
1 

Проіютэды} ^ к н р а і я , м у ч « і | і д а ! 

з я Л Е Н і і і е к і я 

к я д р М 
/ 

Орган парткома і лрафкома Беларускага іізяржаунага Уніве:}Сітэта 

Вызваленне рабочых і работніц ад ярма 
капітала ідзе нястрымна наперад. Гэту 
справу павялі ўперад дзесяткі і согні 
мі-льёнаў р а б о ч ы х і рабогніу, сяляні 
с я л я н а к . I таму гэта справа свабоды 
працы ад ярма капітала пераможа ва 
ўсім свеце. 

(ЛЕНіН) 
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С А К А В І К А 
комушюшчны жа-

йо?ы дзшь — 8 сакавша — у 
гэшм годзв працрўйьм жанчшы 
иашай содыяжті іч і^ раавімы оу-
страканщь «у абста|роўцы^ нююш 
пераашг оощдялтзма. веіліэаршга 
TiBopara стаіхайаі|<(жаіга ўадыму ра-
бочызх, іработяіц, калюавнікауі і 
калгасйгц>- і і j 

CiaixaHaf̂ iKi р р , выіраісшы на 
зсншв ажыігцяўліеннл сталіюжала 
пл-аяа отдустрыялшдыі к|)аІ!ніыі,на 
аслююе тарэнваіга пааяппшня м'а-
тэрыялиата станоійішча працоУ-
1НЫК, йаў нам ишьгя ітаба'чаіЕЫя f 
овецв црыоады высовай аіра-
цукцый'йаіоці праащ. 

У першьгх радах знатаых лю-
Д36Й йіашьях фабрык d заводаіў 
напіьгх ооўгасвў і калгаса^ мы 
маем жанчын. Уое вдаюдь Дусю • 
Маірыю ВінаградаФЫіх, МарьшДзем-
чэнка, Пашу Ашігеліну, Одзкщо!»} 
І кругах. Па ІХ дрыыаду тысячы 
працоў^ых жашын CTa® стахааа? 
каміі. Калгасніца Анташана Кар 
маопук за даеяь натрапала 15С 
івілапрам ільну, паставііўпім fee-
саюзт ракорд. Чхея ЦВК ССОР, 
брьвгадзіііо цражтарвай брьищы 
Кашльскай МТС — першая ўзя-
лаоі апрашіаааць 1000 га яа т щ к -
тар. 16 рабошйц соцыялістычтай 
жмвёлагаяоўлі Бвларусі аязшташ 
'ньш^йпіыіэд іі^агародат COOP -— 
ордэнаімі Ле®ІЕа, Чырівонага пра-
цо1?шага сцягу і «Знж почета». 

У Еас ияма такой гадаин вы-
творчасці, >дзе-б разам з мужчьш.-
ЗЦ1 не цраіцаваяі жашьюы. Жаи-
чыни f нас члены ўірада, жаягаьг 
ІШ.І — інжыінеры, лётчші, жан-
чыны: — вучшш, ирафею^ры. 
Кожная іраіботніпіа̂ , иалгаснмр, 
служачая мае магчъвмасць ап?ры-
маць вышэйшую аовету і пра-
щавадь таім, дзе яда хоча. Вуто-
бай алвачіаіна ў шю яіе толькі мо-
ладаь, алй і дароольгя. «Мае 54 
гадыу а я хшу вучыщда», — га-
(ворыць тім,чыха ярцаўжай фабры-
кі. «У шашай краіійе ияма старас-
ЦІ»,—гаворлць кАлгашіца СЗЕО-
ВІІЧ. 

правау, або правы і і абмежамяы. 
Працоўйыя жанчьвш COOP яшчэ 

добра пшятаюць той чао, кала i 
ЯШ драцашлі кіаігаталіс.та|, ва 
памешчытаў,, каігі мащяршотва^ 
ііяя'я была для к катаргаІ Толіь»і 
партый Л«шна—Сталша, тодывіСо-
вецкая ўлада паставіла жашыиу,. 
Ў рады актыўных чшенаў гршад-
ства, у рады актыўдых будаўініі-
ісоў ооцыялпзма-

3 вяліікай любоўю і аддашхдю 
адношвда каша жанчына да 
тат)тыі, да таіварыша Сталіва, да 
<щыялц!с1гьшай райзрімы. «Бэ4ьш 
за ўеіх ндараіплю (ільну і наеду ў 
Маомву, Сталина пабачу», — га-
ворыіць калгаоаіца АнтанЬни Кір-
машук. Но адзін раз раісішвала. 
не адзэн раз будзе яшчэ раскав-
ваць «ажаюніца Кульба аб оваёй 
сустрэчы 3 таіварылгам Сгаліяым-
«Так таварышы, гаварыла яйа. а 
ёя такі просты і няімі, талгасніка-
мі, вольміі шкавіцца, асабліва яа-
шыэіі (жййчшаэгі, яжк іраней быаі 
закабалшы, а aatib сталі волшы-
гмі. Ён ім оам даішгаігае ;В}-1чъища>. 

Жаячыяа - маці f OOGP ка-
рьрстаощца цэлым радам ільгот, 
яш ператвіараюць мадярывотаа 
ў раоаоць. Яолі, даолкольны» ўсіга-
ИОЮЫ—усё для аблягчэння пращы 
жакчіышіы-

ПрацоўНіЬШ жаичшы СССР гаа 
дершіаіму заівййку партыі і (ўрааа 
стануць на абарону сваёй краійы 
і йе толькіі замвиящ) %ужчыіні за 
імрштатам і ва полаі, ало іі з він-
тоўікай у руках- Сярод вашых жай 
•чыл налгіваецца тыюячы . вара-
шылэўюкк стралжоіў, паратуты-
стак, пілюшаў, «іварашы'лаўіакііх 
iKaiBajieipHCTat». 

У дзесаъ 8 оаікавіка пра'ЦОўЕыя 
ж а л и ь т капіталкшы'чньгх крашн 
івьістуйаіюць «упроць фашызма, су 
проць вайны, за адзііны фровт, 
sa палялшэнно свайго матэрыяльва-
га становшча, за ааваяшние па-
лікычкыіх праў. Сотаі жаичын 
паівазаліі оябе ў краіінох каійтала 

Будаўніц-
тва соцыя" 
лттычнай 
гаспадаркі 
можа бьшь 
р у ш а н а ўпе 

рад толькі 

тады, калі, 
іамест СО-

цен жан-
чын» у iivi 
прыіУіуць 

удзел мільё 

ны і мільё-' 

ны жанцын 
( Л Е » І Н ) 
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палову на-
сельніцтва 
нашай краі-

ны, яны 
скі»адаюць 
аграуіадную 
армін) пра-
йы, і яны 
закліканы 
выхоўваць 
нашых лзя-
ней, наша 
будучае па-
каление, г. 
зн. нашу 
будучыню 

( С Т ^ Л І Н ) 

Старая гвардыя большэвічак 

аданымі, бясстрашиьш рэволю 
Няма ЙІ адеой Ераіш f следе. | цыяшіе(раю, яках ае палохаюць фа-

аі:рамя ООСР, дзе жіаотшы кгкры- шьгоцісія турмы і ааісцвшсі. 1 ў 
•сталіісянб адійоіыйшмі з нужчы- будучіых баях за свегглае будучае, 
наш вьгбарчыімі правамі. У талсіі за содыяшівм прадоўныя жанчы-
краіааіх, як Баягарыя, Грэцыя,, ны кайіталстьгтаык краі'н, ш 
Італія, Фрайдыя і іігаш. жаяньшы' прыоаду жанчыа СССР, буяудь 
або з у ш паэбаўлош шбарчых у першъпс радах. 

Уцягнуць жанчыну ў гра-
мадска - прадукцыйную пра-
цу, вырваць яе з ,,дамдшняга 
рабства^ вызваліць я е а д пад-
начальвання —атупляючага і 
прыніжаючага—вечнай і вык-
лючнай абстаноўкі кухні, дзі-
цячага пакою—вось галоўная 
задача (Ленін) • 

К Л А Р А ЦЭТКШ 
Клара Цэткін была буйнейшым дзеячом міжнароднага 
комуністычнага руху жанчын. Па яе прапанове на It 
міжнароднай канферэнцыі жанчын соцыялістак. якая 
адбылаіся летам 1910 года ў Капенга<гене (Данія), уста, 
наўліваецца міжнародііы дзень работніц. Пачынаючы з 
1911 года, працоўныя жанчыны ўсяго свету святку. 
юць дзень работніі;ы, як дзень міжнароднай салідар-
наоці. , 

3 1878 года Клара Цэткін — актыўная ўдзельніна 
рабочага руху, член нелегальнай тады германскай со-
цъьял -дамакратычнай партыі. 3 1892 года Клара Цэт-
кін рэдагавала журнал жанчын.работніц, ператварыў-
шы яго ў орган барацьбы за прынцыпы марксізма. | 
Клара Цэткін энергічна выступала ў барацьбе сўпроць 
рэвізіянізма і шавінізма ўнутры германскай соцыял. 
дэмакратыі. Яна прьгняла актыўны ўдзел у стварэнні 
саюза «Опартак> і ў яго ігадпольнай рабоце. 

У 1914 г. Клара Цэткін ставіць перад міжпародньш 
жаночым днём зад ачу — не толькі арганізоўваіць дэ-

.манстрацыі за ла-
літьгчнае роўна. 
праўе жацчын, але 
і выказваць інтар-
пацыянальйы рэ. 
волюцыйпы пра-
тэст супроць каііі-
талізма, супроць 
вайны. 

У 1915 год;іе 
Клара Цэт.кін 
склікае і пряво-
дзіць у духу рч. 
волюцыйнага ін. 

тэрнацыяналізма 
Бернскую міжна-
родную соцыялі. 
стычную жаночую 
каінферэнцыю. За 
гэта яна была 
арыштавана гер-
манскімі ўладамі. 

Пасли Каотрычн.ка іуі/ loiapa Цэткін актьгўна 
выступае nepd/i рабочымі масамі Германіі і шырока 
папулярызуе Вялікую щроле-тарскую рэволю,ііьію ў Расіі. 

3 1919 года Клара Цэткін — член ЦК Комуністыч-
най партыі Герйаніі, дэпутат германскага рэйхстага. 
Да апошняга часу свайго жыцця Клара Цэткін пры-
мала актыўны ўдзел у рабоце Комуністычнага Інтэр. 
нацыянала і яго міжнароднага жаночага сакратарыя. 
та, а таксама ў стварэнні і рабоце МОПР. Клара Цэт. 
кій мае многа каштоўных друкаваных работ. 

І^ара Цэткін памёрла ў 1934 годзе ў Маскве. Усё 
еваі жыццб яна аддала барацьбе за вызваленне рабо. 
чаі» Kxam і ірац c f n u z жннчын, і » t i p a s y квмухі«йа. 

Н. К. КРУПСКАЯ 
Надзежда Канстанцінаўна Крупская — адна з буй-

нейшых дзеячоў міжнароднага комуністычнага руху 
жанчын, адна з буйнейшых работнікаў у галіне ка-
ре днай асветы Совецкага Саюза. 

Пачынаючы з 90-х гадоў, Надзежда Канстанцінаўн» 
Крупская становіцца марксісткай і, працуючы ў шко. 
лах і на курсах для рабочых, вядзе соцыял-дэмакра. 
тычную прапаганду. У гэты.ж час яна знаёміцца з 
Владзімірам Ільічом Леніным і прымае ўдзел у ства-
рэнні Саюза барацьбы за вызваленне рабочага класа. 
У часе стачкі 1896 года Надзежду Канстанцінаўну 
арыштоуватодь, трымайць у турме 6 месяцаў і затьгм 
высылаюць на̂  3 гады ў сяло Шушэнскае, Міяусінсва* 
акругі. Пасля яна едзе за граніцу. 
_ У канцы 1905 года Надзежда Канстанцінаўна пры. 

язджае ў Расію, працуе ў большэвіцкіх а\)ганізацыях 
Пецербурга. У пачатку 1908 года зноў ездзе за грані-
цу, дзе працуе с. кратаром большэвіцкіх арганізацый, 
вывучае педагагічную літаратуру і працуе ў журнале 
«Свободное воспитание». 

Вясной 1917 го. 
да Надзежда Кан. 
стапдінаўна разам 
3 Владзімірам 1ль-
ІЧОМ п р ы я з д ж а е л 
Пецербург, працуе 
у сакратарыяце 
ЦК, заты.\1 у Вы-
баргскім раёне. У 
гэты-ж час яна 
складае праект 
праграмы партыі 
па народнай асве-
це. 

Пасля Кастрыч. 
ніігкай пролетаір-
окай раволюцыі 
Надзежда Шан-
станцінаўна — 
член калегіі На. 
роднага камісары-
ята асветы — 
праводзіць велі-
зарную работу 
па дашкольнай .і 
палітасветнай pa. 
боде. У блгучым годзе Надзёждзе Кжнстанцінаўнв 
прьюБоена звание доктара педаіагічньіх нав.ук. 

3 "Х1У з'езда па ртыі Надзежда Канстанціпаўна — 
член ЦКК ВКП(б) Цяпер яна — член ЦК ВКП(б),член 
ЦБК СССР І ВЦВК. 

Надзежда Канет анцінаўна — адна з самых старэй-
шых, энергічпых і адданых комуністычнай партыі. 
работнікаў. Ус€ сваё жыццё яна црьювяціла рэволю* 
•цыйнай раХ5оце. У мінулым годзе Надзежда Каистан-
пінаўна узнагароджан» вяш»аші»й узнапродай ОСОР 
— «рдаіям Л № я к 

Ў 



НАШАГА ЧАСУ 
Д у с я Вінаградава 

ІМЯ гераіні працы, стахаяаўкі тэклтшьиай ира-
мъгсливауд'!, к.'Ойі'саміОлкі райотнііцы вічугскай фабіры-
кі імя Война, Вінаі^адаівай Дусі шдоіма ўюёй краі-
не Скхвета̂ ', Еядосна і далека за яе 'мсжамп. 

— Раней я пращаюала на 16 вфштатах.—рас-
казвае Дуся на нарадзе іраібогаыіх і работшц-стаха-
наўца'ў. 

— Нядаіўна я была f Маскве, была на арыіёнв 
f таварьшіоіў Молатава а Авдрэева і дала ім абя-
цанне, што перайд'у на аібслі'!ім)ў;ваіНіНв 140 варштл-
таў. Оваё айацаавв я стрьимала—цяяіеір традую на 
144 варштатах. 

У першы діэень на 144 !ващ1татах я вьшііраірвала 
1492 метры аа эмену, а на дру і̂ дзеяь — 1502 
йотры І на вреці дзень — 1 5 І 2 метраў. Нлс тры 
зшбнпныцы, І вожная дае такую рлькасць пі)аідук-
цьгіізаамйну. І і і , 

Вопъгт тав. Вінаградавай лайхапіілі сотні i тьюячы 
жанчш - работніц Совецкага &аюза. ІІожная 
раіботніца нашай ірадзмы хоча так іграцава-ць, »к 
Дуся Вінагірадава, )як працув яіе вмена. Змешпчыііім 
Вшаг-радавай Ду«і—^Війалрадава Маірыія і іопабюірні-
таючая 3 м і Одзіяцова перайшлі ва абслітоўіван-
нв 156 варштата*^. Вінаірпдавы Дуся і Марыя зараз 
зжагаюцца аа тов. каб црацаваць на 280 варшта-
тах. 

— Gaai раней я зарайляла 180, 200. 270 
іруіблё̂ ^ у месяц, — гавчрьщь Дуюя Віяаградава, 
— то зараз мой заработа® дасягав 600 рубле?. 
... 1 пне хочацца падзякаваяр. та-варышу Сталну 
І Цэнпральнаму камітэту гаартьгі ва пгааслівав 
жыіццё, яікім Я1 зараз жьшу. Мы sajpas самыя пстае-
лівьгя людзі ў нашай юраіне. Гета въг, таваірьш 
Сталій, даліі нам такое жъщцё. 

МарыяІДземчэнка 
Леішіай хаірактарыстыікай ЙЯІЦІІС&ТНІЦЫ Мар'Ыіі 

Дсзешмша, члена ЦВК СОСР, звенняівой калгаса з 
Украгны, з'яўлшцца словы таваірыша Сталіна, ска-
заныя ва нрыёме віраўнжамі паіртьй і ў!раза ікал-
VaoHi4-inapHi4 бдачныіх лаліёіў. 

«... Мы слііхалі прамавы жанчын не звычайнык, 
а я ^ сішаў, іжаячы'н—^геірат іпраіцы, талу шіто 
толькі 'гераішіі працы маглі дабіцца тых посагехаіў, 
яікіх яіны дабіліся.: У нао не бывала іраней такіх 
жанчын. Мне івос-ь 50 тод уш>. бзічыіу ®іды, бачыў 
дасітшкова праіцоўЕык мдачын і жаячын. Але та-
кіх жанчын я не сустраЕаіў. Гэта зусіім новыя 
дюдзі. Толыві вольная цраца, толыкі калгасная пра-
ца матла паірадіз'іць такіх геріаш. лрацы вёсды. 

Tarfx жшчын не было d не імагло бьгць у стары 
час...», . _ , 

I далей, у кавцы герамовы, таші,рыш Сталін с.ка-
заў: «Я дуімаю, шТо Маірыі Дзем'чэяка, ж запява-
ле ўюёй ігатай справы, агарача тато, што дадда ей 
оірдэн Лен1.Еа. Tipaife яшчэ выкавалць падзлку ад 
Цэнтралънага Выіканаўчіага Каімітэта Совета-ў, з 
калгаснііцам яе звяша даць ордан Црацоўяа'Ла сцяіра». 

Такую выюокуто хаірактарыжтыЕу кдлтаеніцам-
тааі>нідас бурачных налёіў, авениявой Маірыіі Дэем-
чэвка да'ў правадьгр гдаацо^ных уюотго овету — та-
влрыш Оталін. !• ' . . І I ! , , 

Пасля нараяы ў Маскве MaipHi» Дземчэика адпа-
чывіала f (Іочы' і нанкала кнщт іаіб адмце стаёй 
барацьбы: іза ж о к і і ўраджай б}іраікюў. Зараз тав. 
Дзеаганка вушцца f Кіе^іскім седьскагаопадарчым 
іЕстытуіце. / _ . . 1 I - > •, - 1 і , 

Шшшшіцьі 
,У іх многа агульнага. Яны 

прайшлі адаін шлях жыцця, яны 
К0МС1М0ЛКІ, актыўныя грамадскія 
работпіцы, абедзве выдатніцы ву-
40f)bl. 

1 Таня Струпіііская і Рая ІПац 
на вучобу прыехалі з ііедагагіч-
нага фронта. Адна і другая бйлі 
актыунымі ўдаельніцамі калекты-
візацыі, пасеўпых, уГхірачных 
кампаній, хлебазагатовак, лесаза-
гатовак і інш., але кожная мае 
свае асаблівыя рысы. 

Таяя Струііінская ўсёй душой 
любіць фізіку, матэ.матыку. 1 не 
дзіва, што яна гэтыя прадметы 
ведае грунтоўна, кожны раз па 
ўсе пытанні іірафесароў адказвле, 
як кажуць, без затначкі. Меха-
ніку, тэорыю функций, тэорыю 
вераятнасці Таня здала іга «вы-
датна». 

'і'ая ІІІац палюбіла прырода-
знаўчыя навукі. Яна вучыцца на 

біяфаке і вучыцца не абы як, . 
глыбока, і наслядоўна. Яна ўніар 
та іірацуе над сабой, цвёрда 
ўпэўнена падымаецца' ўсе вы 
шэй і вышэй; здае кожны пра^ 
мет 3 адзнакай на «выдатна». 

Па грамадскай рабоце яны вы 
конваюць самыя рознастайны 
абавязісі: Струпінская Таня -
прапагандыст, ііраводзіць сяро, 
студэнцтва марксісцка-ленінска 
выхаванне. Рая Шац — рэдактаі 
факультэцкай нісценгазеты. Яні 
многа ўдзяляе ўвагі сваёй газе 
це, вельмі цікава яе афармлда 
робіць дзейснай. 

Лбедзве яны чытаюць мастайі 
кун) літаратуру, растуць культур! 
на, ходзяць у кіііо, бываюць і 
т.чатры, любяць музыку, шевУ 
Яны вясёлыя, бадзёрыя, жыцца 
радасныя дзяўчаты. 1 

Р. КРУГЛ ІН . 

ПРЫКЛАДНАЯ 
СТУДЭНТКА 

На здымку студэнтка першага 
курса Истфака Багданава Надзя — 
еь!датн]ца вучобы, член бюро ком-
самольскай арганізацыі факультэ-
та, актыўная грамадская работні-
ца і прыкладная студэнтка. 

Памятка аб 8 сакавіка 
Першы Міжнаіродйы жайочы 

дзень. 19 саікавіка 1911 г. бы'ў 
асабліва шыірока .аірігашііэаіБан ў 
Гермаші і вывёў пад чырвоныя 
сцягі тыся!чы жаяші: . У Аўспрыа, 
Даніі і Ш!вейца)рыі жаночы дзевь 
быў адзнаічан «ходавіі і варадаімз, 
У Расіі .Міжнаіродавы дзень работ-
ниц упеіршыню садткаваўіся ? 
1913 г. 

Вялікую работу па едігашзацыі 
ЯГО и^рарабка большэвіпікая газета 
<Правда>. 

У тэты дзень прут большэві-
чак, ашукаўшы паліцывд «абрала 
іработніц у паміяішкаінні Еалашні,-
каўісшй біржы СПеіцефбірг) аад 
вытллдая платнага «научного утра 
по (Женскому вопросу». 

У 1915 г. Міжяародны жалочы 
дзень у Расіі быў азйаменаіваны 
выданнем большатацката д.ак>тен-
та, аддавы, дая заклжала на ба-

.рацьбу с̂ цроаць вайиы (за подаі-
сам «Арганізацыя іраіботЕіц 
РСДРП»). 

у 1919 г. 1 іканлрзс 'Комуші-
стычаага Інтэірйацыіянала ўстана-
віў асноўныія црыкцышы ікоігпаргыі 
па пытанню аб уцягнеянЗ жаінчьг-
ны ў баіраіцьбу за дыктаті̂ іру йро-
лвтарыіята. 

у 19і20 іг. склікана 1 Міжнаірод-
ная кайфеірэніцый комунктак. Кая-
фврэнцьгя івьпгус^цііа шаніфест да 
раіботшц усяіго сівеггу. 

У 1934 г. — над знакам ̂ жало-
бы: «Пажятаць і вытоивлць заве-
ты Ільіча». ІІры®ы!ў у левінокую 
партыао. 

У 1933—^30 гадак — да новых 
перамог, да иабущовы бжжласава-
га соцыяжтьшага граогадсггва, 
на барацьбу за сусветную ФЭВОЛЮ-

ЦЫ1Ю. 

Кічына Б. М. 
Кічын£к Б. М. — малады наву-

ковы работнік, выхаваны біялагіч 
ным факультэтам БДУ. Толькі ў 
мінулым годзв тав. Кічына скон-

Уцягкуць у палітыку масы нельга без таго, каб 
не ўцягнуць у палітыку жанчын. (Ленін) 

. Q 
СеряФІмові 

Ядвіга мела 6 год, калі палівр хтосьці даінёс, што брат Серафімо-
яв бацька, Маці пайшла праца-1 віч служыў у ЧК. 
ваць да пана Кукевіча, а малую За кватэрай Серафімов^ч з гэта-
дзяўчынку Ядзю аддала ' ў лябар га часу ўстанаўляецца сакрэтны 
(швэйная майстэрня з манашс-кім 
выхавалнем). Там яе сустрэлі дзі-
кія рэлігійныя звычаі. Спаць трэба 
было выключна на спіне. У поў-
нач будзілі на мал,ітву. Па вуліцы 
трэба было ісці апусціўш£>і галав 
і не глядзець на людзей. 

Юнацтва Ядвігі прайшло яшчэ 
горш. У пошуках пгчасця маці яе 
пераехала на Украіну. Там Ядвіга 
пастуніла на працу ў швэйную 
майстэрню нрыватніка, якая іме-
навалася «майстэрняй камітэта 
бежанцаў». 

Аднойчы (гэта было ў часе ня-
мецкай акунацыі) хтосьці в гайка 
іх кватэры застрэліў афіцэра. Ква-
тэру Серафімовіч перавярну.лі 
ўверх дном — усё шукалі большэ-
віфгай літаратуры; не інакш, як 

нагляд. Акупанты кожны дзень 
не давалі жыцця, абшуквалі, да-
гытвс.т.іся, здзежва.11ся. 

— Гэта былі цяжкіл ДЕІ—уопа-
M'H;iu зараз Сераф'моч'.ч і далае, 

'ш. -і япічэ большае г. рі cn-'Tra-
лх калі яна выш.са тімуйс ін ' -
радзіла двух дзяцей: яна астала-
ся УЛР.Ъ(.Й. 

Цэ.'іыл ночы і дні пла.ісдлл, У яе 
г;ап; i.Bt ліся вочы, а.че с ' в с ипя 
ўлада знайшла ёй пасільную пра-
цу ('і^рафймовіч Ядч га пчча.ііа 
працавац,ь тэхіпраціўніцай на фіз-
млцс Працаваць яна лю'Зі.іа і :ір) 
Гіць &'куратнй і 5j');it:.cy.si;ii пна. 
У г.грігыл часы яна НІКУДЫ не 
хадзіла — была забіта сваім го-
рам. Але дзеці падрасталі і рада-
B.vii не: Вова бьгў ула] іг.к м 

і к^й.чы навучальші год закаич-
BtJ- .J граматай. Ыкия ргсла ья . 
сёлай, шустрай дзяўчынкай і не 
раз задавала пытанн:: 

— Ліамка, а што такое гр?х"? 
— 1с га, дзетка, глуаотаа, папы 

пужалі людзей грахом і прымуша-
ЛІ бедных працаваць на багатых, 
— адказвала ёй маці. 

Серафімовіч Ядвіга ,нібы ў другі 
раз нарадзілася на свет. Вова ёй 
прыносіць цікавыя юнігі, чытае 
газеты. В к ц я пачала ўжо вучыцца 
і таксама радуе маці выдатйай 
вучобай. Летам яе дзяией пасы-
лаюць у піонерскія лагеры. 

Серафімовіч сваіх дзяцей лю-
біць і выхоўвае ў комуністычвым 
духу. Яна ўключылася ў конкурс 
школ на леіішаму вьгхаванню дзя-
цей і нават мае 16 сем'яў, у якіх 
сама будзе .правяраць выкшнаніне 
ўмоў конкурса. 

На працягу 7 год працы ў БДУ 
яе 9 рал прэміравалі, яна маедзве 
граматы. У 1935 годее яе, як леп-
шую ўдарніцу сярод тэхпеірсана-
ла, выбрал! ў горсовет. Там яна 
працуе ў жыллёвай секцыі і з'яў-
ллецца інспектарам аховы працы 
Ў БДУ. \ 

— Жыццё мяне цялер радуе. 
Я задаволена сваёй працай і хоць 
ілне ўжо 42 гады, але я не трачу 
надзеі ўбачыць Вову інжьшерам. 

В. НЕБОСЕЎ. 

чыла біяфак. На працягу ўсіх ча-
тырох год яна была лепшай сту-
дэнткай, легшай ударніцай вучп-
бы. Вучобу тав. Кічына сумяшча-
ла 3 актыўнап грамадскай рабо-
тай. Узяўшы сабе для дыпломнап 
работы с^сладаную тэму, цалкам 
пабудаваную на экоперыментах, 
яна с поспехім справілася з ёй 1 
абараниа дьгалом на «выдатна». 

Пасля заканчэння вучобы тав. 
Кічына астаўлена пры Б Д У для 
далейшай вучобы і навуковай ра-
боты. 

У оучасны момант тав. Кічына— 
аспірачтка па кафедры зоалогіі 
беопізванковых. Тэту работу яна 
сумягачаз з выкананнем абавяз-
каў дэкана біялагічнага факуль-
тэта І адначасова працуе асістэя-
там па біялогіі ў медінстьггуце і 
на біялагічным факультэпе. 

P. Ш А Ц . 

На здымку: тав. Серафімовіч 

— лепшая тэхработніца БДУ са 

оваімі дзвцьмі Вовай і Вікцяй. 

Лепшы прафорг 
групы 

1ра Бурдзііна вучыцца на трэці^ 
курсе фізмата, Сур'ёзнасць іўмев 
не працаваць — характэрныя рв 
сы 1ры. 

Калі прафесар івыклікае Бурдз 
ну да ДОПІКІ, то ўсе ўпэўнені 
што яна поўнасцю адкажа наі ў(і 
запытапні. 

Пасля сесіі яе заліковая ннілсі 
заноўнілася адзнакамі: выдатйа-
па тэорыі вераятнасш, д о б р а я 
механіцы, добра—па тэорыі фуін 
цыі сапраўднага зменнага. У гр 
мадскім жыпці курса і факульт 
та Бурлзша прьгмае самы акты 
ны ўдзел. Яна — прафорг груп 
і ў яе групе няма вьпіадкаў спаі 

нення на лекцыі. Шырока разго 
пута соцспаборніцтва з а выда 
нуіо вучоб^г, за культурны бь 
Бурдзіна — лепшы прафорг гр 
пы на факультэце. 

ПРАТУСЕВІЧ 

Што чытаць 
аб 8 сакавіка 

Ленін — «0 раскрепощении ж( 
ЩИНМ». 

Ленін — «Со®етоКіа)Я шладать И 
ложение женщины», т. XXtV, 

Ленін — «К Международному Д 
работниц», т. X X V . 

Ленін —^ «Международный Д 
работниц», т. XXVI. 

Ленін — «О задачах женск 
движения в Советской республш 
т. XXIV. 

Сталін — «Речь на первом вс« 
юзном о'езде колхознйков-ударнйі 

Сталин — «Речь на приеме к 
хозниц-ударниц свекловичных 
ле». 

Цэткін Клара «Заветы Лййі 
я:енщинам всего мира». 

Крупская Н. «Заветы Лениа 
раскрепощении женщины». 

Мастацкая лігаратура 
Мавсім Горкі — «Маці». 
Максім Горкі — «Расказы о 

роях»., 
Некрасаў Н. — «Орииа, мать с 

датская». 
Аўдзоенка — «Я люблю». . 
Галоўка А. — «Маці». 
Новікава-Вашэнцова — ' «Map 

кина жизнь». 
Брэдэль В. «Параграф в зад: 

собственности». 



I 
Шанчыны 
у СССР 

у рэволюцыйным падполлі, на 
барыкадах, на франтах грамадзян-
скан вайны побач з мулсчынамі 
змагаліся працоўныя жанчнны за 
диктатуру пролетарыята, за со-
вецкую ўладу. 

«Ад няроўнаеці жанчыпы з муж-
чынай па закону ў нас, у Совец-
кай Расіі, не заеталося і следу» 
(Ленін). Л яіпчэ нядаўна, 18 год 
таму назад, у біылон царскай Ра-
СІІ панавалі законы, якія не дава-
ЛІ жанчыне аніякіх праў у гра-
мадстве,' ЯКІЯ ставілі жанчыну ў 
отановішча рабыні ў сям'і. Усе гэ-
тыя законы змецены разам з за-
конадаўцамі. 

«Цяпер Я — быўпіая б а т р а ч к а -
член ЦВК, гаворыць тав. Валабуе-
ва. — Жыццё стала другое, і я 
сама другая. Быццам і сонца (на-
чав свеціці, і поле другое, і па-
ветра, другое». 

t не адна Валабуева — м е н | 
урада. У нас, у СССР, жанчъшы 
кіруюць дзяржавай разам з муж-
чынамі. Жанчын члвнаў сельсове-
таў — 24,4 проц., членаў" горсове-
таў — 30,9 проц., членаў ЦВК — 
17,5 проц. 

Мільёны жанчын працуюць на 
фабрыках І заводах, у калгасіх і 
соўгасах. 1 не толькі ва ўсіх кут-
ках Соввцкага Саюза, але і за 
межамі ідзв слава аб нашых жан-
чыяах — героях працы. Усе ве-
даюць Вінаградавых, Дземчэнка, 
Лнгеліну, Одзінцову, Іларыонаву. 

— Будзем такімі, як Вінаграла-
вы, — гавораць работніцы тэк-
стыльн{лх фабрык. 

— ^ у д З е м такімі, як Дземчэн-
ка, — гаворыць комсамол2са Зы-
кун Федора. 

Тысячы жанчын атрымліваюць 
вышэйшую асвету. Яшчэ ўчора 
Марыя Дземчэнка працавала ў 
калгасе. Сёння яна — студэнткі 
сельскагаопадарчага інстытута. 
Совецкая ўлада разбудзіла жан-
чын Усхода, уцягнула іх у актыў-
нае соцыялістычнае будаўніцтва. 
I ніколі жанчына Ўоходу больш 
йе закрыв твару чадрою. 

Мацярынстві ў Совецкі.ч Саюзе 
— гэта найвялікшая радасць. Аб 
мацеры, аіб дзіцяді клапоціцца 
дзяржава. У 1935 годзе было 5,5 
мільёнаў ясельных месц і каля б 
млн. месц у дашкольных устано-
вах. 1.000 хат-радзілень пабудава-
на ў калгасах і соўгасах. 

Свію любімую радзіму жанчыны 
будуць абараняць разам з муж-
чыналйі. Шырока вядома імя Ніны 
Камневай, першай нашай пара-
шутысткі, узнагароджанай ордэ-
нам Леніна. Мінулы год нам даў 
сотні пілотаў, пірашутыстак, май-
страў стралковай справы — жан-
чын. Жонкі нашых камайдзіраў 
Чырвонай арміі паказалі сябе вы-
сока свядомымі, ініцыятыўнымі, 
одважнымі 

Жанчыне нашай краіны паэты 
песні складаюць. 

Гэта магчыма толькі ў краіве, 
якой кіруе дартыя Леніна— 
Сталіна. 

На здьімйу (злева направа): З А В І С Т О В І Ч — выдатніца біяфака, Ш а ц — выдатніца біяфака, 
Хаййіна — выдатніца фізмата. « 

В Ы Д А Т Н Ш Ы I Л Е П Ш Ы Я ЎДАРНШЫ П Р Э М І Р Л В А Н Ы 
У адзнаку свята Міжнароднага комупістычнага жаночага дня — 8 сакавіка рэктарыят універсітзта 

прэміраваў за выдатную і ўдарную вучобу, за актыўны ўдзел у грамад окай рабоце наотупных отудэнтак: 
Вальчэўскую — студ. 11 курса хімфака грашыма у суме 100 руб.; 
Шыфрыну студ. It курса фімфака — грашыма ў суме 150 руб.; 
Прылежаеву — студ. 4 курса хімфака грашыма ў суме 150 руб.; 

-J • л Кур'янаву — студ 1 курса хімфака грашыма ў суме 175 руб.; 
Партную — студ. 4 курса біяфака грашыма ў суме 100 руб. 
Завістовш — студ. II курса біяфака грашыма ў суме 100 руб.; ' 
Старажэвіч — студ III курса біяфака грашыма ў суме 100 руб.; 
Огрупінскую — отуд. Ш курса матэматычнага аддзялення фізмата грашыма ў суме 120 руб. 

В Ы Л А Т Н Щ А 

Б І Я Ф А К А 
— Як ты вучьшіся? 

— На «выдатна», — бойка ад-
казвае Зіна Завістовіч, студэнтка 
tl-ra курса біяфака. — Я і не 
думаю інакш вучыцца. 

_ Нагрузкі па грамадскай рабоце 
у Зіны таксама ёсць, ды і не 
адна. Яна—член рэдкалегіі шмат-
тыражкі БДУ І культработнік фа-
культэта. Завістовіч правільпа 
размяркоўвае свой час, у яе кож-
ная мінута на ўчоце. 

Мяне Толік чакае, — кожны 
раз гаворьщь Зіна пасля заняткаў 
ЦІ пасля грамадскай работы. То-
ЛІК — гэта міленькі сын Зінн. 

Зіна Завіотовіч любіць мастац-
кую літаратуру. Пасля канікул 
яна прачытала Бальзака — «Шаг-
рэневая кожа», А. Талстога — 
«Хождение по мукам», Келерма-
на — «Туннель». 

Зіна не толькі сама вучыцца на 
«выдатнл» І многа чытае, яна так-
сама дапамагае і адстагочым. Пе-
рад залікамі яна многа ўвагі 
ўдзяляла студэнтам, якія ад-
стаюць па нямецкай мове. 

У дзень 8 сакавіка Завістовіч, 
як выдатніца вучобы і грамадскай 
работы, прэміравана. 

А. Т. 

К О М С А М О Л К А -

В Ы Л А Т Н Щ А 
У 1934 годзе тав. Галенка была 

залічана студэнткай Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. 3 ком-
самольскім энтузіязмам яна ўзя-

МАРЫ 
ЗБЫЛІСЯ 

Стася Хайкіна даўпо марыла ат-
рымаць вышэйшую асвету, аўла-
даць сучаснымі ведамі. 1 мары яе 

лася за вучобу. Яна вучыцца на збыліся. У Совецкім Саюзе кож 
«выдатна», надзвычай многа ўдзя- ' 
ляе ўвап справе дапамогі адста-
ючым. Кіравала гурткамі па дыя-
мату І нямецкай мове перад. залі-
камі. 

— Я ўважліва слухаю лекцыі, 
канспектую іх, прапрацоўваю мак-
оімум матэрыялу, які рэкамен-
дуецца навуковымі работнікамі. 

На здымку: выдатніца геафака 
тав. Галенка са сваёй дачкой 
Мілай. 

Размеркавала я свае заняткі таж, 
што нямала часу аддаю яшчэ і 
для сваёй дачкі. 1 сапраўды, ком-
самолку-выдатніцу вучобы тав. 
Галенка сістэматычна можна ба-
чыць са сваёй маленькай двухга-
довай дачкой Мілай. 

За ўмелую арганізацьпо працы, 
за ўдаряую работу тав. Галенка 
прэміравана Ў БДУ твы разы. 

1 , 1 М. СТОЦКІ. 
% 

ная працоўяая жанчына мае ўсе 
магчымасці гэта ажыцшівіць. 

У ІЭЗ'З годзе за ўдарную работу 
настаўніцы ў Чачэрскай КШМ, за 
актыўную грамадскую работу 
Стася прэз/іруецца пуцёўкай на 
вучобу ў БДУ. Пачынаюцца гады 
напружанай вучобы. Стася сістэ-
матычна працуе над кнігай, над 
канспектам. У выніку па ўсіх за-
ЛІКОВЫХ дысцыплінах яна атры-
мала адзнакі «выдатна». 

Комсамол даручаў і даручае 
Хайкінай адказныя ўчасткі рабо-
ты. Кіраўнік комсамольскага ад-
дзела насценгазеты ў мінулым 
годзе, член камітэта комсамола, 
прапагандыст у гэтым годзе — 
вось шлях, па якому ідзе рост 
Стасі. Усе гэтыя нагрузкі яна вы-
конвае з большэвіцкай добра-
сумленнасцю і ініцыятывай. Хай-
кіна выдатніца вучобы і грамадс-
кай работы фізмата. 

31НГЕР. 

АДНА 3 ЛЕ^ПШЫХ 

У падшзфным калгасе 
yiBenaiHJ 7 с ж а в к а біі>ыігада 

•стуцэнтаў -рЬеірсіітэта ў і ш ь к а с -
ці 30 чалавж выехала ў ево і 
падшэфны калгас імя Каіотріьгашіц-
кай фэвЫнюцьп, Р а т а ж м г а оелысо-
іветй;. 

К а л г а ш ш веЛый щ х л а суідарэ-
лі сгтаэйтаіў. Адбьгўш вяліш ве-
чар, присюечаны МіяшгаіройЕаму 
комугётыйнаму жаночаму инк». 
На вечары в ы в т у ш і і дукавы djp-
кестір, стш'Рвы, быші аргагозавд-
я й дэклаогацыі, юпевы, тайцы, іг-
ры. Дамад э£> Ш ж я а я щ ь ш компр-
ністыітрм дню эріабііла ігтудатггка 

тав. Каткг.ть. 
ФІШАЛЕБІЧ. 

Тав. Прыляжаева — студэнтка 
IV курса хімічнага факультэта. 
На працягу4-х год вучобы яе за-
ліковая кніжка не бачыла другой 
адзнакі, акрамя <выдатна». 

аа ' 

3 першага дня наступления па 
вучобу Прыляжаева актыўна 
ўдзельнічае ў грамадскай рабоце, 
яна тры гады была членам рэдка-
лвгіі факультэі^сай газеты. У гэ-
тым- годзе Прыляжаева аргащаа-

вала хімічны гурток і работу яго 
паставіла на «выдатна». 

За выдатную вучобу і актыў-
ную грамадскую работу тав. Пры-
ляжаева прэміравана. 

Э Л Е Н Т У Х . 

ЖЫЦЬ СТАЛА ІІЕПШ, ЖЫЦЬ СТАЛА ВЕСЯЛЕИ 

Шанчыны 
за граніцай 

«Кухня І пасцель» — вось кол» 
дзейнасці жанчьгны ў Германіі. 

«Овяіпчэнная місія» жанчыны — 
гэта ражаць будучых салдат 
фашьгзма і над пакрыццё.м гэ-
тых фраз тысячы маладых жан-
чын, дзяўчат выкідваюцца з фаб-
рыі^ І заводаў, йвалыіяюцці з 
школ, астаювда без усякіх срод-
каў к існаваінню. ФашызхМ пера^ 
тварае мацярынства ў няшчасци. 

Hi Ў адной 3 капіталістьршых 
краін жанчыны не карыстаюцца 
роўнай 3 мужчынамі ;платай за ра . 
боту. Заработная плата жанчыны, 
як правша, ніжэй мужчьшы на 
40—50 проц. На заводзе Бемберг 
дзяўчаты з а 48-гадзійны тыдзень 
зарабляюць не больш 20 м а р т 
На фабрыцы Тайсельсберг Гоф j 
1935 годзе ЭНІЗІЛІ зарплату на 4S 
проц. Калі да прыходу да ўлады 
Гітлера жанчыны зараблялі 25 ма-
рак у тыдзень, то цяпер зарабля-
юць не больш 14 мараж. 

Жанчын-беспрацоўных у капітл-
лістычйых краінах налічвавцца 
каля С5 мілЬёнаў. Беопрацоўе і 
голад штурхаюць жалчьшу ш& 
злачынствы і прастытуцыю. 

Буржуазная дэмакратыя не да-
ла жанчыне ніякага юрыдьгшаг» 
роўналраўя. У Японіі мужу пра-
дастаўляецца права прадаваць 
сваю жонку каму ен захоча, на-
ваг у публічіны дом. Японская 
мараль (гаворыць: «Найвялікшы 
абавязалс жанчыны гэта пакор-
насць. У дзяцінстве павінуйся 
бацьку, замужам павінуйся мужу, 
а ў старасці — сыну». 

На Францыі жошка не мае пра-
ва без дазволу мужа атрымаць 
паложаныя ёю ў ашчадную калу 
грошы. 

У Англіі мужу даецца права 
цялеснага пакарання жонкі. 

Толькі пролетарская рэволюиыя, 
зінішчаючы ўвесь капіталістычнм 
лад, знішчае і залабаленяе жан-
чыны. I не выпадкова жанчыны 
Аўстрыі ў адказ на заклк і ij[)a-
шыстаў ражаць дзяцей, заявілі: 
«Мы, жонкі рабочых, спачатку аа-
ваюем сабе ле'пшыя ўмовы жыц-
ця, а потым ужо будзем ражаць. 
Мы ведаем, што тольжі ў ооцыя-
лістычнай Аўстрыі жыццй наша 
будзе забжпечана, і мы і наган 
дзеці будзем мець работу і хлеб. 
Дзяцей мы вырасцім у сапраўд-
ных класава свядомых лв^дзей, 
смяротных ворагаў фашы.іма іка-
піталізма». 

Сотні тысяч комуністак, комса-
молак налічваецца ў краінях капі-
тала. Яны не баяцца звеі)окаг£', 
фашысцкага тэрору. 

Сотпі жанчын з вінтсўЕаліі ў 
руках змагаліся за совецкую 
Астурыю ў Іспаніі. Комсамолка Аіда 
перад раострэлам с.мела зяявіла ў 
твар жатам «Няхайг жывв рэволю-
цыя! Няхай жыве комун змі» 

Японскія работніцы вядуць вя-
лікую агітацыйную рабоху, яакі-
раваную супроць японскага імпе-
рыяліама. Прьгклады гераізм-і па-
казваюць кітайскія райотніцы і 
сяляякі, змагаючыся ў радах кі-
тайскай чырвонай арміі. Фан 
Джьш-Міна, калі забілі яа баяво-
Га друга, узялася камандаваць 
корпусам. 

Працоўныя жанчыны смела 
ідуць над сцяг барацьбы супріць 
фашызма, супроць вайны, з-і мір, 
за свабоду, за соцыялізм. 

('ыхтуемся да канферэнцыі 
22 сакавіка прафком БДУ склі-

кае канферэнцыю членаў навукова-
даследчых гурткоў. 

На канферэнцыі будзе заслухан 
даклад прафесара Бордакова аб 
навукова-даследчай рабоце сту-
дэнтаў. Будуць таксама даклады 
і інфармацыі аб навукова-даслед-
чай рабоце на асобных факультэ-
тах. Да канферэнцыі арганізоў-
ваецца выстаўка, дзе будзе нака-
зана навукова-даследчая работа 
паасобных гурткоў і студэнтаў. 

Усе кафедры ўключаюцца ў га-
тую работу, ставяць гэта пытан-
не на сваіх пасяджэннях, ігаладж-
ваіоцг. рад навуковых дакладаў 
для отудэнтаў'. ТОКАР. 



Змагацца за ўдзел у абсталяванні 

Пялаца піонграў 

Выканаем з гонарам 
Партия І ўрад даручылі універ-

оітэту пачэсяую оправу — абста-
ляваіше некаторых пакояў у Па-
лацы піонераў. Праежт абсталя-
ваяшя пеасоя юнага яатураліста, 
выдрацаваны навуковымі работні-
камі біяфака тав. Чарамісавай і 
Марозавым, адобран урадшвай 
камісіяй па абсталяванню Палаца. 

Зараз кафедры біяфака прысту-
пілі да распрацоўкі эокізаў; абста-
ляванйя. 

Кафедра сістэматыкі раслін (заг. 
прафесар Борданоў) выіграцавала 
ўжо рад практычных мерапрыеім-
стваў па абсталяваняю баталічнага 
габінетіа. Кафедра зоалогіі пазван-
кавых (заг. дацэнт Зубковіч) 

дасць фауну БССР і воагеаграфіч. 
ную карту ў адпаведнасці з Э'ка-
намічяьші прыстасаваннямі і се-
зоннай зменнасцю арганізмаў ў 
натуральным выглядзе. Кафедра 
зоалогі беспазванковых (заг. д і -
цзнт Гусева) навінны засяліць 
грандыёаныя акаарыумы воднымі 
жыв^ламі БССР. 

Эскізы будуць гатовы не паз-
ней 12 сакавіка, пасля чаго ка-
федры біяфадса зараз-жа прысту. 
паюць да работы. 

У дапамогу кафедрам будуць 
вылучаяы лешиыя вы,нахедцы і 
мастакі са студэнцива. 

^ К І Ч Ы Н А . 

Замест'агляду друку( 

НЕ БАЧАЦЬ ЖЫВЫХ ЛЮДЗЕЙ 

На здымну: «Варашылаўснія 
стралкі»—студэнткі фізмата Х а й -
ніна, Струпінская і Зінгер. 

АБСТАЛЮЕМ 
БАТАН1ЧНЫ 

ГАБІНЕТ 
Кафедра ісістэматьшсі раслія бя-

ріэ ш еябе "рад абавяэкаў ша аб-
стадяванню баташтаагз габіінета 
Палаца танераў . Для ігабін€Т,г 
яаша івафеара тияркуе эі>абіць ман-
т а я ш а н ы гербарый галоіўйвйшыіх 
ігзіка'растіі'чых і культітрных ірас-
лІЕ БССР; 'даціь ф л о р ь к т ы т ш 
карты COOP і fcsm эемнага ша-
ра; калекцьио р'£(<;лін бшап^гаага 
характару; ушры ^ з б д а а л ъ т к а ? 
хвароб свльсжагаіопадаіргых ірас-
лін. Алрача гэтага, мы мяркуш 
ЗГаяць уздры орылад дла збору раю-
лін; калтецыю насення, шадоў і 
і таксама некаторыя я ш ш й раю-
l i m t . • ; ; ' I ; І ! . I 

Чааяка 'і̂ 'сізс матаршлаў ужо 
зараз ёсць, Діругую-ж частку тре-
ба будзе оайраць увеощт д ўлетву. 

Праф. П. П. БОРДАКОЎ. 

А Г П А Ц Ь І Я I ПРАПАГАНЛА 

ЗАБЫТЫ ЎЧАС1АК 
Справа палітычнага выхавання 

студэнцтва з 'яўляецца адной з 
аеноўных эадач -партыйнай і ком-
самольскай аргаяізацыі БД.У. Йа 
палітбяеедчыкаў уокладаецца за-
дача правядзёння іпалітыка-выха-
ваўта.й работы ў інтэрнатах. На 
вялікі жаль, гэтай справе не нада-
на належнай увагі. Палітбяседчы-
кі падабраны няўдачна. Налрык-
лад, у інтэрнаце № 52 у 17 пакоі, 
дзе жыве першы курс хкмфака, 
палітбяседчы'калі з 'яўляецца Пят. 
ровіч Пажел, комсамолец з 1935 г. 
Пятровіч сам слаба разбіраеццаў 
бягучай палітыцы, а яму дару-
чаецца праводзіць палітбіяседы, і 
Hi парторг факультэта Шьгфрьрна, 
Hi комсорг Рамаіновіч «е цікавяцца 
ЯГО работай,—^не памагаюць яму. 

Ёсць мнола такіх пажояў, дзе 
палітбяседчыкі вылучэіны толькі 
на паперы, дзе ніводнай гутаркі 
не праведзена. Восі, к 'прыкладу 
у гнтэрнаце № 52 у 9 пакоіпаліт-
бяіседчыкам вылуча;н тав. Зенько; 

аднак, ён і сам, мабьщь, ужо за-
бьіў аб гэтььм, бо іні адной гутар-
кі не правёў. Такое-ж стшноівішча 
ў пажоях № 6 (палітбяседчык За-
луцкая), ЛІ 4 (Савачкін), № 2 (Ло-
хаў) і т. д. А ёсць пакоі ў якіх 
зусім не вьглучалі палітбяседчы-
каў (№ 3 гістфака, № 1 фізмата). 

Партгабінет БДУ (загадчык Ма-
ханек) пасля канікул толькі адзіін 
раз сабраў некалькі палітбяседчы-
каў на пьгганню ладрыхтоўкі да 
дня Чырзонай арміі, надаваў ім 
абяцапняў і на гэтым лалічыў 
оітраву закончанай. 

• 

Такі прарыў на адным з адказ-
неіішых учасшаў партыйна-ком-
самольскай работы ставіць перад 
партгрупамі перад комсамольскім 
тамітэталі задачу — перагледзець 
і праверыць кожнага опгалітбяюед-
чыка. Па гэту работу патрэбна 
вьшучыць палітычна-граматных 
партыйцаў і комсамольцаў 

В. Ф О М І Н . 

Парад намі ірупавыя наоцекныя 
газеты геафака. Чым яны запоўне-
ны? У газеце «Чырвоны географ> 
першым ідзе артыкул—сЗа работу 
па-ударнаму>. У гэтым артыкуле ў 
кожным радку паўтараюцца адны і 
тыя-ж словы: «У. нас шмат работ», 
«асабліва шмат работы» 1 т. д. "А 
што за прычына, што географы ие 
працуюць на-ударнаму. Што цягне 
географаў назад? Гэтага ў газеце ня. 
ма- . : . 

А весь другі артыкул — сРабо-
таць па падручніку» — таксама без 
адзінага жывога факта. Няўжо ся-
род географаў 1 геолагаў няма ні-
воднага выдатніка, ударніка, каб 
паказаць яго работу, каб ён на ста. 
ронках газеты паддаяліўся з ўсёй 
групай вопытам сваёй работы? Рэ. 
дактары геафакаўскіх газет выдат-
нікаў, ударнікаў не бачаць. Яны 
таксама ве бачаць 1 канкрэтных ві. 
йоўніваў таге, чаму іадфак мае так 
многа прарываў ў сваёй рабоце. 

Рэдактар геафакаўскай газеты «Ге. 
алогія на карысць соцыялізма» змя. 
шчае вялікую заметку — «Уэняць 
нрацу», дзе «мечет громы и молнии», 
на студэнтаў за тое што яны не пі-
шудь у газету. Рэдакта^р ліша: «Па-
ра пакончыць 3 гаварылы^яй». '"ап-
раўды, тав. рэдактар, трэба пакон-
чыць 3 гаварыльняй і накаяваиъ 
ЖЫ1ВЫХ людзей, отказвадь штодзен-
ную работу над вучэбным матэрыя. 
лам, адзначаць лепшых, надцягпацй 
адстаючых, — тады ў вас кояшы 
студэнт будзе актыуным студкорам. 

Факультэцкая газета геафака 
«Чмрвоны гволаг» таксама дае то.ть. 

к1 агульныя заметкі, дьррвктыўяыя 
артыкулы. 

Яшчэ горш абстаіць справа з гру. 
павымі газетам! хімічнага факультэ-
та. Перш, чым гаварыць аб змесце 
ІХ, нельга абыйсці таго, што знешні 
выгляд газет вельмі дрэнны, напі. 
саны яны неразборчыва, неакуратна 
І брудна. 

Газета першага курса групы «В 
змяшчае тры артыкулы. Першьш 
ідае перадавы; затым «Як шрахо-
дзіць хімпрактыкум», дзе ўказваец. 
ца, шточастка студэнтаў не зусім 
сур'ёзна адносіцца да хімпракты. 
кума. А хто гэтыя студэнты — не 
вядома. Газета баіцца наказваць жы-
вых людзей. Аношні артыкул—ава-
рот да чытачоў, каб больш пісалі ў 
газету. А паколькі чытачоў газеты, 
акрамя рэдактара, больш няма, то і 
пісаць у яе няма каму. Гэтак сама 
1 Ў газеце 2 курса групы «Б» — 
толькі агульныя разважанні. 

На ХІМІЧНЫМ факультэце групавыя 
газеты выходзяць вельмі рэдка. За 
месяц чатырма курсамі выпушчана 
чатыры нумары грунавых газет. Рэ. 
дактары гавораць: намі ніхто не кі. 
руе, нашай работай ніхто не ціка-
віцца. Захочам — выпускаем газе, 
ты, захочам — не. 

Час уэняць работу грунавых газет 
на надежную вышыню. У газеце 
змяшчаць не агульныя артыкулы, и 
пісаць пра нггодзеннае жьгвдо і ра-
боту групы. Ставіць кожяую заметку 
на пірынцьшовую вышыШо і дабі-
івацца абавязкдвага рвагавання. Па-
кадваць лепшьгх выдатйіікаў, удар, 
лікаў, ПАп,улярызавац]ь іх метады 
іработы. 

МАЛЮКЕВІЧ. 

ВЫВУЧАЮЦЬ КУЛЯМЁТ 

УСЕ НА ПАЛІТ 
ДЗЕНЬ 

9 сакаеіка ў 7 гадзін в е ^ 
паріксм Беларуіжага дзіфжаўна-

га ўніверсітзта праводзіць паліт-
дзень на тзиу аб міжнародным ста-
новішчы. Даклад«в,і« тав. Кучын-
скі. 

Палітдзень адбудзецца ў 313 
аўдыторыі біякорпуса. Н А Л Ы Ж Н А Я В Ы Л А З Ц Ы 

ДЯ СПРЯВАЗДЯЧЫ 
ПРЯФКОМЯ 

Справаздачная кампанія проф-
арганізацыі БДУ будзе праведзь-
іга ў сакавіку. У выніку гэтаіі 
камнаніі мы павінны яшчі^ вышзй 
узняць якасць нашай профсаюз-
пай работы. 

Разам 3 дасягненнямі мы маем 
многа недахопаў. У нас няма пла-
нівасці, адсутнічае праверка вы-
ианання. Патрэбна значна палоп-
шьщь масава-выхаваўчую работу і 
культурнае абслугоўванне сту-
дэнцтва. 

Лсабліва вялікую ўвагу трэйл 
звярнуць на разгортванне і кіраў-
ніцтва соцспаборніцтвам. 

Профарганізацыя надзвычійна 

мала ўдзяліла ўвагі Чрганізацыі і 
)іавукова-даследчай работы сту-
дэнтаў. 

Прычыны нашага адставання 
крыюцца ў няўменні выявіць і 
скарыстаць студэнцкую ініцыяты-
ву і актыўнасць, накіраваць яе ў 
бок умацавання ўсіх галін нашай 
работы. ,, ч • f 

Парад студэнцтвам стаіць зада-
ча — ўзяць пад суровую крыты-
ку і самакрытыку недахопы на-
шай аргінізацыі, унесці свае пра-
пановы і гэтым самым падняць 
на належную вышыню работу 
профарганізацыі. 

КАМІНСКІ. 

Прафесар БДУ П. П. БОРДАКОЎ 

УНІВЕРСІТЭЦКІЯ БУДНІ 
Калі пыіаешся ў студэнтаў, чаму| 

яны неакуратна наведваюць навуко. j 
выя гурткі, не сочаць за мастацкай 
літаратурай, не ліквідуюць сваіх 
(часта абураючых) «прарэх» у галіне 
геааірафіі, гісторыі 1 т. д. дыж авы-
чайна чуеш стэрэатыпны адказ: 

— Няма часу. 

Я выбраў тыповы курс біяфака 1 
вывучыў бюджэт часу як курса ў 
цэлым, так і асобных студэнхаў-вы. 
датнікаў 1 «сераднякоў». Паводле 
даных хранаметража, студэнты за. 
няты разумовай працай (на лекцы-
ях, у лабараторыях, у бібліятэцы, на 
вячэрніх палітзанятках і т. д.) у ся. 
рэднім 11,9 гадзіны ў дзень. Гэта 
лічба значна перавышае данушча-
ную норму. Калі нрыняць аа максі. 
мум 10 гадзін (хоць стомленасць 
наступав ранейХ то нагрузка студэн. 
таў разумовай працай перавышае 
норму у сярэднім на 19 нроц., а ў 
асобныя ДНІ — на 25—40 і нават 50 
проц. Зразумела, аб высокай пра. 
дукцыйнасці работы пры такіх умо-
вах гаварыць не прыходзіцца. 

Час 3 9 гадзін раніцы да гадзіны 
ночы скарыстоўваецца ў студэнтаў, 
у сярэднім, такім чынам: лекцыі, 
лабараторныя заняткі, канферэнцыі 
— 38,1 нроц.; самастойная вучэбная 
работа (у бібліятэцы 1 дома) — у 
комсамольцаў 29,7 проц. і ў неса. 
юзных 34,4 проц.; палітзаняткі — 
2,3 проц.; комсамольскія сходы 7,7 
проц. і навуковьш гурткі 1,9 проц.; 
абеды і вячэры 14,8 нроц.; вольна-
га часу астаецца 5,2 проц. 

Адсюль відаць, што львіная доля 
чзсу (у сярэднііі 67,3 проц. у ком-

самольцаў і 75,5 проц. у несаюзных) 
падае на акадэмічныя заняткі ва 
уйівбрсітзце і я а самастойную ра-
боту, звязаную 3 вучэбнымі дысцып. 
лінамі. Даволі многа часу (14,8 проц.) 
ідзе на абеды і вячэры (вярней, на 
штурхатню ў чарзе, якая яшчэ існуе 
іна фабры:цы-К'Лхні). Затое вольнаха 
часу, патрэбнага для адпачынку, 
навукова.даследчай работы, чытання 
мастацкай літаратуры, наведвання 
тэатра 1 т. д., вельмі мала: усяго 5,2 
проц., або 48 мінут у сярэднім у 
дзень. 

Так абстаіць справа на курсе у 
цэлым. Паасобныя студэнты.выдатні-
кі маюць больш вольнага часу (ад 
8 да 12 проц.), бо яны правільна 
арганізуюць сваю работу. 

— Я начну сур'ёзна займацца на. 
вукай, калі скончу універсітэт, — 
не без горачы сказала мне адна з 
лепшых студэнтак. 

Гэта фраза — прыгавор усёй с1-
стэме універсітэцкага выкладання. Аб 
недахопах сістэмы скажу ніжэй, а 
зараз звярнуся да даных хранамет. 
ража. 

Акадэмічная паспяховасць цесна 
звязана з самастойнай вучэбнай ра-
ботай студэнтаў. Самастойная работа 
адымае ў комсамольцаў у сярэднім 
29,7 і ў несаюзных 37,4 проц. бюд. 
жэта чалу. Розніца тлумачыпда тьш, 
што Ў комсамольца часцей бываюць 
сходы 1 больш рознага роду грама. 
ДСКІХ абавязкаў . 

Нажаль, у самастойнай <рабоце 
студэнтаў няма правільнага рытму: 
або ніякіх заняткаў, або 8 гадзін 
падрад (не лічачы 6 гадзін лекцый, 
канферэнцый і т. д.). Вучэбны пра-

цэс ідзе скачкамі, як тэмпература ў 
малярыкаў. Таму ён вельмі стамляе 
студэнта 1 не дае патрэбнага эфек. 
ту. 

Што перашкаджае студэнтам пра. 
цаваць роўнамерна? Няўменне арга. 
нізаваць работу? Не, справа не ў 
гэтым: у лепшых выдатнікаў занят. 
КІ таксама 1;[^ць скачкамі. 

Трапанне студэнцкіх сіл тлума-
чыцца рознымі прычынамі. Да іх 
можна аднесці шматлікасць і бяс. 
планавасць усякага роду залікаў і 
канферэнцый. Вось малюнак тольк; 
адной дэкады снежпя 1935 г. у сту. 
дэнтаў 2.га курса біяфака (група 
батанікаў): 1 снежня залікі па ня-
мецкай мове, 4-га — па дыямату, 
5 — па нямецкай мове і дыямату, 
7— па нямецкай мове, 8 — па ана. 
літычпай хіміі 9 — па заалогіі і ды-
ямату, 10 — па нямецкай мове і 
анатоміі чалавека. Рэдкі дзень абы-
ходзіцца без залікаў, без канфер.:)н-
цыі, а бывалі дні, калі студэнтам 
прыходзілася адчытвацца па двух 
дысцыплінах. Да яшчэ якіх. Нап. 
ірыіклад, па заалогіі і дыямату. Зра-
зумела, што напярэдадні такіх «суд-
ных дзён» студэнты займаліся да 
страты прытомнасці. 

Акрамя гэтага, наглядалася неда-
пушчальная ломка раскладу занят-
каў. Вось, напрыклад, «расклад» на 
2 курсе біяфака на першую пяці-
дзёнку снежня 1935 г. Па расклад 
значы'лася на 1 снежня заалогія, 
анатомія чалавека, аналітычная хі-
мія; на справе была заалогія, заало-
гія беспаэваінковых, батаніка. На 2 
снежня па раскладу — дыямат, ана. 
літычная хімія; на справе — дыя-
мат, анатомія чалавека, батаніка. 3 
снежня па раскладу — батаніка, 
анатомія чалавека, заалогія; на 
справе — батаніка, анатомія, гісто-

рыя ВКП(б). 4 снежня па раскладу 
— батаніка, нямецкая мова, заало-

гія; фактычна — дыямат, нямецкая 
мова, батаніка, 5 снежня па раскла. 
ду — нямецкая мова, дыямат, ба. 
таніка; фактычна — дыямат, гісто. 
рыя ВКП(б), заалогія. 

Такога роду «расклады» існуюць 
і на другіх факультетах. Не ведаю 
чы, што 1 калі прыдзецца слухаці 
студэнты не могуць мэтазгодна раз. 
меркаваць свой час. Адсюль 
— рыўкі Ў рабоце, падрыхтоўка «на 
ўсякі выпадак», — словам, поуна>. 
страта планавасці 1 тэмну ў рабоце. 

Таксама няправільна размяркоу. 
ваюцца акадэмзаняткі на працягу 
дня. Дысцыпліны, якія не патрабу. 
ыць вялікай нанружанасці разумо-
вых СІЛ, ставяцца часта зранку, а 
«ЦЯЖКІЯ» дысцыпліны (матэматыка, 
фізіка) — у канцы дня. Другое, не. 
каторыя дысцыпліпы, бывае, пера-
носяцца 3 раніцы на вечар (напрык. 
лад, хімія на 2 курсе біяфака). Такі 
«парадак» стамляе студэнтаў і пры 
існуійчай блытаніне ў раскладзе 
уносіць д'эзарганізацыю ў іх самас-
тойную работу. 

Ёсць і іншыя прычыны, дзякую. 
чы якім крывая заняткаў студэнтаў 
нагадвае вапіс сейсмографа: частыя, 
празмерна зацяжныя сходы; край-
няя перагрузка студэнтаў вучэбнай 
літаратурай (у асаблівасці па грама. 
дскіх навуках; дрэнная работа біб-
ліятэк і сталовай (чарга); дэфекты 
інтэрнатаў, у якіх %е заўсёды мож. 
на спакойна займацца. 

Ітак, студэнты перагружаны ра-
зумовай работай, маюць вельмі мала 
часу і іх самастойная работа не мае 
правільнага рытму. Калі дадаць да 
гэтага, што вначная частка студэн-
таў не ўмее прадукцыйна^ займацца 
(не валодае метадамі самастойнай 
работы над кнігай, складання кап 
спектау і т. д.) то малюнак універ. 

; сітэцкай вучобы стане даволі ясным. 
Што трэба зрабіць? Вядома, вып. 

равіць указания вышэй недахопы. 

Але гэтага мала. Патрэбна карэнная 
рэарганізацыя іўсёй універсітэцкай 
справы. У кароікім артыкуле аб 
усш не скажаш. Спыняюся толькі 
на некаторых пытаннях. 

Трэба знішчыць абрыдлыя ўсім 
спрапрацоўкі» і бягучыя ўчоты ве-
Дау. Згодна маіх падлікау, на ггіту 
ііенатрэбную работу траціцца 25—28 
проц. часу, які студэнты праводаяць 
у аўдыіорыях. Час ужо скончыць з 
рэпетыхарствам, «выцягваннем» ад-
стаючых студэнтаў, перажоўвакнем 
пройдзенага. Час, як1 пры гэтым вы. 
зваліцца, трэба даць студэнтам для 
самастойнай работы, наведвання фа. 
культатыўных курсаў, заняткаў у 
навуковых гуртках і т. д. 

Далей, трэоа вызваліць студантаў 
ад абавязковага наведвання лекцый. 
Не верна,' што яны перастануць на-
ввдваць іх: лекцыі палягчаюць вы. 
вучэнне навуковай дысцыпліны — 
студэнты вельмі добра веда'юць гэ-
та. Калі прафесар чыгае доора, ён 
будзе забяспечан слухачамі. Свабод. 
нае наведванне лекцый прымусіць 
«падцягнуцца» выкладчыкаў, а сту--
дэнтам дасць магчымасць плана, 
ваць свой час так, як яны налічаць 
датрэбным. Мы вельмі алаякаем оту-
дэінтаў, замест таго, каб прьгвучаць 
IX да самастойнасці. 

Трэба ўзмацніць навукова.педага-
пчную роль кафедр і асобных оик. 
ладчыкаў. У радзе выпадкаў кафед. 
ры з-за недахопу сродкаў абсталява. 
ны 3 рук вон дрэнна: няма патрэб.» 
ных прылад, няма замежнай літа. 
ратуры. Таму азнаёміць студэнтаў з 
метадамі навуковага даследвання, 
прывіць 1м навык да самастойнай 
навуковай работы ў лабараторыі 
часта няма ніякай магчымасці. 

Ад рздакцыі: 
Гэтй артыкул прафесара Борда. 

кова друкуецца ў парадку абгава-
рэння. Рэдакцыя просіць навуковых 
работнікаў і студэнтаў . выкааацца 
па закранутых пытаннях. 
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