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Пролетарыі ўсіх нраін, еднайцеся!
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СУР‘ЁЗНЫ ЭКЗАМЕННадшодзячая заліковая сесія —  не проста чарговая сеоія, іяна павінйа стаць выходным пунктам рашучага зруху ўпе,рад у справе ажывдяўлення дырэигыу партыі і  ўрада аб шавыпіэнні яжаспд вышэйдіай аідувацыіі. Вырожаючын імшенні і  волю ўояго перадавоша совецваіга грамадства, ка/гэпарычныя патрабаванні аб узмацнен- ні црацоіўнай дыісцьшліны і барацьбе в бракам набыші ў гэтым годзе моц дзяр- жаўнаіга закона. Яны палкам і  аюўнасцю адносянда як да прафесараў, выкладчыкаў і студэнтаў вьЕпіэйшых навучалш ых уста- ноў, так іі да ўсах работнікаў, црацуючьй йа л:юібыы участку нашай «оцыялістычнай гаспадаркі і  культуры.

іУвядзекне платнаащ навучання, вызна- 
чэйне стыіпенідый толькіі тым студзптам,

- якія вучацца на выдатна і  добра, дазв-ол 
овабоднага наведвакня часткі лекцый —  
усё тэта стварае новый дадатко'выя етыму- 
лы да больш упаіртай, настойлівай рабо
ты істудэнта над сабой, унооячы ў гзту 
справу ладзвычай каяптоіуны момант пша- 
срэднай матэрыяльнай зацікаўленасці сту- 
дэнта ў добрых выйіках сваёй вучоібы. Ва 
ўмовах ВНУ тэта азначае вялікі врок 
упе.рад /у справе діквідачыі ўраўнііаўкі .і 
ажьвдцяўлення асноўнага прынцыш со- 
П'Ыіялізма; ад кожнаіга па іяго іздолвнасісі, 
кожнаму па колькасці і  явасні ято прайы.Акад'змічпая паспяхоівасць, якая патра- буелда ад студэвта, каіб атрышаць дзяр- жаўпую 'стьшендыю, можа бъщь дасягну- та амаль кюжныім кгшэнтам, калі ён з на- лежнай сур’ёзнасцю адносілда да вучоібы і прамльна арванізуе .сваю самастойную работу, беручы усё, што толькі магчыма.Але няправільна бьмо-4 разважаць, піто том, хто не атрымлівае стьшеядыі і  не імюнепца яе атрымаць, мае права вучывда аібьляк. Трз'ба памятапь, піто плата за на- вучанне окладае о м у ю  мізэрйую частку т ь к  веліізаркых выідо,ткаў, якія нясе дзяр- жава на падрыхтоуку кожнага іспецыяліста 3 вышэйшай адукадыий. I кожяы такі со- В6ЦКІІ спецыяліст павінен ва ўсіх адпосі- нах стаяць на галаву вышэй за любона сіпецыіяліста кашталістычных краін.Свабо'днае наведвакне часткі лекцый счва.рае дадаткоівы резерв часу, які можна і неабхоіша скарыстаць для паглыблення ведаў у  ібольні вуэісай спецыяльнай M i ne, выібіраі.іай коіжным студэнтам.Дэканаты ўжо склалі і  вывесіді расклады ’экэаменацыйнай сесй. Амаль іусе фа- культэты падрыхтавалі праграмы, па ўсіх курсах, якія вьшоеяпда на сесію, узімош;- пепы кансультацыа. Студэнтам, лкія са-стэ- матычна ;працавалі пад ісабой і  выканалі свой вучэбны план, прадастаўляецца маг- чымасць дагэрміпова здаць частку екзаме- наў і валікаў, аменліыўпіы тым самым напружайасць падрыхтоў'КІ па тых курсах, яйія ізастануцца на пврыяд :залівова-эйза- менацыйнай еееп.Тыя -студэнты, яжія рэгулярна працава- лі над сабой, ужо пры ступш  да каичатко- ваіга абанульнення сваіх ведаў і наетоялі- віа рыхтуюцца да здачы зкзаменаіў і залі- каў.Lx прыклад паванна пераняць усё наш а студанц'тва, дамагаючыся рашучага па- вышэяня паспяховасца. Студэнцкія аргані- за-цыі павінны ўзяць над штодзённы кан- троаь с п р ^ у  падрыхтоўкі кожнага етудэя- та да заліковай сесй. ІІартыя, урад. Каш- тэт па справах вышейшай піколы пры С Ж  СССР папяредзш прафесарска-вы- кладчыцкі персанал аб недапушчальнасці лііберальнага падыходу пры прыіёме залі- каў і  (Эюзаменаў. іЗа гэтым павііш а праса- чыць кіраўніцтва уйівеірсітэта і факультэ- таў, а  нрамадокія аргашзацыа абавязаны дапамагчы ім у  гэтай справе.іНадыходзячая валковая еесія з’яўляец- па для ўсято ка-тектыва прафесараў, вы- кладчыкаіў d сіудрнтаў БДУ сур’ёвньгм экзаменам уаняцця сваёй работа) на ібойіып высокую яікасную ступень. Гэты экзамен мы паваыны выорымаць з вонарам.

З А  Н А С А В А С Ц Ь  Ф І З К У Л Ь Т Ў ' Р ЫЯк абстаіць справа з фізкультур- най раіботай у пашым уініверсігэце?У нас ёоць добры фізкультурны' ав- тыу, ёсць выдатныя спартсмены (Сіда- рэпка, Рудомш, Сцюдькевіч і др.).На працягу раду год універсітэцкія калектывы займаюць прызавыя месцы на гарадсвіх і  рэспубліванскіх спаборніцг вах, кросах. Унівірсітэцвая фізкультурная арганізацыя з’яўляепца асноўным ядром рэспублікансваіга -опартыўнага таварыства «Навува». Сшартыўнае таварысгва і фіз- культурная кафедра маюць дастатвовую колькасць сродваў, вваліфікаваныя кадры выкладчыкаў.'Аднак неабходна адзначыць, піто, не гледзячы на наяўнасідь вялікага актьгеа (на кожным 'факультэце 8— 10 чаілавек), фіізкульгура ў. нас яшчэ не стала маоа' вай. Секцыйная работа амаль адсутнічае, бо ў секцыях займаюцца адзінкі. Гэта тлумачьмща тым, што нашы рэвардеме- ны яе 'займаюцща пытанпем уцягаення шырокіх мае студэнцтва ў работу сек' цый. Апрача таго совет таварыства «Навува» ва упіверсітэце, яйо старшыня тав. Путан і фаізорга на факультэтах

бяздзейнічаюіць. Фізкультурная кафедра такоама не займаецца пытаннем разгор- твання пазалекцыйиай спартыўнай ра* ■боты. У  вьшіву універсітэт да гэтага ч асу не выканаў дзяржаўнага задания па ГП А  I  ст. H i работцікі кафедры, ні старшыня таварысгва «НЗівука» не мо- гуць наваг скаэаць, колькі чалавев рых" туецца да здачы норм на значок ГПА I. Да канца года застаецца менш месяца. Трэба сур ’ёзна папрацаваць э тьгм, ваб задание па ГПА I было выканана. Не' абходва завесці ўчот уоіх эдаючых і здаўш ых нормы. Па-другое, неабходна аргашзаващь актыў і правесці надежную арганізацыйпую работу сярод студэитау для ўцягнення іх  у  работу фі'зкулвтур- и ы х сеікіцьп’і. Па-чфвцяе, трэба занявда пытаннем падрыхтоўкі да зімы, ваб зімні спартыўны сезон не эастаў нас пепад- рыхтаванымі.Толькі пры ўміове чотвай работы кафедры, совета таварыства «Павука» і фізкультурпага автыва мы здолеем эра- біць іфізвультуру масавай.
ФАЛЕВІЧ.

А Ў Л А Д А Е М  Л Ы Ж Н Ы М ' С П О Р Т А М !Льгжны спо-рт мае вял'ікае абароннае значэнне. 1ыж ы  —  кадзвычай выгодны сродак перосюііівання байцоу у  зімовых уміовах. (В(юь чаму за.раз пастаулепа задача зраШць^лыжы народным апортам. Лы- жы апрача ваекна-прыкладнага значэння важны яшчэ d тым, што яны найболып спрыяюча даеймічаюць на умацаванне, фі- ЗІЧНЫІХ якасцей чаяавека. Чалавев, які займаецца лыжным «портам, заўсёды ба- дзёры, жыщцерадаены, працаздольны.Лыжвы «порт павінен бьщь здабыткам усах.Камітэт комсамола універсітэта panibfy, у адказ на зав л к  ЦК ЛКС'М Карэла-Фін-

скай OOP, арташзавапь лыжнае падраздзя- ленне у  кольвасні 120 чалавев. Задана падраадзялення —  падры.хтавадь граматна- ■га лнжаіка-байда, які ўмее добра хадзінь на лыіжах, улада'ЦЬ' 'зброяй, арыентаравац- на ў м'ясцовасці.Справа гонару кожнага комсамольіца, кожнага студента —  патрыёта сваёй ра- дзімы —  уступіць у  тэта падраздзялеіше і аўіадаць лыжамі і  зброяй. У  нас ёсць .усе ’ўмовы, ікаб справу падрыхтоіўві лыж- ні.каў паотавіць на надежную вышыню. Мы прыжладзем усе тамагашш і  выканавм настаіўленую не,рад намі задачу.
ДЗЕЙНА РЫХТАВАЦЦА ДА ТЭАРЭТЫ ЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІЯшчэ Ў мінулым годзе был! эроблены першыя крокі Ў справе правядзення тэа- рэтычяых канферэнцый. Яны паказалі, што студэнты, дзякуючы настойлівай ра- боце над сабой, трунтоўна ўсвайваюць тую ЦІ іншую работу класікаў маірксізма- ленінізма. Але прайшоўшыя канферэнцыі мелі і.рад недахопаў. Многія таварышы не праяўлялі дастатковай актыўнасці. Ат- рымдівалася так» што ў ролі выступаю- чых фітурырава'лі, галоўным чынам, дак- ладчыкі і  садакладчыкі.У  адрозненне ад мінулагодніх канферэнцый у гэтым годзе прадстаўлен шырокі выбар там для кожнай трупы. Сюды ўвлю- чаюцца не толькі работы івласікаў марвсізма-ленініэма, але і асобныя падзеі, асноўныя рысы марвсісцка-ленінскай фі- ласофіі, урыўкі 3 біяграфіі таварыша Огаліна і т. д. У сіх тэм каяя пятнаццаці. Асаблівай папулярпасдю еярод студэнтаў карыстаюцца такія тэмы, як «Пачатакрэво- люцыйвай лэейнасці таварыша іСталіна», «Бучэнне Леніна ,—  Сталіна аб комуні- стычнай маралі», «Матэрыя і  сазнанне».Студэнты V курса гістфака выбралі ад-

ну 3 цікавеншькх тэм —  «Марксізм-лені- яізм а6 паенавальнасіці свету». Пеіршая група IV курса выбрала для сваёй канфе- рэнцыі таксама тэму п а філасофаі —  «Матэрыя І сазнанне». Отудэнт I курса гістфака тав. Молакаў ужо прыступіў да падрыхтоўкі свайго даклада «Першыя кро- КІ рэволюцыйнай дзейнасці таварыша Сталіна'».Горш абстаіць справа у другой трупе IV курса (комсорг Црірлів), дзе студэнты не тольв! не рыхтуюцца да капферэнцыі, аде нават не выбрал! ванчатвова новых тэм. Не размеркавал! даклады.Тэарэтычнью капферэпцы! будуць пра- водзіцца прыкладпа ў лютым месяцы. Час на першы ногляд —  значны, але трэба ўлічваць, што большую частку яго сту- дэнгы скарыстаюць для здачы экзаменаў. Таіму неаб:хадяіа а сённешняга дня начаць работу’- над творамі.
Комсорг! абавязаны штодзённа правя- 

раць як  комсамольцы рыхтунища да каи- 
ферэнцыі. I. КЛАПЕР,

студэнт IV курса гістфака.Стулэнт павінен займацца навуковай работайПастанова совецваіга ўра.да ад 3 каст- ры чика 1940 г. наккаваиа на пален- шанне явасц! вышэйшай асве.ты, на па- гльтбленуи), п лодатрн ую  работу -студэн' тау над аўладаннем тайнам! скарб! навук!.іВыдатвая ! діобрая вучоба нямыслама без паву,кю.ва-даелбдчай рабоіты Апошняя у многім дапаіўняе веды, атрыманыя ад івывучэння таго щ  іншага прадмета, дае нершыя навык! да самастойнай распра- цоўкі паасобных тэм.Я  зараз, побач з уноірнай работай над ирадаетам! зшмовай 'сесаі, рыхтую матэры-

ял для дааолада .на пасяджэкна новуюова- даследчага гуртва па аканамічнай ігеагра- ФД на тэму «Сланцы і  слашцовая прамы'- слова'оць ‘СССР ! Зстонскай С С Р » . Тама даклада надзвычайна цікавая. Работа па* трабуе мидаа часу, бо .прыходзіцца выва- рьгетаць ВЯЛІКІ навужова-тэхнічны матэ" р ь ш , геалапчны матэрыял совецвк ! замежных івучояых. (у  перакладае з эс-- тон ската). ,Здания на вЫданна прадмеггы і  ізррбле- ны даклад будуць маім адвазам на .па* станову урада. Л. ШЭФЕР,
студэнт IV курса геафака.

ВАЕННАЛ ВУЧОВА К0МУНІ0ТАУПа ініцыятыіве цартаіргашізаіцыі БДУ ў лкташздзе арігайііізаівала ваенная падрых-, тоува .кюмуіністаў, алоавііяхімаўцаў, жадаю- чых вывучащь адну з военных шецыяль- ііОСіцей. Отвораны тры вучэбнъпя трупы: камалдна-палтганата саетава, артанізатаг раў абароны тала ! ворашыйаўокіх стрзя- юбў. За гэта час з ‘грулм! праведзены два вучэбных зборы. Зажятка карыстакмща вяліікай лапулярнасщю ! праходэяць вельм! нкаша. Тав, на апюшнам зборы 2 сяежня БЫвучал! тактаву настунальната бою, раз- бірал! вінтоіўку, гранату. На эанятв! пры- Ш..ТО пяцьдзесят чалавек: найбельшы про- цант 'з’явііўшыхіся можна адзначынь у  пере шай І трэцяй трупах. *Удзельшк! эанятак праяўлял! вялкую цікаваець да в̂ шобы. Был! унесены .шлб- ныя прапаневы ў адаосінах аргані'зацыі спецылльных занятваў з камандДірам! дру- ііх родаў войск (артылерыя) а навелічіэн- ня вучэбных дапамюжніваў у бібліятэчньш фондзе для ісамастоінай падрыхтоўкі да заяіяткаў, ёо вучэбната часу адаедзена мала. ■Як недахоп трэба адзначыць, што у пер- шай трупе некаторця таварышы̂  прьппл! на занятш непадрыхтаваныай, у выніву зата- да на наступдевне сфармуліраваць не матлі.Агульныя рашэнн! па абстанюуцы бою часщей прымаліся цравільныя, але рэалі- наваць !х не іўмел!. А.трымл!'ваўся разрыў замыслу 3 выжаиаинем. Арганіэаіваць бой' у С:владана.й обю-тажо'уцы ! жіраваць 1м без перапытку —  нялётвая справа. Неабход- на лі.кіБій-ав.аць артанозацыйную слабасць І пастаянна удасканальваць свае кдмянтикгя навыка, вынрацоу.ваючы адначасюіва четкую ■камандную моіву.
ДАНІЛАЎ,

нач. ваеннай кафедры універсітэта.НОВАЕ ПРОФБЮРО НА ФІЗМАЦЕСправаздачна-выбарчы сход профорганаў прайшоў на фізмаце над знакам іразгорт- вання врытыв! ! самаврытыка. Выетупаў- шыя тт. Кавалёу (V курс), Гуткш (IV вурс),^ парторг факультета Фрыіман звярнул! ўвагу на тое, шНо яшчэ да гэтага часу профбюро аддавала мала ўваіі вучобе студэнтаў. На паседжаннях ка<(іе.др школ! нельга было ўбачыць студэнтаў, а МІЖ тым, наведванне !х  студэнтам! спрыя- ла-б лепшай пастаноўцы вучэбнага пра- цэса.
—  Вы забываеце, —  гаворьщь тав. 

Фрыдман,— штю асноунае у нашай рабоце 
— в̂учоба, ! на гэта павінна бьщь нав!- 
равана ўвага профбюро. Партая патрабУе 
ад нас высокаввіалафкаваньЕХ фізікаў 
і матэматыкаў.Высгунаўшыя адзяачыл! неваторы зрух у наву.кова-даследчай рабоце етудэнтаў. Але даследчая работа яшчэ не приняла шырокага масаваіга характару, ёю займал!- ся адзінв!. Студэнты нясмела бярунда за самасгойную работу. А м!ж тым ёсць ня- дрэнны прыклад студэнтаў механіва-ма- тзматычных фавульгэтаў масвоўсвага універоітэта і інстытута !м. Баумана, дзе амаль кожны студэнт займаецца творчай навувова-даследчай работай.На сходзе высгупіў прадстаўнк праф- воііа гав. Сігал. Ён завастрыў увагу на неабходнасць выхавання ў членаў проф* еаюза вьгсакай свядомасц!! .дысцыпліна- ванасці.Сход прыэнаў работу старога профбюро здавальняючай. Старшынёй бюро тайным галасаваннем выбран тав. Харыв. У  са* стаў новага профбюро выбраны леяшыя комсамольцы— выдатніві вучобы тт. Чуб- .роў,. іВяірбілаў, іМазанів і  Нікіціна.» д. с.



ПА СТАРОНКАХ ФАКУЛЬТЭЦКАГА ДРУКУ

На здымку: студэнты-выдатнікі ву^бы тт. Блох, Ільючонак,
Абецэдарсні у гісторыка-археалагічным музеі уніведсітэта.Я Н К А  К У П А Л А

(Да 35-годдзя літаратурнай дзейнасці)

Двоскіна

35 год таму назад 23-гадовы юнак Янка Купала надрукаваў у  гаэеце «Северо- западный край» <жой першы верш «Му- ж ы к». _Гэта быў перъьяд, калі па Расіі шырокай хваляй пракацілжя рэвооіюцыя 1905 года. Паэт, выхадзец з сялянскай сям’і ,  ад імя абяздоленага feaapycKara народа заявіў аб сваім праіве «аіодзьмі звацца». 3 гэтага часу Купала друкуе свае вершы на етаронках «Нашай нівы ». Неўэабаве ён выдае свой першы зборнік «Жалейка» (1908 г .) . •У  сваіх вьгключна эмацыянальных, пеўнаіфоўных і шчырых песнях ён не голый рыісаваў жарщны беспрасветнага жыцця «Мужыка-бедняка», але і  заклі- 
каў ЯГО да паўстання:«Дьпі прасніся хугчэй,^ рускі мужык! іь! Усталі усе, свет божы віялік».(«Воля», 1906 г .) . 

”  . я сувязь Купалы з народам выра-I яе голым ў матывах яго. творчасці, іл : ! . асаблівасцях яго паэтычнаіга сты- . іала вельмі ’ ўдала выкарьмтоўвае 'Л’ Л песенныя прыёмы. У  гэтым—  ■ ' мсць яго паэтычнага голасу. Яшчэ  ̂ 9 1 1 годзе Алексей Маіксімавіч Горкі гэтую сапраўдную народнасць і ! 'ую ісілу купалаўскага верша. Ус- аны вершам Купалы «А хто там

: і1.

ідзе?», Горкі іпераклаў гэтую песню, якую ён назваў гішіам, на рускую мову. Услед за Горкім вершы Я . Купалы пачалі пера- кладаць паэты Брусаў, Нечаеў, Белаусаў і ДР.Але найбольшага росжвіту творчасць Купалы дасягнула толькі пасля Кастрыч- йіка. Пачьшаючы з 1929 г., паэт уступав ў паласу вялікага творчага ўздыму. Настаў чаіс сонечных радасных песень. Мары паэта збыліся. Старая вёака з яе «нямьші кургаяамі», з яе журботным стогнам жалейкі, з «дымам лучын» назаўсёды адьппла ў мінулае. Сонца соцыялізма, сенца багатага шчаслівага жьщця жыватвор- чымі праменнямі залівае родную краіну паэта.За апошнія годы Я . Купала напісаў рад твораў, якая сталі любімейшіымі песнямі совецкага народа. Вершы і паэмы: «Табе, правадыр», «Я к у  госщ сын прыехаў», «Алеся», «Хлопчык і  лёгчык», «Над ракой Арэсай» —  лепшыя ўзоры творчасні паэта, у  якіх ён застаецца верным гра’ дьщыям народнай творчасці. У  сучаспы момант Я . Купала перавладае на беларус- кую мову вершы Пічішсіна, Ш эўчэнка, Міцкевіча. Совещй ўрад высока аіданіў заслугі Купалы і ўзнагародаіў яго ў 1939 годзе ордэнам Леніна.
Іл. ЭЛЬКІНД.

Уражанне, якое астаецща ‘ пасля тато, як БЫ азнаёміліся з факультэцкімі і кур- сапымі газетам! універсітэта, —  зузім не- пажаданае: справа' друку ў нас яшчэ на візікім і'зроўні. Газеты часта выпускаюцца неанрацаванымі. I як вынік —  іх мала хто чытае.Возьмем к прыкладу газету біяфака. На першы погляд .—  тэта сапраўды выдатная газета; ш а  з густам афоішлена, у апош- няй калонцы звычайна змяшчаюцца сяб- роўскія шаржы ці што-небудзь іншае ў гэтым родзе. Але тальк! апошнюю асалон- ку ! чытаюць, бо яна ваб!ць ўдаяым! за- рысоўкам!. Пры азнаямленні са зместам усёй газеты першае ўражаяне зн!кае: газета стракаціць як граматычным!, так і стыл!стычным! перлам!. Тут і  таўталагіч- ныя словазлучэнт, як «является явление»! няўдалыя «!нверс!!»: «поднимать дисциплину на должную высоту и качество учебы», «два остальные (колы аўтама- шьшы) куда-то исчезли с моторами» ! н! аб чым не гаворачыя фразы. А ў дадатак —  адсутнасць рознастайнасц! матэрыялу.Газета II курса б!яфака па неахайнасщ горш за ус!х . Няма магчымасц! тут разаб- раць усе яе хібы падрабязна. Спышмся на некаторых, ларажаючых сваёй нешсьмен- насцю. Вялікае гмкненне да напышчанай, вычварнай мовы: «До сих пор на этом фронце (гутарка ідзе аб дысцыпліне) яе совсем благополучно», «за неделю до Октябрьских праздников студентіій... благополучно выбрались из Минска навестить свой семейный очаг»; зал ш ш я, няўдалыя ашсанш: «Уже прозвинел звонок на лекцию. Студенты медленно начинают приближаться к залу. Раздается команда: «Равпяйсь». Все выстраиваются» (мабыць, хто Ў дзвярах зала, хто ля бібліятэк!...); ма.рфалаг!чныя памылк!: «несумевшая»,, «лехватило балеток» ! !нш.Газета истфака.«Мне было 9 лет, когда впервые увидел самолет У -2  над своей деревней. Я  не мог себе представить, что это за существо (? !)  да и не знал марки его (? !)  (зна- чыць, Марк! гэтай «істоты»). Теперь вспоминаю эту первую встречу... с авиацией».Чытаеш —  ! дзіву даешся: што тэта падрукавала газета ушверс!тэта, пры тым истфака?Далёка не блккуча ! з мастацкш афармлелнем газет.Газета х!мфака «За отличную учебу» (№ 2) амаль уся прысвечана педпрзкты- цы ! выбарам профбюро (тэта кастрыч- ніцКі нумар!). Праўда, перадавы артыкул назван «23-й Октябрь», але л!!таральна з другога радк^ аўтар пераходз!ць да пы- тання аб стьшенды! ! да канца артыкула не пак!дае яго.Аўтар, мабыць, хацеў адразу забщь

двух зайцаў: напкаць ! -нра Кастрычнік, !  пра стынендыю, але ўрэшце захап!ўся ! напк'аў тольк! аб адным. Сухасць матэрыялу ! пры гэтым памылк!: «нодито- жить», «открит», «сыр’евая».Тэма ўсёй газеты фкмата —  аб пера- выбарах профбюро ! аб тэарэтычнай кан- ферэпцы!. В! слова аб дысцьшліне, н! слова аб рабоце сгудэптаў над сабой. Щ - кавы сам па сабе артыкул «Творческий труд». Для тато, каб упэўн!ць чытача ў тым, што тав. Рыўкін, рыхтуючыся да абароны дысертацы!, доўга ! настойлк» працаваў, аўтар палав!ну артыкула адво- да!ць тлумачэнню слова «труд» ! !мкнец- ца ўеяк!м чыиам даказаць значэнне ўпар- тай працы ў жыцц! чалавека, у жыщц грамадства ! наогул ў жьщ ц!; на дапа- могу прыходзяць вытрымк! 3 Н. Остроў- скага ! Горкага, !  ўсё дарма: гэта «прад- мова» выпадав з агульнага кантэкста, яна лішн! дадатак у артыкуле.Апрача шахмат у канцы газеты, у  ёй не змешчаяа н! аднаго малюнка.Прыкладам умелага ауладанвя МовайІ можа быць газета ф!лфака, хоць часам! яна пры рознастайнасц! зместу, носщь абстрактны характар. Дрэнна абстащь справа 3 афармленнем газеты. Гэта ў не- каторай ступен! тлумачыцца часгай зме- най рэдактараў.Лепшай газетай ва ўніверс!тэпе трэба л!чыць газету геаграфічнага факультета «Красный географ». Перш‘ за ўсё газета добра аформлена. Выдатпыя рысунк! ў раздзеле «Юмор» сапраўды прасякнуты эдаровым юмарам. Ведьм! к месцу зиеш- чаны ЗДЫМКІ. У  асноўньш газета адлюст- роўвае жыццё фак*ультэта. «Красный географ» —  п!сьменная, прыкладная газета.Я к на недахоп усіх названых газет, за выключэпнем газеты геафака, трэба ўка'- заць на тую акал!чнасць, што ўсе яны выходзяць на рускай мове. У  далейшым мы павшны звярнуць на гэта ўвагу ! вьгпускаць газеты на беларуекай мове.Тут мы не закрапал! пытання аб да- датпых баках нашых газет, як!я, безумоў- на, ёсць, а ўказвал! тольк! на асноўныя недахопы з мэтай дапамагчы рэдакцыям газет зшшчыць !х , каб друк у нас са- праўды стаў арган!затарам барацьбы' за працоўную дысцыпліну ! паспяховаспь.
I. КУДРАУЦАЎ.

ПАПРАУКАУ  нумары 19 яашай газеты ў артыкуле «Жыццё ! дзсйнасць Ф. Энгельса» дат- пушчана памылка. Шосты абзац трэба чытаць так: «у 1840— 41 гг. Энгельс на- п!саў рад артыкулаў. У  гэтых артыкулах Энгельс вы'ступае яшчэ як ідэаліст у гал!не ф!ласофй ! як рэволюцыйны дэ- ■■MaKpaT у галше лал!тьис!».
Д а  дваццацігоддзя Б Д У

:Б МІНУЛЫМ НАШАГА УНІВЕРСІТЭТА
у  ліпені 1941 года спаўняецца 20 год існавання 

Беларускага дзяр жаўнага універсітэта. Артыкулам док- 
тара гістарычных навук, акадэміка В. Н. Перцава рэдак- 
цыя газеты «За Ленінскія кадры» пачынар друкаваць на 
сваіх старонках рад нарысаў, прысвечаных гісторыі ства- 
рэння І развіцця Беларускага дзяржаўнага універсітэта.Палтановай урада ад i l l  ліпеня; 1921 года было выражана адарыць у  сталіцы t o a p y c !  дзяржаўны ун івер сш г, a" праз ■некальк! месяцаў пасля гэтага —  10 кастрычініка— адбылося ! само адкрьщцё. Уш версйэг у  той час быў адзшай вы- шэйшай установай у Беларус!, !  на яго падала надзвычай адказная задача. Ён павінен быў паказаць працоўныім імасам Беларус! у  чым заключаецца навука, якая служыщь штарэсам народа. Бл!зкае суседства з белапанскай Польшчай раб!ла ажыццяўлеяне гэтай заданы асабліва ак- туадьнай. П аклёпнш  з польскай прэсы, у  як!х у той час было нямала лрых!льн!- ■каў І у  Совецкай Беларус!, распускал! чутк! аб тым, што совецкая ўлада но мае с!л ажыццяв!ць н!якай сур ’ёзнай культурнай справыі, —  ! тым менш здольна наяадзщь справу вышэйшай а с- веты. Распускаліся !нс!нуацы! і  аб тым, што наогул ншкай беларуекай культуры ее існуе ! не можа !енаваць, ! што таму У.тверс!тэт у Мшеку не можа бъщь рас- ісаднікам гэтай няздольнай да разв!цця культуры. У  той-жа час у  самой Б елар ус!! асабліва ў Мшеку арудвал! палонаф!ль- ск!я групЫ', як!я хацел! зрабщь упіверс!- тэт зброяй па'дпарадкавання беларуекай культуры —  культуры польскай (Лёс!к І К“), а праз тэта ! зброяй пал!тьгчнага падаачадення Беларусі. Усё (тэта выяв!- лася тольк! паяней, —  пакуль-ж а і  па- клёпвіка, ! агенты польскай дэфензівы !м>-

кнул!ся 'стаів!ць іна шляху разшцця бела- рускай вышэйшай школы роэнага роду паідводпыя, некаторы час застаўшылся скрытым!, камеши, абыйсц! якія было не так лёгка. Цяпер усё гэта асталосл далёка зза'ду, І еовецкая ўлада здолела перамагчы, 
як яна перамагае ўсюды ! заўсёды, роз- ныя х!тра расстаўленьы перашкоды на ш ляху стварасмай у Беларус! вышэйшай асветы. Тады тольк! цьмяна адчувалася, што аднеікуль ідтоь варожыя ўплывы; разабрацца-ж у крьш!цах гэтых уплываў, у  !х тале ! небяспецы яшчэ не, было ма- гчымаец!.Многа нерашкод сузгрэў унівеірс!тэт ! 3 другіх бакоў. Яму прыходз!лася раз- л!чваць, галоўяыім чьшам, на шрыезджыя с!лы, таму што мясцовых сіл было яшчэ вельм! нямнога. Даводз!лася абслугоў- ваць два вялпсія факультэты —  факуль- тэт траімадскіх навук (ФОН) ! медыцын- ск! факультэт— вял!кай «олькасцю пры- евджых навуковыХ работншў, і  ў  гэтых адносінах першы рэктар універсігэта И. I . 'П!чэта праяівіў вялікую энергію. Был! наладжапы сувяз! з Масквой ! Смаленскам, уда*іоея дабщца для універ- с!тэта асобната вагону, як! рэгулярна курс!раваў пам!ж Мінскам і Масквой, а для асоб'пых таварьшіоў —  меоц у «штабным» вагоне, што было неабходнаэ прычьшы расстройства' у той час тран- спарта. Але нават ! пры наяўнасц! гэтых спрыяючых умоў паездк! был! звязаны з

'вялікі'мі цяжікаецямі.'Былі 1 'ішпыя перашкоды для правільнай работы уншерсітэта. Факультэт грамад- скіх навук пачаў сваю работу ў цяпе- рашп!м памяшканн! Педагаг!чнага !нсты- тута па вул. іК!рава (тады' Ун!йерс!тэц- ка'й). Але яму был! адведзены тольк! ча- тыры аіўдыгорыі н а апошнім njanepce, усе а статная наверх! належала Чыгуначпаму вучы лш чу 3 яго шумиай дзетварой. Ацяплелне ў будынку ў першы год к п а - вання унііверс!тэта таксама не было. На лекцыях звычайна ! студэнты, ! лектары 'сядзел! Ў верхняй вонратцы. Ж т а м уж  был! некаторыія непарадк! ! ў  забесошчэн- н! будьшка вадой, выкл!каючыя часам! зусім яечаканьш казусы . На маёй лакцы! Ў самай вялікай аўдыторыі, у  цяпера-штм актавым зале М Ш , рантам у сярэдзше леікцы! пачуўся якшец! трэск, затьш зверху, са стол!, паліў патокам дождж, ! ўся м-аса студэнтаў у некальк! еоцепь чалашек кш улася да дзвярэй. Затым вьиг в!лася, што наверсе перапоўн!ўся бак для вады, падстрэшша зал!ло вадой, якая праз атынкоўку стол! пранікла ў залу.Да лаку недахопау вучэбнай работы, агульных, праўда, для ўсіх тагочасны.х уншерсгоэтаў, адноешца адсутнасць рада вучэбжых плаяаў. Гэта было поуиаецю зразумела, бо прыходз!лася арыеятыра- вацца на яаяупы я навуковьгя талы, якія был! далёка педастаисовым!. Бучэбпы план ФОНа быў вельм! няпэўным: моды ўваходз!лі ! экапам!чныя навук!, ! гісторыя, І філасофія, 1 л!таратура,! не- дагопка, ! мовы, ! некаторыя прававын ды'сцыплшы. Факультэт даваў хутчэй агульную асвету, чым рыхтаваў да якой-нсбудзь спецыяльпасці. Ён змяшчаў у сабе энцьгкл-апедыю усяк!х гўманітар- ньгх ведаў,— !̂ гэта выпікала з  таго духу шуканняў новых шляхоў у  вьгкладанн!, кал! старая пгкола э  уса»! яе дзялеаням! на факультеты, 'эдавалася, павшпіа быць адмешена, а твёрда ўстаноўленых новых

планаў яшчэ нс было створана.I  тьш не менш, пры наяўнасц! ўсіх гэтых перашкод і  недахопаў, адкрьщцё уншерсітэта ад разуж  з’яів!лася крутой падзеяй у культурным жыцц! Мшека і ўсёй БССР.
Многм грамадзяне М!нска ! Беларус! 

эачакалаісл магчымасц! атрымаць вышэй- 
шую асвету ! зараз праша !мкнул!ся за- 
даволщь свой голад па навуцы. Ба уні- 
верс!тэг 'ІШДІ !  зялёныя юнак!, і  пай- 
больш дарослыя людз! —  аж да асоб, 
эаймаючых вышэйшыя насады ў шраіўші- 
цтве рэшублгкан. АдносінЫ' да навук! ў 
аоноўнай масы 'Слухачоў был! сур’ёзпыя, 
не гледзячы на тое, што ў многіх адчу
валася недасгатковая падрыхтоўка. Был!, 
прауда, ! выключэшіі, кал! ш ушівеірсітэт 
траплял'! вьшадковыя людз!, але так!х 
было мала. Прайшло параўнальна нямпога 
часу, ! факты' поунасцю разб!л! шушу- 
'каяне паіклённікаў аб яематчымасц! П'ра- 
в!льнага ! паспяховага развщця беларус- 
кан вьшэйшай школы. Зараз, кал! ў 
вас, у БССР, стБораны дзесятк! вы- 
шэйшых навучальных устаноў, выха- 
вапы сотн! квал!ф!каваных дацэнтаў ! 
прафесараў, тысячы студэнтаў, жалі БНУ 
нашай р.эсіпубліікі црацуюць у выдатньм 
! добраабеталяваных памяшканнях, кал! 
3 года Ў год зн!жаецца патрэбяасць у 
црыезджых .прафеоарах, мы э тордасцю 
можам азфнуцца на пройдэены ў мшулыл 
годы цяжк! шлях І 3 надзеяй на яшчэ 
большыя поспех! глядэець у твар будуча- 
му. Радасць старых работн!каў уіііверс!- 
тэта тьш бюлып вя л тя , што маленькш 
зернем, 3 жога вырае 'вялік! будыпак 
івьпнэйшай асветы ў БССР, был! чатыры 
аўдыторыі апошняга лаверха аднаго з 
будынкау па вул!цы К!ра®а. Так! рост 
мы ажы'ццяв!л! тольк! дзякуючы совецкай 
уладзе, тольк! дзякуючы 'КО'мун!стычнай 
парты! ! тым &ывым .талам, ж!я то!ць у 
сабе беларуск! народ ! асаблгва яго мо- 
ладзь. Акадземік В. Н. ПЕРЦАУ.МІНСН, друкарня «Звяз^іы». УК1958 Адказны рэдактар I. М. ЛЕВІН.


