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ПЕРАТВбРЫМ БДУ 
У КРЗПАСЦЬ АБАРОНЫ 

Над с'Ввггам наюіслі чоріныія хмары 
новай імпорыялістычйай вайны. Фа-
шысцкія драпежнікі — Германія, Поль-
шча і Венгрьш пры патуранаі «дэма-
кратьганых» дзяржаў Аягліі і Фран-
цыі, як лсы, накінуліся на Чэхаслава-
кію і разрываюць яе па частках. 

Імперыялістычныя варва^ры не 'зада-
Еолены захватам Абісініі. Ім не хапае 
яшчэ крыві іспанскага і кітайскага 
народа. Яяы вядуць узмоцяеную пад-
рыхтоўку да вайны супроць СССР — 
бацькаўшчыны сусветнага пролета-
іріыіяіта. «Яны маіраіць .раізібіць'СС|СР, ата-
дзяліць яго тэрыторыю і пажывіцца 
за яго кошт» (Сталін), 

Сучасная міжна-родная абстаноўка 
настойліва дывтуе, штоі «... трэба ўся-
мерна ўзмацніць і ўмацаваць нашу 
^Іырвоную Армію, Чырвоны Флот, 
Чырвоную Авіяцыю, Асоавіяхім. Трэ-
ба ўвесь наш народ трымаць у ста-
не мабілізацыйнай гатоўнасці перад 
тварам небяспекі ваеннага нападу, каб 
ніякая «выпадковасць» і ніякія фоку. 
сы нашых знешніх ворагаў не змаглі 
аасцігнуць нас знянацку». (Сталін). 

ІІамятаючы ўка'занні таварыша 
Сталіна аб капіталістычным акружэя-
ні, мы падрыхтавалі ў сценах універ-
сітэта выдатныя кадры снайпераў 
(Станкевіч, Солтан, Дзем'яновіч і Ка-
валёў), лётчыкаў (Жукаў, Казлова, 
Аыаніч, Ахраменк'а), матацыклістаў, 
варашылаўскіх стралкоў, значкістаў 
ПіПХА, значкістаў Ш А I і II ступет. 

Аднак не тледзячы на гэтыя поспе-
хі, уініверсітэт не можа пахваліцца 
выдатнай пайтаноўюай ваенна-абарон-
най іраіботы. Доўгі час на чале кіраў-
ніцтва ваеннай вафедры стаяў вораг 
народа, які выкрыт оргаінамі НКВД. 
Аднак і цяпер ваеняая кафедра не 
ўмацавана здольным кіраўніцтвам, 
якое 3 поспехам магло-б змагацца за 
хутчэйшую ліквідацыю вынікаў шкод-
ліцтва. 

Зараз на чале вавннай кафедры 
стаіць чалавек, які іправаліў работу 
ў МПІ і ў Інстытуце нацменшасцей. 
Ён за (работу на-саяраўднаму яшчэ не 
ўзяўся. Гурткі па падрыхтоўцы ва-
.рашылаўскіх стралкоў I ступені да 
гэтага часу не працуюць. Гурткі 
ППХА толькі 29 верасня пачалі за-
няткі і ўжо маюць арывы. Зусім не 
арганізаваны гурткі ГСА I ступені. 
Гуртой ГСА II ступені яалічвае толькі 
,8 чалавек, але ён яшчэ не •прыступіў 
да работы. Вывучэнне кулямёта зусім 
де аргаяізавана. Таксама адсутні. 
.чаюць гурткі па вывучэ'нню аўтамабі-
ля. Не ўсе студэнты і яавуковыя ра-
ботнікі манщь працівагазы, а тыя, якія 
маюць, да гэтага часу не правераны. 
I ўсё тэта ніколькі «е турбуе кіраў-
ріка вавннай вафедры тав. Васільева. 

Было-б памылковым сказаць, што 
ва ўсім гэтым віноўна толькі ваенная 
жафедра. Таксама вялікая віяа лажыц-
од на тав. Кавалевіча, кіраўніка арга-
йізацыі Асоавіяхіма, работа якога на 
агульНым сходзе студэіятаў і навуко-
Еых работнікаў рэзка крытыкавалася. 

Беларускі дзяржаўяы універсітэт мае 
ўсе ўмовы і даныя, каб выйсці ў пе-
радавыя рады ў оправе абароннай 
ірвіботы'. 

Слравай ваенна-абароняай работы 
павінен кіраваць партыйны камітэт, 
які дасюль зусім мала зваірачваў 
ўвагі на .гэты адказнейшы ўчастав. 
Больш дзейсна, актыўна і энергічяа 
тавсама -павінен у гэтай важяейшай 
оправе працаваць і комсамол. 

Падрыхтуем актыўных удзельнікаў 
абароны нашай соцыялістычнай радзі-
мы! Ператворым універсітэт у магут-
ную врэпасць абароны! 

Совецкі народ ганарыцца слаўнымі 
летчыцамі, доблеснымі патрыёткамі 

соцыялістыннай радзімы. 
ПАЛКОЕ ПРЫВПАННЕ АДВАЖНАМУ 

ЭКІПАЖУ РОДИНА''! 

Экііпаж самалёта «Родина». 
В. С. Грызадубава. 

Злева напра^ва: ,М. М. Раскова, П. Д. Осіпенка, 
(Мал. Гурло. 

Н А С У С Т Р Д Ч хх-годдзю влксм 
мой ПАДАРУНАК МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ 
Гараічівы Лвйінсжа-Огалііінісікі шмюа-1 яу| іііНотрІуіютараў-аіёшчыкаіў н а выдаг-

к о л 'ріьгхтуеода д а свайго ісліаіўвага йа. Аиалощащь тэіхйіікай вадаганінія 
'ХХ-гойд§я. Ш ы р о в а раізлаіряіулаіся па 
•іўісбй кіраііне ісоцыялаюітіыганав шаібор-
^нщйва !ў г ш а р гэтага ®яJiжaJгa сояга. 

Я , я к дачіка маігутнай міаіцеры'-раідзіі' 

мы, выіхаіваная Леінііасва-Сітаілінісікііім 

Ьамсамюлшл, у ргойаір 'Яігоі сяаіўідага 

Х Х - г о д д з я абавязваюся закончыцьшко-

імаітацыкла, віріаібіць іуоё дая таго, каіб 
к!таіць ічалавекам, адаав'ядаюічым выіра-
'жэнню тав. Варашылава, — што ком-
Ьаімол ',з'яіўля«ода «жалеізіным іфонідам 
йбаіроны краііны». У любы момаінт я 
^атйва сггаць на аібароніу шаюй квіЬт-
•нетай ірадзімы. 

М. (КАЗЛОВА. 

СОЦСПАБОРН/Ц ТВ А 
НА ГІСТАРЫЧНЫМ ФАКУЛЫЭЦЕ 

Аібмеркаваўшы зваірот J«>мcaм;oльцaJў 
® мюладзііі аўітаізавода ймія Оталааа аб 
йад)ыхшоў'Цы. йаіда,рун«а(ў мацеры-ра-
даімеіўшніай Х Х - й гаідаівііны Леяііійііжа-
С т а л і н с к а г а комсамола іі Х Х І - й гадаві-
ИЫ Вялавай КасЕрыганіцЕай рв-воліюцыіі, 
іотуідаяггы і^істаіріыічваіга фавультзата ў-к-
•лючьшйоя ў «оцапабоірніц'ша. 

40 сгпудэнітаў абавяізалііся авалададь 
Ь<эхні(ка.й іваджішня ма/гацьпьла. Заірав 
'Яйы ўсе акураищ яаівеідваюць гурюк 
Ілаітацыклістаў. А'валіодаць сгганкавііім 

йуляімйтам «М.а.кісііім» узялі па сябе 
•абаюя&М 13 с'тудэінгі'аіў, іздаць шрімы яа 
ППХА И ісшуіпені 7 (чаілаівак 4 т. д. 

Мнюгііія отуіданггы: сіпецыіялывым пунк-
там соодаіпавоіраў аібавязал.ііся гльвбожа 
выцуіЧ'Ы'Ць гіісФОірыю большэовЗцкай па^р-
тьй tea ніовазді' 'падріучнііікіу, пралрацоў-
іва-ючы да вожнай ггэмы максіэдм тіво-
"раіў класіка'ў маркісгама-леіяіінііізма. Знаіч-
'ная чаатка .отіуідэінітаў V Kiypca ўвіяліі 
'на с'яібв абавіязак наЯйсащь на выідатпа 
муірюавую іраібо(гу. ЧЫСЦІК. 

О J 

ЗА ДЗЕЙСНУЮ 
МАСАВУЮ ГАЗЕТУ 
іОлаібы'М масдам у раібоцв іродрйіеіпіі 

• 'хймфаюа а'йўляецца адоушнащь отуд-
'кодаўіовага акпыва- Выініжаді гдаага 
'з'яўляеавда тое, што яюасць ваметаж 
'вельімі' нііэкая. Увесь магоэрниш, іякі 
амеапчая у газео]© піоаўоя (ў бооіьшшсіЦі 
"члаяаімі радкалеШ, а таміу raserm н© 
была ;маісавай, не адлюспіроўвала ў 
дасшшітовай меры жыщцё фавушьтэгоа. 

іВвшші ^чаіата іка)Ш!тю(ўіныія ізаметві 
Псітавалі'ся іпачза ўвагаію адпав'едаых 
'оргайаў факіульгпэта. 

Газета ве ізаіўсадыі быіла добра афор-
млеіна (і 13 міа;стаіц!вага ібоку. АДсутніічаіў 
^учот -работы, а таму не адзіііўляе тое, 
'што ірэідаятар щры соцраиавдачы не 
^мог ісіказаць 'колысіі пасіуішла заметав, 
'колыоі ізмяісіціліі іі на шоія дабі'лйсл (рэа-
•гавааня. Не было даш'алжоеага кііраў-
'ніцтва жіуйсавыіміі шзетаміі. У бюоівшаіс-
Чі яны івьшуіакаліся велымі ійяізпріаіб-
"на і ідріэіняа Міастацюі-аіфарімліялЬсія, 6ы-
'ліі йепііісьмейкымі. Так наліріыкшіай, у 
•аіяопші>м ніумары газегш іЙ куіроа ®ра-
îtnjii ібольш 40 іпамыйіаж. Замдака, "яікііія 

'змяішчаліюя ў .кіурьаівых гаізетах івель-
'міі йоўнія іі іапульныл, a ітааду іх йііхто 
be ічытаіў. 

Hi профбюро, ня бюро комюамолыскай 
йірігагііізапьй не ўдзяляліі ўвагі раібоіцв 
ііаізвіты'. Щ раву ае было справазданы; 
'рйцаютара, на (бюіро. Адсуггйіічала і кп-
раўніцтва з боку ішматтыражкі. Т. С. 

• • Аг 

ПЕРАВЫБАРЫ РЭДКАЛЕГІІ 

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЫХТАВАЦЦА ДА ВЫБАРАЎ 
КОМСАМОЛЬСКІХ КІРУЮЧЫХ ОРГАНАЎ 

іОп,раіваздачы іі выбары віруіючых ®оім-
самользкіх органаў—суір'ёзіная і глы-
бокая іпраіверкіаі боездольнаоШ! Еожнай 
ком'самолъзкай аргаішізацыі, койвяата 
комсіамюльскаігаі кіріаўінііт і вожнапа, 
комсамольца. Для га^го, -каб гэту' іваж-
нейшую йампанію праве сці іна вьісойім 
узроўні иалатычний актыўнаізці ўсіх 
комсамольцаў, трэба правесці выбары 
так, як іправяла наша большэвіцкая 
партыя. I 

Ход тадрыіхтоўкГі на гі-сііфа'ку ідзеііня-
дрэйяа. Абсалютная болышас^ць ком-
самольцаў упарта рыхтіуіе йадаіруякі 
імач'ерыірашізііме. 35 кюсмісамольца/ў вай-
маюцца ў мота-школе, 22—ірыхтуюцца 
да здачы норм на значок ППХА. Та-
варыпіы': Паулав^а, Вітвоўіокая, Кагаа, 
Двозкіінаі, Карэл'ьькая і іінш. узялі ва 
ісябе абаівязацельстЕа здаць у. першай 
заліковай .сесііі залікі на выдатни па 
ўсім прадмепам. іГатыя таварыішы за-
раз глыбока вывучаюць усіе іпірадметы. 
Не аслабляць барацвбы за 'захаванне 
эваніня выдатнііка студшты іКіучар, Ка-
лініш, Зябкіна; Цалупша і анш. Регу-
лярна тірэінііріуюгра на вдачу норм іваі-
рашылаўскага стралва II ступені тт. 

Рудава, Картавы, Лобапь. Соцсіп.аібоір-
ніцтвам а'хошгены ўсе комоамольцы і 
несаюэная моладзь. 

Не гледзячы на р а д повпехаў, адяак, 
на фалкультеце ё с ц ь и е в а т о р ы я йоміса-
мольцы, явія ізусам не ўдзельнічаіюць 
у п а д р ы х т о ў ц ы д а в ы б а р а ў і Х Х -
годдзя комсамола. Д а такіх адноісіцца 
Ганчаронав і інш. 

3 ІІ5 .ікаістірыдаіжіа пагану-цца выбары: 
ком'са'моільскй'х кіруючых органаў. На 
справаздачна-ввібарчых сіходах ком-
самольіцы пав!Інны выступіць з боль-
шэівіцкай іюрытывай недахіопаў, м.еўпіых 
месца ў рабоце комсамольсвай аргані-
Эацыі. 

У ісаотаіў івіраўініцтва комсаЫольцъг: 
выбяруць тых таварыіпюў, у якіх ёсць 
усе якаспіі больішэвіка. Наказы 'КоУса-
мольцаў будуць выходзаць з галоўнай 
эадачы—іРэта выіхіа'ваніня маладога па-
калення ў духу большэвізма, умаца-
ванн'я абаранаіздолшаіспіі нашай ірадзі-
мы, узмацнення рэволюцыйнай піль-
насці і барацьба за выхаваяяе кадраў 
высоткваліфікіаіваяых педагогаў. 

П. КУХАРОНА.ІК 

Тры даі іабі'ршў&я агульны сход leov-
'дэнтаў гвафава па пыітавню В'Ыбараў 
•рэдкалегйіі фавулытэцвай інаісценюатогы, 
1 ітолміі нарашце,' 4 іваатірыічніва, са-
'браўсл. іГэіта аяірыімалаея дзіякіуюгаы: 
йязяэейнаіспіі і бвздашможнаоці етаір-
шыйі пдофібюіро фаяоулыгзта тав. Та-
'Лаіна. 

Паалія іепрайаддачнага давлада ріэ-
'давтафа гаізеіты тав. Крьгшчайовшча ріаіз-
гарнуліся спрэчв!. Разам з дадатнымі 

"баваміі іў ра;боче наюцеягшешы мелаіоя 
'шмая" «зіур'ёэных недахошў, та ййіія 
'ўлаізвалі /выютуіііаўшыя ташарьшы. Ад-
Інак, ітірэіба адзначыць, шітіо шріыініцьшоі-
'вая ібольшэвіііцкая торытыва ўсіх йеда-
х̂оіпаіў у 'pajdome гаізеіты на юходз-е не 

была іраіз|гоір(ну)та. Як выйісівілася, чле-
ны іпафітыі на фавультэще і трофбюіро 
І(таюі. Тіалан, Поляк Іі іініш.) мала /ўівагі 
ўдзллялііі іраібоіц© га]зе(гы, тамоаіма Ьшаіба 
віравала (работай ірэідвалеііій- і шміатты-
'раоква ў)ні(ве(рсііііэіт 

Сход патрабаваў ад новага складу 
^рэдвалеіпііі саіпраўідяага 'раяшртвшння 
'большэащвай юрытый і самаврыітыіюі, 
•леппкйга аавіятлання пыггакняў авадэм-
іраіботы і' іходу шаібарніртіва ў гонар 

-ХХ-годдзя Леяінска-Сталінсваіта. ком-
самола. Сход 'звяряуў таксама ўвагу 
на недастатковае асвятленне пытан-
няў абароннай работы, 

У Сівлад іновай |ріэідкалегі|і шбрана 7 
Чалавеж — іусе яны тмісамолыцы. 

іВ. КУЛЕШ. 
* * * 

АРГАКІЗАВАЦЬ КВАЛІФІКАЦЫ'ЙНЬІ 
ШАХМАТНА-ШАШАЧНЫ ТУРНІР 

(Шайміагпна-ішашіаяіная іршбюгга іў 'яа-
шым увіверсітэце зуісім не праводзіц-
•ца. Аб ігэітым ярка ісведчыць той фадаг, 
'што аа пршй)Яігу, чатыірох год не праіве-
^эеіяа йі іадяаго туірМііра. 

іМы маем многа іДоібрьгх ішахмаяыістаіў 
Ч таяпыстіаіў (Іос'еоіеіў, Цішкоў, Маневйга 
'і Іііяш.), 13 іяжіімйі но іпраівюйріпда нііяісай 
'раібогпы. 

Неаібхойна, каіб фіішоульнуіряаія: т -
відра арпаніізавала іквалііфіікаіцыйны 

*туірніі(р і налашэіла Іў (далейшым іс-іісяіэ-
•мотычнуао ша(}вш,ТБа-ішаішаліную іраіботу, 

, ; , , Ц. МЕДНІК. 



і 

ВУЧЭБНЫ ДЗЕНЬ 
ХАНІНСОНА 

у яеіршваіжвай іб(>льшас.ці ітіудэнтаў 
•вучабны дзеяь 'праіходэйіь (у найружа-
най рабодс, у барацьбе за веды. Заці-
ісавмся, як іпраходзіць ©уітабны дзень 
у студэнта шврішаіга курса гістфа.ка 
Ханіівсона. Раізіглядз.ім адэіін — іі Ніам 
бтатучь йравумелымі іўісв інуічэбныя 
ІЯГО дій. — ешы вельмі іпадобны. 

У «учэібйы Іцзень Ханінісоаі кіруеіцца 
1выкліочн.а сваім неда^рэчным настроем. 
Наспрой іу іяпо іг'лўляе.цца іроўна а 
'9-й гаідзіШб іраіііцм, валі чшошйіія міну-
ты ісйнлівшсц і̂ йарьгоаіе шайок, ;расіпа-
І)здак унііівеірсітэта пачынае^ пеірама-
гаць Іі ,ў в ы в к у 'пачынаоіцца бега,тіня і 
расстройства. еН маючы часу для за-
йіраўійі ложка і мьищя, яму ўс-ё-ж 
інапыга іэаібыпйа выпіьць кріуіжку чаю і 
'даіводаода аб ірасклэду, дзв іірахо-
•дзяць заіштыі. €іпазін©ннв, такім чьг-
йам, наібыло рэіГіуліяірны яа^)аісгга(р на 
20—30 міпут. Гэтаму садзейпічае ста-
•раста, іяжі вусам ій& ўліічвае сіпазненйі-

На занятжах у Ханііінісона з'яўліяеадпіа 
Ь.ум. іЛенцьй вдаюцца отму юумныміі і 
ЙДўшімі. Замеісіт таіго, каіб слукаць леік-
'таіра, веюйіі канспеют, юя ічытае масггац-
'йую 'ліадраяіуру, а'бо горш Шаіго—олщь. 

Калі вучэбныя гадаіньг зажанчваюц-
ца, югпудангты накііроіўваюцда ў бібліія-
•таку. Да 10 гаідзій вечадіа чыггалькя 
•перапоўііена. Туг сотні студэнтаў 
Ьрагна вывучаіоць гіешорыю, палтэка-
номію, ленінізм, матэматыку, фізііку, 
•хіімію 111 іінш.',наівукі. Хаініінсона ічамусыііі 
taiyfr 'ншоліі не ўбвічыш. Яго ваіўісёды 
можна іа<у!спірэць ла-за сценамі ўаіівеір-
сітэта і бібліятэк на пошуках «любоў-
йых ізідаірэнняіў». Але аіосгаежі Хіанійсо-
на, між іншым на гэтым фронце, 
вельмі часта закаячваюцца поўным 
«крахам >. 
У начы ён іграе нудныя мелодыі «рас,-
т а в а н н я » . 

I да ічаго могуць давеісці гаітыя па-
Івадзііны Хашнсона, калі комсамоль-
Ькал аріганіізацыя гдущы і црофаргані-
'заяцля Н9 йравядудь ірэаіріганшзацыю 
t-этыіх «настрояў» у маладога лтудэн-
Та. 

Кріаіінв пагграбны (выаоікажвалііфіжаша-
ныя пддаіпоігі. Стащь такімі мы аможам 
тольві ўпаіргга праіцуючы інад саібой. 
Хааінісон усіяго (гэітага не іраізуме©. 

ТАМАШНІ. 

НА ЗДЫМКУ: замен осоавіяхімаўскіх білетаў у БДУ. 

НЕПІСЬМЕННАЯ ВЫКПАДЧЫЦА МОВЫ 
мову адразу кідаіоцда ў вочы грубыя 
арфаграфічныя і сінтаксічныя памыл-
кі ў першых словах дыктоўікі, якія 
ьыкладчыца «не заўважыла». Так, на-
прыклад, выкладчыца лічыць правіль-
ным: «трынадцатаво», «тридцать чет-
ь&ртаго», «полярнага», «продовольсвйе», 
«пятдесят», «Кренькель», і т. д. і т. п., 
усяго яна праяусціла, «не заўважыла» 
толькі.).. 14 памылак. 

Незразумола, чым усё гэта тлума-
чыцца — ці «ядвайным! адносінамі 
да справы, ці няведаннем рускай мо-
вы. Хутчэй за ўсё, што і тым, і дру-
гим. Кіраўніцгва універсітэта з гэтага 
абураючага факта павінна зрабіць ад-
паведны вывад. Тірэба ў далейшым вы-
кладчыцкі састаў падбіраць больш 
уважліва, бо таКіх выкладчыкаў, як 
Мароз, нельга трымаць не толькі ва 
універсітэце, а нават і ў пачатковай 
школе. ЖАЛНЕРЧЫК і МАЗОУКА. 

Увядзенне ў вышэйшых навучаль-
ных установах рускай мовы як нрад-
мета ліквідуе тыя прабелы, якія ёсць 
у студэнтаў па гэтаму важнейшаму 
прадмету, яшчэ з сярэдняй школы. 
Само сабой зразумела, што вучыць 
граматпа пісаць павінен чалавек, які 
•сам перш 'за ўсё добра ведав мову і 
добрасумленна адносіцца да сваіх аба-
вязкаў. 

Зусім адваротнае мы маем на геа-
графічным і хімічным факультэтах. 
Выкладанне рускай мовы тут дару-
чана нейкай Мароз. Аб тым, як Мароз 
ведае рускуіо мову і як адносіцца яна 
да сваіх абавязкаіў, гаворыць хоць-бы 
дыктоўка, не так даўно праведзеная. 

Вось перад намі ляжыць правераны 
і выпраўлены выкладчыцай дыктант 
студэнта II курса геафака Мі'сісевіча 
3 адзнакай «удовлетворительно». Кож-
ламу маламальскі ведаючаму рускуіо 

О 

Навесці 
Больш 100 стуізіэнтаў былоіга настаў-

шцкага іінстытута займаюцца зараіз у 
БДУ. Вельшая палова студэвтаў, на 
фізмаце. Умовы, у якіх апьгнуліся сту-
дэнты фізмата, ніяк вельга 'назівйць 
наірмальньмі. Расклад складзвн таж, 
пітсі «туіденты вымушаны па некалькі 
разоў у дзшь іпрыходзіць ®а заіняткі. 
Горлі. таго, быЛі вьшадаі, што ў адэін 
і тсй-жа час бьглі вызначаіны заняткі 
П9. дыямату і фізпрактыцы. У выіНіжу 
фізіпраіктыка зрьгвалася на ярацягу 

парадак 
4—5 дзён. 3 10 л&кцый па вышэйшай 
алгеібры ў верасні меісяцы 6 тажс-ама 
сарвалаея. Займаюцца стуіданты ў та-
кіх аўдыторыях, дзе лекцыі слухаць 
прыходзіцца стоячы, або- сядзець па 
3 чіалаввкі йа адным крэсле. Вядо'ма, 
што карысьці ад такіх лекцый вельмі 
мала. 

Па^рэібна эеадкладна наіВ'в.с'ці паіра-
дак і «т^арыць спрыяючьгя ўмавы для 
вучобы студэнтаў былога дастаўніцка-
га інстытута АБРАМАУ і ФРАЙМАН. 

АРГАНІЗАВАЦЬ САМАСТОЙНУЮ ПРАЦУ СТУДЭНТАў 
'Дрганіізацыі самастойнай працы гту-

дэнтаў надаецца выключна вялікая 
ўвага. Дастаткава ўказаць, (што іьагэ-
таму пытанаю гэтымі даяміі была склі-
каяа іспецыяльіная нарада ў Нарком:-
асветы. 

Газета Лашнградзкага уінівеірсіітэта 
«Лецшгградский унйвеірсйтет» друкув 
ў іскарочаігым пйракладзе з англійскай 

мовы артыкул іпраіф. эвспефыменталь-
най педагагакі іМічыганскаіга унівеірсі-
тэта Ушпла «Як йатрэбіна зіайімацца». 
Прафесар Уііішл у сваім артыжуле ім-
жнецна даць элем.е'Нтафяае кіраўніцтш, 
па тэхшцы, методыцы і арганізацыі 
разумовай працы. Каштоўнасіць парад 
Уіпіпла ў ты-Мі шда яіны канкрэійы, 
дзелавітьг, просты і аха;пляюць най-

болып В'ажіныя 'Палйты раізумовай пра-
цы. Крытьгчна ўсіпірымаюічы іх, наша 
зтудэн'цтва моіжа выпрацашаць «©аю 
метадыі, сваю сктэму і па-саіпіраўдна-
му атигангаавадь сатстойную іра^цыя-
наль'ную працу. 

Ідучы па сустрач запатрабаванням 
студантаў, газета, «8а Ле'ніЕ'С®ія кад-
ры» гаеірадрукоўвае артыкул ирафесара 
Уііппла. 

ЯК ПАТРЭБНА ЗАЙМАЦЦА 
Спакойнае месца для працы. Само 

сабой эразумела, надзвьсчай пажадана, 
каб там, дзе вы працуеце, не было ні 
шуму, іні размоў, ні іншых адцягваю-
чых ад працы пврашкод. Заняткі па-
трабуюць актыўнага напружання ўва-
гі. Для таго, каб сканцантраваць ува-
гу на рабоце, яе патрэбна адцягнуць 
ад усіх іншых іу)адметаў. Кожіная дро-
бязь, якая адбываецца ў пакоі, у якім 
вы займаецеся, прэтэндуе на вашуўва-
гу. Частка энергіі, якую вы змаглі-б 
затраціць яа вашу працу, вы павінны 
губляць на барацьбу з гэтымі адцяг-
ваючымі дробязямі. Зразумела, што 
калі вы маеце магчымасць працаваць у 
пакоі, у якім гэтыя знешнія перашко-
ды зведзены да мінімума, вы збера-
жэце больш энергіі для працы. 

Асвятленне. Святло ніколі не павін-
на быць накіравана прама ў вочы. Не 
садзіся супроць акна, або ярка асве-
тленай сцяны. Штучнае святло, калі 
яно пе закрыта абажурам, не павінла 
быць блізка ад вашых воч. Разам з 
тым', святло но павінна аДбівацца ад 
Еашых паіпер, ці кніг прама ў' вочы. 

Праф. Г. М. Уіппл 
* * * 

Накіраванне ісвятла павінна бьіць га-
лоўным чынам эверху і злева ад за-
шага цела, так, каб праца не закрыва-
лася цонем ад вашай галавы ці рукі. 
Пры чыталні, калі кніга трымаецца ў 
руках, святло можа быць энаходзіцца 
зверху, або 'Некалькі ззаду, справа ці. 
злева — усёроўна. У астатняй част-
цы пакоя карысна асла;біць святло: 
гэта змяншае лік адцягваючых раз-
дражэнняў і дапамагае сканцэнтраваць 
увагу на рабоце. 

Тзмпература. Для 'большасці най-
лепш (спрыяючай тэмпературай паміж 
14—16 іфадусамі. Зныш 17 градусаў, 
асабліва пры штучным награванні, па-
чыінае «гарэць» твар, з'яўляецца га-
лаўны болЬ і іншыя прызйакі ненар-
мальнага стаіну арганізма. 

Адзенне. Цеснае адзвнне, у асабліва-
сці вузкі каўнегр, выклікае непрыемныяі 
адчуванні і затрымлівае дыхание іі 
крывезварот, затрымлівае разумовуЮ' 

працу. Вузкі каўнер затрымлівае ад-
ліў веноэнай крыві ад галавы і вы-
клікае «гарэнне» твару і павялічэпне 
крывянога даўл&ння ў вач;ах і мазгу. 

Стол і крэсла для заняткаў павіяны 
адпавядаць вашаму росту. Вельмі ніз-
кі стол выклікае 'сутуласць, зівужэнне 
ррудной клеткі і прыліў йрыві к гала-
ве. Празмврна высокі стол нязіруічны 
для рук і вельмі прыбліжае працу да 
воч. 

Абсталяванне вашага стала павіішіа 
быць такім, каб усе патрэбныя для 
заяяткаў прадметы заўсёды былі пад 
рукой. Размясціце ўсю вашу «зброю 
вытворчасці» (алоўікі, сціркі, ліяейку, 
пяро, чарніла, прас-пап'е, слоўнкі, па-
перу, чарцёжныя прылады і інш.) у 
такім парадку, ікаб яны заўсёды былі 
пад рукой і іне перашкаджалі, калі не 
патрэбна. Спецыяльная паліца для 
кпіг, заўсёды ўжываемых у рабоце, 
з'яўляецца вельмі каштоўным дапаў-
неннем да стала. 

(Працяг будзе). 

КОЖНЫ ПАЗНАЕ Ў ГЭТАЙ 
АСОБЕ ГАНЧАРОНКА 

у 'змяітым і i6pfyWHbiiM кайцюме, в 
Чоір|най иурзеяяй шлоіс на галаіве, на-
Ьадваюічых схутічэй бусла^ва шяіэдо, ' з 
Іпаічіыірваввлыімі ©аічыма, Іён скіразь зу-
бы ігарацэіджіваіў стовы: 

— Аіп'йняе маізігі алкаіголь. 
®н іхйсггаіўоя 3 іпірычыяы гяўнуітранай 

'яяўютойліівасчі», ігшйптук ад гарэлкі 
"эгуібііў жоілвір іі на ібела-чіарныім каіўня-
'ры чыіріванеілі іплямы .аід ійіма. 

іКожны шаізнае ў гатай асобо студан-
'та III курса гайтфака Ганчаранжа Н. 
Зшўс'ёды пасля даьшендыіі ёя шасці-
дзі^нк(у йраводзіць іу щумных піўных 
іпадвалах. Іншы іраіз пірыхюідзіііць на 
'леікіцыю іп'яным і, гарыкірыіўшы валаса-
'мзі свой гцвар, \с|пщь на сітале. Каліі 
•бывае на лекцьгі, — а ш т а вельмі віда-
'раещца радка, — да не іпііша жаініспек-
'та, «е сліухав лекцый d ў лшшьш івы-
'Паідічу, чытае яажаўклы ад отараісіці 
раман. Добра памятаючы «герояў» сва-
іх любімых раманаў Сіоньку Залатую 
Руічку, Ражамболя, ён заводеііць сваю 
'аідзінуію іпута(р,к.у йра гаражу S' иван-
•чын. Юхояау ён не наведвае, (пазет не 
'чытав І ізіуіОіім адарваўіся ад грамад-
'скага шсыщця. 'ЗалЫі па нямецкай (мо-
)В9, па шісггоірыіі іОООР іэдаваў па (2—8 
І>аізьі. Цяшеір у, сйщспжбаршцтва не 
'ўклюічыіўіся. 

Усіё гэта ніяк яе сумяипчаенда з 
TBapaiM комісаіміольца. Комісаміоль&к>аія 
'арганізацыя гютфака (саікіратар бюро 
^тав. Ладуцька) не 'авіяірлпае (ўйагіі' на 
гатшга чалавека. іБюіро камсамольскай 
арган'іізаіцыі не цікаів5>ць быт TOMica-
мольцаў, іх паводзівы па-за універсі-
ітэтам. Для выхавання гэтага ®омса-
' м о л ь т -яно йічюга но эраібіпа. Комісіарг 
курса тав. Марутка таксама вельмі 
далёка стаіць ад гэтых снраў. 

'іНеаібхоідна інапомйіць тоімсамольскіім 
іаірганііізаітаірам іііісітіфака, іпіто ішмуні-
Ьтыічна© выхаіваннэ молаідзіі .з'іяўляац-
"ца асноўнай йэідачай ікамісаіміола, што 
ібыт тавсаада ёсць палііітыюа. Патрабны 
Ірашуічыія мвр;Ы, ю̂аіб іпасітавііць на етпі 
чалавека, які пакуль-што стаіідь на 
'галаве. 

СТУДіЭЛТ. 

-о-
Новыя Астапы 

Бендэры 
Грамадзянв гоіраіда Мен'ска прыіно-

сяіць івялікую .гіа'дзяку культраіботнікам 
БДУ за р'эгулярнаа забвопячэнне іх 
білетамі у тэатр, ды яшчэ са скідкай. 

На ко'жяых ідзвярах універсітэта і 
іптэрната)ў мвіжіна ўібіа'чыць стаўішыя 
бясіулеірньмі аід совца аіб'явы: <Біле-
ты у тав. ВДдзіна». 

Сотаі оіэтых слоў і аб'яў звіняць У 
BVtmax. 1 калі па даразе йа' в'акзал 
майіго сябра заІпы'гала_ старая _жадчы. 
яа, дзе Moffitea ўізяць білет, то ён хут-
ка іжартучы Эідк'аізаў: 

— За білетамі, бабушка, звяртайце. 
ся да Юідзіна. . . 

— іНе да' Юдзііга, мне, а да Асшаівт 
трэба, — здзіўлена ісказала яна. 

Білетаў шіога, а бяруць іх мала. Бі-
леты дара'гія, ,яы 8 настушленнем во-
соні іцана іх яішчіэ ўзрасла. П'аістаноіўкі 
«Люібоў Яравая» і «Вайна» иаЫтУ'ЮЦь 
аднолькавую суму, чаму-ж цана біле-
таў на апошнюю ўзрасла на 50 кшп. 
Каб не кідалесл вдразу ў вочы, ІОдзін, 
падоібна Астапу Веіндэру, прыібег да 
«і.'̂ ііутраіных камбінацый» л ят-небудзь 
10 рэд у яго стаў пеіршыім меісцаім. Да-
лей. калі вы хочацв з неіршага рада 
бельэтажа гляідзець прама' на арты-
стаў, то 4 руб. 50 кан., ну, калі гля-
дзеціь крыху 3 боку з ва-с—4 руб. Не-
вяідома, чаму нашым культрйботнікам 
вельміі спэд'р-'баліся дзіцячьш ранішні-
кі. 

•Па такі «жультпаход» узялі дзосятак 
біл'еіта)Ў, І стоп. ЮД;ІІН пакідао лекцыі, 
гастраліруе па ігорад>', йршпануо ўсю-
дЬі білеты саі скідкай і з даістаўкай 
н-З) дом. Уоё-ж бвднаму Астапу камбі-
'нацьгі не дапамаглі і білістьг засталіся 
нераспра!іданымі. У тэатр шрыйлі лічй-
ныя сі^данты іБДУ, а астаітнія—йоль-
ныя грамадзяне. На гэтыя «культур-
ныя непаходы» прафком траціць велі-
зарныя сродкі. А для каго? Студанты 
чыггаюць яыішныя аб'явы, а глядзвць 
прыіходзіцца вельмі радка. 

Ів. КАЛІНІН. 
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