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Л1ЧБЫI ФАКТЫ Б'ЮЦЬ ТРЫВОГУ 
] 

Вуч'оба перашага па2?годазя закок-
чылаоя. Діва "евднп. адиа'чышку 
атр,ымліваюць студэнтьг, щхафесйры, 
выкладчыж Гэты чаю лвшішбн быщь 
скарысшащ для оацраіў-даі культур-
иага іадшачіынку, для умасЦаБашия 
здароўя, дтяшчэ больш глыбокага 
азшямлвння 3 вялйкйад буйвтгі на. 
шай оащыялжтычнай радаіміы. 

Рэктарыят, партком, прафком і 
камйгэт комсамода ишшцшшщр^еец! 
рад культурна-выхаваўчых і фіз-
культуірна-авдараўленчых мерлпры-
емстваў. Так 24 студзеня будзе 
прй'Ведзе'Н у бсіяліалі'чініым коріпусо 
каящэ-рт^бал для йіадааяіікаіў .у^о-
бы. На бал з'апірошашіы маладыя 
стахамаўцы завода «БоліьшЭ'Нік». ' 

За чіао іШЕікул боачзв .щлашадэвш 
пяцъ йеітаіроў Kj'eibTj-piaaira іадпіа. 
чымюу для студашгаў і иавукюшыя 
іработйіікаў. Будуць тіраігледавашіы 

«Канец діружбы> ў БДТ-Ь <Роз-
іМарыі ў ашервце, сТарцюф» у Тра-
ме і праслухан сімфаінічны канцэрт 
у радыё-тэатры. (Адвазяыя: Мельні-
чонак і Пунчыік). 

У інтарнашаж іал-оўнага корпуса, 
Нова-Мясніцкай, ПІкольнай і Сту-

дэацкай вулашіах «дщрываюцда біб-
ліятэчжі са спещыяльва-падабранай 
мастацкай ліітараггуіріай. (Адкашыя: 
Зарэпгкіі і Пе(ріа,піеЦ'КІ). 

Аріштвоўвіагопда экскурсяі: ва за-
вод шмя Барашылашіа, у Муией( рэ-
волюцьй, у гіісшаірычктл Mj-зей, у 
дом, дэе .адоібыівіаўсія іпершы a'eJW 
РСДРП. (Адмасішя: ;>леі(?ух ; П.ра-
ваповііч). 

1 люота буде праіыедаена масатя 
лыжніая віышавкі» ў падшч^йм пал-
гас і'М'я ВоіЬкава з удкелігін КЮ ча-
лавек отудэнтаў. (Адказішя: Кучар 
і ЖыіхавепЗ. ! , . г 

3 23 па 29 студзеш іграііодзяп^ца 
спартыўныя спаборніцтвы па лы. 
жах, (йаіНіЬкая., хіакею а тярих. (Ад-
казаыя: Косаір і Кучар. 

У mcte ашнікул ('ухгч п.гаЕедз'сЙ 
m&xifaTHbi турішір з шахшлыстама 
політэхнічнана інстьатута. (Адказ-
ныя: Камяінецкі і Оа,відЕІ). 

26 студаоня 20 чалнівек выяхчтяі-
каў вучюбы адуіп?> іна BKCKypoiro ў 
Макжву і 10 чіаілаівек йа Дівешіа-
грэс. . J. 

У ЗКдатгаьоіцкі дом адтчьшку яа. 
кіро-ўваеігца 58 сгудавтау з ліку 
лспшБсх удаірыіікаў і ныдатшікаіў ву-
чсСы і адзіій чашіаівек ніа курорт. 

6 лютота біудзв цраюеирея воеіша. 
ваиы піахіод віа льгжак у ЖдайоіЕічыі 
да адпшываючыі там отудэнтаў 
БДУ. (Адкаатгы'я: Кооар і Кучар). 

ЯДПЯЧНУ 
ДОБРА 

Пасля наотружанай работы я ду-
наю добра адпачыць. Вучобу пер-
шага семестра я закончы'ў на 
«Быдатна». 

Свой адаачынак я правяду ріа-
зумна і культурна. Буду сістэ^а-
тычЕа (штодзенна па 1 — 2 гадізі-
ньі) займацца лыжным спортам, 
тіірачытаю не менш 4-х кініг ма-
стацкай jitfapaTypH, буду 'ііцраць 
у шахматы і даміно. 

За час канікул я расярацую 
«атэрыялы VI капгрэса Комуні-
стычнага Інтэрнацыянала Моладаі. 

Студэнт ІІ к. геафака 
МАРМАЛЕЎСКІ. 

РЭКАМЕНДУЕМ 
ПавышэиЕе свайпо жульт̂ 1ряа1га 

ўзіраўвію, бараіцьбаі за культурны 
бы® —• з'ўцвяіезда ваіжн-ейшай 
бацачай кожінаіга отудэнгга. 

Ваш студаят пашгоен штэма-
тьиЕга чыгг^ь ліейшыія • м а т д к і я 
творы класііікаў эа»оідшій, рутаай і 
беліартекай ліггара.туірыі. леншыя 
твсіры сучаіспай літаіратуріы наіро-
даў Ш а » , 

Рэкамевдуем вастртную лігара-
туіру: 

1. Шэкспір — «.Веінецйайскяй 
•Кртвц». ! 1 ..I 

2. Гёте — сфауст». 
3 . Шыллер — tBoBaipcTBo и 

ЛІобоВЬ>, I p 

4 . Гейне — сГермата» 
5 . Бальзак — сКрестья}Нй >. 
6. Ролан — «Яіаін-Крыстоіф». 
7 . Сінклер —• «Джзш-ХягИ'Н'С». 
8. Барбюс — »Огонь>. 

9. Пушкін — «Елгевий Оне-
гин», «іКашітаінская догака», 

10. Чэрмышэўскі — «Что Яб-
лаггь». 

11 . Герцэн — «Быілюіе я'думы». 
12. Л. Толстой — »Война и 

Мн|р», Каіреінйна>. 
13. Чзхаў — «Вйішаевый сад». 
14. Горкі — «Мать», «Клим 

Самгии». 
15. Фурманаў — «Чапаеів». 
1 6 . Шолахаў — «Подиагая це-

ж н а » . I • I 
17. Новікаў-Прыбой — «Цуси-

ма». , j I • 
1 8 . Ш а г і н я н 

траль». 
1 9 . Остроўскі 

лялась сталь». 11 
20 . Аўдзеенка — «Я vM^jto», 
21 . Эрзнбург — «День второй». 
22 . Кузьма Чорны — «Тірэцяе 

naitaaeHH-e». і 
23. Галавач — «Праз гадьг». 
24. Янка Купала — «Над іра-

кой Аірэсай». 

ФІЗКУЛЬТУРА 
НА ПЕРШЫМ 

ПЛАНЕ 
у часе кашаю̂ -'л буау кожвы 

даень вайміаіпіца фгакудьт^трай, ка-
тацца :н:а ю в ж а к і лыисаж, а так-
саіма б }щ 'чіыггаіць маютацкую .ті-
таірату;ру. Рыктуючысія да залікаў, 
я не лаіслвў іірап{юіц)аваць дакла-
діаў тт. Молатава і Межлаука на 
'свсііі Ц'іж (ХХ]Р. На йадікулах ду-
маю ўсё гэта праирацаваць. 

. Студэнт ІІ курса геафака 
НОВІКАЎ. 

— О — 

чытаць м а о т а ц к л к 
л ітаратуру 

За ианкулы дуічаію дойра адпа-
чьщь j иацрыктаващца к лісанню 
зіышлкхмнай іработы. Дуімаію прачы-
таць 3 шстаарай лгта(рат)'ры: 
«KoiBaipma и любовь». — Шыл-
;iej)iai, «Поддатую целину» — 
Шолахава, «Цусиму» •— Нощка-
ва-Прыбоя. 

На камкуды иашжию не денш 
i -x іравюў чітніО'. Буяуі пйодзаіша 
;>а)біць ліыіжну®) 'вьшижу. 

Студэнт iV курса матзма-
тьжаў 

ЗАГ0РСК1. 

За час з1!мо.вага адпачынку аба 
язкова прачытаю іпоіўны збор 
вораў Мальера і «Дол-Квхот» — 
5ервантэса. 

Студзнт іі-га курса гкггфаиг 
МЕЛЬНІЧОНАК. 

Першую залі-
ковую здаў на 

„выдатна" 
Роўаа пяць год аддзяляе мяне 

ад сярэдняй школы. За гэты час 
прышлося многа папрацаваць на 
педагэ.гіч'най, адміністрацьгйнай і 
ваеннай работах. Ва універсітэт 
паступіў у 1935 годзе, адразу-ж 
па звальнвнні з радоў РСЧЛ. 

У першыя часы вучоба паказа-
лася даволі труднай. Пйыходзіла-
ся вельмі многа працаваць над 
матэрыялам, асабліра над перша, 
крыніцамі. 

У часе падрыхтоўкі да зіаліко-
вай сесіі я разам са студэнтамСа-
вачніным увесь матэрыял паўта-
рыў па падручніку, разабраўся п.і 
праграме, адначасова скары'^таў 
канспект лекцый. Усе яезразуме-
лыя пытанні дэтальна высвятляў 
на іпрасемінарскіх запятках і кан-
сультацыях. У выніку першую за-
ліковую сесію па гісторыі наро-
даў СОСР і па палітэканоміі мы 
здалі на «выдатна». 

На працягу першага паўгоддзя 
прыходзілася працаваць вельмі 
напружана, 'бо, акрамя вучобы, 
я кірую комсамольскай палітіпко-
лай. 

Студэнт 1 к. гістфака 
СЦЕПАНЕНКО. 

Граматнаоць—аюшх&а, без ж о й 
йе можіа быць культурвага чала-
века. Праведаеяая праверса і^а-
матшіаісці студэйтаў ушіііверсітэта 
па белаірускай мове дала зусш 
заід-ашльЕяючыя вышка. 3 усяго 
ліку студэнтаў БДУ—911 чалавеж 
—толькі 3 чал. напіісалі праюе-
ра'чйую дывтоіўку на «выдатна», 
аа «дабра» 56 чал.—6,1 іпіроц., на 
«паісірэдіна»—323 чал.—35,5орац, 
•на «'зірэінна»—297 чал,—32,6 
црац.. еа «івеліыйі драйва» 160 
чал.—17,6 прац. іі зусім йе а'яві-
ліся ва праверашую ідыкт»ўіку,— 
72 чал.—7,9 проц. 

Калі ўізяць .выіЕІк,і п р а в е й гра-
матнающ студэштаў ш аообных 
фжультэтах, та атрьшлішаеода 
настушае: 

Па хяімфаку ал'эетаваіна еа «доб-
ра» толькіі 19 ч!ал.—9-5 йроц., 
іна «пасрэдна» 85 чал.—42,5 
нроц., на «'лрэнна» іі «веяьм.! дрэн-
на» 84 чал.—42 проц.; не з'яві-
ла&я 12 чал.—6 проц. А'саблііва 

дріэша натсалі: Канаваленка—31 
'памыліка, НаумчцЙ—19 памылак. 

Па фізмату атэст-звана йа «доб-
ра!» 23 чал.—8,5 .проц., на «пас-
рэдна» 88 чал.—32 проц., йа 
«драніна» і «вельмі' дірэйва» 129 
чал.—47 нроц., не з'явілаіся 33 
чал.—12,6 шрац. 

Вельмі дірэніна капкаліі Куц ( tV 
куірс)—37 панылж, Рудзінскч (1 
курс)—33 памылкі, Дв^жэцкі (II 
куірс)^—33 памылкі, а студэнт Ту-
мае (Ш курс), «аб па.'гбепнучь па-
мылак умудрыўся !npanyfci]iiu,b у 
дьькто^цы 47 слоў. 

Па бііяфаіісу атэстаівайа (на «выг 
датва» 1 чал. (Фрыд, 1Y к.) на 
«добра» 9 чал.—5 проц., на «дас-
ірэдна» 61 чал.—36 гароц., на 
«дрэнна» І «вельм! дрэнна» 92 
чал.—52,4 проц; не з ш и а з д 11 
чал.—6 проц. Зусм дрэшавіатіса-
лі Шульман (I к . )—39 итамылак 
Навіцкі (t к . ) 
шыц (І к.)—27 памылав. 

3 5 памьглак, Ліў-

Па ігеафаіку нагаіісаліі ш « ш -
датна» 1 чал. (Дабравольскі), яа 
«добра»—1 ч-ад., на «паврэдиа» 
58 чал,—39 проц., яа «ярэнна» і 
«велі̂ мі дрэнна»—79 чал,—52,5 

ПОСПЕХІ У ВУЧОБЕ ЗАМАЦУЕМ 
НА ПРАКТЫЧНАЙ РАБОЦЕ 

У'зятыя Ў адказ на гарамову 
гав. Сталіна абавяізацельствы 4-ы 
:урс матэматьшьаіў выкіаваіў. 3 32 
•тудэнтаў- курса выдатшЕаў 9 ча-
іавек.. на «выдатна» і «добіра» 
ідалі 20 чалавеяс. ^аведзена ш -
іікая работа па ліітапрафіраванні 
:аіншбкта вурса вышэйшай геа-
М'ешрыі, чытаемага акадэміікам 

Брустыным. Асабліва трэба адзнэ-
чьщь заціка^^леяіаісць _ у гэтай 
о ^ а в е тав. Рыўкіна, Пікуса і Ка-
місаруйа. 

У«в гэтыя ношехі % вучобе 
абязуемся заімадііаваць на тарак-
ты"ьнай рабоце пасля выпуску. 

ЗАГОРСКІ. 
ГРАКОВЕЦ. 

— «Гвдрющен-
: I 

— «іЕак . т а -

Вуіч»бная праграма закончат. 
Чацверты курс на пароле сканчэвня 
унііверсітэта. Праўда, іу файэ фіэіч-
нага, корпуса не грымяць літаўрьь. 
Пад шклом жаўцеюць яшчэ не-
астыўшыя ад подыму рэчаіснаісці рас-
клады заігяткаў, сшісы студэнтаў, 
выклікі ў! дэканат і аагадыі з папя-
рэдзванінямі 

Чатырохгадовая вучоба пройдзена 
шырока і дзелавіта. У аўдыторыях, 
лабараторыах, пакоях інтэрната а 
чытальніі, устаўленай тальмаш і 
фікусамі, адлнмггро^аліся іграм«нні 
будучаіга. Гэта былі гарачыя і шча-
слівьш дн і Яны авеяны поапехамі 
і часовымі няўдачамі, перамоігамі і 
ростам, высоком j нізкім узлётам. 

Як прыемна ўсмомніць Віялер 
яражытае! Нам стаді. вваёмы суро-

НА ПАРОЗЕ 
РАЗВПАННЯ 
а лад другой — «хрыстаматыто» 
Быстранскага... 

У матэматьгка Калачова не мала 
клопатаў: эдаць залікі, яабьгць у 
доме адпачынку і сабращ. сяброў-
ОКІЯ ўэйосы. У Кантзровіча галоў-
нае — неабмежаваных матптабау 
акуляры. Адсюлъ адпаведная сур'-
взнасщь d пгігрокі раама-х у шрады. 
Але не трэба думацъ, што акуляр^г 
ў рагавой адіраве з'явіліся крыніцай 
ЯГО вььдатнай акадэомпаспяховаюц:. 
Ашошняя — віьшік агромнай работы 
над саібой. У жывді Колі Mawica 
пеірманентныя паражэнні на фронде 

выя партрэтм JIajpaH®a, Дэка'рта, j завязвання гальштука. Каігсульта-
Эйлера. У наш быт увайшліі кры-
тыка штодзенві і віедамасді на ат-
ры:маыне стыпендыі... Цікавыімі ста-
ЛІ І будні. Цзкав'ыш сталі і людэі. 

У дзень іздачы лешнізма фізік 
Нікапаенікаў, глыбока насунуўшьг 
ЗІМОВ.УЮ шапку, спакойна хадэіў па 

•ва.ў ўівесь пакой. Не паматло. На 
ўсіх астатніх франтах—перамош. Цэ-
лы рад іншых таіварьршоў зрабіліся 
даволіі прьгкметнымі асобам!. Дыш-
ломніца Ніоневіч паспяхова зай-
маедда кампазітарскай дзейнасцю, як 
студантка каное,рватоіры1. Зяма 

укзівероітэцікім дваірьг, трьшаюч^ Райхмаін са сваім ікларнетам адыг-
пад адной пахай кілограм хлеба, рывае не мала важную ролю ў ду-

хавым аркестрьг. Паэтычную дзей-
насць на факультэце (прадстаўляе 
Небосвў... 

1 вось̂  мы сядзім це.снай, друж-
най сям'ёй. На наопых тварах ра-
дасная ўомешка і звонкая лесня а 
«Веселых ре6ят>. 

Мы зінаходзімся цяпер у шаласе 
выканання дыпломных работ. Мы 
хочам ІХ выканаць таксама «добра» 
І €®ыдатна», як і ўсю вучэбную 
нрагртму. 

УніІБерсітэт даў нам марксісцка-
ленінскую аскову для будучай пра. 
цы. 

Мы навучы'ліся дружна -прада-
ваць калектывам. У вас развіўся 
мастацкі густ не тояіькі да гармо-
шачнай подькі і гандаў на нляцоўцы 
галоўнага корпуса. Мы добра разбіра-
емюя Ў Машікюўісжім і Шолахаве, Ос-
троўскім і Ал. Толстом. Маем уяў-
ленне аб іжьгоашсі, кіно і тэатры. 

1 так, IV ку.рс на парюве сканчвн-
ня вучобы. Праўда, яшчэ не гры-
мяпъ дітаўры І Ў файэ корігуса ад-
сутнічае джав. Але праўда і тое, 
што чатырохгадо®ы перыяд вучобы 
быгў радаеным і шчаслтеым перыя-
дам у иашым жыцціі. 

П. ВАТМАН. 

ироц.; не з'явілася 5 чад. Асабді-
ва бязіграматна наішсаў Зміцер 
(М к . )—39 памыдаік;. 

€амыя шршыя вынікіі мае гі-
старычны -факультат, р е на «вы-
датна» HanScafi 1 чал. (Міюцін, 1 
к.), иа «добра»—8 чал.—6,4 
проц., на «паорэдна» 31 чал.—^25 
проц., на «дрэнна» і «вельмі дрэн-
на» болыиасць студэінтаў—73 
чал.—58,8 проц.; не зявмася 11 
чял.—9 про(ц. 3 с^дэйгаіў И к. 
на «добра» натііісаліі толыыі 2 чал. 
(Бандаровіч j Герман). Зусам бш-
граматна н а т а л і Дзягш (П к . ) -^ 
45 намылак, Прановіч (It в . ) — 4 5 
памылав, Лапуноу (11 ж.) — 43 
паімыліюі, Місун ( t к . ) — 3 9 памы-
лав. 

Тавое етаноівііпча з гоаімашна«-
цю надалей непіярпіім-а. Неабходна 
зараз-жа павеоці рашучую ба-
рацьбу 3 бязграма-шасцю отудэи-
таў. Трэба арганізаіваць ігурткі па 
вывучэеню беіларуовай граматыкі 
іі праваиюу. Кожны с т у д ж паіві-
иен самастойіна а юры таіварьгскай 
дапамозе дірупіх студэетаў узяцца 
за тлыбокае вывучэннв беларус-
кай мшы. 3 бязаіраіматнасцю тр^а 
ір:ііз наза^сёды іпакоінчыць. Нііявай 
с.і«даі, нііякай амЕІістыі на «про-
летарсвае паходжанне» няграмат-
ным студэнта'м бъщь ійе можа. 

Людзі, якія н® авалойваюць усі-
мі дасжнешямі мастацвай латара-
туры, вультурваісцю мовы і бяв-
граматн-а шшуць, яе могуць быць 
івыі&о(ка-к.вал/іфкашаяы'міі ' кадрам, 
не могущ, бищ. культуршмііі лю-
даьі»і. 

БОНРРАЎ. 
ГАНЧАРОЎ. 

АБ ПРАЦЫ 
АСПІРАНТУРЫ 

На сёнешйі дзень прыі Белару-
оюім дзлржаўіныім унітівефісатаце іна-
ліічваецца 26 чал. аопіраятаіў. з 
якіх 8 чал. (павінны ў гэтым го-
дзе абаірааяць дыюерт-аіцыі на ся^: 
пень «кавдыдата навук». Нашсан-
не дысертацыіі'—^надзвіьгчай адкав-
інаія задача аспііранта. Гэта трэба 
П'оошііць не тольікі аошраяту, але 
і дырэкцыі, яжая павінна эараз-
жа нраз вавуковых іработнікаў 
праверыць усю працу аепіірантаіў 
'па выкананіню дыісертацыйаых 
работ. 

Аоноўныім 'ведахопам у p âбoцв 
аопіраштаў э'яўллеіцца тое, што 
да гэтага часу з бмсу кіраўшцтва 
не бьгло канкрэтнай правсіжііі, яі; 
працущь усе ашіраінты, не было 
нІБОднага вытвоірчага оасяджэяня, 
ве заслухоўіваліся сораіваэдата на-
вукавых работнііваіў, адказных за 
падрыхтоўву асніірантаў. Не ўс€ 
асшзраяты (асаблта 1 к.) маюііь 
індыівідуалыйыя планы. 

Вель'мі ярэнна абстаііць опірава 
3 дыіоертантаміі-фійіік.хчі. як.іія да 
да гэгая-а часу араіцуюць над ды-
сертацыямі безкііраўвіжоў. Таіксайа 
трэба адзначьгць, што мясцком 
кііруо асшрантамі камшнеі'Сіігяц у 
вынііву чато асітфшгуіра не адчу-
ваецца ў жыцнд уініверсітэті. Не-
ватоірыя аспііранты на працягу 
даух год свайго наівучавівя не вы-
когавайіі тякай грамадіовай ра-
боты. 

Усё гэта гаворыць зй тое, што 
лрацу аіОпіір.жгуры тірэба пеірабу-
даваць, т р ^ ўзмацніць віраў-
йіцтва, і овласці ўсе ўмовы для 
іработы аспііраінггаў. 

БУДКЕШЧ. 
ЦІХАНОВІЧ. 
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