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ГАРАДСКОГА CABETA ДЭПУТАТАУ ПРАЦОУНЫХ ПРАРЭКТА- 
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НЫХ НАВУК АНДРЭЯ ЯКАУЛЕВ1ЧА МАЛЫШАВА.

BbiHiKt зШовай CECii
У бягучым навучальным годзе экзамемацыйная сес'|я прайшла 

аргашзавана. Аднак е ы н ш  яе кала чым адрозшваюцца ад вын.кау 
cecii мшулага года. Анал1з паказвае, што на дзёниых аддзяленкях, 
пры 89 працэмтах абсалютиай паспяховасцц толью 41 працэнт ycix 
студэнтау здау экзамены з выдатным! i добрым! адзнакам!, а пала- 
вша студэнтау, паспяхова здаушых ceciio, мае толью здазальняю- 
чыя ацэню. На вячэршм факультэце, пры абсалютнан паспяховасц! 
76 працэнтау, голью 23 працэнты студэнтау здал! экзамены на «вы- 
датна» i «добра», а 53 працэнты сярод адзиак — толью здаваль- 
ияючыя.

Асабл1ва вял'|кая колькасць нездавальнкючых адзнак на 1 i 2 
курсах матэматычнага i ф!з1чнага факультэтау i на 1 i 3 
курсах хЬпчнага факультэта. Таюя вынш экзаменацыйнай cecii па 
ушвератэце у цэлым i па асобных факультэтах наурад pi могуць 
задаволщь i выкладчыкау, i студэнтау. Яны сведчаць, што асобпыя 
кафедры мала увап удзяляюць паляпшэнню якасщ навучальнага 
нрацэсу i кантролю за самастойнай работай студэнтау на працягу 
навучальнага года, што грамадсюя apranisaubii яшчэ недастаткова 
змагаюцца за павышэнне асабктай адказпасщ кожнага студэнта за 
якасць навучання.

У рабоце некаторых студэнтау характэрна штурмаушчына, яны 
яшчэ мала працуюць у б!бл1ятэцы i чытальных залах, кабшетах i 
лабараторыях, не выкарыстоуваюць тыя магчымасцц яюя дадзены 
зараз студэнтам у гувяз! з памяншэннем колькасщ гадзш на абавяз- 
ковыя аудыторныя заиятк!. Як прав!ла, студэнты праяуляюць ц!ка- 
васць да самастойнай работы толью у перыяд cecii, а некаторыя 
«вывужваюць» пытанш экзаменацыйных бюетау i рыхтуюца толью 
па ix, не ушкаючы сур’ёзна у глыбжю дысцыплшы. Безумоуна, тэта 
не дае станоучых выншау.

Толью пры сур’ёзиых адносшах студэнтау да вучобы, пры узмац- 
ненн1 патрабавальнасщ з боку дэканатау, кафедрау, ycix выкладчы
кау, грамадсюх аргашзацый, i асабл1ва камсамольсюх, да вучобы сту
дэнтау, пры узмацненщ дапамоп !м у самастойнай рабоце, aca6aiea 
студэнтам, што прыйшл! з вытворчасцц мы зможам дасягнуць больш 
высоюх вышкау.

Кожны студэнт павшей necpi асабштую адказнасць за якасць сва
ей вучобы, за глыбшю засваення праграмнага матэрыллу, за паста- 
янную, Ыстэматычную работу. Кафедры павжны ycirvii сродкам! (шля
хам правядзення калёкв1умау, субяседванняу, шдывщуальных i гру- 
павых кансультацый i г. д.) кантрал1раваць штодзённую работу кож
нага студэнта. Камсамольсюя i прафсаюзныя аргашзацьц павшны 
дамагацца, каб кожны студэнт знаходз!уся пад пастаянным кантро- 
лем калектыву, адказвау перад ini за сваю вучобу. Пры выкананш 
vcix гатых умоу мы зможам дасягнуць BbicoKix BbiniKay у час вясен- 
няй экзаменацыйнай cecii.

Дацэнт А. Я. МАЛЫША?, 
прарэктар па навучальнай рабоце.
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Пасля першага
Прайтшп з!мовыя кашкулы. Ць 

кава i змястоуна адпачьип за тэ
ты час першакурснш фшалапчна- 
га факультэта. Нжа Чарнапыская 
пабывала на Дняпры, любавалася 
прыгажосцю KieBa i Харкава. 3 
прыемнасцю дзелщца яна cBaiMi 
уражанням! з сяброукамп Слава 
Саладоушкау, паправ1ушы акуля- 
ры, важна паведамляе, што ён 
штодзень слухау оперу. Вася Л1т- 
в1нка велы.п рады, што меу маг- 
чымасць пабываць у Маскве.

— Якая прыгажосць, сябры 
мае!—з захапленнем успамшае ён.

Асабл1ва зайздросцяць перша- 
курснш Валерыю Аносаву. Яшчэ 
б! Ен жа у складзе ушвератэцкай 
дзлёгацьи- ездз1у у Леншград. На1 
першым жа перапынку кругам аб- 
ступш яго аднакурснш.

— Валера, а як выглядае уз!м- 
ку Пецяргоф?

— А ты быу у ЭрмДажы?
— Раскажы, кал1 ласка, пра 

Неусю.
Валерый адказвае сябрам з за- 

давальненнем, а уражанняу у яго 
хоць адбауляй! Горад-прыгажун 
запомшуся яму назаусёды. Шумна 
i весела у  аудыторьй. Кожнаму 
ж хочацца пахвалщца, як ён ад- 
пачывау. Але вось званок, i сту
дэнты займаюць свае месцы. Лек
ция працягваецца.

Цяпер, кал! пасля першага пры
пынку, пасля першых экзаменау

пачауся новы навучальны семестр, 
нельга не успомшць пра вынiKi 
мшулай cecii. Трэба сказаць, што 
першакурснш парадавал1 CBaiMi 
liocnexaMi. Мноля з ix атрымал1 
толью выдатныя адзнаю. Тэта — 
II. Мельянкова, Б. Плотнжау, В.

Стальмахоу, Р. Кляудо, I. Куку- 
гок, Н. Краучанка, С. Зюба i ш- 
шыя. Усе яны вельм! розныя лк> 
дзц але ix аб’ядноувае прага да 
ведау, мэтанак1раьанасць у працы, 
лгабоу да мовы i л1таратуры. I та- 
му ix намагаШп заканчваюцца по- 
спехам.

Але, на жаль, ёсць у нас i не- 
здавальняючыя адзнак1. Не вель- 
Mi хочацца называць ix «гаспада- 
роу», бо, думаецца, ix абяцанн) 
у хутк1м часе BbinpaBipb станов1ш- 
ча не будуць абяцанкам1-цацанка-
Mi.

На маю думку, некаторыя 
студэнты, асабл1ва нядаугпя вы- 
nycKHiKi школ, не могуць яшчэ са- 
мастойна прывесщ у Нстэму свае 
веды i таму нават не ведаюць, на- 
прыклад, да якой snoxi, да якога 
раздзела праграмы аднос!цца тое 
ui inmae пытанне.

Па-другое, некаторыя студэнты 
з вялжай цяжкасцю выказваюць 
свае думк1 уголас, словам!. Мая 
сяброука скардзщца:

— Вось добра ж ведала пытан
не, а адказаць не змагла, слоу не 
xani.ia.

тольк! у anomHin дш перад экза^ 
MeHaMi.

СеНя многаму навучыла перша- 
курсншау. Яна значна арган1зава- 
ла ix, паказала, на што трэба 
звяртаць больш увап пры пад- 
рыхтоуцы да экзаменау, узбагацВ 
ла вопытам на будучае.

Нельга не успомнщь добрым 
словам нашых выкладчыкау У. С. 
Карабана, В. А. Захараву, А. А. 
Волка, Н. I. Лашдуса. Яны часта 
праводзш кансультацьп, заужды 
дапамагал1 разабрацца у цяжюх 
пытаннях. Мы iM велььп удзячныя 
за тэта.

А зараз мае сябры зноу бяруцца 
за працу. Поспехау вам, уаа», 
мае аднакурсн!кВ..

Тамара СКУДНАЯ>

першакурсн!ца аддз. рускай мовы 
1 л1таратуры,

НОВЫ СЕЗОН 
студэнцнага 

танцавальнага 
К Л У Б А

BfisapHini —  на размеркаванне!
Пяць студэнтау 6-га курса вячэрпяга 

аддзялення журнал!стык1 — ^нжынер трак- 
тарнага завода М. Горлау, рабочы гэтага ж  
завода А. Бажок, рэгулгроушчык радыёапа- 
ратуры радыёзавода П. Макрыцю i рабочыя 
Зыль i Л. Дубов!к—вырашыл! пасля закан- 
чэння вучобы ехаць туды, куды naaipye 
Дзяржауная кам1с!я па размеркаваншо ма- 
ладых спецыял1стау.

Вось што nirna у сваей заяве на iмя рэк- 
тара yHieepciTSTa П. Макрыцк1:

«Прашу уключыць мяне у cnicw студэн- 
тау-BbinycKHiKoy, як1я падлягаюць раз- 
мерказанню як маладыя спецыял!сты, бо я 
у 1965 годзе заканчваю вячэрняе аддзялен- 
не журнал!стык! ф1лалаг1чнага факультэта, 
працую не па спецыяльнасш i жадаю пае- 
хцць на працу па наюраванню».

В. ДУБОВ!К
Ф131КА. Фотаэцюд А. МакНмава.

Тут адб!ваецца недастатковае 
разв1ццё гутаркавай мовы. Безу
моуна, нудны, цягучы адказ, кал! 
кожнае слова выгаворваецца з 
цяжкасцю, робщь уражанне, што 
студэнт шчога не ведае.

Есць у нас i так1я студэнты, што 
гдуць здаваць экзамены нашарма
ка. А вын1к усё той жа—«нездав».

Выпады мае велыш простыя. Я 
л1чу, што галоунае для студэнта- 
фьюлага — пабольш чытаць ма- 
стацкай л1таратуры, а вершы за- 
вучваць на памяць. Тэта значна 
пашырае кругагляд, разв1вае думку 
i, у канчатковым вын^ку, уплывав 
на развщцё гутаркавай мовы. Ня- 
дрэнна зашсваць свае думк1, Becui 
дзённ!к. Ну i, безумоуна, каб мець 
веды, трэба Нстэматычна рыхта- 
вацца да заняткау на працягу го
да, а не браць у рук! падручнш

Д О Б Р Ы Х  П А Р А ДБ Ю Р О
Па шщыятыве партбюро юрыдычнага фа

культэта вясной м!нулага года пры уш- 
верс!тэце упершыню быу створаны грамад- 
CK'i савет прававай дапамог! насельнщтву.

Актыуна адгукнул!ся на гэтую прапанову 
старшы выкладчык кафедры грамадзянскага 
права i працэсу Я. М. Ануфрыеу, дацэнт 
кафедры крым1нальнага права i працэсу 
В. А. Шкурко, в. а. загадчыка кафедры гра
мадзянскага права i працэсу В. Ф. Чыпр i 
дацэнт С. В. Курылёу.

Студэнты юрыдычнага факультэта А. 
Глебау, Л. Клешчанок, В. HixaHOBi4, I. Бе- 
леньк], Г. Варабей, Л. Ступакоу, A. TaeycKi 
i MHorin 1ишыя адразу ж уклгачьшся у

работу савета. Асабл1ва шмат часу I с1л ад- 
дау добраму пачынанню дацэнт С. В. Ку
рылёу.

У савет прававай дапамоН звяртаюцца з 
самым! рознылп пытаннямк па працоуных 
спрэчках, жыллёваму заканадауству, гра- 
мадзянскаму праву, пенаённаму забеспя- 
чэнию, па пытаннях шлюбна-сямейных ад- 
ноНн i Miiorix шшых.

Не абыйшлося спачатку i без цяжкасцей. 
Мала было ахвотгйкау даваць юрыдычныя 
кансультацьп'. Адны не мел1 часу, друг!я 
проста не жадаль Цяпер недахопу у кан- 
сультантах няма. Члены савета не толью 
аказваюць дапамогу грамадзянам, але i

нясуць прававыя веды у масы, папуляры- 
зуюць ix, павышаючы адначасова i узро- 
вень CBaix ведау.

Нямнога часу прайшло з дня нараджэння 
савета: яму няма яшчэ i году. Але добрая 
слава 1дзе аб iM па горадзе. Рэгулярна, 
кожны чацвер з 18 да 20 гадзш, у корпусе 
ушвератэта па вул. Чырвонаармейскай дзя- 
журны член савета прымае наведвальшкау.

— Мы не зб1раемся канкурыраваць са 
CBaiMi прафес1янальным1 калегам!, — жар- 
туе старшыня прэз!дыума савета С. В. Ку
рылёу, — але будзем рады бачыць у сябе 
болыи грамадзян, што звяртаюцца за кан- 
сультаиыян. В. СЛАБАЖАШН.

У лютым студэнцк! танцавальны 
клуб Лешнградскага пол!тэхн1чна- 
га 1нстытута адкрыу новы сезон.

Створаны no.4iT3XniKaMi у лю
тым 1962 года на грамадсых па- 
чатках, тэты калектыу вырас з не- 
вял!'кай трупы энтуз1ястау — ама- 
тарау сучасных бальных танцау 
да буйнай маладзёжнай аргагйза- 
цьп ЛП1 са CBaiM статутам, саве- 
там. У свой час ён нал1чвау да 
300—400 членау, як]я займал1ся у 
mMaT.iiiKix трупах клуба, арган!за- 
вамых у штэрнатах . 1нстытута.

BbiHixi гэтай работы можна бы
ло бачыць на пяш м1нулых кон
курсах ЛП1, у як1х удзельн1чал1 

80—150 танцорау. А бясконцыя 
паказы бальных танцау на танце
вальных i факультэцк1х вечарах у 
шстытуце, па Лен1нградскаму тэ- 
лебачанню, паездка у Маскву, вы
ступление на лешнградсюх гарад- 
CKix конкурсах i на конкурсе бал- 
тыйсюх вышэйшых навучальных 
устаноу у Рызе!

„Дэв1з клуба — «Танцы •— не 
толью мастацтва, але i спорт». Тэ
ты дэв1з усё больш знаходзщь свае 
пацверджанне у леншградайх i 
прыбалтыйск1х конкурсах.

Для студэнцкага танцавальнага 
клуба выдзелена памяшканне i 
грошы, заиятк! вядзе вопытны пе- 
дагог-прафес!янал В. Г. Паулау. 
Вял1кую дапамогу новаму савету 
клуба аказваюць кам1тэт камса- 
мола ЛП1, дырэктар 1нстытуцкага 
клуба.

(3 газеты «Политехник»).



Фота В. БЫКАВА.
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У anomiii час чытальная зала 

нашай угпверсптэцкай б1бл1ятэк1 
прымяшла адну з новых, най- 
больш прагрэслуную форму абс,.у- 
гоування чытачоу-студэнтау — ад- 
крыты доступ да кшжнага фонду. 
Гэта мае вялжае выхаваучае зна- 
чэнне, бо адкрыты доступ успры- 
маецца студэнтам1 як праява вя;п- 
кага давер’я да ix i узмацмяс ix 
адказнасць за захаванасць кшг.

Пераход на новую форму аб- 
слу-гоування стварае найлепшыя 
умовы для болыи поунага выка-

Хведар
ЧЭРНЯ

* * *
Дарога — сняп у калена.
Пагода — сабака кляне.
! ты, як школ), маленькай 
Здаешся мне.

Здаецца, вятры-лаукачы 
У снежную бель забштуюць 
! пакладуць адпачыць 
Наузбоч, у палату пустую,

Але ты 1дзеш i парой 
Здаешся далёкай, то блвкаю, 
i шалж на шьи тваёй 
Мне сонечным промнем паблкквае.

X рыстанпя лггаратурных крышц, 
паглыбленай навучальнай i наву- 
ков.ай працы чытачоу, значка эка- 
номщь ix час.

Набл1жэнне чытача да кшг рас- 
шырае яго кругагляд, прывучае 
самастойна арыентавацца сярод 
KHir. Стэлажы у кшгасховшчы 
чытальнай залы пранумераваны, 
на кожным з ix вывешваюцца наз- 
вы i абазначэнш раздзелау, а на 
палщах ставяцца раздзяляльнш i 
лДарныя абазначэнш шдэксау.

У чытальнай зале маецца алфа- 
в iтны каталог, яici адлюстроувае 
змест фонду. Дзяжурны б1бл1ятэч- 
ны супрацоушк, кансультант, аказ- 
вае дапамогу у падборы лггара- 
туры, у карыстанш каталогам. 
Многа дапамагаюць чытачам 6i6- 
л1яграф1чныя указальнш i давед-
HiKi.

Асаблгва часта чытачы звярта- 
гоцца да рэкамендацыйиых ука- 
зальншау, яшя знаходзяцца побач 
з адпаведньви аддзеламц Так, у 
раздзеле грамадска-палыычнай ль 
таратуры пастаулены указальшю, 
з дапамогай як1х можна легка 
знаходзщь патрэбную працу К. 
Маркса, Ф. Энгельса, У. I. Ленша.

У чытальнай зале маецца бюле- 
тэкь б1бл1ятэчных нав!нак, а так- 
сама выстаука новых паступлен- 
няу у чытальную залу. Па меры 
наступления кшг у бгбл!ятэку фонд 
адкрытага доступу сютэматычна 
папауняецца. Апошшя ну.мары пе- 
рыядычньгх выданняу выстауляюц-

ца на спецыяльнай BiTpbine, дзе з 
i.Mi свободна знаёмяцца чытачы.

Таюм чынам, i<niri, яшя раней 
часта ляжал1 без руху, хутка знай- 
иш шлях да чытача. Цяпер у 
чытальнай зале чэргау амаль не 
бывае. Увайшоушы у кшгасховш:- 
ча, можна не спяшаючыся самому 
выбраць патрэбную KHiry.

Дзякугочы увядзеншо новага ме- 
таду абслугоування колькасць чы
тачоу лавял1чылася абарачаль- 
насць KHir прыкметна узрасла! 
тэта велмп радуе i чытачоу. i нас, 
бго.юятэчпых работншау.

А. М. РУКШЫН,
супрацоушк чытальнай залы.

Г‘т ш ё я  
а г р э е а р а м !

3 пачуццём глыбокага абурэння 
сустрэл! студэнты ушвереыэта па- 
ведамленне аб злачыкных дзеяннях 
супраць суверэннай дзяржавы Дэ- 
макратычнай РэспублЫ В’етнам, 
учыненых амерыканскай ваеншчы- 
най. 10-га лютага адбыуся сход 
замежных студэнтау, што навуча- 
юцца за ушвератэце. Юнак! i дзяу 
чаты выказал! на 1м свой гнеуны 
пратэст супраць агрэпуных дзеян- 
кяу ЗША. Сход прыняу рэзалю- 
цыю, у якой патрабуе спын!ць ва- 
енкыя дзеянш ЗША супраць 
ДРВ.

1 я цераз снег сляпы 
1ду за табой, гукаю,
1, як верставыя слупы. 
Твае пацалунш страчаю.

U У О /Ъ

? s t  в /©

Чытальная зала ушверштэта 
надрыхтавала кшжную выстауку, 
прысвечаную выбарам у мясцовыя 
Саветы дэпутатау працоуных Бе- 
ларускай ССР. На выстауцы прад- 
стаулены KHiri, часошсы, брашуры, 
яшя расказваюць аб савецкай вы- 
барчай сктэме, аб канстытуцый- 
ных правах савецшх грамадзян.

Адбылося першае пасля з!моьых 
кашкулау пасяджэнне Л1таратур- 
нага аб’яднання «Узлёт», што пра- 
цуе пры нашай газеце. Узлётауцы 
абмеркавал1 план работы аб’яд- 
нання на друп семестр. Наступ- 
ныя пасяджэнш адбудуцца 24 лю
тага, 10 i 24 сакав!ка, 7 5 21 кра
савца, 12 i IS мая у рэдакцы! га
зеты «Беларуси ушвератэт». Па-

чатак а 18 гадзше. Намечана так- 
сама правесш у сакав!ку лйара- 
турны вечар.

Звыш дваццац! студэнтау 4-га 
курса аддзялення беларускай 
мовы i л1таратуры у час ‘з!мовых 

кашкулау ездз1л! на экскурс!ю у 
Маскву. Яны наведал! Маузалей 
Уладз!м!ра !ль!ча Легниа, Трацця- 
ко^скую галерэю, Пстарычны му
зей, Аружэйную палату, пабыва- 
л1 на Усесаюзнай выстауцы дасяг- 
ненняу народнай гаспадарк'ь 
Ц!кавае падарожжа закончылася 
иаведваннем г!старычных месц 
сталщы, а таксама каротк!м зна- 
ёмствам з Маскоуск!м дзяржау- 
ным ушвератэтам iMH М. В. Ла- 
маносава.

ДА УВАГ1 Ф13КУЛЬТУРН!КАУ 
I СПАРТСМЕНАУ,

УС1Х Д(У1АТАРАУ СПОРТУ!

Замест двух разоу

ПЯЦЬ РАЗОУ У ТЫДЗЕНЬ

будзе выходз1ць
з 1-га KpacaBina газета

«ФИЗКУЛЬТУРНИК 
БЕЛОРУССИИ»

Значна зн!жана падп!сная цана 
на газету. Кал! раней цана аднаго 
экземпляра пры падтсцы была 2 
капейкц то з i красав!ка адзш эк
земпляр падп!счыку будзе кашта- 
ваць 1, 5 капейк1. Розшчная цана 
застаецца ранейшай — 2 капейю.

Падп1сная цана (з 1-га красавь 
ка 1965 года):

на 3 месяцы — 99 кап.;
на 6 месяцау — 1 руб. 98 кап.;
на 9 месяцау^— 2 руб. 97 кап.
Падшсвайцеся на газету .«Физ

культурник Белоруссии»!

| Незвычайныя факты |

Амерыканскаму xiMiKy Скоту 
Шэрману усяго... 7 гадоу. У тры 
гады ён навучыуся чытаць, у пяць 
гадоу яму на вочы трашуся пад- 
рушйк xinii. Ен разгарнуу яго на 
староицы з формулам! асбеста, i 
яны яму так спадабалюя, што 
хлопчык вывучыу i усе астатн!я 
Х1м1чныя формулы.

СТУДЭНТУ.., СЕМ ГАДОУ
Hpyri год юным xiMiKaM Kipye 

дэкан xiMiHHara факультэта Ва- 
шынгтонскага yniBepciT3Ta Аво 
Шуберт. Вучоны захапляецца 
здольнасцям1 Скота, яю з ходу за- 
памшае складаныл х1м1чныя фор
мулы, атамную вагу рэчывау. Ён 
ведае на паыяць усю табл1цу 
Мендзелеева. Прафесар Шуберт
прачытау сваиму незвыяаинаму i

студэнту курс лекцый па ф!зщы. 
хiмii i ф1ласофп; Гэтай восеншо 
Скот пайшоу у flpyri клас пачат- 
ковай школы i адначасова... ва 
ун1верс!тэт. Там ён праводзщь па 
некальк1 гадз!н,. сх1л1ушыся над 
праб1ркамн Скот перанос1ць не 
мож.а дз1цячых перадач па тэле- 
бачаннга, л1чачы, што яны вельм1 
тразумныя.

Свежае, марознае паветра, снег i лес. Прыемна у вольны час на 
лыжах пра1мчацца з тары. ТПчога, што здараецца часам так, як у 
гэтай дзяучыны. Галоунае, як мае быць адпачнуць, набрацца новых 
сил на працу, вучобу.

Фота А. МАКСШАВА.

Льворскг сюрприз
Аматары перамагаюць «асау» .— 

такое здараецца не часта. Але ме- 
навла так1 сюрприз прыпаднесл1 
у спаборшцтвах на першынство 
спартыунага таварыства «Бура- 
весшк», што адбьшся у час_з1мо- 
вых кашкулау у Львове, плыуцы 
нашага ушверЫтэта. Яны занял1 
трэцяе месца у сваей падгрупе, 
annpadsiyiubi команды чатырох ik- 
стытутау ф1зкультуры — Клеуска- 
га, Тб1л'1скага, Ташкенцкага, Miu- 
скага.

Сенсацыйны поспех принесла

«тры к1тыз ушвератэцкай коман
ды —Яуген Емяльянау, Уладз1м1р 
Бандарэнка i Валяшун Цярэш- 
чанка. ,

А. БЯРЭ31Н.
В. а. рэдактара А. А. ЛОИКА.

Рэктарат, партком i мясцком 
БДУ iMH У. I. Ленша выказ- 
ваюць глыбокае спачуванне 
старшаму выкладчыку кафедры 
педагопю i пахалогп ВАДЭЙ- 
КА Р. I. з выпадку напаткау- 
шага яго гора — смерщ Maui.

Адрас
г. M ihck , Ун1'верс1тэцк1 гарадок.

рэдакцы!:
галоуны корпус, 212. Тэл. 2-07-19.
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