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Л&нінска-Сталінсікі 
•наносны комсамол разам з шчаслі-
вым народам наліай неабсяжнай мвіт-
«еючай краіны соцыяліізма адэначае 
свой слаўны дваццацігадовы юбілей. 

За прайшоўшыя 20 год комсамол па-
крыў. сябе йеаігаісаемай славай. У годы 
грамадзяискай вайны п»д -тітўн«;тіл>,м 
большэвіцкай партыі, комсамолыцы і 
молаідзь плячо ў плячо 'Э рабочьші і 
сялянамі, эмагалхія з многаліюімі йол-
чышчамі белых банд. 

На ўісіх фрагах соцыяліістычнага бу-
даўніцтва комчімольцы заўсёды былі 
ў авангардзе іудаўншсоў светлага і 
радаснага жыдя. 

Шчасліва і ^дасна жыве і працув 
савецкая мола^ь. Оталішжая Кансты-
туцыя — хар«я перамогшага соцыя-
ліама, — аалаі̂ імі літарамі запісала 
права «а npaU на вучобу, адпачыиак 

эабеспячіэйна' старасці. 
Трацкісцка-б(арыйскія і нацыянал-

фашысцкія ба^іты імкнулГся адабраць 
шчаюце і раддь у совецкай моладзі. 
Я«ы хацелі дарващь комсамол ад 
еваёй мацеіры(іартыі Лшіна-іСталіінэ 
Не вышла. Сд^ьія органы НКВД раз 
гірамілі асшыгпёзды ворагаў. Лтаін 
ска-Сталінс'кі (мсамол быў, осць і бу 
дзе да канца'рным сьшам большэвіц 
кай партыа ііаёй радзімы. 

Вялкія пр^дьіры Лвнін і Сталін 
стварылі, вь^цілі і загартавалі ў 
баях юомсам «Комуіігістычная партыя 
Еыхоўвала і рў®ао ў маладьгм пака 
леігаі вы дат болыпэівіцкія якасці'. 
любоў да ав^ народа, і нянавісць да 
яго ворагаў.і'іеіэную волю, цвёірдасць 
характара ірлюцыйную мужнасць». 

Наша MOĴ  горача любіць сваю 
радзіму. У (радзімы комсамольцы і 
моладзь саіі'дана, па-геройсжу пра-
цуюць ва ўгаліінах народаай гас-
падарюі. У і радзімы легандарныя 
гороі ПершШьшорокай Арміі мужна 
абаранялі |кьг ад ягаонскай ваен-
ШЧЬГНЫ. ; 

Адзііна ашанай кагортай вакол 
партыі Ле^Сталіна, вакол Сталін-
скага ЦК,|л мудрага^ваістаўніка і 
друга Moj 

СЛАЎНЫ КОМСАМОЛ 
У агні 'змагання з во̂ ійіг̂ м прашятым, 
У ііолымі пажараў гарадоў і сёл, 
У час, калі інад краем бухалі гарматы 
Нарадзіўся мужны, слаўны комсамол. 

Іінтэрвенты лезлі задушыць овабоду, 
Але не міінулі баявых клінкоў. 
Выгшяў бандытаў, ворагаў народа 
Загартаваны ў буры слаўны комсамол. 

За годы будоўлі выраслі ў юраше 
Карііусы •заводаў, інстытутаў, школ. 
Каб іцвіла ірадзіма, працаваў няюпынна 
Прызваны змагацца слаўны комсамол. 

О 

Арміі Чырвонай баяеую сілу 
У дні хасансасіх бояў свет убачыў 

эііЬў, 
Армія герояў ворага граміла 
I ў сям'і герояў — слаўіны комсамол. 

Калі трэба буідзе, зяоў сярод 
адважных 

Барапіць овабоду гарадоў і сол 
Выступіці, раіігуча інаш чы^>вюнасцяжны 
У баях адважны- слаў«ы комюамол. 

ВЛАДЗІМІР ШАХАВЕЦ. 
Студэнт II курса фізм. 
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скі комюаіваё дваццацігоддзе. 

Ліпнёвая ноч... Бархатнай цемрай 
ахутапа поле і лес. Здаліж, ярка рас-
калвньші Еогненымі чзыжаміі лізала не-
ба малаша. Нах;оўвалася навальніца. 
Над зямлёй шілымі войлакамі навіслі 
хмары і хупка частыя крыштальныя 
кроплі дажджу разрэзалі цомру. 

Лагер 'снаййеіраў спаў. Толькі адзііі 
чалавек, углядаючыся вострымі вачы-
ма ў далечыню, з івінтоўікай у руках 
стаяў на варце. Гэта была Дзвмяновіч 
Веіра. 

Уіпарта авалодвала шіа стралковай 
с.правай. Жадаіннв стадь выдатным 
снайперам не пакідала »е. Усяго за 5 
месяцаў да школы сінайіпераў Вера 
была прьшята ў рады комсамола. Ця-
п-ер, ітоячы на варце, яе не страшылі 
ні дождж, ні раз-гулы грО'Ма, ад яко-

іа, здаецца, окалыхнулася зямля, ні 
адзшоцгва. У яе сэ'рца глыбожа засола 
слава, якое кліжала да геройства, да 
славы, роднае і бліакае слова: комса-
мол! Вудзь гэта лагер онайпеіраў, 
будзь гата гранща, — яна ведае, што 
Ў адных ружах зяаходзявда клк>чы ад 
шчасця І дастаткова аднаго стрэлу, як 
за ёй стануць тысячы маладых арля-
нят, узрошчаных пад крыллямі боль-
шэвіцкай партыі. 

3 д0свіггкаім адплылі хмары і ў баг-
ровая воп'ршгцы йаідйялося апромнае 
сонца. 

Іуілі дн;. Збылкя мары. Вера екон-
чыіа школу сінайпераў яа выдатна. 
Яча ііры«есла лваода'Ціголдзіо комса-
мола свой падарунак. 

IB. КАЛІНІН. 

Ахраменка Віна — студэнтка біяла-
гічнага фаікультэта, упарта вывучаючы 
біялагічныя навукі не пвраставала ма-
рыць аб тым, каб авалодаць ^малё-
т.амі. іЯіна з эайздра'ецю гліядзіці^ чаіс 
дэманстр'ацый на вучлётаіў аэралйгуіба 
і гаворыць: «Я павіііша стаць лётчы-
кам». 

I саліраўды ў хуткім часе ўсё гэта 
здзейснілася. Ніна ідве. на медыцын-
скую камісію з хваляіваннем: «А што, 
калі не прапуісцяць, зінойдуць, што не 
зусім здаровае сэрца». Але хваляванне 
было дар'эмным. Назад Ніна зЕяртаец-
ца 3 вясёлай усмешкай яа твары. Ка-
місія прызнала яе годнай, яна заліча-
на ў школу пілотаў пры Менскім аЭ'ра- , кліубо. 

Пачалася напружанаи пршца. Рані-
цап — заняткі на фатультэце, адтуль 
у аэраклуб. У гэтым годзе вясной час-
та можна было бачыць, як Ніна ў сі-
нім камбінвзоне і ў шлёме з загарэ-
лым тварам проста з палёту одяшаец-
ца ва унівеірісітэт. У ріуіках у яе папка 
3 расліпамі, якія' яна сабрала на полі 
ў часе адпачынву ад палёту. Ніііа 
«палучае акадэм^чиую іпіракггы«уі на фіа-
культэце і вучэбныя палёты. 

На лета Ніна астаецца ў Мвнсжу. Яна 
вучыода ўпаірта і настойліва. Знаё-
•міцца 3 івышіэйшымі пілатажам, оірыгае 
3 парашутаім, 1 вось Ніна Ахрамен-
ка — студэнтка IV курса Біяфаіка за 
адзін год праходзіць двухгадовы курс 
йілотнай штолы і кайчае ке на 
выдатна. 

* * * 

Мы стаім 3 Нінай у карыдоры уні-
версітэта. Вочарэе. У карыдоры ціха і 
пуста. Нііна эадуменна глядзідь у аж-
ио. — Аб чым ты марыш? — пытаем 
мы ў яе. 

— Я мару аб тым, — адкаивае яна, 
каб скончыць школу лётчыікаў-шстріук-
тароіў, каб быць добрым опецыялістам 
лётчыкам, добрым слоцыялютам біёла-
гам, каб аддаць уюе свае веды і вдоль, 
насці на карыоць нашай цудоўкай ра-
ДЗІМЫ, якая так шырока адчыняе пе-
рад інамі дэверы ў жыодё. 

ЗАВІСТОВІЧ. 


