
Людзі выхаваныя номсамолам 

МОИ шлях 
Вялікая цяга да палітычных ведаў і 

грамадскай работы прывяла мяне ў 
комсамол. 3 часу майго ўіступлення ў 
рады комсамола ўжо мінула 12 год. За 
перыяд барацьбы за соцыяліістычнае 
будаўініцтва комсамол значяа выірас і 
акрэл. Разам з шмсамолам Бырас і я. 

Многа даў мне комсамол. Перш за 
ўсё комсамол дапамог мне зразіумець 
сапраўднасць грамадсжага жыцця, 
аформіць самастойны погляд на жыц-
цё. Вы'Конваючы даручшні партыі і 
комсамола, я выраю ад няаначнага 
шюольнага ажтывібта да лрашагамдыста 
гістоірыі ВКП(іб), ад вучіня школ да на-
вуксшага работнка—дащэнта. Усюды і 
заўюёды, на прашагандыоцкай рабоце, 
на совецкай службе, у інстытуцв, у 
аспірантуры — ікомсамол, юіруемы пар-
іыяй Лвніна—С5таліна, выхоўваіў у мя-
не пачуоді ліобві і адданасці нашай 
соцыяліотычінай радзі'ме і лютай няна-
вісці да ворагаў народа, да фашыстаў 
дыверсантаў, пшіёяаў, шжоднікаў. 

Ленінока-Сталінокі комсамол акрэсліў 
мой шлях. На любым участку соцыялі-: 
гтыч)нага будаўнііцтва я пас-т^аюся 
анраўдаць давер'е партыі і комсамола. 

ШНЕЕРСОН. 
О 

НАРОДШАНЫ РАД31МДИ 
Адным 3 выхаванцаў, комсамо-

ла з'яўляецца малады навуковы ра-
ботнік у галіне фізікі тав. Габрыелаў. 
Сын рабочагадпечніка тав. Габрыелаў 
да паступл&ння ва усівереітэт актыў-
на працаваў на вытворчасці, аднача-
сова рыхтуючыся да паступлення ў 
ВНУ. 

У 1931 годзе па мабілізадыі ЦК ком-
самола БОСР ён быў (камандыраван 
Менс-кім гаркомам комсамола на вучо-
бу Ў БДУ. На вучобе тав. Габрыелаў 
выявіў сябе як здольны і старанны 
студэнт І актыўны ўдзелыгі® грамад-
іокай работы. Па сканчэніні універсітэта 
сн быў вылучан арганізацыямі БДУ у 
аслірантуру. Св0бчас0®а і добрасум-
ленна выканаўшы аспіракцйі мінімум, 
тав. Габрыелаў у сучасны момантнра-
цуе навуковым работнікам на фіамаце 
БДУ. 

Як прыжладнага і актыўнаіга комса-
мольца, комсамольская арганізацыя 
рэкамендавала тав. Габрыадава ў пар-
тыю. Тав. Габрыелаў выхаванец Ле-
нінска-Сталінскага комсамола, звіраз 
упаўне заслужана прынят кандыдатам 
у члены КП(б)Б. 

ФРЫД. 
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у час лёгкаатлетычных спабрніцтваў. 

/ 

В Ы Д Я Т Н І К с о к я л 
— Усім сьаім шчасліівым жыццём я 

абавязан мацеры-радзіме, партыі, Ста-
ліну, — гаворыць студант II курса 
гістфака, выдатгшк вучобы Леанід Со-
кал. Некалькі гадоў назад ан цяжв* 
захварэў. Два годы знаходаіўся ў са-
наторыі. Ск)цыяліістычная бацькаўшчы-
на лячыла яго, дала магчымасць зноу 
стаць у строй аіктыўных будаўнікоў со-
цыялізма. Выдатнай вучобай і работай 
выказівае сваю ўдзячінасць-радзіме та®, 
Сокал. Ён хоча быць добрым спецыя-
лістам сваёй слраівыі культурным, усе-
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бакова адукаваным — даютойным сы-
нам сіаёй радэімы. 

У яго партфелі, побач з творам; 
класікаў маркюізма знаходэіцца і «Гі-
сторыя фраіідувскага жывапісу» і «Іс-
панокі дзёН'Нік» Кальцова і Овідзі. 

Hat было ні аднаго выпадку, каб Со-
кал прышоў непадрыхташаным на па-
літзйнятюі. Ен добра авалодвае фран-
цузскай мовай. К ХХ-годдзю ломсамола 
Соікал—інсрруктар ППХА—рыхтуе 20 
чалавек да эдачы норм на значок 
ППХА I ступена. АБЕЦЭДАРСКІ. 

ГАТОЎ ДА АБАРОНЫ КВ1ТНЕЮЧАЙ КРЛІНЫ 
Дваццаць год жыве і змагавцца 

слаўны Леніншіа-Сталініскі комсамол. I 
ў гата вяліікав овята — ХХ-гоідмзе 
івлаўааіга юбілеія 'я, m член гэтай 
магутнай многамільённай а'рганізацыі 
не магу не ўспомніць аб тым, піто мне 
даў ісомсамол, кіруомы партыяйі Леніна— 
Сталіна. 

Па 'оканчэяні сямігодаі ў 1929 годзе 
ыяне мабілшзаваў комсамол на работу 
настаўніка. Уся мая работа была пра-
сякнута рашучай барацьбой з кулац-
твам, барацьбой за калертывізацыю 
сельскай гаспадаркі. 

За 4 годы сваёй настаўнкусай рабо-
ты Ў Полацюім раёне я быў 4 разы 
црэмііраван за вытворчую і грамад-
скую работу. 

Сжоячыўшы вячэрні рабфак у Полац-

ку, я паступіў у БДУ. Мая мара — ву-
чоба — здзейсінілася. Ва ўніверсітэце 
я ўіввсь час працаваў і працую на 
комсамольскай рабоце. Прышлося мно-
га папрацаваць будучы сакратаіром 
выбарчай участковай камка па выба-
рах у Вярхоўны Совет СССР. Наш уча-
сток сіправіўіся 3 работай на выдатна. 
У час выбараў у Вярхоўны Совет 
БССР я Пірацаваў брыгадзірам і адна-
часова агітатарам. Другі год працую 
прапагандыстам. Комсамол мяие пад-
рыхтаваў і зараз рдаамендуо ў рады 
партыі большэвікоў і я гегае давер'е 
цастараюся аііраўдаць з гонарам. Я 
маю пяць абаронных эначкоў і ў па-
тр»бііы момаінт стану на абарону ка-
стрычніцкіх завайў. 

П. КУХАРОНАН. 

К О М С А М О Л БДУ 
Комсамольская арганізацыя універсі-

тэта прышла да слаўнага юбілея 
— дваццая;іігоддэя ВЛіКСМ oryipfraiBia-
йъвм жадеістываім, верным памочяисам 
паргші Лавіш.—іСшаілша. Сіваім удае-
лаім у івыбарах Вяіріхоўнаіга Совета 
ОООР і БОСР наша комсамольакая аір-
гайіізіаа5ыя паікаізіаіла с®аю веірніаіаць паір-
ітыіі іва сщраве, неітюраднай раіботай йа 
выібадачыіх участках. 150 юомісаімольцаіў 
інашай аіргаініізацыі іхрааііавалі, аіГітата-
paiMil, члешімі выбаірчых шмісій інаі вы-
біайч'ыіх ' участках. Сярод агітаггаіраіў 
ёсщь жшсамольцы, заюлужыўшьш ў вы-
баршчыікаў аўтарытэгг за ІІХ іуізоірініую 
большіэшііцыую аптацыйную іраіботу. Да 
такк наагвжащь таварыіпгы Чаірійяўсасі, 
Судараіў^ ІІа.ш!кевіч Мшл, Стамюешоіч, 
-Куіэняіцаў, Калінін, Куіхаронак, Зіяке-
(віч, Баібішікан і tem. 

іПаірггыймая і комюамольстя aptwfea-
цыі універсітэта выхавалі моцны пра-
іпаігшнйыісцкі ікалеасггыў волькасцю ў 80 
'чаілавеік; з іх рад маліадьпх, до(бра пад-
рыіхтзівайы'х іпраятагандыіс'Раў — Млоацга, 
Феіддэр^ Гаойаіроў. На. іцраіцяігу чатырох 
год апра,ўдваюць аябе яік доібрыя пріа-
пагашдысты Бандароівіч, ОкараЮагаты, 
Розеяпауз, Кучаір, Кажашынсіюі, Оцеш.. 
йеша, Каійатанцінаў, Пражаооши. 

40 леашых комюашольцаў у гатым гоч 
дэв рэкамеадашаиы ў юаіндыдаты 
ВКЩб). За лік iHOBam прьюма. ў кюмса-
імол̂  за атоішні год наша ajpinaffl.iisanbra 
выіраісла .на 150 чшшввк. Знгаяная чащт-
іка 13 іх эа'ймаецца шстыуяай 'раіботай у 
•камюаімоле. Тав. AixpaiM f̂fioa адраізу-нк 
оаюля ўю.т'упілеінйія ў яамсамол паістуіпі-
ла ў школу пілотаіў бее адрьцву ад ; 
чоібы ў ВДУ і к flBBiuwaniiroaniBto 
ВЛІКЮМ сікоііічыла яо йа выдата. Тав. 
Дземіяіновіч Веіріа і Солтан Таня, усшу-
піўшы ў комісавшл, затсаліюя ў анжолу 
онайііеіраў і сіканчылі яе к дваццаіціігод-
дзю ВЛКСМ на вы>датна. 

Яік цудоўйа жыцъ i-тшрьЩь у ігааішай 
краінв, дзіе нішто не перашкаджае (раз-
вівдю малаідых тшшшну і здольнаіс-
цсй, дзо адчынены дэвеіры ўеіх віуізаў 
пеірая кожным з наю. 

Студэнтка Ш курса біякрака т. Вала-
'севіч гаіварьш.ь: «У млне 4 браты. Пеі|)-
шы 3 іх Ні'каліай «шнчыў БДУ, Ііван 
скончыў Вавніную медыцынскую а^кадэ-
мію, Сцяпая скончыў металуіргічны ін-
стытут у Лонініградзе, Павел студэчт 
ваеина-марскога вучылішча імя Фрун-
зе. Я — студэнтла ВДУ. Усё гэта дзя-
куючы совецкай уладзе». 

— У Міяне -фы біраты і ўое ©учаіцца, 
— гаиарьгць таів. Талая. Таіюіх прьлюла-

Прыкладны таварыш 
Яшчэ сярэдняя школа выхавала ў 

Люсі С&васцья!навай старашіас'ць у ву-
чобе, авуратнасць і дысцыплійавапасць. 

Зараз Люся займаецца на II курсе 
хімфака. Яна выдатніца вучобы, доб-
ры грамадокі працаўнік, чулы •'^ава-
рыш. 

З'яўляючыся комсоргам групы, яіна 
стараецца арганізаваць. работу так, каб 
вывесці трупу на першае месца па 
факультету. Люіся добрая фізкультур-
ніца, «еаднаразова выступала на уні-
версітэцюіх олаборініцтвах. Зараз яна 

'здала нормы на значок ГПА I ступені, 
вывучае аўтамабілыную і стралковую 
справу, 

К. ФАЛЕВІЧ. 
- D -

І н с т р у к т а р ППХА 
Студант II нурса гістфака Леў Мі-

хайлоўскі ў мінулым годзе займаўся 
на курсах інструктароў ППХА. Экза-
мены на інструктара саўпалі з урачы-
стым здаірэннем у ято жыцці — Міхай-
лоўскага прымалі ў рады ВЛКСМ. Эк-
заме'ны была зданы бліскуча. Хутка &в 
падрыхтадааў групу студэнтаў БДУ 
значкістаў ППХА. 

Зяіраз МіхайлоЎсві. рыхтуе да здачы 
йорм на значок ППХА 30 рабочых ар-
цел! «Чырвоны абутнік» і трэніруе із 
да паходу ў процівагазах па маршру 
ту Менс'К—Барысаў. 

Комсамолец-іінструктар ППХА Міхай-
лоўскі разалі з уісёй многамільённай 
моладдзю нашай радзімы будзе ў пор-
шых радах, калі зарваўшыйся вораі' 
яасягпе на нашы рубяжы. 

Л. СОКАЛ. 

іКомсамолкі-снайперы тт. Солтан і 
Дземяновіч. 

даў у наанай аргайіэаіцыі многа. Вы-
^шаючы ўдзіяч!наісіць і люібоў' да іра-
Язімы, да паіртыі^ да роинаша. Сталина, 
•наша молайізь актьрўіна пр^ьцу'е над аш-
лодвіаінйеім «аівуюамі і ў першую чарпу 
імаркіоііэіма'м-ленвдііэмам. 3 68 'кам!самолъ. 
цаў IV і V кіурсаў БДУ 64 эдала іч-
сгорыю ВМП(|б) на івыдіаггна і толь'КІ 4 
'на зідавальняюіча. 

Аюаідэ'мічмая піаісяя'ховаіс'ць каміса-
'Молыцаў щьгшэй аіпульнай паюпяхшшсшіі 
'Па уінівіе'рісіігюту. Таж, па біяфаікіу за-
год 56 выдадніьгх аідзнак, а ў іво.м)са. 
•мольцаў фаікультзта — 60 інрвд. Па 
гістіфа'кіу у іцэлым 59 гароц., у жоміеа-
імольцаіў — 63. іПа геафаюу — 62 ігрод ,̂ 
у комеіамольцаіў — 64. 

Вырас у комсамоле 
3 дзіцяічых гадоў я марыў стаць на-

стаўні'кам і мары збыліся. Пасля скан-
чэння педтэхнікума ў 1931 годзе ком-
самол даручыў мне кіраўініцтва адной 
3 буйных школ Аршанскага раёна. Я 
прыклаў усе сілы, каб апраўдаць гэтае 
пачэюнае даручэ.нне і разам з другімі 
комсамольцамі школы вывеў яе ў лік 
перадавых. У школе мы сгоарылі моц-
ную камсамольскую арганівацыю з 
вучняў, якая вяла барацьбу за комуні-
стычнае выхаваане моладзі. 

Памятным застаўся той момант, калі 
рабочыя Асінторфа выбралі мяие дэле-
гатам на "VII 'раанны з'езд советаў, дзе 
я быў выбран дэлегатам на XI Усебе-
ларуомі з'вэд Сотетаў. 

Цлпер я студэнт III курса гістфака. 
Буду змагацца далей, каб стащь вы-
сокакваліфікаваяым настаўяікам. Па-
першаму заклку слаўнагй комсамола, я 
замяіш кнігу на вінто(ўк.у і буду зма-
гацца за шчасліівае жыццё, за вялікага 
і роднага Сталіна. 

П. ЧАРНЯУСКІ. 
- о -

А к т ы в і с т к а х і м ф а к а 
На Х'імфакіу ў чаісе пераіпыігкіу можіна 

іПйічшЯЬ авоціік-і і полач» <yryiz?3(HT-
іні III кіуріса Саірыі Бллх, я'юая сярод 
сівакх таваірьпшоў вядзе ажыўлеініую гу-
таірікіу іаіб іпрачытаіньк жігіпаос, аіб апаш-
інііх інаівііінах 'З гаізеті Яна імйага чытао 
ліітаіраітуіры, ведае ўіе най іж і гатова 
13 шжаіым атадзялііцці імі. 

Сара не толькі вілатніца вучобы на 
піраіцяігу ўісіяго чаісу, ал® d штьнўівая 
ўдэеільніі'ца грамаіДсійга жыцця, актыў-
щы ч)ле)іі ірадка;леігй аюультацкай гаізе-
Tbf. 

•— Паісля ву.чобьшюблю займацца 
фізікульцуіраД, — жаа іСара. Яна ва-
ведвае заіняшкіі ліімнітыічвай оакцыі. 

,І̂ м!саімолка> Саірн Блях, заіўіоеды 
жыіццярадасная і Евргічная, выдат-
інай 'віучюібай і акчў'кай прамадскай 
tipaniatt эдэначао cjfifflyro дачіу—двац. 
іцаі̂ іігоіддзе Лвіійнісіміталііяісіюаіга том- • 
самола. ЫГАЛКОВІЧ. 

Комсамол з'яўля'оа цэмонтуючай 
Сіілай, якая вядзе а, сабой ,уісю мо-
'ладзь уйіворс'ітэт-а. 'аму.лътурньг юа-
лйктыў, ЯКІ налічва/ сіваіх радах да 
300 агтшртаметў (бсаасць з іх шм-
Ъамольцы) мае мно®ыдаганы,х старт-
•сіМ0Наў-ліё(іікіаатл:ётаУа таімк інаіЛе-
жаць ішваіпірьйіятыяюомсдаол Оцюль. 
!К&В5Ч, Оідаірэаіюа, Крі'к і ішшля. Тав. 
'Оцюльікввіч — чампгораіда Меніака 
па беігу- У готыім п, як і ў іміяу-
лым фіізікуль'ту.рны е̂ікггыіў ВДУ а а -
няў Hftpiniae 'Меісца гаірадісіюіім кіросв^ 
•іімя BajpantbOTana. Шігюай аггаіеггьюіы 

ittpbi заічыіншні сейсмы заиял^ так-
'«аіма яершоав міевдаіші ваотейболг-
бшокегпболу — netpomeicqa ,па BOQP; 
tia ф/угпболу, — ігаеірайеісіца сярод ну-
заў. Падрыхтавана маітацыклістаў, 
50 іваілэічбяяў аўтаын, 6 тлотаў, 
25 плайечЕ>ыістаў, эістаў ГПА 246 
1ВС I oryneiHi 604, II сггушйніі 67, 
ГСА I ступені 230 П ступені 30 
чашаівеік. 

РашіУіча ачышчалоі ад ваіроіжы..т 
эаемштйіў, ашшмізэ! больанэиЬмам, 
юоім!самольо,кая аргдыл ўшшероітэ-
іа, пад вііра^/йіц'йвіаргьійнай аріпа.-
йізацы'і, упэўнена ід шляху ш д -
ірыіхтоіўікіі поўінаіцэ бошлшэівііцюііх 
кадра.ў 

ЬУЯіКОУ. 

Менсн, друкарня «Звязды». Облліт № 1856. Адказны рэдактар ЛЕВІН. 


