
UN VIENALDZĪGO NEBIJA ... 
Uūsu a~gstskolas komjaunat- Interesanti bija uzzināt vakara 

es organizācijā ir biroji , kuru daHbnieku uzskatus par savu 
Kekļus nopietni nodarbina jautā- · dzīves un darba kredo. Aptaujas 
ums, kā panākt lielāku atsaucību rezultātā noskaidrojās arī rektorā-
.l aktivitāti sa'biedrisl,ajü darbā ta urļ zinātniskās bibliotēkas kom-
) strādājošajiem komjau11iešiem. jauniešu vidējais vecums, ga-

~:r liecina pieredze, tad ir jāra- rums, acu krāsa, matu garums . 
. d iespēja viņiem arī atpilsties. svars . 

'[l dzima doma - noorgimizēt Vakara gaitā biroju sekretā-
' J i)Īgu iepazīšanās vakaru in sti- · res Zoja Biteniece un Sandra V a-
uLa rektorāta un zinātniskās bib- g r pa ak t-1· b s' · · a e r s Ja a u pu u VIe.ao-
t otēkas jauniešiem. Deceml:)ra šanās ngumu. Rektorāta komjau-
dū ar devīzi · << Ņemot lidz la'bu nieši saņērna draudzīgam rokas

.. rastāvoklb šads. draudzīhas va- spiedienarn pastieptu .roku ( diem
:t :·s notika. 

žēl zīmētu) ar biblio tēkas komjau-
Ar izdorrnu uri · asprātību visus niešu pirkstu nospiedumi~m. 

:lliedēja vakara vadītāja - bib-
otēkas darbiniece Ga:ida PūHņa. Pa:tīkami ' bija tas, ka šajā va-
),Jeratīvi darbojās žūrijas ko- karā vlena1dzīgo nebija. Visi 
:sija, kas vērtēja sarikojuma da-
bnieku <<garīgās un fiziskās bijām pulcējušies ar vienu do-
;)ej:ls». Jāatzīst, ka lielu akti- mu - _ ak_tīvi atpūsties, daiīties 
itāti izrādīja viesi ~ komjau-
atnes komitejas sekretārs A. iespaidos un labāk iepazīt vienam 
.meriks, partijas komitejas sP'k- otru. 
c tārs J. Briedis, institūta apvie-
otās arodkomitejaS priekssēdē- . Tovakar ·šķīrāmles ar velēšac 

ijs V. Mintā1s u, IC .• Tā - s praigos · ·· nos -.:.- turptnāt šādas tradīcljas. 
traikciju, rotaļu un deju ritmos 
i tēj~' laiks. · . S. V AGARE 

• Rektorlita komjaunatnes bi

roja sekretāre z. Biteniece un _ZB 

komjaunatnes biroJa sekretāre S. 

Vagare Uguma p.arakstīšanas 

brīdi. 

• Draudzlgu pllrrunu bridi 

(no kreislls Gaida un Larisa). 

• V. Mintals v~rt~ skaistuma 

konkursa dallbnlecl Guntu. 


