
ПРкЦЯГ ПРАМОВЫ I, В, С Ш № 
В€ дадуць яе раэбурыць памешчыка» і j саш лрадоуных усяго свету — Комут-

етычны Інтарнацйявал. 
Вы баныл за гэтш .дні паломніцтеа 

да труны таваі«ша Лвніяа даесятка? і 
соцень тысяч ігі>ацоўных. Праз аек^горы 
час вы ўбачыіце паломяіцтоа лрадстаўні-. 
к»? ігйьёна? орацоўных да маігілы тава-
рыша Леяіна. Можацв не сумнявацца ў 
тыза. апто за драдатаўнІЕа»і міяьёнаў па-
цягнувда іпотым орадстяўнікі дзесятваў 
і адцень мільёнаў з усіх канцоў свету для 
таго, жа̂ б засзедчыць, што Ленін быў щ>а-
вады'роім не толькі рускага пролета(рыятл, 
не тольЕі еўрайей<жн раібочых, ле толькі 
каланіяльнага Ўсходу, але і ўслго пра-
цоўнага свету эемнага шара. 

Уходзячы ад нас, таварьш Ленін 
завяшчаў нам вернасць гфьшцьніам 
Комуністычнага Інтэрнацыянала. 

Клянемся табе, тав^іыш Лекін, 
што мы не пашкадуем свайго жыц-
ця оля таго, кзб умацоўваць і рас-
щыраць саюэ працоўных усяго све-
ту—Ктіуністычны Інтэрнацыяналі» 

капіталістам. У гэтым ваша -сш. У гэтым 
cua пюацоўвых усіх враія. У т ы м - ж а 
сяабасяп. б^тнкі'азіі ўчжо свету. 

Л«вів ніволі не глядзеў ва Р»сіп'6.ііеу 
Советаў як на самамэту. Ён заўсёды раз-
глядзаў яе як яеабходнае звяно ддя ўжа-
цаванля швллюцыйнага руху ў краінах 
Захаду і Усходу, як неайходнае звянодля 
оалягчввня пврамогі працоўных y w o 
«вету над каніталам. Ленін ведаў, што 
толыгі такое •разумение з'яўляецца пра-
відьным яе тольві з пункту ногадду між-
народнай, але і з лункту погляду заха-
вааня самой Рэспубліві Совета?. Ленін зе-
даў, што толькі такім шляхам, можна 
ўсшамяніць сэрцы прадоўных усяго свету 
да рашучых баёў за вызваленне. Врсь ча-
му 6н геаіяльн^йшы з геніяльнш 
правадыроў пролетарыята. на др>ті-ж дзень 
пасля пролетарскай диктатуры заклаў фун-
дамент Ікгэтйгацыявала т>абочых. Вось чаму 
6н йе ўотаваў раісшшірайь і ўтцоў'ваць 

Законнана першае паўгоддзё~вучобы 

Рашуча змагадца за якасць вучобы 
Адаой 3 івчжнейшых і аоноўных умоў 

для выкаяання эадач, пастаўшеяыж пар-
тыяй і ўрадам нашай ізялкай соцыялі-

чтычнай бацькаўшчыаы пеі)ад выапэйшаЭ 
школай. з'яўляецца заібеспяч»няе факуль-
тэтаў вваліфіікаваяымі і адяанымі справе 
пабудовы соцыялізма кадрамі выкладчы-
Каў. У г э т ш ваораайсу біялагічнаму фа-
культэту ў параўінааяі з мінулым годам 
здалося значва палепшыць йваё станові-
шча: 4 кафедры з 5 маюць эараз к і -
раўяікоў, яжія задавальняюць патраба-
ваиням, указаным у пасташве аб вышвй-
шай школе. 

Нашы <1туд»нты У курса і асагіранты 
рюць кіраўніцтва ^ля овайй навуоовай 
І вучэбяай работы. Ёсць ўсе магчымасці 
ў бліжййшыя ііні вырашьіць яытатіе аб 
паістаянйыіс кіраўніцтае вафедры сістэма-
т ш і расліін- Нашы сті'дайты V курса 
добраоумленна і з поспессам працуюдьяаі 
сваімі курсаівымі работам! і прыімаюіш 
улзел іу ;H'aiB(yBaBa-iaicjej4aft рабоце «а' 

рую лаіспяховаісць паказалі наі зімо-вай 
сесіі студэоты IV wypca. Спец. курсы п і 
выбару зідаліі на «выдатна» 70 п^оцан-
таў. Нежа.іыкі ніжэйшую ' агак̂ пяховасць 
аваблта па •сістэматыцы раслін паказалі 
студаты Ш курса. Студенты 1 курса 
маюць каля 30 продантаў «выдатна». 

Вельмі значны mpon îffr пропуска? I 
прагулаў аказа -̂ тут іб€(зумоўйа свой м-
мюўны уплыў. Неабходна ў другім семе-
стры ўаняігь дысцшіліву студэятіў нг 
надежны ўэровеяь, 

Вялрікім тоірмазам у разгортваяні нэ»у-
ковай раіботы ®афе»ір, «Tj-двнтаў і аюпі-
ргшггаў з'яўляецца иерэп'ллриы водггусв 
сродваў на абагаляванне і шгоуков^ю ра-
боту, 

Тыя гіганцкія noonexi, якія робіць со-
ввцкая враіна пад кіраўніцтвам тава^уы-
ша Сталіна патра'^тоць ад нас, выклаі.т-
чываў і «туізетгаў, напружанля ўіоіх с і і 
для таго, каіб апра^далц, гаваровае эвапп<е 

Е Т 
Кто сказал, что умер Ленин? 
Он живет! 
В каждом новом поколенья 
Живет, 
В нашей юности цветеньи 
Живет, 
В пролетарском едипеньи 
Живет, 
В Конституции победной 
Живет, 
В революции всесветной 
Жив/?т, 
В нашей правде беззаветной 
Живет, 
В клятве Сталина бессмертной 
Живет, 
В наших буднях и парадах 
Живет, 
Ва испанских баррикадах 
Живет, 
В Красной Армнп отрядах 

Живет, 
В мудрых ста.1ияских докладах 
Живет, 
В каждом новом дне на свете 
Живет, 
В честных путников беседе 
Живет, 
В голойіх фанфарной меди 
Живет, 
В каждой сталинской победе 
Живет, 
В лучших помыслах народных 
Живет, 
В МТС п на заводах 
Живет, 
В нашем сердце песней гордой 
Живет, 
Ленин с нами. — знаем твердо — 
Он живет. 

(Записано в 1936 году в ауле 
Урахи, Левашинского района. 
Дагестанской АССР). 

федр. 3 трупы батавіваў-фізіёлагаў з павуковых райотнйсаў і стуітвнтаў Бела-
асаблівай увагай у рабоце вылучаюцці РУекага Дэяржаўяага Універсітвта-
Дайнаіва, Хаціяеді, Шркор і другія. Доб* Дэнвн біяфакз праф. ГОДНЕЎ. 

О 
З а п е р ш а е п а ў г о д д з е в у ч э б н ы п л а н ^ в ы к а н а н 

я БАЧЫЎ 
ЖЫВОГО ЛЕНІНА 
У кінокарцш^ «Ленін у Кастрычніку» 

3 уоёй яркаюцю і аірастаггой накаван воб-
раз інайвяліЕшаіга генія чалавецтва В. 1. 
Лвнінз, наказаны незабыўныя до Каст-
рыччіка 1917 гоаа. У гэтай кінокарціне 
ааказана, як бодьшэшііцкая іпартыя і яе 
араваідыры Леінін і Ога.тк павя.іі маісы 
Bft барадьбу, шйрыхтавалі іКастрычшнкі 
ЙГГУ'РМ, аргаяізашлі перамогу Вяіікайсо-
анАлс<і«чнай раволоіцыі-

Аісаіблііва пераканауча дан і такі мо-
нант, як Летя са оваш верйымі caj>aT-
яікамі Огаііны.« і Дзержыйскім нанара-
дэе ВДС выкрылі здраднікаў і штрэйкбрвхе-
раў Зівоўеіва і Каменева. 

Вяііюая •«щыяластычная Кастрытніп-
пая рэволкщыя паа віраўніцтвам Леніна і 
Огаліна перамаі'ла. Адкрылася новая эра 
ў гкторыі чалавеіггва. Пад вадзіцельствам 

.лвшпага вучня Леніяа таварыша Сталіна 
ваша кра»на стала сама-й шчаслівай і са-
жай радаюнай у свеце. ГЛОЗМАН. 

ВЕСЕЛИ ПРАВНДЗЕМ КАНІКУЛЫ 
j БДУ на час канікул адпітпгчада: пу-
і пёвак у дамы аяпачывку 52, на ку-

рорт 1, у саяаторыю 1. 42 чаааівека вы-
датніікаў і ўдаірнікаў вучобы паедуць иа 
эяскурсію Ў Маскву і б чалавек у Ленія-
град. 

У Кіеў х ія ўдзелу у іграх (®а.івйбол, 
баскетбол) паедаь 15 чалавек. 

У час .кaнilкVл аргаяізуецца спецыя-
но'льны агітпрабег 50 лыжнікаў, прысве-
чаны іьадрыхтоўцы да веонавой сяўбы. 

Ст>мэнты, ЯНІЯ яа чаю кшікул астаюп-
па у Меиску, будущ. здашадь н«рмы на 
ГТО, Д.1Я ІХ арганилтовда паходы ў тэатр 
І КІН0. 

Пастанова партыі і і'ірада аб вышэй-
шай школе — з'явілася стыму.гам і 
ўзняла на баилп высокую ст\-пеаь работу 
прафесарска-выкладаышсага «астава і сту-
дэнтаў. Хімічны факультет БДУ першы 
семшрр вучобы, як гавоіраць даныя, за-
коячыў не дрэша. Намечашы план выка-
нан поўнасцю- Студавты йрадавалі ў гэ-
тым паўгалдоі знатна лещп. 

Па петйпаміу курісу па асноўнаму пт)ад-
мету яеарганічвай хіміа з агульнага ліку 
38 чалавек 20 атрымала выдатныя адз-
'накі. На травдм курсе па арганічній хі-
жіі 3 50 чалавек 17 ча.тавек афрымалі 
«выдатіна», .яа' чшгввртым вур^е па 
влекгграхііміі з 44 чааавек «выдатша» мэ« 
21 чалавек, па -пятаку курсу п і 5іміі 

•натуральных хтуч»няяў з 44 чалавек 
«выдатва» пае 29. 

Паваіэчыві 'не дрэнныя. Рад студэнтаў 
«а факультэце з'яўляюцда выдатнікамі 
Бучюбы і дюбірымі грамадвкімі работнкат. 

Прафесарока^выкладчыцкі састаў у ас-
ноўным 3 работай сіправіўся злавальняю-
ча—у прыватнасщ патрэбяа адзначыць 
•аобрую работу, як па пвдпрацэеу, кан-
«ультацыі, так і ў вавукола-даслетчай 
рабоце са студэнтамі прафесіра Нікіфарава. 

У другім паіўгодазі вучэбнага годасту-
Л(<.нты, прафесарска-выкладчыцкі cji^a? 
і дэканат павінны янічэ больш рашуча 
змагацца за якасць вучобы і за хутчэй-
шую .-цігавідапыю вынікаў шкодні,ттт.чг 

Дэкан хімфака МАРКОЎКА. 

У другім паўгоддзі пранаваць лепш 
Да гэтай зіімовай сесіі фіізмат прышоў 

3 вялікай запазычанасі^о ад міяулых 
стй: 82 студанты меяі -запазычанасць па 
133 дьісцышгіЕах, у тьш ліжу 38 таіа-
»ек па 73 аісш>ўінш. Як правка, гатыя 
студенты яе даігухжаліся да адачы залкаў 
у сесію, пакуль не здавалі запавычанаю-
ці. На оёянія з^пазыйанасад ёсць за 52 
студэятапгі па 78 дь<сцытагінах, у тым лі-
ку 24 чалазекі па acHoJtebtx дьюцыплі-
нах. Неабходаа адэшачыці, лгго a гетьіх 
24 чалавбк 14 з'ііўдяюцца студввтамі У 
к>трсаў і маюць зайаэычанасць па 26 аіс-
йоўшіх дысцьшліча^ Прычыву такога 
вялкага процанш запазычанасці, які 
ярчыпадае на V курсы, яеабходаа тлума-
чыць шкодніцкай дзіейнаісцю мійулаіга кі-
?)аўтцтва факултэта, якое Дй пачатку 
бягучага ' акадшічвага 4Ч)да не займалася 
ўлівам адкадэшіаспяховасці •сту'дэнтаў і з 
года ў год пвраводзкла •студаятаў з аур-
С4 яа курс 3 «жвастамі». У р»зультаце f 

стуяэйтаў V курса агрымалася запазыча-
яалць за 1, 11, Ш і IV курсы. 

На с^ння 3 32 група-залікаў здаяы 21. 
У асноўіным студэнты здаюць залккі 
ушаўінв эдавальЕяточа. Так, I курс мае 
настутпныя вьнтікі па асяоўаых здаиых 
.іыоцыінлшах: 31 процант «выдатна», It 
курс — 60 процавтаў «ізыдатіна», tit 
кутк — 70 працантаў «выдатаа». tV 
курс — 43 процанты «выдатаа». 

Неабходна ад.этачыць, што ў др^тім 
семестры шрадстаіць рабоіа больш нл-" 
геружаяая, бо гадавы вучэбны план вы-
каіная менш чым валалову. Студэиты і 
кіраўініцтва фаікультэтам яаівіяіны ўлічыць 
усе гэта і ў другім "паўгоддзі дра.щлващ) 
лвшн, каб 3 поспехам эыкапаць задачы, 
плстаіўлейыя партыяй і ўрадам перад вы-
шэйшай школай і лшвідаваць вынікі 
шкодніцгва. 

Зам. йэкана фізмат» ГАБРЬОАЎ. 

ПЯПЯРЭДНШ ВЫНІКІ РАБОТЫ ПСТФйКАЗА ПЕРШАЕ ПАУГОЛДЗЕ 
у іміінулыя годы ў рабоце гістфажа бы-

ло шмат пірарываў з-за адсутнаоці ярафе-
саірска-выкладчычкіх кадраў. Огаяўшыя 
на чале кііраў'ніцтва БДУ, зараз выкірытыя 
•ворагі народа, раавальвалі работу истфа-
ка і ўтлго уінів«рс.ітэта. Я ш -прымал! 
ўстаноўку на заітрашэ>вйе яа гі'Стфак 
«гістоірыклў» 3 іншьгх гарадоў і яе 

а t Ролт- пацитл аб укатлектавашгі факультета 
Я прагладеў фьть« «Лешн у Каст , ; g „рымаювда 

рнчяку». Перад вачыма тлядачоу пр^^шлі j ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^ ^ ^ забясшечыць фа-

ВЫДАТНЫ ФіЛЬМ 

гістаірьггаыя Кастрычяіцкія даі 1917 г. 
Я бачыў Івіраўнккоіў больяіавіакай лар-
тыі, я адчуваў іх веру ? лерамогу, веру 
f сіяу паргыі 1 народа. 

Наі^даы актор Саюза СССР І1Іч>-кін 
стваоыў яезабыўны юобраз Ььіча. 

3 Асобных кадраў фйьма мне асаблі-
ва свадабаўся апіэод, у якім сапраўдны 
гвраіэм праявіў шофер, аддаўшы сваё 
ж т ц б , каіб выратавадь Леніна. 

віелш у Кастрычніку»—выдатны фЬьм. 
Для яас — совецкіх студантзў фйьх мао 
BUris&e выхйнаўч^ звачаняе. Кн узмац-
вяе папуцці л ю ^ да нашай партьгі, да 
рэдзпш, да « & т а й спраяы паібуаоівы ко-
кунівна. 

Фільй «Л«ніін у Кйстрычяіку» вучыдь 
вао быпь такіігі, явім быў Ленін. ЯКІУ 
з'вўляепца таварьш Сталга. 

Сгукжт ІК курса фізмзта 
1. ВАСІЛЕККА-

культет лрафеоарска-оыклахчыцкк юа-
ставам. У бягучым вучэбным годзе г кт -
фак атрычаў рад пастаяшных работніжаў, 
а гэФа значна аблжчае перопеіктыўнае 
планіірайанне вучэбнай работы на яа-
ст\тпіны с.бм€істр. Увядаеше штчгтна-аклад-
ной сісгэмы дае мапшмаяіь даібіада да-
леишага ўкамплектаваіння факультета 
пір.іфесат>ска-выклаачышй.ч саістажаім. 

У рабоце гктфака ў пвршым семестры 
гэтага года можНчі бачыдь і эначны зрух. 
Лелш, чым раней праходзіла самастойная 
работа -(яудэнтаў. Глыбей і сіТ)'ё0яей пра-
ходзіііа паіЛрыхтоўка да акзамеяаў. У ас-
яоўіным добра прайжіа педагагічваія лрак-
тьгка студантаў IV ікурюа. Паівысіла -̂я 
якаісць выкладаяЕЯ. Гэтыя зірухі былі да-
оягнуты иа асяове разщхшаняя соцьыш-
•стычнага спаборніцтва. Было-б, аднак, 
глыбоікай па'мылкай «казаць, што ўсё 
ўзіо зроблеіна, nm ў нашай рабоце заіраз 

яяма недахяпа?. 
Та®, яаятрыклад, узяць !выкладаш«. 

Трэба •сжлзаць, што тут не ўісё добра. 
Быіті скаргі студэнтаў иа недастаткова 
глыібокія лежцьгі дадіэятаў Еіфімава і Лоч-
меіня. Як біачяа, гэтым таваіііыша*, у пер-
ш\то чаргу, і ўслму прафес.іірска-выіклад-
чыцкаму калевтызу патрэбна зра6к(ь\ з 
гэтага аіпаведны вьшад і палвшпыць 
оваю работу. 

іВолыпая частка кафедр фат^'льтета Ў 
першым семестры яе працавайа. Огудэн-
ты да.іё.ка і пе ў той меры, да т&та па-
трзбна і як гэтл магчыма, сжЦгірытўжа-
юць каясультацыі і рыхтуюццііа да чар-
говых праіктычных заняггкаў. Лазіракліца 
выпажі «накач;затя» канс.пект.»мі і т. Д. 
У бі!блл!шцы У!нііввр<'іт»та і ў гістары^, 
ным кабтаеце факультета йехатЛе самай' 
неабходнай вучабнай літаратуры, а то і 
зулія адсушічае. Бібліятэіка паівіііяа Уста-
наівідь болып цесную сі-втоь з «афедраю 
факультета і інабываць у даЛгаягковай 
колькасці ўсе вяіжныя язізінкі па асоб-
ныч раздзелат тісторыі. 

Патрэбяа ў друтім семестры раягаірвуць 
работу навукова-даследчьгх гурткоў. Са*а-
стойная яавуковая р̂абота студавтаў оа-
віняа заняць ітаўнае мвсца ў рабоце Фа-
культета. У роўнай меры патрабна пака-
заіць даісягябнні навуковай работы ка-
федр. Гэтая р а ^ а вядзецца, а студэяты 

і храмадскасць аб 6й часта .яе зедаюць. 
Усе гатыя яедаіхопы ў рабоце гістфажа 
неіабіходна як itara хутчэй .тійвівдшаць. 

іПаяіяірЭ'Дтія вынікі датоць імаігчымасць 
гаварыць аб значных дасягненнях. Так, 
60 ігроцавтаў студэнтаў першага курса 
атрымалі «'выідатаа» па ў^ялэвн'ню ў мо-
ваіЗінаў'Ргоа. Студенты И курс^ атрыйгалі 
68 ітроцантаў «івыдатна» па гктмату, па 
rwwapbii Беларусі — 56 йроцантаў. Вы-
сок! процант выдатнікаў мы маеім і яа til 
і IV курсах. 87,7 проца'ятаў «тулэятаў 
Ш курса і 93 йроцанта студэнтаў IV 
курса ш л і псторыю БК.П(б^ на «?шыдат-
на». Тым не менш, ні ў якой меіры нель-
га заопавоймвда на гетых дасятяевгаях. 

У дрітЬі семеліры •драдстаіць здаяа 
йкзамвнаў па такіх вялкга і «трудных» 
курсах як петорыя сяр»днга зяпіоў, гісто-
рыя воваіга часу, гісторыя СССР і тнш. 
Істаўшыяся шщь месяцаў ку-чобн гэтага 
nf^a палтрэбна мажсімальяа скарыстаць, 
каі^ тлтьікі замацаваць пергая дасят-
яенні, але і д^пда яоівых поспеха?. 
Уіказаі*ія вышэй яедахояы ў рабоіце ті-
старычнига факультета .павійны бьщь 
літавідаоаяы «умесяай работай студэнтаў 
І прафесарскаивыклатчьшкага ка.тектыва. 

Дэкан пспЬака 
пацэнг А. П'ЯНКОЎ. 
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