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НА СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРНЫМ
ПАРТЫЙНЫМ СХОДЗЕ
10 кая
спраіааэдаі’шаівыйарны
п о д п-аргыйвай аргайваіцыі уівіівеірісітэта.
Даклад а.б рабоад партбюро зрабі^ тав.
Цоір.
Наіртыйная ар гаж аац ш
Беларусчига
дзяржагўнаіга' уйівешісатэта з часу аиюшик
выібараў м,ае зиачныя идамюла. Намнога
ўзрасла айаінгаірйная роля к»айіінііістаў у
вуічрбе, ш в ы сш ся маркісіоііікатлейііінская
Зчгк.аижа навіуіКіОватвыігааідчыцкк кадіраіу і
стуйэіктаў, умащавалаюя
партыйна'Я і
Пірацоіўініая дыісцыпдіііва.
Уіста'наўленйе платнаісці за нааучаяяе
і змяяеаве ў па-радау Ніааначэімя стьш'Сін"
дый з’яшішся маіцушныаі сгыасулалс для
далвйшая-а ўадыіму работы уіні/верс'шта.
існю ўная маса студэвцвай моладаі, йравольна эраэутмвўшы раопэнне ўіраіда, стала
больш татірабавалшай да еябс; бшьшасщь
стіудэнтаў сіістаматычна і глыбрка вывучающь навіуві. Псршыя вьшда пра*
ходзачай
заіраз акзашенацыйнай
сесіі
яск(рава сюадчаадь аб тым, пгго веды cfTF
дэнтаў зпачна павысіліся.

Але у вышку беагашаишрчавд кЬраупг
коў асобяык вафеізр і дакаяатаў (хшігфаік,
баяфаж, физмат) кангтоіўныя прылады' бвс"
карыйна стащь, а каяі ў асобных вышадках і скарыістоіўваюіцца., дык і то ійг
пдіавільна..
Прафекар Ломіцеў узяяў надзвычайяа
ак'щзашьяае пытавніе аіб п/раф&сіянальным
выхаяашні студзінта, буілучага наістаўінііка.
Тут, у сценах утаверсіггета,
стуідэпт
пав'іяет яавучышда рабіць усё тое, пито
натріабуепда ад выслайічыка. Педагатйчна"
му выхаваяню патрэібна ўдзяліяіпь больпі
увай.
— Отудэнты пашііійяы пітюідзёяіна сутыканда са сваёй будучай прафесіяй,—
гавюрыць тав. Ломвдў.
А.6 ра^боце аіопаранііуры: гаварыіў у
оваім высгупленні дацэнт Дудкюў.
— Асноўны чіедахюп у яадрыхтоўцы нануксных кадірау,—^сказау т. Дудкоў,—яаклюічаевда ў няўважлівым, а інпіы іраз і ў
'ВЫіпадковым яаідборыі людзей. Пярэдка ў аспірантуіру паяаааюіць людавк якія не маКокуійіісты Міітееў, Кал сйк, Жаўнероў юць віяках задаткаіў да навужонай ,рабо
і іяш . дашць выстеіія аазсазчы'ші ў вутчвбс. ты.
Усе ікраіцметы яны здаюць на добра і
— Аспіранты за тры воды лрабынаяня
выідат'на'. Але, на в яи М жаль, у парный"
нівюднаіга
пай аргаініізацыі ёсць кавдыдаты і члены ў аспірантуры не пшіуць
партыі, якія не ідуць у авангардзе, а па- рэфеірата,—гаварыіў у .пва« вьвстушленні
Паіліуйка.—іПадрыхтоіўіка
адваірот, пліяігувда ў шаюце. Такая члены аспіірант та®.
паіртыі, як Зэльдзіін, Жарыкау, Наівіііцікі, иаауткшата работнііка ў нас эводашцда да
Брэчыц ВІІЧЫМ не івыдріяіліяягада у вучог іпростага швалярства—эдачы кандыдацвага
мінімума. Такая яастаяіО'ўка навучання
бе слріод астатш к стуадштау.
За прайшоуапы перыяд карауищтвз аппірантаў не дае ік матчымасці па сауніверісіівэіта і паргы йная аірваяавацьгя праўднаму заняцца яаарыхтоўкай да навуправіяаа значну'ю .работу па палепшанию кюва-даслед'чай работы.
ўсяго кец ав а тн ага пра.щаса!. Дяеяігаіуты
У 'СПіраше аоіітацы'йнаіііаісавай работы
векаторыя поісйеосі у паівьшгэнні яка'Сіца сяірод стіудіэшцшва намеіцмііс'я
значныя
лещ ы й, семіва'рокііх, лабараторньк завят- зруя!І-. Аднаік, гэка работа
црзшыцЬ
кау І праік-гьгоушаў. Зарда яиы цравіооізянг адяаібакоіваісйію; атгоацыя напіа не стала
ца на больш выісоікім утзроіўйі.
Я|ЩЧ0 злобадзённай, бЭ'ЯІвой і даейсяай.
В'учэібнаіпейаігаетчнай рабоце і пытаинто Яна звоДіЭівда да .растліумачэяяя важней"
паБЬИиэиня навіуік'овай
а®алііфІі®а'Ц.ыі ш ш .рапганйяіў паіртыіі і ўрада.
вы!кла(дчыіка(ў, у аісаблЗвасіці выаоладйыкаў"
— Наша ап'тадыя была маеавай,—
воіміуаншстаіў, парггыйная
а.ргаяівац,ы'я адвначыў тав. Зальцман,—^але яе інды'ВІўдзяляла многа ўвагі. Партбюро абследва- дуальнай. Інідьшадуальная атіта'цыія амаль
ла йеюалькі разоў паістаіноуку педагагач" інто аідруігнічала. Выхаіваіўчай работай
най рабоны ва аеобных кутрсах і факуяь" сярод студантаў партыійна.я арганшзаіцыія
тэтах, абгаварваіла гэтыя пытаіняіі на эайімала/ся нейдаівальівяіюіча..
свіаіх паісэджэнівях.
Тав. Зальцман таворыць аб тым, шгто
'Ацінак,, у в(і''юбва.тіедагагішай рабоце практыіка падрыхтоуш і піраіведзеняя ад"
сход-аў
нашнога
ёсць япічэ раід істотнык недакопаў, явія К)ры‘тьгх паіртыйных
павінва
быць
лешіай.
Ішшы
раз
партый"
э’'яўлянхаід(а вынікам
невяаваавннмчай
нае бюро не веідала, яюоепытанне вьшесці
раіботы навутчальнай чаетіка. Навуічальная на абгаварзнне схода, прыходзйася проста
частта не нйгіроіўвае і не жантралдруе Еыдумваць поаву дня. Да абгаваірэяня
■работу асобных кафедр. Апопшія пра- важнейшькх праіблем: раіботы уніііверсітэта
цуюць адасоблена, без агульнай мэта- не пірыіц.яіпваліоя беспартыйныя навуконавыкладчыцкія .кадры.
накіраванаоці; на сутнаоці еправы, кафед
Аб (нбдаста.'Шіовай выхава.ўчай раібоце
ры драДс,'Раулевы ісаімт саібе.
сярод с'іч'дантаў гаварылі ў сваи высту
Адеутнаісдь кантролю за якасцю выпленнях тт. Кацман, іВальфсюн, Зінкевіч
кладаввя црывсдеііць да таго, прго на
і Сутв'ораў.
асобных факультетах векаторыя курсы
У спрэгаках тайсама выістуіпіпіі тт.
чытаювда на нізкім ідэйна-тэарэтьйным BciM'iiHcoH Я ., Раманоіуші, Вабразўшгішікі,
■узроўні (біяфак, гістфаж).
Чэірніяіўісікі, Блаідкіі, Малюівевііч, Сав'ііцкіі,
У спрачкаиХ па да.влаяу сак,рата.ра парт затаідчьшс аддзела лшаіпаіганды і айтацыіі
бюро вУстутііла 19 во<му!НІста)ў. Яны над" Кгтаінонііцкага РК ЕіП,(б)Б тав. Ніканоіраў
верглі рэвкай і саіравяділкай крытьщы і наройры камісар ашеты БООР таів.
чіеджсяы у работе паірггыйнай аргаініза" Уралава.
цы'і і пяртбюро. Выіступілеівні іх хараікггаРабота партыйнага бюро прызнана здзрыізіуншіпа высекай патраібавальніаісцю, паг вальняючай.
чуцпіём аідкаанаспіі за становш та спраў
Па сцраіваэдаічнаміу- дашаду партбюро
ва ўніверсітэце і ў партыйвай арганізацыі,
большав'ііпраай нейірымірыіміаісцю да ўпу- сход прын.яў рашэнне, у явім намеціў
праіктьмныя ме.рапрыемсгПвы па палеппіаін"
ійчвйншіў 1 ніеда®онаіў.
ню раб’оты партийная аіргаш'ізацыі.
іПаіртыйная арга'нйващыя карутдна пера"
Тайным галасаіваіннем у склад новага
будіоіўівае сіваю работу на асноіве дапіэяяяў
паіртыйнаіга
бюро выбраны тт. Чымбург,
X V III каінфсірэініцыіі ВІКіП(ю). У вуіЧіэбіных
карпусах, аудыторьмх, лабараторыях
лнтэірнатаіх не вавеідзен 'ЯШічэ больнгэвііцкі
царадаік. Няреідкі вьшаідкі аятыеанітарыі.
іУііверсітэт мае багатае і рознаствйнае
лабараторнае абсталяшанне. Правіяьяае,
укелае скарыстанне яго дало-б яадзвычайна квота студантам, явія йраа некалька
год 3 унйверісіт»цвай лабараторыі павінны
найсаДі на щраклчячнучю ,раіботу.

Цоір, Зальцман, Савіцкі, Данілаў, Бабраўніцкі і Бейлінсон.

На аргані'зацыйный пасяджэвні яовавыбранага партбюро сакратаром бюро вьг
бран тав. Зальцман, першым намеснікам
сакратара тав. Чьшбург, другім— тав.
Бейлінсон.

У кабінеце асвоў марюсізма-ленініз.ча. На эдымку:
етудэяты
гктарычнага
факультэта за работай над вывучэннем гвораў класікаў марксізма-ленінізма.

Работа партгрупы асп ірантаў
На справаздачна-выбар'ньгм с.ходзе парггруны аспірантяў з дакладам аб рзібоце
выстуніў парторг
тав. Мінзурэнка. Ён
падкрэсліў, што ў асноўным аспірантыюомуністы займаюпь аваюгардпую ролю у
вучоібе. Аспірант на, псторыт сярэдяіх вякюў тав. Палуйка здаў ,кандыдацкі мінімум
на выдатна і заканчвае дысертацыйную
работу на 'гэму «Томас Мюпцэр», якую
будзе абараагяць у гэтым го.дзе. ІІапісаў'
дысертацыю і аспірант тав. Рымбург.
Аснірант па гіеторыі ВЕІІ(б) тав.
Вальіфсон здае кандыдацк! мшмум таксама на выдатна: тав. Талкачюў (аснірант
на новай гісторыі) праяўляе вельмі сур’"
ёэныя ад'носіпы да вывучэшія рэкамендуемай літаратуры, у выпіку чано заўсёды
здае кавдьвдацкі ■мінімум на выдатна і
добра.
-Lie ёсць i такія комуністы-аспіранты,
якія пе напі'Салі ў тзрміп дысертацый,
інапрыкаад т. Шабуяя.
Партийная грула аспірантаў правяла
тзарэтыч'ну'ю
канфсрэтщыто па рабоце
В. I. Леяіна «Дзяржава і рлволюцыя».
Канферэнцын наказала, што юомуністыаспірангш сур’ёзна і гльйбока ава.тодваіоць
мзркс'кцка-леяінсжай тэюірыян.
1Ь справаздачнаму
дакладу парторга

раэгарнуліся ажыу'леныл спрэчкі.
іВыступаючыл ко.чуністы падк.рэслілі
ііеабходнасць своечасовай aaanbf" кандыдацкага мінімума згодка .маючыхся індывідуальных плаяаў, a галоўнае, ваб кожны
аспірант ііа працягу сваіх т-рох гадоў вучрбы наііісаў і абараніў дысертацыю нз
ступень кашдыдата
навук. Апрача таго,
тава,рыты ўказвалі, што парггрупа мала
сгавіла пыганняу перад партбюро універг
сітэга аб кафедрах,’ якія мала данамагаюць аспіраінтам у іх навуковым .росце.
Тав. Рымбург прывёў такі факт, што ім
ужо закончана дыісертацыя, але да гэтага
часу ніяк не можа атрымаць данамогі ад
кафедры ў падборы неабходных ап,анеятаў для абарояы дыіеертацыі.
Партгрупа мала дапамагала комсамольсвай і профсаюэнай трупам .аспірантаў у
паладжванні іх работы.
Пыташгі соцшаборпіцтва не пайші патробнага а^длюстраваняя ў раібоце партгруны. Ёсць яекаторьгя 'комуністы, яжія да
іапошяяга часу не маюць ооцыядк'гычных
абавязацельстваў (Паірамо.наў).
Работа парторга тав. Мінзурэнка прывнана 'здавальняючай. Сход выібраў парТЫЙ1ІЫМ артанізатарам трупы аспірантаў
тав, Бальфсола.
Г. РОЗЕНГАЎЗ.

КУЛЬТМ АСАВАЯ РАБОТА
ЗАПУШ ЧАН А
У пастанове ЦК ВКП(б) ад 14 лісташі' та'варышы, Вінавата партыйнае бюро, якое
да 1938 года «Аб пастаноўцы партыйнай ні разу не правярала, як выконваецца рапрапатандід ў сувязі з выпускам «Карот- шэшіе аб прапатавдысцкай рабоце сярод
студэнтаў.
ката курса гісторыі 0КЯ(б)» запісана:
«Абавязаць партыйныя арганівіацыі ад*
Як-жа праводзяць свой вольны чаю сту
навііць правільныя бЮшьшэвіцкія адносіны дэнты?
Сумна І нецікава'. У ленінскім кутку
да совецюай інтэлігенцыі і равгарщ^ць
ідэйна*падітычвую работу сярод інтэліген- штэрнага яіколі не знайсці газет, журнацыі, сярод служачых, студэнцтва і калгас" лаў І настольных гульняў. Нават сам від
леякутка непрыглядны: у беспарадку раз
най ііголігенцыі».
Выконваючы тэта рашэнне, лартыйнае вешаны карціны І плакаты, запылены
бюро угііверсітэта приняло нядрэнвае ке- кветкі, сцены. Бываюць тут у нядзелю
рапрыемства. Яно выдзяліла рад комуніс- раз іблькі танцы, але і тыя праходзяць
таў, навуковых работнікаў для работы ў аеарганшавана; пачываюцца яны звычайстудэінцкіх інгэрйатах. Такое партыйнае на Ў 12 гадзін ночы і працягваюцца да
даручэнне атрымалі тт. Бабраўніцкі, Лур’е, 3"4 гадзін ранііцы. Пасля гэтага, безумоўна, студэнты прасыпаюць першыя лекцыі.
Ломцеў, Гугараў, Зудзілін,
Здавалася-б, што гэтыя ташарышы пры" У інтэрнаце займаюцца карцёжнай гульнёй.
нясуць вялікую карысць справе павышэя" Застрэльшчыкам гэтай справы з’яўляецца
ня ідэйна-паліты'гната і культурна,га студэнт III курса геафака комса,м>олец Беўзроўню ведаў сгудэнтаў. Мог-бы, напрык- ляускЁ, Тэты студэнт НІЧЫМ не цікавіцца;
дад тав. ‘Зудзіліп прачыта,ць .текцыю па карты у ЯГО выцісяулі інтарэс да усяго.
эканаімічпыіх пытаннях, якую-б з інтаір.зІснуе, кажуць, у інтэрнаце студсовет,
сам праслухалі сгі'дэнты. Магліі-б правесці але дзе ён і чым займаецца— ніхтогэтаціюавыя лекцыі прафесарьгкомуністы Лом- , га пе ведае. 3 прадстаўнікоў комсаміольцеў і Лур’е.
скага івамітэта і прафкома у інтэрнаце
Аде нічога падобнага яны не зрабілі. амаль нікога не бывав, а ім-бы не шкодзі*
Горш таго, у прымацаваных да іх інтэр- ла бываць там часцей і цікавіцца жыццём
натах па Фрунэежскай"57 яны йават не І битам ютудэнтау.
былі ні разу, не пацікавіліся, як жывупь
Новаму партыйнаму бюро неабхюдна
сгудэнты, як праводзяць свой час пасля наладзіць штодзённую палітычную рабо
вучобы.
ту Ў студэнцкіх інтэрнатах.
Вінавіаты ў гвтым в» тольві тэты* т»А. KIHL

Як прайшлі
заняткі

Пачаліся дзяржаўны я экзамены

ПЁРШЫЯ ЎРАЖАННІ
Я « звычайна вывае, гэгыія ўражаяні
цазяа.рслныія. 3 аіцнаіго боку, яны щ>ьг
емныя, але з другога—^да іх прымешваецца прыўкус горычы.
Лд)’Ы«Ш'а, ведьма прыеша бачыць, ®к
мацнеюць, рас-туць, павядічваюцца веды
«■Ніавужі
йавук»— ^аслоу
марйсіізма—
іеівійшма. Адчуваецца, што прыйшодшш
йа даяіржаіўйыя эішамеіны сшэяты добра,
мощна Шіпрацаів-аліі над готай
самай
задашдяючай, саімай ваашй і самай неабходнай навукіай.
Адказы, як правіда, прадуманы, выразныя. Бачна, што мнотя э экагімеові'ючыхся добра праіціаіваді ваід першіаврый;ііцаімііі і
ўкеюдь карыістаада іма. Добірыя адаазы
аіірымісфзаліііся Haisafr не гледзяны на тое,
што экзам’еяу’ючьмся былі наістаўлевы ў
цяаокім ўм'Оівы: не было праіграм.ы, фарлмг
ііроўка пыггаіння ў біілетах была для іх
часта но(ва.йіінеічан.анай. Пытанніі задаш'ліся кожіняаау з трох раадзелад-—ібіеторыі,,
тэоірыі і йа. якойінебдаь неіршакрынііцы.
Гэтаі—ірадаісніаія частка
уражадая ад
»кзааііе(Наў.
Горыч з’яўляецца тады, валі ад зместа
Аджаза пераходзіііш
формы яяч). Форма
па'раиейшаму
неадавальяяючая.
Весь некадькі запісаных у першы дзень
экзаменаў
выражэнняў: «падаўляючая
меншасць», «выпусціў тэорыю», «народніка снріаяаіЛіі вяаіікі'мі недахопамі», «Дяеханаіў заняў
адвароннае
пала®энве»,
«іраізутмець аб гым», «маашьивк буржуазц»

«роль чалавева мае грамадную роль»
і т. д.
Ішпы раэ нават прайсіьныя ў грааватычных I сінтаксічных адносінах сісазы
гучащь кур’ёзяа ў вынтеу таіго, пгг’о
ўж-ываюцйа роэнаістаіныя словы. НаШіьшаліаід, даейічы ў чаісе акзамена пірагучаў (жаз: «Беркді окакваецца да солідісаета», або ддаое івыражайне: «нтыгаар"
пальвая сы'Р’евая кірыйііца».
Сваібодвага і лёнката віалодаінівя мовіай
яшгчэ няш^—d гэша выжошкае нацуральняв
пачупйё даюаяы.
Зіраэ^’мела, пвго ў гаітых адяжіівах
патірвбніа эрабіть яппчв многае. I не
ТОЛККІІ ПіТісаіЦь дьвкташы> і дабіівіаіцва
віміславд-тык пяш(і намыла®, явія зайяюпечващь жадаемае «терэдва», а ўіпаірта і
настюйаіі1в.а з пеіршаіга вутрса врывучань да
BacTaHiHiBara чытаиня мастацкай лагаратг
ры, да рофеірыіра'вашя і вусвата і шсьмоваігаі, да загаягпкаіў у куртках, да даікйадаў,
да ПІСЫЮВЫХ работ. Калі пітомцы Окс
На здымку: выпускнік геаграфічнага
форда або Кембрыджа. рыхтуючыея да
роли
ш,ріамеятаіры-яў,
яаладжваюць факультэта тав. Свержынскі. Дзяржаўны
цащачныя паеяджаівні палаты, то нам не- экзамен па асновах марксізма-ленінізм.і
патрэбна зварачвавда да таійіх суракатаў. ён здаў на выдатна.
HBBiraffiOiBae прабыіванне віа ^твіівафісіітеде
дае ніадзвыічайіаыя магчымаеці для аіГ
шліфаіваіння моеы.
ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКА ЗАМЕН
А адалафаваць свае солоша вельмі не-

НА ХІМФАКУ

Прафесар M IX. С М ІРН 0Ў, старшыня
8 мая на хімічным факультэце пачаязяржаўнай зкзаменацыйнай намісіі геаграліся дзяржаўныя экзамены.
фічнага факультэта.

ОтЧданты IV иурса хжіганата фак^уд
та* па шещияльнасщ! аргаішчЖіай хіміііівывіталі спецкурс «арганічны аналіз». Пры
чьвгяінніі ішага ы^'рса d цравяцэеина іцрактшвькх запяггкяіў іставіілаіся аоноўтая, дат*
— іпаіБ'уч&ць .ст^тііантаў оаіжнейшым ішрыёміам 'даследвання іаіргаміічпыіх міатэрыій.
У тэарэтычным курсе і на практычпых заіняііках вывучаліся пытаінні яжлісінага і ікйвкаісініага вызівачэйня элемсатад,
увахо'дзячых у склад артанічных злучэнняіў, іяж.айвае (і іколькаонае івызшачзіане
фуаі.кцйяіяальных таш , івывучашся віажнейшыя прьюмы ўістадаўленяя буідовы аргадвйных заіучэініаяіў.
Уісе гатыя іведы не'аібходіна буцу'ным
спецыа-тіістам^аіргаініікам у >к далейшай
шраитычнай дзейнаісці пасля 'скапчвшяя
універсітэта.
Уіавеідамп'яючы іважініасць іваібыцця веіаў, большасць студэнтаў праявіла выключную цікавасць да вывучэння гэтага
курса, удзяліла максімум часу з тым, каб
атрымаць больш ведаў.
Онудшты іГе-іьфер, Шзірман, Бельсжля,
Купчоиак і шшыя выдатаа выікюінв.алі ў^е
практычныя работы, і «а выдатва здялз
зкзамеш; на ігэтаму прадметі'.
іАднак, маіюцца сітуданты, я!кія d да вёнепшгяіга дня .не эдала зіалік ша чытаеімаму курсу (Елячкіна, Гарэ.іік Е. I.). Быліі
гакія, яікіія іпрадаівалі, ікаб атрымаць тосіькі зіаілііік, і патэшаму ім прыіхоязіліаея пераздіавапіь.
Ео'Жіны етуйэінт павопен паст.аівіць перед
сабой задачу—вывучьщь усе 'чытаемыя
курсы на выдатна а йо'бра.
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Дзяржаўныя экзамены
з’яўляюцца
вельмі важнай падзеяй у жьщц! факуль
тэта: на іх падводзяцца вьгаікі ііяціДацэнт В. С. БАБРАЎНІЦНІ-I
іадовай работы не толькі студэнтаў, але
і ўсяго калектьша выкладчыкаў. Яны
паказваюць, як факультэт справіўся з
пастаўленай перад ім задачай у справе
СМЕХ СКРОЗЬ СЛЕЗЫ
падрыхтоўкі выеокакваліфікаіваяых малаАдвойчы Чэкал'інСіКАЯ 'Г. <ф.кфак., II
дЬ!Х спецыял'істаў.
Пешны экзамен праводзіўся па арга- КіЯРс) плытала мяне:
— іШто (ша-яівойму мацней за 'ўісё еа
ііічпай ХІМІ1. 3 44 здаваўшых 7 таварышоў атрыімалі вьвдатныя
адзпакі, ісведе?
Думаў я думаў, гадаў— гадаў — нічота
13— добра, 18— паігрэдна і 3— дрэяпа.
не выйшла. Я і адпо йазываў, я і другое
Гэтыя яічбы паказваюць, што боль- — не, усё было не то.
шасць студэнтаў сур’ёзна, старанна рых— Ды .с.каіжы-ж, иарэпще!—пачаў я
тавалася да экзаменаў. Сталінскі стыпендыят тав. Храмовіч, студэпты Жыгалко- неірв.ававда.
Чшіалішжая
наісушітася,
npHyrnflaa
БІч і Кушнерова давалі ведьмі грунтоўИЫЯ адказы на ўсе пастаўленыя пытан- бртівы d в вйжшым віід.ам ісіуір’ёзш сказала:
— Уяні сабе—.«блат»! 'П» блату ты
ні.
. :і с
Але пекаторыя выпускліка (Малашійі, абеаліютна' ў1сё даіставеш. Ён усясіілыаы!
Kami лайка...
Г^іткіпа) не зусім добра працавалі над
Захоіджіу я адаойчы ў нашу ібіблішітэікіу.
матэрыялам і таму атрымалі адзнаку
Рантам падзывае мяне работніца бібліятэ«дрэнна».
іві Рабіновіч. «Таваір.ыш Чэкалішківа.я, ска
'Пры вуспых адкіазах чаістка ‘етудэнтаў, жите, ікВ'.Діі ласка, вам ч».сам «.Руюка .фальяк. напрыклад. Белаброцкая і іншыя, не клоір» Сакалова не іпатрэбеін? — а ісалозвярталі ўвагі на культуру сваёи мовы, даенькая усмешка іраоліілася п» яе гвару.
што ,д.1я в ы п уС 'К ігік о ў не зуеім пахвальн.г. —■У пас толькі адзін экземпляр, і кожны
у чэрвені студэпты III курса театра фічнага факультэта паедуць на Кауказ
Другім га.чоўным недахопам з’яўлярпца дзань яго райірай забіраюць. 3 ібоем;-. 'На
на вытворчую практику. Зараз на курсе праходзіць экзаменацыиная сесія.
На здымку: студэнткі за падрыхтоўкай да чарговага экзамена.
тое, што рад таварьппоў, груптоўна веда- дзень, аразіуміела'. 3 ралщы д» вечара. Заючы тэарэтычпы матэрыял, добра пішуць .ха'піііць, 'Як 'бачыце, вельмі трудна. Але для
складаныя формулы, але не ведаюць Вас... Адеым словам для вас .мы гэоа
Ад прэпаратара да дацэнта
абяцаем... Віоаьмеце вы гэтага самага Сацрактычнага прымяненпя тых або іншых каловл вечафам), рапіцлй прыдзеце і падІлья Грыгор’евіч Некрашэвіч, будучи ладау для настаунгкау, вучняу етарэи- 'злучэнпяў.
станще тольаа иысло дня. Веча(раім кни
яшчэ сгудэнтам, праявіў тлыбовія веды і шых класаў, часцей РСЧ.А па пытаіцнях
га застаецца, канечна, у вас, а назаўтра
Выпускнікі
павіішы
ўлічыць
памылкі
агульнай
фіэікі,
радыё
і
9лектратэ.ппкі,
здольнасці ў галіне фізікі. Ап-ошнія два
першага экзамена з тым, каб нрадстая- гэтая малщыя паўтарае.вда іспачатшіу. I
годы студэнцкай вучобы Ілья Грытор’евіч тэлеаўтаматызацыі і г. д.
Ад прэпаратара да дацэнта, загадчыкя чыя экзамены прайшлі на болып высокім карыСтайцеся поуналадр»! Уволю. Толики
працаваў прэпаратарам кафедры фіэіві,
— НІ мур-мур! Нікому!».
дасканала авалодаўшы за тэты час
і праіфкіруючай каіфедры агі'льінай іфі'зікі узроЎні.
Сапіраіўіды., .цдаоуная нрпуюа—блат!
а»
факулы'эце
■
—
такі
шлях
сына
рабочаиайсторствам фіз.іка'эксперым'ентатара.
дацэнт А. БУДКЕВІЧ,
Р. С. 0»ех-(смех.а.м, а чалаівеіюу .могуць
ra, былога сту'дэнта фізмата Ільі Некрачлен дзяржаўнай экзлменацыйнай
Пасля сканчэння фізмата тав. Ні
быць пепірыемінаспіі, кааі хто- цавеиаецца...
шэвіча.
камісіі хімічнага факультэта.
крашэвіч за тры годы, карыстаючь
К.
А. ЬАРКАН.
ся тольві
часовым!
клмандыроўкао
ў Маскоўскі Універсігэт і Ле.нінград
сві фізіватэхнічны інстытут, змог
пад' гіаладзіць выпуск газет
У гімнастычных спаборніцтвах
рыхтаваць сябе да самаетойнай навуковаПоўнакроўным
ідзе
жицие
біялагічнапедагагічнай работы. 3 1930 года ён—
павінны прыняць удзел усе студэнты
асістонт кафедры, а праз год
пачынае га І філалагічнага факультэтаў. Студэнты
20 красавіка закончыліся ўсеаюзныя тоўцы І правядзенні спаборніцтваў правечытаць студэнтам самастойныя
курсы і выкладчыкі энергічна працуюць у заэлектратэхнікі, тэорыі перамеяных токау. 'Ста'ўшылся пе.рад пачаті:ам вясенняй эк- масавыя спаборніцтвы комсамольцаў па дзена кафедрай фізкульгуры.
спецкурс па радыё-тэхніцы. У 1933 го' замрнацыйнай сесіі дні. Усю ўвагу і ста гімінастыцы. На іх наша моладзь прадэАднак тэта яшчэ поўсправы. Мы пк
дэе Ільі Грыгор’евічу надаенца годнасдь рание япы аддаюць на тое, каб. .паспяхова мапстравала сваю сілу, лоўкасць і выВІННЫ сістэматычна. з дня ў дзень павызакончыўшы вучэбны. па-большэвіцку пра- носл.івасць.
дацэнта.
Сваю навукова-даследчую работу, нача весці экзамены.
Ва Універсітэце ў спаборніцтвах пры- шаць спартыунае майстэрсгва нашай ме
тую пад кіраўніцтвам членачсарэспандэн"
Роль насцепвай газеты факультэта ў няло ўдзел '568 чалавек, з іх 544 комса- ладзі; патрэбна замацаваць першыя вы
та Акадэмй Навув СССР Ввядзенскага, raid адказпы час наідзвычапна вялікая.
молец. Бпльшасць удзельнікаў наказала НІКІ, не засганаўліваючыся .на дасягну
тав. Неврашэвіч вёў за тэты час галоў- Яна павінна усіімі мерамі і ородкамі мабіным чинам у галіне тэорыі радыётэхнікі. лізоўваць
грамадскасць факультэта на/ до^брую падрыхтаванасць. Комсамольцы і тым.
інтэнсіўнуіо работу кожяага несяюзная студэнцкая моладзь змагаліся за
Яго кандыдацкая дысертацыя на тэму: узорную,
Па рашэнню ЦК В,Ж)С1М зараз право«Супертенератыуны приём дэцыметравых студэита і выкладчыка.
першыя месцы, адстайвалі чэсць свайго дзідца ко.мсамольскіа-маладзё-жны крое. Ёд
хваляў» мае значную
тэарэтычную і
Але адна справа павінна.
факультэта. У выніку спаборніцтваў да будзе праведзен па дьистанцыях .ГПА I і
практычную каштоўнаець.
У сапраўднасці-ж газеты названых
фізічнай
культуры ўдалося прыцягнуць II ст5тіейі. У кроое паЕІнны прыняць
Тав.
Неврашэвіч адбіра’е найболып Фажультэтаў вось уж.о некалькі месяцаў
удзел усе комсамольцы і несаюзная моздольных студэнгау з малодшых курсаў чамусьці не выходзяць. Са здіўленнем шырокія масы моладзі.
І прыцягвае к да навуковай работы. Ця" глядзяць студэнты біяфака і філфака на,
ІІершае мееца ў спаборніцтвах заняў ладзь іБеларускага дзяржаўцага універсіпе.р 3 ІМ нрацуе етудэнг-выдатнік Рубін- голыя ідошкі, дзе змяшчаўся калісьці біялагічны факультэт (сакратар комсамо.дь" тэта.
газетны матэрыял.
штэйн.
ФАЛЕВІЧ,
Комсамольскае і профсаюзнае бюро ската бюро т. Міхайлоўская, старшыня
Увесь час тав. Некрашэвач праводзіць
член номсамольскага камітэта У н ізначную навуковатіапулярызацыйную ра бездапаможіна наглядаюць за бяздзейнасцю профбюро т. Савіцні), другое— гістфак,
боту Ў Быглядзе масавых лекций і дак* рэдкалегій гэтых газет. М. ІВАНОЎ.
трэцяе-геафак. Вялікая работ» ў падрыхверсітэта.
Мінск, друкарня «Звязды».
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Адназны рздактар I. МАЛЮНЕЕИЧ,

