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Рыхтуемся да яаліковай сесіі 

Камоааодьокая mppnia 4-га иуроа 
Хіімфшга іныоунаіда ілаэуяг «ізаваія-
ващь пергихойиы фжуиньтаци! щлг». 
Г̂зты лю}1н1г іпаііхійшіі? увесъ иурс. 

Трыікутнік 'Групыі івьмрацаваіў каи-
крэтны: плаи работы, у якш y j i m f 
ус-е -слабыл бакі і наіміеці̂  шлих! іх 
зшштапівд. Асабаівая ўнаіга ўдэм'еі-
на іцраніліывдміу размеіркаішяню чіа-
оу д.м KOMaa-ia 'стуяйнта. Аэдаяь 
шяайыі «тудэЕт эдраз цнарда ведае-
«оліькіі 'чаоу ён аідвсдаііць па тую щ 
jfflupyao тэму, да жота чыма іёвш-
інінен далрыхтаващь тую ці ііншую 
дьюцьшлйіу, жолял,!) 'Часу адішадяць 
бн ш imafirapaiffle й т. я. 

Трыкутак mpaiBKipae 'выкананне 
ІПЗГГЫХ іплана .̂ Адйіін залцс;—тэшн»-
вую хімі'іо—МЫІ ўш адалг. В ы е ю 
шютупиш: «0emi зіоібіра»— 11, 
*адавіа'ліыкяін>ча»— б̂ іаючіаптія <доь 

Заіраіз жырьгхтуежждазиачьг 
дшвцваі «-oreibi іі шлощшй н » . 

- с -

НЕ УСЁ Л05РА 
На першым курте яўрэйскай 

секцыі кан«ультацыіі не арганіза-
і>.аны. Гурткі акадэмдапамогі не 
працуюць. у^энна абстаіць справа 
3 фЬіікай. Новы матэрыял будзе 
Ч'ытавда 'ўвесь час і яа яіадрых-
тоўжу да залікаў не адведзепа ні-
Боднага дня. 

МЕДНІК. 

Па ия'.аетшй моюе .правде гуіртол, 
яміім отудрнты (в«іліьмі задавош'ены 
(трафнк Шапіро Эля), аікр;іімія 
таго, да. «лабейпнык ирымацав^ны 
моцныя, ташарьшы (Ст^обінец, 
Янсвіч). Нражтыікуюцца справазда-
ЧЫ1 пе'ращ, курс-аім слаібыіх таваіры-
шоў і црьгаа'цаБаньРх да к 
мацнейшых. 

Два іразы ў шасіцідзёнку выхо-
дэііць у нао ільічоўіка, яшяі асшт-
ляіе, .як праіцуюіць 'ашбшыя тавары-
іыы, Ільіічоіўка мае строга план ра-
боты. Оур'іёэна отудэштьг ирацу-
юць 'над кал)5(іідйа)й хіміілй. Боль-
шабць да першага стуідзаш зааздн-
чшэ ііаріаіцрацаўіну іі вдшнай паіў-
тарэане. Уиарта 'змаілаешіца чацвер-
ТЫІ иурс за параходиы сцяг. 

М^он. 

Няма праграм 
Да залікаў асталііся лічайыя 

дні Гэтыія даі йлші -стуазнтаў — 
оамыія гарачыія і ^напружаяыя. 
На яоашь, идаанат геафака не ад-

1 ч;ував іважйіаіоці імюманту і не зль 
1 бя'спечыў тіершы курс піраграмамі 

иа ірліаіму р̂аду дъксцыщлш. 
Пра ігата доібра вдае намесвік 

дэівана тав. Ціішевіч, аднак, ніі-
яйк -Mq) ідля эаібеешчэЕвя студэн-
таў тпраіпра'маімі не шрьмае.. 

В. КУЛЕШ. 
- о -

'а С8СІІ !ерЬ!ЩЮ1Ш1; 
На другіх курсах фізмата не 

адчуваецца падрыхтоўчай работы 
да заліковай свсіі. Студэнты на 
сёнешні дзвінь не забяспечаны 
праграмамі «ават па тых дыс-
цышіінах, ЯКІЯ ўваходзяць у зам-
ковую сесію. Гурткі акадэмдапа-
МОГІ не працуюць. Кансультацыі 
таксама не наладжаны. ХАВІНА. 

/І4 ПАР1ЫИНЫМ СХОДЗЕ 
= = = = = • • • 

Фізматаўцы за практычнай работай у лабараторыі. 

тш?т рдЕоту ь\ьшю\ 
Аэпутацчая ipijna ўніяерсітэпіа сумесна з 

профкомом правила праверкц работы дніверсі-
тэцкай бібліятэкіш Камісія выяв\ла оод неда-
хопад^ Трзба адзначыиь, шт i ice ніяс9йпрыве-
дзеныя недалопы залежа-^ь ад слабой работы 
I безінійыятыднасці кірасшкод б б лінтэкі [Сер-
ко I Зарэцк}). 

Наша бйлііятэока далёва не-
зааавальняіе заштрабаванніяў сту 
дэнтаіў; па неюаторык йыіоцьшлі-
нах зусм ма'ліа падручнкаў 
(neaaroriiiva, бііяіхіюя, фіаіялогі'я 
расдш, гкторъгя яартый — Еио-
рыіна, тэаірэтычная меканка — 
Лаві-Чавіт і Аігальдві). Мала 
пвірыіяідыічнай заМ'Шцай літаірату-
ры (фізіхіііш і жеарігайітаая хі-
йія;). 

Таксаш зуск імаша мастацкай 
ліггаіратуірыі, а тое, пгто ёсць з на-
іінак, драдіастаіўлепа тЬлыіі аціным, 
двума ЭЕ.'Земпліяра'м.і (»Как закали-
лась «талы» — іОстраўскага, «Я 
люблю» — Аўдавеяка, «Т^эщяе 
пакаленяе» — Чорнага і' інш.). 

Мала масічшай мастацкай ліі-
таратуры, вяіміа яіводаага твору 
Рамэн Ралаіна і т. д. 

Дрэнна тістаўлена аірганіза-
ц ы й ^ работа б і & м т і . Отуа^к-
ты бяруць КНЗГІ на адзін даенъ, 
а тръшааоць к меюящ — два. Та-
ктк істудэшаіў кіаяя трок даесет-
наіў. Наирьюащ: Байкііів — «ту-
дэнт фііЗ'маіта —• ирыавае кнігу 
т£Эіці месдц, Огрыгуя, Чэрніізова 
— етуиэ'нты вячэрнятй біях'йіфа-
ка, Ш'пиар — хіімфаж, Отаразкэ-
вм — йіяфак, Руаава —• гютфак 
— трымаюць шіЙ' |іжоі трэці ме-
пящ. 

Дэканать» нкаой суівяізіі з бй-
ліііятэісай ва імаююь. 

Сшіаібуію «увявь трымаюць асоб-
Еын 'каіфеціры. У шынііку падручяі-
кі ®в (Зіуам правмьиа разімяркоў-
ваюшда паімж факуліьтэтамі і 
ірушш. Мяога іЕншг па хімй, геа-
іюігііі ржшркоіўваіюіцца 'каферрані 

па фак.ультэтаіх паіроіўну, бе« улі-
ку імш.'касці студантаў. 

Зам^ашая літаратуіра »в жае 
аооібійага ашзелу- Выклаачыпгі за-
межвык імоў не веяаюць наяўна-
оці замвжшіай ліітаіратурыі, а гэта 
прыйоідізіііць к 'аяіпаўніаогу яе выіка-
рыставм). 

Раібата ў чіыітальйі а.ріганііадвана 
дірэнна. Мяогаія ісш\ідэінты . црьгхо-
дзіяіць у чыіталіьнію ив для работы, 
а ваб сустрэпиа і еагаіварыіць з 
таіварыіша.\гі (ІПаіркедач — біяфак, 
Шэпцііцкая — геафаік, Ташв — 
Реаіфа'к, фіакугіьтуфмцьі s біяфака 
і мпога йруігах). Да заўваіг 'аіб ці-
тыні, жіія іробяцца бібліяітэкарай, 
стуйэнты асмюцца глушт. 

Іірэіба адзіначыіць і тое, што бчб-
ліятэіш недастаткюіва 1за1б|Я1С.ле!чана 
чарнільйііцат. іВвііга скарг і цра-
каваў фармаліьна існуе, але ў ёй 
пічоіга йе аатіісайа. 

Длія наладжшвня работы бі-
блй-яот трэба зрайіііць ваступвгае: 
заірав-жа сабраіць уое ікніігі, ж і я 
знаіходаяшда иа pvntaix у студэн-
таў, гаашнрыщь вышеку пары/я-
дычйа-й эдаешнай літшралгуры, «а-
вялічыіць шлшасіць імастаіцкай л'і-
таратутры, уістайаівііць івыдаічу ш г 
праіз ffipjiriifli даверы, onpoira сачыіць 
за яарушаліьвкамі (дысцыплііны ў 
чыггаліьяі (вьівеііпваіць « с ы аиош-
нк, перадашіць у іпірафаіргаоіізіа-
цыю), адкрыіваць бібліятЭ'куз 9га-
діз!ін раніцы, хадоійніяаць перад 
рэіктарьмгам аіб ішпырэніші чы-
таілшай ізалы. 

ОКУНЬ, ДАЙНШ, ЛЕВІН, 

ЧЭРНЛК. 

ПАД ПАГРОЗАЙ 
ЗРЫВУ 

Выкладаине гк-торыі ВіІЙ]!(!б) 
аа трвцім ікутрсе фізмата раапача-
та іяішта ў мшульш годзв. За 
ўвесь гэты час мы іпрайшлііітоількі 
да lY з'еізда PCi!|Pn. Уласна каису-
чы' МЫ) павшны была заікончыць вы-
вучэкне гісторыа ЕШ(6) на дру-
гіій курке, ааіе кшсаиат незабяісаіе-
чыў гэту важнейшею дысцый.ті-
ну выЕлацчыікаім, у вьгаіку чаго 
яіб прьпшгося перанесц! иа Ш 
куірс. 

Зараз паіўтаіраецца летаіійгяя 
гісторьгя 3 выкдаідчьжалі. Лекцыіі 
сіістэім.аггыічніа[ зрываюцца. На яа-
вучальнавду плану за 'каіелріЫ'чнів 
і лістаіпад паівшна быіць нрачы-
тана 40 лшцый, а к был» тоъть-
кі 20. 

Трэба адзиачыць і тое, што 
яшхйць леК'Цый іншжаія,. Выклад-
чык тав. Пугачоў шад.т не аи-
кашае ва иытанш стуцізінтаў. 

Груюакая лраіпрачоўіка матзіры^ 
ялаў праходзіць на нішсііМ: тэаірэ-
тычиьгм <5ізіро»ўт і з метадачнага 
боку дрэяяа аргаяізавана (вы-
мад'чык Стакальскі)- Бюльшасці. 
студантаў па твоірах Леяша і 
Сталпш ніе йрачутоць, а а'бмяйкоў-
ваюцца оЕадручівіікаім Кнюрьша, а 
Г̂  і зусм толіьм «анодеастаи. 

ПРАПРАЦОЎВАЕМ ПАСТАНОВЫ 
ПЛІ̂ НУМА ЦК ВКПб) 

28 снежня адбыўся адкрыты сход партарганізацыі БДУ. 3 
напружанай увагай быў выслухан даклад тав. КАЛЯДЫ аб вьшіках 
снежаньскага пленума ЦК ВКП(б). Канкрэтнымі фактам! і лічбані 
дакладчык паказаў, як далека шагнула наперад наша краіна. Выт-
ворчасць многіх важнейшых галін кашай гаспадаркі у лараўнанні 
3 1925 годам зараз павялічылася ў дзесяць, а то і больш разоў. Раз-
віццё стаханаўсйага руху дае новыя магчымасці для небьюалага 
росквіту прадукцыйных сіл нашай краіны. 

Актыўна выступал! студэнты і навуковыя работнікі. Кожны з 
IX, высока ацзньваючы пастановы пелнума, уносіў свае лрапановы. 

Прафесар Ермоленка ўказвае на неабходнасць паляпшэння на 
вукова-даследчай работы і ўці^нення ў яе масы студзнтаў стфэй 
шых курсаў. Тав. Адзінец зварачвае ўвагу на пастанову пленума 
аб выніках праверкі партдакумен таў, якая абавязвае партартаніза 
цыі строга выконваць статут партыі, строга адбіраць сапраўды леп 
шых перадавікоў лры новым лрыеме ў рады партыі. 

Навуковыя работнікі Змачынскі, Гельфанд, Шыдлоўскі, Некра 
шзвіч, Сагаловіч, студэнты Токар, Маханёк, Загорскі, Шпакоўскі і 
другія ўнеслі ў сваіх выступлениях рад вельмі каштоўных практич-
ных прапаноў. 

Сход пастанавіў прапрацаваць пастановы пленума ЦК ВКП(б) 
па інтэрнатах, пакоях і паслаць брыгаду ў падшэфны калгас, а так-
сама выліучыць 20 чалавек навуковых работнікаў 1 студэнтаў старэй-
шых курсаў для работы па павышэнню агульнага развіцця стаха-
наўцаў завода «Большэвік»; гфачытаць серыю лекцый на навуко-
ва-папулярныя тэмы для інжынерна-тэхнічных работнікаў; арганіза-
ваць сустрэчу навуковых работнікаў са стаханаўцамі завода «Боль-
шэвік» для абмену вопытам работы. 

НОДЗЛЬМАН. 

НАСУСТРАЧ НОВЛМУ ГОДУ 
• • jt 

АММШЯДА СТУДЭНЦКАЙ 
САМАДЗЕЙНАСЦІ 

31 сшеідаія адбудаецца алііім-
падда стуищцкага самадаейнага 
ластаіцтва. У ей ярымуць уазел 
yioe факулштэты ііініварісіітэта: ш т -
фав — літвьвотінйеніні, дэклама-
,цыші; бііяфаік — таицы, музыка, 
дакліамацыія, фжульт5рныія вы-
•стушсіняі; геафак — літвыетуп 
ліенніі і інш. 

Длн ішрэіміраіваіння лшшых 
уідзельнкаў істуйэніпЯ'й самадзей-
наоці цраіфком БДУ вызначь# йрэ-

]' М1І1Я1ЛШЫ фояя !у <̂ yмe 900 руб. 
і Па йвкаторыіх фавудьтэтах 

(фіізйгап', ібюфак) піьгрока 'равгор-
нута падрыктоўчая раібогга даалім-
аіэды, веват^орьм-вк іпраіфарігі, яік 
на®. Русінаў (геафак), гатайоігра-
вай яв гцркампда-

Аглэд сягуідэншікай са)мадзей.на<;щ 
пашіавн быщь і буідвв штгуірпшлі 
нля раввіцця і ^ышўлшш лепшш 

і студэнирк вдешггаі^. 
ЛЕВАНОВІЧ. 

Р ы х т у е м с я к в е ч а р у 

Студзнт. 

-о— 

На фіізмаце к вюваму году вы-
пускаюцца групавыя і фавультац-
кая насценныя газеты, у якк бу-
дуць наказаны дасягнеші ў вучо-
бе, ход рэалЬацьн ўзіяітых стуідэн-
там-і абаБявацельстваў у сувяві з 
пр-амовай тав. Сталіна яа першай 
усесаюзнай яарадзе стахаяаўцаў 
прамысловасці і траншарту. 

Фвзматаўцы рьгхгуюцца к ве-

чару студанцкай самадзейнасці. 
Падрыхтоіўваюцца — вьгступленні 
струннага гуртка, івдывідуалыіыя 
опевы і танцы, а тавсама калек-
тыўныя выступлеяяі танцораў, 
опеважоў і пачынаючых шсьмвнні-
каў. 

1 сяежня будзе щраведзеяа 
мйсавая здача норм па лыжах. 

РАМАШКА. 

Хімфакаўцы шырока разгарнуліі янава — леоніі; Напельбаум вы-
падрыхтоўку да аліжіяды студэн-
цкай самадзеййасці. Огудэйты 
Вальковіч 1 Шульдзішоў рыхтуюць 
частулікі і таяцы, Каўфман і-Кур-

каінае некальм музычныі яума-
роў на раялі. 

СКАРАХОД. 

R б ' я в і л і 
і забыліся 

Яшчэ ў верасні прафксм уні-
версітэта аб'явіў конкурс на леп-
Еіую факультэцкую і групавую 
наеденную газету. Прафкомаўцы 
выпрацавалі дагавор, выбралі ка-
місію, але на гэтым справа і 
спьгаілася. Ніякай работы па кон-
курсу не праводзіцца. 

Цікава ведаць, для чаго праф-
ком аб'яўляў конкурс. 

ІЕРУСАЛІМСКАЯ. 
Шахматны турнір з удзелам чэмпіёна Менска тав. Верасава-

студзнта другога курса фізмата. 


