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ШЧАСЛІВАГА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА 

Веларускай совецкай соцыяліетычнай 
рэспубліцы споўнілася 20 год. Гэта 
гадавіна з'яўляецца вялікім святам 
шчаслівага беларускага народа, пкі 
пад кіраўніцтвам і пры непасрэдным 
удзеле геніялькых стратэгаў вялікай 
'Кастрычніцкай соцыялістычнай рэво-
люцыі—Леніна і Сталіна—атрымаў сваю 
дзяржаўнасць, стварыў фарпост соцы-
ялізма на рубяжы Совецкага Саюза. 

Вялікі Кастрычнік вызваліў прыгне-
чаныя народы Беларусі ад капіталіс-
таў і памешчыкаў, ад царскіх сатра-
паў і адкрыў шырокі шлях працоўным 
масам Беларусі да з'яючых вяршын 
соцыялізма. 

Комуністычная партия, Ленін і 
Сталін, іх верныя еаратнікі т.т. Ежоў, 
Л. КагановіЧі Орджонікідзе, Фрунзе, 
Мяснікоў, згуртоўвалі сілы рэволюцыі 
і забяспечылі перамогу. 

Вялікі рускі народ аказаў брацкую 
дапамсугу беларускаму народу ў цяж-
кія годы нямецкай і польскай авупа-
цыі. 3 іх дапамогай %бнаглеўшыя зах-
ватчыкі былі раМты і прагнаны з на-
шай зямлі. 

Магутнасць народаў Совецкага Саю-
за—у іх непахісным адзінстве і згур-
таванасці пад сцягам Леніна—Сталіна. 
Гэтую ісціну народы Совецкай Белару-
сі зразумелі яшчэ ў пачатку стварэя-
ня рэспублікі. Першы Усебеларускі 
з'езд советаў у сваёй дэкларацыі аб-
вясціў: «Ра^чыя і ояляне Веларусі.. 
сазнаіоць, што яны з'яўляюцца адным 
3 атрадаў вялікай пролетарскай арміі, 
што без цеснага саюза з рабочымі і 
сялянамі ўсіх совецкіх краін ім не 
скончыць будаўніцтва новага евабод-
нага жыцця, не завяршыць начатых 
соцыялістычных перабудоў».... 

Беларусь у мінулым была царскай 
калоніяй, у яксій нават назва «Белорус-
сия» вытраўлялася каленым жалезам. 
Прьмысловаспь внла жалкае існаванне, 
У ёй налічвалася толькі 680 дробных, 
поўсаматужных прадпрыемстваў з 13 
тыс. рабочых. Рабочы день цягнуўся 
15 гадзін, надзвычайна нізкая зара<5от-
ная плата—вось удзол галоднага існа-
вання рабочых дарэволюцыйнай Бела-
русі. 

Мачахай была зямля для беларуска-
га сялянства. Лебяда ды мякіна бы.та 
яго ежай. Князі, графы Гогенлое, Віт-
генштэйн, Патоцюія і ійш. магнаты! ўла-
далі амаль усёй зямлёй, пакінуўшы 
жалкія пяскі працоўнаму сялянству. 
СяляіНіСтва шуклла «вы'ратаваиня» ў 
іншых краях. 

Царызм, памешчыкі, капіталісты ду-
Шылі культуру народных мае, не да-
валі ім свабодна развівацца. 

Песні аб шчасці, песні аб гарачай 
любві і аддана<;ці да «ваёй радзімы, 
да тварца новага радаснага жыцця та-
варыша Сталіна спявае шчаслівы бела-
рускі народ. Пад сонцам Сталінскай 
Кансгытуцыі Беларусь ператварылася 
ў квітнеючую індустрыяльна-калгасную 
рэспубліку. 

Стаханаўскі рух забяспечыў высокі 
ўзровень вытворчасці працы, далейшы 
рост матэрыяльнага добрабыту працоў-
ных мае. 

У нашай сельскай гаспадарцы адбы-
лйся гіганцкія зрухі. Замест сахі і 
драўляных барон на нашых калгасных 
палях працуюць трактары і камбайны. 

Весела і ваможна жывуць калгаснікі 
ордэнаноснай Веларусі. 

Расце ооцыялістычная асулыгура. Дзе. 
сятжа вышэйшъЕх школ, тахнікумаў, 
ра;бфакаў, у яісіх навіУічаеода Іб тыс. 
етуйсзнтаў, куаощ. кадры ооівецкай ін-
тэлігонцыі. 

У БССР ёсць 7071 школа. На народ, 
ную аювету траііііцйд- штотч)д conn 
мільёнаў рублёў. Усеагульнае а^вяз-. 
ковав навучаняв гфамадаян поўнасцю 
ажыццяўлена на тэрыторыі нашей рэ<>-
ітуібіліт. 

Ус яго гэтага дасягцулі народы на-
шай рэісігуібліікі Ў вьпгіюу ажыццяўлен-
ня ленінізка-сталінсвай нацыянальнаіі 
палітыюі, у выяіку той дагаалюгі, якую 
аказаў нам вялікі руюжі шірол паропыя 
большэвікоў, наш праваідыр, наютаўнік 
і друг—таварыш С т ^ н . 

Подлыя трацмісйка-біуісарьгнскіія вы-
радкі, нацдэмы ўсіх маісцей, імкнулі'ся 
ада<5раць у нас шчасліівав жыцце. Гэ-
тыя здраднМ радзімы хацелі прадащк 
наш народ польсжам і г»рмансжш фа-
шыстам, надзеад ярмо капіталіістьгчна-
га рабства. Лле яны прал^чьшся. На-
роды Совеіасай Беларусі пры дтшоае 
слаўнай большэвацкай разведка—НИВД 
раэграмілі асііныя гнтоды контррэво-
лющьй. 

Беларуси! народ, згуіртаваўапыся 
наважол лашай слаўнай неперашжлай 
комуністыч^най партьгі, навакол руля-
пога сусветнай соцьишстычнай рэш-
ЛЮЦЫІ—таварыша Сталі'на, з блісасучы-
кгі перамогама ўстуйае ў новы соцыя-
лістыічмы год. 3 яшгчэ болыаай аавгр-
гіяй І энтушяізімам сваібодны наірод 
ордэнаноснай БССР у даснай дружбе 
3 ВЯЛІКШ еовецкім народам, будае ама-
гацца за пабудову бяюшасавага со-
пыяластьгчнага граімадства. I 

С НОВЫМ Г О Д О М ! Wi-i 

Д р у з ь я ! Мы снова в путь (готовы. 
В п е р е д и выше! Новый год 
Нас приведет к побвдаім новым 
И к новой славе приведет! 
Т Ч ЧІТО мы в год один добудем, 
Д'ругим не сделать в десять ле-т. 

Преграды негг советским лк>дям, 
Большевикам — п р е г р а д а нет! 
Раюти страна, где каждый молод! 
Цвети, советстая земля! 
Сияйте ярче, серп и молот 
И звезды гордые Кремля. 

•Колхозам, фабрикам, заоводам, 
Вееельш швольншсам—привет! 
Друзья, п о д р у г а — с новым годом! 
С'частливых дней! Больших побед! 

Вас. Лебедев-Нумач. 

' ! / , 



НАПЯРЭДАДНІ УСЕСАЮЗНАГА 
ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА 

Усесаюзны пвраліс насельнііггва бу-
дзв праведзен у гарадскіх мясцовасцях 
3 17 па 23 студзеня 1939 года і ў 
сельскіх—3 17 па 26 студзсня. 

Партыйныя і совецкія аргаыізацыі 
павінны яшчэ больш актыўна заняцца 
пытаннямі падрыхтоўкі і правядзення 
перапісу. 

Асіюўнай задачай перапісу з'яўляец-
ца точны вучот грамадэян краіны со-
цыялізма. Ён адлюструе вялікія сус-
ветна—гістарычныя перамогі соцыяліз-
ма ў нашай враіне. Вынікі лерапісу, 
пакажуць шчаслівае жыццё, якое зава-
яваў совецкі народ над кіраўніцтвам 
партыі Леніна—іСтадіна. 

Даныя nepanicy неабходны для яшчэ 
больш паспяховага планавання рабо-
ты нашай соцыялістычнай гаспадаркі 

Партком, комсамольскі камітэт і 
прафком падрыхтоўчую работу да ne-
panicy насельніцтва пусцілі на самацёк. 
Партком абмежаваўся вылучэннем 60 
інструктароў і шчотчыкаў, 35 агітата-
раў. Вылучаныя агітатары ў большас-
ці да работы не прыступілі. Іх работу 
ніхто не кантралЗруе і ніхто ім не да-
паыагае. 

Бібліятэка нічога не зрабіла для та-
го, квб забяспечыць шчотчыкаў адпа-

веднымі наглядным! дапаможнікамі і 
літаратурай. 

Камісія садзейнічання. старшыня 
якой член парткома тав. Дэраш, бяз-
дзейнічае. 

Трэба шырока разгарнуць агітацый-
на-масавую работу сярод насельніцтва, 
а таксама асвятлйць гэта пытанне ся-
род студэнтаў і навуковых работнікаў, 
каб кожны ведаў значэнне перапісу на-
сельніцтва. Партыйныя і совепкія арга-
нізацыі павінны зараз жа выправіць 
недахоны і пакончыць з бяздзейнаецю 
і бясклопатнымі адносінамі да гэтага 
важнойшага мерапрыемс.тва. 

Астаткі трацкісцка-бухарынскіх бaндJ 
разгромленых нашай слаўнай совец-
кай разведкай, будуць пытацца ровны, 
мі шляхамі шкодзіць і пакасціць спра-
ве правядзення nepanicy, Яны папы-
таюцца распаўсюджваць розныя чуткі, 
скажаючыя сапраўднае значэнне і за-
дачы nepanicy. Абавязак кожнага гра-
мадзяніна нашай радзамы, дапамагчы 
совецкай улащзе ў разаблачвнні і раз-
громе фашысцюіх наймітаў і здрадні-
каў. 

Грамадскія арганізацыі павінны ак-
тыўна садзейнічаць таму, каб прадста-
ячы перапіс насельніцтва быў пра-
ведзен узорна, па-большэвіцку. 

РАШУЧА ЗМАГАЦЦА 3 ПРАГУЛЫ1ІЧЫКАМІ 
Абавяз.ак наведвання лекцый дапа-

магае набыццю грунтоўных ведаў, ар-
ганізуе вучэбны працэс, дысцыпліні-
руе студэнтаў, Студэнт, які робіць 
прагулы, з'яўляецца дэзарганізатарам 
нашай работы, парушальнікам працоў-
най дысцыпліны. Там, дзе дэканат, 
комсамольская і профсаюзная арганіза-
цыі не звяртаюць належнай увагі на 
працоўную дысцыпліну, прагулы набы-
ваюць масавае з'явішча. 

Так на хімфаку з 1 верасня па 19 
снежня пропуск лекцый без уважлі-
вых прычын складае 1129 гадзін. Рэ-
корды ў спазненнях і прагулах зрабі-
лі наступныя студэнты: Сарнова, пра-
пусціла 52 гадзіны Турэщка — 25, Бе-
лянкін — 18, Калініна — 12. Гэты спіс 
можна было-б значна прадоўжыць. 

Чым-жа растлумачыць такое неда-
пушчальнае становішча з наведваннем? 
Ясна, што гэта можна растлумачьщь 
толькі бяздзейнасцю з боку дэканата 
і грамадскіх арганізацый факультэта. 
Замест наладжвання свядомай дысцы-
пліны, рашучай барацьбы з прагуль-
шчыкамі на хімфаку ім патураюць. 

Старасты груп часта; не адзначаюць у 
журналах прагулы, зробленыя асобны-
МІ студэнтамі, чым патураюць пра-
гульшчыкам і заахвочваюць іх на но-
выя прагулы. Дэкан факультэта тав. 
Маркоўка абмежаваўся • толькі вызовам 
прагульшчыкаў у габінет, але ніякіх 
дзейсных мер да парушальнікаў дыс-
цыпліны да гэтага часу не прыняў. 

Комсамольская арганізацыя (сакра-
тар тав. Мірончык) і профсаюзная ар-
ганізацыя (быўшы старшыня тав. Кар-
пучок) за выключэннем праведзеных 
сходаў на I І П курсе нічога не зрабі-
лі, каб ліквідаваць гэты істотны неда-
хоп. 

Хімічны факультэт чамусьці стаіць у 
баку ад барацьбы з прагульшчыкамі, 
лятунамі, дэзарганізатарамі вытвор-
часці. 

Трэба павесці самую рашучую ба-
рацьбу са злоснымі парушальнікамі 
унутранага распарадку ВНУ. Дырэк-
цыя універсітэта і дэканат павінны 
прыняць к прагульшчыкам самыя суро-
выя меры, прадугледжаныя статутам 
вышэйшай школы. 

СТУДЭНТ к. 
о: 

Н Я Ш У Н І В Е Р С І Т Э Т 
17 год таму назад БДУ узнік ва 

ўмовах яшчэ не ліквідаванай гаспадар-
чай разрухі, выкліканай дзеяннямі 
польскіх і нямецкіх акупантаў і гра-
мадзянскай вайной. У яго карыстанні 
было прадастаўлена толькі тры пакоі 
ў памяшканні адной з сярэдніх школ. 
Адсутнічалі ўласныя навуковыя кадры. 
Універсітэт на 90 проц. абслугоўваўся 
запрошанымі прафесарамі і іншьші на-
вуковымі работнікамі. Аспоўным фа-
культэтам універсітэта быў факультэт, 
які насіў назву факультэта грамадскіх 

навук. У гэтага факультэта не было 
нават вызначанага профіля, і ніхто — 
Hi кіраўніцтва універсітэта, ні выклад-
чыкі, ні студэнты не ведалі да якой 
будучай дзейнасці рыхтуюцца студэн-
ты і ў чым заключаецца характар і 
аб'ём ведаў, якія ім павінен быў даць 
універсітэт. ^ 

Сярод выкладчыкаў была вельмі 
значная засмечанасць нацдэмаўскімі, 
паланафільскімі элементам!, якія знахо-
дзіліся пад апеікай ворагаў народа — 
нацдэмаў, арудваўшых у Наркомасвс-
ты. 

Але пры ўсіх гэтых недахопах леп-
шая частка выкладчыкаў і асноўная 
маса студэнтаў адчувалі, што універ-
сітэту прадстаіць зрабіць вялікую і 
важную справу. Адчувалася, што наша-
му універсітэту, прызванаму да жыцця 
воляй партыі і ўраду і ўзнікшаму ў 
непасрэдным суседстве з капіталістыч-
нымі краінамі прадстаіць сказаць новае 
і вялікае слова ў гісторыі нашай со-
вецкай асветы. 

Наш малады універсітэт павінен быў 

прабудзіць жывыя сілы беларускага 
народа 1 прыняць актыўны ўдзел у раз-
віцці соцыялістычнай культуры. Ён 
павінен быў з рабочых і сялян Вела-
русі стварыць новую совецкую інтэлі-
генцыю. 

Прайшло 17 год і за гэты кароткі час 
універсітэт гіганцкі вырас, стаў вяду-
чай вышэйшай навучальнай установай 
Беларусі і адным з галоўных цэнтраў 
совецкай культуры — соцыялістычнай 
па зместу і нацыянальнай па форме. 
Універсітэт мае ў сваім складзе імнога 
сур'ёзных вучоных (акад. Нікольскі, 
праф. Годнеў., праф. Дзенісаў), а ва-
кол іх растуць маладыя кадры навуко-
вых работнікаў (дац. Федараў, дац. 
Дудкоў, дац. Калішэвіч і рад іншых). 

Бібліятэка універсітэта налічвае дзе-
сяткі тысяч кніг. Вучэбная плошча з 
трох невялікіх пакояў вырасла да трох 
вялікіх трохпавярховых корпусаў. 3 
уківбірсітэта выдзеліўся рад інстыту-
таў (медінстытут, інстытут народнай 
гаспадаркі, педінстытут). 

Не гледзячы на такі буйны рост, 
наш універсітэт працягвае быць мала-
дым вузам, які не перажыў яшчэ ўсіх 
цяжкасцей росту. У нас ,усё яшчэ ад-
чуваецца недахоп кніг, недахоп вучэб-
най плошчы, недахоп выкладчыкаў. Але 
гэтыя цяжкасці і недахопы будуць 
зжыты. Мы ведаем, што ў барацьбе з 
цяжкасцямі перамога для нас забяс-
печана, бо мы працуем пад кіраўніц-
твам вялікай партыі, бо нас падтрымлі-
вае і нам дапамагае вялікі правгдыр 
народаў таварыш Сталін. 

Праф. В. ПЕРЦАУ. 

УЗОРНА ПРАВЕСЦІ ЗАЛІКОВУЮ СЕСІЮ 
На ыарадзе ў дырэктара універсітэ'іа 

па пытанню аб ходзе падрыхтоўкі да 
зімовай сесіі высветлілася. што дэка-
наты і кафедры да сесіі зусім не рых-
туюцца. Усія іх «падрыхтоўка»' звялася 
да складання календарнага плана зда-
чы экзаменаў і залікаў. 

Выключна бестурботна да пытання 
забеспячэння праграмамі студэнтаў ад-
несліся дэканы і вучэбная частка уні-
версітэта. Па гістфаку не хапае пра-
грам па гісторыі сярэдніх вякоў. хра-
Яалогія зусім адсутнічае. Няма праг-
рам па асновам археалогіі, крыніца-
знаўству. гісторыяграфіі, рускай літа-
ратуры і др. Маючыяся праграмы ні-
колькі не могуць забяспечыць студэн-
таў, бо яны скажэны, дрэнна надрука-
'ваны і імі нельга карыстацца. 

Дэканы, кафедры, вучэбная частка 
Ьусім не цікавяцца пытаннямі соцыя-
лістычнага спаборніцтва. Не выпадкова 
па гэтаму дэкан фізмата тав. Шапіра 
вымушан быў прызнаць, што «ведаеце, 
гэтым пытаннвм не займаліся». 

Студэнтам V курсаў на ўсіх факуль-
тэтах не створаны нармальныя ўмовы 
'для работы, аўдыторыі за імі не былі 
замацаваны. На біяфаку рад студэнта}/ 
маюць «хвасты», як т.т. Пенязь, Рудзо-
ня і др. 

Як правіла на ўсіх факультэтах ня-
ма сталага раскладу кансультацый. У 
'выніку гэтага кансультацыі часта зры-
ваюцца. 

Экзаменацыйная сесія ігачалася. Трэ-
ба зараз-жа навярстаць упушчанае. 
Дырэкцыя універсітэта ііавінна чотка 
арганізаваць кансультацыі, работу 61-
бліятэкі, габінетаў, забяспечыць сту-
дэнтаў неабходнымі праграмамі, рэ-
камендацыйнымі спісамі літаратуры 
і г. д. -3 свайго боку студэнты абавя-
заны працаваць так, каб узорна пра-
весці экзаменацыйную сесію і дабіцца 
максімума выдатных адзнак. Трэба ра-
шуча змагацца з дэзарганізатарамі ву-
чобы! і дысіцьгаліны — вось задача сё-
нешняга дня. 

ЛЕВІН. 

~о 

СТВАРЫЦЬ УМОВЫ РАБОТЫ ВЫОУСКНІКАМ 
Дэканат павінен з выключнай увагай 

адносіцца да вытворчых планаў кур-
са. Дэканат-жа хімфака фармальна вы-
канаў вучэбни план, але канкрэтны 
яго змест не зусім дадатны. 

Так, напрыклад, у гэтым годзе мы 
слухалі газавы аналіз, які праходзілі 
на П курсе; адпрацавалі аналія мета-
лаў і сплаваў, які прароблен намі на 
II—IV курсах. Але затое студэнтам ні-
чога не далі па гісторыі хіміі 1 аб на-
шай сучаснай совецкай хіміі. 

У нашу бытнасць на I курсе нехта 
Змачынскі забіваў галовы сваей і.ііжд-
навуковай перыядычнай оістэмай эле-
ментаў. А аб такой капітальнай працы, 
як церыядычная сістэма элементаў 
Мендзолеева, мы маем выключна ту-
ман нае ўяўленне. 

Студэнты неаднаразова патрабавалі, 
каб было прачытана некалькі лекцый 
аб перыядычнай сістэме Мендзелеева, 
аднак дэканат не выканаў гэтага за-
кошага патрабавання. 

3 пачатку года рабочы час не быў 
загружай, але затое зараз адрываюць 
студэнтаў ад курсавой работы і ад 
падрыхтоўкі к дзяржаўным экзаменам. 
Бываюць выпадкі, калі заняткі з рані-
цы пераносяцца на вечар, а з вечара 
на другі дзень і студэнтаў аб гэтым 
не папярэджваюць. 

Дэканат не паклапаціўся адвесці спе-
цыяльныя аўдыторыі для самастойнай 
працы выпускнікоў. Дрэнна падрыхта-
ваны кафедры і дэканат да правядзен-
ня курсавых работ. Некаторыя студэн-
ты яшчэ І да гэтага часу не маюць 
тэм для курсавых работ. Не адведзены 
месцы для выканання эксперыменталь-
ных работ па курсавых тэмах. Адчу-
ваецца недахоп апаратуры і літаратуры. 
Лабаранты дрэнна абслугоўваюць вы-
пускнікоў, а кафедры і дэканат на гэ-
та не рэагуюць. 

Дэканат і кафедры павінны ў найка-
рацейшы тэрмін ліквідаваць усе неда-
хопы на Kvoce. 

ВЫПУСКНЖ. 
о 

ВАНДРОЎНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
Ворагі народа стараліся ўсякімі ме-

рам! ліквідаваць гістарычную навуку 
ў нашай краіне. Але яны выкрыты і 
разгромлены. 

Наша партыя 1 ўрад спецыяльнай 
пастановай аднавілі пры буйнейшых 
універсітэтах гістарычныя факультэты. 
Здавалася-б, што Наркомасветы і кі-
раўніцтва універсітэта павінны ўдзя-
ліць асобую ўвагу гістфаку. На самай-
жа справе гістфак у параўнанні з дру-
гімі факультэтамі знаходзіцца ў вель-
мі дрэнных умовах. 

Колькасць студэнтаў на гістфаку 
бесперапынна расце. А вучэбная пло-
шча, наадварот, змяяшаецца. У адным 
корпусе сканцэнтрыяваны біяфак, раб-
фак, уся адміністрацыя, бібліятэка, сту-
дэнцкія арганізацыі і тут-жа знаходзіц-
ца гістфак. У гэтым корпусе адмініст-
рацыя яшчэ заняла некалькі аўдыто-
рый пад інтэрнат. 

Гісгфак, я т налічвае каля 300 сту-
дэнтаў і мае 12 вучэбных груп, выму-
шан займацца толькі ў трох аўдыто-
рыях, ды яшчэ мае адзін гістарычны 

кабінет, які скарыстоўваецца для за. 
няткаў, для сходаў і для другіх мэт. 

У выніку ўсяго гэтага студэнты і 
выкладчыкі вымушаны вандраваць па 
ўсіх карпусах і выпрашваць гадзіны 
на дзве, які небудзь куток хімічнай 
лабараторыі або заалагічнага музея. 

Як на смех кіраўніцтва ушверсітэта 
зацвердзіла спецыяльную пасаду дыс-
петчара. Але-ж дыспетчар — гэта не 
вучэбная плошча і не можа замяніць 
сабой аўдыторыю. Не дзіўна, што на 
гістфаку бываюць частыя зрывы за-
няткаў. 

Аўдыторыі вельмі малыя і к таму ў 
іх нельга знайсці ні чарніла, ні дру-

,.гіх прылад. Загад дырэкцыі аб за-
беспячэнні чарнілам аўдыторый павіс у 
паветры. 

Новаму кіраўніцтву універсітэта не-
абходна ва што-б там ні стала пала-
жыць канец гэтым беспарадкам, раз-
грузіць біякорпус і забяспечыць нар-
мальныя ўмовы для вучобы і работы 
нашых студэнтаў, а таксама навувовых 
работнікаў. 

ПАРТОН. 

о-

Навукова-даследчая работа студэнтаў 
На фізмаце разгарнулі сваю работу 

навуковыя гурткі. 
Пращуюць два гурткі па тэарэгычнай 

фізіцы, якімі кіруе дацэнт Фёдараў, 
гурток па эксперыментальнай фізіцы, 
якім кіруе дацэнт Некрашэвіч, матэма-
тычны гурток. 

На гуртках былі зроблены даклады 
па тэарэтычнай фізіцы на тэмы: «Ана-
ліз размернасцей» і «Скін-Эфект». 

На фізмаце выходзіць навуковы бю-
летэнь, у йкім удзельнічао многа сту-
дэнтаў (Буз •— I курс, Трыбуналаў — V 
курс, Бернштэйн-^ІІІ курс і др). Ак-
тыўны ЎД36Л у рабоце бюлетэня пры-
маюць навуковыя работнікі фізмата, 
як дацэнт Федараў, Нахімоўская і др. 
Ужо вышлі 5 нумароў гэтага бюлетэ-
ня, зараз рыхтуецца шосты нумар. 

У бюлетэні друкуюцца вынікі наву-
кова-даследчай работы студэнтаў па 

фізііцы і матэматыцы, як работа тав. 
Вятохіна, работа студэнта I курса тав. 
Буза і іншыя. 

У бюлетэні асвятляюцца найбольш 
цікавыяі характэрныя тэмы, якія пры-
вучаюць студэнтаў к самастойнай 
даследчай рабоце. Бюлетэнь азнаямляе 
студэнтаў 3 новымі праблемамі фізікі 
і матэматыкі. 

Асаблііва цікавым адзелам бюлетня 
з'яўляецца аддзед задач па вышэй-
шай матэматыцы і фізіцы 

Недахопам бюлвтэня з'яўляецца дру-
каванне матэрыялаў у скарочаным 
выглядзе, адсутнічае аддзел па эле-
ментарнай матэматыцы і фізіцы. Ма-
лы актыў студэнтаў. 

іГрамадсшя арганізацыі фащлвтага 
не аддаюць ніякай увагі навукова-дас-
ледчай рабоце студэнтаў. 

Ц. ІУІЕДНІК. 
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