
У ПАРТАРГАН13АЦЫЯХ ІДУЦЬ СПРАВАЗДАЧЫ і ВЫБАРЫ

ВЫХОУВАЦЬ СВЯДОМЫХ ї КУЛЬТУРНЫХ 
БУДАУНІКОУ КАМУНІЗМА

За масавасць спорту!
Вьшікі пастаноукі спартыуна-ма- 

савай работы ва універсітзце за 
мінульї навучальны год паказалі, 
што мы вьінайшлі правільньїя фор
мы уцягнення студэнтау у рэгу- 
лярныя заняткі фізкультурай і 
спортам. У VII круглагадавой 
унутрьіуніверсітзцкай спартакія- 
дзе прыняло удзел на 600 чалавек 
больш, чым у папярздняй.

Уцягненне значнай колькасці 
студэнтау у сістзматьічньїя вучзб- 
на-трзніровачньїя заняткі і спар- 
тыуна-масавыя мерапрыемствы 
дало магчымасць падрыхтаваць за 
мінульї навучальны год аднаго 
майстра спорту, 13 спартсменау 
першага разраду, 82—другога і 
262—трэцяга. Па розных відах 
спорту падрыхтавана 94 суддзі і 
174 грамадскія інструктарьі, што 
у тры разы перавышае установач- 
ны план. Радасна адзначыць, што 
у круглагадавой спартакіядзе 
Беларускага ДСТ «Буравеснік» 
наш калектыу пасля 10 відау спор
ту ідзе на другім месцы, прапус- 
ціушьі уперадзе сябе толькі інстьі- 
тут фізкультурьі. Амаль па усіх 
відах спартакіядьі каманды уні- 
версітзта заваявалі прызавыя мес
цы. Нашы лепшыя спартсмены 
В. Гараеу, Л. Ліпковіч, Л. Пата- 
повіч, В. Крьісевіч, Г. Каваленка. 
М. Верамейчык, Г. Андрэйчык у 
асобных спаборніцтвах паказалі 
вьісокія спартыуныя вьінікі.

Нягледзячы на пэуныя зрухі у 
рабоце, многія студэнты дагэтуль 
застаюцца за бортам спартыунага 
жыцця, лічаць за лепшае «хва- 
рэць» за  свае факультеты у час 
спаборніцтвау, чым асабіста пры- 
няць у іх удзел. У 1,959—60 наву- 
чальным годзе кафедра фізічнага 
выхавання і спартыуны клуб ста- 
вяць перад сабой мэту уцягнуць у 
заняткі фізкультурай і спортам не 
менш 90 працэнтау студэнтау уні- 
версітзта... Гэта не лёгкая задача, 
але упауне пад сілу. З гзтай мзтай 
унесена некалькі новых палажзн- 
няу у праграму VIII круглагада
вой спартакіядьі.

Спартакіяда складаецца з двух 
этапау. Першы этап уключае спа- 
борніцтвьі па лёгкай атлетыцы, 
стральбе, лыжнаму спорту і асен- 
няму кросу, якія будуць право- 
дзіцца у першым паугоддзі на пер- 
шынства груп і курсау унутры фа- 
культэтау. Вьінікі першага этапа 
будуць уваходзіць у агульны залік 
спартакіядьі з казфіцьіентамі 3. 
Месцы факультэтау будуць вызна- 
чацца па найбольшаму ахопу сту
дэнтау спаборніцтвамі, уваходзя- 
чьімі у першы этап. Пры такім 
правядзенні спартакіядьі яе пера- 
можцам зможа стаць той факуль
тет, які пакажа вьісокія вьінікі на 
двух этапах. Масавасць і высокае 
спартыунае майстерства—вось два 
крьітзрьіі, па якіх будзе выяулен

лепшы факультет па пастаноуцы 
фізкультурнай работы.

У другі этап спартакіядьі, які 
будзе праводзіцца у другім паугод
дзі, уключана 20 відау спорту, з 
іх дзесяць абавязковых (баскет
бол, валейбол, спартыуная гімна- 
стыка, лыжны спорт, лёгкая атле- 
тыка, лёгкая атлетыка у зімовьіх 
умовах, веснавы крос, плавание 
фехтаванне, шахматы) і дзесяць 
па выбару (акрабатыка, барацьба 
класічная, веласпорт, гімнастьїка 
мастацкая, падняцце цяжкасцей, 
шашкі, канькабежны спорт, ручны 
мяч, футбол, настольны тзніс). 
Кожны факультет можа выступаць 
ва усіх відах спорту, але у залік 
увойдуць лепшыя чатыры вьінікі. 
Упершыню у групу па выбару 
уключаны футбол, настольны тзніс 
і ручны мяч 7X 7.

У планах бюро фізкультури фа
культэтау неабходна прадугле- 
дзець таварьіскія сустрэчы па роз
ных відах спорту з камандамі ка- 
лектывау, прадпрыемствау, наву- 
чальных устаноу, падшэфных вай- 
сковых часцей. Такія сустрэчы 
значна павысяць спартыунае май
стерства нашых студэнтау у неза- 
лежнасці ад іх вьінікау. Кожны 
факультет у стане праводзіць ад- 
надзённыя турьісцкія паходы вы- 
хаднога дня. Гэта адна з лепшых 
форм уцягненя студэнтау, асабліва 
старшых курсау, у заняткі фіз
культурай.

У вьірашзнні усіх гэтых задач 
нам павінньї аказаць дапамогу 
камсамольская і прафсаюзная ар- 
ганізацьіі. Гэтыя арганізацьіі па
вінньї вьіступіць застрзльшчьїкамі 
фізкультурнай работы на факуль
тетах. Неабходна дабіцца такога 

становішча, каб кожны студэнт- 
старшакурснік лічьіу сваім абавяз- 
кам удзельнічаць у спартыуных 
мерапрыемствах. Наша фізкультур
ная арганізацьія павінна узняць 
узровень камуністьічнага выхаван
ня сярод членау калектыву. Са- 
вецкі спорт выхоувае перадавых 
людзей нашага грамадства, при
кладных у працы і вучобе, з висо
кім узроунем ведау, добрьімі па- 
водзінамі, дьісцьіплінаваньїх, пава- 
жаючых таварышау і калектыу. 
Неабходна у далейшым больш 
строга кантраляваць паспяховасць 
студэнтау-спартсменау, бо кожны 
непаспяваючы спартсмен кладзе 
пляму на увесь наш калектыу. Не- 
паспяваючых стдуэнтау мы не бу- 
дзем дапускаць да удзелу у круг
лагадавой спартакіядзе.

Абавязак кожнага студзнта — 
прыняць самы актыуны удзел у 
спартыуным жьіцці універсітзта і 
гэтым унесці свой уклад у справу 
далейшага паляпшэння пастаноукі 
спартыуна-масавай работы у ста- 
рэйшай ВНУ рзспублікі.

Я. МАРКАУ, заг. кафедры фіз- 
выхаваня і спорту.

В А Ш А  БУДУЧАЯ ПРАФЕСІЯ
Кафедра крьімінальнага права і 

працэсу сумесна з кафедрай гра- 
мадзянскага права і працэсу яшчэ 
у мінульїм годзе арганізавалі цыкл 
сустрэч студэнтау з практьічньїмі 
работнікамі суда і пракуратуры на 
тэму «Ваша будучая прафесія». 
ГІерад студзнтамі з расказам аб 
сваей рабоце, аб найбольш ціка
вих .і складаных спосабах рас- 
крыццп злачынствау вьіступілі 
с тарты  следчы Мінскай абласной 
пракуратуры тав. Івенскі, старшы 
натарьгус тав. Нікіфарзнка, на
чальній Мінскага крьшінальнага 
вышуку тав. Саркісау і інш.

Днямі на факультэце адбылася 
чарговая сустрэча з цыкла «Ваша 
будучая прафесія». Перад студзн

тамі вьіступіу начальнік выпрау- 
ленча-працоунай калоніі М. Ц. 
Мурзікау. Ён падрабязна расказау 
аб умовах жыцця і працы зняво- 
леных, спьініуся на той палітьїка- 
выхаваучай рабоце, якую право
дзіць адміністрацьія сярод калані- 
стау. М. Мурзікау, Оылы выпуск- 
нік юрыдычнага факультета БДУ, 
заклікау студэнтау юрфака нала- 
дзіць цесны кантакт з калоніяй, 
што, безумоуна, згадзіцца для бу
дуча й работы.

У заключение сустрэчы тав. Мур
зікау адказау на шматлікія п и 
танні студэнтау.

Л. СЯНЮТА.
Л. ВАСІЛЕУСКІ.

28 верасня адбьіуся справаздач- 
на-вибарчьі сход партьшнай арга- 
нізацьіі філалагічнага факультзта. 
З дакладам аб рабоце партьшнай 
арганізациі вьіступіла сакратар 
партбюро В. А. Захарава. Як да- 
кладчик, так і виступаючий у 
спрзчках камуністьі адзначьілі, што 
за справаздачньї перьіяд партар- 
ганізацьія філфака прарабіла знач- 
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Д а  увагі 
адміністрацьійна-гаспадарчай 

часткі

Патрзбньї халатьі 
і мьіла

Згодна з загадам  міністерства вьі- 
ш зйш ай ас-ветьі у гзтьім н авучал ь - 
ньім годзе пераходзяць на поунае 
сам аабслугоуваннне інтзрнатьг і 
вучзбньш  карпусьі наш ага ун івер
сітзта. У корпусе гум ан ітарн и х  
н авук  студзнтьі ужо часткова пе- 
райш лі на самаабслугоуванне. У 
вьін іку п авял ічь ілася  іх адказ- 
насць за парадак ва аудьіторьіях.

Не будзем гаварьіць п акул ь  што 
аб якасц і ^боркі вучзбньїх карп у - 
соу. Х очацца сказаць н екал ьк і слоу 
у адрас адм ін істрацн йн а-гаспадар- 
чай  часткі. Вядома, што студзнтьі 
прьіходзяць на занятк і у сваім 
зв и ч ай н и м  адзенні. І вось надьі- 
ходзіць іх чарга наводзіць парадак 
ва аудьіторьіях. Н екаторьія ух і- 
ляю цца ад гзтага, каб не зап зц - 
кац ь  свае адзенне. Купіць ж а х а 
лат ці якую -небудзь сц яцоуку  ЯНЬІ 
не маюць магчьімасці. Прьічьім 
ням а нават мьіла, каб памьіцца 
пасля уборкі. Ці ж нельга за ч а 
стку ознайом лених грош ай купіць 
па н екал ьк і халатау  на вучзбньї 
корпус, дьі па некальк і к авалк ау  
мьіла?

Я. ЛЯХАУ, А. ЦАЛК0.

1 кастрьічн іка увесь савецкі 
народ адзначьіу слаунае дзе- 
сяцігодзе К ітайскай Н ароднай 
Р зспублікі. У ак тавай  зале гу - 
м анітарнага корпуса адбьіуся 
урачьістьі вечар , п рь ісвечанн  
гзтай  зиам янальнай  даце. Са 
ш чьірамі иаж аданням і к ітай - 
скім сябрам нови х  поспехау 
вьіступілі супрацоунікі і сту- 
дзнтьі ун іверсітзта.

На здьімку: ч л ен и  адной з 
к ітайскіх  дзлегацьій , я к а я  н я - 
дауна наведала. наш універсі- 
тзт.

ную работу па паляпшэншо вучэб- 
най, навукова-даследчай 1 масава- 
пал1тычнай работы. Аднак у р а 
боце партаргашзацьи бьш  дапу- 
шчаны ! сур’ёзныя недахопы. Ужо 
той факт, што тры выкладчыю 
факультета—тт. Гудов1ч, Шаруп1ч 
\ Карабан — был} вызвалены ад 
работы за хабаршцтва г п’янку, 
сведчыць аб тым, што партыйнае 
бюро, а таксама прафсаюзная 1 
камсамольская аргашзацьп фа
культета недастаткова сур’ёзна ад- 
носш ся да выхавання маладых 
выкладчыкау.

— Асноуны недахоп у рабоце 
партыйнай аргагпзацьп, — адзна- 
чыу у спрэчках В. I. Старавой- 
тау,— слабае к1рау!пцтва дзейна- 
сцю грамадсшх арган1зацый. Гэта 
асабл1ва ярка высветл!лася на 
прафсаюзным сходзе супрацоуш- 
кау ф1лфака. Партыйнае бюро па- 
в1нна было больш самакрытычна 
падыйсш да ацэнк{ сваёй дзей- 
насць

Р. В. Булацк1 у сва1м выст-уплен- 
1П адзначыу, што мнопя выклад- 
чык1 факультета мала заняты вы- 
хаваучай работай сярод студэнтау, 
не цшавяцца )х жыццём ! вучобай 
па-за сценам! уьпверПтэта. Адказ- 
ныя за выхаваучую работу у тру
пах редка наведваюць штэрнаты, 
не. прыходзяць на шматл1к1я спар- 
тыуна-масавыя мерапрыемствы, у 
як1х прымаюць удзел IX студэнты. 
Аб гэтым жа сказау у сва(М вы- 
ступлешп студэнт другога курса 
фьтфака камуншт Цалко. Вн ад
значыу, што выкладчык1 магл1 б 
аказаць вялшую дапамогу студэь- 
там у прав1льным размеркавашп

вольнага ад лекцый часу, калі б 
больш часта наведвалі інтзрнат.

Аб дрэннай дьісцьіпліне некато- 
рых студэнтау гаварыла у сваім 
вьіступленні В. М. Цімафеева. У 
якасці прыклада япа назвала пя
ты курс аддзялепня рускай новы і 
літаратурьі, які калектыуна не 
з ’явіуся у намечаны термін на эк
замены і залікі.

Камуніст тав. Кузняцоу сказау, 
што з поля зроку партбюро выпау 
нямалаважны участак работы на 
факультэце — масавай і аб.чр-ж- 
най. Аб ролі мастацкай самадзсй- 
насці у вьіхаванні зстэтычнага гу
сту сярод студэнтау гаварыла 
В. В. Казлова.

І. Я. Науменка у сваім выступ- 
ленні адзначыу важную ролю на- 
сценнага друку. Грамадскім арга- 
нізацьія.м трэба праяуляць больш 
і н і ц ь і я т ь і в ь і , актыуна удзельнічаць 
у факультэцкай газете.

На сходзе вьіступіу сакратар га- 
радскога камітета партьіі І. М. Іг- 
наценка. Єн заклікау камуністг.у 
факультэта актыуна змагацца за 
выкананне .рашэнняу XXI з ’езда 
КПСС, за набліжзнпе усёй вучэб- 
най і выхаваучай работы да жыц
ця, да вьітворчасці. Вьікладчьікі 
філалагічнага факультэта,— адзна
чыу тав. Ігнаценка, — гэта работ- 
нікі ідзялагічнага фронту. Ад іх 
многае залежыць у справе камуні- 
стычнага выхавання нашых сту
дэнтау.

Партийны сход абрау новы 
склад партыйнага бюро філалагіч
нага факультэта. Сакратаром парт
бюро абран М. А. Пауленка.

Пытаны вучобы— 
у цэнтр увагі

24 верасня адбыуся справаздач- 
на-выбарчы сход партыйнай арга- 
шзацьц ф;з!чнага факультэта. У 
спрэчках па дакладу аб рабоце 
партыйнага бюро за справаздач- 
ны перыяд выступш камун!сты, 
як1я адзначыл1 наяуныя дасягнен- 
н1 у рабоце партыйнай аргашза
цьп, а таксама в ы я вш  рад ктот- 
ных недахопау.

Абмяркоуваючы пытанш пал!ты- 
ка-выхаваучай работы сярод сту
дэнтау, партийны сход адзначыу, 
што в я л ж  \ квал1фшаваны калек
тыу вучоных ф1з5чнага факультэта 
далёка не у поунай меры выка- 
рыстоувае свае с1лы. Партыйнае 
бюро факультэта больш займаец- 
ца студэнцк1м жыццём, грамадскь 
М1 арган1зацыям1 1 недастаткова 
уплывае на дзейнасць кафедрау ! 
факультэцкага савета. Большасць 
кафедрау факультэта стаяць у 
баку ад палиыка-выхаваучай ра
боты сярод студэнтау. Вучоныя не 
выступаюць перад студэнтам! з 
лекциям! 1 дакладам! на навуко- 
выя \ грамадска-пал1тычныя тэмы. 
Зразумела, што веданне маркс1сц-

ка-леншскаи навуш жыццева неао- 
ходна для савецкага спецыялюта 
любой гал!ны народнай гаспадарк! 
1 культуры. Выступаушы у спрэч
ках камушст тав. Андрэеу адзна
чыу, што лекцьи I семшареюя за 
нятк! па гэтых дысцыплшах сту
дэнты наведваюць дрэнна ! неда
статкова да 1х рыхтуюцца, а пар
тыйнае бюро \ дэкан факультэта 
недастаткова был1 патрабавальмы 
да парушальн:кау дысцыпл1ны.

Усё гэта гаворыць за тое, што 
пытанням .щэйнага выхавання 
студэнтау партыйнае бюро !■ ка 
федры факультэта павшны на- 
даваць першаступеннае значэнне. 
Паюдае ж адаць лепшага ; арга- 
шзацыя спартыунай \ абарон- 
на-масавай работы.

Партыйнай аргашзацьп ф!з1чнага 
факультэта прадстащь яшчэ многа 
зраб1ць, каб паусядзённа мець у 
цэнтры уваг! пыташп вучобы, па- 
л!тыка-выхаваучай, абаронна-ма - 
савай работы.

А. К1РСАНАУ, 
I. ЗЯЦЬКОУ.

У  г у р т я а х  І с е м і н а р а х — ЗОО ч а л а в е к
1 кастрьічніка пачауся новы навучальны год у сетцы партыйнай 

асветы. У гэты дзень у тэарэтычных семінарах па вывучэнню асоб
ных праблем марксісцка-ленінскай філасофіі, палітьічнай эканомп, 
марксізма-ленінізма, па вывучэнню гісторьіі камуністьічньїх і рабо
чих партий краін народнай дзмакратьгі, у гуртках па вывучэнню гі- 
сторьіі КПСС, палітьічнай зканоміі, сацьіялістьічнага будауніцтва у 
народна-дэмакратычных краінах, у гуртках бягучай палітьікі, паліт- 
школах будуць займацца звыш 300 чалавек.



2  №  30(375) Б Е Л А Р У С К І  У Н І В Е Р С І Т 9 Т кастрьічніка 1959 г.

Адрас рздакцьіі; Мінск, Універсітзцкі гарадок, біякорпус, 60; тзл. 2-07-19. Рэдактар М. ЦІКОЦКІ.

А дзін з работнікау аргбюро 
выказау апасенне, што три
буны Палаца спорту будуць 

пуставаць у дзень адкрыцця пер
ших міжнародних студзнцкіх спа
борніцтвау па гімнагтьїцьі—напя- 
рздні маскоускае «Дынама» у мат- 
чы з кіеускімі аднаклубнікамі 
страціла ачко, і цяпер лідзра на 
усіх парах даганяу «Лакаматыу», 
які якраз 19 верасня прьшау фут- 
балістау «Зеніта». На Цзнтраль- 
ным стадыёне спартакауцы гулялі 
з футбалістамі «Крылляу Саве- 
тау». Цікавасць да матчау была 
вслізарнай. Але і апасенні аргані- 
тазарау спаборніцтвау аказаліся 
дарзмньїмі. Трыбуны Палаца спор
ту бьілі перапоунены.

... 7 гадзін вечара. З першим 
ударам . Крамлйускіх курантау 
гасне святло, а уверсе, пад скля- 
пеннямі Палаца загараюцца роз. 
накаляровыя люстры у форме 
сняжынак. Успыхваюць пражэкта- 
ры. їх праменні скрыжоуваюцца 
на сцэне. Выходзяць у гімнастьіч- 
ных трыко фанфарысты. Замер іх 
строй. Няулоуны рух—узлятаюць 
угару фанфары, і гучыць іх пры- 
зыуны і урачысты напеу. Не пас- 
гіеу заціхнуць апошні гук, як ус- 
пыхваюць усе люстры, святло за- 
лівае калоны гімнастау, маршыру- 
ючых пад гукі спартыунага мар
ша. Ідуць спартсмены Балгарьіі, 
Фінляндьіі. На гэтых спаборніцт- 
вах разыгрывалася толькі асабі- 
стае першынства. Таму у камандзе 
Індьй усяго адзін спартсмен Шам 
Лал. А вось японцы вьіставілі 
мужчьшскую каманду поунасцю. 
За імі крочаць бурна прагрзсірую- 
чыя у апошнія гады гімнастьі Кі- 
тая, пасля—Карзйскай Народна- 
Дэмакратычнай Рзспублікі. Карэй- 
Цы упершыпю прьінялі удзел у та- 
кіх буйных спаборніцтвах.

Шэсце замыкаюць спартсмены 
Польшчы, ГДР, Румьініі і, нарэш- 
це, Савецкага Саюза.

Затым, пасля урачысты.х прамоу, 
гасцей Масквы цёпла віталі юныя 
спартсмены—маскоускія школь- 
нікі.

Ганаровае права узняцця сцяга 
спаборніцтвау прадастауляецца 
лепшым гімнастам каманд. Сярод 
іх пераможца першынства свету 
Юрый Цітоу, чзмпійн Фінляндьіі 
1959 года Леймі Кіммо, чзмпійнка 
Кітая па мнагабор’ю Го Кэ-юй, 
чзмпійнка Румьініі Алёна Тэадарэ- 
ску. Яны праносяць сцяг спабор
ніцтвау вакол памосту і спыняюц- 
ца ля флагштока. П ад гукі Гімна 
Савецкага Саюза плыве угару 
сцяг спаборніцтвау і Чырвоны 
сцяг Савецкага Саюза — краіньї- 
арганізатара гэтых спаборніцтвау.

Назаутра пачалася упартая 
спартыуная барацьба. І адра- 
зу ж —нечаканасці. На рознавысо- 
кіх брусах—элегантная Алена Тэа- 
дарэску. Ледзь пачаушы камбіна- 
цьчо, румынка праскоквае міма 
жзрдкі і... становіцца на падлогу. 
Прикрая няудача!

На спаборніцтвах не падводзі- 
лася каманднае першынства. І 
усё ж спартыуныя журналісти 
падлічвалі ачкі, заваяваныя нашы- 
мі і японскімі гімнастамі—нездар- 
ма у спартыуных колах слабор- 
ніцтвьі назьівалі «.Малым першын- 
ствам свету», «Генеральнай рэпе-

адзнака даволі высокая—9,40 ба
ла. Але калі закончьілі практыка- 
ванні яго таварышы, вьіявілася, 
што адзнака Цудзі—ніжзйшая.
Японцы камандай набралі 57,15 
бала, апярздзіушьі наших гімна
стау на 2,05 бала. Вышэйшая адз
нака у Ясуомі Кенмота— ,9,7 ба
ла, а Цітоу апынууся толькі на 
пятым месцы. Японцы вельмі моц- 
ныя у вольных практыкаваннях. 
Пачаушы выступление у хуткім 
тэмпе, яны пераходзяць да плау- 
ных, павольных рухау. І толькі 
глядач прывыкае да гэтага тэмпу, 
як гімнаст абрушвае на яго цэлы 
каскад новых элементау. Усе япон
цы вельмі добра трымаюць рауна- 
вагу, некаторыя выконваюць га- 
рызантальную стойку на адной 
руцэ.

Але вось каманды мяняюцца 
снарадамі. Конь не падпарадкоу- 
ваецца японцам. Ясуомі Кенмота 
атрьімлівае усяго 8,75 бала. Вы
шэйшая адзнака у Сюдзі Цуру- 
мі—9,4 бала. Савецкія ж  гімна
сти выдатна працуюць на перак- 
ладзіне. Суддзі ацэньваюць вы
ступление Цітова 9,7 бала, Вікта- 
ра Лісіцкага—9,6, Мікалая Ры- 
балкі—9,5. У вьініку Юрый Цітоу 
вьіходзіць на першае месца, а са
вецкія гімнасти апярэджваюць са- 
пернікау, прауда, усяго на 0,20 
бала.

Наши гімнасти пераходзяць на 
дыван, а японскія—на перакладзі- 
ну. Заслужана узнагароджваюць 
гледачы Цітова за вольныя прак- 
тьїкаванні. Єн атрымау такую ж  
адзнаку, як і Ясуомі Кенмота. У 
цэлым за гэты від нашы гімнасти 
набралі 56,60 бала—значыць япон
цы усё ж бьілі мацнейшьімі у воль
ных практыкаваннях. Аднак і гэ
тых балау было дастаткова, каб 
яшчэ больш павялічьіць разрыу 
паміж сабой і гімнастамі Япоші.

Вечарам наша каманда высту
пала значна больш упэунена. Вы
датна правёу камбінацьпо на коль
цах Рыбалка, незвычайнай лёгкас- 
шо у. практыкаваннях на брусах 
парадавау Юрый Стойда. Але ні
кому не уступау лідзрства Юрый 
Цітоу.

Ьось адзнакі па асобных снара- 
дах выдатнага украінскага гімна
ста Цітова: кольцы 9,75, ска
чок—9,6, брусы—9,75. Єн і завая- 
вау пераканаучую перамогу з 
агульнай сумай 57,95 бала. "Дру
гое месца засталося за Сюдзі Цу- 
румі. Трэцяе і чацвёртае месцы 
падзялілі таксама прадстаунікі 
Япоиіі—Дзіро Ватанабэ і Такасі 
Міцукурьі. Лісіцкі быу пятым, Ры 
балка—шостим. Няудала у япон- 
цау вьіступілі Іасімо Кавамато і 
Кенісі Цудзі, якія занялі адпавед- 
на 12 і І5 месцы. З іншьіх гімна
стау трэба адзначыць фіна Алаві 
Леймувірта і карэйца Чо Бен Кор. 
Апошні зусім лёгка выканау 
сальто пад брусамі, стойку на кіс- 
цях. Упэунена стаіць ён і на ад
ной руцэ, хоць яшчэ год назад 
быу толькі пачынаючым гімнастам.

Калі японцы склалі моцную кан- 
курэнцыю нашим гімнастам, дык 
савецкія студзнткі бьілі па-за кан- 
курэнцыяй. Першы снарад—бру
сы—паказау ужо, што яны на га- 
лаву вышэй астатніх. Усе выступа- 
юць вельмі роуна. 9,433 бала ат-

Только што Пьер Энтжас уручыу залаты медаль Цітову, 
а цяпер дзяучьінкі узнагароджваюць пераможцау букетамі 
жывых кветак. Праз хвіліну у гонар выдатнага гімнаста пра- 
гучыць гімн Савецкага Саюза, а на мачту узнімецца чырвоны 
сцяг нашай краіньї.

рьімлівае Л. Калініиа, па 9,333— • 
3. Крылова .і А. Русакова, па 
9,266 — Т. Дзяніскіна і І. Пярву- 
шына.

Выдатна пачала практыкаванне 
Тамара Люхіна. Быццам птушка 
лятае гімнастка паміж і над бру
самі. Хутка канец практыклванни. 
Але... на хвіліну страчана рауна- 
вага, не атрьімліваецца стойка. У 
вьініку—8,966 бала.

Вольныя практьїкаванні, бадай 
што, можна назваць душой гімна- 
стьїкі. Тут кожны спартсмен можа 
паказаць лепшае, што у яго ёсць. 
Палац літаральна замёр, калі на 
дыван вийшла Ван Ю-мэй. І рап- 
там адзін недакладны рух, стра
чана раунавага, і пригожая кам- 
бінацьія перарвана. Шкада!

Сяброукі Ван Ю-мэй выступал; 
лепш. У Го Кэ-юй—9,4 бала, Чэн 
Шу-чун—9,2 бала.

Арьігінальную і смелую прагра- 
му паказала Тэадарэску. Калі на 
светавым табло загарэлася канчат- 
ковая адзнака — 9,633—многія ду- 
малі, што ніхто не пакажа лепша- 
га вьшіку. Але хоць праграма Ка- 
лінінай была менш эфсктнай, яна 
выканала ее надзвычай дакладна 
і чотка і атрымала 9,7 бала.

Няудача у вольных практыка
ваннях напаткала Ірьіну Пярву-- 
шыну, самую маладую удзельніцу 
гэтых спаборніцтвау, семнаццаці- 
гадовую студэнтку першага курса 
Варонежскага універсітзта. Насы- 
чаная суцэльнай акрабатыкай, яе 
праграма патрабуе шмат сіл, а 
вось заключнае сальто Ірина «не 
дакруціла». 9,066 бала — гэта не 
так ужо многа для таленавітай 
гімнасткі.

С а в е ц к і я  г і м к а ст ы |
м а ц н е й ш ы я !  )

★  і*

? Залаты дождж Юрыя Цітова !;
*  :

5 Нервы падводзяць прызёра |
|! М Спартакіядьі народау С С С Р ;!

У такіх спаборніцтвах многае 
залежыць ад нервау. Няудача на
паткала Пярвушыну, здараліся 
яны і у іншьіх- гімнастак. Але 
кожная знаходзіла у сабе сільї, 
каб яшчэ больш старанна працяг- 
ваць выконваць практьїкаванні. 
Нервы падвялі прызёра II Спар- 
такіядьі Народау СССР Тамару 
Люхіну. У пачатку практыкаван- 
ня на бервяне яна страціла рау- 
навагу. Узышоушы на бервяно 
зноу, Тамара працягвала практы
каванне у такім тэмпе, што упала 
у другі раз. У вьініку яна апыну- 
лася на перадапошнім месцы. Вы
шэйшая адзнака на бервяне была 
у Лідзіі Калінінай. Яна ж і узы-

шла на п’едэстал гонару. На сту
пеньку ніжзй была Ірьіна Пяр- 
вушына. Трэцяе месца заняла Ры 
ма Крылова.

На наступны дзень працягвалі 
спаборніцтвьі па шэсць лепшых 
гімнастау і гімнастак на кожным 
снаралзе. Сярод мужчын у гэтых 
спісах нязменным стаяла імя 
Юрыя Цітова. Мала таго, яно 
яшчэ заусёды стаяла першим. І, 
трэба сказаць, што ён так .і за- 
стауся на кожным снарадзе мац- 
нейшым. Шэсць раз гучэу у гонар 
выдатнага гімнаста Гімн Савец
кага Саюза, 6 залатых медаляу 
заваявау ён! Юрыу Цітоу яшчэ 
раз пацвердзіу, што ён з ’яуляецца 
мацнейшым гімнастам свету.

У жанчын нечаканасцей не ад- 
былося. Акрамя наших спартсме- 
нак на асобных снарадах першын
ства аспрзчвалі Ван Ю-мэй, ру
мынка Соф’я Іован, Алена Тэада
рэску, Го Кэ-юй. Лепшых вьіні- 
кау дабілася Алена Тэадарэску, 
якая была другой у вольных прак
тыкаваннях, і Го Кэ-юй, заняушая 
трэцяе месца у скачку. На трох 
снарадах першай была Калініна. I 
толькі у скачку 1рына Пярву- 
шына здолела апярздзіць сваю во- 
пытную саперніцу.

Дарэчы, яна выдатна выступала 
і на бервяне. Яе павароты на- 
столькі імклівьія і складаныя, што, 
здаецца, гімнастка выступав не на 
вузкім і каверзным снарадзе, а на 
мяккім дыване. Сядзеушы побач 
са мной Эрых Нетцш, трэнер ня- 
мецкай каманды, уважліва сачыу 
за яе выступлением. Пасля еаско- 
ку 1рыны ён у задуменні паківау 
сівой галавой і, запісваючьі штось- 
ці у блакнот, ціха прагаварыу; «зі 
вірт чзмпіонен дер вельт вердэн» 
(яна будзе чзмпійнкай свету).

Спаборніцтвьі закончьіліся. 1 
значны яны не толькі спартыуны- 
мі вьінікамі. Спраудзіліся словы 
прззідзнта тзхнічнай камісіі між-

Спаборніцтвьі стануць 
традьїцьійньїмі

На бервяне — Алёна Тэадарэску.

народнай федзрацьіі гімнастьікі 
П’ера Энтжаса, які заявіу на іх 
адкрьіцці, што на гэтых спабор
ніцтвах не будзе пераможаных, а 
будзе адзін пераможца—высака- 
родная справа фізічнага выхаван- 
ня моладзі, справа умацавання 
дружбы паміж студзтамі усіх 
краін свету. І сапрауды. Спабор- 
ніцтвьі праходзілі надзвычай цёп
ла, у сяброускай атмасферы. І 
кожны удзельнік щчыра радавау- 
ся поспеху саперніка. Так япон
скія гімнасти заусёды першьімі 
апладьіравалі Юрыю Цітову, а 
першим, хто яго павіншавау з пе- 
рамогай, быу Сюдзі Цурумі. Лі- 
дзія Калініна і Рыма Русакова ах- 
вотпа дзяліліся вопытам з кітай- 
скімі і карзйскімі сяброукамі.

Госці пазнайміліся са сталіцай, 
з жыццём савецкага народа і мо
ладзі. Яны пабьівалі у студэнтау 
Маскоускага універсітзта, дзе рэк- 
тар тав. Пятроускі расказау ім аб 
пастаноуцы вучэбнага працэсу і 
аб фізкультурним руху. Як дзіві- 
ліся англічане, калі даведаліся, 
якія сродкі выдаткоуваюцца на 
спорт у Савецкім Саюзе! Яны ж  
нават гірьіехалі на спаборніцтвьі 
за уласны кошт. А каб стаць чле
нам спартыунага клуба і атры- 
маць права трзніравацца, англій- 
скі студэнт павінен заплаціць 7 
фунтау стзрлінгау у год, гэта зна
чыць, даволі істотную частку свай- 
го бюджэту.

— Ну, не дзіва, што вы перамаг- 
лі,—развёушы рукамі, сказау Алан 
Хардзі.

А у Шама Л ала з’явілася ма
ра—абавязкова прыехаць вучыцца 
у нашу краіну.

—6 год, 6 год,—гаворыць ён,—я 
буду у Савецкім Саюзе.

I яшчэ разам з адрасамі мас- 
коускіх сяброу, з пачуццямі пава- 
гі і дружбы павезлі з сабой на 
радзіму студэнты 11 краін—жа- 
данне яшчэ не раз сустрэцца з на- 
шьімі гімнастамі, у прьіватнасці 
на алімпійскіх гульнях у Рыме.

—Дзякуючы вашай дапамозе,— 
гаворыць Георгі Хрыстав, спадзя- 
ёмся там вьіступіць лепш.

А. БАЛАШ, 
(наш спец. кар.)

Сюдзі Цурумі выконвае практыкаванне на паралельних 
брусах.

тыцыяй перад Рымам». Воляй жэ- 
рабя нашы спартсмены уступаюць 
у бой на кані. У большасці адзнака 
не ніжзй 9 балау, а у Цітова—9,45. 
Японцы у гэты час внконвалі 
вольныя практьїкаванні. Першым у 
іх выступау Кенісі Цудзі. Яго
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