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У Совнаркоме СССР
ЗА ДАЛЕЙШЫ ЎЗДЫМ
НОМСАМОЛЬСКАИ РАБОТЫ Аб устанаўленні платнасці абучэння ў старшых класах слрэдніх школ і ў вышзйшых
навучальных установах СССР і аб змвнвнні парадку назначзння втыпендый

Праведзеныя ў верасні
справаздачна'
п&раівы6а|яш ксмсамолыжія сходы грул,
курсаў і факультэтаў
і універсітэцкая
комсамольская канферзнцыя падверглі с у
ровай бодьшэвіцкай крытыцы работу комсамольскай арганізацыі і яе кіруючы ак'
тыу за недастатковую
ўвагу ў справе
няўхільаага правядееяия ў жывдё Указа
Прэеэдыума Вяріхоіўнаа’а Соаета ССОР ад
26 чэрвеня,
барацьбы за авангардную
роль комсамольцаў у вучобе. Сходы намецілі канкрэтныя мерапрыемствы па далейшаму ўздыму коксамольскай
работы
на
аснове рашэнняў XI пленума ЦК
ВЛКСМ.

У выніку перавыбараў да кіраўніцтва
комсамольскай арганізацыяй прытоў но*
вы малады актыў, поўны
гарачага ім*
кнення старанна працаваць
у арганіза*
пыі. Еомсоргамі груп,
сакратарамі фа*
культзцкіх И комсамольскіх бюро ў боль*
шасці вылучаны маладыя комсамольцы.
Так, сакратгфом комсамольскага бюро гео*
^фака выбран сгалінскі
стьшендыят тав^.
Шэфер, які да гэтага
часу працаваў
старастай групы^ сакратаром КСМ бюро
хімфака выбрана выдатніца вучобы Сара
Рубніч і т. д.
Маладыя актывісты з ахвотай прысту
пілі да разгортвання комсамольскай рабо*
ты. Тав. Таўбін, комсорг 1 грушл IV кур
са гістфака, адразу ж пасля перавыбар*
чага схода з удзелач комсамольцаў склаў
дэтальны план
работы комсамольскай
трупы. Гэтым планам прадугледжана пра*
весці рад
каштоўных мерапрыемстваў.
Пачынаюць разгортваць
сваю работу,
праўда яшчэ марудна,
асобныя комса*
мольскія бюро факультэтаў.

I

Аднак, яшчэ марудна перабудоўваецца
работа комсамольскай арганізацыі ў свеце
рашэнаяў XI пленума ЦК ВЛіКСМ. Не ўсс
комсамольцы ўцягнуты, як гэтага натра*
баваў XI пленум, у актыўнае комсамоль*
скае жыццё, не маюць комсамольскіх да*
ру’чшняў.
I цяпер у аргавізадыі ёсць
яшчэ нямала, такіх
«омеамольцаў, якія
прама ці ўкосна адарваны
ад саюзнай
работы.
Нельга не укаваць на яевдапальняючую работу комсамольскага
камітэта з
маладым актывам, упершыню
прышоў*
шым да кіраўніцтва. 3
ім па сутнасці
справы нічога яшчэ не праведзена, а ра*
боты па выхаванню гзтага актыва прад*
стаіць правесці надзвычайна многа. Трэ*
ба навучыць маладога комеамольсіАга ра*
ботніка правільна размерваваць абавязкі
паміж комсамольцамі, наладзіць дзелавое
сопыялістычнае спаборніцтва паміж ком*
самольцамі і студэнтамі.
Дэдегаты
універсітэцкай комсамоль
скай канферэнцыі прапанавалі нова*выбранаму камітэту комсамода больш і глы
бей унікаць у пытайні аюадэмічнай рабо
ты 'комсамоільцаіў і несаювнай жоладві,
ращуча змагацца з лодырамі, верхаглядамі
і дэзарганізатарамі працоўнай дысцыпліны; узмацніць
абаронна*фізкультурнуіо
работу, да'йўшыея, каб кожіньг комеамолед авалодаў некалькімі
ваеннымі спе*
цыяльнасцямі.
Комсамольская трупа— пярвічная ячэй*
ка арганізацыі. Тут па сутнасці і павін*
на пра*водаіцца ўея аоэта работа. Таму
на комсамольскую трупу патрэбна звяр
нуць асаблівую ўвагу.
Комсамольская і другія грамадскія ар*
ганізацыі факультэта ў гэтьш
годзе не
звярнулі амадь ніякай увагі на студэн*
таў першых куреаў. А сярод іх. патрэбна
было-б правееці вяліжіую работу. Трэба
прьшіць цершакурснікам любоў і навыкі
да ўпартай і настойдівай работы над са
бой, умела прыабшчыць іх да вузаўскага
жыцця.

таксама сталічяых гарадоў саюзяых рэспублк-—200 рублёў у год;
б) Ва ўсіх астатніх гарадах, а гаксама
Ў сёлах— ІІ50 рублёў у год.
Увага: Указаную плату за навучанне ў
8— 10 жласах сярэдніх школ расоаўсюдзіць на навучаючыхся тэхнівумаў, педагагічных вучылішч, сельекагаспадарчых і
медыцынокіх школ і другіх спецыяльяых
сярэдніх навучальных устаіноў.
3. Устааавіць настулныя размеры пла
ты за навучанне ў вышэйшых навучаль
1. Увеоці 3 першага верасня 1940 года
ных установах OOGP:
ў 8, 9 і 10 класах еярэдніх школ і вы*
а) У вышэйшых навучальных устаяошэйшых навучальных установах плату за
вах, якая энаходзлдда ў Маскве, Леніягранавучанне.
дзе І еташцах саюзных рэспублак — 400
2. Устааавіць для навучаючыхся 8— рублёў у год;
10 жласаў сярэдніх школ наступныя раз
б) У вышэйшых навучальных уетано
меры платы за навучанно:
вах, ЯКІЯ энаходзяцца ,ў даугіх гарадах—
а 300 рублёў у год;
а) У школах Масквы і Лошиграда,

Улічваючы ўзросшы ўзрвепь
штэ*
рыядьната добрабыту орацоўных і
знач*
ныя расходы Совецкай дзяржавы на бу*
даўніцтва, абеталяванне і ўтірымаііше яе*
перарыўна ўзрастаючай соці сярэдйіх
і
вьшэйшых навучальных уотаноў. Совет
Народных Вамісадаў ССОР прыэнаў неаб*
ходным уекласці частку расходаў па на*
вучаяяю ў сярэдгніх школах і вышэйшых
навучальных уетановах СССР на
саміх
працоўных і ў сувязі з гэтьш пастаназіў:

МАЛАДЫ АКТЫЎ ЗА РАБОТАЙ
На оваам снраашдачна-выібарічым сходзе на-выбарчы комсамольск! сход заклікаў
комсамольцы фізмата справяддіва крыты- комсамольцаў
змагацца за выкананне
каваді работу комсамольскага бюро. Бюро Указа Прэвідыуіма Вяірхоіўяага Совета
Ў сваёй практычнай рабоце ведьм! мала і СССР ад 26 чэрвеня, такія таварышы, як
павярхоўна займалася пытаннем вучобы і Андрук, ужо 3 першых дзён вучобы прадысцыпліны студэнтаў і ў першую чаргу пускаюць лекцыі без уважлівых прычын.
комсамольцаў. Міма ўвагі бюро праходзілі
Выкбнваючы рашэнні ХІ пленума ЦК
факты грубага нарушэння вучэбнага пра- ВЛКСМ, наша комсамольская арганізацыя
цэеа, не эвараічівалаіся ўваіга на лодыраў 1 дабітася значных поспехаў у галіне раз
праі'ульшчыкаў.
гортвання масава-абароннай работы сярод
Больш 100 студэнтаў фізмата за не- моладз! факультэта. Сумесна з профбюро
наспяховасіць пераведзены на наступныя Ў нас арганізаваны абаронныя гурткі,
курсы ўмоўна. Некаторыя комсамольцы ЯКІМІ кіруюць сам! студэнты. Нядрэнна
маюць па двух і нават больш прадметах разтортвашщь сваю работу нова-арганізаванездавальняючыя адзнак! (Оркін, Левін, ны (j^TaryirooiK ! гурпэдж раідыетаў.
Гікзбург і др.).
А студэвт-коЛамолец
Але тэта тольк! першыя крек! ў нашай
Хурсіік за два годы навучання ва універ- рабоце. Трэба спадзявацца, што прышоўшы
сітэце атрымаў толькі адну добрую ад- малады комсамольск! ажтыў да к.й)аўзнаку, _ за тое нездавальняючых— сем. ніцтва
факультэцкай ! комсамольскай
Зараз ён выключай з унівеірсітзта. Вьвклю- арганізацыі прыкладзе ўсе свае здольнасц!
чаны за непаспяховасць 1 комсамольцы ! ўменне для таго, каб апраўдаць давер’е,
Фрыдлянд 1 Іванова.
аказанае яму комсамольцам!.
Не лепш абстаіць справа 1 з дысцыплі,
t
I. А С ІП К0Ў —
най. Не гледзячы на тое, што справаздач- '
санратар комсамольскага бюро фізмата.

Работа комсамольскай трупы
разгортваецца
Кооюоргам II курса ф!лфака сход вьвбраў т. Антонаву. 3 першых-жа дзён
сваёй работы т. Антонава праяв!ла сябе
як здольны ! энерпчны арган!затар. Так,
пры непасрэдным удзеле т. Антонавай аргашзавана творчая лгааратурная трупа.
Трупа ўжо прыняла праграму работы !
правяла адзін л!таратурны вечар.
Зараз распачата работа па падрыхтоў*
цы да святкавання гадатныі Еастрычнщкай рэволюцы! ! 35-гадовага юбілея паэта
БССР Янк! Купала.
Аднак трупа КСМ яшчэ ! па сёнешн!
дзень не займалася пытанням! насняхо-

Увага: За 1-е
паўігоддзе
1940-41
вучэбнага года плата за навучанне
ўяосіцца не нашей 1-га ліетапада г. г.
5. Плата за завочяае навучанне ў сярэдніх І вышэйшых навучальных устано
вах узімаецца ў оал'авіяяьш размеры.
6. Устаяавіць, пш> з І-та
лктапада
1940 года стыпеаідыі нааиачакщца тольжі
тым студзятам і яавучаючымся ў тэхлйкумах, ЯКІЯ яраяўляюць выдатныя поспеХ І.
11^3 (т О С ).

што ПАКАЗАЛ1
ХІМІЧНЫЯ
СПАБОРНІЦ1ВЫ

Закончан першы этан YI1 Уеесаюзных
х!м!чных спаборніцтваў. У падрыхтоўцы
гэтых спаборшцтваў вялнсую работу пра*
вёў абаронны актыў
ушверсыэта. Для
лепшай аргашзаванасц! fee ўдзельшк! пахода VII ХІМІЧНЫХ
спаборнйцтваў был!
разбіты’ на трупы. Кожная трупа мела
свайго камандзіра— актывіста Асоавіяхіма,
як! нёс поўную адказнасць за захоўванне
ўдзельнікам!
ўмоў спаборніцтва. Трупы
бьы! зведзены f атрады, ахватваючыя са
бой асобныя факультэты. Кзмандзіры ат*
радаў была назначаны таксам» з лепшых
актывістаў універсітэта. У вышку добрай
аргашзаванасц! ! згуртаванасц!
груп, а
гадоўнае— разумения важнасці гэтага ме*
panpHeMCTiBa пзход 82 0 студавтааи універсітэта быў зробден выдатна.
Але нельга абыйсц! маўчаннем d неда*
хопы пры правядзенн! спаборніцтваў. За*
мест 15 GO' чалавек, як!я павінны был!
прыняць удзел у спаборнщтвалу удзель*
нічала толым 820 чалавек. Знайпшся та
варышы, палі'Чыўшыя эусім ліпшім прыВудзе праведзена таварыская дыскусія па няць удзел у гэтьші мераац>ыва*стве, щ>а«Неотосланным письмам». Тав. Міхайлоў- вадзімым урадам ! партыяй. Раіботніца
(ж! падзелщца сваімі ўражанняш аб зроб- бухгалтарыі тан. Левіна заявка, што «это
ленай !м гэтым летам паездцы ў Крым. проето игра, а я уже вышла с младен
План прадугледжвае таксама барацьбу ческого возраста». Дацэнт фізмата тав.
за павышэнпе пашяковасц! ў групе. Для Н екртэвіч завазіўся з дамашняй рабо*
дапааюг! адстаючым да Lx прымацаваяы тай ! не з’явіўся для удзелу ў пахадзе.
паходам
выдатшш ! ўдаршкі вучобы, як!я сістэ* А студентка Кантаровіч перад
прадставша
наступную
даведку
ад
свайго
натычна будуць дапшагаць ім у вучобе
бацші: «Дочь моя, Кантарович Gyeama,
овагм! парадам! ! ведам!.
Работа
комсамольцаў гэтай трупы больна и ее состояние здоровья противо
можа служьщь прыкладам для астатніх показано длительному хояддению и -уси
ленным физическим мероприятиям.
грун IV курса.
^
Доктор Каитороинч».
Г еен н а .
іАвалаігічініую дашедау прайсппавма ! яе
паіфуга тав. Руібніч Гіінаа .І^ыццаіць мінут работы ў процівагаэе таксама неабышлкя без здаріэішіяў. Мвотл студенты
беларуіСікай трупы 2 Hyjpi філфзка на
d in a j^ XT трымал! прюцівагаізы на пагавасц! комсамольцаў, дысцыплшаи, навед* т ш ! надзелт !х тхмькі тады, калі адчынітіся дзверы правераічінай камшсіяй. Даваннеи лекцый ! т. д.
Да ліку недахопаў адносіцца ! слабая вол! было тольк! ёй ш йсці, як преодвагазы зноў был! зняты.
работа насцепгазеты. Газета яшчэ не ста
Амаль з(ус!м бьілі сарваиы іонаібоірнвдвьі
ла масавым аргашзатарам. Так, вьгпушчаІШ дням! нумар змяшчае ўсяго тольк! сярод навуковых ! адм!шстрацыйна-тэхдоуг! ! нудны перадавы артыкул, адзш НІЧНЫХ работнікаў, бо на паход з’явілася
артыкул 3 факультэцкага жыцця ! не- тольк! 17 чалавек ! то тольк! пасля паўторнага абвяшчання дня яўкі.
кальк! бледных, незразумелых рысункаў.
Трэба спадзявацца^ што партыйвы ка*
Нарэшце, значна затрымл!вае работу МІТЭТ, комсамольская аргашзацыя, мясц*
адсутнасць на філфаку факультэцкага бю* ком ! прафком універсітэта улічаць неда*
ро КСМ.
хопы ! зробяць адпаведныя вышк! з гэ*
А. ГЛАДКІ.
СТУДЭНТЫ. тых спаборніцтваў.

Прадуманы план
Па-баявому разгарнулася комсамольская
работа Ў иершай трупе IV кури, истфака,
дзе комсоргам выбран т. Тауйн. На першым сходзе яасля перавыібараў комеамольская трупа абсудз!ла план работы на
першае паўгоддзе. План прадугдеджвае
правядзенне
грамадскай ! культурнамасавай работы. Так, напрыклад, на 2
кастрычтка назначай сход, прысвечаны
III з’е.зду ВЛКСМ, на як!м з дакладам выступіць тав. Пырх.
Вызначана арган!заваць вечар, на якш
даклад аб расправе Александра II с Н. Г.
Чарнышэўскім зробіць т. Бараноўская.

в) У вышэйшых навучальных усгашвах мастацкіх, тэагщшьяых і музыкаль
ных— ^500 рублёў у год.
Плата за навучанне ўносіцца у адпаведлыя навучальныя ўетаяовы
роўньш
долящ два разы ў год; да 1 вераоня і да
1 лютага.

**

А ІТА РА ТУ РН■к *А-к Я СТАРОНКА
н. гдмолкд

ДВА

ВЕРШ Ы

Р астислав С а з о н и к

!лья Эльнінд

СЯРОЖА

найденны е ц в е т ы
в необ’ятном небе птиц мелькают точки;
Тонут в летнем солнце, нивы и леса;
Лен расцвел, —
И в каждом лепестке-цветочке
Светится прозрачное небо'бирюза.

у TOtt ДЗБНЬ
Бы сокам бярозы ўвесну,
Так радасці повен быў я.
Чажаныя словы, як веснік,
Гучэлі над светаи з Крэмдя.
Гучэлі... Дыхание стаіўшы,
Я рупар бліжэй падцягнуў.
Уяўляў; пагранічную ціпшу
Армейскія зоркі плывуць;
Выіодзіць дзядок на дарогу,
Глядзіць з'пад рукі на сяло,
А гора на плечы старога
Баменнаю глыбай лягло.
Мой браце, не будзеш гаротным:
Рука твая ў братняй руцэ.
На землях салёных ад поту
Пасеў гваіх дум узрасце.
Бось рупар замоўк, ды ў песнях
Суровых не моўкла зямля.
Бы сокам бярозы ўвесну,
Так радасці повен быў я.
Мінск, 1939 год.

CS ^ X D l E Hb
Гай. Ручэй пяе нясмела.
Радасць, дзе цябе сустрэць?
Лёг на твар мой загарэлы
Мяккі бархат ценю дрэў.
У сэрцы свежалць раялілася —
Вось дзе лёгка ўздыхну.
Апусціўшы лісце, ясень
Оніць па ўзгорку пра вясну.
Дрэмле ўсё, у спякоце ные,
Хоць бы КОНІК зацвірчэў.
'Уталідь смагу аж на шыю
Сонца ўлезла ў ручэй.
1лья ЗЛЬКІНД

СПБЛАСЦь
Раніца на сонечным палоззі
Праплывае соннаю ракой.
Набракаюць промнямі калоссі,
Довяць вецер жменяю рудой.
Ледзь крані і пырсне на калені
Опеласці гарачы сырадой.
...Бьщь-|бы мне малеяькім,
спелым зернем
МІЖ снапоў, накошаных табой.
Мінск, 1940 г.

Подул резкий ветер холодом и знобью.
Шевельнул кудрями тонконогий лен,—
И цветы осьшал
на-земь
ветер злобный.
Лен качнулся тысячью
желтых веретен.
Нежными очами лен не смотрит боле.
Но увядел как-то,
поздним летом я:
с песней
Высыпала на льняное поле
Девушек-колхозннц дружная семья
Наклоняясь низко, что'т? все искали
(Не цветы ль опавшие собирать
пришли?)
Быстрыми руками
Лен сухой таскали
Но цветков-улыбок,
Видно, не нашли.
Вясна ўвалілася раптоўна. Яшчэ зранку
сляпіла вочы снежная бель, яшчэ ў яру
гах ЛІСІНЫХ нор спакойна адсьшалася
апошняя лютаўская завіруха, а ўжо к
вечару усё ў пераяіалоху імкліва рынулася у Ператоку. Цэлую ноч па разо_рах
aгapoдaўJ па вуліцы, па талых прыгуменках бурчэлі раўчукі.
Яшчэ не асеў як след рніш ні туман, а
кульгавы 1саи, белаканчанокі музыкант,
палітык І незамянімы акушор — ужо
црьшіоў падзівіцца, як за ноч раскідала'
ся маці — Ператока.
— ^Бяры яе, хлонцы', у дручкі!— павазваючы на крыгу, камандаваў Ісай сабраўшымся паджыганцам. Хлапчукі з крыкам
накідваліся на крыгу, і некальікімі ўдарамі расколвалі яе на дробныя вавалжі.
— Па-адлюга! —- задаволена завяршаў
Ісай.
Неўзабаве ўвесь канец сабраўся на
моеціку. Хто азіраў гаспадарскш вокам
залітыя сенажаці, хто дзівіўся напору
вады і прыкідваў сам сабе, якое-б такое
ўстройства паставіць, каб сабраць усю
гэтую сілу. Ісай расвазваў, як гады' тры
таму назад у Багулеўчыка прапаў гармонік.
Той год амаль кожнаіга вечаріу ў Бе
лым канцы гулялі вечарьшву, і вось аднаго разу, напіўшыся, гарманіст Багулевіч вяртаўся дадому. Мосцік знясло (як і
штогод у Белым канцы), а слізкая клад'
ка не адзержала п’янага Багулевіча, і ён
падяцеў разам са сваім баянчыкам у раку.
Тры' разы небарака кідаўся ў ваду, —
прыхлушваў Ісай (на самай справе Саўка
Вагулевіч тады ледзь сам вырабіўся, а
пра гармонік — і ў галаве не было).
Як там ні сталася, але тут Ісай не

ТВОРЧАСЦЬ І1АЧЫНАЮЧЫХ
У мінулымі годзе пры філалагічным фавультэце нашага універсітэта арганізаваўся літаратурны) гурток. За прайшоўшы
чаю сілаімі літгурткоўцаў нрашедзены два
літаратурныя вечары, адзін з^явіх быў
прысвечан памяці В. В. Маякоўскага, Apyj
гі — творчасці паэтаў заходніх абласцей
БССР. На гэтьгх вечарах эроблены даклады аб жыцці і тво'рчасці В. В. Маякоўскага, аб гуманізме Маяюоўокага, аб поглядах Маякоўсюага на паээію і інш. Haj
чынаючыя паэты выступал! з чыткай
сваіх твораў. У красавку мінулага года
быў выпушчан першы нуімар літаратурнамастацкага журнала «Першыя крокі», jj
якім апрача перакладаў твораў Маяівоўскага на беларускую мову і крытычных
артыкулаў змепгчаны вершы пачынаючых
паэтаў.
Аднак, работу гуртка нельга лічыць дастатовай. Гуртчж працаваў несістэматычва, ад выпадва да выпадка.
Распрацаваная ў гэтым годзе праірама
прадутледжвае аргатэацыю творчых вечароў, выпуск літаратурна-мастацкага зборніка і журнала «Першыя врові», а таксама папулярызацыю творчасці лепшых
совецкіх паэтаў. Трэба тольві пажадаць,

Осень...
Снег посыпался
Дождевые,
постные
Лужн молоком, казалось, забелил.
Все дома окрестные
Оклеил берестой
И в сугробах
тайну лета схоронил.
А однажды',
дымчатым,
чудным зимним утром,
В интернат вошла к нам
девушка-краса:
Зубы отливают
чистым перламутром,
На плечах — косынка
словно бирюза.
Бирюза-косынка!
Вот они, цветочки.
(Значит их колхозницы отыскали
след)!
Принесла их девушка
в ситцевом платочке
И сказала, резвая:
— Воспевай, поэт!

каб гэта праграма не асталася на паперы.
За апошні час гурток павялічыўся за
л к здояьных таварышоў — студэнтаў
першага і другога курсаў філфака. Сярод
іх іпатрэбна адзначыць здольнага пачьша■ючага
паэта С.
Абецэдарокага. Таів.
Абецэдарсікі з’яўляецца аўтарам больш
дзесятка вершаў, сярод якіх маюцца сапраўды ласгацкія
творЫ'. Яго верш
«Над абртгвам»,
напісаны
некалькі
год таму
назад,
перамадзе»
кампазітарам Лалонскім на музыку. У ім
хвалююча нарысаван вобраз ншага тон е
ра, які ў суровых умовах фашысцкай
Польшчы змагаўся за лепшае жыпдё.
Вершы Абецэдарскага друкаваліся ў газе
тах «'Піонер Беларусі»,
«Чырвоная змена», а таксама ў раённым друку.
Сярод нешматлікіх таварышоў, працуючых у галіне крытьш, патрэбна назваць
Р. Саэошка, які распрацоўвае
вялікую
тэму «Еаўказ у ізабражэнні 1 . Ю. Іермантава». Працу над гэтай тэмай ён пачаў яшчэ ў м'іяулым годэе. Апрача крытыкі, Саэонік піша вершы ца рускай і
беларускай мовах.
I Наглядаецца прыкметны творчы рост

у садку сягоння вее сумам.
Талы снег чарнее ля вугла.
Ён ідае 3 найопіаваю сумай —
Лктаносец яашата сяла.
Размывае сцежкі слота-восень,
Першы снег вядэе сялом заму.
Трэці год ЛІСТЫ Сярожа носіць,
Трэці год зайздросціць аднаму.
Кожны дзець сябры яго, сяброўкі
Рады ЛІСТ чаканы атрымаць,
А Сярожу нават і паштоўкі
Дваццацікапеечнай
Няма.
Але вось прышла ў сяло навіна;
Хіба мог паверыць хто спярша,
Што нарком Ў пкьме сваім
Гасцінна
У Маскву Сярожу запрашаў.
— Моў, табой акруга ганарыцца.
Ты Ў нас вядомы паштавЫ'.
Ад’яжджаў, на свята ў сталіцу
Да наркома — сельскі кальцавы.

Мікола Лобан

Маці-Ператока
(Уры вак)
сцярпеў, каб не пахваліцца, яшчэ раз перад усімі, што ён некалі і сам «брау у
рукі» гармонік, а цяпер непаладкі ў ім
як рукою знімае.
Усе ведалі чаго варты словы Ісая, але
нікога на тэты раз не знайшлося, каб
памяшаць яму пазабаўляць людзей.
Тым часам вады прыбывала. У некаторых мясцінах вада пайшла па грэблі, раз'
мываючы пясок і ўносячы' з сабою ламачча, ЯКІМ штогод гацяць белаканчанцы
грэблю. Ужо дзесятак дручкоў у руках
вясёлых хлапчукоў нічога не маглі зрабіць 3 лёдам. Мора лёду рашуча насоўвалася на мосцік. Усе ўласна і чакалі таго
моманту, калі пад націскам уздыбленых
крыг МОІСЦІВ разляціівда на шчэнкі. Паюля
гэтага ўсе-б разышліся, пабралі-б свае
чаўны і ўзахапы пайшлі-б лавіць плаваючыя паленні на дровы.
Мосцік летам нікому не патрэбен: перанесці ношву асакі, або схадзіць на'
дзерці дазы на лапці — досыць і жэрдкі
перакінутай з берагу на бераг. Дый якая
Ператока рака? Падаткнуўшы спадніцу
жанчына летам па самай сярэдзіне з канца ў канец пярэйдзе. Праўда, калі белаканчанцам прыдзецца мурог вазіць з таго
боку ракі, тут яны паахкаюць, тут, брат,
без маета не абыйдзешея. Але- тэта тыднёвая патрэба хутка забываецца. Вось
пачынаючага паэта Н. Гамолкі. За апошні
час тав. Гамюлюа напісаў некалькі вершаў, вартых старонак друкаванага жур
нала. Настойліва працуючы над мастацкім Бобразам, Гамолка дасягнуў некаторых
поепехаў. Асабліва звяртае на сябе ўвагу
яюо апошні всрш — псіхалагічна-алегарычная зарысоўка «Асіна», у якім мастацкі вобраз і ўдала сконшеная дэталь
знайшлі сваё аордаведнае мсеца. Шрш
хвалюе чычача, а гэта — неабходнейпіая
якасць коіжнвга мастацкага твора.
Аднаж, патрэбна папярэдзіць Гамолку
ад залішняга захаплення вобразамі. Наду
маны, штучныі вобраз {як у вершы «Еасцы») эацякняе змест верша, зніжае яго
мастацкія якасці. Як недахоп, патрэбна
таксама адзначыць тэматычную абмежаванасць твюрчасці пачынаючага паэта.
Пераважнае месца ў яго вершах займае
нрыродная лірыка, хоць, праўда, у апошНІ час, заўватаюцца спробы распрацоўкі
тэм сучаснасці. Так, напрыклад, Гамолка
нашсаў невялікую паэму «Ладжо» пра
вызваленне Заходняй Беларусі ад ярма
польсжіх эксплаататараў.
іДаяейшая вучоба Гамолкі павінаа ісці
на лшіі яшчэ 'больш паглыбленай работы
над вобразамі, па лініі аўладання скарбніцамі багатай беларускай мовы.
Творчую работу Ілья Элькінд пачаў
яшчэ на шжольнай парце. Ад нясмелых
спроб пяра на старонках даіцячай гаізеты

чаму І цяпер нікога, уласна, лёс мосціка
І не цікавіў, хутчэй тэта было проста
прыемньш відО'ВІпічам.
Крыгі пачалі падважваць падваліны
мосціка, і ўсе паспяшаліся сыйсці на
6epaj:. Ва ўточках падвалін мосцік вы'
гнуўся гарбом уверх і пачаў хіліцца ў
ход па цячэнню. Усе ўжо сабраліся былі
выказаць сваё ўражанне, як раяггаім нечый голас пракрычаў:
— На мосце!.. На мосце!..
Усе вачьгма кінулі на мост Сярод разг
вернутых ва ўсе бакі паленняў спакойна
на карачках оядэеў хлапчуж. Усе адразу
пазналі глухота Сержыка, васьмігадовага
хлапчука. Ён адной рукой трымаў пакінуты некім кій і накіроўваў яго на врыгу, а другою інстынктыўна абараняўся ад
навісшага над галавою палена.
Натоўп анямеў. Нішто не магло выратаваць хлапчука. Усе бачылі, як Сержык
рамтам апамлтаўся і ў перашалоху схваціўся за палена. Каварнае палена паднялося разам з усім ламаччам і пад гул на'
тоўпа пер£,кінулася ў ваду.
— Вяроўку!.. — закрычалі ў натоўпе.
Хлапец у расхлістаным кажушку ўскочыў на лёд, падціснуў разбэрсаную абору
лапця і, шыбнуўшы на нечыя рукі кажушок і шапку, пайшоў па крыгах.
— Мі-і-шка, куды ты?
Волелькі, божухна-ж мой, — загаласіла маці.
Нехта размахаў скручаны ў абаранак
канец ужышча і шыбнуў на Мішку.
Мішка латва злавіў яго і, абвязаўшыся
за сярэдзіну, пайшоў далей.
— У ход бярыся, на чыстае, — крычаў 3 берагу Ісай. .
«Піонер Беларусі» да права друкавашия на
старонках газеты «Літаратура і мастацтва» І журнала «Полыми рэволюцьй»,
ляжыць шлях упартай і настойлівай ра
боты над сабой. Тав. Элькінд валодае
здольнасцю наглядальнасці, добра ведае
беларускую мову. Вершы маладО'Га паэта
вызначаюцца ліры'чным пачуццём. Сярод
твораў, напісаяых Элькіндаім, вершы пра
вяліжага Сталіна («Жрэмль»), пра непера-можную Чырвоную Армію («Першая ра
дасць»), пра выдатных людзей нашай
краіны {«Сярожа») і інш.
I. Эркінд не абмяжоўваецца арыгінальнай творчасцю. Ён таксама паспяхова
працуе над перакладам твораў В. В, Маякоўскага на беларускую мову. Перакладзены ім верш «Пасланне. пролетарскім
паэтам» быў змешічан у газеце «Літартура і мастацтва».
Адзначаныя тут поспехі ў творчасці
пачынаючых паэтаў — толькі першы
кро® длія таго, каб стаць інжынерамі чалавечых душ. Далейшы тво-рчы рост кожнага пачынаючага ў паасобку будзе залежыць ад таго, як ён здолее арганізаваць
сваю работу. Адной здольнасці, аднюга
жадання мала для таго, каб стаць паэ
там. Патрэбна заўсёды памятаць, што таленш — гэта ў значнай ступені. стараняасць.
Г. ШКРАБ.
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