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Пролетарыі ўсіх краін, злучайцесяі 

Наша рэволюцыя з'яўляецца адзінай, 
якая не толькі разбіла аковы капіта-
лізма і дала народу свабоду, але па-
спела яшчэ даць народу матэрыяльныя 
ўіуіовы для заможнага жыцця. У гэтым 
сіла і непераможнасць нашай рэво-
люцыі. I. Сталін. 

Прамова таварыша С Т А Л I Н А 
на першай усесаюзнай нарадзе стаханаўцаў 

1. Значэнне стаханаўскага руху 

Таварышы! Аб стаханаўцах тут, 
на гэтай нарадзе, так многа і так 
добра гаварылі, што мне, уласна, ма-
ла што астаецца сказаць. Усё-ж, раз 
мяне выклікалі на трыбуну^ прыдзец-
ца сказаць некалькі слоў. 

Стаханаўскі рух нельга разглядаць, 
як звычайны рух рабочих і работніц. 
Стаханаўскі рух гэта такі рух ра-
бочих і работніц, які ўвойдзе ў гіс-
торыю нашага соцыялістычнага будаў-
ніцтва, як адна з самых слаўных яе 
старонак. 

У чым заключаецца значэнне ста-
ханаўскага руху? 

Перш за ўсё ў тым, што ён выра-
жав новы ўздым соцыялістычнага 
спаборніцтва, новы вышэйшы этап 
соцыялістычнага спаборніцтва. Чаму 
новы, чаму вышэйшы? Таму, што ён, 
стаханаўскі рух, выгодна адрозні-
ваецца, як выражэнче соцыялістычнага 
спаборніцтва, ад старога этапа соцы-
ялістычнага спаборніцтва. У мінулым, 
гады тры таму назад, у перыяд пер-
шага этапа соцыялістычнага спабор-
ніцтва, соцыялістычнае спаборніцтва 
не абавязкова было звязана з новай 
тэхнікай. Ды тады ў нас, уласна, і не 
было амаль новай тэхнікі. Цяпераш-
НІ-Ж этап соцыялістычнага спабор-
йіцтва—стаханаўскі рух,наадварот,— 
абавязкова звязаны з новай тэхнікай. 
Стаханаўскі рух быў-бы нямыслімы 
без новай, вышэйшай тэхнікі. Перад 
вамі ііюдзі, накшталт тт. Стаханава, 
Бусыгіна, Сметаніна, Крываноса, Про-
ніна, Вінаградавых і многіх іншых, 
людзі новыя, рабочыя і работніцы, 
якія поўнасцю аўладалі тэхнікай сва-

ёй справы, асядлалі яе і пагналі на-
перад. Такіх людзей у нас не было, 
або амаль не было гады тры таму 
назад. Гэта—людзі новыя, асаблівыя. 

Далей. Стаханаўскі рух гэта такі 
рух рабочых І работніц, які ставіць 
сваёй мэтай перамаганне цлперашніх 
тэхнічных норм, перамаганне Існую-
чых праектных магутнасцей, перама-
ганне існуючых вытворчых планаў і 
балансаў. Перамаганне—таму што 
ЯНЫ, гэтыя самыя нормы, сталі ўжо 
старымі для нашых дзён, для нашых 
новых людзей. Гэты рух ламае ста-
рыя погляды на тэхніку, лгмае ста-
рыя Т Э Х Н І Ч Н Ы Я нормы, старыя пра-
ектныя магутнасці, старыя вытворчыя 
планы І патрабуе стварэння новых, 
больш ВЫСОКІХ тэхнічных норм, пра-
ектных магутнасцей, вытворчых пла-
нау. 

Ён заклікан зрабіць у нашай пра-
мысловасці рэволюцыю. Іменна таму 
ён, стаханаўскі рух, з ' яўляецца ў ас-
нове сваей глыбока рэволюцыйным. 

Тут гаварылі ўжо, што стаханаўскі 
рух, як выражение новых, больш вы-
СОКІХ тэхнічных норм, прадстаўляе 
сабою ўзор той высокай прадукцый-
насці працы, якую можа даць толькі 
соцыялізм і чаго не можа даць капі-
талізм. Гэта зусім правільна. 

Чаму капіталізм разбіў і перамог 
феадалізм? Таму, што ён стварыў 
бопьш высокія нормы прадукцыйнасці 
працы, ён даў магчымзсць грамадству 
атрымліваць непараўнальна больш пра-
дуктаў, чым гэта мела месца пры фе-
адальных парадках. Таму, што ён зра-
біў грамадства больш багатым. Чаму 

можа, павінен і абавязкова пераможа 
соцыялізм капіталістычную сістэму 
гаспадаркі? Таму, што ён можа даць 
больш высокіяўзоры працы, больш вы-
сокую прадукцыйнасць працы, чым 
капіталістычная сістэма гаспадаркі. 
Таму, што йн можа даць грамадству 
больш прадуктаў і можа зрабіць гра-
мадства больш багатым, чым капіта-
лістычная сістэма гаспадаркі. 

Некаторыя думаюць, што соцыялізм 
можна ўмацаваць шляхам некаторага 
матэрыяльнага параўнення людзей на 
базе бядняцкага жыцця. Гэта не вер-
на. Гэта дробна-буржуазнае ўяўленне 
аб соцыялізме. На самой справе соцы-
ялізм можа перамагчы толькі на ба-
зе высокай прадукцыйнасці працы, 
больш высокай, чым пры капіталізме, 
на базе багацця прадуктаў і ўсякага 
роду прадметаў спажывання, на базе 
заможнага і культурнага жыцця ўсіх 
членаў грамадства. Але для таго, каб 
соцыялізм мог дабіцца гэтай сваёй 
мэты І зрабіць наша совецкае грамад-
ства найбольш заможным,—неабходна 
мець у краіне такую прадукцыйнасць 
працы, якая перакрывае прадукцый-
насць працы перадавых капіталістыч-
ных краін. Без гэтага няма чаго і ду-
маць аб багацці прадуктаў і ўсякага 
роду прадметаў спажывання. Значэн-
не стаханэўскага руху заключаецца ў 
тым, што ён з 'яўляецца такім рухам, 
які ламае старыя тэхнічныя нормы, як 
недастатковыя, перакрывае ў цэлым 
радзе выпадкаў прадукцыйнасць пра-
цы перадавых капіталістычных краін 
і адкрывае, такім чынам, практычную 
магчымасць далейшага ўмацавання со-
цыялізма Ў нашай краіне, магчымасць 
ператварэння нашай краіны ў най-
больш заможную краіну. 

Але гэтым не вычэрпваецца зна-
чэнне стаханаўскага руху. Яго значэн-
не заключаецца яшчэ ў тым, што ён 
падрыхтоўвае ўмовы для пераходу ад 
соцыялізма да комунізма. 

Прынцып соцыялізма заключаецца 
Ў тым, што Ў соцыялістычным грамад-
стве кожны працуе па сваіх здольна-
сцях І атрымлівае прадметы спажы-
вання не па сваіх патрэбнасцях, а 
па той рабоце, якую ён зрабіў для 
грамадства. Гэта значыць, што куль-
турна-тэхнічны ўзровень рабочага кла-
са ўсё яшчэ не высок!, процілегласць 
паміж працай разумовай і працай фі-
зічнай прадаўжае існава,ць, прадук-
цыйнасць працы яшчэ не так высо-
ка, каб забяспечыць багацце прадме-
таў спажывання, з прычыны чаго гра-
мадства вымушана размяркоўваць 
прадметы спажывання не адпаведна 
патрэбнасцям членаў грамадства, а 
адпаведна рабоце, зробленай імі для 
грамадства. 

Комунізм прадстаўляе больш высо-
кую ступень развіцця. Прынцып ко-
мунізма заключаецца ў тым, што ў 
комуністычным грамадстве кожны пра-
цуе па сваіх здольнасцях і атрымлівае 
прадметы спажывання не па той ра-
боце, якую ён зрабіў, а па тых пат-
рэбнасцях культурна-развітага чала-
века, ЯКІЯ Ў ЯГО ёсць. Гэта значыць, 
што культурна тэхнічны ўзровень ра-
бочага класа стаў дастаткова высокі 
для таго, каб падарваць асновы про-
цілегласці паміж працай разумовай і 
працай фізічнай, процілегласць паміж 
працай разумовай і працай фізічнай 

ўжо знікла, а прадукцыйнасць працы.' 
паднялася на такую высокую ступень, 
што можа забяспечыць поўнае багац-
це прадметаў спажывання, з прычы-
ны чаго грамадства мае магчымасць 
размяркоўваць гэтыя прадметы адпа-
ведна патрэбнасцям яго членаў. 

Некаторыя думаюць, што знішчэнне 
процілегласці паміж працай разумовай 
І працай фізічнай можна дабіцца шляхам, 
некаторага культурна-тэхнічнага па-
раўнення работнікаў разумовай і фі -
зічнай працы на базе зніжэння куль-
турна-тэхнічнага ўзроўню інжынераў 
і тэхнікаў, работнікаў разумовай пра-
цы, да ўзроўню сярэднекваліфікаваных; 
рабочых. Гэта зусім няверна. Т а к 
могуць думаць аб комунізме толькі 
дробна-буржуазныя балбатуны. На са-
май справе знішчэнне процілегласці-
паміж працай разумовай і працай фізіч-
най можна дабіцца толькі на б а з е 
ўздыму культурна-тэхнічнага ўзроўню 
рабочага класа да ўзроўню работнікаў 
інжынерна-тэхнічнай працы. Было-б 
смешна думаць, щто такі ўздым неа-
жыццявімы. Ён цалкам ажыццявімы 
ва ўмовах совецкага ладу, дзе прадук-
цыйныя сілы краіны вызвалены ад 
акоў капіталізма, дзе праца вызвале-
на ад гнёту эксплаатацыі, дзе ва ўла-
ды стаіць рабочы клас і дзе маладое 
пакаленне рабочага класа мае ўсе 
магчымасці забяспечыць сабе дастат-
ковую тэхнічную асвету. Няма ніякіх* 
падстаў сумнявацца ў тым, што толь-
кі такі культурна-тэхнічны ўздым ра-
бочага класа можа падарваць асновы 
процілегласці паміж працай разумо-

j вай І працай фізічнай, што толькі ён 
I можа забяспечыць тую высокую пра-
дукцыйнасць працы І тое багацце 
прадметаў спажывання, якія неабход-
ны для таго, каб пачаць пераход ад 
соцыялізма да комунізма. 

Стаханаўскі рух знамянальны у 
гэтай сувязі ў тых адносінах, што 
ён змяшчае ў сабе першыя пачаткі, 
праўда, яшчэ слабыя, але ўсё-ж пачаткі 
такога іменна культурна-тэхнічнага 
ўздыму рабочага класа нашай краіны. 

На самай справе, прыгледзьцеся да 
таварышоў стаханаўцаў. Ш т о гэта з а 
людзі? Гэта, галоўным чынам,—мал адыя 
або сярэдніх гадоў рабочыя і работні-
цы, людзі культурныя і тэхнічна пад-
каваныя, якія даюць узоры дакладна-
сці і акуратнасці v рабоце, якія ўме-
юць цаніць фактар часу ў рабоце і 
якія навучыліся лічыць час не толь-
кі мінутамі, але і секундамі. Боль-
шасць 3 іх прайшла так званы тэх-
нічны мінімум і прадаўжае папаўняць 
сваю тэхнічную асвету. Яны свабодны 
ад кансерватызма і застойнасці нека-
торых інжынераў, тэхнікаў і гаспадар-
нікаў; яны ідуць смела нацерад, ла -
маючы ўстарэлыя тэхнічныя нормы 
і ствараючы новыя, больш высокія; 
яны ўносяць папраўкі ў праектныя 
магутнасці і гаспадарчыя планы, скла-
дзеныя кіраўнікамі нашай прамысло-
васці; яны то і дзела дапаўняюць 
і папраўляюць інжынераў і тэхнікаў; 
яны нярэдка вучаць і штурхаюць 
іх наперад, бо гэта—-людзі, якія поў-
насцю аўладалі тэхнікай сваёй справы 
і якія ўмеюць выжымаць з тэхнікі 
максімум таго, што можна з яе выжаць. 
Сёння стаханаўцаў яшчэ мала, але 

Працяг прамовы тав. Сталіна на 2-й стар. 



Пра о в а т а в а р ы ш а С Т А Л І Н А 
на першай усесаюзнай нарадзе стахакаўцаў 

хто можа сумнявацца, што заутра іх 
будзе Ў дзесяць раз больш? Хіба не 
ясна , што стаханаўцы з 'яўляюцца 
наватарамі ў нашай прамысловасці, 
што стаханаўскі рух прадстаўляе буду-
чыню нашай індустрыі, што ён змя-
шчае ў сабе зярно будучага культур-
на-тэхнічнага ўздыму рабочага класа, 
што ён адкрывае нам той шлях, на 
якім толькі і можна дабіцца тых вы-
шэйшых паказальнікаў прадукцый-
насці прайы, якія неабходны для пе-
раходу ад соцыялізма да комунізма 
і знішчэння процілегласці паміж пра-
цай разумовай і працай фізічнай? 

Такаво, таварышы, значэнне стаха-
наўскага руху ў справе нашага соцыя-
л істычнага будаўніцтва. 

Ці думалі а6 гэтым вялікім значэнні 
стаханаўскага руху Стаханаў і Бусы-
гін, калі яны прыступалі да ломкі ста-
рых тэхнічных норм? Зразумела , не. 
У іх былі свае клопаты,—яны імкну-
ліся да таго, каб вывесці прадпры-
емствы 3 прарыву і перавыканаць гас-
падарчы план. Але, дабіваючыся гэтай 

мэты, ім прышлося разбіць старыя 
тэхнічныя нормы і развіць высокую 
прадукцыйнасць працы, перакрыўшую 
перадавыя капіталістычныя краіны. 
Было-б аднак смешна думаць, што 
гэта акалічнасць можа хоць колькі-
небудзь умаліць вялікае гістарычнае 
значэнне руху стаханаўцаў. 

Тое-ж самае можна сказаць аб тых 
рабочых, якія ўпершыню арганізавалі 
ў нашай краіне Советы рабочых дэпу-
татаў у 1905 годзе. Яны, вядома, не 
думалі, што Советы рабочых дэпута-
таў паслужаць асновай соцыялістыч-
нага лалу. Яны толькі абараняліся 
ад царызма, ад буржуазіі, ствараючы 
Советы рабочых дэлутатаў. Але гэта 
акалічнасць ніколькі не супярэчыць 
таму несумненнаму факту, што pyx 
за Советы рабочых дэпутатаў, пачаты 
Ў 1905 годзе ленінградскімі і маскоў-
скімі рабочымі, прывёў у канчатковым 
выніку да разгрому капіталізма і пе-
рамогі соцыялізма ў адной шостай 
частцы свету. 

П. Карэнні стаханаўскага руху 
Мы прысутнічаем з а р а з л я калыбелі 

стаханаўскага руху, каля яго вытокаў. 
Трэба было-б адзначыць некаторыя 

характэрныя рысы стаханаўскага руху. 
Кідаецца ў вочы перш за ўсё той 

факт, што ён, гэты рух, пачаўся не-
як самаадвольна, амаль стыхійна, 
знізу, без якога-б там ні было націс-
ку 3 боку &дміністрацыі нашых прад-
прыемстваў, Больш таго. Гэты рух 
зарадзіўся і стаў разгортвацца ў пэў-
най меры наперакор волі адміністра-
цыі нашых прадпрыемстсаў, н а в а т у 
барацьбе з ёю. Тав. Молатаў ужо 
расказваў вам аб тым, якія мукі пры-
шлося перажыць тав. Мусінскаму, ле-
сапільшчыку ў Архангельску, калі ён 
тайком ад гаспадарчай арганізацыі, 
тайком ад кантралёраў выпрацоўваў 
новыя, больш высокія тэхнічныя нор-
мы. Лес самога Стаханава быў не 
лепшым, бо яму прыходзілася абара-
няцца пры сваім руху наперад не 
толькі ад некаторых чыноў адміні-
страцыі, але і ад некаторых рабочых, 

быць Стаханаў 1 Бусыгін маюць прэ-
тэнзію быць вялікімі фігурамі нашай 
краіны і яны самі разнеслі іскры ста-
ханаўскага руху пй ўсёй краіне? Гэта 
таксама няверна. Бы бачылі тут Ста-
ханава і Бусыгіна. Яны выступал! на 
нарадзе. Гэта—людзі простыя і скром-
ныя, без якіх-бы там ні было прэтэн-
ЗІЙ на тое, каб набыць лаўры фігур 
усесаюзнага маштаба. Мне нават 
здаецца, што яны некалькі смушчаны 
тым размахам руху, які разгарнуўся 
ў нас наперакор іх чаканням. 1 калі, 
не гледзячы на гэта, запалкі, кінутай 
Стаханавым і Бусыгіным, аказалася 
дастаткова для таго, каб уся гэта 
справа разгарнулася ў полымя,—то 
гэта значыць, што стаханаўскі рух 
з ' яўляецца справай у поўнай меры 
наспеўшай. Толькі pyx, які ў поўнай 
меры наспеў і чакае штуршка для 
таго, ^каб вырвацца на волю,—толькі 
такі рух мог распаўсюдзіцца так хутка 
і нарастаць, як снежны ком. 

Чым вытлумачыць, што стаханаўскі 

боду. Гэта вельмі добра. Аль, нажаль, 
адной толькі свабоды далёка яшчэ 
недастаткова. Калі не хапае хлеба, 
не хапае масла і тлушчаў, не хапае 
мануфактуры, жыллё дрэннае, то на 
адной толькі свабодзе далёка не пае-
дзеш. Вельмі трудна, таварышы, жыць 
адной тольні свабодай (адабраючыя 
ВОКЛІЧЫ, апладысменты). Каб мож-
на было жыць добра і весела, неаб-

Iходна, каб блага палітычнай свабоды 
I дапаўняліся благамі матэрыяльнымі. 
Характэрная асаблівасць нашай рэво-
люцыі заключаецца ў тым, што яна 
дала народу не толькі свабоду, але 
І матэрыяльныя блага, але і магчы-
масць заможнага і культурнага жыцця. 
Вось чаму жыць стала ў нас весела, 
вось на якой Г л е б е вырас стаха-
наўскі рух. 

2) Другой крыніцай стаханаўскага 
руху з 'яўляецца ў нас адсутнасць 
эксплаатацыі. Людзі ' працуюць у нас 
не на эксплаататараў, на для ўзбага-
чэння туняядцаў, а на сябе, на свой 
клас, на сваё, совецкае грамадства, 
дзе ва ўлады стаяць лепшыя людзі 
рабочага класа. Таму-то праца мае 
Ў нас грамадскае значэнне, яна з 'яў-
ляецца справай гонару і славы. Пры 
капіталізме праца мае прыватны, аса-

I бісты характер. Выпрацаваў больш, 
j атрымлівай больш і жыві сабе, як 
ведаеш. Ніхто цябе не ведае і ведаць 
не хоча. Ты працуеш на капіталістаў 
ты ІХ узбагачаеш? А як-жа інакш? 
Для таго цябе і нанялі , каб ты ўзба-
гачаў эксплаататараў . Ты не згодзен 
3 гэтым, — ІДЗІ Ў рады беспрацоўных 
І празябай як ведаеш, — знойдзем 
другіх, больш згаворлівых. Таму-то 
праца людзей невысока цэніцца пры 
капіталізме. Зразумела, што ў такіх 
умовах стаханаўскаму руху не можа 
быць месца. Другая с п р а в а — в а умо-
вах совецкага ладу. Тут прэцоўны 
чалавек у пашане. Тут ён працуе не 
на эксплаататараў, а на сябе, на свой 
клас, на грамадства. Тут працоўны 
чалавек не можа адчуваць сябе закі-
нутым І адзінокім. Наадварот, працоў-
ны чалавек адчувае сябе ў нас сва-

высмейваўшых і травіўшых яго за рух аказаўся справай у поўнай меры 
„ноўшаствы". Што датычыць Бусы-
гіна, то вядома, што ён за свае „ноу-
шаствы" ледзь было не паплаціўся 
стратай работы на завоцзе, і толькі 
ўмяшанне начальника цэха т. Сака-
лінскага дапамагло яму застацца на 
заводзе. 

Як бачыце, калі і мела месца якое-
небудзь уздзеянне з боку адміністра-
цыі нашых прадпрыемстваў, то яно 
ІШЛО не насустрач стаханаўскаму ру-
ху, а наперакор яму. С т а л а быць, 
стаханаўскі рух зарадзіўся і разгар-
нуўся як рух, ЯКІ ідзе знізу і іменна 
таму, што ён зарадзіўся самаадволь-
на, іменна таму, што ён ідзе знізу, 
ён з ' яўляецца найбольш жыццёвым і 
непераможным рухам сучаснасці. 

Трэба, далей, спыніцца яшчэ на 

наспеўшай? Дзе прычыны таго, што 
ён атрымаў такое хуткае распаусю-
джанне? Якавы карэнні стаханаўскага 
руху? 

Іх, гэтых прычын, прынамсі чатыры. 
1) Асновай стаханаўскага руху пас-

лужыла перш за ўсё карэннае палеп-
шанне матэрыяльнага становішча ра-
бочых. Жыць стала лепш, таварышы. 
Жыць стала весялей. А калі весела 
жывецца, работа спорыцца. Адсюль 
ВЫСОКІЯ нормы выпрацоўкі. Адсюль 
героі І гераіні працы. У гэтым перш 
за ўсё корань стаханаўскага руху. 
Калі-б у нас б ыў крызіс, калі-б у нас 
было беспрацоўе—біч рабочага класа, 
калі-б у нас жылося кепска, непры-
глядна, нявесела, то ніякага стаха-
наўскага руху не было-б у нас. ( А п л а 

толькі Ў такіх умовах мог зарадзіцца 
стаханаўскі рух. 

3) Трэцяй крыніцай сгаханаўскага 
руху трэба лічыць наяўнасць у нас 
новай тэхнікі. Стаханаўскі рух арга-
нічна звязан з новай тэхнікай. Без 
новай тэхнікі, без новых заводаў 
І фабрык, без новага абсталявання 
стаханаўскі рух не мог-бы ў нас зара-
дзіцца. Без новай тэхнікі можна пад-
няць тэхнічныя нормы Ў ^ — 2 разы— 
н- больш. Калі стаханаўцы паднялі 
тэхнічныя нормы ў пяць у шэсць раз, 
то гэта значыць, што яны апіраюцца 
цалкам і поўнасцю на новую тэхніку. 
Такім чынам выходзіць, што індустрыя-
лізацыя нашай краіны, рэканструкцыя 
нашых заводаў і фабрык, наяўнасць 
новай тэхнікі і новага абсталявання 
паслужылі адной з прычын, пара-
дзіўшых стаханаўскі рух. 

4) Але на адной толькі новай тэх-
НІЦЫ далёка не паедзеш. Можна мець 
першакласную тэхніку, першакласныя 
заводы І фабрыкі, але калі няма 
людзей, здольных асядлаць гэту тэх-
ніку, тзхніка так і застанецца ў вас 
голай тэхнікай. Каб новая тэхніка 
магла даць свае рэзультаты, трэба 
мець яшчэ людзей, кадры рабочых 
І работніц, здольныя стаць на чале 
тэхнікі І рушыць яе наперад. Зарад-
жэнне І рост стаханаўскага руху 
азначаюць, што ў нас ужо нэрадзіліся 
такія кадры сярод рабочых і работніц. 
Гады два таму назад партыя сказала, 
што, пабудаваўшы новыя заводы 
І фабрыкі І даўшы нашым прадпрыем-
ствам новае абсталяванне,—мы зра-
білі толькі палову справы. Партыя 
сказала талы, што энтузіязм будаў-
ніцтва новых заводаў трэба дапоўніць 
энтузіязмам іх асваення, што толькі 
такім шляхам можна давесці справу 
да канца. Відаць, што за гэтыя два 
гады ішло асваенне гэтай новай тэх-
Н І К І І нараджэнне новых кадраў. Цяпер 
ясна, што такія кадры ўжо ёсць у нас. 
Зразумела, што без такіх кадраў, без 
гэтых новых людзей у нас не было-б 
ніякага стаханаўскага руху. Такім 
чынам, новыя людзі з рабочых І работ-

бодным грамадзянінам сваей краіны,!ніц, асвоіўшыя новую тэхніку, паслу-
свайго роду грамадскім дзеячом. І калі | жылі той сілай, якая аформіла І ру-

. шыла наперад стаханаўскі рух. 
Такавы ўмовы, парадзіўшыя і рушыў-

ён працуе добра 1 
тое, што можа даць,-

авеян славай. Зразумела, Ён 

дае грамадству 
ён герой працы. 

III. 

што шыя наперад стаханаўскі рух. 

Новыя ЛЮДЗІ—новыя ТЭХНІЧНЫЯ нормы 
я гаварыў, што с'таханаўскі рух 

разБіўся н е ў п а р а д к у п а с т у п о в а с ц і . 
наюць іграць у адсталасць. Ну, а як 
быць, калі гэта адсталасць адыхо-

адной характэрнай рысе стаханаў- j дысменты) . Наша пролетарская рэво-
скага руху. Заключаецца яна, гэта 
характэрная рыса, у тым, што ста-
ханаўскі рух разнёсся па ўсяму твару 
нашага Саюза не паступова, а з ней-
кай нябачанай хуткасцю, як ураган. 
3 чаго пачалася справа? Стаханаў 
падняў тэхнічную норму здабычы ву-
галю Ў пяць ЦІ ў шзсць раз, калі 
не больш. Бусыгін і Сметанін зрабілі 
тое-ж самае, адзін—у галіне машына-
будаўніцтва, другі—у галіне абутко-
вай прамысловасці. Газеты паведамілі 
аб гэтых фактах. І раптам—полымя 
стаханаўскага руху ахапіла ўсю краі-
ну. У чым тут справа? Адкуль узя-
лася такая быстрыня ў справе рас-
паўсюджання стаханаўскага руху? 
Можа быць Стаханаў і Бусыгін з 'яў-
ляюцца вялікімі арганізатарамі з вя-
лікімі сувязямі ў абласцях і раёнах 
СССР, 1 яны самі арганізавалі гэту 

люцыя з 'яўляецца адзінай у свеце рэво-
люцыяй, якой давялося паказаць наро-
ду не топькі свае палітычныя рэзуль-
таты, але і рэзультаты матэрыяльныя. 
3 усіх рабочых рэволюцый мы ведаем 
толькі адну, якая сяк-так дабілася 
ўлады. Гэта—Парыжская комуна. Але 
яна існавала не доўга. Яна, праўда, 
папрабавала разбіць аковы капіта-
лізма, але яна не паспела іх разбіць 
і тым больш не паспела паказаць на-
роду добрыя матэрыяльныя рэзуль-
таты рэволюцыі. Наша рэволюцыя 
з 'яўляецца адзінай, якая не толькі 
разбіла аковы капіталізма і дала на-
роду свабоду, але паспела яшчэ даць 
народу матэрыяльныя ўмовы для замо-
жнага жыцця. У гэтым сіла і неперамо-
жнасць нашай рзволюцыі. Зразумела, 
добра прагнаць капіталістаў, прагнаць 
памешчыкаў, прагнаць царскіх апрыч-

а Ў парадку ўзрыву, прарваўшага дзіць у вобласць мінулага? Няўжо мы 
якуюсьці плаціну. Відаць, што яму будзем схіляцца перад нашай; адста-
прышлося перамагчы якіясьці пераш- іласцю і рабіць з яе ікону, фетыш? 
коды. Нехта яму перашкаджаў, нехта ; Як быць, калі рабочыя і работніцы 
яго заціскаў і вось, накапіўшы сіл, j паспелі ўжо вырасці 1 падкавацца 
стаханаўскі рух прарваў гэтыя пе- j тэхнічна? Як быць, калі старыя тэх-
рашкоды і заліў краіну. У чым т у т ' нічныя нормы перасталі адпавядаць 
справа, хто-ж, уласна, перашкаджаў? ! сапраўднасці, а нашы рабочыя і ра-

Перашкаджалі старыя тэхнічныя; ботніцы паспелі ўжо на справе пе-
нормы і людзі, стаяўшыя за спіной ракрыць іх у 5, у 10 раз? Хіба мы 
гэтых норм. Некалькі гадоў таму на- калі-небудзь прысягалі на вернасць 

1 зад нашы інжынерна-тэхнічныя і гас- нашай адсталасці? Здаецца, не было 
' падарчыя работнікі склалі вядомыя 

справу? Не, зразумела, не! Можа нікаў, узяць уладу і атрымаць сва-

ІТЭХНІЧНЫЯ нормы прыстасоўна да тэх-
I нічнай адсталасці нашых рабочых і 
работніц. 3 таго часу прайшло не-
калькі гадоў. Людзі за гэты час вы-
раслі І падкаваліся тэхнічна. А тэхніч-
ныя нормы заставаліся нязменнымі. 
Зразумела, што гэтыя нормы аказа-
ЛІСЯ цяпер для нашых новых людзей 
устарэўшымі. Цяпер усе лаюць існу-
ючыя ТЭХНІЧНЫЯ нормы. Але яны-ж 
не 3 неба ўпалі . I справа тут зусім 
не Ў тым, што гэтыя тэхнічныя нор-
мы былі складзены ў свой час, як 
нормы заніжаныя. Справа перш за 
ўсё Ў тым, што цяпер, калі гэтыя 
нормы сталі ўжо ўстарэўшымі, прабуюць 
адстайваць іх, як нормы сучасныя. 
Чапляюцца з а тэхнічную адсталасць 
нашых рабочых 1 работніц, арыен-
туюцца на гэту адсталасць , зыхо-
дзяць 3 адсталасці, і справа дахо-
дзіць, нарэшце, да таго, што пачы-

гэтага ў нас, таварышы? ( А г у л ь н ы 
смех). Хіба мы ЗЫХОДЗІЛІ з таго, што 
нашы рабочыя і работніцы так І аста-
нуцца навекі адсталымі? Як быццам 
МЫ не ЗЫХСДЗІЛІ з гэтага? ( Л г у л ь н ы 
смех) . У чым-жа тады справа? Няўжо 
Ў нас не хопіць смеласці зламаць 
кансерватызм некаторых нашых інжы-
нераў і тэхнікаў, зламаць старыя 
традыцыі і нормы і даць прастор но-
вым сілам рабочага класа? 

Талкуюць пра навуку. Гавораць, 
што даныя навукі, даныя тэхнічных 
даведачнікаў і інструкцый супярэ-
чаць патрабаванням стаханаўцаў аб 
новых, больш высокіх, тэхнічных нор-
мах. Але пра якую навуку ідзе тут 
гутарка? Даныя навукі заўсёды пра-
вяраліся практыкай, вопытам. Наву-
ка, парваўшая сувязь з практыкай, з 
вопытам,—якая-ж гэта навука? Ка-

Працяг прамовы т а в . Сталіна н а 3-й с т а р . 



П р а м о е а т а в а р ы ш а C T A J 1 I H A 
на першай усесаюзнай нарадзе стаханаўцаў 

лі-б навука была такой, якою яе па-
казваюць некаторыя нашы кансерва-
тыўныя таварышы, то яна даўно-б за-
гінула для чалавецтва. Навука таму 
І называецца навукай, што яна не 
прызнае фетышаў, не баіцца падняць 
руку на аджываючае, старое і чула 
прыслухоўваецца да голасу вопыту, 
практыкі. Калі-б справа абстаяла 
інакш, у нас не было-б наогул навукі, 

тэхнічна, чым Стаханавы і Бусыгіны, 
не змаглі-б выканаць такіх норм. Нам 
патрэбны такія тэхнічныя нормы, 
якія праходзілі-б дзе-небудзь па ся-
рэдзіне паміж цяперашнімі тэхнічны-
мі нормамі і тымі нормамі, якіх дабі-
ліся Стаханааы і Бусыгіны. Узяць, 
напрыклад, Марыю Дземчэнка, усім 
вядомую пяцісотнійу па бураках. Яна 
дабілася ўраджаю буракоў на гектар 

не было-б, скажам, астраноміі, і мы і у 500 і больш цэнтнераў. Ці можна 
ўсё яшчэ прабаўляліся-б абвятшалай j гэта дасягненне зрабіць нормай урад-
сістэмай Пталамея; у нас не было-б і жайнасці для ўсёй бурачнай гаспа-
-біялогіі, і мы ўсё яшчэ цешыліся-б і даркі, скажам, на Украіне? Не, нельга. 
легендай аб стварэнні чалавека; у нас! Рана пакуль гаварыць аб гэтым. Ма-
не 'было-б хікіі, і мы ўсё яшчэ пра- ірыя Дземчэнка дабілася 500 і больш 
5аўляліся-б прарыцаннямі алхімікаў. ! цэнтнераў на адзін гектар, а сярэдні 

Вось чаму я думаю, што нашы ўраджай па бураках, напрыкпад, на 
Інжынерна-тзхнічныя і гаспадарчыя Украіне ў гэтым годзе складае 130— 

больш узмацніла прапаганду сваіх 
кансерватыўных поглядаў. Зразумела, 
што нам прышлося даць гэтым пава-
жаным людзям злёгку ў зубы і ветлі-
венька выправадзіць іх з цэнтраль-
нага апарата НКШЗ . (Апладысменты). 
I што-ж? Мы маем цяпер камерцый-
ную .хуткасиь у 18—19 кілометраў 
у гадзіну (Апладысменты). Мне ду-
маецца, таварышы, што ў крайнім вы- І 
падку прыдзецца звярнуцца да гэтага 

I метаду і ў іншых галінах нашай на-1 
I роднай гаспадаркі, калі, вядома, упор-1 
I ствуючыя кансерватары не пераста-1 
j нуць перашкаджаць і кідаць палкі ў і 
калёсы стаханаўскаму руху. | 

Па-другое. Задача заключаецца ў! 
тым, каб дапамагчы перабудавацца1 

работнікі, паспеўшыя ўжо значна ад 
стаць ад стаханаўскага руху, зрабі-
лі-б добра, калі-б яны перасталі чап-
ляцца за старыя тэхнічныя нормы 
і перабудаваліся па-сапраўднаму, па-
навуковаму, на новы стаханаўскі лад. 

Добра, скажуць нам. Але як быць 
3 ТЭХНІЧНЫМІ нормам: наогул? Ці па-
трэбны яны для прамысловасці, ці 
можна абыйсціся зусім без усякіх 
норм? 

Адны гавораць, што нам не трэба 

132 цэнтнеры на гектар. Рознійа, як 
бачыце, не маленькая. Ці можна даць 
норму для ўраджайнасці па бураках 
у 400 або Ў 300 цэнтнераў? Усе 
знаўцы справы газораць, што нельга 
гэтага рабіць пакуль што. Відавочна, 
што прыдзецца даць норму па ўра-
джайнасці на гектар на Украіне 
на 1936 год у 200—250 цэнтнерау. 
А норма гэта не маленькая, бо ў вы-
падку яе выканання, яна магла-б даць 
нам удвая больш цукру, чым у 1935 

больш НІЯКІХ тэхнічных норм. Гэта j годзе. Тое-ж самае трэба сказаць ад-
няверна, таварышы. Больш таго,—гэта І носна прамысловасці. Стаханаў пе-
неразумна. Без тэхнічных норм не- j ракрыў існуючую тэхнічную норму 
магчыма планавая гаспадарка. Тэх- ;здаецца разоў у дзесяць або нават 
нічныя нормы патрэбны, апрача гэтага больш. Абвясціць гэта дасягненне но 

І ўзначаліць стаханаўскі pyx тым 
гаспадарнікам, інжынерам 1 тэхнікам, 
якія не хочуць перашкаджаць стаха-
наўскаму руху, якія спачуваюць гэ-
таму руху, але не здолелі яшчэ пера-
будавацца, не здолелі яшчэ ўзнача-
ліць стаханаўскі рух. Я павінен ска-
зать таварышы,'што такіх гаспадарні-
каў, інжынераў і тэхнікаў ёсць у нас 
нямала. I калі мы дапаможам гэтым 
таварышам, то іх будзе ў нас, нвсум-
ненка, яшчэ больш. 

Я думаю, што калі гэтыя заданы 
будуць выкананы намі стаханаўскі 
рух разгорнецца ва ўсю, ахопіць усе 
вобласці і раёны нашай краіны і па-
кажа нам цуды новых дасягненняў. 

V. Два словы 

для таго, каб адстаючыя масы пад-
цягваць да перадавых. Тэхнічныя 
нормы—гэта вялікая рэгулюючая сі-

вай тэхнічнай нормай для ўсіх пра-
цуючых на адбойным малатку было-б 
неразумна. Бідавочна, што прыдзецца 

ла, якая арганізуе на вытворчасці і дяць норму, якая праходзіць недзе па 
шырокія масы рабочых вакол перада-: сярэдзіне паміж існуючай тэхнічнай 
вых элементаў рабочага класа. Зна- і нормай і нормай, ажыццёўленай 
чыць, нам патрэбны тэхнічныя нормы, j т. Стаханавым. 
але не тыя, якія існуюць цяпер, а 
больш высокія. 

Другія гавораць, што тэхнічныя 
нормы патрэбны, але іх трэба давес-
ЦІ цяпер-жа да тых дасягненняў, якіх 
дабіліся Стаханавы, Бусыгіны, Віна-
градавы і іншыя. Гэта таксама ня-
верна. Такія нормы былі-б нерэаль-

нымі для цяперашняга часу, бо рабо-
чыя 1 работніцы,, менш падкаваныя 

IV. Бліжэйшыя заданы 
у чым заключаюцца нашы бліжэй-

шыя задачы з пункту гледжання ін-
тарэсаў стаханаўскага руху? 

Каб не раскідвацца, давайце звя-
дзем гэту справу да двух бліжэйшых 
задач. 

Па-першае. Задача заключаецца ў 
тым, каб дапамагчы стаханаўцам раз-
гарнуць далей стаханаўскі рух і рас-
паўсюдзіць ЯГО ўшыр і ўглыб на ўсе 
вобласці і раёны СССР. Гэта—з ад-
наго боку. I 3 другога боку—абуздаць 
усе тыя элементы з гаспадарчых і ін-
жынерна-тэхнічных работнікаў, якія 
ўпарта чапляюцца за старое, не хо-
чуць ісці ўперад і сістэматычна тар-
мозяць разгортванне стаханаўскага 
руху. Каб пашырыць ва ўсю стаха-
наўскі рух па ўсяму твару нашай кра-
іны, для гэтага адных толькі стаха-
наўцаў, вядома, недастаткова. Неаб-
ходна, каб нашы партыйныя арганіза-
цыі ўключыліся ў гэту справу 1 дапа-
маглі стаханаўцам давесці рух да 
канца. У гэтых адносінах данецкая 
абласная арганізацыя праявіла бяс-
спрэчна вялікую ініцыятыву. Добра 
працуюць у гэтым сэнсе маскоўская 
і ленінградская абласныя арганізацыі. 
А як другія вобласці? Яны, як відаць, 
усё яшчэ „раскачваюцца". Напрыклад 
нешта не чуваць ці вельмі мала чу-
ваць аб Урале, хаця Урал з 'яўляецца, 
як вядома, велізарным прамысловым 
цэнтрам. Тое-ж самае трэба сказаць аб 
Заходняй Сібіры, абКузбасе, дзе яшчв, 
па ўсяму відаць, не паспелі „раскачац-
ца". Аднак, можна не сумнявацца, што 
нашы партыйныя арганізацыі возьмуц-
цаза гэту справуі дапамогуць стаханаў-
цам перамагчы труднасці. Што даты-
чыцца другога боку справы—абуздан-

Адно ва ўсякім выпадку ясна: 
цяперашнія тэхнічныя нормы ўжо не 
адпавядаюць сапраўднасці, яны адста-
лі і ператварыліся ў тормаз для на-
шай прамысловасці, а для таго, каб 
не тармазіць нашу прамысловасць, 
неабходна іх замяніць новымі, больш 
высокімі тэхнічнымі нормамі. Новыя 
людзі, новыя часы—новыя тэхнічныя 
нормы. 

Некалькі слоў адносна гэтай па-
рады, адносна яе значэння. Ленін ву-
чыў, што сапраўднымі кіраўнікамі-
большэвікамі могуць быць толькі такія 
кіраўнікі, якія ўмеюць не толькі ву-
чыць рабочых і сялян, але і вучыцца 
ў іх. Сяму-таму з большэвікоў гэтыя 
словы Леніна не спадабаліся. Але гіс-
торыя паказвае, што Ленін аказаўся 

і праў і ў гэтай галіне на ўсе сто про-
цантаў. На самай справе, мільёны 
працоўных, рабочых і сялян працуюць, 
жывуць, змагаюцца. Хто можа сумня-
вацца ў тым, што гэтыя людзі жы-
вуць не ўпустую, щто, жывучы і зма-
гаючыся, гэтыя людзі накапляюць ве-
лізарны практычны вопыт? Хіба мож-
на сумнявацца ў тым, што кіраўнікі, 
пагарджаючыя гэтым вопытам, не мо-
гуць лічыцца сапраўднымі кіраўнік амі? 
Стала быць, мы, кіраўнікі партыі і ўра-
да, павінны не толькі вучыць рабо-
чых, але і зучыцца ў іх. 

Што вы, члены гэтай парады, сяму-
таму павучыліся тут, на нарадзе, 

іу кіраўнікоў нашага ўрада, — гэтага 
I я не стану адмаўляць. Але нельга 
' адмаўляць і таго, што і мы, кіраўнікі 
; ўрада, многаму павучыліся ў вас, 
I у стаханаўцаў, у членаў гэтай парады. 
Дык ^ось, дзякуй вам, таварышы, за 
вучобу, вялікае дзякуй! (Бурныя 
апладысменты). 

Нарэшце, два словы аб тым, як пат-
рэбна было-б азнаменаваць гэту пара-
ду. Мы тут у прэзідыуме раіліся 
і рашылі, што прыдзецца як-небудзь 
адзпачыць гэту параду кіраўнікоў 
улады 3 кіраўнікамі стаханаўскага 
руху. 1 вось мы прышлі к такому ра-
шэнню, што чалавек 100—120 з вас 
прыдзецца прадставіць к вышэйшай 
узнагародзе. 

Галасы: Правільпа. (Бурныя апла-
дысменты). 

Сталін: Калі вы адабраеце, тава-
рышы, то мы гэту справу правядзем. 

(Удзельнікі парады стахапаўцаў 
наладжваюиь бурную, поўную за-
хаплення авацыю, таварышу Ста-
ліну. Уся зала грыміць ад воп-
лескаў, магутнае „ура" патрасае 
своды залы. Шматлікія воклічы, 
вітаючыя правадыра партыі тава-
рыша Сталіна, нясуцца з усіх''кан-
цоў. АЬацыя заканчваецца магут-
ным спяваннем „Інтэрнацыянала"-
3.000 удзельнікаў парады выкон-
ваюць пролетарскі гімп). 

ня ўпорствуючых кансерватараў з ася-
роддзя гаспадарчых і інжынерна-тэх-
нічных работнікаў,—то тут справа бу-
дзе абстаяць некалькі складаней. 
Прыдзецца ў першую чаргу перакон-
ваць, цярпліва І па-таварыску пера-
конваць гэтыя консерватыўныя эле-
менты прамысловасці ў прагрэсіў-
насці стаханаўскага руху і ў неабход-
насці перабудэвацца на стаханаўскі 
лад. А калі перакананні не дапамо-
гуць, прыдзецца прыняць больш рашу-
чыя меры. Узяць, напрыклад, Нарка-
мат шляхоў зносін. У цэнтральным 
апараце гэтага наркамата нядаўна іс-
навала група прафесароў, інжынераў 
і іншых знаўцаў справы,—сярод іх 
былі і комуністы,— якая запэўняла 
ўсіх у тым, што 13-14 кілометраў 
камерцыйнай хуткасці ў гадзіну з 'яў-
ляецца прэдзелам, далей якога нельга, 
немагчыма ісці, калі не хочуць усту-
піць у супярэчнасць з „навукай аб 
эксплаатацыі" Гэта была даволіаўта-
рытэтная група, якая прапаведвала 
свае погляды вусна і праз друк, дава-
ла інструкцыі адпаведным органам 
Н К Ш З і наогул з 'яўлялася „ўладаром 
дум" сярод эксплаатацыйнікаў. Мы, 
не знаўцы справы, на падставе пра-
паноў цэлага раду практыкаў чыгу-
начнай справы ў сваю чаргу запэўня-
ЛІ гэтых аўтарытэтных прафесароў, 
што 13-14 кілометраў не могуць быць 
прэдзелам, што пры пэўнай арганіза-
цыі справы можна расшырыць гэты 
прэдзел. У адказ на гэта група гэта 
замест таго, каб прыслухацца да го-
ласу вопыту І практыкі і перагля-
дзець свае адносіны да справы, кіпу-
лася Ў бараньбу з прагрэсіўнымі эле-
ментам! чыгуначнай справы і яшчэ 

ЖЫЦЬ СТАЛА ЛЕПШ, 
ЖЫЦЬ СТАЛА ВЕСЯЛЕЙ 

Вестка, што ў газетах ыадрукавана прамова тав. Сталіна 
абляцела з хуткасцю маланкі усе корпусы, лабараторыі і аўды-
торыі універсітэта. Кожны студэнт, кожны навукрвы работнік 
3 нецярпеннем чакаў газет, каб хутчэй прачытаць прамову 
любімага Сталіна. 

I вось „Звязда", „Рабочий", „Чырвоная змена", ёсць 
прамова вялікага правадыра і настаўніка тав. Сталіна. Якая 
радасць!.. \ 

...Тры гадзіны дня. Званок абвяшчае канец занятак. 
Вялікая актавая заля галоўнага корпуса перапоўнена студэн-
тамі, навуковымі работнікамі. Грае аркестр. Пачынаецца радасны 
мітынг. Пад гром апладысментаў з вялікай прамовай выступіў 
нарком асветы БССР тав. Чэрнушэвіч. 

„Жыць стала лепш... Жыць стала весялей". 3 вуснаў 
у вусны студэнтаў і навуковых работнікаў пераходзілі гэтыя 
праўдзівыя словы тав. Сталіна. Кожны выступаючы гаварыў, 
што ў адказ на магутны стаханаўскі рух, на прамову права-
дыра народаў будзем яшчэ л е п т вучыцца, рух адзіночак вы-
датнікаў вучобы зробім масавым рухам студэнцтва. 

3 ВЯЛІКІМ захапленнем зараз студэнты перачытваюць па 
некалькі разоў прамову тав. Сталіна. Партком намеціў пра-
працаваць прамову тав. Сталіна на факультэцкіх сходах і на 
бліжэйшых палітзанятках, з такім разлікам, каб яшчэ вышэй 
узняць якасць акадэмічнай вучобы і рыхтаваць нашай радзіме 
высокаякасных спецыялістаў. 



НА ПАРТЫЙНЫЯ т э м ы 

Не ліберальнічаць 
Зусім правільна зрабіў гарадскі ка-

мітэт КП(б)Б, калі адмяніў першую 
праверку партдакументаў у нашай 
партарганізацыі. 

Гэта даказваецца такімі фактамі, 
як выяўленне і выключэнне з партыі 
класава-варожых элементаў, людзей 
прымазаўшыхся к партыі. Узяць, на-
прыклад, партгрупу гістфака. Выклю-
чай А р а ш к е в і ч , які пралез у пар-
тию толькі для сваіх шкурных мэт. 
Арашкевіч у мінулым заможны селя-
нін, перад уступленнем у калгас раз-
базарыў маёмасць. Будучы старшынёй 
рэвізійнай камісіі калгаса дапусціў 
кулакоў у калгас, чым дапамагаў раз-
бураць яго. Цяпер-жа, калі Араш-
кевічу не ўдалося яшчэ раз абмануць 
партыю, ён імкнецца аклеветаць са-
мую праверку партдакументаў. Ён 
заяўляе сярод беспартийных, што не 
будзе ўніжацца перад партыяй. Араш-
кевіч 3 партыі выключай, але яму не 
месца ў БДУ. 

Таксама выключаны з партыі: Г р а -
ш ч а н к а , Д з я г е л ь , Ц е р а ш э н к а , 
як прымазаўшыяся, і недастойныя 
быць членамі партыі. Аднак супа-
коіцца на гэтым, заявіць, што парт-
група гістфака цалкам ачысцілася ад 
класава-варожых элементаў, ад кар'-
ерыстаў, ад прымазаўшыхся нельга. 

Мы яшчэ павінны кой да каго добра 
прыглядзецца, праверыць на рабоце. 

Узяць такога кандидата партыі як 
К а п е н г у т Ц ы л я — быўшая бун-
даўка, кандыдат партыі з 1926 г. 
Ці заслугоўвае Капенгут быць сёння 
пераведзенай у члены партыі? Ска-
заць гэтага нельга, бо яна сябе не 
апраўдала. Трэба паставіць пытанне 
аб яе далейшым прабыванні ў пар-
ты!. Таксама трэба сур'ёзна прыгля-
дзецца да тав. Фішкіна, які пераведзен 
камісіяй па Мыстцы з членаў партыі 
ў кандыдаты за скрыццё соцпаход-
жання. 

Трэба адзначыць, што парторг и с т -
фака т. Л а п у н о ў ліберальнічае 
ў адносінах да гэтых кандыдатаў пар-
ты!, баіцца паставіць пытанне аб іх 
далейшым прабыванні ў партыі на 
сходзе партгрупы., 

Ёсць такія кандыдаты партыі, якіх 
патрэбна праверыць на рабоце, выя-
в і ц ь і х т в а р . Датакіх адносіцца канды-
дат партыі Л а д у ц ь к а . Трэба шырэй 
разгарнуць работу паўцягненнюў гру-
пу спачуваючых лепшых беспартый-
ных студэнтаў, а такія ў нас ёсць. 
Праўдаі у нас са спачуваючымі нія-
кай работы не праводзіцца. Прынятай 
у спачуваючыя т . П а с с э ніякай 
работы не даручаецца, а яна і рада 
гэтаму і горш таго сама нават не ці-
кавіцца ^ым жыве партгрупа факуль-
тэта. 

І. Н. 

•Секция бокса ў час заняткаў--

Змяніць метад партзаняткаў 
Гуртком па вывучэнню твораў кла-

сікаў марксізма-ленінізма кіруе т. Ма-
х а н ё к . Нельга сказаць, што Маха-
нёк не рыхтуецца да заняткаў. Але 
ўсё-ж такі заняткі праходзяць вяла, 
сумна, наганяюць на некаторых сон. 
Чаму гэта так, а таму што метад за-
няткаў дрэнны. Кіраўнік паставіўшы 
пытанне дае гаварыць па 20 і больш 
мінут. На прадапошніх занятках т. Но-
дэльман закаціў прамову амаль на цэ-
лую гадзіну. Ёсць і такія слухачы, якія 
зусім адмаўляюцца адказваць на пы-
танні, бо яны не падрыхтавалі тэмы. 
Прыход на заняткі амаль паловы слу-
хачоў без канспектаў—гэта звкчайнае 
з 'явішча. Адбіваецца на якасці пад-
рыхтоўкі да заняткаў і тое, што не 
заўсёды ўказваецца загадзя, што чы-

' т а ц ь 3 твораў Леніна, Сталіна па 
праходзімых тэмах. Трэба адзначыць 
вельмі не акуратнае наведванне слу-
хачоў. На апошніх занятках было не 
больш паловы. Ёсць такія, што былі 
на занятках толькі адзін раз. 

Не гледзячы на тое, што тав. Адзі-
н е ц — н а м . сакратара парткома пры-
сутнічае на занятках, але ніякіх мер 
к ненаведваючым не прымаецца. 

У будучым тав. Маханьку патрэбна 
рашуча перабудаваць метад сваей 
работы Ў гуртку па вывучэнню тво-
раў класікаў марксізма-ленінізма, а 
партком павінен уздзейнічаць на тых 
комуністаў, якія нядбайна адносяцца 
да партвучобы. 

Малюкеріч. 

Фізкультурная работа, а таксама 
І ўся студэнцкая самадзейнасць уні-
версітэта яшчэ дасюль не ўзнята на 
належную вышыню. Прафком і ком-
самольская арганізацыя не ўдзя-
ляюць гэтай справе належнай увагі. 
Пры універсітэце існуе цэлы шэраг 
гурткоў: струнны, харавы, шахматна-

! шашачны, фота і іншыя, але ніводзін 
I 3 іх не працуе належным чынам. 
I У рабоце адных мала зацікаўлены 
і студэнты, для іншых няма належна-
га абстапявання і інвентара. Так, 
напрыклад, гімнастычная секцыя мае 
тры групы, адну жаночую і дэве 
мужчынскіх. У ёй налічваюцца 42 
студэнты. Удзельнікі зацікаўлены 
ў рабоце сваёй секцыі, яны актыўна 
авалодваюць тэхнікай работы на 
брусьях, турніры, пластычнымі ру-
хамі, але адчуваецца адсутнасць на-
лежнага абсталявання (няма мат. 

транпліна), што значна адбіваецца. 
на рабоце. 

Секцыя бокса ў ліку 12 чалавек 
працуе рэгулярна два разы ў пяці-
дзёнку. Яе ўдзельнікі цяпер п а с п я -
хова рыхтуюцца к гарадскому спа-
борніцтву, якое адбудзецца 29-30 лі^ 
стапада. 

Хоргурток у сваім складзе налічвае-
толькі 26 чалавек, што ў параўнанні 
3 лікам студэнтаў універсітэта прад-
стаўляе зусім мізэрную лічбу. Але 
нават і гэтыя 26 чалавек не рэгу-

Iлярна наведваюць гурток. Хоргурток 
работае на працягу двух год, але 
яго рэпертуар не мае ніякіх змен. 

Універсітэт мае ўсе магчымасці 
для разгортвання фізкультурнай ра-
боты І ўсей студэнцкай самадзейна-
сці. Патрэбна толькі гэтай рабоце 
аддаць больш увагі. • 

В. 

- Шсьмы Ў рэдакцыю = 

Фізкультурны паход 
у мэтах уцягнення значкістаў ГПА першай ступені ў здачу 

норм ГПА другой ступені, 18 га лістапада фізкультурная арга-
нізацыя універсітэта і комсамольскі камітэт арганізавалі масавы 
фізкультурны паход студэнтаў у супроцьгазах. У паходзе 
ўдзельнічала 47 студэнтаў, з іх 5 жанчын. Каманяа мужчын 
зрабіла пераход на дыстанцыю ў 35 кілометраў за 5 гадзін 
50 мінут. Група жанчын прайшла дыстанцыю ў 25 кілометраў 
за 5 гадзін 15 мінут. 

У паходзе ўдзельнічалі лепшыя фізкультурнікі—удзельнікі 
вузаўскіх усебеларускіх і ўсесаюзных спаборніцтваў, выдатнікі 
вучобы. Найлепшую арганізаванасць у першым фізкультурным 
паходзе паказаў геафак (комсорг Бейненсон). 
У паходзе ўдзсльнічала 14 фізкультурнікаў геафака. 

Жахавец. 

На біяфаке не наладжан педпрацэс 

УдзельнікІ фізкультурнага пахода на адпачынку 

Педагагічны працэс на біялагічным 
факультэце наладжан нездавальня-
юча. Адчуваецца адсутнасць цвёр-
дага плана і забяспечанасць выклад-
чыкамі. У выніку гэтага маюцца 
частыя зрывы лекцый. Бываюць вы-
падкі, калі групы займаюцца ўсяго 
па дзве гадзіны ў дзень (другі курс 
заолагаў). Астатнія гадзіны дэканат 
не знаходзінь чым заняць, як быццам 
ужо выканана праграма і няма чаго 
ўключыць у расклад. 

Здараюцца і такія выпадкі, калі 
лекцыі ўключаюцца ў расклад у апо-
шні дзень перад яе правядзеннем. 
Выкладчык не папярэджваецца, ён 
не падрыхтоўвае матэрыялаў для за-
нятак (асабліва для практычных) 
і катэгарычна адмаўляецца весці за-
няткі. Студэнты адпускаюцца дамоў. 

Зусім недапушчальны такі выпа-
дак, які адбыўся 20-га лістапада на 
занятках па аналітычнай хіміі на 
другім курсе у групе батанікаў. Б ы -
кладчык нічога не падрыхтаваў для 
правядзення з а н я т а к — н е было ніякіх 
рэактываў, а кожны студэнт бегаў 
сам у лабараторыю з бутэлькамі; у аў-
дыторыі шум, беспарадак, кожны 
бегае па лабараторыі шукае патрэб-
ных рэактываў і прылад. Трэба да-
даць і тое, што студэнты яшчэ не-
ведаюць плана далейшай работы: якія 
дысцыпліны будуць закончаны ў пер-
шым паўгоддзі і якія ўвойдуць у за-
ліковую сесію. 

Цікава, ці доўга будзе цягнуцца 
такі беспарадак на біяфаке? На гэта 
павінна адказаць кіраўніцтва. БДУ. 

Студэнт. 

[а [шіінші іш бараоьШ 
Дзевяць гадзін раніцы. Званок аб-

вяшчае пачатак лекцыі. Але дзверы 
ў корпусе фізмата не перастаюць 
скрыпець. Беспакойныя рукі прыво-
дзяць іх у жвавы рух. Кожны дзень 
звыш 20 студэнтаў ад 5 да 10 і больш 
мінут пасля званка як метэоры ўля-
таюць у корпус, галопам л я ц я ц ь у 
вешалку і затым з сакрушальным ві-
дам зірнуўшы на гадзіннік асцярожна 
прабіраюцца ў аўдыторыі. 

Скрып дзвярэй адцягвае ўвагу сту-
дэнтаў І прафесар не можа пачаць 
чытаць лекцыю. 

Гэта ўжо замыкаючы — чуецца рэп-
ліка 3 месца, пасля таго як увахо-
дзіць шосты студэнт. 

Звернемся да фактаў: 15-га ліста-
пада на 3-м курсе фізікаў спазніліся 
на лекцыю гісторыі партыі Н і ч ы п а -
р о в і ч , К а г а н , Р о д а ў , Т р ы б у -
н а л а ў . З а й ц а Ў, К л е б а н а в а . 

Факты сведчаць аб тым, што спа-

зненні на факультэце носяць маса-
вы характар, што з імі не вя-
дзецца сапраўднай барацьбы. На 
дошцы аб'яў вісіць загад дэкана фа-
кўльтэта, што усе акадэмработнікі 
павінны штодзённа прадстаўляць у 
дэканат звесткі аб спазненнях і пра-
гулах. Звяртаемся да сакратара дэка-
ната. Аказваецца, што за 15 дзён ліс-
тапада ў дэканат падалі звесткі толь-
КІ 3 1-га курса фізікаў і 3-га курса 
матэматыкаў. Астатнія акадэмработ-
нікі ніякіх звестак у дэканат не прад-
стаўляюць І вучот аб спазненні сту-
дэнтаў не вядуць, а дэканат забыўся 
пра свой загад. Фізматавец. 

Ч. в. а. адк. рэдактара ГУЗЕЙ 
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