
I

Пролетарыі ўсіх краін, еднайцеся!

Орган мартбгаро, р э к т а р а т а ,  к ам іт эт а  Л К С М В , нрафкома і мясцкома Б е л а р у с к а г а  д т я р м а ў -  нага у н ів е р с іт э т а  імя В. І Лёпіна
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Цана 20 кап.

3  новым годам, 
з новым шчасцем, 

дарагія таварышы

955Сарваны апошні лісток календара— год закончыўся. Узнімаючы бакалы з залацістым віном, совецкія людзі су- стракаюць тысяча дзевяцьсот пяць- дзесят пяты год.3 пачуццём законнан гордасці з душой светлай і чыстай прьіходзіць к Коваму году наш народ—ён папра- цаваў у поўную меру сіл сваіх. На фабрыках і заводах, рудніках і бу- лоўлях. на калгасных і соўгасных па- лях нашы людзі дабіваліся ўсё новых і новых поспехаў на карысць нашай соцыялістычнай Радзімы.Творчая энергія совецкага чалаве- ка невычарпальная,_,Г-а?а-ягз~дапа- ■ віахйе^дСоываць вугаль і нафту, ткаць шэрсць і шоўк, будаваць станкі і машыны, вырошчваць выдатныя ўра- джаі пшаніцы і вінаграда, бавоўны і бульбы. Там( дзе раней толькі вецер узнімаў пясчаныя буры, дзе толькі дзесьці высока пад апякаючым сон- цам парылі беркуты, зараз будуюц- ца пасёлкі, капаюцца каналы, са- дзяцца маладыя сады. 3 кожным днём усё яскравей станозіцца бач- на, як перамагае ў жыцці соцыялі- стычная эпоха, за якую змагаліся лепшыя людзі, аб якой марыць усё прагрэсіўнае чалавецтва.Шчасце наша, краіяа наша! Веліч- ная і строгая, ты ляжыш у блакітным ззянні заснежаных палёў і лясоў, прасторы твае неаглядны. Жыццё, вялікае і яркае, бурліць ва ўсіх тваіх кутках. Плывуць па морах караблі, па паветраных трасах ляцяць самалёты; у далёкай тайзе звон- ка спяваюць электрапілы, і да ног лесарубаў валяцца сто- гадовыя сосны; падстаўляючы твар пад пругкі вецер, муляр кладзе ца- гліны новага дома. Закінуўшы косы за спіну, дзяўчына-узбечка правярае -ў  лабараторыі насенне новых гатун- каў бавоўны. На цалінных землях комсам ол ьцы-будаўні кі выбі р аюцьмесца для будучага соўгаса. А  на Поўночным полюсе гідролаг бярэ чарговую пробу з марскога дна...Разам з усім совецкім нпродам у новагсднюю ноч узнімуць бакалы выкладчыкі і студэнты нашага уні- версітэта. Новы год сустрзнуць і тыя, для каго ўсяго толыіі некалькі ме- сяцаў назад адкрыліся дзверы уні- версітэтз, і тыя, у каго пачынаюць

В жнлые квартвры поселка, В просторные нзбы еела Смолнстая русская елка ~егодня, как гостья, вошла.гА там, где ослепшая вьюга Колючей поземкой дымнт,Её боевая подруга У самой граннцы стонт.Стонт пограннчная елка— Пусть помнят об этом врагн! Она, еслн надо, нголкн Сумеет сменнть на штыкн!

серабрыцца скроні. Усе яны з удзячнасцю будуць віншаваць тава- рышаў па рабоце і вучобе, сваіх род- ных і блізкіх з Новым годам, з но- вымі поспехамі ў працы і вучобе.А такіх поспехаў нямала. Мінулы год памятны мпогімі выдатнымі адзнакамі ка экзаменах, бліскучай абаронай дыпломаў, кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, новымі спар- тыўнымі рэкордамі, новымі спектак- лямі на самадзейнай сцэне. Жыццё ва універсітэце б’е ключом; плённае і багатае падзеямі, яно заўсёды будзе памятным для тых, хто вышаў з яго сцен.Але совецкія людзі патрабавальныя да сябе; яны імкнуцца зрабіць сёння больш, чым учора, а заўтра болып, чым сёння. Ці ўсё, што было неаб- ходна, зроблена ў мінулым годзе? Ці не дарэмна ён пражыты?—спытае сябе кожны чалавек совецкай зямлі.Няхай-жа і нашы студэнты і вы- кладчыкі крытычна ацэняць свае по- спехі, сур’ёзна аднясуцца да недахо- паў, падумаюць над тым, чаму не- каторыя з іх іншы раз дрэнна рых- таваліся да заняткаў, слаба ўдзель- нічалі ў той або іншай грамадскай рабоце. Няхай для такіх таварышаў Новы год будзе пераломным.Як лепшы сябра, уваходзіць Новы год у наш светлы дом жыцця. Ен будзе знамянальным для цяперашніх пяцікурснікаў: перад імі адчыняцца шырокія гарызонты жыцця; яны раз- вітаюцца з універеітэтам, атрымаўшы іванне настаўнікаў, геолагаў, журна- лістаў, юрыстаў. Новымі поспехамі парадуюць калектыў і аспіранты, якія рыхтуюцца да здачы кандыдац- кага мінімума або будуць абараняць дысертацыі ў новым годзе. Многае патрабуецца і ад выкладчыкаў: чы- таць лекцыі ясна, даходліва, цікава, дабівацца ад студэнтаў трывалых і грунтоўных ведаў, пастаянна павы- шаць свой навуковы ўзровень.Накіруем-жа ў новым годзе ўсе ; свае намаганні, каб яшчэ вышэйііузняць сцяг перадавой совецкай на-
1 Еукі, навукі самай прагрэсіўнай і са- май перадавой у свеце.3 Новым годам, з новым шчасцем, з новымі творчымі поспехамі, дарагіягаварышы!

Г. Н В А Н О В
ВоспомпнанаяСегодня студенческой Дружнсй семьеіі Мы все собралнсь позле ёлкн II кружатся пары Одна за другой,ІЗЛсстят яэумрудом Н Г .іЛКН.А ёлка сняет,А ёлка горнт,Нарядная н мо.юдая,Но мне ночему-то 0 далекой поры Запомннлась ёлка другаяВдалп от свонх Поседевшнх подруг Она на. опушке стояла,А ночь новогодняя Вьюгой вокруг Её, как длтя,Пеленала.Н сквозь этот белый Холодный покров,Впнтовку сжнмая до болн,Я внделЛншь черные тенн врагов, Ползухднх по снежному яолю...П  вдруг подхватнл Н увлёк хоровод--- Меня закружнл,Перенёс в новый год.

З А  Н О В Ы Я

А лексапдр Х А Р К Е В Н Ч  !
Е Л К А Давмд СНМ АН ОВНЧ

Н О ВОГО Д Н ЕЕ 'Студенческнй весёлый бал оркестрвальсом открывал.Кружнлнсь пары возле елкн, іі я с тобою таецевал.II мне казалось:Дед-Мороз,всё перепутавшпй сегодня, Вместо снегурочкн прнвёзтебя на тройке новогодней!

Совецкі народ сустракае Новы год з вялікай радасцю, бадзёры ду- хам, упэўнены ў сваім заўтрашнім дні. Згуртаваныя вакол Комуністыч- най партыі і свайго Урада, совецкія людзі вераць у свае сілы, у  непе- раможнасць вялікай справы будаў- , ніцтва комўнізма.I Дзякуючы штодзённым клопатам Комуністычнай партыі і Совецкага іУрада. Беларускі дзяржаўны універ- сітэт імя В. I. Леніна вырас у буй- нейшую В ІІУ  рэспублікі. Пасля да- лучэння да яго былога Юрыдычнага інстытута на правах факультэта універсітэт налічвае 3536 ету- дэнтаў на стацыянары і 2538 студэнтаў на завочным аддзяленні. У 1955 годзе ва, універсітэце будзе займацца каля 4000 студэнтаў на ! стацыянары і  каля 3000 завочна. I Ужо ў гэтым годзе пры аспірантуры ірыхтуецца 139 маладых навуковых ! супрацоўпікаў.Ва універсітэце ёсць 46 кафедраў, ! на якіх працуе 298 навуковых су- ! працоўнікаў, у тым ліку дактароў і I нрафесараў— 24, дацэнтаў— 68 і і кандыдатаў навук-—115.| Універсітэту дадзена права пры- ! суджваць доктарскія і кандыдацкія ! вучоныя ступені па ўсіх прырода- I знаўчых навуках, а таксама па гі- I сторыі БССР, беларускай мове і лі- таратуры, і вучоныя ступені кан- дыдата навук па ўсіх астатніх гу- манітарных навуках.Рэктаратам і партыйнай аргані- зацыяй прароблена значная работа па ўмацаванню універсітэта высока-

К. Л У К А Ш О У ,прафесар, рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя В. Г. Леніна.кваліфікаваныыі навуковымі кад- рамі. За аношнія два гады паслана ў дактарантуру 6 чалавек, з іх па гуманітарных навуках— 5. За гэ- ты-ж час напісаны тры доктарскія дысертацыі, дзве з якіх ужо абаро- нены. Зараз над доктарекімі дысер- тацыямі працуюць болып 25 наву- ковых суврацоўнікаў. За апошнія тры гады ва ўніверсітэце абаронена 150 кандыдацкіх дысертацый. Рэк- тарат і партыйная арганізацыя ставяць сваёй задачай дабіцца таго, каб да канца 1956 года ва універ- сітэце працавала не менш 50 дакта- роў і прафесараў.ІІавуковымі работнікамі і аспі- рантамі універсітэта распрацоў- ваюцца буйныя праблемы па фізі- цы, матэматыцы, хіміі, біялогіі, геалогіі, гуманітарных і юрыдыч- ных навуках, яісія маюць сур’ёзнае народнагаспадарчае значэнне. ■У новым годзе перад калектывам студэнтаў, аспірантаў, рабочых, служачых і нрафесарска-выЕяад- чыцкага саставу універсітэта стаяць вялікія задачы: нястомна весці ба- рацьбу за пераўтварэнне ў жыццё пастановы Совета Міністраў СССР і ЦІІ ЕПСС аб паляпшэнні падрыхтоў- кі, размеркавання і выкарыстання спецыялістаў з вышэйшай і сярэд- няй адукацыяй. Указаная пастанова патрабуе ад ВНУ выканання задач

па лаляпшэнню вучэона-выхаваучаі работы, абавязвае навуковых супра- ! цоўнікаў прымаць болын шырок: Ўдзел у рапіэнні важяейшых наву- ковых праблем вытворчасці, сель- скай гаспадаркі і навуковага абагульнення нерадавога вопыту, штодзённа ўдасканальваць сваё пе- дагагічнае майстэрства. Наш абавя- зак— нястомна весці барацьбу за глыбокія веды, за авалодваяне тэо- рыяй марксізма-леніішма, за актыў- ны ўдзел студэнтаў у навукопан, культурнай і . масавай раб.оце. Па- трабаванні, прад’яўляемыя Партыяіі і Урадам да ВНУ ў справе лед- рыхтоўкі высокакв^іфікаваных раў спецыялістаў, всрнкх п  " - Радзіые, здольных ру :;н!і> к : . тэхніку наперад, пазьніы ля: :: :.аснове ўсён нашай дал йшаГх раЗоты. Глыбока ўсведамляіочі і свой ік: ; ятычны абавязак перад . Радглгі :і, будзем разам з усім совоцвім карс- дам дабівацца новых носпехаў у 1955 годзе, які з’явіцца далейшым буйным крокам наперад па шляху паступовага пераходу ад соцыялізма да комунізма.Дазвольце мке ад імя рэктарата 'і партыйнай арганізацыі лчнра і гп- ' рача павіншаваць. с.тудзнтаў, аспі- ] рантаў, рабочых, служачых і прафе- і сарска-выкладчыцкі састаў. з насту- паючым Повым, 1955 годам і пажа- даць бадзёрасді, шчасця і новых по- спехаў у рабоце'. 3 Новым годам, дарагія таварышы! Наперад да но- вых поспехаў і перамог у славу на- шай вялікай Радзімы!



ЗА С Т А Л І Н С К І Я  КАД'РЫ (27)213
ПАД СЦЯГ А М ПАРТЫІ  З А Ў Ж Д Ы★  ★ *  ★

Ным для нас знамянальны мінулы год
ПРЫНЯТ У ПАРТЫЮ АДЗНАКІ—«ВЬІДАТНА»Адыходзячы год назаўсёды іастанецца ў маёй памяці як год, у якім я быў удастоен

атрымаць ганаровае званне члена Комуністычнай партыі Совецкага Союза. 5 сакавіка 19о4 года—дзень уступлення ў партыю— з'яўляецца найвя лікшай падзеяй у маім жыцці Дзякуючы клопатам роднага Урада, гераічнай Совецкай Арміі, вызваліўшай Заходнюю Беларусь ад панскага прыгнё- ту, я змог займацца ў школе на роднай мове. Пасля скан- чэння сямігодкі і здачы экза- менаў экстэрнам за дзесяці- годку ў 1953 годзе я стаў студэнтам Беларускага дзяр- жаўнага універсітэта.
Студэнт II курса фізмата М Е Ж Е Н Ь .

ШАХМАТНАЕ
ПЯРШЫНСТВАМінулы год быў для мяне знамянальны тым, што я да- волі ўдала ўдзельнічаў у шахматных іграх. Так, я па спяхова правёў ігры ў пяр- шынстве Б С С Р  па шахматах.

Пры ўдзеле пяці майстроў, чатырох кандыдатаў у майстры і сямі першаразраднікаў я за- няў 4-ае месца, перавыканаў- шы на паўтара ачка норму кандыдата ў майстрьі. ГІры сустрэчы з майстрамі спорту мне давялося выйграць у між- народнага майстра Верасава, майстроў Гольдзенава і Са- кольскага, праіграўшы толькі неаднаразоваму ч э м п і ё н у  Б СС Р  майстру Сайгіну.У пяршынстве горада Мінска 1954 года ўдзельнічала 4 кан- дыдаты ў майстры і 10 перша- разраднікаў. У гэтых спабор- ніцтвах я заняў другое месца, адстаушы толькі на поўачка ад кандыдата ў майстры Ша- галовіча. У гэтым годзе я чацверты раз падрад заняў першае месца ў пяршынстве Д С Т  вНавука“ , а таксама іг- раў на першай дошцы каман- ды „Навукі", якая заняла пер- шае месца ў камандным пяр- шынстве. А. РОЙЗМАН,
студент V  курса фізмата.

Прайшоўшы 1954 год з‘яў- ляецца знамянальным у жыцці студэнтаў нашага факультэта тым, што ў гэтым годзе Юрыдычны інстытут быў далу- чаны да Беларускага дзяржаў- нага універсітэта. Мы ўліліся ў дружны, згуртаваны універ- сітэцкі калектыў. Асабліва знамянальны прайшоўшы год для мяне. Нядаўна загадам Міністра вышэншай адукацыі СССР мне была вызначана Сталінская стыпендыя.Пачатак новага 1955 года супадае з пачаткам зімняй экзаменацыйнай сесіі Гэгую сесію студэнты нашага факуль- тэта будуць ужо здаваць па

праграме універсітэта. Мы яшчэ задоўга да сесіі пачалі рэгулярна рыхтавацца да экза менаў Я асабіста пачаў пад- рыхтоўку да сесіі яшчэ ў па- чатку семестра—рэгулярна на- ведваю лекцыі і сістэматычна рыхтуюся да семінарскіх і практычных заняткаў.Ф . Х А Н Е Н К А , студэнт ІП -га куреа ю ры ды чнага ф акультэта
Я СТАЛА АСПІРАНТКАЙУ 1954 годзе ў маім жыцці адбылася вялікая падзея: я па- ступіла ў аспірантуру па спе- цыяльнасці—„Заалогія пазва- ночных". Яшчэ ў сярэдняй школе я цвёрда рашыла стаць біёлагам. Закончыўшы школу, я паступіла ва універсітэт на біялагічны факультэт і на ка- федры заалогіі на працягу трох год вывучала тэму „Экалагіч- ныя асаблівасці беларускай

белкі“ . У 1950 годзе на гэтую-ж тэму абараніла ды- пломную работу.3 1950 по 1954 год праца- вала выкладчыцай біялогіі ў Гродзенскім педагагічным ву- чылішчы. Праца ў вучылішчы садзейнічала накапленню фак- тычнага матэрыялу, які ў знач- най ступені палегчыў мне падрыхтоўку да паступлення ў  аспірантуру. в. ц е р а х о в і ч  аспіран тка Б Д У .

Каштоўны ўкладУ  1954 годзе выдадзены першы том «Гісторыі БССР». Ён напісан калектывам навуковых супрацоўні- каў інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР і вышэйшых навучаль- ных устаноў Беларусі. Актыўны ўдзел у налісанні і рэдагаванні пер- шага тома «Гісторыі БССР» прынялі навуковыя супрацоўнікі гістарычна- га факультэта нашага універсітэта ярафесар В . Н. Нерцаў, дацэнты Л. С. Абецедарс-кі, М. Б . Фрыдман) кандыдат гістарычных навув М. Н. Баранава.Нершы том «Гісторыі БССР» атрымаў станоўчую ацэнку грамад- скасці і перыядычнага друку яв рэс- снуолшансвага, так і саюзнага. Аў- тарскі калектыў гэтай каштоўнай кніп нрарабіў вядікуш працу па дэ- талевамі* 1 вывучэннш, сістэматызацыі і аоагульненнш багатага фактычнага матлрыялу. Грунтуючыся на марв- сісцка-ленінскай тэорыі, аўтары стварылі марксісцкую кнігу па гі- сторыі беларускага народа са стара- жытнага часу да лштаўскай буржу- азна-дэмакратычнай рэволшцыі - л і  года.У 1955 годзе будзе выдадзены другі том «Гісторыі БССР», у якім будзе асветлена гісторыя беларуска- га народа ў гады совецкай улады (1917— 1953 гг.). Асноўныя раз- дзелы другога тома ўжо напісаны і абмеркаваны,Выданне двухтомнай гісторыі БССР з’явіцца каштоўным укладам у справу развіцця гістарычнай на- вукі рэспублікі, каштоўным пада- рункам працоўным Беларусі.
а . с і д а р э н к а ,

кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт.

У АДНЫМ ПАКОІТрэці год дзяўчаты займаюц- ца ў аднон групе. Разам рых- туюцца да заняткаў, разам па- спяхова здаюць экзамены. Но- на і Света вось ужо трэці год падрад здаюць экзаменацый- ныя сесіі толькі на «выдатна». Добра вучацца і астатнія дзяў- чаты.За два гады вучобы ва універсітэце шэсць аднакурсніц - -  -  - моцна падружылі. Калі цяжкаМяккае электрычнае святло ярка захварэла іх сяброўка Люся Леўчык, асвятляе пакой. Адбіваючыся ад дзяўчаты кожны дзень наведвалі яе беласнежных, акуратна засланых ў бальніцы, прыносілі ёй канспекты ложкаў, яно здаецца яшчэ больш лекцый, расказвалі аб справах на яркім. Дзяўчаты толькі што прышлі курсе.з заняткаў. Ліля Акулёнак чытае Нядаўна шэсць сябровак здавалі свежы нумар «Гіравды», Валю Ба- экзамен па гісторыі беларускай мо- лажынскую зацікавіў нарыс у часо- вы Вельмі хваляваліся яны адна за пісе «Работніца і сялянка». А  вось ДруГуЮ. Вялікай радасцю для іх бы- Соня Крупіч упоўголаса чытае ло> кал| ў заліковых кніжках ва ўсіх «Лнтературную газету». Яе ўважліва стаялі добрыя і выдатныя адзнакі. слухаюць сяброўкі Святлана Клемен- Ве,  дзяўчаты сабраліся ўценка і Нона Рагоўская. Дзяўчат дваццаць пятым пакоі ў ін.цікавяць матэрыялы II з’езду совец- кіх пісьменнікаў. гэрнаце па вуліцы Свердлова.— ДзяўчаткГ, т:н-ййм^Шіошебудзь,—А  дзень у іх, як звычайна, быў звяртаецца Соня да сябровак. напоўнены даадказу. Як толькі — Ноначка. сыграй,—падтрымліваестрэлкі гадзінніка паказалі дзевяць яе Ліля.
яны ўжо бьілі ў Нона бяР3 гітаРУ’ 1 пРаз ХВІЛІ«Угадзш раніцы кабінеце асноў марксізма-ленінізма Д а  пачатку лекцый трэба мно- гае зрабіць: падрыхтавацца да семінару па палітэканоміі, да -| практычных заняткаў па бела- рускай мове, а таксама вы- вучыць раздзел з гісторьіі бал- гарскай мовы. Вельмі карпат- ліва і настойліва працуюць яны над першакрыніцамі. I калі ў каго-небудзь з іх з’явіцца не- зразумелае пытанне, астатнія дапамагаюць высветліць яго.

меладычныя гукі песні запаўняюцьпакон.. М. ВА Ц ІС.

Ш *# ..

11« едэне клуба ішла нашумеў- ®*шая ў міяулым годзе камедыя. Артысты былі свае, універсітэцкія, але ігралі яны не горш нрафесіяна- лаў. Гледачы часта смяяліся і апла- дыравалі, не шкадуючы рук.Агульная атмасфера вечара не захапіла Вадзіма Ерушынскага. Ён амаль не пазіраў на ецэну. I  не таму, што глядзеў ужо два разы гэ- тую пастаноўку. Не таму...Віной усяму была ложа.Хг 3, дзе сядзелі адны дзяўчаты. Там— яго незнаёмка, якую ён тав прагнуў сустрэць у апошнія дні. Вадзім заўважыў яе перад самым пачаткам спектакля. Карычневае плацце з белым каўнерчыкаы. Доўгія чорныя косы. Гэта ўрэзалася ў вочы Кру- шынскага і пераблытала яго дуыкі.Першы раз ён убачьіў яе на ве' чары адпачынку. Ад дзяўчыны тады ! ныя,' ііі на крок не адыходзіў высокі бе- лагаловы юнак. Іірушынскі нават не асмедіўся запрасіць яе на танен.Баяўся, што адмовіць. Другая су-

Арцем С Т А Л Ю Г А

Н Е Ч Д К А Н А  С Ц ЬВадзім не верыў сваім вачам.—  Міша,— звярнуўся ён да ад- аакурсніка,— давай зойдзем у трз- іцюю ложу.—  Што ты! Мне некалі,— зама- хаў рукамі той.— Я выступаю на абмеркаванні спектакля. Трэбз рых- •гавацца. Толькі што сабраўся з думкамі, а ты перашкаджаеш...Вадзім вышаў у  калідор, прыча- саўся, паправіў галынтук і аўтаруч- жу, адкашляўся. Смела зайшоў у )ложу і пачаў знешне абыякавым голасам:—  Выбачайце, у вас ёсць свабод-нае месца: свабод-

стрэча адбылася ў кіно. Яна пры- ? цягнулі?

Да званка амаль усе -засмяялася дзяўчына,Але што казаць далей? Заўва- ,жы ў на крэсле падручнік англій- (скай мовы.Навошта вы яго еюды пры-оегла у цемнасшш паліто з чама- данчыкам у руках, калі раздаўся апошні званок. Села ў нас.туііным, радзе насупроць Крушынскага. В?»- дзім у думках дакараў невіноўнуіо касіршу за тое, што яна не дала яіду білет побач з незнаёмкай. Потым ён яе доўга не бачыў...У  зале ўспыхнуді апладысментыі святло. Антракт. 3 калідора дане- сліся гукі вальса. Моладзь рушыла адзіным патокам на выхад. Рады хутка пусцелі. Дзяўчаты з трэцяй ложы таксама замітусіліся. Застала- ся сядаець толькі адна невнзедва.

—  У  нас залік заўтра. Ды ыы прама з лекцыі прышлі на вечар.На нейкую долю хвіліны яны змоўклі.—  А  чаму вы не пайшлі танца- ваць разам з усімі?—  Мяне пакінулі пільнаваць месцы ад «агрэсараў».—  Вось як! А з якога вы фа- культэта?—  Навоштз вам? А чаму вы гааорыце з якога?—  Дык вы-ж не пытаеце!—  Н у, з якога?—  Угадайце.
не

—  Напэўна, з фізмата. У вас нейкае фізматаўскае аблічча, Асаблі- ва жэсты.—  Здорава! Угадалі. А вы?—  3 хімфака,-— Дзяўчына з хімфака! Памя- таю, верш быў такі ў нашай газеце Ці не вам гэта яго прысвяцілі?..На наступным перапынку Кру- шынскі ўжо танцаваў з прадстаўні- цай трэцяй ложы вальс.—  3 вамі надзвычай лёгка тан- цаваць.—  Жартуеце?—  Не, гэта сур’ёзна...ІІасля абмеркавання спектакля Бадзім бяжыць з двума нумаркамі да гардэроба, каб першым узяць па- літо. I вось яны ідуць па праспекту да Круглай плошчы. Астанаўліваюц- ца ля першага пад’езда шыатпавяр- ховага дома. Дзяўчына надае руку на развітанне. Крушынскі хвалюец- іа.—  А як вас зваць?—  Ой! Увесь вечар не цікавіліся гэтым, а тут...—  Я не адпушчу вас, пакуль не скажаце.—  Галя.—- Вадзім.Яны ціснуць друг другу рукі.—  Галя, прыходзьце ў суботу дг нас у інтэрнат. Будуць танцы.—  0 не! У  мяне на шыі трі залікі. Цяпер цэлы тыдзень ніякі. кіно і танцаў. Затое на Новы го буду танцаваць да сааай раніцы.
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тэхнічыыя6 гадзін раніцы. У  аудыторыях і каіідорах загараецца святло. Праз гадану вучэбныя залы запоўняць соткі студэнтаў.Але першымі ва універсітэт пры- ходзяць тэхнічныя работнікі. Па- Р'эбна ўсё прывесці ў належны стан: пад.месці і памыць падлогу, пра-‘ ветрыць пакоГ праверыць электра- сетку, расставіць сталы і крэслы. Студэнты прывыклі прыходзіць у чы- стыя і светлыя аудыторыі, але не кожны студэпт бачыць старанную працу нашых добрых памоцнікаў— тэхнічных работнікаў.Шчырай, сумленнан работніцай за- рэкам.ендавала ся.бе прыбіральшчы- ца фізіка-матэматычнага корпуса Ва- лянціна Бурмакіна. За сваю безда- эрную працу яна мае некалькі па- дзяк ад рэктарата і мясцкома. 3. Бурмакіна прымае актыўны ўдзел іграмадскай рабоце, з’яўляючыся 'аршынёй профгрупы. Нядаўна т.рмакіна абрана народным засяда- ем.іаслуж адаі).—ггае-^іаі^арыстаюцца ва універсітэцё і прыбіральшчыцы тт. Чакатоўская, Камлёва, Якубава, Баброўская і другія....Не толькі студэнты універсітэта, а і шматлікія дэлегацыі горада не

РАБОТНІКІраз захапляліся экспанатамі нашага заалагічпага музея. Многія з гэтых экспанатаў зроблены чучальнікам т. Цітком. Добра ведаючы свет пту- шак і жывёл, т. Ціток дабіваецца высокага майетэрствп ў прыстасаван- ні чучал птушак і жывёл нашай краіны. Студэнты глебава-біялагіч- нага факультэта з вялікай карысцю зыкарыстоўваюць работы т. Цітка.Совецкая дзяржава пастаянна кла- .іоціцца аб палепшанні быту студэн- ■ аў. Жыхары універсітэцкіх інтэрна- гаў забяспечаны самымі неабходнымі бытавымі рэчамі. Гэтаму нямала садзейнічае зладжаная праца гаспа- дарчага персаналу. У інтэрнаце № 1 камендантам працуе Сцяпан Проха- равіч Ткачук. Кожны ведае цвёрдуго прынцыповасць Сцяпана Прохаравіча і яго чулыя клопаты аб студэнтах. Камендант Ткачук непрымірыма адно- сіцца да парушальнікаў агульна- жышія . чэ--бацькоўску адносіцца да пагрэб ншхароў інтэрната. Ен заслу- жыу агульную пашану студэнтаў.Арганізаваная і шчырая праца гаспадарчага персаналу універсітэта і інтэрнаіаў вельмі дапамагае сту- дэніам у іХ вучобе.Новы, тысяча дзевяцьсот пяцьдзе- сят. пяты год будзе для тэхнічных ра- .готнікаў- і ўсяго гаспадарчага пер- .аналу універсітэга годам яшчэ гольш стараннай працы, накіраванай ,а паляпшэнне бытавых умоў сту- іэнтаў. Э . Ю Р 'Е У .Ыа здымку—чучальнік т. Ціток за набіўкай чучала.Фото А. К А С Ц Ю Ч Э Н К І.

йа экзаменахАудыторыя № 83 у  хімічным корпусе мае нейкі асаблісы выгляд. Студэнты IV курса гістарнйнага факультэта здаюць тут экзамен ші гісторыі новага часу. За добрую гадзіну да начатку экзамена ля аў- дыторыі саораліся студэнты. Яны ажыўлена гутараць, злёгку хвалю- юцца....Першымі атрымоўваюдь экза- менацыйныя білсты Уладзімір Сініч- кін, Нікалай Вараксін, Тадэуш Гір- дзюк.—  Пытанні зразумелыя?— пы- таецца экзамінатар, доктар гістарыч- ных навук Нікалай Лаўлавіч Па- летыка, абводзячы вачыма першых «смельчакоў».Нікалаю Вараксіну дастаецца бі- лет М  5. У ім пытанне: «Француз- скія гісторыкі буржуазна-рамантыч- нага кірунку». Нікалан разумее яго чотка і ясна. Ён гатовы нават без абдумвання адказваць.Уладзімір Сінічкін, які адказваў перад Нікалаеы, трымаючы ў руках разгорнутую заліковую кніжку, па- кіраваўся да дзвярэй.—  Што атрымаў?— ціха пытаец- ца Нікалай.Уладзімір расціснуў кулак—  пяць!Да стала падыходзіць Нікалай. Ён дакладна і ўпэўнена расказвае аб французскіх гісторыках бур- жуазна-рамантычнага кірунку Гізо, Г’ерры, Ыін’е. У  яго адказе адчу- ваецца глыбокае веданне матэрыялу. Экзамінатар задаволены адказаы і ставіць у заліковуго кніжку Нікалая «выдатна».Экзамен паказаў, шТо с-тудэнты 
Й  курса гістарычяага аддзя.тення добра падрыхтаваліся да сесіі.В. В А С ІЛ Ь Е У .

—  Значыць, мы 'сустрэ.немся на Новы год?- 'Ў. ,ЁрльЕІ вы.,дрьтдзеце на бал-йаскарад?—  Я прыду ў- дзесяць —  адказвае Галя і знікае ў пад’ездзе. • .Алёша Дрозд сядзеў за сталоы і чытаў раман, калі ў пакой уляцеў Крушынскі.—  Алёшка! «П' жнзнь хороша, п жнть хорошо!»—  Хто цябе так натхніў?—  Памятаеш, я расказваў пра прыгожую незнаёмку? Сёння я яе .знайшоў, і ішнаёміўся. Якая яна слаўная!—  А ты.гарачы. Заўтра асты- неш. Скажаш, што змест не адпавя- дае форме.— Эх,  Алёшка, ты хутка зусім адвыкнегл ад лірыкі ў сваёіі лаба- раторыі. Хіба можна столькі часу сядзець там? Ііа вечар не прышоў. Каб ты ведаў, які ў мяне настрой. Я сёння магу горы варочаць. Вось на пятым кўрсе напішу дыпломную пра касмічныя промні, жанюся...—  Паслухаіі, жаніх, чай піць будзеш? Я плітку пастаўлю.—  Алёшка, якое табе жаночсе імя падабаецца?—  Галя. Гэта, па-мойму, самае лепшае і пр’ыгожае імя: Галя, Галач ка.—  Лёша! Ты чытаеш мае думкі.—  Учора я быў у такім-жа на- строі, Вадзім. Але ты ўжо спаў. Пашкадаваў цябе будзіць.— ■ Цэлы дзень маўчаў. Расказвай хутчэй!— накінуўся Вадзім на сябра—  Усё пачалося з тралейбуса. Я е,хаў да свайго дзядзькі. Сярод па- сажыраў нейкім чынам аказаўся п’яны суб’ ект. Спачатку ён аблаяў

кандуктаршу. Потым прычапіўся да адной дзяўчыны. Я не вытрымаў, узяў яго за каўнер і на астаноўцы выкінуў у рукі паставому. На Круг- лай плошчы мы сышлі разам з дзяў- чынай. Яна сказала мне за абарону яекалый ўдзячных слоў. Запытала, дзе растуць такія смелыя хлопцы. 1 калі пачула, што я з БДУ, яна радасна ўсклікнула: «Дык вы наш студэнт?!» Слова за слова— і мы пазнаёміліся. Ыы нават дамовіліся еустрэцца на бал-маскарадзе. Яна гакая разумная. Галя. Галачка... .Уяўляеш,’ не ведаў да гэтага часу, ято на хімфаку такія цудоўныя дзяўчаты!Вадзім Крушынскі насцярожыўся.—  С'лухан, Алёшка, у тваёіі знаё- іай былі чорныя косы?—  Але. Прыгожыя чорныя косы.—  Цёмнасіняе паліто, чырвоны зрэт, пярэстыя рукавічкі?..—  Адкуль ты ведаеш?1—  Дык гэта-ж яна, мая незнаём- :а! Галя з хімфака. Карычневае ллацце і чорныя косы.—  Дапусцім. Але чаго ты рас- срычаўся?—  Як гэта чаго? Учора яна на- :начыла табе спатканне, сёння—  мне, заўтра каму-небудзь трэцяму і гэтак далей. Будзем усе бегаць :га Новы год і шукаць яе. Якое :аварства!.. А па выгляд такая доб- рая... Зразумей, Алёшка, яна смяя- іася з нас! Гэтага нельга цярпець! :Іе трэба выкрыць. Мы ёй пакажам Іал-маскарад!Тыдзень нраляцеў хутка. Нашы героі атрымалі стыпендыю і здалі іалікі. Нарэшце, наступіў і новагод- ні вечар.

Вадзім і Алёшка з’явідіся на бад- ыаскарад роўна а дзееятай гадзіне. На іх тварах была напісана суро- васць. Нехта ў масцы прыпыніў іх:—  Маладыя людзі, вы што, на хаўтуры прышлі?Гэта не выклікала ні кроп.іі ўсмешкі ў хлопцаў. Яны рашуча падымаюцца па лесвіцы на другі па- верх. Раптам Алёша моцна сціекае руку Вадзіыу: «Глядзі!».Ля стэпда з вялізным надпісаы: «Спартсмены БДУ» дзве дзяўчыны. У карычневых плаццях. 3 белымі каўнерчыкамі. 3 чорнымі косамі. Хлопцам становіцца горача. Алёша думае: «Эх ты, Вадзім, гарачая га- тава!» Вадзім просіць вачыма: «Не гавары пра гэта. Я сам усё ёіі раскажу». Хлонцы разумеюць адзін другога без слоў. Алёша падыходзіць да, а’дной з іх і кажа:—  3 Новым годам, Галя!— яму вельмі хочацца сказаць «Галачка-».Вадзім падыходзіць да другой:—  3 Н оеы м  годам, Галя!—  А да Новага года яшчэ дзве гадзіны,— смяецца Галя.—  Гэта да афіцыяльнага. А сту- дэнцкі ўжо наступіў. Глядзіце на вестыбюль. Бяжым туды!Па дарозе Вадзім гаворыць:—  Ніколі не думаў, што можа оыць такое падабенетва: імя, дом, курс і факультэт, знешнасць і адзен- не. I дзве Галі, сяброўкі...—  Гзта ў нас з дзяцінства паіішло,— смяецца Галя.— Ну як, танцуем да раніцы?—  Да раніцы,— адказвае Ва- дзім і дадае:— Сёння будуць танца- ваць усюды.

ВЬІРАШАНА ЖЫЦЦЁМСпрэчка; оы.то вырашана яшчэ паўгода іназад, і вось цяпер, калі настаў час дзейнічаці,, Жэця адрэзаў:—  Не паеду.—  Як гэта не паедзеш?— аж

—  Паехалі далей. Значыцца так,— пачаў Яўгеній і па-свойму Ьіахнуў рукой. Тут ён быў на пра- вах галоўнага дарадцы і кансулт,- танта. Лго канспекты лекцый і пер- шакрыніц былі лайбольш змястоў- нымі. Ён рыхтаваўся да кожнага

ўзнікла нечакана. Усётаму

інадскочыў Вячэолаў.— А хто к.тяўся быць заўсёды разам? Думаеш, калі стаў рэдактара.ч газеты, дык на сяб- ра напяяваць. А.іяксен Пятровіч табе ўсяго наабяцае, ты то.тькі слухай... Прыстала табе тая журналістыка,-— нібы з рэшата сынаў Вячэслаў-Кроў прыліла да твару Жэні ад гэтых абразліных слоў, у шэрых ва- чах адбіліся гнсў і боль. Эх, выка- заць-бы ўсё, што на дуніы, спа- койна выказаць! Ён прымусіў-бы Вячзслава згадзіцца, ён-бы даказаў. хто з іх правы. Жзня рэзка адкінуў стул і рашуча пакіраваўся да Вячэслава. Але той і не збіраўся слухаць.—  Хопіць! Не сябра ты мне больш.Жэня ўжо не мог больш стры- мацца. Грукнулі дзверы раз і другі. Тонка-тонка зазвінела шкло, скры-

| семінара, складаючы па кожнаму ! пытаннго кароткі адказ-планік. Ця- прр гэтыя тэЗісы былі вельмі дарэ- чы. У кожнага своіі стыль работы. Мела рацыю і вось такая калектыў- ная падрыхтоўка да экзаменаў. Хоць Яўгенію прыходзілася многае цярпліва тлумачыць сябрам, затое ён сам лепш засвонваў матэрыял, а ў заліковай кніжцы з’яўлялася чарговае «выдатна».Поспехам сябра радаваўся і Вя- чэслаў. Першае пісьмо ад яго прышло зусім неч'акана.У тоіі дзень Жэня Крыскавец чы- таў на пасяджэнні гуртка журяалі- стыкі, актыўнейніым членам якога ён быў, даклад на' тэму: «ВоЗраз совецкага чалавека па апавяданнях часопіса «Огонек». Даклад быў ці- кавы, выклікаў многа пытанняў. Апошняе яму задалі сябры, ужо падыходзячы да інтэрната.гатнула аб маленькі цвічок, дзінькну- ла і выпала, абдаўшы падлогу даж- джом дробных празрыстых гакляных ільдзінак.| Праз некалькі тыдняў Вячэелаў ггаёхаў у вучы.тішча. Нс заншоў,' не развітаўся. Пісьма чакаць не было падстаў. Яго Жэнп і нс чакаў,. хоць над словамі сябра думаў не- 'адетунна. і былі гэтыя думкі не- і’канчоныя, як несні трактара, што і ў дзень і ў ночы араў за ваколі- цай. На чорных выварачаных скібах брылі гракі. А хвалі землянога мора ўжо страцілі сваю акрэсленую фор- му: на іх тоненькімі, але прыкмет- нымі шнурочкамі-радкамі ляжалі высеяныя зярняты. Ляжа.ті ўжо ка- торы дзень, а на ноч браўея мароз. Ну, няхай была сеялка няспраўнай, але-ж трэба было забаранаваць! I калі толькі знойдуць упраьу на гэтага п ’яніцу-брьігадзіра? Бацька ўчора на гэтае пытанне адказаў коратка:—  Не лезь не ў сваю справу.Гэта з пункту гледжакня бацькі. Ўле-ж я комсамолец, ракратар і не магу праходзіць міма такіх бес- парадкаў. Напішу ў 'газету,— цвёр- да рашыў ён.I газета дапамагла. Як хацелася напісаць аб гэтым Вячэславу, напі- саць аб сіле друкаваных слоў, аб радасці, якую прыносіць людзям газета: Выбар бьіў зроблены ранёй. А гэты выпадак яшчэ раз падцвер- дзіў яго правільнасць.Вясной-жа, закончыўшы школу з медалем, Жзня падаў дакументы ва універсітэт на аддзяленнс журналі- стыкі. Псршы крок па шляху да ажыццяўлення мары быў зроблены.Пачалося студэнцкае жыццё. X накуракым пакоі стол завалены кнігамі, сшыткамі, газетамі, у кут- ку прымасцілася бутыдка з-пад кефіру, якую гаспадар у спешцы за- быў запіхнуць далей ад людскіх вачэй. Рыхтаваліся да экзаменаў.

—  Чаму ты ўзяў малыя формы апавкдання? Чаму-б не было ўзяць аповесць ці раман, дзе ёсць болыная магчымасць выявіць чалавечы ха~ рактар?Жэня крыху падумаў:—  Я з дзяцінства захап.тяюся Чэхавым, ды і сам спрабую пісаць у гэтым стылі. Самая запаветная мая мара— стаць манстрам-наведі- стам. Але не ўсё адразу даецца......Мара-. Хлопцы прымоўклі: кож- ны думаў аб сваім. Ды і кароткі шлях да інтэрната. А на ложку Жэня знайшоў пісьмо. Пісаў ужо другі Вячэслаў, пасталеўшы, раз- важлівы. I адразу далёкай нр-  нрыкметнай, нзпатрэбнаЁ сталё спрэчка. Вельмі захацелася ўбачыць сябра, можа нават прагаварыць, як у дзяцінстве, ноч папралёт.Аде сустрэцца давялося пваз не- калькі год у адны з зімовых канікул, калі Яўгеній прыехаў дадому,...У  хаце за сталом, нобач са стройным Яўгеніем сядзеў плячьісты вайсковец.—  Дык трымай адказ, таварыш член комсамольскага бюро ад- дзялення журнадістыкі,— чаму на- вучыўся за гэтыя гады?—  Ды так, сяму-таму, таварыш лейтэнант, ці, прабачце, слухач ваенна-медыцынскай акадэміі, —  хітравата прыжмурыўшы вочы, пра- казаў Яўген.—  Эх ты, не забыў,— і Вячэелаў з сілам апусціў руку на плячо сябра. — Даўняя справа 'была.—  Што-ж, спрэчка была, і даволі прынцыповая. Што скажаш ты ця- пер пра журналістыку і маё месца ў рабочым страю?—  Што? Хіба тое. што ад душы жадаю поснеху.Т. КРАЧКОУСКАЯ-
Ц  І К А В ЫСтудэнты IV курса хімічнага фа- культэта правялі нядаўна цікавы дыепут на тэму: «Педагагічная спадчына А. С. Ыакаранкі». Сту дэнтка Гурыновіч зрабіла змястоўны

Д  Ы С П У т‘ даклад аб той вялікай ролі, якую адыгрываюць педагагічныя працы А. С. Макаранкі ў справе выхаванкя надрастаючага пакалення. і В. М ІЛАЎ.
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ДРУЖ ЕСКМ Е Ш АРЖ МСоавторам по нсторнн Ь С С Р
Вот  пт о, работ ая  

друэкно п см гл о, 
С д ел а л  больш ое  

н н уж н ое дело. 
Н еут ом гім ы х  

т ріі сіілача  
З ем л ю  см оглн б

унест н на п л еч а х .

Участннкам самодеятельнсс-тн 
П ублпка прост о  

в аж нот аж е, 
З абы л а о есяком  

прплачаа даж е, 
Біілет ы  давно

р а зобр а н ы  все,— 
Так нравят ся  

конф ерансье.

В іШ Ж А Ш ТК .С
іа

Ш р

—
ШІ&ег

Лучшему спортс^ену Л. Стакншевскому
В спорт нвном

м аст ерст ве чудгс
Д о с т т л а  напт  

пры гуны ,
Онн дояры гнв ют  

до небес,
А Ст  а н ц ш евск с — 

до л у н ы '

П ооф эссору Н . В . Гуторову
Н а первом  сьезде  

в сверхвос т орге  
Он слуш ал Горького  

с гал ер ка ,
А на вт ором ,

гордясь м андат ом , 
Садел с гш сат елям а  

р ядом .
Н  ід е е м ся ,

что м ы  на т рет ьем  
Е го в презядііум е  

вст рет ам .
Кандндату фмлософскнх наук Ю- Васнльеву

Е:це не /гоказался он — 
А удп т орп я см ол к а ет . 
В асальгв, слобно  

Ц ац ерон ,
П р екр а ск о  л екц ш і 

чпт ает .

Студенту V курса нстфака А. Мгнатенко
В работ е он

в сегда сеерхср о ч ен, 
Д а п л о м н у ю

давно окончал  
В  наеом  году,

впо'лне м ож ет
ста т ься,

О н сразу напаш ет  
н дассерт ацню .

Членам редколлегнм „Научного бюллетеня" С Н О  бнофака Мэлчановой н Рогознной
Онгі гсегда,

даж е  8 экст рен н ом  
случае,

О т носят ся к  делу  
с больш пм

внам аньем .
Н х  бю ллет екь  

сам ы й лучш ай
П о оф орм ленаю

а по содерж анпю .
К ст ат н сказат ь:

обе девут ка ліічно
'Учатся толь^О 

на „о т л н ч н о “ .

Ніл ГІЛЕВІЧ3 Г А Д О Ў  МА Л Е Н С Т В А—Кіно ярыехала! Кіно прывезлі!—Мы першыя пачулі, як закон,I беглі вуліцай, і колькі ўлезе— Крычалі з радасцю каля вакон.ПеравярЯуўся ўвесь наш свет дзяціны! Нам цэлы дзень не да яды было,I пастушкі раней па поўгадзіны Прыгналі з пашы статак у сяло.Быў нопы клуб запоўнены да рэшты.I быў такі парадак: дзетвара Сядзела ўперадзе, ля ног старэйшых, Каб аж рукою даставаць экран.Настрой прыўзняты, гоман, нецярпенне. I взсь „дынамкаЧ ўрэшце загула,І гірасціна вялізная на сцэне Пад яркім промнем раптам ажыла.Не ўсё, напэўка, ўцямілі мы, дзеці,Хто што рабіў і хто што гаварыў,Але калі ўзвялі белагвардзейцы Атрад кранштадцаў на круты абрыў

I хвалі мора прынялі герояў,Ва ўлонні чорным, скрыўшы іх навек,- Мне даўкі ком здавіў дыханне ў горле І слёзы гневу выбеглі з павек.Дарэмна маці сунімала сына:— Ну, што-ж ты плачаш, любы мойглядач?То-ж пе напраўду, а ўсяго карціна,То так зрабілі, зразумеў? Не плач.На сэрца лёг мне кадраў тых адбітак, Каб праз усё жыццё напамінаць,Якой цаной было для нас дабыта Святое права жыць і пранаваць.Гадам ніколі гэтага не сцерці.1 ля свайго рабочага станка Я аб адным прашу: спяшайся, сэрца, Вастрэй, мой зрок, цвярдзей, мая рука!Нам жыць і жыць, прывольна і шчасліва! А  ўсе, хто прагне кінуць нас на дно, Стаяць сягоння на краю абрыва,І той абрыў падточаны даўно!
С е л ь с кНе завея апоўначы Стукнула ў шыбу —Нехта ціха крануўся акна. Нецярплівы рысакііад нагамі снег выбіў,Да еаней выйшла з хаты яна. Кажухем яе ногі I Іадводчык ахутаў,Тройчы фыркнуў рысак набягу.У дарозе мяцеліцай— Гора-пакута,Ды не скажа урач: „не магу“ . У заснежанай вёсцы Пад спеў завірухі •Усе хаты паснулі даўно,

Мікола АР О Ч К Аі ўрачТолькі ў доме адньш Не згасае, не тухне Аж да позняга часу акно.То прынікне да шыбіны Маці ў трывозе,То да хворай маленькайбяжыць.—Мо зблудзілі? Ды не,Яны недзе ў дарозе,І дачушка мая будзе жыць! Хай завея сячэ,Зацярушвае вочы,І чуваць яе жудасны плач,— У сялянскі той дом Непагодлівай ноччу Прынясе людзям радасць урач * 3
А. В Я РЦ ІН СКІ

В Я С Е  Л  Л ЕКалі ўсё пажнем, пакосім,—Кажа любы ўсё часцей,—На вяселле мы запросім І радню і шмат іасцей.Паспяваем ды паскачам,Крыкнуць „горка“ многа раз,А затым каням гарачым Дадзім волю ў добры час.Усміхніся-ж, мая маці,Сум у сэрцы не таі.

Жыць мне з мілым у багацці, Жыць у згодзе ды любві.Аб такім разгоне-звоне3 ім мы марылі не раз.Э х , ляціце, нашы коні! Слаўны сёння дзень у нас.Залатой ліствою, восень, Усцілай вяселлю шлях,Калі ўсё пажнем, пакосім На калгасных на палях.

Г. М О Х А Р Т

М 0 Р АЗа хваляйКацілася_хваля к нагам,І пенай прыбТэй~іГаТ<фыЗ&ўей...Не думаў,Не ведаў, што стрэнемся там, Дзе бераг вадой Умываўся.Цябе я навекі Запомніў такой...Ля самага мора стаяла...Ці хваліЗанеслі мне ў  сэрца прыбой, Ці такЯго ты ўсхвалявала?Пад грукаты колаў Шум хваляў заціх, Д уш а-ж ,—Быццам мора,Без краю!I ў сэрцы,I ў думках упартых сваіх Адну цяпер мару хаваю:Вось так хвалявацца У маёй старане Жытнёвае мора прымушу, Каб вобраз твой ясны Прынеслі ка мне Ягоныя хвалі на суш у.
Т В О Р Ч А Я  Ў Д А Ч удачай з’яўляецца кульмінацыйны момант ролі— п’яны маналог у трэ-Тэатральны калектыў універсітэ-! апошніх актах Аня— увасабленне I акце та паставіў сваёй мэтай азнамена- і мары аб будучым прыгожым садзе. ! Каларытна выконвае ролю Сімео-! ваць 50-годдзе з дня смерці в я л і-1 Радасна гучыць яе голас у момант нава-Пішчыка Абраменка, які знай- і к-ага ругк'іга ігісі.лешчка і .  П. Ча- развітання са старым домам, куды шоў верныя зкэсты і інтанацыі дляхава споктакдем <Вішнёвы сад», няма больш звароту. узяўшы гэтым на сяоо вялікую Добра справіўся са складанай і адкаіную задачу. работай Дабралюбаў, які выконвасБясспрэчна. нгто ііосг-’.ч калекты- роліо Трафімава. У  яго трактоўцы ву ў- зііачнай п-'ры зачлкыць ад «вечнага студэнта» менш за ўсё правілі і ай : . ті,г р-ккысёра. К. Л. назіраецца рыс «аблезлага барыяа».

, выкрыцця абмежаванага і праста- душнага намешчыка, пакутваючага адышкай і трацячага ўсю сваю энер- гію на здабыванне грошай, каб вы- ратаваць закладзенае памесце.| Цікава, у сатырычным плане•п:і у,і:о ніосты год кіруе л;ім, надыіішоў да пад- ■ аклі ііімі ў іумліва.гутшт.лін, ірайкіі'ігк'ЭЫХТОІКІ ::'ІН ІМКР; V чазнаГм'ц;гісторыяй стварэшя ы'есьг,
Правамерна. падкрэслен дэмакра- вядзе сваю ролю Тамільчык (Гаеў), тызм, выкрывальны пафас манало- падкрэсліваючы схільнасць Гаевагаў, іх публіцыстычнае завастрэн- і 

’:■[ ■ : міетыцый не, прыгажосць душы. У  той-жа са-■ к:. л ктыву з мы момант Дабралюбаў, не адыхо-дзячы ад тэксту, не пазбаўляетрак-тоукаіі і’обрадау, нраводзіу вімат , Трафімава некаторых камічных рыс гутарак аб снецыфіцы чздаўскай у яго характары. драматургіі. Значных посдіехаў дабіўся Рудой,У сувязі з гэтым нам здаецца ! нрацуючы над роллю Лапахіна. Ён правільным тоіі акц >нт, які зроблсн здолеў стварыць вобраз хітрага прад- ::а нрадстаўнікоу ма.тадога ггакал.ен- прыемлівага капіталіста. Гэты вобраз нк— Аню і ТраФімапа. даволі каларытны. Спагадлівая шы-Удалым з’яўляецца вобраз Ані, рына характару епалучаецца ў гэ- ролю якой выконвае Г. Ёандрашова. тым чалавеку з прагнасцю да ба- іня— гэта яшчэ зусім нявопытная, гацця. Можа быць, Рудому яшчэ не некалькі наіўная; але прагнучая да ўсё ўдалося ўвасабіць у гэтым іншага дзейснага жыцця. У двух складаным вобразе, але бясспрэчнай

да пустаслоуя, легкадумнасць гэтага памешчыка, жывучага «на чужы кошт».У трактоўцы вобраза Ранеўскай (Кас’янава) яшчэ не хапае выкры- вальнай накіраванасці. Выканаўца вядзе сваю ролю, у пэўнай меры «апраўдваючы» гераінго, што гу- чыць некаторым дысанансам у агульнай задуме сцэнічнага ўвасаб- лення.Вельмі ўдала'іграе Лунін ролю канторшчыка Еніходава, уносячы ў сваё выкананне многа цёплага гума- ру. Мякка, добра падражаючы ча-

лавеку, гаворачаму на чужой мове, вядзе ролю гувернанткі Шарлоты Берасневіч. Прыемнае ўражанне за- стаецца ад вобраза Вары, прыёмнай дачкі Гаева, ролю якой выконвае Крывашэева.У  «Вішнёвым садзе» сапраўды няма другарадных роляў. Дэмакра- тызм пісьменніка сказаўся тут у стараннай рабоце над вобразамі «слуг». Асабліва значны вобраз Фір- са (Андрыеўскі), які цалкам нале- жыць мінуламу, старай прыгонніц- кай Расіі. Выканаўца, дабіўшыся поўнага пераўвасаблення, прымушае забываць, што ролю выконвае мала- ды чалавек.Хочацца сказаць яшчэ аб добрых дэкарацыях, гуках, музычных мо- мантах, якія так характэрны для драматургіі А. П. Чэхава.Пастаноўка «Вішнёвага еада» студэнцкім драматычным калекты- вам— вялікая творчая ўдача, падзея ў жыцці універсітэта.
3. М ЕЛ КІХ, 

старшы! выкладчык кафедры 
рускай літаратуры.
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