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ВУЧЭБНЫ ДЗЕНЬ 
ХАНІНСОНА 

у яеіршваіжвай іб(>льшас.ці ітіудэнтаў 
•вучабны дзеяь 'праіходэйіь (у найружа-
най рабодс, у барацьбе за веды. Заці-
ісавмся, як іпраходзіць ©уітабны дзень 
у студэнта шврішаіга курса гістфа.ка 
Ханіівсона. Раізіглядз.ім адэіін — іі Ніам 
бтатучь йравумелымі іўісв інуічэбныя 
ІЯГО дій. — ешы вельмі іпадобны. 

У «учэібйы Іцзень Ханінісоаі кіруеіцца 
1выкліочн.а сваім неда^рэчным настроем. 
Наспрой іу іяпо іг'лўляе.цца іроўна а 
'9-й гаідзіШб іраіііцм, валі чшошйіія міну-
ты ісйнлівшсц і̂ йарьгоаіе шайок, ;расіпа-
І)здак унііівеірсітэта пачынае^ пеірама-
гаць Іі ,ў в ы в к у 'пачынаоіцца бега,тіня і 
расстройства. еН маючы часу для за-
йіраўійі ложка і мьищя, яму ўс-ё-ж 
інапыга іэаібыпйа выпіьць кріуіжку чаю і 
'даіводаода аб ірасклэду, дзв іірахо-
•дзяць заіштыі. €іпазін©ннв, такім чьг-
йам, наібыло рэіГіуліяірны яа^)аісгга(р на 
20—30 міпут. Гэтаму садзейпічае ста-
•раста, іяжі вусам ій& ўліічвае сіпазненйі-

На занятжах у Ханііінісона з'яўліяеадпіа 
Ь.ум. іЛенцьй вдаюцца отму юумныміі і 
ЙДўшімі. Замеісіт таіго, каіб слукаць леік-
'таіра, веюйіі канспеют, юя ічытае масггац-
'йую 'ліадраяіуру, а'бо горш Шаіго—олщь. 

Калі вучэбныя гадаіньг зажанчваюц-
ца, югпудангты накііроіўваюцда ў бібліія-
•таку. Да 10 гаідзій вечадіа чыггалькя 
•перапоўііена. Туг сотні студэнтаў 
Ьрагна вывучаіоць гіешорыю, палтэка-
номію, ленінізм, матэматыку, фізііку, 
•хіімію 111 іінш.',наівукі. Хаініінсона ічамусыііі 
taiyfr 'ншоліі не ўбвічыш. Яго ваіўісёды 
можна іа<у!спірэць ла-за сценамі ўаіівеір-
сітэта і бібліятэк на пошуках «любоў-
йых ізідаірэнняіў». Але аіосгаежі Хіанійсо-
на, між іншым на гэтым фронце, 
вельмі часта закаячваюцца поўным 
«крахам >. 
У начы ён іграе нудныя мелодыі «рас,-
т а в а н н я » . 

I да ічаго могуць давеісці гаітыя па-
Івадзііны Хашнсона, калі комсамоль-
Ькал аріганіізацыя гдущы і црофаргані-
'заяцля Н9 йравядудь ірэаіріганшзацыю 
t-этыіх «настрояў» у маладога лтудэн-
Та. 

Кріаіінв пагграбны (выаоікажвалііфіжаша-
ныя пддаіпоігі. Стащь такімі мы аможам 
тольві ўпаіргга праіцуючы інад саібой. 
Хааінісон усіяго (гэітага не іраізуме©. 

ТАМАШНІ. 

НА ЗДЫМКУ: замен осоавіяхімаўскіх білетаў у БДУ. 

НЕПІСЬМЕННАЯ ВЫКПАДЧЫЦА МОВЫ 
мову адразу кідаіоцда ў вочы грубыя 
арфаграфічныя і сінтаксічныя памыл-
кі ў першых словах дыктоўікі, якія 
ьыкладчыца «не заўважыла». Так, на-
прыклад, выкладчыца лічыць правіль-
ным: «трынадцатаво», «тридцать чет-
ь&ртаго», «полярнага», «продовольсвйе», 
«пятдесят», «Кренькель», і т. д. і т. п., 
усяго яна праяусціла, «не заўважыла» 
толькі.).. 14 памылак. 

Незразумола, чым усё гэта тлума-
чыцца — ці «ядвайным! адносінамі 
да справы, ці няведаннем рускай мо-
вы. Хутчэй за ўсё, што і тым, і дру-
гим. Кіраўніцгва універсітэта з гэтага 
абураючага факта павінна зрабіць ад-
паведны вывад. Тірэба ў далейшым вы-
кладчыцкі састаў падбіраць больш 
уважліва, бо таКіх выкладчыкаў, як 
Мароз, нельга трымаць не толькі ва 
універсітэце, а нават і ў пачатковай 
школе. ЖАЛНЕРЧЫК і МАЗОУКА. 

Увядзенне ў вышэйшых навучаль-
ных установах рускай мовы як нрад-
мета ліквідуе тыя прабелы, якія ёсць 
у студэнтаў па гэтаму важнейшаму 
прадмету, яшчэ з сярэдняй школы. 
Само сабой зразумела, што вучыць 
граматпа пісаць павінен чалавек, які 
•сам перш 'за ўсё добра ведав мову і 
добрасумленна адносіцца да сваіх аба-
вязкаў. 

Зусім адваротнае мы маем на геа-
графічным і хімічным факультэтах. 
Выкладанне рускай мовы тут дару-
чана нейкай Мароз. Аб тым, як Мароз 
ведае рускуіо мову і як адносіцца яна 
да сваіх абавязкаіў, гаворыць хоць-бы 
дыктоўка, не так даўно праведзеная. 

Вось перад намі ляжыць правераны 
і выпраўлены выкладчыцай дыктант 
студэнта II курса геафака Мі'сісевіча 
3 адзнакай «удовлетворительно». Кож-
ламу маламальскі ведаючаму рускуіо 

О 

Навесці 
Больш 100 стуізіэнтаў былоіга настаў-

шцкага іінстытута займаюцца зараіз у 
БДУ. Вельшая палова студэвтаў, на 
фізмаце. Умовы, у якіх апьгнуліся сту-
дэнты фізмата, ніяк вельга 'назівйць 
наірмальньмі. Расклад складзвн таж, 
пітсі «туіденты вымушаны па некалькі 
разоў у дзшь іпрыходзіць ®а заіняткі. 
Горлі. таго, быЛі вьшадаі, што ў адэін 
і тсй-жа час бьглі вызначаіны заняткі 
П9. дыямату і фізпрактыцы. У выіНіжу 
фізіпраіктыка зрьгвалася на ярацягу 

парадак 
4—5 дзён. 3 10 л&кцый па вышэйшай 
алгеібры ў верасні меісяцы 6 тажс-ама 
сарвалаея. Займаюцца стуіданты ў та-
кіх аўдыторыях, дзе лекцыі слухаць 
прыходзіцца стоячы, або- сядзець па 
3 чіалаввкі йа адным крэсле. Вядо'ма, 
што карысьці ад такіх лекцый вельмі 
мала. 

Па^рэібна эеадкладна наіВ'в.с'ці паіра-
дак і «т^арыць спрыяючьгя ўмавы для 
вучобы студэнтаў былога дастаўніцка-
га інстытута АБРАМАУ і ФРАЙМАН. 

АРГАНІЗАВАЦЬ САМАСТОЙНУЮ ПРАЦУ СТУДЭНТАў 
'Дрганіізацыі самастойнай працы гту-

дэнтаў надаецца выключна вялікая 
ўвага. Дастаткава ўказаць, (што іьагэ-
таму пытанаю гэтымі даяміі была склі-
каяа іспецыяльіная нарада ў Нарком:-
асветы. 

Газета Лашнградзкага уінівеірсіітэта 
«Лецшгградский унйвеірсйтет» друкув 
ў іскарочаігым пйракладзе з англійскай 

мовы артыкул іпраіф. эвспефыменталь-
най педагагакі іМічыганскаіга унівеірсі-
тэта Ушпла «Як йатрэбіна зіайімацца». 
Прафесар Уііішл у сваім артыжуле ім-
жнецна даць элем.е'Нтафяае кіраўніцтш, 
па тэхшцы, методыцы і арганізацыі 
разумовай працы. Каштоўнасіць парад 
Уіпіпла ў ты-Мі шда яіны канкрэійы, 
дзелавітьг, просты і аха;пляюць най-

болып В'ажіныя 'Палйты раізумовай пра-
цы. Крытьгчна ўсіпірымаюічы іх, наша 
зтудэн'цтва моіжа выпрацашаць «©аю 
метадыі, сваю сктэму і па-саіпіраўдна-
му атигангаавадь сатстойную іра^цыя-
наль'ную працу. 

Ідучы па сустрач запатрабаванням 
студантаў, газета, «8а Ле'ніЕ'С®ія кад-
ры» гаеірадрукоўвае артыкул ирафесара 
Уііппла. 

ЯК ПАТРЭБНА ЗАЙМАЦЦА 
Спакойнае месца для працы. Само 

сабой эразумела, надзвьсчай пажадана, 
каб там, дзе вы працуеце, не было ні 
шуму, іні размоў, ні іншых адцягваю-
чых ад працы пврашкод. Заняткі па-
трабуюць актыўнага напружання ўва-
гі. Для таго, каб сканцантраваць ува-
гу на рабоце, яе патрэбна адцягнуць 
ад усіх іншых іу)адметаў. Кожіная дро-
бязь, якая адбываецца ў пакоі, у якім 
вы займаецеся, прэтэндуе на вашуўва-
гу. Частка энергіі, якую вы змаглі-б 
затраціць яа вашу працу, вы павінны 
губляць на барацьбу з гэтымі адцяг-
ваючымі дробязямі. Зразумела, што 
калі вы маеце магчымасць працаваць у 
пакоі, у якім гэтыя знешнія перашко-
ды зведзены да мінімума, вы збера-
жэце больш энергіі для працы. 

Асвятленне. Святло ніколі не павін-
на быць накіравана прама ў вочы. Не 
садзіся супроць акна, або ярка асве-
тленай сцяны. Штучнае святло, калі 
яно пе закрыта абажурам, не павінла 
быць блізка ад вашых воч. Разам з 
тым', святло но павінна аДбівацца ад 
Еашых паіпер, ці кніг прама ў' вочы. 

Праф. Г. М. Уіппл 
* * * 

Накіраванне ісвятла павінна бьіць га-
лоўным чынам эверху і злева ад за-
шага цела, так, каб праца не закрыва-
лася цонем ад вашай галавы ці рукі. 
Пры чыталні, калі кніга трымаецца ў 
руках, святло можа быць энаходзіцца 
зверху, або 'Некалькі ззаду, справа ці. 
злева — усёроўна. У астатняй част-
цы пакоя карысна асла;біць святло: 
гэта змяншае лік адцягваючых раз-
дражэнняў і дапамагае сканцэнтраваць 
увагу на рабоце. 

Тзмпература. Для 'большасці най-
лепш (спрыяючай тэмпературай паміж 
14—16 іфадусамі. Зныш 17 градусаў, 
асабліва пры штучным награванні, па-
чыінае «гарэць» твар, з'яўляецца га-
лаўны болЬ і іншыя прызйакі ненар-
мальнага стаіну арганізма. 

Адзенне. Цеснае адзвнне, у асабліва-
сці вузкі каўнегр, выклікае непрыемныяі 
адчуванні і затрымлівае дыхание іі 
крывезварот, затрымлівае разумовуЮ' 

працу. Вузкі каўнер затрымлівае ад-
ліў веноэнай крыві ад галавы і вы-
клікае «гарэнне» твару і павялічэпне 
крывянога даўл&ння ў вач;ах і мазгу. 

Стол і крэсла для заняткаў павіяны 
адпавядаць вашаму росту. Вельмі ніз-
кі стол выклікае 'сутуласць, зівужэнне 
ррудной клеткі і прыліў йрыві к гала-
ве. Празмврна высокі стол нязіруічны 
для рук і вельмі прыбліжае працу да 
воч. 

Абсталяванне вашага стала павіішіа 
быць такім, каб усе патрэбныя для 
заяяткаў прадметы заўсёды былі пад 
рукой. Размясціце ўсю вашу «зброю 
вытворчасці» (алоўікі, сціркі, ліяейку, 
пяро, чарніла, прас-пап'е, слоўнкі, па-
перу, чарцёжныя прылады і інш.) у 
такім парадку, ікаб яны заўсёды былі 
пад рукой і іне перашкаджалі, калі не 
патрэбна. Спецыяльная паліца для 
кпіг, заўсёды ўжываемых у рабоце, 
з'яўляецца вельмі каштоўным дапаў-
неннем да стала. 

(Працяг будзе). 

КОЖНЫ ПАЗНАЕ Ў ГЭТАЙ 
АСОБЕ ГАНЧАРОНКА 

у 'змяітым і i6pfyWHbiiM кайцюме, в 
Чоір|най иурзеяяй шлоіс на галаіве, на-
Ьадваюічых схутічэй бусла^ва шяіэдо, ' з 
Іпаічіыірваввлыімі ©аічыма, Іён скіразь зу-
бы ігарацэіджіваіў стовы: 

— Аіп'йняе маізігі алкаіголь. 
®н іхйсггаіўоя 3 іпірычыяы гяўнуітранай 

'яяўютойліівасчі», ігшйптук ад гарэлкі 
"эгуібііў жоілвір іі на ібела-чіарныім каіўня-
'ры чыіріванеілі іплямы .аід ійіма. 

іКожны шаізнае ў гатай асобо студан-
'та III курса гайтфака Ганчаранжа Н. 
Зшўс'ёды пасля даьшендыіі ёя шасці-
дзі^нк(у йраводзіць іу щумных піўных 
іпадвалах. Іншы іраіз пірыхюідзіііць на 
'леікіцыю іп'яным і, гарыкірыіўшы валаса-
'мзі свой гцвар, \с|пщь на сітале. Каліі 
•бывае на лекцьгі, — а ш т а вельмі віда-
'раещца радка, — да не іпііша жаініспек-
'та, «е сліухав лекцый d ў лшшьш івы-
'Паідічу, чытае яажаўклы ад отараісіці 
раман. Добра памятаючы «герояў» сва-
іх любімых раманаў Сіоньку Залатую 
Руічку, Ражамболя, ён заводеііць сваю 
'аідзінуію іпута(р,к.у йра гаражу S' иван-
•чын. Юхояау ён не наведвае, (пазет не 
'чытав І ізіуіОіім адарваўіся ад грамад-
'скага шсыщця. 'ЗалЫі па нямецкай (мо-
)В9, па шісггоірыіі іОООР іэдаваў па (2—8 
І>аізьі. Цяшеір у, сйщспжбаршцтва не 
'ўклюічыіўіся. 

Усіё гэта ніяк яе сумяипчаенда з 
TBapaiM комісаіміольца. Комісаміоль&к>аія 
'арганізацыя гютфака (саікіратар бюро 
^тав. Ладуцька) не 'авіяірлпае (ўйагіі' на 
гатшга чалавека. іБюіро камсамольскай 
арган'іізаіцыі не цікаів5>ць быт TOMica-
мольцаў, іх паводзівы па-за універсі-
ітэтам. Для выхавання гэтага ®омса-
' м о л ь т -яно йічюга но эраібіпа. Комісіарг 
курса тав. Марутка таксама вельмі 
далёка стаіць ад гэтых снраў. 

'іНеаібхоідна інапомйіць тоімсамольскіім 
іаірганііізаітаірам іііісітіфака, іпіто ішмуні-
Ьтыічна© выхаіваннэ молаідзіі .з'іяўляац-
"ца асноўнай йэідачай ікамісаіміола, што 
ібыт тавсаада ёсць палііітыюа. Патрабны 
Ірашуічыія мвр;Ы, ю̂аіб іпасітавііць на етпі 
чалавека, які пакуль-што стаіідь на 
'галаве. 

СТУДіЭЛТ. 

-о-
Новыя Астапы 

Бендэры 
Грамадзянв гоіраіда Мен'ска прыіно-

сяіць івялікую .гіа'дзяку культраіботнікам 
БДУ за р'эгулярнаа забвопячэнне іх 
білетамі у тэатр, ды яшчэ са скідкай. 

На ко'жяых ідзвярах універсітэта і 
іптэрната)ў мвіжіна ўібіа'чыць стаўішыя 
бясіулеірньмі аід совца аіб'явы: <Біле-
ты у тав. ВДдзіна». 

Сотаі оіэтых слоў і аб'яў звіняць У 
BVtmax. 1 калі па даразе йа' в'акзал 
майіго сябра заІпы'гала_ старая _жадчы. 
яа, дзе Moffitea ўізяць білет, то ён хут-
ка іжартучы Эідк'аізаў: 

— За білетамі, бабушка, звяртайце. 
ся да Юідзіна. . . 

— іНе да' Юдзііга, мне, а да Асшаівт 
трэба, — здзіўлена ісказала яна. 

Білетаў шіога, а бяруць іх мала. Бі-
леты дара'гія, ,яы 8 настушленнем во-
соні іцана іх яішчіэ ўзрасла. П'аістаноіўкі 
«Люібоў Яравая» і «Вайна» иаЫтУ'ЮЦь 
аднолькавую суму, чаму-ж цана біле-
таў на апошнюю ўзрасла на 50 кшп. 
Каб не кідалесл вдразу ў вочы, ІОдзін, 
падоібна Астапу Веіндэру, прыібег да 
«і.'̂ ііутраіных камбінацый» л ят-небудзь 
10 рэд у яго стаў пеіршыім меісцаім. Да-
лей. калі вы хочацв з неіршага рада 
бельэтажа гляідзець прама' на арты-
стаў, то 4 руб. 50 кан., ну, калі гля-
дзеціь крыху 3 боку з ва-с—4 руб. Не-
вяідома, чаму нашым культрйботнікам 
вельміі спэд'р-'баліся дзіцячьш ранішні-
кі. 

•Па такі «жультпаход» узялі дзосятак 
біл'еіта)Ў, І стоп. ЮД;ІІН пакідао лекцыі, 
гастраліруе па ігорад>', йршпануо ўсю-
дЬі білеты саі скідкай і з даістаўкай 
н-З) дом. Уоё-ж бвднаму Астапу камбі-
'нацьгі не дапамаглі і білістьг засталіся 
нераспра!іданымі. У тэатр шрыйлі лічй-
ныя сі^данты іБДУ, а астаітнія—йоль-
ныя грамадзяне. На гэтыя «культур-
ныя непаходы» прафком траціць велі-
зарныя сродкі. А для каго? Студанты 
чыггаюць яыішныя аб'явы, а глядзвць 
прыіходзіцца вельмі радка. 

Ів. КАЛІНІН. 
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