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БЯЯВЫ ЯГЛЯД РЭВОЛЮЦЫЙНЫХСІЛ МІЖНЯРОДНВГЯ ПРОЛЕТЯРЫЯТА!
Пролетарыі ўсіх краін,

1 МАЯ
1938 г.
№ 8-9(60-61)

злучайцеся

OP Г Я н
парткома,
прафкома,
рэктарыята
Баларускага
дзяржаўнага
універсітэта

Першае Мая
Першае мая .— дзень • іМІжнародаай
брацвай саліідарнасці,
«ялікае сэята
лрацы. Гэга свята для рабочага іыаса
«аіпіггаілістыічных краін — дзеиь агляду
баявых рэволюцыйных сіл, дзепь мабіліізацыі пролетарісікіх
батальёнаў па
штурм ікаіПіітала, на штурм фашьгзма.

У дзень Першага мая народ
шашай
неасяжііай «раіны Советаіў будзе дэмаистравадь бяэмежную адданасць комунтетичнай партыі і правадыру народаў — таварьшіу Сталіну, сваю гатоўнасць высока трымадь і інадалей сцяг
большэвідкай лілынасді, граімідь і выкарчоўваць рэшткі прэзрэнйых фашысУ дзень
Прршага мая міжнародны
ujKifx бандытаў. Словамі перйіа;май&кіх
пролетарыят, уг.ё перадавое і прагрэлозунгаў ЦК боііьшэвіцікай
іпаіртыі
сіўнае
чалавецтва яшчэ і яшчэ раз
наш .народ ад жрая і да жр'ія, ад мера
згерпуць свае погляды на краіпу соцьшліізма, іна СССР — яадзею і аяору і да мора гаіворыць:
«Ліквідуем поўнасцю ва ўсіх галінах
працоўіных УС.ЯГО свету ў іх ібарацьбо за
народнай гаспадаркі вынікі ткоднідтвй
мір, ідэмаікратыю, ювабоду і соцыяліам.
замежных
Першага мая ўсё ігіерадаеое чалавец- ііраіва-трацкісцкіх наймітаў
тва іяшчэ выпіэй узніме свой малуйіЕіі разведак! ІІератворым СССР у непрыпратэіст суіпроць чорных
фашысцікіх стуцную 'кротасдь соцыялгама!».
Сёння, як і заўсёды наш многамільсіл, іяюія морам крыіві заліваюць 'землі
ІС'пангі і Кітая, сулроць агрэсараў, зні- ённы народ ад мала да вялжа, дэмэдішчыўшых 'неталежнасць аўістірыйокага етрукхчы свае грандыозныя inoojKvxi ва
народа, суіпроць надыходзячай інебіяс- ўсіх галінах соцыялістычпага буідаўпеясі сусветнай вайны. Першае мая бу- і нііцтва, будзе мыслям! з пролетарыята.м
дзе днём далейшага згу.ртаБання сіл капіталіістычных краій, пашле «Братам
афя;ра.м
на'роднага антыфашысцкага і адзінага па жлас'у, ®яз«ям -капітала,
піролетарсікага фронта. У гэты дзень крыівавага фашысдкага тэрора, барадькллса ў
ва ўсіх краінах будзе высока ўзвівацца бітаім за «орамО'Гу рабочр.га
напС'раможны чырвоны сцяг, «а яікім j дзень Першата 'мая наша, сіролетарскае
Еогнонымі літарамі засвецяцда вялікія ігрыіЕітаінне!».
Вяліікар свзта Поршае мая саўіпадае
словы: Пролстарыі ўсіх краін, злучай3 пача.таам выбарчаіі кампаніі ў Вярцеся!
Першае мая для працоўіных нашай хоўны Совет БССР, а таксама з выбарадзімы — радаснае і шчаслівае свята, рамі ў Вя'рхоўныя Советы іншых брацкіх Саюачых Соведкіх Содыялістілчных
дзрнь аіляду •
Рэопубліік.
нашых перамог і
На сцйгах гіершаіМайіскіх дэманстраласягненняў, дзонь
п,ый лашай ювітнеючап Совгііжай Беламабілізацыі сіл
русі. начартавы
лозунгі ЦК ВКП(б),
вялікага совецкага
яікія заіклжаюць орадоўных выбраць у
народа на барацьбу
Вя)рхоўны Совет БССР доблесііых пазя далейпіыл перамогі
комунізма

трыёта.ў_ нлшай радаімы,
нетахісных
баірацьбітоў за соцыялізім, леигшых лгодзей,
адданых
да
асакда С'ітраве
Лон'іна—С'таліна.
Наша студэнцтва, наша
шча<;лівая
моладзь у дні перішаімайсвіх свят будзр
раіпартаваць лартыі і ўраду аб
сваёй
деаслабнай барацьбе з^і
авалодвасшр
большэвізмам, авалодваннем навукай,
К'ультурай, вае»йнай С'Нравай і ўмацаваннем абароналдольнасці траіны.
Першага мая ўвесь совецісі народ
П'ра.дэман'струе ісваю баавую гатоўліасдь
ў любы мсмант стадь на абарону радзімы.
«Если завтра война, если враг 'нападет.
Если темная сила інаіпранет,
Как один человек весь советский народ
За свободную Роднну
встанет!» таж упэ.ўіне'на і цвёрда гучадь ста ўсёй
краіне 'словы баявой пе.сні.
Пе'ршшмаймсая дэманстрадыя
ятчэ
раз іпакажа вялііыую сілу совецкага itiaрода, яві ідзе ўпэўнела «апе'рад
п.ад
нопера.можныім сцягаім Маркса—Энгельса — Леніна—Сталіна, пад знакам міжнароднай пролетарскай салідарнасці.
Няхай®жы,ве 49 маёўка міжнаро;0іага
П'ролетарыята!
Ня'хай жьрве 1 Мая — баявы
агляд
рэволюцый'ных еіл міжнароднага пролетарыята!

/

Шад сонцам Сталімсша

весела і радаспа жыць. процавацо і еутцца совецша шчасАівт
РЯДЯСЦЬ
Уізрываецца спажойная гладзь вады,
І белыя і'скрыстыія прыіскі ўзлятаюць
аж да самай столі. П р у г к і юнаік з брон.
завьгм целам, прыгожа
выгібаючыся,
разрэзаў важікую хвалю і паплыў ўіздоўж басейна. Таікія п р ы т і з трамшііна ўлішаюць у цела дужасць і загарто'ўзаюць нервы. Так Шкалай Красжо,
студэнт I I I курса геафака, адзін раз у
пяцідііеўку трэніруецца ў басейно, асвойваючы сжладаную тэхніюу плавания.
I іне дві'ва,'пасля упартай
працы 'над
кнігаімі, г;рганізм патрабуе адпачыініку.
I вось прыходзіць заслужаны адоачыншк, ш пачынаевда ў Нікалая ў гімнастычньіх гу'ртках. Дзі®уешся, як лётае
гнуикае тугое цела на турніку. Сэрца
пачынае заібіраць радасць. Добры
і
эдаровы хлопец гэты Шкалай.
Ніікалай Kpamo
чо<5у І
у фізкультурнай зале на занятках.

ўмее спалучаць

адпачыяак.

— Я павінен прадаваць гак, каб ат• р ы т ц ь дыпиом першай ступені, — ка-

ШЧАСЛІВАЯ
«Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит к бо&вой КИМ,
Тем,
Кто б'ешся,
чтобы дни трудя
были радостны
и ЛёПЕИ».

(Маяковский )
Ад Негарэлага і да Амура, ад сонечнай Груізіі І гарачых пяокоў Казахстана, да халоднага вострава Рудольфа ў
1СЕІТ1Н6ЮЧЫІМ адзенпі пэыходзіць вяана.
Прьшіла двадцатая
вясна
вялікага
Шічасліівага совецкага народа. Зелянеюць неа<5сяжіныя прасторы, і жрай зацівітае Ў жыватворчай красе.
Наша моладзь сустражае вясну
радасна І біагата. Навежі агінулі тыя часы, калі вясна прыходзіла ў лахімана.х
і 3 галадам. Д л я маладога сталінскага
племя ЯНЫ не вернуцца больш ніколі.
Наша моладзь сагрэта гарачьмі нрамгаигям! сэрца радзі'МЫ — Крэмля, дзе
;иб моладзі нястомна клапоцвдца мудры
І любімы бацька Сталін.
У стальных радах пеіршамайакіх калон, лічбамі па плакатах сталінская моладзь павясе пакаізчыкі сваіх перамог.
Выдатныімі поспехамі ў вучобе, добрай

ву-

жа ён сабе і больш упарта і налорыста
прыютуаае да вучобы. Прага да найыцця новых ведаў неадстуіпна следуе за
IIM. Ведь ЛЮДЗІ, яшя хвалюю.цца, іідучы
на заліж, здалёжу бачна, як ў іх адбываецца нейвая перамена.
Комюаімолец
Краоко де баіцца заліікаіў. Д л я яго заЛІІК — гэта твары'сжая гутарка з выкладчыіка.м па
выпрабаваннго
сваей
зідольнасці, ён лагічна і правільна адкаэвае я а пытаніні. I таму не въшадкова, што на працягу трох год Ніжалай
Красжо здае ўсе залікі на выдатна.
Выідатнік Ніікалай

Краіоко не

Баявое прывітанне маладым байцам
Чырвонай Арміі, прысягаючым 1 М а я
на вернасць совецкай уладзе, на вернасць нашай вялікай соцыялістычнай
радзіме!
О ПЕРШАМАЙСКІХ ЛОЗУНГАЎ ЦН вкп(б).

абмя-

жоўваецда вучобай, ён у час выбараў у
Вярхоўны Совет СССР быў

аптатарам,

з'яўляецца старастам трупы і комюоргам. Ен шдчувае празмерную радасць і
сілы жыпдя І дастойна імкнецца

вы-

хоўваць у сябе волю смелых, дужых і
разумных.
П. ЛЕВАНОВІЧ.

МОЛАДЗЬ

грамадсжай працай, весела і радасна
сустракаюць
Першае мая
студенты
БДУ.
— У мяне залатое юнацтва, —аажа
Зоя Зябкіна, — усякія мары гтаноЕяцца

ж ы ц ц я

саіграўднасцю.

3 дзійіЯ'ЧЫі гадоў у яе
.заірадзілася
жаіданне вьшучыць гісторыю
жывдя
чалавецтва. Таму без усякіх хістанняў
Зоя паступіла ў Б Д У на
.гістфаік. На
кожным курсе кожны
ведае яе_ —
анергічную комсамолку. Яна выдатніца
вучобы, шчыра выэучае гіісторыю радяі'мы. Добра 'рыхтуе сам'аютойныя даклады длія пражтьганых заняітак. У гэтай дзіяўчыны надвычай многа эяергіі
і запалу. Вельмі любіць япа сваю работу 3 іпіонеірамі. «Я вельімі рада, — каж»
Зоя, — што ў дзень вялЬкага &вята буду сумесна з хорам славіць песняй вялікаіга Сталша і сваю радзаму».
— Найлешпай падзеяй свайго ЖЫІЦІЦЯ,
— заяўляе Нікалай Анаяіч, — я лічу
асваенне лётнай сяіравы. Я з гояарам
наішу паічэснае эванне пілота.
У мінулым годзе Нікалай Ананіч беіз
адрьгоу ад вучобы скончыў шжолу п і лoтaJў. Яшчэ малога вяісковага хлопчыка захаліла ілйсенне пггушіка-й
ляцець
у паветра. Старая маці не жадала слухаць аб гэтым, а цяиер з захапленнем
слухае размовы ай ллтаяні і радуецца

за свайго сына. Анані-ч, усміхаючыся
заяўляе: «У паветры я адчуіваю сябе
оміял-ей, асаблівае заідаівальнейне
дае
штоіпаір». Ен асівоіў вышэйшы пілатаж.
Зараіз іза ім налічваецца жаля 70 палётаў. Сваю вучобу Нікалай прадаўжае далей і ў каяцы гэтага
года ёд
скончыць школу
інструктараў-лётчйкаў. 4 ладз.шы к о ж н ы дзень
Ніікалая
аддае заняткам у аэраклубе і ўсо-ж ён
амог прыстасаіваіша ўмела і да вучобы
ва ўніверсітэце. Ніжалай—выда'шік вучобы на I V курсе геафажа.
Маладая маці, комсамолка Завістовіч
Зіна, 3 хвалюючай радасцю расказвае
аб 'сшак дзецяіх, ай вяоёлым
жывдд«Мой старшы
шасціігадовы сынок, —
кажа Зіна, — ужо чытае і neipmae слова, якое я навучыла яго чытгаць, было
дарагое для ўісіх
слова — Сталін.
Шчырае дзлкуй Сталіну за шчаюлівав
мацярынютва!».
Завіістовіч Зізга выДатніца вучобы на
I I I курсе біяфака, дзе яна праадуе прафоргаім групы. Яна ўсе тры годы вучьщца на выдатна. Таксама займаецца навуковай работай. Нядаўна на занятках
нанужовага гуртка Зіна зрабіла даклаш
«Галоіўнейшыя этапы эвалюцыі яіжэйшых пазванковых жывёл».
tBocb яна, яовая моладзь новай планеты па імені Сталіна.
І.КАЛІНІН

ВЫНА ТНІК
БЕЙЛШСОН

У Менскай 48 школе 9 студзнтау універсітэта працуе піонерважатымі. Нашы студэнты $ школе праводзяць вялікуга работу сярод піонераў па комуністычнаму І мастацкаму выхаванню, абароннай справе і т. д.
НА ЗДЫМКУ; піонерважатая тав. Раіанава А. з піонерамі 5 нласа «А»
Руоальокай і Гелер вывучав працівагаз.

Студэнты геафака ведаюць Арона Бейлінсона, як чулага таварыша, здольнага студэнта, актыўнага грамадскага
работніка. Гэта адзін з лепшых студэнтаў I V курса геаграфічнага факультэта. Ёи на працягу двух год вучыцца выключка на выдатна. Акрамя гэтага тав. Бейлінсон таксама
з'яўляецца
выдатнікаМ' палітвучобы. Д а
палітзанятак ёіі рыхтуецца толькі па першакрыніпах класікаў марксізма.
Выдатную вучобу ён спалучае з актыўнай
грамадскай работай. Ен працуе
рэдактарам курсавой газеты і нядрэнна спраўляецца са сваімі
абавязкамі,
Б у д у ч ы агітатарам на ўчастку па выбарах у Вярхоўны Совет СССР, ён зарэкамендаваў сябе, як здольнага арганізатара і агітатара. У сучасны момант тав. Бейлінсон таксама працуе
агітатарам на выбарчым у ч а с т к у
па
падрыхтоўцы да выбараў
у Вярхоўны Совет БССР. Нядаўна тав. Бейлінсон падаў заяву аб прыеме яго ў рады
партыі большэвікоў.
А. Ж А Х А В Е Ц .

ДОБРЫЯ

ТЯЪЯРЫШЫ

Партыя большэвікоў, таварыш Сталін
вучаць нас не зазнавацца, не супакойвацца на дасягнутых поспехах. Быць
верным
патрыётам нашай
радзімы,
чэсна выконваць
даручаную
справу,
быць Чулым таварышам — вось
тыя
галоўнейшыя патрабаванні, якія прад'яўляюцца чалавеку нашай радзімы.
Гістарычны факультэт за сваё існаванне вырасціў рад дастойных сыноў
вялікай сталінскай эпохі. Хто не ведае са студэнтаў
Бондарэва
Ефіма,
студэнта I V курса, з заўжды жыццерадаснай усмешкай на твары. Па любому пытанню Ефім гатоў падзяліцца
3 таварышам, дапамагчы разабрацца.
Ефім лічыцца весельчаком і добрым
арганізатарам мае. Я к правіла, на перапынку вакол Ефіма збіраецца многа студэнтаў. Т у т і песня, і апошнія
навіны на франтах Іспаніі і Кітая, і
гістарычныя здарэнні. Многія студэнты д р у г і х факультэтаў, не
ведаючы
сапраўднага імя, называюць яго «Яша»,
і гэта агульнапрызнанае
студэнтамі
імя, Ефім прымае таксама з усмешкай
на твары і дзеліцца сваімі навінамі са
студэнтамі, я к і х ён добра не ведае,
але ведае, што яны жадаюць І ім-

кнуцца атрымаць парады і растлумаЧЭННІ Ў старэйшага таварыша.
Кошкіна Ніна, студэнтка I V курса,
таксама чулы, скромны і сур'ёзны тарарыш. Не было выпадку, каб Ніна
за 4 годы навучання здала залік ніжэй чым на выдатна. Сур'ёзная работа
над кнігай, уважлівае слуханне лектара І старанны запіс канспекта забяспечваюць Ніне выдатныя посйехі ў вучобе. Ніна неаднойчы перад экзаменам
вылучалася студэнтамі курса ў якасЦІ кансультанта, і гэта • даручэнне япа
заўжды выконвала з вялікай стараннасцю.
Скромнасць, далікатнасць,
таварыская
чуласць
з'яўляюцца
характэрнай рысай і для тав. Грашчанкі, студэнта I V курса. Будуч1>ь старшынёй
прафкома, ён
яшчэ
больш
чуля
І ўважліва падыходзіць да таварышаў,
унікае ў сутнасць кожнай «дробнай»
справы.
Прыёмна жыць і працаваць з таварышам! , я к і я з'яўляюцца прыкладам
для ўсіх студэнтаў. Радаспа жыць у
краіпе, сагрэтай і асвятлёнай неіссякаемым цяплом і святлом
вялікай
Сталінскан Капстытуцыі. I. Астапенка.

Студзнтка Грзк рыхтуецца да гімнастычных спаборніцтваў.

ПОУНАКРОУНАЕ ЖЫЦЦЁ
Першамайскі плакат работы мастака Сур'янінава, выпушчаны дзяржаўным
ваенным выдаввцтвам.
Рэпрадукцыя Саюзфото.
SS

ПЕРВОМАИСНИЕ ПЕСНИ
Про бойцов, танкистов, про пилотов
Песни распевает молодежь.

Счастье — гость у нас довольно
частый —
Не впервые радостью сиять,
Но сейчас особенное счастье:
Праздниж дружбы вышли мы
встречать.

Отдыхать, дерзать, учиться, стіроіггь,
Охранять с винтовкой рубежи —
Это называется в стране герое^в:
Полноценно и прекрасно жить.

Солнце над расфлажопной столнц^ей
Первомайской яркостью лучей
Освещает радосные лица
Взрослых, старитсов, юнцов, детей.

Вдоль и поперек
В мире лучшей
Вот про жизнь
Песни распевает

Да, к чему здесь возрост? Между нами
Разницы особой не найдешь.
Ведь у нас от севера до Крыма
Все на деле, в мыслях-молодежь*
Про кого сегодня песни льются
И взлетают самолеты ввысь, —
Грозные, как время революций,
Бодрые, как молодая жизнь,

Не боясь врага, люби, работай!
Колосись спокойно в поле, рожь!

Мы внесем поправки и в природу:
Над Москвою—свежесть волжских вод,
Над страною—покоренный воздух
И на полюсе—знакомый лед.
Не страшна и трудная дорога
Женщине с мужчиной наравне —
Замечательных героев много
В нашей славной, молодой стра.нв.

Гневные, как море в силь'ный ветер,
Звонкие, кале птичьи голоса.
Полнокровные, как наши дети.
Нежные, как девушек глаза?
Видите: как движется пехота.
Танков строй уверенно прошел,
И в лазурной выси самолеты
Развернули парашютов шелк.

исколесив планету,
жизни не найдешь —
к и п у ч у ю про эту
молодежь,

К а ж д ы й хочет улицей столицы
Их портреты гордо пронести.
Над колоннами взлетает птицей
Нежной благодарности мотив
Про того, с кем жизнь—родное слово,
Вместе с кем уверенно идешь —
Про вождя, про Сталина родного
Песни распевает молодежь.
'
Владимир ШАХОВЕЦ
студент I курса физмата.
- О —

ішптш 34 дыплом ПЕРШАЙ СТУПЕШ
Першае мая — свята міжнароднай
салідарнаоці працоўных усяго
свету
і аўпала з наша^
падрыхтоўкай
да
дзяржэкзаменаў. Працоўныя Совецкага
Саюза ў гэты дзень падводзяць вынікі
барацьбы за соцыялістычнае
грамадства і рыхтуюцца да новых соцыялістычных перамог. Мы, працоўнае студэнцтва — вы'пускнікі, старанна рыхтуемся да надыходзячых дзяржэісза-менаў.
У нас 3 агульнага ліку 39 студэнтаўвыпускнікоў біяфака 13 з'явіцца на
дзяржэкзамены выдатніжамі і актыўнымі грамадскімі работнікамі. Чахітка з іх
з'яўляецца выдатнікамі на працягу 5
гад вучобы ва універсітэце. Тав. Хацінскі яшчэ 3 2 курса распачаў даследчую працу (пры кафедры фізіяло-

ГІІ раслін) па вывучэиню І накапл&нню
караціну ў морквы і добраякасна яе
выканаў. Тав. Дайнава 40 дыоцыплш,
праслуханых на біялагічным
факультэце, здала на выдатна, і рагзам а птым прымала актыўны ўдзел у
грамадс'кай рабоце уніве'рсітэта. Тав. Галіонка адначасова з выдатнай вучобай
па 5 курсе выконвае таксама грамадскую работу.
Такіх як тав. Галіонжа, Хаціяекі,
Дайнава, многа сарод нашых выпусж'йікоў. Усе нашы выпускяікі
гавораць:
«На выдатна вучымся, на выдатна здаДЗІМ дзяржаўныя экзамены, атрымаем
дыплом першай ступені і бясспрэчна
выдатна будзем працаваць на даручанай рабоце».
ПЯТРОВІЧ.

У невялічкім пакоі
над
назвай
«Генетыка-селекцыйная
лабараторыя»
дзелавая цішыня. За сталамі працуюць
студэнты V курса біяфака. Яны рыхтуюцца да дзяржаўнага экзамена. Мы
падыходзім да Пятровіча — аднага з
лепшых студэнтаў. Пачынаецца гутарка аб вучобе, аб курсавой рабоце, аб
дзяржаўным экзамене. Пятровіч вельМІ неахвотна гаворыць аб сабе. Скромнасць — характэрная рыса совецкага
студэнта. Тав. Пятровіч выдатнік вучобы. Яшчэ 3 другога курса ён пачаў
цікавіцца навукова-даследчай
работай,
асабліва ў галіне гідрабіялогіі, адна з
тэм якой лягла ў аснову яго
курсавой работы. Гэта тэма — «Макровредители прудового
хозяйства»,
была
распрацавана тав. Пятровічам на практыцы Ў інстытуце рыбнай гаспадаркі.
Яна мае значны навуковы інтарэс і
здана Ў друк. Тав. Пятровіч цікавіцца не толькі акадэмічнай і навуковай
работай. На працягу пяці год вучобы
Ў Е Д У ён прымае а к т ы ў н ы ўдзел у
грамадскім ж ы ц ц і на факультэце.
*»*
Тав. Пушяы, студэнт I V курса біяфака, з'яўляецца выдатнікам
вучобы,
бн заўзяты фоталюбіцель і адзін з перадавых фізкультурпікаў універсітэта.

Зімою яго часта можна бачыць на лыжах. У спаборніцтве па лыжах у гэтым годзе П у ш н ы заняў другое месца
на дыстанцыі 20 кілометраў. Ён з'яўляецца членам бюро
комсамольскай
арганізацыі факультэта, адказным
за
фізкультурную работу. Трэба
адзначыць, што гэты ўчастак работы на факультэце пастаўлен добра. У
міжфакультэцкім спаборніцтве па гімнастыцы каманда біяфака заняла
першае
месца, а асабіста тав. П у ш н ы — другое.
Пушны
з'яўляецца
актыўным
удзельнікам г у р т к а народных танцаў.
Акрамя таго, ёп паставіўшы перад сабой мэту павучыцца кіраваць аўтамашынай, зараз канчае
аўташколу.
*
Маня Бачышча, студэнтка I V курса
біяфака, таксама любіць
фізкультуру.
Яна многа аддае ў в а г і
гімнастыцы.
Мы ведаем Маню, я к добрага таварыша І добрую студэнтку. Яна многа
працуе над кйігай і вучыцца на выдатна.
**

Сапрыкіна, Лабанка. Вавулу, Вайнер Любу на нашым факультэце
ведЧіюць, як актыўных удзельнікаў гуртКоў самадзейнасці. У с і х ядпае любоў
да ўсяго
жыццерадасііага,
вясёлага.

Яны ўсе любяць спевы. Лабанок і
Сапрыкін
актыўна ўдзельнічаюць у
г у р т к у народных танцаў. Лабанок любіць фізкультуру, Сапрыкін цікавіцца
навукова-даследчай работай і актыўна працуе ў гуртку эвалюцыйнай .\iapфалогіі жывёл. Люба Вайнор любіць
музыку і вучыцца іграць на іііяніна.
Яна хоча навучыцца вадзіць
манп.шу
і канчае школу аўтамабілістаў.
* *

Толькі ў гэтым годзе яны прышлі ў
Б Д У і абодзве змагаюцца .ча лепшую
вучобу. Паліцько — выдатніца, Беспаяска — ударніца вучобы.
Беспаяска
любіць фізкультуру і з'яўляецца актыўнай фізкультурніцай.
Паліцько гірафорг курса і а к т ы ў н ы
ўдзелыіік
навукова-даследчага г у р т к а
біолагаўнатуралістаў.
Гэта толькі некалькі прыкладаў нашай выдатнай моладзі, моладзі, якая
імкнецца ўсё ведаць, якая хоча быць
вартай нашай цудоўнай
бацькаўшчыны. Некалькі прыкладаў моладзі, якая
сёння шчыльнымі радамі выходзіць на
вуліцы і плошчы і вясёлымі песнямі,
лозунгам!, музыкай вітае нашу партыю, нашага роднага Сталіна, вітаі?
Поршы май — свята вясны і маладосці.
ЗАВІСТОВІЧ.

НАСТАЎНІКІ
РАБФАКА
Пыкладчыкі рабфака многа
п'рацуюць ішд сабой, каб даць добрыя веды
студгнтам.
Ншрыклад,
тав.
Крук,
загадчык навучальнай часткі, сыкладчык фізікі мае добрую
практыку па
свайму гірадмет\-, прыходзіць на лекцыі падрыхтаваным,
дапамагае адотаючым студэнтам. Яго лёкцыя праходэіць юесела і хутка.
Студэнты ;!
і:ялікай цікавасцю
слухаюць
такія
.іекцыі.
TaKca.s:a добра гграцуо выкладчыца
іг.^ііецкай voBbi тав. РуЛцова. Яна на
пра^іягу ў.?яго
навучальнага
года
з'яўляецца
самай
прыкладнай
выкладчыцай.
Лекцыі
тав.
Рутбцовай
праходзяць 3 асобай
энергіяй,
яе
ахвотна слухаць
не две гадзіны, а
заўсёды больш. Тав.
Рубцова
змагаецца супроць тых, хто імкнецца перашкаджаць лекцыям.
Такіх выкладчыкаў, як тт. К р у к
і Рубцова
студэнты люібяць І паважаюць, як ленін('кіх выкладчыкаў. Тав. Рубцова з'яўляецца членам бюро мопраўскай арга-*
яізацыі, дзе прымае актыўны ўдзел у
NrcnpaVcKaft рабоце.
МАЛАКОВІЧ.

У ЬДУ 210 студзнтау з'яўляюцца выдатнікамі вучобы. Усіх нашых выдатнікаў яднае тое, што яны многа і у парта працуюць над сабой, змагаюцца
за авалодванне большзвізмам, навукай, культурай і разам з тым актыўна
ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці ун іверсітзта.
НА З Д Ы М К У : выдатніца I курса г істфака Зябкіна Зоя рыхтуецца да залікаў па гісторыі нашай радзімы.

Партыйнае

жыццё

К.

ПЕСНЯ

На ВЫСОКІМ ідэйна-палітычным узроуні
22 і 23 красаніжа праходзіў овраваздачна-івыбарчы сход
партарганізацыі
Б Д У . 'Оправаздача парткома оьіда пабудавана на кашрэтных фалтах работы
партарганюацы!.
Сшнратар паршома таз. Цоір у сваім
оцраваізяачньш дажладзв
падрабязна
спынііўся на вьжананіні
іпартаргаап'зацыіяй універсітэта -рашэннлУ лютаўскасакавіцкага і студзеньскага пленумаў
ЦК ВКП(б).
Таів. Цоір адэначыў, што ітртаріганізацыя іправяла вяліЕую работу па івыік^
рыццю і «вылнаийю з раідоў
партыі
заклятых ворагаў .народа, трацкіс-ііжа'^бухарынскіх
і
буржуазна-нацыяналістычных агентаў фашыэма.
Наша партарганізацыя, — гаворыць
тав. Цоір, — вьвдрыла і выключыла з
радоў партыі нямала ворагаў народа.
Наша задача і вадалей весці раш'учую
і бяэлітааніую барацыЗу з уюімі іворагамі «арода, свовчасова іх
выжрываць,
пад якой^5ы маскай яіны я? хаваліся.
Мы павіінны памятаць і нііколі не забываць гістарычінае ўказанне таварыша
Сталіпа аб .капіталістычным ажружэнні, аб тым, што трэба быць
заўсады
ПІЛЬНЫіМ.
Памылкі, адзіначаныя -рашаннем студзеньсікага Планума Ц К ВКП(б), яікія
былі дапушчаны асобныіма паіртарганізацыямі іпры выжлючанні з радоў парты!, М6ЛІ меоца і ў нашай партарганізацыі.
У м ц ь , напрьыйіад, факт выключэння
3 рріДО'ў партыі таів. Арашкб'ві'Ча, толыкі
за тое, што ён не з'лвіўся на
схоід
профаргаініізацыі, у той час, осалі можна
было абімежавацца
вынясенінем опали аявя.
У сіпрэчясах па оправаздачнаму даклаіду выйтуіпіла 25 чалавек. Высту)паіўшыя ташарышы падверглі рэзікай крытьщы .работу партыйнага каімгтэта.
Тав. Талан, які в ы с т у п і ў у спрзічіках,
сказа-ў: — Паршом зажінуў та«' важн ы ўтчастак работы, яж палітагітацьгя ў
інтэрнатах. Неабходна ў далейшыім пабольшэвіцку наладзіць спраіву палітаігітацыі і правядзення культурна--масавай
работы ў інтэрнатах.
Асаблііва многа гаварылася аб палітБучобе. Рад таварышаў адзіначылі адсугнасць належінага жіраўніцтва палітвіуічобай 3 боку партжома.
Я працую, — кажа тав. Перапецкі, —
ужо 4-ы год іпраіпагандыстаад палітісеці.
За ўвесь гэты час мяне ніхто не правяраў і не аказваў неабходнай дапамогіў
рабоце. Трэба^ каб партком
сістаматыічна правяраў работу
орапагандыстоў, с к л к а ў нарады па абмену вопытам работы і наладзіў належінае метадычнае кіраўніцтва прапагандай.
Не малае месца ў спрэчжах было адвбідзеяа кіраўніц'шу парткома
жомсамольокай арганізацыяй.

— За сіцраваздачны перыяд, — заявіў
т. Лаяуцыка,—партіком н і разу не заслухаў шраваэдачу каімітэта КСіМ. У
вынііку дрэйнага кіраўніцтва парткома
комсамольскай аргайізацыяй мы маем
слабы рост партарганюацыі за ліж лея.
шых ісомсамольцаў, да канца адданых
вялікай справе Леніна — Оталіна.
На схадзе выявілася, што
партком
зіусіім слаба займаўся акадэмічнай работай. За сираваздачны
час т о л ш і 4
разы стаяла на пасяджэянях парткома
пытанне аб а-кадэмічнай іаучобе.
У нас на
гістфаіке, — заявіў тав.
Аірашікевіч, — сістэматычна зрываюцца
леікцыі. Навучалшая
частка Б Д У аО
гатым ведае, але мер
адпаведных не
П'рьшае.
Сход прайшоў на высотам ідэйначпалітычныім уароўні. У прыінятым .рашэнне па оправаадачнаму даікладу парткома ламечаны кавкрэтіныя меріапрыемстЕЫ партыйна-іпалітычнай работы, якія
павінны забяіспечыць агульны
ўздым
уісёй работы партарганіізацыі.
МЕЛЬНІЧОНАК.

Чалавек у поўнай гатоўнасці чакае
сваё вялікае свята.
В я л і к і Чалазек,
што іспалінам узп'яўся над сусветам,
у гэты святочны дзень, у святочнай
вопратцы пакажа моц, пакажа, што f^n,
Чалавек, зможа разбіць і зніштожыць
свайго лютага ворага, я к і завецца фашызмам.
«Смерць фашыстам!» — пад
гакім
лозунгам выйдзе на вуліцы ў перінамайскі дзень той, хто з гонарам носіць імя Чалавек.
Выйдуць мільёны совецкіх
людзей,
што ва ўпартай працы і бараньбе здабылі сабе шчасце, якога жадаіоць усяму працоўнаму лалавецтву. У пвргаых
шарэнгах пойдзе поўнакроўная, бадзіірая, жыццерадасная і шчаслівая сопецкая моладзь, якая выпеставана
ў
годы соведкай улады комуністычн.ай
партыяй і 'якая аб старым жудасным
жыцці ведае толькі па расказах старэйшых. Але новае совецкае жыцц? наМенск, друкарня «Звязды>;
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СТАЛИНЕ
1.

Ш у м я т плодородные степи,
Текут многоводные реки.
Весенние зори сверкают
Над нашим счастливым жильем.
Споем же, товарищи, песню
О самом большом человеке,
О самом родном и любимом, —
О СТА.Т1ИНЕ, песню споем.
2.

Студэнтка ІІІІ курса гістфака тав. Рудава, заняўшая першае месца на гарадскіх стралковых спаборніцтвах.

УНІВЕРСІТЭЦКІ
ХОР
Універсітэцкі хор пад
кіраўніцтвам
Бальцэ'ВІча А. А. Першае мая сустракае са значнымі поспехаміХаравы
калектыў складаецца з 41 чалавека. Рэпертуар хора: песня аб Сталіне, песня
аб баяне, Если завтра война, руская
народная песня, мяцеліца, грузінская
На справавдаічіна-выбарчым партехо- народная песня Суліко і рад іншых.
дзе к а м у н к т ы , выстуіпаўшыя ў спрэчК першамайскаму святу рад нашых
! ках, падверглі жорстікай ікрытыцы рабо- таварышаў, як Вавула, Вайнер і інш.
I ту партыйнага камітета. Сход йрыізнаў падрыхтавалі індывідульныя выступI работу парткома ийздавальняючай.
лепні.
Партыйны сход закрытым
(тайным)
Для нас, маладых патрыётаў, няма
галасаваннем выбраў «овы склад парт- большага шчасця, як у песнях славіць
кома 3 наотіупных таварышаў: Цоіра, нашу радзіму, нашага вялікага і люМільмана, Бабраўніцкага, Ваўчжа, Дэ- 6i,\fara правадыра таварыша Сталша.
раіш і Лашунова.
АЗБЕЛЬ.

НОВЫ ОНЛАД ПАРТКОМА

Он вел нас на битву с врагами —
За счастье, за долю бороться.
Вливал в нас и бодрость, и силу
На славном п у т и боевом.
Опоем же, товарищи, песню,
О самом большом полководце,
О самом бесстрашном и сильном,—
О СТАЛИНЕ песню споем.
3.
Границы Союза Советов
Зажрыл он от воронов черных.
Одел их бетоном и камнем
И залил чугунным литьем.
Опоем же, товарищи, песню,
О самом великом дозорном.
Который все видит и слышит О СТАЛИНЕ песню споем,
4.
Как солнце весенней порою.
Он землю родную обходит.
Растит он отвагу и радость
В саду заповедном своем.
Споем же, товарищи, песню,
О самом большом садоводе,
О самом любимом и мудром,
О СТАЛИНЕ песню споем.

-

5.
Он создал на счастье народов
Закон нерушимый навеки,
Весенние ясные зори
Зажег он над нашим жлль&м.
Споем же, товарищи, песню,
О самом родном человеке,
О солнце, о правде народов, —
О СТАЛИНЕ песню споем.

РЫХТАВАЦЦА /!А КРООА
ІМЯ ШВЕРНіКА

НА ЗДЫМКУ: лепшыя харысты ун іверсітзцкага хора тт. Вайнер і Вавула.
Яны часта на студэнцкіх вечарах вьшонваюць індывідуальныя нумары.

СВЯТА ШЧАСЛІВЫХ
Надыйшло вялікае, радаснае міжнароднае свята — Першае мая. Двадцатая совецкая вясн!а сустракае яго ласкавымі праменйямі сонца, нібы
маці
доўгачаканага сына. Яна песціць Май
цёплым мяккім вецярком. Вясна сваіМІ першымі кветкамі ўсцілае пераможны шлях Мая, клічачы:
«Прыходзь
хутчэй, цябе чакае чалавек!».

Исаковский

ша моладз^ добра ведае на арактыцы,
любіць сваю радзіму і гатова абнраняць кожніую пядзь сваёй зямлі сваімі
грудзьмі.
Вось, напрыклад, Гузман Лена - с т у дэнтка ПІ курса хімфака. Яе бацькч ў
1920 г. быў забіт белабандытамі. Лене тады было ўсяго тры годы. Яна не
чедае свайго бацькі, але ламжгг. пб
Ім захаралася ў яе сэрцы на ўсё жыццё. Яе бацька прыняў цяжкую смсрць,
каб даць шчаслівае жыццё сваім ;(fieпям. Лена не ведае, дзе магілка" яе
бацькі, не ведае, дзе ён пахаваны, але
каб ведала, яна ўпрыгожыла-б
яго
магілку кветкамі, такімі вясёлымі
і
прыгожымі, як вясёла і прыгожа яе
жыццё, за якое з а г і і ^ ў бацька.
Совецкая ўлада не пакінула
сірот
без догляду. Лена змагла з поспехам
скончыць сямігодку і рабфак. Перад
ёй шырока раскрыліоя дзверы вышэйшых навучальных устаноў Выбар
быў Еялікі. Яна аблюбавала сабе спецыяльнасць, і, як гаопадыня, увайшла
ў светлыя аудыторыі хімічнага факультэта БДУ. Веды — вось, што трэба Лене. «Комсомолец изрядно вырос
и просит взрослых знаний». Яна з
першага дня ўзялася ўпарта за вучобу. У выніку яна выдатніца на працягу трох год
І актыўны ўдзельнік
Тыраж 1.200.

у грамадскім жыцці. Зараз Лена агітатар на ўчастку. Яна растлумачвае
вялікі
сталінскі
закон,
успаміпае
смерць свайго бацькі, гатовая к о ж н у »
мінуту абараняць сваю радзіму ад нападу ворагаў.
Кур'янава 1ра — студэнтка I I I курса хімфака, таксама но ведае дарзволюцыйнай пакуты і здзекаў над чалавекам. Яна — равесніца Кастрычніка, нарадзілася ў 1917 г. у сям'і рабочага чыгункі. Бацька яе працуе на
чыгунцы 46 год. Успамінаючы аб ім,
Іра 3 гонарам кажа: «Зараз ён у мяне
стаханавец».
1ра, як І тысячы совецкіх дзяўчат,
скончыла сямігодку, рабфак, паступіла
ва універсітзт, дзе з першага
курса
займаецца на выцатна і старанна выконвае грамадскае
даручэкне:
яна
член профбюро факультэта.
Такіх студэнтак, як Лен'а і Іра ў
нас, ва універсітэце, сотні, а у нашай
краіне — мільёны. Яны сур'ёзна рыхтуюцца стаць высокаякаснымі совецкімі спецыялістамі. Яны выдагна
ву
чацца, актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці і культурна праводзяць
вольны час. У дзень Першага мая яны
запоўняць вуліцы совецкіх гарадоў і
3 гонарам заспяваюць:
«И если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тл-да мы песню споем боевую
И станем грудью за іродйну свою».
Е. ГЕРАСІМАУ.
Горліт Ns 3423.

Кожны год 12 мая па ўсяму Соввцклму Саюзу праводзіцца масавы вясенеі
крое ІМЯ тав. Шверн»Еа, у якім удзел ,нічаюць дзесяткі тысяч фізкультурнікаў. Крое уключае дыстанцыю ГПА 1000
метраў (для мужчын) і 500 (для жаі?чын).
Кросам ІМЯ т. Шверніка адкрываецца лёгкаатлетычны сезон, пачынаецц»
здача летніх норм на значок ГПА. Наш
фізкультурны калектыў пачаў падрыгтоўку да кроса. Пачала працаваць лёгкааілетычная секцыя. Вядзецна падрыхтоўка да універсітэцкага кроса, які
будзе праведзон 5 мая.
Кожп.ы факульт.эт выстаўляе на кр<ів
не менш як 18 чалавек) (10 мужчын і 3
жанчьтн). Па папярэдніх падліках аа
універсітацкім кросе прымуць удзел не
менш 100 чалавек
Гэты крое даснь
магчьшасць выявіць лепшых бягуноў і
ўкамплектаваць каманды універсітэта
ўдзельнікамі для
гарадскога
кроча
імя тав. Шверніка.
БРЫШ.

ВЕСЕЛА I РАДАОНА ПРАВЯДЗЕМ
ПЕРШАМАИСКАЕ ОВВТА
Весела і радасна правяідуць першамайскае свята сгудэнты і навуковыя
работнікі універсітэта. 29 врасавіка
1938 г. у
актавай зале адбудзецца
ўрачысты вечар, прысвечаны П&ршаму мая, на якім будзе зроблен даклад
аб міжнародным свяце Першага мая.
Пасля даклада будзе паказана самадзейнасць універсітэта (хор, гурток
народных танцаў, джаз-аркестр, выступление гімнастаў і баксёраў).
.30 красавіка ў 313 аўдыторыі будзе
прадэманстраван кінофільм «Балтыйцы».
1 мая ў памяшканні актавай
залы
адбудзецца першамайскі канцарт, масавыя танцы, гульні.
2 мая ў 313 аудыторыі будзв кіно.
У інтэрнатах правадзяцца вечары масавай самадзейнасці студ»нтаў.
ПРАФКОМ.
Адкааны рэдактар I.

ЛЕВІН.

