днях адкрытага пра
гляду.

Д Р А М А Т Ы Ч Н Ы  К А Л Е К Т Ы У

Заутра у 20 гадзін, у актавай 
зале корпуса па вул. Чырвона- 
армейскай, 6 адбудзецца спек
такль «Злодзей у раі» Эдуарда 
дэ Філіпа у пастаноуцы драма- 
тычнага калектыву універсітзта.

Б Е Л Д З Я Р Ж Ф ІЛ А Р М О Н ІЯ
У актавай зале БДУ 14 краса

віка адбудзецца канцэрт лаурэата 
міжнародньїх конкурсау Валян- 
ціна Фейгіна. У праграме— творы 
Баха, Брамса, Онегера, Стравін- 
скага.

На здымку: студэнт-практыкант 
4 курса матфака Іван Рыбалтоу- 
скі праводзіць практычныя занят- 
кі па матэматычнаму аналізу на 
2 курсе. Ля дошкі адказвае дру- 
гакурсніца Ала Бітно.

Фота студэнта 2 курса матфака 
I. Трухана.

У. Ляпешкіна, У. Караткевіча і 
іншьіх. Расказваючы аб творча- 
сці маладых паэтау А. А. Лойка 
асабліва вызначыу зборнікі вер- 
шау Н. Гілевіча «Песня у даро- 
гу», Г. Бураукіна «Майская про- 
сень», К- Цвіркі «Такія сэрцы у 
нас», У. Караткевіча «Вячзрнія 
ветразі», Р. Барадуліна «Рунець, 
красаваць, налівацца».

—  Вельмі радасна адзначыць,— 
гаворыць Алег Антонавіч, —  што 
беларуская паззія за апошні час 
атрымала добрае папауненне. М а . 
ладая беларуская паззія ідзе па 
правільнаму шляху. Яна прау- 
дзіва раскрывае вобраз сучасні- 
ка —  маладога будауніка каму- 
нізма дапамагае мільйнам са-і
вецкіх юнакоу і дзяучат глыбей 
асэнсаваць . свой щ е, шырэй і 
ясней убачыць жыццё свайго па- 
каления, зразумець самога сябе. 
Маладая беларуская паззія га
ворыць у поуны голас.

Затым А. А. Лойка спьініуся 
на творчасці нашых паэтэс Д. БІ- 
чэль, Е. Лось, В. Вярба, творы 
якіх станоуча ацэнены грамад- 
скасцю і крытыкай, а некаторыя 
з творау увайшлі у Анталогію 
беларускай паззіі, палюбіліся на- 
шаму чытачу.

У заключэнне сустрэчы Алег 
Антонавіч Лойка прачытау свае 
новыя вершы.

У нас у гасц ях—  
Д. Гранін

У ауторак 2 красавіка, Мін
еная студыя тэлебачання і біблія- 
тэка універсітзта арганізавалі тэ- 
леперадачу дыспута па кнізе 
Д. Граніна «Іду  на навальніцу». 
На дыспуце прьісутнічау аутар 
кнігі Данііл Аляксандравіч Гра
нін. ГІаміж студзнтамі розных 
факультэтау, якія прьісутнічалі 
на дыспуце, адбылася цікавая 
дзелавая размова аб станоучых 
і адмоуных баках рамана. Але 
усе зьішліся на адным: так, кніга 
карысная своечасовая, цікавая. 
Данііл Аляксандравіч Гранін, які 
вьіетупіу у заключэнне, падзяка- 
вау удзельнікам дыспута за дзе- 
лавую крытычную ацэнк>‘ яго 
твора, за вялікую увагу да яго 
рамана.
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Учарашні і сенняшні дзень Кубы
У гэтым артикуле я хачу рас

казачь аб кубінскім народзе, яго 
жьіцці, культуры, традициях і г. Д. 
Я хачу расю заць аб гіганцкіх 
кроках нашага гераічнага народа, 
які толькі нядауна вырвауся са 
страшэнных лап тьіраніі:

Каб уявіць сабе веліч цяпераш- 
няй Кубы, трэба азірнуцца назад, 
успомніць нядауняе мінулае на
рода, які больш паустагоддзя 
быу пад прыгнётам амерыканскага 
імперьіялізма. Не забыць ніколі 
здзекаванняу над нашьімі самы- 
мі дарагімі ідзаламі.

Наш народ узняуся на бараць- 
бу супраць тьіраніі Батисты і пе- 
рамог. Сёння гераічная Куба слу- 
жьіць маяком для краін Лацін- 
скаіі Амерьікі у іх барацьбе за 
сацьіялізм, супраць зксплуатацьіі 
чалавека чалавекам.

Жыццё на Кубе у тыя часы 
было невыносным. Сотні тысяч 
дзяцей штогод паміралі ад розных 
захворванняу, таму што іх баць- 
кі не мелі сродкау на лякарствы. 
Адсутнасць школ, бальніц, В НУ, 
усяго неабходнага для таго, каб 
чалавек жыу сапраудным жыц- 
цём. Усё тэта было звичайним у 
краіне да рзвалюцьіі. Рабочыя і 
сяляне не мелі пастаяннай работы. 
Працавалі толькі тры месяцы у 
год. Тэта было тады, калі нады- 
ходзіу сезон уборкі цукровага 
трыснягу і яго перапрацоукі.

Праходзілі гзтыя тры месяцы, і 
надьіходзіу так званы «мёртвы 
час». Людзі жадалі працаваць, 
каб забяспечыць свае сем'і усім 
неабходным для жыцця. Але яны 
бьілі вымушаны сядзець дома, 
склаушы рукі, і глядзець, як 
паугалодныя, паураспранутыя дзе- 
ці з кожным днём слабеюць, за- 
хворваюць і паміраюць.

Той, хто меу нейкую магчымаць 
сеяць што-небудзь на маленькім 
участку зямлі, рана ці позна па- 
вінен быу прадаць свой ураджай 
за нізкую цану, бо патрэбны 
был! вялікія грошы на лячэнне 
дзяцей і на лякарствы.

Сялян пастаянна зксплуатавалі 
памешчьткі. Сяляне жьілі у струх- 
нелых хацінах, у беднасці і ня- 
стачы. Дзеці сялян раслі непісь- 
менньїмі. Яны нават марыць не 
маглі аб тым, што прыдзе дзень, 
калі яны змогуць паехаць у горад 
вучыцца, каб атрымаць спецы-

яльнасць інжьінера, тзхніка Ш 
інш.

У гарадах адбывалася тое ж. 
Было шмат беспрацоуных, не ха
пала школ, бальніц, дзіцячьіх 
устаноу.

Нарэшце, адбылася доугачака- 
ная рэвалюцыя, якая звергла т и 
ранію Батысты і прынесла свабо- 
ду. Гэтая свабода каштавала 
нашаму народу дзесяткі тысяч 
маладых сэрцау.

Рэвалюцыя у працэсе свайго 
развіцця стварала і стварае усе 
зканамічньїя, сацыяльныя і куль- 
турныя прадпасьілкі, якія неаб- 
ходны для зканамічнага і палі- 
тычнага развіцця краіньї. Будуюц- 
ца новыя фабрьікі і заводы, ад- 
крываюцца новыя школы, вышэй- 
шыя навучальныя установи, зям- 
ля аддадзена сялянам. Усе гзтыя 
пераутварзнні адпавядаюць рэ- 
валюцыйным законам нашай 
дэмакратычнай, сацьіялістьічнай 
дзяржавы.

Рэвалюцыя выпрацавала новыя 
вучэбныя планы, згодна якіх усе 
куткі нашага вострава асветлены 
ведамі. Прикладам таму з ‘ яуля- 
ецца тое, што мы за адзін год 
ліквідавалі непісьменнасць. Гак 
было выканана слова, якое дау 
Фідзль Кастра на X V  сесіі Гене- 
ральнай Асамблеї ААН. Цяпер 
наша моладзь мае магчымасць 
павышаць свае навукова-тзхніч- 
ныя веды. Школы цяпер належаць 
народу.

У наш баявы час рабочыя і ся
ляне, студэнты і школьнікі, м уж 
чины і жанчыны, дзеячы навукі і 
мастацтва аддаюць усе сіли па- 
будове сацьіялістьічнага грамад- 
ства. Гаворачы аб наших пазтах, 
можна сказаць, што яны душою 
і целам аддадзены справе рэва- 
люцьіі. У сваіх вершах, пазмах 
яны адлюстроуваюць тую вялікую 
работу, якую выконвае гераічньї 
кубінскі народ. Сярод лепшых 
пазтау — Індзіо Набары, Навара 
Луна, Ніколас Гільен і іншия. 
Сярод іх выдзяляецца Ніколас 
Гільен, які яшчз з маладых год 
уступіу у камуністьічную партию. 
Ен аддае усю сваю паэтычную сі
лу рзвалюцьіі, народу.

Наш урад стварае усе умови 
для народа: пабудаваны і буду- 
юцца шмат новых дамоу для ра
бочих і сялян. У распараджзнні

С т и х и  Ю рия С ап ож к ов а

простых працаунікоу — дамы ад- 
пачынку, турьісцкія гарадкі, пля- 
жы. Раней туды бедны чалавек 
не меу доступу, таму што усё тэ
та было уласиасцю капіталіста^.

Моладзь стварыла свае маса- 
выя арганізацьіі, у якія увахо- 
дзяць перадавыя юнакі і дзяуча- 
ты. У гэтых арганізацьіях яны 
вывучаюць асновы марксізма- 
ленінізма. Гэта раскрывае перад 
моладдзю ковы свет, бо раней ан
тикомуністичная прапаганда цяг- 
нула моладзь нарад, рабіла ад- 
моуны уплыу на думкі маладых 
людзей.

Раней моладзь ніколі не магла 
нават падумаць, што можна пры- 
ехаць у Савецкі Саюз вучыцца, 
атрымаць спецыяльнасць, патрзб- 
ную для народнай гаспадаркі 
краіньї. Цяпер мы ведаем, што 
значыць жыць пры сацьіялізме, бо 
наша Радзіма ідзе па шляху яго 
развіцця: рабочыя сталі гаспада- 
рамі сваіх прадпрыемствау, ся
ляне — гаспадарамі сваіх зямель, 
жанчына мае роуныя правы з 
мужчынай, дзеці маюць усё неаб- 
ходнае для шчаслівага дзяцінст- 
ва, старыя маюць права на забяс- 
печаную старасць. Мы бачим усе 
перавагі сацьіялістьічнага грамад- 
ства.

Ужо цяпер, калі будуецца са- 
цьіялізм, калі кубінскі народ ж и 
ве новым жыццём, на вуліцах не 
убачыш дзяцей-жабракоу, не 
убачыш галодных рабочих і ся
лян, таму што усе маюць паста- 
янную работу.

Моладзь атрымала магчымасць 
вучыцца, таму мы знаходзімся 
цяпер тут, у Савецкім Саюзе 
Наш урад прапанавау нам пае
хаць у СССР каб мы сталі вы- 
датньїмі спецьіялістамі. Нам яшчз 
цяжка вывучаць рускую мову 
цяжка яшчз і таму, што мы дале, 
ка ад Радзімьі, ад сям‘ і. Мы ча
ста успамінаем наш маленькі во 
страу свабоды, які увесь час 
знаходзіцца пад пагрозай імпе 
рьіялістау. Але мы заусёды адчу- 
ваем побач моцнае плячо наших 
савецкіх сяброу, усяго народа 
краіньї сацьіялізма.

Мануэль дз ля ГУАРДЗІЯ,

студэнт падрыхтоучага факуль- 
тэта БДУ.

=  *

ВЕДАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ № 12 (511), 6 красавіка 1963 г.

К у т о к  са т ыр ы і г у м а р у

Без вады...

объемность образов, 
ческах тем.

Ю рию Сапож кову — 23 года. 
На отделение журналистики БГУ 
он поступил в прошлом году  пос
ле службы в армии. П ервое сти
хотворение « Д е д у »  было напи
сано им в 15 лет. Свои стихи 
Юрий печатал в «Калининград
ском комсом ольце», «Калинин
градской п равде»; теперь высту
пает на страницах «Знамени ю но
сти», является членом литобъеды- 
нения при этой газете. Сейчас 
несколько стихов Ю рия сданы в 
коллективный сборник, который 
выйдет в Калининградском об 
ластном издательстве.

Стихам Юрия Сапожкова при
сущи лаконичность, законченность, 
Он самобытен в решении поэти-

I ы говорил, что жить чертовски трудно, 
И оттого тебе еще больней,
Что люди здесь холодные, как тундра, 
И даже тундры этой холодней.
Ты всех бранил, ты всех хулил на свете. 
Ты с жаром потрясал, рукой...
И ты был прав: я по себе заметил,
Что. людям холодно с тобой.

П р и н и м а л и  в п а р т и ю  с о л д а т а
Принимали в партию солдата...
И легко ложились в протокол 
Биографии короткой даты:
Год рожденья, школа, комсомол 
Рядовой по званью и заслугам, 
Неизвестный никому пока,
Был знаком он с трактором и плугом—
Стал танкистом нашего полка
Мать его — сейчас хозяйка в доме,
А отца... не помнит и лица...
Он пришел к секретарю парткома 
По следам погибшего отца.
И недаром после выступлений 
Председатель не считал кто «за».
И с портрета сам товарищ Ленин 
Щурил потеплевшие глаза.

* * *

А до новых стихов погоди...
Пусть они еще зреют в груди. 
Видно, им еще рано на свет.
Видно я —  никакой не поэт.
Просто я, как мальчишка, влюблён 
В солнце, в песни, волос твоих лён 
Ты до новых стихов погоди —
Ведь у  нас еще все впереди.

А то  не ведае песш вадавоза  з 
фьльма «В олга— Волга»?'. Ведаюць 
яе  I студэнты нашага ун'.вератэ- 
та, якщ  ж ывуць у  Ытэрнаце Кя 2. 
Тольш да апошняга часу яны не 
надавал'ь асаб.йвага значэння 
зместу песнь, у  прыватнасщ, сло
вам: «Нават муха без вады —
I не туды, / ш сю ды ». АцанЩь 
сэнс гэтых слоу студэнтсьм дапа- 
магль гаспадарнш  утвератэта. 
Справа у  тым, што вось уж о ка
горы дзень на верхнья паверхь 
Ытэрната не падаецца вада. Таму 
кожную ранЩу студэнты бягуць

Красавіцкае сонца прыгрэла па- 
сапрауднаму. Дамы млява пацяг- 
ваюцца, грэюць свае лисіньї. Аж 
пот з іх к'сише. З раніцьь капаюць 
на зямлю толькі кропелькі, а 
і/дзень і зацурчыць. Вады стольні 
ля Ытэрната № 1 збьраецца, што 
толькі у  лодцы пераедзеш. А саб- 
ліва калі прыцямнее. М ора пле- 
иічацца пад вокнамі, падмывае 
сцены.

Рантам нехта плюхаецца у 
«мора». Вада булькає, пацяшаец-

АЛЬБАТРОСЫ
Вайна гэта ужо шмат гадоу 

працягваецца, а калі скончыцца, 
невядома.

Месца ваенных дзеянняу — 
атол Мідузй, які знаходзіцца на 
пауночным захадзе ад Гавайскіх 
астравоу. Ваюючыя бакі; летчьікі 
амерьїканскіх ВПС і.-*, альбатросы.

...На невялікім астрауку, шы- 
рыня якога ледзь болей 1,5, а 
даужыня каля 3 кіламетрау, гнез. 
дзяцца па меншай меры 25 тысяч 
альбатросау, і самалёты пры па- 
садцы часта сутыкаюциа з імі. 
Улічьіце: важыць альбатрос каля 
10 кілаграмау, размах крылау у 
яго прикладна два метры. У леп- 
шым випадку на фюзеляжы або 
крилах самалёта застаецца умя- 
ціна. Аднак нярэдка сутьїкненні 
канчаюцца і больш трагічна.

І вось што цікава. Альбатросы 
не адчуваюць ніякага страху .пе
рад чалавекам. Больш таго, па 
меры забудови  тзрьіторьіі птуш- 
кі, якія ранен гнездзіліся толькі 
на беразе, сталі перасяляцца і 
уладкоувацца на крышах дамоу, 
на клумбах і газонах, у ангарах, 
у маскіровачньїх навес^х зенітних 
батарэй.

Зразумела, самым простым бы 
ло б убраць ваенную базу. Але 
амерьїканскіх генералау такое ра- 
шэнне не задавальняла.

Американцы устанавілі на во- 
страве шмат пужайлау— на аль
батросау тэта не падзейнічала. 
Спрабавалі паліць старыя аута- 
мабільньїя пакрьішкі —  не дапа- 
магло. Спрабавалі адганяць пту-

уніз} ствараюць чзргі, каб па- 
мьщца.

Студэнты — народ дасціпньь. 
У момант адрздагавалі песню. 
«І  студэнту без вады  — і ні ту
ды, і ні сю ды », — так пяюць яны 
цяпер, хоць без виды не асабліва 
і паспяваеш. Х одзяць чуткі, ьито 
студэнты збіраюцца хорам пра- 
спяваць гэтую песню гаспадарні- 
кам універсітзта і ва узнагароду  
за яе атрымаць падарунак: вайуі 
час, які яны яны губляюць у  чзр- 
гах, і увагу да сваіх элементар
ных патрэб.

...і з вадои
ца над сваею  ахвярай. Ветрык 
аясенні аж заходзіцца ад смеху. 
В ось пабудаваць бы каля інтзр- 
ната флот. Н у і ганяу бы вецер 
лодкі, надувау бы ветразі! Д вор  
вялікі. Прастора\ Шырыня!

Скажу па сськрэту: нехта прад- 
ставіу уж о свой праект асваення 
навага вадаему. Будзеце-там, да- 
памажыце хутчэй ажьщцявіць 
яго. Б о прыдуць гаспадарнікі — 
трэба каб яны ног не замачььлі.

Даніла Ш Ы ЛА.

ТРЫМАЮЦЬ
АБАР0НУ

шак сштальным! ракета.хп I дыма- 
выхп шашкам1 —  безвышкова, 
Расстанавш  дьшамЁкч, як1я выда
вал! свшты 1 хрыпы... 1 даставш , 
вщавочна', радасць птушкам: тыя 
уступал! у супернщтва з тэхшкай 
ё заглушал!' яе сва1м1 крыкамь 
Хтосьщ прапанавау расстрэльваць 
лтушак шрапнеллю, але 1 тут 
шчога не выйшла: прыцягнутыя 
гарматнымЁ выстрала.Ч], да 
М щ уэя зляталшя тысячи альба
тросау з суседшх астравоу. Коль, 
касць птушак яшчэ больш павя- 
л1чылася!

У рэшце рьшт камандаванне 
авЁябазы рашылася на так(я ме
ры; аргашзавала атрады па зн1- 
шчэнню альбатросау. Але колью 
нё зн1шчалЁ, менш птушак на 
востраве не. станавьтася — апу- 
сцеушыя гнёзды займа.ш альба
тросы, прыляцеушыя з мора... 
Атрады «паляун!'чых» прыйшлося 
распусц1ць.

Цяпер на востраве знаходзщца 
вял1кая трупа бтёлагау I арнно- 
лагау. Яны вывучаюць прывычш 
I норавы альбатросау у надзе! 
знайсц1 як1-неб.удзь эфектыуны 
спосаб выжыць 1х з Мщуэя.

А пакуль самалёты па-раней- 
шаму сутыкаюцца у паветры з 
птушкамц лётчьпо жывуць у па- 
стаяйным страху.

(3  часоп1са «Знание — сила» 
№ 3 за 1963 г.).

ВЬІ НЕ ЗАБЬІЛі АРЬЇФМЕТЬІКУ?

Кожная літ ара тут азначае 

лічбу. Аднолькавьія літарьі азна- 
чаюць аднолькавьія лічбьі. Трзба 

адшукаць такій лічби замест лі
тер, каб усе арьіфметнчньїя 
дзеянні па гарьізанталях і верти

калях далі правільнн вмнік.

аЬс— (Зес=ейЬ 

с Х  й к =  сШа
Ьсі- ї = п е с

САМ АЯ Ш Ч АСЛ ІВАЯ ПАРА'

Усе ракорды шчаслівага сямей- 
нага жыцця пабілі венгр Янаш 
Равен і яго жонка Сара. Яны 
памёр.щ амаль у адзін і той жа 
дзень у 1825 годзе. Янаш — ва 
узросце 172 гады, Сара — у 164 
гады, пражыушы разам 147 гадоу.

Рэдактар У. К УЛ АЖ А НКА
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