
MIPHAfl MICIfl НА ЗЯМЛ1
М1РНАЯ РАКЕТА НА МЕСЯЦЫ 

М1РНЫ АТАМ У ЛЕДАКОЛЕ

У  Д О Б Р Ы  ЧАС
Пралетарьй pcix крам, яднайцеся1

Савецю народ, усё нерадавое 
чалавсцтва з замиранием сэрца ма
кала вышкау запуску у бок М еся
ца другой савецкай касм1чнай ра
кеты. I вось радыё паведамша, 
што 14 верасня у 0 гадзш 02 Mi- 
нуты 24 секунды маскоускага часу 
ракета дасягнула Месяца. Гэтым 
быу абвешчан усяму свету пачатак 
новай эпох] — s n o x i  асваеыня ча- 
лавекам планет сонечнай сютэмы.

Савецкаму чалавеку ёсць чым 
ганарыцца, ёсць чаму радавацца, 
бо 3pa6iy усё ён.

Яш узлёт i якая дакладнасць! 
Час прылунення ракеты адрознт- 
ваецца ад прадказанага на яшясь- 
Ui дзве з паловай мшуты. I гэта 
адбылося на адлегласш амаль 
400 тысяч ш ламетрау ад Зямл1 
пры палёце ракеты без тл о та .

Увесь свет цяпер з ’яуляецца 
сведкай таго, што усе намаганш 
савецкай навую, уся дзейнасць са-

вецк1х людзей наш раваны на ра- 
шэнне узвышаных :щэй пазнання 
свету i стварэння найлепшых 
умоу для М1рнай працы чалавека, 
для усямернага развщця яго твор- 
чых здольнасцей, м акам альнага 
задавальнення матэрыяльных i 
духоуных патрэбнасцей.

Запуск другой савецкай касм]Ч- 
най ракеты i выхад на выпраба- 
ванн1 атамнага ледакола «Ленш» 
цудоуна спалучаюцца з высока- 
роднай мЗПяй — паездкай у ЗШ А 
для сустрэчы з прэзщэнтам Эйзен
хауэрам ш рауш ка савецкага ура- 
да M ix iT b i Сяргеев1ча Хрушчова.

Ад усёй душы мы ж адаем  M iK i-  
це Сяргеев1чу Хрушчову шчаслР 
вага шляху i паспяховага выра- 
шэння важных м1жнародных праб- 
лем, хвалюючых усё чалавсцтва.

М. ЯРМ О Л ЕН КА , акадэмж  
АкадэмП навук БССР.
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Новая гарантыя M ip y
3yciM нядауна увесь свет быу 

у захапленш ад запуску першай 
савецкай ракеты.

I вось зноуку выдатная перамо- 
га розуму ,i працы савецюх лю
дзей! 'Скрозь ледзяны холад су- 
светнай прасторы пра!мчалася дру
гая савецкая касмтчная ракета, 
якая азнаменавала новы крок, 
пройдзены нашай краш ай па ш ля
ху да ажыцяулення спрадвечнай 
мары чалавецтва. Значэнне гэта- 
га выдатнага поспеху навую i тэх-

Г рандыёзнае 
дасягненне

Старт. Цудоунейшы, незабыуны! 
Чалавечая думка шыбанула у кос- 
мас — ракета узвш ася у вышыню. 
Мары, iMKHenni людзей панесла 
яна з сабою па шляху здзяйснен- 
няу.

Першы «луняшн» c x i a i y  упер- 
шыню галаву перад дзецш чам  
Зямл1 — савецкай ракетай. Нельга 
не ганарыцца тым, што мы — 
прадстаушш народа, я й  дае мёрт- 
вай фантазй жыццё, чые думш, 
чые iMKHeriHi i дасягненш служаць 
справе Mipy!

Схшяю галаву перад гешям на
шай савецкай навуш.

Уладз1м1р Колтун, 
студэнт другога курса фьлалапч- 
нага факультэта.

HiKi крашы сацыялюма стане яшчэ 
большым, кал! умпчыць, што вага 
апошняй ступегп ракеты, якая пе- 
равышла другую касм1чную ско- 
расць, большая, чым вага нашага 
трэцяга спадарож ш ка Зямли 

Запуск другой савецкай K a c M in -  
най ракеты з ’яуляецца найярчэй- 
шым сведчаннем бязмежных маг- 
чымасцей, яш я мае навука i тэхнь 
ка нашай крашы. Савецшя людз1 ' 
тым больш радуюцца гэтаму по
спеху, бо ён з ’яуляецца яшчэ 
адной i вельм! сур’ёзнай гаранты- 
яй справы M ipy

Ф. ФЁДАРАУ, 
член-карэспандэнт Акадэми навук 
БССР, доктар ф!зжа-матэматыч- 
ных навук.

Гэта не сон!
— Слов бедна у мира мастерская,
П одходящ ее откуда взять? — 

nicay кал1сьц! пясняр крашы са- 
цыял1зма Уладз!м1р Маякоускь

I сапрауды, ф1*з!чна адчуваеш, 
як нехапае слоу, каб выказаць за- 
хапленне новым цудам савецкай 
т эх н ш , смелым i мудрым палётам  
думк! нашых нястомных вучоных. 
Чуеш паведамленне па радыё i 
нават не ведаеш: сон гэта ui рэ- 
чакнасць? Не, не сон. Гэта дау- 
шшняя мара чалавецтва, ператво- 
раная у жыццё. Сэрца перапау- 
няецца радасцю i гордасцю за  но
вую справу рук людзей нашых. 
Здаецца, Месяц усм^хаецца, све- 
цщь ярчэй, не хочацца верыць, што 
ён пусты, халодны — там ж а  на
ша ракета, наш вымпел, наш герб,- 
наша чырвоная зорка, якая М1‘рна 
свецщь усяму чалавецтву, указва- 
ючы шлях нашаму атамнаму ле- 
даколу, яю выйшау ламаць мьды  
халоднай вайны.

I. КАЧЭУСКАЯ, студэнтка

К1ТАЙСН1Я ОЯБРЫ ВА УН1ВЕРС1ТЭЦЕ

С1ГНАЛЫ ЧУЛ1 
ВЫ Д А

Вестка аб запуску касмгчнай ра
кеты на Месяц напоушла гор
дасцю сэрцы савецшх людзей. 
Увесь свет па заслугах ацаш у гэ- 
тую цудоуную  падзею. Запуск ра
кеты да  М есяца — гэта новае ма- 
гутнае пацверджанне таго, што 
наша краж а щ зе на чале наву- 
ковага прагрэсу у адной з самых 
цяжшх, патрабуючых вел!зарных 
намаганняу, галш.

Мшская станцыя В1зуальнага на- 
з1рання, аргаш заваная пры нашым 
уш верспэце, пасля атрымання па- 
ведамлепня аб запуску ракеты на
чала сваю работу. Студэнты ф1з1ч- 
нага факультэта устанавш  аптыч- 
ную апаратуру, настроен радыё- 
прыёмнш . Воблаш, аднак, пера- 
шкодзш! наз|'ранням. Давялося 
абмеж авацца тольк! праслухоуван- 
нем радыёпасылак.

Чутнасць радыёсшналау была 
выдатнай. Рэпстрацыя ix i рас- 
шыфроука маюць важнае навуко- 
вае значэнне для вывучэння ф 1з 1ч- 
ных уласц!васцей касм!чнай пра
сторы пам1ж Зямлёй i Месяцам.

С. ПАХУТА, начальнж  
в1зуальнай станцьп, дацэнт.

Дням! наш ун1верс1тэт наведала 
дэлегацыя камсамольск1Х работн1- 
кау Ютая. Госщ аглядзел! будау- 
н]цтва галоунага корпуса ушвер- 
С1тэта. Заты м адбылася сяброу- 
ская гутарка у рэктараце. Прарэк- 
тар па навуковай рабоце Гаурыл 
Аляксев1ч Павецьеу расказау Ki- 
тайсюм сябрам аб псторьп ства- 

!j рэння Б Д  У, а б жыцц! i вучобе 
' студэнтау.

Гасцей щ кавщ ь пытанне аб 
удзеле студэнтау у працы. 
Гаурыл Аляксеев1ч падрабязна 
расказвае аб удзеле студэнтау у 
час летн!х канш улау у будаун!цт- 
ве галоунага корпуса i 1нтэрната 
уш верспэта, аб рабоце у калгасах 
i саугасах.

Рэктар ун1верс!тэта прафесар 
Антон H iK i t j j a p a B in  Сеучанка звяр- 
нуу увагу гасцей на перспектыуны 
план развщ ця БДУ, адказау на 
ш матл1к!я пытанш.

KipayHiK К1тайскай дэлегацы!, 
член бюро Ц К  камсамола К!тая 
Цзэн Дэ-Л1н сардэчна дзякавау  за 
r a c p iH H b i  прыём i шчырую сяброу- 

I скую гутарку.
— Па прафесс!1 мы не педаго-

1ДЭАЛАГ1ЧНУЮ РАБОТУ 
НА ВЫШЭЙШЫ УЗРОВЕНЬ

Г1>— сказау ён. — Мы камсамоль- 
сюя pa6oTHiici. А гэта значыць, што 
пытанн! выхавання маладога па- 
калення нас вельм! Ц1кавяць. I 
кожны з нас разумев,’што народ
ная адукацыя у KiTai, як i 1ншыя 
гал 1ны нашага жыцця, разв1ваецца 
дзякуючы дапамозе Савецкага Са- 
юза. Зараз у нас, па вашаму пры- 
кладу вядзецца перабудова. народ
ней адукацьй з мэтай набл!жэння 
яе да жыцця. Мы пpытpымлiвaeм- 
ся прынцыпу, выказанага Мао 
Цзэ-дунам — вучыцца у Савец
кага Саюза.

Затым ютайсюя rocui сустрэл!ся 
з камсамольск1м1 aKTHBicTaMi yHi- 
B e p c iT S T a .  Сакратар кам иэта кам 
самола I. Сяргееу расказау аб 
жыцц1, вучобе i працы камсамоль- 
цау БДУ.

Госц! уручаюць падарунак ка- 
М1тэту камсамола—прыгожы фота- 
альбом з B w a M i  F i p b i H C K a r a  y n i -  
вератэта. Квмсамольск!я работн!К1 

К!тая атрымл1ваюць у падарунак 
6i6nif lT34Ki K n i r  — працы вучоных 
БДУ. Апошшя моцныя no n ic K i  рук. \ 
Да новых сустрэч, дарап я  сябры' ■!

1. СТАРАВОЙТАУ

Новы навучальны год знамяну- 
ецца карэннай перабудовай ра
боты уш верспэта на базе новага 
закону, прынятага нашай дзярж а- 
вай. Пераход на новую астэм у 
адукацьп прапаноувае перабудову 
не толыа навучання, але i вы ха
вання студэнтау. П рактика правя- 
дзення у  жыццё новага закону 
выяуляе, што некаторыя студэнты 
i нават навуцовыя супрацоун!к1 

не цалкам зразумел1 важнасць 1ДЭ- 
алаг!чйай i пал!тычнай вучобы 
пры авалодваш ц спецыяльнасцю у 
новых умовах.

М1ж тым перабудова вышэйшай 
школы на базе новага закону не- 
абходна для рашучага паляпшэн- 
ня работы уш вератэта па фарм1- 
раванню у студэнтау м аркасцка- 
лен1нскага светапогляду, выхаван- 
ню маладых спецыял1стау у духу 
калектыв1зму, працав1тасц1 i заха- 
вання B bicox ix  прынцыпау KaMyHi- 
стычнай Mapaai. Поспех гэтай ра
боты будзе залежыць ад Цэйнаг’а 
узроуню caMix навуковых работн1- 
кау.

Валснейшае месца у Пстэме !дэ- 
алапчнага росту кадрау належыць 
партыйнай асвеце. У мшулым го- 
дзе значная частка часу працы 
сети! партыйнай асветы была пры- 
свечана вывучэнню матэрыялаУ 
XXI з ’езда КПСС. Вывучэнне ра- 
шэнняу з ’езда вельм! станоуча ад- 
бшася на выхаваучай i акадэм1ч- 
най рабоце выкладчыкау. Яно д а 
ло iM магчымасць больш глыбока 
анал!заваць тэарэтычную падрых- 
тоуку студэнтау, вышукваць 
больш дзейсныя спосабы умаЦа_ 
вання вучэбнай дысцыпл^ны i вы
хавання B b icox ix  маральных якас- 
цей у навучаючыхся.

Разам з тым ускрытыя у апошн! 
час грубейшыя факты парушэнйя 
выкладчыцкай этык1 асобным! aci- 
стэнтам! ф1лфака сведчаць аб сла- 
басщ нашай работы па выхаванню 
у педагогау прафес1янальиага го- 
нару i разумения iMi свайго гра- 
мадскага абавязку.

Побач з вял!к1м] поспехамц у 
рабоце ceMinapay i гурткоу, мел1ся 
(стотныя недахопы... Сем1нар па 
фьласофсюх праблемах б1ялогй 
доуг! час не працавау, тольк! у 
anouiHi час слухачы абмяркавал1 
тры даклады, як1я 3pa6iy сам Ki
payHiK семшара. На асобных ф1ла- 
софсюх сем!нарах !ншы раз заслу- 
хоувалшя даклады хоць ,i Ц1кавыя 
у навуковых аднос!нах ,але маю- 
чыя аддаленыя аднос!ны да пар- 
тыйна-палпычнай вучобы («Праб- 
лема Bipycay», «Роля м атэм аты т 
у сучасным прыродазнаустве»). 
Тэарэтычныя ceMinapbi пав1нны иа- 
мячаць таш я тэмы, як1я был1 б на- 
к1раваны на фарм!раванне навуко- 
вага светапогляду, дапамагал1 б 
членам семшарау асэнсоуваць з а 
коны грамадскага развщця, разу- 
мець i праводз1ць у жыццё рашэн- 
Hi парты!. У бягучым навучальным 
годзе трэба больш шырока пры- 
цягнуць беспартийных супрацоу- 
niKay кафедр ay да удзелу у гурт- 
ках. Партыйныя бюро факуль- 
тэтау пав1нны щкав!цца работай 
гурткоу i ceMiHapay не тол ьи  у 
выпадку зрыву !х заняткау, але i

ix  паусядзённым !дэиным зместам. 
Н еабходна, каб сакратары i члены 
бюро прымал1 асаб1сты удзел у 
прапагандысцкай i аг1татарскай 
рабоце. У бягучым навучальным 
годзе намячаецца пры дапамозе 
кансультацый i лекцый азнаёмщь 
y c i x  вывучаючых маркПсцкую тэо- 
рыю з новай трактоукай некато- 
рых прынцып1яльных пытанняу, 
дадзеных у новым падручшку r i -  
сторьп КПСС. Д рупм важнейшым 
участкам ifl3aaari4naii работы з ’яу
ляецца палны чнае выхаванне са-- 
Mix студэнтау. Есць нямала пры- 
кладау, як1я сведчаць аб глыбока 
прадуманых выхаваучых мерапры- 
емствах, ажыццяуляемых партый- 
HbiMi арган!зацыям! факультэтау. 
Але ёсць нямала i промахау. Вы- 
пускныя экзамены паказал!, што 
некаторыя студэнты дрэнна ведал] 
рашэнн1 XXI з ’езда КПСС (на- 
прыклад, аддзяленне журналюты-
Ki).

1снуючая с1стэма пал1Цнфарма- 
цый для студэнтау не заусёды 
дзейсная Часта практыкуемыя 
квал!ф!каваныя !нструктыуныя д а 
клады да студэнтау не даходзяць, 
пакольк! миопя замацаваны я за 
акадэм1чным] r p y n a M i  выкладчык! 
на ix не з ’яуляюцца або перада- 
ручаюць шфармацьпо у трупах са- 
м!м студэнтам. Сютэму пали- 
1нфармацьи патрэбна перабуда- 
ваць так!м чынам, каб аб актуаль
ных праблемах сучаснасш шфар- 
маваць спачатку увесь студэнцк1 

актыу, а потым i кожнага студэн- 
та трупы.

Трэба павыс!ць адказиасць за- 
мацаваных за rp y n a M i  выкладчы
кау, але нельга зва.пьваць на ix  
усю работу. Кафедры яшчэ мала 
заклапочаны пытаннем аб тым, 
яшм чынам трэба укараняць вы- 
хаваучыя элементы у выкладанне 
кожнай вучэбнай дысцыпл!ны. 
Тольк! ciflaMi усяго калектыву 
можна узорна пастав1ць выхаваи- 
не студэнцтва ва усёй яго шмат- 
rpa i- iH acn i  (1дэйна-пал)'тычнае,. нз- 
вукова-матэрыялштычнае, эстэтыч- 
нае, працоунае i г. д.).

Камсамолам амаль забыта такая 
форма работы, як вечары пытан
няу i адказау, якая найбольш усе- 
бакова мож а задавол:ць штарэсы 
моладз1. Вельм! важным мерапры 
емствам, якое дапаможа пакоп- 
чыць з уродл1вым! з ’явам1 сярод 
студэнцтва, з ’яуляецца умела арга- 
н!заваны дыспут «Щ гатовы вы 
жыць пры камушзме?,». Апошняе 
асабл!ва важ на у святле выяв1у- 
шыхся пры размёркавашп утры- 
манцк1х настроеу у пэунай части: 
выпускшкоу,

Уздым !дэалапчнай работы па
вшей станоуча адбщца на рабоце 
y c i x  аргашзацый i кафедрау наш а
га уш верспэта. Гэта будзе садзей- 
шчаць падрыхтоуцы усебакова 
развиы х i смела дзейн!чаючых 
змагароу за высокую прадукцый- 
насць працы, за тэхшчны прагрэс, 
як1 так неабходны цяпер нашай 
дзярж аве.

П. ПРАТАСЕНЯ, намеснж  
сакратара парткома ун!версиэта.
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Справаздачу дае 
парторг  - -

Ужо два гады, як на ф ш алайч- 
ным факультэце створана пар- 
ты йная група аддзялеш ш журна- 
л к т ь ш . Яна аказвае вялцсую да- 
памогу пярв1чнай партыйнай арга- 
н1зацы! фшфака у справе щэйнага 
вы хавання студэнтау, мабш зацьп 
ix на узорнае выкананне CBaix 

абавязкау,

Д няю  адбыуся справаздачна- 
выбарны сход партгрупы. У спра- 
ваздачньш  дакладзе сакратар пар
тыйнай трупы студэнт другога 
курса аддзялення ж урналкты ю  
тав. Панасюк адзначыу:

—  У групе регулярна праводзЬ 
л к я  партыйныя сходы па надзён- 
ных пытаннях. Амаль усе камуш - 
сты аддзялення выконвал1 тыя щ  
ш ш ы я даручэнш. Иартгрупа вы- 
хавала кандыдатау у члены пар- 
Tbii Фурыка, Пракоп’ева, Бяспа- 
лага, яш я  зараз ужо прыняты у 
члены КПСС. Камушст Кавалькоу 
з’яуляецца круглым выдатш кам. 
Прыклад добрасумленных адноеш 
да вучобы паказал1 таксама сту- 
дэнты-камуш сты Ш арамецьеу, 
Шымансш i ш ш ы я.

Затым п ач ал к я  выступленш  
камуш стау,

—  П артыйная група i яе са
кратар тав. П анасю к,— адзначыу 
П. I. Дубовш, —  не заусёды да- 
водзша пачаты я справы да канца, 
был1 зрывы партыйных сходау, 
напрыклад, аднаго з павесткай 
«Воиыт самастойнай работы ка- 
мушста Ш арамецьева над кш гай».

У сва1м выступленш  к ам у тст  
Ш ы мансй сказау:

—  М ноия кам ункты , Фшон- 
чык, Фурык, Ш арамецьеу, ака- 
з а л к я  перагружаньип грамадсш- 
Mi даручэнням!. Тэта адмоуна ад- 
бшася на ix вучобе i удзеле у 
шматтыражнай газеце ущ верси э-, 
та. Сакратару партгрупы трэба 
сачыць за тым, каб не дапуска- 
лася гэта у далейшай рабоце.

—  П артыйная аргаш зацы я ад
дзялення, —  адзначыу камушст 
1’. В. Б у л ащ а,— дрянна ш равала

камсамольсшм бюро, не узгадняла 
з iM свае дзеянш  па вы хаван- 
ню студэнтау. Мала у в ай  удзяля- 
лася пятаму i трэцяму курсам ад
дзялення журналктыгЛ, дзе мел! 
месца амаральныя учы нш  сту
дэнтау В ойти, Загорскай, П ле-. 
в1ча.

—  Нельга забываць камуш - 
стам аддзялення, —• напомшу 
М. Я. Щ коцш ,— што мы рыхтуем 
ж урн алктау . Таму усё члены пар- 
тьн i камсамольцы павш ны  удзель- 
ш чаць у ш маттыражнай газеце 
«Б еларуси  уш версгот» .

—  Камуш сты 3-га курса ад
дзялення ж у р н ал к т ы и , •—  зазна- 
чыу Кавалькоу, —  цесна праца- 
Baai з камсамольсим  бюро курса: 
у групе своечасова прынял! меры 
уздзеяння на студэнтау Войтку i 
Загорскую. Але камггэт камсамола 
БДУ доуп  час марудз1у з зацвяр- 
джэннем раш эння курса аб вы- 
шшочэнш гэтых студэнтау з ра- 
доу ВЛКСМ,

Сакратар партбюро фшфака 
т. Захарава гавары ла:

—  Парторг тав. Панасюк пра- 
цавау нядрэнна. Але камуш сты 
групы не зай м ал к я  шдыввдуаль- 
най работай з кожным камсамоль- 
цам аддзялення. Трэба больш чу- 
ла уш каць у ж ыццё i быт csaix 
тавары ш ау. 'Голый тады можна 
пазбегнуць дрэнных паводзш сту
дэнтау.

Новым сакратаром партыйнай 
групы выбрал1 студэнта трэцяга 
курса аддзялення ж у р н а л к т ы и  
камуш ста У. Кавалькова, яго на- 
месш кам— студэнта перш ага кур
са члена КПСС У. Кошмана.

ПартЫйны сход прыняу паста- 
нову, у якой падкрэсл1ваецца не- 
абходнасць узмацш ць и р ау ш ц т- 
ва камсамольскай аргаш зацы яй 
аддзялення, неабходнасць у й м  ка- 
мушстам групы  паказваць уласны 
прыклад у вучобе, дысцыплГне i 
грамадскай рабоце.

Я. ПРАКОП’ЕУ.

ЦЁПЛАЯ СУСТРЭЧА
Актавая зала уш верйтэта пе- 

рапоунена. Сёння тут незвычайны 
вечар— у госщ да студэнтау пры- 
шл1 nicbMeHHiKi Савецкай Латвп i 

Беларусь Вечар адкрывае прафе- 
сар 1ван Васшьев1ч Гутарау. 3 
гарачьшн словам! п р ы в т н н я  ад 
1мя беларусих студэнтау высту- 
пш а Л ш я  Захватава. Затым дара: 
r iM  гасцям был! прыпаднесены 
ж ывыя кветк1.

Малады латышек! паэт Аяр Ва- 
цыецые у сваю чаргу перадау 
прысутным шчырае прыв!танне ад 
моладз! Латвн. Свае вершы, пры- 
свечаныя Савецкай Б едаруй , пра- 
чытал! латышская паэты  Анатол 
1мерман1с, Ермш Стулпан, 1мант 
Аузшь i Андрыс Веян. Пад гара- 
чы я апладысменты прысутных з 
палымянай прамовай да моладз: 
звярнууся старэйшы шсьменшк. 
заслуж ены  дзеяч культуры  Латв!! 
Юл! Ванаг.

Вершы латы ш еих  паэтау у .п е -  
ракладзе на беларускую мову пра- 
чытал! шсьменшк! Язэп Сям1жон, 
Сяргей Грахоускч, MaKciM Танк, 
Рыгор Барадулш  i ш ш ы я. Белару
с и  паэт Язэп Пушча, як! сустра-

кауся з Янам Райш сам, прачы тау 
санет, прысвечаны  вялш аму пес- 
няру Латв!1. Студэнт ф1лалайчна- 
га факультета Уладз1м!р Паулау 
парадавау сяброу уласным вер 
шам, нап!саным з выпадку Тыдня 
латыш скай л1таратуры у Бела- 
Pyci.

— Там, дзе сустракаюцца сяб- 
ры, цяж ка знайсц! словы, каб вы - 
казаць ш чы ры я пачуцц!, яга на- 
пауняюць сэрца,— гаворыць сту- 
дэнтка Юл1я Ж адан. Т а й я  пачуц- 
pi братэрства i дружбы не у сшах 
бы.гн вы казаць гарачы я апладыс
менты i авацьн, як!я na'rpaca.ii 
залу.

Выкладчык ун 1верс!тэта ш сьмей- 
HiK 1ван Науменка горача па- 
дзякавау латы п кш х i бвларуекчх 
майстроу слова за хвалюючую су- 
стрэчу i уручыу гасцям падарун- 
iti — K H ir i маладых аутарау у :й- 
верйтэта.

Студэнты на ycn aM iH  аб r s r a  

вечары атрымал1 ад nicb i\ien inкау 
аутографы.

В. КАПЦ1ЛОВ1Ч,
Ф. М А ИСЕЙШ Ы Н , 

студэнты фШфакр.

Я. БАБОСАУ,

У  Д Ш  Ф Е С Т Ы В Я Л Ь Н Ы Я

Аустрыйск! беспрацоуны, 
аматар cy B e H ip a y .

1вось настугцл1 урачыстыя 
XBiaiHbi адкрыцця фестыва- 
лю. 17 гадзтн 30 Mi нут. 3 

цэнтральных варот паяуляецца 
група хлопчыкау у нацыянальных 
касцюмах. Яны падбегам перася- 
каюць футбольнае поле i уручаюць 
кветк1 членам фестывальнага ка- 
М1тэта — тым, хто рыхтавау фе- 
стываль у джунглях Чорнай Аф- 
рык1, у пампах Паудиёван Аме- 
рык:, у Ази, Еуропе, ва ycix кут-

в1тае моладзь Савсцкага Саюза»,— 
разнойцца у паветры голас дыкта- 
ра. А савецк1я юнак1 i дзяучаты 
скандыруюць: «Mip, Фрыдэн;
Д руж ба, Фройндшафт!»

.Больш двух гадз!н працягвала- 
ся святочнае шэеце, якое выл:лася 
у яркую дэманстрацыю падтрымк! 
y c i M i  людзьм! добрай вол1 iдэй i 

мэт фестывалго.
У гэты дзень венцы парушыл! 

свой звычай: яны не BbiexaAi за 
горад, на пляжы i у парк;. Не, яны 
прьпшп на стадыён i бурна апла- 
дыравал;, смяял1ся i спявал1 з дэ- 
легатам1 фестывалю. Зноу i зноу 
узяушыся за рую, скандыравал 
разам з прадстаугпкам: ГBinei . 
Тога, Бразш Б i 1рака, Чэхаслава 
K i i  i ЗША: «Фрыдэн, Фрыдэн!» 
Больш 80 тысяч венцау сабраласт 
у гэты дзень на стадыёне.
Бадай што немагчыма расказаш  
у каротк:м артикуле аб ycix ме 
рапрыемствах фестывалю. Глыбо 
кае уражанне acaoicra на мягк 
зрабш а дэманстрацыя праяуленн: 
дружбы i салщарнасц: з моладдзк 
калан1яльных краш, якая адбы 
лася 30 лтпеня.. Запомш лася, ят 
сардэчна i шчыра братал кя  мала-- 
дыя бельг;йцы з прадстауш кам 1 

народау Конга, што змагаю цца за 
сваю незалежнасць. Вакол плака
та з зак.шкам да сал|дарнасц1 са- 
брал1ся c o T H i  бельг1йцау i канга- 
лезцау — на розных мовах гучыць 
Пмн дэмакратычнай моладз1.

1 жш уня адбылася грандыёзная 
ман1фестацыя за Mip i друж бу па- 
в ж  моладдзю ycix кратн свету. 
Дэманстранты насустрач
адзiн другому суцэльным патокам.

Танцоры Чорнай Афрыю.

ках светуч Стадыён в!тае членау 
фестывальнага кам1тэта авацы-
ЯМ1.

Раздаю цца сем ударау гонга. На 
зялёнае поле стадыёна выплывав 
эмблема фестывалю, якую иясуць 
юнаю i дзяучаты Аустрьп. Ура- 
чыста крочаць дэлегацьн па ста- 
дыёиу. Розныя яны па колькасц;, 
Тольк,': тры ionaxi i адна дзяучына 
прадстауляюць сабою дэлегацыю 
Коста-Рыю. А за, JMi iA3e вял!- 
кая  калона афрыканцау. Пасланцы 
моладз1 Кубы несл! патрэт ®i- 
дэля Кастро, а кал1 парауиял1ся 
з цэнтрам трыбуны, заспявал1 бая- 
вую песню, песню змагароу з ты- 
ран’яй Батысты. I раптам, усам ы  
разгар шэеця, музыку i песна аб- 
рывае урачысты голас . дыктара: 
«Ахтунг, Ахтунг! Месц не хапае. 
llpociM  венцау уступаць месцы 
дэлегатам...»

Гэтыя словы дыктара стадыён 
сустракае бурным: авацыям1 — так 
«апраудалкя» прароцтвы антыфё- 
стывальшчыкау.

A ca6.iiBa сардэчиа прысутныя на 
стадыёне в iraл! пасланцоу савец- 
кан моладз!. Нашы ю най  а дзяу
чаты пеып макеты caBeuKix штуч
ных спадарож ш кау Зямл!. Kaai 
нашы дэманстранты праходзш  па 
стадыёну, грымнул1 выбух!, i у . 
небе рассы палкя тысячы рознака- 
ляровых агнёу фейерверка. «Вена

(ГТрацяг. П ачатак у №. 27).

На мнопя к1ламетры па e e n c K ix  
вул!цах разл!лося жывое чалаве- 
чае мора. Тысячы сустрэч, тысячы 
братэрешх n o u ic K a y  рук, абдым- 
кау, пацалункау. Назаусёды заста- 
нецца у памяц1, з яшм хваляван- 
нем BiTaai нас маладыя !ракцы.

— Верце, савецшя браты,—га
варыла яны.— Мы пойдзем па ва- 
шаму светламу шляху.

Так 3aniceaai адрасы сяброу...

У гэты дзень антыфестываль- 
шчыкам было нанесена канчатко- 
вае паражэнне.

— Аллее гут, аллее гут (усё доб
р а ),— гаварьш  жыхары Вены i 
радасна сцвярджал!: Антыфесты- 
валь капут!

Глыбока усхвалявала сустрэча 
нашых прадстаун1коу з моладдзю 
Icnanii. М аладыя !спанцы патаем- 
HbiMi сцяжынкама ГПрынейсшх гор 
праб!рал1ся у Францию, каб ад- 
туль трапщь на Сусветны фести
валь. Н ават у Вене яны не назы
вал: C B aix  прозв1шчау, апасаючы- 
ся выпадку трапщь у газеты. Калпе
пер ад нам; выступау K ip a y H iK  гэ-' 
тай дэлегацьн, ён таксама не на- 
звау свайго прозв1шча. Зразумела, 
усе прысутныя схапш ся за фота- 

' апараты. Ён не закрыуся ад,нак1- 
раваных на яго аб’ектывау, але 
перасцерагальна прыузняу pyxi i 
спакопна сказау:

— Д ар ап я  сябры! Мне было б 
вельм: прыемна паюнуць сабе i 
вам на ycnaM iH  некальк1 здымкау, 
але прашу вас не спяшацца: мы 
прабралкя сгоды праз щалщэйсшя 
кардоны i, напэуна, M Horix  з нас 
на радз1ме чакаюць праследванн1, 
турма.

...I фотаапараты anycuifliCH, a Ki- 
payi-йк шпанскай дэлегацьн пр. 
цягвау:

— Цяпер высока над HaMi у ci- 
нiм небе лятаюць самалёты, яшя 
носяць лозунг! «Фестиваль без 
нас!» Але вышэй ix  узнял;ся са- 
вецкая спадарожш'к1 Зямлн 1 яны, 
а не гэтыя чорныя самалёты ро- 
бяць сёння надвор’е. Хоць нялёгка 
даводз!цца моладз! Icnanii, але 
яна не скараецца, не спыняе ба--.^ 
рацьбу. Усё мацней дзьме у aaiy- ' 
кавых гаях вецер народнага гне- 
ЭУ.

Ф естиваль закончыуся. Ён з ’я- 
B i y c n  яркам сведчаннем-цяп .мола
дз! да M ipy,  шчасця, свабоды.

Мастацкая група з  Уругвая
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