
ПА-БДЯЕОМУ еЫКДНАЦЬ РАШЭННІ XI З'ЕЗДА ЛКСМБ 
17 сакакіка заікошыў сівата pa-, 

боху XI з'езд Л'енівсігага комсамолг 
Бмарусі. 

З'еод пажаза?, што коіжамол 
БОСР лад кіраўніцтвам 'КІІ(б)Б*і 
асабіюта та®. Гікало згрыш^у да 
ісвайго з'еэда манадітнай, аідідапаіі 
йамутстьгчнай лартьй арігаква-
цьгяй. На з'ездзе сташні наступньш 
йыга'нні: даіаад а)б раюоце ЦК 
ВЛШІ, сдраваэдача ЦК ЛКСМГ, і 
рэўкаігісіі, аб 'рабоце к м с а м м а у 
Шіоле. выбары ЦК JIiBGMB і дэле-
гатаў на X з'юд ВЖСМ. 

Даклад а<5 рабоце ЦК ВЛКСМ" 
зтіабіў член йюіро ЦК тав. Лепгш-
іаер. Спынішотыоя на ірабоце саоод 
стідан'цкай ммадз.!, ён указвае, 
uno значна павялічылася за 
ажшші час козіеатіьсваія праслон-
ка ^ вашых в>-зах. 

XI з'езя ЛКСЛВ аязначав вял;-
кро работу, праробл&нучо ЦК 
ВЖСМ і йБо баявьм кіраўнчком ' 
таш- Косарэвым. 

Яіроіа ахаірактарыізаваіу работу j 
леніійокага коімісамола Беларусі ? 

сиравазйачнш даыадш сакратар 
ЦК тав. Аўігуістайціс. 

3 івяліікай ушгай йыклі}"%аў з'езд 
! двуіхігаідзінную трааіоівіу кііраўяіка 
' балшшвіійоў Белаіріісі Бкадая 
ідаравііча Гікало, які паставіў рад 
кавЕрэтных задач шарад шм^амо-
лам BejiaipFi. 

Перащ Еоімсаімойііьс®ш арганш-
іцыіямі в р а ў XI з'еэд настаівіі!̂  ас-
яоіўйітю задачу — барацьбу за ана-
дэмічнуію паахяковасць. 

Наша комсамолиская аргайза-
цын ^ гэтым наішрамку зірабіла 
яіпжэ зусій мала. У шмюааіольца^ 
наяпай арганіізашіьгі, на вялікі 
жаль, чаюта суст|рака.евда ацэнка 
памяіхоівасці «.дрзша». НащрыЕлад, 
'на біяфаку 4,9 процанта комса-
молща^ «а1кщь ацзику «дрэнна». 
Лешп у гэтым напра^мну істаі'ць 
справа па хімфаЕу, там мы не 
мает НІ аднаго адстаіючаіга ікшса-
мюільца. На фізмаце, нацрьишд, 
кожоріг Шайкйви з ^ і м не яала-
p i f дайамоіі адстаючым у чаже за-
мокай залііковай сеюіі. Таюсама за-

АДКЛАЛІ ДА ГАРАЧЫХ ДЗЕН 
Над 'ігром апледыоментаіў крьига-

лі комсамольцы на с в а к перавы-
6арчы,11 сходзе ііірап,ановы! аб па-
лшшэнаі работы кшгсамольскай 
аіріганізацыіі фшата . 

Скоечкіў'ся ісход. Пама? у парт-
фель шмсорг ШайЕввн усе праіпа-
ноівы аб паліяішгэаші работы ком-
сам'олыжай аіргаігізацыі факулътэ-
та І забьг? пра К. УС.ПОІЯШ[ІІ? аб аіх 
кетсоірг толькі траз два месяцы, 
калі да яте з'яівіааоя бръггада кші-
гамольсікаіга кяімітэта БДУ па пра-
ведны шкананля nrpanaEof, щхы-
Еятых на перавыбарчым сходзе. 

У трэцім нушіце прапано? за-
пкаиа: «Комсамолыцам да за.тіко-
вай сесН лікшэдаваць вапазыча-
насцы па акадэмвучобе». Аднак І 
цялер на трэцім: курсе ёсць кожа-
мольцы Кудзелька і Голуб, якія не 
эдалі заіліік за другі курс- ma дыфе-
рэнцьгяльнай геамеіірыі. За час зі-
:Mioi0afl ceoii рады «даўжншоіў» на-
поўйШС'Я яшчэ ІІ-іцю »сіаўінымі 
сіыінамі> комсамола фізмата. Так 
«Быікана.ті» комюайюльцы фішгата 
пуйкт, які адінаігалост бьгў п р ш я т 
на сходзе. 

У пуикцв 8 запкана: «Арганіза-
ваць абмен зшышая выдатпжіў 
отарэйшык K^TJcaf з студэвтамі 
маладкшык кутрісаў». I геты я^тат 
не віыонан. 

Намечаны т а ш мератгоывмютвы, 
як калеікты^ныія паяоды f кіно і 
абмарікавапнв прагледжаіных «ар-
цін, цраівяйізвннв дьгсіігутаў, зборы 
ныдатніваў вучоібы на кватэрах у 
таварыата? па аимену воиытам ра-
боты. Але ?ісв гэтыя пункты, як 
І ірад іншьпх, асталіш тольві на 
паперы. 

Асабл'іва нецярііімы настуішы 
факт. У праианош-х вашсана-
«Уісім комсазюльщам ираирацаваць 
кнііігу Оталііяа «Пыгганші ленінізма» 
да восені 1936 года». Таваірыш 
Шаікевіч адаладвав кыіканатяе га-
тага нргкта да летні'х кашкул. 
Яша, ж дзень, іпто каб павьшщ. 
свой палітычны кр»іігазор, трвба 
ісрацаааць над іш«іік<чмі маршз-
маменіігавма штодзенна, круглы 
год, а, не адкласйваіць (тэта да «га-
рачых дзяніёчкаў>. 

КАНСТАНШНА». 
I I МЕДНШ. 

пуісціў іраіботу 3 адісташымі ком-
сорг гіютфааса. 

Дріуігім важным учаюткал работы 
з'я1?л;ящца пад5т®^оба кожамоль-
ца?. Нурикаап палі-шуічоібы мы аха-
ний ficix комсайшьіцаў, забясле-
ЧЫЛІ гурткі кіраўнкамі і літара-
туірай. Аліе яшсщь в̂ тчобы; f гург-
ках янгш нізкая. Найрыклад, у 
гуртку па вывітчвнню гістоірыі 
нартыілайеіртаіііріыійіірх задаваль 
няіндцца йЫйі'Лізйне.* яе па яадрлч-
ніку. Не за^ісёды кгра^гйікі шурожо? 
ішравяірагаць пажрыіхтоіўіку кожнагз 
кюмсамолъща да заняткаў. Коімсорп 
факультата'ў не лнаць сваім аба-
вязкаш цкаівіцца, т зайжаюч'ца ў 
пчртках ііх юамклмольцьг. 

Правеіріса грамат.іайці па бела-
руісжлй і ріг-кай імоіваіх наказала, 
што кюімсамольцы займанщь адно 
3 «перадавыхэ эгес<ц у адзнаіках 
«©ельмі ярэнна» і «дрэнна». іКом-
самольжл аріганізаіцыі паівінны да-
бЁцца, ваб сярод комса^мольца?- не 
быіло ні адагаго ^зграматнага іст\ -
дэнта. А. ГУРЫНОВІЧ. 

БУДУ ВЫДАТНЩАИ 
Н ш ў н а я ўступіла ў рады 

.теівшс'каігв комуніістыічнага саюаа 
моаадзіі. На пршргу црох год ву-
чобы я была 'ўдарініцай, ста)рала-| 
оя рацыіянальна (окаръиугащь воль- j 
ны чаіс. шаішіраваіа шаію іраібо" 
ТУ4 

У аданаку X з'ссца каміС-аімола 
а айяіцаію да каніца ирчэбиагатода 
стаць выдатпіцай вучобы. Толькі 
йравіільнае сжарьктаннв раібочаіга 
чаоу, гліыі^ая шрапраг{оўкй тгоа-
праматнага матэрыялу, уважлівыя 
адносіны да саміх лвкцьй—дадудь 
маігчыімасць ажьящрвщь мано мэ-
ту. Апраіча таах) трэбіа памятаць, 
ішто въщаттк вучобы не навшев 
абмяіжоіўвацца толькі добраякас-
ны» заиваеншв» аііат9(рыяш\ ён 
паінінен бьвць аікты^^лм уазеяьні-
кам іу ігражвдскіім жыіцці: с^тмлелна 
івьвшнваць даіручаікьш айашяша, 
швьшпаіць іовой куільтдоны ўзро-
вень. 

Мне здаедца, што кожны КОЙ-
салюнец пашіінея эмагацца за тое, і 
каб быщ. ныдатніікіам щчобн. 

, , А. ГЕНЕРСОН. 

На здымку: тав- Галенка—«ом 
самслка-выдатніца геафака. На 
Хі з'езязе комсамала Беларусі яна 
выбрана V члены ЦК ЛКСІ№. 

ВЯЛІКІ ГОНАР 
Вялжі гонар для «омоамоль-скай 

трупы геафака і ў.сі&й комсамоль-
скай арганізацыі універсітата, што 
комсамолка-комсорг групы' т. Га-
лснка выбрана на XI з'ездзе 
ЛКСІБ у члены ЦК. • 

У аидааку гагата коімсамолыжая 
щупа геоаірафаў, раотрацоўваючы 
раіпюнні XI з'ееда ЖСМБ і рыж-
туючыся да сустірэчыі X з'езда 
ВЖСЙІ, ўзяла иаютупныя абавя-
заіцедыушыі: палеяшмць падаих-
тоўікіу да ішітвучобы, лрапрацоў-
ваць MiafrapiMfla па творах Маркса, 
Леіаііна, Ошгіна і ©eoiji па клжнай 
тэме канслект; усім комсомольцам 
здаць нормы на значок «ВС», 
«ГС.\», «ША», «ШХО> І кожнага 
комсаяюоьца цраліуісцііць праз па-
раащтную шшку, дэтальна ірас-
праіцоўшаць жадзмкньгя дысцы-
плгаы, эдаць залікі на «выдатна* 
І «добіріа». 

У дрьтатнасіці, Сірпаігашл аба-
в я з а ж я здаіць .на «ubiaafrHa» гі̂  
старьиную ігеа-тоігію і пегііаграфій) 
і на «добра > гкгоіат і штары'Ю 
ВВП(б). Каждан (ксумсамолва — 
П!>іііфор(г іпрульг) абав,ізаласг. наг.та-
таць работу так, каб вьлвеіг.ді ўсда 
адтпу на перпае меюца mi фа-
ідаыгэту d cawofi здаць і|Хе прад-
м « ш яа «іВіыцаТБаі» і «добр^>-
ГроС'ічрайц аба®я!зала'с.я ўісе іградмс-
ты, якія ўіваходзяць у зал1ков)то 
ІОВСІЮ, зщщь на «вьщатна» І<ЯОЎ-
ра>, аійрамя гатага, к кащу щ -
чабшга (года отащ. майс.трам 
стралковай сяіраш. СТОЦКІ. 

шдхмяты 
ГЕРШЬІ ТУР 

Матавш электрьиныя м ш ы 
кідаюць прааівнні на квадраты 
ншжмагрвых дошак. У аўдытоірыю 
збііраіюцца істуйэшгыі; сарод іх жно-
га ентузіяста^ шахматнага май-
стэрства. Яны з нецяіріпенйем ча-
каюць пачатку шашматнага турш-
ра фізматаўцаў. 

Белый кюіні нашгагатове—яны 
рвуцца Ў бой. Раодаецца гучяы ао-
лаю кшіўніка т д а і р а тав. Зельдзі-
на: «На месцах». Пачынаепда ба-
ращыба на ішахімаатыіх доапках. Ва-
код ііпраікоў ааддашС'Я стущанты : 
заціікаіўлена соч'ацд. ва ііііірой кож-
нага шахматыста. У важоі іцішьшю 
наршае тояькі йеірасюіўЕаннв ко-
ней, слалоіў, ферзей аібо короткая 
рэоіліка «шш; варалю*. 

іПраз гадзіну пвршыл вымікі: 
энергічнай атакай Зельдзііш: яірыму-
сііў здащда Барташова. За км Мед-
ВІК выйграіў у Савіцкага, Юдзель 
у Сухавера, Астро-ўскі f Катло^'-
ската, Матэр сыіграў унічыію s 
Тарасевічам. 

Пфшы TiD зжошыўоя. flanepa-
дзе пшхматыюты педшшх куірсаў: 
Юдзедь, ЖІ выйграў 4 партыі в 4, 
і Меанк — 3 3 3. Турнір йрадаў-
жаецца. 

I. МЕДНШ-

ШЫерсйтщтл 
• • • • • • 

в 3 1 гараеаівка ў біііякарпусе 
ар(ганіэоўваецца унівврсітэцкая 
чіыстаіўка мастацкіх работ сггудэя-
таў {карцін, нартрэт^', с^сугльитур 
і івш.). 

0 2 іфасааііка цраводзівда 
мжар ал!я рэдактароў і членаў т -
калсігій фаікуцЕьтэцкж і црупавых 
газет унівеірсітэта. Се.*інар адбу-
дзецца ў 7 гадзін вечара f 313 
аудыторыі. 

Ф 5 нрасавгка — калектыўны 
універсітэціш паход у нольскі театр 
на пастаіноіўку «Оям'я Ваіраяцо-
®Ы[Х>. 

0 На хізгічйым фжультэце за-
кончан шахматны т>ірн!Ір. Пе.ршае 
месца заняіў студэнт друтота курса 
Віяар. Зараз аршаінюоіўваецца ша-
шачініы туршір. Зайісаласія 10 асоб. 

„ У ба/ і д прайы, у працы і ў баі 
нараджоеица і мацнье дружба 

соцыялютычных людэей" 

Дружба — тэта не новае пытанне, не новая тэма. Аб 
дружбе многа напісана ў нашай літардтуры і на старонках га-
зет. 1.ўсё-ж пытаіінв друясбы—вельмі актуальная тэма для «а-

шага ўініівефсітэта. 
л .жэй мы змяшчаем некалькі іірыкладаў дружбы паміж 

студэнтамі. Усе гэтыя факты ўзяты з рэальнай сапраўднасці 
нашага жыцця. Мы толькі змянілі імёны і прозвішчы, але той, 
каму гэта патрэбні, пазнае сябе і таварышоў. 

Трэба адкрыта сказаць, што пытаннямі дружбы, пытаннямі 
ўзаемаадносін паміж студэнтамі, студэнткамі, адносін да за-
хварэўшага таварыша і т. д. амаль ніхто не займіўся, а калі 
і займаліся, то толькі тады, калі канфлікт дасягаў свайго апа-
гея. Жыццё наказала, што ўсе гэтыя пытанні п ^ р а б у ю ц ь шы-
рокага абмеркавання ў нашым асяроддзі. КомсаКіольская .aj)-
г інізацыя павінна пытанні дружбы паставіць на чаргу дня. 
Ітак, нагаворым аб дружбе. 

Лена і Маня ў адным годзе пасту. 
пілі ва ўніверсітэт. У аудыторыі; 
яны заўсёды сядзелі разам, жылі ў | 
адным пакоі і нават кулілі адноль-
кавыя берэты і партфелі.. 

1х дружбе можна было пазайздро. 
сціць. Характарамі яны дап^ўнялі 
адна другую. Лена была заўсёды 
вясёлая, жывая. На перапынках яе 
нсгі іначай і не ступалі, як асобны. 
мі па 3 <Танго>. Яе кіколі ніхто не 
бачыў засмучашай, свой вольны час 
зімой яна праводзіла на каньках і 
лыжах, а летам на фізкультурнай 
нляцоўцы, нават спала з валейболь. 
ным мячом. 

Маня была асоба флегматычная. 
Маўклівая дапытлівасць была на яе 
твары. Яна любіла цішыню, любіла 

марыць аб будучыні і будаваць 
«наветраныя замкі». Толькі адзін 
раз у сваім жыцці яна стала на 
лыжы ды І то ІНЙ зусім удачна. 

Але гэта не нерашкаджала ім 
дружыць. Не нерашкаджала пама. 
гаць адна другой у рабоце і дзяліц. 
ца самымі «сокровенным!» думкамі. 
Ніхто не думаў, што Лена і Маня 
будуць «ворагамі>. 

Канец дружбы прышоў нечакана. 
1 не рознаснь характараў, не 
чуждасць ідэалогіі, не прынцыповае 
што-яебудзь, а неасцярожнае слова, 
вярней, нлёткі суседак—нрычына 
таго, што Маіня і Лена пасварыліся. 

Бывае так, што таварышы, пасва. 
рыўшыся сёння, заўтра нават саро. 
ыеюцца пра гэта ўспамінаць. Не 

такія, аднак, Маня і Лена. Праўда, 
ЯНЫ, як І раной, сядзелі разам у ау. 
дыторыі, жылі ў адным накоі, але 
не гаварылі паміж сабой. Суседкі па 
какою бачылі гэта, але не памаглі 
ІМ памірыцца, а, наадварот, як ка. 
жуць, «надлівалі масла ў агонь>. 

Не будзем расказваць, як Маня 
стараласл данячы чым-небудзь Ле-
не І наадварот. t не раз вясёлыя 
вочы Лены ванаўняліся слязьмі ад 
горкай крыўды, І не раз Маня 
зносіла моўчкі вострыя іголкі ядаві. 
тых слоў ад сваей быўшай надругі. 
Так цягнулася каля года. Пакой, 
дзе ЖЫЛІ дзяўчаты, таксама падзя-
ліўся на два лагеры. 

Некалі Іван Іванавіч з Іванам 
Нікіфаравічам, пасварыўшыся за 
«гусака», на ўсё жыццё так і аста-
ліся ворагамі. Але то было некалі, 
ды 1ван Іванавіч, таксама як і Іван 
Нікіфаравіч не былі комсамольцамі, 
а Лена і Маня комсамолкі. 

Пасля пасяджэння камітэта 
комсамола Лена і Маяя ішлі дамоў 
разам. Яны нершы раз пасля сваркі 
ьагаварылі наміж сабой. Гаварылі 
саромегочыся, забыўшы мінулае. 
1 так легка было на сэрцы .Лены, 
што Ж)гі нават на тратуары вы 
раблялі па а «Танго», а Маня нра-
сіла Лену павесці не на фізкуль-
турную пляцоўку. 

У накоі жывуць студэнты. Усе 
яны аднаго факультэта і аднаго 
курса. Унарта вывучаюць навукі, а 
Ў асаблівасці хімію. Яны рыхтуюцца 
стаць спецыялістамі ў гэтай галіне. 
Раніцою хутка ўстаюць, жартуюць, 
спяшаюцца на заняткі. На лекцыях 
уважліва слухаюць прафесара, кан. 
снектуюць, задаюць пытанні... 3 
аношнім званком імчацца на фабры, 
ку-кухню, выстойваюць тры чаргі, 
затым зноў у пакой. 

3 6 гадзін ІХ можна бачыць у 
бібліятэцы. Часта бываюць на чац-
вёртым сеансе ў кіно, а вечарам 
за чаем иерадагопь уражанлі дня, 
абмяркоўваюць кінофільм, прачыта. 
иую кнігу. Хлопцы прывыкаюць 
друг да друга, усё больш і больш 
зжываюцца ў модны таварыскі 
калекіыў. 

Але так бывае да пары, да часу. 
Адзін 3 таварышоў (назіааем яго 
Сяргей) захварэў. Таварышы гэта заў 
важаюць. Зв-ъгчайна ў такіх вышвд-
каіх sBOipiaMoi ўдзяляюн^. больш уваіі, 
клапацяцца ао лячэані, акружаюць 
іаварыскай цеплынёй, падбадзёр. 
ваюць. Тут.жа было далёка не так. 

Сяргей прыходзіць у пакой—астат, 
нія староняцца яго, не гавораць з 
ім. Тут лраяўляеціца аіраклятая 
опадчіДна мінулага, перажыткі старога 
буржуазнаіга «я» выплыіваюць на иа-
веріхшо дружбы. Перамеяу ў адносінах 
да сяОе зауважае і сам Ояргей. Ён 
адчувае сябе лішюм сяірод тава^ы-
шоу. Нарэшце, мауклівая напружа-
насць нрарываецца, і ранейшыя та. 
варышы не саромеювда гаварыць 
Сяргею ў вочы, што ё.н—небяспечны 
жыхар яакою. Сяргей сустракае 
гзыя позіркі. Яго таварышоў проста 
н<1 пазнаць. Ён стараецца менш 
бываць у пакоі; пасля абеду зусім 
не заходзіць на «мёртвую гадзіну», 
вечарам прыходзіць позна. 

У такой абстаноўцы Сяргей доўга 
не можа жыць. Ёіг шукае выхаду. 
«Буду хадзіць начаваць на вакзал, 
толькі не ў пакой»—рашае ён і 
больш не прыходзіць да таварышоў. 
Гэтыя дні для яго праходзяць як 
нейкі кашмар. Розныя думкі лезуць 
угалаву. Неварта жыць. Але потым 
уопамінае Сяргей, што Паўка 
Карчагін у больш торшьгм ста-
новішчы бый̂ , і то на гэта 
не пайшоў. Ён уопомніў паўкіны 
сллвы: «Стукнуть сябе пож-
ни дурань зможа і ў кожны час...умей 
жыць І тады, калі жыццё робіцца 
нязносным». Але усё.ж такі выхаду 
Сяргей на бачыў. Праходзіліі дні, а 
ён усё горш І горш сябе адчувае, 
здароўе канчаткова нахіснулася. 
Нарэшце, ў гэту справу ўмяшаўся 
камітэт комсамола і выхад быў 
знойдзеа: Сяргея паслалі на курорт 
у Крым. 

* * 
» • * . 

... I лепшым! мшутамі таго пе-
рыяду яны абавязаны адна дру-
гой. У адзін 3 зімніх веч|^оў, ка-
лі Hi дварэ трашчаў мароз, Кла-
ва — студэнтка фізмата — сядзе-
ла на канапе ля печы, паклаўшы 

рукі на погі, як Момпон або Озі-
рыс. 1 якраз у той моліант, калі ў 
яе .вачах блішчэлі буйныя слёзы, 
калі яна вельмі хвалюючыся лера-
жывала развод бацькі з маткай, у 
пакой увійшла яе задушэўная па-
друга Шура — 'студэнтка хімфа-
к а , ^ 

Клава! Што з табой? Кажы, 
хутчэй кажы, у чым справа? 

— Нічога, так нешта, — сврозь 
зубы прагаварыла Клава. 

Шура абхапіла яе крэпка рука-
Mi за шыю І начала дапытвавда 
аб іпрычыне сёлешніх слёз. 

Праз гадзіну яны абедзве былі 
Ў кіно. Шура ўвесь час пад-
бадзёрвала Клаву, падтрымлівала 
яе маральна. 3 гэтага часу іх 
дружба стала яшчэ мацней, паў-
ней, цяплей. 1 вось ужо шэсць 
год, як яны — неразлучныя (Пад-
ругі. 

На, сходзе, у сталоўцы, у чарзе, 
у чытальні яны і сёння, як учора, 
адна каля другой. Лепшыя карці-
ны Ў КІН0, лепшыя пастаноўкі ў 
тэатры яны прагледзелі разам. 

1х дружба глыбокая і крэпкая, 
дружба росту І развіцця. Яны мно-
га чытаюць мастацкай літарату-
ры. Прачытанае аб.мяркоўваюць, 
выпрацоўваюць агульны погляд, 
адна другую дапаўняюць. 

Яны вельмі любяць ібетховен-
ск}'ю фугу. Шура вучыць Клаву 
іграць на гітары, разам танцуюць 
«танго» І дзеляць папалам асабі-
стыя радасці і ігорасці. 

» 
У заключэнне прывядзем словы 

Адтосея Максімавіча Горкага: 
«Для моладзі нашай заваявана 
бацькаўшчына, Моладзь — поўны 
гаопадар вялікай, багацейшай 
краіны... Нам трэба стварыць но-
вы, соцыялістычны быт. Трэба, 
каб словы — таварыш, друг не 
былі пустымі словамі... Мы ства-
раем умовы жыцця, у якіх можна 
лк>біць людзей, не крывячы ду-
шой: любіць за гераізм іх працы, 
за йх бліскучую работу». 

М А Л Ю К Е В Н , Г Е Р А -
С І М А Ў , П А Ў Л О Ў С К І . 
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