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1 ПАРАДАК!X V III канферэпцыл ВКП(б) звярпула Еыключную увагу ііапытаііне павядзеішя парадку і чысгаты на прадпрыемствах і транспарце Гэтыя рашэнні шртыі маюць непасрэднае дачыпепне і  да навучалыіыі устаіыў.Універсітэт, які рыхтуе кадры работ- накаў народнай асветы, у  першую чаргу naaiueii з’яўляцца прыкладам содыяліс- тычпай культуры. Тав. М іллікоў у сваім дакладзй на X V III партыйпай канферэн- цыі сказаў: «Без элемептарнай культуры нельга рашаць вялікія етаячыя перад пашай краінай задачы, звяззныя зі пера- ходам ад соцы'ялізма к комунізму».Бруд і беспарадак у памяшканні цягае за сабою беспарадак у раблде, недыснып лінаванаспь, некультурнасць. У вучэб- пых карпусах уііівер^ітэті, у карыд' рах, у  аўдыгорыях, кабііЮіах, каьцылярыях павінен быць уэорпы парадак і чы^тата.На вялікі жаль, ііа кары.,орах заўсёды ўбачыш акуркі, паперу, смецце. У многіх аудыторыях паломаііыі студы, сталы. Сцепы пекаторых памяшкашіяў «упрыгожа- ны» дзіркамі ад цвікоў, абвалілася штукатурка. Невядома для чзго нд ка,.ыдсрах стаяць або ляжаць резііыя дошкі для аб’яў , загадаў, вітрыны і шшае, ііа якіх няма нічога, акрамя бруднэй паперы.У  канпылярыях дэканатаў на першы! позірк здаецца ўсё ў парадку: на падло-' 30 каўры, на вокпах кветкі, на «та- лах графіны з вадш!..., але тэта толькі на першы позірк. ІІа каўрах і пад каўра- мі смецце, на лісцях кветак пыл, у гра- фі'Нах вада стала жоўтага або зялёнага ко- р р у , а на сценках плямы ад розны'х аб’яў і загадаў, якія тут былі прыклеены.Звычайнае з’явішча, што ў аўдыгорьг ях студэнты часта сядзяць у паліто, галошах, а то і шапках. Кожны д.зепь кожла наглядаць, як студаніы настэйлі- ва патраоуюць ад швейцараў прааускащь іх у аўдыторыі ал'рануіымі. Чамусьці прынята курыць і кідаць акуркі там, дзе хто захоча, і асабліва там, дзе вісіць таблічжа з надпісам, ш іо курыць забаро- нена.Яшчэ гарш справа абстаіць з навя- дзенксм чыстаты і парадку ў інтчрна- тах. Аб гэтым сведчыць змяшчаемы ма- тэрыял у сёдешнім нумары нашай газеты.Нелыа абыйсці маўчаннем і тое, шт-о ёсць частка студэнтаў, якая вызна- чаецца сваёй некультурнаецю ў паіво- дзінах. Такія студэііты грубяць, лаяцца, нв паважаюць выкладчыкаў і старэйшых таварышоў.Навядзенне парадку і  чыстаты, ба- рацьба за культуру— справа не адных толькі прыбіральшчьш і адміністрацыі, гэга справа ўсяго калеіктыва.Партыйная, ксмсамольсікая і щюфса- юзная арганізацыі павінны павесці ра- шучую барацьбу супроць некульгурнасці, аа ўзорную чысіату і парадак.
У ЮБІЛЕйНАЙ^КАМІСІІ20 сакавіка пад старшынствам Народ- нага камісара асвеіы БССР т. Уралавай адбЫ'Лося чарговае паседжапне камісіі па падрыхіоўцы к  святкаваніію 20-гадовага юбілея нашага Універсітэта.Камісія абме'ркавала і зацвердзіла тэ- матыку дакладаў на пленарным і сек- дыйных юбілейных пасёджаннях, тэматы- ку агульна-унІБереітэцкага і факультэа- кіх юбілейных зборнікаў. Адобрана тэма- тыка вялікай ілюстраванай выстаўкі: «Беларускі Дзяржаўны* Універсітзт за дваццаць год*.На юбілейныя ўрачыстасці запрашаюц- ца віднейшыя вучоныя в р а іш  і  выха-. ванцы Уш версітэіа.

Н а высокім ідэйным узроўні 
праходзіць тэарэтычная канферэнцыя★  ★  ★Канферэнцыя дала многаеЯшчэ задоўга да пачатку канферэпцыі трупа была ў поўным зборы. Ішла ажыў- леная гутарка аб тым цікавым матэры- ЯЛ0, які прапрацаваў кожны рыхтуючый- ся к выступлеН'Ню.Роўна ў вызначаны час «анфер.чпцыя начала сваю работу. Адзін за адпым вы- стуііаюць дакладчыкі: Карэльскал, Камін- ская, Паўлава. Усе яны старанна папра- цавалі ііад выказвашіямі класікаў марк- сізма-ленінізма аб паходжанні маралі нао- гул і комуністычнай маралі ў прыватнас- пі, умела скарысталі багаты матэрыял 3 гвораў класкаў заходііе-еўранейскаЯ і рускай лігаратуры; многа ўзялі фгкгаў з рэчаіснасці.Пачаліся выступ лешгі. Яны йасілі таварыска-дыскусійны характар.Асабліва цікавымі былі выетуп.тенні па пытаяіію аб стварэп'ні яовай комуйіс- тычпай сям’і і перамаганні пенажытк.іў буржуазнай нраўственпасці. Кемстмолен Александр Біндзюк на прыкладах вядікіх лётчыкаў нашага часу Чкалава і Серова паказаў маральнае аблічча совенкага ча-

давека. Тав. Ліпкіп падрыхтаваў выступ- лешіе аб патрыятызме совецкіх дюдзсй. Ц кавы м і былі выступлепні тт. Двоек!- пай, Б'Эльекага і іншых.Вы пікі «апферэпцыі, яімя пралаўж.у лася два дні, падвёў каіцыда г філаушрекіх навук I .  С . Чымбург. Ён даішўпіў дак- ладчыкаў і выступаўшых, растлума- чыў узшікшыя спвэчпыя пыгачш, а так- сама звярпуў увагу ітудэятаў іруп)л ла прывіццё культурных яавыкаў і на на; водзіны совецкага малалога чалавека ў кахаш іі, быту і калектыве.Канферэнцыя дала мпотзе стулэптам нашай групы. Апрача тэарэтычшіп росту, япа мела і пэўнас выхаваўчае зна- чэіше. Пагрэбна і ў іа.іейшым практы- кавань нравядзенне тэарэтычных канфе- рэнцый на актуалыіыя тэмы, і пе адзш раз у год, але хаця-б на а.д)м.му разу ў семестр.
П. КАРУНЕЦ,

комсорг I групы i l l  курса гіст- 
фака.

Щкава І змястоуна«Комуністычяая мараль» —  па такой тэме прайшла тэарэтычная канферэнцыя на III курсе геаграфічнага фаікультэта. Да канферэнцыі была праведзена значная надрыхтоўка.3 усіх дакладаў, зробленых на-канфе- рэнцыі, патрэбна адзначыць даклад ком- самолкі тав. Гроднер. Дсбрасумлепная, крапатлівая работа над першакрыніцамі класікаў марксізма-ленінізма, шырокае і ўмелае скарыста.ане прыікладаў з мас- гацкай літаратуры, нарэшце, стройнае размеркаваног матэрыяла дазЕо.Діілі ёй змястоўна і  даходчыва ізіаж ы ць тэму.На яркіх тірыкладах з^^жыцця вялікіх іюдзей, асновапаложнікаў _ навуковата аомунізма Маркса, Энгельса d іх геніяль- яьтх прадаўжальнікаў Леніна і Сіаліна гав. Гінзбург наказала, у  каго мы павін- ты вучыццаі чэснасці, прастаце, скром- насці і працавітасці.—  Я  прыЕяду вам, —  сказала тав. Гінзбург, —  некаторыя даныя з анкеты Маркса, састаўленай яго дачкой Элеа- аорай. Вась яяы:
«Вппрсс: Дрстюйнство, когороо вы больно всего цените в людях?

Ответ: Простота.
Вопрос: Ваша отличительная •тв'рта?
Ответ: В е;инстае цели.
Вопрос: Ваше представление о счастьи?
Ответ: Борьба.
Вопрос: Ваше представление о несча- стьи?
Ответ: Подчинение.
Вопрос: Недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение?
Ответ: Угодкійчество.
Вспрсс: Ваше любимое изречение?
Ответ: Ничто человеческое мне яе чуждо»..Еюжпаму 3 нас патрэбпа выкоуваць у сабе гэтыя якасці.Змястеўным было ньгетупленне тав. С а с ^ с к а г а  аб комуністычных адносініах да працы. Недастаткевая падрыхтава-насць да каяферэнцыі тав. Ляшко выя- вілася у  ЯГО павярхоўным выступ-лекіяі п а шытсяню еямЧ і шлюба-пры соцыялізме. Асноўным недахопам тэа- рэты'чнай канферэнцыі з’яўляецца тос, што на бй не было дастатковай актыўнас- ЦІ Ў абмеркаванні зробленых дакладаў.

Г. РОЗЕНГАУЗ.

Як я працавала над дакладам

У  напружанай вучобе нгпрыкметна праишло нянь год. Здадзены ўсе прадме- ты. Уперадзе —  курсавая работа і  дзяр- жаўныя экзамены.На здымку: выпускніпа хімфака М. Байова за работай над курсавой тэ- май «Даследванні электродных патэнцыя- •чаў».
НАПЯРЭДНДНІ 

ДЗЯРШАУНЫХ ЗКЗАУІЕНАЎу  бягучым яавучальным годзе фізіка- магэмаіычйы фа-кулыэт закапчвзе 56 чалавек, з якіх 39 ча-чавек са спецы- яльнасцю па иатэ.матыцы і 17— па фі-ЗІЦЫ.К сучаснаму моманту вучэбяы план поупасдю выканан. Студэнты заканчцаюць напіса'нне курсавых работ і адначасова рыхтуюцца да здачы дзяржаўных экзаме- наў.Па ўсіх прадметах, выстаўлсных на дзяржаўныя экзамены, праг.теджаны, на- друікаіваны і  разданы студэнгам прагра- мы.Зараз дэканат складае расклад дзяр- жаўных экзамеяаў і кансультацый
Г. САГАЛОВІЧ, 
дэкан фізмата.1ЙГ "itДзяржаўныя экзамены ў гэгым т э е  пачнуцца на многа раней чым у міну- лыш. Дэканаты, навучэльная частка па- ВІЯЯЫ праявіць максімум увагі і старан- ня да Быпускяк'оў, стварыць 'ім спрыяю- чыя ўмовы для паспяховай падрыхтоўкі да экзаменаў.Не на ўсіх факультетах клапопятща аб студэнтах V  курса. Дэканат біяфзка толь- КІ 12 сакавка- раздаў тэмы курсавых работ. Кафедры яе аказваюць патрэбвай дапамогі выпускнкам. Да гэгага часу ні адзш студэнт V курса біяфака яе мае араграм па заалогИ і  батаніцы. Дэкая факультета прапануе студентам заняцца зборам тых праграм, якія был! разданы ў пачатку навучальнага года студэнгам маледапых курсаў.

М. Батанскі.

Вы'ключна цікавая і тлыбокая па змее- ту тэма: «Маркс —  Энгельс —  Ленін —  Сталін аб ко'муністычнай нраўственнас- ці». 3 Бялікім задавальнепнем я рыхтава- лася да гетага даклада.Перш за ўсё неабходна было падаб- раць і прапрацаяаць літаратуру. Рых- туючьюя к дакладу, я вывучыла і закан- спекгашла главы з тшораў Энгельса «Анты-Дзюрынг», «Людвіг Фейербах», «Маяіфесг комуністычнай партыі», пра'- мову В . I . Леніна я а  - Ш  з ездзе РКСМ іЗадачы саюза моладзі», пісьмы Леніна несе Арман, даклады таварьгаіоў Сталіна і Калініпа. Скарыстан быў' 'багаіы жур- нальаы 1 газетяы! матэрыял.

У  мнопм іапамагла мастацкзя літарл- тура 1 гістарычіныя факты з твораў Гор- кага, Мапасаяа, Чэрнышэўскага і інш.Настуяны важны этап у  рабоце —  складанне. плана. Без дэгалёвага п.таііа няма чаго прыступапь к складанню само- га даклада. Гэга самае асноўнае і цяж- кае.Працуючы над тэмай, я адчувала, што пазнаю мяога яовага, яа што да гэтага часу не. лрыходзілася звяртаць асаблівай ..ур агі,'а  пазнавіаць з.кож пы м _ днём усё больш і  бодьш’ яовае —  гэта наш абавя- зак, -  —  —
________ 0. ГРОДНЕР.

студэнтка I I I  курса геафака.

Цікавая работаНавук'ова-даследчы . гурток гістфака абмеркаьаў работу сгудэнта II журсаі, ка.н ыдзта на сталінскую стыпендыю К. Цішкевіча «Паход Разіна к Сімбірсяу»Напіса'ная на аснове вывучення перша- крыніц, работа прадстаўляе вялкую  піка- васць, таму шго асвятляе с-та-та вывуча- іш  перыяд бараіцьбы Разіна супроць баяр-прыгсянікаў.Работа т. Цішкевіча, выкііааўш ая ажыўленае абгаварэнне, атрьгмала. выдат- ную ацэнку як з. б:ку. к ір а ў н к а . гурткз дацэнта - А. П . П ’янкова, так і_ з  боку .членаіў . п'ртка. Неабхсдна, адзначыць чоткасць і жывасць ізлажэяня, правіль- к'ую набудову работы. ■
Л. Абадэдарскі



Аб размеркаванні 
выпускнікоў

h

Беларускі Дзяржаўны унівбргатэт у  гэтым годзе заканчваюць больш 200 чалавш . Ш калы рэспублікі атрымаюць новы атрад высокакваліфікаваных выклад- чыкаў гісторыі, біялогіі, геаграфіі, матэма- тыкі і хіміі.Нядаўна каяісія Наркомасветы заікон- чыла размеркавакне выпускнікоў яа работу. Амаль усе яны пасылаюцца ў сярэднія школы.Большасць стуаэіггаў-Бьтускнікоў вы - тры.чана вяла сябе пры размеркаваніні, з зачуццём вялікага; доўгу перад соцыя- лістычнай радзімай, даўшай ім вышэй- шую універ'сігэцікую адукацыю, падыхо- дзілі яны да выбару месца работы. Асабліва d'OTa патрэбна сказаць у адносінах вы- пус'кнікоў геаграфічнага d біялагічнага факультэтаў.Сгу-эн т фізмата 3. М. Фрыдман даў згоду паехаць у самую аддалёиую Бярэ- зіннкую шко.л\' Бягомльскага раёна.Перад камісіяй Ераходзілі і таікія студэнты, якія сваё я ставілі вышэй інтаросаў дзяржавы. Студ.чнт фіізмата комсамолец I. Я  Бабейка адмовіўся ад назначэння ў Семяжоўскую школу Чыр- вс'на-Слабодскага раёяа толькі яа той прычынв, што ён к.аілі.сьці вучыўоя ў гэтай школе. Я . Д. Глінак катэгарычна адмовіўся паехаць у  Лелвчыцкі раён, куды пасылаецца на работу яго жонка, закаінчваючія Медінстытут.—  Не магу я паехаць н і ў  адзін раёя рэспублікі, апрача Мснскага,— заявіў камісіі Еыпускнік А . В . Цывес,— бо мае бацькі жывуць у  Міноку.Размеркав-гнне на®аза,іа, пгто палітыжа- выхаваўчая работа ў яас яшчэ стаіць не на належным ўзроўні. Толькі паготаму некаюрыя етудэнты нрыхсдзяць к выпуску 3 укііверсітэта жарысталюбівымі, зневажаю- чымі грамадскія інтарэсы, імкінучыся стварыць толькі свой добрабыт.Нельга абыйсці і таікія факты, што камісія падыходзіла; фармальйз к размер- каванню выпускінкоў. Універсітэт, Я'к вядучая педагагічная ўстанова, дае леп- шыя кадры, якіія павіпны быць раз- меркава'яы на работу ва усе обласці рзснублікі. А камісіл чамусьці выпускн!- коў гістфака пасылае толькі ў Гомельскую обласць. Біёлагі і хімікі невядома чаму зусім не знаходзяць сабе месца ў сярэдняй ніколе. I тэта ў той час, ікаяі ў многіх шкалах хімію і біялогію выкладаюць шсдаі, лікія не маюць шецыяльнай аеветы аба скончылі карюі'кагэрміновыя курсы.
I. M lPSHi.

6 красавіка— пачатак гімнастычньіх спаборніцтвау
ТРЭНІРАВАЦЦА ШТОДЗЁННАГімнтстыка з’яўляецца асноўным і вя- іучым відам фізкультуры ў справе падрых- тоўікі грацоўных да працы і абароны. Але яна яшчэ не стала масавай у  нашым Уні- версітэце.Усесаюзныя юомсамольскія спаборніцт- вы па гамнастыцы ставяць сваёй мзтай уцягнуць усіх комсамольцаў і несаюзную моладзі ў спартыўніую работу, зрабіць гімнастыку штодзённай неабходнасцю кожнаіа маладога; чалавека.Зараз ікомсамол узмоцнена рыхтуецца да спаборніцтваў. Там дзе кіраўнікі ком- самольскіх арганізацый сур’ёзна аднес- ліся да гэтага важнага мерапрыемства, там нядрэнна арганізавана падрыхтоўчая р.абота. Так, на гіотарычным факультэде (сакратар вомсамольскага бюро т. Таў- б/і'Н) большасць комсамольцаў рэгулярна наведвае трэніровачныя занявкі; яны ўзмоцнена рыхтуюцца для таго, каб ас- прэчваць першае месца па ўніверсітэту.А.іе і на гістфаку ёсць асобныя комса- мольпы, якія пад рознымі праілогамі ўвіяьваюць ад занятаж. фізічна здаровы комсамолец Дорскі (III к}фс), спасылаю- чыся на хваробу, прапускае трэнііроўкі.

На хімічным і біялагічніым факультэ- тах, у  аспіранцкай трупе дрэнна налал- жаны трэніровачныя занятікі. На готых двух факультэгах праведзена толькі па адной трэнііроўцы, на якіх прысутнічала но больш 15 —  20 комсамольцаў. Зрыў падрыхтюўчай работы к спаборніцтвам сакіратары комсамольшіх бюро тлумачаць смехатв'орнымі прычьшамі: паходамі ў тэатр, дрэннай патодай і  інш. А на с а мой справе прычына ў адсутнасці ком- =самольскай дысцыплініы.Аспіранцкая комсамольская група (сгікратар Елінсон) на працягу двух тыд- няў пераносіла заняткі з аднаго дня на лругі. Нарэшце сабралася... тры комса- мольцы.Да 6 красавіка— пачатку спаборніцт- ваў— засталося мала часу. Яго неабходяа максімальна окаірыстаць, жаб кожны комсамолец змог выканаць патрабуемыя нар- матывы'.Кожны жомсамолец павінен быль удзельнікам гімнаегычных спабоірніцтваў.
В. РАК.

загадчык кафедры фізкультуры.

Н авесці п а р а д ак  у інтэрнаце
(Пісьмо курсанта)На першы погляд здаецца вельмі дзіў- ным, шго Ў інітэрнаце журсантаў, якія праз некалькі месяцаў пойдуць у школы рэспублікі, адсутнічае элементарны парадак і чьгстата.Але тэта так. У  інтэрнаце па Ст^-дэн- цкай, 54, бруд, сырасць. Большасць гіакояў прадстаўляе сабой убогі выгляд: я а  сталах брудна, замусоленыя скацерці, якія, дарэчы, не змяняюцца па 2— 3 месяцы.Бельм! вызываюча вядуць сябе асобныя курсанты. Вечарам! на карыцоры яны крычаць, стукаюць; з вуснаў курсанта Язвінскага вельмі часта сыплецца па- хабная лаянка.Ігра Ў жарты ўвайшла ў сістэму мно- гіх курсаніаў і  нават комсамольцаў. Такія, як Шапіра, Чудоўскі, Вічак, Мазур оістэмаіычна іграюць на грошы. Дайшло да тага, ш іо Мазур на выйгра- ныя грошы п ’янствуе, прыходзіць іншы раз у нецвярозыи выглядзе на лекцыі.У  інтэрнаце ёсць ленжуток, але ён

скарыстоувасцца адзін-два разы ў ты- дзень, ды І то пад танцы.Спрыяючыя ўмовы для правядзення дакладаў, гутарак, культурных самадзей- ных вечароў не скарыстоўваюцца. Н ія- кай выхаваўчай работы з заўтрашнімі педагогам! не праводзіцца. Прафком Універсітэта (старшыпя т. Сігал) яшчэ Ў начатжу года міногае паабяцаў, запісаў цікавячыя курсантаў тэмы для дакладаў і 3 таго часу больш не паказваецца ў інгэрнат.Нічога не робіць студ. совет інтэрвата. старшынёй якога з’яўляецца тав. Літві- ненка. Бяздзейнічаюць сгвораныя пры ім ■камісіі, не праводзіцца санііарнае абслед- ванне.
ЖЫ ХАР.

Ад рэдакцыі: Змяшчаючы гэта шсьмо, рэдакцыя спадзяецца, што дырэктар адінагадовых педкурсаў т . Габрыелаў j  адміністрацыйна-гаспадарчая частка уні- версітэта прымуць канкрэтныя меры к знішчонню беспарадкаў у ікігэрнаце па Студзнцкай, 54.
4а дваццацігоддзя БДУ Гістарычны ф акул ь тэт
Гтстарычны факультзт нашата ушвер- сітэга арганізаван у 1934 гсдзе п:сля настаноБЫ СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб БЫікладанні граімадзяБОхай гктсрыі. Яго арганшньгя была ўо;йаднена вялікімі ц яж касц ш і (а ісу т тч ал і кадры, магэ- ■рыялышя база і інш).Для выкладання гістарычных дысныплін был! заінрошаны яавутаівыя _ работні'кі Ажадачіі •Навук БОСР, сярод яікіх был! за- Мй.скірДіЕаныя вораг! нарсда. Аруідуючы на фажулыэне, прадажныя найм!іы імне- рыйлі;.ма ўсяляв перашікаджал! яго разв о д ы . Выілрычае тольжі ў 1936 годзс варожае ікграіўтцтва фажультэга снядома не ўкі-іміплекі'О'ў'вала гістарычішія кафедры дастаожовау колькасцю ківаліфіжаваных работнікаў. ІІежатсфЫія з гэтых кафедр наваг зуам  не был! арганізаваны.Ііершыя тры годы! свайго існаваяня факультэт аімаль не меў штатных вы- кладчьжаў і павінеы быў скарыстсўтань сумясц!целяў. А гэта не магло не адб!- вацца па рабоце. Сумясшцел!, асабл!ва прыезныя, у  большасц! выпадкаў не ўдзелял! н!яжай ўвагі саімастойнай рабоце студэнтаў. Апошнія был! прадастаўлены самім сабе; яны сустракалкя з такімі выкладчыікаім! толык! на лсж.цыіях ! нры вдачы зкзаіменаў. Быва-т! ! тажія вьшад- кі, кал! курс чыітаў адзіп нышлгдчыж, а экзамен прымаў друг!.'Гіістарыічпы факультэт спачатжу не раопіалагаў н!якай вучзбна-дапаможнай базай. Біблі'ятэка універсітэта ў 1934 годзе амаль не мела гістарыічнан л!тара- гуры. Аргаігізаіваны ў 1934/35 навучаль- ным годзе г!старычны кабінет быў неприглядным.На працяту рада год нармальнай рабоце нерашк.аджала адсутнаснь цасіаяннаіга вучабната плана, здавальняючых праграм І асабліва падручшкау. Фажультэг не распалагау гктары'чным! картам! і  дас-

татковай колькасцю друт!х наглядных дшаможнікаў. Студэнты рыхташалтся да. здачы экзаменаў ! залікаў у большасд! вьшадкаў на оваіх запюках.Нершыя два навучальпыя годы рад пстарьичных кутхгаў чыта.уся неэдаваль- няюча Асабліва гэга патрэбиа сказадь аб гкгс.ры! псршабытна-абшчыннагаладу І псю ры ! Беларуси Выключэнне ў гэтых адно'с!нах прадеглуля-ц курсы _ па гкгоры! старажъгт'пага свету, гкторы! ся- рэдн!х вяжоў, як!я чытад! акад. Н. М. Нжольск! ! праф. В . Н. Нерцау. Абодва ЯНЫ был! занрошаны на работу з мошан- ту арганізапыі гістарьгчнаіга̂  ̂ фаж.ультэта.Неаднаразова змяняушыйся вучэбны план не выконваўся поўнасцю^ У 
1934/35 нав-учачіышіім годзе ён быу івы- канан на 93,1 проц., а у насгунньдм годзе —  на 97,6  проц.Пасля вькірыіцця на факультэце вора- гау народа кіраўніціша Ушвереітэта не змагли адразу прыцягиуць да выіклаітан- ня на гктарыічным факультэце падгаян ных кавужовых работшкау, у выніку ча- гр Ў 1936'37 навучальным годзе большую частку куреау начал! чытаць наву- ковыя работн!к! з Масж.вы ! Леніірграда. Яны нрыіязджал! у М!шж на кароис! час, па пенал ьк! разоў на пранягу ндьучаль- ііага года. 3 12 выжладчыікаў, праніаваў- шых тады на факультэце, у штаце Уні- версітэта было тольк! тры чалавек!. Ствараць у такіх умовах нармальную аб- сіаноуіку для вучобы студэнтау было Бельм! цяжіка. Бывал! дш, кал! нежаму было чьгга.ць лежцый, а ў другія дн!, на- адварот, декцы! чытал!ся па 8— 10 га- дзш. Мел! месца ! так!я выпады, кал! адзш 1 той-жа прадмет чыігауся на працягу шасц! гадзш падрад. У вын!ку вучэбны план у 1936/37 навучальным годзе быў выжанан тольк! на 86,6 проц.Даварот у бок значнага палешнання

работы гістаірычнаа’а фажультэта пачаўся Ў 1937/38 наЕіучальным годзе, кал! на наюгаянную работу был! запрс.шаны повыл вкжлаідчыкі. Колькасць выкдадчы- каў-сумясц!целяў зменшылася, некато- рьы 3 !х перайшл! у  склад штатных ра- бстн'іікаў Універсітэга. У  1938 г. у  штат БДУ пера!ішоў дацзвт Д. А . Дудкоў, нра- цаваўшы да гэтажа чаісу ў Акадзм!! Иа- вук БССР.Увосень 1937 года была аріганізавана кафедра гкторы! нсважа часу, .раней ад- сутпічаўш ая. Арганізаваная яшчэ у 1935/36 на.Бу-чалыіЫіМ гсдзе кафедра гі- еторы! стара.жытнаіга свету ! сярэдйх вя- крў у 1938 годзе была раэдзелена на диве саімастойныя кафедры —  кафедру гкторы! старажытна.га свету ! кафедру П'сто'ры! сярэдніх вяжоу. У  1938 говзе была а.рглн!зав.ана кафедра асноў марксіз- йа-лен!кізма, а у 1940 годзе —  кафодра налітыічнай эканом!!. У  пачатк.у 1941 года отворана кафедра ф!лассф!!.Тажім чынам, у  сучасны мо'манг у  са^ ставе пстарьгчнага фаюультэта маецца чатыры гістарычных 1 тры содыальна- гжанаім!чных кафедры.'Вялікае значэнне у падняцц! ўсёй работы Ушверсітэта ! у тьам дііку гктарыч- нага фажультэга меў выхад у свет «Ка- БО'жата курса гкторы! ВКП(б)» ! пасле- даваушае за гэтым увядзенне у л!к вы- кладаемых пвадметаў .курса аоноў мар- .,х'пма-лен!тэма. «Ёаротк! курс гкторы! ВК.П(б)» стау пастаянным дапаможнікам як для навуіковьЕх работюкау, таік і для студэнтау. Глыбскае вывучэнне асобяых •шорау ■клаісіікаў марксІЕма-леііінмма на базе вышу"чз.ння «Каротж.ага курса» ад- крыла шырокія маігчымаісц! д.тя плода- творнай работы у галше выкладлння гі- сгоры! ! навужоважа даследвання асобных яе праблем.
А. П’ЯННОЎ, 

кандыдат гістарычньэх павук.

= Міма галоўнага ■=
Аб адны[;п ком сам ольскім  

— —  с х о д з е  —Закрыты комсамояьск! сход геафака быу назначай на 4 гадзіны дня. Але к гэ таму часу сабралася тольк! 22 комсамоль- ны. Па аднаму, не спяшаючыся, заходзш ? аудыторыю жомсамольцы. Яны рассаджва- ЛІСЯ па ўсіх кутках, раскладвал! раней падрыхтаваяыя кніжікі, газеты, журналы.Дваццаць мінут пятай. Сакратар ком- самольскага бюро т. Шэфер абвяшчае, што 3 144 комсамольцаў на сход прышло 72, 50 чалавек не з’явілася без уважлівых прычыя.—  Будзем пачынаць, не дачакаешся...—  прапанаваў сакратар.Ужо нават з выбараў прэзідыума вы- явілася неаргаяізаваяасць і дрэніяая над- рыхтоўка схода. 3 усіх бакоў разнооіл!- ся прарэзлівыя гук!, выжрыкі, шум і гам. Гэта называецца вылучэннсм жанды- датур.С.Х0ДУ належала абмеркаваць сур’ёзныя пытанні: справаздачу комсамольскагабюро, В'Ынікі лыжнага кроса і давыбрадь новых членаў бюро. Трэба сказаць, шго ні адно 3 гэтых пытанняў не знайшло шыроката і дэтальнага абгаварэння.Справаздача, тав. Шэфера а6 рабоце комоамольсжага бюро была навярхоўнай; больш за ўсё ён казыраў аб’ектыўшчы- най замест глыбокага аналіза прычын дрэннай работы кюмсамольсжай арганіза- цы!. Я в  не дзіўна, але атрымалася, што пераход факультэта на двухзменяую вучобу перашікаджае бюро займацца важнешпымі пыганнямі акадэмічяай, унутрыкомсамольскай і абаронна-масавай работы.На самай справе не так. Бюро адарва- лася ад нізавога комсамольскага актыва, не цікавіцца патепшаннем работы ном- самольсшх труп, умацаваннем комсамоль- скай І  працоўнай дысцьгаліны. Ч.іены бюро не адчуваюць ! не нясуць адказ- яасц! за даручаную справу. Тав. Шэфер імЕнецца .рабіць усё 1 за ўсіх.У спрэчжах спачагку не было каму высгупаць. Старшын! схода прышлося.... «вярбаваць» выступаючых, выклікаць п» спіску комеоргаў труп ! аосбных ком- самольцаў. Выступіла тольк! шэсць чалавек. Большасць жомсамольцау займа- лася пустым! размовамі, чытал! літара- туру.На сход сназнілася 11 комсамольцаў (Плімак, Сагальчык, Чарнова, Іодка, Ілью- шонак, Абраэова ! іншыя). Не нра- верыўшы комсамольсюя білеты (нершыя поўтадзіпы ніхто не стану каля дзвярэй), ІХ данусцш , на сход. Прэзідыум раўна- душна наглядау за бесперапынна заходзя- ч ь ш  вомсамольцамі.Сход прайшоу на вельм! нізкім узроў- ні. Ён не дасягнуу сваёй мэты. Прыхо- дз!цца здзіўляцца, чаму з комсамольскага камітэта 1 комуністаў геафака ніхто не прысутнічаў на сходзе.
' М. ІВАН0Ў.

Адказны рэдактар I. МАЛЮКЕВІЧ.
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