Прмвтарыі ўсіх краін, еднайцеся!
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НЯХАИ ЖЫВЕ 1 МАЯ—
БЛЯВЫ АГЛЯД РЭВОЛЮЦЫгіНЫХ СІЛ РЛБОЧАГА КЛАСА!

Перша^Мая
Першае Мая— ^дзень ібаявой міжнароднай
пролегарскай салідарнасці — працлўныя
ўсяго свету сустракаюць у абстаноўцы
другой імперыялісгычпай вайны. У тэты
дзень сэрцы працоўных капітадістычпых
враін будудь далоўнены ненаівісцю да
капіталізма, яві параждае войны, .разруху
і голад для мільёнаў.
У дзень Першага мая 193-мільённы на'
род СССіР 'будзе дэманстраваць сваё маральна-палітычнае адзінства,
адданасць
партыі большэвікоў і вялікаму Стал 1Шу,
сваю гатоўнасць у любы момант, калі тэ
та патрэбуецца, выстушць на абарону
радзі'йы. Ён будзе дэманстраваць грандыёз'
ныя
поспехі, ЯКІЯ дасягнуты
нашай
соцыялістычнай прамысловасцю, транспартам, сельсвай ' гаспадарвай і культурным
будаўніцтвам.
Вялівім; еветаи для
соцыялістычпай
вультуры з’явілася ўзнагарода выдатных
дзеячоў навуві, тэхнікі, літаратуры, сталінсвімі прэміямі і званнем
сталінсвіх
лаурэатаў. Дзявуючы ленінсва-сталінсвай
нацыянальнай палітыцы партыі большэвівоў і совецвага ўрада ўсе народы СССР
дасягнулі велізарнейшых поспехаў у спра
ве развіцця вультуры, нацыянальнай на
форме і соцыялістычнай на зместу.
Совец'вае студэнцтва, явое мае найлепшыя ўмовы для авалодвання навукі, выходзіць яа першамайсві парад з словамі:
— Будэем вучыцца выдатна.
— Поўнасцю апраўдаей влопаты партыі
і Ўрада.
— Будзем высовавваліфіваванымі спецыялістамі, дастойнымі эпохі вялівага
Сталіна.
Але мы не павінны ні на мінуту забьг
ваць, шго знаходзімся ў вапіталастычным
авружэнні. Задача вожната з нас — быць
гатоБым стаць на абарону радзімы. Для
гэтага патрэбпа авалодваць ваеннымі ве
дам!, фізвультурай, рыхтаваць з сябе нуж 
ных воінаў Рабоча-Сялянсвай
Чырвонай
Арміі.

Няхай жыве Ўсесаюзная Комуністычная
партыя большэвікоў — перадавы атрад
працоўных Совецкага Саюза!
Няхай жыве вяліні, непераможны сцяг
Маркса-Энгельса— Л е н ін а -Э т іл ін а !

ЯКУБ КОЛАС

МАИСКАЕ СВЯТА
Па совецвіх гарадах, на сёлах
Хюйзіць Май расввечаны, івясёлы.
Ходзіць смелым івровам,
ЗорЫЦЬ

ясным

ВОЕІЯ.

Дзе яго сустрэнуць 'больш 'пачэсна?
Дзе тав радасва квітнеюць весны?
Дзе, у явім враю
Тав прывольна Маю?
Не — «яма другой тавой враікы.
Дзе-б шырэй «ралеглі нуцявіны,
Дзе-б' тав ветла далі
Вабіяі, ласкалі.
Працярэ'блены шляхі, прагалы,
А на іх ідзе народ удалы,
Дружбаю з ’еднаны.
Партыі адданы.

I няма імкяенням перапикояы.
Славаю авеяны паходы —
іОмелыя палёты
Увысь, ў яснотьт...
Ходзіць Май, враіну атлядае,
А б а ^ о ў чырвоных моц явая!
Першы маршал скажа —
Зломяць сілу ўражжу.
На прастор ідзе мая вра.іна
3 песняю юначай, салаўінай, _—
Свсціць па старонцы
Стаяінсвае сонца.
ІІа соівецвіх гарадах, « а сёлах
Ходзіць Май 'расввечаны, вясёлы,
Ходзіць смелым вровам,
Зорыць ясным вовам.

Перадавікі
соцыялістычнага
спаборніцтва
Соцыялістычнае спаборніцтва сярод рлботніваў універсітэта

прыпяло

ў гэтым:

годзе шырокі размах. Вольшасць выклад"
чываў і дапаможнага персанала ўзялі яа
сябе ванврэтныя індывідуальныя
зацельствы. Спаборнічаюць

абавя-

паміж

сабой

22 кафедры.
Спаборшцтва

цраходзіць

пзлепшання якасці

над

чытаемых

зяавам
лекцый,

навукова‘ даследчай і метадычнай работы,

РАБОТА НАШАГА ГУРТНА
На гістфаву
навувовадаследчы гурток існуе невальЕІ год, але
асабліва
шыровую работу ён
разгарпуў у бягучым
навучальным годзе.
Да
20годдзя нашага
універсітэта ён прыходзіць са значнымі поспехамі.
Гуртов налічвае 30 чалавев.
У большасці
—
тэта студэнты III
вурса.
10 таварышоў вывучаюць
праблемы, звязаныя з гісторыяй С С С Р , 4 — 3 гісторыяй сярэдійх вявоў, 3
— 3 гісторыяй новага ча
с у , 3 — па асновах марвсізма-ленінізма
і
адзін
— па гісторыі старажытнага свету.
За тэты навучальны год
ужо
было
прачытана
шэсць давладаў, з і х . па
гісторыі новага часу
—
адзін, па гісторыі сярэдніх
вяЕоў — 2, і па гісторыі
С ССР — 3. Большасць даЕладаў адзпачана высовімі
водгукамі віраўнікоў.
Ра
бота студэнта
Абецэдар-

свага напісана на аснове кументаў з гісторыі камЯго
даклад
першаврыніц і давумчн- СКІХ балгар.
таў. Яна асвятляе адзін з «Балгарскае царства» падскора
будзе
перыядаў
гераічнай
ба- рыхтаван і
пасяджэпні
рацьбы беларусвага наро прачытан на
да сумесна з брацкім увра- гуртка. Студэнтка II курса
інсвім народам за вызва- Анісава таксама заканчвае
ленне
з-пад гнёту шля- сваю работу аб Макіавелі.
Наш гурток мае добры
хецвай Полыпчы.
ЯКІ
сктэматычна
Цівавай
з’яўляецца
і акты ў,
работа студэпта III вурса займаецца і цікавіцца iiaСалтанава,
асвятляючая вукова-даследчай работай.
першы пасля 1905
го,да Добра дапамагаюць нам у
ўзрыў рэволюцыйнай хьа- рабоце навуковыя работнілі ў царсвай Расіі. Давлад КІ факультэта: акад. Б . II.
з’яўляецца
самастойпай Перцаў, дацэнты П ’янкоў,
работай даследчыка.
Тое Дудкоў, Лочмель, т. Шнесамае можна свазаць і аб ерсон. Але ёсць і недаходавладзе, зробленым
сту- пы. Пасяджэнні гуртка адпры
малой
дэптан II вурса Цішвеві- бываюцца
кольвасці сгудэнтаў. Дрэнчан.
Гэтыя тры работы наш на І тое, што не друкуюдгуртов
выдзеліў на кон ца даклады перад прачыкурс студэнцкіх
навуво- таннем іх на гуртку. Выступаючыя Ў спрэчках павых работ.
недастаткова
впЧлены гуртка
сістэма- гэтаму
тычна працуюць над сваі- даюпь матэрыял чытаемы^
МІ тэмамі. Так, тав. Мола- даклаааў. В. ВІТКО ЎСНАЛ
стараста навукова-дакаў (студэнт I курса) стаеледчага гуртка гістранна І доўга займаўся
фаи4.
вывучэннек
цівавых да-

работа 3 настаўнікамі і вучнямі швол горада Мінсва'; яно нрынесла свае станоў*
чыя рэзультаты.
Рад вафедр, навувовых работнікаў
адміністрацыбна-тэхнічнага
чэсцю

'выконваюць і

і

персаналу

з

перавыкоЕваюць

узятыя на сябе соцыялістычныя абавяза'
цельствы. Кафедра арганічнай хіміі

(за-

гадчыв праф. Асіпеяка) і кафедра геалог
гіі (загадчык

дац. Кавалёў), рзаяізуючы

ўзятыя на сябе абавязацельствы, дабіліся
добрых выАІваў у

рабоце. Соцыялістыч-

ныя дагаворы гэтых кафедр

ператвораны

ў практычныя справы.
Сярод
дагаворы

выканаўшых
тт.

індывідуальныя

Стаіробінец,

Фёдараў,

Канюшка, аспіранты-выдатні'ВІ

Вальфсон,

Мінзурэнка,

таварышы

Елінсон.

сваёй унартай работай
летарскаму святу

Гэтыя

прьшаднеслі про*

дастойныя падарункі.

Л. Ж У Х А В ІЦ КІ.

Навучаючыйся совецнай ш колы ! Авалодвайце навунай,
рыхтуйцеся стаць барацьбітамі за справу Л еніна — Ст ал!на!
X¥f

СТАЛІНСКІ
СТЫПЕНЛЫЯТ

'

ЛЁГКААТЛЁТ, ШТАНГІСТ,
ЛЫ Ж Н ІК

Яго ведаюць усе ва Універсітэце. B e'
даюць, як добрага студэнта i чулага т а '
варыша, ЯКІ заўсёды га/гоў аіказаць дапамогу таму, каму яна патрэбна.
Працуе Цішвевіч миога і стараниа.
Яго часта можна бачыць і у кабінеце ас'
ноу марксізма'ленінізма, і ў гістарычным
кабінеце, і ў дзяржаўнан бібліятзцы.
У
інтэрнаце поэняй парою
яго
застанеш
над кнігай або над канспектам.
Для лепшага засваення ён канспектув
прачытанае. Каііспекты яго сціслыя, але
поўныя і яопыя. Ён умее выдзеліць га'
лоўпую думку.
Па кож'наму прадмету ён стараевда
выкарыстаць як мага больш дадамо'Жнай,
спецыялыіай і
мастацкай
літаратуры.
М ісгацкай літаратуры ён удзяляе
мпога
ўвагі, бо ведае, што
без
начытанасці
нельга развіць сваю мову, нельга быць
добрым гісторыкам.
Да .добрых бакоў яго харакхафу папрэб*
на аднесціі самаврытычнасць.
С у р ’ёэны у рабоце, вясёлы ў
свабО'Дны час, патрабавальны да сябе і да дру"
гіх, чулы і адзыўчы'вы— такі Еанстанція
Цішкевіч, сталінскі стыпендыят, студэнт
П курса гістарычнага факультэта.

Лвпшымі якасцямі снартсмі'Кі зяўляецца яго нясгомная праца
над
сабой,
иасканаленне сваёй тэх.чіг.і,
пералача
ўласяага вопыту другім.

Тэтымі якасцямі ўладае ІІікалай Рудомін, студэнт III курса теаграфічнага фа
культета. Яго, як лепшага
лыжніка і
лёгкаатаёта,
ведаюць не толькі ў БДУ,
але і ў рэспубліцы. Ён з’яўлясцца чэмпіёкам рэспубліві па лёгкай атлётыцы на
доўгія дыстаніцыі.
Нівалай Р уНа здымку: в ы д а т ік і вучобы тт. Плакс { ІІ курс геафака), Нябоська (Ш курс
домін — усегеафака) і Грыгор’еў (III курс гістфака).
біакова 'развіты
опарфомон. Ён
выдатны лёгваатлёт,
штаін'
гіст, лыжяік.
У калектыве фізіка-матэматычнага фа таром комсамольскага бюро
факультэта,
—
Зааяткі
культэта
студэнты
настойліва
пра- многа працуе на грамадскай
рабоце, а
цуюць
над
павышэннем
сваіх ведаў. МІЖ тым хто калі бачыў, каб ён дзе-не- опортам,— раст а в.
Сталінскія стыпендыяты Дукор і А. Б.іох будзь адстаў, у чым-небудзь не паспеў? 'казвае
Рудомін,
—
за— 'прыклад таго, як трэба авалодваць на- Цяжка ўказаць яку-ю-небудзь
карысную
мяяе,
вукай, як працаваць над складанымі пьг справу, дзе-б абыходзілася без удзелу гэ- 'калілі
ш у
і
таннямі. Яны ніе заіавальняюцца толькі тага здольната таварыша. I на лыжным далі
н
ы
яослівасць.
лекцыямі і праграмнымі падручнікамі, а кросе, І Ў гімнастычных спаборніцтівах—
Я зяачікііст ГПА
жыва цікавяцца самай рознастайнай спе^ усюды Давц Рубінштэйн уперадзе.
II ступені. Я
цьтялшай літаратурай, сочань за попымі
Але трэба сказаць, што воггыт лепшых
А. ЧАРАПОН.
гатоў’ да праадкрыццямі і г. д.
у нас нецастаткова папулярызуецца;
ён
Такія студэнты-выдатнікі, як
Рубіч- яшчэ не стаў здабыткам кожкага студэн- цы і абароны!
Зараз у Ніштэйн. Ж ураўскі, Еузінец, Разоўскі, Чуб- та. А гэта асабліва неаб.ходна.
калаясамы адроў. Хазда.новіч, упарта перамагаюць люСкора 3 нашага факультэта выйдуць казны перыяд:
Уключыўшыся
ў
перадмайскае
со- быя цяжкасці. ніколі нс насуючы керад
60 выпускнікоў. Большасць з іх нямала здача экзаменаў і падрыхтоука да .іетцыялістычнае
спаборніцтва,
студэнты імі. 3 натхненнем бяруцца за рашэнне папрацавааа за пяць год сваёй
вучобы няга лёгкаатлетычнага сезона. Ужо больш
IV курса хімфака выканалі_ свае абавяза- самых складаных пытанняў, гоыбока ўніва універсітэце. Такія студэнты, як Аспі.ц
двух месяцаў ён трэніруецца, бегае
на
цельствы. Студэнты
Мойгіс, Купчонак, каюць у сутнасць 'Опіравы. Гэтыя тава- Сідарэнка, Фішэр,
Лемельман,
ТолсШэрман і Гельфер здалі экзамен па кало- рышы заўсёды імкнуцца быць перадавымі
розныя
дыстайцыі,
займаецца
гімнастыкай.
цік і інш. выдатяа паспявалі ў вучобе
іднай хіміі на выдатна; добрыя
адзнакі ў вучобе.
і былі нядрэннымі грамадскімі раб<}тніка- 3 дзесяткай лешпых лёгкаатлётаў універ
па гэтаму прадмету атрымала 13 студэнЧэсць быць 'выдатнікам штушае сту- мі. Тав. Сідарэнка ў БДУ вырас у леп Сітэта Рудомін будзе змагацца за чэсць
таў.
дэнтаў маіксімальна cKaoLKTaub свой час шага сяартемена БСС:Р, заваяваў звание
вомсамольскай аргалізацыі Універсітэта ў
і сілы , дабівапда глыбокага
заоваення майстра спорта.
***
комсамольскім кросе.
Е а гктарычным
факультэце па пра- курса. Але не толькі гэта. Яны ведаюць,
Няма сумнення, што гэтыя таварышы,
На заклік ЦК ВЛКСМ аб палепшайні
чытаных курсах ідзе датэрміновая здача што іх веды патрэбны радзіме, патрзбны
экзаменаў. Выдатныя ацэнкі ведаў атрьг будуць там, куды іх пашлюць пасля за- ужо атрымаўшыя пу'цёўкі на работу ў сусветных і ўоесаюзных рэкоодаў тав.
абавязак— палепмалі па педатогіцЫ'
студэнты'выдатнікі канчэння універсітэта. А .выдаткая ву- розныя школы нашай рэспублікі, паспя- Рудомін узяў на сябе
.хова здадуць дзяржаўяыя экзамены.
шыць рэепубліканскі ракорд і выканаць
Салтанаў, Ліпкін і Сігал (III курс); стучоба з’ яўляецца залогам выдатнай рабо
дэнткі IV курса тт. Арцюшкевіч і ЗябкіІх чакае школа.
Іх
чакае
работа, норму майстра спорта С ССР .
на таксама здалі на выдатна спецкурс па ты Ў далейшым.
упартая і пачэсяая.
КРЫШЧАНОВІЧ,
Тав. Рубінпггэйн, з ’яўляючыся савра
гісторыі рэволюцый рабоў.
С. ДАМАРОНАК.
БАБЧЫНСКІ.

у ЧЭСЦЬ СВЯТА

Дзве біяграфіі
Заедзьце ў любы раён пашай рэепублікі— усюды вы знойдзеце былых ^вы хз'
ванцаў Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта. У навучіальных, культурна'лсветных і іншых установах і на прадпрыем'
сгвах працуюць тысячы высокакваліфікаваных спецыялістаў,
выпушчаных ВДУ
за 20 год яго існавання. Не лгала .л іх
П'Рацуюць І Ў брацкіх саюзных рэш ублг
ках. М.НОГІЯ за гэты час ужо выраслі ў
вучоных І, аддаючы свой доўг
радзіме,
самі цяяер падрыхтоўваюць маладыя кад
ры спецыялістаў і ўзбагачаюць соцы яліг
тычную культуру наяпай рэспублікі оваг
мі навуковымі работам!.
Сярэдняе і малодшае пакаленні навуко'
вых рабогнікаў
у
пераважнай
сваёй
большасці, а на многіх кафедрах і
факультэтах цалкам укамплектаваны быльг
мі студэнта’м і і аспірантаімі БДУ. Гэта з
іх мы сустракалі на старонках нашай га'
зеты імёны дацэнтаў Вудкевіча, Маркоўка, Фёдарава, Старобінца, Прылежаевай 1
др. Пазнаёмімся яшчэ з некаількімі 'работнікамі, якімі ганарыцца наш^ універсітэт
як сваіыі выхаванцамі.
*>к

Ужо 3 II курса Дзяяіс
Аляксандравіч
пачаў працаваць
над
першакрыніцамі.
Разам 3 тым ён вёў актыўную работу у
комсомоле І Ў студэнцкіх
аргавізацыях:
быў
прапагандыстам, сакратаром врад'
метпай камісіі і меў яшчэ рад грамадскіх
даручэнняў. Прьг выпуску
курса,
на
якім вучы ўся Дудкоў,
яго кандыдагура
да ііадры.хтоўкі к павуковай рабоце 'ака'
залася дастаткова
зарэкамеядаванай
і
праверанай у часе вучобы на фавуль'
тэце.
Вьшускпік Дудкоў— ^аспірант. Не маю*
чы пастаянпага кіраўніка і акрэсленага
іядыівідуальва*
га
плана
ў
ты я
п ерш щ
гады падрыхтоўкі амгіірантуры ў БССР,
Дзянк
Аляассаядравіч
за
тры годы —
1928 па 1931
— паепяхова
заканчвае аспіірантуру,
па-

Сы н селяніна'бедняка, Дзяніс Аляксаедравіч Дудкоў прышоў на бьйое соцыяль" спеўшы за гэты час напісаць і надруканатістарычнае аддзяленяе
тады
яшчэ ваць гры каштоўныя навуковыя ра^ты
педфака ВДУ ў 1924 годзе. Hi дьіферэн- па гісторыі Бе.тарусі.
3 1931 года пачынаецца
навуковя'
цыраваных ацэпак паспяховасці, ні аба
У
вязковата наведвання эаяяткаў, ні нават педагагічная дзейнасць тав. Дудкова.
навуковая
а^внэковасці
выканання
навучальната 1935 годзе яму прысвоена
плана для перавода на наступныя курсы ступень кандыдата- гістарычных навук.
На працягу апошніх 10 год тав. Дуд'
ў той час не існавала. Але студэнтком*
самолец Дудкоў добра п а м р а ў , што ЦК коў чытаў курсы гісторыі БССР і СССР
комсамола паслаў яго ва ўніверсітат ава- у радзе вышэйшых навучальных устано/
МПІ і ў БДУ
лодаць навукай, I ён ёю авалодваў сісгэ' (Комвуз, К ІЖ , М ПІ). У
матычна, настойліва і ўпарта. Адпым
з працуе ён і зараз. 3 гэтата года ён з і '
кіраўніком курса
першых здаваў Дзяніс залікі (экзаменаў цверджан лектарам і
не было), акуратна наведваў семінарскія гісторыі БССР на партыйных курсах яры
Адначасова
з педагагічнай
і прасем'ічарскія заняткі,
выдзяляючыся ЦК КП(б)Б.
работай тав. Дудкоў вядзе
навукова-дасваімі змяегоўнымі дакладамі на іх .

Мінск, друкарня «Звязды».
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следчую работу ў Інстытуце іісторыі пар
ты! (1 93 1 — 1935 годы), у
Інстытуце
г!сторыі Акадэм!! Навук Б ССР.
За гэтыя годы з друку вышла
яшчэ
чатыры навуковыя
работы і звыш
10
артыкулаў тав. Дудкова;
дзве
работы
друкуюцца цяпер.
У сучаопы момант ён працуе над сва'
ёй доктарокай дысертацыяй па
такому
вельм! актуальнаму 1 щкаваму пытапню,
як Сталыпшская рэформа н а Веларуеі.
Доктарскую дысертацыю ёп мяркуе
за*
кончыць у 1942 годзе.
Узбагачаючы. свае ўласіш я веды ! распрацоўваючы актуальныя пытанн! з г!с*
торы! Б ССР, дац. Дудкоў многа працуе
над БЫ'рошчваннем новых навукевых кад"
раў. Над яго 'к!раўп!цтвам працуюць сем
асп!рантаў-г!ст^ы каў.
Не
паидае
ён
сваёй увагай ! студэнцк! навуковы гур"
ток, дапамагаючы яго удзельнжам пара
дам! ! каясультацыям!. Вучаяь Дудкова—
студэнт Абецэдарскі— ужо друкуе адну ра
боту аб паўстаня! М!хиенк! ў Мазы.ры ў
1648 годзе ! здае ў друк другую— «В ьг
зваленчая барацьба беларускага народа з
польоим! панам! (1 6 4 8 — 1649
годы)».
Год таму назад, як адз!п з перадавых
павуковых работігікаў, т. Дудкоў прыняг
каядыдатам ў члены комуністычнай пар
ты!.

Макс Якаўлевач пачыпае працаваць ас!стэнтаи кафедры ф!з!к! на фізмаце, а з
1930 года— дацэнтам пры кафедры.
За годы сваёй работы на фізмацз дац.
Нелеп кіраваў практыкумам па ф1з!цы !
чытаў лекцьи. У час існавашія на фіз*
маце яўрэйскага аддзялення ён быу ад’
ным 3 асноуных яго работпікаў.
Свае лекцьг! Макс Якаўлев!ч
заўеёды
шмат аснашчае багатьгм! ! добра падрыхтаваным! дэмаястрапыямі.
З ’ яўляючыся

ідучпой арганіза
цьй пейпрактык
^студэіггаў,
ёь
надае
так!-ж
характар 1 ўро
■кам, ЯКІЯ ідаюць
студэнты - практыжаяты
йад
яго
жіраўйіцт®ааг у
школе
забяспечва ю ч ы
амаль
заўсёдьт
выдатпыя ВЫНІк! гэтых урокаў
іПа ініцыятыве Макса Якаўлевіча фа'
кульгэт на базе кабінетаў
ліквгдаваных
рабфакаў без значных затрат узбагац!ўся
кабінетай мегодыкі ф!з1к!. Дэвізам работы
кабіяета э’яўляецца— ^навучыць студэнта
рабіць усё, што патрэбна лры выкладан"
ні^ф ш кі ў шко.те. У гэтым каб!неце насМакс Якаушев!ч Нелеп не быў сгугэн* таўн!к! таксама могуць агрымаць квалі*
там Б Д У , ! ўсё'ж так! ён таксама выха- фікаваную кансультацыю па любому пыванец універсітэга і адначаасова— ^адзш з танню выкладання фіэікі ў школе.
яго етарэйшых
навуковых
работнікаў
Інтэнсіўная
иавуковашапулярызатар'
Прышоўшы ў дн! аргаіпзацыі універсітэ- ская _дзейнасць Макса Якаўлевіча не абта ў яго сцены выкладчыкам фізікі і»аб- м ж оўваецц а выключна БД У.
Ён вядзз
фака, ён вырас да дацэнта і метадычнаіп 'ўсе годы Бялікую работу сярод иастауг
віраўпіка па фізіцы фізка-матэматычнага ш ц г м , уцягваючы ў яе навуковьгх
ра'
факультэта.
ботткаў усіх факулвтэтаў.
Макс Якаўлев!ч— вял!кі энтузіясг арБынікам сямігадовай педагаг!чнай
ра
гангаацыйнатіедагагічнай
1 метпы чяай боты- Макса- Якаўлевіча з’яўляецца закон'
работы і ваяўнічы барацьбіт з так званай чаны- ім гэтымі дням! курс электратэхнг
«мелавой фіз!'кай». За час
работы
на 'КІ для педагагічных
вышэйшых
наву
рабфаку ён стварае там добра абсталява" чальных устаноў.
ны кабінет ! лабараторыю. 3 1925 года
А. БАРКАН.

Адказны рэдактар I. МАЛЮКЕВІЧ.

