
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 
бюро 

партарганізацыі 
прафкома, 
дырэкцыі 

Беларускага 
дзяржаўнага 
універсітэта 

Ш 

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

моладзь нашай радзімы! 


