
СЕС1Я НА ПАРОЗЕ.

Becmni з кафедр

ЛЕТНЯЯ

№  16 ( 604) пятнща, 14 мая lyoa г. I ид иыдаппиСТУДЭНЦК1Я БУДН1У першай трупе xiMiHHara фа- культэта займаюцца 33 студэн- ты. Тэта першакурсшш. Прывя- ла ix ва утверсггэт любоу да xi- Mii. Цшавая тэта навука, але i працы патрабуе многа. Рабяты стараюцца, i BbiHiKi з1мовай cecii сведчаць аб тым, што праца ix не прайшла дарма. Большасць студэнтау здала ceciro на «добра» i «выдатна». Зрабщь тэта было нялёгка. Некаторыя, як Мараеу, Каспяров1ч, да наступления ва ушвератэт працавал1 на' вытворчасщ i, вядома, многае з школьных ведау сцерлася.Сябры дапамашп iM пераадо- лець усе цяжкасщ. Цяпер щзе падрыхтоука да летняй cecii. Студэнты займаюцца многа, але знаходзяць час i для грамадсюх спрау.Праца у гуртках дапамагае iM у авалодванш будучай прафе- с1яй. Асабл1вую цшавасць студэнты праяуляюць да гурткоу неарган1чнай xiMii. Актыуныя гурткоуцы В. Аржанау, В. Кава- леусш, Ю. Рэва, Г. Рахманько i у вучобе першыя. Значную дапамогу аказал1 члены гурткоу у правядзент х1м!чнай ал1мтя ды школьншау БеларусьПаважаюць i спорт на х1мфа-

ку. Аб гэтым сведчаць BbiHiKi. Каманды студэнтау — xiMi- кау занял! першае месца ва уш- верштэцюх спаборнщтвах па стральбе, друпя месцы у спаборнщтвах па пмнастыцы, лыжах i настольнаму тэшсу.Значны уклад у гэтыя дасяг- HeHHi унесл1 спартсмены першай трупы х1мфака. Нездарма тут займаецца каля 10 спартсменау- першаразрадншау.Цшава праводзяць студэнты свой вольны час. Пам1ж rpynawi аргашзуюцца КВН. Напрыклад, студэнты першай трупы сустра- калшя з 7 —8 i 9 — 10 групамц i двойчы поспех быу ix  спада- рожншам. Разам яны наведва- юць шно, тэатры, праводзяць aKCKypcii.Вядома, не усё 1дзе гладка. Парушальншам дысцыплшы, прагульшчыкам горача бывае, кал1 ix, як мае быць, «прапясо- чаць» на камсамольсюх сходах щ пакрытыкуюць у насценнай газеце. Але сяброуская, шчырая крытыка тольк1 дапамагае кро- чыць наперад, па шляху да ве- дау.
Ф. Б А Н Д А Р О В 1 Ч , 

наш студкор.

як!'я вядуцца па кшгах g  
шсьменжка Э. Ф1ииэра. g  

Высокую ацэнку дакла- g  
ду дал! дацэнты Д . П. Ц 
Багрова, Н. I. Jlani- Щ 
дус, Л. Е. Щмашкова, Щ 
а таксама acnipaHTbi MiH- g  
скага педагапчнага ш- g  
стытута замежных моу g  
Р. Брагш, А. Букаеу, g  
А. Любезная i мнопя g  
выкладчыж друпх ВН У. Щ

НА ЗДЫ М КУ: студэнты нашага ушверЛтэта— пастаянныя 
чытачы 61бл1ятэк1 иш Ул. I. Лента. Нават цяпер, у нядзелю, 
залы заполнены. I гэта не дз1уна — надыходз1ць сеЛя.

Фота А. КАДЗЕТА.

ЯК ТЫ РЫХТУЕШСЯ ДА 0 »

Щ Г”3 раблематыцы ба-
Щ * '  рацьбы рэал!зма i
g  мадэршзма у сучаснай 
Щ замежнай л!таратуры бы- 
Щ  лопрысвечана паседжан- 
щ не кафедры замежнай jii- 
g  таратуры ун1верс1тэта. 
Щ Загадчык кафедры да- 
Щ цэнт Д . Фактаров1ч зра- 
1  6iy змястоуны даклад 
Щ «Сучаснасць i лДарату- 
Щ ра», прысвечаны прабле- 
Щ  ме эстэтычных спрэчак,

—  Бронж, ты зауважыу, як 
выцягнулшя тапол!?

—  Па праудзе прызнацца, 
не. Кожны дзень прыходзшася 
бачыць ix i, здавалася, яны 
засталшя усё таюмц як i адзР 
наццаць год назад.

—  Адзшаццаць год у шко
ле!.. Здаецца, многа i у той 
жа час мала... Гзта толью кру- 
пжка на вагах часу.

—  Так, так, —  згадз1уся 
Браншлау, бе-
ражна хавагачы 

атэстат сталас- 
pi у нагрудную 
к1шэню.

Яны замаучалг Кожны ду- 
мау аб ceaiM, самым дарапм у 
жыцць Магчыма, яны успамК 
нал1 тую часжу, кал1 сямша- 
дпвым! хлапчукам1 упершыню 
прайшл1 да школы гэтай жа 
алеяй...

—  Дык што, Лёня, значыць 
у ав'шцыйны?

—  Ага, паспрабую...
—  Ну, а я падамся у Мжск, 

ва ужверштэт.
Мжула не шмат часу i Бра- 

ншлау зажыу новым жыццём, 
дагэтуль яму невядомым. Ён 
здау уступныя экзамены у 
Беларусж Дзяршауны ужверсК 
тэт !мя Ул. I. Лен1на i быу за- 
л1чаны на факультэт радыё- 
йнзшь

здзейсн!лася. Ды 
i быць не магло! 
здавалася, што яго 

Ла-

Мара 
жакш  
Юнаку
радасць падзяляе прырода.
скавае сонеика, што залшо 
сва1м святлом вулщы i плош- 
чы Мжска, усм!халася яму, 
жадала шчасл1вага шляху у 
навуку. Шчабятал1 у скверах 
i парках птушк1, шумела л1сце 
дрэу, многагалосым гулам поу- 
Hioica вулщы Мжска. А на 
душы Браншлава было лёгка i

ПЕСНЯ ПЕРШАЙ ВЯСНЫ
радасна. Як Hi як, а цяпер 
ён— студэнт буйнейшай наву- 
чальнай установы рэспублМ.

Неузабаве пачалося яго сту- 
дэнцкае жыццё. У  чаканн1 ча- 
госьф новага, невядомага !шоу 
BpaHicnay на першую у сва!м 
жыцц1 ужверштзцкую лек- 
цыю.

У студэнтау знаёмствы за- 
водзяцца вельм! хутка. Магчы
ма таму, што большасць з ix 
прыехала з жшых гарадоу i 
сёл рэспублiKi, KpaiHbi, i аб’яд- 
нау ix ун1верс1тзт. А вядома, 
што у людзей, аб’яднаных ад- 
ною думкай, расце моцная сяб
роуская дружба. Адзш за ад- 
ным, як хуткая плынь рачной 
вады, пацякл! напружаныя дж 
вучобы. идкавасць Браншлава 
да прадметау, што вывучал1ся 
ва yHieepciTaue, да кожнай лек- 
цьм не далi яму i зауважыць, 
як хутка праляцеу час.

На дварз ужо снежань выбя- 
лiy вершал!ны дрзу. Надыйшла 
з1ма. Разам з ёй i першая сту- 
дэнцкая cecifl. Здау BpaHicnay 
ceciro на «выдатна». Нялёгка 
далгоя яму першыя экзамены, 
але яшчэ у школе ён пры- 
вучыу сябе да настойл1вай 
працы, што i спатрэб!лася ця
пер.

Каротюя з!мавыя кагнкулы. 
Мнопя студэнты едуць дамоу. 
Для Браншлава каншулам! бы

ла экскурЫя у 
горад-герой Ле- 
HiHrpap. Разам 
з MHoriMi сту- 

дэнтам! yHieepciTSTa ён наюра- 
вауся туды, каб пабываць у 
тых мясц1нах, дзе жыу i пра- 
цавау Лен1н...

Час ляцщь хутка. Ззаду ка- 
нжулы, зноуку праца i лек- 
цьн. Адпачываць няма кал1 —  
бл!зщца летняя cecifl. I bpaHi- 
слау TaypariHCKi 1мкнецца 
здаць i гэтую ceciro як мага 
лепш.

Пяшчотны вясновы ветрьж 
лашчыць маладое лшце дрэу, 
лахмац!ць шорсткую грыуну 
маладой травы. Вясновае сон- 
ца усм!хаецца з вышын!, залi- 
ваючы святлом плошчы i вул1- 
цы Мжска. I недзе у парку шу- 
мяць маладыя Tanoni. I дзесь- 
pi ля ix можна сустрэць невя- 
niKara росту, каржакаватага 
юнака, з чорнымц як смоль, ва- 
ласам!; ён прыслухоуваецца да 
шэлесту тапалжага л!сця. I 
яму здаецца, што тапалжая 
песня зноуку пра шчасце. Пес
ня першай студзнцкай вясны...

К. МОХАР, 
наш карзспандэнт.

Пралетарьп ycix KpaiH, яднайцеся!

ОРГАН  ПАРТКОМ А, РЭКТАРАТА, М ЯСЦ КОМ А, КАМ1ТЭТА КАМ САМ ОЛА I ПРАФКОМ А БЕЛ А РУСКА ГА  Д ЗЯ РЖ А У Н А ГА  УН1ВЕРС1ТЭТА 1мя Ул. I. Л Е Ш  НА

На здымку: злева направа студэнтк! 4-га куиса матйэака Гарбунова i Ярашэуская у час практычных заняткау.



: Б Е Л А Р У С И  У Ш В Е Р СП 'Э Т  № 16 (604), : 14' мая 1965 г.
у З Л Ё Т  — лггаб’яднанне пры газеце «Беларуси ушверштэт».Назва, шж шшым, шмва.шч- ная. С1мвал1чнасць яе, канеш- не, разумел! i пачынаючыя паэты i празаш розных фа- культэтау i курсау, кал1 роу- на год таму назад сабралшя на першае лггаратурнае пасе- джанне.Якая ж вы- шыня паэтыч- нага узросту у з л ё т ауцау?Такое пытанне задает сабе, кал1 перачыт- ваеш лггаратурныя староны газеты, на я и х друкава- лшя лепшыя творы гурткоуцау: Галшы Панько, Мар’яна Дуксы, Уладз1м!ра Дзюбы, Хве- дара Чэрн!, Mixaca Губерната- рава, Сяргея Законшкава, Mi- колы Вяршынша i iHmbix. Розны быу паэтычны рост у аута- рау.Вось вершы Мар’яна Дуксы — аднаго з самых зо л ьных, на нашу думку, узлётау- цау. Пра што nirna ён? Пра ма- ладых начлежшкау-трактары- стау, пра юную рамантыку да- рог i Mipribi дымок над pixiMi палямп..Як вщаць, кола яго паэтыч- ных тэм надзвычай шырокае, разнастайнае. Добра тэта pi кепска? У пэуным сэнсе ня- дрэнна. Другая справа, што вершы Мар’яна Дуксы па сва- ix мастацих якасцях нероуна- значныя. Хораша, напрыклад, чытаецца яго верш «Начлежш- iti». Асабл1ва ради:Паклаушы цэлы стог сухога вецця,Як цемра падступаласяз бакоу.Ля вогшшча рассаджвалшя дзещПагаварыць пра ведзьмуi ваукоу...Або:Вясёлкай nepanieicTaro фары Зайграл! тут— мелодьп у лад.

Узносшся ластаукаап мары, Хвалюючы, як шмат гадоу назад.Аднак там, дзе пазт ира- вауся пры i-ianicaHHi верша не цёплай душэунай думкай, а проста бясстрасным жаданнем нашсаць яго на «хадавую» тэ- му, там паэзп мала. Там — пустыня. Там халодны пажар слоу, голая рыторыка i дэкла-

шы аднаго пачынаючага ад другога.Ц ш ав ь т  нам здаюцца паэ- тычныя nomyni Хведара Чэрш, Уладз!м!ра Дзюбы, Мшолы Вяршынша, Аляксандра Н1калай- чанкт. Прауда Шкалайчанка таксама часта зб!ваецца на дэкларацыйнасць, на сумнае паутарэнне вядомых шцш. Але верыцца, што ён хутка тэта

С О С Н Ы

□□□□□□□□□□□□□□□£П Е Р Ш Ы Я  K PO K I
рацыя. Накшталт:А шва ад краю да краю Спявае пра Mip каласамп(верш «Дарога»).Дарэчы, гэтай абстрактнай рытарычнасцю хварэюць мно- пя вершы не тольи Мар’яна Дуксы. Асабл1ва вершы ЬОхася Губернатарава, у я и х вель;,п‘ многа нейкай самаупэуненасщ 
i несур’ёзнасщ:
Я не ведаю стомы у грудзях Шбы Данка i я азарыу бы Сва1м сэрцам нязведаны шлях!~ (верш «Без назвы»).Пачуцщ л1рычнага героя, вядома, высакародныя, па- хвальныя i мы разумеем яго. Але ж пра ix трэба 1мкнуцца нашсаць так, каб яны стал! фактам паэзй, а не простым пераказам вядомага!I зноу жа, кал1 у вершах жыве думка, тады яны гучаць хораша i надзвычай паэтычна: I, стакпугаыся, щха, ля рэчн, Адарваушыся ад грабель, Прагна лов1ш, як пахне грэчка, Канюшына разносщь хмель. (Уладз1м1р Дзюба«Канюшынка»).Маладым аутарам трэба ш - кнуцца як мага хутчэй пазбау- ляцца непатрэбнай дэклара- цыйнасщ i рытарычнасщ — тады яны хутчэй знойдуць ся- бе i тады будзе шпарчэйшым ix мастацп рост. А пакуль, зда- раецца, цяжка адрозшць вер-

пераадолее: па вершах адчува- ецца, што яго паэтычная думка працуе са- мастойна, з вя- лшай сшай. Мпсола Вяршынш надзвычай добра валодае пачуццём гума- ру i, самае галоунае, можа паэтычна зауважыць, зда- валася б, непрыкметныя дэ- тал1 у з’яве pi персанажу, аб я и х niuia. Тэта дае падставу л1чыць, што з Мшо- лы Вяршынша можа атрымац- ца шматгранны паэт. Пер- шыя крон да тэта ён ужо 3pa6iy у таих вершах, як «Я цэлы свет пакл1чу» i «За- снуу аднойчы дзед».Сярод дружных галасоу паэ- тау усё гучней i з большай самастойнасцю зв1н1ць голас i Taai Панько. Шша яна мала, але вершы яе некрык.швыя— яны pixia i летуценныя «Шафер», «Першы стог»).Як бачна, гурткоуцы жы- вуць у творчым HecnaKoi. Не заусёды сустракае ix творчая удача i паэтычнае адкрыццё. Але справа не у гэтым — галоунае, што неспакой жыве у ix сэрцах. Тэта радасна абна- дзейвае: яны растуць, у кож- нага з ix поспех яшчэ будзе! Тэта ж першыя крои.
М. ВЫШЫНСК1, 

студэнт-пяцжурсжк.

Стаяць над ярам 
авыя сосны 
I успам'маюць 
Былыя вёсны,

Былыя 31 мы 
У azni i шквале 
Бой партызансм 
На перевале,

Кал1 дзесятш 
Байцоу заузята 
Грам1л1 згра1 
Фашысцшх катау.

Прыходжу часта 
. Я к гэтым соснам 

Па сцежках снежных, 
Па сцежках росных.

Мне тут заусёды 
Яны гавораць 
Пра нашу славу,
Пра наша гора.

Стаяць над ярам 
С[выя сосны 
Яны, ох, помняць 
Былыя вёсны.

Кастусь
Канет анщнов'ьч.
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НАВУКОВЫ ГУРТОКВЯЧЭРН1К1—ЛЮД31 НЕСПАКОЙНЫЯЗзаду напружаны рабочы дзень на вытворчасц!. А  веча- рам аудыторьн запауняюць лю- дз1 з немалым працоуным ста- жам, слухаюць лекцы!, абмень- ваюцца уражаннямр спрачаюцца на перапынках. Адзш — радыё- мантажнш, друП — кантралёр,трэц1—электразваршчык. Ц1вось Дзм1трый Вас1ленка—ав!я- лавек акрыленай тэхн1к. Розныя характары, роз- ярд люб1мыя repoi.

Сустракаючы людзей, для як!х i рамантыка стала штодзённай, Дзм1трый не мог не шеаць аб ix.Адна за другой паяуляюцца яго замалёукр вершы, карэспаи- дэнцьп, апавяданги аб людзях, яшя перамагл1 усе ряжкаерр зрабШ немагчымае магчымым. Чалавек лшвщавау аварыю, ча- мары — вось

Займаючыся у тым pi 1ншым 
навуковым гуртну, студзнт больш 
дасканала авалодвае тэарэтычны- 
Mi ведамр паглыбляе свой круга- 
гляд, роб!ць першыя крож у наву- 
цы. Бясспрэчна, нрож гэтыя ня- 
лёгк1я. Цяшка даводз1цца шукаль- 
н1ку. I тольк1 самыя працав1тыя„ 
самыя настойл1выя сустракаюцца: 
з марай.

Навуновы гурток журнал1стау 
аб’ядноувае больш васьм!дзесяц1 
чалавек. Kipye iM выкладчык пар- 
тыйна-савецкага друку А. I. Апя- 
л1нская. На апошшм паседжанн1 
гуртка было выбрана бюро у скла- 
дзе трох чалавек. Яно прызвана 
адб1раць самыя лепшыя даклады, 
падрыхтаваныя гурткоуцам!, i вы- 
Hocipb ix на разгляд таварышау. 
Практыка паназала, што так1 ме- 
тад работы дае плённыя вынжп 

«Фотарэпартаж на старонках 
рэспубл|'канск1х газет» —  так на- 
звау сваю працу студзнт другога 

курса аддзялення 
журн а л i с т ы н i 
Аляксандр Гра- 
дзюшка. Цжавая,

казау свае думкр прапановы. I 
усе спынтюя на адным, што жыц- 
цё —  падручнж для журнал1ста.

На вялЫ жаль, так1я данлады 
сярод гурткоуцау —  рэдн'|я з'явьь 
Пры такой нолькас1р гурткоуцау 
можна было б праводзщь штоме- 
сячна навуковыя канферэнцьй. 
Тэта было б на карысць нам са- 
MiM. Бяда у друг1м. Мног1я сту- 
дэнты тольш л1чацца членам) 
гуртка, прычым па 3 — 4 гады, i 
Hi аднаго разу пасля зал1чэння не 
прысутжчал! на яго пасяджэнж.

Бойка уключыл1ся у работу 
гуртка першакурснЫ. CTapanica, 
painica з выкладчыкамр нао- 
гул— працавал1. Але i тэта тольк1

змястоуная работа. На нанкрзтных на першых парах. Паступова энер-
г|'я у хлопцау спала, а асооныяфактах яму удалося паказаць важ- 

насць гэтага жанра у рашэнн! на- 
дзённых тзи1.

Гарачая дыскус!я разгарнулася 
вакол даклада 1ры Гурынов!ч 
«Майстэрства журнал!ста Пяско- 
ва па кшзе «KpoKi па расе». Нож
ны, хто пр'ысутжчау у зале, вы-

студэнты i чуць цяпер не хочуць 
аб гуртку.

Навуковым гурткам —  максН 
мум увап —  баявы дэв1з як на- 
шага бюро, так i партыйных, i 
камсамольск'1х труп.

Ул. ВЯЛ1ЧКА, 
намесит старшын! бюро 

навуковага гуртка

ныя спецыяльнасцр а вось жа- данне адно—авалодаць яшчэ адной люШмай прафес1яй. Што, напрыклад, агульнага у ав!ятэх- н1ка х ткурналшта?..Я гартаю падшыук1 газет, дзе друкуецца Дзмирый Васшенка. «Ав1яспецыялшты»—так назы- ваецца адна з яго карэспандэн- цый. Чытаеш i сам н1быта 1дзеш разам з хлопцам! шжынера Хахлова да самалётау. Потым напружаная работа, не зауваж ает часу, дзёсяткау прыборау, заснуушых у ран1шн1м маучан- i-ii магутных маторау, выпэцка- ных у фарбу i мазут рук. I калх тое, што трэба было зраб1ць за шаснаццаць гадзш, зроблена за сем—хвалюючае пачуццё ахоп- л1вае сэрца i за сябе асабшта i за хлопцау, i за Дзм1трыя Ва- схленка, якц вядома, недзе тут, сярод ix i цяпер прылёг адпа- чыць.— Цх дауно пачау тсац ь?— пытаюся у Дзм1трыя.— Яшчэ у школе, з вершау......У  ав1ятэхн1чным вучыл1-шчы, куды nacTyniy Дзм1трый, быу аб’яулены конкурс на леп- шы верш пра лётчыкау. Hani- сау, прызнал1 лепшым, надру- кавал1 у газеце. Услед за вер- шам1 пачау тсаць х карэспан- дэнцыйСувязь з газетай працягвалася i пасля заканчэння вучылшча.

— Кольк1 гадзхн ты займаеш- ся? — пытаюцца шшы раз аднакуреншх, здз1уляючыся яго выдатным поспехам у вучобе.— Галоунае лекцык ix заусёды стараюся слухаць уважлЬ ва...У  час вучобы i асабл1ва пе- рад экзаменам! да'- Дзмырыя звяртаюцца за дапамогай мног1я студэнты. I ён для кожнага зна- ходз1ць час, дапамагае.Прынцыповасць, -дысцыпл1на- ванасць Дзм1трыя зауважыл1 i ацан1л1 на рабоце: яго a6pani членам паста садзейшчання партдзяржкантролю. А  нядауна калектыу, у ятм  працуе Дзми- рый Васшенка, cBaiMi cinaMi па- будавау акамулятарную. Здаец- ца, што тут такога? Выйшл1 на суботн1к — i усё. Але з’яв1лася карэспандэнцыя у газеце «Пра- цоуны пачын». Па-новаму пагля- дзел! людз1 на сябе i ceaix таварышау...Тольш што увага была пры- кавана да работы, а цяпер усе думш аб доме: трэба дачку за- браць з ясляу, дапамагчы жон- цы па гаспадарцы. А  вечарам — ва ушверштэт. Рабочы дзень Дзмирыя Вас1ленка, студэнта 2-га курса аддзялення журналЬ стык1, працягваецца.Ул. Ш Ы Ш К 1 Н ,
студэнт вячэрняга аддз.
журнал1стыш.

Я Н А  3 М А Т Ф А К АМнога спартыуных даг.ягнен- няу мае на сва1м л1ку матэма- тычны фанультэт. Не. адз1н раз спартсмены гэтага -факуль- тэта вяртал1ся са стадыёна пе- раможцам1. Вядома, прыемна гаварыць аб вышках:, HKix да- 6iyca toi”i ui iHxubi спартсмен факультэта. Але не кожны уяу- ляе, кольк1 с1л, старания i ф1- з1чнай напру^жанаецз трэба пры- класц!, каб атрымаць тую ui ixrmyro спартыуную перамогу. За тое аб гэтым добра веда- юць спартсмены матфака.Вось Нша Кл1мчук, студэнт- ка 2-га курса. Яна мае друп спартыуны разрад па лёгкая атлетыцы. Так, у нядауна ад- быушымся кросе, HiHa паказа- ла лепшы вын1к1 у забегу на 500 метрау. Характэрна, што з кожным разам схдартсменка да- б1ваецца усё легшхых i лепшых спартыуных дасяггненняу. Часта Н1на прыпам1нае тыя дш, кал1 -упершышо пачала займацца лёгкай атлетыкай. Тады яна не думала, што даб'ецца ташх поспехау, але мара аб гэтым жыла. Паступпушы ва ун1- верс1тэт, дзяучына прыклала усе намаганн1. каб здзейсн1ць свае мары. Сябры па факультэ- ту, трэнер Кушнароу заусёды.

был1 побач, дапамагал! дзяу- чыне сва1м прыкладам i парадам!.Старание Ншы Кл1мчук, да- памога сяброу, трэнера не прапал! дарэмна. На рэспубль KaHCKiM спаборхпцтве лёгкаат- летау у горадзе Брэсце Hina заняла трэцяе месца. Тэта вя- лшая перамога маладой спарт- сменкг Цяпер у Ншы многа турбот: иабл!жаецца cecin i новыя спартыуныя спаборхпц-
flpyri раз BenapycKi naniTax- 

нхчны жстытут праводз!ць ад- 
крытае першынство па шахма
там сярод жанчын. У гэтым 
годзе, акрамя будучых шжы- 
нерау, удзел у спаборн1цтве 
прынял! i студэнтк1 нашага" 
ун1верс!тэта Т. Кавалёва, 
i. Л1бман, Г. Чэрчэс— х1мфак, 
Г. KyubiHa i 3. Шагапов1ч —  
матфак.

твы. I хоць у студэнтк1 мала вольнага часу, яна добра ву- чыцца i прымае актыуны удзел у грамадешм жыцц1 ун1верс1тэ- та. 1накш яна не можа.Мы расказал1 толы<1 аб ад- пон спартсменцы. А на матэма- тычным факультэце так1х ама- тарау спорта, як Н!на Ппмчук, вельм1 многа.
Ю. АГАРАДН1ЧЭНКА.

У трупе разрадн1ц I. Кава
лёва заняла першае месца, на- 
йраушы 6,5 ачкоу з 8 магчы- 
мых. У трупе пачынаючых 
Г. Чэрчэс заняла першае месца 
з выжкам 8 ачкоу з 9. На 
друпм месцы !. /Ббман.

Л. АНГЕЛОВIЧ, 
старшыня студэнцкай ка- 

Micii федэрацьп шахмат.
Г. МЕДЗЮХА, 

суддзя пешынства.
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