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Шырока разгорвем соцспаборніцтва 
Сур'ёзна ВЫДЯТНУЮ СУСТРЭЧУ 

ПЕРШЯМУ МЛЯ 
Набліжаецца шжяародаав про-

летарісжав овята'—^ІІершав мая. На 
ўсіх праютоірах соцьгялктычінай 
крашы, йа фабрыках і заводах, у 
ікалтаісах і cofracax, у школах і 
вышэйшых навучальіаых устано-
вах ірзв баявая падрыхтоўка да 
йвята, раагортваецца бараіцьба за 
н о в ш вытворчыя ішргшдаі. 

Баіявая яьфэктьш (камандарма 
цяжкай праімысдювасці тав. Орджа-
нікідзв—^прашеощ ў іфасавіку па 
ўоіх галінах іцяжііай ^прамьюгеасщ 
стаханаіюкую ираюерку-сяаоор-
ніірва іва лепшую пакрыхтаад-
цаоць к леіраходу на паьтаяяную 
і сістэматычіную стаханаўіокую ра-
боту иадхвачаиа •ра{іочьші фабрыж, 
завойаў, домнаў. Яна шкліка-ла ве-
лізаірны творчы ўздым. У iqpaiiie 
нара&тае давая магутная хваля 
соцыялйстъгчшага -шаборшцт^а, 
новы ў з д ш стахінаўокага руху, 

«Суісіірэнеім Перніав мая новым 
уздьгаам стаханаўскага руху»— 
Бось лшунг, які перадавцца з за-
вода на "зашюд, з цэха ў цэх, 

іРы здаваць прарраеты на «насрад 
на». 

Хто даў інрава ігеафаікаўшм 
студэнтам Дразідову, Эішітэйн, Доб-
раволимсаму запісаць у со'цдагавор 
шункт—^не іраоіць 'піратааў ік іаз -
ненняіў іыа лекіцыіі. 

Хіба не ясна, што той студэнт, 
яіігі здав прадае;т нііжэй чьм ла 
«•наарэдна», не можа вучыцца ва 
ўшвероітэце. Тавсама кожншу 
вядома, п ш студэнт не павіінеін 
рабіць іграгулы і оіазненні, а калі 
ён гэта fpoaiu^, то да яго прьша-
юцца адмшіістрацыЁаын меры 
ўздзеяйня. Дык навойгга ўісё. гэта 
запісваць у aaraiBop .соцыялі&тыч-
нага «naeopHinTBa? 

Дні, даія аддздаяіюць нас 
першамайсіріх едят, з'яўляюцца 
для нашата ўншеірюітэта надзвы-
чайва аяііавйым зтанам работы. 
Шы'рокае разрортвашав навукада-
дасл'вдчай работы студэнтаў, ба-
рацьба за глыбокую иранрацо^кх 
вывучаемых йывцыпліін, барацьба, 
за авалодвашв вамвжаы:жі мова-
м і - і с д а ш . баірацьш 'за B j w y на 
«добра» і «.©ыдатна»—^вось аоноў-
ныя вытворчыя нашы эадачы. 

Аднак, трэба сказаць, што і ^ а -
ва 'Соцыяиастычнага шаборнщвва 
па болыпаоф факультэтаў нушча-
на ва самацёк.. На геафаку со-
цыалмтышае сошбоірніідтва—^гаты 
магутніейшы ородак павышдая 

Не Л0ШП абстаідь справа з раз-
вдтванне'м ооцыялюты'шык ліета-
даў шрацы на тістфаііу і біяфаку. 
'Оаодагаворы закжчаюцца фор-
мальна, абы заключыць. Яны ле 
маюць нічоіга каніірэттага, не 
маюць шчога аігульвага з соцыялі-
с т ы ш ы * метадамі драцыі. Вос-ь 
студэигка трэцяга курса батанікаў 

ад Каруняая ў сацаоавязацельствс 

яжаоці Вітаобы,—ганьбячь; соцдага-
вары лератвараюць у фармаль-
ную бюракратычиую пісаніну. 

Хто даў права студэнтам і вафа-
ка Гладудіусу, Дамбраўскаму, l y -
левічу і MP. эааісаіць у соащагаво- за выдатвую вучобу, 

/ па-азелавому 
оазгарнуць соц 
спаборнщтва 

па ў'сіх 

ИАПЯРЭДАДШ АБМЕНУ 

ПАРТЛАКУМЕНТАУ 

«... пры абмене партыйных білетаў партыйныя арганіза-
ЦЫІ могуць І не выдаваць партыйны Шлет ной-наму з 
членаў партыі, хаця-бы і прайшоўшых праверку партый-
ных дакумгнтаў , калі гэтыя члены партыі не апраўд-
ваюць вызокага звання членаў партыі». 

I (3 рэзалюдыі пленума ЦК ВКЩб)\ 

Рыхтуюся да абмену 
п а р т д а к у м е н т а у 

групах, 

ffiina: «Абашшіжя на n p a w y " 
'і9ііЬі'. иавысщь акаідэмпаспяхо-
васць; гарацаваць у шавіі:м>ва-да-
след'чым ігургку». Стиэнгаа діруго-
га к\тріса ааалогаўШаіішевіч уізяла 
таі»е соцабавя'зацелъсжа. «Аііу-
ратна навбйвэць заняткі, доора-
'Сумдевйа црайрацоўіваць матэрыял 
і 'ўідведьншчаіць у грамадсікім жы'ц-
ці». Таікая нжому не цацрэбная 
пісаніна магла атрымацца ў вьші-
ку таго, п ш заключаньш ооцдага-
воры й к т о йе щравярае, нііхто імі 
не ц'іікавіцца. 

Дзень адлікага пеіршамайыіага 
свята йрацоўіныіх, да якоіга наша 
краійа, кіруешая вялодм Сталіаыні, 
ідзе 8 новымі ііігаінціші перамога-
мі, CTiiMflTiBa ўніівефсітэта павія-
на сустрэць -разгортвамем шграў' 
днага со'цыяисты'чнага опаоор-
ні'ігша, яаік.ііраванаіга на барацыбу 

На оіяфаку 
апрача другога курса оаташкаў 
праведзеиа перазаіаючэяно соці,а-
гаворау. Ьоцііьпіаіс-ць студэятаў 
суір озна падыапл да гатай оцраівы. 
^ оваіх юоірагавОірах ЯНЫІ оярудь 
кайкрэтныя абаівязацельстііы: ье 
толькі на акадэмрабоце, але і са 
павыпіэ'ншо (свааго вуяьтурйаіа 
ўвро'уню, на ўдзелу ў і:іралад<;кш 
жыцці факудътэта, па ўдзелу ў 
навушва-даследадй рабоце. 

й ы маем такія лрыоадныя соща-
гаіворы,як ідаіаші) т. Ііетрозіча— 
выдатныіа 3-га кураса заал'огаў, 
яііі Н'Оібач 3 аоавязацелыя-ъам! 
здаць у&в прадэдеты на «выдатна», 
бярэ на сяЎе абашязацедьства 
аііраводзідь грамаджую работу так-
сама на «выдатна», 

і'ая 'студэнтаў у сваіх Фопдац-аво. 
pax вьшачаюць, якуіо канк'рэгна 

абязуюц:ца дра-
Іпрацаві'лр. па той ЦІ 'ШШІІЙ ДЦ-
сцьмшке, • 

Так, «тудэжг трэдяга курса ба-
тавіііаў т. Кіркор і студшт трэдя-
га ivTiPca заалогаў т. Мацкевіч 
бяруць абавявацедьства працраца-
ваць 'Гістоірыю партыі па перша-
крышцах d здаіць яе на «выдатиа». 
Т. Мадшвіч абавязуецца з Ь дыс-
цьшіій 6 вдаць на «вьвдагаа». 
LH тавсама вьшачав ваикрэтныа 
абавязацельствы ца грамадокай 
рабоце, па чытавню ліітаратурм, 
па ўдэелу ў навушва-даследчым 
гуртау. . 

Але нюйач 3 такі'мі ўзорнымі 
соцдаі^аворамі мы маем такая, жсія 
овбдчаць, што некаторыя студэн-

Рнхтуючыся да абмену партда-
куэіеатаў, я ааіставіла перад сабою 
задачу — праяірацаваць праграму, 
статут нартыі, узброіпца маркі&і-
сцка-лелкскіміі йе^амі стащ> са-
праўды актыўнай 'у партыйнъга 
жыцці і павы'сііць акадэмічную па-
спяховасць, 

Праграіму і статут партыі я 
'прапрацавала. Зараз уся мая ўва-
га яага:равана на падры'Хтоўку да 
партыйных заняті^аў. Еалі раней 
я аібмшоўіваіася шдрі-чнікам Ено-
рьша, то дян̂ ер прапрацоўваю ма-
тэрыял палершшрыніцах—па тво-
рах Леніна—^галіна. На жожнай 
тэме складаю каншект. Акуратна 
наведваю партыйныя заняггкі і 
прымаю актыўны ўдзеі у разборы; 
пыташяў. ; ; I , . 

Аісрамя таго, рэгулдрнл чмга» 
перыядычную партыйную іітарв-
туру—^жураіы «Партбуіаўніцтва», 
«Большэвік Беларусі» і газету 
«Звязда», 3 мастапікай літаратуры 
нрачытала «Ціхі Дан» Шолахав», 
«Цэмент» Гладгова, зараз чытаю 
«Лк гартавался сталь»—Остроў' 
окага. 

Наведваю кіно і тэатр у мвсяч 
разы тры-чатыры. 3 кіяо-варчіж 
найбольш падабаюцца кар(ц;шй 
гастарычінага парадку. 

За год упартай работы над с*-
бой адчуваю, што я оалітычжа 
звачна памацнела, стала прымаи^ 
актыўны ўдзім у партыйным жыц-
Д|1 1 йыкюЕваць 
ІІРУЖІ 

грамадскш жа-

ДЭРАШ. 

Правяраць і дапамагауь 
МірШчыік, кандыдат шартыі, сту-

дэнжа 4-іга курса хкфака—дып-
ложніца. У парадку надрыхт»ўка да 
абмену партдакумевтаў партгруна 
хімфака заслухала, яе самаснра-
ваздачу. На оправаздачы Марончык 
не мама даць здавальияючых ад-
іказаў на самыя элементарныя лы-
тайні палітграматы. У партыйиым 
І грамадокіш жызді фаііультэта 
яла іЕіжага ўдзелу ие прылала і 
КІЛ1КІІХ партыйных даручэнаяў ке 
мела. 

Ды і ў ві-чше Мірончык не з'яў-
ляедиа іюрадавой. Гало<ўная 
аданака ў т заліішвай кніжцы— 
гата «пасірэдна». 

На сіоідзе партгрупы 
абавязалася ліквідаваць гатыя не»-
дахопы. Аднак, заметвіыі spy ia f 
у яе палітычным роюцв япта шл 
відаць. 

Трэба аджачьщь,, што n a j w o p 
фажультэта т. Шыфръша мала ці-
кавіцца, ж кандыдат партьй Ш-
рончык рыхтуецца да абмеді 
партдакументаў. Парторг абмежа-
ваўся толькі заслуханием сама-
справаздачы, а як лраводзяцца f 
жыццё ўказапніі схо^да і якая д»-
иамога трэба Міршчык—ларторг 
не ціюаввда, 
, :: І. М. 

Указанні выканаю 
'У 'чисе падр.ттоўкі да йравеір-

й лартдакірвнгаў партком БДУ 
заолукаіў маю шрашздачу. Мне 
было ўказаяа сур'ёзна ўэявда за 
падщя1цц-е май палітыганай ирамат-
насді, ирымаць больш актыуны 
ўдзел т нартышым гкышщд нашай 

Дыскрздытацыя соцспаборніцтва 
Соцыялістычнае снаборніцтва 

з'яўляецца ыагутнейшым сродкам ў 
павышэнні якасці вучобы. Бараць-
ба за найвышэйшыя паказчыкі ў вы. 
кананні акадэмічных планаў, ба-
рацьба за выдатную вучобу — ілкі 
йавінен быць лозуінг студэнтаў ў 
падрыхтоўцы да вялікага дролетар-
скага свята — Першага мая. 

На-жаль, на геафаку не зусім доб-
ра а<5стаіць справа з разгортваннем 
соцыялістычнык метадаў вучоОы. 
йаключаныя соцдагаворы як дзве 
кроплі вады падобны адзін да дру-
гога. ІІершым пунктам у кожным з 
is ідзе далека не йоўны пералік 
прадметаў, якія студэпт бярэ на 
сябе абавязак здаць на выпіэйшую 
адзінаку. Далей ідзе абяцанне не 
рабіць прагулаў .і спазненняў на 
лекцыі, і нарэшце, — удзел у гра. 
мадскай рабоце і друку. 

Вось прыклад. «Я, Драздоў, — 
піша студэнт трупы геолагаў, —бя-
ру на сябе абавязак не рабіць ні-
воднага прагулу і спазнення без 
уважлівых прычын». Такія абавяз-
кі узяў Шырэй і цэлы рад іншых 
студэнтаў. 

У частцы соцдагавораў фігуруюць 
абавязкі здаць прадметы яа «пас-
рэдна» (Гладуціус, Дамброўскі, Fy-
левіч, Сыпер, Батурэнка, Бацюкоў, 
Навысоцкі, Хмызаў, і. інш.) Част-
ка «удвнтаў, як Памвранцаў, Івкі-

на, Бурак, Марыалеў і Левановіч, 
ўзялі аиавйзак здаць з 9 іірадме-
таў толькі 3—4 на «добра». А як 
астатніяУ Больш таго, есдь і такія 
Біртуозы (Ьішітэйн, Дабравольскі), 
якш, заключьіушы соцдагавор у па-
чаіку навучальнага года аО тым, 
каб не мець ншоднага (прагулу і 
спазйенняў на лекцыі і акуратна 
наведваць сходы, гэтага пункта, ад-
нак не выконваюць. Нават выдат-
нік т. Крышчановіч з 9 нрадметаў 
абавязаўся здаць на «выдатна» 
іолькі 2, а асгатнія на «добра». 

Дэканат, комсамольская і нрафе-
сіянальная арганізацыі не ўзнача-
Л1ЛІ гатага важнейшага мерацрыем-
ства. Яны лічаць, што раз умовы 
заключаны, то ім і рабіць бодьш 
няма чаго. Такім чынам яны нера. 
тварылі вялікую снраву ў фармаль-
ную і бюракратычнуы нісаншу. 
Ніхто 3 іх не пацікавіуея аб змесде 
закліючаных оовдагавораў. Справа 
соцспаборніцтва і ўдарніт^гва ну-
шчава на самацёк. Між тым, пра-
вільная пастаноўка кантролю і шра-
ввркі 'выванання ўзятых на сябе сту-
дэнтам! абавязкаў стымулявалі-б 
павышэнне якасці вучобы. 

Далей (Іакое сіановіішча нецяр-
німа. Трэба ўзняць соцыялістычнае 
спаборніцтва на вышэйшую сту. 
пень. 

ТЫ не разумеюдь ролі ісоцспабор- аргашзацьщ, п а ^ и ц ь акадаміч-
нщтва, што яны фаірмальна адне-
слюя да закдючэшя даігаворау. І!̂  
соцдаі'ав'оіры не маю^ць нічогаікан-
датяага і па сутнаоці, наогул, не 
могуць быць щазваны ооцдагавора-
МІ, 

ную пасашовасф-
Уішшаноі парткома я вьжонваю. 

За гэты час шралрацавала наста-
новы снежаньскага пленума ДК 
ВК11(б), студзеаьшага п.1генума ЦК 

—(Пленума КНК і рад ін-
Вось пры'клады. Студентка трэ- шых партыйных дакументаў. JPary-

цяга курса батанікаў т. Карушая 
шша: «Абавязуюся ва працягу 
1У36 г. павысіць акадэмиа&пихо-
васць. Ирацаваць у иавукошм 
гурпііу па жтэматыцы расдін. Даць 
дзве заметіц ў штодзёику». 
Яіі яна думае павыіс.іць аваю па-
ойяховасдь, што кащкрэтна думае 
рабіць у навукіоівым гуртку—аевя-
дома. 

Т. Шапялевічстудентка друтога 
курса заалои^ау—над с-ваім соцдага-
ворам іііша: «Абавязаіцельст Га-
ЛІ Шайялейіч», і даави: Ак>раіна 
ыаведваць заіаяткі. Доюраякасіна, 
і •сумліенна прапрацоўБадь ма-
тэрыаі. Удзельнічаір. у грамадсасщ 
жыцціі» і т. п. і 

Надобяыя соцд:аігаворы толькі 
апашляюць соцслаборйіцтва. Траба 
дабііцца таго, каб КОЖІНЫ студэнт 
зразумеў ІХЮ важнасць соцспабор-
ніці'ва, як асноўяага метада со-
цыялістычнай работы, і каб кож-
ны студэнт падыхоідзіў да свайго 
соцдагавора сур'ёзйа і па-дзела-
вому, 

ЗАВІСТОВІЧ. 

ліяірт чытаію газеты «Правда», 
«•Увязда» і ждаал «Больпіэвік». 
Акуратна ірыхтуюся да занятііаў 
партшколы, дзе добра ўсвоіла тэ-

мы: «Нартыя большэвікоў у пв-
рыяд рэволюцыі 1905 года, т га-
ды рэакцыі і f пеірыяд заваяваі-
Ея дыктатуіры яіролетарыята». 

За час, яііі астаўся да абмеіу 
нартдакріентаў, я праяірацую по^; 
насцю гісторыіЮ лартыі ла падруч-
ніку. У акадэмічйай пасляхоовайді 
стаўлю оваёй задачай дабіцца 
ацэнкі «добра» і «выдатна». 

Трэба аідэначыць, што ларторі-
факультэта т. Оевасцянчык пгго-
дэенна цікавіцца, як ірыхтуюс* 
да іабмену шртдакіуміеінтаў і йа-
мжае мне йоўнаоцю знішгчьгць мае 
недахоиы. ^ 

Кандьщат партыі 
Б^штэйн Б. (гістфак). 

тая работа, бо амаль усе дысцып-1 
ЛІНЫ букдуць нройдзаш адначасо-
ва. Ужо цшіер рад йтудэнтаў 
сур'ёзна працуе над матэрыялам. 
Трэба, аднак, аазаі^ь, што ў нас 
ёсць яшчэ студэнты, якая да гэтага 
часу не лііікЕіііаваді сваей задоў-
жанаспд ад зімовай залмйхвай ое-
ОІІ. 1 зараз, калі трэба брагща за 
падрыхтоўку да веснавых за.іікаў, 
зтовыя «хвасты» будуць вельмі 
перапікаджаць у рабоце . 

Большая частка задоўжанаоці 
прьюадае ш першы курс, акі да 
зімовай сесііі шрыпюў дрэнаа пад-
рыхтаваным. Студжы гэтага кур-

ІІШВІДАвАІІЬ ЗАДОУЖАНАСЦЬ 
Мы ваблйжаемся да веснад?ой са Нусіясоя, Сьши^ская, Свняс^ 

заліковай сесіі. Ад студэ<нтаў бія- |да гэтага часу не ліквідавалі сваёі 
фака патрабуецца асабліва ўпар-; задоўжанаоці па бышіогіі, студакг 

Буйво—на x k i i , Малочнікаў—'iia 
хімііі і па матэматыцы. 

На трціім курсе ёсць студэяты, 
якія маюць задоўжанасіць па-трох 
дысцьвплінах, і ігэта ІНІІКОЛЬКІІ НІ 
хвалюе. Напрыіклад, т. Галіцкая 
не здала ўсіх залікоівых прадмв-
таў: біяіхіімііі (тэорыі і практыкі), 
філіялогіі раслін і педагогікі; сту-
Дсгптка трэцяга курса Левіша ав 
здала біяхііміі і фізііялойі раслк. 

Гэтьм таварышам трэба зара»-
жа сур'ёзна падумаць аб ліквіда-
цыі сваёй задоўжанасці і ўаяцц» 
за работу па падрыхт»Уцы № 
Бвонавых 8алкаў< 3 , 


