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Насустрач 20-годдзю ВЛКСМ 

БУДЗЕМ PblXTABAuV ЛЕПШЫЯ ПАДАРУНКІ МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ! 

СЛАУНАМУ Ю Б Ш Е Ю - У ГОНАР ЮБІЛЕЮ КОМСАМОЛА 
В А Р Т У Ю С У С Т Р Э Ч У 

Ераз 'Нвкалькі тьгдняў уся даша йеаб-
сяжная краіна будзе святкаваць слаў-
ны юбілей—дваццацігоддзе леніінска-
сталінскага комсамола. За 20 год свай-
го існавання ленінска-сталійскі комса-
мол прайшоў гераічны шлях барацьбы. 

іКомсамол не адзін раіз паказваў 
сваю доблесць і гераізм, мужнасць і 
храбрасць у барацьбе за соцыялізм, 9а 
шчаслівае, радаснае жыццё, у бараць-
бе 3 ворагамі народа. Ленінска-
сталінскі комсамол выхаваў дзесяткі 
тысяч верных сыноў нашай радзімы, 
да канца адданых большэвіцкай пар-
ты!. І-Сомсамол быў, ёсць і будзе заў-
сёды верным памочні'кам вялікай пар-
ты! Леніна—Сталіна. 

У гонар слаўнаіга юбалею жойсамола 
на фабрыках і заводах, у калгаеах і 
соўігасах, у выпюйшых (навучальныіх 
установах і школах разгарнулася шы-
іюкая хваля соцыялістычнага опабор-
ніцтва. Шчаслівая совецкая моладзь 
ірыхггуа лойшыя ладарунюі сваіёіі юа-
церы-радзіме. Сотні d тысячы юнакоў і 
лзяўчаіт пакіаіз'ібаюць бл'іскучыя ўзоры 
барацьбы за высокую нрадукцыйнасць 
ііірацы іьа ўсіх участках соцыя'лістыч-
(Пага будаўігіцтва. змагаіюцца ааі ўма-
цаванне абароназдольнасці нашай ра-
дзімы, авалодваюць большэвізмам, на-
вукай, культурай. 

У нас рад комсамольцаў, уключыў-
шыся ў соцыялістычнае спаборніцтва, 
бяруць канкрэтныя абавязацельствы, 
рыхтуюць падарункі мацеры-традзіме. 
Так, комсамолюа студэнтоа I курза 
Сямёнава ў адіказ на заклік комсамоль-
цаў і моладзі аўтазавода імя Сталіна, 
бярэ абавязацельства здаць экзамены і 
ізалікі ў пеіршаеі па.ўіч>ддзе ва добра і 
выдатна, здаць усе нормы на значок 
ГПА першай cryneaii. Ком&амолкаьвы-
даггніца II курса ійстфака Зяібкіна аба-
вязалася ў першую сесію здаць усе 
ирадметы на выдатна d аяірымаць зван-
ие вадзііцеля матацыкла. 

— Я абавязваюся ў першым паў-
Г0ДДЗІ здацъ экзамены па ўсіх прад-
метах толькі на выдатна, здаць нор-
мы на значок_П11ХА II ступені, — пі',-
ша Ў сваім абавязацельстве комсамол-
ка студэнтка-выдатніца тав. Сіўко. 

— Здаць ніа добра і выдаина залікі 
Ў пвршае паўгоддзе, аваілодаць куля-
мётам, матацыклам, стаць шоферам і 
ПІлотам, здаць нормы на варашылаў-
скага стралка і ППХА, — такія аба-
ВЯЗКІ бяруць комсамольцы і несаюзная 
моладзь ВДУ ў гоиар сліаўйаіпа. юібі-
леію. I 

Аднак трэба 'адзнаічыць, што падры'х-
тоўка ,да двашдацітоддзя комсамола ў 
нас 'праходзіць неарганізавана, без 
дастатковага к.ііраў«іцтва партаірганіза-
цыі БДУ і камітэта комсамола. 

Трэба разгарнуць шырокую, дзейс-
ную падрыхтоўку да юбілею ВЖСМ, 
рыхтаваць вартыя падарункі мацеры-
радз.іме. 

У хуткім часе ў БДУ пачынаецца 
справаода/чна - перать^арчоія кампатя 
пярвічнай комсамольсікай шргаін|ізацыі. 

Трэба прадесц! олра-ваздачна-пера-
выбарчыя оходы еа выюоюім аіалітьвч-
ным узроўні, &каірыістаць іх для ўэды-
му ўнутрысаюзінай работы, палітычнай 
вучобы, .росту ком'самольскай арлайізаг 
цыі, каб дастойна сустрэць слаўную 
гадавіну ленінска-сталінскага комса-
мола. -

Увесь народ нашай крйііны 
рыхтуецца да юбілею летяска-стшпн 
с'вага комсамола—вернага тамочніка на-
шай родкай большэвіцкай іпартыі. На 
йрадігрыемствах, у калгасах, у •наВ'У 
чаільных установах,—усюды равгарну 
Та хваля соцьылістыганага спаібоірніцтва 
і ўдарніцтва на дастойвую сустрэчу20 
годасзя 'ВШОМ. 

У адкаіз на адозву комс'аімольцаў 

дзейсна | молайзі аўтаізаівода 'імя Сталіна, янія 
зіаклікалі рыхтаваць па^даруакі мацв-
ры-радзіме, я бяру на сябе аібавяіза-
цельствы: іздаць экізамвны^ і зааііЕІ ў 
поршым паўгоідд'З'і на доібра і вьгдатяа, 
здаць уее нормы «а зніаічок Ш А пер-
шай стулені. 

Л. СЯМеНАВА. 
Студэнтка I курса гістфака. 

О 

Б У Д З Е М В Ы Д Д Т Н І Ц Я М І 

3 НОВЫМ'! сілаліі, и новым ;?нтуізіяізмаім 
мы, йеіршакурсініцы гі-знфака, прыйтуіпі-
лі да вучобы. Уйершыіню ў сваім жыіцці 
іП'рышоўшы ў вышэйшую школу, 3 вы-
'ключнай увагавд мы слухаем і зааііс-
ваем левцыі, сжладаем канспекты іка 
прачытануію рэвамендаваную літарату-
ру. 

Перад вабой мы паставілі задачу: 
стаць высокакваліфікаванымі выклад-

О 

чыкамі гісторыі. Упартай работай мы 
дай'емзя гетага. 

Рыхтуючыся да 20-й гадавіны лені'н-
сйа-сталінскага комсамола, абавяа-
вавмоя здааць экзамены і залітсі ў пер-
шым ceMeicTpbi на выданна і мрымаць 
актыўны ўйзел у грамадсюай рабоце 
yHiiiBepiciTOTa. 
ВІТКОУОКАЯ, РАЎК0В1Ч, ДВООКІНА, 
ІКАРЭЛЬСНАЯ, НАГАН. 

Першакуроніцы гістфака. 

Атрымаў звание снайпера 
Рыхтуючьвся да 20.годдзя ленінека- шчаць яго па яго-ж уласнай тарьіторыі 

• ' Па іпаршаму, заіклжу йашай іпаіртьм а 
сталінскапаі комсам'ола я, будучы ізалі-
чаи віа Усебеларускую школу снаДпеь 
раў, уэяў на сябе аібавязаяхельства за-
кончыць яе 3 выдапныміі адзвакамі'. 

Гэты абавяізіав я з Родарам вьжаіваіў— 
атрымаў званне снайпера. Няхай толь-
кіі вораг пойдзе на нас вайной, і я b 
усіім 170-мільённым совецкім наіродам 
меткім агнём і без промаху буду зні-

О 

комсамола я ў кожную хвшіну гатоў 
стаць' наі абарону радзіімы і абарааяць 
яе тіа.к, як аібаранялі яе геіРоі Далёка-
Усходняга фронта. 

Бяру на сябе абавязацельства: ву-
чыцца на выдатна і счсончыць школу 
мотацыкліі'стаў. 

Н. СТАННЕВІЧ. 

Мой падарунак мацеры-радзіме 
першым паўгоддзі здаць экзамены па 
ўсіх прадметах толькі на выдатна, 
здаць нормы на значок Ш Х А другой 
ступені, каб на выпадак нападу вора-
га на нашы свяшчэнныя граніцы аба-
раняць ІХ да апошняй каплі крыві. 

СІУКО. 

Ленйюка-істаліінскі комсамол рых-
туецца да свайго олаунага ЗО-годдвя. 
Сотіні і тысячы вомсамольцаў і моладзі 
ійнітнеючай юрааны соіцыялі'ама рых-
туюць йадарункі мацеры-.радзіме. Паэ-
ты піішуць вершы, мастакі малюю'ць 
каріціны, сітахаінаіўіцы ўставаўліійаюць 
новыяі рэворіды. 

Я—студэнтка-комісамолва. У агонар 
юбілею комсамола я абавязваюся ў 

Студэнтка-выдатніца IV курса 
хімфана. 

ЗАМАЦУЮ ПОСПЕХІ 
Ў ВУЧОБЕ 

я івыідаітніца вучобы. Мідулы віучэб-
ны год зажогачыліа на выдаггна па .ўіспх 
іпрадмотах. 

Зараз, ірыіхтуюічьгсін да юбшею ле>юн-
•ока-істаіліінюкага вомісамола, я аібаівяз®а-
юоя вдчында толвкі выдаггна, здаць 
усе прадметы ў першую сесію на вы-
датна. 

Апрача гэтага, здам экзамены на ат-
рыіманне зівавня вадзіцеля мятащыюла. 

Таікія мае падарунюі маіЦвры-ірайзімА. 
Комсамолка ЗЯБКІНА, 

выдатніца II курса гістфака, 

ЗАБЫТЫ ЎЧАСТАК 
РАБОТЫ 

Сярод навувовых і адмінісгрішцыйіна-
тохнічіных работнікаў БДУ ёса^ь нямала 
моладзі, 3 якою" юомісамольіс'вая аргані-
«а-цыя асйіраінцікай лрупы н« праводзііць 
ніякай палітыка-выхаваўічай ра«к>ты. 

Дастаткова оказаоць, што и а год свай-
го ісінаваннія воімсаміолыская трупа а 'слі-
рантаў у рады комоамола не прьгняла 
ніводнага маладога'работяіка БДУ. М'ііж 
тым у ВДУ сярод лабарантаў, лрвиа-
ратараў і работнікаў канцылярыі ёсць 
аначная колькааць моладзі, якая варта 
быц». у радах ленінскаіга комсамола. 

'МК БД'У і (комсамольісівая г р у ш аейі-
рантаў нічоіга не зрабілі, каб растлу-
мач'ыць дайрызыўнійам значэннв пры-
зыву ў рады, наянай доблегніай Рабоча-
Сяліянс'кай Чырвовай Арміі. іБевадкаіз-
(насщь старшыні МіК таін.. Н в к р а ш э в т і 
комсорга аапіраніцвай грутаы тав. Кара-
ня прывяла да таго, што святйаваінне 
XXIV Міжнароднаіга юнаіцкага дня 
прайшло эусім без падрыхтоўжі: не бы-
лі .піраведзены гутарікі і сходы оярод 
(^оладзі aJ6 значшіні Міжінароднага 
юнаш)кага Дня. Нават да дэманашрацыі 
не было ніявай іпадрыхтоўй. У выні-
ку гэтага—на дэманстрацыю прышлі 
толькі 2 чалавеві. 

Раібота МК і иомсамольюкай групы 
асіпііра.нтаіў універсітіэта нівім яе юан-
траліруецца, і гэта вядзе да безадкав-
насці ў ра)бацв, і асабліва ў шраве 
п т ш д з т т сярод молад«і паліты'эдіа-
маісавай работы. У геггым віна'ваты 
іпартыйяы і комсамольаві -камітэты. 

I Дацэнт НАХІМОУСКАЯ. 

К А Ш Т О Ў Н А Е П А П А У Н Е Н Н Е 
Кампазіцыі Мікель Анджэло, малюн-

кі Рафаэля лічыліся непараўнанымі 
па сваёй красе. Толькі краса жыцця, 
напісаная геніяльнай рукой совецкага 
народа^ прымусіла блякнуць тварэнні 
карыфеяў старажытнага мастацтва. 

Гэтую красу жыцця асабліва адчу-
вае моладзь, якая нарадзілася пасля 
Вялікага Кастрычніка. Нашы юнакі і 
дзяўчаты — самыя шчаслівыя на 
свеце. У іх светлае сучаснае і яшчэ 
сБЯтлейшае будучае. 

Поўнакроўныя^ з бронзавым летнім 
загарам прышлі' ва універоітэт сту-
дэнты-першакурснікі. На тварах кож-
нага ззяе бадзёрасць. 

— Песняй задорнай хачу я славіць 
красу і радасць маёй мацеры-радзі-

I ме, — кажа ўдзельніца хора студэнт-
і ка 1 курса гістфака Паўлава Ніна. 

Цяпер мары дзяцінства робяцца са- ' 
праўднасцю. Смелым, упэўненым го-
ласам Ніна расказвае: 

— Я прышла ва ўліверсітэт з атэ-
статам выдатніцы вучобы. У азнаме-
наваннб 20-годдзя ВЛКСМ я дала абя-
цанне вучыцца толькі на выдатна, і 
гэта будзе мой падарунак мацеры-ра-
дзімо. I 

У сярэдняй школе Ніна не скончыла 
здачы нормы на значок «ВС». Зараз 
яна абавязкова хочйі зайуапца ў страл-
ковым гуртку. 

— Буду страляць без промаху, — 
кажа Ніна. Хай ведаюць японскія са-
мураі, што я, як кожная совецкая 
дзяўчына, гатова з вінтоўкай у руках 
адпомсціць за кроў, геройска пралі-

, тую сынамі мацеры-радзімы ў раёяе 
Бсзера Хасан. Мой Оацька камандзір " -- : — •ч' ттг". , 1 Л^У -̂а Іійішлло» хАшів, f - . . . . . . • « ^ 

Ніна скончыла на выдатна А р ш а н - Чырвонай Армн і калі будзе патфэбна 
КІМ быць яиа ~ я разам з ш пайду бщь ворага. скую сярэднюю школу, іыт й й і ц в J 

рашыла задоўга да сканчэннл шкоды, і 
3 малых год у яе расло жаданне вы-' 

вучыць гісторыю жыцця чалавецтва. 

» * * 

На стале ляжыць раскрыты 1-шы том 
«аііітала Маркса. Маладая дзяўчына, 

якой мінула толькі 17 юнацвіх год, 
уважліва разбірае кожны радок, кож-
нае слова генія чалавецтва. Вясёлая 
і жыццерадасная, з дзявочай усмеш-
кай на твары Камінская Люба, сту!-; 
дэнтка I курса гістфака, з першых 
дзён начала работу над матэрыялам.-
Люба вельмі любіць гісторыю і гэту 
любоў да пісторыі яна прывіла й ма-
лых год. Яшчэ будучы ў V власе, яна 
чытала кнігі па гісторыі. 

—У азнамвнаванне 20-годдзя ВЛКСМ, 
— кажа Камінская Люба, — я прыно-
шу падарунав мацеры-радзіме — мой 
абавяэак здаць усе прадметы ў гэтым 
вучэбным годзе на выдатна. 

Многа іх, маладых патрыётаў соцыя-
лістычнай радзімы, прагных да наву-
кі юнакоў і дзяўчат, улілося ў нашы 
студэнцкія рады. Малады і квітнеючы 
сад арлінага племені весела і шчаслі. 
ва жыве над сонечнымі праменнямі 
Сталінскай Канстытуцыі^ Іх цёпла са-
гравае сэрца любімага і вялікага са-
давода таварыша Сталіна. КАЛІНІН. 


