
Насустрач выбарам у Вярхоуны Саївет БССР 
і мясцовыя Саветы Беларускай ССР

Да выбарау—два тьідні
Усё бліжзй дзень выбарау  у Вярхоуны Савет 

Б еларускай  ССР і у мясцовыя Саветы рзспублікі. 
З сакавіка  працоуныя Беларусі пойдуць на вы- 
барчыя участкі, каб аддаць свае галасы за леп- 
шых прадстаунікоу народа — кіруючьіх дзеячоу 
партьіі і урада, перадавых рабочых, калгаснікау, 
прадстаунікоу інтзлігенцьіі.

Гарачыя дні цяпер на агітпункце №  18. Партый- 
ная арганізацьія ф ілалагічнага ф акультзта добра 
папрацавала, каб абсталяваць агітпункт, зрабіць 
яго прыгожым і утульным. Тут установлены стэн- 
ды, якія расказваю ць аб рашзннях лістападаускага  
Пленума Ц знтральнага Камітзта КГІСС, маецца 
выбарчая л ітаратура, газеты, часопісьі.

Ш мат ц ікавих мерапрыемствау праводзіцца і 
запланавана  правесці на агітпункце. Вялікую Ці- 
кавасць выбаршчыкау вьіклікала лекцыя аб між- 
народным палажзнні, якую прачьіталі супрацоу- 
нікі Міністзрства зам еж ны х спрау рзспублікі 
тт. Рудных і Ільін. Н а лекцьіі прьісутнічалі больш 
200 чалавек.

Гутарка выкладчыка юрыдычнага факультзта 
А. А. Галауко «Аб перабудове работы Савет.ТУ у 
святле раш знняу л істападаускага  Пленума Ц К  
КП СС зац ікав іла  не толькі выбаршчыкау, але і 
студэнтау-дыпламантау юрыдычнага факультзта, 
якій вьісвятлялі некаторыя незразумелыя для ся- 
бе питанні.

П ланам  работы агітпункта прадугледжаны тз- 
матычныя вечары, дыспут, вечары адпачынку.

Кожную пятніцу з 18 гадзін вьікладчьікі юры
дычнага факультзта праводзяць у агітпункце для 
выбаршчыкау кансультацьіі па юрыдычных пы- 
таннях.

Агітатарьі ужо складі і вьівесілі спісьі вы бар
шчыкау. Трэба цяпер, каб вьібаршчьікі праверьілі 
правільнасць запісау у спісе.

Акруговыя‘ выбарчыя камісіі праводзяць рзгіст- 
рацыю канды датау  у дэпутаты. П ерад  агітатарамі 
стаіць задача  — азнаёмщ ь выбаршчыкау з вылу- 
чаньїмі кандьідатурамі па выбарах у Вярхоуны 
С азет  Беларускай  С СР і у мясцовыя Саветы 
БС С Р. Д а  дня выбарау  засталося усяго толькі 
паумесяца, а наперадзе яшчэ шмат работы. В а ж 
нейшая з іх — як  мага якасней арганізоуваць р а 
боту з вьібаршчьїкамі на агітпункце.

Н а ж аль , у гэтай рабоце належ нага удзелу яшчэ 
не прьінялі камсамольская і прафсаю зная аргані- 
зацьіі факультзта. Не актыуна праводзяць работу 
на агітпункце выбарчага участка №  18 і асобныя 
партыйныя арганізацьіі фізічнага, біялагічнага, 
геаграфічнага і іншьіх факультэтау. З а  выключэн- 
нем партьшнай арганізацілі гістарьічнага ф акуль
тзта, ні адна партарганізацьія ке арган ізавала  
сапрауднага кантролю і дапамогі сваім агітатарам, 
не цікавіцца арганізацьіяй дзяж урствау  на агіт
пункце, правядзеннем тэматычных вечароу з вьі
баршчьїкамі.

Л. ПРЬІХОДЗЬКА,
загадчык агітпункта №  18 Ленінскага раёна.

В. СТАР АБО ЙТАУ,
намеснік сакратара партьшнай арганізацьіі ф іл а

лагічнага факультзта.

Я хачу расказаць, як правёу 
канікульї мой аднакурснік Іван 
М акаловіч. Дауно яму не прыхо- 
лзілася бьніь дома: пасля арміі

На канікулах

Да увагі 
малодшакурснікау
Пры універсітзце пачынае заняткі

Ф АКУЛЬТЭТ ГРАМАДСК1Х П РА Ф ЕС Ш ,

які будзе рыхтаваць 
кіраунікоу мастацкай самадзейнасці

па иаступных спецыяльнасцях:

1. Кіраунік хора (хормайстар),
2. Кіраунік танцавальнага  калектыву,
3. Д ы ры ж ор аркестра рускіх народных ікстру- 

ментау,
4. Рэжысёр самадзейнага драматычнага і т~ 

тральнага калектьівау.

Тзрмін навучання — 3 гады. Н а факультэце вы 
вучаюць нотную грамату, набываюць навьікі ігрь; 
на адным з музычных інструменгау (фартзпіяна 
баян, домра).

П рымаюцца студэнты 1—2 курсау. 

Запіс праводзіцца у дні рэпетыцый універсітзц- 
кіх калектьівау мастацкай самадзейнасці- па на- 

{ ступных днях:

і Народная х ар авая  капала — пятніца з 20.30 у
'. гуманітарним корпусе.
) Д рам атич ны  калектыу — чацвер з 20.30 у гума-
і нітарньїм корпусе.
! Танцавальны калектыу — панядзелак з 19.00 у
І аудьіторьіі №  8 біялагічнага корпуса, 
і Аркестр народных інструментау — пятніца з

19.00 у аудьіторьіі №  206 галоунага корпуса.

Прауленне клуба БДУ.

Першыя адзнакі у залікоуцьі
лі, як надыйшла сесія. Кожньї

заехау прама у Мінск здаваць 
уступныя экзамены ва універсі- 
тэт, А на канікулах ён рашыу 
пабываць на Радзіме — на Па- 
лессі. Хадзіу на лыжах, захап- 
ляуся родньїмі лясамі. Л едзь не 
па Гогалю: «Вы ведаеце наш лес?

Не, вы не ведаеце наш лес!». Лес 
у снезе, ціха, — расказвау потьш 
Іван, — выдатнае уражанне.

Ш мат часу Ваня удзяляу кні- 
гам. Прачытау «Дунайскага лоц
мана» Ж . Верна, два тамы 
Д. Л ондана і іншьія кнігі.

Пасяднш не бюро 
нам іїзта к а їш м о я а

У сераду адбылося чарговае 
пасяджэнне бюро камітзта камса- 
мола універсітзта. Бюро абмер- 
кавала два питанні: 1. Вьінікі 
зімовай зкзаменацийнай сесії. 2. 
Стварзннг агітбригад і школы  
грамадскіх професій. Колект иви  
агітбригад будуць праводзіць 
сваю работу на выборных рчаст- 
ках города і вобласці: агітбрига
д и  фізічнага, гістаричнага) матз- 
матычнага., філалагічнага ф акуль
тэтау — на виб орчих участках 
г. Мінска, колект иви астатніх фа
культэтау паедуць у сельскія 
агітпункти.

Практыка
пачалася

На чацвёртых курсах матэма- 
тычнага, гістарьічнага, ф ілалагіч
нага факультэтау, на трзцім кур
се аддзялення жзфналістьікі па
чалася вытворчая практыка. Сту- 
дэнтау універсітзта можна цяпер 
сустрэць у школах, прадпрьг 
емствах, ва установах. П рацяглая 
практика робіць студ&нта зусім 
іншьім чалазекам . у вачах супра- 
цоунікау калектьівау, за паугода 
практикант прынясе Еялікую ка- 
рысць у любым месцы, ён добра 
асвоіцца і з работай, і з калек- 
тывам, і пасля заканчэння прак- 
тьікі доуга яшчэ будзе трымаць 
кантакт са сваімі новьімі кале- 
гамі.

Студэнты першага курса аддзя
лення журналістьікі прьіступілі да 
праходжання вучэбнай практьікі 
у рэдакцыях шматтыражных га 
зет горада. їх першая мэта — 
азнаёмщца з работай рэдакцый, 
сачыць за выпускам газеты, уся- 
мерна дапамагаць супрацоунікам 
рэдакцый у рабоце.

ЗА П РА Ш А ЕМ  НА 
Д Ы С П У Т !

Дыспут па кнізе Д< ГранІна

«Иду на грозу»

адбудзецца 22 лютага у 19 
гадзін у памяшканні агіт
пункта №  18 (універсітзц- 
кі корпус па вуліцьі Чырво- 
наармейскай, 6).

А па раніцах замест зарадкі сек 
дровы.

Макаловіч добра вучыцца, за 
кароткі час канікул ён набрауся 
сіл на новы семестр, на новую 
працу,

£н усім рэкамендуе свой метад 
адпачынку; усёбаковы адпачынак, 
фізічньї і разумовы, павінен чар- 
гавацца.

А. А М Е Л Ь Ч А Н К А ,
1 курс аддз. журналістьікі.

Цікавьімі для нас, студэнтау 
журфака, бьілі першыя лекцьіі, 
першыя семінарскія заняткі. Мы 
жьілі, змагаліся, перажьівалі ра
зам з героямі Гамера, Сафокла, 
Зучьіпіда і іншьіх аутарау  антыч- 
нагс свету — па зарубежнай лі- 
таратурн. Нам дала >6. пт^'гу—.-ыа 
веды па гісторьіі КПСС, па су
часних беларускай і рускай мо
вах. Не без цікавасці праходзілі 
семінарьі і па уводзінах у літа- 
ратуразнауства.

Кожная гадзіна заняткау на- 
гадвала сапраудны дыспут, у якім 
кожньї выказвау сваю думку, свае 
погляди на той ці іншьі факт, на 
мастацкі твор.

ІІомніцца, на уводзінах у лі- 
таратуразнауства асабліва вост
рый спрзчкі разгарзліся па «веч
ных тэмах». Амаль дзве гадзіньї 
«вечныя тэмы» бьілі гваздом пра- 
грамы. Н ават на перапынак вы- 
ходзіць ніхто не паж адау, і ды с
пут працягвауся.

— Я лічу, — -гаворыць Уладзі- 
мір Бабраунічньї, — зечньїмі з ‘яу . 
ляюцца такія тэмы, якія пастаян- 
на хвалююць чалавецтва, тэмы, 

■якім удзяляецца галопная >ґвагв 
у розныя зпохі.

Хутка ляцелі дні. Не зауважы-

студэнт сам ведае, што значьіць 
першая сесія. Вядома, крыху і 
хваляваліся, хоць кожньї прадмет 
ведалі добра. Здалі залікі. І вось 
экзамены, час гарачы для студэн- 
тау...

} - Г Г р Я І { І 5 -  Т іГ -11ьЛ С іД ,--Х .Т ігх і С / і Д . . Ї Ц и

М ікалай Кернога. Ен цвёрда і 
упэунена адказвае на питанні 
білета, на дадатковыя питанні. 
Першая адзнака у  яго залікоу- 
цы — «выдатна». Навум Ісакавіч 
Л апідус застауся задаволены гру- 
пай журналістау.

З 25 чалавек 10 здалі зарубеж 
ную літаратуру на «выдатна». 
Большасць выдатных адзнак з ‘я- 
вілася у заліковьіх кніжках Івана 
М акаловіча, Яугена Прьігодзіча, 
Алега Чарнова і іншьіх. Толькі 
тры здавальняючых адзнакі атры- 
мала група.

А дразу ж пасля канікул мы 
правилі групавы сход, на якім 
падвялі вьінікі першай сесіі. І ра- 
шилі: наступную сесію здаць без 
адзінай здавальняю чай адзнакі. 
Тэта стала дзвізам нашай гр>'пы.

Т КАПЫЛОВГЧ,
студэнт 1 курса 

аддз, журналістьікі.

А б творчасці Ваттз і Ш ардона расказвау лектар на 
адбыушайся днямі лекцьіі з  ц и кла  «Майстри замежнага 
мастацтва», арганізаванага Мінскім гарадскіп аддзяленнем  
товариства па распаусюдж ванню політ ичних і павукових  
ведау і Дзярж ауньїм Зрмітажам.

Адбы уся чаргови канцэрт абонемента «Выбранил сімфа- 
нічния твори П. І. Чайкоускага і савецкіх кампазітарар». 
Д зярж ауны . сімфанічни аркестр Беларускай ССР виканау  
Пятую сімфонію Пятра Ільіча Чайкорскага, Канцэрт для  
фартзпіяна з оркестрам Г. Галиніна  і Сімфанічную паэму 
Г. Вагнера «Вечна жывыя».

Артарскі вечар Марка Якаулева, аутара сат иричних куп- 
летар і песен, напісанних для  А. Райкіна , /О. Ц імаш знкі і 
Я ■ Бярззіна, Л . Уцёсава і інш их савецкіх артыстар, адбьірся 
у  нас ва універсітзце 11 лютага.
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П А ПУШЫСТАЙ снежнай 
сцяжынцы сквера не спя- 
шаючыся ішлі двое. Яны 

грьімаліся за р>кі і аб чьімсьці 
весела ' размаулялі. Сустрэчныя 
яшчэ здалёк за^важ ал і іх, але 
да размовьі не прьіслухоуваліся.

— Л ена, прыходзь заутра на 
каток, — ціха прагаварыу яе спа- 
дарожнік.

Лена падумала, што сказана 
тэта ж артам, аднак рашылася 
піхенька глянуць на яго твар. 
Вочы сустрзліся, пальцы мацней 

•■'тіся... Лена не знаходзіла, 
казаць. Яна хацела падзя- 

ць за запрашзнне... Твар яе 
там пакрыуся, нібьі набяжаУ- 

й хмарай, непадробнай тугою. 
,-япер яна глядзела не на таго, 

лто так упзунена і легка пад- 
трьімлівау яе на снежнай сця

жынцы, а менавіта на гзту сця- 
жынку, на апранутыя у казачнае 
адзенне дрэвы, на людзей, якія 
спяшаліся хто куды.

Нарзшце, хваляванне уціхла, і 
яна сказала, што $ многіх яе 
сябровак ёсць асабістьія канькі 
і нядрэнныя.

— Л ена, я табе прынясу. У 
хлопцау дастану. Толькі ты пры
ходзь... Хочаш, я табе сёння пры
нясу канькі?

Л ена адмовілася, але Саша на- 
стойвау на сваім:

— Тады дазволь мне глядзець 
у вас тзлевізар. У вас не такі. 
Ваш не псуецца, а наш увесь час 
псуецца — свісціць, шуміць...

— Саша, мама ж  яшчэ не ве- 
дае, што я пасябравала з хлоп- 
чыкам. Яна мож а раззлавацца і 
цябе дрэнна сустрэць.

Але Саша і слухаць не ж адау.
— Хочаш, я тваё імя на снезе 

намалюю?
— Не! Не трзба! Тут ходзяць 

маміньї знаёмыя.

Я н ы  н а в я В р а а а л і
Апавяданне

Але 4 такая забарона на Сашу 
не падзейшчала. Ен пераскочыу 
цераз гару снегу, выбрау роунае, 
няходжанае месца... П раз дзве 
мшугы вял1зная трохметровая лЕ 
тара Л  была выдрукавана, 1 Л е 
на весела рассмяялася, пляскаючы 
у далош . П рахожыя паглядвал1 
на Сашу, лю бавалкя  яго работай. 
Л ена уважл1ва сачыла за кожным

яго рухам і у душы захаплялася. 
Яна не зауваж ы ла, як да яе 
прабрауся мароз. Ад халоднага 
ветру у яе сціснуліся плечьїкі. 
Час ад часу яна па^тарала ас- 
гатнія л ітарн  свайго імя Е, Н, А.

Калі вялізньїя літарьі Л ЕН А  
бьілі абведзены у прыгожую рам 
ку, та, каму належ ала гэта імя, 
заскакала на месцы, раздзяляючы 
агульную з Сашай радасць.

Цяпер Саша пераканауся, што 
задума удалася, і Лена абавяз- 
кова заутра прыдзе на каток, 
дзе ён будзе вучыць яе хадзіць 
на каньках. Ен падыйшоу, узяу 
за руку яе, як нехта паклікау іх, 
Л ена спакойна паглядзела па б а 
ках і убачыла маму!

— М амачка, пазнаёмся. Гэта 
Саша. Мы з ім пасябравалі.

— Вельмі прыемна, Саша. Я

Леначкіна мама. Вось вам Дзед- 
М ароз перадау падарункі. А ця
пер, має першакласнічкі, пойдзем. 
ка дамоу, ёлка ^ж о скончылася. 
1 Дзед-М ароз пытау, чаму Лена 
не прийшла.

— А чаму Дзед-М ароз не па- 
чакау крыху? Мы ж крышачку 
толькі затрьімаліся. П рауда, С а
ша?

— Леначка, бяры Сашаньку за 
руку і запраш ай да нас. Я вас 
накармлю, потым паглядзім тзле
візар. А пасля абеда папа абя- 
цау падарыць табе канькі з 
чаравікамі...

Саша быу на сёмым небе ад 
радасці: цяпер у Лены будуць 
свае канькі, і ён навучыць яе 
катацца не горш за сябровак.

Г. ОГІЙ,
2 курс вяч. аддз. журналістиці.

Уладзімір БАБРАУН1ЧЫ

Б а л а т о н
(Возера у Венгрьіі, каля якога Славіць лес свой рыбак 

адбьіваліся вялікія баі у час Вя- Песняй звонкай, з душою.
лікай Айчыннай вайны).

Ртуццю у сокечньї дзень 
Ззяе кожная хваля,
К верасам прьіпадзе 
і знікае $далях.

Хвалі вецер кране,
Слез стрьімаць я не у сілах, 
Ти — і возера мне,
Тьі — і бацькі магіла.

Хіба ведау жа єн, 
Сьін-салдат, яго змена, 
Знойдзе месца баеу,
Пастаіць на каленях!

Шчасцем дыша вярба, 
Размауляе з табою.

Ды і я не умаучу,
Я парушу урачыстасць.
Я пра бацьку хачу 
Разма^ляць з хваляй чьістай,

З кучаравай вярбой,
З залатою пясчынкай,
З серабрыстай расой,
Нават з кожнай травінкай.

Яны ж  знаюць яго:
Нёс ён шчасце здалеку.
Сам да шчасця свайго 
Не зрабіу толькі кроку.

Н е  и з м е н ю
Д а, я живу неэкономно.
З а  это чей-то взгляд корит... 
Но я вхожу

в наш мир
огромный, 

Как в августе метеорит: 
Сгораю весь.

И пусть мгновеньем 
Промчится жизнь,

Не изменю:
Хочу

-секундою горенья 
На миг

тепла прибавить
дню!

А. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
студент I курса отд. 

журналистики

Няуцешны крэдытор
А дзін з сяброу Марка Твена 

узяу  у  яго даволі значную  суму 
грошай і абяцау вярнуць на пра- 
цягу месяца «калі толькі заста- 
нецца у  жывых».

Прайшор месяц. Д орг не быр 
вернут. Тады М. Твен надрукавар  
у адной з  газет наступную аб’яву: 

«З  вялікім  жалем паведамляю  
усіх сяброр аб канчыне Тары  
Д ункана, якая паследавала рчо- 
ра. Ен у зя у  у  мяне у  доуг 500

Маладосць— час натхнення, лодзвігау і працы
Уладзімір Ільіч Ленін у 24-га- 

довым узросце напісау сваю ви
датную кнігу «Што такое «сяб- 
ры народа» і як яны ваююць суп- 
раць сацыял-дэмакрата^?»

Карлу Марксу было 29 гадоу, а 
Фрыдрыху Энгельсу — 27 гадоу, 
калі яны напісалі першы праграм- 
ны дакумент марксізма — «Ма- 
фест Камуністьічнай партьіі»

Дваццацігадовнм юнаком Якау 
Міхайлавіч Свярдлоу кіравау 
бальшавіцкімі арганізацьіямі Ура
ла,

У 25 гадоу Марыс Тарэз стау

# * #
Аэрадромы —

люстры на зямлі, 
зямлі далоні —

то аэрадромы...
Я добра помню, як пасля зімьі 
к аэрадрому мы вазілі дровы.
Мароз такі смаліу, што аж  гудрон 
на узлётнай паласе, як стрэл той, лопауся. 
Н ас разам з абярэмцам лёгюх дроу 
к палатцы заінелай неслі лётчыкь 
Касцёр траш чау і Вася-лейтэнант, 
пакратауш ы вусоу антзньї-кончикі, 
казау, што хутка скончыцца вайна 
і што марозы разам  з ёю скончацца. 
Гавайскую гітару у рукі брау 
(віхура, нібьі у ж орнах, снег малола) 
і мне падміргвау хітра:

«Слухай, брат...»
Ды грау такую светлую мелодию.
Сярод зімьі нам уяуляуся край, 
як луг залітьі краскам! і сонцам, 

быу для нас не край,

а проста рай, 
дзе не было ні смерці, ні бяссонніц.
Сядзелі мы прьшіхшьі, як у сне, 
забыушы на касцёр і на гітару.

Васіль МАКАРЭВ1Ч

— От музыка, як на галовы снег,— 
і штурманы навокал рагаталі.
Ды  смех быу смехам, а вайна вайной. 
Зям ля стагнала ад гармат за даллю.
З аэрадрома

за звяном звяно 
штурмавікі ляцелі на задание.
Чакалі іх.

А потьім з-пад рукі, 
напружваючы востры зрок да болю, 
глядзелі, ці усе штурмавікі 
вяртаюцца на «брыючым» дадому.
Д ля іх бетон, свяціла, залаці!
Д ы  у той марозны дзень

звяна вядучы
сказау:

— Твой цёзка больш не прьіляціць, 
сказау і убок пабрыу, як невідушчьі.
І я згубіу і каэччны той край 
і сонца, і зялёны луг з кустамі.
Перад вачмі снягоу сівьі экран 
на холадзе іскрьіуся і хістауся.
А ля палаткі — о, злітуйся бог! — 
са струнамі цяжкімі заінелимі 
гітара, як сама туга і боль 
на ветры і рыдала,

і звінела...

доларар і абяцау мне вярнуць  
гэтыя грошы праз месяц, калі 
толькі не памрэ за гзты час. С яб. 
ра мой, Тары Д ункан, зарсёды  
быр верны свайму слову. Таму 
не можа бьіць ніякіх сумненняр, 
што ён памёр не пазней учараии  
няга дня. Мір праху яго*.

Увесь горад пакатыварся са 
смеху. «Покойны» адразу рвас- 
крэс, і Твен атрымау свае грошы.

сакратаром ЦК Французскай ка- 
муністьічнай партыь

Сяргею Рахманінаву было 18 
гадоу, калі ён скончыу кансерва- 
торыю па класу фартзпіяна. Го
дам пазней ён, заканчваючы кан- 
серваторыю па класу кампазіцьіі, 
прадаставіу у якасці дыпломнай 
работы оперу «Алека».

Расіні стварыу оперу «Севіль- 
скі дьірульнік» у 24-гадовым 
узросце.

Аляксандр Сяргеевіч Пушкін 
напісау паэму «Руслан і Людмі- 
ла», калі яму была 20 гадоу.

Праект
ПАЛАЖЭННЕ 

аб правядзенні каманднага першынства універсітзта 
па шашках на прыз газеты «Беларускі універсітзт»

і. Мэты і задачи першынства
Каманднае першынство універсітзта па шашках на прыз 

газеты «Беларускі універсітзт» праводзіцца з мэтай;
а) больш шырокага разгортвання работы па шашках 

на факультэтах і курсах;
б) выявления мацнейшага калектыву.

II. Час і месца правядзення спаборніцтвау 
Першынство разыгрываецца арыентыровачна з 1 па 20 

сакавіка штогод і праводзіцца у памяшканні хімічнага кор
пуса.

III. Парадах правядзення спаборніцтвау
Першынство разыгрываецца па кругавой сістзме.

IV. Састау удзельнікау спаборніцтвау
Д а удзелу у першынстве дапускаюцца каманды факуль- 

тэтау, курсау, лабараторый універсітзта : зборныя запроша- 
ных ВНУ. С астау каманды — 5 мужчын :. 1 жанчына у рус- 
кія і 1 мужчьша у стаклетачныя шашкі. Д азваляецца заяу- 
ляць запас у размеры 100% асноунага саставу.

V. Правіли правядзення спаборніцтвау 
Агульнае кірауніцтва спаборніцтвамі ускладаецца на

шашачны клуб універсітзта і рэдакцыю газеты «Беларускі 
універсітзт». Непасрзднае правядзенне спаборніцтвау ажыц- 
цяуляецца судзейскай калегіяй, зацверджанай шашачным 
клубам. П ачатак матчавых с>'стрзч устанзуліваецца у 18 га- 
дзін. П асля двух гадзін ігрьі адкладзеныя партьіі прысуджа- 
юцца. У асобных випадках судзейская калегія можа назна- 
чыць партию  на даіграванне.

VI. Узнагароджанне пераможцау 
Каманда-перамож ац узнагароджваецца пераходным п ри 

зам — кубкам і граматай газеты «Беларускі універсітзт». 
Члены каманды-пераможца — дьіпломамі першай ступені 
спортклуба універсітзта. Каманды, якія занялі 2—3 месцы,— 
граматамі газеты «Беларускі універсітзт». Пераможцы на 
дошках — дьіпломамі спартыунага клуба універсітзта.

На канферзнцьіі у Масиве
8— 10 лютага у Маскве прахо- 

дзіла першая справаздачна-вы- 
барчая канферэнцыя шахматна- 
шашачнай секцьіі СДСТ «Бура- 
веснік».

Ш мат цікавага было на ёй. 
Грунтоуны даклад майстра Бонч- 
Асмалоускага давау' каш то^ньт 
парады па далейш аму развіццю 
ГЭТЫХ відау спорту сярод сту- 
дзнтау. Вялікая увага удзялялася 
стварэнню ш ахматна. шашачных 
секций, клубау, аддзелау у шмат- 
тыражных газетах, таварисцкім 
сустрэчам паміж камандамі ВНУ.

Першынство вьілічальнага 
центра

Закончыуся першы круг асабі- 
стага першынства вьілічальнага 
цэнтра па шахматах. Упэунена 
правёу усе сустрэчы дацэнт П. М. 
Чзголін, які узначальвае турнір
ную табліцу. У яго 7 ачко^ з 8. 
Па 5 Чз ачкоу набралі інжьінерьі 
М. Лепяшьшскі і Г. Драбушзвіч.

Рэдактар У. КУЛАЖАНКА.

Адрас рздакцьіі:
Мінск Універсітзцкі гарадок, 

гало^ны корпус, 212. Тзл. 2-07-19.
Друкарня Белсавпрофа.
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