
РАСЦЕ IМАЦНЕЕ СОВЕЦКАЯ МАТЭМАТЫКА 
. Вялікая пролетарская рэволюцыя 

адарыла шы,р(жія магчымасці для 
р^йвіцця ўсіх навук і .ў шрыватнас-
ці лагэматыкі. 

У першыя гады істіаыння Совец-
кай улады буржуазный лубліцысты 
супроцьсткўлялі «варварства» боль-
шэвікоў «высокай культуры» буржу-
азіі. У сучасны йгоігант псопехі па-
вукі, як і ва ўсіх галічіак будаўніц-
тва Совецкай краіяы, такія вялікія, 
што нават самыя ад'яўныя нашы 
варагі вымушаны прызнаць, што на-
вука нідзе не карыстаедца такой 
увагай, ЯЕ у СССР. 

Сярод уоіх «авук развіццё матэ-
матыкі ў СССР займае адно з пер-
шых месц. У царскай Padi матэма-
іыкай займаліся толькі ў некалькіх 
({іізіка-матэматычных факульгэтах, 
адія ііб'ядналі ўео пгыродавнаўчыя 
лавукі. Ніякіх самастойных матэма-
тычвых факультэтаў йв было. У 
оучасны молант мы маем шырокую 
оетку навуковл-даследчых інстыту-
таў і матэматычных факультэтаў ва 
ўсіх ваяцах СССР: у М&иску, 'І'аш-
кеніце, Л&нінградзе, Тіфл-ісе і інш. 

У інстытутах не толькі вядзецца 
навукова-даследчая работа, але і вы-
хоўваюцца новыя кадры таланаві-
тых матэматыкаў а рабочых і кад-
гаснікаў. Hi адна краіна свеце, 
апрача нашай радзімы, не мае та-
кой вя.тікай колькасці маладых ма-
тэмаіыкаў, якія маюдь оусветную 
вядомасць. 24-гадовы Кантаровіч — 
іграфесар Лежнградскаіа ўнівероітэ-
га; прафесар Собэлвў — член-карэс-
пандэят Акадэміі навук і інш. 

Геніяльная ленінсій-сталінская на-
цыяяальная палатыімі дада магчы-
масць •'раней адсталым, прыгнеча-
ным нацыянальнасцям даць талант-
хівых матэматыкаў: у Беларусі — 
Мвпьнік, Кед, у Грузіі — Купрадзе, 
карвяц—Кім і многа іншых маладых 
матэматыкаў. У БССР яавукова-дас-

ледчая работа ў галіне матэматыкі 
праводзідца ў фізіка-матэматытаым 
інстытуце Беларускай акадаміі на-
вук 1 на фізмаце БДУ. 

За кароткі час матэматыкі БелАН 
і ВДУ правялі даводі значную ра-
боту ў галіне дыфв'рэнцыяльнай гва-
метрыі, дыферэнцыяльных раўнан-
яяў, функцый еомплексната пера-
кеннага і ішп. 

Характерней асаблівасцю дазвіцця 
матэматыкі іў ССОР з'яўляецца шы-
рокія праблематыкі ад самых абст-
рактных да прикладных пытанняў. 
Матэматыкі СССР не з А М Ы к а ю ц ц а ў 
свае абстріалдыі, а прымающ. ак-
тыўны ўдзел у 'распрацоўцы нраб-
л&м суадснай тэгнікі, якая немаг-
чыма бее матэматыкі. Такая сувязь 
3 тэхнікаа дао штуршок газваццю 
самой матэматыкі. 

раоце Ў шы'рыню 1 глыбіяю — матэ-
матыка ў буржуазных краінах зпа-
ходзіцца Ў заняпадзе. Вялікая коль-
касць матэматыкаў беспрацоўныя. 

Поіўяы развал матэматычнай рабо-
ты «аглядаецца ў фашысцкай Гер-
мапіі. Лепшыя матэматыкі як Ку-
рант, Вейль І ІНШ. эісігры^валі. Ге-
тынгенскі інсгытут, адзін з буйпей-
шііх у свеце, цалкам зруйнаван. 
Тыя матэматыкі, якія раней давалі 
каштоўяую матэматычпую прадук-

' цыю, — ударыліся ў містыку, або 
заня.тіся такой «навуковай» справай 
як пераламленне расавых <іэорый» 
у магэмагыцы. 

Так, Бядомы матэматык Бібербах 
выступіў у Прускай акадэміі з «тэ-
орыяй» двух матэматык. Адна — 
арыйская. а другая — франка-аў-
рэйская. Замест раэвіодя адтуаль-
ных праблем шітэматык Бібер.-вах 
заклікае да барацьбы з яўрэйскім 
€духам» у математыцы. Сам Вйер-
бах эаймаецца такім «важным» пы-
таннем, як діаследваняе паходжання 
матэматыка Ф. Клейна, каб давесці, 
што ўсе ЯГО прабабушкі ачзыйкі. 

Гэты ганяпад матэматыта ў бур-
жуазных краінах І росквст яе ў нас 
паварачвае лепшую частку матэма-
тылаў усяго све^ ў бок СССР. На-
ша вялікая краіна робіцца прыця-
гадьным асяродкам да ўсяго лопша-
та, што бсць сярод матэматыкаў. 
Аб гэтым сведчыць рад мгжнарод-
яых канферэнцый на мат»матыцы, 
ЯКІЯ адбыліся ў аношнія часы ў 
СССР, і вялікая колькасдь з-амеж-
ных ісатэматыкаў, жадаючых іграца-
ваць у Совецкім Саюзе. 

^Велапрабеі MeHCK—Opma^MeHCK^L 

yflieflbHMd вепалрабегу: ЛАПУНОЎ, БАНДАРОВІЧ, ВАЙНОЎСКІ, 
ЛЬВОВІЧ ЛЫЧКОЎ. КУКСО, СНЕПР. КАМЕНЕЦКІ. 
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у дзень XVllt іадавіны пролетар-
скай РЭВОЛЮЦЫІ мы з юнарам мо-
жам сказаць, што і ў мліне матэ-
матык! мы дагналі і нерагналі пера-

У той час, »к матэматыка ў ООСРдавыя кажталіістыпныя краіньі. 

I 

ВЫШЭИ АБАРОННУЮ РАБОТУ 
Стсветны экаааііічны кпі«іс па 

дагіва^ усе ^•отоі міяшародных ад-
носіл. Падойі аіюшніх даоя і усё 
больш і больш паіаізваюдг., што 
вузлы жжнародных •супярэчнасцяй 
уоё больш заблытпаюцца, што на 
чатое стаіідь стсветная вайна, і, у 
дерііірую чаргу, вайна сущщь 
ООСР — баш>ка?шаыны ігра!Ц'>?ных 
шито свету. 

Мы паівінБы f c i гэга цпорда 
панятаць. иавшны ^«ямерна tiia-
цоў'ваць нашу абародаздолынасць, 
рыхтаваць ^.яйе в будучым баям .< 
буріжуазіяй. Кожны студэпт, кіж-
ны навуковы оаботнік. кожны 
тахіпічны upaiHjaJ-Hiiiv ііашаны дас-
канада аўладаць супроцьгазам, на-
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Асоаваяіхіма?(жая аргалтацыя' 
БДУ налічвае } сваіх радах да 90 
проіцалтаў усято смада студандт-
ва. наву«овых шЙУГнЁкаў і тэх-
персанаіа. Разгорнута работа 
таенных гуіртко^: стражовых, aip-
тылерыіокіх, сувііізі, топоіграфіч-
ных. матарнага. ваеяна-хЬіічнаіга. 
санітадаага 4 плаоернага. Гуі)ткаю 
ахшлена да 350 студэнтаў. Пер-
шую норху супроцьяаветіранай хі-
мічнай абаякшы здала да 300 ету-
дэнта?. Падрыхтавашрз 100 варі\-
.шыла^окіх CTpaiKoV. 

, 3 20 па 23 вастрычнЁка быў 
лраведаен ваенізаіваны велапрабсг 
;камааіы с т ш а т а ? d навувовых 
работнкаў па маропруту Менск — 
Орша—^Мевсв. Час прабегу 28 ха-
давых гадзія. Задача велапрабеігу 
паладжваніне жышой сувші з пад-

іаэ(ішы!м аршанюЕш рабфакам. 
Бдіекі'ча выкананы велашрабег пй-
ка'заі?. што наша стутэнцтва. вы-
хаванае саготыяй Лешіна-Огаліна, 
F любую кіяуту. па першаму зак-
ліку партыі і уоада «ожа замяни'щ. 
кяіпг на BiHToifKv да абаронына-
,шай сопыялісты'шай рахзтйн. 

Наша задача яшчэ вышэй тз-
Еяць абаірончую ірайоту. Фжуль-
.тэцнія аогашваныі павіннн яшчэ 
3 большаД энедтай праткдзіць ра-
боту иа стваірданю баіявой асоавм-
хймаўккай афтавізачыі, якая адпа-
вяідала-б патрабавакням сёиепвнн-
га пня. Мы ва мір. Мы абараняе^ 
справу jfipa, як ні адна другая кра-
сна. *але (МЫ гатовы адказаць 
удаірам на Ш Р падпальшчыка^ 
вайны». ГАР6АЧ0Ў. 
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20 кастрытака. И гадаін. 
Ля боллаігйаага корйуіса грае ар-
квстр. Старт. Якая радащь!.. 

Уохаалшшыя, aure ў'нэўнеяыя у 
сваю Шіерамоігу, в ступэнта? і а!|щн 
щ-авуюты іраібошак йалсіфіаважся ў 
П'Вфішы ваеінізаваны івелаіпіраібеіг па 
маршруту Менсж-—Орша—Мен'ск. 

Пераа удізельніка^і велазРіШвгу 
паістарены канмродаьші задачы: 
за 30 хіадавык гаязін прайсді 
звшп 450 кймвтра'ў, устаадаіць. 
жыиро ю^твязь в аршая0аім рчб-
факш, аЗмяняища вопытам акадэ-
мічнай І q>afflan;cKa)a іраіботы, ака-
заіць каирультац'Ыйиу'Ю дапамогу, 
а ташииа даяткапы ў падрых-
тоўцы да вялікага Кастрычніцката 
свята. 

EjpeiM аяэіш за аяяым лан-
цужікюм. 1 чым далей ад'язджаом 
уюё больш І больш вес'Ялей, 6а-
дзёрэй... 

18 ггшія. Гарая Бафываў. Адкі-
нулі пефшын 80 кітшютраў. Аста-
ноўіка ў (ввсцы Лашяііца. Заівяз-
йаецца жвавая гутарка з кадга^-
нкамі аб мэтах велапрабегу. Пад-
рабязіна зайьгрваемая аб ходзіе ра-
бот. Мужчыны і жашчыны-жалгас-
Еіцы ахвошна ашавядаяоць аб сва-
ім заоюжіньм і культі''рным жыц-
ці, паяра)5яізна ціювяцца пра 
жыццё ў горадзе. Мы коірацеінька 
гашрым аЙ VM каигрэсв Еоміятэр-
на, аіб італіа^айішнісЕай вайне. 
Калгашіікі ў в а ж л ш сліухшоць, нас 
цшла ирнмажщь, прайаютаўл'яіюць 
іватаг . 

Равіца. З в ^ у іаіроігу. 1 ВО'ГЬ 
ужо аршаясжі іраібфаііі сустраікао 
гасцбй. Раііаірт каімандора прабегу. 
Адаазнав слова дыірізівтафіа рабфа-
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ка тав. Плгакіш і вояюорга т » , 
Якушава. ' 

Душ. Бяічэра. Каірсше зваёх-
ства S работай. Знаёмства са сту-
дэнтамі, ©ыйладічьшш. АбыхоаЗііві -
Йібііятаку. Прагляяайм пдааы. вл--
сценшвты. 

. Охоа. Дрывггаяні. Вы-
каііваш. Абшед вшытах. Еая-
жрзтшыя ўіказайні ў наладжвашві-
далеішай акадэмічнай і грамад-
оійА работы. 

Паэаўтра ў яаязвьйайна даел»-
вой і тэварыюкай а)5стаініоўіцы на-
рада каманды велапрабегу з вы- ' 
кліадчьшш і аіктыівам студэшугва. 
Даігаваірватся аб далАпай цес-' 
йай сувязі. I , 

'Цвіш раізвітаіўішыіся з рабфа--
каіўцаагі і выклаідчыказгі, едаем 
ншад. Дождж. Аюйнвб свецер. Тры 
таварышы адстаюць. Яяы жаяа- ; 
юць зрайць начлвг, ала раюшира-"' 
ЯЖЭНН0 .каманжіра — ісці Ji 
— дзейнічао йа к . . . 

23 кастрытаіка вааіаяда' 
іграйшіа 160 кілюмепра?. Геты 
дзеаь саі»ы т р т і і, агзж іншым, 
самы (вясёлы, тамы радасны. 9 
Гцвдзія вечаіра. Мене®. Фійіш. Бая-
вшл заідгш выкаяаяа бліскуча: за 
28 хадавых гадзін прайшлі звыш 
450 й3.іооівтіраў. Уіов і(ідаельнін 
велапрабегу здаровы, бад і^ы і va 
пшны ў йоўяай сараўнаюіір. 

Мы зрабілі першы кро«. Будучнв 
наперадае ў нлс. 

Уязеяькікі велапрабегу: ЛА-
ЛУНОЎ, БАНДАРОВІЧ, ЯЫЧ-
«ОЎ, КУКСО. 
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ручыіша аказваць першую метда-
ламогу і выіатна сграляць. бо 
«той. хто но Ьіее отраляць, яе 
кожа абаранідь сябе ад ворага», 
сказа? тав. Варашылаў. 

ХУШ гадавіну Кастрьгаіцкай рэ 
Болюцыі наш укіівеірбітэт сустракае 
не 3 дрэшыМ выйікайі абарончай 
іміботы. 

іМы ідзйм EytSKiM варыдорам. 
Пэдьзхсдзі» да лаягоіл, з яікоіа не 
'нераютаючы яяюудща гукі марша 
«Вяоёлых рэбят», aГJгyluraючы 
мацней І мацней паветра інтэрна-
га. t . I 

• ...Любят песню деревни и ' 
села. 

Любят посшо большие города. 
И тот, кто о «есяей но жизип 

шагает, 
Тот ®ши« и нвшгда не про-

падет...» 
— О, Ваоя ^Грыішайёў! Тэта ты 

так С'пяваеш пад акайпанімблт ба-! 
лалайві? Добра, добра... 

Мы садаіімш іна іфэслы. Пачы-
наецца таварыская гутарка. Адзін 
за адным у /Гутаіріііу ў і ^ ч а ю ц ц а 
ycf жыхары пакоя..Мы даведіваем-
•ся, што тут ж1Ы!в?5"ць ідзевяці, бы'ў-
шых выхаіваяіцзў аршаиокага чы-
гуіначшаіга рабфака. Усе яны — 
дзеці paj6o4biix-4biryHOTHfBaf: ма-
шынктаў, слеісароў, рамонтных 
раізачш. Мяогія з іх самі ша не-
калькі год (працаівалі на чыг і інцы , 
а зараіз найш! сті ідэінты . 

Чыста а 'ўтульна ў датіоі. Сце-
ны! вьгклеены юветлымі піпалера-
ш . На е&внах прыгожыя занашесжі. 
На стале жыівыія к в е т і , а на 

сценах вкяць лартрэты етравады-
роў. Ложві заі&ланіы простышяагі. 
'На пэдушкая і тумбачках Ьелыя 
лаікрыівалк. 

У 'мйнулым ГОД30 3 шэтаіга паісоЕ 
чулаіоя патэфонная аг^тжа — гэта 
за (пярапынства ў коякурсе на 
дапшы пакой, за до&рую ар'гані-
заіцыю адгаачъшка — і^аіфком ізрэ-
мііраваў наю — раокаввае старшы-
йл іпаікоя Юсйк (Таяіан. 

— А яшчэ веюялей будзе ў 
нас, — іраокаізвае далей Вася, — 
галі набуйвем мадаліну, а ватьга 
прыдуць да нас гарманісты, 
«крыпачіы э другіх п а м ў . Еу, і 
ззіірраш... 

— I ше толысі імы добра арга-
інізаваліі аідіішыінаік у оакоа, — 

; эаўваіжа« тав. Барабан, але мы не 
Іпрайускалі ні ацной кіно-карціны. 

Не мевш аднаго разу ў шасці-
іэёяку йашеціваем ,кіно, за ча'Г. і<у-
чобы ў ГЭТЫ1М адзе прагледзелі ў 
тэатрах »СевільсЕі цырульнік», 

сЧаюаўдаыік і журыца», сАрыста^ 
нраты» і адзш раз быді ў цырку. 

— Раза» 3 ігатым, мы многа 
чіыггаем иаютацкую лішаратуру, — 
уступае ? размоі^ Гркша Матыль. 
— Сёлета за два месяцы я пра-. 
дытаў: «Тартарея из Тараюкояа» 
—^Альферда Додэ, «Истэдрия одяо-
го .го(рояа» — Шчэйрьша, «Дрыг-
ву» — Яіюуба Колаіса, «Трэцлв пя-
•калевне» — Кузьмы Чоірага. Сі-
стэматьпна' чытаем газеты < Прав-
да», сИзвесггия», іКоакюжольсжая 
правда», «Звязда». 

Добра аргавізаіваіўшы сэой ад-
'пачьгаак, жыхары пакоя )6 11, ія-
тарната Лг 52, с^дэнты другой 
курса біяфажа дабіліся добрых п»-
казічыікаў у вучобе. Яны на гв-
тым не застанаўліваюцца. Яны 
змагаюцда за сапраўды культурян 
быт, ва яшчэ ібольш вяоёлае і tia-
даснае жыццё. Вас. ЦІМСКЬ 

Ч. в. а. адк. рэдамтара ГУЗЕЙ. 
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