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24 СНЕЖНЯ-ДЗЕНЬ ВЫБАРАУ

У МЯСЦОВЫЯ СОВЕТЫ ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ
АДДАДЗІМ СВАЕ ГАЛАСЫ ЗА ЛЕПШЫХ ЛЮДЗЕЙ НАШАЙ РАДЗІМЫ
ДАКАЗАЎШЫХ СВАЮ АДДАННАСЦЬ СПРАВЕ ПАРТЫІ ЛЕН1НА-СТАЛІНА!
*

•

•

...Чаго трэба наогул патрабаваць ад сваіх дэпутатаў, йалі ўіяць з усіх магчыИЫХ патрабаванняў найбольш элементарный патрабаванні?
ВыбаршчыкІ, народ павінны латрабаваць ад сваіх дэпутатаў, наб яны аставаяіся на вышыні сваіх задач, каб яны ў сваёй рабоце не спуекаліся да ўіроўню палітычных абывацеляў, каб яны аставаліся на пасту папітычных дзеячоў, лвнінскага тыпу, каб яны былі такімі-ж яснымі j пэўнымі дзеячамі, як
Лонін, ішб
яны былі такімі-ж бясстрашнымі ў баі і бязлітаснымі к ворагам народа, янЫ быў
Ленін, каб яны былі свабодны ад ўсякай панікі, ад ўсянага падабенства ланіні,
капі справа пачынав ўскладняцца і на гарызонцв вырьюоўваецца
якагнвбудаь
небяспта, каб яны быпі гэтай-жа свабодны ад усякага падабенства паяікі,
m
быў свабодзен Ленін, каб яны былі гзтак-жа мудры і нетараплівы пры рашэнмі
складаных пытанняў, дзе патрзбна ўсеба новая арыентацыя і ўсебановы ўлін угіх
плюсаў і мінусаў, янім быў Ленін, кабяны былі гэтан-жа праўдзівы ! чзсмы,
янім быў Лвнін, каб яны гэтак-жа любілі свой народ, як любіў яго Лвнгн.
(I. В. Сталін. 3 пі>ановы на іградвы'барчыш сходзе выбаршчьшіў
Стадінскай выбарчай акругі го». Масквы 11 свежнж 1937 row).
О-

ВЯЛІКАЕ НАРОДНАЕ СВЯТА

ВЫХЯВЯНЕЦ ПЯРТЫІ
Чыгу'йачтш станцыі Мінск аказалі вйлікае давер'е свайму выхаванщ' Майсею
Халонавічу Хасіну, вылучыушы яго каядыдатуру для тайната галасавання J дгаутаты Мінскага абласдага Совета іотутатаў
працоўпых. Яго добра ведаюць усе чыгуначнікі Мінокага вузла і працо^іныя Karaновіцвага раёна. як стойкага большэвіка,
гарачага патрыёта сваёй любімай раізімы.
За жаіроткі час тав. Xaciw зырас а,т
саіфатара хомсайольскай арганізапыі завода імені Мяснікова да сакратара Кагайовіцкага райкома партыі.
Мне. jMt таварышу па рабоце, jn^Da вядомы усе явасці гэтата сапрауднага большэвіка. Тав. Хасін, ирацуючы яа чыгунцы, чула І ^важліва адносіўся да запросау к&жиаага рабочага, кожпага кмунгега.

Ён надавычай жнога дапамог т е ў ідэйнапалітычяым росце. Будучи сакратаром
парткома Мінсвага чыгуначаата вузла ў
1938 годзе, тав. Хасін дапамог шіе, як
иаадому партыйнаму кіріаўніку, ігравільна
арганізаваць і наладзіць партийную работу, Вучачыоя сам, ён сктэматычна пера-

давау нам вопыт партыйнай работы. На
любое пытанне я за^сёды атрымліваў ясны І вычарпальны адваз. Тав Хаісіяу
ўдасцівы прастатз і клопаты аб маладых рабоФнжах.
I зараз, калі тав. Хасін працуе сакратаром КагановітікагА райкома партыі. я
заўсёды па любому пытанню партыйна®
І гаспадарчай работы атрымліваю ад яго
канкрэтную дапамогу.
Няка сумнення ў тым, што тав. Хасін,
будучы дэтгггатам Шнскага абласнога
Совета дэпутатаў працоўных, апіраўдае
ся^е і на гэтай вялікай дзяржаўнай рабапе.
Я закликаю ўсіх вы'баршчыкаў Кагановіцкай выбарчай ажругі № 35 у дзеяь
выбараў у МЯСЦОВЫЯ Советы дэпутатаў"
працоўны.х—^24 снежня—усім, як аднаму, і
адіаць свае галасы за вериага сьгеа'
народа, выхаванцавялікайпартыі Івніва— |
Сталіна Майоея Ханонавіча Хаоіяа.
П. Я. САБІЛО, дэпутат Вярхоўнага Совета БССР, сакратар вузлавога парткома
станцыі Мінсн.

Выібары ў мяюцовыя Соіветы завяршащь перабудову ўсіх органаў діяріжаўнай улады на аіслоіве Оталініеаай Каясты'
туцыі.
«Нікші ў свеце, — гаварыў таварыш
Сіалін, — яшчэ не бывала такіх сайраўды свабодныіх і саліраўды дэмакра.тычных
выібараў, ніколі! Гісторыя не ведае другега такога іірЫ'Клаяу. Сйрава ідэе не ай
тым, што ў нас будуць выйары ўсеагуль"
ныя, ірюўныя, тайныя і прамыя, хаця
ўжо даа само па сабе мае вяліаае заачанне. Справа ідзе аб тым, што ўсеагульныя выібары будуць праведзены ў нас як
найбольнг свабоддыи выібары і ндйболын
дэмавратычныя ў параўналші з выібарамі
любой другой крааны f свеце».
Лд работы мЛ'Сцовык органаў улады залежыць аібслушоўванне і задлвальненне
ўсіх патрэб населыгіцтва. Ад іх дзейяасці залежыць вызшшпіе гаспадаріча-палітьгчны^х за>іач, якіяі сталдь перад оібласцю, горадам, раёна.м. Ад іх дзейиадщ залежыць наспяховае ажьшцяўлешіе ўсіх
рашэнняў партыі і ўрада.
Выібарыі ў мясцовыя Советы япгчэ боільпі
умацуюць ооцылшістычную дзярсааву рабочых і сялян.
Выбары яшчэ раз прадама.»струюць
мара-лша-палітычнае адзіпства cceenjwra
народа. ЯГО бязмежную адданаспь большэвіцкай пЗіртыі, совеіцкаму ўраду і правадыру народаў вяліваму Сталіну.
Працоўныя на сваіх сходах вылучылі
лешпых люідзей — юоагуністаў і беспартыЁных — у дэпутая'ы абласных, гара/дсвіх і раённых Советаў дэпутатаў працоўных, да кавда адданых справе партыі

Ленка—Сіталійа, ощше вомунізма.
ІІа нашай Кагановідкай вы'барчай акі)узе ІМ» 35 заірэгістраван каадыдатам у
дэпутаты ў абласны Совет т. Халін Майсей Ханонавіч — сакратар Кагановіцкага
РК ЕП(б)Б.
У гарадсісі Соівет дадутатаў првіцоўныіх
заршстрыраваны т. Фердэр А^рам Хемавіч — сакратад Міцскага гарксіма комсамола, Літохіна Іюбоў Фёдареўна — ватином Наркамзема ВОС'Р, Папвовіч Валдаіагі®
В.іадзіміравіч — машытст дэіго ставвдо
Мінск, Галаванаў Іван Леонцьевіч — палітработнік РСЧА.
У КатаяовіцЕі раёішы Совет дэпутата^
іірацо'ўіяых зарэгістрыравайы кандьм,атаімі
тав. Владзйііраіва — рабюггніца пгчютачйай
фа/брыкі, тав. Ярош Вайотайцін Міхаймвіч — майстаір цэзса завода «Ударнік» і
тав. Завілевіч — сакійтаф Еагановіцвага
райкома БІІ(б)Б.
За іх—ікандыдатаў /сталінскага блюжа
кюмуністаў і беспартыйных •— завлікаў
галасаваць у сваім звароце агульны сход
прадстаўнікоў ад працоўных Кагановіцвага
раёна.
24 снеайгя ўівесь совепікі яарод, галасуючы за кандыдатаў блока воагуніотаў і
беспарты'йньй, будзе галаеаваць за перамогу комуніэха ў нашай краіне, за мудоую знешінюю і ўнутраную палітыку совецкага ўрада і сталінока ЦК Вомуніетычкай нартыі больпювікоі.
Ня.хай жыве сташінокі бло® комуністаў
і беспартыйных!
Няхай жыве тварэц самай дэмаюратычнай Кан^-тытуцыі ў свеце, налп вялііо
правадыр, любімы С/галін!
О

СХОД ВЫБАРШЧЫКАЎ
11 снежня партыйным бюро універсі"
тэта быу склікан сход выбарпгчыкаў,
прымацаванага да нашага універсітэта
шостага выбайага ўчастка.
Дацэнт ун!Іів«раітэта тав. Зудзілін зрабіў змястоўны даклад
аб асіжкародным
станошшчы. Яго праслухаіі выбаршчыкі
3 вжлікай увахай.
Выйгупіўшыя вандыдат v
дэп^таты
абласнога совета дэпутатаў
працоўных
тав. Хасін і кащыдат у дэпутаты гарадскога совета тав. Фердэр дзякавалі выбартчываў за тое высокае давер'е, явое
яны ІМІ аказаді, вылучыўшы кандыдатаМІ у мясцовыя органы совецкай улады.

Давераны тав. Сувораў, тав. Шульман
І другія выбарпічыві гаварылі аб тшг,
што дзень 24 снежня — дзень выбарИ^
у мясцовыя советы дэпутатаў працоўпых
— вялакай народнае свята. Выбаршчыи
усе як адзін прыдуць на выбарчыя Участка, дружна І адна.тушла аддадуць свае
галаюы за кандыдатаў магутнага сталінсвага блока йгомуністаў і бес.парты4нш,
прагаласуюць за родны совещй ўрад і
любіміую ленійсва-сталінскую партыю. за
вялікага і мудрага Сталіна,
яві вядзе
наш народ да ззяючыз вяршынь »о«унізма.

КАНДЫДАТ СТАЛІНСКАГА БЛОКА КОМУНІСТАІ? І БЕСПАРТЫЙНЫХ
•

•

* -¥• *
ЖЫЦЦЁВЫ
ШЛЯХ КАНДЫДАТА

•

АПРАЎДДЕ
ДАВЕР'Е ВЫБАРШЧЫКАЎ
На'бліжаевда гісгарычны дзень 24 снежкя, дзеаь, далі ўсе працоўныя нашай
краіныі пойдуць да выбаірчых урнаў і аддадуць свае галаш за лепшых з лепшых
сыноў і дачов народа, павазаўшых
на
сяраве большэвіцкая ўзары работы. Няма
сумнешня ў тым, шт» гзтыя выбары прьг
ЕЯісуць оовую яшчэ большую пераімогі'
соцыялістычнага дэмакратызма,
новую
бліскучую перамогу сталіясвага
блока
войужіістаў і
беспартыіных, црадэмансірыруюць, перад усім іовегам несакрушальнш ыаіральна-палітычнае адзшсгпва
«ноганацьшналшага совецкага народа. А
ў гэтым адэінотве — яго cua і непераможЕайць. У гэтьпг адзінство—залог новых пераагог юомунізма.
Галаісуючы за 'каэдыдатаў блока кощ'.вістаў і беепартыйных, нрацоўныя выразяць бяэмежную любоў і адданасць совецкаку на,роду, комуністычнай нартыі і
любімаму мудаму ікіраўніку. бацьку,
другу і наютаўаку працоўнага чалавецтва
таэарышгу Сталину.
Наш каадщат у дэпутаты Мінокага
абласнога Совета дэпутатау працоуных
па Кагашвіцкай выбарчаи акрузе—сакратар Кахавовщвага райкома К11(б)Б гор.
Шн<жа та®. Хасін Майсей Ханонавіч. Гэ"
та адзая з верных сьшоў совецкага яафода, бязмежна адааны спраюе комунісгычндй пафтыі.
Тав. Хасін—растучы рабошк, выхашаны партыяй Ле^а—Оталка, ён усюды
спраўляўся Зі уовладзеиыш на яю абавязкаж так, як гата оадабае санраўдна"
»ty ібольшэвжу.
У 1933 годзе ЦК Щ б ) Б тов.
Хат
быў паслаіг на чытуаачны тргвйепарт.
Дэпутат Вярхоўнага Совета БССР, сак*
ратар вузлавога
нартыйнага
камітэта
стаэдыа Мішж тав. II. Я. Сайло расказвае аб сумешай рабоце з тав. Хасіныш
насту пнае:
— За час работы тав. Хаісана сакратарои парткома работа чыгуначиага вузла
значка паленшылзіся. Як вонышы ініцыя'ПіРўны работнік, ён змог хутка лікшідаваць меўшую месца недысцьгалінаванавдь
сярод ра^оттікаў вузла. Чулы. ташлрыш, ёя
заусёды нрацаваў з масамі, вучыу Lx i
сааі вуяыуся у іх lipaHaBaHb. Тав. Хасін
вёў неирыышрымую барщьбу з прагульшчыжамі, разгільдзяямі і бют}а'ктмтамі.
Зараз тав. ХЗІСІН нірацуе сжратаром Кагановіцкага райікома КІІ(б)Б. Сакіратар
Мівюкага гаркома КІІ(б)Б, дэпутат Вярхоўйага Совета БССР тав. Смолдр гаворыць
кб ИШ. Хасіну, як аб рах?гучш партый-

у 19 кілометрах ад станцыі Ходасы
размешчап горад Мсціслаўль, той торад,
у якім у 1908 годзе ў беднай я'ўрэйскаГі сям'іі парадзіўся Майсей Ханонавіч
Хасін.
Незавіднае і
беспе<рспектыўнае быложыццё працоуных яўрэяў. Царскія сатрапы бязлітасна здзеквлаіся над бяэвкным яўрэйскім яасельніцтвам. Папавала
дзікае
інечалавечае сваіволле. Уоё гэта
адбывалася на,
ваяіах дзесяціігадовага
х.іопчыіка Майсея Хасіна.
Каіпмарнай
йрадстаўлялася
Хайону
Хасіпу будучыня яг'о сына. Як і бацьку,
сына чакала цяжкая і бескарысная работа.
Лліе гісторыя павяртеулася па-іншаму.
Кастрыічніцкая рэволюцыя адчыніла лд'
рогу
працоўным ,у саіпраўдпае жыццё.
Жвавы, ці,каўны да ўдіяію, хлопчыж Майсей нрагна авалодівае ведаімі ў сямігадовай школе. У 1926 годзе, уступіўшы
у рады ленійсікага комсаімола, юнак стаповіода каля станка разам в ібацькам.
У хутож
часе paicnjwaiMy, эдаьиаму
ком1само.тьцу даручаецца кіруючая работа: ^ спачатку саюратара комсамольсваі
ячэігкя,
старшьші саюза буідаўнійоў а
п«гым паагесніка сакратара Мсціслаў"
ската райкоіма комсамола.
У 1930 годзе тав. Хавін
члены КП(б)Б.

уступав

ў

У Чырвонаій Арміі Майсей Ханонавіч
побач 3 аўладанн&м Баеняьгмі ведамі,
п.рыдае актьгўны ўдэел у грамадакім
ікыцці
часці. На цранягу двухгадовага
пірабьгванігя ў Чырвонай Арімй ён шрараб-дяе цікавы шляк: радаівы, атказны
сакіратар ісомсамола, па.тітрук роты, .камандізір танкавага ўзів'ода. Чулага таварыТав. Хасін Майсей Ханонавіч, кандыдат у дэп^ітаты Мііюкага абласнога
ша, выцатгаата вомісамольскага арганізаСовета дэпутатау па Кагановіпкай выбарчай актозе № 35.
тара, выдатнага выкадацеля і баявога
начальніка мощна любі.ді і наважалі
ны;м работаку. вытрыманым большэвіку, •ныйс насадах ён эмог без адрыву ад рабо- байцы.
на црактычнай рабоце прымяняючым шы- ты закончыць гістарычны факультет педЛэма€л1за1ва.угаы1ея ў 1932 годэе тав.
р&кую інйцыіятыву, як аб добрьш аргаяі- інстьггута.
арганізаІІрадоўныя Кагановіцкай выбарчай ак- Хаісін працуе ў гаспадарчых
затафу і адданыім барацьбіп за с-праву
ру гі ў дзеяь 24 снежня з радасщю адда- цыях.
працоувы'Х.
1933 год. Чыгуначны транспарт аддуць свае галасы за дастойпага дандыдаЗа параўнаўча каротюі тароин та®. Хата Ў дотутагы аадаснога Совета Майеея стае ад патрэбнасцей народнай гаспадарсін змог арганізаваць і наладзіць паіртынХайонавіча Хасіна. Тав. Хасін у аблас.- 'КІ. ІІа чалр чьштіна'чнага транспарта ЦК
ную paoiory ў Кагановіцкім раёне, ліквіданьм Оовеце в чэсцю апраўдае выюокас стаівіць адяаго з лейшых ісаратнікаў таваў выніікі варожай работы, якая мела
варыша Сталіна—Лазара Майсеевіча feдавер'е выбаіршчыкаў.
месца у шіртыйнай арганізацьгі.
гановіча. На ўмацаванне тралсдщрта на
М. М. СУВОРАУ,
Тав. Хасін умела рэгламешуе работу
давеіраны ua 6 выбарчаміу ўчаггку аіесцаіх вылучаюцца .тепшыя комупісты.
У л!гку іх пафтыйная аргаяізацыя пасыпа івыбаірах у Мінскі абласны
са сваім палітьгчным і адукацыйным рослае тав. Хасіна.
Совет
дэнутатаў
працоўных.
там. За год^л рабоггы ў Мінску на адаазНовая і
невяідомаія дагэті'ль раібота
прьгнес.п пашьгчай многа ыотатаў малаоіому • большэвіку. Тав. Хасін на, чыг^тгцы праводэ'/ць надзвычай вялкую работу па умащаванню нрацоўініай дысцьгпКЯГДНОВІЦКАЙ ВЫБАРЧАЙ АКРУГІ JVb 35
ліны, заЙйЬпечвае своечасоівае выкананне
Па Маскоўскай вуліцы дамы №№ 1, 3.
^ 1. У выбарчун) акругу N: 92 па выба- гэтай акрузе балатыруецца тав. Владзіміграфікаў руху цягашоў і пагрузачпа-разрах у Кагановіцкі райсовет дэпутатаў рава Александра Антонаўна, работніца
Па Рабкораўскай вуліцы дамы №№ 2,
грі'зачйых ра)б(уг. Апііраючыся на актьгў
шчотачнай фабрыкі.
црацоўных уваходзяць:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
чыгуначтка(ў,
ёя вьгганяе з гэтай зуіказ4.
У
выбарчую
акругу
№
95
па
выІІа Масноўскай вуліцы дамы
15,
Па Праезнаму завулку дамы №№ 6, 9,
най галіны народнай ^таспадаркі ярысабарах у Кагановіцкі райсовет уваходзяць: 11, 13, 15, 17, 10, 14, 12, 16.
17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27.
Па вуліцы Талстога дамы №№ 19,
саупгыхсія KaaicasbLx воірагаў, яісія хацеоі
Па Рабкораўскаму завулку дом
1.
Кандыдаты ў дэпутаты гарадскога Со21, 23.
Вагон-інтэрнат.
паралізаваць адну з галоўных артэрый
Па Рабкораўскай вуліцы дамы
1. вета па гэтай акрузе балатыруецца агра- народнай гаспадаркі.
Кандыдатам у дэпутаты раённага Совеном
Паркамзема
БССР
тав.
Лутохіна
Лк».
та па гэтай акрузе балатыруецца сакра- 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Па Праезнаму завулку дамы №№ 2, 4, боу Фёдараўна.
3 лютага месяца 1939 года тав. Хатар Кагановіцкага райкома КІІ(б)Б тав.
3. У выбарчую акругу № 289 па вы8,
10, 12, 14, 16, 11, 13. 15. 17.
Зашолевіч Хаам Езевіч.
сін
выбран
сакратаром Каігановіцкага
Кандыдатам у дэпутаты райсовета па барах у Мінскі гарадскі Совет дэпутатаў
2. У выбарчунл акругу Ns 92 па вы^
райкома
паргыі
гор. Мійска. Ён окарыпрацоуных
уваходзяць:
барах у Кагановіцкі райсовет дэпутатау гэтай акрузе балатыруецца тав. Е. Д. ЛаПа Праезнаму завулку дамы №№ 2, стаецца
усеатулънай
павагай за сваю
підус
(механа-зборачны
цэх
завода
імені
працоўных уваходзяць:
4. 6, 8.
чуласць і большэвіііцкй падьіход к люПа Маскоўскай вуліцы дамы KsKs 7. Мясйікова).
Па Рабкораўскай вуліцы дамы M X :
1. У выбарчую акругу № 287 па вы9. 11. 13.
дзям.
П
.
. 3.
Па вуліцы Талстога дамы №№ 2, 4, барах у Мінскі гарадскі Совет дзпутатаў
Кандыдаты
у
дэпутаты
гарадскога
СоЖыццёвы шлях іМайсея* Ханонавіча
працоўных уваходзяць:
6, 8, 12.
Па Маскоўскай вуліцы дамы iNsX: 5, вета па гэтай выбарчай акрузе балаты- Касіна—^ыйчайны шлях рабочага чаПа Талстоускаму завулку дамы №№ 1
7. 9, И , 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-а, руецца тав. Папковіч Владзімір Владзімі- Лавека наяпай краіны. Але ў гэтай што'
3, 5, 7. 9, 11, 4. 6, 8, 10.
равіч, машыніст дэпо станцыі Мінск.
25,
27.
Кандыдатам у дэпутаты райсовета па
4. У выбарчую акругу № 343 па вы- дзёгоай 'врапатлівад ра;боце і заклюПа вуліцы Талстога дамы >i!>f2 2,
гэтай аікруізе йа.татьгруецда тав. Яраш
барах
у МІНСКІ гарадскі Совет дэпутатаў чаюада- элементы выцашай якасці да4,
6.
Канстанцін Міхайлавіч, ма&стар цэха заПа Рабкораўскаму завулку дом Кг 1. працоўных уваходзяць:
ст(ійнага кандыдата ў абласЕы Соівет дэвода «Ударшк».
Вагон-інтэрнат.
Па Рабкораўскаму завулку дамы
3, путатау працоуных. Мы ў'йэўнена вы3. У выбарчую акругу N°. 94 па выКандыдатам у дэпутаты гарадскога Со- 5, 7.
барах у Кагановіцкі райсовет уваходзяць:
лучылі кандыдатуру тав. Хасіна ў дэпуПа Маскоўскай вуліцы дамы ^ГгМ 1 вета па гэтай выбарчай акрузе балатыПа Рабкораўскай вуліцы дамы №№ 18, таты абласиога Овета і будзем адзінаруецца
сакратар
Мінекага
гаркома
комсаі 3.
20, 22, 24, 26. 28, 30.
душна за ято галасаваць, даручаючы
Па вуліцы Талстога дамы №№ -3, 5, мола тав. Фердзр Абрам Хемавіч.
Па вуліцы Талстога дамы ^TsM 10, 12,
2. У выбарчую акругу Кг 288 па выяму
вялііікую І начэсную раіботу.
7, 9, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 18, 20,
14, 16, 18, 20, 22.
барах у МІНСКІ гарадскі Совет дэпутата?
22.
)
А. Ц. \
Па
завулку
Талстога
дамы
1,
Па Рабкораўскай вуліцы дамы №№ 30, працоуных уваходзяць:
3,
5,
7,
9,
11,
8,
10,
12,
14,
16.
Па вуліцы Талстога дамы ЛІХа 1, 3,
28, 26, 24, 22. 20.
Кандыдатам у дэпутаты на гэтай вы5, 7, 9, И , 13, 15, 17, 19, 21. 23.
Чва адказнага рздактара
Па Рабкораўскаму
завулку
дамы
Па завулку Талстога дамы XsM 2/8, барчай акрузе балатыруецца тав. Галава»
I. МАЛЮКЕВІЧ.
3. 5. 7.
наў Іван Леонцьевіч, палітработнік РСЧА.
Кандыдаіам у дэпутаты райсовета па-1-6, 4.

В Ы Б А Р ЧЫ У ЧА СТ А К №

Мінск, друкарня «Звязды»,

Тыраж 1500.

6.

Міноблліт JV: 2553.

