
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». 


