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САЛДАТ, СТУДЭНТ, КАМУН1СТ
У гэтага юнака самая звычайная б1яграф1я для нашага сучаснжа. Вучоба, праца, арм1я, ушвератэт. Зараз 1ван Харкев1Ч вучыцца на пятым курсе пстарычнага
факультэта.
—Сцшлы i чулы таварыш, —
так гавораць аб im на факультэце.
Трэщ год узначальвае ён пар
тийную аргашзацыю сваёй трупы,
да гэтага быу факультэцюм камсоргам. Менавка з камсамола пачынауся яго жыццёвы узлёт.

[Поспех маладых барцоу

У нядзелю, 14 сакавжа, з вялж!-м усенародным уздымам прайшл!
выбары у мясцовыя Саветы дэпутатау працоуных Беларускай ССР,
Працоуныя рэспублш прагаласавал1 за лепшых прадстаунжоу на
рода, блока камушстау i беспартыйных. Тэты здымак у час выбарау 3pa6iy на 14 выбарчым участку, што размясщуся у гумаштарным корпусе ушверштэта, студэнт 1 курса аддз. журналктыю
В. Адз1ян.

¥ :rpyne оадзейн!чання партдзяржкантрзлш
Адбылося чарговае пасяджэнне
ушвератэцкай трупы садзейшчання партыйна-дзяржаунаму кантролю. Трупа абмеркавала пытанн!
«Аб рабоце трупы садзейшчання
партдзяржкантролю ф1лалапчнага
факультэта» i «Аб ходзе выканан-

ня рэкамендацый трупы садзейшчання партдзяржкантролю ушверотэта». Па абмеркаваных пытаннях трупа садзейшчання парт
дзяржкантролю БДУ вынесла адпаведныя рашэнш.

Новы корпус будзе здадзен
своечасова
У буда^нжоу, што працуюць на муляр Г. Ла$рынов1ч i разнарабобудаунщтве новага вучэбнага кор чая Г. Лях за работай.
пуса, заканчваецца першы i, баФота- аутара
дай што, самы цяжю этап: контур
будучага будынка амаль поунасцю
узведзен. У гутарцы прараб будучастка М. Н. Рапапорт сказау:
— Цяпер мы прыступаем да аддзелш фасада з боку вулщы Бабруйскай. Приступил ужо да рабо
ты тынкоущчыкь Не адстаюць ад
ix сантдхнш. Узятае абавязадель
ства здаць будынак у эксплуата
цию да пачатку новага навучальнага года будаунш, на маю дум
ку, выканаюць паспяхова. Аднак
ёсць нямала перашкод у падтрыманш высошх тэмпау будаушцтва.
Выяуляецца, што галоуны пастаушчык цэглы Мшцэгласнабзбыт
затрьшл1вае'дастауку цэглы. Тэта
вядзе да вялжай страты-рабочых
гадзш. Трэст № 2 да гэтага часу
яшчэ не забяспечыу маза1чным1
падваконшкамц а тэта затрымль
вае унутраныя работы.
Я хаджу па будынку. На душы
робшда прыемна ад думю, што
тэта цудоунае збудаванне з мноствам аудыторый i лабараторый
будзе належаць нашаму студэнцтву. Што ж, пажадаем будаушкам працоуных поспехау, каб но
вы корпус адчышу свае дзверы
перад студэнтам1 да 1 верасня!
В. АД31ЯН.
На здымках (справа): агульны
вьиляд будаушцтва корпуса радыёф1з1ю i электронш; (злева):

Некалью дзён таму назад адбыЛ1ся спаборнщтвы на першынство
Белсавета СДСТ сБуравесшк» па
вольнай барацьбе. У склад зборнай ушвератэта был1 уключины
маладыя спартсмены. Д ля ix гэта
было першае выпрабаванне на
спартыуную сталасць.
I моладзь не падвяла. Пётр М\алафееу (5 курс филфака) стар
чэмшёнам у найлягяайшай вазе.
Высокую ф1з1чную падрыхтоуку
паказау студэнт 1 курса бьяфака
В. ШэндзЫау. Трэцяе месца для
пачынаючага — гэта велъмь добра.
Толью dpyzi год займаецца барацьбой паулёгкавагав'ис Леашд
Астрэйка (2 курс матфака). У яго
вагавой катэгорьи было многа доб
рых барцоу. Леашд аказауся пя
тым сярод ix.
Цяжка склалася жэрабя для
астатшх наших спартсменау. Яны
мужна змагалшя, але шхто з ix
не падняуся вышэй пятага. месца.
У агульным зал1ку команда магла
выйсщ на трэцяе месца, але спазненне В1кенц1я Знака (юрфак) на
апошнюю схватку адюнула ко
манду аж на пятое месца1
Спаборнщтвы паказалц што у
нас ёсць усе магчымасщ, каб у на
ступным годзе заваяваць права
выступаць на усесаюзных студэнц
nix гульнях.
I. САРАГАВЕЦ,
студэнт 3 курса матфака.

Тры дн1 трупа етудэнтау-першакурсн1'кау ф|лфака гасщла у ка
лег — студэнтау В1льнюскага ун1в'ерсНэта. Мы бьш акружаны увагай i lUionaraMi у л1таральным
сэнсе. У нашым знаёмстве з унР
верс1тэтам i горадам самы жывы
удзел прымал! i студэнты, i навуковыя супрацоун1кк У нас не ха
пала слоу, каб аддзякаваць чле
нам камкэта камсамола ВДУ,
асабл1ва трацякурснщы филфака
Альбше Ульчы’нскайтэ.

У вайсковым падраздзяленш,
дзе служыу 1ван Харкев1ч, яго ве
дал!, як добрасумленнага воша,
прыкладнага камсамольца. Таварышы па службе не раз аказвал1
яму давер, выб!раючы яго у склад
камсамольсюх органау, а камандаванне не раз узнагароджвала за
Нам прадэманстравал1 уншальдобрасумленныя
адносшы
да
ную калекцыю рэдюх кнк, ад руслужбовых абавязкау.
Прыйшоушы ва ушверспэт, ён кап1сных i першадрукаваных да
не застауся у баку ад юпучых сучасных. Мы был1 запрошаны i
студэнцюх спрау. 3 першых жа на медыум — своеасабл!вае сту
дзён студэнцкага жыцця 1ван Хар- дэнцкае свята, кал1 пройдзена ужо
кев1ч дзейсна спалучае добрую ву- роуна палова студэнцкага шляху.
чобу з вял1кай грамадскай рабо Бельм! щкава было уявщь сябе
тай. Кал1 аднойчы на факультэце жыхаром сярэдневякоуя, аглядаюзайшла гаворка пра паездку на чы вулачк! старога Вильнюса. Яны
цалшу, Ваня адным з першых вы- прымусЫ нас захап!цца мастацтказау гатоунасць паехаць на но- вам старажытных дойл1дау, як1я
вабудоул1 далёкага Казахстана. пабудавал1 у розныя anoxi i у
Шмат i 1ншых добрых спрау на розных стылях арыг1нальныя збудаванн!. Нельга не адзначыцо лёграхунку 1вана Харкев1ча.
касщ канструкцый, радуючых вока
Партийная трупа, якую ён узна фарбау будынкау сучаснага В1льчальвае, не раз выступала пачы- нюса, так1х, як 1нстытут праектанальшкам добрых i цжавых спрау вання, маладзёжнае кафэ «Нерынна факультэце. Кожная з так!х га».
спрау- у жыцщ 1вана Харкев1ча —■ Расчараваны мы был! толью
пацвярджэнне яго вял1кай адданатым, што тры дн! праляцел! вельcui агульным 1дэалам.
Mi хутка i неабходна было вяртацГэта не подзвк. Гэта. штодзёндамоу. На развканне мы паданае жыццё камун1ста. Характэр- ца
нашым калегам з В1льнюса
най рысай вашнага характару з’яу- рыл1
макет
Дома-музея
1 з ’езда
ляецца тое, што ён школ1 не Л1- РСДРП i многа памятных значчыу 1 не л1чыць 'сябе нейшм цуда- коу. Мы sanpaciai л 1Т о у с ю х сябчалавекам. I усё ж ён адзш з тых роу да сябе у rocui i думаем, што
цудоуных людзей, пра HKix гаво
раць тольк1 з пачуццём вял!кага неузабаве будзем сустракаць ix у
нашым ушверскэце.
гонару.
А. ЯРОХ1Н,
першакурсн1к аддз. журналктыкц

МАСКАЦЕЛЬНЖАУ,
студэнт 1-га курса фшфака.

\

БАЙЦЫ 1ДЭАЛАГ1ЧНАГА ФРОНТА
Я хацеу бы расказаць пра некаторыя BbiHiKi, планы i перспектывы
работы ушверштэцкай аргашзацьп
«Веды», самай вялшай у Леншсшм раёне i у MiHCKy. Кожны
член аргашзацьп добра разумее,
што веды — пал1тычныя, навуковыя, навукова-тэхшчныя — павшны дапамагаць камушстычнаму
выхаванню савецкага чалавека.
Веды, што ператварьшся у перакананш — вялжад шла. У сучасных умовах icui да рабочих,
калгасшкау, у масы — вельлп адказная справа: вышэй стау агульна-адукацыйны узровень слухачоу,
больш стала патрабавальнасць да
лекцьп, аудыторыя стала больш
дыферэнцыраваная.
Даводзщца
адказваць на пытанш, звязаныя з
рашэннем спецыяльных задач, з
ужываннем новых навукова-тэхшчных адкрыццяу. Члены нашай
аргашзацьп — ix каля 300 — 1мкнуцца чытаць лекцьп так, каб яны
запамшалшя, узбуджал1 шкавасць
i любоу да ведау у галше псторьи, фшасофп, прыродазнаучых
навук, тэхшю. У гэтых адносшах
больш дзейсным1 з’яуляюцца спецыял1заваныя лекцьп 1 цыклы лек
ций. Праз ix устанаул1ваецца пэуны кантакт са слухачам! i ёсць
магчымасць, ташм чынам, мець
зваротную сувязь.
На нашых падшэфных прадпрыемствах (на заводзе 1мя Кастрычнщкай рэвалюцьн, на аутазаводзе) зроблены першыя крот па
правядзенню цыклау лекцый па
праблемах
сучаснага прыродазнауства, па геаграфи.
Але гэтага недастаткова, можна
назваць тольш некальш (з 62-х!)
кафедрау, яшя з поунай адказнасцю ставяцца да лекцыйнай прапаганды. Тэта кафедры рускай ли

таратуры (загадчык — праф. Л. I.
Фшлоуская), псторьп ф] ласоф11
(праф. I. М. Лушчыцш), заалоги
хрыбетных (праф. П. Ф. Раюцш),
эканам1чнай
геаграфи
(праф.
Н. Е. Рагозш), ф1з1чнай геаграфи
свету (праф. В. Р. Заурыеу), ка
федра ф1з1чнай геаграфи СССР
(праф. В. А. Дзяменцьеу), Тут
папулярызацыя навуковых ведау
стала такой жа важнай часткай
дзейнасш, як i шшая работа. Ка
федры юрыдычнага факультэта вядуць вялжую работу ва ушверси
тэце прававых ведау.
За год з лишим члены ушверсь
тэцкай аргашзацьп «Веды» прачытал 1 больш за паутары тысячы
лекцый на прадпрыемствах стали
цы, у рабочых штэрнатах, у пад
шэфных калгасах Барысаускага
раёна, а таксама у Стаубцоусшм,
Пухавщшм, Маладзечансшм раёнах.
Навукова-атэютычная секцыя
вядзе вялжую работу у горадзе i
у калгасах Мшскай вобласщ (вечары пытанняу i адказау, тэматычныя вечары, гутарш, семшары). Актыуна i квал1фжавана, не
шкадуючы сш i часу, выступаюць
Р. В. Грабеннжау, I. Н. Мурауёу,
A. М. Ашамау i шшыя.
Вялжую метадычную i лекцыйную ра'боту вядуць праф. П. Ф.
Рашцш, праф. В. Р. Заурыеу (летась ён прачытау больш за 30 лек
цый), праф. А. X. Шкляр, дацэнты
B. A. Навщш, О. Ф. Якушка,
H. М. Рамашка, С. А. Лысенка,
3. С. Мялшх, праф. Г. М. Л1ушыц,
праф. А. Г. Мядзведзеу, акад.
I. С. Лупшов1ч, праф. Ф. Д. Гахау. Добрым1 аргашзатарам1 лек
цыйнай работы з’яуляюцца канди
дат навук В. В. Сарокша (юр
фак), дацэнт Г. В. Гладш (б1я

Слова пра вас» лектары!

■1

шш

* * *
1мя Пятра Фам1ча Ракщкага
широка вядома не тольш у нашай
краше, але i за мяжой. ён адзш з
вядучых спецыял1стау у галше
генетыш. Яго працы, а Пётр ФамЫ ix мае больш за 80, унесль
многа новага у развщцё б1ялоги
як навум. П. Ф. Ракщш — не
тольш вучоны. £н шмат часу аддае грамадскай дзейнасцй
Бадай што, не знойдзеш выпадку, кале б Пётр Фам'сч не удзял1у
увагЬ чалавеку, яш звяртаецца да
яго, не дапамог бы. А спецкурсы
П. Ф. Ракщкага за^сёды прыцягваюць вялшую увагу студэнтау.
Аудыторыя, дзе чытае ён лекцьй,
вядзе занятш, заусёды перапоуненая.
*

*

*

ВЫтар Рыгоравьч Заррыеу, за
гадчык кафедры ф1з1чнай геаграфи
замежных краш ушвератэта, па
запрашэнню в’етнамешх вучоных
правё() год у Дэмакратычнай Рэспублщы В ’етнам. Успамшы аб гэтай паездцы, лекцьп аб жыцщ i
бударнщтве в’етнамешм народам
сацыял1стычнага грамадства сталь
одной з тэм выступленияt) прафесара перад працо^ньиш Мшска i
воблаецп
BiKTap Рыгорав1ч Заурыеу прачыта() за мшулы год больш за
трыццаць лекцый на самыя роз
нил тэмы. I няма сумнення, што
лекторская дзейнасць прафесара
будзе працягвацца i д'алей паспяхова.
* * *
Кожны выкладчык, вядома ж, i
лектор. Лепшы, горшы, але, як кажуць, гэта яго хлеб, яго праца.
Ды, прызнайце усё-таш, што неко
торых нашых лектарау трэба падварушваць i зрушваць з месца,
каб ix голас гучэг) не тольш перад
студэнталй. I няма, мабыць, на
фифаку актыунейшага g гэтых
адносшах чалавека, як Любоу
1ванауна
Филоуская,
доктора
фЫалаг1чных навук, загадчика
кафедры рускай лПаратуры. Сотн<1
лекцый перад аутазаводцам1 праHbiTaAi ужо лектары фифака. I,
мабыць, зноу жа не было на факультэце чалавека, яш больш бы
хварэС/ за кожнае выступление
ceaix калег, як Л. 1. Филоуская.
* * *
Тым, пра што можа расказаць
Г. М. Л1ушыц, не аащкавщца нелъ-

га. Здавалася б, гэта далёкая
даушна — сацыяльна-эканаличная
i палПычная гкторыя Iydeei ij элй
шетычную эпоху, заваяванне Ры
мам элШстычнага Усходу, класавая барацьба у 1удзе1 i паустанне
супраць Рыма у 66—73 гг. Здава
лася б, гэта приватны момант
апьсваць старажытныя iyдзeйcкiя i
хрысщянсшя святы. Аднак даследчык гэтага, аутар некчльшх кшг
доктар гхтарычных навук Плер
Mapdyxaeiu Лщшыц, робщь надзённую, патрэбную справу, змагаючыся супраць перажыткау, што
яшчэ там-сям валочацца па зямл'ь
пад блаславенства царкоушкау i
шарлатанау.
*

*

*

— Заусёды з задавальненнем, —
гаворыць Сцяпан Andp3eei4 Ум
рэйка, — я idy чытаць лекцьп працоуным. Перадаваць веды Ло
дзям т~ для мяне, лектара i навуковага работшка, приемная рэч.
За апошш час А. С. Умрэйка
выступау
перад
настаушка.ш,
бацькам1, вучнямп Аудитория, як
бачыце, не аднолькавая. Таму да
кожнай лекцьп прыходзща рыхтавацца вельм1 старанна.
Дарэчы, у адным месцы даводзщца выступаць па некальк1 ра
3oCj. Неяк Сцяпан Andpoeeiu выcrynatj у 18-й мшекай школе. Цяпер ён зноу атрымау запрашэнне.
* * *
Ушвератэцкая бригада шэфекай
danaMozi выступав g самых аддаленых калгасах i вёсках Барысаушчыны, дзе eeAbMi рэдка бываюць высокаквал1фшаваныя выступленш лектарау. Па бездарожжы, з вялшмё цяжкасцям1 даводзщца да.б1рацца туды. Затое як
удзячныя слухачи добрым гасцям.
Во тут чытаюцца не тольш лекцьй,
але i даюцца канцэрты мастацкай
самадзейнасщ. 3 вялшай задушэунасцю праходзяць бяседы з сельCKiMi жыхаралй. I адным з актыу-.
ных удзельшкау ташх паездак
бывав Руслан BacUeeeiH Грабеншкау. Яго выступленш на arsicтычныя тэмы заусёды праходзяць
щкава, Нрьщягваюць увагу працоуных.
».

фак), А. Н. Крамшк (юрфак). Щкавую работу вядзе таксама ка
федра педагогии. Яе загадчык дац.
С. А. Умрэйка часта выступав на
педагапчныя тэмы у школах, ва
ушверштэтах культуры, у масавых
аудыторыях.
На факультэтах наладжваюцца
сустрэчы з героям! i ветэранам1
Савецкай ApMii, з вядомым1 людзьмц з буйным! вучоным1 i дзеячам1 культуры i мастацтва. У пла
не
ушверНтэцкага
лекторыя
праводзшца цыкл лекцый па пытаинях псторьп. Вялжую шщыятыву у аргашзацьп гэтага цыкла
праяуляе партбюро истфака.
Цжавая аудыторыя, да якоп мы
усе больш i часцей звяртаемся,—
тэта школьнш. Праз школы юных
матэматыкау, ф1зжау, xiMiKay мы
не толью адшукваем будучых ламаносавых, але i узшмаем навуковы узровень i культуру вучняу.
Важная сша у сэнсе лекцыйнай
прапаганды — студэнты. Лыжныя
аптацыйныя прабеп', школа мала-

дога лектара — вось некаторыя з
форм прыцягнення студэнтау да
сапрауднай i будучай дзейнасш
прапагандыста-лектара.
Вопыт работы кафедрау фшалаrinHara факультэта — рэгулярныя
выезды i выступленш у цэхах
аутазавода, як i вопыт работы
кафедрау геаграф1чнага факультэ
та у гэтым напрамку павшен стаць
нормай работы ycix ушвератэишх
кафедрау. Нашы асноуныя ячэйKI — кафедры i агульнаушверсР
тэцшя, i факультэцшя — яшчэ недастажова займаюцца папулярызацыяш ^^уковых i палиычных
ведау. Хто, як не работшш навуковага фронта, пав1нны адыгрываць важную ролю у прапагандзе
i распаусгоджьанш ведау у народзе?! Наша святая справа — да
памагаць партьй у далейшым уздыме палиычнага i культурнага
узроушо савецкага народа.
Дацэнт М. РЭЗН1КАУ.

Сцяпан

Александровач

Вялт1 паэт-грамадзян1н
(Да 1 2 5 - г о д д з я з дня н а р а д ж э н н я
Ф. Б а г у ш э в 1 ч а )
Ёсць паэты, з творчасцю яшх
звязаны важны этап у zicTopui айчыннай л'паратуры. Ташм паэтам
з’яуляецца i Францшак Багушэe ’i4. Дзве вызначальныя рисы характарызуюць
паэзт
аутара
«Дудш беларускай»: глыбош сялянеш дэмакратызм i вострае пачуццё нацыянальнага усведамлення.
Вытош творчасщ Ф. Багушэв1ча
цесна звязаны з грамадешм жыццём Беларуа, невычэрпнылп крынщали народной творчасщ. У сэрца паэта змалку запала сялянская
нядоля, а у души нарадзшася
шчырая любоу i навага да чала
века працы, вера у яго сыу i
творчыя здольнасщ.
Эстэтычныя погляди яго можна
сфармуляваць проста: npayd3iea
паказваць народную долю, заглядаць пад сялянскую страху, каб
увесь свет «ад краю да краю» пабачыу шсыццё i побит того чалаве
ка, якога пагардл'ьва называюць
беларуешм мужиком.
Царсшя чыноушш адразу улави
л[ сацыяльны пафас i рэвалюцыйную нашраванасць багушэв1 чаускай паэзи. Забараняючы у 1908 г.
выданне творау паэта у Pacii, яны
гйсаль пра верши «Бог не роуна
дзелщь» i «Быу у чыстцы»: «Вышэйадзначаныя два верши рэзка
супрацьпастауляюць незаможную
частку насельнщтва класу багацеяу з пэуным номерам выклшаць
у бедняка думку, што яго цяжкая
праца 1дзе на утрыманне пануючых класау, яшя яго прыгнятаюць.
Злачынства гэта прадугледжана
параграфам 6 арт. 129 Крьшнальнага кодэкей».
Аднак значэнне творчасщ Ф. Багушэв'та не вычэрпваецца тым,
што ён npayd3iea паказау окыццё

вёсш i стварыу ярш вобраз селянша. Паэт-грамадзянш быу шчырым патрыётам свайго краю. Ен
першы выстуту вяшчальшкам бе
лоруской нацыянальнай idsi. У
прадмове да збортка «Дудка беларуская» паэт заклшае разв1ваць
беларускую нацыянальную культу
ру, ствараць школу i лНаратуру
на роднай мове; ён выстуту су
праць абмежаваных i няправ'ыьных уяуленняу пра беларускую
мову.
Паэз'ш Ф. Багушэв'ша — выдатная старонка нашай лПаратуры
яшчэ i таму, што я на сва1м скла
дам цесна связана з айчынны.ш
фальклорньии крышцамй Просты
i суровы верш аутара «Дудш бе
лоруской» пераклшауся з живой
гутарковай мовай, у iM широка
выкарыстоуваецца паэтыка народ
ной tiecni.
Творчыя штарэсы Ф. Багушэв 1ча
бьпй eeAbMi шырошмй ён еачыу за
навшкам1 рускай лНаратуры, доб
ра ведау украшскую мову, падтрылшвау cyenei з noAbCKiui nicbменнгкамц фалькларыстам1 i zicroрыка.ш, щкав1уся чэшекай паэз1яй,
займауся перакладамц складау
тлумачальны слоушк беларускай
моей.
Францшак Багушэвш — яркая
i каларытная фмура g беларускай
лНаратуры XIX стагоддзя. Сваей
дэмакратычнай
нашраванасцю,
праудз'шым адлюстраваннем жыцця беларускай вёсш, смелым про
тестам супраць сацыяльнага i на
цыянальнага прыгнечання паэт
рыхтавау глебу для новага этапу
айчыннай паэзи, кал1 з народных
глыбшь прыйшл1 выдатныя масташ слова — Янка Купала i Якуб
Колас.

Да ввдакиа ?ладальн!кау аутамотатранспарту!
Дзяржауташспекцыя УАГП Мшгорвыканкома даводзщь да веда
ма шдывщуальных уладальнжау аутамотатранспарту, што з 20 сакавжа па^ 15 мая 1965 года праводзщца гадавы тэхшчны агляд аутамаб1ляу, матацыклау, матаролерау i мотакалясак.
Уладальнш аутамотатранспарту абавязаны своечасова падрыхтаваць свой транспарт да тэхшчнага агляду, унесщ неабходныя змены
у тэхшчныя пашпарты i аплацщь у дзяржауны банк за агляд кожнаи машыны 1 руб. 50 кап., матацыкла, мотаролера, мотакалясю—
1 руб., а таксама устаиоулеиую суму збору з уладальншау транспартных сродкау. Квпанцыю дзяржаунага банка прад’яуляюць дзярж
ауташепектару пры аглядзе.
1ндыв1дуальныя уладальнш аутамотатранспарту прадста^лякшь
транспарт на тэхшчны агляд да былога будынка Дзяржауташспекцьц па вул. 1ванаускай, 37-а у наступныя тэрмшы:
з 20 сакавша па 10 красавша — аутамашыны март М-21, «Вол
га», М-20 «Пабеда», ГАЗ-12.
з 10 па 30 красавша — аутамашыны март «Маскв1ч», «Запарожац», ГАЗ-67 i шш.
з 3 па 15 мая — матацыклы, матаролеры ycix марак.
Аутамотатранспарт, набыты да 1 красавжа г. г., таксама налсжыць прадставщь на тэхагляд.
Дзяржауташспекцыя УАГП М1нгорвыканкома.

На здымку (зверху ушз): П. Ф. ____________________________________ В. а. рэдактара А. ЛОЙКА.
Раюцю, В. Р. Заурыеу, Л. I. ФшАдрас рэдакцы!:
—
лоуская, Г. М. Jliymbm, С. А. Ум
г. M i,с к, Ун1вгрс1тзцк1 гарадок,
гало^ны корпус, 212. Тел. 2-07-18.
рэйка, Р. В. Грабенншау,
Друкарня Белсаупрофа.
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