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ВЛКСМ 

ПРЫСВЯЧАЕЦЦА 

велапрабег, арганiзаваны па 
iнiцыятыве камiтэтау камса
мола нашага унiверсiтэта i 
lнстытута фiзiчнай культуры. 

24 кастрычнiка удзельнiкi 
мерапрыемства стартавалi у 

. крэпасцi-героi Брэсце. Адтул ь 
капсула са свяшчэннай зям-
лёй будзе дастаулена у горад
герой Мiнск i перададзена 

ваенна-патрыятычнаму клубу 
« Памяць» для закладкi у фун
дамент помнiка воiнам-iнтэр

нацыяналiстам . У, час вела
прабегу камсамольцы наве

даюць памятныя мясцiны, 
звязаныя з гераiчным мiну

лым беларускага народа, су
стрэнуцца з ветэранамi вай

ны, навучэнцамi школ, ПТВ,. 
выступяць перад рабочымi i 
калгаснiкамi. 

М. МАСТАВЫ. 

КРЫХУ 

СПАЗНIЛАСЯ 

новая iнструкцыя аб правя

дзеннi выбарау кiруючых 
камсамольскiх органау, пры
нятая на 111 Пленуме ЦК 
ВЛКСМ. Яна удакладнiла па
радак выбарау. з некалькiх 
кандыдатур, зацвердзiла 

практыку выбарау сакрата
роу не на пасяджэннях ка
мiтэта камсамола, а прамым 
галасаваннем на агульным 

сходзе. 
Гэтыя змены ужо iснавалi 

i iснуюць на механiка-матэ

матычным, юрыдычным i не

каторых iншых факультэтах. 

1. СЯРГЕЕВА. 

МАЛАДЗЕЖНЫ 

КРУГЛЫ стол · 

на тэму «ААН сёння i заутра» 
з удзелам студэнтау, аспiран
тау i маладых выкладчыкау 
плануе правесцi Асацыяцыя 
садзейнiчання ААН у СССР 
сумесна з Камiтэтам мала

•дзёжных арганiзацый СССР. 
Тэзiсы i кароткiя дадзеныя 

аб аутарах патрэбна накiроу
ваць на адрас Асацыяцыi са
дзейнiчання ААН у СССР. 
Лепшым удзельнiкам будзе 

прапанавана удзельнiчаць у 
савецка-амерыканскiм семi
нары. 

Атрымаць iнфармацыю па 
ycix пытаннях можна у ауды
торыi No 306 гало·унага кор
пуса у А. Самуйлiча. 

А. САМУЙЛIЧ. 

ФОТА Si' НУМАР · . ПАДАРЫЦЕ 
ТВОРЧАСЦЬ 

- Вы б пабачылi, як стосамi ляжаць нумары газеты у 
камiтэце камсамола (а людзi мiж тым ходзяць i бачаць rэ
та), i перасталi б здзiуляцца, чаму часам iнфармацыя не 
даходзiць да факультэтау . • 

Ен вельмi хвалюецца. 
«Сярод прысутных iменна ён самы нераунадушны»,

раблю вывад я i спадзяюся, што не памыляюся. 
Сёння Саша ужо на пятым. Сёння Сухаверка амаль ве

тэран сярод сакратароу факультэцкiх J<амiтэтау камсамо
ла -:- працуе ужо трэцi год. Прамы, шчыры, не ахвочы да 
шматслоуя ... Зрэwты, пераконвайцеся самi, прачытаушы 
на другой старонцы яrо матэрыял «Латка з энтузiязму». 

3. МАРАВА. 
Фота С. ПЛЫТКЕВIЧА. 

Аутарытэт камсамола вы

значаецца канкрэтнымi спра

вамi, якiя зроблены i робяц- ·. 
ца. Мы можам ганарьщца 
сваiмi студэнцкiмi атрадамi. 

Два гады запар унiверсiтэт 
узнагар·оджваецца Пераход

ным Чырвоным Сцягам Мiн
скага абкома партыi i абкома 
камсамола. Каля 80 атрадау 
штогод раз'язджаюцца па 
усёй краiне, каб будаваць жы
лыя дамы, школы, жывёла

гадоучыя комплексы, дапа

магаць калгасам i саугасам 

ва уборць, ураджаю. Нашых 
дзяучат з атрадау камунiс

тычнай працы iмя 3-га лiпеня 
i iмя М. Раскавай малеча з 
дзiцячых дамоу называе сва
iмi мамамi. lнiцыятыва сту

дэнтау гiстарычнага факуль

тэта па стварэнню таварыства 

«Мiласэрнасць» падтрымана 

на Пленуме ГК ЛКСМБ . 
Мы удзельн1к1 рух_у 

МЖК у Мiнску. Па вынiках 
спаборнiцтва на удзел у бу
даунiцтве комплексу БДУ 

займае першае месца сярод 

25 прадпрыемствау i арганi
зацый горада . Гэта значыць, 
каля 100 маладых супрацоу
нiкау i выкладчыкау атрыма
юць кватэры у МЖК. 

Па iнiцыятыве камiтэта кам
самола ва унiверсiтэце ство-._ 
раны фiлiял цэнтра НТТМ. 
Арганiзаваны iворчыя мала

дзёжныя калектывы, заклю

чаны дагаворы на суму звыш 

300 тысяч рублёу. Савет унi
версiтэта прыняу рашэнне 
аб выдзяленнi пяцi працэн
тау фонду зарплаты па гаспа
дарча-дагаворнай тэматьн,(ы 

для студэнтау - членау на -
вукова-даследчых лабара-
торый. 

Пры камiтэце камсамола 

адкрыуся цэнтр аматарскiх 
аб'яднанняу унiверсiтэта са 

HATATKI 3 ПРЫХIЛЬНАСЦЮ ----. -

Непапяровая спадqына 
- Мяне' перавыберуи,ь, та

му што я ужо на nJ!.TЫ!tt i таму 
што - час. Справа не fj вод
галасках «застойнага перыя

ду» - проста чалавек, якi быfj 
сакратаро1tt хаця б год, на 
другi пачынае nafjтapau,u,a. 
У се мае вялiкiя iдэi i пачы
наннi u,i завершаны, u,i стра
чаны. · 

- Спярша наш камiтэт 
пераг ледзеу «папяровую» 
спадчыну. Усё значнае 

здалi у .apxiy. Усё непат
рэбнае знiшчылi без права 

. на рэабiлiтацыю. У пакоi 
стала на адну трохствор

кавую шафу меней. 

Структура камсамоль
скай арганiзацы i факуль-

тэта нас не задавальняла. 

1 мы лiквiдавалi бюро кур
са{'-Працаваць пачалi з 
групамi. Зразумела, кло
патна звязвацца адразу з 

yciмi Сi;iкратарамi груп. 
Затое можаш быць упэу
нены, што твае словы дой

дуць хутка i нескажоны
мi. 

Людзi пачалi нам ве

рьщь. Першая прыкмета 

гэтага - «ажыуленне» на

шай насценгазеты ... У ёй 
з'явiлiся дыскусiйныя ма
тэрыялы па розных пытан

нях факультэцкага жыцця . 

Усталявалiся кантакты 
з камсамольскай арганi-

зацыяй супрацоунiкау .. Ас
пiранты - людзi iнiцыя
тыуныя i вопытныя. lдэя 

стварэння каманды вясё

лых i знаходлiвых нара

дзiлася з ix дапамогай у 
сценах нашага камiтэта . Як 

i iдэя дня самападрыхтоу
кi, якi эксперыментавауся 
таксама у нас . Потым, калi 

крывая паспяховасцi дака

зала яго ~этазгоднасць, 

да нашага вопыту сталi 

прь1глядацца iншыя фа
культэты. 

С. ЛIТВIНЧЫК, 
сакратар камiтэта 

кам1:амола riстарычнага 
факультэта. 

У аб'ектыве 
с:с:Дб'ектыва>> 

Студэнцкi дэкан 

Студэнты не часта звяртаюць увагу на 
экраны паспяховасцi: ужо прывыклi. Аднак 
мiма «Аб'ектыва» , , органа акадэмiчнага 
сектара камiтэта камсамола бiяфака, рау
надушна не пройдзеш. 
Малюнкi, схемы вельмi наглядна расказ

ваюць пра ход cecii у бiёлаrау. 

Л . ДРУЗЕВА. 
(«БУ», .№ 19, 1972 r.). 

Данута Трыбухоуская узначальвае гра
мадскi дэканат на фiлалаriчным факультэ
це. Арганiзацыя гэта робiць яшчэ першыя 
крокi: вырашае самастойна пытаннi навед
вання лекцый, паспяховасцi, размеркаван
ня дадатковых стыпендый . Грамадскi дэка
нат - школа кiравання. Практыка у ёй раз
вiвае арганiзацыйныя задаткi, рыхтуе да 

самастойнага жыцця. 
Данута - першы студэнт-дэкан. 

' Г. ПАfЛАВА. 
(«БУ», .№ 10, 1.974 r.) . 

сваiм рахункам у банк-у. Гэта 
дазволiла набыць чатыры вi
дэамагнiтафоны, музычную 

апаратуру. Вiдэа перададзе
ны у iнтэрнаты ' № 4 i № 6, у 
клуб «Г)алiтыкус» для арга
нiзацыi вiдэасалонау. 

Галоуная справа камiтэта 
камсамола у час, якi застау

ся да справаздачна-Еiыбарнай 
канферэнцыi,- ствifрэнне 
маладзёжнага культур нага 

цэнтра, архiтэктурна-плана

вальныя работы па якiм ужо 
вядуцца. 

Разам з тым патрэбен НЭП 
(расшыфроука нетрадыцый
ная - Навесцi Элементарны 
Парадак). Па-першае , у адно
сiнах · студэнтау да вучобы. 
Наш гонар - каля ВОО круг
лых выдатнiкау. Папрок кам

самольскiм арганiзацыям за 

адсутнасць належнага кант

ролю i безадказныя адносi

ны камсамольцау да сваёй 

асноунай задачы - вучобы: 

300 «чыстых» троечнiкау i 
750 «хвасцiстау». 
Па-другое, у iнтэрнатах. Не 

у чацвёртым ' i шостым, якiя 
пераведзены на самакiраван

не i лiчацца нашым ·,,акты
вам». У «двойцы», · за якую 
нас скланяюць на ycix узроу

н я~, дзе ёсць выпадкi п'янст
ва, амаральных паводзiн, дзе 

патрабуе новага падыходу 
вырашэнне праблемы воль
нага часу. Нiколi камiтэт кам

самола не зможа зрабiць сту
дэнцкае жыццё жывым, насы

чаным i цiкавым, калi мы не 
будзем да гэтага · iмкнуцца 
усе разам . На справе - не 
на словах. Таму жадаю кам
самольцам творчага гарэн

н я, энтузiязму, поспехау ва 
ycix пачынаннях. ' 

А. ЖУК, 
сакратар камiтэта 

камсамола унiверсiтэта . 

ЕСЦЬ 'ПРАПАНОВА! 

Справа 
• 

пра <<утОПIЮ~> 
НЕ~К .адзiн мудрэц сказау, што самы надзейны спосаб 

аб'яднаць людзей - знайсцi для ix аrулыiага ворага. У про
цiваrу такому сцвярджэнню мы прапаноуваем зусiм iншую 
iсцiну: «Адшукаць для кожнага камсамольца сябра па iнта
рэсах». Не абавязкова (ды i нерэальна) адразу ж пераут
вараць камсамольскiя арrанiзацыi у саюз нефармалау~ 

.Але стварыць у камiтэтах камсамола сектар работы з нефар
мальнымi аб'яднаннямi, на нашу думку, неабходна . . 
«Нефармалы» у больwасцi сваёй члены ВЛКСМ. _ Тры-, 

маць з iмi сувязь не толькi пажадана, а i патрэбна. Ды i не 
шкодна часам iншаму камсамольскаму работнiку набыць 

той-сёй вопыт зносiн з маладымi людзьмi у лiдэрау нефар
мальных групiровак. 

«Фармалiзацыя .нефармалау? Нефармалiзацыя камса
мола?» - спытаеце вы. Не, толькi шчырае сяброуства ix. 
Зразумела, нельrа сцвярджаць, што з ажыццяуленнем 
rэтай iдэi наоrул знiкнуць у мноriх камсамольцау 
абыякавасць i iнфантылiзм. Знайсцi рар~энне праблемы за
цiкауле!lасцi зусiм не проста. Яшчэ у школе мы спрабавалi 
здзеиснщь_ сваю задумку. Наладзiлi кантакт з нефармаламi. 

А потым ... Потым супрац'оунiцтва развалiлася, так i не за
клаушы трывалы фундамент фармальна-нефармальных зно
сiн. · Нас не падтрымалi настаунiкi. lнiцыятыву палiчылi 
утопiяй, хоць у цэлым тэарэтычна прызналi яе правiльнай. 
Так i засталiся камсамольцы «пры сваiх iнтарэсах» j без ix 
увоrуле. А як вы лiчыце: можна ажыццявiць нашу «утопiю», 
калi паспрабаваць на адным (цi адразу некалькiх) факуль

тэце? 

А. БАРЫСАВА, 
М. ЖДАНОВIЧ, 

студэнткi факультэта 
журналiстыкi. 



Наш · былы сакратар Вяртанне у родны Мiнск бы
ло сумным. Унiверсiтэцкi гара
док зруйнаваны. Асноуныя ву
чэбныя корпусы - бiплаriчнаrа 
i хiмiчнага факультэтау - ака
залiся спаленымi. Застауся 
толькi будынак фiзiка-матэма
тычнаrа. Знiшчаtlа абсталяван
не лабараторыii i кабiнетау, 
заriнуу музей, кнiжны фонд бiб
лiятэкi. 

Уважлiвы позiрк 
яго пранiклiвых 

вачэй ацэньвае, 
непакоiцца: 

- Я люблю новае 
nакаленне. Больш 

за усё турбуюся, 
якiмi спецыялiстамi 
будуць сённяшнiя 
студэнты -
камсамольцы, 

неаднойчы, 
пазiраючы на ix, 
канстатую: вельмi 

адрознiваюцца ад 
нас. Не адчуваюць 
адказнасцi за 
справы. 

Для яго пакалення, на думку 
сакратара кам iтэта камсамола 

унiверсiтэта 1943-1945 гадоу, а 
зараз доктара навук, прафесара 

Давiда Барысавiча Мельцара, 
iменна гэта рысачка характару 

была адметнай. 
Пасля цяжкай х.варобы едзе 

камсамолец (членам Саюза мо
ладзi ён стау яшчэ у школе, 

у пятнаццаць гадоу) Давiд Мель

цар у Сходню, дзе 11 кастрыч
н iка 1943 года пачынаюць 

вучэбны год 300 студэнтау эва
куiраванага з Мiнска унiверс i

тэта. Камсамольская арганiза
цыя налiчвала тады 92 чалавекi. 
Выбралi камiтэт камсамола: 
А. Лагацкая, А. Аднарукава, 

Н. Пазнякова, А. Барашкова. Са
кратаром стау Д. Мельцар. 

Расказваюць яго сябры - кам-

самольцы саракавых. 
Характарыстыка першая, з вы

вадам. 

Часцей яна успамiнае Давiда 

такiм. 

Пахудзелы твар, кучары раст.

рапаны, узбударажваючы по
зiрк ... 1:н стаiць на сцэне. Голас 
крыху дрыжьщь ад хвалявання, 

таму што гаворыць сакратар 

пра самае блiзкае для ix: пра 
унiвЕiрсiтэт, партыю, пра жада

ную перамогу над фашыстамi, 
пра вяртанне у родную Бела

русь. 

Марыя Парфiр'еуна Баранава: 
- Давiд Мельцар як сакратар? 

Бязмежна добразычлiвы, сум
ленны, сцiплы, дапытлiвы. Доб
ры таварыш, чалавек з аптымi
стычным характарам . Заусёды , 

быу сярод камсамольцау. Яго 
ведалi не толькi па прозвiшчу, 

але i у твар. 

У снежнi 1943 года студэнты 
унiверсiтэта прымаюць удзел ва 

Усесаюзным камунiстычным ня
дзельнiку. 

У лютым 1944 - у месячнi
ку па аказанню дапамоri сем'ям 
франтавiкоу. 
Па iнiцыятыве камiтэта камса

мола студэнты падтрымлiваю11ь 
усенародны рух па збору срод
кау у фонд абароны краiны. 
Камсамольцы унiверсiтэта уно
сяць некаJ1ькi тысяч рублёу на 
будаунiцтва танкавай калоны 
« Камсамолу Беларусi• . 

У музеi сярод iншых дакумен
тау экспануецца журнал паспя
ховасцi, якi вёуся у камiтэце 
камсамола. Зiмовую сесiю сту

дэнты здалi на «выдатна» i «доб
ра». На адны пяцёркi скончыу 

той семестр i Давiд Мельцар. 

Акрам я вучобы быу яшчэ i быт. 
Самi забяспечвалi iнтэрнат па

лiвам,_ paбi~i рамонт ~~мяш
канняу, захоувал~ парадак I зма

Fалiся з парушальнiкамi дысцы

пл iны. 
Вай~а накладвала адбiтак на 

змест усёй камсамольскай ра

боты. 
Характарыстыка другая, з на

зiранняу . 
... Гэты раз з камiтэтчыкам Лё

вушкам зноу адбылас я недарэч
ная гiсторыя - ён згубiу сваю 
картку на хлеб . Даведаушыся аб 
гэтым, Галя Лазерка прапанава

ла: 

-'- Пойдзем да Давiда. Разам 
i вырашым, што рабiць. 

Зразумела, Давiд доуга н~ ду
мау i выйсце знайшоу адразу ж: 

- Давайце падтрымлiваць Лё
ву часткай свайго хлеба. 

.. . Наблiжалася зiмовая сесiя, 
да экзаменау рыхтавалiся усе 

без выключэння. У пакой, дзе 
жылi студэнты, зазiрнуу I ван Ме
леж: 

- На раз 'езд прыйшоу цяг

нiк з бульбай, зноу просяць да

памагчы разгрузiць. 

Адзетыя хто у шэры суконны 
шынель, хто у ватоуку, 'студэнты 
разгружалi вагон. За працу 

атрымалi па некалькi бульбiн. 
... Было шэсць гадзiн ранiцы, 

калi • на парозе расчыненых 

дзвярэй усе убачылi запь1хана
га ад бегу Давiда: 
- - Вайна скончыласяl Хлопцы! 

1:н слухау уначы радыё i 
першым даведауся, што падпi

саны акт аб капiтуляцыi фашысц
кай Германii. 

-· · .. \ 

1 усё ж павiнен быу унiверсi
тэт вяртацца да жыцця. 

дтрад « сходнiнцау» першым 
у rорадзе пачау уласнымi сiла
мi ажыццяуляць рамонт будын

кау . . 

Характарыстыка трэцяя, праз 

гады. 

Яе дае Мiкалай lгнатавiч Кру
коускi, член камiтэта камсамола 

1946 года: 
- Былi мы па-франтавому па

трабавальнымi да сябе. Крыку
ноу, адмiнiстратарау не паважа

лi. У тое, што рабiлi, свята ве
рылi. Людзi з часам мяняюцца. 

Становяцца iншымi думкi, рысы 

характару. Давiд, по-мойму, за

стауся такiм жа. Добрасумлен
ным, спачувальным, сцiплым. 

Прафесар, доктар навук, напi
сау 250 навуковых прац, 7 ма
награфiй. Ен з ' яуляецца знау
цай ricтopыi Балгарыi. Узнага
роджаны балrарскiм урадам ор
дэнам Юрыла i Мефодзiя I сту
пенi, Ганаровым медалём бал
rарскай дкадэмii навук, Зала
тым знакам i Ганаровай rpaмa
тaii Усенароднаrа камiтэта бал
rарска-савецкай дружбы. Рэцэн 
зii на яrо навуковыя работы ni-

• шуць вучоныя нашай краiны i 
свету . Ен з'яуляецца старшынёii 
секцыi ветэранау унiверс iтэта 
у Савеце ветэранау вайны i нра
цы. Падрыхтавау 13 аспiрантау. 

Расце запiс у блакноце, а пi
саць можна яшчэ многа i многа ... 

Т. ШЧЭБЕТ. 
студэнтка 11 курса 

факультэта журналiстыкi. 

.. · АСЦЯ РОЖНА: ФАРМАЛIЗМ! 

в) хлопцы, якiя пав i ннь1 
был -i з камплекта сабраць 
дзiцячую пляцоуку, га-

дзiну 

г) яны 
калi, 

шукалi iнжынера; 

- СТОЛЬКI ж ча-

пакуль iнжынер 

знойдзе план; 

гадзiну пайсцi, не застау

шы прараба цi майстра. 

Латка 

д) даволi хутка перака

наць яго, што без зварач
ных работ, якiя мы не у 
стане выканаць, усё роуна 
нiчога не атрымаецца; 

е) абурыцца у адказ на 

прапанаваную за перанос

ку бетону паулiтру; 

У мiнулым rодзе у пад

шэфным калгасе гiнула f<а
пуста. 200 хлопцау у белых 
кашулях. i пры гальштуках 
знялi . з заняткау i пры

везлi на поле. Паколькi 
rальштукi сярод гумавых 

ботау i ватовак рабят з 
ПТВ выглядалi, мякка ка

жучы, незвычайна, работу 
нам прапанавалi таксама 

крыху незвычайную: сек

чы качаны, якiя потым 

падбяруць навучэнцы. З 

выразамi, якiя нiколькi не 

напамiнал i песнi, мы «пра

рубiлi» метрау 50. Потым 
трактарыст заявiу, што па 

тэлевiзару хутка футбол, 
а яrо рабочы час ,:кончыу
ся, , па нашай капусце не
иуды паехау. 

з энтузiязму 
Прапанову сакратара 

Маскоускаrа райкома 
~амсамола прысвнцiц1, 
дням горада C}1io111ik, 11ад
трымалi усе. З уднкщщ
неннем: даволi заклiкну. 
няхай камсамольскi актыу 
пакажа прыклад. 

У 9 гадзiн ранiцы прый
шлi амаль усе члены камi
тэта камс.амола унiверсi
тэта i факультэтау. Гадзi
ну чакалi. Мерзлi рабяты з 
аркестра ПТВ чыrуначнi
кау i школьнiкi у спартыу
ным адзеннi. Апошнiя пас
ля урачыстаrа мiтынrу 
выйшлi на старт i, напэу
на, дабегшы да паварота, 

разышлiся па дамах, таму 
што фiнiшу я 11е бачыу. 
Групы раз ' ехалiся па 

ЖЭСах . Наша - чалавек 

пятнаццаць - павiнна бы
ла добраупарадкаваць 
жылы дом у раёне Гру

шаукi. 

За суботнiк мы паспелi: 
а) перакiдаць цэглу (не 
больш 50 штук); 
6) дзяучаты прачасаць· 
гр аблямi траву (5-1 О мi
нут); 

ж) перанесцi з асфальта 
на зямлю ·дзiцячую гор

ку-слонiка. 

Праз некалькi дзён га
зета ljадрукавала матэры

ял пра прыгожы парыу 

жыхароу горада. 

Высветлiць, хто канк

рэтна у Маскоускiм рай

коме адказвау за правя

дзенне суботнiка нам не 
удалося. 

Камсамольскi энтузi-
язм - добры матэрыял 
для латання гаспадар

чых дзiрак. Будтрэст, якi 

вядзе наш спортком-

плекс, ставiць умов у: 

давайце нам у дапамогу 
студэнтау . Калi не даём, 

скардзяцца: студэнты ра

боту зр~,1ваюць. Але ж гэта 
выглядае так 'дзiуна, як 
калi б абутковая фабрыка 
патрабавала ад пакупнi
коу удзелу у вытворчасцi. 

Мне няёмка агiтаваць 
рабят icцi на гэту будоу
лю. Таму што даводзiцца 

тлумачыць: rрошы выбра
лi, а смецце засталося. 
Таму што неаднойчы яны 

прыходзiлi туды, каб праз 

Назаутра ад тых, хто 

«працаваць » не з'явiуся, 
патрабавалi тлумачаль

ныя. Хаця тлумачыць па

вiнны былi мы - мы ж 
сапсавалi ураджай, якому 

лягчэй перанесцi марозы 

на коранi. 1 тлумачыць 

павiнны былi нам. Мне, 
напрыклад. Бо як мне у 
чарговы раз заходзiць у 

аудыторыю i перакон
ваць: «трэба» , калi нават 
у тэатр па бiлетах камi
тэта камсамола ужо нiхто 
не хоча icцi? 
Не магу прапанаваць 

нi4ога канкрэтнаrа. Пэу

на, усё павiнна быць 
больш проста: аб'явы з 
месцам i аб'ёмам работы 
i нi якай абавязковасцi. 

1 так вельмi доуга - - ма
rчыма, тады у камсамоль

скiя пачынамнi зноу па

вераць . 

А. СУХАВЕРКА, 
сакратар камiтэта 

. камсамола юрыдычнага 
факультэта . 

----1 . - .. -- - -- . --- -

' АД МIНУЛАГА 

ДА БУДУЧАГА 

НЯХАЙ 
АЦЗНЯЦЬ 

ЛЮДЗI 
Н ЕЯ К нязвыкла гаварыць пра 

сябе у мiнулым часе. Здаецца, не 
амаль- дваццаць гадоу назад гэта бы
ло, а год-два, не болей. Але шкадуй
не шкадуй, а гады ляцяць. На змену 

прыходзяць маладыя. Энерriчныя, руп
лiвыя, · iнiцыятыуныя. Поуныя задум, 
планау, мар, якiя абавязкова . хочацца 

ажыццявiць, i не калi-небудзь, а неад
кладна, сёння. Такiмi былi i мы. Гэта 
потым, з узростам, пач'ынаеш больш 
абдумана, · сур'ёзна ставiцца да сваiх 
учынкау. Я б сказау, сённяшнiя ма
ладыя людзi разумеюць гэта раней, чым 
у свой час мы. Гэта адметная рыса -
высокая патрабавальнасць да сябе i да 
iншых - вызначае ix пазiцыю. 

Калi мяне выбралi на пасаду сакра

тара камiтэта камсамола унiверсiтэта 
( было rэта у 1979 годзе), я на ват раз
губiуся: з чаrо пачынаць? lшла работа 
па актывiзацыi студэнцкаrа будаунi
чага руху, патрабавала паляпшэння ар
ганiзацыя адпачынку студэнтау ды i у 
вучэбным працэсе праблем хапала. 
Здавалася б, пачынаць патрэбна было з 
вучобы. Але мы паступiлi наадварот -
занялiся арrанiзацыяй работы СБА. 
Разлiк вельмi просты: у людзей, якiя 
пабывалi у будаунiчых атрадах, фармi
руецца самастойнасць мыслення i 
учынкау, яны зусiм па-iншаму пачы

наюць ставiцца да людзей, мяняюцца i 
адносiны да вучобы (раней паездка у 
<iудатрад была як заахвочванне i тра-
11iць туды маглi толькi тыя, хто доб-· 
ра вучыуся, iнакш не вытрымаеш кон

курсу). 3 байцоу СБА фармiраваусн 
камсамольскi актыу. 
У Стаубцах правялi першы злёт буд

атрадау, наладзiлi абмен вопытам з iн
шымi навучальнымi установамi rорада 
i r. д. 1, ведаеце, вынiкi пераузы
шлi нашы чаканнi - хутка мы выйшлi у 
лiдэры. Да нас ужо ехалi за вопытам. 

Адначасова займалiся арганiзацыяй 
вольнаrа часу студэнтау у iнтэрнаце. 
Члены бюро камiтэта камсамола былi 
упэунены, што са студэнтамi патрэбна 
працаваць, выкарыстоуваючы формы 
клубнай работы, улiчваючы схiльнасцi i 
пажаданнi кожнаrа. Зыходзячы з гэта
rа, мы i старалiся планаваць работу 
кафэ «Гаудэамус», якое адкрылi у 1981 
rодзе i у будаунiцтве якоrа самi пры
малi непасрэдны удзел. Марылi ар
rанiзаваць у iм работу творчых калек
тывау, дыскусiйных палiтычных клубау, 
клубау па iнтарэсах i r. д. Мноrае 
нам удалося зрабiць, а што так i заста
лося толькi марай. Але галоунага 
мы дабiлiся: кафэ стала iменна тым мес

цам, дзе студэнт мог сустрэцца з сябра

мi, пагутарыць, паспрачацца, проста 
адпачыць. 

1, нарэшце, праблемы, звязаныя з 
вучобай . Мы iмкнулiся падняць прэ

стыж выдатнай адзнакi. Арганiзоува
лi сацыялiстычнае спаборнiцтва памiж 
акадэмiчнымi rpynaмi. праводзiлi злёты 

вьща ·, нiкау ... Хачу сказаць, што студэн
ты J энтузiн змам падтрымлiвалi на
шы i11i111,1111 ы11ы, часта уносiлi прапано
вы самi . Гэта, безумоуна, радавала. 
Што непакоiла? Не падабалася паrоня 
за масавасцю. Усiм сэрцам быу супраць 
такога погляду на справу: раз мноrа 

удзельнiкау, значыць, вельмi добра. 
Па доуrу сваёй работы мне даво

дзiцца выступаць перад моладдзю, 
удзельнiчаць у дыскусiях (мне iмпа
нуе такан форма абмену думкамi) . 
1 вельмi часта маладыя людзi выказ,; 
вающ; свае, прама скажам, негатыуныя 
адносiны да камсамола. Лi<1у, што кам
самолу патрэбна тэрмiнова выпрау
ляць становiшча. 1 дзейнiчаць, бо на 
адных лозунгах зараз далёка не 
паедзеш. 

Якое пытанне задау бы сабе сам? 
.Яно rучьщь у мяне увесь час: 

- Цi гэтак я раблю? 

- Пастаянна аналiзую сваю работу. 
Маrчыма, былi i памылкi, але усе, што 
я рабiу, рабiу шчыра, ад душы. А ацэн
ку няхай даюць людзi, з якiмi праца

вау. 

П. БРЫГАДЗIН, 
iнструктар аддзела 

навукi i навучальных 
устаноу ЦК К П Б. 

.._ _________ __. 
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ПАНЯ ЗЕЛАК - ЦЯЖКI ДЗЕНЬ? ----.-- ------- - - --

-Слухай, ты змагла б праи,аваи,ь, калi б ' у и,ябе над 
душой вось так нехта стаяу? - спрабуе абурыи,и,а 
Сяргей Балашэнка. Робiи,ь гэта ён таксама з усмешкай, 
таму ухадзiи,ь я i не збiраюся. 
Вечарам другога дня Балашэнка пераможаны: 
- У панядзелак праи,уеш. замест мяне? - крыху зла-

· раднiчае.- Тады пiшы: у 9 ра.нiи,ы - нарада у шэфа, 
у 17 - У. райкоме. Памiж iмi займаешся бiлетамi у тэатр
студыю кiнааки,ёра, тэатр на Тагани,ы, знаходзiш маста
коу, няхай малююи,ь заклiк i праграму мерапрыемствау 
да 70-годдзя ВЛКСМ. Яшчэ _! на кафедры педагогiкi ... 

« Кафедра педагогiкi ас-
ноуная»,- адразу вылучаю я. 

Бо важаты - гэта той , х то побач 
з дзятво й . 1 нават крыху напе

радзе. Есць такая песня, з якои 
слоу не вык iнеш, нават калi яны 

не заусёды адлюстроуваюць рэ
чаiснасць . 

Кожны год Балашэнка аб аея
заны (абавязвае яго абком кам
самола) на першую змену у п i 
янерлагеры накiраваць 180 чала
век. lншымi словамi, дапамаг

чы i м да 25 мая здаць сесiю i не-

залiкам i арганiзаваць 
жатых . Што такое датэрмiно

вая здача cecii, тлумачыць доу
га не трэба. Гэта пошук i выклад
чыка, угаворванн i , правалы, 

спробы з парад-кавым нумарам 
вышэй за 3 i .. . новыя канды
даты на месца у педатрадзе . 

Людзей катастрафiчна не хапае. 
Балашэнка вымушаны выкары

стоуваць такi дадатковы стымул, 
як вызваленне (не заусёды) ад 

сельгасработ за мес яц (замест 
двух) педатрада . 1 катэгарычна 
адмовiцца ад такой дадатковай 

«нагрузкi » будучым важатым, як 
вучоба на ФГП па адпаведнай 
спецыяльнасцi. 1 накш «не укам
плектуеш» ... 
Пераканаучы факт: намеснiк 

па iдэалогi i педiнстытут а, якая 
прыкладна такiм жа чынам забя

спечвае прыкладна такiя ж лiчбы, 

у мiнулым годзе у час камплек
тацыi педатрадау трапiла у баль
нi'цу з алергiчнай рэакцыяй на 
стрэс. 

Страшны факт: чатырнацца
тага жнiун я чарговая змена ва

жатых прыехала у пiянерлагер 

«Mip». Назаутра там патанула 

дзiця. Высветлiлася, што iнструК"
таж на месцы важатым праве

дзены не быу . 

Спрачацца з Балашэнкам пра 
тое, хто пав i нен займацца пад

борам важатых, бессэнсоуна. Ен 
перакананы : начальнiк лагера. 

Праз абком камсамола i дэкас 
наты . Ен жа павiнен арганiза
ваць вучобу. Адзiнае, што зможа 
унiверсiтэт,- патрабаваць 
абавязаць студэнтау педаддзя
ленняу праходзiць практыку у 

лагерах. Каб было з каго выбi
раць тых, хто побач з дзятвой 

i крыху наперадзе . 
Пра гэта i варта было б пага

варыць на кафедры педагогiк i, 
але .. . 

- Самая вялiкая бяда камiтэ-

та камсамола - ён займаецца 

у~iм сам . Падпiсвае, 
выбiвае, прыдумвае. 
каюць: мiтусiцеся, рас кiдваеце~ 
ся . А цi варухне хто-небудзь, 

акрамя нас, пальцам? 

Да кафедры педа гогiкi я не 
дайшла iменна таму, што у паня
дзелак з самай ранiцы пачала пе
раконвацца у справядлiвасцi вы

шэйпрыведзенага выказвання . 
У дзевяць гадзiн сакратар 

камiтэта камсамола дляксандр 

Жук напомнiу, што хутка сустрэ-"" 
'ч'а з «талакоуцамi » у Доме палi
ть·1чнай асветы i вучоба камса
мольскага актыву у Стайках, што 

у Уфе праходзiць злёт Та варыст
ва аховы прыроды, што грашы

ма, прэмiямi i ганаровымi знака
мi сёння будзе займацца Бала
шэнка, гэта значыць я, а Бойку 

лепш не чапаць - ён пайшоу 

цi то за жоутымi, цi то за бла
кiтнымi майк;эмi. 

1 я паспрабавала «заняцца 
прэмiяй». Цi, дакладней, вы

светлiць, дзе i калi камсамольс кi 

актыу можа атрымаць зацверд
жаную загадам нумар такi прэ

мi1;9. Тэлефаную у бухгалтэрыю: 
- Загаду няма, спытайце, ка

лi ласка, у студэнцкiм аддзеле. 
Званю у студэнцкi: 
- r.lраверце, можа, ён у кан

цылярыi . 

lду у канцылярыю. Загаду 
няма . Ен знiк. Кануу · у Лету, 
вылавiць з якой яго можа толькi 

пасвечаны у канцылярскiя спра

вы чалавек. 

- 3 загадам я разбяруся 
·сам,- прыходзiць на дапамогу 

Балашэнка.- Ты калi-небудзь за
гады па грашах пiсала? Ну, 

добра, тады разбярыся са знач
камi . Будзем працаваць на два 

франть,. 

«Другi фронт» адкрываецца 
неяк вельмi неахвотна . Абкомау

скiя тэлефоны мауч_аць, 
гатова капiтулiраваць. 
«загад па грашах» . 

Урэшце абком адказвае гола
сам Ларысы Мароз: 

- Не знаходжу выпiскi з зага
ду аб узнагароджаннi знакамi . 
Крыху пазней, капi ласка . 
Крыху пазней: 

- Выпiсак няма . Куды ix да
сылалi - у райком цi да нас ? 
Калi у райком - званiце да ix . 
Калi пр~ма у аддзел, трэба тра
сануць .аддзел, тады мы зробiм. 
Колькi чалавек? 

Я не ведаю, мае 

таксама. Русаковiч, якi гэтым 
займауся, у Маскве . Копiю вы
пiскi нельга знайсцi. 

Карацей, кладу цёплую труб
ку да прыходу Сяргея . Ка~ по- ...... _. 
тым зноу яе падхапiць: 

- Цi ёсць заяукi на 
« Рок)}? 

- Пачакайце, па ... 
-; Не магу чакаць! 
Я не ведаю, мае суседз i так

сама. Адказны за гэта Бала
шэнка па йшоу, шукаць мастакоу. 

Прыемны Ларысiн голас я па

чала пазнаваць . Мы з ёй дауно 

на «ты»: 

- Ларь~са, гавораць, да вас 
выпiску аднеслi . Ды не той гаво

рыць, хто адноtiу,- пра яго га

вораць. Копiя згубiлася . Т~, шу
кай, калi ласка, яшчэ, я пазней 

зайду . 

1 гэтак цэлы дзен ь - амаль па 
Чукоускаму . 

Вечарам мы паспрабавалi пад
весцi вынiкi: 

- мы атрымалi нейкiя грошы 

i занеслi копiю загаду аб прэ
мiях у бухгалтэрыю; 

вырашылi аргпытаннi н а

конт тэатра на Таганцы i тэепра

ст удыi кiнаакцёр·а; 

- усмi х аючыся з упартасцю 

В ан ь кi - уЕ:тань-к i - ( 6'ада й , на й

вярнейшы спосаб зах апiць кам
самольскай работа й - здолець 

спадабацца . Ва усё астатняе про
ста не вераць. _1,,, я угаварыла 

першакурснiкау / памаляваць для 

камiтэта. Б_алашэнка знайшоу 

яшчэ некага, i патрэбныя пла

каты урэшце былi зроблены~ · 
- аднаго з мастакоу Бала

шэнка навучыу пiсаць плакатным 

пяром; 

пабывалi на тро~ пася
джэннях; 

- наведал i · шэраг каб i нетау 
у iмкненнi падпiсаць, выбiць, 
пракантраляваць. У маiм блак
ноце засталiся « агульнаадука

цыйныя» запiсы накшталт: «Па

радак афармлення прэм ii: 

1) сабраць з факультэтау 
с пiсы, 

2) аддрукаваць ix, 
3) адшукаць усе прозвiшчы 

у факультэцкi х спiсах стыпен
дыятау i прасrав i ць патр :;lбныя 
лiчбы, 

4.) падпiсаць у рэктара, 
5) завiзiраваць у бух га1лтэрыi, 
6) зарэгiстрыраваць у канцы

лярыi. 

Усё разам - Балашэнкiн ра
бочы дзень. 
Пытанне услых: 

- Што са зробленага учо
ра ; сёння, заутра ты успомнiш 

праз 20 гадоу? 
- Заходзь праз дваццаць -

... Дарэчы , значкi я так i не 
атрымала, х аця Ларыса аказала

ся вельм i прыемным чалавекам. 

- Прынясi вып i ску, мы павiн 
ны яе перадаць у iншы аддзел, 

там потым лiтаральна па прозвi
шчах правераць .. . 
Балашэнка .папракнуу: 
- Ты - журналiст? Прывы

кай дабiвацца мэты. Я б ад
з пустымi рукамi не пай-

потым дадау, што больш 

за два-тры гады такой работы не 
вытрымае . Усё роуна будзе спад 

- гады! Цяжка працаваць ча
сова у камсамоле разам з тым 

недзе вучыцца . i працаваць па 

спецыяльнасцi - «каб не губ
ляць квалiфiкацыю» . Яшчэ ця

жэй, калi у цябе дзяржэкзаме
ны i абарона дыплома, а мiтын
гi, канферэнцы i i «цякучка» не 

пакiдаюць часу на вучобу. 

Ды цi варта карысць, якую ты 
прыносiш тут, недабраных ведау 

па спецыяльнасцi? 

Часам Балашэнка шкадуе пра 

страчаны дзень . Часам гаворыць 

сабе, што сёння жыу не дарэмна. 

А увогуле, лiчыць, што варта. 

« Цякучка» пакуль абавязкова я 

састаун а я чаGтка трывалага. 

- Па пастанове мiнулагодняй 

канферэнцы i найбольш важная 
задача - стварэнне маладзёж

нага студэнцкага цэнтра на базе 
сталовай № 33 i кафэ « Гаудэ

амус» . 3 залай на 250 месц, 

вiдэачхнiкай . Тольк i без «цякуч
кi» i тут не абыдзешся - цяжэй 
за усё закрыць сталовую, зн яць 

план, зрабiць · праекты, выбiць 
лi мiты. 

- Ты абяцау мне расказаць 

пра т акi я справы камсамола, 

якi я сам кам iтэт лiчыць сапрауд

нымi .. . 
Мяне спыняе тэлефонны зва

нок. 

Потым нехта прыходзiць 
афармляць · падп iску на перыё

дыку. 

Пачынаецца ·вялiкi перапы
нак . 

У пако i становiцца цесна .. . 

У камiтэце камсамол а . 
п рацавал а lрына ДЗЯР ГА Ч , 

наш кар . 

НА ЗДЫМКАХ: паставiць i 
зняць з улiку прыкладна па дзве 

тысячы камсамольцау кожны 

год павiнна загадчыца сектара 

улiку Наташа Пi х оцкая . Дапама

гаюць ёй у г эт ым Аня Кiсенка 

i Лена Шос так; 
пераступiушы парог, адразу 

б ярэцца за работу Алякс-андр 
Жук ; 

няулоуны Сяргей Балашэнка 

не чакау , што яго адшукаюць на 

справаздачна-выбарнай канфе

рэнцыi геаграфiчнага факуль

тэта; 

«Як бачыце, не толькi паперамi 

займаецца камсамол»,-'- усм iх а
ецца Барыс Папiн . 

Фота С. ГРЫ ЦА. 
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ЧЫТАЧ - ГАЗЕЦЕ · ·: ·. · :--. · ': ·· 

Такiм 
Будатрад для студэнта? 

Гэта ... Магчымасqь праявiqь 
сябе, адкрыqь нешта новае, 
наведаqь невядо11tыя мясqiны, 
забяспеч'ьщь сябе матэры
яльна. Я свядома паставiла 
f(.a апошняе месqа · 11tатэры

яльны стымул. Напалохала
ся, калi прачытала у вашай 

газеqе матэрыялы аб старэй
шых i, · як традыqыйна лiчы
лася, лепшых атрадах «Ма
ра» i «Стэлуqа». Не дабi
раюqь, драбнеюqь атрады ... 
1 усё ж два будатрадаfj
скiя гады запэfjнiлi мяне: не 
для fjcix няма будатрада без 
вялiкiх грошай. Не прэтэндую 
на абсалютную icqiнy, але ... 

Атраду iмя 3 лiпеня ужо 
чатыры гады. · Грошы тут за
рабляюqь не менш старанна, 
чым у iншых. Грошы тут не 
стараюqца перакласqi ва fjла

сную кi1иэню, разлiчваючы, 

што fj дзiqячых дамах № 1 
i №, 2 г . Мiнска fj ix адчува
юqь вялiкую патрэбу. Hi cкap
гdfj, нi nanpoкafj, нi адмаfj
ленняfj. 

Адчуванне атрадса не 
прыйшло да нас разам з па
дачай 21-й заявы. Неаб-

чынам заАарма? 
ходны бы[} час, каб адчуqь 
сябе , адзiным калектывалt. 
Наш атрад, як вы ужо 

зразумелi, не выязны. Толькi, 
мне здаеqqа, не варта ата
ясалtлiваqь выязны атрад з qi
кавым жыqqём. Калi у тым, 
каб жыqqё атрада надоfjга за
помнiлася, будуqь заqiкаfjле
ны усе байqы i штаб атрада, 
то гарадское паветра - не 
пера шкода. 

Ж-ь~лi мы у iнтэрнаqе № 4 
i хоqь праqавалi у дзве зме, 
ны, воланы час не 11tef} нiвод
най «вольнай» хвiлiнкi: кiно, 
тэатры! выстаfjкi, вечары ад

пачынку. Бьщь . разам мож
на i пасля другой змены. 

Толькi добрыя словы чулiся 
fj адказ на работу першакурс
нiq Светы Шумак, Таqqяны 
Раймыш, Алены Мiсюк, На
таллi Козыравай. На самым 
складаным, пачатковым этапе 
стварэння атрада побач бь~лi 

Пеqя Арлянок, Сархан lсфан
дзiяраfj, Аня Шкода. 
Арганiзаqыйныя qяжкасqi 

былi пераадолены, праб
лемы жыqqя атрада выраша

лiся аператыуна. Адзiнае, да 
чаго мы не маглi прызвь1-

чаiqqа,- тое, што не дз iця-

чы сад, а дзiцячы долt бы[} .. 
месqалt нашай работы. Калi 
!]вага i ласка нaкipofjвaюqqa 
на [}ею групу, цяжка выслу
хаqь, знайсqi хоqь па хвi
лiначqы для кожнага, суqе

шьщь i заспакоiqь. А трэба ж 
бь~ло яшчэ i праqаваqь. 
Аб мiласэрнасqi, клопаqе 

аб людзях можна гаварьщь i 
cnpaчaqqa бясконqа . Але 
менш за fjcё мае мiласэрнасqь 
патрэбу fj пустых словах. Са
ма па сабе яна канкрэтная, 
увасабляеqqа, .напрыклад, у 
1и •1ырых вачах дзяqей, якiя 
зразумелi: усе гэтыя новыя 

яркiя qaqкi належаць _iм . 

Таму дазволю сабе яшчэ 
раз- сказаqь : студэµqкi атрад 

гэта не толькi гро1иы. 

Тэта твая npaqa, твая !]вага, 
якiя дапамаглi жыqqё ка
госьqi ( няхай салшга малень

кага -чалавека) зрабiqь кры
шачку лягчэйшы11t i прасqей
шым. Хiба гэта так ужо Mlil
лa? 

А . КАРНУШЭНКА, 
·калtiсар атрада 

iмя 3 лiпеня, 
студэнтка юрыдычнага 

факультэта. 

ПАСЛЯ БАЛЮ . -.... ' . ;. - '.- "' ,· ~,,,. ,' ,'' . 
- • • ..r { ,., • .,. 1_ ~ j;. •:.. , ':t,' ,,, .. ~ -- ,. ' ' • 

Я ПАЧУЛА .лёгкiя 
крок i i nавярнула га

лаву. Адразу ж nазна
л~ тую дзiвосна-казач
ную Люду, якой ба

чылi яе усе у час кан
цэрту. Плауная, лёгкая_ 
nаходка, грацыёзны 
nаварот галавы i катэ
гарычнае : 

- Я гаварыць не 

майстар ... 
Затое май·стар 

танцаваць,- nрадоу

жыла я яе думку. Вось 
так nачалася наша су

стрэча з Людмiлай 
Згiроускай , салiсткай 
народнага ансамбля 

танца «Крыжачок» -
нядауняга лаурэата 
npэмii Ленiнскага кам
самола Беларусi i ба
летмайстрам М . В . 
Харламавым . _ 

- Я nеракананы,
nачау размову Мiка
лай Васiльевiч,- што 
студэнцкiя - калектывы 
проста павiнны быць 
Нi!,nерадзе iншых . Та

му што у ix - ма
ладосць, прыгажосць 

плюс сiла, розум , энер
гiя, творчы запал . 

Нездарма усе бачаць 
удзельнiкау ансамбля 
на сцэне з лёгкiмi i бес
клаnотнымi усмешкамi, 
хаця на самой справе 

жыццё калектыву не 
такое ужо бестурбот
нае. Ансамблю вельмi 
nатрэбны музыканты 

флейта, скрыnка, 

МАЙСТРЫ JАНЦА 

труба; трамбон . 1 вось 
яшчэ' адна даволi сур ' 
ёзная nраблема: ад нас 
nерыядычна забiраюць 
хлопцау у армiю. 

- Не верыцца,- да
дала Люда,- што не
калi я усур'ёз займа
лася толькi сnортам , а 

npa « Крыжачок» i не 

м арыла. Танец здавау
ся м не шэрым i сn ро
шчаным nадабенствам 

л юб i мага занят1<у . П а 
сл я аднаrо-другога 

канцэрту, як i nеравяр
нуу усе мае думкi i 
уражаннi , без « Кры-

жач ка» не уяул я ю 
сва й го жыцця. Ды i не 
то.11 ькi я - i Толя Да

рафееу, i Слава Сы
соеу, i Наташа Я нуш 
кев iч, i мн ог iя i нш ыя. 

А . КУЛ ЕШ, 
студэнтка факультэта 

журнал iстыкi. 

ПАПРАfКА 
Па тзхнiчных прычынах у мiнул ым нумары газеты дапу шчана 

неда!\ладнасць . Пяты абзац матзрыялу « На хвал i жы ц ц я », 
змешчанага на чацвёртай старонцы , патрзбна ч ытаць так : 
« У 1965 годзе аспiрант А . Ф. Ч арняускi абаран iу кандыдацкую, 
а у 1971 - доктарскую дысерта,~ыi» . 1 далей па тзксту. 
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Цан: 2 кап. i·•i 
Мiнская п алiграфiчная фаб 

.- Чыр вонаt• ~орк'3» М ВП , 
iмя _Я . Коласа. 
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:-- звАРОТНАЯ_ СУВЯЗЬ -. 

1. 3-за чаrо 
разrарэусs. 

сыр-бор? 
«А Дзе ж камсамольскi аганёк ? )> . 

Мяркуючы па назве карэспандэн

цыi, яшчэ тады, 24 'верасня 1965 го
да, «аганёк» пачау тухнуць у сэрцах 

некаторых камсамольцау унiверс i
тэта . Але «·аганёк» у пераносным 

сэнсе паняцце не матэрыяльнае, ду

хоунае, знайсц i я го сапрауды ц яжка . 

l ншая справа - адшукаць камiтэт 
камсамола - аб' ект рэальны, iсну

ючы у прыродзе, дакладней , на 

кожным факультэце, у тым лiку i 
на хiмiчным . Толькi для студэнтау

хiмiкау яго iснаванне выклiкала вя
лiкае сумненне i таму дoyri час да

в ял ос я блукаць жур н алiсту 

М . Скварцову у пошуках пакою ка
м iтэта камсамола . Знайшоу, а там : 
чым далей у лес - тым больш дроу. 

Выявiлася, што камiтэт на замку , 

адчынiць н ельга i не патрэбн а, бо 
камсамольцы факуль тэта не надта 

цiкавяцца грамадска й работа й . Да
рэчы , не было натхнення у ix i да 

Больш 
за 20 

вуч обы, нават уласны адпачынак 

наладжвалi пад пры~усам парт

бюро . 
Цiкава , як выправiлi такое жахлi 

вае станов i шча камсамольскi х спрау 
на факультэце? На жаль , рэага 

в ання у тыя часы так i не 

з ' явiлася. 1 калi зраб i ць што-небудзь 
канкрэтнае зараз немагчыма, то 

трэба хоць апраудаць сённяшн iх 
студэнтау перад сваiмi ' папярэдн i

к амi. Так, напэуна, патрэбна разу
мець дваццацiтрохгадовае маучан
не . Зрэшты, чаго дамыслiваць за iн
шых,/ пайду тым жа шляхам , якiм 
калiсьц i iшоу мой калега, скалькую 

усе да апошняга пытаннi i усё убачу 
увачав iдк i . lду на Вы, х iмфак! 

2 . Гераклiт 
памылs,~усs. 

Нельга ступiць у адну i тую ж ва
ду два разы, калi яна, вядома , не 

стаячая . Застойных вод у нас цяпер, 

здаецца, няма: як-нiяк, а тры гады 

перабудоуваемся. Выходзiць, памьi
ляус я Гераклiт, бо пачатак майго 

падарожжа у камiтэт камсамола 

хiмфака нават у дробязях супау з 

экскурсам у гзту i нстанцыю аутара 

вышэйназванага матэрыялу. Быццам 

i не было дваццацiтрохгадовага ад
рэзку пам iж намi. 

Такая ж (прауда, не тая) высокая 
светлавалосая дзяучын а i мне няу

пэунена паказала на дзверы камi

тэта камсамола. Самому знайсцi 
гэты пакой не пашэнцiла 6 нiколi у 
жьщцi, таму што вонкавыя прыкме

ты i апазнавальныя знакi адсутн i ча

лi . Дзверы былi трывала зачынены 
i тольк i раз-пораз уздрыгвал i ад гру
кату унiзе , бьщцам баялiся н ечага 
прыходу. Але марным быу ix 
страх - да кам iтэта нi хто не пады

ходзiу. Праз гадзiну чакання така я 
акалiчнасць выклiкала у мяне сум

неннi. Цi ля тых «запаветных» дзвя·

рэй я ~таю? Пачау апытваць студэн
тау. Дакладнага адказу не •пачуу . 

Урэшце хтосьцi пара i у пашукаць 
шчасця на пятым паверсе , у пакоi 

№ 517 . Метэорам л я чу наверх ... 
Стоп . Зноу замок, ды нейкi мудра
rелiсты , з шыфрам. Вiдаць; са

крэтным i справам i займаюцца ка

м iтэт чык i . Спрабую адчынiць. Ура! 

Мэта дасягнута. 1.7. вачам сваiм не 
веру : колбы, прабiркi, растворы ... 
«Лабараторыя »,- здагадваюся я 
i, засмучаны, вяртаюся «н а кру гi 
свая», да безым янных дзвярэй «нi 

быта кам i тэта». 
Цi тут я падпiльноуваю кам iтэт 

камсамола?» 

- А мы яшчз тольк i першакурс
нiкi,- вiнавата зазначаюць побач 
студэнты .- Адкуль нам ведаць . 

_ Вось незадача. Здаецца, сярод 

~зей, ,i як у пустын i . 1 не i гол ку у 

стозе сена шукаю, а цэлы ка-м i-тэт. 
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Апошняе слова хацелася выгук

нуць на ' увесь корпус, ды прыйшла 
iншая думка : даць аб ' яву . 1 на ч ыс
тай дошцы «Камсамольс ~tа га жыц

ця» х iмфака адзiнока закрасавала 

· паперка: 
«Паважаны я студэнты хiмфака ! 
Ycix, хто ведае месцазнаходжанне 

кам iтэта камсамола факультэта, 

прос i м паведамiць у рэдакцыю газе

ты «Беларускi ун i версiтэт ». Тэлефон 

20-68-27». 
Паколькi у жыццi няма благога 

без дабра, то i я быу узнагароджаны 
лёсам за сваё бадзянне. Тольк i пас
ля я зразумеу, што зраб iу з М. Сква

рцовым на йв ялiкшае адкрьщцё. Па

думаць i тое страшна, самога Ге
ракл i та абверглi. Можна усё ж тai<i 
ступiць два разы у адну i тую ж в а
ду, пашукаць, прауда , трэба. 

3. Лёд 
... 

зруwыусs. 

На дpyr i дзен ь мае 11ошукi дал i 
плён, я зна йшоу сакратара камiтэта 
камсамола Дзiму Жыткоускаг а . 

Маю «адысею» ён растлумачыу як 
недарэчную выпадковасць i заве

рыу , што кам i тэт адкрываецца пас

л я заняткау, нават наглядна пака

зау. 1, са прауды, камiтэт проста 

адчын яуся . Уваход, значыць, не за

баронены нiкому, але калi? Hi рас -

u 

гадоу 

пасля 
кладу , нi аб ' яу, нi запрашэння у гос

цi к ам iтэт не дау. Дзiма л i чыць , што 

досьщь паведамiць на словах . Ад- \ 
нак словы злятаюць, а напiсанае за

стаецца. Цi не лепш было 6 усё ж та-
к i дзе-небудзь напiсаць цыдулку? 
Тады, магчыма, i першакурснiкi ве-
дал i 6, дзе ix родны камiтэт . 
«Яно то так, але прайшлi усяго 

два тыднi заняткау, акрамя таго 
справаздачна-выбарны сход на н о 
се - да усяго проста py!{i яшчэ не 
дайшлi »,- кiвае сакратар. 

Ну, што рукi заняты справай, зго 
дзiмся , а галава . 1:сць пэуныя зру
хi у параунаннi з тым жа сумнавя

домым для хiмфака 1965 годам? 
- А. як жа. У вучобе поспехi знач

ныя . К:амсамольцы факультэта ад
носяцца да сваёй прафесiйнай пад

рыхтоукi вельм i сур 'ёзна . 1:сць i 
лайдакi, але ix няшмат, з iмi размо
ва кароткая : «Або - або » . Або вы

'прауляй становiшча , або вось табе 
бог - вос ь пароr. Апошняе мы вы
рашаем разам з дэканам. 

- Можа дэканат па йшоу насуст-

рач i улiчыу пажаданнi вашых папя
рэдн iкау з далёкага шэсцьдзесят 

пята:-а: скарац i у колькасць прадме- ,,__, 
тау, зменшыу аб 'ём праграмы 
навучанн я у цэлым? 

- Не, · хутчэй наадварот . Загру
жанасць пав ялiчыл ася ледзь н i 
удвая. Зараз больш падстау спiсваць 
на яе усе нашы недапрацоук i у гра

мадскiм жьщцi, у арган i зацы i адпа

чынку . Тым не менш камсамольск i я 

сходы праходз яць часта, а галоу-

1-iае - па-дзелавому, аддача ад 

ix ёсць. Н i кога не здзiв iш цяпер i 
вечарамi сустрэч з цiкавымi людзь

м i , канцэртам i i iншым·i мерапры

емствамi . А Дзень хiм iка стау тра
дыцыйным агульнафакультэцк iм 

святам. Словам, не так усё кепска 

на 'нашым факультэце, як здало
ся. « Цеплiцца . яшчэ камсамольскi 

«аганёк»,- аптымiстычна скончыу 
Дзiма . 

ПАСТСКРЫПТУМ 

Вось у чарговы раз н е атрыма
лася фельетона . Але я рады, што 

крытычнае выступлен не майго саб

рата па пяру дало неблаг i вын i к. А 
тое, што з ' явiлася рэагаванне 20 га
доу пасля ,- не выключэнне, хутчэй 
заканамернасць . Час такi , н е да 

с.прау раней было. Зараз жа, наадва
рот: не да слоу. Няма калi растлу

мачыць кожнаму студэнт у, дзе зна

ходзiцца камiтэт камсамола, i што 
тады-сяды у яrо «рэзiдэнцыю» трэ
ба заходзiць . 
А у астатнi м, шаноуны мой ка

л ега, усё добра, усё добра .. . 
М. ДЗЯ БЕЛА, 

наш. кар . 
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