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Pyx адзіночак выдатнікаў—ператварыць у масавы рух студэнцтва
40 процантаў студэнтау ахоплена аздаравіцельнай
кампаніяй

Узнімем новую хвалю
соцыялістычнага спаборніцтва

Совецкі Саюз, дзякуючы творчай і
Аздаравіцельная кампанія з'яўляецца неабходнай ўмовай
для
пераможнай сіле соцыялістычнага спа- добраякаснай вучобы студэнтаў.
У
1934-1935
вукэбным
годзе
рэктаборніцтва, у самы кароткі час дасягнуў
рыят I профарганізацыя БДУ ахапілі аздаравіцельнай
кампаніяй
нябачанай ў свеце магутнасці.
што складае каля 40 проц. да ўсяго складу стуСоцыялістычнае спаборніцтва ахапіла 285 студэнтаў,
мільёны працоўных нашай радзімы--адзі- дэнтаў.
ным парывам пабудаваць як мага хутУ дамы адпачынку било накіравана 140 чалавек, на курорты
чэй сойыялізм на адной шостай частцы
гэтага,
свету і вывесйі вялікі Совецкі Саюз у і санаторыі—28 чалавек, на экскурсіі—114 чалавек. Акрамя
многа студэнтаў атрымалі дадаткова ад рэктарыята і прафкома
рады самых перадавых краін.
Соцыялістычнае спаборніцтва з'яві- больш 10 тысяч рублёў грашыма для падтрымання свайго здароўя.
лася магутным рычагом,
дзякуючы
Усяго на правядзенне аздаравіцельнай кампаніі па універсітэякому рабочы клас пад кіраўніцтвам
ўлічваючы
партыі і мудрага кіраўніка тав. Сталі- ту нашай дзяржавай выдаткавана 65 тысяч рублёў (не
партия
на перабудаваў адсталую ў мінулым навуковых і тэхнічных працаўнікоў). 3 гэтага відаць, што
краіну ў соцыяліетычны форпост сусСовецкая улада праяўляюць штодзённа вялікія клопаты аб здаветнай рэволюцыі. Працоўныя нашай роўі працоўных нашай краіны.
радзімы атрымалі магчымасць счасліва
Наша задача яшчэ лепш вучыцца, каб не астацца ў доўгу пежыць і будаваць заможнае і культурнае
жыццё.
рад дзяржавай.
Першая пяцігодка была напоўнена
пафасам будаўніцтва. Д р у г а я пяаігодка
—пафасам асваення новай тэхнікі. Новая хваля соцыялістычнага спаборніцтва пракацілася па неаб'ятным абшыАтрымаць максімум ведаў—мая да сваіх абавязкаў, умела і рацырам краіяы соцыялізма, ахапіўшы рўднікі шахты, фабрыкі і заводы, соўга- асноўная мэта. Мае асноўныя аба- янальна выкарыстоўваць свой час,
сы і калгасы, навучальныя ўстановы, ВЯЗКІ—вучыцца на „добра* і ,вель- каб прадукцыйна работаць І кульпаказаўшы нашы вялікія магчымасці, МІ добра". Такі пункт я стаўлю турна адпачываць.
даючы многа рэкордаў і выхоўваючы
"шматлікія кадры герояў-рэкардсменаў, Ў соцумову ўжо 3-ЦІ год. Сур'ёзФізмат. Ill курс
знатных людзей нашай радзімы—зотаў НЫМІ адносінамі да занятак, сістэСтрупінская.
цаў, стаханаўцаў у с і і галін нашай матычнай прапрацоўкайматэрыялу,
гаспадаркі, вопыт якіх становіаца во я на працягу ўсяго часу дабіпытам мае і вядзе да новых перамог. ваюся выканання гэтага пункта.
Разам 3 агульным
ростам нашай
Добрасумленна выконваць гракраіны расцв і мацнее Беларускі Д з я р
жаўпы Універсітэт—дзецішча Окцябра мадскую работу — друг!
пункт
і ленінскай нацыянальнай палітыкі.
маёй соцумовы. 3 канца мінулага
Навучальны 1934-35 год з'явіўся пе
прапагандыстам.
чаможным годам у жыцці ВДУ. Гэтамў года я работаю
году адпавядаў і трэці тур соцыяліс Гэта работа мяне вельм! здавальгычнага сплборніцтва, у якім Б Д У няе.
паказаў добрыя паказчыкі.
Для агульнага развіцця 1 кульАсноўным нашым дасягненнем у гэ турнага адпачынку я ўключыла
тым годзе з'яўляецца'тое, што мы сталі пункт
соцумову: не ментп д в у
лепш вучыцца і лепш работаць. Такса
іесяц каведваць кіно 1
ма
палепшыліся соцыяльн»-быт--

Прадукцыйна работаю і культурна адпачываю

вучыцца яшчэ лепш, Оо ў гэтай П'
мы не выкарысталі ўсіх магчымаі
Мы павінны рашуча ўзняць на на.
ную вышыню
^ч;з.с.Л6Ячую

'

яавуковыі працаўнію
сту гэнтаў. Палвпшыць нашу выхві
чую работу, узняаь на вышэйшую с
пень палітычную адукацыю і ' з н а '
палепгаыць культурііав абслугоўваь,.о
студ?нтаў.
ііачатак 1935-36 навучальнага года
паказаў, што ўніверсітэт не дрэнна
падрыхтаваўся да работы, але ў тойжа час, мы маем яшчэ рад недахопаў.
Арганізавана ўзняць на новую вышэйшую ступень соцыялістычнае спаборніцтва—агульная задача ўсіх грамадскіх арганізацый універсітэта. Сустракаючы XVlII гадавіну Окцябрскай
рэволюцыі, ліквідуем адстаючыя ўчасткі нашай работы, вывядзем наш універсітэт у рады лепшых універсітэтаў
Совецкага Саюза.
Праз разгортванне новай хвалі соцспаоорніцтва—даб'емся новых перамог
і па-большэвіцку сустрэнем
вялікае
свята працоўных усяго свету—XVI11
гадавіну Окцябра.
Л. Камінскі

Трэба арганізаваць
і кіраваць
Профарганізацыя гістарычнага фа
культэта, у прыватнасці профоргі, за паўтарамесячны вопыт работы павінны былі зрабіць для сябе вельмі важныя вывады.
Узяць адну 3 самых важнейшых
работ—гэта разгортванне соцспаборніцтва. Веоасень месяц профоргі раскачваліся. Профарганізатар факультэта тав. Грашчэнка
абмежаваўся дачай указанняў проф
оргам груп т. т. Ясінаву, Церэшчанку 1 інш. па заключэнню соцумоў. Як-жа ідзе заключэнне соцумоў—тав, Грашчэнка не цікавіўся
і не правяраў работы профоргаў
груп. Групавыя профарганізатары
да гэтай важнай работы аднесліся
фэрмальна. Выпрацавалі соцумовы
для груп, на трохмінутных сходах галаснулі на хугкую руку 1
на гэтым супакоіліся. Індувідуальнага соцспаборніцтва паміж студэнтамі lie разгортвалі. На першым
курсе акрамя профоргау гэтай жа
работай яшчэ займаліся
спецыяльна выбраныя тройкі.

тэатр. У апошнія месяцы
'скаю ніводнай лобрай
'•-I '
~;Ы8аю

ць
такія
жыццёвыя
жа кожны студэнт. Не.льк1 сур'ёзна ално- ;цда»

Соцумова Ў дзеянні
. Канкрэтная соцумова, з указаннем тэрміна выканання ўзятых
абавязкаў, падымае акадэмпаспяховасць, палітычны і культурны
ўзровень студэнтаў. Яркім прыкладам гэтага можа служыць студэнт
IV
курса
хімфака тав
Эленгух.
Элентух паступіў ва ўніверсітэт
3 слабай падрыхтоўкай. На першым курсе быў сярэднім студэнтам. Упартая работа над сабой
праз год разка змяняе яго паказ-

На другім курсе тав. Элентух ўжо атрымлівае ў асноўным
адзнакі на ,добра".
На III курсе тав. Элентух вучыцца на .добра" І .вельмі добра". Сёлета тав. Элентух абавязаўся таксама здаць усе прадметы
не ніжэй чым на .добра", да першага снежня падабраць адпаведную літаратуру для дыпломнай
работы, матэрыялы VII кангрэса
Комінтэрна прапрацаваць на ,вельМІ добра". Узорна работаць у
лабараторыі на практычных завитках І т. д.
Тав. Элентух
па-большэв1цку
змагаецца _за выкананне сваей
соцумовы. Ён на працягу трох
гадоў вучобы Ў БДУ актыўна
ўдзельнічае ў грамадскай рабоце.
А\ахціна і Генава.
ЧЫКІ.

Зусім іншае становішча мы маем ў
гэтым месяцы.
На сёнешні дзень увесь гістарычны факультэт ахоплен соцспаборніцтвам. Заключаны ўмовы не
толькі паміж групамі, але індывідуальна. Умовы канкрэтныя.
Так, напрыкл,: т. Мельнік на працягу кастрычпіка месяца абавязаўся напісаць даклад па гісторыі
Беларусі на „вельмі добра". Прачытаць не менш трох кніг мастацкай літаратуры, Тав. Кецко абавязаўся атрымаць адзнакі „добра" па ўсіх прадметах. Профоргі
груп завялі сшыткі, дзе амаль штодзенна адзначаюць выкананне соцумоў І абавязацельстваў кожным
студэнтам.
Чаму такі рэзкі кантраст паміж
работай у верасні і цяпер? Таму,
што профоргі працавалі адзіночкамі, не згуртоўвалі вакол сябе
профсаюзііага актыва, не выкарыстоўвалі насценнага друку, ды
самі не ведалі як трэба арганізоўваць соцспаборніцтва.
I толькі калі гэтым пытаннем
сур'ёзна занялася партарганізацыя
і факультэцкая газета, профоргі
пры правільнай расстаноўцы сіл у
два дні дабіліся лепшых вынікаў,
чым за ўвесь верасень.
Трэба адзначыць, што прафком БДУ таксама
недастаткова
кіруе соцспаборніцтвам.
Л\алюкевіч.

Больш увагі дыпломнікам

Студэнты геалагічнага і гістарычнага ф а к у л ь т з т а ў з а ў с ё д ы ^калі п е р а х о д з я ц ь
3 аднэй аўдыторыі ў д р у г у ю павінны насіць з сьбой крэслы

Стварэнне спрыяючых умоў для
работы дыпломнікаў—асноўны залог для паспяховага завяршэння
вучобы БДУ. Аднак дышіомнікам
біяфака яшчэ і цяпер не створаны адпаведныя ўмовы для нармальнай работы. 3 пачатку навучальнага года дыпломнікаў ганял1 3 інтэрната ў інтэрнат, з пакоя
ў пакой.
Не зусім добра абстаіць справа
3 тэмамі дыпломііых работ. Тэмы
былі вызначаны й ш ч э ў мінулым
годзе 1 ніхто сёлета не натурбаваўся даць груатоўныя растлума-

па іх. (Адсюль многія студэнты акрамя назвы тэмы нічога
не ведаюць).
Дрэнна і тое, што канчаючы
БДУ, біяфакаўцы будуць не зусім
поўнацэннымі спецыяліотамі. Так,
нанрыклац, на чацвертым курсе
батанікаў рэдка хто са студэнтаў
можа добра распазнаваць расліны,
а гаварыць аб сістзматцы раслін,
морфалогіі раслін зусім не в.арта,
бо тут адзінкі ведаюць прадмет.
Вывучаючы расліаныі жывёльны
свет, мы штодзенна сустракаемся з
аб'ектамі, якіх ніколі небачылі, Ш.
Ч8ННІ

