
Н Я Х А И Ж Ы В Е 1-е М А Я — 
агляд рэволюцыйных сіл міжнароднага пролетарыята 

Пролетарыі ўс'іх краін, еднайцеся! 

I 

ПЕРШАЕ МАЯ 
Першае кая — дзень йіжпароднай са-

ладарйасці рабочао-а класа, дзепь баявога 
а г л а д рэволюцыйных сіл для барацьбы з 
кашіталак. 

Сёння міжнародны ііролетарыят у пяці-
дзесяты раз будзе святкаваць сваю каём-
ку. 

Раібочыя каітталістычныя Ераін, усё пс-
радавое чалавещрва згурто^аецца ў гэты 
Язень д ія пратэюта супроць зверсФвау фа-
ШЫ1СЦК.ІХ канібалау, супроць налкляу і за-
хіватаў фашысцкіх аграсарау. 

П'роіетарыят усяго свету будзе выюту-
паць супроць вядучайся другой імлерыя-
лі'Стычнай вайны, супроць рштуючагася 
напэду на Совецві Саюз. Гэта будзе гроз-
ный папярэджаннем такім «лгобіцелям 
геаметрыі», як «трохзутольні® Берлііг— 
Рым—Токіо». 

Подлы 5ідар у опіЕу не з л а т у геіраічны 
ьспанскі народ. Іспанскі народ у рэволю-
цыйных баях скіне катаў і заіваюе неза-
лежналць і свабоду. 

Перамога будзе і на старане вялікага 
йітайокага нароіда, які пратоніць японсікіх 
захшаггчыкаў з раднай зямлі. 

3 надзеяй і гарачай любоую працоуньгя 
усяго свету глядзяць на СССР. Перамога 
содыяліяма ў Совецкі* Саюзе натхняе іх 
на барацьбу за шчасце чалавецтва. 

Совецкі народ сустражае Першае мая 
велічнымі нерамогаи. 

У СОСР лішіцаваны ўсе эксплаататар-
скія власы. Совецкі народ не ведае ж о -
плаая-ацый і нрытнечання чаіавекачалаве-
кам, не ведае крыйсаў і беспрацоўя, го-
ладу і галечы. Яны знклі ў нашай краі-
не назаўсёды. «Зайздросцім унукам і пра-
ўнуклм нашыім, — нігаў Беліінсві, — 
які'м суджана бачыць Ра<сіію ў 1940 го-
дзе —• стаячую на чале адукаванага ове-
ту, даючую законы) і нав^тщ і кастац-
тау, і прымаючую пачцівую дань ад уся-
го адуікагванага чалавецтва». 

Збылося прадбачанне «неистового Вис-
сариона» іраней, чым ён думаў. Пад кі-
раўйіцтвам нартыі, правадыра народаў 
таварьша Огаліна совеяда народ пайудаіваў 
С0ЦЫЯЛ.ІЗМ і цвёрдай хадою прыбліжаецца 
к комуіпз-чу, уз^оіўшьгея гістарычныш ,ра-
шэннямі XVni з'езда большэвіцкай пар-
ты!. 

На заклік таварыша Сталіна дагааць і 
ў эканамічных адносінах найбольш ра .ЧБІ-
тыя капіталісгычныя краіны, совецкі на-
род адаааау иагутным уздьшам соцыялі-
стычнага сааборвіцтва імені Трэцяй Ста-
лінскай Пяцігодаі. 

Наощы СССР еуістракаюць пеіршамай-
скае свята ў саізнашіі сваёй магушасці, 
маральна-паліітыічнага адзінства, з гордым 
уоведамленнем свайго цудоўна.га цяпераш-
няга і вяліжага будучага. Яны прадэма.н-
струюць овіаю гатоіўнасць у любы момаігг 
стаць на абарону соцыялістычнай радзі-
кы. 

Шчаслівая моладзь нашай краіны весе-
да і радасна святвуе Першае мая. Совец-
ка« студэнцтва — адзін з многалівіх ат-
радау нашай інтэліга'іцыі — црадэман-
струе ў дзень пролетарскага свята свае 
імікіненні к вьшіыням навукі, сваю эгурта-
ванащь, адданасць справе Марюса—Эн-
гельса—Леніна—Сталіна. 

Паід чырвонымі сцягані сгудэнгы, наву-
вовыія работнікі нашага універоітэта прз-
няісуць у дзень Першага мая сваю волю 
стаць дастойнымі выхавацелямі маладога 
пакалення совецвага парода, сваю адда-
насць І бязмежную любоу в дарагому та-
варышу Сталіну. 

Пяхай жыве Першае мая! 
Пяхай жыве мудры арганізатар баявых 

маёвак пролетарыята, правадьф усяго 
працоунага чалавецтва вяліві Оталін! 
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О Р Г А Н 
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партарганізацыі 
прафкома, 
дырэкцыі 

Беларускага 
дзяржаўнага 
універсітэта 

Ш 

Няхай жыве комсамол—верны памочнік і магутны 
рэзерв большэаіцкай партыі! Няхай жызе працоўная 

моладзь нашай радзімы! 



Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить! 
• * • 

АЖЫЦЦЁЎЛЕНАЯ МАРА 

Выдатніца вучобы студэнтка IV курса 
хімфака тав. Зайдэль. 

ДОБРЫ т д в а р ы ш 
Па хімфаку Сару Рубніч, ст^'дэнтку II 

курса, ведаюць як выдатіііцу вучобы, 
прыкладнага комсорга, актыуную удзель-
ніцу універсітэдкага джаза. 

Сара займаецца у музыкальпай школе, 
прымае удзел у рабоце навукова-даслед-
чага гуртка. 

Яна чулы І добры таварыш. Калі хто-
ігебудзь са студэнтау II курса быу хворы, 
то ЯГО абавязкова наведвала Сара і аказ-
вала дапамогу. 

Выдатіііца вучобы Сара Рубніч з гона-
рам посіць высокае звание совецкай сту-
ДЭНТКІ I " 

СЕВАСЦЬЯНАВА. 
- Ф -

ВЫДАТКІК АБАРОННАй РАБОТЫ 
Шчаслівая совецкая моладзь да канца 

аддана сваей радзіме, дарагому тавары-
гау Сталіну. Памятагочы факт капіталі-
стычігага акружэння, наша моладзь упор-
lia авалодвае ваеннымі спецыяльнасцямі, 
Яна гатова у любую мінуту стаць па 
абарону свяшчэнных совецкіх граніц. 

Оудміт II курса гісТфака Міпіа Кан-
дратау мае тры абаронныя значкі 1 з пос-
пехам авалодвае ваеннымі спецыяльна-
сцямі. Больш за ўсё ён любіць стралко-
вую справу. Міша метка страляе з дроб-
па-калібернай вінтоукі і ручнога кулямё-
та. Дяпер ёп ііаставіў задачу стаць снай-
перам баявой віптоўкі і вывучыць стан-
кавы кулямёт'. Мініа ўнорпа працуе над 
ажыццяўленнем гэтан задачы і ён, без-
умоўпа, яе выкалае. 

Міша многа займаецда вучэбпымі прад-
метамі, чытае дадатковую літараті'ру. 3 
вялікім іптарэсам вывучае замежную мо-
ву. 

— Хан паспрабуюць фашысцкія ка-
зяўкі папасці па нашу краіну, — кажа 
Міша Кандратаў, — я пі адну кулю нс 
выпугачу дарэмна. 

Л. СОКАЛ. 

Асталіся лічаныя дні, якія аддзяляюць 
студэнтку Марыю Пашкевіч ад педагога. 
Гэтыя дні праходзяць у напружанай пра-
цы і ў падрыхтоўцы да дзяржаўных эк-
заменаў. Аношні залік па асновах мірк-
сізма-ленінізма Марыя здала на «выдат-
на». Яна па-сапраўднаму авалодала тэо-
рыяй большэвізма. Выдатніца вучобы 
Пашкевіч упарта змагаецца за дыплом 
першай ступені. 

Калі-б каму-небудзь давялося чытаць 
падрабязную харакгарыстыку тэтай скром-
най, заўсёды жыццерадаснай дзяўчыны, 
адразу-б кінулася ў вочы яе імклівая 
цяга да ведаў. У параграфе грамадекіх 

О 

нагрузак ясна адзначана: Марыя Пашке-
віч—студэнтка геафака, была рэдакта-
рам. газеты, прафоргам і, парэшде, леп-
шым агітатарам на выбарчым участку. 
Яна смела і проста несла у масы вялікую 
большэвіцкую праўду. 

У ліку лепшых вьгдатнікаў унІБерсітэ-
та яна ездзіла на экскурсію ў Чырвоную 
сталіцу — гор. Маскву. Гэта яна завая-
вала плённай працай. 

Днямі Марыіо ІІашкевіч прынялі канды-
датам у члены большэвіцкай партыі. Гэ-
та была самая радасная і незабыўная па-
дзея ў яе кінучым шчаслівым жыцці. 

П. ЛЕВАНОВІЧ. 

К І П У Ч А Е - : Ж Ы Ц Ц Ё 
Многія навуковыя работнікі пашага 

універсітэта выраслі пад жыватворчымі: 
нраменнямі геніяльных сталінсікіх ідэй аб{ 
стварэнні совецкай пароднай інтэлігепцыі. і 

Малады навуковы работнік фізмата 
тав. Фёдараў нядаўна скончыў аспіранту-
ру пры ЛДУ, паспяхова абараніў дысер-
тацыю, атрымаўпіы званне кандыдат'а фі-
зіка-матэматычных навук. 

Маючы вялікую педагагічную нагруз-
ку, ён Hi на мінуту не пакідае навуковай 
работы. Зараз тав. Фёдараў працуе над 
даследваннем тонкіх металічных слаёў, 
атрыманых метадам катодных раепылен-
няў. Тав. Фёдараў кіруе студэнцкім наву-
кова-даследчым гуртком па тэарэтычнай 
фізіцы, актыўна ўдзельнічае у выпуску 
навуковага бюлетэня. Ён чытае пака-
зальныя лекцыі для настаункау горада, 
а таксама для часцей Чырвонай Арміі. 

Тав. Фёдарау ніколі не забывав аб аба-

роне радзімы. Ён здаў нормы на значкі 
ППХА І ГТА, нрайшоу курс аўтасправы. 

Кожны дзепь дацэнт Сагаловіч атры-
моўвае пісьмы ад быўшых яго выхаван-
цаў — цяперашніх настаўнікаў. Яны 
расказваіоць аб сваей вучобе і рабоце. 
Маладыя настаўнікі заўсёды знаходзянь у 
Грыгорыя Наумавіча каштоўныя метадыч-
пыя ўказанні. 

Для настаўнікаў Менска і рзёнау Гры-
горый Наумавіч Сагаловіч прачытаў 40 
навуковых дакладаў. 

Ён заўсёды бадзёры і ніколі не ведае 
стомленасці. 3 вялікім інтарэсам Грыгорый 
ІІаумавіч вывучае гісторыю партыі 
Лепіна — Сталіна. 

Маіочы за сабой паўсотні год, ён ад-
чувае сябе яшчэ зусім маладым. 

Толькі ў нашай сонечнай краіне інтэ-
лігенцыя мае ўсе магчымасці для плён-
най працы на карысць свайго нароіа. 

Ц. МЕДНІК. 

X 

Хор студэнтаў II курса гістфака. Фото Мазелева. 

ШЧАСЛІВЛЕ ЮНАЦ7ВА 
3 вялікай радасцю сустракае свята j 

працоўных — ІІершага мая выдатніца 
III курса хімфака Оля Залатарэнка. Яна 
ўпорна авалодвае навукай, сістэматычна 
працуе над вучэбным матэрыялам і таму 
дасягпула высокіх поспехаў у вучобе. 

Оля модна любідь фізкультуру. Рэгу-
лярна займаючыся ў гімнастычнай сек-
цыі, яна стала адной з лепшых гімнастак 
хімфака. Зараз япа наведвае аўташколу. 

Заўсёды бадзёрая і жыццёрадасная Оля 
О 

Залатарэнка карыстаецда заслужанай да-
шанай 3 боку студэнтау. 

Даручаную грамадскуіо работу выкол-
вае добрасумленна і акуратна. Яна многа 
чытае мастацкай літараті'ры, бесперапын-
на павышае свае веды. 

— За «ваё шчасдівае юнадтва,—кажа 
Оля Залатарэнка, —г я вельмі ўдзячпа 
дарагому і любімаму таварышу Сталіну. 

БЛЯХ. 

зяслужяная П Я В А Г А 

Адна 3 лепшых 
Люся Семёнава. 

гімнастак 
Фото I. 

універсітэта 
Шьшіко. 

Менск, друкарня «Звязды» 

Біялагічны факультэт за апошнія годы 
значна вырас. Кафедры факультэта ўкам-
нлектаваны высокаквадіфікаванымі работ-
нікамі—прафесарамі, дацэнтамі, асістэп-
тамі. 

Адным 3 лепшых работнікау факультэ-
та з'яўляецца праф. Годнеў. Ён вядзе вя-
дікую кіруючую работу на сваёй кафедры. 
Праф. Годнеў паставіў рад навуковых 
тэм на пытанню яравізацыі і аб прыродзе 
хларафіла, якія маюдь як практычнае, jj 
так і тэарэтычнае значэнне. Студэнты і! 
высока цэняць нраф. Годнева за вялікія • 
веды, якія ён умее нерадаваць у сваіх | 
лекцыях. I 

Шырока і ўсебакова вядзе дысцыллшьг 
па зоалогіі беспазванковых жывёл праф, [ 
Зенкевіч. р 

Адным са старэншых работнікаў фа-
культэта з'яўляедда дац. Зубковіч. У 
г.чтым годзе тав. Зубковіч вядзе вялікі 
практыкум па параўнаўчай анатоміі, і 
студэпты неаднаразова выказвалі сваё 
задавальненне ўзорнай і цікавай паста-
поўкай практыкума. Зараз тав. Зубковіч — 

заканчвае работу над доктарскай дысер-
тадыяй, якую будзе абаранядь у канцы 
бягучага навучальнага года. 

Вакол гэтых навуковых работнікаў ра-
стуць новыя кадры. У гэтым годзе зван-
ие дацэнга атрымаў тав. Калішэвіч, які 
многа нрацуе па сваёй спецыяльнасці і 
вялікую ўвагу аддае грамадскай рабоце. 

Заслужанай павагай студэнтау кары-
стаецда і асістэнт Вязовіч. Студэнты па-
важаюдь тав. Вязовіча за веды і за 
ўменне іх перадаць. I тав. Калішэвіч і 
тав. Вязовіч у гэтым годзе канчаіоць 
марксісцка-ленінскі універсітэт. Вялікімі 
ведамі па сваіх спецыяльнасдях і вялікім 
педагагічным вопытам характарызугодца 
асістэнткі т.т. Чэрамісава і Цэтэрман. 
Тав. Цэтэрман зараз рыхтуедца да садак-
лада на навуковай сесіі універісітэта. 

Калектыў работнікаў біяфака заняў 
першае месца па выкананпю сваіх аба-
вязацельстваў, узятых у гонар XVIII 
з'езда ВКП(б). Трэба спадзявацца, што 
гэта месца астанецца за нашым калекты-
вам і надалей. Д. і Г. 

НА ЗДЫМКУ: студэнтка I курса геа-
фака тав. Серафімава, заняўшая першае 
месца ў міжфакулызцкіх гімнастычных 
спаборніцтвах. Фото I. Шышко. 

У БАРАЦЬБЕ ЗА ПЯРШЫНСТВА 
Гімнасты чатырох факультэтаў настой-

ліва рыхтаваліся к традыцыйным спабор-
нідтвам. Удзельнікі і іх кіраўнікі гарэлі 

. жаіданнем заваяваць пяршын&тва. 
18 красавіка. Сонечная раніца. Мала-

дая гімнаістка Раўковіч Нюра спяшаецца 
ў аіЕтавую залу галоўнага корпуса. Яна 
ўнершыпю ўдзельнічае ў такіх спаборніц-
твах. 

— Слаўны дзень, — гашорыдь Нюра,— 
і сонца спрыяе нам сёння. Пераможцамі, 
як віідаць, будзем мы. 

Не ведала Нюра, што перамота будзе 
палежаць ёй. 

СпаборніцтБЫ пачалізя у 11 гадэін ра-
ніцы. Актавая зала заноўнілася студанта-
МІ 3 усіх факультэтаў. Увагу глеідача ўсё 
больш і больш прыцягвала адна група 
БІмнастаў. Гэта група навічкоў ммнастак 
3 гістфака. Пасля кожнага правтыкавання 
Раўковіч, Сверж, Наўлавай з залы разда-
валіся дружныя апладыементы. 

Выніві спаборніцтвіа ўнаўне апраўдалі 
сіміпатыі глбдача. Першае месца сярод жа-
ночых груп заняла група гімнастав гісг-
фака. Тав. Раўковіч заняла першае месца, 
т. Сверж — другое, т. Наўлава — трэ-
дяе. 

Добірьвя вынікі наказалі тт. Сушо і Се-
рафімава (геафак), заняўшы першае месца 
па трэцяму разраду. 

Наспяхова выкангла практыкаванні 
група мужчын з гістфава, якая заняла 
першае мбсца на універоітэту сярод гімна-
отау IV разраду. 

Першага мая ўльюдд.а у калоны саль-
пыя, поўнакіроўныя гімнасты БДУ, якія 
црадэманструюдь оваю гатоунасць абара-
нядь радзіму перамогшага соцыялізма. 

АЖГ1РЭИ. 

- Ф -

НАША САМАДЗЕИНАСЦЬ 
Сярод студэнтаў нашага універсітэта 

ёсць не мала добрых спевавоў, тандораў 
і музыкантаў, якія аб'яднаны ў самадзей -
ныя гурткі. У гуртках самадзейнасці зай-
маецца 152 студэнты. 

Добра настаўлена работа харавога 
гуртка, які налічвае 8 0 чалавек. У рэ-
пертуары гуртка некалькі дзесяткаў ма-
савых і народных песень. Выступленні 
гуртка перад ст^'дэнтамі, у чырвонаармей-
скіх часцях і перад грамадскасдю горада 
праходзілі 3 поюпехам. 

3 надзвычайнай авгьгўнасцю і старан-
ием удзельнічаюць у рабоце студэнты 
Жыгалковіч, Біргер, Зябкіна, Каліноўокая, 
Касенцова, Баброўская, Еуксёнак, выдат-
нІЕІ вучобы — Еушпярова, Азбель і 
Гольдман. 

3 11 больш здольпых спевакоў зараз 
створана група салістаў. 

У домбравым гуртку займаедца 17 сту-
дэнтау, у балетным — 2 8 . 

Гэтыя тры гурткі аб'яднаны цяпер у 
студэнцкі ансамбль песні і пляскі. 

У дзень Першага мая ансамбль вы-
ступав 3 цікавай праграмай. Удзельнікі 
будуць несняй славіць вялікага Сталіна, 
наша квітнеючае жыдцё. MIPOHAV. 

Адк. рэдактар I. М. ЛЕВІН. 
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