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«... пры абмене партыйных білетаў партыйныя

арганіза-

ЦЫІ могуць І не выдаваць партыйны Шлет ной-наму

з

членаў партыі, хаця-бы і прайшоўшых праверку партыйных д а к у м г н т а ў , калі гэтыя члены партыі

не

апраўд-

ваюць вызокага з в а н н я членаў партыі».
I (3 рэзалюдыі пленума ЦК ВКЩб)\

Орган парткома і лрафкона Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта

Шырока разгорвем соцспаборніцтва
ВЫДЯТНУЮ СУСТРЭЧУ
П Е Р Ш Я М У МЛЯ

Рыхтуюся д а абмену
партдакументау
Рнхтуючыся да абмену партдакуэіеатаў, я ааіставіла перад сабою
задачу — праяірацаваць праграму,
статут нартыі, узброіпца маркі&ісцка-лелкскіміі йе^амі стащ> сапраўды актыўнай 'у партыйнъга
жыцці і павы'сііць акадэмічную паспяховасць,

Сур'ёзна
/ па-азелавому
Праграіму і статут партыі я
оазгарнуць соц 'прапрацавала.
Зараз уся мая ўвага яага:равана на падры'Хтоўку да
заняті^аў. Еалі раней
спаборнщтва партыйных
я аібмшоўіваіася шдрі-чнікам Ено-

Аісрамя таго, рэгулдрнл чмга»
перыядычную партыйную іітарвтуру—^жураіы «Партбуіаўніцтва»,
«Большэвік
Беларусі» і газету
«Звязда», 3 мастапікай літаратуры
нрачытала «Ціхі Дан» Шолахав»,
«Цэмент» Гладгова, зараз чытаю
«Лк гартавался сталь»—Остроў'
окага.
Наведваю кіно і тэатр у мвсяч
разы тры-чатыры. 3 кіяо-варчіж
найбольш
падабаюцца кар(ц;шй
гастарычінага парадку.
За год упартай работы над с*бой адчуваю, што я оалітычжа
звачна памацнела, стала прымаи^
актыўны ўдзім у партыйным жыцД|1 1 йыкюЕваць грамадскш жа-

Набліжаецца шжяародаав про- іРы здаваць прарраеты на «насрад
летарісжав овята'—^ІІершав мая. На на».
Хто даў інрава
ігеафаікаўшм
ўсіх праютоірах соцьгялктычінай
крашы, йа фабрыках і заводах, у студэнтам Дразідову, Эішітэйн, Добікалтаісах і cofracax, у школах і раволимсаму запісаць у со'цдагавор
вышэйшых навучальіаых устано- шункт—^не іраоіць 'піратааў ікіазвах ірзв баявая падрыхтоўка да ненняіў іыа лекіцыіі.
рьша, то дян^ер прапрацоўваю маНа оіяфаку па ў'сіх групах, тэрыял палершшрыніцах—па твоХіба не ясна, што той студэнт,
йвята, раагортваецца бараіцьба за
яіігі здав прадае;т нііжэй чьм л а апрача другога курса оаташкаў рах Леніна—^галіна. На жожнай
н о в ш вытворчыя ішргшдаі.
«•наарэдна»,
не можа вучыцца ва праведзеиа перазаіаючэяно соці,а- тэме складаю каншект. Акуратна
Баіявая яьфэктьш (камандарма
Ьоцііьпіаіс-ць студэятаў наведваю партыйныя
Тавсама кожншу гаворау.
заняггкі і
цяжкай праімысдювасці тав. Орджа- ўшвероітэце.
суір
озна
падыапл
да гатай оцраівы. прымаю актыўны ўдзеі у разборы; ІІРУЖІ
вядома,
п
ш
студэнт
не
павіінеін
нікідзв—^прашеощ ў іфасавіку па
; ; I ,.
ўоіх галінах іцяжііай ^прамьюгеасщ рабіць іграгулы і оіазненні, а калі ^ оваіх юоірагавОірах ЯНЫІ оярудь пыташяў.
ДЭРАШ.
абаівязацельстііы: ье
стаханаіюкую
ираюерку-сяаоор- ён гэта fpoaiu^, то да яго прьша- кайкрэтныя
адмшіістрацыЁаын меры толькі на акадэмрабоце, але і са
ніірва іва лепшую пакрыхтаад- юцца
вуяьтурйаіа
ўздзеяйня.
Дык навойгга ўісё. гэта павыпіэ'ншо (свааго
цаоць к леіраходу на паьтаяяную
і сістэматычіную стаханаўіокую ра- запісваць у aaraiBop .соцыялі&тыч- ўвро'уню, на ўдзелу ў і:іралад<;кш
жыцці факудътэта, па ўдзелу ў
боту иадхвачаиа •ра{іочьші фабрыж, нага «naeopHinTBa?
навушва-даследадй
рабоце.
завойаў, домнаў. Яна шкліка-ла веНе Л0ШП абстаідь справа з раз- й ы маем такія лрыоадныя соща- МірШчыік, кандыдат шартыі, стуНа сіоідзе партгрупы
лізаірны творчы ўздым. У iqpaiiie
дэнжа 4-іга курса хкфака—дып- абавязалася ліквідаваць гатыя не»нара&тае давая магутная хваля вдтванне'м ооцыялюты'шык ліета- гаіворы,як ідаіаші) т. Ііетрозіча— ложніца.
У парадку надрыхт»ўка да дахопы. Аднак, заметвіыі spyiaf
соцыялйстъгчшага
-шаборшцт^а, даў шрацы на тістфаііу і біяфаку. выдатныіа 3-га кураса заал'огаў, абмену партдакумевтаў
партгруна у яе палітычным роюцв япта шл
'Оаодагаворы
закжчаюцца
форяііі
Н'Оібач
3
аоавязацелыя-ъам!
новы ў з д ш стахінаўокага руху,
хімфака заслухала, яе самаснра- відаць.
мальна,
абы
заключыць.
Яны
ле
здаць
у&в
прадэдеты
на
«выдатна»,
«Суісіірэнеім Перніав мая новым
нічоіга
каніірэттага, не бярэ на сяЎе абашязацедьства ваздачу. На оправаздачы Марончык
уздьгаам стаханаўскага руху»— маюць
Трэба аджачьщь,, што najwop
маюць
шчога
аігульвага
з соцыялі- аііраводзідь грамаджую работу так- не мама даць здавальияючых адБось лшунг, які перадавцца з заіказаў на самыя элементарныя лы- фажультэта т. Шыфръша мала ціс
т
ы
ш
ы
*
метадамі
драцыі.
Вос-ь
сама
на
«выдатна»,
вода на "зашюд, з цэха ў цэх,
студэигка трэцяга курса батанікаў і'ая 'студэнтаў у сваіх Фопдац-аво. тайні палітграматы. У партыйиым кавіцца, ж кандыдат партьй Шрыхтуецца да абмеді
фаііультэта рончык
ад Каруняая ў сацаоавязацельствс pax вьшачаюць, якуіо канк'рэгна І грамадокіш жызді
Дні, даія аддздаяіюць нас
партдакументаў.
Парторг абмежаяла
іЕіжага
ўдзелу
ие
прылала
і
ffiina:
«Абашшіжя
на
n
p
a
w
y
"
першамайсіріх едят, з'яўляюцца
абязуюц:ца дразаслуханием самадля нашата ўншеірюітэта надзвы- 'і9ііЬі'. иавысщь акаідэмпаспяхо- Іпрацаві'лр. па той ЦІ 'ШШІІЙ ДЦ- КІЛ1КІІХ партыйных даручэнаяў ке ваўся толькі
справаздачы, а як лраводзяцца f
мела.
чайва аяііавйым зтанам
работы. васць; гарацаваць у шавіі:м>ва-да- сцьмшке, •
жыццё
ўказапніі схо^да і якая д»след'чым
ігургку».
Стиэнгаа
діругоШы'рокае разрортвашав навукадаТак, «тудэжг трэдяга курса ба- Ды і ў ві-чше Мірончык не з'яў- иамога трэба Міршчык—ларторг
іюрадавой.
Гало<ўная
дасл'вдчай работы студэнтаў, ба- га к\тріса ааалогаўШаіішевіч уізяла тавіііаў т. Кіркор і студшт трэдя- ляедиа
рацьба за глыбокую иранрацо^кх таі»е соцабавя'зацелъсжа. «Аііу- га ivTiPca заалогаў т. Мацкевіч аданака ў т заліішвай кніжцы— не ціюаввда,
вывучаемых йывцыпліін, барацьба, ратна навбйвэць заняткі, доора- бяруць абавявацедьства працраца- гата «пасірэдна».
,
::
І. М.
за авалодвашв вамвжаы:жі мова- 'Сумдевйа црайрацоўіваць матэрыял ваць 'Гістоірыю партыі па першам і - і с д а ш . баірацьш 'за B j w y на і 'ўідведьншчаіць у грамадсікім жы'ц- крышцах d здаіць яе на «выдатиа».
«добра» і «.©ыдатна»—^вось аоноў- ці». Таікая нжому не цацрэбная Т. Мадшвіч абавязуецца з Ь дыспісаніна магла атрымацца ў вьші- цьшіій 6 вдаць на «вьвдагаа».
ныя вытворчыя нашы эадачы.
Аднак, трэба сказаць, што і ^ а - ку таго, п ш заключаньш ооцдага- LH тавсама вьшачав ваикрэтныа
ва 'Соцыяиастычнага шаборнщвва воры йкто йе щравярае, нііхто імі абавязацельствы ца грамадокай 'У 'чисе падр.ттоўкі да йравеір- мы: «Нартыя большэвікоў у пвпа болыпаоф факультэтаў нушча- не ц'іікавіцца.
рабоце, па чытавню ліітаратурм, й лартдакірвнгаў партком БДУ
рэволюцыі 1905 года, т гаДзень адлікага пеіршамайыіага па ўдэелу ў навушва-даследчым заолукаіў маю шрашздачу. Мне рыяд
на ва самацёк.. На геафаку соды
рэакцыі
і f пеірыяд заваяваіцыалмтышае сошбоірніідтва—^гаты свята йрацоўіныіх, да якоіга наша
было ўказаяа сур'ёзна ўэявда за Ея дыктатуіры яіролетарыята».
гуртау..
магутніейшы ородак
павышдая краійа, кіруешая вялодм Сталіаыні,
Але нюйач 3 такі'мі ўзорнымі падщя1цц-е май палітыганай ираматЗа час, яііі астаўся да абмеіу
яжаоці Вітаобы,—ганьбячь; соцдага- ідзе 8 новымі ііігаінціші перамога- соцдаі^аворамі
актыуны
мы маем такая, жсія насді, ирымаць больш
вары лератвараюць у фармаль- мі, CTiiMflTiBa ўніівефсітэта павія- овбдчаць, што некаторыя студэн- ўдзел т нартышым гкышщд нашай нартдакріентаў, я праяірацую по^;
на сустрэць -разгортвамем шграў'
ную бюракратычиую пісаніну.
аргашзацьщ, п а ^ и ц ь
акадаміч- насцю гісторыіЮ лартыі ла падручопаоор- ТЫ не разумеюдь ролі ісоцспабор- ную
ніку. У акадэмічйай пасляхоовайді
Хто даў права студэнтам і вафа- днага со'цыяисты'чнага
пасашовасфнщтва, што яны фаірмальна аднестаўлю оваёй
задачай дабіцца
ка Гладудіусу, Дамбраўскаму, l y - ні'ігша, яаік.ііраванаіга на барацыбу слюя да закдючэшя даігаворау. І!^
Уішшаноі парткома я вьжонваю. ацэнкі «добра» і «выдатна».
левічу і MP. эааісаіць у соащагаво- за выдатвую вучобу,
соцдаі'ав'оіры не маю^ць нічогаікан- За гэты час шралрацавала настаТрэба аідэначыць, што ларторідатяага і па сутнаоці, наогул, не новы снежаньскага пленума ДК
факультэта
т. Оевасцянчык пггомогуць быць щазваны ооцдагавора- ВК11(б), студзеаьшага п.1генума ЦК
дэенна
цікавіцца,
як ірыхтуюс*
МІ,
—(Пленума КНК і рад інда
іабмену
шртдакіуміеінтаў
і йаВось пры'клады. Студентка трэ- шых партыйных дакументаў. JParyмжае
мне
йоўнаоцю
знішгчьгць
мае
«Правда», недахоиы.
Соцыялістычнае
снаборніцтва на, Бурак, Марыалеў і Левановіч, цяга курса батанікаў т. Карушая ліяірт чытаію газеты
^
«Абавязуюся ва працягу «•Увязда» і ждаал «Больпіэвік».
з'яўляецца ыагутнейшым сродкам ў ўзялі аиавйзак здаць з 9 іірадме- шша:
А як 1У36 г. павысіць акадэмиа&пихо- Акуратна ірыхтуюся да занятііаў
павышэнні якасці вучобы. Бараць- таў толькі 3—4 на «добра».
Кандьщат партыі
ба за найвышэйшыя паказчыкі ў вы. астатніяУ Больш таго, есдь і такія васць.
Ирацаваць у иавукошм партшколы, дзе добра ўсвоіла тэБ^штэйн Б. (гістфак).
Біртуозы
(Ьішітэйн,
Дабравольскі),
кананні акадэмічных планаў, барацьба за выдатную вучобу — ілкі якш, заключьіушы соцдагавор у па- гурпііу па жтэматыцы расдін. Даць
заметіц ў
штодзёику».
тым, дзве
йавінен быць лозуінг студэнтаў ў чаіку навучальнага года аО
падрыхтоўцы да вялікага дролетар- каб не мець ншоднага (прагулу і Яіі яна думае павыіс.іць аваю паспазйенняў на лекцыі і акуратна ойяховасдь, што кащкрэтна думае
скага свята — Першага мая.
ІІШВІДАвАІІЬ ЗАДОУЖАНАСЦЬ
На-жаль, на геафаку не зусім доб- наведваць сходы, гэтага пункта, адра а<5стаіць справа з разгортваннем нак не выконваюць. Нават выдат- рабіць у навукіоівым гуртку—аевяМы ваблйжаемся да веснад?ой са Нусіясоя, Сьши^ская, Свняс^
соцыялістычнык метадаў
вучоОы. нік т. Крышчановіч з 9 нрадметаў дома.
заліковай
сесіі. Ад студэ<нтаў бія- |да гэтага часу не ліквідавалі сваёі
здаць на
«выдатна»
йаключаныя соцдагаворы як
дзве абавязаўся
Т. Шапялевічстудентка друтога фака патрабуецца асабліва ўпар-; задоўжанаоці па бышіогіі, студакг
кроплі вады падобны адзін да дру- іолькі 2, а асгатнія на «добра».
гога. ІІершым пунктам у кожным з
Дэканат, комсамольская і нрафе- курса заалои^ау—над с-ваім соцдага- тая работа, бо амаль усе дысцып-1 Буйво—на xkii, Малочнікаў—'iia
is ідзе далека не
йоўны пералік сіянальная арганізацыі не ўзнача- ворам іііша: «Абавязаіцельст Гахімііі і па матэматыцы.
прадметаў, якія студэпт бярэ на Л1ЛІ гатага важнейшага мерацрыем- ЛІ Шайялейіч», і даави: Ак>раіна ЛІНЫ букдуць нройдзаш адначасоНа трціім курсе ёсць студэяты,
ва.
Ужо
цшіер
рад
йтудэнтаў
сябе абавязак здаць на выпіэйшую ства. Яны лічаць, што раз умовы ыаведваць
заіаяткі. Доюраякасіна,
адзінаку. Далей ідзе абяцанне
не заключаны, то ім і рабіць бодьш
сур'ёзна
працуе
над
матэрыялам. якія маюць задоўжанасіць па-трох
прапрацоўБадь марабіць прагулаў .і спазненняў
на няма чаго. Такім чынам яны нера. і •сумліенна
Трэба, аднак, аазаі^ь, што ў нас дысцьвплінах, і ігэта ІНІІКОЛЬКІІ НІ
лекцыі, і нарэшце, — удзел у гра. тварылі вялікую снраву ў фармаль- тэрыаі. Удзельнічаір. у грамадсасщ
ёсць яшчэ студэнты, якая да гэтага хвалюе. Напрыіклад, т. Галіцкая
мадскай рабоце і друку.
ную і
бюракратычнуы
нісаншу. жыцціі» і т. п.
і
часу не лііікЕіііаваді сваей задоў- не здала ўсіх залікоівых прадмвВось прыклад. «Я, Драздоў, — Ніхто 3 іх не пацікавіуея аб змесде
Надобяыя соцд:аігаворы толькі жанаспд ад зімовай залмйхвай ое- таў: біяіхіімііі (тэорыі і практыкі),
піша студэнт трупы геолагаў, —бя- закліючаных оовдагавораў. Справа
ру на сябе абавязак не рабіць ні- соцспаборніцтва і ўдарніт^гва ну- апашляюць соцслаборйіцтва. Траба ОІІ. 1 зараз, калі трэба брагща за філіялогіі раслін і педагогікі; стуводнага прагулу і спазнення
без шчава на самацёк. Між тым, пра- дабііцца таго, каб КОЖІНЫ студэнт
Левіша ав
уважлівых прычын». Такія абавяз- вільная пастаноўка кантролю і шра- зразумеў ІХЮ важнасць соцспабор- падрыхтоўку да веснавых за.іікаў, Дсгптка трэцяга курса
зтовыя «хвасты» будуць вельмі здала біяхііміі і фізііялойі раслк.
кі узяў Шырэй і цэлы рад іншых ввркі 'выванання ўзятых на сябе студэнтам!
абавязкаў
стымулявалі-б ніці'ва, як асноўяага метада со- перапікаджаць у рабоце .
студэнтаў.
цыялістычнай работы, і каб кожГэтьм таварышам трэба зара»У частцы соцдагавораў фігуруюць павышэнне якасці вучобы.
Далей (Іакое сіановіішча нецяр- ны студэнт падыхоідзіў да свайго
абавязкі здаць прадметы яа «пасБольшая частка задоўжанаоці жа сур'ёзна падумаць аб ліквідарэдна» (Гладуціус, Дамброўскі, Fy- німа. Трэба ўзняць соцыялістычнае соцдагавора сур'ёзйа і па-дзелапрьюадае ш першы курс, акі да цыі сваёй задоўжанасці і ўаяцц»
левіч, Сыпер, Батурэнка, Бацюкоў, спаборніцтва на вышэйшую сту.
вому,
зімовай сесііі шрыпюў дрэнаа пад- за работу па падрыхт»Уцы №
Навысоцкі, Хмызаў, і. інш.) Част- пень.
ка «удвнтаў, як Памвранцаў, Івкі3,
рыхтаваным. Студжы гэтага кур- Бвонавых 8алкаў<
ЗАВІСТОВІЧ.

Правяраць і дапамагауь

Указанні выканаю

Дыскрздытацыя соцспаборніцтва

Навукова-даследчая работа студэнтаў

ГУРТОК ПРЫ КАФЕДРЫ
СІСТЭМАТЫКІ РАСЛІН

Ваенный дзень
праведзен доэнна

ЗАМЕСТ

ФЕЛЬЕТОНА

Д ЫС ПУ т ы

IX АРГАНІЗАТАРЫ

31' сакавка быіў' ваешым днём.
Студэнты на вабнныя закятві збіраліся не ш м а ю ч ь м і таму су- 29 сакавіка, у 3 гадзіныдня пры
РанеД навуковатаслодчая ра- батнічнаму саду f склаідаші геа- fMec-HaH лекщыя біяфажа і гістфаіка ўваходзе
ў біякорпус з'явілася небота істудэнцтва на біяфаже была прафц раслшн БСОР і Ажадэміі На- 'пачалася са слазн^еннем на 15 мі- вялічкая аб'ява:
«29-Ш-36 г. у 7 г.
syciM запушчана. 1 толькі з кз- вув — у сістэматывацыі
флоры isyT.3 3 0 6 чалавек агулшаі кой.- веч., ауд. 313, біякоріі., дысн'ут па
Остроўскага «Як гартаваластрытака 1935 гада яна начала БОСР,
касці студэвтаў а б о р у х факультэ- раману
сталь».
разгоіртваціца. Студэкты баташчАнрача гэтага, у нашым щрт- таў прыісутакала на джцыі тольк,] ся Лекцыі
скончыліся. Аііоіпнія стунага аядзяденля трэцяга і деуюота иу ёсць
иадрруша—альвеолаігі', 193. А М1ІЖ тьш тэма левцыі была дэнты паюідалі вучэбны корпус,
кітрсаў, насля кфармацыіі ирафе- якія працуюць над жатэрыяламі, вельмі жтуальная: «Будучая вай- спяшаючыся . ў фабрьшу.кухню.
саіра Бордакова аб навровай ра- іпірывезея.ыімі . экшедыщыяй БДУ, на d задачы абаравы». Ленцыя бы- — Глядзі Янка, сенпя-ж дыспут.
боце, арганізавалі першы гурток. паи йііраўаііцтвам дацэнта Акіма- ла прачытаяа вельмі цікава. Яна — Шіо ты, Сіыа? Які дыспут?
Было вьгбірааа бюро, ж о в оклада вай. Заіраз яны працуюць над да- прьюушала кожнага студэнта паплан работы і размеркавала тэ- следвалнем матэрышаў з вадаёма думаціь аб тым, як ён гатоў да — Чытай.
мы. Наш гуірток працуе ірэгуляр- басеійна ракі Прыіняці а ваколь— Але. 1 • сапраўды дыспут.
на. На ©0ВНЯ вамі распращавап ных вазёр Тураўсваіга раёна. У абарояы нашай краіны,
Наістушшя дзве
гаідзіны былі —• Вось табе і «але». За чатыры
раэдзел «Паходжанне культурных гэтай падгрупе драцуюць сггудші'да дысігута
вывешваюць
раслтн». Над гатай тэмай цраца- ты Грыневіч, Бартаашвіч, Чар- заняты па 'курсах. 1 в ^ ь т^т яшчэ гадзіны
аб'яву.
вала піэсць студэнтаіў —• Шащ, Ея^ш, Дубіціій І ІНШ. Бынш к больш выявілася недагсцыплінараЕў'с-еешса, Пьтж, Дайншіа, Чарняў- р а ^ ы пойдуць у рыбны шю-ты- наоць студэйтаў. Так, на курсавых — Ну 'і прафком.
занятках йершага курса гістфаліа 7 гадзін 30 мінут вечара. У 313
окі, Шіаж'члы.. Зараз мы праира- тут.
I
ЦАўвает тэму «Гістоірыя н а н р і На летяі иерыэд у в ш аамечани 3 6 8 студэнтаў прыюутніча^іа толь- аудыторыі сто л накрыты чырвоным
сукном. За ім сядзяць Мельнічонак
батаніікі». Па гэтай тэще ўяю тэмы на шещъшльнасцях—флары- кі 37. Ваеяная ікафедра даручыла —
3 культсектара прафкома і т.
зіроблены два даклащ стуіэнтамі істы-сістэматыкі і генеітьгкіі. Яны іправодзі'Ціь курсавыя заняткі сту- Маслоўскі
— навуковы работнік інПузевдам і Паяпсовым; трэщ дак- будуць прача'ваць да батанічшіьш дэнгам, яікіія самі слаба В0даю]];ь та літаратуры і мастацтва БелАН.
Маслоўскі: Слаба нешта ў вас
ваеяную сшраву. У вьшіку гэтага
лад рыхтуе студэнтва Лрыіневіч.
Пасля гэтата мы будаем прапра- участву БДУ на скрыжавашіню ра- на іпершым .курсе гктфака студэнт збіраюцца студэнты.
альвеодагі на- .1Іш?авец занятііі нравёў з рук
цоўваць работы Мкуірына і Бер- с е . Некаторыя
Мельнічонан: Але, слаба. Залікоедудь у эвследьицы! ва дасаедван- BOB данна.
банка, вучэнне Дарвіна і ішп.
вая, ведаеце,
праз два месяцы...
не вадаёмаў. Кожны
ўдаельнік
Ирацы многа... 1 аб'яву-ж выйссілі.:.
Страявыя
ваняткі
іірайшіі
яшчэ
Адначасюва ваш гурток праіцуе гэтай надгрупы ў часе летніх ка- горш. 3 нершаіга курса гістфа-ка зараз 'ыгчэ вісіць.
над раэбоіркай гербарыя. Сті'дэн- цкул діасліадуів вадаёмы оваіго на завятках асталося толькі 28 чаА студэнтаў аўдыторыі—раз, два
ты трэцяга курса
апрач#ваюць раёна 3 тыа, ісаб увоісежь ііаячат- ілавек, але і тыя лраз 15мі'нутбы- і... аблічыўся.
асабістыя тербарыі, ж я былі коіва аформіць сабраны матэрыял лі аяпунпаны т.
Рыбаковым. Восем гадзіц.
сабраны за летнія ікаЕітаулы. Ча- ва увіверсітэче.
Уршце,
апопгшя
дзве
гадзівы Мельнічонак: Дык што, таварыстка студэнтаў гату работу f ж o Наш гурТ'ШС навейваюць 23 сту- былі фжтычна зусім сарваньг.
шы, мо' начнем ўжо?
скончыла (ДазорцаІ,
ХацінЖ'і і Д9ЯТЫ другога і трэцяга курюаў»
КАХАНОЎСКІ.
івш.). Студэнты даугоіга курса Вьшлючіную данамогу мы маем з
Галасы: Але пачынац... Больш нс
збяруцца... Няма чаго час дарэмна
Бордаішва, які
праідайц. над агульнафакулътэц- боку прафесара
траціць... ІІакуль не разышліся —
кім гербарыіем. Гэта работа іцра- даиамагае нам ліііта'ратурай і канначынай...
водзіцца над кіраўніцтвам дацан- сультадьшй.
Студэнты даклад слухаюць уважта Цэтэрман. ГЭТЫІМ мы данамаліва, 3 захапленнем.
стараста гуртка
HARMAK.
гаем Беларуокаму ірнтральнаму
Кафедра замежных моў паотанавіла аірганізаваць агульнауніг
вфсіт&цкі вечар заметных моў.
Вечар адбудзецца першага маія на
мовах: нямецкай, французу біякюрнусв а®ірьглас.я вілстаўАсноўная задаіча, якая
стаіці. трюх
скай,
ааглійс^сай. Мэта ввчара —
ка мастацкііх работ студэйтаў уні- перад выстаўкай—выявіць леіг- зацікаваць
стіідантаў да больш ' у оувязі 3 драняйзбннюі «Дня
версітэта. Сярод
прадстауленых
глыбокаіга
выв^'чэиня
замеокныіх пазыкатрьшальнйіа і ўкладчыка»
шы'Х
мастак^ў-сайавучак
і
дапаушіверю.ітэцкпіміі
мастакамі-саіма310?.
на фізмаіцо ўсім студэнтам раздамагчы
ім
у
далейшым
ро«ц©,
а
вучкаіі работ лвпшьші з'яўляюцны
айліігаіцьіі, праіведізена часткюва
ца варціна студэнта Вечара «Най- таіісама прыцяіінуць
студэнтаў,
Усе студэнты і асабліва комсаііічка» і партрэты стрэйтаў дру- я'кія маюць 'здоліьінасіці і ахвотуда мольцы павіаніЫ рьатавацца і праверіка вьгйгрьшпау. іНры інраверцы выніўлена. шпх) сиудэнт teyipaV гага здтрса бкфака. Пейзажныя
црынящь актьгўны ўйзел у гэясым ТОІВШЧ ІВЫІЙІ^Ў 100 р>тб., студэнт
малявання,
у
рабюту
гуртка
маработы лрадстаівілі стіудэнты Ба!ввчары.
1
I
Мяіпшўсійі — 6 0 р. Выіграді і інбіінкі і Хаційсікі. Таксама добірыя ставоў.
[работы Навашышскага.
шьвя.
ХАЦІНСКІ.
ІЕРУСАЛІМСКАЯ.

Вечар на трох
замежных мовах

Мельнічонвк: Хто
піць? ,3аііісаўшыхся
ласка.

хоча выстуняма.
Калі

Мінут пяць няёмкага маўчання.
. — Ну, хто? Саромецца няма чаго. Ты хочаш? Давай! Слова мае
таварыш А.
'
Выстуніла чалавекі тры. 3 першых слоў
відаць, што ні
адзін
студэнт добра не
падрыхтаваўся.
Гавораць скупа і інаогул. «Карчагінгерой»... «Рамап захапляе...»
«Па
пролетарскаму да жанчын...» «Мастацкія прыёмы...».
Ш адзін 3 выступаўшых не ўзяў
канкрэтна тое ці іншае нытание 'і
не разабраў яго дасканала.
Няма
чиго І гаварыць,
што
агульныя
словы Об гераізме ніколі не дадуць
глыбокай
характарыстыкі
героя.
Дыспут праходзіць вяла і сумна.
Мельнічонак: Што, больш ніхто
не выступіць? запісаўшыхся ияма.
Гаромецца няма чаго. Давайце.
Ну, калі няма, дык
слова мае дакдадчык.

заключиае

Праз некмькі
мінут:
«Дыспут
лічу закончаным». Студэнты разы,
ходзячыся: «Вось • дык
дыспут...
Ленні бы не пашоў...»
— Ды ЦІ-Ж так рыхтуюць дыспуты, — са З.ЛОСЦЮ гаворыць Сіма. Мы 3 Япкам
даведаліся
аб
дыспуце за чатыры гадзіны да начатку.
— 1 чаго ты злуеш, — гаворыць Янка, — дыспут па рамаиу
Кузьмы Чорпага — «Трэцяе пак*лснне» ЯНІЧЭ горш прашоў.
Е. Г Е Р А С І М А Ў .

Дзень пазыкатрымальніка
І ўкладчыка

Выстаўка мастацкіх работ студэнтаў

АБ НЯШЫХ „НАБАЛЕУШЫХ ПЫТЯННЯХ'

Камюод фашультэта заключтл^
соцспаборнііцтва з камісюдам хімфаніа на леишае айс.лрч)іўіванн« і
на лешпав цравядаетн'е кампаші.
Аргамізаівана брыгаца, яівая праводзііць^ травешііуі аблігацый у л ш шых ударяікаіў вучобы йа даму.
Палітбяседрыійі іцраводзяіць гутаркі аб значэйнй дзяржаі^шыіх пааыів
і аб новай сіс-тшів ашчадвасы.
КАЦНЕЛЬСОН.

Артыкул прафеісара Бюірджюіва і j
«выдатиа» і «доюра»—вхь наша
разгореутая па ім •дыскусія на
задача.
К У Ч Ы Н С К I
Па слядах нашых
старонках вашага друку у асноўвыстушіенняў
ВыдатЕІів-—той, хто здае
ўсе
ньш правільна паставілі пытанні
Нам. рэктара БДУ па вучэбнай частцы
дысцьшлішы на «выдатна» і «добаб недахо'Пах нашай аЕадэмічйай
ра >, хто сктэматьшна працуе над
вучобы, аб недахопах у дастаіноўцы inefiarajri4Bara нрацэса. І^к- старычным І геалагічным факультэ- дэнт не паслявае иранрацо^ваць вывучэвнем о а л ш а ў марксізма-ле- „АДКЛАЛІ ДА ГАРАЧЫХ
ДЗЕН«
тарыят улйыў гэтьш яеяахош і тах. Мы Ў гэтым гюдзв запрасш увесь 'рэікамендуемы прафесарам нінтзма, хто вядзе с у р ш н у ю граставііць нытанінв аб лшвіідаіцьші іх. рад прафесароў з Масжвы і Ленін- і матэрыял. А таму неабходна ўвя- мадска-палітычнуіо работу, прыжае
ўдэел у навушва-даследчай рабоце.
Над такім загалоўкам у міяуЛекцыя з'яўляецца
аснюіўішй града (Маркава, Мклшна). Ёоць.' дзение ісамалтойных рабочых дзён,
лым
нуімары нашан газеты была
звяноа ушіверсітэцкага выкладан- згода ІІ ад шитых іцрафесароў пры- ще занятых лекцыямі і семіяарамі.
Ударйііі той, хто мае
адзніаііі змеішчана заметка. У
заметцьг
ня. Леікцыя павінна даць глыооікае ехаць да нас.
У 'гэтыя дні студэнт пайінен вра- «выдатна» і «добра», дькцыилшапісалася,
пгго
комсамольская
аргаасБятлейне таго ці івшага пыНытаний аб н-еабавя&ковым на- цава'щ. ісамастойна, з ваиоулъта- ваиы, актыіўіяы ў грамадакім і паг нізацыя фізмата не вышквае пратання або раздзела дыіацыпліііны, ййдваиш студэнтаімі
годае Л!ІТЫІЧЕ1>ІМ Ж Ы О Д І .
лещый не цыяй прафесара. У гэтым
паноіў, ЯЕІЯ былі Ц'рывяты на
навіішна ўыючыць навейшыя да- можа быць вырашана ўнііверсіітэ- нра/вядзенив таікога мерапрьюмства
Стьшендыі буд^-ць
^размярііоў" справаэдачна-інеравыбарчым комсягнейш нашуковай думкіі. У ишо- там. Леісцыя з'яўлнецца абавязко- па ўісіх факультетах сустраваецца
самольсвім ш д е е .
вацца
выіключна
па
паспяховасці.
жа якаощ. лекцый прымушае жа- вай для коакнага студэнта.
3 некаторымі трудйаісцямі (ломка
5 врасавіка камітэт іко.мсамола
Bew«5ii
вялікай
вагайай
нашых
даць ш]уіат лепшага,
Выншдчык
Вялкае месца на старонках иа- ўюж вучвбных планаў, нематчызаслухаў,
інфармацыю сак,ратара
часта прабягае па паверхш тэаіы шата друку заняло
пыта^нве аб •масць скарачэннія левцыйных га- студіэнтаў з'яўляеада іх ніэвая комсамольскай арганізацыі тав.
або—^у лешпым выпадку—^прадык- лруиавых зааяттах. Зусім пра- ДЗІН І г. д.). Але-ж, не гледаячы. тэхінічная граматнаоць.
Шайкевіча а» даагаваінні на заті'е сівав тэзіісы. Што рэктарынт вільаа, што ш, маоігіх нашых гру- на гета, рэвтарыят ІІТВОДЗІІЦЬ на
Гэта
прымусіла
ржтары'ят
найсці
метку.
зрабіў, каб павыісіць жасць дюк- павых заиятках паўтараюць лек- мкаторых (B^Tpcaix i факультэтах
Камітэт коімсамола
прызнаў
на ўввдзенне ў вуйэбны аілаа
цый? На-першае, нерад
йашымі 'цыю на бальш нЬкак аонове, зай- «рабочыя ДНІ».
сігнад
гаізеты
правільньш
і
своеабавяжавых
гадзш
па'
въгвучэиню
кафедраімі пастаўлена пытанйа аб маюцца, так оказаць, «шкалярстНекальй
слоіў
аб ве<шавой беларуокай мовы.
часшьм. Праііанавана ўсім бюро
Студэнты-вы
ажыўленші іх работы; па-другое, вам». Характар труиавых заняті^ў заліковай сесіі, якая
будзе дракафедрм
абавязаны
наладзіць павійен бы'ць эмелен. Грунавыя ііодзіпца яраз два меслцы. Не се- пусшіні, якія не лІЕВідук>ці> сваёй факуіл'ьтэцкіх .комсаміольскіх арігаправесці
адкрьигыя пасяджанш з пастаінюў- заняткі павіінны быць паглыблен- СІЮ будзе вынюоеяа не больш трох няграматвасці, не будуць выіпу- нізацый 2 0 лоаывіва
спвцыядьпыя
сходы
з.інфармацыя
шчаны.
кай йытання аб метадах выкла- нем лекцыйнага «атэрыялу, максі- дыоцыплін. Наспяхоіваісіі^ ua тых
давня, 3 іпаетаяоўкаі наівукоівых мальіным (сіваірыстаўваіннет .втара- дысцыплі'вах, явія не вышсяода Уіаііверсіітзт набліжаецца да 15- мі аб вывананні прынятых ііра
паноў 'на сщраваэдачна-перавы
даікладаў.
/ ,
u
туры і асабліва дерішакірыніц.
на ctciro, навшна быць удічайа ў годдзя свайго ісздавання. Мы па- барчых сходах.
На совеце уніівврсітэта 17 краса'Семіінарскія зашпш йавікаы на- парадку бягучых завятваў. і'эк- вшны нажаваць, што ўаіверсітэт.
хараіітар сур'ёзнай, глы- тарыят указаў дэванатам, каб бя-дзякуючы клотатам партыі, урада
вша б р у ц ь заслухайы справшда- сіць
УНІВЕРСІТЗЦКАЯ ХРОНІНА
бокай
піраіірацоўкі
тэмы з загадзя гучыя залікі быілі пралзедзены: ііа і асааіста т. Сталіна, над віраўчы кафедр: матэматыш, гісторыі,
строга
вьшачаиаму
плану.
аіцтвам КП(б)Б івыканае пастаўхіміі і др. 3 ю т а й лаляшпэпйя е е - падрыіхгавайьйіі даікдакамі і вы17 красавка камітэг комсамол
дагаігічнаіга йраірсу і арганізаіцыі істуіпленнямі етуідэнтаў. Семкар- Огавячы пытаяне аб павыпшн- леныя інеірад ім задачы — дацьвы- піраводзіць дьмжут на тэму «Лю
йая занятві, асабліва на старэй- НІ якасщ выкладання, мы не иа- сока'кваліфікаваных спецыялістаў, боў, брак і сям'я». 3
навукова-даследчай работы.
уступны
У нас вельмі востра адчуваец- шых курсах, паівілны! занйць вяяі- 'вінны ўпуста-ць з-пад увагі і ш>і- комуяастычва выхаваных і глыбо- словам выступіць яавувовьі работ
тання аб павыішэнніі патрабаван- ка адданых партыі і совецкай ула- ніів Беларускай Акадэміі
•
і
Навуі
ца веідахоп навувовых сіл, неда- кае меьца.
іняў да студэнтаў, Бучыцца на дзе людзей.
тав. Цратаседя.
хоп выівладчьжаў, акаблава на гі- Вельмі часта бывае, што стуМвнск, яРУмарня «Звязды»
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