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„Цяпер, калі навучанне ў ВНУ становіцца платным, кожны студэнт 
булзе падыходзіць да сваіх вучэбных заняткаў з большим пачуццём 
адказнасці, зразумее неабходнасць упорнай работы..." 4»Правда")

ІГ  ІГ  ІГ

ПАВЫСШЬ ЯКАСЦЬ ВУЧОБЫНадзвычайны рост соцыялістычнай культуры нашай квітнеючзй радзімы. Выраслі за годы совецікай уладысотні новых ВНУ, МНОГІЯ —  па спецыяльнасцях, невядомых для нарекай Расіі. Ордэпаносная Беларусь, на тэрыторыі якой раней не было ві ад- ной вышэйшай навучальнай установы, зараз мае свой універсітэт, сетку педагагіч- ных інстытутаў і другіх ВНУ і ВТНУ. Дзе- СЯТКІ тысяч выпускнікоў совенкіх ВНУ ствараюпь касняк новай совецкай ііітэлі- генныі, самай перадавой інтэлігенцыі ў свене.Велізарныя сродкі трапянна па вышэй- шую асвету. Зараз, улічваючы ўзросшую матэрыяльную забяспечанаспь праноўных СССР, урад ускладае некаторую частку гэ- тых расходаў на саміх працоўных. Як не веліка гэтая частка, можна бачьщь на прыкладзе нашага універсітэта, дзе навучанне студэнта абыходзінна каля 5000 тыс. рублёў. Зараз сам студэнт будзе аплачвапь, такім чынам, толькі 8 проц. усіх расходаў, а 92 проц. ярадаўжае не- несці дзяржава.Пасханова Совета Народных Камісараў СССР устанаўляе таксама новы парадак назначэння стыпендый. Тэты парадак пра- дугледжвае назначэнне стыпендый толькі тым студэнтам, якія ў вучобе выяўляюць выдатны'Я поспехі і маюць не менш двух трэцей адэнак «выдатиа», а астатнія — не НІЖЭЙ «добра». Тэты парадак выходзіць 3 вялката соцыялістычнага прынцыпа — кожнаму па яго рабоце.«Слова стыпеядыят,—пша «iBoMca.Moa,b- ская правда», —  у цяперашніх умовах набывае зусім новае значэнпе. Тэта не ўтрыманец дзяржавы. Тэта працавіты, упорны, здольны чалавек, які вучыцца ў поўную меру сваіх сіл, якога за гэтадзяр- жава заахвочвае і падтрымлівае.Вышэйшая асвета даступна ў нашай краше кожнаму маладому чалавеку, якога не палохае ўііорная работа, які не баю- чыся стомленасці, гатоу карабкацца па камяністых снежках да ззяючых вяршынь навукі».Заваяваць права на стыпендыю можа ўсякі студэнт, ЯКІ добрасумленна адпосіц- ца да навукі, любіць яе, імкнецца пранік- нуць у таямніцы навукі, каб у творчай рабоце на практыцы прыкласці атрьшаныя веды.

А то былі сярод нашых студэнтаў лю- дз1 выпадковыя, захопленыя агульным па- токам, ЯКІЯ ІІ1ШЫ раз проста нядобрасум- ленна аддосіліся да справы і атрымлівалі дзяржаўную стыпендыю. Гэтыя людзі цяг- пуліся на пасрэдпых адзнаках, пераздаваді экзамены па пекалькі разоў. Якая ка- рысць дзяржаве ад гэтых людзей, калі накат япы І скончаць ВНУ? Ці не было і няма Ў нашым універсітэце такіх студэн- таў? Калі-б іх не было, то не матло-б быць такога факта, калі былога студэнта, скончыўшага фізмат Мазурэнка прышлося знімаць 3 работы ў школе, бо ён не змог нават рашыць заданы для 10-га класа школы, або, калі некаторых студэнтау надобных Амбросаву (геофак) прыходзйася выключаць 3 трэцяга або чацвертага курса.Але Ў ВНУ, у тым ліку і ва ўніверсі- тэде, ёсць здаровы, працаздольны студэнц- КІ калектыў, ёсць сталіпскія стыпендыя- ты. Япы з’яўляюцца прыкладам совецкага студэнта.Вазьміце студэнта-гісторыка Абецэдар- скага. Ён круглы выдатпік у вучобе, пра- яў.тяе вялікую цікавасць да навуковай работы. Яго навуковы артыкул будзе апуб- лікаван у бліжэйшым вьшуску «Вучюных запісак універсітэта». I ўсё тэта яму не перашкаджае прымаць самы актыўны ўдзел у грамадскай рабоце. Тое-ж самае можна сказаць аб студэнтцы III курса гістфака, сталінская стыпендыятцы ДвО'С- кіпай І аб радзе другіх.Кожин студэнт зараз павінен больш I лепш працаваць, таму што прад’яўляюцца павышаныя патрабаванні да яго самастой- най работы.Загад Камітэта па справах вышэйшай школы ўводзіць неабавязковасць наведван- ня раду лекцый, але ад студэнта патра- буецца строгая дысцыпліна і арганізава- насць, паколькі здача экзаменаў і выка- нанне практычпых -работ павыша прахо- дзіць у дакладна ўстаноўленыя тэрміны. Той, хто пе падпарадкуе адпаведнаму рэ- жыму сваю самастойную работу, немінуча адстапе.Няма сумнення, што вышэйшая школа пасля гэтай настановы Соўнаркома зможа падняць сваю работу на яшчэ больш высок! ўзровень.
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З А Г А Д  М  196 
Па Беларускаму Лзяржаўнаму Універсітэту

18 кастрычніка 1940 года.У сувязі 3 пастаяонай СНіК СССР 1 еагадам КВШ ад 12 кастрычніка 1940 т. за М  857 аб устанаўлеініні платы за навучанне 1 аб зімяненні парадку назначэння стыпенды! студэнтам —  загадвага:1. Дэкаяам факультэтаў 1 вучэсиай •часщ црадаставщь мне к 20 ікастрыганіка спіскі сту'дэнтаўтвыдатпікаў, а таксама здаўшых экзамены у аяо'Шиюю сесію і атрымаўшых не менш двух трэцей выданных ад.знак, а астатнія —  пе ніжэй «дсбра» для залиэння на стьшендыю з 1 лістапаяа г. г.2. Устанавщь плату за навучаніне ва універсітэце, у сувяз! з пастанО'Віай СНЕ СССР, у размеры 400 рублёў у гоід, якая ўносіцца яавучагочыміся у два тэрміяы. За першае паўгоддэе 1940/41 вучэбнага года плата за навучанне павіяіна быць унесена не пазней 1 лістаіпада т. т. Па- пярэджваю, што усе студэнты, якія не

У КАМ1ТЭЦЕ П1 СПРАВАХ ВЫШЗЙШАЙ ШКОЛЫ

г . МІНСКунясуць пла-^ за навучанне к устаігоў- ленаму тэржну, ібудтаь -адлачаны з уні- 
Еероітэта.3. Прыём грошай за иавучанне дару- чаю та®. Фрыдмащ Р. Э. Плата за навучанне пры'маеіцца на працягу ўсяго рабо- чага дня (з 9 гадаін раніцы да 5 гадзін 30 міігут вечара). Усе студэнты,. унёсшыя плату -за наівучайне, апрымліваюць ад та®. Фрыдмая іжігавдыю за по-дпісам 1 пячаткай універсітэта.4. Адкашасць за учот 1 своечАсовы ўзнос платы за навучанне ускладаю на бухгалтэрыю -І дэканау факульгэтаў.5. Абавяваць нам, рэктаіра па завоч- наму навучанню тав. Сувоірава ў трох- даёняы т.эрмін паведамііць усім за.вечнікам аб размеры, тэрміне і парадау ўнясеняя платы за навучанне.

Рэктар БДУ П. САВІЦКІ.

Усесаюзны ка-мітэт -па сп-равах вышэйшай школы выдаў загад аб мерапрыем- ствах па выканаііню пастановы Совета Народных Каміса-раў СССР аб устацаўлен- ні платна-ощ навучання ў вышэйшых па- вучальных устаішйал і аб эмяіненйі парадку наэначэння стьшепдый студэнтам.Камітэт прапапаваў дырзкгарам ВПУ устадавіць строг! кантроль за ўзносам платы за навучаипе, ! студэнтаў, як!я не ў'несл! ва ўстан-оўлепыя тэрміны плату, л!чыць вьгбыўшым! з вышэйшых наву- чалыіых устано.ў.Кам!тэт устапав!ў настутш пара.дак цааначэння стыпепдый. ІІа стыпендыю залічаюцда студэпты, ж ія атрымалі на экзаменах не менш двух трэцей ацэпак «вьгдатна», а астатн!я —; не піжэй «добра». 3 1 л!сталвда г. г. залшаюцца на стьшендыю: студэнты пергаага курса, прьшятыя без іспытаў як выдатнж! ся- рэдпяй школы, а таксама атрымаушыя па прыёмньгх эк-замепах яе менш двух трэцей ацшіак «выдатна», а астатшя —  не НІЖЭП «добра»; студэнты, пачыпаючы з другота курса, як!я атрымал! па восиавой экзамшацыйнай сес!! не мешп двух трэцей ацэпак «выдатна», а асгатспя —  не НІЖЭП «добра». Студэнтам-стыпендыятаим,

як!я абарапянэнь дыпломпы праекгг, або эдаюць дзяржаўныя экзамены .да 1 студ зеня 1941 года, захоуваюцца !снуючыя стыпея- ды!. Зал!чаныя на дзяржаўную стьшендыю студэпты 3 ліку маючых патрэбу у дала- моізе аслабаняюцца ад платы за навучаннеУ загадзе далей указваецца, што ў вы шэйшых навучалынлх устаяовах дану скаецда свабоднае наведаанне студантаагі вучэбных запяткаіў па некаторых дьюцьга льнах (не больш адной трэд! ад ды.йцьюг л!н, праху'гледжаиых вучэбным планам), з абавязковым выканал-шем иракгычных .работ ! здачай ус!х эікзаменаў ва ўстаноў- леныя вучэбным планам тэрмшы.< Студэнтам прадстаулена права пераво- ду на вячэрнія ! заво.чныя аддзяаенн! або Ў !шпую аднатыпную ВНУ з даоволу ды- рзктара гэтай вышэйшай навучальнай установы.Нарка.матам дазволена студэнтаў, скоп* чыўшых ВНУ, але не здаўшых дзяржаў- ных экзаменаў або не абарая!ушых дьш- ломнага праекта ! выказаўшых жадаше перайсц! на практычную работу, вашроў- ваць на вытво-рчасць з прадастаўленігіеаі !м .права абаіроны дьшломнага праекта або здачы дзяржауных экзамензў на прадяігу двух год. («Правда»).
Разгарнуць агітацыйную работу ў інтэрнатахАгітацыйная работа не ёсць праходзя- чая каміпааіія. Яна павінна лраіводаода бесперапынна, у пэўным планавым парадку. Але 1ва ун!верс!тэце ёй удэяляец- ца чамусьц! педасгатковая увага. Гра- мадскія аргашзады! гэгым участкам ірабо- ты чамусьц! мала шкавяцца. Праўда, не- каторыя станоіўчыя вын!к! у .оправе па- лешпаашя пальтыка-масавай работы, у збл!жэнн! студэнтау з навуковым! работ- ніюам! даў метад нрымацавання партбюро асобных шгэріатаў да партыйных труп.Паршрупа гістфака ў гэтым вучэбным годзе начала праводзіць культурна-маса- вую работу Ў прымацайаных інтэрнатах 54 ! 35 па Отудэнщкай вуліцы. Гу- та-рку аб м!ж!йарод1ным становійгш правёў

у ленінскіім кутку тав. Шульман. Дэкан гктфажа тав. П’яапсоу 1 .навуковы р^ог н!к тав. Штэйпберг таксама наведал! !н* тэрнат, дзе та©. Штэйпберг правёіў гутар- ку аб комрпстычаіай марал!.Гутарк! был! праведзены таксама наву- КОВ.ЫМ! работн!камі! коімушістам! тт. Партой ! Шабуня.Непрывметную і незаів!дную ролю адыг- ры'вае прафком у сп.раве пра-вядзепня культурна-масавай работы сярод студэя- тау у шггэрнатах. У радзе інтэрнатаў ёсць ленкуткі, але япы абсталяваны дрэн- на, няутульна, недастаткова забяспеч- 'ванщца газетам! d Іграмі.
КАЦМАН,парторг гістфакз.

іГісто>рыка-а,рхеалаігічны музей БДУ праводзщь зараз вучэбныя вкскурсі! сту- 'дэнтаў ! школьнікаў.На здымку: дац. В. I. Шэучэнка знаём!ць студентаў-гісторыкаў в аддзелам даэуняга Егіпта.



ПЕРАБУДАВАЦЬ 
РАБОТУ АСОАВІЯХІМААсоавіяхім заклікан дапамагчы Чырво- іай Арміі ў справе папялэдняй падрых- твукі кадраў ваенных спецыялістаў— су- вязісгау, кулямётчыкаў, парашутыстаў, йатацыклісіаў, лётчыкаў і др. На партый- ныя і комсамольскія арганізацыі ўскла- даецца задача кіраўніцтва работай Асоавія- хіма. Партыйнае бюро і комсамольскі ка- мітэт універсітета павінны ^naaiair4H пяр- вічпай арганізацыі Асоавіяхіма хутчэй пе- рабудаваць усю вучобу з асоавіяхімаўцамі.Існуючая да гэтага часу практика пад- рыхтоўкі значкістаў у ваепных гуртках была надзвычай аднабокай. У гуртках вы- вучалі матэрыяльную частку зброі, авалод- валі майстэрствая меткага выстралу па не- рухомых цэлях звычайпа ў добраабсталя- вапых цірах.Але, каіб стаць поўнацэнньж ібайцом, мала навучьщца страляць з ікуляімёта або вінтоўкі, трэба быць і тактычна пісьмеп- ным чалавекам, умець рабіць перабежкі, перапаўзаіші, уладаць навыкамі самаакап- вання і масікіроўкі, (майстэр«сі гарымя- няцца да мясповасці, умела прымяняпь гранату і штык, быць усебакова фізічпа развітым і ўцягпутым у працяглыя пера- ходы. Інакш гаворачы, студэнты і наву- ковыя работнікі ў абаронных трупах па- вінны атрымаць цвёрдыя навыкі і веды, патрабуемыя ўмовамі баявой абстапоўкі і, перш за ўсё, умовамі бліжняга бою, які мае рашаючае значэнне для зыходу бою.АдмоўнЫ' бок абароннай работы заклю- чаўоя ў тым, што замест сістэматычнай трэніроўкі ў вучобе, толькі зрэдку право- дзіліся стралковыя і фізкультурныя спа- борпіптвы і яшчэ менш арганізоўваліся па- ходы ў працівагазах. У выніку гэтага студэнты аказваліся непадрыхтаванымі ў часе правадзімых вучэпняў.Паходы, вучэнні і ваенныя ігры карыс- ны тады,. калі яны спалучаюцца з доўга- тэрміновай ваеннай вучобай, калі яны пра- водзяцца для развіцця ведаў і навыкаў, атрыманых у гуртках. А гэтыя веды ста- новяппа педастатковымі, калі яны пе папа ўпяюцца, калі атрымаўшы спецыяль- насць не трэніруешся ўпорна і сістэма- тычна.Трэба таксама адзначыць, што неад’ем- най часткай абароннай работы з’яўляецпа фізкультура. Фізкультурны спорт развівае і выпрацоўвае такія каштоўныя якасці, як рашучасць, ініцыятыву, вынослівасць і ваенпую хітрасць —  якасці, неабходныя кожнаму байцу. К нашаму сораму, не ўсе таварышы разумеюць гэта і адносяцца да фізкультуры, як да шорта, прадстаўляю- чага асабістуіо прыемнасць і не ўдзяляюць ёй патрэбнай увагі. Гэтым таварышам трэба запомніць словы тав. Варашылава: «Хто не займаецца рэгулярна фізічнай падрых- тоўкай, той упадабаецца чалавеку, свядома рапшўшаму састарыцца к 45 годам і фар- сіраваць сваё адрахленпс».

А. ГЛАДКІ, 
выкладчык ваеннай кафедры.

Н а п я р э д а д н і  п р о ф с а ю з н ы х  в ы б а р а ў

ВЯ/1ІКАЯ 1 АДКАЗНАЯ РАБОТАіЯа рашэнню ВДСПС у кастрычніку— ліетападзе павінны быць лраведзены справаздачы і выбары ікіруючых .профсаюзных органаў і аргапізатараў профгруп.іВыбары маюць вядівае значэане ў сэн- се далейшага палеппіання ўсёй работы пра^иянальных саюзаў— самых масавых аргайізацый рабочага класа. Совецкія профсаюзы, яжія інааічваюць у оваіх ра' 25,5 млн. чал., з’яўляюцца лравад- нікамі рашэаняў паргыі і ўрада, вернымі памочткам! ў барацьбе за справу соцыя- лісты'чпага будаўніцтва.«Справаэдачы d выбары профорганаў,— гаворыцца ў пастано'ве прэзідыуіма ВЦШС, — ...павінны быдь лраведзены над знакам мабілізацыі шыроікіх мае члепа/ў профсаю- заў на далоишае ўмедава®не гаспадарчай і абароіннай магутнасщ Совецкага Саюза, разгортваіяіяе соцспаборніцтва і стахапаў- скага іруху, далейшы ірост прадукцыйнасці прады̂  і ўмацавання со'цыялістычнай пра- цо'ўнай дыс'цыпліны, на барацьбу за ліікві- дацыю лрагулаў і самаволшага уходу іра- бочых і служачых з лрадпрыемстваў і ўс' тааоў».«Верад прюфсаюзамі—школай ікоімунізма — паўстала задача сур’ёзнага ўзмаіцнення комуйістыч'нага вы.ха'вавня рабочих і служачых, узмацненая барацьбы з пера- жыіпкаімі капіталізаіа ў сазнавні людзей, стваірэння атімас^ры грамадскага прэзрэн- ня да лодыраў і тупеядцаў, якія імікнуц- ца жыць за «ошт працы чэсных аюдзей, за кюпіт еоіцыяліістыічйага грамад'ства».,(«ІІрав.да»).X плеінум ВЦОПС уекрыў вялікія педа- хшы ў рабопе .профсаюзных органаў. Раз- бу.хпіыія штаты п.іалшых •раіботнікаў па- даўля.ті ініцыятыву радавых члейаў проф- саюзаў. Плшум абаівязаў усе профаргалі- зацыі эмяніць метады работы з такім раз- лікш, каб прсфорганы ярыцагвал.і Віа ўее галііны профработы шырокія масы члеяаў саюза.Справаздача і выбары профсаюзных оргапаў «падвядуць першыя вьшш пера- будоівы прсфсаюзнай работы пасля X пленума ВЦСДС, адэначаць даеягаутыя .пос- пехі і 'на аснове большэвіцкай ікрытыкі і саімакрытыкі ўскрыюць паяўвыя педахо- пы».Па рашэнпю ВРЕ еаюза вьшіэйшай шко'лы еправйздача d выбары прафкоіма, профбюро d профцрупоргаў нашага універ- сітэта павінны .пачаада з 15 дістапада.Пеірад нашай профсаюзнай арганазаіцыяіі

стаіць вялікая d адікаэная задача. Праф- крм, профбю'ро і профгрупоргі павішіны адчытавда перад еваш выбарнсчыкамі за 10 месяцаў работы.За евраваздачны перыяд у аашай про- фаргапіізацыі выявіліся дзесята йовых ак- тывістаіў, якія йарыстаюцца вяакім аў- тарытэтам еярод членаў еаюза. Сярод іх старшыня профбюро фізмата Харык, члены гэтага профбюро тт. Каган, Кузінец, члены профбюро т. Комлік (хімфак), Фрыдляад (гістфак), Чарняўшап, Мастовіч (біяфак).Н'раіфкоім, профбюро d профгрупорг! па- віпны пеадкладна пачаіць падрыхтоўку да шраваздачна-выбарчай кампанііі. Трэба яшчэ шырэй павесіці работу сярод члшаў саюза за разгортванне еоцпабоірніцтша на лепшую якаісць вучобьв, за ўмацавашне працоунай дысцыпліны і ахоп профчаен- С'гвам сгудзнтаў малодшых журсаў., Вялкая роля ў справе падрыхтоўаі да справаздачна-выбарчага сх'ода ікладзецца на шзавыл нашыі лрофаргаыізаіцыі— п̂рафор- гаў і профбюро. Ім патребпа зараз-жа за- няцца пытаннем прывядзення ў парадак профсаюзнай гаепадаркі (афармаенне принятых у еаюз, пагашэнне запазычанасці па ўзнюсах і т. д.) Апошняга якраз нс хочуць зразумець некаторыл члеіны саюза нашага ушверскэта. Так, студэнты 1\ курса фізмата тт. ІНкляр; Ланіч, .Гарадэец- 
КІ, Ту'вкк: па 5— 6 месяцау не длащщь ЧЛ6НСКІХ узносаў. Прафоірг гэтай групп Шікляр заме'Ст тало, каб дабщца паташэн- ня эапазычанасці па членекк узносах, вось ужо не.калькі месяцаў ие пагашае бваю запазычапасць. Як лепшы'Х прафор- іваў трэба адзпачьщь тт. іМастовач (IV іКіурс біяфака), Фрыдлянд (II курс гістфака), якія добрасумленяа адносіліся да даруча- най ІМ рабоііы. У гэтых врофгрупах яі адэін член саюза пе мае запазычанасці па узносах.Справаздача d выбары у нашай профар- ганізаіцыа павінны садзейнічалй» уцягнС'Н- ню новых радавых члелаў саюза ў аж- тыўную грамадсікую работу оашага уні- версітэта.У кіруючыя органы нашай профаргані- зацыі трэба выбраць самых лепшых акты- вістаў-студэнтаў, партийных d 'нопартііш- ных большэвікоў, здольны'Х падняць лроф- рабоіту на ўзровень задач, якія пастауле- ни перад совсіцкімі профсаюзамі нашай партыяй І ўрадам. А. ШАКАЛЬ, 

старшыня прафкома.

Аб рабоце насценнага друкуУжо некалькі .равоў пісала шматгыраж- ка аб стане насщшнага друку на філала- гічныім факульгэпе. ,Між тым, яшчэ і па сёнешні дзень комшмольская і префсаюз- иая арганізацыі факультэга не ўдзялялі належнай увагі палепшапню работы нас- цеягазеты. За паугара месяца вучобы
Быпушчан усяіго адзін нумар. У вгвдсжу гэтага-ж нумара ўдзельнічалі толькі члены рэдкалеігіі.У выніку газета з’явілася не масавььм органам, а прадмстам няўдашых практы- каваяняў асобных члеаау рэдкалеііі (Каз- лоўсікі, Штыльман і др.). ЭЛЬКІНД.

РАЗВЩ ЦЁ ПРАМЫСЛОВАСЦІ I ДЗЯРЖАУНЫЛ ПРАЦОУНЫЯ РЗЗЕРВЫДля далейшага лаширэкня нашай нра- мысдоівасці патрабуецца пастаянны прыток новай ірабочай сады на шахты, рудні- ЖІ, транопарт, фабрып! і заводы. У рас- параджэвні соцыяліетычнай дзяржавы яа- ВІННЫ быць магутныя, настаянна .папаў- няемыя нрацоўныя рэзервы. Без такіх ірэ- зерваў не межа раэвівацца прамысловасць — о̂аза развіцця ўсёй народнай гаспадар- кі, аснова абароанай магутнасці нашай радзйы.Указ Прэзідыума (Вярхоўнага Совета СССР «Аб дзяржаўных працоўных рэзервах СССР» вырашае гэтую важнейшую задачу. У 'сгвараемых рамесленых і чыгунач- ных вучьглашчах і школах фабрычяа-за- вюдсікага абучэння будуць падрыхтаваны вовыя кадры рабочих з гарадской і калгас- вай моладзі.Ярацоўныя рэзервы нашай содыялктыч- най дзяржавы карэнным чыінам адрозні- ваюцца ад рэзерв:най арміі пращи .ў ікапі- талістычных крашах.'Беспрацоўныя, разараеміыя капігаліс- тыічпай канкурэнцыяй рамеслешіікі і дробная буржуазія, бядняцка-батрацкая ча- стка сістэмаіычяа аібнішчалага сялянства ■—вось хто стварае рэзервную армію працы нры ікашталізме.Лік бейпрацо'ўных ла далёка неадклад- ных афіцыяльных даных складаў у 1938 г. ,па 31 ікапіталістычпай краіне 18 млн. чалавек. Не гледзячы на тое, што другая імперыялістычная вайна паставіла над ружжо велізарныя масы людзей і выклі- кала шалёны рост ваеннай прамысловасці.

шльены людзей у ікашталістычіных iKjpaa- нах ходзящь без работы.Ба Францыі ласля яе паражэпня армія беспрацоўіных паноўшлася сотням! тысяч дэмабкізананы'Х і бежанцаў. У адным толькі Парыжы па даньа фанцузскай улады ёсдь 600 тысяч беспрадоўных. У Злучаных Штатах Алерыкі валіч'ваецца ад 10 да 11 мальёнаў беопрацоўніііх.Наша краіна не ведае беспрацоўя. У нас— планавая соцыялістыічная гаснадар- ка. Дзаржава іразмяркоўвае ла плану ма- тэрыіядьныя каштоўнасці d грашовыя срод' кі.__ Яна аргапізе.ўвае лланавую падрых- тоўіку, раэмерюаванне і скарыстанне дра- цоўных рэзерваў.«У яашай іКіраіне,— г̂аворыцца ва Ука- эе,̂ —̂пеўласцю 'эніш'чана бешрацоўе, на- заўсёды пакончана з жабрацтвам і раза- рэнпем у вёсцы і іорадзе, таму ў нас ня- ма такіх людзей, якія-6 вымушаяы былі стукащца d прасіцца на фабрыкі і заводы, еіыіхійна ствараючы такк чыном пастаянны рэзерв рабочай оілы для нрамыс ловасці».Фарміраваівне дзяржаўных працоўных рэзерваў 3 гарадской і ў асабла'васці з калгаснай моладэі стварае магчымасць ра- цы.янальна окарыстащь тыя рэзеры рабочай сілы, якк ў нас ёсць.іБа ўмовах, каліталізма дзеці рабочых і сялян яазбаўлены ўсявіх іперспе.ктыў па атріымапяа ік.валіфкацыі. Нры наяўінасці Еелізарнай рэзервнай арміі ярацы, капіта- лісты ў пагош за танаай ра'бо.чай сілай уцягванщь у вытвюрчасць міаьёны дзяцей,

падвяргаючы .іх бязяітаснай зксплаатацыі. А жала гэтыя дзеді ладрастаюнь, dx <вы- Еіяваюць '3 фабрык d заводаў і нз іх месда набіраюць новыя мільёны дзяцей.Оовеіцкая дзя.ржава бярэ цалкам на сябе ікдопаты аб вытворчым абучэніМ меладіі. Абучэнне у рамосленьгх, чыігунач'ных ву- чылішчах d ў школах фабрычпа-завюдска- га абучэвня— ібяснлатнае̂  Усе навучаю- чыяся ў лерыяд абучэння энаходзяцца на поўныш утрыманні дзяржавы. Толькі ў 1940 годзе дэяржава адпускае на сяраву стварэння працоўных рэзерваў мільярд рублёў. Ствараючы нябачаныя ваўсімсве- це ўмовы для пабыдщя моладдзю кваліфі- вацыі, соцыялістычлая дзяржава павівна мець магчы’масць скарыстоўваць гэтыя абучаныя асадры ў адпаведнасці з патрэба- Md ўсёй народнай гаспадарві.Бэсь чаму Указ устанаўітяе, што ўее ок,енчыўшыя рамесленыя і чы'гуначныя вучылішчы і школы фабрычна-зазодскага абучэння «лічацца мабілізав'аным! і аба- вязаны прапрацаваць 4 годы падрад па дзяржаўньгх лрадіпрыемствах, па ўказанаю Галоўнага ўпраўлепня працоў'ньгх рэзер̂  ваў лры Совеце Народных Камісараў СССР,- 3 забеспячэпнем ім зарплаты па месцу работы на агульиых ладставах».Стварэвне дзяржаувых врацоўных рэ- зерваў, масавая вадрыхтоўва ,рээерваў, ма- савая падрыхтоўка іквааіфіваіваяы'х рабочих гкадраў— а̂дяа з важнейших умоў да- лейшых перамог еоцыяяістычвага будаў- ніцтва.
Л. MAH.

мя с ц к о м
ПЕРАД ВЫБАРАМІРашэнні X пленума ВЦСПС ваярабуи>ць карэннай перабудовы ўсёй профсанюнай ра^гы ва ашове прьщягнепня пгырокага актива членаў саюаа да выкаиаиня задач, пастаўленых партыяй і ўрадам.У адпаведраств з гэтым рашэннеім МК праводзіў сваю работу, апіраючыся на ак- тыўпасць усёй масы членаў профсаюза, прьщягваючы па магчымаші кожнага з іх в таму або івшаму віду грамадскай дзей- наощ. Дзякуючы гэтаагу вакол МК вырас даволі значны профсаюзвы актыў. Так, напрыкаад, у р а ^ е  совета соцгяяльнага страхапашя ра.зам з страхдэлегатамі пра* цуе1 15 члеваў сайта, у жыллёва-бытавой камісіі —  8, у вамісіі па зарпдаще —  6 чалавек і т. д.Для ўэмапнейня профработы створаиы 0ЫЛІ НОІВЫЯ профігрупы Ў інтэрватах па Студэнцвай, Шкшьнай і вуліцы імені Фруше.іМК яраводзііў вялкую растлумачальну'Ю работу па правядзенню ў жывдё Указа Прэзідыуіма Вярхоўнад'а Совета СССР ад 26 чэрвеия.У шраве вывучэняя иавуковыш ра- ботнікамі асноў маркісігцка-леншекай т.м>- рыі было намечала правесді на ўсіх фа- 'іульт.этах тэарэтычныя іканферэнцыі. Іраведзеяы былі канферэнцыі толькі на біэмаце, геафаку і пстфаку; на біяфаку і філфаку яны былі сарваны.Безумоўна, у рабоще МК побаіч з нека- торымі дасягненнямі ёсць нямала недахо- 'паў. іМы недастаткова праводэілі работу як па павышэнню якасці як чьтеаіых лекций, так і яавукова-дас'ледчай работы, слаба змагаліся за ўшчыльншне рабочага дня. Недастаткова ўдаялялася ўвага рабоце грамадсжіх аріганізацый.

А. А. БУДКЕВІЧ, 
старшыня МК універсітэта.

Падрыхтоііка да XXIII гадавіны  
Кастры чнікаНа філаяаігічным факультэце разгарну- лася дзейная цадрыхтоўка да XXIII гадавши Кастрычніцвай рэволюіцыі. Най- больш актыіўную работу праводзіць праф- орг II курса тав. Рыімшан. Ёю рашраца- ван план удзелу філфака ў вечары сама- дзейнасці трох факультэтаў: філалагічнага, біялагічнага і гістарычнага. Паводле плана мшркуюцца выступленні членаў даама- тычнага і літаратуірнага гурткоў. 3 ма- стацкай чыткай выступяць тг. Панце- лят, Абецэдарокі, «Кардашэнка, Оцежка і др.У галіне акаідэміпашяхо'ваісіці значную работу праводвшь комсамольская арганіза- цыя. Усе студэпты факультета ўключы' ліся ў соцыялістычнае спаборніцтва.

У кастрычніцкія дніКамісія па прамдзенйю свята XXIII гадавіны Вялікайі Кастрычніцкай соцыя- лістычнай рэволюцыі .распрацавала план правядзення гэтага свята. У парадку пад- ріяхтоі^і Ў інтэрнатах праводзяцца гутар- КІ, на былым выбарчым участку —  па- літгутаркй. Бібліктэка аргаітзоўвае ше- цыяльную вітрыпу, прысвечаную іўсепа- роднаму святу.5 лістапада адбудзецца ўрачысты вечар студэнтаў І швукова-тэхнічных работні- каў універсітэта.У жастрычпіцк.ія дяі будуць арганізава' ньг вечары самадзейнасці, дэманстрацыя кінофільмаў і т. д.
-  ©  -

А' р о н і к а19 ікастрьгчнка і1940 года ў Вуіч'опым ОоБсне БДУ 3 а'баронай дысертащьй ва ву- чеяую ступень кандидата матэматычных навук выступіў ст. выкладчык фізіка-ма- тэматычнага факультета тав. Рыўкія Майсей Ефімаві'Ч. .Вучоны Совет прысвоіў тав. Рыўюі'ігу вучоную ступень кандидата матэматычных навук.Ст. выкладчы'ку Кузміну Сяргею Фёда- равічу прысвоена вучоная ступшь кандидата біялагічных навук.♦ *26 кастрычніка, у 6 гадзія вечара, у біякорпусе (313 аудитория) для студэнтаў ушверсітэга доктар гістарычных навук, акадэмік Перцаў В. Н. прачытае лекцыю на тэму «Як працаваць над кнігай».
Адказны рэдэктар 

) I. М. ЛЕВІН.

Мінск, друкарня «Звязды» У К 1 7 1 4 тыраж 1000  экз.


