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КАСТРЫЧНІЦКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ Ў СССР!
год СЛАУНЫ Х  

ПЕРАМОГ
У  гераічную гісторыю нашай радзімы ўвайпца яшчэ адиа слауная дата— XX III гадавіна Вялікай Кастрычвіцкай соцыялі- стычнай рэволюцыі, год новых поспехаўі  дасягаеяняў на ўсіх участках соцыялі- стычнага будаўніцтва.Сёння народы вялікай і магутнай кра- іны соцыялізма над баявымі большэвіцкізіі люзунтоі дэманструюць нееаврушаль- ную сілу, маральнатіалітычнае адзінства, гарачую любоў і адданасць мацеры-радзі- ме, партыі Леніна —  Сталіпа, совецкаму Ўраду, вялікаму правадыру, настаўніку і бацьку працоўнага чалавецтва— дарагому Сталіну.Ярайшло толькі 23 годы з тасо часу, яж над нашай краінай рабочы ялас і пры г нечаныя масы над кіраўніцтвам слаўнай большэвіцкай партыі, з пайвялікшымі правадырамі чалаведтва— Леніным і Ста- ліным па чале пераможна ўзнялі чырвоны спяг Совстаў. А як непазнавальнай, кра- сачнай стала наша радзімаі3 убогай і  жабрацкай, япа ператвары- лася ў магутпую, першую ў свеце соцыя- лістычную дзяржаву. Пад благатворным сошцам Сталінскай Еанстытуцыіі дружная, маналітпа спаяная, многанацыянальная сяы’я народаў СССР паспяхова будуе ко- муністычнзе грамадства.Сапраўды грандыёзны поспехі, дасяг' нутыя намі над кіраўніцтвам коыуністыч- най партыі і совецкага ўрада за гэтыя 23 іоды ва ўсіх галінах як унутраяага, так і міжнароднага жыцця. Совецкі Саюз—  адна 3 самых магутных враін з перадавоіі прамысловасцю, буйнай соцыялістычнаіі сельскай гаспадаркай, з нябачным роскві- там вавукі і  мастацтва.Ва ўсіх галінах вырас залаты фонд бацькаўшчыны— многалікія кадры перада- вых стаханаўцаў-'рабочых і  івалгаснікаў, герояў працы і абароны, кадры совецкай інтэлігенцыі.3 кожным годам няўхільна прадаўжаец- 

Ш  ўздьш усіх галін народнай гаснадаркі. ІІасняхова ажыццяўляецца план трэцяй сталінскай пяцігодкі. Рабочы влас, кал' гаснае сялянства, працоўная інтэліген- цыя чэсна і самааддана, з высокім па- трыятычным пачуццём аддаюць усе свае сілы і намаганні на тое, каб зрабіць сваю краіну яшчэ багацейшай, яшчэ магутней- шай. Горача адобраны нашым народам  ̂Указ Нрэзідыума Вярхоўнага Совета СССР

«Наша краіна стала яшчэ больш грознай для ворагаў і яшчэ больш роднай для совецкіх пародаў і ўсіх шчырых прыяце- ляў ва ўсім свеце» (Молатаў).За прайшоўшы год сям’я совецкіх на- родаў павялічылася з 11 да 16 рэспу- блік і колькасна ўзрасла па 23 мільёны чалавек, назаўсёды вызваленых ад капі- талістычнага рабства.У дзень X X III Кастрычніка совецкі народ славіць доблесных байцоў, камандзі" раў і палітработііікаў роднай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота, упісаўшых сваімі баявымі справамі ва славу радзімы нямала гераічных старонак. Яны— воіны краіны соцыядізма— наша гордасць і ра дасць. Беззаветна аддапыя народу, партыі большэвікоў і вялікаму Сталіну, яны бяз літаспа сакрушылі лютага ворага ў непра ходпых лясах Фінляндыі, горда пранесл чырвоны сцяг свабоды над гарадамі і со ламі Заходняй Беларусі, Заходняй Украі ны, Бесарабіі, паўночцай Букавіны, Пры балтыкі. Яны зорка ахоўваюць свяшчэн ныя граніцы соцыялістычнай бацькаўшчы

СТАЛІНСКІ СТЫПЕНДЬШТ 
АБЕЦЗДАРОКІ

ад 26 чэрвеня 1940 года паслужыў ма’ • д  цранітны ўцёс стаіць непахісна гутаыім стымулам д а  ўэмацнення кис- і надарчай і абароннай магутнасці дзярж авы.' наша радзіма!Няхай жыве X X III гадавіна ВядікайКапіталістычны свет надыхае полымем другой імперыялістычнай вайны-. Гніючы на корні капіталізм праз кровепралітныя войны шукае выхаду з бязвыхаднага ста- новішча. Грохат гармат і бомб на трох кантынентах гучыць як справядлівы прыгавор струхнеламу калітаяістычнаму ладу.Дзякуючы мудрай сталінскай палітыпы міру, аснованай на несакрушымай магут- насці ўзброепых сіл краіны, нязмерна вырас і  ўмацаваўся міжнародны аўтарытэт СССР. Народы нашай радзімЫ' снакойна і ўпаўпена будуюць сваё ейетлае жыццё.

Кастрычніцкай соцыялістычнаГі рэволюцш ў СССР!
Няхай жыве і мацнее наша магутная 

радзіма —  Саюз Совецкіх Соцыялістыч- 
ных Рэспублік!

Няхай жывв Ўсесаюзная номуністыч- 
ная партыя большэвікоў— перадавы атрад 
працоўных Совецкага Саюза!

Няхай жыве вялікі непераможны сцяг 
Маркса Энгельса —  Леніна —  Сталіна! 
Няхай жыве ленінізм!

ХХіЦІ гадавіну Еастрычніцкай соцыя' .гістычіяай рэводюдыі студэнты Беяарус- к а т  дзяржаўнава універсітэта адзначаюць нювыіміі нюснехаш. Яікасць вучюбы ва іуш®е,р- сітэце значна павысілася ў лараўналлі з М'інулым годам. Лепшыя студэнты-выдат- йкі— граміадскія работнікі ўдастоеныэвання сталінскіх стыпеядыятаў.Нрыкладным студэнтам, дастойныа ста- лінокім стыпендыятм, актыўным грамад- скім работнкам з’яўляевда тав. Абе^дар- скі.Тав. Абецэдарскі— а̂дзін з лепшых вы- датнАкаў вучобы, яікі на працягу ўсёй ву- чобы » а  універсітзце здав ўсе. прадметы голькі на вьцатіна. Ён з’яўляецца ў той-жа час актыўііым удзельнікамі я а в у  кова-даследчага гуртка. К X X III 'гадавіяе Кастрычніцкай рэволюцыі ён скончыў сваю работу «Каталіцыім, як зброя прыг- нечашія беларускага народа». Любоў дасвайго прадмета, акуратнасць у рабоце,упорнасць у дасягненні мэты— в̂ось тыя высокія якасці, якімі ён уладае.
. АГЕЕНКА,ЗДЗЕЙСНІЛДСЯ МАРАЯшчэ будучы ў школе, я вельмі палю- біў хімію. Маёй вышэйшай марай было паступіць на хімічны факульгэт універ- сітэта, чаго я і дасягнуў у 1938 годзе.Зараз я займаюся на III курсе. Усе прадметы за два годы я здаў на выдатна. Дасягнуў гэтага сістэматычнай, грувтоў- най прапрацоўкай не толькі канспектаў, але ш адпаведнай літаратуры. Цяпер, кал! аутарытэт вышэйшай асветы значна павы- сіўся, я шрыкладу ўсе намаганні для та- го, каб І Ў дадейшым займацца толькі на выдатна.

В. ЧУБАК0Ў,

в Ы с о к А Е 
ПЕДАГАПЧНАЕ 
МАЙСТЭРСТВААкадэмік Щ хан Нікалаевіч Годнёў и  праву лічыцца адным з лепшых навуко- вых .рабоТнікаў ун'шсрсатзта. Акрааця таю , што ён вядзе вялікую навуковую работу І вядом у кругу навуковых работнікаў нашай рэспублікі як буйны вучоны-'фізіё- лаг, Ціхан Нікалаевіч з’яўляецца выдат- ным педатогам-метадыстам.Студэнты біялагічнага факультэта лю- бяць І паважаюць Ціхана Нікалаевіча за ЯГО цікавыя І лёгка ўснрыймаемыя лек-ЦЫІ.Акадэмік Ц . Н. Годнёў пшрока скары- стоўвае наглядныя дапаможнікі для ілю- страцыі сваіх лекцы ^ Тэта дазваляе яго аўдыторыі добра ўспрымаць прыпаднасімы матэрыял. Усе пытанні, на якіх спыняец- ца акад. Годнёў, раз’ясняюцца ім да ма- лейшай падрабязнасці. Асоба важныя выпады, законы і палажэнні Ціхан Нікалао- віч дыктуе, каб студэнты- запісалі без малейшых адхіленняў і дакладна. Ён ці- кавіцца тым, як забяспечаны студэнты падручпікамі, як вядуць канспекты і т .  д.На экзаменах Ціхан Нікалаевіч прад’яў* ляе да студэнтаў высокія патрабаванні. Гэта з ’яўляеіцца важным момаяіаім у  па- вышэнні паспяховасці студэнтаў, гэта прымушае студэнтаў асабліва старанна рыхтаваць прадмет не толькі перад экзаменам!, але і на працягу ўсяго вучэбнага года. У  выніку ўсяго гэтага веды- студэн- таў па курсах, якія чытае акад, Годнеў, выісокія і  трунтоўныя.

ХЛАПІЦКІ, 
Студэнт I I I  курса біяфака.



Навучаючыяся совецкай школы! Авалодвайце навукай, 
рыхтуйцеся стаць барацьбітамі за справу ЛенІна-СталінаІ

ВЫ ДАТНІН
ВУЧОБЫПрыгожы летні дзень... Адзін з летніх дзен, калі пасля гарачай летняй працы наступав кароткі прамежак часу для ад- пачьгн'ку, каб паноўніць запас сіл, энер- ГІІ, так патрэбнай для далейшай работы. F  сацзе, між дрэу, на зялёнай траве ля- жыць белагаловы хлапец. Скарыстаугаы вольную часіну, ён з прагнасцю чытае кнігу. Старонкі шпарка мігаюць перад яго вачыма. Думві Міная дзесьці далёка-далё- ка; ЯНЫ пійходзяіць той фаятастычны шлях, ЯКІМ ідуць героі дзнай кш гі, пака- раючы прыроду сваёй геніяльнасцю ад- крыццяў у розных галінах навукі і тэх* нікі.Тэта кніга была напісана больш сотні год назад. I мнотае з таго, пгтч) тады нагло быдь тоількі фаятазаяй, зараз з’яўляец- ца быдлю, дзяюуючы дасягяеняям надауга І ТЭХНІКІ. Тэта бачыць Мінай у  рэчаіснас- ЦІ, І ЯГО так захаінляюць новыя яавуво- ®ыя аяврьщщ, што бн з прагнасцю агра- чытвае ўсе пападаючыжя яму >кнш, доіўга думав над прачытаным, выпісвае і запа- мінав ўсё, што можа быць у далейшым скарыстана.Вучаяыюя Ў школе, 'Мінай, ажуіратяа выканаўшы лекцыі, кожную вольную мі- нугу аддаваўся кнігам, журналам і газетам. Накопленыя за дзесяць год у еярэдняй школе веды ён паглыбляў са- мастойнай работай над разнастайнай лі- таратурай. Ен марыў аб далейшай вучо- бе Ў В Н У , дзе можна бліжэй пазнаёміц' ца 3 ■ сучаснымі дасягненнямі навукі. Увесь час Міная захапляла хімія, мала- дая І так бурна развіваючаяся навука з ВЯЛІКІМ будучым.Мара Міная збылася. Паспяхова скон* чыўшы сярэднюю школу, ён паступаеі ў Беларуси дзяржаўны універсітэт на хі- мічвы факультэт.Сгаранна прапрацоўваючы новы матэ- рыял, ён стараўся тлыбока яго засвюіць, мець яркае ўяўленне аб прачытаным. Раней накопления веды гут яму вельмі спатрэбі.тіся. Дзякуючыі сістэматычнай paj- боце над сабой тав. Храмовіч на працягу ЎСЯГО часу вучобы займаецца ва выдат- на. Выдатную вучобу ён умела; спалучае 3 навукова'даследчай і грамадскай работай. Міінай Храаювіч— старшыня профбюро хімфава, актыўны член навуковага гуртка хімікаў.У  мінулым годзе ўрад БССР яго, як депшага выдатніка вучобы, удастоіў вялі- кай чэсщ —  стыпендыіі імя таварыша Сталіна.Сталінскі стыпендыят Храмовіч—  дэнт V курса хімфака. Упорна і  настойлі' ва ён вывучае астаўшыйся тэарэтычны курс, а  потым прыступіць да падрыхтоўкі да дзяржаўных экзаменаў, здаць якія ён рашыў толькі на выдатна.

В. ЖЫГАЛКОВІЧ.

★  ★  ★
ВЫШЭЙ ЯКАСЦЬ ВУЧОБЫ!Партыя Леніна —  Сталіяа і совецкі ўрад стваралі і ствараюць усе неабход- ныя ўмовы для развіцця вышэйшай школы. У  выніку няспынных клопатаў аб вышэншай школе наша краіна пакрылася густой сеткай універсітэтаў і ВНУ; коль- касць навучаючыхся ў вьппэйшай школе дасягнула ў 1940 годзе звыш 600 тыс. ч’алавек. У  ВН У вучацца прадстаўпікі ўсіх нацыянальпасцей соцыялктычнай дзяржавы —  рускія, я ^ э і , украінцы, беларуеы, узбекі, палякі і т. д.Я аш а радэіма атрымала яд выпшйшай школы тысячы спецыялістаў —  інжы- нераў, настаўнікаў, урачоў, выхаваных совецкай школай —  школай перадавой навукі. Аднак, у  радзе выпадкаў дарэм- нае навучанне і дзяржаўная стыпендыя прыводзілі к таму, што сярод яекаторых навучаючыхся В Н У  аіаяўляліся ўтры- манчыя пастроі, адсутнасць рашучай ба- рацьбы за павышэнне якасці вучобы, за глыбокія веды.Совецкі ўрад сваім рашэннем аб уста- наўлепні платнасці навучапня і змянення парадку назначэння сгьшендый студэнтам іпалажыў канец наяўнзсці «вечнык» сту- дэнтаў, як Амбросаў і  іншыя, якія да- рэмна сядзелі ва універсітэце многія годы.Зараз, калі стьгаендыя будзе выдавац- ца студэнтам-выдатнікам, а навучанне з’яўляецца платным, кожны студэнт будзе падыходзіць да сваіх вучэбпых заняткаў

3 большим пачуццём адказнасці і  павагі, зразумее неабходнасць штодзённай сістэ- матычнай упорнай работы, каб атрымаць права на атрыманне дзяржаўнай стыпен- дыі, а пры патрэбе і аслабаніцца ад платы за навучанне.Платнасць за навучанне і вольпае наведванне адной трэці вучэбных занят- каў патрабуюць таксама і ад усіх вы- кладчыкаў карэннага палепшання работы. Якасць выкладапня павінна быць знач- на палепшана.Толькі да канца зразумеўшы пастанову ўрада, як сродак далейшага павышэння якасці вучобы, мы здолеем з чэсцю вы- канаць пастанову ўрада, рашуча палеп- шыць усю паш у работу і, у  асаблівасці, якасць вучобыі і  навучания.Ужо 3 першых дзён пасля пастановы урада большая частка студэнтаў стала больш сур’ёзпа адносіцца да сваіх аба- вязкау, сістэматычпа і настоцліва праца- ваць пад праграмным матэрыялам.Змагаючыся за якасць вучобы і наву- чання, мы не павінны ўпускаць з наша- га зроку пытанні наладжання працоўнай дысцыпліны і выхаваўчай работы сярод студэнтаў.Пастанова ўрада аб устанаўлепні пдагнасці навучання і змянення парадку прызначэння стыпендыі, безумоўна, Надыме раіботу вьппэйшых навучалшыіх уста- поў на вышэйшую ступень.
П. Савіцкі, 

рэктар БДУ.

ЗДОЛЬНЫ МАЛАДЫ ВУЧОНЫТав. Старобінец, яшчэ будучы студэп- там, праявіў свае выдатныя здольнасці, спалучання з упорнай яастойлівасцю 1 мэтаімкнепасцю ў рабоце.У  1937 годзе ён, як адзін s лепшых выпускнікоў хімфака, быў залічан у  ас- гірантуру.У  аспірантуры тав. Старобінец, не гле- дзячы на адсутпасць пастаяннага кірау- ніка, выдатна здае свой аспірапцкі міні- мум і бліскуча спраўляецца з складанай тэмай дысертацыйпай работы «Адсорбция па граніцы вадкасць-пар», якую датэрыі- пова выконвае і з поспехам абараняе на вучоную ступень кандидата хімічных на- вук.Па водзыву высокаКваліфікаваных спе- цыялістаў'апапептаў дысертацыя тав. Сіаробіпца з’яўляецца глыбокім тэарэты- чным даследваппем, якое адзпачаецца ўмс- лай пастаноўкай і добрай распрацоўкай пытаппя 3 усебаковым яго асвятленнсм, што сведчыць аб дасканалым знаёмстве аўтара з навуковай літаратурай, эксперы- ментальпым яго мапстэрстве і здольнасці да самастойнай тэарэтычнай работы.

Яшчэ будучы аспіраптам, тав. Старо- бінец пачаў весці навукова-выкладчыцкую работу, 3 якой таксама бліекуча справіўся, заслужыўшы падзяку студэнтаў, абвешча- ную ў насцейнай газеце.Цяпер тав. Старобіпец— дацэнт універ- сітэта. Вучоная ступень кандидата хіміч- пых павук не ўскружыла галаву маладога вучонага; ён па ранейшаму скромна і ўпорпа працуе над сабой, прадаўжае сваю навукова-даследчую работу і ўцягвае ў яе студэнтаў— членаў навукова-даследчагагуртка, BHKOHBaionnix ікурсавыя работы.Сур’ёзпая і настойлівая работа маладога ссшецкага вучояага-выхаванца БДУ да- цэнта Старобінца павінпа служыць прык- ладам для студэнтаў і навуковых работні- каў.Партыя і ўрад стварылі ўсе ўмовы для развіцця і роста навуковай моладзі. Справа чэсці кожпага студзпта і аспіранта, кежнаіга навуковага работніка— працаваць так, як працуе тав. Старобінец і дабівац- ца такіх вынікаў, якіх дабіўся ён.
БАРКАН,

Кандыцат хімічных навун.

НА ЗДЫМКУ: студэнтка I I I  курса гіет- 
фака, сталінсні стыпендыят Р. Д. ДВОС* 
КІНА.

Жыва і цікава праходзяць семінарскія заняткі па acHOiBax марксізма'ленінізма ў I групе ІУ_^ку,рса гістфака. В ялкую  ціка- васць праяўляюць студэнты-іКо.мсамольды да вывучэнця гевіяльнага твора В. I. Леніна «Ма/гарыявйзм і эмшйрыокрытьщызм». ІЕандыдат філасюфскіх навук та». Чьшбурог умела арганізаваў вывучэнне скарбпіцы філасофскай павукі— «Матэрыялізм d вм' пірыо.к,рытыцызм». Таму студэнты сур’ёзна рыхтуюцца да кожных семінарокіі за- няткаў, кацспектыруючы раздзел за раз- дэедам.
Б. ТАУБІН.

П Л А Н
правядзення X X III гадавіны вялінай 

Кастрычніцкай соцыялістычнай рэволюцыі 
па універсітэту. і1. 5 лістапада ў 313 аудьвгорьй ў  7 гадзін вечара— урачысты сход, црысвеча- ны X X III гадавіне вялікай Кастрычніцкай соцыяластычнай рэволюцыа.2. 6 лісгапада ў клубе НЖВД— п̂акаэ мастацкай самадзейнасці універсітэта. Да- чатак у  7 гадзін вечара.3. 7 лістапада-— удзел у агульнагарад- ской дэманстрацыі, лрысвечанай YXTIT ' гадавіне вялікай 'Еастрычніцкай рэволю"цыі. Збоір у  8 гадаія 30 мін. каля Бія- керцуса. . ,4 . 7 лістапада— мастацкая самадзей- 'Насць на 'факультэтах. Лачагак у  8 гадзав вечара.5. 8 лістапада кінокарціна «Дьірк». Лачатак у  9 гадзін вечара.

Камісія.

КАСТРЫЧНІЦКАЯ РЭВОЛЮЦЫЯ I КУЛЬТУРАПрайшло 23 годы з тато часу, як вялі- кая соцыялістычная рэволюцыя вырвала ўладу 3 рук аксплаататарскйх элемептаў і церадала яе ў рукі працоўных нашай краіны. 3 таго часу стала развівацца новая пролетарская культура на змену культуры буржуазнай.Дад культурай наогул разумеецца па- leimnaiHHe з дацамоігай чалавечай працы—  І разумовай, I фізічнай —  умоў жыцця людзей І стварэнне новых сродкаў, з да- памогай якіх можна найлепшым чынам аадавальняць нармальныя цатрабаванні чалавека— духоўныя I матэрыяльныя. У  Г8ТЫМ сэнсе да культуры адносіцца і ка- вука у яе разнастайпых галіпах, I тэхні- ка, І мастацтва. Але паміж нашай совец' Кай культурай і культурай рапейшых эпох— у  тым ліку І рабаўладальніцкай, і феадальнай, і буржуазнай— існуе велі- зарная непрымірымая розніца.На ўсім працягу класавай гісторыі ча- лавецтва— да совецкай эпох!— культура служыла інтарэсам толькі эксп.іаататар- скіх класаў і паляпшала толькі іх  жыц- цё. Энгельс, характарызуючы ўсё меўшае места ў гісторыі культуры да яго часу_, піша: «Грубая прагнасць была рухаючап сілай цывілізацыі з яе першага да сёншц" няга дн я... Паколькі асновай цывілізацыі

служыць эксплаатацыя адйаго класа дру- гім, то ўсё яе развіццё ствараецца ў пас- таянай супярэчнасці. Усякі прагрэс у вытворчасці азначае адначасова рэгрэс ў ^ріаповішчы прыгнечанага класа, тэта зна- чыць велізарііай большасці. Усякае блата для адііых абавязкова з’яўляецца злом для другіх, усякае новае аслабапенне ад- наго класа— новым щ)ыгнечаппем для д р у тога». (Энгельс— ^«Паходжанне сяім’і, нры- ватпай уласнасці і дзяржавы»).Асвета, асабліва вышэйшая, была вялі- кай сілай і  .раней. Таварыш Оталін указваў, што «асвета— тэта зброя, эфект якой зз- лежыць ад таго, хто трымае ў сваіх руках, каго гэтай зброяй хочуць ударыць» (Стзліп— «Пытапні ленінізма», 10 выд., стар. 6 1 0 ). Раней культурай і асветай б Ы  па працоўвых элементах грамадства, цяпер'жа, калі япы перайшлі ў рукі пра- доўных, культур'Ная даеінасць яамравана толькі да адной мэты .—  да павышэння ўзроўпю жыцця працоўных мае, да па- аяпшэния ІХ жъшдя, да заідлівальінелня ІХ законных патрабаванняў. Цяпер культура перастала бьщь злом дляадных— для большасці І дабром для другіх— для ням- НОГІХ. Яна стала дабром для ўсіх, хто хо- ча чэсна працаваць, I злом толькі для

тых, хто хоча жыць чужой працай I ся- дзець на чужой шыі. У  гэтым I заклю- чаецца вырашэнне ў нашы да! той вялі- кай супярэчнасщ ў самай істоце мійулай йудьтіуіры, с.упяріэчнаюці, аб якой гав.аірыў Энгельс.У  івяіліівае ўсвнароднае свята X X III іадавіпы Кастрычпіцкай рэволюцыі нам трэба памятаць, %ым была культура мі- нулых стагоддзяў і чым япа стала цяпер. Але разам з тым нам не патрэбна забы- ваць І другога, а іменпа, што I капіта' лістычная культура стварыла велізарныя каштоўнасці і пакапіла велізарныя веды, хоць ў асноўным яны і не служил! на' ікйным масам. Мэта нашага часу— аўла- даць гэтымі ваштоўнасцямі і ведамі і па- ставіць іх  на службу працоўпым. Усім памятны словы Ільіча: Соцыялізм «ас- ноўваецца на ўсім матэрыяле чалавечых ведаў» (Соч., т . V стар. 125), і  анала- гічны, часта цытыруемы сказ: «Кому- пістам можна стаць толькі тады, калі абагаціш сваю памяць ведамі ўсіх тых багаццяў, якія вьшрацавала чалавецтва» (Сюч., т . X X X , стар. 407). Нашай паву- чаючайся моладза гэты'я словы патрэбна мець асабдіва на ўваэе. Яна павінна не

тюлька аўлаааць разумовыыі багалцшаі, яа- кюплснымі ў мініулым, іяна лавіняа далу- чыіць к  гзтаму аўладанню і ,  веды таго, што ідасягнута ў  нашу эіпбху, а  гэтыя веды немалыя, і  а.ўладаць імі нялёпка.-  ІІа ш ляху к аўладаішю і старым! і новым! разумовымі багаццямі могуць спат- кацца вялікія цяжкасці, але без цяжкас- цен пічога пс дасятаецца. Нашай наву* чаючайсл моладаі патрэбна, мюжа быць, яшчэ прьшомнііць словы Маркса, што «чалавек, дзейнічаючы на знешпгою прыроду і змяняючы я е ..., у  той жа час змяпяе сваю ўласііую прыроду» (Маркс, Еапітал, т. I) . Гэта значыць, што чыы лепш чалавек працуе, тым ленш ён ро- біцца сам. Інакш гаворачы: работа на ка- рысць агульпачалавечай культуры павы- шае культуру самога працуючага.(Нсдарма стахаяаўцы для нас калггоў- пы не толькі па колькасці і якасці сваёй работы, але і  таму, што яны сам! з’яўляюцца ВЫС0КІШ прыкладам! культурных людзей, знішчаючыія процілеФласпь па- паміж разумовай і  фЫчлай працай. Е такому ідэалу высокакультурнага работніка пав!н.ны !мкнуцца ўсе мы а асабл!ва наву- чаяся моладзь, якая ў пранэсе работы мож а ! мае яшчэ час палешпыць, кажучы слова»! Маркса, «сваю ўласіную (прыроду».
Анадэмік В. Н. ПЕРЦАЎ.МІНСК, друкарня «Звязды» У К 1 7 6 9 тьфаж 1000  экз. I Г РЗДКАЛЕГІЯ.


