
ДАСТОЙНА СУСТРЭЛІ З'ЕЗД 
Студэнты І навуковыя работнікі універ-

сітэта сустрэлі XVIII з'езд ВКП(б) знач-
нымі поспехаыі ў абароннай рабоце. 

Для выканання ўзятых ^.абавязацель-
стваў — падрыхтаваць 8 0 0 чал. к здачы 
норм на абаронныя значкі, па ўнівер>й-
тэту створана 40 абаронных гурткоў, які-
мі ахоплена каля 1 0 0 0 чалавек. 

Б 15 сакавіка 3 0 0 чал. ужо выканалі 
свае абавязацельствы, здаўшы нормы на 
той або іншы абаронны значок. На зна-
чок ВС I ст. здалі нормы 5 0 чал., падрыхта-
вана 2 7 варашыяаўскіх коннікаў, 13 
планерыстаў, 18 аўтамабілістаў, 30 ма-

тацыклістаў, 21 значкіста ГСА П ст., 
38 чал. значкіетаў ППХА I ст. 

Сярод новых значкістаў большасць вы-
вучылі сваю справу на выдатна. Нале-
жыць асабліва адзначыць тав. Жыгалко-
віча, здаўшага нормы на варашылаўскага 
конніка і нланерыста, тав, Крука, здаў-
шага нормы на варашылаўскага конніка, 
тт. Хасіну і Пушкіну, якія здалі нормы 
на ГСА II ст. 

На дасягнутых поспехах мы не павінны 
застанаўлівацца, а неабходна далей мно-
жыць рады людзей, авалодаўшых ваенны-
МІ спецыяльнасцямі. 

Нач. ваеннай кафедры АНТОНАЎ. 
О 

ГЛЫБОКІЯ 1 ПРОСТЫЯ СЛОВЫ ПРАВАДЫРА 
3 вялікім захапленнем я вывучаю дак-

зад таварыша Сталіна. Глыбокія і про-
стыл словы правадыра ярка малююць 
шчаслівае жыццё нашай краіны і асвят-
ляюць шлях дальнейшай барацьбы за ЕО-
мушзм, , 

Гэтыя мудрыя словы абавязваюць кож-
нага 3 нас працавапь яшчэ лешп, нат-
хняюць на новыя перамогі. Буду прапаваць 
І вучыцца так, як вучыць нас вялікі на-
стаўнік І правадыр таварыш Сталін. 

Ф. МІХЕЕЎ. 
Студэнт III к. гістфака. 

О 

Авалодваю марксісцка-ленінскай вавукай 
Гістарычныя ДНІ работы XVIII з'езда 

партыі шматмільённы народ нашай краіны 
адзначае новым уздымам вытворчай і па-
літычнай актыўнасці. Грандыёзны план 
3-й ПЯЦІГОДКІ, план пераходу да комуні-
стычнага грамадства патрабуе ад кожнага 
грамадзяніна нашага Саюза авалодання ва 
ўсёй паўнаце вучэннем Маркса — Эн-
гельса — Леніна — Стадіна. 

У падарунак XVIII з'езду партыі я 
абавязаўся глыбока вывучыць гісторыю 
ВКП(б). Курс гісторыі партыі я слухаю ў 
марксісцка-ленінскім універсітэце пры ЦП 
Саюза работнікаў вышэйшай школы. 
Змястоўныя І глыбокія лекцыі тав. Саеві-
ча вельмі многа дапамат^агодь мне ў зас-

О 

ваонні матэрыяла. Зараз я пранрацава' 
ужо такія творы Ленша, як «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов», «Что делать?»,_ «Ма-
териализм и эмпириокрититизм» І і н т . 

Па «Кароткаму курсу гісторыі ВЕП(б)» 
я нрапрацаваў II глаў і заканчваю пра-
працоўку 12 главы. Увесь гэты матэ-
рыял мне трэба яшчэ дапоўніць вывучэі 
нем усіх неабходных работ па першакры-
ніцах. Штодзёнвдя глыбокая работа над 
матэрыялам дае мне надзейную гарантыю 
таго, што я свае абавязацельствы з гона-
рам выканаю. 

Дацэнт С. КАЛІШЗВІЧ. 

Авангардная роль комуністаў у вучобе 
Калі ўзяць паказчыкі паспяховасці кому-

ністаў за першы семестр 1 9 3 8 - 3 9 вучэбна-
га года, то мы маем наступнае: выдат-
ных адзнак—39,5 проц., добрых — 35 
проц., здавальняючых — 2 5 , 4 проц. Не-
здавальняючых адзнак няма. Не здавала 
экзаменаў у сесіі 12 проц. комуністаў, 
што перавышае агульны процант незда-
ваўшых экзаменаў па ўніверсітэту. Такі 
вялікі процант нездаваўшых сведчыць аб 
тым, што некаторыя комуністы н? сур'-
ёзна адносяцца да вучобы, на працягу го-
да не працуюць над праграмным матэрыя-
лам і дрзнна рыхтуюцца да самой экзаме-
нацыйнай сесіі. 

Даныя па настаўніцкаму інстытуту га-
вораць, што там справа абстаіць яшчэ 
горш. Выдатных адзнак у комуністаў — 
2 5 проц., добрых—25 проц. і здаваль-
нючых — 5 0 проц. Комуністам настаў-
ніцкага інстытута патрэбна зрабіць на-
дежныя вынікі і рашуча змагацца за па-
вышэнйе якасці вучобы. 

Не ўсе комуністы фізмата, хімфака і 
О 

настаўніцкага інстытута займаюць аван-
гардную ролю ў вучобе. ТУТ, сярод кому-
ністаў, няма ні араго выдатніка вучобы. 

Члены партыі тт. Бірылка, Комлік, 
Адзіпец, Багалюбаў не ўключыліся ў ба-
рацьбу за якасць вучобы і нават не зак-
лючылі соц. умоў. 

Комуністы тт. Цыперсон (біяфак), 
Мельнічонак і Арашкевіч (гістфак), Каў-
хута, Каждан і ІІІульман (геофак), з'яўля-
юцца выдатнікамі вучобы. Гэтыя поспехі 
імі дасягнуты ва ўпорнай барацьбе за 
якасць вучобы. 

Парторгі, прафоргі, дэканаты вядуць 
слабую барацьбу за ўмацаванне дысцынлі-
ны. У выніку гэтага наш універсітэт па 
прагулам заняў першае месца сярод вы-
шэйшых навучальных устаноў НКА. 

Партыя патрабуе ад комуністаў, каб 
яны ўзначальвалі соцыялістычнае спабор-
ніцтва і каб заўсёды займалі авангард-
ную роль як у вучобе, так і ў грамадска-
палітычным жыцці. 

НРЭСНІКАЎ і АКІНЧЫЦ. 

Узорна падрыхтуемся да тэарэтыннай канферэнцыі 
Таварыш Сталін заўсёды звяртаў нашу ^ Леніна «Дзве тактыкі соцыял-дэмакратыі 

ўвагу на неабходнасць авалодвання ў дэмакратычнай рэволюцыі». 
марксісцка-лепінскай тэорыяй. Да гэтага Рьіхтуючыся к дакладу на тэму «Ленін-
ёп прызваў нас зноў з трыбуны XVIII скае вучэнне аб перарастанні буржуазна-
з'езда ВКП(б). дэмакратычнай рэволюцыі ў соцыялістыч-

3 выхадам у свет «Кароткага курса гіс-
торыі ВКП(б)» мы атрымалі ўсе магчы-
масці сапраўды глыбока і пладатворна вы-
вучаць гісторыю партыі Леніна—Сталіна, 
вывучаць вялікае тварэнне геніяў чала-
вецтва — Маркса—Энгельса—Леніна— 
Сталіна. 

У мэтах большага прыцягнення ўвагі 
студэнтаў к вывучэнню асобных важней-
шых твораў Леніна і Сталіна, для паглыб-
лення ведаў гісторыі партыі ў першых 
ліках красавіка па універсітэту праводзіц-
ца тэарэтычная канферэнцыя па твору 

ную», я прачытаў ужо наступную літара-
туру: «Дзве тактыкі» Леніна, I і II главы 
«Кароткага курса гісторыі ВЕП(б)» і ад-
паведныя главы «Пытанняў денінізма» 
Сталіна. 

Усе ўзнікаючыя ў працасе падрыхтоўкі 
к дакладу пытанні я высвятляю па кан-
сультацыі ў кабінеце марксізма-ленінізма. 
Адначасова з гэтым я, як комсорг, кла-
пачуся аб тым, каб кожны комсамолец з 
маёй групы рыхтаваўся да канферэнцыі 
глыбока і сур'ёзна. 

КАВЕРНЫ. 
Студэнт IV нурса біяфака 

Р а б о т а ц ь л е п ш 
За чатырохгадовае існаванне гуртка 

танцаў студэнты бачылі на сцэне рад 
добрых выступленняў яго ўдзельнікаў. На 
111 Усебеларускай алімпіядзе самадзейнас-
ці тт. Бернардава і Сапрыкін за добрае 
выкананне народных танцаў атрымалі 
сахвальную грамату. 

Гэта сведчыць аб тым, што гуртокпры 
аднаведнай пастаноўцы работы змог-бы 
стаць выдатным самадзейным калектывам. 
Аднак значным недахойам у рабоце гурт-

ка з'яўляецца вялікая цякучасць яго 
Удзельнікаў, што прымушае кіраўніка 
тав. Алексютовіча вяртацца да паўтарэн» 
пя вывучаных раней танцаў. ' 

Зараз гурток уліваецца ва універсітэц-
КІ ансамбль песні і пляскі. Гэта павінна 
падняць работу гуртка на большую вы-
шыню. Глядач спадз^чецца ўбачыць на 
сцэне лепшыя абразцы самадзейнвсщ сту-
дэнтау. 

Д. с. 

В ы п р а в і ц ь 
д а п у ш ч а н ы я п а м ы л к і 

На сходзе партыйнай арганізацыі уні-
версітэта абмяркоўвалася пытанне выву-
чэння матэрыялаў XVIII з'езда нартьгі. 
Выступіўшыя ў спрэчках комуністы ад-
значылі, што партком дапусціў некаторае 
верхаглядства ў справе вывучэння гіста-
рычных матэрыялаў з'езда. 

Замест арганізацыі глыбокага і дэхалё-
вага вывучэння нашы партыйныя і ком-
самольскія работнікі заняліся скліканнем 
групавых сходаў, на якіх на працягу 
2 — 3 часоў бегла прачытвалі даклад 
таварыша Сталіна. 

Комсоргам было дано ўказанне рабіць 
строгі ўчот з'явіўшыхся на гэтыя калек-
тыўныя чыткі. 

Сход абавязаў партыйны камітэт кіра-
вацца ў сваёй рабоце пастановай ЦК 
ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай пра-
паганды ў сувязі з выпускам «Кароткага 
курса гісторыі ВКП(б)» і арганізоўваць 
гурткі толькі на пачатках добпаахвот-
насці. Вас. ЦІМСНі. 

Б О Л Ь Ш УВАГІ 
АСПІРАНТАМ 

Аспіранту, каб выканаць кандыдацкі 
мінімум, патрэбна сістэматычна і самас-
тойна працаваць над матэрыялам. Але 
ўмоў для самастойнай работы аспіранты 
універсітэта не маюць. Расклад складаец-
ца такім чынам, што аспіранты павінны 
слухаць лекцыі ў дзве змены, гэта зна-
чыць раніцай і вечарам. 

АУдыторыя ва універсітэце, дзе-б аспі-
рант мог працаваць няма. Часта прыхо-
дзіцца аспірантам весці барацьбу за ау-
дыторыі. Невядома каму яе заняць, так-
як на адну і тую-ж аудыторыю прэтэн-
дугоць І гісторыкі І эканом-географы. Ды-
рэктар універсітэта тав. Савіцкі яшчэ да 
ЗІМ0ВЫХ кашкул абяцаў замацаваць ау-
дыторыю за аспірантамі, але яго словы 
засталіся абяцаннем. 

У бібліятэцы І габінеце эканом-геагра-
фіі, эканамічнай літаратуры зусім няма. 
Адсутшчаюць такія часопісы (за мінулыя 
годы), як «Мировое хозяйство и мировая 
политика», «Тихий океан», «География в 
школе», «Наша страна» и г. д. Шхто не 
цікавіцца тым, каб забяспечыць літарату-
рай, якая выпускаецца брацкімі рэспублі-
камі. 

Пара стварыць умовы для работы аспі-
рантаў: выдзеліць аудыторыю, упарадка-
ваць расклад, забяспечыць неабходнай лі-
таратурай. АКІНЧЫЦ. 

Студэнтка V к. хімфака т. Вальковіч 
за вывучэннем гісторыі ВКП(б). 

Няудалая арганізацыя 
вучзбнага працзса 

Асноўнай перашкодай да сістэматычнай 
работы студэнтау з'яўляецца няправільная 
арганізацыя вучэбнага працэса. 

На фізіка-матэматычным факультэце 
рад курсаў чытаюцца на працягу паўта-
ра-двух год. I у практыку работы ўвай-
шло такое з'явішча, калі студэнты слуха-
юць адны дысцыпліны, а рыхтуюць дру-
ГІЯ, ЯКІЯ чыталіся ў мінулым годзе. Лек-
цыі, да ЯКІХ студэнты не рыхтуюцца, 
даюць вельмі мала карысщ і зводзяццада 
напісання канспектаў. Такое з'явішча мы 
мелі па III курсе, калі палову першага 
паўгойзя заняла падрыхтоўка да экзаме-
ну па дыферэнцыяльным раўнанням — 
прадмета, асноўная частка якога была 
прачытапа на II курсе, а другі семестр 
занят падрыхтоўкай да здачы экзамена 
па механіцы, якая таксама чыталася нз 
II курсе. Затое студэнты не могуць сістз-
матычна працаваць над матэматычнай фі-
зікай і іншымі прадметамі, якія чытаюц-
ца ў гэтым годзе. Такое-ж становішча і 
на IV курсе. 

3 гэтым трэба рашуча пакончыць. Трз-
ба так арганізаваць работу, каб нрадметы 
здаваліся ў тым-жа годзе, калі іх чыта-
юць. Калі-ж прадмет чытаецца па праця-
гу 2 год, трэба размеркаваць гадзіны па 
гадам так, каб экзамены па іх здззаліся 
толькі ў экзамепацыйную сесію. Толькі 
тады будзе наладжан нармальцы вучэбны 
працэс і мы зможам патрабаваць ад сту-
дэнтаў сістэматычнай работы над прад-
метакі. 

НАХІМОЎСКАЯ. 

А Б Г А З Е Т А Х Х І М Ф А К Я 
Агульна-факультэцкая і курсавыя га-

зеты хімфака па сваёй якасці знаходзяц-
ца далёка не на належнай вьппыні. 

Адным 3 асноўных недахопаў газет хім-
фака з'яўляецца агульны характар і вя-
лікія размеры перадавіц. У газетах адсут-
нічае здаровы юмар і хранічнай хваробай 
іх з'яўляецца наяўнасць большага жадан-
ня пісаць агульна-палітычныя артыкулы, 
чым артыкулы аб недахопах факультэта. 
Газеты маюць вельмі малую колькасць 

студкораўскага актыва. Большай часткай 
рэдкалегіі самі і пішуць артыкулы і скла-
даюць газеты, якія да рэчы выходзяць 
зусім не рэгулярна (I курс), а на V курсе 
газета і зусім не выходзіць. Усе гэтыя 
недахопы прыводзяць да таго, што газеты 
не цікавяць студэнтаў, яны варацца ў 
сваім саку і не здольны выканаць пачэс-
ную ролю, якая у нашай краіне адводзіц-
ца друку, 

ПЯТРОВІЧ. 

Як праводзіліся спаборніцтвы гранатамётчыкаў 

Брали всех метать гранаты, 
Людей ловили, где могли 
Кому нужны здесь результаты? 
Соревнования-б прошли. 

Таить не станем перед вами 
(К чему же истину скрывать?) 

Им расстояние вершками 
Всем приходилось измерять. 
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