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ft В Ы Н І К Д Ў n P f t B E P K i n f t P T f l f t K y M E H W 
чыішчашы иартыю ад чужа-
І ваірожых элшентаў, ятая 
шиа rapaB'kji ў яе ради, ира-
й вдртыйиых даку.мотта| 
«ьш ірай буійінык віедахАпаў 
райоўікіі 'піартьмінай р^оты у 
собных арганвацыях і садаей-
да іаіжіыўліенійо, уйіутрыаар-
таіГі іраібоггы', прьгоядаенню ў 
вдак піаіртыійнай ігаспадарні і 
ш большаму ўмацаванвіо Edp-
ійык ipaaof. 
ідменай, ііраведзенай у чэрвені 
ицм 'іБравеіркі шіртдакуіментаў, 
(гыйнм арігаатацыя БДУ 
•ымала суір'ёзнае папярэджанне 
гаірадсівага тамітэтз паіртыіі. 
'эта рашэше дапамагло нашай 
айіШіЦыіі шішэй уаищь боль-
щкую ишааоць, jciHpbiiijb у 
цьпх: ірадах ледзей чуждыя' аля 
(ТЫІ, лтодаей выпадшва папа^ 
к у Я1в рады І нв ао,раўдаушіых 
ііійае иванше чліеш йаіртыі 
'аваи 3 жышчэанш вдшай 
тарган'ващьм, цравеірка сздэей-
мя ўзшшйю гааіртый'ваій ды-
Іштаньг {віаюедваінінв паіртсхо-

овоочаетвая! ірнлата лаіртуж-
), ианьишнаю адка8нак:,ці ко-
іктаў аа ідаірртаную работу, 
щяццю актыўнаеці ў вьирашэн-
пыташяў паіртыйіната жывдіг. 
іа час іпрдаеіркіі шртдакумеп-
і̂ , ааша партарайпзацыа віы-
выіліа ірад таіварьшоў яа~ :;фуіо-
ю-ла)річ.ііаую і адміні'трацый-
10 іраіботу (Гантаая — парторг 
іфака, Валіеіші! — Л'артоі[)іг геа-
ікта, ГельфДяд — дэкан 
/га) іі йыіяівіяа аначш рэзерз 
я 'Піайаўіне'Йвя йашага йартьйіна-

актыіва (Кащман, Семоцьяті-
пк, Цуіімріііаа, Цоір і другія). 
Аднак, гэтымі ўжо дасягнутыш 
эультатаой далека не шчэр-пы-
поцца ТЫІЯ эаідачы, якія вькоў-
« перад шмі закончываючаяся 
»авеірка гаартакумейтаў у галше 
шщця 'на шшэійішую 'CiyjieEb 

ущу»1|р1ьг1Ю!рты)йл!ай і 'паргыйна-ма-
саваіі іраооты. _ 

сіашчзіта недахопаў шставоў-
лі па]ргыйва)й 'раіоогы ў л-ашай 
паіртаіргані'іВіаіцыа і (Л)рогае выка-
наші<8 ўстаіва наіртьш йавівііа 
быщь у іцэнснры далейшай ;рабкл:іы 
йаіртьшйага йа'ііішта і ўсёіі ларт-
аргаіЕШцыіі ВДУ. 

У ярлктыцій івашай оаргарга-
аі'зацыа аійліі июсар факты л^ало-
ra віаіруаіэшяі устава: ш арацягу 
двуіх год 'С'іаад лаіртыійівага калі-
тэта паіпіаўініяіуш кайітыіравашеіі 
таві4)іышоу (юз ©ьюарау ііх лн 
агульльці схо'дзе (Адзілец, Шыф-
ірыша, Йарініейч'Ыік., Арашкввлч і, 
ііа'рііоіріг фшаха тавараш Уаю'рс̂ !.,! 
эа два, г,аіды шаёй ірайюты еі ра 
зу інв sipawiy шрававдачу лорад 
лаірггіруііМ'й. Яе раюікй с'іі'ра.вазда-
ш'^шлшьа іі дррш шірііОіргі, ЯіКііл 
лрацущь ла: працагу года (ист-
фак, ХіііміфаііО. Ііваійіодаа ліквіда-
ааіць зюульае іМ'есіца нарушэіше 
усташ (юклйд ларткоііа, справа 
зідачшіеіць йаіртоірігіаў). 

JibMytiieiHibi ў чаюе ліраіверіа яіакі 
ідэйва-лалітычыы ўаровель іасц 
члшіаіў і кіавдыдатаў лартыі, 
С'ведчіыіціь aw ведаетатшваі ба-
іраіцьйо ў€вй лаіртаірігшгашц'ыіі за 
высонае ідэйлаіе. ўізбраенле шжна-
га ікюімуініста. 

Усаорытмя паіртаіргашзацьіяіі 
факты аштьшвсщга -вылазаіі; з 
<юа,іу аісюшыж істудадтаў, 'лаевгаИ: 
айаішліевЕя стаюанаўіСЕага руху 
(Салодііі), алтышвецш анждиты 
(Куідршіец) гаівсіраць т ледастат-
'кова глыбоікай паліітыка-івыха-
іваўічай раі&Сііцв шрод інаіс студэн 
цт,ва: шаютаноука пшртвучо(5ьг, ля-
ліШ'ШІуаірмацыій у ііівтэрватаіх і дру-
гііх -відаў ійаі'ітыжіа-імсаівай ірабо-
ТМ. і і 1 , і і 

У адпаведііасці 8 ігэтым перад 
намі стаіць задача ў блшайшы час 
палепшыць партыйвую, шмса-
мольскую і лалітвучоОу, трэба да-

біцца павышэвля актыўвасці са-
міх сліухачоў, Оольш глыбокай 
ладрьжтоўікі па лерішаігрыінііцам 
Еласікаў марсі'зма. Таксама лат-
рэбна яаладзіць сістэматыч'ную ра-
боту семшара іпрапііігандыстаў і 
стварыць умовы ў партгашнеце 
для работы лрапагандыста лад оа-
бон. 

Бяліікую ролю ў лалітвыхаваў-
чай рабоце адыгрываюць лаліт-
гутар'іаі ў ілтэряатах. Для лавышэа-
яя іх якасці латрэбла лерагдедзіць 
е-клад ікіраўлжоў з тым, каб колс-
ііы 3 іх •с.апраўды адпавядаў свай-
му лріызначэнню ян па палітычла-
му развіццю, так і па вытрымаласці. 

Павышэлле ідэіната ўзроўню ко-
луЕІстаў лавілла быщь у цэлтрьг 
/сёл работы партгрул факультэтаў. 

Нам трэба злачна лалелшыць 
ра̂ боту са спачуваіошмі', лакіра-
заць 'іх энергію на вывучэлде гі-
лорыі больліэвізма і арганізацый-
ны'Х прынцылаў лашай лартыі. 
ідлачасова шырэй разгарнуць і>а-
jOTy ііа івыяўленнн) новых адда-
шх лам студэнтаў і навуковых 
ш.ботвікаў, якія могуць уступіць 
/ грулы слачуваючых. 

Неабходла арганіЗ'аваць штодзён-
ную дапамоту вылучаны'М таваріі-
ійам, лрацаваць з выяўлевым рэ-
зервам і сістэматычпа ў пр-ацэсе 
работы лалаўляць яго делпіымі, 
с(ытрымалы:мі большэвікамі — та-
лава цэнтральная задача выроліч-
вання лартыйных к.адраў шшай 
аргалізацыі. 

Партыйная арганізацыя ў цэ-
лым і кожлая лартгрула лаасобку 
лавінвы эрабіць адпаведныя выва-
ды і лераглеідзіць с®аю работу 
гак, каб замацаваць дасяглуты 
узды.м у працэсе лраверкіі лартда-
кумелтаў, яшчэ больлі лавышаючы 
нільлаісць, вь[весці нашу лартарга-
нізацыю ла лерадавое месца сярод 
ііярвічлых .аргалізацый Каганозіч-
скага раёна. 

30-годдзе літаратурнай 
дзейнасці народнага паэта 
рэспублікі ЯНКІ KУПftЛЫ 

т П П ( б ) Б , Я Н К У К У П А Л У 
У дзень трыццаціг^ддзя Вашай 

літаратурнай дзейнасці Цзнтрэль-
ны Камітэт Комуністычнай пар-
ты! (большэвікоў) Беларусі горача 
вітае Вас, як аднаго з выдатных 
паэтаў Совецкай Беларусі і Совец-
кага Саюза і майстра мастацкага 
слова. 

ЦК КП(б)Б жадае Вам доўгага 
жьіцця і новых велізарных поспе-

хаў у Вашай далейшай мастац-
кай творчасці на карысць нашай 
соцыялістычнай радзімы, тварыць 
на радасць працоўных, якія буду-
юць пад кіраўніцтвам нашага лю-
бімага правадыра вялікага 
СТАЛІНА сваё шчаслівае радас-
нае жьіццё. 

ІДК КП(б)Б. 

С Л О В Ы 1 С П Р А В Ы 
ш 

Непрыететна яадкрадаўся ве-. 
up. Ву.ща латаиула ў цем,ры но-
м, црытулілася ля дамоў. Прад 
|кіны 'ііЕТбірйата ліраб.йааа€я с®ят-
h электрычщых ліамяачаіі і далёка 
[арада ваш шваіртал. 
' ...Івтэірват ажыіў: еднівя іва ўоіх 
^ріыі івайірой. У лаші JVg 9, 
игельса, 50 оабраліся студэвты на 
Іралраціоўку лрамовы таварыша 
тшша іна еарадз© стахакауцаў. 
Іасяроід лакоя стаіць засланы 
и л 3 к.®еткамі. Иахле зелялі-
іай. Ад гэтага паху і бурлшай 
Ііідасп,і анаіжііваюіцліа грурзі яшчэ 
ольш імадіайіой бадзёірасшію. 

Адкрываецца «сход. Зататваецца 
раіжіва вяажата цраівадіыра ларо-
іу. Эатыіл адзій за другіл высту-
іаюдь стуцэлты. іівы яшчэ раз 
ачйішіюіць асююйыія адаащы з лра 
ювы таварміша Оналііна, гаіаораць, 
цта іжыіліь стаіла ліепш, жьщь «та-
іа весялей... Я ш гавораць пра 
ffioe стуідэвціійія слравы. 3 іК(расда 
щымаб'лда акадэіірабоігнік 3-ра 
typca/ заюлагаў тшваірыш Петровіч. 

стуілэЕцкага важ-Етшв сшйго 
ёш m m f . 

— У акяз нл црамдау правады-
ра, ла аісініове раэгоіртвашяі сощ-
слабортщва і ўдаірівііцтва наоі 
курс біярэ настуш;лыія абавязацоль-
сітвыі: зааць зашшшвую cieew на 
75 пірошантаў «вбжма добіра» і 
.«добра» і ні аднаго «недавальня-
шагді». 

За ім выістулае прафорг групы 

Зв нвв^кова-даследчвй ввботай. 

батаінііік.аў ташаръш Еўсеенка. Ён 
гаіворыць: «Наш-ашруна абавявіваед-
ц̂а здаць залііковую сесію ла 80 
ігікіцаіпггаў «ашмі Яййра» і »до> 
ра> і ні аДіНато «нездавальняюча-
га». 

ВкідатіНіік вучо.бы, Пбрадавьв коім-
•савюЛ'е'Ц таіваірыіш Пузевіч аюавя-
заўса ў а.дказ йа лраошу вялка-
га Стаадла зда,чіь іуісе лраддетыі зір-
лкоЕай cecdi иа *вельщ добра» i 
вывесщ адааюо з адстамык сту-
дэлтаў у рады ўдаряжаў. Адна 
за другой ліріЬвйаюісца праяащ'овъи 
студанітаіў, п€радавык ксмсамоль-
.цаў, ліе'лйіык Бікдапінікаў вуччісы. 

ІІраішло йеЕіаіліыкі дзён. Абяцан-
ліі, дадвеныя ў часе пракрацоўкі 
врамовы таіваріыша Стажна,нб за-
сталтісіяі лую-тымі слсшімі: грула 
заіоілагаў Зта кутрса saaaa иедаго-
гжу ш 70 піріоіцаінтаў <велйіі доб-
ра» і «добра» і аі аднаго «НЗД»; 
2-ігі курс баггаілйкаў здаў сішма-
тыку іраслій йа 70 тііроцантаў 
«іВ&ліымі дюібіра» 'і «добра» і так са-
ма няма Hi аднаіго «НЗД». 

Ф. 8АР0НІН. 

Сеюз совецк'Х п ісьменнікау , Ш і К / К У П А Л У 
Сардэннае прывітанне нястомна-

му паэт'ў'рэволюцыянеру* 
МАКСіМ ГОРКГ' 

t - V 

Пясняр соцыялісгычнага народу 
Мінула трыццаць тод»таго ча-

су, ж быў ладіруікаіваініы лерлгы 
веірш Лліі 'Йурлды). Трышдащь год 
літаратурлай дзейласці—ле малы 
тэрм'ІЕ. За трыццаць год Лшіа Ку-
іліала «лварыў штат выідатаюйішыіх 
твоіра ,̂ яікк зяўміюліца вялжіім 
ііфоікам J аштаіційм іраввівді бела-
рускага народу. 

Явка Купала йрыйішоў у літара-
туру 3 мрацоўных народрых н.зоў. 
У jjx чэрілаіу «л ісваао «ілу. У ix 
чэірлаў ён свае вобразы, мову, му-
зыку паетычінага йказу. Беларусь 
у тол чаю ошіа аднюй з иаиущ^ъш 
айстіалыіх, саімык лірьйг'яеічашыіх :ка-
доній, івайбоіЛіш іглужіх каоі«ір у 
«тдаю інаіродаіў»,_ яік сііірйшдаіва 
ашшаліі царскую'Расій). І'&та бы'-
ліа па іпіраўдав «леівкісёлаія стаірон-
ка». Б^ршаш'іі «пюшстн і смутку» 
апяваў яіе Явік.а Купала. 

іМ'іінула трыщдащь (год. «Неіаасё-
лая стаір'(>йш» пад «іраўліцтваім 

, ііартыі ^іеніва—Сталіна, стала йвііт-
ншчай, ордашініосінай •оацъвяжтыч 

' на і р9с.цралтай. Жы|щ> стала 
ліешл, жыць стала (веонавй. Знклі 
Ошэваірі&тна і «лша̂ р» і «карчші-
ка», і «чужыініа». Йаіліына сталіа 
лірыіяцеляім чала(века. Ча-іавек, які 
ауладаў тэхілікай, не торбаіо кор-
оі'ііць іоям'ю», — ёа зрабіўсія ста-
хаіваўфм., імайстрам віысоіііаа ш т -

і ікулт)іі>ы! ирадц. 

На ўсв гэшыія яізіівоьніыя падзоі 
ноівымі, 'радасныж aecHHiMii адаы,-
ваецца Янка Купала •— паэт ба-
•рап^оы і лераімюа' со.цыяластшнага 
буідаўінііцтва, ййсга^ гфаачнаіга 
на;роду нашай радізімы. 

У тівофаіх )інкі Купашы наша 
мшадзь, наша €!тудавіцтіва.,_ у 
люстры бачыць цёмаае і змрочнао 
мінулае; сонечвае, оадзёрае, р.ада-
онае сёная і заўтра. 

Юойей Яінкі ііуяад'ы заўлледіца 
вяліікал радасіцю ила ўсіх інародаў 
BuiBiiKaw <іоіввп)каіга Саюза, бо ён 
ізіаігчыім тодыкі ў йас, у краінв, 
дз® і ш ш каіяш'лктаў, яіяіміа ламе-
шчыкаў, яяма эксялаатацый чада-
века чалаівіеіі;ам, дз'в лшінока-ста-
ліжісйші яартыа іпеіраівыіхо.ўівае лвп-
піык люідзей старой юуяьтуіры, 
ствараючы! ўсе ў'мювы дли іх ііво|р-
чіай ірабаты ш ікарььсць новага 
еветлага жыодя нрацоўных. Гэты' 
юб'іл'бй магчыш TOuHfii ў краіне, 
т буя'уецца соцы!ЯЛ(іэді, дзе, пая 
ікіраўеіцтваін лартыіі л;ры штодзён-
ных моіпатах 1Щ КП(б)Б і асабіс-
та таваірыліа Гіікало, ліобо-ўяа выро-
шчшющца і перавыйоуваюцца лі-
тарат^-рнш кадры. 

Мы жыюём у даіівюсінш годм. 
Лра тэта радатае, вясёлае жыццё 
Ялка Jtuyiiavia створьщь мнюта i 
многа выюоікашаістайікіх палопнаў, 
'Е^тык иашай эпщ] — эпоаі ag-
лікш Стадша, 



З р а б і ц ь п а р т в у ч о б у 
глыбокай, жьівой і цікавай 

11К ВЕ11(б) і ЦК ІШ(6)Б у стаіх 
{шц'шшлі ш) задачах нартыш^ 
ву.чуцы ш&тавш шарад да|)'га'Р'га-
ййал^ыіяац і кювшыш ікюліі'АісгаіМ 
дыхалке аб павышэінні' таарэтыч-
іаііаі ўшроўню, і а аса&шша аб 

ійойышііі'а̂  ве-
гіюімр'Ш (нашай стулай, ге-

•рАшай яаіяыі Ленша—Сіадіна, 
ддаачасава иастаулша ў гэтыж 
іраіішшшіх іныітаіншй аб щдаиры 
имшпфшашашысс кад<ра;і̂ -праііаіга)й-

а6 іх росце, а6 дапалозе 'У 
а шічаенай і суір езініаа ]раоюіц&. 

Г э т ш эадаічіы оюумоуиа стаяіць 
і йеірад інашай паіргаірігашшіцшш. 
А'КіраіМія таіш, деірад иартаргадш-
цыш ііді' стащь задача даіітвы-
іаіваінвія 4 5 7 шмішіойіьіцаіў і калія 
бои ^юоодртыійшіыіх стуйэвігаў у т -
веір&ітэта. И'рьичьш, гэтыія »адачы> 
иерая Еаішай аіргаіЕІвацшй оталіі 
(ва усіёй оваіёй ошцыфщьг, ж парт-
яргашзацыіі даівучадьнай уютано-
ш . Для гэтага аатраі&авала'ся шмат 
аірігашіізаваіць Гірткіоў, шюоід і иа-
даіараіць едольаык ніраінаганаыг 
отаў. I • I 1 і [ 

йк жа мы сщравкаоя з гетай 
задачай? Мы арганізавалі ўсягоЗЗ 
пшшл і гуірті, 8 іх пафтйійы.х 
м о л 3, ювдыдацкк 1, сшачу-
ваючик 1, iK№caoiojibc.Kk 13 i па-
лігішікод И1Я беслафтыйных сту-
яэатаў 15. Гэтыя шкоиш ахал-
лішоць І016 слухачоў. У нас 
ор»цу'Юць 33 прапаганйы^ты. Усё 

гэта аюдзі нашаі арганізацыі, якія 
^ а й п ш ррааеірку яры ГК КП(б)Б 
і Кагаловіцкім РК ЕП(б)Б. Для 
дапааюгі црапашащдастам паіртко-
щм apraiHifeaiBaiH йартта&іяет. які 
ігравёў 6 'сотиара^-ирапагавды-
стаў, аікаэана квыш сотні івды-
йідуальных кансультацый, рашра-
цаівая ішш ipafioTM і тэматыша 
овміінаіраў, йадбііравцца матэрыяа 
і йрапіаігаінйыісту даевда план на 
коиоиую тэму. 

Прашедзеаая тэарэтычная кан-
ф^рэндыя па вы'ніках цралрацоўкі 
матарыялаў Y11 каншрэса Колін-
гарна ў паіртшколаіх ііа.каза.'іа 
іідайішы арітх і дас.яігвеіБ!П€ ў парт-
вучобе ў паіраўіЕашші з і̂шульіім 
года.м. Тэарэты'чная юанферэицыя' 
.іаікаізада 'рост лраіш'аійдыота.у. 
Мы маем значнае аавышэине тэа-
рэярыічшаіга ўзіроўішо паіртыіййай ар-
'анізацыі. асаблшва многа комуні-
:ітаў, ягая іраніей лічылкія «слабы-
лі» іі ткюл! не выіступалі (Туіпіда, 
i-'yckaf, Овібара і іініпыія). 

Алю ў шаіртыанай sj-rofe мы 
маещ яіігчэ рад не!дахо.паў. Га-
ло'ўныя 3 іх: мы яшчэ н̂ е на-
ізучылі слухаяа соотэматьша рых-
таівавд к паіртзаішггкаім і сн час-
та ірыктуеціца трдвык.! ў той д а ж , 
калі івыіэнача,ті паіргнуічоба, ш йн 
йадаугаыілі нашых слухачоў і гэта 
•аанюіс.ііцца к часощы лірапагайды-
•отаў рыіхтаЕадца к заояшкам на 

твйірах класііваў па Марксу--Эш'ель-
су—леншу—ьталшу. дашы слуха-
чы ч частіса прааіагайды-отйу не 
jiMieuoip. шіраіцаваіцв івад іыіаша.ш 
імаіркюшіа-ліелшшіаі? ііаіртга«шет 
ящчэ ае аюраоудаіваў шаю (раяю-
ту да налешйсшіу аосл^тоўваішш 
іНірадай̂ аййыістау ц слухачоў, оюді-
іятчжа веліыш оедніаія, ш а ад заа-
ва̂ ііЬЕіяіе ла/г]шь! ў лвдратуіры! 
щра̂ иш'андыюта і слухаіча. Ііаасудь-
тацыіі бышаюіць шішай яікасіці і 
такісіаш оетшар Hpaaaa'ai^UjicTaJ 
не стаў miiOtiM, дзе-б дранааш-
дыіст ірос, йзетб ён вуічыуш. йа 
заіштшіх шришиш свудэнт часта 
ад'чувае сяібе як у класб ў час 
ак.ауэ11инаи ВІІЧООЫІ. 

Метад заштааў не можа ©ас 
здавзішііяць, ЯНЫ часта «'Зікаэё-
итанодща.», імалі і даояана Так ежа-
заіЦіь. Ліаістацшія літдіратііра, жя-с-
цоівіы ашэірыяд, факты з иашасга 
жыцця араинаганцысты не окарьг-
стоуіваюш;ь. 1'этыя ведаіхшіы мы 
швкнны хунчэй лііввдаваіць, ара-
біць нашу иартартабу жьшой, щ-
каіваій, аваіяі-б (цягауіа да сяое иа-
діык слуіхачіоў, бусрідатб ў іх жіг 
іцыіятьрву, 'ціікаівасіціь і далаімагада 
лашашу •студэ'нтл гліьшка аўла-
Даць тэорыяй Марюса—Энгель-
са—^Леніна—Огаліна. 

Ад ®ас гетаіга йапрабуе нарты,» 
і імы ігэта наівішы зраіоііць. 

u I . МАХАНЁК. 

Комуністы фізмата; парторг факультэта т. Загорскі, выді 
вучоЬы т. Йодальман і прыкладны прапагандыст т. Цукерман. 

3 яе браць прыклад 

Мой палітычны рост 
За чатыры гады прабываняя ва 

ўЕіверсітэце я падіты'чна значна 
вырас. Той цыкл гра'мадскіх дыс-
цыллін, як іпалітэканомія, дыямат, 
пютмат і ленішзм; чытаюцца ва 
ўнлверсітэце, і яны мне далі маг-
чыімасць больш глыбока ўясыіць 
асноуныя Еытанні марйсізма-дені-
нізма, увялі ў ншы круг пытання 
грамад<ясаіга жыцця; навучылі кры-
тычна падыходзіць да таго ці н. 
шаііа йытатя наьуковаіга зместу з 
пункту гледжаніня дыялектыічнага 
матэрыялізма. 

Дзяйуючы аалітвучобб я на ира-
цягу гатага года азнаёміуся з ак-
туальнейшыміі дыханнямі сучас-
йасці, як па ўнутранаму будауйід-
•mj ў СССіР, таіі і міжнародным 

маштаібе. У прыватйасці ў апошні 
час распрацоўваў матэрыіялы YH 
каегрэса Комінтэрна. 

Акрамя гэтага я сістэматычна 
чытаю, а зараз у сувяэ! з праход-
жаннем курсу метадалогіі матэма-
ТЫКІ работаю над творамі Энгельса 
—«Дыялеаітыіка прыроды>, »Анці 
Дзюры'НіГ», журналам — «Под зна-
менем марксдама». Зараз перада 
мной стащь задача доора расдра-
цавэць гісторьш паіртыі, бо гэты 
курс у нас не чытаецца. У чэрвег 
йі месяцы мінулага года я ўсту-
ніў у трупу опачуваючых, пасля 
чаго яшчэ у большай студеніі ад-
чуваю абіа;вязак больш работаць 
над сабой. 

КАЛАЧОЎ. 

У Р Ы К Л а Д Н Ы И Р А П А Г А Н Д Ы С Т 

— Што тут асабліва расказ-
ваць. Рыхтуюся звычайна—адкиз-
вае прапагандыст таварыш Пра.-
каповіч—на заиытанне, як ён рых-
туецца да палітзалятак. 

— Я добра разумею ўсю адказ 
насць, якая ляжыць на мяне, як нь 
праыагандыста. 1 таму я акуратни 
наведваю кансультацыі прапапш-
дыстаў. Вяду запіс асяоўных мо 
мантаў. Высвятляю ўсе незразу-
мвлыя мие пыташіі. Для гэтага я 
прапрацоўваю загадзя максі.муы 
матэрыялу, раней чым іду накан-

сультадыю. Пасля кансультацыі 
я яшчэ раз грунтоуна прапрацоу-
ваю матэрыял, абавязкоіва вяду 
канспект, запісваіо пьітаіші, якія 
буду ставіць перад слухачам, 
гуртка. Пасля такой іірапі'ацоўкі 
я ўпэўнена іду праводзіць занят, 
кі. 

Таварыш Пракановіч—студэят 
2-га курса гістфака, ударнік вучо-
бы, кіруе гуртко-м ко.лса.мольскай 
школы дыііломн'ікаў. Жвава і доб 
ра праходзяць. заняткі ў яго гурт-
ку. ШАЦ. 

Э«тяткі Ў папітшколв фізмат». 

АДЗ/Н^З 
ЛЕиШЫХ 

Па.тітгіуіріч)аі 4-га Kjipca фівмата, 
яікіім кфуе драіпаганідыіст тав. Ры-
бакоў зяўляедца адным з лепшых 
гу^іоіў, йк на даілрыктоуцы да 
заыятаік, так і йа яікаіС'ДІ эасваен-
ая іііраіхадзііміыіх тэм. Тав. Рыбакоў 
с-ктэматьина ир'ашрае ікайсінекты 
ў шіутхаічоў оваой нькю'Л'ы і дабіўся 
таіч), ідто ў«в пірыкоавяць на за-
ляткі 3 іканісшіітаімі. Л-ашдыімі слу-
хачам! гуіртійі з'аўлш>цца Каіата-
'рсшіічі, Геірцыг, Леівіш; і Рььўкіін. Лі-
TaipaiTjpaa гуіртш; зашісшчан заў-
седы доўнасдю, у гэтым трэба ад-
значьщь добрую работу старасты 
гуіржілі тав. Гврцыіга. Ііраўда, 
ёсіць іуі гуіріку і адаа адістаіючая — 
гэта '̂ тудантка Голад, якая нядоб-
расумленна рыхтуетр да да.тіт-
заняткаў. Нельга аомш^щъ' і тагэ, 
што прафорг фі'змата тав. Цоір 
мала (цкавщда йаладжватюм ра,-
боты гургка. МАЛЮКЕВІЧ. 

- О -

М А Л А 
Д А П А М О П 

У паіртгруне гіістфаіка 24 іграла-
тавдцыістыі, шрашодзяць заінят-
кі на другіх факультетах. Лелшьші 
цранагандыстаімі з'яўляюдда тава-
рышы: Маханек, Алай, Камінскі. 

Аа пайрыктакаіваіс'ці нрадагая-
дьпста, ад таго, як іяшу данашагае 
ў ірабсіцв партгірріш, йаіртгабшет, 
залежкщь і йкаіець иравадзгмъгх 
занятав і якасдь засваення матэ-
рыяла. Як-жа нрадагандыстам гіст-
фака дапаснагае партоірг факуль-
тзта таів. Лййуіыюіў. Тіреба прыз-
ваіілца, пгто данаида няма. Да гэ-
таіга часу ініа -с̂ с̂дае паірттгмы не 
была заслуха;.на йі адна спраівазда-
ча шраінаігавдыіс/та. ІІаіртсіріг йколі 
й'в аьрашірау (ра'ботьв ніводааіга 
іграпагашаьпста.. 

Былі выяадкі, што слуха-
чы гурткоў (біяфаік) зусім не-
зяавальнялііся работай нрапаган-
дыста. Але да сёнешняга дня на-
лежнай дапамогі праяагавдйсту іе 

Ik 

На перапынку яе можна оачыць 
на карыдоры ў гутарцы з тавары-
шамі, якія радзяцца, як леаш вы-
канаць даручаную работу. 1 вось 
яна пайшла ў дэканат, каб неад-
кладна ліквадаваць недахоаіы ў 
выкананні дынломных работ на 
чацвертым курсе. Праз некаторы 
час яна вядзе гутарку з комсор-
гам Рамановіч, як леоіш наладзіць 
комсамольскую работу... 

Да парторга хімічнага факуль-
тэта тав. Шыфрыной можна звяр-
нуцца 3 любькм пыганем. Я н а з а ў -
сёды рада параяць таварышу, 
даць адпаведнае ўказанне. У яе 
многа работы, яна дужа занята... 
На грамадскую работу яна удзя-
ляе шмат часу і энерпі. Але гэта 
не нерашкадаие глыбока прапра-
цоўваць .вучэбны матэрыял, быць 
адной 3 леяшых студэнтак вучо-
бы. 

Тав. Шыфрьпіа прышла ва ўні-
версітэт ад варштата. Яна даўно 
ўжо забылася калі сядзела на 
вучнёўскай скамейцы. 

— Неяк страшэнна шіе наказа-
лася першая лекцыя па фізіцы, 
успамінае тав. Шыфрына.—Дума, 
ла, што не. здолею асвоіць увесь 
гэты складаны матэрыял. Але 
нершы год вучобы даў найлеа-
шыя ВЫНІКІ. Цянер тав. Шыфрына 
выдатніца вучобы. V яе ацэнкі 

па прадметам у большасці «і 
мі добра». Глыбока яна пра 
цоўвае фізіку, матэматыку, 
І ия.мецкую мову. Не ў загон 
яе І мастацкая літаратура. 
апошні час яна прачытала «Не 
реводя дыхания»—Эренбурга, < 
закалялась сталь»—Островсь 
«Салавей» — Вядулі, «Дрыгв; 
Якуба Коласа. 1 гэта ў той 
калі ў тав. Шыфрьшой сям'я, 
ЦІ, на што ёй патрэбна аддав 
мноіга часу і ўвагі. Але усе і 
йііколькі не перашкаджае ёй бі 
актыўным удзелыіікам граз 
окага лсыцця ўніверсіітэта і 
дэмічнай вучобы. 

Таварыш Шыфрына адна з 
МНОГІХ у ВДУ, ЯКІІЯ нясуць таі 
вялікую партыйную нагрузку 
яна член парткома ВДУ, д{ 
год парторг хімфака, яна дае ў 
дысцыплінаванасці, акуратна 
чулых І ўважлівых адносін да 
муністаў, комсамольцаў і 
йтудэнтаў, і ўпаўне заслуж 
хсарыстаецца аялікай любоўіо 
^тудэнтаў факультэта. 

1 самае важнае, чаму трэба 
вучыцца ад Шыфрыной мно 
нашым і комуністам і ўсім о 
дэнтам,—гэта ўменне спалучь 
вялікую партыйную работу з 
сошімі паказчыкамі акадэмвучоі 

ВАЛЬЧЭЎСКА; 

ПЕРАНіМАЙЦЕ ЯГО ВОПЫГ 
— Трэба толькі нравільна раз-

меркавііць свой час, тады можна 
заіўсёды лраработаць максімум ма-
тэрыяла нартыйнай вучобы. — 
Бось, йапрыіклад, я — гаворыць 
тйв. Пазнякоў — ад адных дарт-
заняткаў да другах асігно^ваю 15 
гадзііі вы'ключна да надрыхтоўку 
да наргвучобы. Іірацую я сістэма-
тычна на гадзіне ў дзені., а ў вы-
хадныя дві ш 4 гадзіны. 

Такое радаеркаванне часу, такая 
сктэматычная рабага над сабою ў 
тав. И-азнякова не вьшадкова. Ён 
яшчэ кандыдат партыі, а таму ўз-
моцнена рыхтуедца да нераходу ў 
члены нартыі. 

— Да ораработкі даклада тав. 
Берыя naapbLXTaeaificH — шрацяг-
вае Пазігяікоў. — Я праработаў 
даклад, заканснектаваў яго. Пра-
работаў І заван'йіектаваў — 
«Кавказцы і канфсірэнцыя ліквіда-
таіраў» — Стадана, »3адачы рус-
к<іх соіцыя л-дэм аі; р атаў»—Леніна, 

Ха прачьггаў брашуру Сталін і 
шым. 

Даклад тав. Берыя—расказі 
Пазнякоў, я не проста чытаю і і 
снекцірую. Я кожную раволюіі 
ную падзею, кожную дату, кожі 
вьгстунленне пролетарыіята Грузі 
Закавказья ўвязваю з рэволюдь 
нымі падвеямі у выютуйленвямі 'П) 
летаірыята Расіі суйродь 
дйіяржаўя. 

Вынік няарэнны. Тав. Пазняі 
на п.артзаняткі дрыходзіць заўсёі 
надрыхі-аіваным, з каях^пеістам, н, 
іградаваўшы максімум матэрыял, 

ІІазнякоў не адзін сярод koj 
'йістаў нартыЁнага гуртка, якім 
руе тлів. Камінскі. 

Парторг фізмата тав. Загорі 
так'сама прыходзідь на паргзана 
заўсёды надрыхтаваігым. Ён акр 
мя джлада тав. Берыя да насту 
ных яартзаштак рашрацаваў а 
тыкул тав. Сталіна — іКаўкаеі 
і канферэндыя ліквідатаіраў» і J 
віна «Задачы рутіх содыял-дэа 
кіратаў». МАКРЫС. 

Студэнткі геафака рыхтуюцца к палітзанлткям. 



ПЕРАБУДУЕМ КОМСАМОЛЬСКУЮ 
ПАЛіТСЕЦЬ 

Мы заікіончіылі лра'црацо^^иу ма-
тэрыялаў УД кангрэ'са Комштэрна 
Ў комсймодьскай палітсеці. 

Да таго ак яірыюігупіі'Ць к ишу-
ЧЭІВШІЮ піістоірыіі даіртьм, деайздна 
эараз-жа парйшеиэець сжілад ш -
лі!ШГі''рій!іаў ік«мс.айіі0іліыскай падііт-
іоеці, жіія аргатздааньь па прыін-
ц ш у куіреаў, аіто не адаигоядае-
алошнім указ-анаяш ЦК ВЛКСМ. 
Згодна ўтазайшў ЦВ В Л Ю І — у 
лас паві'нна быць такая падітее'ць: 
гуіртжі ла івывучэййю асюбйыіх: тво-
іраіў Maipffvica—е і̂гедвса — Лвнша 
—ІОталша, гуірткі па івыівучэН'ШО 
іпікугорыіі ВКІ1{6) па пердпакрыш-
цах і гурткі па авывучэиню гісто-
рыіі ВЮі[б) па !ікі'друч)нжа.х. Акра-
мл /гэтаіга йыіпдамшю датаивы 
быіць ®щз«лен1ы f -асюбиыя injipTiii 
ш вывушнню твіо,раў майжаў 
•маіркшма^шжіізйіа. 

У гуірткі павшны) бьщь пада-
біріаіныі ліодзі строга, т ўзіро'ў.нію 
ведаў і к зацікаўленасці. Гэтай 
шравв паш.шіа быгць удііелена 
маіксійгум 'уівагі кожйым шмсамачь-
цам, групорігам, комюоргам, бо ад 
пвдбору дюдэей у палітшкоілу бу-
дзв залежаць якаоная прайра'цоў-
ка штэірыізліа/ў. 

Зараз ужо прыступілі на фа-
кушьтатаж (ігісгрфаік, фізмат) к яв-
paj6}'ao(Be. Адівак, факти, ят!ія 
жшцца ў (вас, гаівоіраць, шта не-
каяюірый Еомсадншцы невуір'ёэна 
aaffocffliima жа Шібйір}'; фоірм лаліт-
иучюбы. Ёс(ць векатюірыія ммса-
молъцы, ія/к Задітцішія, Паліінікая, 
Фішалевіч 1., яш'я праходзілі гісто-

рьгю БШ(іб) (Задушкая тры рази), 
ив йірэінда іраэбііраіеіцца інаюігр у 
пмиьлч/тык: ігытаішях, алв ідуць 
у гурткі яа 'Быівучавлю гікторыі 
naipTfbii Ш' пазір'уічйііку, a ив ў вы-
ш и т у ю фоірміу, мзіе яйы 3 поопе-
хзжи магущь займацца. 

3 яір5тога" боійу, ёС'Ць ййжамюль-
цы, іяікіія слаба іввдааоіць гюторыю 
паіртыіі, ;аліе 'эашіоадііся ў болып 
сйаданую фо)ржу ііюлітаучоібы. Да 
такііх тірэба аднівдді': Льгчтоў, Озер, 
Кудзелька, Цыібулшііі. Гэтыя фак-
ты оавівны ўлічыць другія комса-
міальс)к,ш факущьтэцйя аргаігіза-
цыі. 

Ком'сашйіьісшй іііаліітв5-чюібай па-
•впша бьщь жоіішвша леішіая част-
ка бейіаіртыі&шй моладізіі, яік̂ 'Ю 
нш^одна будзів йаарыктаіваяь к 
усгг^щишю ў ірады юамоамояа. Та-
кую работу правяла ўжо комса-
шыиьжая аргайзацьм фізміата. 

Кааитэт іі кюоіісоргі павіішіы па-
сшавіць иытаинв аіб «талым зама-
ца'ванні аўдыторый за гутяжамі, 
шб лаляірэдзііць зірьвў занятак, які 
ИЫ мелі 'ў гуртках першага куроа 
геафава, на другім і т р ц ш к>ір-
сах бі'іяфаіка. Таксама трэба павес-
ді рашучую барац'ыбу са «пазнен-
нямі і йенаведваняямі йалійіікол. 

Уіоё іэдй/ пашраібув ай нас ібольш 
сур'даньга, >іважлшых адно«ін да 
пашгавутобы. Комоамольокую сщь 
трэіба іпвраі)інаіваць па-іболышівіц-
иу, у ад'шведиаоц! ^казанаяи ЦК 
ВЛКСМ. 

ПЕРАПЕЦКІ. 

г^ у фізічнай лабараторыі 

Лепшы палітінфарматар 
Паліітш;іа)-шка.ваў5ая работа ў 

3 гонарам а п р а ў д а ю 
Нашы велізарныя дасягЕенаі' чах змяняеада овядомасць шы ц̂о-

ва ўіск (галсінж соцбудйўнііцтва j м а мае іі'рацоіўных ,ровных галін 
-Л' е: ; г' 1 „ п т г ш . г а й с т т . я С т і п л п г а Г,ТЯ УЯНЯФіГіКі ўсіе болыц і боіліыш набліжаюць 

„а партыі міліьйны драцоўініЫіХ, ірас-
'Ц0 катмсаісць йеаіаірт.ыййьй боаь-
шэвіікоіў, ірасце ішіыіаець спачу 

нашага будаўніціва. Отаханаўюкі 
рутх у Ĵ paiiue ініаіш>4.чііі шка^^ае, 
шд> аііраіва шцышдала ёоць ыііра-
ва дакьлжаіў лодаеі шшай вялі-
кай краішіы. 

Л 'зауеды сагаыіў за сваім 
агульна-ійалітыічіныім; іростам, я 
эашйўсія і зараз зайшашса ныітая-

^ ший даіркс.іізма-леніінііз'ма. Л вель-
I « і ўіважліііва сачу за раштаж фі-
I лагафа'ў-іііаіркісісті&ў і в/ы'вучаю их 
; твоіры. 

Аліе ютага ўсяго яшта неда-
стаггікова, ашю ншЗходна сур'ёша 
ішцца за ©ьшуічшш'е аіргалшцый-
аык ліріыініцышў іЕіашай щртъй. 
Цраіўда, у оаой час іу аоветшіцк'іх 
гуіртках я іх івьввуліаў, але гэтага 
мала. Л зедаі оя мэтай у гэтыш 
роідзе ўіважлюа яіраіі|рацаваіціь гі-
старыію йарпыіі і агатым саішм 
ваичашюош лаіікійаіваць «ваю ад-
«тзіласіць у ігэгай палшв. 

Уісіё гэга на ыасавай аада-
йасці да справы 'работага ы а с а , 
іна базе 'мюіцніых іведаў .маірксвма-

паядая'Х інте'ряаша мае вялаіае зіна-
чэнне. Гэта моясна еказаць з прак-
тьжі работы ў пакоі Лі 49 галоу-
шга кюірпуса, дзе палітінфарлата-
рам з 'яўдаевда тав. Мяшйоу. 

3 оамага лачютгу навучальнага 
года тав. Ifflimtof артавщавау чіыт-
ку І |ра0б<)(рку болъш важнейших 
аіртыкуўюіў 3 'фншраліыных і нашык 
ірзісгеубіліжаніммх гаэет. 

Тав. Жяіінк'оў цраіпрацаваў у па-
ІКЮІІ мюга 'Важійвйішьга; аіртыіку:ліаў. 
Праиращавая: матарьим аб Каст-
рьиищкай рэшжцъш, жатеріЯіЛ аб 
жьщщ І дэейніаіс.ці С̂еіргея Мірана-
віча Еіраіва, аб 'стахана^свгм <руху, 
пра)мо©ьг тав. Сталіна на нарадсзе 
отаханаўцаў, ва нарадзе перадавых 
камбаініара-ў і .камбаВнерак, йа на-

раове кіалгаслшйііў Таджыікістана і 
Турадаешстаиа. 

Расиращашщы лрааіюівыі ташаіры}-
'ШЮіў Мюілйтаіва і фджаишаэв на 
пеіршай ніаірадэе стніхайаўіЦ'аў. Пры 
іпрапіраіірў'ціы праімоў таів. Стааііна, 
а тжсаіма тав. Моіатава іі тав. 
Оірджаінівідае бьма ираа^дшл івяші-
каія аівтыіўнаіс.ць і з а ц к а ^ ш е н а щ ь 
слухачоў. Аврамя гэгага быліі па-
стііўлюівы на абгаваірэвніе .наступ-
ныя артикулы: 'Об иждивенчейтве 
и няициативе» з «Комсомоль^ской 
правды» І <ІІоіірій7нчй)к.й» з «Из-
івіеютій». Аіюпвіія даве гутарій пе-
ратваірьгліюяі ў оашіраўдяы дьрстп̂ т і 
Біельмі ж ь ш шраійшлп. 

М. ЗАЙЦАЎ, 
С. ГАНЧАРЫК, 

ЦЫБУЛЬСКІ 

Faciie палігычна 
і культурна 

Малады энтузііяст, бадзёры, энер-
гічкы, заліірЭ'Льш'чыЕ соіцсіпа60(рт-
ірва, люішпы ўдарйік йьгтворчасці, 
тав. Русшнаў ирагиа гаірэў жацая-
нем віуічыіцца. 

Мара здаейюшлаюд. Сиалуадюта 
ўдаіря'ую ірабоггу йа фабрыщьв, тав. 
Руіскаў гааотуйіў на івяічэрні раб-
фак Беілаіруіскаіпа Дзяржаўніаіга Уаі-
веіройэта. 

Цял'ер тав. Руісінаў; отузввт 2 т « 
курса геолага-ігеаграфічнага фа-
культета. Пашнвав ў вучобе, асав 
аш'аюі ад аоніоўныіх ярадоіетаі, 
(дьшмаіт, іврыішталанрафія і іаш.) 
на »даіб|ра>, 

Займаеоща ў ваядьвдшцвк пзір-
тыіЁным mpiity. Палйшва© добре. 
.>Іатзрыіяліьв ТЦ каипрэса Воімінтэір-
аа (раісіцраіцаваіў, увдзшюты з га-
м м (рашрацоіўік.у аісобкык таораў 
ЛеЕІна і Оташш. 

Заіраз тав. Руетаў кшбока рлс-
нраіцоіўіваю пиюрью ВКП(б) з пер-
діакрыніц — твораў Лешйа—Ста-
ліна. 

Рыіхт5т0ічыед быць ет.ецыіяііі-
стам, кавдыідатам ШІ(б)Б т. І ^ і ' 
наў (Шкнвцца бьгар, палітшна раа-
«ітым, кіудауірніым ш в е ц е т слів-
цыіялістам, аі таагу ёа аэдраімя' та-
вышіэннш! сівайго лалатытаага с 
слецышіьнага іраізвіцдя чытав ма-
OTanpj®) ліітаратуру. За вевяіліш 
аарэзак часу ён прачыгаў «Дрыг-
'ву» Я. Коласа, «Трэцяе пакален-
не» — Кузьмы Чорнага і рад іж-
шык твораіў. 

Цвёрда і ўпэўйена раюце, аба-
гачае сваю ламяць комуігівт 
Рроійаў, (внвущяачы творы Маір®с.а-
— двігельса — Левіна — Сталка^ 

Русівдіў тоілші вучъмща, ёи 
вьш{.0(нівав на іцраіціягу ўсдао ^acJ' 
наюучашй; ў БДУ адаазныія рабо--
ты. Зараз ён работае прафорга* 
геоюігаігівеба-гоаіграфі'ЧЕаіга ф а -
культета. 

СТОЦКІ. 

ВЫТВОРНАЯ НАРАДА НА ЬВАТЗРЫ У АКАДЗМ1КА 
у сяежн'ай іміглб а-дааго з пер-

шык Зііімісшіьж (втараў тарад ванн 
вырыіооіўвайцір коінііур івелазаірца-
га яісша сиац'ьшьжстау. 

Ііеціаоіыкі 'заііша'ашіяіў у ««усшрэч-
выіх і аныі іпайадавм ш іірэці па-
верх. Иащио «ііурстый», д а жілў-
тай '.четаамшііЁ и;ла)С.фН1ЦЫ! дзвя-
ірэй, йанчахкоіва ііпэўніда нас, 
што 'МЫ пашааі тзйыі, кудыі іішла. 
і ' а б к івіышў, і нраз Мікуту ў ірас-
чіыінюініьйх давіяірах бачьш посшць 
•з!йаёім,аа-а наш чалавека. Ііроістае, 

леніін'ізіма і марюс-щка-леншс-кага цёпілае, яік заўоеды, врьютаниеУ 
сіВ'ета̂ пюа'ляду дае магчышасць поў-1 Ц м в с ш а Лшвошин ®яідзе іыас у 

ваючыіх. Алошнііія з'ездьн і кайфе- йасіцііо ашраўідаіць зваідее слачува- свой ірабочы габіівет. Адразу кі-
рэнцьм ўіс-ё больш лаказваюць, на-
волькі вырас аўтаірытэт комуні-
стычнай партыіі ў вачах шыірок.іх 
кмаіў йра/цаўіЕЫк. На лашых ва 

шаіга віялікай юоім'зтніістычяай map-
тыі і ігэіпа зіванне я з гонаіралі 
ацраўідаю. 

Дацэнт Г. САГАЛОВІЧ. 

Змагаюся за ідэйна-лалітычны рост 
Устіуоіўпііы ў гругау) спачуваю-, іцоўваю аііатэірьгял, «ьшучэіше цраг-

чіыіх я іЗйіравіу .едчуў ©яьйую ад-
'Каенаюць. Адіразіу па-сур'ёзламу 
ўзяўоя за наиояаще см-йто ідэйна-
палітытаага ўзроўню, за пірьгклад-

нуію акадамічйіую вучобу і юрашд-
окую ірйботу. 

Пытаінінію лажгдаиага іросту я 
паидирадкю^вавд эараз усю сіваю 
.работу. Гэту работу я разгортваю 
па .настуиных налражах: выву-
чаннв гіотоірыіі BKli(oj, якая уіва-
іоідзііць адначаоова ў иавучалшы 
х ш и курса, зашіяшкі | парпы'йнай 
ш т ^ Sft «Kis щ т а ^ ш i f аілр«-

ражі і ўстаю ВіВІІ(б) і штшга-
тыщая чыііша ігазет. 

Аідначаюова я сггаіўлію для «®ое 
•асшўіньш абавіязікам — імаікістгаль-
яае засваібше арагірамнаіла матэ-
рьіяду, не абмяжоўіваючыся зама-
іірвашем аддаў у абезле лекцьи. 
Л глыбока, самастойна прапрацоў-
«аю йаааткювую ліітаратуру. Аўла-
(щше шетадам с^часгойнай работы 
інад іКЕІгаій — ашо'ўеае для іМян'в. 

А. МАШКОЎСКІ. 
втуджт 3 - г « курса фізматя. 

даввда ў іВбічіы тая прастата, 
скірошваюць, аікрратшаіаць а дзеіла-
даасіць, Яікаа ўласіцііва гетаніу 
боаьішэвшку-ауданшіу Цэл^стьш'у 
Ляівойаівіічу. Работы етоілі, на і'М 
лямна, лісміовыя прыборы, кнігі, 
тут-жа тэлефощ, іоуліроць- каля 
двух ісцш поіЖ'і Ш'ііг — цэлаія 
б ш і я т ш а йе толыкі йа рус^тй, 
awM і на зам'ежаыіх моваіх. Сярад 
кшг асаблшва івьцзіяідяюэда новы я 
томы твоіраў Лешна. 

Садэімсй йа крэеиы школ стала. 
Пачынаецца дзелавая работа вы-
т®орчай шраД'Ы іірыікутЕжа нашаіі 
трупы 4-га курса .ттэматыійаў су-
меісіна 3 аяітыівам с т у д ж а у ( 6 
чалавек стіад'элтаіў) у 'Пірыісугнаоці 
йэкана фізяата тав. Гшьфаінда, 
йкая сабралася па іаіцыятыівв 
загадчыка кафадры матэмагыкі 
аікадэміка Bj-pcTHiaa. 

Ma oaipaipcy р я і д а і ш а шта^н-

Hi: ао дышшосшшк работаж, аб 
свміійары па Ціыыу шщыильнььх 
iBjipoay, як'іія даяамогі'ш ь̂ іу наш-
Gaurn дыіішізшыіх раоют, аб діта-
ііраіфі|раіБ.'анініі к-атшектау лекды'іі 
ш івіышэйшай геаіметрыі, якія 
чыіта« Цэлестый і̂яівшавііч. 

— Лвасіць аьшшшых работ у 
•гегым годае йавінца бы(щ> лел-
ішкя, чым од-два таму назад, 
БоіЬШ сайіас.тэій'Ніаіс,ці ў рабоце, — 
так 1пачъша« сваю щрааюву .Цэлв-
стыін Ляшюіншй. АІдсюль трэоа 
боільш работачь, боаып вольнаіа 
ча<су на дыплшшыія работьг. 

Ираи'ледае'м сіііс т&м. Цалеютын 
ііяівой'авііч «уівсіна з таів. Голь-
фаіядай улііічіваоць паиарэ-дняе жа-
даініые студэтаў, зашіаіцоўваіюць 
тэмм з'а стірнташ, стуаантаў 
лрыімэцо'ўіваюц. да навумвык р -
ботніікаў д.іія кііраіўнііцтва і кан-
с^тльтацый. 

Тут-жа абга^арваецца выйіанаіЕ-
йе твучальнаіа аіана ў групе і 
робідца ўсё мгчымаедліятаго, каб 
усто работу 'Сікачіыіць у першъш 
•семестры, а д р і садестір цаласам 
'сйсарыстаіць ®а икашше дьшлошяызс 
раібоіт і педйрактыікі. 

•Нечаікана длц (ніас у габіаіет за-
хіоае'ііць жшіка Цэлестша Лязша-
оіча, таасая-ш іростая, ветдаваія, 
як сам ён, і зшрашае вас лерай-
сці ў сталюівую за чашку чаю. 

Закашдааш шігаші і ш прось-
бе гасоадші даем у сталсв}-»).' 
С-адзіімся сдаЩ таіварьюкаЗ « ш ей 

Пачынаюцца жарты, пытай?' 
бытаівор^ харажтару, пуока&вда ў 
ход ращыё, (яжое квязвае Цэлесгьг 
иа Ляаднавгча з -шіогмі врашам!. 
Гашадыия іклаштлліва і і^ыіветда-
іва частуе иаю... 

Чаю н« чаіка«, .а Цэлшгыін Ляво-
Еаівіч івелші'еайят, работы пшат, 
'Яіго чаікае рабочы габінет. Гасла-
Діынія ораиаиуе яшнэ заівесіці патэ-
фоЙі, адіе т р ^ а кавдаць нашу ра-
боту. 

Ідзіем зйоіў ў габівет, заоталош 
пытаин© аб літанрафавашаі жан-
ошстаў. Щ 

Работы ш.чіат, Цэлеютьш Ляоо-
навіч велымі сайіят, а ж ён бяірэц-
ца лрагледзець рукалісы Канспек-
таіў, 3 тым, каб выінраівіць іх. 

Мы вашўшваом Цэлестыиа Ля-
®оінаівіча, што ўс<ё , ш м « а й а е бу-
дзе цраівейізена сяроя студэнтаў 
гіру'ііы і выканана поіўнаоцю. 

На друігі ідаень—npj-jnaBH а о і 
стлдэштаў. Інфарімаіцьія а6 влмвча-
иым пліан^ ва шатары ў акадзмі-
ка. , 

На гэтьм-жа Сіхоазв оярод дру-
шк абаеяакаў, якія ўзжга на слое 
rpjTBa і стуаэнты паасюбкіу, у (ЗД-
каіз на рраомшу вялікага Сталіаа 
ш шрадзе стахаваўцаў — быў 
®ы1С-ущут і чрыінят абавязаж: «Пі-
аіднаго студэнта, не абараніўша-
га аыпдашай раібошы:». 

. j Ш А т 



Правяраем выкананне наву-
чальнага плана выпускнікоў 

Шматтыражка право дзіць праверку 
выканання навдчальных планад выпускнікод. 
У гэтым. ндмары мы даем кароценькую інфар-
мацыю 3 хімічнша факультэта. У ниступным 
нумары пакажам болыи шырока выкананне 
навучальнага плана выпускшкод на астатшх 
факультэтах. 

Трвба адзначыць, што на хгмфаку з вы-
кананнем навучальнаіа плана справа абстащь 
не эдсім добращ у той час, як ужо павінна за-

канчвацца чытонне лекцый выпускшкам, мы 
маем, што курс дыялектыцы прыроды яшчэ 
не чытадся. Таксама не дсё д парадку і з за-
бесаячэннем дыпломнікад неабходнымі прыла' 
дамі. 

У гааііш выікашнінія иа'Вртазь-
;ніык шіаінаў па таор^адіу icjipcy 
яіміфояхЛ можта аданатьщь i iacm-
НЫ1Я иадакош: 

Да т а г а чаіьу вяма въшлаячы-
ва па дышбктьщы прыіроды. Па 
неклтоірых спецкурсах, як матэма-
тыіка а рзнтгена-сп'бктуральны ана-
ЛІЗ, не складаены щраграмы; змест 
выкладаемага матэрыялу па матэ-
матыцы адвольна мявяіся. 

Так, вапрыкяад, сшачатку чы-
тадся курс матэматы'чнай апрацоу-
ЕІ экеперыментальных даных, <а 
затым тэорыя вераятнасцей, дкая 
асталася везакончанай з пршы 
иы) таіо, што даклнатам не быао 
аідведо&на больш гаязш. 

Расяаяата работа па падрыіхтаў-

.ц да йыплюіміных іработ. Таии за-
імаіцаваініыі за кожкым йтудантлм, 
указана адпаведная ліітарат\іра. 
ііафеараііі неаіргайічінай хтаіі ('ші-
раушк ііраф&сар Умачынокі) нала-
джапы інідыівід'уальйыя каж^улъта-
цыі для дыплом'йікаў. 

Дрейна доотаііць «црака з за-
йасишчаиасм дыійомйіікаў ірэаікты^ 
ваші а пщрэбяай ліігаіратураіі (за-
бдалбчаінй гюліьюі на 50 проіц.)-

Гэта ставіць пад аагрозу зрыву 
ізыікшнанніе дьшьлюмшых ipawT, асаб-
ліва па 'кафедоыі аірганка?. дзе 
налічваецца 40 дьшдоміні'ка?, і ка-
федры аналікььчнай хіаіл. 

Брыгада студкораў: ХАРАМО-
НЕНКА, ГОЛЬАЗІНА, АН-
ТАНОВІЧ. 

Фізпрактыкум студэнтаў. 

ЛІКВІДАВАЦЬ ЗАПАЗЫЧАНАСЦЬ 

Н к а д э м д а п а м о г а 
слабейшым студэнтам 

Дапамога слаба паопяваючым 
стпдэіпта.4 з'яўліяедір аааой з ае 
аібіходЕых умоў дли иаошжшага 
•выіюаінайпія акайэмшаіна. На Хім-
фаіке ігэта ўлічыді. Ва ўс-ік гірупах 
аіргашізаваіныі iryspmi длія npainpa-
цоўіві іб'ап'чага матэрыялу са 
слаба паспяваіотьші стуаэнтамі. 

Гуртакамі кііруйхць студэйты — 
«1ВыаатШ(К1|> вучобы. Лшшіымі 
Гіірткааіі яа фажультаце з'яўліяііпц 
ца: гуіртак няивцкай .мовы у nep-
жай ррітпв 4-га курса (кііраўніік 

гав, Прыіляжаева), у другой прупе 
4-га Kjipta (кіраўнік тав. Шапіра), 
щ тэарэтшщай мехавщьи на 3-м 
курс-е (кіраўй'ік тав. Канющкау) і 
iia матаміаггьііцыі «а 2-.м ivvpce (кі 
раўнік тав. Карасіна). 

Гэтыя гурткі ііірацуіюць па выз-
яачанаіму плану, к'фн^щиу іх a-jo-
расрмл€нна рыхт^дадца да правя-
дзеиня заінятак, і гэті.іді саімым 
заіцікінўлгваюіііь ст5йэйтаў. 

ЗЛЕНТУХ і АСТРАХАН, 

, Праз месяц-'паўтара павінйа 
начащцл даілокювж с-есія. Гата аба- ^ 
вязівав мжінаіга студ9нт<й» яаічэ | 
боліьш інацріужаіна ўмцца за ірабо-; 
ту, 8 тьлм, таб паідыйсчі да сееіі і • 
зідаіць яв 3 йаілешшіыіміі паіісаіічьііка-' 
іжі. Большая частка стуязнтаў так | 
і 'ройіць. Але-ж осіць і таясія сту- ' 
іДЭНіТЫі, якія т лкащъ яатрз'бныім ! 
здаіЦь ТЫ1Я орадметы, якія .яны іге' 
эдалі ў іміінулмя 'Се&іі. ! 

Так, студэнт 11 курса трупы зо-
олагаў Маўчан не сабіраўюя Да гэ-
тага часу здаць палітжай».мію, ііа ' 
якой у ЯГО ёсць запазыча-насдь з 
М'інулаіа года. Стщэнтка IV курі'а' 

батаінтііў Дадалёва нб здае ікда-
тогшу і імусііць сіпадаяецца скон-
чыцъ унІБереітэт, не зідаўшы. 

Але гэта яшчіэ ладзі, яккажуць, 
невялжай эапазычанасцю. На 
Омладі'тіім факу.чыэде ёсцъ і та-
кіія ic.TjiaHTbf, Я.КМ .иаюць даўііюю 
заіігавйічаіійісіць. Да такіх адпосідца 
'Ст],-дантіка Карояь (lY курс баташі-
іііаў), за «яіКіОій >'Жо дои raviw лі-
чьпціца віе здааай гкталогія і сту-
дэнггкл Спічэўская (IV йуіро Гата-

), яжля 3 другога курса ма« 
заіпавыічаінасіць па гісталя'іі і ана-
літыічпай хіміі. 

СТУДКОР. 

ПРА НАДВОР'Е I РАСКЛАД 
Людзі пакарающь стыіхіію пір-ьг 

роды, і таму рэзкія змежы на-
дііор я мы ведаем наперад,̂  задоў-
га да тато, як «явьь аастущць. Л 
всісь даки'нах геафаікаі, ііусіць пе 
.«ае Ў iCDaik ішюлх дас'каналіых 
іьрыілад, храішме,і(раіў, баіромеаіраў 
і jHoi. Ііэіа KJauie адола!; і иа яго 
,pa6<jry, a таму чадаівеас, не камле-
тэпіны ў ЯГО рабоце, адкажа ад-
разу. 

— Э, брат, не па Хожу шап-
ка... Бывучаюць метэаралогію, а 
ір.даоір е не ведашц.!.... 

франку трэцяга дня шасцідзён-
КІ ол«жня мвсіяца пагода была доб-
'paffl, таіму ў іраісікліадсі'в эначыааея 
.іекцыя гваграфіі. Затым падулі 
віяпірі>і: паўлні'ва-}тс!ходйяіі"а напраи-

ку і дэа;атт у 'ра^клацзв паста'віў 
фізкуліьтуру, заімест. г^акірафіі 

— Як-жа':' Няхай тран/і̂ іудіцда 
лвддзК А загыім ppa;j ініеінсі час 
пайшоіў овішкл̂ ік. • Дэ'каінат узірада-
!ваўсл іііе.р'шым стоган л ў іраіС'іілад 
заі.Ш'т фвкультуіры паісітавіў ка-
•рандіаішш пал;ітэк;іінюімш. 

1ІІТ0-Ж, йінхаД і студаііты такса-
ма буд5іць ірады... Цяшер, канькі, 
.хы і̂ы;... і)х, во дае ірадас'дь!.. 

Таі; ідае змепа яадвор'я, а ра-
зам і раскяада лекцый. 1 зусім 
;<іра;)у.че-іа, ш'о людзі не здзіўляюц-
ца зімене надворя, а вось такая 
зМ'бна расіклада па пекалькі раз і 
шасціідсіёнку здзіўйше мужных і 
маладых студЭ'Нтаў першага курса. 

ЛЕВАНОВІЧ. 

„... Усё цеста перарыта і на' 
паскуджана кругом карыта ^. 

(Л. Крапіза). 
у ленЕітгку садзелі за сталам! 

отудэнты. Яныі чыталі, перапісва-
лі каіНйпекты, гудялі ў шахзіаты і 
шашкі. За алчным еталом ішла жва-
ва,я гутарка: 

— А вось і праўда, яна чытас 
Лалідуса, а бачыць цябе—адзыва^ц-
ца адзін хлапед. 

— I не мянв бач^чь, а свайгг. 
«куриосага»... А в о ч і А у яе', га-
раЩ), як волыава дуіа. 

— Пакшьдв жартаваць. У мяяг 
заўтра канферэндыя па паліітэкано' 
міі. Мне яшчэ пядь старонак трэба 
прапрадшвадь — гаворыдь тая, да., 
якой адносілася гэтыя словы. Было 
Оачна, што ёй непрыемна сядзедь 
над пякучымі лозыркамі хлаіпдоў. 
Яны знарок. зашусжаді сшпількі» і 
перашкаджалі зй прадавадь. 

У пакой зайшоў «начальнік» га-
зетным шафам і уладар аамка ад 
леакутла. Дзяўчыаа з аадзеяй па-
глядзела на шо, ча,каючы^ што Оу-
дав зроблена заўваіга аб дішыні. Ад-
нак, «начальник», заўважыўшы пры-
іожыя вочы, нясііела ступі'ў крок і, 
•нахіліўшыся, праішалтаў ёй на ву-
і а : 

— Прадуем?! 
— Але, ды шумна толькі... 
— Ну, fij... Суседзі ў дя̂ бе прыіго-

жыя — «цвікі>—можна сжазадь, не 
цалгрыўдзядь. Ён жмурыіц. аднова-

ка і як бы гэтым пазначае ёй у 
друтім месды суотрэчу. Затым псра-
іфучваедца на левым каб.щку і як 
гусак крочыць да свайго деяжурна-
га стала. Сеушы на выгнутым вен-
окім крэслй І ўткнуўшыся у аввді;у 
італа-абйтскай вайны, ён змо.ук на 
Уве̂ сь вочар. 

1 леп,й,уток к 11 ітадзінам вечара, 
як гаворадь іншы раз ст^'денты, 
зрабіўся «,мадені,кім рэстаранам». 
Тут ужо павеііра згутділася: элек-
трычныя праменні додзяцда праз сі-
вьгя хлоп'я едкага дыму, рогат, піск, 
апрэчкі нвйтралізуе думку, традід-
цл прадазд'ольнасдь, хочаді^і зра-
бідь, як кажудь, зарадку для языка. 

Ад н&кулъ ужо няседда латодны 
тэнарак з «Танго», хтосьді басам 
пв'ракірыквае: «сэрда га-бе не хочад-
д а спа-акО'Ю.. .» 

Затыім жа сггалом у кутку бла 
fitfbTa Леніна «'двіві» мелі ўжо не-
каторыя йерамогі. Яны^ адчулі сябе 
баіічэй, пасля т<ш>, як пакінуў іх 
і оінявокую начальйік. 

— Ты, Міхалка не ведаеш у якім 
накоі яна жьгве?... 

— А літо, праводзідь ді^маеш? — 
адказаў другі. 

Дзяўчына раптоўна сдіспула «Ла-
нідуса», паднялася з крэсяа і накі-
роўваючыся да дзвярэй, гпеўна кі-

! нула ў гурт хлалдоў: 

— Лодыры вы! Пашлі-б ды аб 
вугал ііаскаблілі языкамі... 

... ЧЫ.М -перашкаджадь щрадакадь. 
— Ого, як! — хтосьді даба,віў. 

— Іш якая шустрая, нават не 
ўсміхнулася. ііоіыіі гэтая-ж «брат-
ва» асдяр'Ожна на аднаму праоіра-
лася к «жгучай брунетды». 1 зіюў 
дачаліііся доўгія ўступныя ітрамовы. 
оагыім жаргы, рогат... Нарэшде чор-
ій'вокая наднял.іся і таксама 
ўн^ш.ііі ад іх. 'Хады яны паіішлі к 
даяўчыне, што з шэрьші вачыма, 
але і яна ўдякла ад іх. 11адыходіі,-л 
ўжо к якоп траплялася і ўсе nuiCi-
далі іх. Ал<з ыа аношняіі зламілі 
е̂ ібо зубы. 

ІІачалося так: Міхалка, як руха-
вейшы, начаў даніііадь суседку ііра-
дяг.іы.\іі позіржамі, як ён кажа: 
«глядзо'ў наскрозь і нават глыбей». 
Але гінцоз яго не дапамаіаў. /І,зяў-
чъша а^чьярнулася ад яго і не сны-
няла чытадь подагопку. Тады ён 
заншріу 3 другога боку і асдяро'/киа 
начау: 

— Вы надта жорсткая. Вам зусім 
гэта не надыходіідь да твару. 

— Праоачаііде — не адсіаваў Mi-
халка — Вы закахаліся ў г-̂ тати. 

' іоўстага, староиак у тpы^la педаго-
I га—^іікірака і губіде праз яго свае 
j ма,:іадое жыцці;! 
. О, вам яшчэ шмат трэба ягыдь,— 
• пачау было Рыгор, але я«аиочая нос-
• тадь уз.'ірыгнулася, вочы адарпа.кг-я 

ад КНІГІ, япа сталым ірласам, у 
як:м чууся дакор і злоба, заспяшы-
ла: 

Вялікі крытык Пісараў быў йлці-
са/ў і для вас, што калі, омех, ігры 

васдь і гумар служадь ородкалі, та-
ды ўсё абстаідь добра... 

— Ды, вы-и! не хвалюйдеся... Мы 
рады слухадь, што пкаў пра нас 
ВЯЛІКІ крытык... І яны 3 иразмернай 
вытрыманасдю пазіралі на яе. Аднак, 
яна ІХ не смуділася, ходь і прака-
лола ужо сабе палед аб пяро,- кла-
ду чы у ошытак ручку: 

— Слрайце, слухйііде..., ка̂ чі гу-
мар робіцца- мэтак), тады пачы-' 
наедда разумавая распуства. Хто за. • 
бььвае г э т нравіла, той адраоу губ-' 
.тяе здольнасць прыноЫдь людзям 
карыидь — ён пераіівараедда ў npj-
зрэпнага паразіта!—Овазаўшы гэта 
яна выскдчыла з ленкутка. 

—• Бач, нам сёння штосд! но вязе 
—адігзваўся с;моліч бачачы, што 
«'прады» для яго больш няма, пра-
панаваў: «пойдаем хііба сладь?». 

Ііірыдведца — дада.ў Міколо і 
ўся чадвёрка, пускаючы праз нос 
тонкую струю дыму, гуськом /наді.і-
бала Ў свае нажоі. За імі надняу-л 
І началыіік леикужа — Зайдаў. Ё-і 
толькі зараз пільна паіглядзеў на 
нуиыя сталы, на якіх стаялі наў-
засоішыя квтакі і прабарматаіў: 

— Ах, ах... якія пеічільтурныя 
студэнты. Цэльш вазы акуркгіу ч -
ляющца на надіозе, газеты uapacaii-
даны. Мітусіуся ён, зачыняючы лен-
кутоік,. Йарэшд«, вьшіадкова наііра-
ніў на вялікі агрывак і, паскаўзнуў-
шыся, ледаве не раслластаўся па-
Miat усяіо гэта-га хаоеа. 

— Чэрді — гукнуў ёіі, амаль у 
той момант, калі гадвіннік a4;ij6kiay 
дванаддадь і, модна харкнуўшы, 
пайшоў іаксама снадь. 

* М. БЛІЗКІ. 

На бытавыя m ' j 
л Е п Ш Ы Я 
I ГОРШЫЯ 

КалГ заходэіш у пакой №10 га-
люіўінага ікюіруса, дее жывуць сту-
дэнты хімфака, тю ўбажш чъьстз 
прыбраныя, засланыл белыжі'про-
стыням! пасд'елі, чы'статой бліш-
чъщь падлога, тіі'мбачкі ў паірадау. 
Отараста там Мірончык. Такса-
ма ўзорпы парадав у оакоі № 3 
истфака (стараста т. Бабчонак) і 
пажой № 19 фіэмата ('стараста тав. 
Кабакоў). 

Аде іраэам із гатыімі лелшыіміі ш-
іііоіяім'і вещь ,1 таікій, Еуіды заяодэіць 
не хочацца, бо жыхары гэтагаііш-
.коя не сочаць за чьгетатой і па-
радкам, яік наііірыклад, пакюй JTs 36 
геафаі{а («тараста Звенчык), па-
кой Л» 6 хііімфака (стараста На-
вумчык) і пакой Ш 20 біяфака. 

У галаўіным корпусе ёсць лея-
куток, аш'е iHeiiaTOipHH студэиты ім-
кнуцца зрабіць з яго курыльию. 
Га«, студаят 4-га iKjipca фізаіата 
Баброў даіе,ц|ца з рашйіх с,тоў, ка-
лі яму даюць заўвагу, каб не ку-
,рыў у лепкутку. 
..L^L,... ОЗЕР. 

Т Р І І А 
ПАДЦЙГНУЦЦА 

Прыблйпа тры месяцы таму на-
зад ирафко'м ЬДУ аб явіў конікурт 
на леншы інтэрнат і пакой. ІІПОШ-

няя праверка выканавня ўмоў кон-
курса наказала, што становішча 
1нгг»рната Л"» 52 па Огудэнцкай 
значка налеійшылася, чыста ага 
карыдоры, деиш стал! прі,ібірацца 
наіші, паденшылася аслятленде, 
значна ішдцягнуліоя ішсоі 4, 13, 

17. АЛ€ ЯК кажуць, у сям'і не 
без вырадкау. Рад лакояў яшчэ і 
зараз надзвычайна знаходзяцда ў 
дрэн'Еых санітарныіх умовах. Да гэ-
тых иакояу адносяцца ў першую 
чаргу пакой -Yg 2 геафака, па;<ой 
Ж> 14 гістфака і пакой JVs 15 хим-
фака. 

У пакоі № 7 (гктфака) дрзнпа 
засцілаюцца лоіккі, не у чыстаце 
трымаюцца тумбачкі. Жых-ар гэта-
га пакоя Гольдман у тумбачцы 
трьшае орудную бядізну і воркініою 
вонратку разамз лрадуіктамі. У па-
К0І ЛГУ (таксама гктфака) абса-
лютна кіяма ніякай чьютаты, у 
брудным становішчы знаходзяцца 
Л0ЖКІ ас«ібліва Мацвеенка і Рыма-
рііва. Стараста пакоя Пашкевіч не 
вядзе барацьбы за чьгстату. 

Куды гэта нарта, што ў паіадях, 
дзе жывуць дзяўчаты гктфакаў-
сікія. Л» (і (стараста Рудава) і ша-
коп № 8 (стараста ьагданава) 
пануе ііоўш.і беспарадаа;, брудная 
бялізна трымаецца у тумбачках і 
пад доіккамі, пыл з тумбачаіг і ша-
фы нколі не выціраецца. Студэнт-
кі Вярцёлка і Бандуршка брудную 
бялізну заусёды трьшаюць пад па-
душкан 1 матрасам. 

Ці можиа цярпець raitoe стано-
вііпча, калі студэнт гктфак-а 1-га 
курса Баранчык — жыхар 4 па-
коя—^за увесь час вучоібы бягучага 
года толькі адзін раз быў ў лазні, 
т|)ымае сябе і лоліак у вельмі бруд-
ным стаіговішчы. 

У ііі}ггз'рц.аце jY» 52 ёсць рад па-
кояў, дзе самі студэніы стваірылі 

j найлсіпшыя ўмовы для культурнага 
: адйачынку, змагаюцца за вы-
ікаяанііе ўмоў конкурса. Да гэтых 
такояў адносяцца 5, 10, 11, 12 
пакоі. 

В. ЛАДУЦЬКА. 

Ч. в. а. адк. рэдактчіа ГУЗЕЙ. 
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