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1418 ДЗЁН ЦЯГНУЛА- = 
СЯ ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ = 
ВАЙНА. I КОЖНЫ 3 IX — = 
ЗАСЕЧКА НА ПАМЯЦІ = 
ФРАНТАВІКОЎ. =

1418 ДЗЁН... А ПО- Е 
ТЫМ — ПЕРАМОГА! = 

АБ ТЫМ, ЯК ІШЛІ ДА Е 
ДНЯ ПЕРАМОГІ НАШЫ Е 
БАЦЬКІ I МАЦІГ РАСКАЗ- = 
ВАЕ СЁННЯШНІ НУМАР = 
ГАЗЕТЫ. =

Універсітзт 
у салдацкім 

шынялі
ЗА МУЖНАСЦЬ I АД- 

ВАГУ Ў БАЯХ ВЯЛІКАЙ 
АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 293 
СУПРАЦОЎНІКІ УНІВЕР- 
СІТЭТА ЎЗНАГАРОДЖА- 
НЫ ОРДЭНАМІ I МЕДА- 
ЛЯМІ. СЯРОД IX 3 ГЕРОІ 
САВЕЦКАГА САЮЗА, 13 
ЧАЛАВЕК УЗНАГАРО- 
ДЖАНЫ ОРДЭНАМ ЛЕ- 
НІНА, 34 — ОРДЭНАМ 
ЧЫРВОНАГА СЦЯГА. ОР- 
ДЭНАМ АЙЧЫННАЙ 
ВАЙНЫ I СТУПЕНІ 
УЗНАГАРОДЖАНА 35, 
А II СТУПЕНІ — 66 ЧАЛА- 
ВЕК. ОРДЭНАМ СЛАВЫ 
III СТУПЕНІ ЎЗНАГАРО- 
ДЖАНА 7 ЧАЛАВЕК, ОР- 
ДЭНАМ ЧЫРВОНАЙ ЗОР- 
КІ — 164 УДЗЕЛЬНІКІ 
ВАЙНЫ. МЕДАЛЁМ «ЗА 
АДВАГУ» ЎЗНАГАРО- 
ДЖАНА 59 ЧАЛАВЕК, «ЗА 
БАЯВЫЯ ЗАСЛУГІ»— 123, 
«ПАРТЫЗАНУ ВЯЛІКАЙ 
АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ» I і 
II СТУПЕНІ — 37.

УДЗЕЛЬНІЧАЛА Ў АБА- 
РОНЕ МАСКВЫ — 47, ЛЕ- 
НІНГРАДА — 36, СТАЛІН- 
ГРАДА—28, КАЎКАЗА — 
10 ЧАЛАВЕК. ШТУРМАВА- 
ЛІ БЕРЛІН 39 ЧАЛАВЕК, 
КЕНІГСБЕРГ — 39, ВЫ- 
ЗВАЛЯЛІ ВАРШАВУ—34.

У ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙ- 
ЧЫННАЙ ВАЙНЫ 99 СУ- 
ПРАЦОЎНІКАЎ УДЗЕЛЬ- 
НІЧАЛІ Ў ВЫЗВАЛЕННІ 
ПОЛЬШЧЫ, 35 — У ВЫ- 
ЗВАЛЕННІ ЧЭХАСЛАВА- 
КІІ, 22 — ВЕНГРЫІ, 23 — 
РУМЫНІІ, 8 — ЮГАСЛА- 
ВІІ, 7 — БАЛГАРЫІ.

ЖПЕЕЕПЕеЗ0О

НАМ ЗЕМЛН, 
ГДЕ.МЫ ПРОШЛН

С ОБУГЛЕННЫММ РТАММ 
М МУЖЕСТВО, КАК ЗНАМЯ,

ПРОНЕСЛН.

ЕСТЬ В ГОЛОСЕ МОЕМ
ЗВУЧАННЕ МЕТАЛЛА. 

Я В ЖМЗНЬ ВОШЕЛ
ТЯЖЕЛЫМ Н ПРЯМЫМ.

НЕ ДОЛЮБНВ, 
НЕ ДОКУРНВ ПОСЛЕДНЕЙ

ПАПНРОСЫ

КОГДА Б НЕ БОЙ, ^
НЕ ВЕЧНЫЕ НСКАНЬЯ 

КРУТЫХ ПУТЕЙ
К ПОСЛЕДНЕЙ ВЫСОТЕ, 

МЫ Б СОХРАННЛНСЬ
В БРОНЗОВЫХ ВАЯНЬЯХ, 

В СТОЛБЦАХ ГАЗЕТ,
В НАБРОСКАХ НА ХОЛСТЕ.

НЕ ВСЕ УМРЕТ. НЕ ВСЕ
ВОЙДЕТ В КАТАЛОГ.

НО ТОЛЬКО ПУСТЬ
ПОД НМЕНЕМ МОНМ 

ПОТОМОК РАЗЛНЧНТ
В АРХНВНОМ ХЛАМЕ 

КУСОК ГОРЯЧЕЙ, ВЕРНОЙ

МЫ БЫЛН ВЫСОКН,
РУСОВОЛОСЫ 

ВЫ В КННГАХ ПРОЧНТАЕТЕ,
КАК МНФ

О ЛЮДЯХ, ЧТО УШЛН,

ВЕТЭРАНЫ 
ВАЙНЫ
35 ГОД ПРАЙШЛО 3 таго 

часу, калі адгрымеў апошні 
залп гармат, якія салютавалі 
Перамогу над нямецка-фашы- 
сцкімі захопнікамі. Радасць 
Перамогі, слёзы шчасця і... 
гора. Шчаслівыя слёзы. За імі, 
аднак, шмат пройдзенага, пе- 
ражытага, бачанага. Трыццаць 
пяты раз будзе салютаваць 
уся наша краіна ў памяць тых, 
хто не вярнуўся дадому, хто 
не ўбачыў і ніколі не ўбачыць 
сённяшні дзень, хто падараваў 
нам гэта сонечнае неба, тое 
заўтра, дзеля якога яны адда- 
лі сваё жыццё. Трыццаць пяты 
раз будуць грымець мірныя 
залпы ўдзячнасці тым, хто 
прайшоў праз жорсткія гады 
Вялікай Айчыннай вайны, хто 
адбудоўваў разбураную краі-
н у .  ^  ‘

Ветэраны. Вайна дабавіла да 
гэтага слова яшчэ адно, ад чаго 
іх сугучнасць стала калючая, 
як Дрот, свідруючая, як шра- 
пнель. Ветэраны вайны...

«Сёння на ўліку ў Беларус- 
кім  дзяржаўным універсітэце 
імя У. 1. Леніна стаіць 297 ветэ- 
ранаў вайны. 3 іх: франтавікоў
— 243, партызан і падполь- 
шчыкаў —  54, інвалідаў вайны
— 10, жанчын —  43. 3 агульнай 
колькасці ветэранаў вайны 127 
чалавек з'яўляюцца прафеса- 
рамі, дацэнтамі і выкладчыка- 
мі...»

Некалькі радкоў са справа- 
здачы савета ветэранаў нашага 
універсітэта. Ветэраны і зараз 
на пярэднім краі, у запасе яны 
быць не могуць, ніхто не можа 
адправіць іх на адпачынак. Ні- 
хто, акрамя жыцця... У нас 
шмат работы. Усе мерапрыем- 
ствы па ваенна-патрыятычнаму 
выхаванню студэнтаў право- 
дзяццца разам з партыйнай, 
камсамольскай арганізацыяй, 
ДТСААФ і накіраваны на фар- 
міраванне ў моладзі марксісц- 
ка-ленінскага светапогляду, на 
глыбокае разуменне палітыкі 
партыі, ленінскіх прынцыпаў 
абароны сацыялістычнага гра- 
мадства.

Ветэраны вайны выступаюць 
перад працоўнымі горада Мін- 
ска на сходах, у вучэбных гру- 
пах, чытаюць даклады і вядуць 
гутаркі аб гераічных подзвігах 
нашага народа, расказваюць аб 
канкрэтных прыкладах гераіз- 
му сваіх баявых сяброў. Да- 
статкова сказаць, што за 1979 
год ветэранамі прачытана 945 
лекцый і дакладаў,

Карьістаючыся выпадкам, ха- 
чу павіншаваць усіх ветэранаў 
з вялікім святам — 35-годдзем 
з Дня Перамогі над нямецка- 
фашысцкімі захопнікамі, пажа- 
даць ім здароўя, поспехаў у 
працы.

А. МІЗРАХІ, 
старшыня савета 

ветэранаў вайны БДУ 
імя У. I. Леніна.
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Г В А Р Д Ы І  С Т А Р Ш Ы Н А
АДСТУПАЛІ К ДОНУ. Ішпі на- 

пра'сткі. Да групы салдат да- 
лучыўся і Толя Галаўко. І-Іага 
распухла. Кожны метр даааўся 
э цяжкасцю. Неяк дабрьші да 
станіцы. Ля апошНяй хаты ўпа- 
л і знясіленыя. Выйшаў стары.

— На каго ж  пакідаеце?— 
спытаўся.—Ды дайце ж вы яму, 
фрыцу паганаму...

...Мы сядзім у кабінеце загад- 
чыка кафедры дзяржаўнага 
права і савецкага будаўніцтва 
Анатоля Аляксандравіча Галаў- 
ко. Цяпер ён — доктар юры- 
дычных навук, прафесар. 3 па- 
вагай называюць яго Анатолем 
Аляксандравічам, а тады—про- 
ста Толік. Ен беражліва дастаў 
з гіакета дакумегіты. Я трымаю 
ў руках камсамолЬскі білет.

...Камсамольскі білет і піста- 
лет Толік палажыў у шапку, на- 
дзеў яе на галаву і паплыў. 3 
апошніх сіл выбраўся на бераг, 
дапоўз да стога саломы... Пра- 
чнуўся ад таго, што стог калы- 
хаўся. Ён убачыў сіняе неба і 
самалёты з чырвонымі зорка- 
мі. Бамбілі пантонную пера- 
праву, што пачалі рабіць немцы 
цераз Дон. ён сядзеў у стозе і 
пляскаў у далоні.

— Так ім, гадамі ТакІ
Наперадзе — доўгія гады 

вайны, Наперадзе шпіталі, са- 
нітарныя паязды, маленькія і 
вялікія гарады, наперадзе — 
паветрана-дэсантная брыгада, 
начное неба Прусіі, дарогі Аў- 
стрыі і — доўгачаканая Пера- 
мога.

...Там, за Донам, засталася 
родная Аляксееўка. Дзе маці, 
бацька, Толік не ведаў. 
Неяк дабраўся да Сталінграда. 
Там яго адразу ж адправілі ў 
шпіталь. Эвакуацыя. Астрахань, 
Баку, Махачкала, Паўладар... У 
Паўладары і сустрэў Толік ся-

стру і маці. Паправілася нага, 
пачаў дапамагаць у калгасе, 
але непакоіла адна думка-— 
трапіць на фронт, У ваенкама- 
це адмовілі: «Пачакай яшчэ 
годзік...» Доўга прасіў. Накіра- 
валі ў ваеннае вучМЙІшча. Вось 
адсюль і пачалася дарога Ана- 
толя Галаўко на эахад.

А баявое хрышчэнне ён ат- 
рымаў яшчэ ў ліпені 41 -га.

У першыя дні вайны ў Аляк- 
сееўцы быў створаны знішчаль- 
ны батальён. Ішлі сюды добра- 
ахвотнікі. Толіку было толькі 
шаснаццаць. Мабыць і не ўзя- 
лі б, але добра ведалі бацьку, 
камандэіра палка. Ведалі і сына, 
прывучанага да ваеннай спра- 
вы. Таму беэ лішніх слоў вы- 
далі вінтоўку, а ў сядле Толік 
трымаўся з дзяцінства. Лавілі 
шпіёнаў, парашутыстаў, рас- 
чышчалі пуці пасля бамбёжкі. 
Ды толькі хацелася да бацькі, 
у полк, у сапраўдны бой.

...Маці напісаў толькі эапіску. 
Каля трох дэён дабіраўся да 
Варонежа.

Зразумела, бацька «ўзрада- 
ваўся» сьіну, Даў суправа- 
джаючага — і дадому. Не па- 
дзейнічалі ні просьбы, ні ўга- 
воры. А па дарозе сустрэўся 
лейтэнант Качаткоў:

— Бацька I не даведаецца. 
Пайшлі да мяне. Кулямёт дам, 

Так і застаўся Толік у палку. А 
праз некалькі дзён выступілі 
на Задонскую шашу. Раз- 
мясціліся ў бярозавым гаі, 
акапаліся. I тут немцы прымя- 
нілі псіхічную атаку: напера- 
дзе два танкі, а за імі штук 
пятнаццаць машын, замаскіра- 
ваных пад танкі. Ды толькі 
разгадалі немцаў. Гарыць фа- 
нера. Не адступілі.

Адгіойчы камандзір палка 
заўважыў сына. Дасталося «на 
арэхі» і Качаткову I Толіку. Не- 
калькі дзён не выпускаў сына

з палаткі, ды Толік усё роўна 
ўцёк да Качаткова. А немцы на 
гэтым участку насядалі. Пра- 
неслася вёстка — раніла ка- 
мандзіра палка. Толік з усіх 
ног кінуўся ў штаб. Бацьку 
раніла ў нагу, але ён заставаў- 
ся на пасту, не паехаў у шпі- 
таль. Полк атрымаў загад — 
не адступаць.

...Толік заняў месца ля Ка- 
чаткова, падтрымліваў куля- 
мётную ленту. Міны лажыліся 
амаль побач, Раптам Толіка 
падкінула, хлынула з вушэй і 
носу кроў. Больш ён нічога не 
памятаў. Міна разарвалася по- 
бач. Качаткову раздрабіла 
плячо. Толіка — кантузіла.

...Прайшоў усю Беларусь 
Анатоль Галаўко: Орша, Ба- 
рысаў, Мінск, фарсіраванне 
Беразіны і Немана. Дайшоў 
да Белкан хлапец з Аляксееў- 
кі, што пад Варонежам. Двац- 
цаць год — два ордэны Чыр* 
вонай Зоркі 1 дзевяць меда- 
лёў. Дваццаць год — гвардыі 
старшына.

Анатоль Аляксандравіч са- 
браў паперы і дастаў ліст э 
вершам:

— Захоўваю на памяць, 
Алег Лойка напісаў. Выпадак 
яму расказаў, а ён і напісаў. 
Ля Оршы бьіло. Някошаная 
трава і конь. Нагу мусіць аскол- 
кам адсекла. Так і стаіць на 
трох. А з вачэй слёзы цякуць. 
Здаецца, пекла прайшлі, а тут 
не вытрымалі...

Потым дастаў фотакарткі. 
Глядэяць з іх маладыя хлоп- 
цы. Яны, што ішлі па вай- 
не, каму сёння больш эа 
пяцьдзесят, так і застылі на 
фотакартках наперакор часу з 
усмешкамі на вуснах...

I. МІХАЙЛОЎСКАЯ.НА ЗДЫМКУ: А. ГАЛАЎКО (злева) у дні вайны.

МУЖНАСЦЬ, ЯК СЦЯГ, ПРАНЕСЛІ
ЛЮДЗІ, ЯК ПТУШКІ, родныя 

мясціны не забываюць. Прыяз- 
джаюць, вяртаюцца праз гады. 
Часам бывае воляй лёсу далёкі 
куток становіцца бліжэй таго, дзе 
вырас, дэе рабіў першыя крокі ў 
жыццё. Рэдка, але бывае. Для 
В, У. Чэпкі кожная сустрэча э Ле- 
нінградам — гэта боль і радасць, 
успаміны... Прыязджаючы сюды 
восеньскім .імжыстым днём ці ма- 
розным лютаўскім, яна прыходзіць 
заўсёды на Піскароўскія могілкі. 
Пакланіцца сябрам-аднакурснінам, 
пакланіцца свяшчэннай зямлі...

Кусок горячей, верной нам
землн,

Где мы прошлн
с обугленнымн ртамн

Н мужество, как энамя,
пронеслн.

21 чэрвеня 1941 года. Усё яшчэ 
было мірным і спакойным. I звон

трамвая за акном, і смех адна- 
курснікаў па караблебудаўнічаму 
інстытуту. Яшчэ здавалі апошні 
экзамен. На душы весела. Ху'тка 
дахаты, у Віцебск. Раніцай 22 
чэрвеня адпраўляўся поеэд. Але 
ён так і не адышоў... Вайна. Валя 
прыйшла ў інстытут у той жа 
дзень. Некалі бурлівыя яго калі- 
доры і аўдыторыі заціхлі. Збіра- 
ліся на фронт...

Сярод тых, хто крочыў па Неў- 
скім праспекце, у радах народна- 
кга апалчэння/ была і Валя з адна- 
курсніцамі. За горадам капалі ако- 
лы. Раслі абаронныя збудаванні 
пад Лугай і Неўскай Дуброўкай, 
на Пулкаўскіх вышынях. Вечарамі— 
курсы медсясцёр. На стомленасць 
і бяссонныя ночы скардзіцца не 
было часу. Пачыналіся налёты ва- 
рожых самалётаў. Па начах дзя- 
журылі на дахах дамоў. Дзень за 
днём, месяц за месяцам. Падсту- 
пала блакада. Але горад жьіў, го-

рад змагаўся, бо жылі I эмагаліся 
яго людэі. У лістападзе 1942 года 
ў час атртабстрэлу Валянціну па- 
раніла. Яна трапіла ў шпіталь. Вы- 
светленыя памяццю гадоў імгнен- 
ні: налёты... шпіталь... «дарога жыц- 
ця»... Іх, знясіленых і змучаных, 
пераправілі на Вялікую эямлю, у 
Валагодскую вобласць. У цяжкія 
хвіліны прыходзіла на ўспамін ма- 
ці, родныя. Куды іх раскідала ва- 
еннае ліхалецце? ЦІ жывыя? Як 
эараз, памятаецца Валянціне Ула- 
дзіміраўне той дэень, калі ў далё- 
кі калгас на Валагодчыне, дэе 
яны жылі, пасля блакадных дзён 
прыйшла вестка ад маці. Лейтэ- 
нант медыцынскай службы Марыя 
Макараўна Чэпка ваявала ў саста- 
ве асобнай роты сувязі другога 
Украінскага фронту. Дні I ночы, 
месяцы і гады... Сяржант В. У. 
Чэпка прайшла са сваёю ротаю 
ўсю Украіну, Румынію. Сярод тых, 
хто ўваходзіў у вызваленыя Буда-

пешт і Вону, Брно і Браціславу, 
была і яна.

...Пад Корсунь-Шаўчэнкаўскім 
праз пазіцыі іх роты сувязі пра- 
рывалася э акружэння група фа- 
шыстаў. Зброю ў рукі ўзялі нават 
жанчыны-повары... Фашысты не 
прайшлі. I ні на хвіліну не абар- 
волася сувязь штаба з перадавой.

Пасля Дня Перамогі 2-г( Украін- 
скі фронт перакінулі ў Забайкал- 
ле. Там працягваліся ваенныя дзе- 
янні. Зокончылася вайна для Ва- 
лянціны Уладзіміраўны ў лістапа- 
дэе 1945 года. Вярнулася ў род- 
ную Беларусь, выэвалены Мінск.

Сёння В. У. Чэпка — прафесар, 
загодчык кофедры гісторыі БССР. 
Вернасць свайму апаленому вайной 
юноцтву нясе яно і ў сённяшнія 
дні. Бо «снлу сломнлн такую, что 
вправе горднться собой, н 
юностью нашей железной, н на- 
шей бессмертной судьбой».

М. ЛАХВІЧ.

НА ФРАНТАХ Вялікай Айчыннай 
оайны разам з усім савецкім на- 
родам мужна эмагаліся з оорагам 
многія студэнты і выкладчыкі вы- 
шэйшьіх навучальных устаноў рэс- 
публікі. Ужо ў першьія дні вайны 
450 студэнтаў і супрацоўнікаў Бе- 
ларускага дзяржаўнага універсітэ- 
та пайшлі на фронт. Сярод адваж- 
ных абаронцаў савецкай эямлі 
быў і оыпускнік гістарычнага фа- 
культэта — Пётр Захаравіч Савач- 
кін.

Служыў ён у войсках Паўночна- 
Заходняга фронту. У цяжкіх баях 
лета і восені 1941 года паэнаў усю 
горыч адступлення, быў паранены. 
Пасля таго, як вылечьіўся, эноў 
вярнуўся ў строй. Не раз выконваў 
важныя заданні камандавання. У

"е р ы я д  падрЯКтоўкі наступлення 
савецкіх войск на сталінградскім 
фронце ён выэначыўся асабліва— 
здабыў каштоўмыя даныя аб во- 
рагу. За паспяховае выкананне гэ- 
тага эадання быў прадстаўлены да 
ўэнагароды.

Пасля сталінградскай бітвы ў са- 
ставе 16-й гвардэейскай кавале- 

*  рыйскай дыоіэй Пётр Захаравіч 
удэельнічаў у Курскай бітве, фар- 
сіраваў Днопр у раёне горада 
Лоева, выэваляў Беларусь, брац- 
кую Польшчу, штурмаваў Берлін. 
I ўсюды ён праяўляў вы- 
сокае пачуццё адкаэнасці прьі вы- 
кананні свайго патрыятычнага доў- 
гу парад Радэімай.

Закончыў вайну Пётр Захаравіч 
Савачкін на тэрыторыі Германіі ў

званні маёра. У Берліне сустрэў 
Дэень Перамогі.

За мужнасць і едвагу, праяўле- 
ныя ў баях э гітлераўскімі эахоп- 
нікамі, быў уэнагароджаны ордэ- 
намі Айчыннай вайны I і II сту- 
пені, Чырвонай Зоркі і многімі 
медалямі.

У пасляваенньія гады Пётр За- 
* харавіч паспяхова эакончыў аспі- 

рантуру, працаваў старэйшым вы- 
кладчыкам, а потым — эагадчы- 
кам кафедры гісторьіі БССР, дэка- 
нам гістарьічнага факультэта БДУ 
імя У. I. Леніна. Вялікую навуко- 
вую работу ён паспяхова сумя- 
шчаў э выкаканнем розных пар- 
тыйньіх і грамадскіх абавяэкаў. За 
паспяховую кавуковую і педагагіч- 
ную дэейнасць, эа актыўны ўдэел

у грамадскай рабоце Пётр Заха- 
равіч у пасляваенньія гады бьіў 
уэнагароджаны медалём «За пра- 
цоўную доблесць».

Аднак вайна э яе нягодамі і ра- 
неннямі пакінула цяжкі след на 
эдароўі. 11 лістапада 1975 года на 
65 годэе жьіцця пасля доўгай хеа- 
робы Пятра Захаравіча не стала.

I сёння, адэначаючы слаўнае 
35-годдэе Перамогі савецкага на- 
рода, хочацца скаааць: мы ніколі 
не эабудэем оас, дарагія баявыя 
сябрьі, вы заўсёды будэеце ў на- 
шым страі. Вечная Вам славаіI. М АРЧАНКА, 

дацэнт кафедры 
гісторыі БССР.

Ш Ч Ы Р А Е  Д З Я К У Й !
ПАМЯТНЫ чэрвеньскі дзень 

1941 года. Наступным урокам 
для школьнікаў была не літара- 
тура і не фізіка, а жыццё... 
Вельмі хацелася ж верыць у 
тое, што ўсе самыя запаветныя 
моры абааязкова здзейсняцца. 
Але ў цудоўныя гукі меладыч- 
нага школьнага вальса ўварваў- 
ся грукат вайньі...

Як гэта было даўноі Аднак 
да сённяшняга дня Сцяпан 
Мітрафанавіч Гробчыкаў, да-
цэнт кафедры стылістыкі і лі- 
таратурнага рэдагавання, па- 
мятае цяжкія часы той жу- 
даснай, крывавай бітвы з вора- 
гам.

Для барацьбы з нямецкімі 
дыверсантамі-парашутыстамі ў 
лершыя дні былі створаны 
аператыўныя групы. Іх ядро 
склалі камсамольцы, ■ якіх не 
адправілі па ўзросту на фронт.

12 ліленя. Загад раённага 
камісара — адыходзіць на 
ўсход. I вось першае блізкае 
знаёмства з вайной. Ідуць на 
ўсход старыя, жанчыны, дзеці. 
Чарговая бамбёжка. На даро- 
зе, абапал яе эастаюцца лю- 
дзі... Яны шукалі прытулку ад 
смерці, але не знайшлі. Толькі 
што чалавек ішоў поўны сілы, 
здароўя, размаўляў з табой — 
і зараз яго няма... Цяжкай бы- 
ла дарога...

Першае баявое хрышчэнне 
Сцяпан атрымаў пад Вароне- 
жам. I першая страта >— 
смерць лепшага сябра, курсан- 
та лётнага вучылішча Кузьмы 
Міхалачкіна. Тады Сцяпан па- 
кляўся адпомсціць за яго.

...Баі эа станцыі Латнае і Кур-

батава. Танкавы батальён, у са- 
ставе якога змагаўся і стар- 
шы радыст Сцяпан Грабчыкоў, 
атрымаў аадонне: правесці 
разведку боем.

Выйшлі ноччу. Цемень. Ма- 
роз. Прайшлі некалькі кіламет- 
раў — ніводной жывой душы. 
Танкі расцягнуліся. Адны ру- 
шылі наперад, астатніх зусім 
не відацьі Раптам пачуліся стрэ- 
лы, Наперадзе праходзіла ня- 
мецкая аборонная лінія. Выра- 
шылі чакаць астатнія танкі, але 
іх чамусьці не было. Так і не 
дачакаліся. Прычыну даведалі- 
ся пазней. Танкі ўсе былі ста- 
рыя, патрабавалі рамонту, а 
яны ўсё служылі, як маглі. I 
вось у гэты рашаючы момант 
ладвялі.... Немцы, убачыўшы, 
што перад імі толькі два лёг- 
кія танкі і неколькі чалавек по- 
бач, пайшлі ў настулленне. 
Першую атаку адбілі. Потым 
зноў атака немцаў. I так не- 
калькі разоў. А на снезе заста- 
юцца нерухомыя постаці... Сця- 
пана параніла, але ён застаўся 
ў страі, трымаўся да апошніх 
сіл.

У канцы дня прыйшла дапа- 
мога. Спачатку пяхота, потым 
падцягнулася артылерыя. I ўсе 
рынуліся ў атаку. Экіпаж пер- 
шага танка не вярнуўся. Загі- 
нулі начальнік рацыі Лёва Бе- 
лаазёрскіх і радыст Федэя Ар- 
цюхоў, э якімі Сцяпан ваяваў 
раэам паўгода. А на вайне — 
гэта цэлая вечнасць...

Далей — баі за станцыю Ка- 
сторнае, Курск, Львоў... У са- 
ставе 150-й танкавай брыгады 
Сцяпан Грабчыкаў прымае 
ўдзел у Арлоўска-Курскай біт-

ое. Фашысты прыкладалі ўсе 
сілы, каб выйграць бітву за 
Арол. Яны обяцалі эрабіць рус- 
кім «нямецкі Сталінград». Ало 
савецкі народ выстаяў. Тут бы- 
ла лрарвана моцная абарона 
немцаў і пачолося рашаючае 
наступленне савецкіх аойск.

Вызваліўшы Курскую воб- 
ласць, 150-я танкавая ўступіла 
на тэрыторыю Украіны. Апош- 
нім баявым рубяжом для Сця- 
пана быў саўгас «Бурынь», дэе, 
цяжка паранены, ён быў вьі- 
мушаны пакінуць поле бою...

Сцяпан Мітрафонавіч успамі- 
нае:

— Цяжка зараэ перадаць 
словамі, як хацелася ўсім нам 
на фронце набліэГць Перамогу, 
А яшчэ такім жа пякучым было 
жаданне ўбачыць будучыню, 
Нам хацелася, каб пасля гэтай 
цяжкай вайны прыйшоў мір на 
зямлю-пакутніцу. I не проста 
мір, а мір аечны, каб можна 
было не толькі адбудаваць 
разбуранао, але і спакойна 
жыць, працаваць.

і вось доўгачаканы Дзень 
Перамогі — 9 мая 1945 года— 
нарэшце прыйшоў. Як чакалі 
яго ўсе савецкія людзіі 

Сёння мы адзначаем 35-год- 
дзе оялікай Перамогі. Трыццаць 
пяць год... Гэта шмат. Пасівелі 
скроні ў зусім юных тады бай- 
цоў. Але яны і зароз у страі. 
Яны для нас — прыклад у 
жыцці і працы. Вялікае дзякуй 
ім за тое, што ў цяжкіх баях 
яны адстаялі свабоду нашай 
РодзімыІ Вялікае дзякуй Вам, 
Сцяпан МітрафанааічІ

А. ЖОЛУДЗЬ,Н. АЛЯІІІКОВІЧ.
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Часцінка
ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ. Розныя

шляхі вялі да яго, кожны па 
роэнаму набліжаў гэты дэонь. 
Хто ішоў у рукапашны бой 
з аорагам, хто тараніў ня- 
мецкія самалёты, хто стаяў 
ля станка бяссомнымі ночамі, 
хто сояў хлоб. Часцінка лёсу 
кожнага чалавака ўкладзана ў 
Перамогу.

КолІ пачалася пайна, Аляк- 
сей Накіпалаў, тады яшчэ ма- 
лады лётчык, падаў рапарт: 
«Хачу на фронт, на парада- 
аую». Але яго пыклікалі ў штаб 
I эагадалі ўэначаліць групу ін- 
структараў лётнай школы даль- 
няй авіяцыі. ён спачотку быў 
супраць. Ало пасля падумаў: 
«Ну, скіну адэін я дэесяць бомб, 
а колі навучу яшчэ дзосяць 
чалапок, то будзо ўжо сто 
бомб». I згадэіўся. У той час 
мала было яшчэ споцыялістаў 
па начных палётах. Цяжка бы- 
ло ўзлятаць, ды і орыентавац- 
ца ў паветры нялёгка. А Некі- 
полоў быў асам начных палё- 
таў. I цяпер трэба наву- 
чыць гэтаму іншых.

Падняць самалёт ноччу. Пра- 
ляцець боэ пасадкі неколькі 
соцень кілометраў, энайсці І 
энішчыць цэль, а потым вяр- 
нуцца на аэрадром...

Аляксой Некіпелаў прыкла- 
даў усо сілы, каб маладыя лёт- 
чыкі хутчэй прайшлі школу

кожнага
начных палётаў. У адным з 
пісьмаў, якоо атрымаў ад сваіх 
выпускнікоў Аляксей Якаўла- 
аіч, Пётр Кушпароў пісоў: «Та- 
варыш старшьі лайтэнант, я ат- 
рымаў магчымасць усе сваа 
веды і вопыт, атрыманыя ад 
аас, накірлвлць на агульную 
спраоу нашага народа — раз- 
гром ворага».

А да інструктара Аляксея 
Некіпсллвл Ішлі новыя людэі.
I эноў усё паўтаролася. Узлёт, 
шэсць, сом гадзін у паветры, 
эа вокнамі цомень, туман. I 
толькі калі колы самалёта кра- 
наюцца пасадачнай пляцоўкі, 
уэдыхвош э палёгкай...

За ўвось час Аляксай Якаў- 
левіч Нокіпелаў падрыхтаваў 
больш 120 майстроў начных 
палётаў. А гэта—4 баявыя пал- 
кі. Сярод яго аыпускнікоў бы- 
лі легендарныя лётчыкі Ксян- 
дэоў, Васільеў, Салаўбў, Аля- 
пін, 3 многімі падтрымліоао 
суаяэь былы інструктлр, а ця- 
пор палкоўнік авіяцыі ў запасе 
А. Я. Нокіпелаў. У 1963 годзе 
ўрачы эабаранілі яму лятаць. 
Накалькі гоД працаааў без 
палётаў, оле эраэумоў, што 
ў небо больш не вярнуцца, 
і выйшаў у адстаўку. Зараз 
Аляксей Якаўлевіч працуе аа 
уніпорсітэцо. Ён інструктар су- 
працьпажарнай прафілоктыкі.

А. КОЗЕЛ.

За д а р а гу ю  
сэрцу Беларусь

НЕ КОЖНЫ 3 НАС, малодых, 
ведае песню, якую так любілі 
спяваць у далёкія перодооен- 
ныя гады байцы Чырвоной Ар- 
міі:

Укранна аолотая,
Белоруссня родная,
Вашё счастье мы штыкомн

ограднм...
У гэтой песні — не толькі ве- 

ра ў магутную народную сілу, 
што ўзнімелася кожны раэ, як 
толькі небяспека погражала Ра- 
дэімо. У ёй тое, што норадзіла- 
ся і жыве ў сэрцы народа — 
любоў да роднай зямлі.

...Чырвоная Армія адыходэіла 
на ўсход. Ззаду застоволіся 
разбураныя фошыстомі гарады 
І спаленыя вёскі, кроў і слёэы 
савецкіх людзей. Напорадэо — 
чатыры доўгія гады самай жу- 
даснай оайны. 3 болем у сэр- 
цы, са шчымлівым пачуццбм 
асабістай одкаэнасці за лёс 
Айчыны пакідаў Беларусь ма- 
лоды лейтэнант Мікалай Нечьі- 
парэнка. Украінец па на- 
цыянольнасці, ён полюбіў гэ- 
тую зямлю, палюбіў шчыра 
і оддана. Кожная вёска, 
кожнае дрэўцо былі дарагімі і 
бліэкімі, таму што байцы пра- 
лівалі свою кроў эа кожны 
метр роднай эямлі. А кроў, як 
вядома, родніць наэаўжды.

Імонно тут, ля боларускай 
вёскі Сурвж, што на Заходняй 
Дэвіне, уступілі ў няроўны бой 
з ворагам байцы-ортыларысты, 
якімі камандаваў М. Ц. Нечы- 
парэнка. Тут ён упершыню 
быў парананы.

Ад Масквы да Барліна—магі- 
лы оядомых і безымонных га- 
рояў. У смаленскіх лясох, на 
крутых борагах Дняпро, у бе- 
ларускіх пушчах эосталіся ля- 
жаць баявыя таварышы Міко- 
лая Цярэнцьооічо. У бітоо на 
Курскай дуэо зйгінуў лопшы 
сябар Гарой Савацкага Саюэа, 
командэір знішчальна - артыла- 
рыйскай батарэі М. I. Ігішаў. 
Са слоаамі: «Я павінан быць 
там, дзе паміраюць маа тава- 
рышы», — перастала біцца сэр- 
ца рабочага з Данбаса, яфрэй- 
тара Нікіфарэнкі. Гэтый словы 
эапалі глыбока ў душу Мікалая 
Цярэнцьеаіча, сталі непаруш- 
най клятвай на вернасць Ра- 
дэіме. 3 гэтай клятвай Зн прай- 
шоў амаль усю Еўропу — ад 
Масквы да логава фашысцкага 
эвара.

Лёс быў літасцівым да Мі- 
калая Начыпарэнкі. Проэ два 
гады франтавыя дарогі эноў 
прыаялі яго на беларускую 
зямлю. Былы лайтэнант, а эараэ 
гвардыі маёр, ночальнік штаба 
280-га энішчальнагл палка трэ- 
цяй гвардэейскай ордэна Лені- 
на знішчально-супрацьтанкввай 
артыларыйскай брыгады, уэра- 
даваўся гэтому. Надышоў час, 
калі можна было ломсціць но- 
навісному аорагу эа эдэекі 
над шматпакутным бела- 
рускім народам, заглушыць 
боль, што ўсе гэтыя годы сці- 
скаў сэрца. Скупыя радкі ар- 
хіўных дакументоў донослі да

нас памяць тых дэён. Вось яны: 
«Імклівым манеўрам эні- 
шчальны полк, якім каманда- 
ваў маёр М. Ц. Начыларэнка, 
аыканаў баявую эодачу I пры 
гэтым энішчыў 19 варожых тан- 
каў, 70 аўтамашын, 6 м інамі- 
таў, 2 супрацьтанкавыя гарма- 
ты, больш чым 200 фашыстаў. 
Маёр Ночыпарэнка асобіста 
ўзначаліў бой. У час адной э 
контратак Зн быў паранены, 
але поле бою не пакінуў».

Мікалай Цярэнцьовіч добра 
ведао цану салдацкай уэбома- 
аыручкі, тапарыскасці. Гэты 
бой, аб якім гаворылася вы- 
шэй, — яскравы таму прыклад. 
Спаэніся разведчык Янаў на 
імгнанне — і ляжоць бы каман- 
дзіру но' провым бероэе Свіе- 
лачы: варожая куля но ўмео лі- 
чыцца ні з маладосцю, ні з 
мужнасцю.

Затым быў славуты «бабруй- 
скі кацёл», боі за Баранавічы, 
Варшаву. Жаданы Дэень Пара- 
могі М. Ц. Нечыпарэнка суст- 
рэў у Берліне. Упершыню ха 
доўгія гады вайны эаплакаў 
салдат ад радасці, ад шчасця: 
Ішоў, ваяваў, таварышаў губ- 
ляў у пякельных віхурох — і 
пось ужо гучыць радаснае, 
шмотгалосае «ўра» Перамогі. 
Нібы но водола зямля ні гора, 
ні слёэ, ні крыві.

Цялер палкоўнік эапасу М. Ц. 
Начыпарэнка <х* супрацоўнік 
моханіка • матэматычнага фа- 
культэта, паважаны ўсімі ра- 
ботнік. Ен не любіць расках- 
воць пра тыя жорсткія выпра- 
баплнні, што аыпалі на яго до- 
лю. I мала хто э нас оодае, што 
яго вайсковьі кіцоль упрыгожва- 
юць ордэн Леніна, ордэн 
Айчыннай вайны першай ступо- 
ні, дво ордэны Чырвонога Сця- 
га, ордэн Чырвонай Зоркі, 
шматлікія модолі.

На жаль, кароткі пок газет- 
най старонкі. Ало ўсё тоо, што 
напісана пра подэвіг савецкага 
норода ў гады Вялікай АЙчын- 
най вайны, эастаноцца нааочна. 
Памяць нашчадкоў эоховао імё- 
ны герояў. Няхай жа гэтыя рад- 
кі будуць домінай удэячнасці 
Мікалаю Цярэнцьевічу Ночыпа- 
рэнку і ўсім тым, хто ачысціў 
свот ад карычмовай фашысц- 
кай эараэы.

А. ЛАЗОЎСКІ.

V НАШ Ы М С Т Р  АІ



Тадэвуш ЧАРНАВУС
•> СВЯТОЕ ПРАВА

Есць у воіна 
Такое права, людзі.
Нават ведаросдага юнца, 
Падстаўляць расхрыстаныя грудзі 
I агню, і сшожы. і свінцу...
А калі герою ўзвосім славу, 
Пахавальны марш нам.
Не іграць —
Есць у воіна святое права: 
Бессмяротным бьшь —
Не паміраць!
Есць у воіна такое права!

БАЛАДА
БЕССМЯРОТНАСЦІ

У віры атак і баеў смяротных,
Дэе куль і снарадаў ндадзіўся рой, 
Гл'чаў, як стадь,
Бессмяротны
Ротны:
— Памром за Радзіму, хлонцы- 
У бой!
I хлоппы — ўчарашнія недаросткі,— 
Хоць зналі,
Загінуць праз пару хвілін,
Урост падымаліся,
Шлі наўпрьіткі 
Да стыграў» крыжастых 
Адзін на адзін.
У схватку няроўную ўступалі,
А толькі канчаліся скруткі гранат — 
Насуперак сіле варожых гармат 
Пад танкі
Помсныя сэрцы кЦалі~

МОЙ ПЕРШЫ БОЙ
Дзічаў мароз, звярыўся холад. 
(Адчуўшы, сэрца не змане!)
Было сьшцё,
А быў і голад —
Было ўсё так, як на ва&не:
Свісталі кулі,
Лііны вылі,
I млела ў росоачы рука,
Бо нема 
Нылі
Сухажылді
Ад аўтаматнага курка.
О, гэты бой мне ўеўся ў косні 
(Я не таю ж — было ўсяго).
Але як друга,
Не як госця,
Успамінаю я 
Яго.
Нам край саведкі 
Дюб і дораг —
Не быць
Там іт
Яму
У бядзе!
Пакуль жыве наш люты вораг —
Мы ўсе саддаты.
Бой ідэе!
Мой першы бой яшчэ ідзе.__________

Н ОВАЯ РАБОТА беларус- 
к іх  кінематаграф істаў —  
ф ільм «Вясельма* ноч» 

па раману 1. Ш амякіна «Ш люб- 
ная ноч» (аўтар сцэмарыя і па- 
станоўшчык А. Карпаў, апера- 
тар-оастаноўш чык Э. Садрыеў, 
мастак-ластаноўш чык В. Бела- 
вусаў) —  яыклікае вельмі супя- 
рэчлівыя д ум кі. Супярэчлівыя, 
на мом погляд, таму, ш то гля- 
дач параўмоўвае ф ільм э яго

ную  стамцьпо, просіць у  камам- 
дэіра атрада дадаткояае за- 
дамне, парушае яго, —  і ўс& 
гэта дэеля таго, каб быць по- 
бач са Сцяпанам.

А  абааяэак, сябры , за га д - 
Выжодзіць, усе гэта было на 
другім пламеі На жаль, ме ба- 
чацца парты занскія будні ат- 
рада. Застаецца ўражанме, што 
жанчымы эаммаліся толькі пры- 
гатаваннем страяы... ❖

♦

СТУДЭНЦКАЯ РЭЦЭНЗІЯ

РОЗДУМ ПАСЛЯ СЕАНСА >

лгтаратурнай перш акрыніцай, 
глядзіць на экран як бы «лраз 
старонкі» кн іг і.

У рамане праўдзіва, хвалюю- 
ча расказваецца аб мужмам 
барацьбе савецкага народа 
супраць ф аш ысцкіх захопнікаў. 
Невыносныя ўмовы жы цця ў 
тыле ворага, якія  стварылі за- 
хо п н ік і, прымуш аюць уэяцца 
за зброю  ўсіх— ад малога да 
старога.

У ф ільме ж  дзеянне разгорт- 
ваецца э нейкам празмернай 
лёгкасцю . Кожны  разумее 
сваю ролю  ў  гэтай вамне. Хто 
здрадзіў з  перш ых дзён вам- 
ны, а хто са зброяй у  руках, 
не шкадуючы свайго жы цця, 
гатовы загінуць за Радзіму. 
Валя (Іры на Карытнікава) такса- 
ма змагаецца з ворагам і, але 
змагаецца па-свомму. Выконва- 
ючы перш ае заданне камандзі- 
ра партызанскага атрада, Валя 
пакахала Сцяпана (Міша Д алгі- 
нін). I хто вінаваты ў тым, што 
гэтае каханне закрыла ёй вочы 
на ўсё навакольнае?!

На экране Валя прадстае пе- 
рад намі іменна такой: д ум кі 
аб Сцяпану не даюць ёй спа- 
кою н ідзе. Рызыкуючы сваім 
жыццём, яна ід зе  на чыгунач-

Вельмі часта на экране паяў- 
ляецца лейзаж, я к і нічы м  не 
абумоўлены і не выконвае 
той рол і, якую  ўскладалі на 
яго аўтары карціны .

3  акцёраў, на маю 
дум ку, вылучаецца Т. Шашале- 
віч-Д зядзю ш ка ў рол і А рхіпаў- 
ны. Гэты вобраэ атрымаўся са- 
праўды жывым, рэальным, 
канкрэтны м. «Лелш загінуць ад 
ворагаў, чым прыстрэляць 
свае», —  як даказ гучаць гэ- 
тыя словы Архіпаўны .

Гледачы, разважаючы аб 
м інулы м  сваёй краіны, 
яшчэ раз улэўніваю цца ў тьам, 
ш то іменна такія простыя, сц іп- 
лыя лю дзі вынеслі на сваіх 
плячах асноўны цяж ар вайны, 
змагаючыся супраць нямецка- 
ф аш ысцкіх захопнікаў. «Вясель- 
ная ноч» вучыць нас неназі- 
дзець ворага, фашыэм. яго ан- 
тычалавечую ідэалогію . На 
ўчынках, на подзвігах герояў 
стужка выхоўвае лю боў да род- 
най Айчыны, глы бокую  паша- 
ну да тых, хто дарагой цаном 
заааяваў Перамогу.

В. ШАЎЧУК. 
студэкт факулыэта 

журналістыкі.

❖
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Алесь ЦВЯХ

УЗЛЕССЕ
Па лесе пахам прэлі вее, 
тумав між дрэў, кустоў плыве. 
Травой зарослая траншэя. 
Старыя гільзы 
ў траве....
Яны не проста вокіс медзі, 
а нешта болей для мяне...

Вось быццам з кулямёта, недзе 
грукоча дзяцел 
па сасне...
Для елак, што каля трашпэі, 
вайна—страшэнны прыпамін.
I мох крывёю барвавее.
Крывёю горкіх журавін...

Кастусь ЦЫБУЛЬСКІ

ПАРАНЕНАЯ ПАМЯЦЬ

Ты прыціскаеш рукі да грудзей,
Дыміцца памяць, ронная, як вулен.
Ты прынімаеш мукі за дзяцей,
Маўклівая, ссівелая матуля.
Няма іх больш, не рыпне болей брамка,
Не хруснуць пад нагамі жалуды. .

.1 толькі вокны будуць аж да ранку 
Гарэпь агнём чакання залатым.
3 вясёлым пеўнем разгарыцца раняе,
Закружацца буслы над небыццём.
Прастрэленую памяць зноў параніць 
Асколак часу, ўрэзаны ў жыццё.
Асенні вецер шурпае у кроне,
Каторы год страсае жалуды...
Лятуць буслы у сіняе бяздонне,
Ці мо сыны яе лятуць сюды? Пад мірным небам.
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Гертруда ШЧУР

3  ДНЁМ 
ПЕРАМОГІ!

Край сінявокі. зялёныя нівы. 
Яснае неба, як косы. дарогі. 
Сонца ўсмідаецца ў небе

шчасліва,
ІДчыра вішпуючы з Днём

Перамогі!
Мудрыя пушчы напэўна

згадалі
Час, які стаў для чужынцаў

урокам.
Як партызанам прытулак

давалі,
Раны лячылі бярозавым сокам. 
Як закрывалі высокія сосны 
Мужныя сэрцы ад кулі

варожай,
Вусны шапталі на досвітку

росным
Клятву ўрачыстую: «Мы

пераможам!»
сМы пераможам!»—так маці

казала,
У тамбуры цесным цалуючы

сына,
«Мы пераможам!»—герою

вязала
3 думкай такой рукавіны

дзяу'чына.
<Мы пераможам!»—і з вераю

гэтай
Польімем яркім зрабіўся

Матросаў!
сМы пераможам!»— і Зоя

сагрэта.
Сэрпа яе не баіцца марозаў! 
<Мы пераможам!»—у лагерах

смерці
Кроўю гарачай паўстанцыБ Е Л А Р У С К І О рдэна Працоўнага Чырвонага 

Сцяга д р у к а р н я  выдавецтва ЦК 
КПБ.
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