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ФЕРДЭР Абрам Хемавіч 
AidjKuc Хейавіч Фврдэр радзіўся у 1915 

годзв. т «ястэчжу Узй, Уздзенскага рав-

на, т «ям'і рабочага. Вацька да рэволю 
жыі пр&тхаваў. краскыпчыкаи і н&іьшкай. 

пАсля рэволюцыі — мельнікам, црыем-
шчытсам на мльшаі Уздэенскага іраёна. 
Заіш пі>ацуе стаі>шым рабочым на заво-
дзе «Закрэўшчыяа». Маці дамашняя 
гасігадыня. 

У 1931 годэе тав. Фердэо сюончыў 
сяііігодку, у 1933 годэе — ФЗУ чыгу-
начяікаў стаяцыі Пскоў. Некаторы час 
працаваў слесарам. 

Скончыўшы ў 1935 тедэе рабфак, тов. 
Фердэр наступав на гістарычны факультэг 
Беларуокага даяіржаўнага унгверсітэта, у 
якіх вучывда да 1939 года. 

У вомсаэіол. усгуніў у 1931 Иодзе. Член 
партыі 3 1939 года. 

За час прабывання у лоисаколе вы" 
конвау рад грамадскіх даручэнняў. Пра-
цаваў намеснікам старшыні вучэбна-бьгга-
вога калектыва ФЗУ. членах кайітэга 
комсомола рабфака; іва ўніверсітэце йыў 
прапагандыстам. членам камітэга, намес" 
нікам сак.ра.тара, а лотым сакратаром ком-
самольскага 'казгітэта. У кастрычніку гэ' 
тага года ^ашэнйем бюро ЦК комсашла 
Беларусі тав. Фердэр быў адклікан ? 
вучобы на комсамольскую работу. Плену» 
Мінскага гаркома комсамола ,выбраў яго 

сакратаром гаркома. 
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ПАПКОВІЧ Владзімір Владзіміравіч 
Тав. Панковіч радзіўся ў 1906 годзе 

на станцыі Адзінцова, Кунцэўскага раёна, 
МасЕоўскай обласці. Бацька той час 
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ЛУТОХІНА Любоу Фёдарауна 
у сваім аддэеле яна дзейсна аргашзавала 
соаспаборніцтва. 

Тав. Лутохіна ЧІ 'ЛЫ работнік. Яла з 
вялікай і-вагай адносіцца да любых за-
просаў арганізацыі і працоунш. За час 
яе работы ў планавым аддзеле значка 
палеошьыася нланіраванне работ МТС і 
райзо. 

Тав. Лутохіна Л. Ф. зарэпстрыравана 
кандыдатах у janyTatbi Мінскага гарад-
скога совета дэпутатаў працоўных на 

Любоў Фёдараўна Лутохіна нарадзілася 
ў 1908 годзе у наоёлку Парфеньево, Іва-
наўскай обласці, у сям'і "ра^очага. Бацька 
працаваў на нараіодзе хатросам. Неваль-
кі год прлцаваў ра€»чьаі на Іжаўскім і 
датгіх Аволах. 

Пасля Ластрычніцкая рэвоілюцыі увесь 
час служила ў розных устаяовдх. 

Своячыўшы ў 1927 годзе сярэднюго 
школу, тав. Хутохі'НА працавала сакоата-
ро* Ленінградскага сагоэа снажывецкіх 
таварыстааў. Увосень 1927 гада бша 
ярьшята ў Леншградс&і сельска-гаспа-
даірчы іінстытгР, які скончыла ў 1930 
годзе. Пасля сванчэння інстытута цраца-
вала ў Казахская АССР агранома*-гле4а-
ведак. 

3 1933 года Л. Ф. Лутохіна npajjye f 
Намамземе БССР. Спачаггку ў якасці 
агр&ноха, а затыл ста^^шых агранохах па 
тавііміаанвго МТС. 

За аевыяд работы у Нафвахзеіее БССР 
тав. Лутоііна праявіла сябе актывісткай 
пфофсаюзааі і наотул грахаіскай !работы. 

Наркох зежларобства некалькі pes прз-
хірАваў тал. Іутохіяу за добрую работу, раёяа. 
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ЯРОШ Констанцін Міхайлавіч 
Тав. Ярош радзіўся ў 1908 годж ў 

сям'і рабочага станцыі Лушнец. Бацька 
працаваў на чыгунцы, маці хатняя гас-
падыня. 

Скончыўшы Ў 1924 годзе семігадовуго 
школу, тав. Ярош да 1926 года працавау 
вучнех у сахатужніка-шаўца. Затых год 
працаваў на жірпічных заводах рабочых-
фармаўшчыіком. 3 1928 па 1929 год — 
чорнарабочых на будаўніцтве.' У 1930 
годзе паступіў на курсы Цэнтральнага 
інстытута нрацы вучяех-слесарах, якія у 
гэтым-ад годзе закончыу і стау нраца-
ваць на заводзе «Ударшк» слесарак. 

працаваў дзяжурным па станцыі. У 1918 
годзе бацька з сях'ёй пераязджае «на 
станцыю Талачын, дзе таксаха щрацуе 
дзяжурным па станцыі. 

У 1922 годзе сям'я пераехала у гор. 
Мінск, дзе бацька працуе да 1926 года 
н» чыгунцы. 3 1926 года ён перайшоў 
на пенсію. 

Тав. Папковіч у 1923 годзе паступіў 
вучыцца Ў чыгуначную сямігодку. А з 
1930 года ёи вучывда ў чыгулачным 
фабзавучы. Па сканчэнні фабзавуча у 
1932 годзе паступіў на работу ў Мів-
скае чыгуначнае дзпо ў якасці слесара. 
У 1930 годзе вылучан на насаду пахоч-
ніка машьшіста. 3 1936 года працуе на-
шыністах. У 1939 годзе здаў існыты на 
машыніста другога класа. У кохсахоле з 
1930 года. Елндыдат (БКЩб) з 1938 
года. 

Працугочы у дэно іМінск, тав. Патаковач 
паказаў выдатныя паказчыкі работы па 
yxoAj' за паравозах, па эканохіі тонліва. 
Ён з'яўляецца першых ініцыятарам па 
прывядзению Баравоза t вьсіатііае ста-
повішча. У 1936 годзе скончыу троххе-
сячную дарожную ііартыййую школу. 

За безаварынную работу і выдатнае 
стаНйвішча паравоза Владзіхір Владзіхі-
равіч Папковіч штогод атрыхоўвае нарво-
маўскую прэхію.' Як адзін з лепшых ха-
чіынісгаў, ён вылучая для ваджэнкя 
кур'ерскіх паяздоў. Актыўпы грамадслі 
работнік. Неаднаразова выбіраўс* члена* 
вузлавога кахітэта ЛКСМБ. 
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ВЛАДЗІМІРАВА Александра Антонаўна 
Александра- Антонаўнаі Владзіхірава на-

радзілася у 1894 годзе ў гор. Кобрыне, 
Гродненскай губеірні, у сям'і рабочага. 3 
васьмігадовага узросту яиа пайшла пра-
цаваць к памешчыку у якасці прыслугі, 
у явога працавала да 1915 года. 

3 1915 года па 1930 г. Александра 
Антонауна нраіцуе па найху ў горадзе 
Мінску. У 1930 годзе паступіла на шчо-
тачную фабрыку, дзе працуе і да гэтага 
часу. ' 

Тав. Владзіхірава — адна з лешпых 
стах<анавак вытворчасці. За выдатныя 

паказчыкі работы яе неаднаразова прэмі-
равалі, узнагароджша двуха грахатамі. 
яна праяўляе БЯЛІКІ інт&рэс і зацікаўле-
насць да грахадскага жыцця фабрыкі. На 
працягу хногіх год тав. іВдаізіхірава 
працуе членам страхавога іоовета,, CTapj 
шым брыгадзірах страхавога лктыва ў 
цэху, штраўскіх арганізатарах. 

Александра Антонаўна Владзіхфава ка-
рыстаецца вясіікай любоўю і іаўтарытэтах 
сярод рабочых фабірылгі. Янл — дастойны 
кандыдат у раённы совет дэптмтаў нра-
цоўвых. 

288 вьгбарчай акрузв Кагановіцкага 

За парыяі з 1929 па 1931 год Кан-
станцін Міхайлавіч Ярош зажончыў вя-
чэрні ра;бочы універсітэт. 

3 1931 па 1932 гг. служыў у Чыр-
вопай^Арміі. Пасля дэмабілізацыі зноў 
вяірнуўся на завод «Ударнік», дзе працуе 
слесарах. У 1934 годзе вылучан прыех-
шчыках гатовай прадукцыі. У 1935 го-
дзе — майстар цэха. На гэтай рабоце ён 
працуе да 1939 года. У гэтьш годзе ён 
назначай памочнікам начальніва цэха. 3 
1938 года кандыдат у члены ВЩб). У 
1939 годзе прынят у члены партыі. За-
раз тав. Ярош вылучан адказных сакра-
тарох Кагановіцкага райсовет». 
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Е. I. ЛАПІДУС 

Е. I. Лапідус радзіўся ў 1915 годзе ў працуе у якасці снабжэнца вмшазборач-
горадзе Радашковічы Ў сях'і рабочага- нага цэха. 
кажэўніка. Бацька забіты на фронце іх- Састаіць у кохсахоле, член комісахоль-
пеі)ыялістьпшай вайны. Сях'я 1915 (годзе 
пераехала ў тор. Мінс®. 

3 1925 года тав. Лапідус вучыўся ў 
сяхігодцы. У 1930 годзе паступіў у ФЗУ 
чыгуначнікаў. Па сканчэнні школы на-
кіраван на Мінскі завод іхсні Мяснікова 
у якасці слесара па рахонту пасажыр-
СКІХ вагонаў. 

У 1936 годзе вылучан брыгадзірах па 
paxoHTv жалезяай абшыўкі. За сухлен-
яую работу некалькі ,раз прэхіравал, д 
у 1934 годзе уэнагароджан значкох 
«Удаіхтжу сталішжата прызкюа». 

3 1936 г. па 1938 год Е. І. Лашдус 
слуяыць у радах Рабоча-Сялянскай Чыр-
вонай Apxii. Па адбыцщ службы зйоў сх^га кахітэта. сакратар цахавога бюро, 
вярнуўся на завод іхеш Мяюнівова і профорг групы. 
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ЗАВІЛЕВІЧ Хаім Эльевіч 
Тав. Завіпевіч радзіўся ў 1903 годзе 

ў сям'і селяніна-бедняка вёскі Крылова, 
Дзержынскага раёна, БССР. 3 1927 года 
сям'я у калгасе. 

У 1923 годзе ён скончыу сяхігодку, 
а у 1925 годзе — агульна-адукацьгйныя 
курсы у горадзе Мінску. на язіх атры-
маў сярэднюю асвету. 

3 1925 па 1928 г.г. служыць у радах 
РСЧА .радавых, а потых халюдшьгх кахап-
дзірах. 

У 1928 годзе паетупіў на тэкстыльную 
фабрику «Чырвоны тэкстьтльшчык» (го-
рад Мінск), дэе працавау ірабочых. 

3 1931 г. па 1932 г. праішаў стар-
шынёй фабкоха гэтай фабрьш. У 1931 
годзе ўступіў у ікандыдаты партыі, а у 
1932 г. у члены нартыі. 

Рашэннем Мінскага гаркоха КП(б)Б у 
канцы 1932 года накіраван на вагона-
рамонтны завод іхя Мяснікова ў яікасці 
адказнага рэдактара завадской хногаты-
ражкі, дзе працаваў да 1938 года. У 
1938 годэе выбран сакратарох партбюро 
завода. 

У каслрычніку 1939 года Пленух Еа-
гановіцрга райкома партыі выбраў тав. 
Завілевіча трэціх сакратарох райкома 
1Ш{б)Б. 

Мінсй, ірукарня «Звязды». Тырам 1500. Міноблліт tb 2553. Чва адназнага рэдактара I. МАЯОКЕВІЧ. 


