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Подых cecii адчуваецца на усю...

№ 38 (625) Пятнща, 24 снежня 1965 г. Год выдання XVIII Цана 1 кап.

БЫЦЬ НА '

ЧАЛАВЕКАМ!
Яшчэ Шэксшр вуснам! Гам

лета сказау:
—  Якое цуда природы — 

чалавек! Краса сусвету, вянец 
усяго юнуючага!

А. М. Горш адзначыу, што 
самая пригожая пасада— быць 
на зямл! чалавекам.

У Праграме КПСС за- 
nicaHa: усё для чалавека, усё у 
чалавеку.

Вядома, што мастацкая лиа- 
ратура, па вызначэнню А. М. 
Горкага, тэта перш за усё ча- 
лавеказнауства, першазлемен- 
там якога з'яуляецца мова. Ад- 
сюль выключна важнае выха- 
ваучае значэнне мастацкай ni- 
таратуры у справе станауленкя 
чалавека у чалавеку. Эдуард 
Межалайцю аднойчы падкрэс- 
л iy, што самае цяжкае стаць 
самому чалавекам i памагчы 
стаць iM другому. Думаю, што 
галоуная роля у гэтым склада- 
ным працэсе станаулення чала- 
вечнасш у чалавеку належыць 
настаунжу, выкладчыку мовы 
i л'иаратуры.

Настаунж! Якое цудоуна- 
змястоунае слова! Удумайцеся 
тольш! У  iM ва уЫм сва1м ха- 
растве змяшчаецца паняцце

| ПА УШ ВЕРСШ У |
|  ДНЯМ1 выкладчыш ка- |  
I федры партыйна-савецкага |  
|  друку наладзШ сустрэчу |  
|  студэнтау-журнал1стау з на- |  
I родным артистам БССР Ле- |  
I атдам  Рыгорав1чам Рахлен- |  
I кам. Ён расказау iM аб сваёй |  
|  рабоце над новай роллю у |  
|  спектакли пастауленым па « 
|  п'есе Леанща Ляонава «Мя- |  
I целща», аб будучых паста- |  
I ноуках тэатра, адказау на |  
|  шматл1юя пытаны! прысут-1 
|  ных. I

чалавека з вялжай лПары, ча
лавека, яж дапамагае другому, 
выхоувае яго, навучае. Ён яму 
i бацька, i брат, i мацн i сяст- 
ра, i старэйшы сябра, i проста 
таварыш. Ён заклжан выхоу- 
ваць маладое падрастаючае па- 
каленне людзей у духу каму- 
нютычнай Mapani, самай чала- 
вечнай Mapani на зямлц выхоу- 
ваць працаунжа, будаужка но- 
вага, рамантыка i героя.

Паняцце настаунж роунае 
паняццю п1сьменнш. Ён у та
кой жа ступени Kani не у боль- 
шай — з'яуляецца шжынерам 
чалавечых душ. Як сапрауд- 
ным шсьменжкам, так i са- 
праудным настаужкам можна 
стаць тольк1 тады, кал1 маеш 
адпаведнае призвание, маеш 
талент лгабщь людзей, i у асаб- 
niBacpi дзяцей, кал1 умееш пра- 
нжнуць у ix ncixanoriio, у ix 
души, умееш зразумець ix, 
клапацщца пра ix, жыць ра
зам з iMi i для ix.

Настаунж, як i nicbMeHHiK, 
чароуны сейбП разумнага, доб- 
рага, вечнага на бязмернай Hi- 
ве бессмяротнага чалавечага 
жыцця. Памятайце тэта! Будзь- 
це добрым! студзнтамц каб 
быць canpayflHUMi настаунжа-
Mi.

Ваша першачарговая зада
ча па-майстзрску авалодаць 
ведам!, вучыцца тольж на 
«добра» i «выдатна», каб гэ
тым замацаваць сваё права на- 
зывацца студэнтам нашага уж- 
верс!тэта.

М. Р. ЛАРЧАНКА,
прафесар.

БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА ;мя Ул. I. ЛЕН1НА

УН1ВЕРС1ТЭТУ ГРАМАДСК1Х ПРАФЕС1Й— 
П А С Т А Я Н Н У Ю  У В А Г У

У гэтым годзе утверштэт 
грамадсшх прафесш правёу 
болып арган1зацыйнай i ву- 
чэбнай работы, чым у мшу- 
лым.

На працягу вучэбнага года 
перад слухачам! выступ1л1 
работн1к1 ЦК i абкома кам
самола, Палаца шянерау. На 
занятках развучвалшя necHi, 
танцы, гульни распрацоува- 
лася методыка турысцк1х па- 
ходау.

Добра працавала таксама 
школа грамадсшх суддзяу i 
iHCTpyKTapay ф1зкультуры. 
На ёй цяпер'займаецца 110’ 
чалавек.

Але разам з гэтым пар- 
тыйны кам1тэт адзначыу, 
што . на. некаторых факультэ- 
тах ушвератэта грамадсшх 
прафесш не усё наладжана.

Выкладчык1 кшафотазнау- 
ства (рэжысёр Дубровш i 
аператар Цяслюк) не змаип 
задавол1ць шматгранныя за- 
патрабаванн1 слухачоу, у вы- 
н1ку чаго аддзяленне распа- 
лася. У м1нулым годзе у хор 
майстарскай трупе занятк1 ci-

стэматычна праводз1л1ся 
тольш у першым паугоддзп 
А у гэтым навучальным го
дзе хормайстарскае, рэжы- 
сёрскае, харэаграф1чнае ад- 
дзяленш i школа лектарска- 
га майстэрства да работы 
увогуле не приступали Фа- 
культэт, як адзначалася, не 
мае аудыторьп, наглядных 
дапаможн1кау, а шнафота- 
знауцы — праявачнай ма
шины для шырокай плёнки 
Асабл1ва недапушчальным 
з’яуляецца тое, што ушвер- 
с1тэт не забяспечыу выдачи 
слухачам дыпломау аб закан- 
чэнн1. Дэкан факультэта i 
KipayniKi аддзяленняу занад- 
та мала праяулял1 1шцыяты- 
вы i у цэлым нездавальняю- 
ча к1равал1 вучобай. У сувя- 
3i з гэтым партком пастана- 
Biy:

Ун1верс1тэту грамадск1х 
прафеФй выдзел1ць пастаян- 
ную аудыторыю для вячэр- 
Hix заняткау.

Вызвал1ць K ipayH iK O y ад- 
дзялення ад iHmaft грамад- 
скай работы. Прафбюро геа- 
граф1чнага факультэта неаб- 
ходна заслухаць т. Шмойдзя-

ка аб выкананш iM CBaix гра- 
мадешх абавязкау. Абавя- 
заць яго на працягу трох 
тыдняу аргашзаваць нар- 
мальную работу к1нафота- 
знауства.

У школе лектарскага май
стэрства стварыць аддзялен
не прыродазнаучых i грамад- 
CKix навук.

Дэкану ун1версИэта гра- 
мадск1х прафейй для леп- 
шай арган1зацьп работы Ki- 
нафотазнауства запрас1ць 
квал1ф1каваных спецыял1стау 
з шнастудьй «Беларусь- 
ф1льм» i кафедры журнали 
стык1 ун1верс1тэта. А такса
ма перагледзець праграму 
навучання.

Факультэту у цэлым уз- 
мацн1ць сувязь з выкладчыц- 
KiM калектывам нашага уш- 
верс1тэта, удасканальваць ме
тодику падрыхтоуш гурткоу 
мастацкай самадзейнасц1.

Кам1тэту камсамола па- 
дзелавому аказваць дапамо- 
гу у рабоце факультэта. Дэ
кану прыняць неадкладныя 
меры па паляпшэнню работы 
ушверштэта грамадск1х пра- 
фесш.

22 СНЕЖНЯ адбылася 
традыцыйная сустрэча з кша- 
публ1цыстам1. у шнатэатры 
б1ялаг1чнага корпуса.

НЯДАУНА баскетбал1стк!; 
нашага утверштэта сустрака-1 
л1ся з баскетбал1сткам1 B i-; 
цебскага ветэрынарнага in- 1 
стытута. У напружаным пая- 
дынку перамогу атрымал1 
нашы спартсмены з л1кам 
46:33, 40:22.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМ1ТЭТА КАМСАМОЛА I ПРАФКОМА

Неузабаве гэтыя сту- 
дэнткь ф1лалаг1чнага фа
культэта атрымаюць ди 
пломы настаушкау

Фота А. КАДЗЕТА.

АКТЫУ? ПАС1У?
ЛЕПШ БЕЗ ПАДЗЕЛУ!

У anomni час мы многа гаво- 
рым аб акгыунасц! i naciyHacui у 

I камсамоле. Адкуль жа паявша- 
I ся такая праблема i дзе прычына 
в такога падзелу? У вну прыходзщь 

перадавая, падрыхтаваная да на- 
ByKi моладзь. i вось на першим 
жа сходзе першакурешкау мы пы
таемся: хто з вас у школе, на вы- 
творчасщ быу актыв1стам?

Щ не тут пачынаецца сцежка 
да naciyHacui? Падзял1ушы мо
ладзь на актыуных i проста мо
ладзь, мы дзел1м студэнтау на 
аргашзатарау i проста выканау- 
цау, на дзелавых i naciyHbix, на 
адказных i безадказных. I вось 
актыуныя усе 5 гадоу «цягнуць» 
на CBaix плячах цяжар -грамад- 
CKix работ, а пас1уныя з’яуляюц- 
ца раунадушным1 наглядальн1кам; 
альбо, у лепшым выпадку, ня- 
значным1 памочншам1 у арган1за- 
цьп грамадска-карыснай справы. I 
вось вынж: актыу — масавж-за- 
вадатар, naciy — раунадушны да 
усяго натоуп.

Сёння цярпець такое нельга. 
Дэв13 нашага часу: «камсамолец— 
значыць, актыв1ст». Значыць, шя- 
кага падзелу. Есць адно—калек. 
тыуная праца. Працаваць — дык 
працаваць; адпачываць — дык

адпачываць; фантаз1раваць —дык 
фантаз1раваць. I yciM разам.

Тваё асяроддзе — камсамоль- 
цы! Тольк! у аднаго свае 1мкнен- 
ni, здольнасщ i магчымасц1, а у  
другога свае. Ты ж — студэнт 
БДУ, старэйшай навучальнай 
установы Беларуси Ты павшен га- 
нарыцца ёю. Ты маеш шмат прау. 
Але не маеш адзшага—не берагчы 
i не памнажаць слауных традыцый 
нашага ун1верс!тэта. Ты прыйшоу 
сюды, каб набыць спецыяльнасць. 
Ты павшен авалодаць i асновам1 
грамадска-карысных спрау. I кал1 

цябе аднесл1 у катэгорыю naciy- 
ных — значыць, ты не паунацэн- 
ны член нашай студэнцкай сямЧ, 
ты не жывеш паунакроуным жыц- 
цём калектыву, не тольк1 не па- 
важаеш традыцьп, але яны для 
цябе, вщаць, не 1снуюць. Ты нож
ны дзень чакаеш. што не ты, а 
нехта шшы зробщь за цябе выса- 
кародную справу. Цябе да яе не 
цягне. Што — табе больш, чым 
каму, трэба?! Няхай бегаюць ак- 
тывюты! Твой прынцып: быць се- 
радняком. Мауляу, уперад не 
сунься, але i у хвасце не плящ- 
ся. I .тольш на 4—5 курсах ты 
не з асалодай, а з жалем.успами 

(Працяг на 2-й стар.).
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Пралетары! yeix краж, яднайцеся!



Дарагая рэдакцыя!
Завуць мяне Марыйка, ву- 

чуся на xi'MiHHbiM факультэце. 
У № 35 газеты надрукаваны 
адказы на шсьмо нейкага Bi- 
Tania В. Што датычыцца да 
мяне, то мне падабаюцца сту- 
дэнты такога ж тыпу, як 
К). Агарадшчэнка.

Я i сама не люблю зубрыць, 
але вучуся добра. Троек у мя
не няма. Люблю самадзей- 
насць, удзельшчаю у грамад- 
скай працы. Але у апошш час 
усё часцей задумваюся над 
тым, што тэта зушм шкому не 
патрэбная рэч вучыцца на 
«выдатна» pi «добра». Диплом 
i заработную плату па закан- 
чэню ун!верс1тэта буду атрым- 
Л1ваць тую ж, што i студэн-

ты, якш вучылшя толый на 
«троечю». Ды i зараз не вель- 
Mi звяртаюць увагу на маю 
вучобу. Стыпендьп мне не 
даюць. Вшаваты, напэуна, у 
гзтым мае бацыи— бо яны ж 
настаунш. Вось зуйм шшая 
справа у маёй сяброуш Свет
ки У яе працуе толый адзш 
бацька. Ён загадчык крамы i 
атрымлгвае невялшую зарпла
ту. I вось Светка мае стыпен- 
дыю, хоць яна вучыцца амаль 
на адны толый тройки Прау- 
да, кватэра у Свети абсталя- 
вана з густам. Тут сустрэнеш 
амаль усе рэчы сучаснай цывь 
л1зацьп. У M a ix  бацькоу-нас- 
тауншау н!чога падобнага ня
ма.

Дык вось, прачытала я шсь- 
мо В1тал1я В. i Ю. Агарадш- 
чэнк1 i мяне таксама усхва- 
лявала многа пытанняу.

Вось яны!
1) . У яи х  мала дых спецыя- 

лютау пасля заканчэння ВНУ 
аддача будзе на вытворчасщ 
большая! У тых, што вучацца 
на тройкц щ у тых, што на 
«добра» i «выдатна»? Прык- 
лады з выключэннем прымаць 
не буду.

2) . У нас кожны чалавек 
атрьпшпвае узнагароду за

колькасць i якасць выкананай 
працы. Вучоба— гэта наша сту- 
дэнцкая праца. Дык вось не 
разумею я, чаму тэты прынцып 
не распаусюджваецца на ву- 
чэбныя установи. Скажам, раз- 
мяркоуваць i нал1чаць стыпен- 
дыю па паспяховасщ, а не па 
матэрыяльных абставшах.

3). На.шкодных для здароуя 
прадпрыемствах вытворчасщ 
рабочыя атрымлшаюць розныя 
льготы i датацьп. Ва ушверсы 
тэце забяспечваюцца стыпен- 
дыяй студэнты ycix факультэ- 
тау аднолькава— 70 працэнтау 
ад усёй колькасщ.

Щ лс можна рауняць занятк! 
на фшалапчным pi йстарыч- 
ным факультетах з заняткаин 
на Х1м1чным, фгз1чным pi ма- 
тэматычным? Пасядзеушы год 
pi два у лабараторыях xiaiia- 
нага факультэта, выць вауком 
хочацца, а што фшолагу pi ri- 
сторыку?..

Дык вось i пачынаю я ду- 
маць, што добра робяць 1ван i 
Выалш, кал1 вучацца на трой- 
Ki. Здароуе, патрачанае на пя- 
цёрк! i чацвёрш, усяроуна не 
акушйваецца.

Прозвшча свайго не стаулю.

МАРЫЙКА.

АКТЫУ?
ЛЕПШ БЕЗ

(Заканчэнне).
наеш, чаму праспау студэнцшя 
клопаты, студэнцмя гады, бо на 
вытворчасщ не можаш правесщ 
Hi дыспута, ni канферэнцьй, Hi 
друпх щкавых мерапрыемствау. 
Няма у цябе тут пачуцця ауды- 
торьп. Усе студэнцюя гады ты 
баяуся выступщь на камсамоль- 
сюм сходзе, баяуся, каб цябе не 
зауважьш i не дал1 якога-небудзь 
грамадскага даручэння. Цяпер ты 
хоч&ш вярнуць упушчанае, гэта 
вельм1 цяжка. I ты пачынаеш Mi- 
тусщца, шукаць згубленае i на- 
ват губляць знойдзенае. А час не 
чакае. Чакаюць By4Hi, грамад- 
скасць: што ты прынёс iM з вну? 
Перад iMi ты будзеш трымаць 
справаздачу у першую чаргу, пе
рад жывым чалавекам.

У камсамольскай рабоце сто 
тысяч, на першы погляд, дробя- 
зей. А прыгледцеся да ix, сабяры- 
це у адно цэлае — з ix скла- 
дзецца вялжае, шматграннае кам- 
самольскае жыццё. Да прыкладу 
возьмем аргашзацыю вечара на 
яшм-небудзь факультэце. Рыхтуе 
яго, як звычайна, 10—20 актывй 
стау, а чакае 300—600. Дык ча
му б не дапамагчы шасщ сотням 
тым дзесящ? Дапамагчы не толь-

ПАС1У?
ПАДЗЕЛУ!

Ki паставщь лаукц а па-дзелаво- 
му, выказаць свае меркаванш на- 
конт вечара, а, магчыма, сёе-тое 
аргашзаваць. Упэунен, што вечар 
прайшоу бы куды цжавей, а не 
па меню: урачыстая частка, кан- 
цэрт, танцы.

Гменна казённы сум з ’аргашза- 
ваных мерапрыемствау (i не толь- 
Ki вечароу) з’яуляецца яшчэ ад- 
ной прычынай пааунасць ЕНдаць, 
так i меркавал1 студэнты 4-га 
курса х1мфака HiHa Пасечшк i Ла- 
рыса Пагодзша, яшя проста пад- 
нялюя i пайшл1 з курсавога схо- 
ДУ-

1снуе у нас яшчэ таксама аб
страктны падыход у разуменш 
щэалапчнай работы. Прасачыце, 
як у нас праходзщь палывучоба. 
Галоуная яе форма — палггшфар- 
мацыц Для MHorix гэтае слова 
вуха рэжа. Зиачыць, пара, в!даць, 
замянщь гэтую форму шшай — 
вусным1 часошсамц палыаглядамц 
ceMiHapaMi па цякучай палйыцы i 
iHmbiMi, як гэта робщца зараз у 
МДУ. Xi6a не сакрэт, што не кож
ны з нашых студэнтау можа вы- 
ступ1ць перад аудыторыяй з лек- 
цыяй ui дакладам? I усяму гэта- 
му прычына — пааунасць. I на- 
раджаецца яна у трупе. Трупа —

гэта калектыу. I рэгул1раваць пе
реходам naciea у актыу без эле- 
ментарнага ведання neflarorixi 
нельга. Кал1 на якую-небудзь 
справу можна прывабщь чалавека 
лозунгам ni щкавай праблемай, 
то каб зраб;ць яго актыуным — 
гэтага мала.

Трэба стварыць усе неабходныя 
умовы для нармальнага камса- 
мольскага жыцця у трупе, якое 
дапамагло б моладз! праяв1ць усе 
багацц1 cBaix шдывщуальнасцей. 
Адна з так1х умоу, на маю дум
ку, даць кожнаму камсамольцу 
задание па душы. Справа тут, 
вядома, щзе не аб ташх задан
иях, як. скажам, спяваць у хара- 
вым гуртку, выпусцщь нумар на- 
сценнай газеты (хоць i гэта так
сама л1чыцца важнай спрацай). 
Гаворка вядзецца аб тым, каму 
ты сёння дапамог, што новае 
унёс у аргашзацыю вучобы, што 
3pa6iy, каб у тва1м камсамоль- 
CKiM калектыве не было «хва- 
стоу», кольш часу аддаеш грамад- 
скай рабоце?

Кал1 ж усе справы камеамольца 
тым тольк1 i абмяжоуваюцца, што 
выплатай членск1х узносау, то аб 
якой актыунасщ i баявпасц! мо
жа icui размова. Вось i пачне iH- 
шы раз Taxi камсамолец мерка- 
ваць аб yciM камсамоле па сваёй 
арган1зацьп.

Даць кожнаму задание — рэч 
няцяжкая. Але xi6a гэтым падн1- 
меш актыунасць? Трэба пастав1ць 
перад кожнай групай вялшую мэ- 
ту, якая захатла б ycix. Такой

С Л О В А
С П Р А В Ы
ПАТРАБУЕ

Барвовы сцяг з йлуэтам вялшага правадыра i 
надп1сам ВЛКСМ—Шмвал прыналежиРсц!
юнакоу i дзяучат нашай кра1ны да шматмшь- 
ённай армН камсамольцау. CBaiMi справам1 да- 
казваюць яны адданасць баявым традыцыям 
старэйшага пакалення. Для нас, студэнтау- 
вячэрн1кау, вучоба, дысцыплша i добрая праца 
на вытворчасщ — галоуная задача.

На вытворчасщ нашы першакурсшш—буду- 
чыя журнал1сты, працуюць па-камсамольску. 
Справы у вну таксама, здавалася б, павшны 
быць добрым!: наведваем лекцьа, праходзяць 
семшары, рыхтуемся да зал1кау. Але, кал1 
прыгледзецца да кожнага студэнта, бачым, што 
з вучобай першакурстш спрауляюцца горш, 
чым магл1 б. Памятаецца, велый дрэнна мы 
нашсал1 дыктант па рускай мове, усяго 5 чала
век з 25 мел1 канспекты першакрын!ц. Кал! б 
запытауся KipayHiK сем1нара т. Багданау, чаму 
няма канспектау, вячэрн1к1, пэуна, адказал! б:

— Часу нехашла.
Занятасць, вядома, сур'ёзнае апрауданне, 

але щ ж не усе мы—людз1 занятыя.
Аб наведванш лекцый i размовы, здавала

ся б, не павшна нават шщ. Але Любоу Яф1мау- 
на, наш выкладчык псторьи зарубежнай л1та- 
ратуры, сяды-тады Kine погляд у аудыторыю, 
дый скажа:

— Нешта вас малавата на лекций сёння. Ь
А праз гадз1ну студэнтау яшчэ менш. I што Ь

з таго, што ст|раста сумленна адзначае пропу- 1 
сш. Гэтую б добрасумленнасць не старасту, а 
кожнаму студэнту! А яе якраз i нехапае на- ( 
шаму курсу. Сярод нас нават знаходзяцца i b 
ташя, што гавораць: J

— Гэта не студэнт, што не прапусц1у н1вод- b 
най лекцьй.

У студэнтау Аляксеевай, Сакалоускага па ; 
аднаму пропуску за паугоддзе, па некальк! у J 
Арловай, Губскага, але ташх нямнога. Пера- Ь 
важная болыпасць недобрасумленна наведвае - 
занятк!. Ц1 ж гэта адданасць баявым традыцы- 
ям нашых бацькоу? Ь

А якое разыходжанне слоу са справай? Xi6a 
не гэтыя студэнты часам тш уць аб энтуз1я- ; 
стах-рабочых, хлебаробах i !нтэл!генцьй! Ш- 
шуць аб высотх маральных якасцях, a caMi 
паступаюць—як? Цг прыемна выкладчыку л 
т. Багданаву дэкляраваць студэнцы Давыдоу- N 
скай месца за дзвярыма альбо В. А. Захара- 
вай на практичных занятках па фальклору 5 
слухаць абы-яшя адказы ;

Чаму ж так атрымл1ваецца? Xi6a традыцьй N 
камсамола не заклшаюць нас быць прыкладам 
у паводз!нах, побыце? Камсамолец пав1нен па- б 
мятаць, што яго учынак расцэньваецца, як  ̂
учынак усяго курса. Выкладчык! так i гаво- 8 
раць цяпер: «На першым курсе дрэнна выха-  ̂
ваныя студэнты, першы курс дрэнна наведвае ? 
занятш, першы курс дрэнна рыхтуецца да се- Ь 
ей». Як бачыце, з-за таго, што некаторыя гора- ? 
студэнты не ходзяць на лекцьй, не выступаюць Ь 
на семшарах, не рыхтуюцца да экзаменау — ^
в1навацяць увесь курс. ?

С. ВЯРЫГА, ? 
студэнтка вячэрняга аддзялення. Ь

СПРАЧАЮЦЦД НЯУРЫМСЛ1ВЫЯ
Прауленне студэнцкага клу

ба? Дзеля чаго яно? Для каго? 
Для caMix сябе?

Адказаць на гэтыя пытанш 
адным словам нельга. Раней ад 
камкгэта камсамола за мастац- 
кую самадзейнасць адказным 
быу А. Збрыцкь Цяпер выра- 
шана стварыць спецыяльны 
клуб i яго прауленне. Праца 
яго будзе ажыццяуляцца па 
прынцыпу: каб весела, ц1кава у 
нас было на вечарах адпачынку 
студэнтау i выкладчыкау, рэгу- 
лярна праходзий рэпетыцьй ма- 
стацкай самадзейнасщ.

1УИкола Вянскев1ч прапануе:
— Працу праулення клуба 

трэба размеркаваць па секта- 
рах, кожны з ix павшен пры- 
трымл!вацца свайго распарад- 
ку...

Гэтая прапанова выкл1кае 
спрэчкй Сёння тут сабрал1ся 
прынцыповыя людзц старое 
y.ciM надакучыла, ц1 не пара 
знайсщ нешта новае, ажывщь 
работу па аргашзацьй вечароу i 
ix правядзення.

— Бачыл1 выступление Вар- 
шаускага тэатра «Пбрыды»?

— Мы можам стварыць леп- 
шы, — у адз!н голас адказва- 
юць Вера, Галя i Алёша.

мэтай можа быць, скажам, якое- 
небудзь спаборнщтва, барацьба за 
новы пачын на факультэце.

Вызначыць канкрэтнае месца 
кожнаму камсамольцу, даць яму 
даручэнне, пасля праверыць, як 
ён яго выконвае —• тольш ташм 
чынам мы можам зжыць уеялякчх 
сераднякоу, naciyHbix.

Лозунг нашага штодзённага 
камсамольскага жыцця — вайна 
пашву, н!якага падзелу на актыу 
i naciy!..

М. Ц1ВА,
намеенж сакратара кам1тэта 
камсамола yHieepciT3Ta.

Свае «Пбрыды»? А што, ка- 
л1 арган1заваць свой самадзей- 
ны эстрадны ансамбль. Спеваш 
ёсць, танцоры таксама. Але ix 
пакуль што малавата.

— Пачнуцца занятш — бу- 
дуць i людз1, — зазначаюць iH- 
шыя.

Значыць, у нядзелю — пер
шая рэпетыцыя ансамбля.

Самадзейнасць, а што мы ро- 
6iM для яе удзельн1кау? Не 
заужды яны маюць магчымасць 
атрымаць б1леты на вечар. Як 
жа i хто распаусюджвае б1ле- 
ты? Чаму кам1тэт камсамола? 
Гэта ж справа непаерэдна прау
лення створанага клуба.

Вечары... А што на ix цша- 
вага? Канцэрт ды танцы. Аб- 
рыдла. Хочацца нечага новага, 
сапрауднага, студэнцкага, каб 
нават i у фае 1нтэрнатау можна 
было аргашзаваць вечар. Па- 
трэбны мастак1 для афармлення 
залы. Трэба радыёфшаваць не
кальк! паверхау галоунага кор
пуса, стварыць самадзейнасць 
на факультэце, радыёгазету, 
клуб ц1кавых сустрэч — усё 
гэта нашы справы. У выбранага 
праулення клуба вялшае жадан- 
не працаваць, хутчэй ажыццяу- 
ляць задуманае.

У пакой пастукалй Заходзьце, 
кал1 ласка! — Працуе праулен
не студэнцкага клуба. Спрача- 
юцца няурымсл1выя.

Хто яны?
Анатоль Збрыцш — старшы- 

ня i члены праулення: М1кола 
Вянскев1ч (юрфак), Галя Гау- 
рыш (матфак), Сяргей С1ма- 
нау (ф!зфак), Вера Фацеева 
(пстфак), Аляксей Дзегцяроу 
(ф1зфак), Ядзя Лшен (геафак), 
Наташа Машэрава (фшфак), 
Оля Дзюба (х1мфак), Генадзь 
Кажушкоу (х1мфак).

Неспакойныя, хто не жадае 
хаваць свае таленты i здольна- 
сц1, прыходзьце да нас, у прау
ленне клуба!

Н. КРЫВАШЭЕВА, 
член праулення.

Комсомольцы школ Мшска— частыя госц1 нашага ушверйтэта. 
НА 3ДЫМКУ: Г. Рылюк гутарыць з комсомольцами
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Па с л яд  а х  
нашых выступленняу

У № 33 газеты «Беларуси ушвератэт» друкавауся 
артикул дацэнта кафедры пал1тэканом11 А. П. Скумана 
«Прыняць неадкладныя меры!», у ящм став1л!ся важныя 
пытанн1 выкладання пал1тычнай эканом11 сацыял!зма.

Як паведам1у нам загадчык кафедры пал!тэканом!! 
ун1верс1тэта т. Янчанка, артыкул абмяркоувауся на ка
федры i адпаведнае рашэнне будзе наюравана MiHicTap- 
ству вышэйшай, еярэдняй спецыяльнай i прафес!яналь- 
най адукацьм БССР.

У № 34 газеты «Беларуси ун!верс1тэт» быу змешча- 
ны фельетон «Бой гладыятарау i дым каромыслам».

Як паведам1л1' нам сакратар камкэта камсамола ф!л- 
фака т. Гарбачоу, старшыня прафбюро т. Вял!чка, стар- 
шыня студсавета штэрната № 4 т. Кошман, факты, ука
зания у фельетоне, сапрауды мел1 месца. Паводз1ны 
Якаулева, Савшай, Мысл1вец, Камашэнкавай, M i p o H 4 b i K ,  
Доунар, Галанчык, ToycpiK, Жк!ценка, Сасноускай, 
Бранавец разглядалшя на пасяджэнн1 студсаветау. За 
парушэнне прав!л унутранага распарадку, устаноулена- 
га у студэнцк!х 1нтэрнатах, Сав1на выселена з штэрната, 
Якаулеву аб’яулена суровая вымова з апошн!м папярэ- 
джаннем, а таксама 5 нечарговых нарадау па уборцы 
калЦорау.

Астатн1м «героям» фельетона аб’яулена вымова.
Рэдактар А. ЛОЙКА.

Адрас рэдакцьн: г. Минск, БДУ !мя Ул. I. Лен1на, галоуны корпус, п. 212, т»л. 2-07-19. Друкарня выдавецтва «Звязда». Зак. 1422. АТ 03598


