
Учора у Маскве адкрыуся XXII з'езд КПСС
САМ Ы  ЗВЫ Ч А И Н Ы  Д ЗЕН Ь БЫ У  

УЧОРА, 17 КАСТРЫЧН1КА. I У ТОЙ ЖА 
ЧАС ГЭТА ТАКI Н ЕЗВЫ Ч А Й Н Ы  Д ЗЕН Ы  
ЁН Н АЗАУСЁДЫ  УВОИ ДЗЕ У Г1СТО- 
РЫ Ю  НАШАИ КРА1НЫ. УЧОРА У 
С Э РЦ Ы  НАШАИ РА Д 31М Ы —М АСКВЕ— 
А Д КРЫ У СЯ XX II З ’Е ЗД  КАМУН1СТЫЧ- 
НАИ ПАРТЫ 1 САВЕЦКАГА САЮЗА. 
Л ЕП Ш Ы Д  С Ы Н Ы  I Д 0ЧК 1 НАРОДА, 
Д Э Л ЕГА ТЫ  ПА Р Т Ы  ИН А ГА З'ЕЗДА  
ПРЫ М УЦЬ НОВУЮ ПРАГРАМУ, ПРА- 
ГРАМУ КАМУН1СТЫЧНАГА БУДАУН1- 

ЦТВА. НАМ, МАЛАДЫ М , БУДАВАЦЬ  
КАМУН13М, НАМ Ж Ы Ц Ь  П Р Ы  КАМУ- 
HI3M E. УЖО СЁННЯ М Ы  ПАВ1ННЫ  
ВЫ ХО УВАЦЬ У САБЕ ЯКАСЦ1 ЧАЛА-

ВЕКА СВЕТЛ А Я КАМУН1СТЫЧНАИ БУ- 
ДУЧЫН1.

НАША ГАЛОУНАЯ ЗА Д А Ч А — У СЛО
ВАХ ДАРАГОГА 1ЛЫ ЧА: ВУЧЫ ЦЦА,
ВУЧЫ ЦЦА I ЯШ ЧЭ РАЗ ВУ ЧЫ Ц Ц А; 
АВАЛОДВАЦЬ Н ЕВЫ ЧАРПАЛЬН АИ  
СКАРБН1ЦАИ ЧАЛАВЕЧЫ Х ВЕДАУ I 
РУХАЦЬ УПЕРАД ПЕРАДАВУЮ  САВЕЦ- 
КУЮ НАВУКУ. У НАШ Ы Х М АЛАДЫ Х  
РУКАХ—БУДУЧАЕ ЛЮБ1МАЙ КРА1Т1Ы. 
ГЭТА Д Л Я  НАС ПРЫ М УЦЬ Д ЭЛ ЕГА 
ТЫ  ВЯЛIКУЮ  ПРАГРАМУ КАМУН13- 
МА, М Ы  БУДЗЕМ  ВЫ К О Н ВА Ц Ь ЯЕ.

БУДЗЕМ  ЖА РЫ ХТАВАЦ Ь СЯБЕ ДА 
ГЭТАП ВЕЛ1ЧНАЙ 1 АДКАЗНАЙ
С П РА В Ы !

ПралетарьЦ ycix кр аш , яднайцеся!

Орган парткома, рэктарата, мясцкома, камПэга ЛКСМБ 
i прафкома Беларускага дзяржаунага уш вератэта 1мя У. I. Лешна
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У камушстау ф1лалаг1чнага факультэта

Кандудацм стаж-школа выхавання
У новым Статуце Камушстыч- 

най партьй гаворыцца: «Усе особы, 
як!я уступаюць у партыю, прахо- 
дзяць кандыдацкi стаж, неабход- 
ны для того, каб азнаёмщца з 
Праграмай i Статутам КПСС i 
падрыхтавацца да уступлення У 
члены партьй. Партийная аргаш- 
зацыя павшна дапамагчы канди
дату падрыхтавацца да рступ- 
лення у члены КПСС i праверыць 
яго асабштыя якасщ.»

Якую ж  работу праводзщь У 
гэтым напрамку партаргашзацыя 
ф1лалаг1чнага факультэта? Такое 
пытанне парстала невыпадкова. 
Справа у тым, што на факультет 
прымаецца значная колькасць ма- 
ладых камушстау i кандыдатау у 
члены партьй.

Гэтай рабоце партбюро факуль
тэта удзяляе вялшую увагу. Па 
даручэнню бюро старэйшы член 
партьй М. С. Зяршцш вельм1 
сур’ёзна i удумл1ва падыходзщь 
да справы выхавання маладых 
камушстау. Многа працуюць у 
гэтым напрамку сакратар бюро 
В. А. Захарова, члены бюро С. А. 
Лисенка, М. А. Жыдов1ч i шшыя 
выкладчыш-камушсты.

Значка узмацшлася гэтая рабо
та у дш абмеркавання Праграмы  
i Статута партьй. Асабл1вая ува- 
га удзяляецца питаниям падрых- 
тоуш кандыдатау да наступления 
у члены КПСС. 3  iui праводзш - 
ся гуторю, на яшх абмяркоувал1- 
ся асноуныя палажэнш Статута, 
абавязы  г правы членау партьй,

Шчырая размова
3 ПАРТЫЙНАГА

HacTyniy кастрычнж — весшк 
глыбокай восеш. У гэтым годзе 
ён, асабл1ва прыкметны i непау- 
торны, пераможна крочыць па 
краше. А учора, 17 кастрычнжа 
адкрыуся пстарычны XXII з ’езд 
Камушстычнай партьп. Увесь на
род жыве у гэтыя дш хвалюючым 
пачуццём нечага новага, радасна- 
га. На з ’ездзе будуць разгледжа- 
ны важнейшыя пытанш сучас- 
H a c u i,  прыняты новыя Прэграма i 
Статут Камушстычнай партьп Са- 
вецкага Саюза, яшя папярэдне 
был1 шырока абмеркаваны уам  
савецюм народам i адобраны.

Напярэдадш XXII з ’езда КПСС 
адбыуся чарговы з ’езд Камуш 
стычнай партьп. Беларусь

Вышкам работы XXV з'езда 
КПБ быу прысзечаны партийны 
сход фщалапчнага факультэта, яга 
адбыуся 12 кастрычн!ка. 3 дакла- 
дам «Задачы партыйнай аргашза- 
ixbii ф1лфака у сучасны момант i 
вын1к1 XXV з ’езда КПБ» высту- 
niy дэлегат з ’езда прафесар В. I. 
Сцяпанау.

Дакладчык падрабязна раска- 
зау  аб вын1ках з ’езда, аб поспе- 
хах працаунжоу рэспублш у трэ- 
д1м годзе сямшодга, аб тых гран- 
дыёзных задачах, яюя стаяць ця- 
пер перад нашым народам.

Ц1кавым было выступление ка- 
мун1ста А. Я. Б1рала. Будауш- 
цтва матэрыяльна-тэхшчнай базы 
камушзма у нашай K p a iH e  став1ць 
i перад нами педагогами вял1к1я 
i адказныя задачы. Наша мэта — 
выхаваць людзей камун1стычнага 
грамадства, высокаадукаваных, 
сумленных. Неабходна, каб кож
ная гадзш а заняткау, кожная лек-

СХОДУ ФАКУЛЬТЭТА
цыя прыносш карысць. А. Я. B i- 
рала звяртае увагу камушстау 
на неабходнасць падняцця узроу- 
ню студэнцкай навуковай работы.

Сакратар партбюро фшфака 
гав. Захарава спыняецца на рабо
це партийных груп на курсах, пра- 
паноувае лепш вывучаць i шды- 
вшуальна падыходзщь да выха
вання кожнага студэнта.

Дэкан филфака прафесар Лар- 
чанка прысвящу сваё выступлен
ие барацьбе з парушальшкам1 ву- 
чэбнай дысцыплшы.

Дацэнт Д. Я. Фактаров1ч за- 
значыу, што свеце новага пра- 
екта Праграмы КПСС трэба пе- 
рагледзець планы вучэбнай рабо
ты. Большую увагу трэба звяр- 
нуць завочнай i вячэрняй адука- 
цьп. Часцей неабходны гарачыя 
лгтаратурныя диспуты, творчыя 
гутарк1. Яны павшны насщь не 
асветнщга характер, а глыбока 
щэйны, выхаваучы.

Сакратар парткома ушверштэта 
Р. В. Булацга заклжау камушстау 
змагацца за камушстычныя фор
мы адносш, паводзш у быту. У 
кожным штэрнаце трэба падтрым- 
Л1ваць сацыялштычнае спабор- 
шцтва за nanoi камун1стычнага 
быту.

Адкрыты партыйны сход выл1у- 
ся у шчырую размову аб выха- 
ванн1 педагогау i журналштау. 
Ен прайшоу пад знакам тых ве- 
Л1чных задач i 1дэй, як1я став1ць 
перад савецгам народам тольк1 
што адкрыушыйся XXII з ’езд 
КПСС.

В. КАВАЛЬКОУ.

змест работы :гяов1чных партий
ных аргашзацый. П раводзш ся in- 
дыв!дуальныя гутарш з кожным 
маладым камушстам.

Кожнаму, хто рыхтуецца да 
поступления у партыю, дадзена 
партийное даручэнне. Зроблена 
гэта, каб праверыць ix асабДтыя 
якасщ.

Так, Яуген Сялщш, з яуляючыся 
кандидатам у члены КПСС, вы- 
конвау абавязш  намесшка старшы- 
Hi студсавета. Ен добра зарэка- 
мендавау сябе на гэтай рабоце i 
пасля уступлення у члены партьй 
абраны у партийное бюро факуль
тэта.

Вялшую прынцыповасць npaneiy 
Адам Капусщн, калг працавай у 
мшулым годзе у складзе студса
вета i рэдкалеги сатырычнай га
зеты «Пражэктар». У гэтым годзе 
камушст абраны старшынёй студ
савета.

Нядрэнна спрауляуся з абавяз- 
кам1 рэдактара газеты «Д ж ала»  
1ван Сачанка.

Выдатна зарэкамендавал1 сябе 
малады.я камушсты л на сельска- 
гаспадарчых работах у калгасе.

Зараз бюро намячае правядзен- 
не раду гутарак аб Статуце пар
тьй. Папярэдш вопыт дасць маг- 
чымасць зрабщь ix яшчэ болыи 
мэтанаюраванымг i карысным^.

А. СЦЯПАНАУ.

Медалем «За працоуную ад- НА ЗДЫМК.У: М. I. Жыр- 5 
=  знаку» узнагароджан загад- кев!ч у рэдакцьп газеты «Бе- = 
5 чык кафедры беларускай мовы ларусш уш вератэт». §
|  Mixaw 1ванав1ч Жыркев1ч. Фота Л. КУЗБМ1ЦКАГА. Н
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УН1ВЕРС1ТЭЦКАЯ XPOHIKA
12 кастрычнжа 1961 года Старшыня Прэз1дыума Вярхоунага 

Савета БССР В. 1. Казлоу уручыу ордэны i медал! СССР групе 
вучоных БДУ, узнагароджаных за вял1к1я заслуп у падрыхтоуцы 
спецыял1стау i развщ щ  навук!.

*  (Наш кар.) 12 кастрычнжа у 58-ай аудыторьб б1якорпуса 
адбыуся мнагалюдны партыйны сход, на яшм камушсты адкрыта 
абмеркавал1 надзённыя задачы партыйных аргагпзацый б!ялапчнага, 
геаграф1чнага, матэматычнага, x iM ia H a r a ,  ф1з1чнага факультэтау 
пасля XXV з ’езда Камушстычнай партьп Беларуси

На сходзе, выстушу дэлегат XXV з ’езда КПБ, рэктар y n i B e p c i -  

тэта А. Н. Сеучанка.

Добра папрацавал1 студэнты ф!лалаг1чнага i геаграф1чнага фа
культэтау на суботнжу, арган1заваным у гонар XXII з ’езда КПСС. 
У скверы па Чырвонаармейскай вулщы яны выкапал1 шмат ямак 
для пасадш маладых дрэуцау. A caSaiea добра працавал! М. Жук, 
А. Кукев1ч, У. Верамейчык i шшыя.

болыи i пауней разв1ваць свае 
здольнасцi i шщыятыву, активна 
удзельшчаць у жыцщ ceaix ф а
культэтад, у камсамольскай рабо
це.

Грамадская нагрузка Hi ij яшм 
разе не уплывав на вучобу сту- 
дэнтау, яшчэ больш пашырае кру- 
гагляд, дае практычныя навыш.

В а ушверспэце цяжка знайсщ  
студэнта, яш б не выконвау тую 
щ шшую гранадскую работу. Кам- 
самольсшя a K T b ie ic T b i, прафсаюз- 
ныя работшш, спартсмены-аргаш- 
затары, члены рэдкалегш, удзель- 
н ш  самадзейнасщ  —  таш я гра- 
мадсшя даручэнш нясуць комсо
мольцы. I нясуць i x  паспяхова. 
Сярод камсамольсшх актыв1стау

Вучоба i грамадская работа?
IX МОЖНА СУМЯСЦЩЬ!

Зар аз ва ун(версйэце прахо- 
дзяць справаздачна-выбарчыя 
сходы, яшя маюць вялшае зна- 
чэнне у жыцц1 нашага ynieepci- 
тэта, нашай камсамольскай арга- 
шзацьй. Камсамольцы вылучаюць 
камсоргам1, членам1 камПэта, кам
самольсшх бюро лепшых тавары- 
ша$, шщыятыуных i перадавых 
студэнтау.

Грамадская праца, грамадская 
нагрузка — гэтыя словы бл1зшя i 
зразумелыя yciu. Мы не здз1уля- 
емся у апошш час, кал1 чуем: 
«грамадсш шструктар па спорту», 
«грамадсш контролёр», «грамадсш  
шспектар»... Вел1чныя словы про
екта Праграмы Камушстычнай 
партьй гавораць аб тым, што кож- 
ны савецш чалавек павшен пры- 
маць сами актыуны удзел у па- 
будове камушстычнага грамад
ства. Кожны студэнт, кожны ком
сомолец павшен таксама як мага

ёсць нямала студэнтаij, яшя i 3 
вучобе з ’ярляюцца прикладам для 
астатшх. Так, студэнтка 3 курса 
х1м1чнага факультэта Гвшона 
Шаучэнка актыуна удзельшчае У 
аргашзацьй мастацкай самадзей- 
насщ, з ’яЗляецца членам курсаво- 
га бюро, нядрэнная спортсменка. 
I вучыцца яна выдатна.

Н а «выдатна» здала Зсе экзаме
ны студэнтка 5 курса юрыдычна- 
га факультэта Вера Палушна. Ву
чобу яна рмела спалучае з  гра- 
мадскай працай. ,У тым, што фа- 
культэцкая насценгазета змястоу- 
ная i щкавая, нямала яе заслуг1. 
Любщь Вера i спорт, а  таму зай- 
маецца у лыжнай секцьй.

Пяць год займауся ва ynieepci- 
тэце Валерий Пракошын. На 
працягу гэтага часу ён не тольш 
добра вучыуся, але i быу нястом- 
ным членам бюро кам пэта ком

сомола, нават на 5 курсе. Цяпер 
Валерий займаецца у асшранту- 
ры.

Л арисе Конюшка, напрыклад, 
па душы прыйшлася работа 3 
штэрнацы.янальным клубе, дзе яна 
старшынёю. Працуючы на праця
гу двух год, яна щ кава пастав1ла 
работу у клубе, абагащ ла яе.

Многа добрых слоЗ можна было 
б сказаць i аб студэнтцы 5 кур
са х1м1чнага факультэта Жане 
Булойчык, студэнтцы 5 курса мат- 
фака Святлане Рудзяк, пящкурс- 
шку юрыдычнага факультэта С а
ши Валев1чу, члену камсамоль- 
скага бюро геофака Пятру Рага- 
чу, студэнтцы геаграф1чнага ф а
культэта Тамары Ласько, студэн- 

ту х1мфака Ieamj Ласкову i аб  
MHoeix шшых.

Характэрная рыса: усе t'jna- 
мянутыя актывшты добра ву- 
чацца. Прычым пералш ташх 
камсамольцаЗ можна б было 
прадоржьщь. Ш мат юначага 

запалу, жадання працаваць па- 
сапрарднаму, нястомнай энерги 
ёсць у наших лепшых кам
самольсшх работшкар. 3  ix павш 
ны браць приклад усе камсамоль
цы.

Наперадзе тольш што начаты 
новы, навучальны год. Ш мат гра- 
мадскай працы, маладзёжных 
спрар чакае нас уперадзе.

Актырней уключайцеся, тавары- 
шы, у жыццё нашага калектыву. 
Цшавых i карысных спрар хо- 
пщь yci.u.

Шна ПЕСЕНКА, 
член бюро камгтэта камсамола.

УВАГА!

У нядзелю, 15 кастрычнжа, ад
быуся агульнаушверс1тэцк1 крое, 
прысвечаны XXII з’’ КПСС.

Аб яго вышках чьи .це у на- 
ступным нумары газеты.



2 стар. Б Е Л А Р У С К !  У Н 1 В Е Р С 1 Т Э Т 18 кастрычн'ка 1QA1 г.

П А Г А В О Р Ы М 'А Б  С А М А Д ЗЕ Й Н А С Ц 1

Есць два шляхь..
Па пятнщах або ауторках вы 

можаце пачуць ryxi эстраднага 
аркестра, кал1 зойдзеце вечарам у 
б1якорпус. Музыка даносщца з 
клуба.

Тэта праводзщь сваю чарговую 
рэпетыцыю эстрадны аркестр ма- 
тэыатычнага факультэта.

Аргашзаваны ён не так дауно i 
знаходзщца, так сказаць, у фазе 
свайго станаулення.

У клубе — адзшш слухачоу. 
Сярод ix адказны за культмасавы 
сектар каысамольскага бюро ф а
культэта ДзмДрый Пазняк. Так, 
знаходзщца ён там, дзе трэба. I 
справу сваю ведае, вщаць, ня- 
дрэнна. ДзмДрый дзелщца c e a i M i  
уражаннямк

— У мшулым годзе наш фа- 
культэт заняу другое месда на 
аглядзе самадзейнасщ ушверсДэ- 
та. Тэта вя л ш  крок уперад у па- 
раунанш з ранейшым. Цяпер мы 
не пляцемся у хвасце.

Да дзяучыны, што сядзела у з а 
ле, падыйшоу стараста гуртка 
М. Кул!ч:

— Пойдзем спяём, Люба...
Дзяучына устала i наюравалася

да авансцэны. У суправаджэнш 
аркестра яна выканала песню 
«Кушце ф!ялкр>. Голас у Любы 
Анфшагенавай мякни пявучы. 
Але нехапае эстрадна» смеласцк 
Смеласць прыдзе. А цяпер, я 
упэунен, студэнты з прьшльнасцю 
аднясуцца да выступления перша- 
курсшцы.

У перапынку аркестранты зага- 
варьш  аб друпм:

— На днях — вечар адпачынку. 
А дзе мы возьмем ударшк?

—Пазычым у псторыкау.
Як выяв'шася, аркестр стащь 

перад значньип аргашзацыйным! 
цяжкасцями Энтуз1ясты, напры- 
клад, з ахвотай щуць у аркестр. 
А шструментау нехапае. Ударш- 
ка, флейты, трубы... А пазычаць 
жа увесь час не будзеш. Бо гюто- 
рык1 могуць i не даць. Аркестру 
патрэбиа дапамога.

Чацзёртакурсшк Д. Пазняк рас- 
казау аб планах:

— Самадзейнасць наша на узды- 
ме. Есць шэсць мастацюх калек- 
тывау. Усё тэта дае магчымасць 
падрыхтаваць вялшую i разна- 
стайную праграму да святкаван- 
ня 40-годдзя ушверсггэта, Кастрыч- 
HiuKix свят. I да XXII з ’езда пар- 
тьп rypTKi мастацкай самадзей
насщ не з пустым! рукам! прый- 
шли

Эстрадны аркестр уваходзщь 
у аптбрыгаду. Хутка яна пабы-

вае у падшэфных калгасах, на iH- 
шых факультэтах. У рэпертуары— 
розныя танцы, necni.

У эстрадным аркестры матфа- 
ка — першакурснш i другакурс- 
н!к1. Так, на акардэоне i r p a e  Irap 
Барташэв1ч, на саксафоне Пётр 
Кушнер, на тя ш н а  —- студэнтка 
Эла Чунь, спявае Люба Анфша- 
генава. Усе яны з першага курса. 
Тут жа удзельшчаюць другакурс- 
n i K i  М. Кул1ч i С. Французау. 
Культмасавы сектар камсамоль- 
скага бюро у сваей рабоце роб!ць 
стауку на студэнтау малодшых 
курсау — i тэта правшьна. Бо iM 
не адз!н год яшчэ вучыцца.

У аркестры добрая дысцып- 
лша. Удзельнш  любяць аркестр 
i пякуцца аб iM. А кам- 
самольсюм органам факультэта 
трэба зрабщ ь усё, каб дапамагчы 
удзельшкам самадзейнасщ у ix 
цяжкасцях. Паралельна паустае 
пытанне аб выхаванш самадзей- 
ных артыстау. Што ж датычыцца 
эстраднага аркестра, то у яго 
ёсць два шлях!. Трэба, каб ён 
пайшоу не па шляху халтуршчы- 
кау, а па сумленнаму студэнцкаму 
шляху. 1граць трэба не за «ка- 
пейку», а тады, кал! жадаюць 
адпачыць ix ж а таварышы, таюя 
ж студэнты.

Вось таму i паустае пытанне аб 
выхаванн!. Тут павшна паклапа- 
ц1цца камсамольскае бюро, у пры- 
ватнасць культмасавы сектар, дзе 
адказным Дз1ма Пазняк.

Р а д з к л а д  3 A J 1 E C K 1 ■

Наш

зу а м  не абыякава тое, чым жы- 
вуць нашы сучаснш за  рубяжом  
Мы читаем замежныя кнш, гля- 
дз1м ф1льмы. Але na-мойму, куды_ 
щкавей сустрэцца з юнаком Ц1 
дзяучынай, я к / я  прыехал1 ij нашу 
крашу, пагутарыць з  iM i нават 
при дапамозе пальцаЦ.

Усё гэта i било штуршком для

У КАРПАТАХ— КРАЮ ПРЫГАЖ0СЦ1
12 жшуня 1961 года. Закончаны 

апошшя зборы. I вось мы у ва
гоне. Сем чалавек, ягая амаль год 
м арьш  аб паездцы у Карпаты... 
За_ акном мшьгаюць цудоуныя 
пейзажы роднай Беларуси

Ран!цои наступнага дня малю- 
нак змяшуся. Украша. Мы любу
емся яе прыгажосцю.

Львоу — першы пункт нашага 
назначэння. Старажытны прыгожы 
горад. Вулщы у зелянше, шмат 
паркау, незвычайная чысцшя, i 
галоунае—зуым непадобныя адз1н 
на друп дамы, кожны з яюх— 
псторыя. Многа цудоуных помш- 
кау мастацтва, упрыгожаных фрэ- 
скам1, мазашай.

У гэтым годзе украшсюя сябры 
адзначаюць 150-годдзе Львоуска- 
га уш вератэта, якГносщь !мя 1ва- 
на Франко. Мы наведал! маплу 
гэтага шсьменнжа-публщыста, вя- 
лжага сына украшскага народа.

Мы наведал! таксама музей 
украшскага мастацтва. Ш мат ц!ка- 
вага убачьип на электралямпавым 
заводзе.

Па-сапрауднаму паверыл1 мы, 
што знаходз1мся ля сваёй мэты, 
кал1 прыехал1 у маленьк1 гарадок 
E c i H e —радз1му народнага героя 
Закарпацця Алексы Барсанюка, 
закатаванага фашистам! у засцен- 
ках Будапешта.

Мы не магл1 пайсц1 далей па 
маршруту, таму што было дрэннае 
падвор’е, i два дн1 правял1 ля 
падножжа гары Гаверлы—вышэй- 
шай на Украше. 18 жн1уня узы- 
шл1 на вяршыню. Удалося уба- 
чыць рэдкую з ’яву — снег i за- 
Bipyxy.

Наш фотакарэспандэнт Леан1д 
Кузьмщю пабывау на чарговай 
рэпетыцьп агульнаушвератэцкага 
аркестра народных !нструментау. 
За здымку вы бачыце адз1н з мо- 
мантау рэпетыцьп.

□
П а старонках насценных газет 

□
Ранщой наступнага дня наюра- 

вал1ся у горад Рахау. Гэта быу, 
бадай, самы цяжк1, самы ц1кавы 
участак нашага шляху. Букавыя 
лясы змянялшя дубовым!, кальш- 
кал1 м!льгал1 бярозк!, ёлачю, а 
побач несла свае воды Белая ЦР 
са.

У Рахаве мы наведал! картон
ную фабрыку, мшеральныя крын!- 
цы. Затым наюравалшя у Дзела- 
вое, дзе падняушыся высока на 
гару, наз!рал1 за распрацоукам! 
мармуру. Япы вядуцца кругласу- 
тачна. 31мой дарога наверх небяс- 
печная, i работы спыняюцца.

Далей наш шлях праходз1у па 
беразе Uicbi. Рака з ’яуляецца 
дзяржаунай мяжой. Тут СССР 
гран!чыць з . Румышяй, Венгрыяй, 
Чэхаславак!яй.

У С алапвш е нам удалося даб!ц- 
ца дазволу на спуск у шахты, дзе 
здабываецца соль. У сапраудных 
шахцёрсюх касках, з лямпачкам! 
у руках, х а д зш  мы па падзем- 
наму царству на глыб™ 217 мет- 
рау. Крыштал! сол1 прыгожа

крацца, перал!ваюцца.

Дарог!, абсаджаныя фруктовы- 
Mi дрэвам!, прывял! нас у горад 
Хуст. Тут мы агледз?л! ру!ны ста- 
ражытнага Хустаускага замка. 
А знаёмш ся з ц!кавым працэсам 
вырабу мужчыпсюх i жаночых 
капялюшау. Тутэйшая фабрыка 
з ’яуляецца адной з буйнейшых у 
Саюзе.

Ужгарад — наступны пункт на
шага падарожжа. Гэта цэнтр З а 
карпацця. Горад спадабауся нам 
з першага погляду. У цэнтры яго, 
на беразе раю Уж, стащь цудоу- 
ны будынак Ужгарадскага уш- 
верс!тэта. Мы агледзел! Ужгарад- 
CKi замак i краязнаучы музей, яю 
размешчан у яго залях.

Вось i закончана наша васем- 
наццац!дзённае падарожжа. Прой- 
дзены дзесятю к!ламетрау, мы па- 
бывал! у мнопх гарадах i мя- 
стэчках Закарпацця, азнаёмш ся 
з цудоунай прыродай гэтага краю, 
яго прамысловасцю, сельскай гас- 
падаркай. Мы зноу у родным 
M i n c K y .  Надоуга задаваем мы 
успамшы аб Карпатах.

Л. ГУДЗЬ.
(Насценгазета «Географ»).

ГПянер даследвання
АРКТЫЮСпоушлася сто год з дня 

нараджэння вялшага нарвеж- 
скага вучонага, вядомага арк- 
тычнага падарожшка Фрыцьё- 
фа Нансена. Нансен з ’яуляец
ца адным з  заснавальш кау су- 
часнай ашянаграфи, яго талент 
праяв1уся у 61ялога, геалоги, 
кл1маталоги. Ен першым у све- 
це пралажыу шлях1 праз Грен
ландию i Центральную частку 
Пауночнага Л едавН ага ашяна. 
Прапанаваушы новы метад да
следвання Палярнага басейна з 
дапамогай дрэйфуючага кораб
ля, сам дзейсшу гэта на ка- 
рабл1 «Фрам».

Нансен быу добрым маста
ком слова. Яго кнш  чытаюц- 
ца, як захапляючыя мастацмя  
творы. Яны выхоуваюць любоу 
да природы, людзей, кл1чуць 
на под зек .

В ял 1ы гумашст пачатку XX  
стагоддзя, Нансен абгукауся 
на усе nad3ei таго часу. Кал1 
у П аволж ж и успыхнуу голад, 
ён з  трибуны Л  /г/ Наций 
прапанавау выратаваць мыьё- 
ны галадаючых сялян.

Ф. Нансен заусёды быу сяб- 
рам нашай крашы. У кшзе 
«Р ай я  i Mip» ён n icay :

— Гэта будзе Pacin, якая у 
не вельмь далёким будучым 
прынясе Е  у pone не тольи ма- 
тэрыяльнае выратаванне, але г 
духоунае абнауленне.

У 1923 годзе наш урад узна- 
гародз!у Ф. Нансена граматай. 
Словы М. I. КалШ на высока 
ацэньваюць яго дзейнасць:

IX Усерасшсш з ’езд Саветау, 
пазнаём1ушыся з  eau iuM i высо
короднымi намаганням! вира- 
таваць гщучых сялян По.волж- 
ж а, выражав вам глыбокае 
признание ад iMH ммьёнау  $ 
працоуных РСФСР.

Разам  з усёй крашай слау- 
ную дату адзначае г наш уш- 
версНэт. У б1ялаг1чным корпу
се разгорнута фотавыстаука, 
якую падрыхтавау геаграф1чны 
факультэт. Побач — стэнд, 
дзе выставлены кнш  Ф. Нан
сена i dpyeix aijrapay аб iM. 
Абедзве выстаукi яскрава рас- 
казваюць аб жыцщ i дзейнасцг 
слаунага сына нарвежскага на
рода.

Г. ПРАВАЛОВ1Ч.

Тнтэрнацыяналъны
Кал1 б нас зар аз спытал1, што 

асаб.Ява характерна для нашай 
моладз1, то кожны сказау бы: 
1мкненне да веда у, гатоунасць па- 
дзялщца c e a iM i радасця.ш i су- 
мненнямй

Гэтым, в1даць, i тлумачыцца 
жаданне юнакоу г дзяучат роз
ных краш лепш ведаць адзш  ад- 
наго. Д а нас ьдуць шсьмы з 1н- 
дьи i АнглН, Я пони i ЗША, Бал- 
гарьй, 1талИ i  M n ozix  шшых краш. 
Нярэдка тыя, хто n iu ia  — нашы 
p a e e c n iK i. Гэта румыны i англ1ча- 
не, навучэнцы гйлназШ з А^стрьй, 
служачыя народнай пал'щьи Г Д Р ,  
навуковыя супрацоушш з Бамбея 
i рабочыя мел1ярацыйнай станцьй 
з  Балгарьй.

Усе шсьмы, яшя прыйшл1 толь- 
Ki да нас, цяжка перал1чыць. ГН- 
шуць на ceaix родных мовах i 
на рускай (з  памылкам1 гД без ix), 
але заусёды са шчырым жаданнем  
больш ведаць аб савецкай 
моладз1. Мы ва уя$ленш наших 
замежных аднагодкау ■— часщнка 
вялшага Савецкага Саюза, перша- 
адкрывальшка Сусвету, крашы 
сапраудных цудау у прамысло- 
eacyi i сельскай гаспадарцы.

С тановш ча савецкага студэнта 
i пачэснае, i адказнае. Зразумела, 
што мы не п.чвшны паыдаць без 
yeazi nit t А шсьма, прыслана- 
га нам. нас уя§ляюць аб на
шей краш е! 3  другога боку нам

КРОС ПЕРШАКУРСШКЯУ

На дыстанцьп кросу—матэматык!.

фШшыруе Л щ а Касмшка 
(фшфак)

М нагалюдна было у ня- 
дзелю, 8 кастры чтка, у 
парку 1мя Чэлю сктцау. 
Студэнты першых курсау 
ушверс1тэта сабрал1ся

сюды, каб памерацца ci- 
лам1 i выявщь, хто з ix 
мацнейшы у кросе на 800 
i 1500 метрау. СамымL 
масавым1 б ь ш  заб егг сту
дэнтау гктары чнага ф а

культэта. Яны 'заняли  
першае месца. З а  m i 1дзе 
каманда ф и ф ака, з а 
тым— бiяфaкa, геафака i 
м атф ака.

Рэдактар М. Ц1КОЦК1.

Наш адрас:
M i n c K ,  Ушвератэщи гарадок, б!якорпус, 31. Тэлефон 2-07-19. 

Друкарня выдавецтва МВСС i ПА БССР.
АТ 06668 Зак. 2100.

стварэння 1нтэрнацыянальнага 
клуба. Стаць членам клуба можа 
кожны студэнт ушверспэта, KaAi 
ён щкавщца жыццём за рубяжом. 
Наш клуб дапамагае больш па- 
знасць аб паэза, музыцы, жыцщ 
студэнцтва, барацьбе за  Mip У 
розных крашах. Мы вядзем аса- 
бктую  i клубную перапкку, на- 
ладжраем вечары, npaeod3iM  су- 
стрэчы з туристам! i замежнымi 
дэлегацыямс

У мшулым годзе у супрацоу- 
нщтве з  маладзёжнай рэдакцыяй 
Беларускага радыё мы прав ялi 
чатыры вечары. Тут мы пазнаёмн 
л к я  з бaлгapcкiмi, польсюм1, 

MamoAbCKiMi, карэйсым1, в ’етнам- 
cKiMi студэнта.ш. Заусёды мы су- 
стракал1 паязды дружбы.

Пасяджэнш клуба праходзяць 
кожную пятнщу у дзевяць гадзш  
вечара у nanoi кам кэта комсомо
ла. Хацелася б, каб у клуб пры- 
ходз1ла больш студэнтау малод
шых курсау.

Новы вучэбны год абяцае быць 
для нас вельм1 щкавым. Усё за- 
лежыць ад нашага энтуз1язму, ад 
шщыятывы i выдумке I Цжо зу- 
ciM недалёш той час, кал1 мы зноу 
сабярэмся на вечары. i зноу на
шим дэв1зам будзе:

Дружба  — гэта сцяг моладзН

Л. С1ЛК1НА.


