/ <

( 7 г .

о

ЛД

П

о .

Шчасліва і радасна жыць
пад сонцам Сталінскай Канстытуцьп
Пролетарыі

ўс'іх краін,

яднайцеся!
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ВЯЛІКАЕ

СТАЛИНСКАЯ
КОНСТИТУЦИЯ

СВЯТА

Роўііа два гады таму итзад НадавыЧЯ&1Ы VIII Усесаюаны з'еэд Советаў
прыняў новую Сталіпскую Канстытуцыю СССР.
Дзень прыняцця Сталінскай Канстытуцыі стаў святам вялікага свабоднага
народа, святам совецкага дэмакратызма.
Новая Канстытуцыя была
ўзйяті,.
як сцяг, здабыты ў барацьбв перамог.
Тэта — самая дэмакратычная ў свеце
Канстытуцыя, якая проста і чотка запісала связічэяныя правы совецкага
народа — права на працу, права на
асвету, права на адііачыкак.
Шчаслівая совецкая моладзь разам
3 усім народам атрымала надзвычайныя магчымасці вучыцца, культурна
жыць І адпачываць.
У нашых вышэйшых школах навучаецца зараз звыш 550 тыс. юнакоў і
дзяўчат. Такога ліку студэнтаў няма
Hi ў адной капіталістычнай краіне.
За ісваё радаснае
жыццё моладзь
удзячна большэвіцкай партыі, вялікаму
Сталіну і радзіме. Сваю любоў яна
ўвасобіла ў падарунках мацеры-радзіме, прынесеных
да XX гадавіны Леніпска-Сталінекага Комсамола.
За лрайшоўшыя два годы пад conцам Сталінскай Канстытуцыі совецйі
народ дабіўся новых
поспехаў
ча
ўсіх галінах соцыялістычнага
будаўніцтва.
Стаханаўцы далі новыя
рэкорды,
паказалі новыя поспехі соцыялістычнай працы. Совецкія людзі пакары.чі
паўночныя лёдавыя прасторы, заваявалі паветра, праклаўшы новыя паветраныя шляхі.
3 імем тварца Канстытуцыі роднага
Сталіна, з лозунгам «За Сталінскую
Канстытуцыю» героі Хасана
разСілі
японскіх самураяў.
Совецкі народ
атрымаў
«Кароткі
курс гісторыі ВКП(б)», які з'яўляецца
энцыклапедыяй асноўных ведаў марксізма-ленінізма. Выхад у свет гэтага
выдатнага падручніка ёсць вялікая гістарычная падзея ў жыцці нашай парты! і ўсяго народа.
Совецкі народ, згуртаваўшыся вакол
партыі Леніна-Сталіна, знішчыў трацкісцка-бухарынскія банды фашысцкіх
найміта^ Ворагам не ўдалося адабраць наша светлае і радаснае жыццб.
Народы нашай краіны выбралі вярхоўныя органы ўлады па новай Сталінскай Канстытуцыі. Выбары з'явіліся перамогай сталінскага блока комуністаў і беспартынных. Яны паказалі
любоў працоўных
нашай
краіпы да
сваёй большэвіцкай партыі, да вялікага Сталіна.
«Цяпер, калі мутная хваля фашызма аплёўвае соцыялістычны рух рчбочага класа і змешвае з гразёю дэмакратычныя імкненні лепшых людзей
цывілізаванага свету, новая
Канстытуцыя СССР будзе
абвінаваўчым актам супроць фашызма, гаворачым аб
тым, што СОЦЫЯЛІЗМ І дэмакратыя попераможны». (Сталін).
Гітлераўскі фашызм учыняе
зараз
ДЗІКІЯ,
варварскія яўрэйскія пагромы.
Фашысцкія канібалы сваімі крывавымі рукамі забіваюць
яўрэяў і ссылаюць у канцэнтрацыйныя лагеры.
Расце і шырыцца хваля
народнай
нянавісці супроць фашызма,
супроць
нацыянальнага гнёту.
Новая Канстытуцыя СССР сваімі яркімі праменнямі асвятляе
шлях Оарацьбы прыгнечаных народаў супроць
капітала.

ОРГДН
п арткома,
прафкома,
дырэкцыі
Беларускага
дзяржаунага
універсітэта

Побеждать мы не
Побеждать мы «в
Краю 1£ашв.ч-у дал
'Мощь в п.течах и

усташи,
устаием!
Оталад
силу в стане.

Пройден иуть великий, трудный.
iMbj на солнечном тривала,
На собранья міноголюдном,
Где сверкает имя — Сталин.

Б іпашіем сердце э т о имя.
На устах У Е З « Х наш Сталин.
іМнр еах> з а к ш ы примет.
Как людских побед скрижали.
іН« было еще от века
0 чаще ЖН31НИ тех щюгалин,
іГде б живого теловеім,
Так лелеяли, как Сталин.
Он наш вождь, он добрый гений.
Расіпахінгуло время дали,
'
И для щовых поісоіленйй
Сймво.'і счастья — только Сталин.
Я « У Ь КОЛАС.
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ДЗЯКУЙ РОДНАМУ СТАЛІНУ
у дзень другой гадавіны прыняцця Пасля сісанчэння уійвефсітэта я, выСталінскай Канстытуцыі так іі хочацца хаванец Ленінска-Сталінскага Комсамокрыйнуць на ўівесь свет:
ла, буду выхоўваць у маладым вырас— Дзяюуй, йодны Стаяіін, за шчаслівуй маладосць, за шчазлівае рддаонае
жыццё! Дзякуй за то«, што перад «амі
адкрыта шы.рокая дарога да працы, да
аваЛ'ОДанйя веда-мі.
У гэтым годзе я, сыи селяшш-бедняка, «аичаю .уінііве(ріс.ітэт. А<5 гэтым не
мог імарыіць у мій'улым мой бацька, аб
гатьм ие мараць бацькі і дзеці працоў.
ных тых кіраін, дзе пануе юапіталізм.
Мой старэйшы брат
у
сваіх пісь"
мах расказвае аб шчаслівым
і
радааным жыцці ў калгасе. Друігі мой
брат зкончыў педагагічіны .шстыт>-т і
за,раз авалодвас баявой і палітычнай
падрыхтоўкай, выхоўвае байцоў у ірд.
дах РСЧА.

таючым пакаленні патрыятызм, адданасць партыі і совецкай уладзе, адданасць вялікаму Сталіну, пачуццёгонару быць дастойным грамадзянійам совецвай ікраііны.
Пашага шчаслівага, радаснага жыцця, нашага пра.ва йа пладатворную (работу ініком'у ў «ас не адабіраць. Калі
«асташ ігірозны час^ па закстіку партыі
і ўрада, пя закліку тов. Варашылава я
3 пачуццём гонару грамадзяініна краіны соцыяліэма замяню кнігу на вінтоўку і 3 словамі «За родпага Сталіна, за
партыю, за совецкую ўладу»
пайду
граміць. ворага там, адкуль ён з'яніцца.
ПУЗЕВІЧ.

МЯНЕ ВЫХАВАЛА РАДЗІМА
Сталінская Канстытуцыя
стварыла
ўсе ўімовы для пладатвсданай вучобы
інашай моладзіі. Hi ў адной каттал^стычнай кра'ііне не ажыццяўляецпа права « а 'Працу, права в а асівету, права- на
адпачынак. 'Толькі дзякуючы Огалін.
скай' Канстытуцыі я атрьгмала мапчымасць вучыцца ў вышэйшай школе.

свае абдым'кі і выхавала мяне. Лто.
боўю І дружібай аюружылі .мяне совецкія людзі. Сталінская Канстыт>'цыя з а .
бяспечыла мне мягчьгмасць працяпваць
далей иучобу.
Мая задача. — адплаціць краіне за
ўсё яе клопаты аба мне і в-^-чыцца якгонарам
Я засталася без бацысоў калі мне бы- маг.а лепш. Farj' задачу я з

ІАНОВІЧ.
ло 15 год. Але наша краіна не пакіну- выканаю.
ла мяне і, як родная маці, прыняла ў
Студэнтка 2-га нурса гістфака.

Мудрая Сталінская Канстытуцыя дала -моладгі соцыяластычнай ірадэімы
нябачаныя ўмовы для радаснага жыцця.
росквіту творчых €іл і 'дара'ванняў.
Артикул 121 іКааістытуаші наветоа зймацаваў лрава ва асвету.
Толькі Ў інашай враінв магчыма авалодаць любой галіной навукі, мастацтва і музьгюі.
Я 3 малых год засталася без баць«оў. Совецкая ўшада ўвяла мяне інз
Еыхашанпе 3 дз4цячы дом, пры даламозе якога я атрымала сярэднюю асвету і
паступіла заіраз ва універсітэт.
Хіба магло гэта збыцца ва ўмовах
царызма? Ніволі. Перада мной пяць
год упорнай іВіуічобы. Адчуваючы выключна
бацькоўскія клопаты
йашай
партыі 1 любімага Сталіна, га-рыш жаданнем як-мага больш, як-мага глыбей
пасцігчы навуку, каб, пайшоўшы на
практычную работу,
выхоўваць нашу
совоцкую дзетвару ў духу бязмежнай
любві і адданасці
да соцыялістычнай
радзімы.
Толькі дзякуюічы партыі Леніна —
Сталіна і совецкай уладзе я атрымала
ма:гчы.мас.ць Еучыцца ў выцгэййтай навучальнай установе. Яны вывелі мяте
на шырокую 1 радаоную даролу жыцця.
РАУКОВІЧ АНЯ.
Студэнтна 1-га курса гістфака.

-оБЫЦЬ НА ГАТОВЕ

Фаішысцкшя падпальшчыкіівайныірых.
туюць 'вайну c'j-ироць ССОР. Яіны лбнавідзяць наш соцыялістычны лад, нашу
івялікую
Огаліінсікую
Канстытуцыю,
якая асвятляе шиях барацьбы супроць
фаоцызма.
Трэба ір(Ы.хтаваізда да абароньг радзі.
мы, каб вораг не заст^іў нас 'знянацку.
Я ўжо маю тіры абароиныя
внате;,
вывучыў куляміёт .^«іМаксім». Заіразіріыхтую здачу ІНОІР.М іна ВС 11 ступені 1 «аведваю школіу майотіраў дробнаікалібіріаівай ві'нтоўкі.
•Калі іпакліча партыя а ўрад, я стану
на абарону радзімы, за (роднага Ога.ніна, за Сталінскую Канстытуцыю.
ЛОЬАНЬ.

СВЕ
мяці
СЕРГЕI я ^ Д й Й я в і ч д КІРДВЯ
ял

^ ЮЁШ^зядІІйска забіігг
#адккшса-бу1арывс^мі інайміташ ^
адзія з
шртыі, любимец йирода'Сергей Міронавіч Кііраў.
Міронавіча Кірава — палкАга', ояостіраіпшага революцыяиера.нястомнага барацьбіта за перамогу соцыялізма, за шчасце народа — ніжолі
іве ггладзіцца з памяці шльёнаў працоўных нашай краіны і ўсяго свегу.
Верны саіратніж і др!>т вяліка-га Огалдйа С. М. іійраўі піраййюў слаўяыйілях
ір8воліодылне(ра-большэ®(іка, уоё жыадё,
да апошняга свайго дыхання, аддаўшагаі вяотікай 'оправе Леітлй — Огаліна.
іОевгей Мііронавіч яа.радзіўся ў 1886
годзе- ў невялікім павятовыаі гарадку
б. Вяцкай губе.рш^рж>-м«. Раіна'страціўшіы бацькоў, Сергей Міронавіч э дзіцячых гадоў пазнаў галечу і голад. У
18 год С. іМ. Кііраў — упаўнв выэнапыўшый'ся болыііэвас. А затым — геіраіічнав ЖЫ1Щ6 рэволкодыяінвра-болыпіэвіка, падпольшчыка, неведаўшага інжіай мэты, шграча. бадацьбы за штасцв
дарода.
1
У перыяд 3 1904 па 1910 год Сергей
Міровавіч "гры разы арыштоўваў&я цар•XAtt агранлай, -щзы годы таміўсл _ ў
-гурмах. Цаірйкія засцеащ не зламлі
духу большэвіка.
I
ватым — нелегальная паіртыйная раЛ)т» Ў Томску, Владзікаўказв. У 1915
1р, ~ тецверты' арышт, зіноў турма іпагрова пажыццёвай
ссылкі ў Нарым,
швыццяўлейнв якой перашкодзала лготжўсгквія рэ'волгоцыя.
Працоўныя иашай краЛны ведаюць
Сергея Шронавіча, я каіднаго а арганіатараў Совецкай улады на ІПа.ўночЯкгм Каўказв і ў іЗакаўжаззі.
У 1018 годзе партыя даручае Сергею
Міроаавіічіу важіневшую задачу — аба# « 7 А'спрахалі. На чале XI аірміі Шіраў адетаагў Астрахашь, разбурыў плат
шм жонтррэволюцыі, затым удзельнічаў
у разгроме Дзенікіна Л ў аднаўленні
Совецклй улады на Паўночным Каўка• • 5 f Easy.
Пмля eKaH4»HHH грамадзянскай вай«ы С. М. Еіраў цалкам аддаецца оправе вудаўніцтва соцыялізма. Ён ^кірув
«дяов 3 «амых пеірадавых аірігайіэацый
дашай партьгі — баійнсжай. Пад яго
ліраўіюцтвам бьыа адноўл^на нафтвал
•РАМЫрвловасдь Азербайджана. С. М.Кір»ў правёў велізарную работу паачы«чанню «овец'кад^а Закаіўлаззя ад варо«ага меншаівіцкага аброду, ад нацыя-

налістаў, правых, нрацкістаў ,і іншых
ворагаў іірацоўных.
Пасля XIV партыйііага з'езда, у
1«2в годзе, паріыя даручае С. М. іКІраіву ўзначаліць сіе«№радскую партый«ую а/ргані'зацыю. іВерны оын партыі,
ён быў арганізатарам разгрому трацкісцка-зіноўеўска-бухарынскіх
бандытаў у Ленінградзе. Тав. Кіраў згуртаваў ленінградскую арганізацыю вакол
Цэнтральнага Камітэта нашай партыі.
3 імем тава,рыіша Кірава звіязан выпуск першых магутных турбін, першых
трактараў, сТварэнне Паўночнага ваенка-марскога флота, будаўніцтва Беламорска-Валтыйскага канала, асваенне
шрыіродных багаццяў Кольакага поў'вострава і многае іншае. Размах яго
дзейнасці быў сапраўды
рэволюцыйГерой Хасана старшы лейтзнант-ор дэнаносец тав. А. I. ПАДОЛЬСКІ сярод
ИЫМ, болынэвіцкім.
студэнтаў.
Таварыша Кіірава ведала і любала
ўся партыя. 3 1921 года Сергей Міронашч беспераліьыіііа ўваходзіць у састаў Цэінтівальнага Камітэта ВИЩб), а э
193q г. ён член Піалітбюро іЦК №Щб).
Трацкісцка-бухарьшокія шітёіны d забойцы а^абліва неінавадзелЗ палюага
На ўсіх факультэтах і па
трупах гістфака, дзе
комсоргам была тав.
большэвіка Кіірава, яй яедрымірымага
прайшлі справаздачна-выбарчыя ком- Саламонік, часта на лекцыях
барацьбіта «yHipoHb ворагаў иафода.
лацін.
гані'затарам і йатхніцел«м гэтай банды? самольскія сходы.
екай мовы прысутнічалі толькі 2—4
На сходах была шырока разгорнута комсамольцы.
быў Іуда-Троцкі. Яго памочініікамі івы.
нашай
канаўодл)і зладзейскіх .апраў былц Зі- крытыка недахопаў у рабоце
Да кіраўніцтва факультэцкімі арганікомсамольскай
арганізацыі.
ноўАў, !Ка.менеў, Бухарын і іх ігрыхзаныямі прышлі новыя таварышы, маКомсамольцы
адзначылі
недастатковасні.
вае кіраўніцтва
камітэта комсамола ладыя комсамольцы, як тт. Крук, ЯнуСовецкі народ раздавіў фапшсігюую факультэцкімі арганізацыямі,
слабую шкевіч — на біяфаку, — Фалевіч —
на хімфаку і рад іншых, якія доСрагадзіну, загіш'чьіў ігэтыі
прэзірэніных работу 3 маладымі комсамольцамі.
сумленпа выконвалі даручэнні комсаслуіг і агвнтаў нямецжа-японскіх фаАсабліва крытыкавалі
работу на- мольскай арганізацыі.
шыстаў.
сценнага друку і шматтыражкі,
якал
Контррэволюцыі не ўдалося ўнесці не займалася пытаннч:мі вучобы і быФакультэцкія і комсамольскія арга(расспройстоа ў (рады Шірода і
яго та комсамольцаў.
нізацыі павінны разгарнуць сваю рабольшэвіцкай партыі. На подлую вы- і Неаднаразова ўказвалі аб беспарад, боту ў напрамку выпраўлення ўказалазку фашысцкіх забойцаў партыя ад- ках у ваеннай кафедры, якая не змаг- ных недахопаў, у напрамку павышэння
хазала
ўзмацнейнем
рэволюцыйнай ^ „а ўзначаліць абаронную
работу ва якасці акадэмічнай вучобы і сапраўпільнагці і разгромам усіх змяіных' універсітэце
днага вывучэння гісторыі ВКП(б), усягнёздаў трацкісцка-зіноўеўскіх банды- j На групавых сходах было
ўказана мерна
дапамагаючы
комсамольцам
"гаўI аб недысцыплінаванасці асобных ком. авалодваць тэорыяй марксізма-ленінізЦэнтралыны Камітэт ВКП<61) зажлікаў ^ самольцаў. У першай групс 2.га курса ма.
д ф
паставщь на адпаведную вьшьшю вы-'
О
кладанне гісторыі паіртыі, бо «ведакнеі
іразуіменш гісторыі «ашай партіыі з'яў.
ляоцца важаіейшым сродкам, неабходЗамена комсамольскіх
дакументаў Еысвятлення мосца работы, асабовыя
ным для таго, каб забяспечыць поўнасмае вялікае значэнне ў жыцці Лепін- справы звернуты.
цю рэволюцыйную
пільнасць членаЎ ска-Сталінскага Комсамола.
На ўсіх
факультэтах праведззны
партьй».
Для таго, каб добра правесці
тэту закрытый
комсамольскія
сходы па
іУвесь совецві народ шаяуе цамяць важнейшую справу, наш камітэт комраспрацоўцы
закрытага
пісьма ЦК
снайго любімага сына.
самола правёў вялікую падрыхтоўчую ВЛКСМ І інструкцыі аб
правядзеяні
іПад кііраўніцтвам таварыша Сталіна работу.
замены комсамольскіх дакументаў.
працоўныя СЮІЗР пазпяхова пра€оўп
У нашай арганізацыі нехапала каля
Ужо поўнасцю складзены спіскі для
ваюіцца ўпеірад — да жомуйізма, зма. 200 асабовых спраў комсамольцаў. За- замены комсамольскіх дакументаў.
гаюцца за тыл благародныя сусветна- раз гэтыя асабовыя справы знойдзены.
Замена
комсамольскіх дакумептаў
гістаірычныя .мэты, у амя якіх білася У камітэце знаходзіліся 32 асабовыя пакончыць 3 хаосам і неразбярыхай у
выбыўшых з комсамольскай гаспадарцы, навядзе ў
палкае сэрца непахіанага болып»віка справы комсамольцаў,
нашай арганізацыі. Многім з іх, пасля ой большэвіцкі парадак. ФЕРДЭР.
таварыша іКіірава.

Комсамольскае

ДА ПЕРАВЫБАРАЎ КОМСАМОЛЬСКІХ ОРГАНАЎ

ПАДРЫХТАВАЛІСЯ К ЗАМЕНЕ КОМСШОЯЬСНІХ ДАКУМЕНТАЎ

мінут на тое, каб «раскачацца» і прымусіць сябе ўзяцца за сшраву. Гэта
зусім марная трата часу. Пастаўце
сваім
дэвізам быць «заўсёды гатовым»
Праф..Г. М. УІППЛ
і пачынаць працу без прамаруджан(Пращяг)
няў. Скараціце вашы прыгатаўленні
3. Р Ы Х Т У Й Ц Е ЗАДАННІ НЕ НАПЯ- да 'працы да некалькіх секунд. Гэта1. В Ы П Р А Ц У И Ц Е П Р Ы В Ы Ч К У ДА
РЭДАДНІ З Д А Ч Ы IX, А ПА М А Г Ч Ы - му можа даіпамагчы таксама і наступМЬСЦА П Р А Ц Ы
МАСЦІ НА ДРУГІ ДЗЕНЬ
ПАСЛЯ нае правіла.
11 j і
Калі маеце магчымасць, выбярыце ТАГО, ЯК ^ЗАДАНИЕ А Т Р Ы М А Н А
адно сталае месца для вашых заняткаў
5. СКАНЦЭНТРУЙЦЕ УВАГУ НА
(Тэта спеіцыяльны выпадак, які ад(•пецыяльны стол і ар»сла).
БыконПРАЦЫ
•айде тут усе ваіпы вучэбіныя працы. нос.іцй)а да піравіла 2-га. Падгташы ядч>
Пакладзіце
перад
сабой усе неабходhe займайцеся за гэтым сталом дро- настуіпныя: а) на другі дзеінь пасляат- ныя матэрыялы. Ва'зьміце пяро або
Оязяш І не рабіцв за ім йіякіх іншых рымайня задания осыхіка яшчз «на- карандаш. Сядзьце прама. Адкрыйце
ен^аў, апрача вучэбных, не
чытайце строена» на даную тэму, ёсць яшчэ кнігу. Зрабіце ўсе рухі, неабходныя
яават газет і білетрыстыкі. Не лічыце нахільнаоць заняцца ёю, і гэта на- для пачатку працы. Калі вы добра
г»та правша вельмі дробязным. Калі хільнагць лавінна быць с:ваірыстана.; трэніравалі сябе, то гэтага будзе да.
ў вае сгворыцца прывычка да месца б) заданна новага урока яшічэ сшюжыі статкова для таго, каб пачаць працу.
лрацы, вам будзе дастатсова
толькі ў аШгшйЛ; в) лрапірацоўкаі новага ўірока Пачатак часта бывае самым цяжкім.
еееці за ваш стол, каб у той-жа
час аддзяляецца ад •ча'су здачы яго пра- Пачаўшы працу, вы можаце прадоўмежуткам каля сутак і больш. Гэта
адчуць жадаине ўзяцца за оправу.
вельмі іважйаі, бо, яж Щудза паіказаш жьщь яе ўжо без асаблівага намагандалей, два •ўіраяіаін'ні ад аднаіго і та- ня.
2. В Ы П Р А Ц У И Ц Е П Р Ы В Ы Ч К У ДА
6. П Р А Ц У Й Ц Е 3 З А Х А П Л Е Н Н Е М
го-ж гарадмета эашіцоўваювда ў й т я ЧАСУ П Р А Ц Ы
КАНЦЗНТРУЙЦЕ УСЕ СІЛЫ
ці лепш, калі яны аддзяляюцца некаУ.етанавіцв строга-вызначаны пара- торым прамежуткам. Вельмі любімы
Вы с цяжкасцю ўспамінаеце тое,
дак (ірасжлад) вашага працоўнага дня. навучааочыміся адваротны традаж— што робіце нехаця. Яркія ўражанні
•рыхтаваць лекцыі нерад самай здачай
Ажу.ратна вывонвайце вашу
разумов іх, каб адаазваць «нл .свежую памяць», захоўваюцца далей за ўсё. Мыслі
цякуць хутчэй, калі вы вядзеце вавую працу ва ўстаноўленыя гадзіны, не можа быць рэкаміейдоваін, бо ён не шу работу «поўным ходам». Не каяе дапускаюгчьь ніякіх адхіленняў. У можа дадп, добраіга і гріінтоўнаго) ўс- пайцеся, гэта правіла адносіцца не
толькі да хатняй, але і да класнай
«ьшіку доўгага паўтарэння ўстаноў- ваейня прадмеФШ.
працы.
денага парадву ў вашай йервовай сі4. ПРЫМАЙЦЕСЯ ЗА ПРАЦУ
стаме вьшрацуецца нахільйасць
да
ХУТНА, Б Е З ПРАМАРУДЖАННЯУ
7. П Р А Ц У Ю Ч Ы ІНТЗНС1УНА, НЕ
разумовай працы ў пэўныя гадзшы. У
ДАВОДЗЬЦЕ ШЧЫРАСЦЬ ДА
Бопыт паказвае, што вучашчыеея
гэтыя гадзіны вы будзецв
адчуваць нават тады, калі ў іх вельмі многа
З А Л І Ш Н Я Й НЕРВОВАСЦІ І
СТ0МЛЕННАСЦ1
шатрэбнасць у разумовай працы і бу- часу для падрыхтоўкі лекцый,
усёВы можаце працаваць інтэнсіўна, не
дзеце адчуваць .непрыемяае
пачуццё, такі адцягваюць паічатак работы. Іннервовасць
шыя 3 іх затрачвакщь больш 10—15 нервуючы. Нейатрэбная
калі гзтай работы не будзе.

ЯК Т Р Э Б А

Манск, друнарня «Звязды»

жыццё

ЗАЙМАЦЦА

Тыраж 1500.

можа звесці на нішто ўсю вашу працу. У асаблівасці не (працуйце цераз
меру І не стамляйцеся. Няма двух
людзей зусіім аднолькавых. Рабіце
ўсё найлвпшым чынам у межах ва.
шых сіл І іпрызнавайце свае недахопы, калі іпшыя акажуцца лейиг за
вас.
8. ЗАЙМАЙЦЕСЯ 3 Ц В Ё Р Д Ы М
НАМЕРАМ З А П А М Я Т А Ц Ь
I ЗАСВОЩЬ
Вопыты 3 запамінаннем пры розных
умовах паказваюць, што адною з самых важных умоў грунтоўнага запамінання з'яўляецца цвёрды намер запамятаць
прапануемы
матэрыял.
Вельмі важна пры гэтым таксама мець
упэўненасць у сваёй здольнасці зірабіць гэта. Аднойчы, напрыклад,
я
рабіў вопыт 3 запамінаннем слоў і
чытаў іх розным студэнтам ла столькі разоў, што кожны 'з іх мог паўтарыць гэтыя словы беспамылкова. Але
калі ў канцы вопытаў я імкнуўся
паўтарыць гэтыя словы сам, я не
змог зрабіць гэтага: у мяне ніколі не
было намеру запамятаць гэтыя словы,
я чытаў іх механічна і таму не мог
паўтарыць іх.
(Працяг будзе).
Адказ. рэдантар I. М. ЛЕВІН.
Облліт № 1147
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