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Ш.

НА ЗДЫ М КУ: студэнтка ф(ла- 
яаг!чнага факультэта Н. КРАСОУ- 
СКАЯ, рыхтуецца да чарговага 
экзамена. Фота: Г. КАДЗЕТА.юооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

Першакурснш... цалша...Цалша. Праз як1 месяц цягшк да1мчыць туды каля шасц1дзесяц1 студэнтау нашага факультэта. Га. рачыя дш упартай, напружаниай працы чакаюць ix там. Але тэта праз месяц.Зараз жа цалшшкам ф1лфака прыходзщца не менш горача тут, у Мшску; вясновая сеая стварае амаль што «цалжныя» умовы Хо- чаш ui не, а трэба забываць i пра тое, што зараз вясна, што на све- це «кнуе» тэатр, кшо i нават ка- ханне. Не да гэтага. Даводзщца увесь час праседжваць над пад- ручн1кам1 i канспектам|'. 1 трэба сказаць, што справы у адносшах cecii 1дуць нядрэнна.Амаль поунасцю «разл!чьшся» з зал1кам1 студэнты першага курса аддзялення беларускай мовы i лБ таратуры. Застал1ся толый лацш- ская мова, зарубежная i антычная л1таратуры.Паспяхова здаюць ceciio на першым курсе аддзялення рускай мовы i лНаратуры. Вось што аб гэтым гаворыць студэнт гэтага курса С. Хадасоускк— 3 за.лжам1 справы 1дуць добра. Здадзены яшчэ два экзамены: па рускай мове i зарубежнай .мтаратуры.Крыху пазней пачал1 здаваць залш на першым курсе аддзялення журналктыкн Справы у ix 
1дуць таксама нядрэнна. Студэнты першакурснш не зганьбяць га- наровае звание «налшшк».I. КЛ1МЯНКОУ.

А Г 1 Т А Т А Р Ы  С П Я Ш А Ю Ц Ц А  
Д А  В Ы Б А Р Ш Ч Ы К А У3 лершых дзён работы агитпункта, яю размясцгуся па вулщы Чырвонаармейскай, адбылося паседжанне аптатарау i членау ка- Micii выбарчага участка № 116/14. Быу зацверджаны састау апт- калектыву. У яго склад увайнш лепшыя камун1сты i камсамоль- цы, студэнты, выкладчык! ушверштэта. Узначалоу апткалектыу камушст В. I. Pai<OBi4. I хоць часу прапшло не велмн многа, аб рабоце аптатарау можна сказаць многа добрых i цёплых слоу. Поунасцю састаулены i звераны cnicbi выбаршчыкау, яюх на апт- пункце зарэпстравана каля паутары тысячы чалавек.Тэта крапатл1вая праца. Кожнаму аптатару ,пасля састаулення cnicay даводзипася па некалы-d раз звяраць ix на месцах.У плане работы аптпункта: канцэрты мастацкай самадзейнасц!, сустрэчы, лекцьп, гутарю з выбаршчыка.хп. Гэтыя мерапрыемствы праводзяцца своечасова i на высоюм щэйна-палкычным узроункНа першан сустрэчы з выбаршчыкахп выкладчык кафедры тэо- рыi i практыю савецкага друку А. В. Балаш прачытау цжавую i змястоуную лекцыю на тэму: «АИжнароднае сгановшча». Выбар- шчыю засталкя задаволены.хп лекцыяй.Тэматыка лекций i гутарак, яюя праводзяць аптатары, самая рознастайная: «Беларусь у новай пящ’годцы», «Рашэнш X X III з’езда — новы этап павышэння матэрыяльна-тэхшчнай базы ка- мушзма», «БССР на .хпжнароднай арэне» i шшыя.На адбыушымся партыйным сходзе камушсты ушверштэта су- месна з выбаршчыкам! абмяркавал! вынш работы X X III з’езда КП СС. Такая форма работы на аптпункце стала традыцыйнай.Акрамя лекцый i гутарак на аптпункце выбаршчыю могуць прачытаць свежыя газеты, часошсы, палпычную лкаратуру.Зараз у аптатарау самы адказны момант у рабоце. Праз два дш выбары. Аг1татарам трэба як след падрыхтаваць аптпункт да правядзення выбарау. А ка.Ф ул!чыць, што у студэнтау заразэкза- менацыйная cecia, то мнопм аптатарам даводз!цца спалучаць гра- мадскую работу з вучобай. Так робяць аг!татары В. Озерау, Л. Шабан, М. Навахрост, Н. Трукшына i шшыя.Кожны дзень праходжыя па вулщах Чырвонаармейскай, iMH Я. Купалы i iHmbix сустракаюць маладых людзей, як!я спяшаюць да выбаршчыкау. Як самыя дарапя госщ за.ходзяць яны у кожны дом, у кожную кватэру. Аптатары нясуць з сабой навшы, запра- шаюць наведаць аптпункт, паслухаць ц!кавую гутарку, падзялщ- ца сваiмi уражаннямьДа позняй ночы гараць arm на аптпункце. Аптпункт жыве сва- iM паусядзённым жыццём. Ю. А ГАРАДН Ш ЭН КА.Т А В А Р Ы ША Б Т А В А Р Ы Ш УРанщ а. Шэсць гадзш. Некальш узмахау рукам!, поуныя размер а м и  подьш, гдыбошя прыседы.I вось ужо па алеях парка Яшм Купалы легка бяжыць стройны статны юнак. Каля пом- н!ка героя-лётчыка Мина астанау- л!ваецца i, як з добрым старым знаёмым, в!таецца. Яны сапрау- ды старыя знаёмыя. Амаль з пя- тага класа сябруе Mima са спор- там i амаль кожную ранщу пры- ходзщь сюды на трэшроуку.Зараз Mixaia Скварцоу студэнт. Займаецца на друим курсе аддзялення журналктыкп У яго, як i у ва ycix яго таварышау, тара-

М А Р Ы  I  С Е С  I  ЯЯ т я  у цябе мары, Kani ты студэнт? Лдчыцца, што самыя узнёслыя: паспяховая вучоба, шлася, патрэбна прыкласцг многа С1лы, стараннасщ i пераада- лець важны рубеж — ceciro. А

чая пара. 1дзе экзаменацыйная cecia.А як жа спорт?Бодыи вопытныя i сталыя спартсмены гавораць на тэты конт наступнае: «Ка.ш ты ужо «захварэу» iM аднойчы, кал1 ён стау тваей марай i неабход- насцю, не забыць табе яго».Баскетбол для Mixai.aa— усё. Ён член збориай факультэта. Не раз абараняу яго гонар.Ран1да сёння цудоуная. Яркае сонца, цёплы вецер, духмяны ль павы водыр. Люстраная паверхня Свшлачы адлюстроувае дрэвы, бе- тонныя плгты наберажнай, бла- кгтнае неба.—  Добра,— гаворыць сам сабе Mixaifl, робячы априппя пмна- стычныя практыкаванн!.А потым крочыць да скамейш. Тут ляжыць невялжг букецш кветак. Mixaia бярэ кветк! i qixa кладзе ix ля помнша. У такуюцалшныя прасторы, падарожжы там..на цалше.мы не падвядзем XBijli,Hy здаецца быццам разыхо-па няходжаных сцежках, цудоу- ны адпачынак, фантастычныя прыгоды i 1ншае. Студэнт не толый марыць, але i 1мкнецца здзейсгпць свае мары.А  у чьи чалавек знаходз!ць свае шчасце? У  каханн!? У ба- рацьбе за высок1я щэалы, у звычайных буднях, у працы? Bi- давочна, ва yciM. Караленка га- варыу, што чалавек народжаны для шчасця, як птушка для па- лёту.У  мяне, як i у кожнага, свая мара. Цалша. Але каб яна споу-

свой курс, свой факультэт. Па- першае, на цалшу едуць быу- шыя во1ны Мшалай Краснеускц Вщя Даншкш, Mima Гардзееу, 1ван Садоусш, Лёня Калантай. Усе яны умеюць працаваць, марыць, весялщца, не баяцца цяжкасцей, а галоунае, моцна сябруюць.Па-другое, мы, учарашн1я школьн1К1 таксама будзем аказ- ваць iM дапамогу, браць з ix прыклад, пераймаць вопыт.Л. КЛ1МОВ1Ч.

12 чэрвеня — Дзень выбарау. Савецш народ, акрылены 
рашэнням! XXIII з'езда КПСС, вел!чнасцю задач, намечан- 
ных нозай пящгодкай, падыходз!ць да гэтай знамянальиай 
падзе! з новым! працоуным! поспехамГ

Студэнты нашага утверс!тэта, прафесарска-выкладчыцга 
састау, партыйныя, камсамольск!я i 1ншыя грамадсшя арга- 
Hisaubii уносяць у агульную скарбонку добрых епрау свой 
сц!плы пас!льны уклад. Добры старт Ha6ipae вясенняя экза
менацыйная ceciH, паспяхова 1дзе будаушцтва новых вучэб- 
ных карпусоу, вядзецца рамонт 1нтэрнатау, ушверйтэт рых
туецца да прыёму новага папаунення студэнтау.

У Дзень выбарау нашы студэнты, прафесары, выкладчы- 
Ki, pa6oTHiKi гаспадарчай частк! адз!най сям’ёй аднадушна 
аддадуць свае галасы за CBaix кандыдатау у дэпутаты Вяр- 
хоунага Савета СССР.

У СЕ  Н А ВЫ БАРЫ !

КАНКРЭТНА, ПАПяць дзён з 17 па 21 мал, у Маскве у Крамлёуск^м Палацы з’ездау праходз!у XV з’езд ВЛКСМ .У справаздачныы дакладзе ЦК ВЛКСМ  з асабл!вай увагай было падкрэслена, што як i раней, ас- цауиым зместам у рабоце Ленш- скага камсамола было i застаец- ца:выхаванне усебакова развыых i адукаваных людзей, верных рэ- валюцыйным щэалам, баявым i працоуным традыцыям савецкага народа i Камунктычнай партьп, фарм!раванне у моладз! марксь сцка-лешнскага светапогляду;усебаковае павышэнне грамад- ска-палЧычнан актыунасц! мала- дога пакалення, прыцягнення яго да больш актыунага удзелу у ка- мугпстычным будаунщтве, у раз- вщц! BKaHOMiKi, навук1 i культуры;выхаванне высокага патрыятыз- му, пачуцця штэриацыянальнага абавязку, непрым1рымасш да бур- жуазнай 1дэалогп.Выступаючыя на з’ездзе дэлега- ты гаварьш аб неабходнасц! павышэння патрабавальнасщ да кожнага члена ВЛКСМ . Так, пер- шы сакратар ЦК ЛКСМ  Казахстана У. Джаныбекау прапанавау, каб кожная арган1заныя патраба- вала ад свайго члена адказнасщ за яго щэйны рост, за удзел у грамадска-палкычным жыцц! ар- сашзацьп.Нельга М1рыцца з тым, што у радах камсамола ёсць таюя лю- ,T3i, як!я патрабуюць увап тольк! да сябе асабюта, i 1Йчога не робяць для таго, каб зрабщь цнга- вейшым жыццё для Й1шых. Прад- стаушк дэлегацьи беларускай моладз! Г. Жабщк! прапанавау рас- працаваць спецыяльную закона- даучую пастанову, у якой вызна- чалюя б правы i абавязк! органау дзяржаунай бяспек! i к1равання, а таксама ycix грамадсюх аргагпза- цый, як!я займаюцца выхаваннем, аргагпзацыяй працы , быта i ад- пачынку моладз!. Тэта дапаможа пытанш выхавання моладз! выра- шаць больш дасканала i якасна.Некаторыя дэлегаты адзначал!, што прад’яуляючы больш патраба- вальнасц! да кожнага камсамоль- ца, неабходна больш патрабаваль- на адносщца ! да работы усёй ар- ган!зацьп.Не менш важнае значэнне на з’ездзе иадавалася i пытанню да- лейшага разв!цця адукацьп у на- шай xpaine, пашырэнню сетк! вну, падрыхтоук! высокаквал!фжава- ных спецыял!стау.Першы сакратар Лен!нградска- га абкома ЛК СМ  Р. Шкалаеу звярнуу увагу дэлегатау на тое, што мнопя BbinycKniKi сярэдн!х

школ застаюцца !ншы раз без спрау, а таксама, што настау час прынцыпова перагледз!ць тэрмшы здачы экзаменау i зал!кау, aca6.ni- ва для молакй, якая працуе, бо часта атрымоуваецца так, што iH- тарэсы навучэнца не адпавядаюць !нтарэсам прадпрыемства, або наадварот. Неабходна больш удумл1ва падыходзщь i да пытан- ня пашырэння калектыунай иа- вукова-даследчай работы.Доктар ф!зжа-матэмать!чных на- вук, лаурэат Лешнскай прэмН Ю. I. Жураулёу прапанавау пра- водз!ць рэгулярныя конкурсы лепшых навукова-даследчых работ з прьгсуджэннем iM прэм1й камсамола, арга-п.чр^ваць шмпо- з1умы па ф!ласофск!х i метадала- г!чных навуках, займацца сацыя- лапчным1 ’ даследаванням! yv па- прамку: навука — камсамол, кам- самол — навука.■Канкрэтнасць, прынцыповасць, дзелавДасць, усвядамленне высо- кай адказнасц! за выхаванне моладз!, за ператварэнне у жыццё рашэнняу X X III з'езда КП СС — характэрныя рысы работы адбыу- шагася камсамольскага форума.На заключным паседжашп з’езд прыняу Пюьмо Цэнтральнаму Ка- м!тэту КП СС i Зварот да пра- грэДунай моладз! ycix краш у су- вяз! з амерыканскай apaciaii у В ’етнаме.
Я. ПЕТУШ КОВА, 

кандыдат фыасофсшх навук, 
дэлегат X V  з’езда ВЛКСМ.

На здымку: студэнт 5-га курса 
аддзялення журналКтым П. СУШ- 
КО. Абарашушы на «выдатна» 
дыпломную раб.эту, ён працягвае 
упэунена здаваць дзяржауныя эк
замены.

дзяцца мужныя рысы героя i ен вось-вось усднхнецца чыстаму небу, за якое змагауся, i гэтаму стройнаму юнаку.
Г. КАРАБ1ЦК1.

X НА ЗДЫ М КУ: група студэн- 
♦
X тау юрыдычнага факультэта 
X здае чарговы экзамен.
X Фота: П. БАКУНОВА.



СЛОВА СТУШТАМ—ВЯЧЭРШКАМ
«Впереди экзамены,
Позади экзамены.
Впереди, пожалуй,

потрудней!»
Гэтыя словы сёння цэлы 

дзень не пакщаюць мяне. I на 
рабоде, i у аутобусе i нават за
раз, перад палаткам першай лек- цьп.

Мы, nepuiaKypcHiKi вячэрня- 
га аддзялення журналштыш фй 
лалапчнага факультэта, сабра- 
.шся каля другой аудыторьп.

Учора у нас адбыуся рершы 
студэнцш сход. Старшы выклад-

ПЕРШАЕ ЗНАЁМСТВА

Вяд'ома, што у вадаёмах пад уз- дзейшчаннем со- нечных промняу, у вын1ку фота- сштэзу раслш ствараюцца аргашчныя рэчывы: бялкп, тлушчы, вуглеводы.У морах, ашянах i у болыиасщ А  хто сказау, што справа вы-^прэсных вадаёмау, асноуную ро-'М ГЯТ-ТРР гп- f  ,ч ----------- : _________: ________ * ________

А Б I Ё  Л А ГI ,
I КОСМАС

ч— Прадмет называецца:TRnnvsHniT. м о и кладчьша- У лепшым сэнсе гэ-  ̂лю у Стварэнн1 аргашчных рэчы-творчасць». Завуць мяне Вера тага слова, _ не^творчасць^Аоо^ J Бау адыгрываюць водарасщ.
I  Здавалася б, усе давол! про- бяры водарасць i выкарыс-чыка, на якое — ' дзейнасць.У ташм асэнсаванн!,

Ашшмауна. А  надалей будзем знаёмщца у працэсе вьшучэння прадмета.I сапрауды, крыху пазней, на практычных занятках, з кожным з нас Вера Ашшмауна Захарава пазнаёмшася больш дасканала.1шоу час. Вера АшЛмауна дауно прачытала нам свае лек- цьп. Але да гэтага часу усе мы

што студэнт, не тое, другое звя- но у творчым працэсе выклад- jj ста-нак1рована я го ^ТОуВай яе у csaix мэтах. Але гэ-

. „ памятаем апошн1я занятк1, хоць
чнк В. I. Дубавш павшшавау ix HixT0 не канспекщравау. Ве- 
нас з палаткам навучальнага го- ра Ашамауна расказвала аб 
да i пажадау нам добрых поспе- сабе, аб вайне, аб асаджанным

J та тольи здаецца. Водарасщ даво- асоба m  цяжка вылавщь, a uaai тэта i выкладчыка, не штосьщ аднос- s магчыма, дык ix не выкарыстаеш нае i далёкае, а самае бл!зкае i j Y  тайм выглядзе. зразумелае. Таму так i запом- $ . Ствараецца так званая экана-шлася апошняя гутарка В е р ы 'Шчная с1.стэма: водарасщ-дроб- . . . . ,  . 5 ныя жывелшы—рыба.Ашсщауны, а яе лекцьп набыш \ Веданне законамернасщ пра-новы сэнс, засталгся у наг—
хау у вучобе. Там жа мы пазна- 
ёмыпся пам!ж сабой.

I вось мы CTaiM каля дзвярэй, 
паглядаем на гадзшшк.

Звшщь званок — хвалюючая, 
урачыстая мшута. Уваходзщь 
выкладчык. Пачынаецца лек-
цыя.

Такш запомшуся перши уш- 
вератэцм дзень студэнту вячэрня- 
га аддзялення журналёстъий Бо
леславу СушкевЫу. У «вячэрш- Творчае натхненне шсь- 
кау» гарачая пара. Поуны.и меншка — не якая-не-
ходам (дзе вясенняя экзаменаций-’ рухомая маемасць». Праз
ная cecin. I зноу хваляванш, ра- вобразы i думш яно улг 
даац, абдымш, в1ншаванш. ваецца у людсшя сэрцы,

Сёння мы прадстауляем слова для як1х ТВ0Рыдь nicb# ‘ , ' J  нш, з ЯК1М1 вядзе шчы-
студэнтам вячэрняга аддзялення рую сардэчную размо-
Б. Холин i Л. Крашчанка. ву.

Лешнградзе. Тэта было неспа- сэрцах на усё жыццё. дзявана: чалавеку, яш быу не Б. ХОМ1Ч.на многа старэйшым за нас, давялося быць удзельншам ванны, абара- няць горад вялшага Леш- на.У  конснага ёсць свой люб1мы паэт, nicbMeHHiK, творы якога перачытыва- еш па некальш разоу, каб даведацца аб нечым новым, праншнуць у жыццё шсьменнша, у яго думш.

/дукцыинага працэса у водная эканаипчнай ыстэме дазволщь вы- 'раш ыць важную праблему забес-

пячэння стрававання чалавека i iniHbix жывых 1стот у космасе.Зараз у лабараторьй вядзецца распрацоука наступных пытан- няу: вывучэнне пярв1чнай пра- дукцьп —  сгварэнне аргашчнага рэчыва у працэсе фотасштэза во- дарасцяу; прадукцьй заапланкто- на (дробных жывёлгн i бектоса (донныя жыйёМны); вывучэнне энергетычнай каштоунасщ па- асобных звенняу ежавага ланцу- га; пытанн1 сангаарнай г!драб!я- логп i шшыя.Гэтьип праблемам1 займаюцца не толыа вучоныя, але i студенты трэцяга, чацвёртага i пятага курсау. Itipye групай студэнтау прафесар Г. Г. BiHoepr.
Л. КРАШЧАНКА.

АБ ЧАСТКОВЫХ ЗМЕНАХ У СТАТУЦЕ ВЛКСМX V  з’езд Усесаюзнага Леншскага Камунютычнага Саю- за Моладз1 пастанауляе унесц1 у Статут ВЛКСМ  наступ- ныя-змены:1. 3ыходзячы з рашэнняу X X III  з’езда К П СС, з мэтай далейшага узмацнення 1дэйна-пал1тычнай работы камса- мола па выхаванню у моладз! марксшцка-леншскай сама- свядомасщ, класавага падыходу да ycix з’яу жыцця, адда- насщ справе Камун1стычнай партьп вызначыць, што:а) галоуная задача Леншскага Камушстычнага Саюза Моладз! — выхоуваць юнакоу i дзяучат на вял1к1Х гдэях маркс1зма-ленш!зма, на гера1чных традыцыях рэвалюцый- най барацьбы, на прыкладах самаадданай працы рабочых, калгасн1кау, штэлшенцьп, выпрацоуваць i умацоуваць у маладога пакалення класавы падыход да ycix з’яу жыцця, рыхтаваць стойких, высокаадукаваных, працавыых ма- ладых будаун1коу камушзма;б) дапоунщь параграф 47 Статута палажэннем аб тым, што пярв1чная камсамольская арган^зацыя аказвае дапа- могу юнакам i дзяучатам у вывучэнш асноу маркйзма- ленгшзма, вядзе непрьппрымую барацьбу з праявам! бур- жуазнай 1Дэалогп, выхоувае у моладз! пачуццё годнасщ грамадзяшна Савецкай крапты, свяшчэнную павагу i сы- ноускую удзячнасць да старэйшых пакаленняу.Выкласц1 пункт «е» гэтага ж параграфа у новай рэ- дакцьн, вызначыушы, што пярв1чная камсамольская арга- н!зацыя дапамагае юнакам i дзяучаталт у павышэнн1 уз- роуню агульнай адукацьц i тэхн1чных ведау, у авалоданн! культурай 1 навукай, у развщц1 здольнасцей; сумесна з прафсаюзам1 клапоц!цца аб паляпшэнш у.моу працы i быту моладз!; аб аргашзацьп яе адпачынку;в) унесц! у пункт «г» параграфа 2 Статута дапауненне аб тым, што член ВЛКСМ  абавязан умацоуваць магут- насць Узброеных С1л С С С Р , вывучаць ваенную справу.2. 3 мэтай далейшага паляпшэння якаснага саставу прымаемых у ВЛКСМ , павышэння адказнасц! камсамоль- сшх аргашзацьш за падрыхтоуку i прыём моладз! у кам- самол, унесц1 у параграф 4 Статута дапауненне аб тым, што:а) у камсамол прымаецца перадавая, адданая Савецкай Ра'дз1ме моладзь;б) камсамольская аргагазацыя правярае падрыхтава- насць уступаючага на практычных справах i даручэннях;в) рэкамендуючыя нясуць адказнасць за сваю рэкамен- дацыю, дапа_магаюць новым членам ВЛКСМ  актыуна уключыцца у жыццё пярв1чнай арган1зацьц.3. Зыходзячы з задач далейшага умацавання радоу ВЛКСМ , павышэння унутрыкамсамольскай дысцыпл1ны i адказнасц] кожнага камсамольца за вьгкананне абавязкау, вызначаных Статутам:а) унесц! ва уступную частку Статута палажэнне аб тым, што камсамол пастаянна умацоувае аргашзаванасць i свядомую дысцыпл!ну у cBaix радах, - вызваляецца ад асоб, як1я парушаюць Статут ВЛКСМ  i кампраметуюць csaiMi паводэшам! высокае звание камсамольца;б) дапоунщь раздзел Статута «Пярв1чныя арган!зацьп камсамола» новым пунктам, у як!м вызначыць, што камсамольская аргашзацьш вядзе шдывщуальную работу з кожным маладьш чалавекам з улшам яго характару, уз- росту i пгтарэсау; умацоувае дысцьшлшу, выхоувае у кам- самольцау пачуццё высокай адказнасц! за свае справы i учынк!;

в) параграф 5 Статута дапоунщь палажэннем аб тым, што выбыццё з аргашзацьп без зняцця з камсамольскага учоту, а таксама нясвоечасовая пастаноука на учот з ’яу- ляецца сур’ёзным парушэннем унутрысаюзнай дысцып- лшы.4. Зыходзячы з задач далейшага расшырэння правоу пярв!чных камсамольсшх арган1зацый, устанав!ць, што:а) на прадпрыемствах, ва установах, дзе ёсць звыш 50, у калгасах i саугасах звыш 20, а у навучальных установах звыш 100 членау камсамола, унутры агульнай пяр- в!чнай камсамольскай аргашзацьп рашэннем камыэтау камсамола могуць быць створаны камсамольстя арган1за- цьц па цэхах, участках ,̂ аддзелах, брыгадах, аддзяленнях, факультетах, курсах, класах з прадастауленнем iM правоу пярв!чных камсамольсйх арган1зацый;б) у камсамольсшх аргашзацыях прадпрыемствау, бу- доуляу, навучальных устаноу, як1я нал1чваюць звыш 300 членау ВЛКСМ , а у калгасах i саугасах — звыш 100 кам- самольцау, агульны камсамольсш сход склшаецца у тэр- MiHbi, як1я устанаул1ваюцца каматэтам камсамола, але не радзей чьи адз1н раз у тры месяцы.На прадпрыемствах, у калгасах, саугасах, дзе склшанне агульных камсамольск1х сходау ускладняецца па вытвор- чых прычынах або з-за тэрытарыяльнай раск!данасц1, кам- самольск1я сходы у асобных выпадках могуць праводзщца па зменах, цэхах, участках, брыгадах, аддзяленнях;в) камИэтам ВЛКСМ  пярв1чных камсамольсшх арганг зацый у залежнасщ ад ix колькаснага саставу i вытворчых асабл!васцей з дазволу ЦК ВЛКСМ  могуць быць прада- стаулены правы райкома камсамола па пытаннях прыёму у ВЛКСМ , вядзення учоту членау ВЛКСМ  i разгляду асаб!стых спрау камсамольцау. Кам1тэты ВЛКСМ , яшм прадастаулены правы райкома камсамола, могуць выбЬ рацца тэрм1нам на 2 гады.5. 3 мэтай павышэння poni камсамольскай трупы у вы- хаванн! юнакоу i дзяучат унесц1 у раздзел Статута «Пяр- в1чныя арган!зацы1 камсамола» новы параграф, у яшм вызначыць, што унутры цэхавых, участковых i да т. п. арган1зацый, а таксама унутры пярв1чных арган!зацый ВЛКСМ  ствараюцца камсамольск!я трупы па брыгадах, агрэгатах, зменах, курсах i шшых вытворчых звеннях. У камсамольскай трупе выб1раецца камсамольск! групорг тэрмшам на адз1н год.Камсамольская трупа дапамагае кожнаму маладому чалавеку у працы i вучобе, клапоцщца аб быце i адпачынку, праводзщь рэгулярныя справаздачы камсамольцау аб выкананш даручэнняу, змагаецца за стварэнне у ка- лектыве абстаноуш дружбы, узаемадапамоп i згуртава- наец!.6. Прымаючы пад увагу прапановы мнопх камсамоль- CKix арган1зацый i членау ВЛКСМ  i ульчваючы, што у камсамоле пры выбарах адбываецца рэгулярнае абнау- ленне саставу камсамольск!х камггэтау, а таксама i тое, што рэгламентацыя у гэтых пытаннях на практыцы сябе не апраудала, л!чыць у далейшым мэтазгодным захоу- ваць палажэнне Статута ВЛКСМ , якое вызначае нормы абнаулення i змяняльнасц1 саставу камсамольсшх органау.Выкласц1 параграф 17 Статута у наступнай рэдакцы!: «Пры выбарах ycix камсамольсшх органау захоуваецца прынцып Лстэматычнага абнаулення 1х саставу i пераем- Hacni KipayHipTBa».

На здымку: група студэнтау нашага yui- 
верНтэта знаёмщца з панарамай гера'шнай 
Брэсцкай крэпасщ.

Фота I. СУПРУНА i Г. КАДЗЕТА.
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На з я м а ! герояу
Кожны год замежныя студэнты БДУ 

выязджаюць у Mai—чэрвеш на экскурйю 
у горад Брэст i Брэсцкую крэпасць. Тэта 
стала добрай традыцыяй на падрыхтоу- 
чым факультэце для замежных грама- 
дзян нашага ушверсИэта.

3yciM нядауна студэнты-старшакурс- 
Hini з В ’етнама i ix таварышы, студэнты 
з падрыхтоучага факультэта KpaiH Аф- 
рыш i Кубы наведал! цытадэль над Бу
гам. Дзещ розных народау у суровым 
маучаннх усклал1 вянок з надшсам: «Ге- 
ра!чным абаронцам Брэсцкай крэпасц! ад 
замежных студэнтау БелдзяржутверсЬ 
тэта !мя Ул. I. Ленша».

Потым госщ прагледзел! шнафшьм аб 
гера!чнай абароне крэпасц!, аб яе аба- 
ронцах.

Вял!кае уражанне на замежных сту
дэнтау зраб1у Музей абароны крэпаецк 
3 цшаваецю слухал! яны расказы урача 
Наталл1 М!хайлауны Кантароускай i 
майстра ГПТВ Щмафея Пятров1ча Дамб- 
роускага, жывых сведак i удзельншау 
абароны крэпасц!, яшя прыйшл1 сюды, 
каб расказачь i паказаць месцы жорст- 
Kix баёу на тэрыторьн гера1чнай крэпасщ.

Яшчэ па дарозе у Брэст замежныя сту
дэнты наведал! Кобрынсш музей iwn 
А. В. Суворава, пазнаёмШся з яго экс- 
панатамь

Цёпла сустрэл1 брэстаучане гасцей з 
далёшх кантынентау. У  горадзе адбыуся 
вечар штэрнацыянальнай дружбы. Гас
цей BiTani прадстаушш гаркома камсамо
ла, маладьш рабочыя кауровага камб!- 
ната.

У  сваю чаргу нашы студэнты выетуп!- 
л1 перад жыхарам! елаунага горада з вя- 
л!шм мастацшм канцэртам.

У  яркую дэманстрацыю узаемаразу- 
мення, гарачых с!мпатый i дружбы вы- 
л!уся тэты цдкавы штэрнацыянальны 
вечар.
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