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Справа Парытснай Комуны 
біяссмертна. Сцяг Маркса— 
Энгельса —- Леніна—Сталіна 
высока рэе над светам! 

Дзень Парыжскай 
Комуны 

Роўна 6 5 год таау назад, 18 са-
каіві'іса ?!ііер(ШЫ!Ш) ^ гктоірш ча-
лавецтаа іраібочыія Пафьгжа saxa-
пілі пал ітшаую ўладу і заснавалі 
першы зародак шроуі-етаірскай 
дзяржашы-^^игау . 

Комув-з ніе тольжі зрушавада 
веліізаірную ваіеййа^юракіратшпіую 
маташу буіржуаэіі, аде і ажыщщ-
в к а довую пролеггаірскую дзяржа^-
яую ўладу. Яяа отварыжа apiatJ-
каіваівгую рвоиьюцыйщто cLsy—оіду 
ўафоенага пролетарьгята. Аж» 
толыіі аеікалькі тыаняў узйровны 
лаіріьшскіі ярачвтарыіягг м,>г трьг 
ш ц ь улаіду ў сватх р р а х . Фран-
ц р о к а я буржузізія, паатрьгмаіііа/і 
матэрыіяльяа буржуашяй г е і р м г 
сі;ай ,і маірадьна буржуазіяй усліо 
'Сівету, оабрала ўсе «вае аілы, йаб 
звіпгшць Парыжкую ксмуну, 
затапіць яе ў в р ы и раібачых. іх 
жой d дряцвй-

— На тірацяту двух тыдняў Па» 
рыж йріаастаўл'яў с-абой ветіваір-
ную бойню. Растрэльвіаді жанчыа 
— маладьіх, і старых, мдаак з 
ііэвцьмі, дзіяцей бев матак, матак 
без дзяцвй, раосірэдьвалі бязэброй-
,ных юздрывоў, хворіЫіх, паайраю-
чых. У шштадях ампутыраівашых 
яадыйалі ла ш т ь й і і выкідвалі 
ў кірьшавыя ручаі, як шчавніг, — 
ііісаіў член К о м у ш і адз4н з яе 
гістоірымУ—Алру, 

Парыжокая Комуяа была вві-
шчана. Оюары ы а с а в ы лад быў эд-
ноўдеа. 

ііялікія ўрові К о ж р ы поўнасдю 
выкарыістаў В. I. Лвнін у 
тэа(р9тычнай і іцштыянай рэводю-
цыйнай рабоце. 

Владаішр Ільіч пісаў, іпто' «даво 
памыдш пагубш плэды блгскуч^й 
перанші 11'ролетаірыят опыш^ся 
яа Doy®aipa,i6: замеют таго, каб 
арыстушць да сэкмрадрыяцы! aiv 
спрацрыіятаіраў» ён захаш'ўся 
мараміі аб усганаўлвшгі вышэйшай 
оцравядліваоці ў кр-алщ, аб'ядн.ў ' 
ваенш ао^льыа-інацыянальнай з .аа-
чай; такш. надрыклая, уета^^вы, 
яік башц де былі'ўвяты... Другая 
іламылка залшіняя івелжадушнасць 
пролеггарыята: трэба было зні-
шчы'ць сваіх ворагаў, а ён ста-
раўся міаралыш ўіплышідь на іх, 
пагарджаў зйачэнйем чыста ваеЕ-
ных дзеянняў'уграімадзяаскай вай-
не, іі вамест таго. ваіб рашуЧы'м 
наступленнем на Версаль увянчаць 
свш) оерамоту ў Нарыжьь, ён ма-

•рудзпіў і даў час веральакаму 
ураду сабраць ц ё ш ы я сілы і яад-
•рыктавацца яа йрышавага майша-
та ТЫ5ЩЯ ». 

Ва ўві'М свеце іцрацоўныя мас,ьг 
ўпіаооіўш'Юіць памяць гераічшх 
баірац^ітоў ПаіріЫіЖС'кай Вомуны. 
Дзіеінь Паірыжскай Кохуны г э т а а в 
толыка дзеніь пам.яці афяір Волуны, 
першай гератічяай сирсйы проле-
тарыята захашць улаіду,—^'эта 
дэень йа^ацьбы, даень, іцрыс'веічаіны 
тым, хто 'Сшня ва ўйім 'свеце ізра-
даўжае бараідьбу парыжлкк iwaiy-
Bia'paf. 

«Грач іпаірыжасіх гармат,—uxaf 
Ленш,—іразбудзіў ш а ў ш ы я глы-
бовіім Ш0І1УІ самыя іадсталыя ш а і 
іііюлет-аірыята і ўкзюды ааў іптур-
шок №а ўамадрейаяі 'рэвіоі^шфхіййа-
с-ацьпялістьгайай ирапаганды. ІЗось 
чаму ошравіа і іойіуш ве намеірда; 
ива да ігэт>аіга чаюу ЖЬШЙ ў ішк-
д ь м 3 йас. Сйраіва Ксшуіаы—'іша 
сіграва оацыяльиай ірішлюіцыі, 
шрава ноўвага палітычнаіа і 
эканамічнага вызвалення ц'рацоў-
'ных. гэта «пірава дролжгарыіята 
ўсяго свету. 1 ў гэтым с э ж е яна 
'біяісс'ме(ртяа>. 

Дзейіь Шкмуны — гэта даень щра-
тэсту йрацоўвіых у«яго шету су-
прюіць бвліаіа тарору буржуааіі, 
дзель міа^йародшй ціролетаірсюай. 
оал)іідарлаоці, дзень арі'анізаііанай 
дапайші бараць&ітам йролетарсшай 
рэ(эолях1Щ1. Вось чаму дввнь Кому-
ды стаў днём міжнаіроднай арта-
нізацыіі даіішіогі 6аращ.'аиам ірэв^-
лшірлі, двём МОПР. 

Дзеш. ДарыжскаЯ Еомуны паві-
нен ааиомдщь уоім нам аб напіых 
абавявііах у алносінах да нашых 
братаў у Kpaiaax фашыіс.цкай дык-
татуры, у адаосіаіаіх да падняво-
леніых працоўнйх у ыалл^ях і 
поўашшіях сулветяіага іішіірыяд.з 
ма. Мы павііяш 'Ншкружыщ. уоо 
оілы, ш б ш з а в а щ , у«в дашы рэ-
зервы, і ў першую таіргу йаш 
аііітыў, ка^, ліквідавіаіўшы вашы 
.недахопы, ладйяць мшраі<жун) 
работу ва вышыию тых задач, 
явіія высоіўвав міжаародная і 
ўнутрашаа аосташўка. , 

Шалёйае наступлшше фаніывііа 
на рабочы клас, роют рэволюцый-
най эаіергіі .рабочыіх у к р а л а х і.а-
штала, рост ваеяшй івебясшйі, 
ліхаіііайкавая паарыхтфга аша-
рыяаіістамі Япойіі. Гермаійіі ноішй 
ваеннай іятарвешцьм суиращ, баць-
каўшчыіш ігролетарыіята і ііірй'цоў-
лых усйго свету, суародь СШР,— 
усё гэтз :ставіць перад м ш задачу 
— ажыіццяв'іць на сирайв ўказая-
ш йашага генкльнага правадьгра 
таваірыіша Оталша: «Быць верным 
да канца справе пролетарсікаіа ій-
тэрйацышшйлізма- •сйраве брацкага 
саюэа пролетарыіяў усііх враін». 

Э Р Н С Т Т Э Л Ь М А Н 
Эрнст Тэльман, праівадыір г^ір-

маисиага щюлетарыята, радзі'ўсл 
ў 1886 годзв ў сям'і гамбургсжага 
іраібочаіга. Сйойчьгўішы 14 год шко-
лу, ён іішыінае сам (црацаваць— 
слачатку чорнадаабочым у іцральні, 
а яотыи ітрузчыкам у ширту. 

У 16 под Тэльман ужо ўстушаіб 
ў с-оцмал-дамакратычнуи) иартыю. 

Не медзячы на сваю мо-
ладасць, Тэигьман хутка вьілучаец^ 
ца на адкажую пірафесііялальніую 
І паіртыійую работу. 

У. 1914 госре Эраст Тальмаи—' 
ирызнаны кііра^лік рэволюіцыйна^ 
га крыла гамбург€К.ай сюцыял-дэ-
макратыі. 

У часе імарыялі'стычйай вай-
ны Тэльмана наігіро^ваюць на 
фровт. Але НІ' фронт, яі вайна не 
слннятаць Я1ТО ірэшлоцыйнай ра-
боты. Ён у акшах лравюдзіць 
аі'ітацыю стдрюап. вайны. 

Соцыяілцэмакіра'Ш.я здрадз'іла 

рабочаму класу. 3 найболыи свя-
домых рабоічьж Геіріганц стзараец-
ца новая партыя «незалежных 
ооцыял-дэмаіК!ратаў>, куяы ўвахо-
дзіць і Тэльман. 

У 1920 годзА Тэдьмав аиаль s 
усімі »незалежнікамі> Гамбург-
Васерканадкай авругі йераходізііць 
у рады компафтыі Тэлшан кан^ 
цэнтруе сілы геірманскаіга раоача-
(га класа на бафацьбу сущроць фа-
шыоцкай небяіопш. за пролетар-
скую ірэволюцыю І становища са-
праўдным щравадыфом п;)ацоўных 
Германіі. 

У 1933 годзе фашысты, зрабі^-
шы, перашарот і захааііўшы ўлаяу 
ў свае рукі, рынуліся ў аблаіву і а 
тав. Тэльмана. 

3 сакавііа 1933 года Т э і ь м « 
быў здрадніцкі захоалбн фапш;-
стамі і кіяут у турму. Фашысты 
іу ірл і , штю хутва расправяцца і 
зншгчаці Тэльмана. Але на lafiajw-
ну я м ўзняліся мільёны пролегга-
рыяіў і шерадавой інталігенцыі 
ўсяіго свеггу. наігісаўшыя аа оваіі 

сцяга і «свабоду Тэлькагу!> «Да-
ло? фашызм!» 

ХВАЛЯВАННІ СТУДЭНТАЎ ЗА ГРАН1ЦАЙ 

Хвапяватнв отудзктаў у К»ііры 

Дапамагаем 
вязням капітала 
у 'вестыбюлі фІ0м:ата на вешя-

лігаай дошцы знатацца: «Дошса 
МОПРл». На яркіх малміках, на 
выразйах з газет студангш бачащь, 
яісіміі лютыміі срюйкаогі прябуе 
ф а ш ь ш .расправіцца з рэвоідю-
цьгйны'М рухам; ба'чаць пгматліыія 
мітыш^ іярацоўных. явія патра-
бующ> ювабоды Тэлымаяу, Раімшы, 
стабоды усіім ВЯЗ.КЯМ капитата. 

Мопраўтаая арганіізаіііыія фізмата 
правосріць іштарнацы'яяалыную ра-
боту ояроід студэапрта, етсечасФа 
збірое ўзйосы, шэфігрывеінгкіі і вы-
пювае манраўжую іітараті'ріу. 
Аргашзацыя МОПР фіэмата вяідзе 
пераніску з ігалітэніявоявньыгі і рэ-
БолюЕр>1]яиерйШ падполля кайіталі-
стычных йраі/н. Мы атрымоўваем 
оісьмы 3 жахліівьті малюжамі 
беяірацоўя. бешрасветнйга жыцця 
моліадаі йраш канітала. Нам пі-
шуць аб постіехах адаікага фронта^ 
аб гераіічйай рабоце 'нацшлля. Прі-
црўныя запраніцай радуюцца ўсш 
нашым посиетам. Е дню Парыж-
скай жомуны гэтыя акьмы шра-
працо'ў.валіся па гпппах. 

Асноўная мопіраўская работа 
вядзецца групавымі ў'паілаважа-
нымі Добрых выяікаў да ішася 
Нратуоевіч М. (трэці куірс матэма-
тывдў). Яе група поўлаюідо пад-

I и'юалася та моаіраўжкую літарату-
! РУ. 

Такюаіма добра іграцуе ўпаўнана-
жайы другоіга курса матЕімаіыіігаіў 
Кубі'цкая 3. і Журавель — ўя-аў-
наважамы ідруірота курса яўрэйстай 
секцыі. ЗЕНЕВ Ч 

Мопра^ская 
арганізацыя рабфака 

Лвппшіміі Moirpa^'KlMi apramsa-
тарамі рабфака з'яўляЮ'Шіа тава-
рышы: Дэнека, Бакаптэйн, Валасе-
в к . Дзякужичы іэтам'у актыву, эіы 
ахапілі мопраўект членствам 
ycLx стуаэнта'ў і вьгкладчьтаў 
раю'фака. Запазычанасці па член-
скіх узносах у нас няма. Мы на-
дар іл і некалыа іраз чытку ігісем 
налітзняволеных, а таксама калек-
тыўіНіую чытву моліраўскай пбрь№ 
дычнай літаратуры. Ус̂ е студэвты 
рабфака ахвачмы падніскай на 
модраўжія газеты і журналы. Мы 
арганізавалі і добра афюрмілі ш -
праўюкую дошку. 

БУЛЬКОЎШТЭЙН. 

,ПРЫВІ1 АННЕ КРАШЕ. ДЗЕ ЖЫВЕ 
ПАРЫЖСНАЯ КОМУНА** 

Сход праходзіў звычайяа. Да-
киадчык раскаваў ай дню Парьглс-
оііай Комуны, ай дню МОПР. 1 як-
раз у той момант, калі бь.у за-
кон чагі дшиад, прыбывае дэлега-
цьвд выканжома МОПР. Усе ўстг . 
юць. Раздаоцца хваля гучных ал-
ладыюмейтаў. 

Першао слова ад дэлятацш ат-
рымоўівао члея комуністычнай 
партыі Чыкато тав. Джонс. Ён пв-
радае студэнцкаму сходу іірыві-
т^иние ад коімпа,ртыі Лмерыкі і 
аообпа зд томпартьгі Чыкаіго, пры-
вітаішв ад моцраўкжай арганіза-
цьи. 

— Я вельмі рад, — гшварыць 
вн, — што Ў гэты дзень цры&хау 
к вам І маю магчьгма'оць п&радаць 
.пры!віта:йн« краше, дзе жьше Па-
рыжская Комуна. 

t далей тав. Джоне нападонае 
нам аб умацавакні сувязі з вязь-
НЯМІ каяііталіэма, аб умадаіванні 
мопраўскай арганізацыі. Ён за . 
канчвае сваю црамову словамі: 
«Овабоду Тэлыаану, шабоду Тому 
Муні, сзаібоду сотняім, тысячам 
вязіням каіпіталіэма, вяаням фа-

шызма! Няхай жыве компарты*, 
няхай жывв Оовецкі Саюз, Honat 
жьюе вялікі прааадыр тааарыш 
Сталів!» 

За/гым высту'пае член комуні-
стычнай шіртыі Аргеінтьшы тав. 
Розен. Ён расказйао, што гфывха^ 
3 вельмі далёкай араііны, з т о і 
ікраміы, якую маліа в&дашдь у 
ропе, 

Тав. Розіен расказва©, т працоіЗР; 
ныя маоы Лргентыны, Бразіліі, 
Кубы імйога ііншых каланіяльньа: 
краін вядуць ажтыўнуго барадьбг 
супроць амерыкавокаіга каігітадів-
ма, за сваю неізалежнасць. 

— Я заійіікаго вас, — эакалчвм 
сваю (црамову тав. Розен, — уся-
мерна ўмацоўваць МОПР, даіпамаг-
чы суоветшаму пролеогарыяту вы-
рваць 3 фашысцкіх лап щрашды-
ра германисага пролетарыята тал. 
Тэльмана. Я заіклітаю вас иаляг 
дзіць сувязь 3 нашымі таварыпми 
МІ, ЯКІЯ пажутующь у туржіх Бр»,-
ЗІЛІІ, Аіргентыіны, Кубы. 

— Будэем ума.цоўвадь мшреў-
окія рады! Буда&м змагацца з« 
суавотны Ооввцкі Саюз! П.Я. 

W. i ^ f - < > ' Л I.'Uj" ' 

ДинанетрАцыя мопраўскай молаідзіі ў Бврлінв 
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Ініцыятыва 
адоОрана 

РЭКТАРЫЯТ БДУ АДОБРЫЎ 
ШІЦЫЯТЫВУ ПАРТЫИНЫХ 1 
ПРОФОЛЮаНЫХ АРГАН13АЦЫЙ 
УН1ВЕРС1ТЭТА АБ ПРАВЯДЗЁН. 
Ш 22-ГА САКАВША КАНФЕРЭН-
ЦЫ1 ЧЛЕНАУ НАВУКОВА-ДА-
СЛЕДЧЫХ РУРТКОЎ. ДЛЯ РАС-
ПРАЦ0УК1 КАНКРаТНЫХ МЕРА-
ПРЫШСТВАЎ ПА НАВУКОВА-
ДАСЛЕДЧАЙ РАБОЦЕ, А ТАК-
САМА ДЛЯ ПРАВЯДУЕННЯ ПАД-
РЫХТиуЧАИ РАБОТЫ ДА КАН-
ФЕРЭНЦЫ1, ВЫЛУЧАНА KAMt-
СІЯ У С а д А Д З Е КУЧЫНСКАГА 
(СТАРШЫНЯ KAMlClt), АКАДЭ-
М1КА НІКОЛЬСКАГА, Ш^АФ. 
БОРДАКОВА, ЕРМОЛЕНКО. ДЫ-
ДЫРКО, АД МЯСЦКОМА ТАБ. 
КАЛЯДА, АД ПРАФКОМА TAB. 
КАМШСКАГА t АД СТУДЭНТАЎ 
TAB. ТОКЕРА. 

УСШ ЗАГАДЧЫКАМ КАФЕДР 
1 ДЭКАНАТЛМ РЭКТАРЫЯТ ПРА-
ПАНАВАЎ АБМЕРКАВАЦЬ СТА-
Н0В1ШЧА НАВУКОВА-ДАСЛЕД. 
ЧАИ РАБОТЫ НА ФАКУЛЬТЭ-
ТАХ I З Р А Б Щ Ь НЕАБХОДНЫЯ 
ЗАХАДЫ ДЛЯ ПАЛЯПШЭННЯ 
ГЭТАГА УЧАСТКА РАБОТЫ. 

У МЭТАХ ДАЛЕИШАГА СТЫ-
МУЛЯВАННЯ РУХУ ВЫДАТНІ-
КАЎ БУЧОБЫ РЭКТАРЫЯТ ПРА-
ПАНАВАУ ЗАІ^АДЧЫКУ БІБЛІЯ-
ТЭК1 TAB. ЗАРЭЦКАМУ АБСЛУ-
ГОЎВАЦЬ СТУДЭНТАЎ-ВЫДАТ-
ШКАЎ 'ВУЧОБЫ Б Е З УСЯКАИ 
ЧАРГІ ! I 

ВЫЛУЧАН ФОНД Д Л Я АВАН-
САВАГА КРЭДЫТАВАННЯ ВЫ-
ДАТН1КАЎ ВУЧОБЫ НА СШ^А-
ВУ НАБЫЦЦЯ НАВУКОВАИ Л1-
ТАРАТУРЫ Ў 2.000 РУБЛЁЎ. 

Тав. П У З Е в і Ч 
—вылатніг і S-ra 
куірса батані-
каў — член на-
в у к ю а . даолед 
чага гуртка сі-
ізтэматыш рас-

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ РАБОТА СТУДЭНТАУ 
Уяіверсітэт аавіаен р ш т а в а ц ь у 

асноўным вьнмва-вваліфікаБаныя 
кадры для наврова-даследчьи уста 
ноў d выікладчыка?' для вышэй-
ШЫІ ЕавучадьБыі ycxaHof. Ад-
сюль ясна, што ў сктэме універ-
сітэцкага выкладання адяо ? га-
лоўдейшш лесц павшЕа зай-
маць наівувойая работа студэвтау 
па той щ іншай опецыяльнасщ. 

Не сакрэт, што f БДУ навуко-
'ьая работа студэнтаў знаходзіцца 
амаль на задворках. Далека не на 
усіх факультэтах, а тым болыы да-
лека не щ)ы fcix кафедрах аргані-
ааваны навуковыя гурткі. іЗаняткі 
ў існуючы'Х гуртках маюць рад ле-
дахона^: п е р а в а ж а щ ь даклады рэ-
фератнага хаірактару, слаба разгор-
нута саластойда-эксперыненталь-
ная а дам^едчая работа і г. д. 
«ідзіўляв вель'ні вязначны ў'дзвл у 
гуртковай рабоце студэнтаў-вы-
датЕіваў, не гледзячы на тлума-
чэнне Цй піролетсуда, агодна яко-
га стідант не можа лічыцца вы-
датнікам, калі ён не прылае ўдзелі 
J навутвова-даоедчай рабоц^е. Сту-
дэнцкімі навітавымі заняткамі^ ні-
хто не кіруе, няма агульнага 'пла-
ну, няма належнага кантролю. Ад-
на 3 в а ж н е й ш ш фунвцыі універ-
сітэта — навуковая падрыжтоўка 
студэнтаў — іпушчана на самацёк. 

' Иадыходзячая канферэшцыя, ары-
свечаная навуковай рабоце сту-
дэнтаў, сташщь сваёй задачай у 
ко£ані змяніць становшча. Харак-
т»рна, што інідьштыва ша аргані-
аацыі канферанцыі належыць 
студэнтам. Гзта гаворыць- аб т ш , 
што с-амі студэнты усвядомілі не-
абходнаоць •сурёенай навувовай ра-
боты,—факт, яві мае велізарнае 
значэннв, I , і I : 

Оправа слецыяльнай кайк і і •— 
раонрацаваць мерапрыемствы на 
узнявді на належнуш) вышышо на-
зушва-даследчай работы студ»н-

ПРАФЕСАР П. П. БОРДАКОЎ. 

пДа навукі вядзе не шырокая ваенная ал' 
poiQt і толькі той можа разлічваііь дасягнуць 
яа ззяючых вяршын, хто, we палохаючмся 
труднасцей карабкаецца па яе крутых сцеж' 

(К. МАРКС). ках J 

таў. Мне асабіста здаедда, шгго 
хрэба зрабіць наступйае: 

Па-нершае, трэба абавязаць ка-
федры, пры якіх ёсць навуковыа 
гуртЕІ, у найкаірац'ейшы тэрмш 
драдстаБіць наівучальнай частцы 
ііадрабіявныя лланы м н я т к а ў иа 
іаершае верасня 1У36 года (бо рад 
работ, нанрыклад, збор прырода-
інаўча-гістарычнага матарыяілу мо-
жа быць выканан толькі ўлэтку^. 
хіалі пры кафедрах гі'ргкоў няма, 
дык іх грэба тэірмшова арганіза-
ваць. , , . , I , 

'іаксаіма неабжодна адлусцщь ка-
федрам сродкі для навуковай рабо-
ты студэнтаў, згодна спецыяль-
ных каштарысаў, бо ва многіх вы-
яадках ,без яанярэ^шя іграшовыіх 
затрат яастаішп?! здавальняюча іра-
боту немагчыма. 

'ірэба абавязаць ycLx выкладчы-
кау, якія пращ-^нщь ва униве/ротэ-
це, лрымаць а^тыуны ўааел у на-
вуковы^х гуірткаас, бо многія вы-
кладчыііі, я'кіія іграцуюць ла с^тія-
шчэаню, ;рашуча ад гэтага адмаў-
ляюода. , 

Для вызнатання максійальнай 
колькасці ,часу для навітковых за-
няткаў трэба Й'Сірагледзець івучэб-
ныя планы. Таксама трэоа нравесщ 
неабходаыя меры па ўрэгуляван-
ню б щ ж э т а студэнцкага часу, 
згодна наметкам, дадзеннм мною 

на іспецыяльныііі паседжанні на-
вужовага совета. 

'і^рэба абавязаць у с к студэнтаў-
ьыдатні'каў прымаць актыўны ўдзел 
у .рабоце гуірткоў. СтудэЕтаў, яшя 
адмаўляювда ад гэтага, выкдю 
чаць 3 Еыдатнікаў. 

Я црааіаную ў і т ц і ў дьшломшх 
пункгг аб Ааівуіковай ірабоце сву-
дэнта. 'Вылучаір. наабольш наіву-
коіва йадрыхтаван'ых студэнтаў у 
аслаірантуру, а таіксама выдаіваць 
характарыіСФым для нааначанш 
Lx на аднаіведныія яасады ў наву-
•шва-яаследчых іустанозах. 

Для лшшіай зацікауленасці ў 
тіаотано^іцы нанушва-даследчай 
іработы гпрэба ўіввС'Ці сістаму нр»-
аіра'вання факультэтаў, кафедр і 
асобных Быікдадчьйіаў, а таксама 
нірэаіііраваайв студэнтаў, ж і я да-
бшся вшоікіх йаказчыкаў іу на-
івуікоівай галіне. 

'і перніаіі'а верасйя 1936 ігода я 
дрананую ррактыійіваць выданне 
зб(>?д'жаў леишых студэн!цк.іх ра-
о т . іНеабходна таівсама шаішу-
ніць наніу йбліятэкіу кнітамі і 
жцрналаш, ж і я ііатірэібны дла 
студаацкііх яавувовы'Х раОот, для 
чаіго кафеоірыі яавінны прадста-
.вііць адіаведшыія слзсы. 

Мне зідаецца, што іфы наву-
чальнай частцы унівеірсггэта 
•неаскходна стварььціь іпастайнвую 
вашсію, ус.кдаушы яа ае фуіакцыі 
адтіролію садаейЕОісіц!! наівукюівай 
рабоцв 'Студэнтаў. 

Вядома, ухе огатыя щрапанавй 
не шчэрпвашць тых мерацрыш-
стваў, якія патрэ&ны для належ-
най :ластаноўкі рашты. Для г&та-
га ігатрэбен аіі;тыіў'ны ўдзел ірэк-
таірыота, яартыйных і грамаджііх 
арігайізацый, выійвдчыікчііў і шы-
рожіх мае студэнтаў, у першую 
чаіірту ©ыідатншаў. 

Ча!с на чакае. ІІытаннв даўяо 
н а с п ш , іі яго тфеба вырашьгць у 
найкарацейшы час. 

На пзсяджэнні 
кафедры гісіорыі 

13 САКАВША АДБЫЛОСЯ 
ПАСЯДЖЭННЕ КАФЕДРЫ ГІСТО-
РЫІ 3 УДЗЕЛАМ АКАДЭМІКА 
ШЧАРБАКОВА, ПРАФКСАРОЎ 
ПЕРЦАВА, ПОТАША, БАЧКАРОВА, 
ДАЦУНТА ІІШАНІЧНАГА, АСШ-
РАНТАЎ 1 СТУДЭНТАЎ ГЮТФА-
КА. НА ИАСЯДЖЭНН! КАФЕДРЫ 
АБМЕРКАВАНА ПЫТАННЕ АБ 
НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ РАБОЦЕ 
СТУДЭНТАЎ. 

ТУТ-ЖА ДАГАВАРЫЛЮЯ, ШТО 
ДА КАНЦА НАВУЧАЛЬНАГА ГО-
ДА БУДЗЕ ИРАЧЫТАНА ШЭСЦЬ 
НАВУКОВЫХ ДАКЛАДАЎ. ТАК, 
АКАДЭМ1К ШЧАРБАКОЎ ПРАЧЫ-
ТАЕ ДАКЛАД НА ТЭМУ: «НОВЫЯ 
ДАКУМЕНТЫ КАНЦА 16—18 СТ. 
ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСЬ», ПРАФ. 
ПВРЦАЎ — «БУРЖУАЗНАЯ Г1СТ0-
РЫЯГРАФІЯ Ў СЯРЭДНЯВЯКОЎІ» 
I АСШРАНТ ШЛОСБЕРГ — «СЯ-
ЛЯНСК! РУХ НА БЕЛАРУСІ Ў 
ПЕРЫЯД ПАДЗЕЛУ РЭЧЫ ПАС-
ПА.Л1ТАЙ». 

У МЭТАХ РАЗГОРТВАННЯ НА-
ВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ РАБОТЫ 
СЯРОД СТУДЭНТАЎ АРГАШ30Ў-
ВАЮЦЦА СІСТЭМАТЬННЫЯ КАН. 
СУЛЬТАЦЫ! НАВУКОВЫМГ РА-
BOTHlKAMt КАФЕДРЫ. 

КАФЕДРА ПАСТАНАВША ВЫ-
ПУСКАЦЬ НАВУКОВЫ БЮЛБ-
ТЭНЬ. У СКЛАД РЭДКАЛЕГЙ 
ЎВЕДЗЕНЫ АКАДЭМШ НІКОЛЬ-
CKt, АСПГРАНТ ШЛОСБЕРГ 1 
СТУДЭНТ МАЛЮКЕВІЧ. 

Прафесар фіэік і маокоўскага дзяр-
жаўнага ўініівероітэта М І Х Л І Н чыт«в 
леицын» авпіріантаін у Піроіцівагавв, 

„Нивука тому і назь>ваец;^а навукай, 
што яна не пры зное фсті>,шау, не баіцца 
п^АНяць руку на аАЯіывоючае^ с пьрое t чула^^ 
прыслулоуааецца да голосу вот? ту, прйьтінкі". 

( I . СТА/ІІН). 

Акадэмік Н. НікольскІ СЕМІНАРЫ—АСНОВА 
НАВУКО^Д-ДАиЛсДНАИ САьОіЫ ОТУДЭНІАУ 

Асноўная задача гістарычных фа-
кулыэіау зак^шчаецца у падрых. 
іоуцьі ьысока-кваліфікаваных на-
вуловнх кадіраў у талоне марксіоц-
hcb-jicuulUKail І'іСХарЫЧііаа ііавукі. 
Адси^хь иыгаине ао йргішізацыі на. 
Быкова-даследчай раоигы студаніау-
ПсіорЫііау наоывав цершасіуден. 
нае 3tid4diiHe. 

Іівршаіі црадпасылкай арганіза-
ЦЫ1 ыавукива-даследчай раОихы 
сіудэыіау-ічціорыііау павшна Оыць 
адйаведная арі'аыізацыя сеыінарскіх 
занлтваў. 

Гатыя заагяткі на гістарычных 
факультэтах павшны будавацца не 
на прыяцыпу дапаможных занят-
каў, у фирме рэпетыцыі ці прапра-
цоукі асойных пытанняў курса, а 
па ирыыцыду сваиго роду школы 
І9ХН1К1 нав^кова-даследчай работы. 
Такі іарактвір павінны наоіць ужо 
прасемійарскія заыягкі іна першым 
курсе. Ьемшарскія заняткі на на-
стунных курсах павіаны будавацца 
так, каб па меры засваення гіста-
рычнага матэрыялу і па меры аўла-
дання тэхнікай гістарычнай даслед-
чай работы маглі ставіцца і выра-
шадца даступныя для студэнтаў 
1ЭМЫ даследчага характару. 

Вы,ходзя!Чы 3 тэтага, я паставі? 
•прасемшарскія заняткі на першым 
курсе 1934—35 года як заняткі пра-
ледэўтычнага (падрыхтоўчага) ты-
лу. Яны насілі форму, галоўным 
чынам, чытання і тлумачэння 
ўрыўкаў 3 першакрыніц пад кіраў-
ніцтвам прафесара. Папярэдняя 
прапрацоўка ўрыўкаў праводзілася 
брыгадамі. Ад кожнай брыгады ра. 

білі невялікі (5—10 мінут) цэлы 
даклад, які служыў зыходным пун-
ктам для калектыуиай прапрацоукі 
на, занятках. ' I toic чынам, студэн-
хы uj/biB^4tuniCH да карыитанмя иер-
шакрынщам!, пры чым у першую 
чарі'у павшны оылі засвоіць асноу. 
ныя элемеытарвыя прыёмы гіста-
рычнай крытыкі. Раоота вялася як 
над дакумаятальным, так і над Г1-
старычным матэ^ыяламі. 

На базе прарооленай за 1934—35 
год работы у оягучым иадучальным 
годзе мною пастаулеиы заняткі нар. 
мальнага семінарскага тыпу. Кож. 
ны студэнт павшен распрацаваць 
адну тэму І прадставіць па ёй пюьмо-
вы даклад. Д.чя разооркі тэмы ўка-
зваюцца: 1) ^юноупыя ўрыукі з 
першакрыніц, 2) мйімальна неаб. 
ходныя ўрыўкі 3 літарат^ры, 3) 
установачаыя выказванні Маркса і 
Унгельса па даных пытаннях. 

Кожны студэнт' павінен даказадь, 
што ён умее прымяніць да гіста-
рычнага матэрыялу марксісцкі ме. 
тад апрацоўкі і што ^я можа разбі-
рацца Ў першакрыніцах і аОгруи-
тоуваць ІХ матэрыялам свае дала-
жэнні. Літаратурныя дапаможшкі 
павінны служыць пры іэіыміменна 
толькі дапаможнікамі, а да ўрыў-
каў 3 буржуазнай гісторыяграфіі 
студэнт павшен праявіць і свае гі-
старычныя адносіны. 

Асаблівасць маіх заняткаў гэтага 
года заключаецца яшчэ і ў тым, 
што кожны студэнт, апрача свайго 
даклада, павінен прадставіць яшчэ 
падрабязны вусны крытычны раз-

ібор аднаго з дакладаў таварышоў, 
' папярэдне прачытаўшы крытыкуе. 

мы даклад і ўвесь пакаіайы для 
апошляша матіэірыял. Г э т задание 
мае вялізарнае метадалагічнае зна-
чэнне, бо яно не толькі прывучае 
студэнтаў да правілшых прыемау 
крытычнай работы, але таксама да-
памагае студэнтам унікнуць памы-
лак пры рабоце над сваімі тэмамі. 

У працэсе падрыхтавання работы 
я даю студэінтам кансульхацыі па 
ўсіх пытаннях, па якіх яны сустра-
каюць труднасці. Гэтыя кансульта. 
цыі я лічу неабходнымі для кож-
нага дакладчыка. На кансультацы-
ях мшою даюцца метадалагічныя і 
тэхнічныя ўказанні, каб дапамагчы 
дакладчыку аўладаць і правільна 
вываріыстаць указаны яму матэры-
ял для распрацоўкі тэм. 

Якія.ж дврщыя вынікі семінар-
скіх saiBflrrKiaf з» ^ц-эішн'яе паўтад. 
дзе? За гэты час бьмі прадстауле-
ны, прачытаны і разабрайн дзевяць 
дакладаў. 3 іх адзін аказаўся да-
здавальняючым, астатшія здаваль-
НЯЮЧЫ10, Хоць у некаторых з іх 
былі давоі^ буйныя недахопы, ад-
нак, іх аўтары ^іобрасумленна пра-
працавалі ўкаэанн' уатэрыял і па 
меры сваіх сіл і магчі^іадсцей ста-
рался даць самастойныя рлб.оты. 

.Пада®:у кораггка асноўлыя агуяь--
яыя неідаюфы, выяўлеяыя за тры ме-
сяцы. Па-щерщ|ш, выявілася, што да-
лёкаяеўсе сгуданг;^ дофа ўовоілі 
агульны курс стар.ажытд^ій гісторыі. 
Гэта часткова сказалась ў дакла-
дах, але часцей выяўляедн» ў 
спрэчках. Між тым агульны куі«! 
— гэта .фуяд8Л(ент для работы н 
кожнай епецылшіай "тэмай. Зараз 
юта ясна для ўсіх удзельнікаў се-
міжа^а. 

Па-другое, выступаўшыя дае^^сад-
чыкі не ўэдеюць тэхнічна правіл^>на 
выкарыстоўваэд, установачныя вы-
казванні Маркса і Энгельса. Звы-
чайна яны скандэнтроўваюць гэты 

матэрыял ва ўводнай частцы. а ў 
і'істарычнай частцы ў іншы раз 
^о ш заоываюць.^Толькі адзін дак-
лад быў паСіудован у гэтых адносі-
аах правільна. Але буйных метада. 
.хагічных памылак да гэтага часу ў 
^ак.іадах не было. 

Па-трэцяе, дакладчыкі паказалі, 
што яны ўмеюць выбіраць з крыніц 
матэрыялы, якія адносяцца да тэ-
ліы, але яшчэ слабы ў гашне кры-
гычнага аналізу, Усякая крынща, 
якім.бы яі быў яе змест, звычайна 
называецца «дакументам», не выс-
вятляецца ступень яго дастаббр-
наяпд, не ^варачваецца ўвага на 
яго эпоху, на палітычныя погляды 
яго аўтараў і т. д. На апошніх за-
пятках перамаганне гэтага недахо-
пу пачалося ўжо з боку студэнтау 
у спрэчках. 

Па-чацвертае, сказваецца агуль-
ная слабасць тэхінікі як агульна-
літаратуркага парадку, так і спе. 
цыяльна гістарычнай тэхнікі. Гэта 
праяўля^цда ў недастатковай пра-
працоўцы "плака, jr няўменні пра-
вільна вызначыць суадносіці)! асоб-
ных частак работы і выраЗна U 
дыферэнцыяваць, у няўмеяні да. 
ваць цытаты ў такім выглядзе, каб 
яны адразу і поўнасцю дасягалі 
Е»ё]й маты І Ў ЦЭЛ.ЫМ радае ійшых 
баіьш др.обных нодахоіплў. 

У гэтым поугрддаі прадстаіць ра-
бота, якая дасць магэымасць зра-
бідь некаторыя канчатковыЯ вича-
ды. Зараз можна тблькі сказкць, 
што метадалагічная аснова ў стў-
дэвтаў другога курса дастатковая, 
але Што .фактычны фундаліент — 
у выглядзе добрага ўсваення агуль-
нага курса — с.табы, і што на 
шляху аўладання тэхнікай зробле-
цы яшчэ толькі першыя крокі. 
" Тут я падыходжу да другога асноў. 
нага пытання — арганізацыі наву. 
кова-даследчай работы студэнтаў. 

Мне здаецца, што на семінарскіх 
зан,Я!Рках пеіраііага і Лругіна курсаі 
траоа свядима ставіць задачу адоо 
ру студэнтау, якія маюць задаткі 
навукова-даоледчага характару. Мы 
менш за ўсё павінны арыеніавацца 
на «масавую» вытворчасць «сярэд 
няга» навуковага раоотніка. Наад 
варот, пе забываючы аб гэтай сся 
рэдняй> масе, мы павшны ў пер 
шуы чаргу выдзеліць і асаблші 
яавучыць " і падрыхтаваць найОольш 
здольных і выдатных сіудЭнтаў 
'і'аму, пачьінаючьі ^ трэцяга журса 
побач 3 агульнымі сомі,нарскші за 
няткамі трэоа арганізаваць спецы 
яльныя заняткі з тымі студэнгам 
якш выдзяляюцца з агульнай ма 
сы на першым 1 другім курсах. 5 
не прадвырашаю зараз формы гэ 
тых заняткау. Магчыма, гэта бу 
дуць гурткі пад кірауніцтвам пра 

I фесароу; магчыма, гэта будуц 
. асооныя семінары павышанага ты 

пу; магчыма і то, і другое. 

Такому працэсу адбору мы ўся 
КІМ чынам павішіы садзейнічац 
1н не павінен быць аддан самацёк 

-йотрэба орішуздзаці, yciafi мауч,! 
мьші «родкамі, асаблів» друіка®аіріВіе 
леишых етудэнцкіх дакладаў з 
ўніверсітэцкіх выданнях, спецыял 
ным прэміраваннем ,і т. д. Гэты 
меры павінны ўжывацца да леі 
шых дакладаў студэнтаў, пачынаі 
чы 3 црасемінараў першага курс 
йрба^ 3 гэтым трэоа павысіі 
якасць усваенпя агульных гірта|)^ 
ных курсіў, вЫлўчаючы і тут 'ві 
датнікаў з агульна'й ііасы. • 

Аддаючы гэтыя мае прапаповы 
дЗ'мкі на шырбкае абмеркаватіі 
выкладчыкаў і студэнтаў, я cm 
дзяюся атрымаць ад таварыші 
ка'штоўнця ^аўвар), каб палепшыі 
сваю ўшіасную ір^оту, лерамопц 

' яе недахопд ' 



Развівайце ў сабе пЫоў да працы... 
Забірайце больш ведаў, вучыцеся'' 
ўўшшш 

(3 новаюдняіа пажадання акад» 
/ . Пш Падлава молаті Совеіікага Союза) 

ЗРОБЛЕНЬк^ПЕРШЫЯ КРОКІ 
Навуікова-даследчая работа сту- вьрдзялейні аігебраічшй час.ткі 

дэнтаў нафізмаце f гэтым 'годэе^ 
зусім вркае месца. іКафедаы не 
цікавідіся гэтым пытаннш і яе 
аргаігойўваліі студзшщтва. Пра^да^ 
кафедра матэматьгй даівяда да 
студантаў т э ш ісізіміастойнай рабо-
ты, алв тоільюі ў капцы норшага 
ла^тоддая за некальк! дзён да се-
сіі. Толькі гаачатну друтога паў-
годдзя іна трэщм курсе матэматы-
ваў а,рі-ан)!завалі спецсемінаір. 

Кафедіра фізійі давяла да сту-
дэнтаў тэмы ў шчатк.у года, але 
яны б̂ыд! неактуалыныя (звяізаны 

курсам мінулага года) і таму сту-
дэнты ўэя'ўішыя ТЭМИЫ, над імі не 
іфацавалі. Па кафедры фшлікі нао-
гул «тановшча цяжкае, бо кафедЧ 
ра недастаткоіва зайяслечана ква-
ліфіікаваЕыімі раіботяікамі Але і 
пры гэтых умовах моокна быт-б 
ппіо-яебудзь зрабііц.. 

Пастащова прафаома аіб склікаЕ-
ні, навукіова-даследчай канферэнцы; 
некалькі ўжалыхнулаірамадскасць 
факультэта. Зразумела, іпто сярод 
студэятаў ёсць жадаючыя 
самастойва ирал^аващь, і тол'ькі 

штбграла рацыянальн^й дробі. 
11 сакавіка адбылося пася-

джэшнв кафедры ф(зіыі, на ж і м 
было настаўлена ігытанне аб арга-
нізацыі навукова-даследчай рабо-
ты- Выпрацаван йл-ал мерайрывм-
тваў. Студентам ирананаван рад 

тэм. Спецыяльны фізніраіітыкум, 
які ёаць на трэцім курсе, паіві„іеін 
сгаіць уівюдшн'амі ў самастойн^ю 
н-авукова-'даіол'едчую работу стуиал-
таў. 

Апрача гэтага- на фаііультэце 
пачыішіе выходзіііць бюдетань, у 
якім будуць ямяшча'Л)ца раіьоты 
студэнтаў. Гэты бюлетэнь уска-
лыхнуў ініцыятыву студэнтаў ў га-
дііівіе самастойнай йавукоша-даслвд-
чай работы. Пвршы вумар Оюлетэ-
кя выЁдэе к адкрыодю канферэн-
ЦЬт. , . I ! I ІІІ: 

Але іўс^ гэта — толькі пачатак 
работы, вярней, толькі пшан. Зада-
ча ў тым, каб гэты HjDiiffl рэаліва-
в-аць- Кафеары ні на адаіін p t m 
не тшш'кы аслабліяць увагу да 
гэтай шра®ы. Проіфаріак'шіцыя 

Напярздадні абмену пар тда к у мент а Л 
„Новы партыйны білет паві-

нен атрымаць толькі той, хто 
сапрауды ўмее трымаць вы-
сока 1 захоуваць у чыстаце вя-
лікае званне члена партыі." 

Р Ы Х Т У Е М С Я ДА А Б М Е Н У 
Й А Р Т Д А К У М Е Н Т А Ў 

НА З Д Ы М К У : Лепшы комоамоль-
сші групорг хімфака тав. ВЕРАСОЎ-
СКІ на курорце ў Крым;у. 

трэба гэту работу арганізаваіці.. ф''ікульт9та навшиа эвярвущ. сур'-
На pjpyriiM 1 першыім курое jraT9'№> 
тыкаў арганівован пад кіраўнііц-
твам прафесара Пятосіна навуко-
ва-даслйдчы гуртоік,. Тэмы для ра-
боты ўзялі сем студ»нтаў. На блі-
жэйшых завятках іуршка будзе ЗіЗ-

сдгухан даклад тав. Атрашэнка аб 

ёзіную ўвагу ра івыдотніжаў і л^аі-
шых ударшікаў вучобыі, смыць за 
іх работай і ростам. Трзба ьа^ом-
ніць, што выдатнікаім моока лічыц-
ца т о л ш той, хто шрымае ўдаел у 
'uaeyKutBa-flacaeawx гуріках. 

РОДАЎ. 

Наша работа 
Ааныл 3 перпшх яавукова-да- Ермоленко і астірант Бі-дйевіч вы-

следчых ігуіртіюў, які пачаў «ваю іграцавалі тэматыіку раоот, з улі-
работ.у ў гэтыім годве, з'яўляіецца кам ііадрыхтавана«ці студэнтаў. 
гурток друічхга куірса шры кафея- і і'эіматыка гуіртііа овладае.вда з 
ры аналітычлай хіміі. Драфбсаір раду экснерым'йнтальяых іраоот. 

ГіУІрткоўды аіерш чым црыстуииць 
да акспеірьшентальнай раоога, дэ-
тальна а з н а ё ш к я з майгамуімам 
літаратуры, ЯЕая мае ідачыненне 
да тэм. 

За першав наўігоддзо гуртком 
раснрацавана пяць т»м, в к аана 
іработа «Ьесюіеравадародны ход 
аналіза ііруіды». 

'Ррэба адзяачыіць івяліікую заці-
каул«ііасць раоотай гуртка з ійжу 
іірафесара іурмоленжо, ялі сваій 
ненасірэдныім кірауніцтвам, пара-
даімі, драверая pauo-jr, тавлрыіскі-
мі У'казааншші мдоіга дананагаі'' 
.яіудэнтам. 

АСТРАХАНЬ. 
Тав. Пятровіч — вьвдатнік 3-га 

курса біяфііка — член гнавукова-
даслвдчага гуртна. 

РаОота навукова 
даследчых lypTKuj 

На біялагічным факультэце наву-
лова-даоледчыя гурткі арганізаваны 
ііры усіх кафедрах. У гэтых гурт-
ках црацуе ЬЧ студэнтаў другога 
і трэцяга курсаў. Сюды трэоа ад-
несіц 1 студантаў-дынломнікау. 

1'урток ііры кафедры фізшлогіі і 
анатоміі раслш працуе пад непа-
срэдньш кірауніцтвам прафесара 
Іоднева. У гэтьш гуртку працуе н 
студэнтаў. На вегетацыины лерыяд 
(.ьясна—лета) іурток інамеціў рам 
даследчых работ. Намечая цалы рад 
там. Ч'ак, студэнтка Гурыновіч оу 
дзе працаваць над вывучэннеь. 
уплыву солеп жалеза на накаплеіі-
не караціна ў морквы. Студэнт Ха-
цшскі будзе працаваць над тэмай: 
фотаперьшдызм у раслін; студэні 
іалудзь над азнаемлвннем з рабо-
тай каталазы; студэнтка Файн—над 
методыкай пастаноукі пясчаных, 
водных і глебавых культур. 

Гурток пры кафедры зоалогіі паз-
ваінковых, якім шруе дацэнт ЗуОко-
віч, працуе слаба, da гаты час ни 
гуртку оыло зроблена толькі два 
дак-иады. Але на летні перыяд 
гурток вызначыў некалькі асно^ных 
тэм, над ЯКШ1 будуць працаваць 
удзельнікГгэтага гуртка. Так, будзе 
праводзщь апрацоуку матэрыяла 
па тэме «Рыбы і амфібіі БССР», 
ьызначана тэма «ааляуніча-йра-
Міысловая фауна раёна» і «тэхнжа 
эмбрыллагічных даследванняў» і 
вывадоение на аснове матарыяла 
бшгенетычнага закона. 

і'этымі ДНЯМІ распачаў работу 
гурток пры кафедры зоалогіі без-
пазванніовых. Гэтым гуртком кіруе 
дацэнт Гусева. Гурток зоймеддарас-

^ іфіачоўікан гідрафлоріЫ' азер Oaoeiwa, 
Нріыіпяці, 

ашчиа пара.здКіадада'е ў і>азгорт 

Абіхвн нартдакументаў з'̂ гўляіец-
ца ое фармальна тэхнічнай спра-
вай, а ояр'ёеньгм партыйна-арі'а-
шзацыйіныа аеірапірыіем'С'шам. 

ІІытанне йацірыхтоўкі да аб-
меау партдакрентаў абііія'ркоў.ва-
лаоя на сходза партгрулы,' дэе 
было дэтальва растлумаічана эна-
чмне гатай сяравы. 

На 'сходшх йартігіріітш расйра-
орван статут паіртыі. Заслуханы 
індывідуальныя ойраваздачы кому-
ністаў: Кавалёва, Собалева, Ду-
кеірйана, Зельдзійа і Мельшка. 
У выніку Союалеў і Кавалёў, якія 
раней ^аба рыктавадкя да наірт-
^аняткаў, акадэмічна ве ааспяваді, 
йа с-ёнешні дзень пачаліі добра 
рыхтавацца да партзаняткаў, 
ирымаць актыіўны ўдэел у iî pa-
MaacKâ najiTNTEHM жы'цці фа-
культета, тіаопяіваір. у акадэіміч-
най :вуад,бе. 

За ІГЭТЫ чаю значна иалетшы-
лаС'Я дысцыпдша. Мы ое маем 
выпадікаў спазнення на иартисо-

ды, на эавяткі паіршшл. AivaJb 
усе члены i к андщаты паіртыі вя-
дуць жаніспеікты. А'Сабліш сур'ёз-
на ірыхтуюіцда да партзаняткаў 
тт. Фрыйман, Ііазшікоў, Дучьщ-
ікая І Рамашка. Але ёсць і такія, 
лкія аднжяцца да нартвробы^ з 
халадши. Тав. Зедьдзін некалькі 
раз пірайусціў заняткі. Адзшы ко-
мувіст у 'оваей груше на 1 курсе, 
Зедьдзш не з'яўляецца шрыждая^ 
ны:М І нерадавыіМ. 

Ёсць іяпгчэ івьжадкі нядобіраоуаі-
леннага выікананйя лартыЁЕЫі 
даіручэнняіў. Тав. Шпакоўш —• 
ікііраўнк лалітгуіртка — не заўіов' 
ды рыхтуеіцца ца занятваў. 

Члены партыі слаба ўдзельяВ!-
чаюць у 'на&цендруку; лічаць га-
та ®р>тарайнай снравай. 

У рэту шаоцідзенку сш ламецн 
лі яа схюідэе і іруш лралрацаващь. 
краграміу йаіртыі, а f бліжэйшьь 
час заслухавм іадывідуадьяы* 
с,піраваздачы і астатніі комуністіў. 
эдртлрупы. 

Парторг фізмата ЦОІР. 

Яшчэ ёсць недахопы 

Просім дапамогі 
у сншяі шнулага ада бы^ адносіўся да сваёй j ^ a -

сумленна. яамяштішя 'і перагріужаЕасцд. оту-
Але аа сёвешні дэевь валей- дантйў. '1і>эба такла,ма окаваць, што 

больныя' каманйЫ расаалася. бо ^ Д^ванат да гэтага часу не авароч-. . • „„ ваіу належйай увагі яа раагойтван-і;р9неру Ш заплацш за трохмв- ^^ шшувова-дамедчаа .ра^гы сту-

аіргаЕізаваініЬ! дзвв валейиольшя 
каданйьг-імушывсікая і жаночая. 
Загадчык кафедры абараня^й 
сдравы таэ, Оаёгальсікі аанірасіў 
хрэаеіра, я!ві шраводзіў зашйікі з 
ікамаадамі. 'ІІраба оказаць, што ёа 

У івьпгіку праверкі оартдакутмен-
таў у лартгрре гктфака выяўде-
ЕЫ і выключаны з партыі тыя хто 
не варт быць членам па,ртыі, хто ў 
паргы'Ю іпаіішў вьшадкова, хто вы-
варыстоіўваў СВОЁ партб,іліет у ка-
рыслівых мэтах. 

Каім.сія на нраверщы сур'ёэна 
ўкавала інекаторым членам і ыая-
дыдатам нартыіі иа іж слабую 
ўзброенасць йарксісцка-ленінскай 
таорыіяй, на іх пааў'наслц., на тое, 
што я!ны не з'яўляюцца парадавы-
мі сяірой масы студэнтаіў. 

Партгруна адсюль вьжеслз на-
лежим ўрок. У часе эаярыхтоуій 
да абмену иартдаиуманшау в а Гд-
тых иытаанях і была завострава 

І ўшага. Заслуханы індывідуальныя 
' справаіздд,чы таваірьЕшоў Ладуцыка, 
Бірыжа, Бабчонав. Выіяніліася, ппо 
гвтьгя таварыщы ішітычна сдабі^ 
падрыхтаваны, дрвна выкоквающ. 
лартдіііручіэ'вш (Бірылка), не рых-
туюцца і не наведааюць паргза 
вяткаў (Ладуцька). Заіраз мы ми-
жам адзаачыць, што тав:рыш Ла-
дуцька ўлічыіў д-адыя яму ніа охо-
дзе ўвазанні. Ён цжер акуратіа 
рыхтуецца да партзаняткаў j доб-
ра выжоивае даручаную аму рабо-

олчную работу. 
ШМУШКОВІЧ. 

дэнтаў. 
Х А Ц І Н С К І . 

Хімфакаўцы змагаюцца за першае месйа 
у ш«т.аш)ўцы ХІІМ.ІЧШ.Й асветы даследчіыімі гурткамі аіхоплеаа 

ту. Таксама і Біірылка шакшул» 
плакаць, што яе ндаацэльвл-
юць, а ўзялася іза іраіботу. 

Але ёсць і такія комувісты, якм 
не вразум«лі ўісёа важнасці абмену 
партыйных дакулвнтаў. 

Тав. ДэпуЕоў «лаба аграцуе над 
сабой, аяарваўіся ад ажтыўааі ра-
боты на факультще, адстав ў вка-
дэмічінай вучо&е. 

Тав. Міісуа такісама а а б а пр^ацте 
йад «абой, палітычна недастатко'В» 
падрытааваны. Пеірад гэтымітава-
рышалі яа алошнім партсходзе; 
яйі адбыўся 15 сакайіка, суір'ёэнд 
ваігтаўлена задача—узяпда .за ра-
боту над сабой, ве задавальнявда 
старьгм запасам ведаў. Партеход 
даручы'ў парторгу Оавасцьянчъгк| 
штодзенна правяраць тт. Дапу-
інова І MikjTOa, як яяы працую'ць 
над тварамі «ласкаў маркоізма, 
іыто чытакщь з мастапікаЁ втара-
тлры, ак рыхтуюцца да акаіэ-
міічных зашткаў, і наладзііі^ ім 
дапамогу. 

На ча;рг(Гвым сходзе плртгрупы 
буцзе п;рапрад!авана йрагі)ажа 
партш. 

МАЛЮКЕВІЧ 

Заняткі у процівагазах 

аснюўаую ролю адыпрывае навуко-
ва-даслсдчая работа. Асаодівае 
значение навукова-даследчая раоо-
та мае таму, што кожны новыме-
тад, кюжщая новая рэакцыя ра-
сшыірае с м ^ ы ^щщаетя ш у -
ючай оьфаівшы. Рашіырае сырааіа-
ную базіу нашай прамысдшасці. 

Навукова-даследчая работа, яікая 
врьиху лешл павтауджа ш химфа-
ку, ЧЫІМ на ІНП1ЫХ фаікультэгах, ле 
можа, адаак., задаволип ,̂ у 
сувязі 3 рросшыаіі зашаг^раб'жвж-
нймі нальай' соцыялістычінай йра-
мьисловасщ. 

Іірайшліо ўжо больш 6-ці меся-
цаў вавучалънага года- d ш можал^ 
ішдвесці яенаторыя вьі і^і па фа-
культату: Ц^вуловьія ' іурткі'бьілі 

ляць студэнтау і на другим сем. 
ha нершіыім курсе мы меді гу]ркі 
для паіглыблення ву^эрылга матэ-
рыяліу па і̂імі'і 'Ш айшве праира-
цоўкі' дадатковай літаратуры. 

Заіраз па шцыятыве шрафесаіра 
Змачьшеката аргаввюваи вьшуск 
журнала «За совецкую 

выклютау^ Ьщьйятыву йраявілі 
І п ; ^ . ' Ермолешйо а ас-іюіэлт 
Буііейіч, я»іія забяспечьш aoioipjip 
пастайаўку работы. 

ДрофарііаЕшцый и^ищдагщ. не-
даст-ашкавую раоо^ з выдатншлаш 
і ўдарндамі, Калі раней мы змаги-
jTx̂  за Віысокаяка^нае ўсваенае 
прашршнага матэрыаду» то цапер 
неаоходна гэту барацьоу iaaiioyuj.uv> орган навукава-дааедчых гуотжоў. «^apaiiyvj upiau ^aojAu. '.J • I баращлой еяязеннб навукова-

Жури^л дачэ ж е недакшы ш у і дасдедчай работы ў Иоршую чарну 
т э х й т ы м афармдйнініі, так і ў ^ д а т н к а м і і ўдаржкама вучо(.ы 
самым паиборы матэрыялаў, ^л© ^ы ў свак радах м̂ аем ішцыя-
ён мае ўс« мажлівасзд | ты^иых студ9этз|. п о ў ш х сіл 
пдавым журналам^ эверігіі. Трэба іх арганьаісаць, дай^ 

Саіпра і̂дшую навукюіва-дасдвдчую' нацрамйк ііх рабоце. da гэта паші.й-
рабооу аргайізавада і правила l aw ўзяцца ўсе наліы артанаацыі. 
кафедра аналітычнай хіагаі сэ, чщ-1 Хім(]^ауды бруі^ь змагацца за 
дэдгамі другопа курса- Іяіцыятара-1 нершае месца ў йаотадоўнд йа-

гіргашзаваны на дррті* 'і трэціамі гэтай отравы былі іше толькі вукова-даследчай работыі. 
ку^рслх. На трэщм курсе навукова- студэнты (AcxpaxaBs, Чэрчэс), — ^ КОНЮШКО. ^ 

Студэіты фізмата другога курса на лекцыі фізікі прафвсара 
Снпткова ў процівага»ах. 



Дбйяркоўваем^ артыкул „Універсітзцкія будні" 
у М1НУЛЫМ НУМАРЫ ШМАТТЫРАЖКІ Б Ы Ў ЗМЕШЧАН АРТЫКУЛ ПРАФЕСАРА ВОРДА-

КОВА «УШВЕРС1ТЭЦЮЯ Б УДНІ». ГЭТЫ АРТЫКУЛ ЗАКРАНУЎ РАД ІСТОТНЫХ ПЫТАННЯЎ 
НАШАГА УН1ВВРС1ТЭЦКАГА ЖЫЦЦЯ. СТУДЭНТЫ НА СХОДАХ, У ШТЭРНАТАХ ВЕЛЬМІ ЖЫ-
ВА ЯГО АБМЯРКОЎВАЮЦЬ, ШШУЦЬ У ШМАТТЫРАЖКУ СВАЕ ЗАЎВАГ1, СВАЕ ПРАПАНО-
ВЫ'. У ГЭТЫМ НУМАРЫ МЫ ЗМЯШЧАЕМ НЕКАЛЬЮ ВЫКАЗВАННЯЎ НАВУКОВЫХ РА-
БОТНШАЎ 1 СТУДЭНТАЎ. 

АБМЕРКАВАННВ АРТЫКУЛА «УНІВЕРОІТЭЦКІЯ БУДНІ» ПР'АДАЎЖАЕЦЦА. 

Абмен вопытам 

ПЕРШЫЯ ВЫНІХІ 

ДА РАЦЫЯНАЛІЗАЦЫІ В^ЧЭБНАГА ПРАЦЗСА 
Артыкуд ^ а ф е с а р а Бордакова 

сУніверсітэцкія будні» закрануУ 
цэлы рад пытанняў першаступеін-
най важнасці. Гаворачы аб рацыя-
И!aJшaцi^i ви-чэ^нага працэсу, 6ю 
джэце часу студэнта, методыцы 
ўчоту ведаў і г. д., аўтар надзвы-
чай ярка аіарактарызаваў станові-
шча вучэбнай і навукова-даследчай 
раіботы студан.таў, асабліва ка 
отарэйшыі курсах, дзе студэпты 
одадаяюцца толькі тады працаваць 
і вучьщца ла-сапраўднаму, калі 
вкоычаць унівврсітэт. 

Біа£неч)аныл а(ўварам меры для вы-
хаду 3 гэіага становішча, яа іііаю 
думку, у поўнай меры рацыяналь-
жы 1 (ксопрвчаа дадуць дры пврабу-
дов» выкладавня добрыя рэзульта-

Прафесар Ц. Н. Годнеў 

ты. Адно толькі пытанне, высуну-
тае П. П. Бордаковым, я стаўлю 
пад сумнеянв гэта нальйае нав«д. 
йан'Ев лекцый. 

Калісьці ў івдврых універсітэтах 
іонавала в о л ь л т наведванне лек-
цый. На левцыйх заьгчайиа iirpHiqjTr-
ю-чала двн.тріы студэ-иты, якія 
заходзілі «от нечего делать», ала 
на што-ж твдм лекцыі? 

Мне здаеода, што калй дадуоидо 
магчымасць такога планаваиня, то 
наведванне лекцый стане не толь-
КІ не абавязковым, але і немагчы-
мым. Большасць йрыродаанаўчых 

навук пабудоваша так, што прапу-
сціўшы 1—2—^з лекцыі, губляеш 
лагічную сувязь частак прадмета, і 
далейшае наведванне становіцца 
зусім безкарыси^м. Апрача таго, у 
правіліьна паста^леяых лекцыяік m -
вішьы; давацир. нааіяікі на»ух1, в а . 
торіых нельга знайсід' ў діта-
ратуры, демаінструюцда доследы, 
якія не могуць быць паўтораны. 
Калі нават і данусціць вольнае на-
ведванне лекцый, дык толькі з ад-
ным разлікам, што карыстацца гэ-
тым сваім правам студэнт будзе ў 
выключных выпадках. 

Я лічу, што ні ў яжпім Е ы п д д а у 
нельга д а п у с ц і ц ь нланаванне бю-
джэта часу сгудзшгаў выхюдеячы з 
ігнараваншга лекцый. 

кафедры фізічвай 
хіші своеча'сова іраспачадй раіботу 
над дьшламам і foBo пшат чаго 
зрабіж!. 

Дьшдоммя іработы іпа кафедры 
фшчшй хімііі яоюячь Лфаважна 
тэарэтычны характар. Дыпломнік 
ХаірамоаеіЕка ірзівёў (рад вельмі 
цікавых анаіоігіа паміж хваля-. 
Бымі працэсаш. і пеірыядычньгмі 
рэавцыямі. Зараз тавзірыіш Хаіра-
мояекка нрацув нілд эксперы'мел-
тальньш іпа:і{вяірлжэ.ннем гатай 
ашдогіі. 

Дьшомйк Каіралько^ даследуе 
метаа т т ы с т ы Е і ^ласцшсдей 
мвюгакашанентных сістам. Рн 
таюсама мае ўжо пэіўшіьгя вынш. 

МАЕ 3 А Ў В А Г I 
Артыжул прафесара Бордакова 

йравільна падняў пытанне аб нв-
дахонах нашага ўпіверсітэцкага 
жъищя. ДЕто можа. врабіць універ. 
сітэт для выпраўлвння гэтых не-
дахопа^^? , 

Бвзумоўна, універсітэт у сілах 
упарадкаваць справу са студэнцкі-
МІ сходамі, 3 нагрузкай, вучэбнай 
літаратурай, наладзіць работу ў 
бібліятэцы, парадак у сталовай, 
знішчыць некаторыя недахопы ў 
інтэрнатах, дабіцца лепшага абста-
жявання некаторых кафедр і па-
шырэіння памяшкання для ліабара. 
торый. Ажыццявіць тэта — вельмі 
важна, але гэгаяшчэ дадёка неўсё. 

Адной 3 галоўных ігрычын на-
шых нвдахопаў з'яўляецца адсут-
насць яеабходнай колькасці ва 
ўнівврсітэце штатных выкладчы. 
каў. Сістэматычная ломка раскладу, 
надзвычайная канцэнтрацыя нека-
торых прадметаў на працягу невя-
*tKVa адрэзку чаау^ чао(гыя пераио-
•ы іаняткаў •* раніцы на вечар 

Дацотт Е. З У Б К О В І Ч . 

(што вельмі дрэтаа адбіваецца на 
рабоцв студэінтаў) будуць знішча-
ны тады, калі будзе знішчана для 
выкладчыкаў неабходнасць оумя-
шчэння работы розных устано-
вах. 

Каб знішчыць гэтыя недахопы, 
натрэбна, як піша тав. Бордакоў, 
« к а р в н т я рэа|)ігакізап;ыя ўоёй уші-
версітэцкай справы». Гэта «рэарга-
нізадыя» вырашыць пытанне аб 
вызваленні студэнтаў ад абавязко-
вага наведвання лекцый, што па 
маёй думцы, для значнай часткі 
огудэнтаў будзе мець отаноўчае 
значэнне. 

Некалькі слоў а<5 нагрузцы сту. 
дэнта. Пры вельмі иапружанай ра-
боцв па аднаму прадмету я мог 
прадукцыйна працаваць прыблізна 
восем гадзін, калі-ж разумовая 
npaiija окладаецца з сл^гхання рое. 
шых лекцый, лабараторных занят. 

каў, чытання ў бібліятэцы і інш., 
то Н — 12 гадзін іфы разнастай-
насці работы я не лічу значным 
перавышаннем нормы; важна толь-
кі, каб студэнт меў магчымасць 
правільна, раўнамеріна размерка-
ваць гадзіны сваей работы і адпа. 
чынку. 

Што датычыць «канферэнцый» 
або «прапрацовак», то іх, безумоў-
на, хутка адкіне само жыцце, бо 
цяпер у ВНУ прымаюцца толькі 
такія асобы, якія маюць добрыя 
веды ў аб'ёме дзесяцігодкі. Я не 
прыхільнік «прапрацовак» і «рэпе-
тытарства» і пачаў іх сам выво-. 
дзіць на некаторых курсах, але 
ўсе-ж гэта трэба рабіць асцярож-
на, бо безумоўна, яшчэ многім студен-
там, прынятым у ВНУ без належ-
най падрыхтоўкі, натрэбна такога 
роду дапамога, якая дасць ім маг-
чымасць не дрэнна скончыць ВНУ 
І аказацца карыснымі работнікамі 
на тым участку, на які іх паста-
віць партыя І урад. 

Мэта юаМ !paj6ofrH — вывучыць 
залежнас-ць л а м я лекаторы^і фі-
вк'шьші fлac•щвaoц^шi х к і д а г х 
злуіэнштў. Е ш е цікавіць такая 
ўіасцівасць хімітаік злі-чотняў, 
у якую кожны атом заўсёды ўно-
мў-бы аідну і тро-ж веліічытію. 
Частку работы я ,ўжо івыканаў.-
Мве іцялер иа-прэбна иравесц! ста-
тыстьшав параўнаішв вылучас-
маЯ уласцюасці з другімі падоб-
нымі ўл:асц!івасцямі (параходам і 
рэфракцыяй). 

Дьшдомнійі кафедры фйічЕай 
х к і і абяіцаюць прадставіць рабо-
ты, ж і я цажам будуць алпавіі-
даць патрабаванняім к уяівйрс!-
тэцкіім ЯЫПЛОМЕЫІМ работам. 

СТАРОБІНЕЦ. 

Н А Ш Ы П Р А П А Н О В Ы 
'Жртыкул нрафесарж Бордакова 

«Уліверсітэцкія будні» мы ўсебако-
ва абгаварылі і ва многім згодны 
г аўтарам. Сапраўды, на рабоце 
отудэнтаў значка адбіваецца тая 
«іст»ма вучэбнай работы, якая іс-
яув ў нао. 

Ломку р а з л а д у , аб яко* гаво-
рыць прафёсар Бордакоў, мы ра-
вумеем некалькі шырэй: недапу-
шчальнымі з 'яўляюцца не толькі 
«мены раскладу на працягу вучэб-
«ага дня, але і такія факты, валі 
дысцыпліаа выключаецца з раскла-

ду на цэлыя месяцы па даа-тры грузкі студэнтаў. Існуючая сістэма 
разы ў год (дыямат, гісторыя вельмі звязвав студэнта і ставіць 
ВКП(б). У в ы я ж у тааога плаяа . яго ў поўную залежнасць ад ра-
вання дысцыпліны, якія можна с к л а ^ . Штодзенна трэба рыхтаваць 
скончыць за адно ноўгоддзе, расця- дзве-тры дысцыпліны. Кожны 
гваюцца на цэлы год. Напрыклад, выкладчык, які дае задание, натр, 
наша група стала перад фактам, буе, каб яно было выканана да 
калі восем дысцыплін будуць скон- , наступнай лекцыі (гэта зусім зра-
чаны амаль адначасова. j зумела). Аде студэнты ў такіх вы-

Найболъш сщрэчным з'яўляеаіда падках не могуць глыбока прапра-
пытанне аб вольным наводванні цаваць матэрыял па ўсіх трох 
лекцый. Мы выказваемся за воль- | дысцыплінах. 3 другога боку, ёсць 
пае наведванне лекцый таму, што 
не бачым другога выхаду для раз-

выпадкі, калі лекцыі чытаюць або 
зусім не цікава або не зразумела— 
наогул так, што значка лягчэй сту-
дэнту прапрацаваць гэты матэрыял 
па падручніку, чым губляць час на 
слуханне такіх лекцый. 

Усе гэтыя матывы прымушаюць 
нас выказацца за вольнае навед-
ванне лекцый. Мы таксама ўпэўіне-
ны, што цікавыя лекцыі будуць 
заўсёды забяспечаны слухачамі. 

Асобная думка ў нас адпоона 
выкладання замежных моў. Нам 
здаецца, што вельмі мэтазгодна бы. 
ло-б весці заняткі па заменных 
мовах асобна з слабейшымі і мац-
нейшымі студэнтамі. Гэта было-б 
карысна для тых і другіх. Выву-
чакне моў ішло-б больш цікава і 
не звязвала-б тых сгудэаггаў, якія 
маюць жадаыне дасканала выву. 
чыць замежную мову. 

Ш а ц , Пузев іч , Завістовіч, 
Пушны, Еўсеенка P. 

ДЗЕНЬ УКЛАДЧЫКА 
I ПАЗЫКАТРЫМАЦЕЛН 

У сучіаі&яы мшашг йраводзіцца 
важяеМая масавая паліітыічіная 
ааагаавая —• даеяь уклаатка і 
шазыкатршацедя. Тэірмін рэалш-
ЦЫІ ошьш другой шіціігодкі (трэ-
ipra выпуска') закошан. 

У БДУ абдагафііі йадаіс^шам 
ужо разданы, за в ы о ю ч э я е ^ м 
тых студэятаў, ж і я энаходзяцца 
Ў доўгатэірмііновы'м адпачызку. 

Наша задача дялеір —• выявіць 
ш^наоцю неапдачаныя выйгрыпіы 
І поўнаоцю іх аіглаціць. Нам пат-
рэбіна дапатлагчы дамсояу дадшэф-
нага калігаса аргашзаіваць абслу-
гоўьанне ішы&атрымаце-лей і 
ўкладчыкаў-калгасшкаў. 

У мэтах паляипшнвд абелуігоў-
вавня ўкладіыіка/ў у Меисжу ўво-
дзіцца 9 сакавіііку 1936 года 
«адзіная ашчадная кніжка». Га-
лопная перавага яовай штэмы! 
ідлія ўклаідчыкаў у тым, што па 
адйіяаа ашчаднай ааніжцы ўкдад-
чык можа ўйосіць а атрышІБаір. 
Проппы иа ей ў лнхбой ашпадкасе 
горада. 

На асвше пгыірокз-іразіюряутаі 
масавай іработы ш павінікы. да-
біцца ирытоку новых укладчыЕаў 
на фінаЕсаванйв соцыялістыч,ші<га 
буяаўіШірм. 

Ноисод БДУ ГРЫШАНЕЎ 

Універсітэцкая хроніка 
23 ісаваівіва іірафком БДУ на-

ладжвае культаахд у ТРАМ ва 
пастано^щу <Ася». Білеты можна 
атрышць у куіьтработнікаў фа-
вультэтаў. 

* 

29 сашгавіка аабудзенда ўнію0р-
сітэцкіі дышут па твару пісьімеіа-
ніка-ордэнаносца Н. ОСТРОЎСіКА-
ГА tJlK гафтавалася сталь >. 

М А Я Р А Б О Т А Н А Д 
Л Ы П Л О і П А М 

Тэма ма«й дыпломнай работы— 
та0|ры:я маліекуляірны* юпектіраў. 
Гэта пытанне пачынае тэарэтыч-
ла афармляцца тоіьк.і s 1925 го-
да І да Jrerara часу яшнв не рас-
пірацавана. 

Маёі задачай з'яўляецца ы -
біраць увесь яашілены да алош-
няга дня эксперыментальны і тза-
рэтычны матэрыял; распраца-
ващ. І абагуліць у больш-̂ мешии 
стройную сістЗ'Му тэорыію калеку-
ляриых спектра?. 

На оенеіпіні дзень я азнаёміўся 
3 аснюўнаЯ літаратурай, с ы а ў 
план, які адабран кавсультжтам 
— прафесарам Успенсюш. Труднас-
іці, я сустіракаю, галоўныім чьгнам, 
у іраэбоіры велш-і скдаданага ма-
тэматылжаігл апарату. Вузікім м'е-
сцам з'яўляецца таксама слаба») 
веданне эаміежныіх моў Іжала з 
намецкай мовай у ім.яна сщзава 
даволі добра абстаіць, то з фран-
цузская — вельмі лрізнна). 

Вялікую дапамогу акаавае мне 
црафесар Успенсві 

Дыплсмн'ж сМзмата 
ЖУХАВІЦКі. 

ШАХМАТЫ 
З А Д А Ч А № 1 

Я. КАМЯНЕЦКАГА 

* * * 

3 20 сакавііка аяна^ляющ> саяо 
рэгу;гярн!ую работу настртны'я 
rypmi студэнцкай самадзейласоц: 
харавы рурток—стараста Маішвоў-
скі, кіраўнік Ткачоў; літгурт»к— 
стаіраста Гераісімаў, кіраўіЕік Алях-
новіч; шахэіатны турток—^стараста 
Зел'ідаііН, йііраўшк Камянеаріі; фо-
то-гурток—стараста Мамчыд, кі-

I раўнік Прэйс; драмгурток — ста-
I раста Савіцкі, кіраўнік Даўроў. 
' Заніс у гурткі іір;ід;і?жаец'да. 

Еел: КреЬ, Ф<І4, Лаі, ЛІ5, Сл7 
С с б , Ксі, Ке5, п d5... ( 9 ) 
ЧОЗН.: Кра5, Фа2. ЛОЗ, ЛГЗ, 

Cgl,hl ,Kb2, Kg4,nnuat,, Ь4, о7. . . (11) 
Мат у г ха 

Студэнты фізмата (справа напева) Г А Р Б А Ц Э В І Ч , К Л І М Е Н К О , С А -
В І Ц К І , К А В Е Ц К А Я , З А Й Ц А Ў і Г У Р В І Ч выконваюць наіцылнальны 

танец «Ліявютху». 
• • • • • 

Нясем вясёласць і бадзбрасць у масы 
Густы змрок ахутвае горад. Сту- і вясёлыя прыпеўкі разрываюць 

дэнты, радасныя і бадзёрыя, сня-
ішдацца на свой вечар. 

Гаірбацэвіч 1. ўжо даўно возіцца 
3 касцюмамі для балета. Ён шмат 
часу патраціў, каб is дастаць, ды 
кожнаму па ірос(гу і па густу. Ця-
пер то.ііькі а дна думка трывожыць: 
Толькі-б не надкачаць. 

Тарасевіч старанна аглядвае гар-
МОНІК. 

I вось у беларускіх нацыяналь-
ных касцюмах на сцэну выбягаюць 
пары. Яіаы акружаюць гарманіста, 

щшыню: 
Як на горцы, на тары 
Вырасла два дубіка, 
Скажа Сталін у Маскве — 
Чуе уся рэснубліка. 

Гармонік грае «казачка». Пачы-
наецца ліхі танец. 

Зала грыміць ад вонлескаў. 
Удзельнікі выбягаюць на сцэну, 
дзякугоць за сустрэчу. Сярод іх 
старыя знаёмыя: Гарбацэвіч, Клі-
менка, Савіцкі, Кавецкая, Зайцаў, 
Хаівііна, Небасеў, Рызова, Гурвйч, 
ПІЕліяр і Галубашка. М . Б Л І З К І . 

Перабудаваць работу 
Зуісім праў іЧ)афесар Боірдакоў, 

калі ён ставіць шлганне аб пе-
рабудаве вучэбнай (работы ва ўні-
веірсітэцэ. Вовьмем нашгы прасемі-
нарскія заняткі. Вельмі часта з-за 
нодахопу час.у мы не пралрацоў-
ваем пеірад заняткамі адпаведнай 
літаратуры, і таму, замест пагЛіЫ-
бленай йрапірацоўкі іштанняіў, та 
занятках паўтараем у 'жарочаным 
кьвглялзе лежцыю. А часта быеае 
так, што менпіасць стуаэнтаў зай-
манщь увагу выклад^тыка оытан-
шмі , якія большасщ. студэвтаў 
даўно ўжо ірасзтрацавалі. 

Таіму мы думаем, пгго (грравыя 

заняткі не мэтаагодны. Яны з'яў-
ляяоцца тормазам у павышшняі 
ж а с ц і вучокі, не даюць мажлі-
васці студенту самастойна да-
цаваді!. 

Велымі часта ў нас на геафак© 
нагдадаецца, и ш ў адзін дзень 
yjcfi гадаіны запаўняію-цца выключ-
ив лекцьтяЖц а Ў друті дзень толь-
кі вдпавьгмі заняткамі, расклад 
лекцый «яияедца на дзеяь яа 
нікалькі разо'ў. А гэта ўсё адбі-
вавцца на сістэматычнай падрых-
тоўцы студэнтаў да ваняткаў. 

Студэнты II курса геафака 
МАТЫЛЬ 1 СУДАРАЎ. 

Сеанс аднаразовай 
шахматнаи іГііы 

12 саііавіка ў інтэрнаце БДУ 
галоўнага корпуса яраведзея се-
аио аднаразовай шахкашай йгры 
ща 13 дО'Шках. Сеанс даў ігрок 
гаершай KaTWopbiif—студэнт фівмйг 
та Каімявючкі. Удзельн-каш сеанюа 
был! лешпыя шахматысты інтэрла-
та. Сеанс цягнуўся адну гадзаиу 
45 Мчнут І заікснчы|ш з вь.іншкам 
у варыщь тав. Камяиещага. 

ВыЁгрыш уоіх 13 шртый тав-
Камянецкім гаворьщь не тольеі 
аб тьш, пгто ён дабріа йграе, але 
•І аб тьгм, што інапіы стурэнты не-
дастаткова авалюдаліі ш.ахматиым 
М'ЗЙстэргавам. 

Ддм тіавышэніня яжасці шахшт-
пай іі'ры совет інтэрната аірганіэоў-
вае шахматны гурток у інтэрна-
цв галоўнага корпуса. 

м mm-
Адказны рэдактар А Л А Й . 
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