
Пралетары! ycix краж, яднайцеся!

Д НЯМ1 у актавай зале 
галоунага корпуса ад- 
быуся агульнаужвер- 

с1тэцк1 сход. Абмернава- 
ны BbiHini сакавщкага Плену
ма ЦК КПСС, красавщкага 
Пленума ЦК КПБ i заданы 
партаргашзацьй БДУ iMa Ул. I. 
Л ента . Камушсты заслухал1 
змястоуны даклад намеснжа 
Старшыш Савета Мшютрау 
БССР I. Ф. Кл1мава.

Дакладчык на вялЫм фак- 
тынным матэрыяле рзспублж1 
паказау, якое практычнае зна- 
чэнне маюць рашэнж Плену- 
мау для хуткага развщця кал- 
гасна - саугаснай 
вытворчасцк Ён 
паведам1у аб тых 
першых кронах, 
яжя ужо зроблены 
у справе ажыц- 
цяулення рашэн- 
няу Пленума. У рэспублщы па- 
спяхова завяршаецца веснавая 
сяуба, перавыконваюцца планы 
нарыхтовак сельскагаспадар- 
чых прадунтау, паусгадна па- 
нуе высок! працоуны уздым.

Аднадушнае адабрэнне ра- 
шэнняу Пленума yciMi камуж- 
daMi вынлжала ажыуленыя 
спрзчк1 па зробленаму дакладу. 
Выступаючыя не тольш горача 
падтрымл1вал1 рашэнж партьп, 
але i yHocini канкрэтныя дзела- 
выя прапановы.

Загадчык кафедры глеба- 
знауства акадэмж I. С. Л у т -  
Hoein гаварыу аб неабходнасш 
узмацнення сувяз1 навуж з 
сельскагаспадарчай вытворча- 
сцю. Ён падкрэш у асабл1вую 
важнасць хутчзйшага завяр- 
шэння мехажзацьй нарыхтоуж 
i унясення у глебу ycix вшау 
угнаенняу. Акадэмж слушна 
зауважыу, што неабходна ад- 
навщь былую славу беларус- 
най бульбы. Ён прапанавау 
больш iHTSHciyHa весц'| работы 
па стварзнню новых гатункау 
гэтай культуры.

Цжавым было выступление 
дацэнта юрыдычнага факульте
та А. Галауко, яж гаварыу аб 
тым, што для уздыму сельска
гаспадарчай вытворчасш неаб

ходна актыв1зацыя работы мяс- 
цовых Саветау. Наспела пытан- 
не дэталёвай распрацоуж пра- 
вавых aflHociH сельсжх Саветау 
i раённых Саветау з калгасам1 
з мзтай узмацнення уплыву дэ- 
путатау i пастаяннадзеючых 
Kaiviicm на ход спрау у калга- 
сах i саугасах, 1х задача шля
хам цеснай сувяз1 з шырожм! 
масам1 працоукых дапамагаць 
прауленням калгасау i дырэк- 
цыям саугасау у сваёчасовым 
i паспяховым выкананж iMi ж 
распрацаваных бягучых i пер- 
спектыуных планау.

Р А Ш Э Н Н 1  С А К  
П Л Е Н У М А - У

3 мзтай распрацоуж кан- 
крэтных навуковых праблем, 
я т я  маюць вялжае значэнне 
па ператварэнню у жыццё ра- 
шэннеу партьп па сельскай гас- 
падарцы А. Пжулёу nacTaeiy 
пытанне аб умацаванж матз- 
рыяльнай базы б1яфака.

Аб значзнн1 эканам1чнай на
вуж у сучасных умовах ба- 
рацьбы за лжвшацыю адста- 
вання сельскай гаспадарж га- 
варылi у CBaix выступлениях 
вынладчыш кафедры палыыч- 
най эканоми В. Емелш i Ул. Ку- 
лажанка. Яны yHecni рад нан- 
крэтных прапаноу па плана- 
ванню сельскагаспадарчай выт- 
ворчасцц фарм1раванню выт- 
ворчых фондау i пераразмерка- 
ваннга чыстага прыбытку у 
калгасах. Дзеля гзтага неабход
на, каб глебазнауцы ужверЫ- 
тэта прынял! актыуны удзел у 
стварэнж зямельнага кадастра 
рэспубл ini.

Актыуную падтрымку ра- 
шэнняу Пленума студэнствам 
ужверштэта засведчыу у сва1м 
выступленж студзнт пстарыч- 
нага факультэга М. Смаляк. Ён 
сказау. што студзнты не заста- 
нуцца у баку ад усенароднай
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А ВI  Ц К А Г А Ж Ы Ц Ц Ё
барацьбы за высот ураджай. 
У чэрвеж месяцы каля 500 
шнакоу i дзяучат БДУ паедзе 
на цалшу, каб непасрздна пры- 
няць удзел у сельскагаспадар- 
чых работах.

У заключэнне спрзчак па 
дакладу выстужу рэктар уж- 
верштзта акадэмж А. Н. Сеу- 
чанка. Перш за усё ён спы- 
жуся на тых пытаннях, яжя 
закранал! у CBaix выступлен
иях прамоуцы. Затым акадэмж 
падкрэсл1у тое, што ва ужвер- 
Ытэце працуе шмат буйных 
вучоных, я т я  могуць многае 
зрабщь для сельскай гаспадар- 
Ki. Трэба тольт', каб вучоныя 
перш за усё займалшя прак- 
тычным! пытаннямц а не yxi- 
лял1ся ад ix. Для даследванняу 
у галше сельснай гаспадарж 
ва ужверЫтэце ёсць матэрыяль- 
ная база. Дзяржава выдзелжа 
ун1верс1тзту гаспадарку з 150 
га зямль Трэба, наб яна стала 
узорам атрымання высотх ура- 
джаяу. Рост ураджайнасц! з’яу- 
ляецца першачарговай прабле- 
май.

Па абмяркаванаму пытанню 
прынята разгорнутая пастано- 
ва.

□□□□

С ЕС1Я БЯРЭ РАЗБЕГ

BECTKI 3 ЦАЛ1НААДЫ■Добры старт узял! першакурсн1к1 радыёф!з!чнага факультэта. 1ван Цв1рко, Мшола Кучынсю, Анатоль Вас1леуск1 здал! першыя экзамены на «выдатна». Дарэчы, тэты прыклад натхняе друпх, таму, што яны усе трое — камандз1ры цал1ннр1х атрадау.Не адстаюць ад CBaix сяброу i другакурсн1к!-ра- дыёф1з1ш. Экзамен па оптыцы здан на «выдатна». А  вось i ix iMenbi: Уладз1м1р М1кулов1ч, Уладз1м1р Ма-" цюшкау, Валерый Трубач, 1на Щханава, Mixacb Па- тапчык — камсамольсш важак цал1ннай трупы радыё- ф1з!кау. На мае запытанне аб далейшых намерах, Mixacb Патапчык адказау проста:— Пастараюся здаць ceciro на «выдатна» i «добра».Радуюць nocnexi цал1ннай cecii на пстарычным, юрыдычным i flpyrix факультэтах ушверштэта. Доб- рыя BbiHii-ci cecii натхняюць неспакойиыя сэрцы юна- коу на новыя nocnexi як ва утверсИэце, так i на сту- дэнцшх цал1нных будоулях.
А . ЯРОХ1Н.

та□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ЮРЫСТЫ -  ДЫПЛАМАНТЫ
За кафедрай Лжя Лукша, сле- 

дчы пракуратуры Валожын- 
скага раёна. Па характару сваёй 
работы ёй часта прыходзшася су- 
стракацца з людзьмц як1я давал! 
рознага роду сведчанне. Таму не 
выпадкова яна узяла тэму дып- 
ломнай, цесна звязанай з ра
ботай.

стракалюя з парушальнжамк Ба- 
рацьба за новага чалавена — 
стащь у парадку дня. Таму у 
аснову ix дыпломных работ i лягло 
гэтае важнае пытанне— «Расцщь 
чалавека новага грамадства, зма- 
гацца за яго». П. Ляуков1ч i В . Та- 
ранда абаран1лi дыпломныя на 
«выдатна».

У В А Г А !  I Д 3 Е Э К З А М Е Н
Cecifl, якое многазначнае для 

студэнта слова?! Чытальныя за
лы йбл!ятэк, лабараторьп, каб1не- 
ты аудыторый... Усюды щзе ста- 
ранная праца, перагортваюцца 
адна старонка KHiri за другой.

Давайце заглянем у адну з 
аудыторый xiMinHara корпуса, ну 
хоць бы вось у 32-ю. велып ж 
каля яе сабрауся вялпа натоуп. 
«В1даць добра здаюць экза
мен» —  падумау я, бо нешта ж 
яны велма усе усхваляваныя, ра- 
дасныя. 3 размоу i кн!ж!ак, што 
трымал1 студэнты, даведауся: 
«Экзамен па пал1тычнай экано- 
мп»...

Выкладчык Сцяпан Яф1мав1Ч 
Янчанка— вопытны педагог, шмат 
студэнтау выхавау ён за гэты 
час. Усю душу аддае рабоце, але i ад CBaix выхаванцау патра- 
буе многа i часта студэнты ра
дуюць яго выдатньгап адзнакамг

Бойка адказвае на пытанн1 эк- 
заменацыйнага бшёта студэнтка 
Б. Мухаева. Экзаменатар спыняе 
яе. Задае некальк! дадатковых пы- 
танняу. Зноу грунтоуныя адказы. 
Мухаева адчувае сябе на экзамене 
смела. Твар яе так i гаворыць: 
«Кал! ласка, давайце яшчэ пы- 
танш». Гляджу у граф1к навед- 
вання студэнтам! семшарсшх i 
лекцыйных заняткау. Адз1н толь- 
ici пропуск ды i той па уважл!вай 
прычыне! Актыуна выступала яна 
i на практычных занятках, выка-

рыстоувала многа дадатковай ли 
таратуры. Часта наведвала ica6ine- 
ты, не прапусцша н1воднай лек- 
цьп. Не дз1уна, што студэнтка так 
цвёрда ведае прадмет... Адзнака 
«выдатна»...

Перагортваю зал1ковую кн!ж- 
ку Г. Ткачова: «здавальняюча», 
«добра», «выдатна», «выдатна». 
Гэтая адзнака пачала паяуляцца 
у зал!ковай кгпжцы студэнта усё 
часцей i часцей.

—  Вырас хлопец. —  тлума- 
чыць мне выкладчык,— з троеч- 
niicay у выдатнпп выходз1ць.

Пытанн1 у яго бшеце склада- 
ныя: «Арган1чная будова кашта- 
ла», «Канцэнтрацыя i цэнтрал!за- 
цыя каштала». Здаецца, ён бу- 
дзе гаварыць бясконца. Студэнт 
прыводз1ць многа гцкавых прык- 
ладау. Выкладчык спынц сту
дэнта. На дадатковыи пытанн! 
Г. Ткачоу дау таксама грунтоуныя 
адказы. У  вын!ку— «выдатна».

3 б1летам у руках да экзамена- 
тара падыходз1ць студэнт В. Со- 
н1н. Не смела пачау ён адказваць. 
Выкладчык спрабуе дапамагчы 
студэнту, задае яму «навадзячыя» 
пытанн1, але... Выратавау яго 
тольш добры адказ на другое пы
танне бшета. Выкладчык ставщь 
«здавальняюча».

А вось Лямшу н1што не выра- 
тавала. Яна атрымала «двой
ку».

—  Заиадта ж  ужо мне пытанш 
у бшеце папалшя цяжк1я, на ix 
бы н1хто не адказау,— спрабава- 
ла апраудвацца студэнтка.

Але pi так тэта? Рэдка хадзша 
яна на з а н я т ,  а кал} i хадзша, 
то так, абы прыйсщ. Не удалося 
ёй адным наскокам асшщь гэты 
прадмет.

У  цэлым жа трупа паказала 
добрыя веды. Адчуваецца, што 
многа прыйшлося папрацаваць на 
працягу ceciii выкладчыку i сту-

3 захапленнем сабраушыяся 
cnyxani абарону дыпломнай мала- 
дым юрыстам. Мернаванне членау 
дзяржаунай экзаменацыйнай ка- 
Micii адзшае: работа дыпломнай 
заслугоувае самай высокай адзна- 
Ki.

Не адна Л inn Л утн а  сярод за- 
вочнжау выбрала тэму дыплом
най, бл!зкую да сваёй работы. 
П. Т. Леуков1ч, следчы упрау- 
лення па ахове грамадскага 
парадку горада Оршы, В. С. Та- 
ранда, старшы, следчы пра
куратуры В1цебскай вобласф, у 
сваёй штодзённай практыцы су-

BenbMi многа дыпломных работ 
было прысвечана удзелу грамад- 
скасц! у дзяржауным KipaeaHHi, 
далейшым умацаванн! сацыялВ 
стычнага законадауства, вывучзн- 
ню прычын i распрацоуцы мер па 
папярэджанню злачынствау. Уда
ла гэтыя пытанж раскрыл! у ceaix 
дыпломных А. Г. Бабщж, М. I. 
Лабада, В . А. 1\/Мроненка. Да CBaix 
дыпломных работ яны 3pa6ini 
спецыяльныя фотаальбомы, стен
ды, выкананыя з вялМм старан
ием.

Прыемным было i тое, што па- *
м1ж дыпламантам1 i членам-! дзяр
жаунай камюн не было розных 
мернаванняу па таму pi шшаму 
пытанню. KaMicia аб'ектыуна па- 
дыходзжа да ацэнк1 кожнай ды
пломнай работы. У рабоце дзяр
жаунай камюп прынял1 удзел на- 
меснж пракурора pacny6niKi П. В. 
Дудноусж, дацэнты— I. А. Юха, 
С. В. Курылёу, !. I. MapTbiHOBin i 
1ншыя вопытныя вучоныя-юрыс- 
ты. *----  н

На здымку: На твары (дыпламантк1 Jli л! Лукшой ^i яе навуковага KipayHina $доктара юрыдычных навук $Андрэя BacineBina Дула- $
ва — усмешка. Дыплом- $ная атрымала адзнаку S«выдатна». 5
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2 БЕЛАРУСИ! УН1ВЕРС1ТЭТ,
СТУДЭНЦКАЯ ЛАБАРА ТОРЫЯ

Маленьш пакой. На сталах мноства прыборау i за ножным 
сядзяць студэнты.

Слава Чэрапау яшчэ i яшчз раз углядаецца у схему.
— Не, не так ,— гаворыць ён. — Прыйдзецца зноу перара- 

бщь.
ToHKin BanacKi дроту пад прытким! рукам! Славы стварагаць 

складаную схему. Юра сядзщь побач. Твар яго сур'ёзны, за- 
думл|'вы.

Хто ж яны гэтыя клапатл!выя, энерп'чныя хлопцы?
1м па 20. Яны студэнты ф!з1чнага факульгэта. 3yciM нядау- 

на пачала працаваць студзнцкая навукова-даследчая лабара- 
торыя. Усяго паугода працугаць разам 19 студэнтау-ф1з!кау.

Спачатку было цяжка, у ix поспех не верыл!, таму i дапа- 
магаць aca6niea не хацель Але настойл1васць, энтуз!язм, жа- 
данне працаваць даламагл! студэнтам атрымаць некальш 
прыборау з кафедр. А пасля i маленьш пакой на першым па- 
версе галоунага корпуса. Жадаючых працаваць у лабараторьй 
было многа. Прыйшлося нават наладзщь адборачны конкурс.

Добра працугаць хлопцы.
—  Юра Сталяроу учора паехау афармляць 

новы заказ,— расказвае Саша Красоусш, адзш з актыунейшых 
удзельжкау лабараторьй.— Зразумела, выканаць яго будзе 
нялёгка, пачалася сес!я. Але у поспех мы упэунены.

Так, iM можна верыць, яны заслугоуваюць давер'я. Ня- 
дауна на паседжанж парткома быу заслуханы даклад аб ра- 
боце лабараторьй. Прынята рашэнне аб матэрыяльнай дапа- 
мозе кафедр студэнтам.

Хутка лабараторыя будзе значна пашырана. Працаваць у 
ёй атрымаюць магчымасць не 19, а 50 студзнтау. Намячаец- 
ца таксама адкрыць некальж новых секцый у лабараторьй.

Але, каб усё тэта дало поспех, трэба узмацнщь 
жраунщтва СНДЛ. Бо да гэтага часу, як гавораць студэнты, 
усе прыходзщца рабщь сам1м. I афармляць заказы. I даста- 
ваць прыборы, i выпрашваць сродж на выкананне работ. Усё 
тэта стала б на многа спарней, каб у лабараторьй была па- 
стаянна матэрыяльна адказная адзшка. Зразумела i тое, што 
атрымаць усё адразу не магчыма. Лабараторыя працуе пауго
да. За тэты каротк! час зроблена шмат. Дзейнасць лабарато
рьй прыкмецЫ i чакаюць у будучым ад яе новых поспэхау. 
Паступова наладзщца забеспячэнне прыборам) i матэрыяльны- 
Mi cpoflKaMi. I жчога, што зараз цяжка. Хлопцы працугаць са- 
мааддана, з вял1жм жаданнем. Верыцца, што ix лабараторыя 
хутка перарасце у добры навукова-даследчы цэнтр нашага 
ужверЫтэта.

А. КЕРЖАНЦАВА. #

Ц Ш ТУ Ц Ь
С А Д Ы

ЦвСтуць сады.
Ц вН уць сады...
Зялёная планета 
Нявестаю у вэлюме плыве. 
Ц вИ уць сады — найлепшая

прыкмега,
Што гаспадарыць сонца у Пнявг. 
Маучаць сады, над лаукамь

naeiciubi,/ таямшча вабяць вышыню. 
Рассыпаушыся школьшцам1, eiim i 
Пялёсткаш варушаць щшыню. 
П ад яблыняй стаю.
Хачу' напщца.
Я  водару з-пад белага крыла.
Як струнка, зазвенела на галшцы 
Далёкая разведчица — пчала./ тэнарок учуушы запявалы,
Я  стойваю дыхание, каб пачуць, 
Як праз хвЫтку грушы, што

цымбалы,
Мелодыяй пчалшай загудуць.МАР'ЯН ДУКСА.ЧАЛАВЕК ПРЫГОЖАЙ ДУШЫ

Ш Я Я Я ^

С Е С!я  БЯРЭ РАЗБЕГ
* Ф Ф Ф Ф Ф * Ф Ф Ф ^ Ф Ф Ф Ф Ф

НА ЗДЫМКУ: А . Ф . М а л ч ан ау  р ащ ь  п р ачы таць ц ш авы я к т ж ш  студэытцы.
Л Л Я К С Е И  Фалин Малча

нау ужо пятнаццаць год 
працуе загадчикам кабё 

нета eicTOpui К П С С . У  кабме-

цё, дзе я пазнаё- 
лиуся з iM, вык- 
лючны парадак. 
чысцшя, у ша- 
ф а х — роуненькии 
радкали складзены 
кшжш — в a CjciM 
тут адчуваецца вя- 
л1кая доля працы 
гэтага чалавека, 
яго нязвычайнай 
дбайнаац, турбо- 
Цёт аб кнСгах. А б  
iM можна сказаць 
вельлй многае, 
прычым толъкi 
добрав. Ен заусё- 
ды дасць добрую  
параду студэнту, 
якую кшжку трэ
ба узяць, каб 
лети падрыхта- 
вацца да экзаме
на щ семшара. 
Аляксей Фалин ах- 
вотна тлумачыць 
студэнтам незра- 
зул1влыя пытанш.

3 якой удзячна- 
сцю гаворыць аб 
Малчанаве сту- 
дэнтка Ала 1уле- 
в а.

___________________  —  ё н  у кабше-
це нам замяняе 

выкладчыка, многа ра1ць пра
чытаць щкавай i патрэбнаи ли  
таратуры. А у час cecii прыно- 
сщь у кабтет асабютыя кшж-

Ki. Было б вельлн добра, каб 
усе лабаранты был1 TOKiMi, як 
Аляксей Фам1ч.

А Анатолш Збрыцк{—сту
дент чацвертага курса гшта- 
рычнага факульгэта дадае:— Аляксей Фам'ш уваж.л!.вы 
да нас, добрасумленны i эру- 
дыраваны чалавек.

Скажыце, тут займаюцца 
толькi адны ‘г'юторыкi?— У  асноуным так, але вось 
гэтая студэнтка, здаецца, не з 
нашага факультета./ сапрауды, гэта была 
Г. Мельшк другакурсшца 6in- 
фака.— Вы вучыце eicTopeuo?— 
запытау я.— Н е, xiMito.— А чаму тут, а не у каб'н 
неце xiMii?— Тут заЦсёды щха, ут-уль
на... I неяк хутчэй вучыцца...

Колыд добрага 3pa6iy для 
студзнтау i выкладчыкау Аляк
сей Фам1ч? Ен амаль кожны 
дзень наведвае букиистычны 
магазш, набывае рэдк'ш эк
земпляры кшг. Так, тольк1 за 
anoumi час ён набыу для уш- 
версНэта 1500 кшжак, часо- 
nicaij. Многа карысных cnpaij 
зpa6iij i яшчэ зробщь А . Ф. 
Малчанау для ушверНтэта.

А . ТА Б А  Ч Н 1К А У .
Тэкст i фота аутара.
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Ф
ФФ>
♦
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Ф
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Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Н А Ш Ы  Ш Т Э Р В ’Ю
На аддзяленш журнашстыш за- 

кончылася абарона дыпломных. 
Наш карэспандэнт Вштар Адз1ян 
звярнууся да старшыш дзярлгау- 
най экзаменацыйнай naMicii рэ- 
дактара газеты «Звязда» дацэнта 
Васшя Андрэев1ча Пылскова i па- 
npaciy яго расказачь аб вышках 
абароны дыпломных работ вы- 
пускншамк Н1лсэй мы змяшчаем 
змест гэтай гутарш:

—  Ваша меркаванне аб ходзе 
абароны дыпломных работ у сё- 
летн1м годзе?

—  Абарона праходзщь aprani- 
завана. У параунанш з прай- 
шоушым годам— болын творчых 
работ, як1я маюць практычнае 
значэнне. Гэта гаворыць аб доб
ран прафесшнай падрыхтоуцы 
мнопх студэнтау-журналгатау. 3 
кожным годам усё мацнее i мац- 
нее сувязь кафедры з работшкам1 
газет, радыё i тэлебачання. Пра- 
явшася гэта у тым, што MHoria з ix 6bmi KipayHiKaMi i рэцэнзента- Mi дыпломных работ.

—  Яш я недахопы 6ыл1 у час 
абароны дыпломных работ? Вашы 
палгаданш?

Перш за усё— не усе студэнты 
прыходзяць да абароны дыплом
ных работ п1сьменным}. Мнопя 
амаль не ведаюць беларускай мо- 
вы. Дарэчы, большасць з ix пой- 
дзе працаваць на радыё, тэлеба- 
чанне,’ у газеты нашай рэспубль 
кт. Як жа яны будуць праца

ваць, не валодаючы беларуска/i 
мовай? Некаторыя студэнты бя- 
руцца за HanicaHHe дыпломнай за 
два-тры тыдн1 перад абаронай, 
у вышку гэтага работы атрымлП 
ваюцца у ix сырыя, не дапраца- 
ваныя. Знаходзяцца i так^я, што 
не даацэньваюць тэарэтычныя 
пытанш журнал{стыш, за што ка
шей прыходзшася зшжаць ад- 
знак!.

У cyBH3i з гэтым i па !ншым 
питаниям мэтазгодна было б ад- 
дзяленне журналгатыш ператва- 
рыць у факультэт журнал1стык1. 
Мала добрых работгикау дру- 
ку выходз1ць з лшу студзнтау 
вячэрняга аддзялення. Hi мэта
згодна яно наогул? Hi не лепш 
гэтыя сродю затрацщь на завоч- 
нае навучанне? Мне здаецца, што 
у далейшым кафедра лгурнал!сты- 
Ki пав1нна дапамагчы студэнтам 
спецыял!завацца у той pi iumaH 
гал1не лгурнал1стыкт. Для гэтага 
патрэбна арган1заваць специаль
ную чытку лекцый, кансультацьй.

Пара назаусёды рашыць i такое 
важнае пытанне. каб журнал1сты 
абаранял1 толый дыплом. Тады б 
ix апошш этап вучобы ператва- 
рыуся у выдатную падрыхтоуку 
да практычнай работы. Трэба бы
ло б падумаць i аб тых, з каго не 
атрымауся лгурнал1ст. Для гэтага 
выпускшку аддзялення журнал!- 
CTbiKi трэба набываць дзве спе- 
цыяльнасц1.НА ПРЫЗ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»

Нядауна адбы лося спаборн1цтва па в е л а сте д н а -  
му спорту на прыз газеты  «С оветская Белоруссия», 
у яшм нашы в е л а с те д ы сты  паказал1 добры я вын1- 
ni. I вось н е к а л ь т  дзён  назад адбы лося першынство 
ун1верс1тэта.

У  спаборн1цтвах удзельж чала чатыры каманды . 
Лепш ы х вын1кау дабш ася каманда ф|'з!чнага ф акуль- 
тэта . На дыстанцьм 75 к1ламетрау перш ы м фж1шы- 
равау канды дат у майстры —  Рыгор Тычына. Д ру- 
riM —  майстар спорту А ляксан др  Александров1ч — 
(абое з ф1з1чнага ф акультэта ).

У  дзяучат трэба адзначы ць вы датную  перам огу 
Розы Лёгкай (ф 1зф ак), 31ны Безручонак i Ж аны  Ля- 
хавай (б1яфак), як1я даб1л1ся лепш ых вын1кау на ды 
станцьм —  дваццаф  к та м е тр а у .

Ю. АГАРАДН1ЧЭНКА, 
наш студкор.
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