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ПА-БОЛЬШЭВЩНУ 
ПРАВЯДЗЕМ ВЫВ АРЫ НОВЫЯ СТАЛІНСКІЯ СТЫПЕНДЫЯТЫ

Канстанцін Цішневіч ( I I  курс гістфака), Васілій Чубакоў ( I I  курс хімфа- 
ка) і Міхаіл Савіцкі ( IV  курс біяфана) —  лепшыя з лепшых выдатнікі 
вучсбы. Універсітэцкая грама;,скасць ведав іх, як сур’ёзных студэнтаў, кра- 
патліва і ўпорна працуючых над авалодваннем багаццямі навуні. Выдат- 
ную вучобу яны ўмела слалучаюць з вялікай работай у навукова-даследчых 
гуртках і ўдзелам у грамадскай рабоце.

Урад БССР па прадстаўленню ву чонага совета Універсітэта ўдастоіў тт. Ц І- 
шневіча, Чубакова і Савіцкага вялікай чэсці, назначыўшы ім стыпендыі 
імені таварыша Сталіна. Няма сум нення ў тым, што яны з гонарам апраў- 
даюць званне сталінсніх стыпендыятаў. t

П Е Р А Д  Н О В Ы М  
Н А Б О Р А М

АПРАЎДАЮ ВЫСОКАЕ ЗВАННЕ

ПАРТОРГAHАЎПа рашэвяю ЦК ВКП(б) у  красавіку—  маі месяцы будуць праведзены чарговыя выбары шза-вых партийных органаў. Справаздачна-выбарч'ы сход лартарганіза- цыі ўніверсітэта, згодна плана Кагано- віцкага PK КП(б)Б, адбудзецца 6 мая. Да гэтага часу лройдуць справаздачна- выбарчыя сходы партгруп на факультетах.Выбары яізавых партыйных органаў Ў гэтым годзе будуць праходзіць у  абста- ноўцы вяліікага палітычнага і  гаспадар- чага ўздыму, выкліканага ратэннямі XVIII Усесаюзнай канферэнцыі ВКП(б)._ Партийная а-рганізацыя нашага універ- сітэта за прайшоўшы год дабілася знатных поспехаў як у сваёй рабоце, так і ў рабоце ўніверсітэта. За лік лепшых лю- дзей БДУ яна вырасла на 21 член i 12 кандыдатаў партыі. Знатны я поспехі да- сягнугы ў справе павышэння якасці вучобы.Але побач з гэтым у рабоце партыйнай арганізацыі ёсць ісготныя недахопы. Слаба працуюць паргыйныя трупы некато- рых факультэтаў (фізмат), а асобныя з ■X амаль самаліквідаваліся (біяфак): Пар- тыйнаму бюро патрэбна многа папраца- ваць над тым, каб узмацніць палітыка- выхаваўчую работу сярод сгудэнтаў, вы- шэй узняць якасць вучобы 1 навукова- даследчай работы ва універсітэце. Комуні- сты навінны быць перадавікамі ў вучобе.У гэтым -родве мы будзем адзначаць дваццацігоддзе Беларускага дзяржаўнага уговерсітэта. Перад партыйнай аргаяіза- 
ЦЫяй стаіць задача —  прыйсці да юбілея з высокіміі паказчьгкамі ва ўсіх галіяах нашай работы— яавуко-вай, вучэбнай і выхаваўчай.Справаздачна-выбарчыя сходы на факультетах і універсітэцкі партыйны сход, адзначаючы значныя поспехі ў рабоце, павіняы з болыпэвіцкай непрымі- рымасцю ўскрыць усе недахопы з тым, каб энінгчыць іх у  працэсе далейшай работы.

Болыи увагі партгрупеПартгрупа гістфака —  адпа з больших груп у  партаргашзацыі універсітэтз. Зараз у ёй яалічваецца 12 членаў і 8 ка-ндыдатаў партыі. Комуністы факультета займаюць вядучую ролю ў вучобе. Кандидат у члены ВКП(б) тав. Абецэдар- скі —  сталінскі стыпендыят. Займаючыся увесь час на выдагна, ён вядзе вялікую навукова-даследчую і грамадскую работу. КО'Мутсты Міхееў, Шакаль, Каліінін і Ky- харонак таксама з ’яўляюцца выдатнікамі вучобы.Акадэмічная работа, барацьба за няў- хільнае выкананне пастаноў партыі і ўрада аб умапаванні працоўяай дысцып- ліньг, кіраўніцгва комсамольскай арганіза- цыяй, масава-выхаваўчая работа сярод студэятаў— в ось тыя асноўныя пьгганні, як.імі займалася партыйная трупа.Але ў рабоце трупы ёсць рад істотных недахопаў. Аб іх гаварылі 16 красавіка на справаздачна-выбарчым сходзе тт. Дуд- коў, Чымбург, Рыбакоў, Чарняўскі, Хайдо- віч і др. Паргыйная трупа мала займалася пытаннем палепшання вучобы студэнтаў. У  часе зімовай сесіі 34 студэнты, з ix 32 комсамольцы, атрымалі нездавальняючыя адзнакі. Соцыялістычнае спаборніятва но. сіць яшчэ фармальны характер. Дагаворы правяраюцца ад сесіі да cccii. Слаба ад- чуваецца на факультэце работа комсамоль- скай аргайізацьгі.3 боку партбюро не было дастатковага кіраўніцтва і дапамогі. Партыйная .трупа была прадстаўлена сама сабе.Работа партгрупы прызнана здавальняю- чай. Пдткгоргам сход выбраў тав. Кацмана.

Няма слоў, каб выразіць радасць у сувлзі з назначзннем мне стыпендыі імені таварыша Сталіна. Тэты факт яшчэ раз паказвае тыя вялікія клопаты і ўвату, якія цраяўляюць аб нас, совецкіх студентах, партыя большэвікоў і совецкі ўрад.На працягу трох год вучобы на хіміч- ным факультэце я маю толькі выдатныя адзнакі. Дабіўся я іх ў вышку ўпорнайі сісгэматычнай работы над сабой.

8 красавка адбылаея тэарэтычная канферэнцьгя навуковых работнікаў гіста- рычнага і філалагічнага факультэтаў па рабоце В . I . Леніна «Дзяржава і рэволю- цы я».На капферэнцыі былі заслуханы і аб- меркавапы даклады дац. Шэўчэнка «Марв- сісцжа-ленінскае вучэнне аб паходжанпі, класавай сутнасці i формах дзяржавы», дац. Шашкова «Мар.ксісцка-ленінскае в у чэнне аб дыктатуры пролетарыята», ст. вьгкладчыка Сгаржынската «Раэвіццё Леніньім і Сталіпьгм марксісцкага вучэння аб соцыялістычяай дзяржаве" і ст. вы- кладчыка тав. Партона «Соцыялізм і кому- нізм».Канферэнцыя прайшла. па нівкім тэарэ- тычным узроўні. Усе дакладчыкі, за выключэпнем тав. Старжынокага, слаба падрыхгаваліся да дакладаў. Даклады тт. Шэ'ўчэшса і  Шашкова прадстаўлялі с а бой просты1 мантаж цытат, самастойнасці ў дакладах зусім не было. Тав. Шэўчэнка не змог расглумачыць сапраўдных прычын узнікнення дзяржавьг і марксісцка-ленін- скага паняцця ролі яасілля. He быў да- дзен аналіз рабаўладальніцкай, феадальнай і  буржуазнай дзяржаў. Адсутнасцю сама- стойнасці і глыбоката ізлажэння марк- сісцка-ленінокага вучэшгя аб дыктатуры пролетарыята траншу і даклад тав. Шаш* кова. Тав. Шаяпкоў не змбг паказаць твор-

Набліжаецца вясевняя экзаменацыйная сесія. Я н а сунадае з вялікай падзеяй у ж ы цці яашага унііверсігэта— дваццаціга- довым юбілеем яго існавання. Рыхтуючы- ся да сееіі і юбілея, я прыкладу усе на- маганні на тое, каб здаць экзамены толысі на выдатна i гэтым апраўдаць пачэснае званне сталінскага стыпендыята- 
Сталінсні стыпендыят В. ЧУБАКОЎ, 
студент Il курса хімфака.

чага характара марксісцка-ленівскага вучэння аб дзяржаве. Дакладчьж не «едаў соглядаў Кауцкага i Плеханава на пы- танпю злома буржуаянай дзяржаўнай ма- шыпы. Тэта сведчыла аб тым, што тав. Шалпкоу нават не прачытаў усёй работы Деігіна «Дзяржава i рэволюцыя». Таксама ён не змог растлумачыць погляду анархі- стаў і ў прьгватпасці здрадніка Бухарина аб адносінах пролетарыята да буржуазнай дзяржавы ў перыяд рэволюцыі, не ведаў QB BHHflBxAg AcntL-Jiiii хнныхбвнвАон«узрыве» дзяржавы.Тав. Партон педастаткова прадумаў палажэнне Маркса і Леніна аб так званым «буржуазным праве» пры соцыя- лізме.Сур’ёзна к падрыхтоупы даклада падый- шоў тав. Старжынскі. Яіго даклад быў прадуманым. Былі акрэслены асноўныя палажэнні Леніяа і Сталіна аб соцыя.ті- стычнай дзяржаве.У абмеркаванні дакладаў прынялі ўдзел тт. П ьяж оў, Зальцман і Кацман. Вынікі канферэнцыі падвёў тав. Чымбург.Канферэнцыя наказала, што многія навуковыя работнікі яшчэ недастаткова і не сістэматычна працуюць як над в ш у  чэннем «Кароткага курса гісторьіі ВКП(б)», так i над творамі класікаў марксізм&-ле- нінізма. Чаго варта хоць-бы такая заява

У рэктарыят універсітэта паступаюць пісьмы ад вылуокнікоў сярэдяіх школ. Пі- шуць з Украііны, з асобных абласцей РСФСР, з беларускіх сярэдшх школ і інш. Вучаніца 10 класа 55 сярэдвяй школы гор. Новасібірска Зоя Меркіна просіць выслаць умовы прыёма ва ўнівіерсітэт. Таня Арцянюк (Сухумская сярэдняя школа Xs 6 імені А . С . Цушкіна), жаідаючая пасчупіць на- хімічны факультэт, пытаец- ца, ці ёсць на ім рускаіе аддзяленне, «а калі няма, то ці можнз паступіць на беларускае, слаба валодаючы беларускай мавай». Яе цікавіць, якія прадметы пры- дзецца здаваць.на прыёмных ісп ьп ах, ці ёсць інтэрнат, якія перавагі пры паступ- ленні выдагнікам і  др.Вучаніца гор. Роўны, Сумскай обласці УООР т. Гарувовіч, В. Усава і 0 . Сш а- нава (Усць-Катаеў, Чэлябінскай обласці), Галецкая d Абвяшкоўокая з гор. Оршы просяць выслаць праграмы прыёмных іс- пытаў, даць апісаяне факультэтаў і іх профіль. _Рэктарыят ўніверсітэта праводзіць зараз падрыхтоўчую работу да новага набора. Ha фізіка-матэматычным ф а культа це аргаінізавана алімпіяда юных матэ- матыкаў, у  якой прьмаюць удзел выпуск- нікі школ гор. Мінска. Будучым сту- дэнтам выкледчыкі факультэта прачыта- юць рад навукова-папулярных лекцый па фізіцы і матэматыцы.F  красавку для вучняў 10 класаўрэс- публікі праз радыёстанцыю імені Соўнар- кома БОСР будзе наладжан радыё-вечар. Даклад аб ролі ўніверсітэта ў развіцді навукі БССР 'зробііць рэктар тав. Савіц- ісі, акад. В. Н. Перцзў вьгступіць з тэ- май «Як выбраць сабе спецыяльнасць». «Буду дастонным спецыялістам стаяіяекай эпохі»— такой тэме прысвечыць сваё выступление студэнт IV курса гістфака сталінскі стыпендыят Абецэдарскі.Навуковыя работнікі універсатэта на- ведаюць школы сталіцы і многіх го.радоў рэспублікі, раскажуць вьшускніклм аб дзецішчы вялікай Касгрычніцкай соцыялі- стычнай рэволюцьгі— Беларускім дзяржаў* пым універсітэце. Рэдакцыя шматтыражкі выпускав спецыяльны нумар, прьнсвечаны новаму набору.
■гав. Шашкова перад пачаткам свайгэ даклада: «Я , таварышы, не гісторык, і пагэтаму мне цяжэй рабіць даклад, чым вам, тэта значыць гісторьгкам». Тэта лішні раз пацвярджае тую акалічнасць, што яшчэ частка навуковых работнікаў «вывучае» творы марксізма-ленінізма толькі ў сувязі з той або іншай тэмай лекцыі па сваёй спецыяльнасці, калі патрэбуецца прьівесці цытату з перша- крыпіц класікаў.Пара пакончыць з цытатным вывучэн- нем марксіоцка-леншскай тэорыі. Такое вывучэдне ў аснове шкодна большэвізму. Неабходна- сістэматычпа і глыоока выву- чаць мавксісцка-ленінскую тэорыю —  вастрэйшую зброю большэвіэма.Трэба ліквідаваць самацёк у справе са-масгойнага вывучэння навуковымі pa- ботнікамі марксізма-леніпізма* 1 * *. Правядзенне тэарэтычяых канферэнцый або субяседван- няў не рашаюць пытання аб самастойнай рабоце навуковых работнікаў над выву- чэннем гісторыі і теорыі большэвізма. Яяы з’яўляюцца толькі падвядзеннем вьгнікаў самастойнай работы над творамі класікаў. У нас-ж а, па сутнас-ці справы, тэарэ- тычныя субяседванні нератвораны ў сі- стэму, у  асноўяы метад вьгвучэння марк- сізма-ленінізма. У  вы н ку атрымоўваецца, огто ад канферэнцыі да канферэнцыі (» іх бывае ў годзе па адной) многія навукз- выя работнікі не вывучаюць марчосізма- ленінізма. Такое палажэнне ні ў  якім разе яельга- .тічыць нармальным.

Ha здымку: праф. Ломцеў чытае лекш ю  студэнтам I курса філфака па мова- знаўству.
_ _ i ■ ■ * ~ ' ~ i i  - ' - - - - -  * * * *

Я  H E  Г ІС Т О Р Ы К 4
ЯК НЕКАТОРЫЯ ВЫКЛАДЧЫКІ АВАЛОДВАЮЦЬ 

БОЛЬШЭВІЗМАМ



3 ВЫСОКІМІ ПАБАЗAJlbHlKAMt Ў ВУЧОБЕ 
СУСТРЭНЕМ ДВАЦЦАЦІГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ УНІВЕРЙТЭТА!

H  асу стран 1 М а я

МОЙ М ЕТАДЗадача кожнага студэнта —  вучыцца так, каб выйсці з вьш эйш ай навучальнай установи поунацэнным снецыялістам. Для гэтага яеабходны глыбокія веды, набыць якія можна толькі ў тым выпадку, калі працаваць над сабой штодзённа i прытым планава на працягу ўсіх пяці год прабы- вання ава ўніверсітэце. Патрэбна рацыя нальяа скарыстоўваць кожную мінуту.Звычайна студэнт прыходзіць к дранным вынікам толькі дзякуючы няўмеламу і бессістэмнаму вывучэнню таго абэ ін- шага прадмета. Бывае, пгго два сгудэнты сядзяць у чытальні за кнігамі і, як быц- цам-бы, працуюць. А на самой справе, добра прыгледзеўшыся, пераканаешся, ште з усяго натрачанага часу палова пайшла на непатрэбныя размовы і хаджэнні.Я к  я арганізую сваю работу?Перш за ўсё я строга планірую яе; без дэтальнзга плана работы нямысліма грун- тоўнае аўладанне вучэбным матэрыялам План мой вынікае з раскладу заняткаў.Работа па плану да-е мэтанакірава-
накць, артанізуе маю вучобу. Hi адна Mi- 
нута не прападае дарэмпа.3 увядзеннем у вышэйшай школе воль- нага наведвання часткі заняткаў многія студэнты без патрэбы пралускаюць лек- цыі. Замест таго, каб яайсці паслухаць выкладчыка, яны лічаць за лепшае больш паспаць, пагаварьшь з  таварышамі аб> куды-небудзь прайсціся.Таві погляд па лекпыю зусім няпра- вільны. Лекцыя —  важнейшы адпраўшл пункт да далейшай паглыбленай работы над ізложаным матэрыялам. Не лраслу- хаўніы яе, не можаш па-сапраўднаму сама- стоина вывучаць магэрыял п а падручні ках.Я  лічу неабходным наведваць усе лек- цыі i быць не п а р н ы м  слухачом, а кан- спектаваць іх . Запісы, утвараемыя на лекциях, дапаўняю матэрыялам з прапра- цованых адпаведных данаможнікаў i таи м  чьгнам у мяне атрымоўваецца болын развіты, грунтоўны кансяект. Так я раблю сістэматычна, паралельна з праходжаннш магэры'яла.Не стаю я ў баку i  ад грамадскага жыцпя універсітэта. Не гледзячы на работу дома, звязаную з сям’ёй, маю час i для работы ў  грамадскіх арганізацыях, i на оавыішэнне свайго культурна-палітыч ната ўзроўню, i на чытанне навуковай i масгацкай літаратуры, i на наведванп’ кіно і тэатраў.

А. ІЛЬЮЧОНАК, студэнтка IV нурса 
біяфана, сталінскі стыпендыят.

БЛАГАДУШНЫ СПАКОЙ ДЗНАНАТАВеснавая экзаменацыйная оесія супадае з вялікай датай у  жыцці Беларускага дзяржаўнага універсітэта —  дваццацігадо- зым юбілеем. Справа чэсці кожнага студэнта ўніверсітэта сустрэць сесію і юбіі- Teft- з выдатнымі і добрымі паказальяікамі ў вучобе.Студэнты III курса гістарычнага фз- культэта ў падьіХ'Одзячай сесіі будуць здаваць 5 экзамена?: педагогіку, гісторы'ю чародаў СССР (частка III), пісторыю яо- зага часу (другі перыяд), французскую і беларускую мовы. Больпіасць студзятаў курса з самага начатку H семестра сі- 'Ггэматычйа і ўпорна рыхтуюцца к  сесіі, імюнуцца яабыць грунтоуныя веды і чрыйсщ на экзамены добра падрыхтава- нымі.A ie  паспяховай падрыхтоўцы да сесіі перашкаджаюць пекагорыя прычывы, якіія кіраўніцтва факультэта не імкнецца зні- шчыць. Y  гістарычным кабінеце маецца! толькі два падручнікі па гісторыі новага часу (том П ). У  бібліятэцы універсітэта іх было 70. Яшчэ ў пачатку павучальна- га года гэтыя падручнікі былі разданы

слухачам аднагадовых пстарычных кур cay. He глівдзячы на тое, што экзамен па ійсторыіі новага часу курсанты здалі ўжо даўно, падручнікі не звернуты ў бібліятэ- ку яшчэ і да гэтага часу. Такое-ж самае становішча з падручнікамі па педагогіцы.Матэрыялаў па гісторыі народа? СССР (частка III) няма ні ў гістарычным кабі- неце, кі ў бібліятэцы універсітэта. У  гі- старычяым кабінеце няма нават праграны і спіска рэкамендуемай літаратуры па гэтаму курсу.Некалькі разоў студэнты прасілі дэкана гісгфака т. Пьянкова заблспечыць іх неабходным вучэбным і  дапаможным матэ- ^ыялам, але з гэтага нічога не выйшла, Тав. Пьянкоў, напэуна, зробіць гэта та- ды, калі патрэбпа будзе ісці на экзамены.Еансулы ацы і на здаваемых предметах не яалаіж аны . I наогул невядома, калі прыдзецца здаваць экзамены. Да гэтага часу яшчэ няма расклада.
А. ЫН.<ДКЖ, В. ГРЫ Г0Р ЕЎ, 

студэнты I I I  курса истфака.

Н Е  В Ы В Я З ЕШ П А Р Г А Л Н А

П Е Р Ш Ы Я  Э К З А М Е Н Ы  Н А  Г Е А Ф А К УНавучальны год яабліжаецца к  катщу. | Частка прадметаў ужо прачытана, астат- нія дачытваюцца ў бліжэйшы час. 3 1мая на геаграфічным факульгэце пачына- ецца экзаменацыйная сесія.Але ўжс i зараз рад студэігтаў і цэ- лыя трупы здаюць некаторыя прадметы датэрмінова.Першыя экзамены паказалі, што той, хго рыхтаваўся да ix  з самага пачатку вучэбнага семестра, працаваў сістэматыч- на i рэгулярна, той атрымаў высокую ацэнку сваіх ведаў. I наадварот, верхагля- ды, любіцелі «штурмаў» пацярпелі крах. Im не ўдалеся здань на «авось».Студэнты IV курса здалі педагогіку i методыку выкладаиня геаграфіі. 3 34экзаменуемых 9 студэнтаў здалі на вы- датна, 9—  на добра i 12— на пасрэдна. Грунтоуныя веды выявілі выдатйікі ву- чобы Грайвер, Еасенцова, Мярэцкая i Gy- шо. Ha методыцы выкладаиня ̂ геаграфй—  82,5  проц. выдатных d добрых адэпатГ. Нездавалиняючыя адзнакі па педагопцы атрымалі Зомерград, Таўпека, Лескавец.I гэта не выпадкова. Яны прапускалі лекцыі, павярхоўна засвоілі матэрыял.На III курсе здавалі датэрмілова толькі адзін прадмег— геамарфалогію. Еомсамоль- цы Якушко, Сасноўскі і Ляшко здалі яго » а  выдатна. Але і  тут не абыйшлося

без правалаў: т. т . Беляковіч, Оемянкпў, Яхніч адпраўлены экзаменатарам. Апош- няя прышла неладрыхгаванай на экзамен і  ў сел  ал а ўсю надзею на шпаргалку, якая, тлрэчы, не вывезла яе. Не уд а лося тав. Яхяіч абманудь выкладчыка.Ганебны факт са  шпаргалкай на III курсе геафака оведчыць аб тым, што яшчэ ча- CTKai студэнгаў шукае рознага аручнага моманту, каб атрымаць адзнаку.Дэкаиат факультета не стаарае слры- яючых умоў для падрыхтоўкі да сесіі. Да гэтага часу няма праграм па читаемых i  прачытаных курсах. Адсутнасць праграм адмоўна адбіваецца на рабоце студэнгаў. У асобных выпадках дэкаиат не ідзе насустрач жаданням студэнтаў—  здаваць, напрыклад, датэрмінова прадметы (экгяамічную геаграфію IY  курса былога 
МПІ).А сн о ў т я  маса студэятаў факультэта ўзмоцнена рыхтуецца да экзаменаў. Ha- бліскэнне першамайскіх урачыттасцей, якія супадаюць з пачаткам экзаменацый- най сесіі, і надыходзячы юбілей універ- сітэта, натхняюнь іх на ўпорную вучобу. Грэба спадзявацца, што вясенняя экза- менанынна-заліковая сесія пройдзе на высокім узроўні. Л. ШЗФЗР,

сакратар комсамольскага бюро геа- 
фака.
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ЯК Я АРГАН ІЗАВАЎ ПРАКТЫКУМ чуць вынікі сваёй недастатковай уважлі- васці да работы ў мінулым, калі такая была._ Практыкум па фізіка-хімічнаму ана- ліву з ’яўляецца першым опецыяльны’ практыкумам студэптаў-хімікаў IV  курсе неарганічнай спецыяльнасці. Ён, з аднаг. боку, з ’яўляецца падатульненнем і пра- веркай ведаў і  экспериментальных навы- каў, набыгых сгудэнтамі на папярэдні' курсах у агульных практикумах па не- арганічнай, аналітычнай, арганічнай і фі- зічнай хіміі; э другога боку, надобны практыкум, на LMaro думку, павінен быць пераходным звяном паміж чьгета вучэбнан i больш менш самастойнай навукова-даслед- чан работай у выглядзе курсавых або дылломньгх работ, да якіх студэнты па- вінны прыступіць у настуяным годзе.Выходзячы з гэтых асаблівасцей пра-вты- кума па фізіка-хімічнаму аналізу, я надаў яму аргантацыйныя формы, значна ад- розніваючыяся ад існаваўшых у папярэд- ніх агульных прадстьгкумах. Улічваючы, пгто на ранейшых пражтыкумах студэнты ўж о павінны был! асвоіць тыя элементы эксперыментальнай тэхнікі і мето-дьгкі,якімі ў  сукупнасці карьгстаевда фізіка- хімічны аналіз пры развязванні сваіх опецыфічных задан больш атульнага іскладанага парадку, я палічыў мэтазтод- ным надаць выкананню работ студэнтамі максімальна самасгойны характар.Перш за ўсё я рашуча адмовіўся ад пгкодната, на мой погляд, але даволіраспзўсюджаната ў нашых лабараторыях звычаю, пгГо студэнт ўсё патрэбнае для работы атрымліівае гатовым —  адмераннгм, адіваяганым, сабраным і адрэгуліраваным.

ітрымаўшы ўсе неабходпыя матэрыялы, іасуду i  прылады, студэнт пагапен быў ■ам ад пачатку да канца сабраць сваю -ксперыментальную ўстаноўтсу, праверыць i адрэгуліраваць яе. Наколькі гэта было мэтаэгодна і неаюходна, паказвае тое, што аногія з  студэнтаў не ведалі спачатку, діЛіапоўніць тэрмарэгулятар, сабраць і адрэгуліраваць тэрмастат, адкалібравапь і праверыць тэрмапару, хоць гэтьгмі прыбо- рамі яны ікарысталіся часам па некалькі разоу і ©ыконва.п адпаведныя аперацыі ў практыкумах па фізічнай і калоіднай х г  міі.Па-другое, я адмовіўся ад нісьновых іігструкцый да кожнай работы ў форме «вазьмі столькі таго, столькі гэтата, зра- бі тое I тое» і т. д. Такія інструкцыі, неабходныя на малодшых курсах, маюць той недахоп, што ў выпадку педастатко- вай зацікаўленасні сгудэнта ў рабопе даюць магчымасць звядзення яе да ч ы т а  механічнага выканання пэўнага комплекса паслядэуных аперацый без усведамлення іх мэты і сутнасці.Студэнт атрымліваў задание, указанш аб метадзе, ужо вядомым яму, якім ён павінен карыстацца, ці аб метадах, між якімі яму прадастаўляецца выбар (на- прыжлад, метад тытравання хлора), літа- ратуру.Увесь час я' сачьгў за правільнасцю работы, даючы1 ўказанні недастаткова валодагочым методьгкай, хоць апошняя ўжо ім павінна была быць вядомай. Гэта давала магчымасць кожнаму студэнту ад-

Нарэшце, я патрабаваў літарагурна  ̂і граф.ічна аформленых справаздач з параў- папнем сваіх вынікаў з даньімі даведач паи навуковай літаратуры, якой студэнты раней нііколі не карысталіся. Для такога параўнання патрэбна было акуратна ра- біць пераразлік з адных адзінав вымя- рэпня на другія, улічыць змену ўмоў эксперимента (температуры, канцэнтра- цыі і ін ш .). Да такіх патрабашанняў спачатку нялёгка было прызвычаіцца. Асаб- ліва турбавала студэнтаў пеабходнаоць гадзінамі, а то і  днямі педантычна паўта рань а дну і тую-ж аперацыю, мяняючы толькі аідну з умоў эксперимента, і піль- на, не паслабляючы ўвагі, сачыць зі адбываюньгмі я зменамі, дабівацца максі- мальнай дакладнасці.К гонару сёлетняй групы IV курса, павінен скаоаць, што амаль усе студэнты працавалі надзвычайна ўдумліва і сур ’ - ёзна. Упэўнеяы, шго ў наступным годзе, калі ім нрыдзенца заняцца курсавымі работамі, яны адчуюць і яшчэ больш ашэняць карысць яраведзенай напружанаг і на першы погляд крыху манатоннай работы. Асабліва хочацца адзначыць выклюнна добрасумленную і высока- якасную работу тт. Севасцянавай, Еом- діка, Пелеп. Толькі двое э трупы1 —  тт. Мойпс і Гурэвіч адчесліся да практикума недастаткова сур’ёзна і там у атры- ita ii з"  яго менш, чым маглі.
А. С. БАРКАН, 

кандидат хімічных навук.

ВЕЧАР TPOX ФАКУЛЫЭТАЎГістарычны, біялагічінм і фізіка-матэ матычны факулыэты да першамайскаг- свята рыхтуюць вечар мастацкай самадзей насці сгудэнгаў. Арганіізуецца свеіаваі газета, сгудэж ы  рыхтуюць юмарыстыч- ныя расказы, цыганскія танцы, дэклама- цыі i вадэвіль Чэхава «Предложение... Сгудэнты IV курса гісгфака арганізавалі хор; праведзеяа ўжо некалькі рэпетыцый
I Супроць неахайнасціІншы раз прыходащца здзіўляцца, ді чаго даходзіць бескультур’е многіх сгу дэнтаў ігіста'рычнаіга факультэта. Асобны) неахайнікі брудзяць дзе паяала і як па пала: на стадах, стулах, на падлозе карыдоры.. A калі дасі заўвагу такому, ; дазволу сказаць, студэнту, то ён у лел шым выпадку насмяецца з цябе.Еожную раніцу старанна прыбіраю я 202 i 203 аўдыторыю біялагічнага корпуса. Чыста падмятаю падлогу, выціраю стали, стулы i векны; акуратна растаўляю аб- сталяванне.Але мая работа прападае дарэмнэ. У канцы заняткаў не пазнаеш 202 і ў асаблівасці 203 аудыторыі. Тут поўны хаос i беспарадак. Падлога усеяна мност- вам талеры, кускамі хлеба, на стадах i ў стадах лужыны чаршл, розныя над- ш сы, сценкі заліты чарніламі.Я к неприемна адчуваеш' сябе, зай- шоўтпы ў  такую аўдыторыю! Не верыцца, што тут шэець гадзш іаймаліся студэнты, еярод якіх многа комсам-ольцаў i  наваг актывістаў.Хііба не сорамна студэнтам-тісторыкам!3 антьгсанігарыяй звьгкліся арганіза- цыі факультэта і некаторыя выкладчыкі. Яны не ствараюць грамадскай думкі ва- кол тых, хго нарушав правілы унутра нага распарадку.Універсігэцкал грамадскасць аб’явіла зараз барацвбу з антьгсанітарыяй, брудам у вучэбных варпусах, аўдыгорыях !лаб араторыях. Тэта зусім нравільнае і неаб- ходпае мерапрыемсгва. Бяда толвкі ў тым, што далей размоў оправа не пайшла.Неабходна па-сапраўднаму ўзяцца за павядзенне чьгстаты і парадка.

МАРЫЯ РАНТКОЎСКАЯ, уборшчыца 
біякорпуса.

Ha замежных мовахBf nap на замежных мовах, аргавізаваны 13 красавіка прафко-мам і кафедрай замежных моў, прайшоў з вялікім ш спе- хам.Выгтуплошп студэнтаў з дакламацыямі вершаў, удзел у  пастанюуках, умелае вя- дэенне вечара, канферанс Дорскага, Сока- ла а Чуброва з’яўляюцца доказан таго, што студэнты зацікаўлены вывучэннем замежных моў і  ўпаўне паспяхова ава- лодваюць імі.Патрэбна сказаць, што правядзенне надобных вечароў— справа вялёгкая. Лен- шыя нашы віыкладчыкі т. т. Андрэева, Рубцова, Еаліноўская, ПІапіра, Фідэльман, а таксама ўдзельнікі вечара студэнты Пан- целят, Элькінд, Хордас, Зейфман, Еарнмая, Паўлава, Віткоўская, Міхайлоўскі, Антона- ва, Бахар, Чарапок, Міхайлоўская, Гольдберг i іншыя адвялі шмат часу для apra- нізацыі і нравядзення вечара.Але побач з зацікаўленасцю замежнымі мовамі, добрасумленным выкананнем ўзя- тых на сябе абавязкаў па падрыхтоўцы да вечара, нельга не сказаць аб некато- рай недысцъшлшаванасш i  нават неда- ацэицы моў асобнымі студэнтамі. Студэн- гка I курса філфаіка Фрыдман T ., узяушы на сябе выкананяе ролі, не з ’явілася на рэпетьщыю, нікога яе папярэізіушы. Студэнты хімфака, біяфака і філфака таксама не прышлі на спеўку, сарваў- шы таким чынам выступление хора на нямецвай і англійскай мовах.Be на івышыні i яшчэ справа з вы- мауленнсм. Над выпраўленнем гэтага не- дахопу нашим выкладчыкам патрэбна ня- мала папрацавадь.Падоблыя вечары ўвайшлі як-бы ? традицию нашата ўніверсітэта. Праводзя. чы ix , мы, выкладчыкі, зауважаем нашь поспехі i недахопы.E вялікаму жалю на вечары мы я бачылі я і рэктара, на прарэктара, ні дэ- каваў факультэта?.
МАЦІСОН,

заг. кафедры замежных моў.

Адказны рэдактар
I. МАЛЮНЕВІЧ.
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