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ВЫДАТНАЙ ВУЧОБАИ АДКАЖ АМ НА КЛОПАТЫ ПАРТЫІ 

I У Р А Д А  А Б  В Ы Ш Э И Ш А И  Ш К О Л Е  
БУДЗЕІУІ ЗМАГАЦЦА ЗА СТАЛІНСКУЮ СТЫПЕНДЫЮ

ЭКЗАЛЕНАЦЫ ^НАЯ  
СЕСІЯ ПАЧАЛАСЯПершае паугодае вучабнаа-а года пады- ходзіць к -канцу. Пачынаецца экзамена- цыйная сесія. Вьшікі эвзаменацыйнай сесіі пакажуць, як мы працавалі на пра- ПЖУ гзтада па?тсідізя.Наша нартыя, наш урад, аеабіста вя' лікі Сталін удзяляюць вялізарнейшую ?вагу асвеце і ў прыіватнасці вьшпэйшай асвеце. Аб гэтьйі япгчэ раз з усёй яскра- васцю гаворыць пастанова ўрада аб увя- дзенні сталінскіх стыпендый для лепшых выдагшкаў вучобы.У  нас ёсць усе магчымасці вучьщца на ,  'ЗЬгдатна, і мы ў гэтай эвзаменацыйнай \  сесіі павінны ўдзесяцерыць лік выдатні- каў вучрбы.Экзамекацыйная сесія будзе сур’ёзяай праверкай якасці работы сту'дэнтаў і вы- кдадчы.цкага калектыва.Абавязак студэнтаў, выкладчыкаў і кі* Гаўніціва універсітэта прынянь усе меры для таго, ікаб па'большэвіцку падрьц' тавадца і вравесці экзамены.Многае залежыць ад правільнай арга- нізацкі экзаменаў. Між гым, мы ўжо можам адзначыць некаіорыя факты, ка.іі вьш ачаны я тэрміны прыёма экзаменаў не выцержьвваюцца,’" валі адсутнічае да* стагковая колькасць лраграм, неабход* ных сгудэніам для пайрыіхтоўві да экза* менаў.'Дэканаты, затадчыві кафедр, не гледзя- чы на тое, што экзамены пачаліся, яшчэ не далі ў  бібліятэку універсітэта спіскі літараіуры на экзаменацыйным прадме* там, а па гэтаму бібліятэка не змагла выкарыстаць усе свае магчымасці, каіб тшўнасцю ззібяспечыць студэнтаў неаб* ходнай літараіурай (шляхам аібмена з другімі бібліятэкамі і г. д.).'Нельга абыйсці маўчаннеім: работу на* шых каібіне'гаў у падрыхтоўцы да экза- менацыййай сесіі. Ка'бійет марксізма* денінізма чамусьці ў  дзень адчыняецда толькі на паўтары гадзіны. а  вечарам на 4 гадзіны, пры чым тут няма сканцэнтр* рьіванага дапаможнага матэрыялу па асроным раздзелам «Кароткага курса гі* сторыі ВКП(б)». К гэтаму пагрэбыа да* даць, шго ў кабінеце без валенак ды кажуха займацца нельга, бо таи вельмі холадна.Гістарычны кабінет, хоць і сканцэнт- рыраваў у сабе амаль усіо літаратуру па гісторыі, але ў самым кабінеце бодьш 20 чалавек не можа займадца, бо памяжкан* не кабінета малое.Да сёняшняга дня яшчэ не замадовапы аудыторыі да асооных курсаў і труп, дзе мржна было-б студэнтам рыхэ'амцца да экзаменаў.Патрэбна зараз*жа рэкрарыяту, дэка* натам І ўеім арганізацыям унІЕерсігэта заняцца оытаннем стварэния неабходных . У»оЎ для таго, каб забяепечьщь высокую якасць экзаменаў.Патрэбна раагарнуць соныялістычнае сяаборніцтва каміж купсамі, факультэта* мі, індывідуальнае соцспабюірйіцтва паміж студэнтамі на лошпую падрыхтоўку і здачу зкзаменаў. Комуністы і комсамоль* цы павііш ы быць у  авднгардзе вучобы, павінны быць прыкладам для астая'ніх студэнтаў.Вьшікі звзамеааў пакажуць, на колькі мы сур’ёзна і па-^лы пэвіцку рыхтуемся быць поўнацэнньш выоокакваліфікава' нымі кадіраю. ^

П А С 7 А Н О В А
СОВЕТА НАРО ДНЫ Х КАМІСАРАЎ САЮ ЗА ССР

А6 УСТАНАУЛЕКНІ ПРЗМій I СТЬШЕНДЫЙІМЕНІСТАЛІНАу  азнаменаванне шасцідзесяцігоддзя таварыша Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна Совет Народных Еамісараў Саюза С С Р  пастанаўляе; ^Устанавіць 16 прэмій імені Сталіна (у размеры 100 тысяч рублёў кожная), пры- суджаемых штогод дзеячам навукі і ма- стацтва за выдатныя работы ў галше;1. Фізіка-матэматычпых навук,2 . Тэхнічных навук,3 . Хімічных навук,4 . Біялагічных навук,5. Сельскагаспадарчых навук,6. Медыцынскіх навук,7. Філасофскіх навук,8. Эканамічных навук,9. Гісторыка-філалагічішх навук,10. Крыаычных навук,11. Музыкі,12. Жывапісі,13. Скульптуры, '14. Архітэктуры,15. Тэатральнага мастацтва,16. Кшсматографіі.
II.Устанавіць Сталінскую прэмію, прысу- джаемую штогод за лепшае вынаходніц- тва,дзесяць першых прэмій у размеры 100 тысяч рублёў кожная,дваццаць другіх прэмій у  размеры 50 тысяч рублёў кожная,трыццаць трэціх прэмій у размеры 25 тысяч рубдёў кожная.

I I I .Устанавіць СталінСкую прэмію, прысу- джаемую штогод за выдатпыя дасягненпі ў галіне .ваенных ведаў, тры першых прэміі ў размеры 100 тысяч рублзў кожная, пяць другіх прэмій у размеры 50 ты

сяч рублёў кожная, дзесяць трэціх нрэмій у  размеры 25 тысяч рублёў кожная.IV.Устанавіць стыпендыі імені Сталіна для найбольш выдатных навучаючыхся ў вьш эйш ых навучальных установах:У  Артылерыйскай ордэна Леніна Акз- дэміі РСЧА імені Дзержынскага —  сто стьгаендый на 1.000 рублёў у месяц кожная.У  Ваенна-Палітычнай Акадэміі імені Леніна —  сто стыпендый па 1.000 руб- лёў у  месяц кожная.у  Ваенна-Паветранай АкадэмИ імені Ж укоўскага —  сто стыпендый па 1.000 рублёў у  месяц кожная, у  Ваеннай Акадэмн Механізацыі і Ма- тарызацыі РСЧА імені Сталіна —  сто стыпендый па 1.000 рублёў у  месяц кожная,у  Ваенна-Марской Акадэміі імені Ва- рашылава —  сто стыпендый на l.O O o  рублёў у  месяц кожная,у Ваенна-Медыцыпскай Акадэмі імені Кірава —  сто стыпендый па 1.000 руб- лёў у месяц кожная,у  Маскоўскім Чырвонасцяжным меха- ніка-машынабудаўнічым інстытуце імені Н . Э. Баумана —  сто стыпендый па 500 рублёў у месяц кожная, у  Маскоўскім Дзяржаўным універсітэ- це —  сто стыпендый па 500 рублёў у месяц кожная,у  Ленінградскім Індустрыяльным інсты- туце —  сто стыпендый па 500 рублёў у месяц кожная,у Маскоўскай Дзяржаунай кансервато- рыі —  пяцьдзесят стыпендый па 500 рублёў у месяц кожная, у  Ленінградскай Ордэна Леніна дзяр- жаўнай кансерваторыі —  пяцьдзесят сты-

нендый па 500 рублзў у месяц кожная, у  Акадэміі мастацтваў у г. Ленінгра- дзе —  пяцьдзесят стыпендый па 50Q рублёў у месяц кожная, у  Маскоўскім дзяржаўным інстытуце тзатральнага мастацтва імені А . В . Ду- начарскага —  пяцьдзесят стыпендый па 500 рублёў у  месяц кожная.Для астатніх вышэйшых ваенных і ваенна-марскіх навучальных устаноў —  чатырыста стыпендый па 1 .000 рублёў у месяц кожная.Для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, ЯКІЯ знаходзяцна ў веданпі Н ародных камісарыятаў СССР і прыраўне- ных да ІХ цэнтральных устаноў йры СПК СССР —  тысячу стыпендый на 500 руб- лёў у месяц кожная, для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, ЯКІЯ знаходзяцна ў ведант саюз- ных рэспублік, —  тысячу пяцьсог сты- нендый па 500 рублёў у  месяц кожная.
V.Для асоб, ЯКІЯ падрыхтоўваюцца ў ВНУ І 'навукрва*даследчы!х інстыту гах да навуковай дзейнасці і абароны дысерта- 

НЫІ на ступень кандыдата навук,— ^уста- навіць сто стыпендый па 1.000 рублёў у  месяц кожная.Для асоб, ЯКІЯ падрыхтоўваюцца да абароны дысертацыі на ступень доктара навук, —  устанавіць у  Акадаміі' навук СССР пяцьдзесят стыпендый па 1.500 рублёў у  месяц кожная.
Старшыня СНК Саюза ССР 

В. МОЛАТАУ.
КІраўнік спраў СНК Саюза ССР 

М. ХЛОМАУ.20 снежня 1939 г.Масква, Ерэмль.
В Ы Д А Т Н А Я  П Е Р А М О Г АНаша краіііа атрьшала яшчэ адну новую перамоту у вы н ку вьгоарау у  мяс* И0ВЫЯ советы дэпутатаў працоўных. Рз* зультаты выбараў з прадзельнай яснасцю атразілі эгуртаванасць, маналітнаснь со* вецкаіга народа, яго высокую пал'тьнную свяцС'Маіець. Гэтыя выбары, як і  папя* рэднія выбары Ў Вярхоўныя Советы СССР І БСОР, паказа.т1 ем у  н а т а й  боль- шэвіцкай, партьй, яе аутарытэт еярод народа. Рэзультаты выбараў з’яўляюцца новым сведчаннем матугнага маралша* ііалітычната адзінства многанацыиналь* нага совецкага народа.На прымацаваным да нашага універ- сіт.чта 6 выібарчыч участку Е.ігаінопіцкай выбарчай акругі № 35 усе 1163 выбар* 

ШЧЫКІ, як адз'н, з’явіліся ў д-зспь L'4 снежня на вкоарчы- ўчастак і выканалі свой вялікі грамадзянскі абавязач.За кандыдата ў абласцы сово'г д.^пу* татаў працоўпых тав. X a du a галасаваза 99,1 проц. выбаршчьгкаў, зз кй.чдыд.дтаў у гарадскі соівет— 98,9 проц., за канды* датаў у раённыі с| в̂ет'— 98,6  проц.Перамога на выбарах нё прыгал-а га* мацёкам. Наша партийная арганізацыя прарабіла надзвычайна вялікую работу на выоарчым участку. .Дзесяікі леош ьп комуністаў і комсамольцаў працавалі

агітагарамі і даівераныімі, неслі палтая словы бо'льш.эвіцкай ноаўды ў магы вы* баіршчыкаў. Мнюта студэнтаў і навуковы-х раіботнікаў былі старшынямі, сакратарамі і членам! выбарчых камісій. Лепшыя агі- татары-комсамольцы тт. Нікалаеў, Міхе- рў, Зя&гайа, Эльк’інд, член пардыі т. Фрыдіман і другія з пачуццём вялікай ад* казнасіці, з уласцівай ім стрз'сцю агіта- валі выбаршчыкаў за стаілініжі б.іог. ко* м утстаў і беспартыйных. Добра пзнрац.а* валі партпрымацаваныя та. Шабуня, Акіетьпі і Нахімоўсжая.Пасля рэгістрацыі кандыдатаў у дэпу- татьр мясцовых советаў дэпутатаў нра* цоўных на ўчастку, у  гуртках была шы- рска разгорнута д зеіш ая  агітацыя за кандьддатаў. Агітатары на жывых прык; ладах 3 жыцця кандыдатаў ' пажаэвалі і.ч выдатныя якасці.Апрача ву-сяай агітацыі! вялікая работа гараведзена нашым друйам. Тры яума* ры мяотатыражкі быді спецыіяльна нры* СБочаны выбараа у  мясцовыл сонеты дэпуч’атаў працоўных. На выбарчым'участку выдаша-тася рэтулярна сценная газета. Была вітрына і  табліцы.Уся работа саіетаяла з іівух втапаў. Па*першае, патрэбна было раставіць cd*

лы на выбарчым акругам, аргашзаваць гурткі і яаладзіць у  іх  вывучэнне выбар* чага закона. Анрача вывучэняя выбарчага закона на занятках гурш оў з выбаршчы* камі расйірацоўваліся розныя пытадші міжнароднага становішча і  ўнутранага жыцця нашай краіяы. Праведзена правер* ка выбарчых с-пісжаў.Друді этап выбарчай камеапй— агіта* цыя за кандыаагаў. Ка.ті работа ў пер* ш ы перыіяд была наяаджана своечасова і нядршша, то к  агітацыі за кандыцатаў мы прыютупілі са сназнеянем. Гэта тлу* мачыцца тым, шго давераныя працавалі не зусім добра, а таксама неовоечасова прадставілі біяграфіі кандыдагаў. У  апош* ш я дні выбарчай кампаніі агітацыйная работа за кандыдатаў была ш ирока раз* горнута.У  гэтыім патрэбна адзначьщь вялкую  работу аііткалвктыіва.Усяго працавада на выбарчьш участку 40 чалавек.Вь&бары закончаны. Але гэга нд ў якім разе не даэваляе налд згоргваць ari* тацыйгую работу. Наадварот, партийная аргавіізацыя нашіяна заашзА^аць сваю ра* боту Ў далейшым.
ШУЛЬМАН.



Ha здымку: Быкладчмк асноў марвсіз- ма-ленінізма дацэнт тав. Валчок..

'1Пя¥ііГш Гт'чьГ
ПАРТЫ ЙНЫ  Д А К У М ЕН ТПартыйны білет —  гэта дакуменг, які свадчыць аб прыналежнасці да вялікай партыі Леніна —  Сталіна, быць членам якой вялікі гонар. Партийны білет і «ан- дыдацкую каріку кожны член і кандыдат партыі павінен берагчы, як зяніцу вока.Цэнгральны Камітэт нашай партыі неаднаразова ўказваў крмунісгам, што патрэбпа змагацца з тымі, хто дзякуючы палітычнай бяспечнасці п'^бляе свой партыйны дакумент. Адпак. з гэтых ука- занняў не ўсе комуністы нашай паргар- гаЛ'ізацыі зрабілі патрэбныя вывады. М  гэтым гавораць факты.Еандыдаг партыі тав. Еаверны, едучы на канікулы, аддаў на захоўванне 'ван- дыдацкую картачку сваей жопцы, у  якой яе ўкралі разам з сумкай. Партбюро выключила тав. Еавернага з кандыдатаў партыі.У члена партыі Еавхута быў украдзен партыйны біЛет на станцыі. Тав. Еавхуту вынесена суровая вымова. Такса.ма згуоі> сврй партбілег тав. Іахм ы ткіп, якому вынесена суровая вымова з папярэджші- нем.Гэтыя факты тавораць аб тым, штг мпогія комуністы халатна і  нажат больш таго, праступна адпосявда да справы за- хавання партдакументаў.А што значыць згубіць паргбілет? Гэта значыць, шго партбілет можа папасці ў рукі ворагам партыі і народа, якія, пры- крываючыся ім, будуць старацца тварыць свае гнусныя справы.Веабходна кожнаму козсуністу зрабіць 3 тэгага адпаведны вывад.

ЦОІР.
Сакратар партбюро.

В ЕСЕЛ А ПРОЙД УЦЬ КАНІКУЛЫЗакончи ўся першы семестр навучальна- га года. Зараз ва універсітэце прахо- дэіць экзаменацыйная сесія. Праз 20 дзён вясёлае' совецкае студанцтва цівава і .чда- ро(ва будзе праводзіць свае зімовыя ка' нікулы.70 студэнтаў —  выдатнікаў вучобы і грамадскіх работнікаў пасылаюпда ў двухтыднёвыя дамы адпачынку. 25 вы' даінікаў вучобы' паедуць на эвскурсію ў гор. Маскву, 30 чалавев —  у  Ленінград.Вялгкая ўвага аддаецца палітыка-маса* вай рабоце сярод студэнтаў, якіязастаюц- ца адпачываць у Мінску.Дацэнт Зудзілін 25 студзеня зробіпь даклад аб міжнародным стан-овішчы. У  дш канікул будуць прачытаны лекцыг: пра- фесарам Дерцавым «Геніяльны палкаво- дзец старажытных часоў Александр Ма‘ кедонскі», дацэнтам П ’янковым-— аб вялі- кім рускім палкаводцы Сувораве, да- нэнтам Ефімавым лекция на тэму « С у  часная Турция». Інструктар палітаддзела , БВАА 2 дюгага зробіць студэнтам даклад аб гераізме доблесных воінаў Рабоча- Сялянскай Чырвонай Арміі.Штодзённа арташзуіоцца выезды за го- рад па зідачы норм на абаронныя значкі. Вудуць арганізаваны 2 калектыўныя па- ходы Ў тэатр.3 28 студзеня п а 5 лютата 39 студэн- тау нашага ушБерсітага паедуць у  гор. Еіеў на слаборнщтвы и а в а л е н к у  і баскетболу, шахматам і  шашкам, лыжах І стральбе з м/к зброі са студэнтамі Еіеў- ската дзяржаўнага універсітэта.. Усяго на правяязенне кан кул адпу- шчана 2 9 .1 5 0  рублёў.
І

НА Д О Б Р А  I В Ы Д А Т Н А  
З Д А Д З І М  Э К З А М Е Н Ы

Пятага ст^дзеня-панатак зімовай экзаменацыйна-заліковай ced i

УЗОРНА ПРАВЯДЗЕМ ЭКЗАМЕНЫЛачьшаецца зімовая ’зал.ірюва-экзаме- нацыйная сесія. Яна пакажа наколькі сту- дэнты ўсвоілі вучэбны матэрыял. Сесія аддюструе наш беаупьшны рост. Скажуц- ца ВЫШКІ нарады дырэктароў вузау, па- сля якой мы агрымалі новьья падручнікі, палепшылася якасць выкладання і  пра- ноўная дысцышліна, узрасла овядомасдь студэнтаў.У нас пасгупова выводзіпда тын с т у  дэнта, ЯКІ «занмаецна» трое сутак перад экзаменам. Отудэнты нрацуюць сістэма- тычна. Многія шырока скарыстоуваюць дашаможную лігаратуру для паглыбдення сваіх ведаў. Тав. Мухін (III курс гістфа- ка) чьгтае гісторьш X IX  века Лавка і Рамібо. Вывучаючы асновы марксізма- ленінізма, тав. Майсеева, Будай (хімфак) распрацавалі па некалькі работ класікаў марксізма-ленінізма.Старанна рыхтующда да экзаменацый- на-заліковай сесіі тт. Шмушковіч, Нахі-

моўскі (V куре геофака), Елецкін (хім- фак), Вольшгэйн, Све>ржынскі (V  курс геофака), Семёнава, Розенберг (II курс гістфака), Сушо (III куре геофака) i мно- гія друотя.У  аношнія д т  наглядаюцца факты зрыва лекцый асобньш студэнтамі. Неаб- ходна дань зразумець такім студэнтам, што ІМ ВІХТО не дазволіць нарушаць пра- цоўнуіо дысцьшліну.Наогул пытанне аб прагулах у  нас яшчэ не пастаўлена востра. На асобных курсах зусім не адчуваецца дысцыпліны. Стуйэнтка III кіТ)са хімфака Елячкіна толькі за верасень мінулагз года пра- пусц;ла 12 гадзін, студэнт II курса гкт- фака Саф’ян —  20 галзін. На першым курсе гіетфака сгудэнтка Мардвінава мае 14 гадзін ярагулаў. Еомсамольскія арга- нізацыі курсаў I факультэтаў праходзянь міма такіх вапіючых фактаў.
Л. СШ АЛ.

На здымку: лепшыя фізкультурнікі універсітэта тав. Сідарэнка (III курс фіз- мага), выдатнік аібароннай работы комсорг II груяы III курса тав. Макарэнка.У ЦК НП(б)БНЕ ЕП(б)Б равгледзеў пытанне аіб аргатзацьй тэатраў, музыкальных ка* лекгываў, дамоў народнай творчасці і тэатральна-музыкальных яавучалыіых устаноў у Беласорцкай, Баваішавідкай, Брэсцкай, Піяокай і Вілейскай аб лас цях.ЦЕ ЕП(б)Б пасташівіў:Стваірыць абласныя белаірусжі і ноль- cad драматычныя тэатры ў гоірадзе Бе- ластоку. У Брэсце, згодна гэтага рашзн- ИЯ, арганізуюііда рускі і яўрэіскі аблнс- ныя драматычныя тэагры. У Гродна стващаюнца абласяы бе.таірускі драма- тычны і кукальны тэатры. Заслаўсжі беларуові калга<саа-соўтасіш тэатр рэар- гаінізуедца ў абласяы драматичны тэатр і пеіраводаіпда ў гораа Пійок. Рагачоіў- екі беларусягі калташа-соўгаоны тэатр таксама рэарганізуецца ў абласны дра- міатынны тэатр і нераводзйща ў торад Бараш аічы .У павтанове прадугледжана значнае раввіцпё музыкальяага і эстрадаага ма- стацтва. Бюро ЦЕ абавязала Унрзў.Тённе па справах мастацтваў пры СВК БССР арганізаваць у Беластоку абласную філармкшю 3 калектывамі: оімфаначны аркестр у саставе 45 чааавек, ансамбль беларуокав песні і пляові ў саставе 50 ча.тввк і аддзялеяне Белдзяржэстрады, у Баранавіічах —  ансамбль цыгшскай песні і пляскі, у Гродна —  яўрзйскі тэатр мпніктуры і абласны хор у саставе 35— 40 чалавек. у Брэсде —  аддзя- леняе Белдзяржэстрады, ,У гарадах Беластоку, Вроспе, Пінску, Вілейцы і Баранавічах арганіізуюцца ав- ласныя Дамы народнай творчасш.

У мэтах разгортвання мастанкай еа- мадзейнаспіі і выяўлевня кадраў работні- каў мастаптваў, у лютым намечаііа нравесці абласныя алімгаіяды самадзей' насці ў заходніх аблаеняіх БССР.Значнас месца адводзіцца падрыхтйў ны кадраў работнткаў музыкальвага і тэатральнага мастадтваў. Унраўлеш ю  ііа справах мастацтваў прапанавана ства рыць сетку навучальных уставоў у за- ходніх абласцях БССР: у Беластоку —  мастацкае вучылішча, музьжальнае ву- чылішча і музыкальную шкоду, у Брэсце —  музыкадьнае вучыдішча і музьР кадьаую шко-ту. Музыкальныя школы таксама ствараюнна ў Гродна, Дінску, Варанавічах, Вілейцы, Літзе, Маладзечна, Ео'брьше. Слоніме. Нры бедарускай дзяр жаўнай кансерваторыі стчйроенна спе- цыядьная груна д і̂я навучашня талена- вітай ыоладз'і здходніх абласней БССР.ЦК КП(б)Б зацверакіў рад мерапрыем- стваў у галіне раввіцця выяўленчага мастацтва. Творчыя кадры масгакоу захо д ах абласцей прыцягваюцца да работы над выстаўкай «Ленін і Стадін— арга- нізатары В С С Р ». Намечана иравесщ к*,н- курс на стварэнне помнікаў, прысвеча- ных вызваленню Заходняй Беларусі ад гнёту польскіх паноў, помнікаў героям Чьлрвюнай Арміі, загінуўшых у баях за Гродна. У гарадах Беластоку, Брлсие ствараюнна дамы мастаікоў і аддзялешіі беларускага камбіната выяўленчага ма- стантва.ЦЕ абавяоаў Унраўлегане па оправах маетадтваў пры СНК БССР і аблвыкан- комы заходніх абласней БССР узяпь на вучот і аргалізаваць а.хову мастаакіх каштоўнасцей, якія зн ахоізяш а ў былых маёитасах, і аіРіганізаваць музеі.(БЕЛТА).

Студэнтка III курса хімфака выдатніца 
Сара Рубніч.Ф I 3 м А Т НАПЯРЭДАДНІ ЭКЗАМЕНАЎПа вучэбнаму плану на фізмаце ў гэгу сеоію павінна было бьщь выстаўлена 22 экзамены і 19 залікаў. Курс на вы- бару для V курса матэматыкаў на нома- графіі перанесен на сакавік месяц. Пера- кесен таксама ^кзамен на сакавік месяц на пачартацельнай геаметрыі для студэн- таў I курса.На ўсіх дысцыплінах, вынесеных на экзаменацыйную сесію, студэнты забяспе- чаны праграмамі. Еансулы ацы і былі на- даджаны спачагку навучашьншга года. Але 
І.ЧІ карысталася малая колькасць студэн- іаў. Зараз, у сувязі з'прыібліжэннем сесіі, іік кансультацый павялічваецца. Аднак, яшчэ пакуль што няма агульнага плана ісансультацыяй па ўсіх дысцьшлінах.Патрэбна адзначыць, што 'яшчэ да гэтага часу рад студэнтаў фізмата маюць ака- ;эмічную заназычанасць. 13 сгудэнтаў яшчэ чаігосьці чакаюць. Праўда, 10 студэнтам, у  якіх былі ўважлівыя прычыны, рэктар універсітэта дазволіў здаваць экзамены.Асобныя студэнты на працягу вучэбна- га года не наведвалі пракгьгкума. У в ы т ку гэтага 14 чалавек II і III курсаў, me выканаўшыя вучэбны план па фізпраік- гыкуму, не дапушчаны да экзаменау. У ліку ІХ студэнты II курса Лобач, Хурсік, отудэнт III курса Шульмаи і другая, ЯКІЯ сістэматыічна рабіді прагулы. 
ІМ яшчэ зараз прадастаўлена магчымаснь выканаць устаноўлены лік работ I тым самым ыець магчымасць здаць экзамены.Наш а задача раныянальна скарыстадь прадстаўленыя тэрміны паміж адпаведньг мі экзаменам!, глыбока I ўсебакова над- рьгхтаваць здаваемыя прадметы I здаць !х на выдатна і  добра.

ГАБРЫЕЛАУ, 
нам. дзкана фізмата. '— Ф —
f  Б Б1БЛІЯТЭЦЫ 

I КЯБІНЕТЯХУ  час падрыхтоўкі да экзаменаў уся работа студэнгаў праходзіць у бібліятэцы і адпаведньгх йаб'іяетах. Але як бібліятэ- ка, так І кабінеты ў 10 гадзін вечара за- чыняіюцца, а таксама не нрацуюць у  вы- хадныя дна.Рэктарыяту І дэканатам паярэбна за- бяспечыць работу бібліятэкі і вабінетаў штодзённа і не да 10 гаудзін в е ч а р , а  да 11— 1̂2 гадзін.
СТУДЭНТЫ.

Адказны рздактар
I. М. ЛЕВІН.
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