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Амаль самай беднай і горшай 

у сэнсе абсталявання—гэта кафед-
ра марфалогіі і сістэматыкі раслін. 
Дастаткова сказаць, што кафедра 
не мае ніводнай здавальняючай 
прапарагяльнай лупы, толькі адзін 
мікраскоп, няма ніводнай табліцы 
і наогул ніякіх наглядных дапа-
можнікаў. 

Па курсу генетыкі, палеобатані-
кі і геобатанікі няма ніводнай спе-
цыяльнай шафы для хавання гер-
барыя. 

У кафедры няма патрэбнай коль-
касці шкляной пасуды для фікса-
пыі матэрыялаў. Няма брытв, лан-
цэтаў і пінцэтаў для практыч-
ных заняткаў студэнтаў, няма так-
сама колькі нібудзь утульнага па-
мяшкання для кафедры. Кафедра 
прытулілася ў маленькім пакой-
чыку, у якім не толькіне магчыма 
працаваць, але няма дзе павяр-
нуцца. 

Усё гэта адбіваецца на якасці 
вучэбнай работы. Студэнты па ра-
ду прадметаў не атрымліваюць не-
абходнай тэхналагічнай практыкі, 
якая абавязкова натрэбна ім для 

"навукова-даследчай работы ў да-
лейшым. 

Ёсць добры гербары, але ён не 
разабран і разабраць яго немагчы-
ма, бо няма неабходнага паыяш-
кання. 

Таксама нельга ўцягваць у на-
вукова-даследчую работу студэн-
таў старэйшых курсаў. Такое не-
нармальнае становішча можа за-
хоўрацца да даго часу пакуль ка-
федра не атрымае адпаведнага па-
мяшкання І сродак на абсталяванне. 

У сувязі 3 адсутнасцю за ўні-
версітэце сродкаў, я звярнуўся аса-
біста да наркома асветы тав. Чэр-
нушэвіча 3 просьбай адпусціць не-
калькі тысяч рублёў на закупку 
луп І прыгатаўленне табліц. Па 
распараджэнню тав. Чэрнушэвіча 
НКА асігнаваў кафедры 5000 руб. 
Гзта было ў жніўні месяцы 1935 г. 
Але вось ужо амаль палова каст-
рычніка, а гэтых грошай у кафед-
ры няма. 

Патрэбна прыняць адпаведныя 
меры для таго, «аб дапамагчы ма-
тэрыяльна кафедры, абсталяваць 
яе 1 гвтым самым даиь магчымасць 
палепшыць пастаноўку вучэбнай 
справы 1 даць магчымасць разгар-
нуць навукова-даследчую работу 
сярод студэнцтва ўніверсітэта. 

Загадчык кафедры 
Бордакоу. 

ІНТЭРНАТЫ НЕ ГАТОВЫ ДА ЗШЫ 
Падрыхтоўка інтэрнатаў да зі-

мы—галоўная задача гаспадарчай 
часткі БДУ. Між іншым, інтэрна-
ты на Студэнцкай 27 і 52 да з1-
мы зусім не падрыхтаваиы. У інтэр-
натах страха накрыта надзвычай 
дрэнна, амаль усе пакоі цякуць. 
У некаторых пакоях патрэбна уста 
віць шыбы Ў вокны І ацяпліць дзве-
ры. У інтэрнаце 27 амаль усе пад-
войныя вокны не маюць шыб. 

Дзверы Ў карыдоры разломаны, 
праз ІХ лазяць сабакі. У абодвух 
інтэрнатах няма спецыяльнага па-
кою для ўмывальні. Студэнты 
мыюцца пад адкрытым небам. 

На ўсё гэта камендант тав. Са-
пега не зварачвае ніякай ўвагі. Ні-
якіх мер таксама не прымае І гас-
падарчая частка БДУ (Шастакоў-
СКІ), каб своечасова падрыхтаваць 
інтэрнаты да зімы. /Лармалёў. 

Аб „дробязях" 
Бягучы навучальны год БДУ 

сустрэў значна лепш падрых-
тавана, чьш летась, Але разам 
3 гэтым маецца шмат недахопаў. 
у інтэрнаце па Нова - М.ясніцкай 
Ва ўмывальні няма водаадвод-
най трубы, у выніку кожны дзень 
сапраўдны „патоп". Ьрудная ва-
ла зліваецца ў вёдры і не выно-
сіцца ДНЯМІ* Пакоі інтэрнота не 
забяспечаны шчоткамі і настоль-
ным! кляёнкамі. 

У інтэрнаце галоўнага корпу-
са на працягу 2-х месяцаў не 
рабілася дэзінфекцыя. Культур-
на-масавая работа ва ўсіх інтэр-
натах не разгорнута. Гэты ўчас-
чак работы прадастаўлен поў-
най стыхіі. Арганізатары. якія 
павінны заняцца гэтай справай, 
супакоіліся на тым, што чырво-
ныя куткі зачынсны. 

Здор і Ш. 

ТУРБОТЫ КАМЕНДАНТА 
Пачалося з таго, што чалавек з 'явіў-

ся ў барак № 27 і назваўея новым ка-
мендантам. Першы р а з а б г л е д з і ў пакой 
і цвёрда парашыў: Тут-бы, добра і па-
жыпь было... 

I пайшоў чалавек стукаць, а вось і 
дадуць, а вось уступянь. Заходзіць ў 
пакой 13 і цроеіць ласка ва. 

— Ведаеце, таварышы, убірайцеся з 
пакоя. Т ў т павінны жыць сямейныя. 

— Куды ўбірайцеся.. . запыталіся жы-
хат)ы. 

— У 17 пакой. 
У студэнтаў геафака 13-га пакоя паў-

стала ўяўленне аб 17 пакоі: столь пад-
перта слупам, разламаная печка ды-
міць, на сценах поўна вільгаці. 

— He, мы не пойдзем туды../ 

— Зараз-жа пераходзьце ў 52 барак. 
— Чаму? Нам і тут добра. Але вось, 

каб партрэтаў нам, ды кляенку... 
— Нічога не дам...Жывіце як ведаеце. 

Вас .просяць", каб перайшлі... Зімой 
дроў не дам. 
Не здзейснілася мара. Тады ёа пайшоў 

на хітракі. Помстаза помету. У пакой № 17 
патрэбна даць шмат .дробязей", якія-б 
дапоўнілі абсталяванне, а іменна: фіра-
нак, графінаў 1 т. д. і нічога не дае 
Бывав І так, што ў пакой № 17 пасля 
дажджу магчыма зрабіць душ новай 
сістэмы. 

— Заходзце , калі ласка, камендант 
тав. Сапега. Не цурайцеся... Вы можаце 
карыстацца дармова... Мы дазваляем.. . 
Душ функйыяніруе без рэгулятараў . В. 

Н а м пішуць 

габінет 
толькі 
частка 
замеж-
хуткім 

АДЧЫНІЦЬ ГАБІНЕТ 
ЗАМЕЖНЫХ т ў 

Справа 3 вывучэннем замежныж 
моў абстаіць не зусім добра на 
ўсіх факультэтах БДУ. 3 прыкла-
ду 1-га курса гістфака відаць,. 
што ёсць адстаючыя па нямецкайі 
мове. 

Праектуецца адчыніць 
замежных моў, але гэта 
на паперы. Навучальная 
БДУ, а таксама кафедра 
ных моў павінны ў самым 
часе паклапаціцца, каб б ы ў ' а д ч ы -
йен габінег замежных моў, 

^ ^ ^ ^ ^ Місун. 

Музінструменты 1 радыб-кропкі— 
у інтэрноты! 

Многа гаварылі ў мінулым го-
дзе, што ў інтэрнатах Б Д У ня-
ма музычных інструментаў, ня-
ма радыё-кропак. Сёлета не змя-
нілася: ні музычных інструмен-
таў, ні радыё-кропак у інтэрна-
тах няма. Ці не пара гаспадар-
чай часікі паклапаціцца, каб 
задаволіць гэтыя запатрабаван-
ні студэнтаў. 

Студэнт. 

Арганізаваць навукова-даследчую работу 
.Людзей трэба клапатліва I ўважліва вырашчваць, як 

садоўнік вырашчвае аблюбаванае плацовае дрэва*. , 
(I. СТАЛІН) 

Пастановай СНК БССР ад 26ліпеня па 
дакладу рэктара БДУ прадугледжваецца 
разгортванне навукова-даследчай рабо-
ты кафедр і адначасова з тым уцягнен-
не ў яавукова-даследчую работу сту-
дэнтаў апошніх курсаў . 

Кафедры Б Д У склалі календарны план 
выканання тэм у бягучым і часткова ў 
наступным навучальным годзе. 

Усяго вызначана 59 тэм: з іх у з я т а 
прафесарамі—22, дацэнтамі—21, астат-
шя тэмы асістэнтамі. Па факультэтах 
тэмы размяркоўваюцца так: хімічны—15, 
біялагі чны—14, фізіка-матэматычны— 19. 
1 геолага-глебава-геаграфічны—11. Не 
прадставіў тэматыкі гістарычны фа-
культет. 

Прадстаўленая кафедрамі тэматыка 
ахаплівае: вынікі работы навукова-дас-
ледчых лабараторый Б Д У па лабарато-
рыі хіміі торфа, работа проф. Змачын-
скага „хлорыраванне і амідзіраванне 
торфа ў прысутнасці фасфарытаў", па 
лабараторыі фізіялогіі раслін—праф. 
Годнева.вывучэнне накаплення хлорафі-
ла ў растучых л ісцях у сувязі а ростам 

пласцыд*; па фізічнай лабараторыі—пра-
фесара Сняткова .Цеплавы эферт ды 
электрыкаў у полі высокай частаты". 

Актуальней шыя праблемы тэорыі роз-
ных навук: 

.праблема я д р а атама*—работа праф. 
Успенскага. 
. тэорыя біцыркулярных крывых"—праф. 

Дыдырко і інш. 
Праблемы, як ія звязан j з вывучэн; 

нем прыродных блгаццяў Беларус і і 
.карысныя выкапні Беларусі"—работа 
праф. Чурына; , лёвс і лёесав ідныя па-
роды БССР"—дацэнта Цэпенко; 

Работы, якія з 'явяцца вынікамі пра-
ектуемых эксподыцый па вывучэнню ва-
зёр БССР; 

Работы, як ія прадстаўляюцца на ат-
рыманне ступені доктара ці к а н д и д а т а 
навук—-як тав. Нікісі^рава „Статыстыч-
нае даследванне фізіка-хімічных з ' я ў " 
(доктарская дысертаиыя), тав . Мельніка 
„Размеркаванне напражэння ў цылінд-
рах* (доктарская'^дысертацыя); тав . Ду-
дзінскага—„Кінетыка ўзрыўных рэак-
цый* (кандыдацкая дысертацыя). 

Частка вызначаных тэм выконваецца 
да 1-га студзеня 1936—работы праф. Чу-
рына ,Цэаліты* І .Стронцыяніты' ; док-
тарская дысертацыя тав. Нікіфарава; 
першая частка работы тав. Бордакова 
.Карэляцыйная залежнасць утрымання 
ІІМІЧНЫХ вяшчэстваў ў зярне і я е зна-
чэнне д л я селекцыі"; работа тав. Малі-
шэўскай ,Адсо{)бцыя ртутных салей 
расліннымі жывёльнымі валокнаыі* 
інш. 

Б Д У выпускае ў 1935 г. тры зборнікі 
навуковых работ, матэрыял для якіх 
аб іраўся на працягу двух год. У 1936 г. 
намечана к выпуску шэсць зборнікаў, 
што будзе мажліва пры ўмове своеча 
совага выканання вызначанага кафед-
рам! плана. 

Галоўнейшым-жа недахопам у галіне 
навукова-даследчай работы Б Д У з 'яў-
ляецца невыконванне прапановы СНК 
БССР аб уцягненні студэнтаў у навуко 
ва- даследчую работу. Кафедры пакуль 
абмежаваліся тым, што адкрылі запіс 
студэнтаў, жадаючых прыняць у д з е л 
у навуковай рабоце, але і гэты запіс не 
даведзен да канца. 

Трэба зараз-жа рашуча ўсім дэкана-
там І кафедрам узяцца за выкананне 
пастановы СНК. 

Лемеш. 
Шкляеў. 

АРГАНІЗАВАЦЬ ГАЗЕТНЫ КЮСК 
Некалькі разоў адміністрацыя 

і прафком універсітэта займаліся 
пытаннем арганізацыі газетнага 
кіоска ў БДУ, але апошняга I 
сёння няма. Студэнты пазбаўлены 
магчымасці своечасова набыць 
газету, патрэбны журнал, або на-
вінку 3 мастацкай літаратуры. 

ІА. • • • 
Універсітэцкая 

хроніка 
у хуткім часе будзе праведзен 

дыспут па твору Чорнага Дрэ-
цяе пакаленне". 

* * * 

Літгурток універсітэта правёў 
трое занятак. Прапрацаваны тэ-
мы: што такое мастацкая літа-
ратура і яе значэнне ў соцыя-
лістычным будаўніцтве. Зараз 
распрацоўваецца тэхніка верша. 
Лік гурткоўцаў расце. На пср-
шых занятках было 13, а цяпср 
у гуртку займаюцца 22 студэнты. 
Літгуртком кіруе тав, Алехновіч^ 

« * 
« 

Абвешчан конкурс на лепшую 
насценгазету факультета і гру-
пы. Для пераможцаў конкурса 
вылучан рад прэмій. Конкурс 
працягваецца да 1-га студзеня 
1936 г. 

* 

Пачалі работу наступныя гурт-
кі: Хоргурток (кіраўнік тав. Тэ-
раўскі), Гурток заход-еўрапей-
скіх танцаў (кіраўнік т. Губайаў). 
Фотогурток (кіраўнік т. Габры-
елаў). 

* » « 

Загадам рэктара БДУ з 1-га 
кастрычніка забаронена выдача 
стыпендыі за мінулы час. Рэктар 
папярэдзіў усіх стыпендыятаў як 
універсітэта, так і рабфака, што 
стыпендыя выдаецца толькі з 20 га 
па 31 е чысло за даны месяц. Ні-
якія спасылкі на аб'ектыўныя ўмо-
вы прымацца не будуць. У выпад-
ку адсутнасці па ўважлівых пры-
чынах—трэба сстаўляць даручэн-
не таварышу. 

Лдказны рэдактар М. Г. СТОЦКІ 
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