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С1МП031УМ—НА ПАРОЗЕ
Праз некалькь тыдняу у нашым yni- 

верслэце адбудзецца першы рэспублС- 
канск1 Ымпоз{ум, прысвечаны праблемам 
тыпалогИ i aicropbii славянских моу i 
узаемасувязям славянских лларатур. У 
яго рабоце прымуць удзел вучоныя 
MiHCKa i inuibix гарадоу Беларуси а так- 
сама Лешнграда, Львова, Данецка, 
Фрунзе, Вильнюса, Алма-Аты, Адэсы, 
Запарожжа, Самарканда, Разам i in- 
шых гарадоу i рэспубл1к. У праграме гэ- 
тай масавай сустрэчы доклады Л. М. 
Шакуна «Асноуныя проблемы aicropbii 
беларускай лларатурнай мовы», В. У. 
1ванова, У. М. Тапарова «Да парауналь- 
'.ага вывучэння беларусшх купальсых 

песень», П. П. Ахрыменка «Значэнне пе
рекладных свецмх аповесцей XVI— 
XVIII стагоддзяу у лларатурным яднан-

ш славян», М. Р. Ларчаны «Проблема 
вывучэння цзаемасувязей беларускай ni- 
таратуры з лларатурам1 шшых славян
ских народау» — усяго звьии 70 дакла- 
дау i паведамленняу. У першы дзень з 
докладам выступщь старшыня Белару- 
скага камлэта слав1стау М. Р. Судшк, а 
на заключным пленарным пасяджэнш 
намечана заслухаць сумесны доклад мин
чан М. Г. Булахава, А. Я. Супруна, 
Л. М. Шакуна «Разв1ццё i узаемадзеян- 
не усходнеславянсшх лларатурных моу 
у савецкую эпоху».

Ва ушверслэце разгарнулася старан- 
ная падрыхтоука да гэтага мерапрыемст- 
ва. Неузабаве выйдуць у свет тэз1сы оа- 
кладау, ятя будуць прадстаулены на 
с1мпоз1уме.

Р. КЛ1МАУ.

Савецт спецыял1ст — 
тэта не толька в1ртуоз 
сваей справы, але i арга- 
шзатар вытворчасщ, пе
дагог, носьбат перадавой 
навуш 1 культуры. Ён па
вшей дасканала ведаць 
як сваю прафеЛю, так i 
мець шырош палИычны 
кругагляд, ясна прадстау- 
ляць сутнасць падзей i 
працэсау, што адбываюц- 
ца ва ycix сферах нашага 
паусядзённага жыцця. Без 
гэтага чалавеку цяжка 
усведамляць свае месца 
у шарэнгах будауншоу 
камушзма, бачыць новый 
перопектывы, ятйя адкры- 
ваюцца перад савецкгм 
народам i чалавецтвам.

Надзейным арыенщрам 
у падзеях унутранага i 
зарубежнага жыцця слу- 
жыць тэорыя навуковага 
камушзма. Глыбошя рэ- 
валюцыйныя пераутварэн- 
н1, што адбываюцца на 
планеце, будаунщтва ка- 
мутзма у нашай краше 
яшчэ болып узмацняюць 
ролю i значэнне гэтай са- 
стауной частю маркЛзма- 
лешшзма. I таму не вы- 
падкова, што у вышэй- 
шых навучальных устано- 
вах уводзяцца дзяржау-

ныя экзамены па навуко- 
ваму камунгзму. У нашым 
ун1верс1тэце у гэтым го- 
дзе яны будуць праведзе- 
ны на 4-х курсах бгялапч- 
нага, .матэматычнага, фь 
лалэгачнага, геолага-геаг- 
рафгчнага, хдмгчнага фа- 
культэтау i на 3-м курсе 
юрыдычнага факультета.

РЫХТУЙЦЕСЯ 
ДА ЭКЗАМЕНА 

ША НАВУКОВАМУ 
КАМУН13МУ

Прайшоушая з1мовая 
экзаменацыйна - залшо- 
вая сеЛя наказала, што 
значная частка студэнтау 
добрасумленна вывучае 
творы маркЛзма-лешшз- 
ма, дакументы м1жнарод- 
нага камушстычнага ру- 
ху, добра арыентуецца у 
праблемах навуковага ка- 
мушзма. Так, на дзённым 
аддзяленн1 «добра» i «вы- 
датна» атрымал! 67% сту
дэнтау, на вячэршм — 
амаль 47%, на завоч- 
ным—43%. Адиак яшчэ 
вялшая частка студэнтау

Хутка сеая, а я на патрабуе стараннай i напру- 
жанай вучобы зараз. Гэта добра разумев перша- 
курсшк xi-ифака Слава Дручкоу. Тому так многа 
часу праседжвае у фанетычным кабшеце замежных 
моу.

Фота А. Кадзета.

паказвае павярхоуныя, 
слабый веды i атрымлЬ 
вае здавальняючыя або 
нездавальняючыя адзнаш. 
На вячэршм аддзяленн! 
6,3% здаваушых экзаме
ны атрымал1 «нездаваль- 
няюча».

Праведзеныя экзамены 
i залМ i праходзячыя 
сем1нары у гэтым семест
ры, сведчаць аб дрэнным 
засваенш некаторым1 сту- 
дэнтам1 пытанняу аб ба- 
рацьбе супраць «левага» 
i «правага» апартушзму у 
рабочым i камутстычным 
руху, барацьб'е супраць 
сучаснага антыкамунхзма. 
Мнопя студэнты не 
маюць ясных уяуленняу 
аб канцэпцыях немар- 
кЛсцкага сацыял1зма у 
разв1ваючыхся крашах, 
аб сутнасцг некап1талЬ 
стычнага шляху развщця 
народау, заканамернасцях 
развщця сусветнай Лстэ- 
мы сацыял1зма i г. д.

Гэтыя недахопы у ве
дах у першую чаргу тлу< 
мачацца пропускам! лек- 
цый, недастатковай сама- 
стойнай вучобай студэн
тау. Далёка не усе пы- 
танш, як1я асвятляюцца 
на лекцыях i у ходзе се- 
MiHapcKix заняткау, мож- 
на знайсц1 у вучэбных 
падручншах. але усе яны 
будуць уключаны у пы- 
танн1 бшетау на дзяржау- 
ных экзаменах. Заува- 
жаюцца неаднолькавыя

(Працяг на 3 стар.).

ДРУЖНА I 
АРГАН13АВАНА
•  12 сакав1ка б!яла-

г1чны корпус наша
га ардэнаноснага ун!вер- 
сЕтэта, дзе размясц|уся 
Першы выбарчы участак 
Леншскэй aKpyri, абу- 
дзЕуся раней звычайнага. 
У святочным убраннЕ сгу- 
дэнты, аспЕранты, выкпад- 
4biKi, супрацоунЕкЕ какЕ- 
равалЕся сгады, каб ад- 
даць свае галасы за леп- 
шых сыноу нашага на
рода— кандыдатау у дэ- 
путаты Вярхоунага Са- 
вета БССР, гарадскЕя i 
раённыя Саветы, пра- 
дэманстраваць сваё ма- 
налЕтнае адзЕнства вакол 
роднай Камушстычнай 
партьп. Старэйшая назу- 
чальная установа, наш 
ардэнаносны yHiBepciraT 
назвау сваЕм кандидатам 
у дэпутаты Вярхоунага 
Савета БССР кандидата 
у члены ПалЕтбюро ЦК 
КПСС, першага сакрата- 
ра ЦК КПБ Пятра Mipo- 
навЕча Машэрава. Упер- 
шыню галасуюць студэт- 
Ki-першакурснЕцы сёстры 
3iHa Е Валя Драздова, вы- 
пускнЕк камушст МЕкалай 
Шлег, студэнты шматлЕ- 
кЕх факультэтау, acnipaH- 
ты, выкладчыкЕ апу- 
скаюдь свае бюлетэнЕ за 
кандыдатау, я тя  прык- 
ладвалЕ i будуць надалей 
прыкладваць бацькоу- 
скЕя клопаты аб далей- 
шым pa3siu,4i ардэнанос
нага БДУ Емя У. I. Леж- 
на, усёй p3cny6niKi. А 
першай палове дня вы- 
бары тут у асноуным бы- 
лЕ закончаны.

# Урачыста прайшлЕ 
еыбары на 13 вы- 
барчым участку Лежн- 

скай aKpyri, як! размяс- 
цЕуся у гуманЕтарным 
корпусе БДУ. BflniKi 
агЕтатарскЕ калектыу, 
партыйнае бюро ф!лфа- 
ка прыклалЕ шмат нама- 
ганняу для таго, каб вы- 
бары прайшлЕ, арганЕза- 
вака, святочна. Для адпа- 
чыкку выбаршчыкау сту
дэнты ужверсЕтэта арга- 
Н1завзл1 вял:к1 i разна- 
стайны канцэрт.

I СКАРАЧАЮЦЦА АДЛЕГЛАСЦ1...
Цяжка нават перал1- 

чыць, кольк! слауных спрау 
на ipaxymcy Л1таратурнага 
аб’яднання «Узлёт». Тэта i 
чытанне CBaix вершау пе
рад студентам! нашага yHi- 
версЕтэта, i выезды на 
фабрыкЕ i заводы па запра- 
шэнню рабочых, i цЕкавыя 
вечары паэзп у суседшх 
|раёнах МЕнска.

Але вось нядауна узлё- 
тауцы атрымал1 цЕкавы 
лЕст. Былы студэят фЕлала- 
гЕчнага факультэта, а ця-

пер выкладчык беларускай 
Иовы i лЕтаратуры Несце- 
раушчынскай васьмЕгадовай 
школы, што на ВЕцебшчыне, 
прасЕу паэтау прыехаць у 
школу...

— Што рабЕць? — раЕл1- 
ся узлётауцы. — Далёка 
ехаць, тэта табе не Бары- 
сау ui Дзяржынск, што 
раз-два—i там. Але настау- 
нЕк npociub, школьнЕкЕ бу
дуць чакаць... КалЕ у субо- 
ту cecui на цягнЕк, то да

панядзелка можна вярнуц- 
ца на занягкЕ...

УладзЕлпр Дзюба, Мар’ян 
Дукса, Анатоль КазловЕч, 
Сяргей Законн!кау прыеха- 
лЕ у rocui да Уладз1м!ра 
ЯнуковЕча i яго вучняу. Тут 
яны пазнаёмЕлЕся з яго 
працай у школе, падзялЕлЕ- 
ся думкамЕ аб сучаснай бе
ларускай паэз!!. А вечарам, 
кал! актавая зала была за
полнена вучнямЕ, прачыталЕ 
свае вершы, расказалЕ аб

творчых планах, студэнц- 
юм жыццЕ. Вечар сустрэ
чы адбыуся не толькЕ у 
школе. Па запрашэнню 
хлебаробау вёскЕ Несцерау- 
шчыны узлётауцы прыйшлЕ 
таксама у калгасны клуб. 
Зала была перапоунена. 
Сабралася шмат жадаючых 
паслухаць галасы маладых. 
3 уступнай часткай высту- 
niy УладзЕмЕр ЯнуковЕч. Ен 
знаёмЕць прысутных з пры- 
exaymbiMi гасцям!. ЦЕшыня. 
Адз1н за друпм падыхо- 
дзяць да трыбуны паэты. 
Яны чытаюць вершы аб на

шым родным Kpai, аб род
най Беларус1 i ствараль- 
най працы яе народа. Калга- 
сн!кам спадабалЕся вер
шы, якЕя яны слухалЕ у 
тэты памятны для ix вечар. 
Закончылася чытанне вер
шау i адразу ж завязала- 
ся цЕкавая гутарка з калга- 
cHiKaMi. КолькЕ цёплых 
слоу, пажаданняу можна 
было пачуць у час pa3Bi- 
тання з калгаснЕкамЕ i 
школьнгкамЕ:

— Дзякуй вам, хлопцы! 
Прыязджайце да нас яшчэ!

У. ACKIPKA.

ДРУЖБА ЗА УСЁ ДАРАЖЭЙ!
Многа добрых спрау на ул1ку Савета 

Дружбы нашага ужверсЕтэта, яшм кЕруе 
Света OcinaBa. Вечары адпачынку, выезды 
на прадпрыемствы сталЕцы i блЕжэйшых 
раёнау, дзе замежныя сябры знаёмяцца з 
жыццём i культурам савешах людзей, 
культпаходы у тэатры, канцэрты i inmae.

А нядауна Савет Дружбы ужверсЕтэта 
сумесна з студэнцюмЕ саветамЕ 1нтэрнатау

№ 2 i № 3, што па вулЕцы Бабруйскай, ар- 
ганЕзавау цЕкавы «агеньчык», у яшм прыня- 
л! удзел савецкЕя юнаю i дзяучаты i сту
дэнты розных KpaiH i кантынентау. Аргаш- 
затары i KipayHiKi «агеньчыка» зрабЕлЕ усё 
для таго, каб прысутным было весела i ра- 
дасна. Нацыянальныя танцы, necHi, сяброу- 
CKiH nopicKi рук стварыл1 на вечары абста- 
BiHbi шчырасцЕ i братэрства моладзЕ чаты-

рох кантынентау, жаданне заусёды жыць, 
як брат з братам, сястра з сястрой, каб 
школ! светлае ззянне сонца не закрывал! 
пажары вайны, а радасць i усмешкЕ нЕколг 
не зыходзЕлЕ з тварау людзей.

АсаблЕвую цеплыню, пяшчотнасць i усхва- 
ляванасць выюпкалЕ у сэрцах удзельнЕкау 
«агеньчыка» словы: «Дружба за усё дара- 
жэй!», якЕя сканцыравала хорам моладзь 
на розных мовах народау.

Б. СЯМЁНАУ,
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ЯК1 ЁН, С Т У Д Э Н Т  
ЮБ1ЛЕЙНАГА ГОДА?

У сёмым нумары нашай газеты быу надру- 
Ыаваны артикул «Трынаццаць мужних», у якш 
Хвостра пастаулена питание аб аргашзацьй 
Шстэматычнай падрыхтоук1 да экзаменау на 
\працягу усяго семестра. Матэрыял выклшау 
]водгук1 у студэнтау i выкладчыкау. Некато-

рыя з ix мы ужо надрукавал1. У папярэдни 
нумары з артикулам «Што значыць быць 
культурным?» выстутла дацэнт Е. Л. Бонда- 
рава. Наогул, читаны павял1 сур’ёзную гутар- 
ку i размову аб тым, якш ёсць i павшен быць 
студэнт юб1лейнага года? Сёння ми працяг- 
ваем друкаваць матэрыялы на гэтую тэму.

Непатрэбная шчырасць
Не так дауно на ета- 

ронках газеты з’явгуся 
матэрыял С. Косава «Ска
жу шчыра». Я i мае та- 
варышы студэнты-журна- 
.шсты был! крыху абра- 
жаны тамм беспадстау- 
ным выступлением. Тава- 
рыш Koeay niina, што ма- 
тэматыкам даводзщца 
працаваць на працягу уся
го года, а «некаторыя сту- 
дэнты ф1лалаг!чнага фа- 
культэта» прачытваюць 
праграмную niiaparypy 
за... кекалыа дзён.
Што ж, старая спрэчка 
узшкла зноу. Толью ра
ней яна выглядала як 
спрэчка ф!з1кау i л1ры- 
кау, зараз жа больш кан- 
крэтызавалася. Але што 
добрага нясе вырашэнне 
такой складанай прабле- 
мы, як тое, каму больш, 
а каму менш вучыць? На

мой погляд, падобныя 
спрэчю толькй перашка- 
джаюць вучыцца. I ф!ло- 
лаг i матэматык пасту- 
паюць на адпаведны фа- 
культэт толый для таго, 
каб вучыцца, каб авало- 
даць люб!май спе- 
цыяльнасцю. Нельга абвЬ 
навачваць студэнта-ф1ло- 
лага за тое, што ён па
стушу менавйа на фша- 
лапчны факультэт: яму 
падабаецца фшалопя, ён 
вырашыу прысвящць сваё 
жыццё гэтай навуцы. Сту- 
дэнт-матэматык мае сваей 
мэтай авалодаць другой 
навукай — матэматыкай. 
Абодва студэнты стаяць 
на правктьнай жыццёвай 
дарозе. Што з таго, што 
яны вывучаюць розныя 
прадметы? Кожны прад- 
мет мае свае цяжкасщ— 
тэта спецыфша. Шхто 
не зможа адказаць на пы-

танне, што цяжэй, фнча- 
лопя pi матэматыка. Ды i 
ставщь такое пытанне не- 
дарэчна.

Гутарку трэба весщ, i 
вельм1 сур’ёзна, аб тым, 
што на ycix факультэтах 
аказваюцца студэнты, 
як1я павярхоуна выву
чаюць рэкамендаваную 
выкладчыкам! лИаратуру, 
дый часта абмяжоуюцца 
тольк! «абавязковым! cni- 
caMi». Я не веру, што з 
такога студэнта можа 
атрымацца добры спецыя- 
л!ст. Студэнщйя гады i 
радасныя, i цяжтя. Але 
тэта для тых, хто добра- 
сумленна выконвае свае 
абавязю, хто шчыра лю- 
бщь сваю будучую пра- 
феыю, ошнецца най- 
больш поуна авалодаць 
яе сакрэтамь

Большасць студэнтау—

фшолагау паважае сваю 
навуку i  syeiM не думав 
вывучыць яе за некальш 
дзён. Падмацаваннем гэ- 
тых слоу можа быць той 
прыклад, што на ф1лала- 
пчным факультэце з кож
ным годам расце лш вы- 
датншау вучобы, што у 
навуковых гуртках па вы- 
вучэнню мовы i  .титара- 
туры з поспехам пра- 
цуюць дзееяти i  coTHi 
юнакоу i  дзяучат.

Kani студэнт пачынае 
разважаць над тым, якая 
навука лягчэй, яму лепш 
не 1сц1 у iHcibiiyT або 
ушверштэт. Тэта свед- 
чыць аб тым, што ён яшчэ 
не знайшоу сваю, !менна 
сваю прафеспо.

П. ПАБОКА, 
студэнт трэцяга 
курса фшфака.

У будучым BiKTap Сацуков1ч стане журналй 
стам, але для гэтага патрэбны шматгранныя i 
багатыя веды. Ён i !мкнецца ix набыць ва ушвер- 
ытэце. Фота У. Асшрт.

ШДЫКАТАРЫ НАВУКОВАЙ ПРАЦЫ
Штогод кожны факультэт 

нашага ушвератэта прымае 
актыуны удзел у рэспублг- 
кансюм аглядзе студэнцюх 
навуковых прац. Яны ста- 
новяцца як бы шдыката- 
paMi плённай даследчай 
работы студэнтау, падво- 
дзяць BbiHiKi ix дасягнен- 
няу. Больш двух месяцау 
прайшло з таго часу, як за- 
кончыуся рэспублшансю 
агляд. Пара аглянуцца на
зад, паразважаць над доб
рым i дрэнным, падзякваць 
тым, хто аказвау i аказвае 
вялшую дапамогу СНТ.

Вын!К1 агляду гэтага го
да на нашим ф131чным фа
культэце прыбл!зна ахарак- 
тарызавал! сапрауднае ста- 
нсшшча даследчых спрау 
студэнтау. В!даць, гэтае на-
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з1ралася таксама i на 'ншых 
факультэтах. Справа у тым, 
што навуковых прац у ка- 
Miciio было прадстаулена у 
невял!кай колькасцк Тэта 
здараецца па розных прычы- 
нах, i самая галоуная з ix, 
на маю думку,—недастатко- 
вая актыунасць некаторых 
студэнтау, адсутшчанне у 
ix цшавасщ да СНТ. Kipay- 
нщтву СНТ yHiBepciT9Ta, а 
таксама факультэтау неаб- 
ходна падумаць аб тым, каб 
павысщь зафкауленасць 
студэнтау да удзелу у агля- 
дах. Таму што шдзе няма 
такой шырокай магчымасц! 
прадстав!ць навуковую ра
боту студэнцтва, як тут. На- 
ват на навуковых канферэн- 
цыях колькасць дакладау 
абмяжоуваецца. Таму мы як 
мага больш павшны выка- 
рыстоуваць рэспубл!канск! 
агляд.

Чым жа парадавау сту- 
дэнтау-ф!з!кау нядаун1 аг
ляд? 3 трыццащ навуко
вых прац дваццаць тры 
удастоены высокай адзна- 
Ki — першай катэгоры!, 
пяць — другой i дзве — 
трэцяй. Усяго у гэтым ме-

рапрыемстве прынял! удзел 
сорак адзж студэнт.

Сёлета лепш за ш- 
шых выступ!ла секцыи ан- 
тэн кафедры радыёф!зш i 
электронЕк! (юраунж секцыг 
кандыдат тэхн!чных навук 
А. М. Казарын) i кафедра 
электраф1‘з™ (загадчык пра- 
фесар В. Г. Ваф1ядз1).

Яшчэ адной выдатнай ры- 
сай агляду быу актыуны 
удзел у iM замежных сту
дэнтау. Хочацца павшша- 
ваць Эм!л1ю Касануэва, Чан 
MiHb Тхай, Тхай Юн Нгуен, 
Нгуен Ван Быонг, Фан Ан. 
1х навуковыя працы уда
стоены першай катэгорьп.

Дваццаць пятага сакавша 
у нас у Мшску пачнецца 
трынаццатая студэнцкая на- 
вуковая канферэнцыя вну 
JlaTBii, JliTBbi, Зстонп, Ка- 
л!н!нградскай вобласш. Бу- 
дзем спадзявацца, што сту
дэнты не толью ф1з!чнага, 
але i 1'ншых факультэтау 

’прачытаюць на ёй многа ш- 
кавых дакладау.

Б. ЗАМСК1, 
старшыня СНТ ф!з1чнага 

факультэта.

НА  Н А Ш Ы М  кур се зай- 
маецца шмат д зя у 
чат. У  нас ёсць Лю ды 

(чаты ры ), С веты , Том ы , А лы , 
А н ь .. Ус|'м 1м па васемнац- 
цаць, ва yc ix  б1яграфп ка- 
ротк|'я, як i само ix жыц- 
цё.

В О С Ь , напрыклад, Лю 
да Гараж аню на. Пры- 
ехала яна на вучобу 

у Б Д У  з братняй У к р а т ы , 
з-пад К!еуш чыны . Яна вы- 
дзяляец ц а сярод  ceaix сяб- 
ровак ж вавасцю  i весялос- 
цю . Чароуная усм еш ка Л ю 
ды мала Kani зыходз1ць з 
прывабнага твару , i, Bi- 
даць, пакарыла не аднаго 
ю нака. Яна— заузяты  аматар 
спорту, а люб1мае « хо б б Ь —  
баскетбол . У  канцы м ш ула- 
га года Л ю ду уключыл1 у 
састау  зборнай ун !верс!тэта .

I хаця ш мат часу Гараж ан
юна трацщ ь на тр эж роую  
i спарты уны я паядыню , але 
тэта не пераш кадж ае ёй 
добра вучыцца.

гуць жыць без грам адсю х 
даручэнняу. Д а  ix адносщ - 
ца i С вета . HieoflHae мера- 
пры емства не праходз1ць 
без яе уд зе л у . На кур се  яе

н А Т А Ш А  Захарава —  
ф ха я , задум ёная
дзяучы на . Яна вельм! 

люб!ць м узы ку . Прыгож а 
выконвае творы Ш апэна,

Я Д З Ю  Халява уж о ця- 
пер мож на назваць 
няш татным карэс- 

пандэнтам газеты  «Знам я 
ю ности». Яна зм агла надру
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АВО СЬ адна ca С вет. 
П р о звш ч а  яе —  С ас . 
Пасля заканчэння

д зе сяц к о д ю  ёй даверы л! 
адказны  участак працы сак- 
ратара сельскага С авета на 
М ж ш чы не. I трэба сказаць, 
што васем наццаф гадовая 
дзяучы на паспяхова спрау- 
лялася ca ceaiMi абавязка- 
Mi. Ёсць лю дз!, яш я не мо-

ведаю ць як «заядлага»  ама- 
тара паэзм. Кольк|' верш ау 
н а тс а н а  ёю пра прыгож ыя 
i непауторны я краявщ ы 
П алесся!

Хаця яна, як каж уць, яшчэ 
пакуль што не выйшла на 
«паэтычную  а р б ку»  рэспуб- 
лж ансж х газет, але верыц- 
ца, што у  хутю м  часе яе 
падборж  з ’явяццам там .

Чайкоускага, Гл'шк!... I яш
чэ адна асабл1васць Ната- 
шы —  заусёды  старанна 
рыхтавацца да сем ш ар сш х 
заняткау , уваж л 1ва слухаць 
ceaix настаун!кау. I наогул, 
Наташа —  шчасл1вая д зя у 
чына. «Шчасл1выя» бш еты 
ей, як адз1н, пападал!ся на 
экзам енах у час згмовай се- 
cSi. Там у стала круглай пя- 
цёрачн!цай.

каваць там  уж о больш  як 
пяцьдзесят м атэры ялау. А 
кал1 ул1чыць, што ёй 3yciM 
нядауна споун1лася тольк! 
васем наццаць, то мож на 
зр азум е ц ь , што ж у р н а л к т  з 
яе атры м аецца выдатны.

З А З Ё Р Н А ГА  краю  Bi- 
цебшчыны пры ехала 
на вучобу ва ун'гвер- 

с!тэт А ла  Кр ас!нская . Га- 
доу ёй не больш , чым Ядз1, 
але уж о зм агла на выстау- 
ку творау аддзялення прад-

ставщ ь ш мат ceaix артыку- 
лау i верш ау. Ю ную  паэтэ- 
су  хвалю е м ногае: вясна, 
каханне, вучоба, друж ба. 
Там у яна так многа лю бщ ь 
марыць.

Карацей , не здарм а ж  ка
ж уць у народзе , кольк! 
дзяучат— столью  i характа- 
рау. Ш то ж , Л ю ды , Светы , 
Том ы , А лы , А ж , вы паспя
хова закончыл! вучобу у 
ш коле , непры км етна праля- 
ц!ць вучоба i ва ун!верс'|тэ- 
це. Вам толью  па васем нац
цаць, але вы уж о даказал !, 
што сваёй вучобай, працай, 
удзелам  у гр а м а д с тм  жыц- 
ц! прыноЫ це радасць лю- 
д зям . Хай працоунае натх- 
ненне i ш часце будуць 
зауж ды  вашым! лепш ым! 
спадарожн1кам!!

Г. МАЦУК, 
студэнт першзга курса 
аддзялення журналкты-
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.адносшы да вывучэння 
тэорьп навуковага каму- 
шзма не толыи у некато- 
рых студэнтау, але i у 
цэлых трупах. Вщавочна, 
што на тых факультэтах 
i у трупах, дзе дэканаты 
i грамадсшя аргашзацьп 

•шстэматычна кантралю- 
юць вывучэнне студэн- 
там1 маркысцка-лешнскай 
тэорьп, там вышэй па- 
спяховасць i дысцыплша 
студэнтау.

Нядрэ-нна, напрыклад, 
здалг экзамены студэнты 
лятага курса пстарычна- 
га факультэта. Найбольш 
глыбошя веды паказал1 
тыя, хто добра рыхтавау- 
ся да заняткау на праця- 
гу года, чытау многа да- 
паможнай л1таратуры, 
глыбока вывучау перша- 
крышцы. Студэнтка Ка- 
чура змястоуна i упэу- 
нена раскрыла пытанш—

«Аятыкамушзм — галоу- 
ная щэйна-палиычная 
зброя 1мперыял1зму» i 
«Сацыяльна - аканатч- 
ныя пераутварэнш у пе- 
раходны перыяд ад кат- 
тал1зма да сацыял1зма». 
Выдатныя адзнаш атры- 
мал1 таксама Ладысеу, 
Сажнеу, Стадуб, Паулау 
i шшыя.

Наадварот, слабый ве
ды студэнтау, пропуск! 
заняткау можна сустрэць 
у мнопх трупах ф1з1чна- 
га i некаторых трупах 
матэматычнага факуль- 
тэтау. Тэта асабл1ва яр
ка праяуляецца у тру
пах ядзернай фшш i 
электраф1зпй пятага кур
са ф1з1чнага факультэта. 
Студэнты Дашлау, Лаыа- 
вой, Жукау, Мельншау, 
ТрафДмов1ч i шшыя па- 
казваюць выключна не- 
добрасумленныя адносшы 
да вучобы.

Несур’ёзныя адносшы 
да вывучэння навуковага 
камушзма зауважаецца у 
мнопх студэнтау 5, 6, 10 
труп пятага курса ф!з1ч- 
нага факультэта. Таму не 
выпадкова, што студэнтам 
гэтых труп Рогачу, Юш- 
коускаму, Емяльянаву, 
Чумакову 1 шшым прыйш- 
лося пераздаваць зал1к 
па навуковаму камушзму.

Прыкладам недобра- 
сумленных адносш да вы
вучэння навуковага каму- 
н1зма з’яуляецца на ма- 
тэматычным факультэде 
7 трупа чацвёртага кур
са. 3 дванаццащ студэн
тау трупы пяцёра — Аб- 
рамов1ч, Болбел, Шэр- 
ман, Караткев1ч, Вальчэу- 
CKi атрымал1 незалш.

На б1ялапчным фа- 
культэце на чацвёртым 
курсе больш актыуна i 
аргашзавана праходзядь 
семшарсшя заняты па 
навуковаму камушзму у

1 i 2 трупах у параунан- 
Hi з 3 1 4 групамд Сла
бый веды марке1сцка-ле- 
ншскай тэорьп паказ- 
ваюць студэнты Фраль- 
цова, Гашэнка, Шарэц, 
Гусак, Рабцава, Папова, 
Власава, Кахов1ч 1 ш- 
шыя.

Больш патрэбна удзя- 
ляць увап глыбокаму вы- 
вучэнню тэорьп навуко
вага камушзма таксама i 
студэнтам пятага курса 
б1яфака Арщмоускай, 
Бандарчук, Ягоравай, М1- 
хей, Вязщкаму, Бую.

Нядрэнна у цэлым пра- 
ходзяць заняты па наву
коваму камушзму на чац
вёртым курсе xiMi4Hara 
факультэта.

На юрыдычным фа- 
культэце добрасумленныя 
адносшы да вывучэння 
навуковага камушзма па- 
казваюць студэнты Мплто, 
Каротчанка, Панцюхоу, 
С-аучанка, Слуцкд, Трэця-

коу, Маляука. У anomHi 
час значна палепшыл1 
сваю падрыхтоуку да се- 
мшарсшх заняткау сту
дэнты Плеп, Мйнкев1ч, 
Хаткев1ч, Прошын, Шуль- 
ман, Шалгмо. Аднак сту
дэнты Раунаполец,
Шкляр, MiceBiH, Мятш- 
кау, Лук’янау, Лаурова 
i некаторыя шшыя па-ра- 
нейшаму часта прапу- 
скаюць i дрэнна рыхтуюц- 
ца да семшарау.

Агульным недахопам 
падрыхтоуы да заняткау 
мнопх студэнтау з’яу
ляецца недастатковае вы- 
карыстанне дапаможнай 
л1таратуры. Некаторыя 
студэнты не могуць вы- 
карыстаць веды, набытыя 
пры вывучэнн1 1ншых 
грамадска-палИычных на- 
вук, звязаць палажэнн! 
навуковага камушзма з 
спецыяльным1 дысц'ыплБ 
намд

На мнопх ceMinapcKix 
занятках пераважае ме- 
хашчнае пераоказванне 
студэнтам! вучэбных да- 
паможншау, адсутн1чае 
творчы падыход да аналБ

за праблем навуковага 
камушзма, заснаваны на 
глыбоым вывучэнш i 
усведамленш маркскщка- 
леншскага вучэння.

Кафедра навуковага ка
мушзма на сва1м пася- 
джэнш падвяла вышы за- 
лшова - экзаменацыйнай 
cecii, абагулала практыку 
выкладання 1 вывучэння 
тэорьп навуковага каму
шзма. У паетанове кафед
ры вызначаны шлях1 да- 
лейшага павышэння яка- 
сщ выкладання маркешц- 
ка-леншскай тэорьп, па- 
ляпшэння i удасканален- 
ня методыы правядзення 
ceMiHapcKix заняткау.
Больш глыбокаму выву- 
чэнню навуковага каму
шзма павшна таксама са- 
дзейн1чаць павышэнне за- 
патрабавання да ведау 
студэнтау на семшарстх 
занятках i да ix  адказау 
на будучых экзаменах.

А. Д. ГУСЕ#, 
дацэнт кафедры 

навуковага камушзма, 
кандыдат ф1ласофсшх 

навук.
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С Л О В А  М А Л А Д Ы Х  В У Ч О Н Ы Х
На фшалаг!чным факуль- 

тэце штогод праходзяць тра- 
дыцыйныя навуковыя кан- 
ферэнцьл, прысвечаныя дню 
нараджзння У. I. Лен1на. У  
нанферэнцьм 1966 года 
удзельн!чал1 маладыя вучо- 
ныя yHieepciiSTa, Мшскага, 
Брэсцкага, Мозырскага пед- 
!нстытутау i 1нстытута мо- 
вазнауства АН БССР. Ня- 
дауна вышау зборн1к з ма- 
тэрыялаин гзтага форума. 
Ён адкрываецца змястоу- 
ным дакладам выкладчыка 
I. !. Лушчыцкай аб лИара- 
турна-зстзтычных поглядах

Г ал 1ны Н!калаевай. Ц1ка- 
васць у чытачоу выклБ 
каюць артынулы В. I. Дубо- 
в1ка «У .1. Лен1н аб мас- 
тацтве публщыстычнага 
слова», Р. I. Бранна «Да 
пытання аб станауленн1 ан- 
тыкалан!яльнага рамана у 
сучаснай анпмйскай лпара- 
гуры», В. П. Рагойшы «Сва- 
бодны верш (Да пытання 
характару свабоднага вер
ша Манима Танка)», П. I. 
Ткачова «Што такое памф
лет?» i шшыя. Н. М. Пш- 
чанка, М. В. Томусава, В. К. 
Кавалёу, А. 1. Падлужны i

шшыя прадстаулены матз- 
рыялам1 па мовазнауству. 
Усяго у зборн1ку надрукава- 
на дваццаць два артыкулы. 
Усе яны натсаны  на высо- 
к!м кавуновым узроуш i 
грунтуюцца на актуаль
ных пытаннях рускай, бе- 
ларускай, замежнай ni- 
таратуры, журнал!стык1 
рускай, беларускай, поль- 
скай i балгарскай моу.

Цяпер на факультэце щзе 
падрыхтоуна да новай наву- 
ковай канферзнцьп, якая 
адбудзецца у леншеш'я дни

А. МАКС1МАУ.

У нашым ун|Еерс1тзце многа ам атарау 
ф ата гр аф п . На ф ф алап ч н ы м , г1старыч- 
ным i ш ш ых ф акультэтах  часта арганБ 
зоуваю цца ф отавы стаую , ры хтую цца фо- 
тарэпартаж ы  аб ш м атгранны м ж ы цц| i 

працы студэнцтва . Ус1м запамятал1ся та- 
кгя м атэры ялы  аб ц алш нж ах-будауж - 
ках, аб экск ур ф ях  у гера1чную Брэсцкую  
крэпасць, па памятных м ясцш ах Лен1н- 
града , М асквы  i шшых гарадоу . Ц1кава 
адлю строуваю ць свае паходы гео гр аф ы .

А ле да гзтага  часу у нас не было та- 
кога цэнтра, як1 б аб ’ядноуЕау y e ix  ам а
тарау ф ата гр аф п , д зе  б мож на было мя- 
няцца творчы м | планам! i д ум кам !, паву- 
чыцца на лепш ы х пры кладах. Па !н1цыя- 
ты ве рэктар ата , партком а, м ясцком а i 

кам !тэта кам сам ола, а таксам а  каф ед р ау  
аддзялення ж урнал!сты к! цяпер ва yH i-  

верс!тэце ствараецца ф о та клуб . У  яго 
ж уры  увайш л!: А у д зе е у — к!нааператар 
к/ст. «Б елар усьф !льм » , Бондарева— член 
С К  С С С Р , Д рачоу— б !льдрэдактар  часо-

n ica  «Бярозка», Д зп л а у — старш ыня ф о- 
тасекцьп С Ж  С С С Р , Ж данов!ч— ф отака- 
рэспандэнт 4 a c o n ic a  «М аладосць», Куд- 
рауцау —  студэнт аддзялення ж урнал!- 
сты ж , Л ед зян ёва— м астак, H iK a n e y — сту
дэнт аддзялення ж урнал!сты ж .

Ф отар аботы  здаваць: на г!старычны м 
ф акультэц е  В. Галубов!ч (2 кур с), на 
ю р ы д ы чн ы м — Бакунову ц! Д ар ог!ну , на 
м атэм аты чны м — Л. Д ы чк!ну (2 кур с), на 
ф !з!чны м — У . Баронш у (2 кур с). А крам я 
гэтага , работы мож на здаваць у кам'пэт 
кам сам ола.

Галоунай задачай ф о таклуба  на б л i- 
ж эйш ае будучае  з 'яуляец ц а стварэнне 
леташ еу ж ы цця i дзейнасц! наш ага ар- 
дэнаноснага унш ерс!тэта , яго уклада ва 
усенародную  падры хтоуку да 50-годдзя 
Вял!кай Кастрычн!цкай сацыял!сты чнай 
рэвалюцьм'. У  нас ёсць усе  м агчы м асф  
стварыць так!я  ф оталетап !сы  (альбом ы , 
стэнды  i выстаук!) на кожным ф а к ул ь 
тэц е .

А. С!ДАРОВ!Ч.

Фоташфармацыя
@ Тэарэтычная вучоба ximiKa цес- 

на звязана з лабараторныли вопы- 
талй, даследаванням1. Наш фотака- 
рэспандэнт Ю. Мароз сфатаграфавау 
момант приёма сштэзау выкладчы- 
кам Ларысай Пятроунай Адамов1ч у 
першакуреш'кау.

© Многа дз1уных I запамшальных 
zicTopuii прыходзЫася чуць замеж- 
ным студэнтам пра гаспадара тайгь 
мядзведзя. Таму ij час наведвання 
заалаг1чнага музея нашага ушвер- 
Ытэта яны доуга «знаём1л1ся» 
з гэтым дз1уным «артистам,» амаль 
кожнага цыркавога прадстаулення. 
У музеь яны даведал'юя таксама аб 
багатым жывёльным свеце Беларусь. 
Тут прадстаулены такЬя жывё- 
лы як ласЬ, бабры i шшыя. АсаблЬвае 
захапленне выклЬкау у студэнтау бе- 
ларусп зубр.

На здымку: замежныя студэнты у 
заалагЬчным музеЬ.

Ц1КАВАЯ ГУТАРКА
Кафедра псторьй фшасофи i лопк1 (за- 

гадчык прафесар РЛ. I. ЛушчыцкО арган!за- 
вала для замежных студэнтау, як1я наву- 
чаюцца у нашым ун!верс1тэце, цжавую гу- 
тарку аб маральным воблшу савецкага ма- 
ладога чалавека. Лектар кандыдат ф1ласоф- 
CKix навук С. Д. Лапцёнак прывёу шмат 
пераканаучых прыкладау праяулення высо- 
Kix маральных якасцей нашай моладдзю, 
падрабязна спыжуся на яе удзеле у каму- 
HicTbi4Hb!M будаун!цтве i у падрыхтоуцы да 
50-годдзя Вял1кай Кастрычн1цкай сацыя- 
л!стычнай рэвалюцьп. У  заключзнне С. Д. 
Лапцёнак адказау на пытанж слухачоу.

С. РАБЦАУ.

В1НШУЕМ!
1953 год у жыцц1 Гал!ны 1оафауны быу 

адным з важнейшых. Паспяхова скончыу- 
шы дзесяць класау Гарадзейскай еярэдняй 
школы, яна пастушла на б!ялапчны фа
культет нашага ушвератэта. Ужо на друпм 
курсе вучобы актыуна уключаецца у наву- 
кова-даследчую работу гуртка пры кафед
ры с1стэматык1 раслш. Тут яна выканала 
сваю першую работу па б1ялогп пустазел- 
ля, якая на рэспублжансюм аглядзе леп
шых студэнцк!х работ была удастоена пер- 
шай катэгорьп. Гэтая работа перарасла 
спачатку у курсавую, а затым i у дыплом- 
ную.

Па заканчэнню б!ялапчнага факультэта у 
1958 годзе Галша 1ос!фауна вярнулася у 
родную школу, але ужо у якасц1 выкладчы
ка б!ялогп i xiMii.

Два гады працы у школе, два гады ду
мав аб навуцы.

Пастушушы у вочную асп!рантуру, яна 
на выдатна здала усе прадметы кандыдац- 
кага м^н^муму, многа i упарта працавала 
над б!ялог1яй прарастаючага пусгазелля.

Пасля паспяховага заканчзння асшран- 
туры была пак1нута на працу ашетэнтам 
кафедры cicTSMaTbiKi раслш.

21 тютага гэтага года на пасяджэнт Аб'- 
яднанага Вучонага Савета па б!ялапчных 
i геаграф!чных навуках пры БДУ iMH У. 1. 
Лешна адбылася абарона дысертацьп на 
атрыманне вучонай ступен! кандыдата б!я- 
дапчных навук Галины 1оФфауны Зубкев!ч 
на тзму «Некаторыя пытанн! б!ялог11 не
сения пустазелля». Вучоныя нашага ушвер
атэта адзшагалосна прысудз!л1 ён вучо- 
ную ступень.

Ад усёй душы вшшуем Гал1ну 1ос!фауну 
i жадаем новых творчых поспехау на на- 
вуковай н!ве.

П. Г. ЛАЗАВАЯ.
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Мар’ян Дукса

В Я С Н А
Я прыйшла —
Вы мяне выклшалТ 
Быдцам веткам, снег

падмяла.
Я вясна—галашстая каня. 
Я вярнулася.
Я прыйшла.
Салауя аж з-пад сонца

принесла— 
Не журыцеся больш

кусты!
Сёння песню, рачную

песню
Разгайдалд

панесл1 плыты. 
А у мяне столыа

клопатау...
Сок галшкай цягнуць

да нябёс,
Каб да 1 мая

лопнулкя 
У паветры пульпит бяроз. 
А у мяне яшчэ страны, 

страны, — 
Цераз выган i гай шляхТ 
Ай, щ скора,—гадае

зарэчча,—
Заварушацца лапухь 

Цымбал1сты!
Наладжвайце струны, 
Кл1чце хаты дзяучат

параду—
Столыц сэрцау

распусцшася юных!... 
Я спяшаюся.
Я wy.
0i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\u\\uun\\m\\\\uu\\u\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v9

Усё адчувальней i адчу- 
вальней пачынае прыгра- ваць вясновае сонца...

Ф о т а  А. К А Д З ЕТ А .

Мой родны край. Фота У. AcKipKi.

Г  я Я ХАИ ляжыць сабе 
/  /  яшчэ у парках i скве

рах снег, а на га- 
лмках дрэу замест зялёных 
почак зв^саюць празрыстыя 
кроплС ад першых вясеншх 
туманоу, подых вясны ста- 
нов'щца усё болыи i болыи 
глыбошм i адчувальным.

Снег. Не, гэта ужо не той 
снег, якому мы так радава- 
лсся у пачатку 31мы, як1 дзб 
восным{ пушынкаМ1 лажыуся

на наши гарачыя далош i 
узбуджау нястрымнае па- 
чуццё радасць, выклманае 
пераменамС Cj прыродзе! Ця- 
пер жа, счарнелы i парэза- 
ны першьШ танюсеньк1М1 
ручашали, ён марудна i ля- 
шва ссоуваецца у разняво- 
леную сонцам Свжлач.

Але заглянем у студэнц-

К1Я пакот Вясна сюды пры- 
ходзщь раней, чым звычай- 
на. Нясцерпным1 рукамС ад- 
крываюцца вокны—i пакой 
захлынаецца ад новага све- 
окага паветра. Адчуушы 
цяпло, цягнуцца са шкля- 
ной пасудзмы да шчодрага 
сонца тольы што народжа- 
ныя квплыя л1сточк1 вярбы,

цягнуцца да яго i сапрауд- 
ныя жывыя кветы, купле- 
ныя на шрмашы у старого 
грузша.

Так. Вясна 1дзе. Вышэй 
паднялося сонца, хутчэй за- 
бегал: трамвае, гучней заз- 
вшел1 дзявочыя абцасы. 
Ажьш KiecKi, паказал[ свой

твар впрыны. Расце чарга t 
ля тэлефонных будак i тэ- J 
атрау. Параджаюцца новыя J 
сустрэчы у закаханых, но- * 
выя верши—у паэтау. t 

Вясна 1дзе. Вы не сустра- f 
кал1 яе? Адкрыйце вокны. J 
3 першым вясеншм ветрам t 
да вас прыдуць новыя на- J 
d3ei i крылатыя мары, t 
бадзёры настрой i ня- J 
стрымны прьшу энерги. * 

А. Свораб. J 
%

Н А Ш  Г О С Ц Ь -  
А Н Д Р Ы С  А Н Д Р Э Й К А
1мя выдатнага шашыста Анатоля Гантварга— сту- 

дэнта першага курса матэматычнага факультэта наша- 
га ушверштэта добра вядома не тольт у рэспуб- 
л!цы, але i далёка за яе межам1. Чатырохразовы 
чэмтён СССР сярод юншрау па м1жнародных шашках, 
чэмтён УЦСПС мшулага года, чэмтён Benapyci сярод 
студзнтау. У  мшупым годзе ён удзельнгчау на пер- 
шынстве СССР па шашках сярод дарослых i заняу 
7 месца. Гзта дало яму права удзельшчаць у МПжна- 
родным турн1ры «Брынта», як| пачнецца 5 мая гэтага 
года у Галандьк. Падрыхтоука да гэтага спаборнщтва 
пачалася ужо цяпер. Выдатныя дэбгаты на шашачных 
дошках Анатоля выклшал! увагу да яго майстэрства 
вядомых шашыстау крашы. Некаторыя з ix пажадал; 
быць трзнерам1 Гантварга. У  панядзелак прыехау да 
нас прэтзндэнт на сусветную карону рыжею гросмай- 
стар Андрыс Андрзйка, яш правядзе з Анатолем ву- 
чэбна-трзн!ровачны збор, у часе якога яны побач з 
заняткам! па тэорьк згуляюць трэшревачны матч з 
inacpi партый. Андрыс Андрзйка прабудзе у нашьш уж- 
верЫтэце да 22 сакавша.

У  Д А П А У Н Е Н Н Е  

Д А  Н А Д Р У К А В А Н А Г А

Як ужо паведамлялася, 
актыуны удзел у першай 
спартаюядзе супрацоуншау, 
прысвечанай 50-годдзю Са- 
вецкай улады, прынял! 
шашысты. Упартыя паядын- 
i<i разгарэлюя пам1ж каман- 
дам1 cjji3i4Hara, матэматыч
нага, xiMinnara, гктарыч- 
нага i б!ялаг!чнага факуль- 
тэтау, а таксама вьшчаль- 
нага цэнтра i кафедры ф1з- 
выхавання i спорту, яюя 
змагал^ся за ганаровы 
прыз мясцкома. Сярод 
удзельн1кау был! майстар 
спорту i тры кандыдаты у 
майстры.

| ЗАШАШАЧНАЙ Д О  Ш
Упэунена правила ба! 

каманда вькЯчальнага цэнт
ра, якая выстушла’ у так^м 
складзе: кандыдат у май
стры Г. Драбушэв!ч, чэм- 
nieHKa СССР сярод студэн- 
тау А. Хапалюк i перша- 
разрадшк Ч. Рол!ч. Тольк! 
друг!м призёрам, ф1з!кам i 
прадстаун!кам кафедры ф!- 
31чнага выхавання, уДалося 
дабщца шчыёй у сустрэчы 
з iMi. Нядрэнныя nocnexi 
паказал! ф!з!к!. яны занял! 
другое месца у турн1рнай 
таблщы. За факультэт выс
тупал! майстар спорту 
Г. Пятров!ч i другаразрад-

Hin Галко i Ткачук. Трэщм! 
аказал!ся матэматык!. Пер- 
шаразрадн!к А. Тузж, дру- 
гаразрадн!к! А. Самсонау i 
М. Юрчук прадэманстрава- 
ai выдатныя шашачныя 
дэбюты, ц!кавую i змястоу- 
ную гульню.

У гэтых спаборн!цтвах 
разыгрывалася не тольк! 
каманднае, але i aca6icTae 
першынство сустрэчы. Зван
ие чэмшёна заваявау блш- 
куча BbicTyniyujbi ва yeix 
паядынках Г. Драбушэв!ч, 
як1 набрау 51/9 ачкоу. 
Тольк! на пауачка адстал! 
ад яго Г. Пятров!ч i А. Ту-
3iK.

На першынстве было сыг
рана шмат цжавых партый. 
Вось адна з ix:

А. Стуканау (матфак) — 
Г. ГТятров!ч (ф!зфак).

1. сЬ4 Ьс5 2. cd4 с:еЗ 3. 
d:cl4 ifg5 4. dc5 gf6 5. ba5 
c:b4 6. a:c3 hg7 7. cd4 gh4 
8. bc3 h:f2 9. d:g3 ab6 10. 
de3 fg5 11. igf2 gh4 12. gf4 
gf6 13. ab4? hg5 14. f:h6fe5 
15. d:f6 e:g5 16. h:f4 Ъс5! Бе
лый здалкя. Прыгожая кам- 
бшацыя!

А вось партыя, якая вы- 
рашыла лёс першага месца: 

А. Тузж—Г. Драбушэв1ч.

1. cb4 de5 2. ЬсЗ f4 3. 
g:e5 f:b2 4. а:сЗ ba5 5. hg3 
cb6 6. ed4 ed6 7. gf4 bc5 8. 
d:b6 a:c5 9. fg3 gF6 10. gh2 
fe5 11. de3 hg7 12. cd4 e:c3 
13. b:d2 de7 14. gh4 gf6 15. 
fg5 h:f4 16. e:,g5 bc7 17. gh6 
cd4 18. cb2 de5 19. ЬсЗ d:b2 
20. a:cl ed4 21. cb2 ob6 22. 
ef2 ab4 23. hg3 ba5 24. fe3 
d:F2 25. g:el ba3 26. ЪсЗ 
dc5 27. Fe3 ab4 1 белыя зда- 
л1ся.

Прыемна здз1в1у сваёй 
irpofi лабарант х1мфака 
С. Паламарчук, як! выканау 
друп разрад. У сустрэчы з 
двухразовай чэмшёнкай 
СССР сярод студэнтак

А. Хапалюк ён правёу цжа- 
bvk) камбшацыю i лёгка 
змог дабщца выйгрышнай 
паз!цы1. Тут трэба было яму 
праявщь больш шщыятывы. 
Але... пасля няудалага дру- 
гога ходу прыйшлося зда- 
вацца С. Паламарчуку.

Добра заяв1у аб сабе на 
спаборнщтвах таксама i 
шашыст Кавалёу, як1 атры- 
мау некальк1 выдатных пе- 
рамог, у тым лжу i над 
А. Хапалюк. Еысокай пах- 
валы заслугоувае таксама 
irpa Ткачова i Галауко. 
Усе яны выканал1 друг1 
разрад.

Г. А НТО НАУ.

КАР АЛЕВА СПОРТУ ПРОСЩЬ УВАГ1
31мняе першынство на- 

шага ун1верс1тэта па пёгкай 
атлетьщы, якое праходзша 
10— 11 сакавжа на рэспуб- 
л:канск!м манежы, з’явта- 
ся праверкай падрыхтава- 
насц! лёгнаатлетау да прад-

стаячага летняга сезону. 
Усе чакалц што за звание 
чэмшёна разгарыцца упар- 
тая барацьба. Але слабор- 
нщтва паказала !ншае. Не
каторыя факультэты, як
геолага-геаграф1чны, юры-

дычны, фшалапчны, выста- 
sini на паядынк! далёка 
неукамплектаваныя каман- 
ды, што не магло не адбщ- 
ца на барацьбе за першае 
месца. Гэта трывожны амп- 
том таго, што з каралевай

спорту на гэтых факультэ- 
тах не усё у парадку. Не- 
узабаве пачынаецца лети! 
сезон. Як мы падрыхтавал!- 
ся да яго! Адказ на гэтае 
пытанне могуць даць вы- 
HiKi прайшоушых спаборн|- 
цтвау. Кал! спартсмены у 
скачках i бегу на розныя 
дыстанцьн паказал! вынж!

першага разраду, то у ki- 
данн! ядра толью лепшы 
вын1к адпавядау И разра
ду. Гэта гаворыць аб тым, 
што пёгкаатлеты БДУ сла
ба падрыхтаваны да спабор- 
нщтвау у рэспубл1канск1м 
маштабе... У ходзе паядын- 
кау першае месца за
няу ф1зфак. Спартсмены

факультэта набрал; 13382 
ачкц другое — пстарыч- 
нь; — 11168 i трзцяе — xiM- 
фак — 10333 ачкк

Г. МАЛОЧКА, 
галоуны суддзя 

спаборнщтвау.
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Рэдактар М. I. ЮСЬКА.
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