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3  нам1 гавораць дэлегаты гктарычнага з ‘езда

Наша светлая будучыня
Зала клуба iMH Дзяржынскага 

перапоунена. Студэнты, асшран- 
ты, вьжладчыш Беларускага 
дзяржаунага ушвератэта iMH 
У. I. Ленша сабра.шся сюды на 
сустрэчу з делегатам XXII з ’езда 
КПСС сакратаром ЦК К П Б Ва- 
алём  Фшмонав!чам Шаура.

Сакратар парткома БДУ Р. В. 
Булацш адкрывае сход.

—Адбыушыйся з ’езд, — пачау 
сваё выступление тав. Шаура, — 
мае вел!зарнае истарычнае зна- 
чэнне. XXII з ’езд падвёу BbrniKi 
сацыялктычнага будаунщтва у 
нашай краше i прыняу новую 
Праграму партьп, Праграму бу- 
даунщтва камушзма у СССР.

Псторыя, працягвае даклад- 
чык, яшчэ не ведала такога з ’езда. 
Каля пяти тысяч лепшых сыноу 
i дачок народа прадстаулял] на 
з’ездзе амаль дзесящмшьённую 
арм1ю камушстау толью нашай 
крашы. Дэлегаты васьмщзесящ 
камун!стычных i рабочых партый 
зарубежных краш прынял! удзел 
у рабоце з ’езда будаунжоу каму- 
н1зма.

Неабходна адзначыць, гаво- 
рыць тав. Шаура, выключны -дэ- 
макратызм у рабоце з ’езда. Кож- 
наму дэлегату, кожнаму замеж- 
наму прадстаунжу была дадзена 
поуная магчымасць выказаць усё, 
што той л1чыу неабходным. Ма- 
тэрыялы з ’езда поунасцю друка- 
вал1ся у газетах. Вял1кая увага 
была удзелена выкрыццю выш- 
кау культу асобы Стал1на. Цяпер 
ж а K ipye  крашай, партыяй са-

вецю урад i лен!нск1 ЦК на чале 
з верным i паслядоуным ленш- 
цам М ш т а м  Сяргеев1чам Хру- 
шчовым, чалавекам, я и  добра 
ведае жыццё, добра разб!раецца 
ва y d x  пытаннях унутранага i 
м1жнароднага становшча. Нор
мы леншскага жыцця, яшя был! 
парушаны у час культу асобы, 
цяпер поунасцю адноулены.

З ’езд яшчэ раз прадэманстра- 
вау маналДную згуртаванасць 
Камунктычнай партьп вакол ле- 
ншскага Цэнтральнага Кам!тэта, 
адобрыу правильнасць лши XX 
з ’езда КПСС. Дэлегаты горача 
падтрымал! палггычны курс i 
практычную дзейнасць ЦК КПСС 

у галше знешняй i унутранай 
палггыш у сучасны момант.

Тав. Шаура падрабязна раска- 
зау аб поспехах нашай рэспублш 
у развщщ народнай гаспадарш, 
аб паусямесным перавыкананн! 
планау у гонар XXII з ’езда 
КПСС.

У заключэнне сакратар ЦК 
КПБ тав. Шаура пажадау пры- 
сутным поспехау у далейшай р а 
боце, вучобе, у барацьбе за пе- 
ратварэнне у жыццё вел!чных 
1дэй XXII з ’езда, Праграмы бу
даунщтва камушзма у нашай 
краше. «Няма больш пачэснай 
задачы для кожнай камсамоль- 
скай i партыйнай аргашзацьи як 
данесц! да мае рашэнш з ’езда. 
XXII з ’езд КПСС абвясщу M ip y  
аб тым, што Савецю Саюз вый- 
шау на новы рашаючы этап у 
r i c T o p b i i  чалавецтва. 3 кожным

Нам будаваць камушзм. 
Нам жыць пры камунЬзме!

П асля заняткау студэнты i вы- 
кладчыш  гктарычнага i юрыдыч- 
нага факультэтау сабралкя у  ак- 
тавай зале гумаштарнага корпуса. 
Усе з нецярпеннем чакал1 выступ
ления дэлегата XXI I  з ’езда КПСС, 
першага сакратара Ц К  Л  КС МБ 
тав. М акамава. П аяуленне яго 
на трибуне прысутныя сустрэл: 
апладысментам1.

—  Нельга перадаць усю атмос
феру з ’езда, тыя уражанш, як1я 
пакЫ уд ён у душ и кожнага дэле
гата. Гэтыя дн i i  гштарычныя ра- 
шэнш з ’езда пройдуць праз гады 
i  стагоддз1, знамянуючы сабой 
новы, этап у e iC T o p u i чалавецтва,— 
сказау тав. МакЛмау.

— Камушстычным Машфестам. 
нашай эпох1 назвал1 нашу новую  
П раграму K ipayH iK i брацшх Каму- 
шетычных партый, I гэта сапрау- 
ды так. Зараз позоры людзей  
усяго свету наыраваны. да нашай 
крашы, да нашага народа, яы  праз 
20 год прыдзе да камуш зма,—  
працягвае дакладчык.

Д алей  тав. МакЫмау гаварыу 
аб тым, што нам, комсомольцам  
выпала шчасце будаваць новое 
грамадства i трэба кожнаму зра- 
б щ ь  усё магчымае, каб наблСзщь 
светлую будучыню чалавецтва, у 
адным crpai з  ус1м народам зма- 
гацца за выкананне вельчных за
дач, пастауленых партыяй.

3  гневом i абурэннем гаварыу 
дакладчык аб кульце асобы i ад- 
шчапенцах-фракцыянерах. Ён пры- 
вёу некальш прыкладау расправы

М аленкова над лепш ьии партый- 
HbLMi KadpuM i у Беларуси.

УПм вядома 1мя Веры Харужай, 
якой пасмяротна было присвоена  
званне Героя Савецкага Саюза. 
П алымяная патрыётка сваёй Га- 
дз1мы, адна з першых ш рауш коу 
камсамола у заходш х вобласцях 
Б еларуа , камушетка, якая да кон
ца была адданай справе рэвалю- 
цьй i сацыял1зма., была абвшава- 
чана у  шшянаокы у карысць одной 
з замежных краш. У жшуш 1937 
года яна была арыштавана i па- 
саджана у турму. Д ва  гады цяг- 
нулася дазнанне. На судзе Вера 
Харуж ая сказала:

— Я застануся такой, якая я 
ёсць цяпер, бо я веру партьп, ве
ру у справу рэвалюцьи.

У тыя гады, быу абвшавачаны  
H i у  чым не павшны першы са
кратар Ц К  камсамола Б ела р уй  
тав. Косырау.

Мы падтрымалi дэлегатау, яшя 
патрабавал1 выключения Молата- 
ва, М аленкова, Кагановича i шшых 
з партьп i за прыцягненне ix да 
адказнаецп

Д алей тав. М аким ау гаварыу аб 
тым маналНным яднанш  камуш- 
стау усяго свету, якое наказа^  
з ’езд.

— У яднанш  наша сыа. Гэта 
залог таго, што мы пабудуем ка
мушзм. I моладзь, як заусёды, 
будзе у першых радах будауш коу 
камушзма.

Тав. МакПмау адказау на шмат- 
лш1я пытанш прысутшчаючых. 
ттттттттттттттттттттттттттттттт»

годам, з кожным днём усё лепш 
прыгажэй i багацей будзе наша 
жыццё».

Гэтыя словы тав. Шаура был1 
сустрэты дружным! апладысмен- 
тамп

Выступав прафесар ДзмДрый 
Аляксеев!ч Супруненка.

— Hi адзш з’езд, мы можам 
смела сказаць гэта, не вызвау у 
нашых сэрцах, у сэрцах мшьёнау 
працоуных ташх радасных пачуц- 
цяу. Планы партьп — нашы пла
ны. Наша задача — выканаць 
рашэнш партьп у !мя працвДан- 
ня нашай вялжай, цудоунай Ра- 
дз!мы.

На трыбуне студэнтка фшфа- 
ка Галша Булкша:

— Мы з вялжай увагай сачьш 
за работай з ’езда, чытал1 яго ма- 
тэрыялы. Мы, студэнты, yciM 
сэрцам падтрымл!ваем мерапры- 
емствы партьп i урада, выдатнай 
вучобай адкажам на клопаты 
крашы аб нас. Мы далучаем свае 
галасы да галасоу дэлегатау па 
ycix пытаннях, яшя разглядалюя 
на з ’ездзе.

Выступав прафесар Вжтар Ры- 
горав!ч Заурыеу.

— Думш перапауняюць нас 
настолыи, што цяжка выразщь. 
Няма шякага сумнення у тым, 
што прадвызначэнш партьп на 
дваццаць год будуць выкананы 
i перавыкананы. Цяпер ж а  трэба 
пранжнёна вывучаць новыя П ра
граму i Статут партьп. Прафе- 
сарска-выкладчыцк! састау геафа- 
ка прыступ!у ужо да ix вывучэн- 
ня.

— Вялжая любоу партьп да 
людзей нараджае у нашых сэр
цах любоу у адказ, — так ска
зала студэнтка х1мфака Мардвш- 
цава.—Камушзм — гэта сцяг, 
шчасце, крылы чалавека. Няхай 
ж а  чалавек будзе навечна шча- 
сл!вым!

I. М. Лушчыцк! гаворыць аб 
тым, што ва ушвератэце хутка 
пачнецца, ды i пачалося ужо, 
вывучэнне матэрыялау XXII з’ез
да. ;

Сакратар парткома БДУ Рыгор: 
ВаЦльев!ч Булацк! 3ansyHiy, што; 
усе вучоныя у1-пверс!тэта пры-| 
муць самы дзейсны удзел у ба- j 
рацьбе за пабудову камушзма у |  
нашай краше, за далейшы пад’-; 
ём вучэбнай, выхаваучай, наву-; 
ковай работы ва ушверштэце. j

В аал ь  Фшмонав1ч Шаура ад- j 
казау на шматл!к!я пытанн! сту-; 
дэнтау.________________  1 \

Cecin прыдзе хутка! Студэнтка х!мфака Нэла Калесн!кава пачы- 
нае ужо рыхтавацца да экзаменау.

НА ЗДЫМКУ: Н. Калеснжава у лабараторы!.
Фота В. АНЦЫФЕРАВА.

Ун1верс1тэцкая хрон!ка
19 л!стапада споуныася 250 год з дня нараджэння ген1яЛьнага 

рускага вучонага Mixaiaa BaciabeBiaa Ламаносава. Гэтай падзе! бы
ло прысвечана пасяджэнне Вучонага Савета БДУ, якое адбылося 
у пятнщу, 17 л!стапада.

У B ep a c n i  студэнты пятага курса геаграф!чнага факультэта зра- 
6ijii BHaiicae падарожжа па роднай Kpaine. Аб ycix этапах яго рас- 
казваюць ц!кавыя фотаздымк!, прадстауленыя на стэндзе, арган!за- 
ваным у xiMKopnyce.

Выстаука, прысвечаная 250-годдзю з дня нараджэння М. В. Л а 
маносава, адкрыта у б!якорпусе. На ёй прадстаулены Kniri i часошсы 
розных аутарау i розных гадоу выдання, у як!х расказваецца аб 
жыцц1 i дзейнасц! вял!кага вучонага.

Такая ж  выстаука адкрыта у корпусе гумаштарных факультэтау

мшпшшшшши

ПЛЯЧО ШЕКТЫВА

вашых nicBM

Прафсаюзная канферэнцыя 
19 л1стапада адбылася агульнаун1’верс1тэцкая прафсаюзная кан

ферэнцыя. Канферэнцыя заслухала i абмеркавала даклад старшын! 
прафкома БДУ А. Цалко, справаздачу праулення клуба, рэв!зшнай 
камки, выбрала новы прафком ун!верс!тэта, а таксама дэлегатау 
на абласную прафсаюзную канферэнцыю.

Матэрыялы з канферэнцьи чытайце у наступным нумары нашай 
газеты.

Дарагая рэдакцыя! Было б 
добра, кал! б гэта шсьмо бы
ло надрукавана. Мы павшны 
пачаць на старонках нашай 
газеты вялжую, задушэуную 
размову аб будаунжу нашага 
камунктычнага заутра. Я ду
маю, што размова на гэтым 
не спынщца, нашы студэнты 
адгукнуцца на nicbMO i рас- 
кажуць аб ceaix таварышах, 
аб i x  1мкненнях i марах.

К АЛ1 Гена Г. прыйшоу ва 
ушвератэт, усё яму зда- 

лося новым, цжавым: студэнты i 
выкладчык1, лекцьп i сем1нары. 
Яму хацелася вучыцца. Студэнты 
выказал! сваё давер’е i павагу да 
яго, Ka.ai на першым жа сходзе 
абрал! прафгрупоргам. Здавала- 
ся б, што яшчэ трэба чала веку? 
Вучыся, апраудвай давер’е тава- 
рышау. Але не! Узносы ён 36i- 
раць ленавауся. А прафсаюзныя 
б'леты абменьвау больш чым 
паугода. Прафсаюзная работа

[яму не пайшла на карысць. Та- 
[варышы па вучобе раб!л! вы- 
[гляд, што н1чога дрэннага у гэ- 
[тым няма. Сябры не жадал! пса- 
[ваць адноПны з Генадзем.
[ ■ t Рэю пачынаюцца з ручай-
=коу, •— гаворыць народная пры- 
маука. Пайшл! пропуск! лекцый. 
Адз1н раз яму захацелася па- 
глядзець новы фшьм, друг! раз 
проста не захацелася к щ  на за- 
нятю, тр'эц! раз была ц!кавая 
сустрэча па футболу. Камсамоль- 
цы курса прынял1 выгляд наз1- 
ралььпкау. Камсорг 1-Ина А. на 
зауваг1 аб тым, што трэба было 
б разабраць яго паводзшы на 
сходзе, адказала:

— Не умешвайцеся не у свае 
справы. CaM i разбярэмся.

I разабралкя! У час летняй 
экзаменацыйнай cecii вьжладчыца 
замежнай мовы ледзь-ледзь па- 
став!ла яму залж  з умовай, што 
на друг1м курсе Гена возьмецца 
за справу.

Пачауся новы вучэбны год, але 
Гена не 3pa6iy н1як1х вывадау 
з мшулага. Ён працягвау пра- 
пускаць лекцьп i сем!нары. Та- 
варышы, яшя был! побач з iM у 
штэрнаце, «спал1 у шапку». А на 
курсе HixTO не здагадауся ска
заць Гену па-камсамольску, у 
вочы усю прауду. Камсамольцы 
на чале з камсоргам не праяв!л! 
сапрауднага пачуцця сяброуства 
i калектыв!зма, не указал! свое-

часова на памылк! таварыша. 
ПаНунасць i раунадушша пры- 
вял! да таго, што у час з!мовай 
cecii Гена атрымау «незалпс» па 
замежнай мове i вымушаны быу 
пакшуць курс таму, што бы^ не 
дапушчаны да здачы экзаменау.

А ён мог бы быць сёння ся- 
род нас, кал! б камсамольская 
аргашзацыя трэцяга курса руска
га аддзялення была больш бая- 
здольнай, кал! б камсамольцы 
курса больш ц ж ав ш ея  справам] 
ceaix сяброу, кал1 б кожны быу 
за ycix, а усе за аднаго.

Добра, Kani ты не адзш, кал] 
адчуваеш плячо калектыва. Не 
страшны тады н!як!я нягоды. 
Вось гэтага пляча, на якое у 
цяжкую хвшшу можна было б 
абаперцкя, i не хашла Гену. А 
шкада, i вшаваты у гэтым кам
самольцы.

Чалавек павшен быць лепшым, 
ён можа быць лепшым, ён абавя- 
заи быць лепшым. Мы пав!нны 
жыць не толью для сябе, ду- 
маць не тольк! аб сабе, а клапа- 
uinna аб усенародным багацц!, 
усведамляючы, што мы карысны 
грамадству, што мы упрыгожва- 
ем жыццё сваёй дзейнасцю, свап 
Mi паступкамГ

(Заканчэнне на 2-ой стар.)

Орган парткома, рэктарата, мясцкома, кам’ыэта ЛКСМ Б 
i прафкома Беларускага дзяржаунага ушверскэта iMH У. I. JleHina
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Чаш вашьн л и  П Л Я Ч О  К А Л Е К Т Ы В А

У трэцекурсшкау фЩчна. 
факультэта у лабараторыях на
ч а л ся  мантажныя работы. Мы 
прысутшчал1 на адным з'т ат х  
заняткау i б ьш  прыемна 3daiy- 
лены. Студэнты Аляксей КлПю- 
e iч i Mixain Глш сш  сабрал1 
двухлямпавы  радыёпрыёмшк з 
Ллкавакнем ад электросети за 
. . .  30 мшут. Прауда, пры. 

Зборцы юнак: выкарыстоувал1
некаторыя гатовыя вузлы , што 
значна паскорыла ix работу. 
А ле  каб прыш лося зб1раць i 
болыи складаныя схемы, то i 
тады хлопцы не разгуб1л1ся б.

■.а А гэта гаворыць аб ix грунтоу- 
ных богатых ведах.

Лабарант Дав1д АронавЬч! 
Таумш  сказау аб Я угену Ка
ратаеву, якога вы бачыце на ; 
здымку, ввльм1 мала, але пе- ! 
раканауча:

— Дасканала валодае сту- 
дэнт приборами Работы выкон- 
вае веяьш  добра. Вось i цяпер 
яго монтажная работа заслу
ге увае высокий. адзнаы.

I гэта сапрауды так.

Фота JT, Кузьмщкага 
i Ч. Якубов1ча.

(Заканчэнне).
Аляксей Макс1мав1ч Горю 

nicay: «Найлепшая пасада быць 
на зямл1 чалавекам!» Ен меу на 
увазе, вядома, добрага чалавека. 
Добры... Ц1 молена так казаць 
аб чалавеку! Бо у кожным ёсць 
i добрае, i дрэннае. Але у адным 
больш дрэннага, а у друпм 
болын добрага. Вядома, што трэ- 
ба yciwi cmaMi змагацца супраць 
дрэннага у чалавеку. Дапамагчы 
яму, кал1 ён сам не можа адю- 
нуць усё дрэннае, пакшуць толь- 
Ki добрае, камушетычнае. ВялР 
кая роля у гэтым належыць на
шим камсамольсшм аргашзацы- 
ям.

Выпадак з Генадзем вельм1 
сумны i кладзе пляму на усю на
шу камсамольскую аргашзацыю. 
Але мы, як сапраудныя кам- 
самольцы, не павшны закрываць 
на гэта вочы. Лепш горкая прау
да, чым прыгожая мана. Таюя 
памьиш у камсамольскай рабоце 
не павшны паутарыцца.

А вось як паступш у мшулым 
годзе камсамольцы сёняшняга 
4-га курса рускага аддзялення. 
За нядобрасумленныя адносшы

п^пи^и

Юбтейнае 
першынство

Закончылася юбшейнае першын
ство БДУ  па шашках, прысвеча- 
нае 40-годдзю ушверДтэта, у 
я к i м прымал1 удзел мацнейшыя 
шашысты рэспублш. Майстры 
спорту Плакхш i Файнберг, перша- 

разрадшш Стрыдонау, (педшеты- 
тут) i Клебанау (медшетытут), 
Драбушэв1ч i Лесша (БДУ) i iH- 
шыя на працягу месяца змагалшя 
за званне пераможцы туршра.

3 першага тура уперад выйшау 
майстар спорту Плакхш i не 
устушу лщэрства да канца турш
ра. Набраушы 11,5 ачкоу, ён за- 
няу першае месца. Другое месца 
п а д зя л ш  Файнберг i Драбушэв1ч. 
Добра выстушла Лесша. Нядрэн- 
на вы&тупш i друпя  удзельнш 
турн1ра.

Валя Гаварытава—першакурешца з матэматычнага факультэта, 
а Валя Л ук’янава—студэнтка фшфака. На туршры першакурешкау 
дзяучаты пасябрава.т i цяпер ix нярэдка можна убачыць разам, 
шзка ехшушыхея над шахматнай дошкай.

Фота Г. КРУГЛОВА.

Валейбал1сты в ы с т у п ш  дрэнна

да работы камсамольская арга- 
шзацыя курса вынесла рашэнне: 
прасщь рэктарат аб выключэнш з 
ушверДтэта Лены Емельянавай, 
Ларысы Камцавай тэрмшам на 
адзш год. Вярнуцца у свой ка- 
лектыу яны могуць пры умове, 
што папрацаваушы на прадпры- 
емстве, яны чэснай працай заро- 
бяць добрыя характарыстыю i гэ
тым могуць акулщь сваю вшу 
перад камсамольцам1 курса.

Гэта своеасаб.Двая мера дала 
свае вын!к1. Цяпер Лена i Ла- 
рыса займаюцца на трэц!м курсе 
рускага аддзялення. У час рабо
ты у калгасе яны был! у лшу 
першых. Брыгадз1р другой паля- 
водчай брыгады калгаса «Ка- 
стрычшцкая рэвалюцыя» М. Ро
сцие быу задаволендх сумленнай 
працай.

Тэты выпадак гаворыць аб вя- 
лжай выхаваучай рол1 калектыва, 
сапраудных сяброу-камсамоль- 
цау, правшьна пастауленай рабо
це у групе.

Хацелася б сказаць аб добра- 
сумленых, свядомых, сапраудных 
камсамольцах. Напрыклад, 1ван 
Казак, студэнт 5 курса белару- 
скага аддзялення. Пяць год жы- 
ве ён у штэрнаце i HiKo.ni за гэты 
час не адказауся ад даручанай 
справы Ц1 каменданта, ui кам
самольскай аргашзацьй. Студэн
ты М. Ястраб, Ю. Гукау, У. Ге- 
раамау , Я. Казюкш, хаця i на 
першым курсе, але яны па са- 
прауднаму апраудваюць званне 
камсамольца. Яны Hiico.ii не ад- 
кажуцца дапамагчы таварышу. 
Здаецца няма тут шчога асаблГ 
вага. Мы павшны гаварыць аб 
так1х вось, на першы погляд не- 
прыкметных, справах.

Студэнт I курса ф1з1чнага ф а
культэта У. Капцюг знайшоу га- 
дзшнж.

— Хто яго гаспадар? А мо за- 
браць сабе? Не, гэта будзе не па 
камсамольску.

Гаспадар гадзшнжа знайшоуся. 
Гэта быу Адам Капусцш, студэнт 
11 курса аддзялення журналюты- 
Ki. Як прыемна было уручыць 
знаходку гаспадару! А магло б 
быць шакш... Велып прыемна ад- 
чуваць, што ты жывеш еярод 
добрых сумленных людзей, i гэ
та нашы камсамольцы, студэнты 
ушвератэта iMH У. I. Ленша.

I як непрыемна было пачуць на 
агульнаушвереггэщйм сходзе аб 
тым, што студэнтка нашага ф а
культэта Тамара Дарошка усяго 
два дн1 адпрацавала на будаунщт- 
ве галоунага корпуса, а студэнт- 
iei Люда К. i Тамара Р. нядобра- 
сумленна аднесл1ся да  працы у

калгасе, спазнял1ся, або зушм не 
выходзш! на работу.

Чалавек заутрашняга дня не 
так павшен аднос1цца да працы 
Праца павшна стаць першай не- 
абходнасцю кожнага свядомага 
чалавека, а у камушетычным гра- 
мадстве несвядомых не будзе, ды 
i не возьмем мы з сабой, туды 
гультаёу.

Вельм1 прыемна адчуць ло- 
каць свайго сябра, магутнае 
плячо калектыву.

Анатоль Шскуноу, студэнт II 
курса, не бачыць. Яму вельм! 
цяжка займацца, але сяброуская 
дапамога А. Юдэню, А. ГамолГ 
на, У. Уласава, яшя жывуць по- 
бач з iM, дапамагаюць яму па- 
збав1цца ад адз1ноты. Ён чуе i 
нават бачыць гэту бескарысную 
дапамогу сяброу. Студэнты па 
чарзе чытаюць Анатолю новы 
матэрыял, часошсы, газеты. Экза
мены ён здау паспяхова.

Пачуццё калектыв1зма, узаема- 
выручш, своечасовай дапамог1 т а 
варышу, сумленнасць — вось ас- 
ноуныя якасщ будаун1ка камунГ 
стычнага грамадства. Знаходзя- 
чыся еярод нашых студэнтау, Mi- 
мавол! дум ает ,  што прынцыпы 
маральнага кодэкса будаушка ка- 
мун1зма, прав1лы: чалавек чала
веку сябра, таварыш i брат — 
цвёрда уваходзяць у наша жыц- 
цё.

АНАТОЛЬ СТРЫЖЭВ1Ч,
сакратар камЦэта камсамола 

фшалапчнага факультэта.

□
АД Р Э Д А К Ц ЬП . Надрукавау- 

шы п1сьмо А. Стрыжэв1ча, у яшм 
ён падымае вельм1 важнае пы- 
танне аб чалавеку будучага, аб 
нашым сучасн1ку, таварышу, рэ- 
дакцыя звяртаецца да y c i x  сту
дэнтау ушвератэта прыняць 
удзел у размове, у дыскусй аб 
маральным воблшу камсамольца, 
студэнта. У сва1м n i c b M e  А. 
Стрыжэв1ч прывёу рад прыкла- 
дау з жыцця, вучобы i адпачын- 
ку студэнтау ушвератэта. Коль- 
Ki T a x i x  прыкладау навокал. ПР 
шыце нам аб гэтым. П ш ыце аб 
добрых справах нашых студэн
тау, не маучыце i аб дрэнных 
учынках, перажытках, недахопах! 
Ui правшьна думае А. Стрыжэ- 
Bi4, што прынцыпы маральнага 
кодэкса будаушка камушзма ужо 
цвёрда уваходзяць у наша жыц- 
цё? А як думаеце вы?

29 кастрычшка i 2 л1стапада 
упершыню у гэтым навучальным 
годзе памерал1ся cinaMi з мацней- 
шыхп калектывам1 ВНУ нашы ва- 
лейбал1'сты i валейбалштм. Яны 
выступал! па першай групе на пер- 
шынстве еярод ВНУ.

Ад у ш в е р е г г э т а  в ы с т у п а л !  ч а т ы -  
р ы  к а м а н д ы .  Найбольш у Д а л а

правял1 туршр другая жаночая 
каманда, перамогшая у абедзвюх 
сустрэчах. Першая жаночая вый- 
грала у БП1 i прайграла 1ФК.. 
Дрэнна B b iC T y n in i  мужчыны. Яны 
не n e p a M a r n i  Hi у адной сустрэчы.

3  26 л!стапада пачынаецца клуб- 
нае першынство горада, у яшм бу

дзе прымаць удзел 8 калектывау. 
Будзем спадзявацца, што прай- 
шоушы TypHip будзе добрым 'уро
кам для нашых валейбал1стау i 
яны змогуць паказаць добрую 
зладжаную гульнго.

М. ШАРУБА, 
(наш. кар.).

Mixacb Знак: ВЕРШЫ  

Ц1ХА П Л А Ч А  Р У Ч Э Й

З Н А Е М Ц Е О
нашы цяжкаашлеты

U i x a  плача ручэй,
Б ’е слязою срабрыстай.
У зярнятах вачэй 
Дз1уны промень !скрысты,
ToHKi бэзавы пах 
Ад шауковай касынш,
Восень тчэ у валасах 
CiBi3Hbi naeyu iH K i .
Мне б цябе, як раней, 
Прыгарнуць аж  да сэрца, 
Цалаваць бы мацней,
T e a iM  подыхам грэцца,
I пачуццяу раку 
Выл1ць магмай гарачай,
Шчыра узяць за руку 
I спытаць: «Што ж  ты плачаш?

Xi6a ж  я у тым в1ной,
Што у марознае ранне 
3  цветам яблынь вясной 
Абляцела каханне?»
Я ж  не верыу, што ты 
Пакахала другога,
Што згубша м1ж тым 
К майму сэрцу дарогу.
Ен адзш за fleaix 
Словы сыпау на вецер. • 
Трапятала ад ix 
Абамлелае вецце,
Uixa усхлшвау ручэй,
Плыу слязою срабрыстай.. 
У зярнятах вачэй 
Гасне промень шкрысты...

Чатыры разы у тыдзень зал, 
адведзены для заняткау секцы! 
цяжкай атлетыкк займаюць 
члены зборнай ун1верс1тэта. Па 
дзве i больш гадз>ны спартсме- 
ны шл!фуюць сваё майстэрства.

Каманда цяжкаатлетау неад- 
наразова удзельн1чала у роз
ных спаборн1цтвах i даб1вала- 
ся добрых вынгкау. У гэтым

годзе на першынстве рэспуб- 
aini еярод студэнтау нашы 
спартсмены заня.гп другое ме
сца, прапусц1ушы уперад 
тольк1 калектыу !нстытута физ
культуры.

У секцыц якой K ipye  Вштар 
Фёдарав1ч Кавалёу, выхавана 
нямала спартсменау-цяжкаатле-

тау. Гэта Шаверын, Стронпн, 
Пмельштэйн i гншыя.

Уперадзе — шмат цгкавых 
сустрэч на памосце, да яюх 
цяпер настойл!ва рыхтуюцца 
члены зборнай ушверштэта.

э. ЯСНЫ .
На здымку: зборная каманда 

цяжкаатлетау ушвератэта.
Фота В. ЖУРАУЛЕВА.

Пад сонцам пабурэл1 паим , 
Стаг1 высок1я наусцяж. 
П ринесла восень вёсцы нашай 
Свой падарунак у багаж.

3acexi поуныя пшанщы  
1 кукуруза, быццам гай,
У садзе спрытна маладзщы  
Зб1раюць яблык ураджай.

I  стогне трактар неугомонны, 
Рыхтуе сыас на зш у,
Гляж у на усё, пяшчоты поуны, 
1 сэрцу радасна майму.

1мкнуцца думы M iua eoAi.
Я з тым хачу спаткацца днём, 
Кал1 уладар шчасл1вай долЬ 
Узшме камушзма дом.

Рэдактар М. Ц1КОЦК1.
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