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БЮРО ПАРТКОМ А
абмеркавала пьгганні аб ходзе 
падрьіхтоукі да святкавання 
ЛО-годдзя Вялікай Перамогі 
на філалагічньїм факультэце і 
аб рабоце савета па атзістьіч- 
наму выхаванню.

Заслуханы справаздачы пра- 
рэктара па вучэбнай рабоце 
У. С. Багданава і рэдактара 
газеты «Беларускі універсітат»
В. П. Вараб’ёва.

3. АЛЯКСАНДРАВА.

У  ФОНД М ІРУ  
і X II Сусветнага фестывалю мо- 
ладзі і студэнтау пералічьіла 
ленінскую стыпендыю выдат- 
ніца вучобы, сгудэнтка філа- 
лагічнага факультэта Вікто- 
рыя Каухута.

А. П АД АЛК А .

« МЕРЫДЫЯНАМ1 ДРУЖ БЫ » 
— пад такім дзвізам прайшоу 
нядауна на паліграфічньїм кам- 
бінаце імя Я. Коласа інтзрна- 
цыянальны вечар, які падрых- 
тавалі студэнты факультэта 
ясурналістьікі сумесна з мо- 
ладдзю камбіната. На вечары 
прьісутнічалі студэнты з мно- 
гіх краін свету. Цікава расказ- 
валі пра сваю радзіму прад- 
стаунікі Кубы, ЧССР, Лівана. 
Захапілі гледачоу вясёлыя 
кубінскія танцы, савецкія пес- 
ні і вершы аб мірьі.

На вечары удзельнікі прыня- 
л і зварот да моладзі г. Мінска, 
асноуны сэнс якога — заклік 
змагацца за мір на планеце, да- 
стойна сустрэць X II Сусветны 
фестываль моладзі і студэн
тау. .

I. КАЖ ЭУН1КАВА, 
студэнтка факультэта 

журналістьїкі.

ДА 90-ГОДЦЗЯ С. ЯСЕНІНА 
на геаграфічньїм факультэце 
адбыуся арганізаваньї сумесна 
з бібліятзкай літаратурна-му- 
зычны вечар, прысвечаны яго 
творчасці. На вечары высту- 
піла загадчыца аддзела маса- 
вай работы бібліятзкі P. I. Ля- 
ховіч, якая расказала аб жьіцці 
і творчасці паэта. На канцэрце 
студэнты прачьіталі верила Ясе- 
ніна, вьїканалі песні, напісаньїя 
на словы паэта, вьіступілі 
удзельнікі універсітзцкага хо
ру, а таксама прагучалі вершы 
пра Ясеніна, напісаньїя сту- 
дзнтамі геафака.

Дацэнт фізфака Г. В. Шьішкін 
у сваім вьіступленні падкрэс- 
ліу антываенны матыу у твор
часці паэта.

І. КРЫВ1ЦКАЯ.

г„ПРАМОУЦАМІ НЕ НАРАДЖАЮЦЦА...
— ЦІ МОЖНА НАВУЧЫЦ- 

ЦА лектарскаму майстэрсгву? 
— спьггалі мы у кірауніка 
школы маладога лектара фа
культэта грамадскіх прафесій, 
кандыдата філасофскіх навук, 
выкладчыка кафедры Марк
сі сцка-ленінскай філасофіі пры- 
родазнаучы х ф акультэтау 
А ляк сан д р а  А л я к с е е в іч а  
ГРЫ Ц АН АВ А  \

— Вядома, можна. Для гэта- 
га неабходны толькі дзве умо
вы: жаданне вучыцца і паста - 
янная практыка. Апошняе мож
на забяспечыць.

Д А В Е Д К А . Зараз у  радах Усеса- 
ю знага таварыства «В е д ы »—  3200 
ты сяч чалавек , у  тым л ік у  2 ты еячы  
а кадзм ікау  і членау-карэспандэн- 
та у  А к а д зм іі навук СССР, гал іно- 
вы х акадзм ій , акадзм ій  навук  саюз- 
ны х р зсп убл ік , к а ля  200 ты сяч  дак- 
тар оу  і к ан ды датау навук, прафеса- 
р ау  і дацэнтау, больш  за 1 м ільен  
н астаун ікау. Ч лен ы  таварыства «В е 
д ы » у  год  па краіне чытаю ць каля  
ЗО м іл ь е н а у  лекцы й.

— Якім павінен быць сучас- 
ны малады лектар?

— Па-мойму, галоунае — 
гэта навага і любоу да лю- 
дзей, высокая патрабаваль- 
насць да самога сябе, прафе- 
сіяналізм і перакананасць.

Неабходна пастаянная рабо
та над сабой, падтрьщанне вы- 
сокага узроуню псіхалагічнай 
і нават фізічнай падрьіхтоукі, 
таму што лектар часам чытае 
лекцьіі па некалькі гадзін.

У наш час павышанай інфар- 
матьіунасці лектар часцей вы
ступав як каментатар, чым як 
іпфарматар, гэта непазбежна. 
Але нягледзячы на вялікую 
колькаець сучасных сродкау 
масавай інфармацьіі ціка- 
васць да лекцыйнай прапаган- 
ды расце. Гэта тлумачыцца 
цягай людзей да жывых зно- 
сін, магчымасцю атрымання 
канкрэтнага адКазу на нечака- 
на узнікшае пьгганне.

— Якая асноуная мэта рабо
ты ШМЛ?

— Мэта школы маладога лек
тара — фарміраванне рознаба- 
кова развітой асобы, узбраен-

не студэнтау ведамі і навы- 
камі прапагандысцкай і агіта- 
цыйна-масавай работы. Мала
ды спецьіяліст, тым больш 
спецьіяліст з універсітзцкім 
дымпломам, павінен умець пра
вильна і даступна растлума- 
чыць праблемы тзорьіі марк- 
сізму-ленінізму, актуальный 
пьітанні грамадскага жыцця 
краіньї.

Д А В Е Д К А . Ш к ола  м аладога  лектара 
працуе з 1964 года на правах леїстар- 
ска-прапаганды сцкага адд зялен н я . П ер 
ш ая група аддзялен н я  лектарскага  май- 
стэрства бы ла  створана на базе 
г істарьічнага і ю ры ды чнага ф ак уль 
тэтау . Зараз найбольш  актьіуньїм і 
уд зельн ік ам і ш колы  м аладога  лектара 
з 'я у ля ю ц ц а  студэнты  гістарьічнага і ме- 
хан іка-м атзм атьічнага  ф акультэтау . На 
ж аль , м а ла  студэнтау з ф ілф ака і ж ур- 
фака. А  ім , б уд у  чым настауніїсам  і ра
бота ікам  ід за ла г іч н а га  ф ронту, у пер
ш ую  чар гу  неабходна ведаць асновы 
лектарскага  майстэрства.

— Кім могуць працаваць вы- 
пускнікі школы маладога лек
тара?

— Атрымаушы пасведчан- 
не аб заканчзнні ШМЛ, выпуск - 
нікі могуць працаваць лекта- 
рамі на трох узроунях: пер- 
шы — выступление з лекцьіямі 
перад насельніцтвам і студэн- 
тамі у час зорных паходау, пе
рад байцамі студзнцкіх будау- 
нічьіх атрадау; другі — работа 
пазаштатньїмі лектарамі лек- 
тарскіх груп райкомау і абко- 
мау ВЛКСМ; трзці — найбольш 
вьісокі узровень — работа лек
тарамі таварыства «Веды». З 
гэтай мэтай савет школы мала
дога лектара, які аб'ядноувае 
выкладчыкау кафедрау гра
мадскіх навук, прадстаунікоу 
парткома, камітзта камсамо- 
ла, праулення таварыства «Ве
ды», дэканата ФГП, праводзіць 
атэстацыю найбольш здоль
них студэнтау, дзе яны па- 
вінньї прачытаць асноуныя тэ- 
зісьі выбраных імі тэм.

Д А В Е Д К А . Т о л ь к і у  м інуль їм  годзе 
савет ш колы  м аладога  лектара  рэка- 
м ендавау у  ч лен ы  таварыства «В ед ы » 
85 лектарау.

— У  якой форме праходзяць 
заняткі у школе маладога лек
тара?

— Школа зараз у пошуку. 
Нядауна я вярнууся з Масквы, 
дзе вывучау работу ШМЛ ін- 
шых ВНУ краінн, і зараз упэу- 
нены, што у нашай рабоце не
абходны некаторыя змены. На
приклад, у нас ужо усталява- 
лася, што нярэдка у школу пры- 
ходзяць першакурснікі. А ле  гэ- 
тыя студэнты, як правіла, не 
маюць дастатковага узроуню 
падрьіхтоукі. Думаецца, дэка- 
нату ФГП і камітзту камса- 
мола універсітата ёсць над чым 
задумацца. Патрэбна накіроу- 
ваць у школу маладога лекта
ра студэнтау другіх і трзціх 
курса у.

У рабоце мы выкарыстоува- 
ем такія формы, як чытанне 
лекцый і заняткі па секцыях.

У  працэсе работы агульны 
паток студэнтау дзеліцца па 
інтарзсах. У школе маладога 
лектара арганізуюцца філа- 
софская, зканамічная, псіхала- 
гічная, педагагічная, атзістьіч- 
ная, этычная секцьіі, а таксама 
секцьіі па пытаннях знешняй 
і унутранай палітьші СССР і 
міжнароднага маладзёжнага 
руху. Заняткі у секцыях прахо
дзяць у форме семінарау.

— Васемнаццатага красавіка 
мы адзначаем Дзень маладога 
лектара. Як будзе праходзіць 
у нас гэтае свята?

— У  гэты дзень мы праводзім 
традыцыйную канферэнцыю 
маладых лектарау, на якой 
слухачы школы выступаюць з 
дакладамі. Гэта адначасова і 
практыка, і падвядзенне не- 
каторых вьінікау.

— Лекцыя закончылася, але 
студэнты не разыходзяцца. Яны 
даюць ацэнку лекцьіі...

— Так, кожная лекцыя ат- 
рьімлівае ацэнку, якую даюць 
слухачы. І прыемна адзна- 
чыць: пакуль усе лекцьіі атэста- 
ваны вышэйшым балам.

Гутарку вяла
С. МАХОЦІНА, 

студэнтка філалагічнага 
факультэта.

82k.

П А С ІЛ Ь Н Ь І  уклад у выра- 
ш энне агулънадзярж аунай пра- 
грамы  стварэння. ра-звіцця і 
эф ект ы унага в и к о р и с т а н н я  
вьіл ічальнай  тзхнікі і аутама-

тызаваных сістзм уносіць ка 
федра тэорьи імавернасцей і 
матэматычнай статьістикі.

НА ЗДЫ МКУ: супрацоунікі 
навукова-даследчага секта ра

дэманструюць загадчыку ка
федры прафесару Г. А. Мядзве- 
дзеву распрацаваныя пра- 
грамныя вырабы.

Фота П. Н АВ АТАРАВА.

Юнакі і дзяучаты! Няс- 
томна авалодвайце ведамі, 
ісультурай, прафесіяналь- 
ным майстэрствам! Пры- 
мнажайце рэвалюцыйныя, 
баявыя і працоуныя трады- 
цьіі Камуністьічнай партьіі 
і савецкага народа!

Вучыцеся п а-лен інску  
жыць, працаваць, змагацца!
( > Заклікау Ц К  К П С С ).

L  .........................     -

ДРУЖБАЮ 
МОЦНЫЯ

ПАКОИ ДРУЖБЫ у інтзр- 
наце № 2 стау штабам фесты- 
вальнага клуба «Планета», які 
пачау сваю работу яшчэ у снеж- 
ні мінулага года. Тут збіраюц- 
ца студэнты з розных краін 
свету, тут мацнее дружба па- 
між імі, а значыць і паміж іх 
краінамі. У пакоі сабраны ма- 
тэрыял па фестывальнаму ру
ху. Інтзрсектар камітзта кам- 
самола факультэта журналі- 
стьікі праводзіць тут сустрэчы 
з замежньїмі студзнтамі.

Вельмі цікава прайшла суст- 
рэча са студзнтамі з Палесціньї. 
Сама абстаноука спрыяла да- 
верлівай размове. Моцны, дух- 
мяны чай, наурад ці піу хто та
кі раней, заварыу палесцінскі 
студэнт Назіх. Савецкія дзяуча
ты прьінеслі пячэнне і цукер- 
кі. Сабраліся розныя людзі 
як па сваіх будучых прафесі- 
ях, так і па нацьіянальнасці. 
Студэнты з Савецкага Саюза — 
будучыя фізікі, студэнты з 
Палесціньї — будучыя журна
ліста і юрысты. Усіх прывяло 
сюды пачуццё інтзрнацьіяналіз- 
му, дружбы, салідарнасці.

Старшыня палесцінскага зя- 
мляцтва студэнтау А ль  Хаціб 
Набіль расказвау аб станові- 
шчы свайго народа, аб бараць- 
бе, якую вядуць палесцінцьі 
вось ужо колькі гадоу за сваю 
незалежнасць. Не паспеу ён 
і'казаць апошняе слова, як па- 
гьпіаліся пмтанні. Без дапамо- 
гі землякоу Набілю не спра- 
віцца б. У размову уступі- 
лі Хасан Рабаі, А ль  Шарых 
Фахід, Аль Аграмэ Мустафа...

Размова працягвалася. Не- 
прыкметна яна перайшла на тэ
му X II  Сусветнага фестывалю 
моладзі і студэнтау у Маскве. 
Тут ролі памяняліся. У  гэтым 
пьітанні больш кампетзнтньїмі 
бы лі савецкія студэнты. Яны 
расказвалі сваім палесцінскім 
сябрам аб фестывальным руху, 
аб тым, як Масква рыхтуецца 
сустрэць гасцей з усяго свету. 
Пагаварьілі яны і аб задачах, 
якія стаяць непасрэдна перад 
студзнтамі мінскіх ВНУ у пад- 
рыхтоуцы да фестывалю.

Безумоуна, усе засталіся за- 
даволеныя еустрэчай. Думаец
ца, у карьісці яе ніхто не бу
дзе сумнявацца.

Н. МАРЦШ КЕВІЧ, 
член інтзрактьіву 

факультэта журналістьїкі.



«П РАШ У ЗАЛІЧЬІЦЬ  
Д ОБР AAXBOTHIK AM ...»

ТАК  П АЧЫ Н АЛАСЯ заява 
17-гадовага слесара Мікалая 
Шарко у адзін з райваенкама- 
тау горада Куйбышава. Сэрца 
юнака гарэла жаданнем поме
ты за сваю разбітую мару, за 
матчыны слёзы, за родную бе- 
ларускую зямлю, што апыну- 
лася пад чорным фашьісцкім 
ботам...

Нарадзіуся ён у вёсды Ма- 
каучыцы Дзяржынскага раёна 
у сялянскай сям’і. Калі пасля 
заканчэння школы паетупіу 
у Ленінградекае фабрычна-за- 
водскае вучьілішча, радасці ма

ці Надзеі Аляксандрауны не 
было канца. «Будзе Міколка 
пры надзейнай справе,— це- 
шылася яна у думках,— ста
не трывала на ногі, сям’і дапа- 
можа ».

I вось, здаецца, матчына жа- 
данне пачало здзяйсняцца. Сын 
вучыуся добра, атрымау пяты 
разрад слесара і быу накіраван 
на адказныя будоулі Паволжа. 
Рукі хлопца прагнулі сур’ёз- 
най работы. Ды чым іншьім мог 
ён аддзякаваць Радзіме за яе 
бязмерныя клопаты? Аднак 
на шляху да мэты паустала вай- 
на. I тады нарадзілася тэта 
заява.

Мабыць, ніяк нельга было 
адмовіць яго гарачаму юнац- 
каму абурэнню, выкл1канаму 
бандьіцкім нападам гітлерау- 
скіх полчышчау на сацьіяліс- 
тычную Айчыну. Але ж і на 
фронт яму было ранавата. М і
калая Шарко накіравалі ву- 
чыцца у ваеннае пяхотнае ву- 
чьшішча.

— Кожны дзень вучобы зда
вався нам месяцам,— успамі- 
нае Мікалай Шліпавіч.— Усёй 
душой мы рваліся на гераіч- 
ныя рубяжы, дзе грьшелі жорс- 
ткія смяротныя баі, дзе выра- 
шауся лес Краіньї Саветау. 
Цяжка словамі перадаць наш 
уздым, калі мы, курсанты, да- 
ведаліся аб вьініках сакрушаль- 
най Сталінградскай епапеі. 
Здавалася тады, што і павая- 
ваць па-сапрауднаму ужо не да- 
вядзецца, што усё галоунае 
зробяць без нас...

Не, шмат яшчэ дымнага сал- 
дацкага хлеба трэба было з’ ес-

ці, многімі ваенньїмі дарогамі 
прайсці лейтенанту Шарко і яго 
равеснікам. У  сакавіку 1943 
года трапіу ён, 19-гадовы афі- 
цэр, у славутую 8-ю гвардзей- 
скую армію, якой камандавау 
герой Сталінградскай бітвьі 
Васіль Іванавіч Чуйкоу. І ця- 
пер лічьіць Мікалай Шліпавіч, 
што яму моцна пашанцавала. 
Нават простав усведамленне 
сваёй прьіналежнасці да гера- 
ічнай кагорты гвардзейцау пад- 
войвала і патройвала сільї воі- 
нау.

З гэтым злучэннем звязан 
увесь франтавы лёе Мікалая 
Шарко. У  яго саставе прайшоу 
з баямі па дарогах Украшы і

нуць у тыл ворага, правесці 
дакладную разведку.

— Групай байцоу каманда
вау сяржант Калашнікау,— 
працягвае Шкалай Шліпавіч. 
— Разведчыкам удалося не- 
прыкметна прайсці праз варо- 
жыя пазіцьіі, зрабіць праход 
у мінним полі. Далей ад пя- 
рэдняга краю яны зауважьілі 
сканцэнтраванне танкау і гар
мат праціуніка, матарызаваных 

го часцей. Даныя занеслі на кар
ту і пачалі адьіходзіць. І  тут 
ззаду пачууся злосны брэх ау- 
чаркі. Немцы вьіявілі праход у 
мінньїм полі, зроблены нашьімі 
байцамі, і пусцілі па іх  слядах 
сабаку.

Становішча рабілася крытыч- 
ным. Хутка ацаніушьі абста- 
ноуку, сяржант загадау бай- 
цам непрыкметна рухацца у 
абход, а сам застауся прыкры-

Польшчы, фарсіравау Пауноч- 
ны Данец, Інгул, Пауднёвы 
Буг і Віслу, вызваляу шматлі- 
кія гарады і вескі, з узводнага 
вырас да камандзіра роты. І 
самае незабыунае — быу удас- 
тоен высокага звання Героя 
Савецкага Саюза. Гэты шлях — 
ланцуг з дзесяткау баявых епі- 
зодау.

НАТХНЯУ ПРЫ КЛАД  
КАМ АНДЗІРА

— Аднойчы летам 1943 года, 
— гаворыць ветеран,— вьіклі- 
кау мяне камандзір батальё- 
на і паведаміу, што майму 
узводу даручана адказнае за
дание: захапіць і даставіць у 
штаб «языка». Зрабіць гзта ня- 
лёгка, папяредзіу камбат, бо 
немцы пільна сочаць за нашым 
пярзднім краем, апаясаушы 
свае пазіцьіі мінньїмі палямі. 
Аднак задание павінна быць 
выканана абавязкова і як мага 
хутчэй. Давер’е камандавання 
наш узвод апраудау.

У першай вылазцы за «язы
ком» удзельнічау сам лейте
нант Шарко. Дастаулены у 
штаб нямецкі фельдфебель 
паведаміу вельмі важныя зве- 
сткі: варожы бок канцентруе 
на гэтым участку фронта вялі- 
кія сільї для нечаканага уда
ру па нашых пазіцьіях. Треба 
было яшчэ раз праверыць тэта 
паведамленне, глыбей пранік-

ваць іх. Падпусціушьі фашы- 
стау на блізкую адлегласць, 
Калашнікау адкрыу прыцэль- 
ны агонь. Немцы заляглі. Трап- 
ньімі вьіетраламі сяржант зні- 
шчыу аучарку. Калі іітлерау- 
цы здагадаліся, што супраць 
іх абараняецца адзін баец, яны 
вьірашьілі узяць яго жывым. 
Гета зразумеу і Калашнікау.

Расстраляушы усе патроны, 
ён пусціу у ход гранаты. Муж- 
ны разведчык загінуу, аднак 
яго таварышы даставілі у штаб 
надзвычай важную інфарма- 
цыю. Нашы самалёты нанеслі 
магутны бомбавы удар па тыла- 
вых сканцэнтраваннях вора
га. Цаной свайго жыцця сяр
жант Калашнікау забяспечыу 
поспех наступальных дзеян- 
няу дьівізіі, збярог ад гібелі 
сотні сваіх аднапалчан. Гітле- 
раускія ваякі не бнлі здольны- 
мі на такія учьінкі па самой 
сваёй прыродзе і псіхалогіі...

Мікалай Шліпавіч мала га
ворыць аб сабе. А  між тым за 
праяуленую адвагу у баях на 
терьіторьіі Украіньї ён быу уз- 
нагароджан двума ордзнамі 
Айчыннай вайны і орденам 
Чырвонай Зоркі. Рота, якой єн 
камандавау, асабліва вызначы- 
лася пры фарсіраванні Днястра 
і Пауднёвага Буга, дзе ёй дару- 
чалася захапіць на супрацьлег- 
лым беразе плацдарм і утрым- 
ліваць яго да падыходу асноу- 
ных сіл. Заданні камандаван- 

'.IIя байцы на чале з Шарко вы-

Слауныя ветэраны, настаунікі моладзі! Перадавайце 
маладому пакаленню свае веды, багаты жыццёвы вопыт!

Выхоувайце юнакоу і дзяучат пальїмяньїмі патрыё- 
тамі нашай Радзімьі, самаадданьїмі барацьбітамі за 
справу Леніна, за камунізм!
(З Заклікау ЦК КПСС).

АБ ГЕРОЯХ САЦЫЯЛ1СТЫЧНАИ ПРАДЫ I 
ГЕРОЯХ САВЕЦКАГА САЮЗА, ЯКІЯ ЖЫВУЦЬ 
У МАСКОУСКІМ РАЕНЕ ГОРАДА, РАСКАЗВА- 
ЮЦЬ МАТЭРЫЯЛЫ 2-й — 3-й СТАРОНАК Н А 
ШАЙ ГАЗЕТЫ.

каналі з гонарам. Не аднойчы 
мужны камандзір вадзіу іх у 
штыкавыя атакі, паказваючы 
прыклад асабістай мужнасці.

Н А ВІСЛЕНСКІМ  
ПЛАЦДАРМЕ

У сяредзіне студзеня 1945 
года, пасля магутнай артыле- 
рыйскай падрьіхтоукі, войскі 
1-га Беларускага фронта з па- 
зіцьш на поудзень ад Варшавы 
перайшлі у рашучае наступ
ление. У  першых радах атаку- 
ючых знаходзілася рота гвар- 
дьіі капітана Шарко. Вораг ака- 
звау упартае супраціуленне. 
Аднак, умела выкарыстоуваю- 
чы абходныя манеуры, удары 
з тылу і флангау, Мікалай ПІ- 
ліпавіч вёу роту наперад.

— Баі ішлі цяжкія,— дзеліц- 
ца думкамі Мікалай Ш ліпа
віч.— Наприклад, у горадзе 
Антанінск даводзілася штур
мам браць кожны дом, весці 
рукапашньш схваткі на кож
ным кроку. Тут акапаліся эсэ- 
сауцы, якія гатовы бы л і б зніш- 
чыць уласны народ, каб толькі 
прадоужыць сваё існаванне. 
Той памятны бой праходзіу 26 
студзеня 1945 года. А  запом- 
ніуся ён асабліва таму, што я 
асабіста знішчьіу нямецкага 
генерала і некалькі афіцерау.

Пасля вызвалення горада 
Лодзі 244-му гвардзейскаму 
стралковаму палку было зага
дана наступаць на Познанскую 
цытадэль і авалодаць ею. У  га- 
лаве калоны рухалася на тан
ках рота Шарко. Моцным ареш- 
кам была цытадэль. Подсту
пы да яе ахоувалі 18 форта у і 
54 доты, якія, як і саму цыта
дэль, апаясвау еупрацьтанка- 
вы роу шырынёй да васьмі і 
глыбшёй да чатырох метрау.

Больш трох тыдняу іш лі тут 
жорсткія баі. Познань была ак- 
ружана часцямі 29-га гвардзей- 
скага механізаванага корпу
са, якім камандавау генерал- 
лейтенант Аляксандр Дзмітрьі-

евіч Шамянкоу, ураджэнец Бе
ларусь Пазней ён напісау кні- 
гу успамінау «Штурм цытадэ- 
л і», у якой шмат цёплых рад- 
коу прьісвяціу капітану Шарко, 
адзначыушы яго асабістую 
мужнасць і храбрасць, умелае 
кірауніцтва падраздзяленнем. 
У адным з баёу Мікалай Пілі- 
павіч быу паранены, аднак зас
тауся у страі. Больш таго, у 
крытычны момант сам лёг за 
кулямёт. Побач разарвауся ва
рожы снарад, і афіцер страціу 
пр ытом насць...

Указам Празідыума Вярхоу- 
нага Савета СССР ад 24 сакаві- 
ка 1945 года гвардьіі капітану 
М. П. Шарко было прысвое- 
на званне Героя Савецкага Са
юза. Высокую узнагароду яму 
уручыу у Крамлі Міхаіл Іва
навіч Калінін.

ВЕРНАСЦЬ 
СЦЯГУ БАЯВОМУ

Пасля доугага лячення у 
шпіталі Мікалай Шліпавіч вл - 
нууся у родныя мясціньї. І на 
мірньїм фронце дэманструе ён 
гвардзейскую загартоуку. За- 
кончыу Вышэйшую партыйную 
школу пры ЦК КПБ і педага- 
гічньї інститут імя Горкага. 
Звыш 35 гадоу працуе у орга
нах саЦыяльнага забеспячення 
республік!. Узнагароджан дву
ма орденамі Працоунага Чыр- 
вонага Сцяга і орденам «Знак 
Пашаны», дзвюма Ганаровьімі 
граматамі Вярхоунага Савета 
БССР. Вядзе актыуную работу 
па ваенна-патрыятычнаму вы- 
хаванню моладзі, за што уда- 
стоен многіх ганаровых адз- 
нак.

Вьіраслі у Мікалая Піліпазі- 
ча двоє дзяцей, падрастаюць 
трое унукау. І, вядома, яго га
лоунае жаданне, каб заужды 
над імі было мірнае неба Ра- 
дзімьі, за свабоду і незалеж- 
насць якой ён, воін-вьізвалі- 
цель, воін-інтернацьіяналіст, 
мужна змагауся з ворагам.

У. КУНДАЛЕВІЧ.

ІМЯ 31НА1ДЫ Дзмітрьіеуньї 
Гарачка добра вядома у Мін- 
скім вытворчым абутковым 
аб’яднанні «Прамень». У  1948 
годзе яна скончыла рамеснае 
вучьілішча і засталася рыхта- 
ваць маладое папауненне абут- 
нікоу. Аднак яе цягнула пасп- 
рабаваць свае сільї на вытвор- 
часці, і у 1950 годзе Зінаіда 
прьіходзіць на фабрыку. Вало- 
даючы арганізатарскімі здоль- 
насцямі, вялікімі ведамі і жа
даннем працаваць не паклада- 
ючы рук, яна хутка становіц-

ца у рады правафланговых са- 
цьіялістьічнага спаборніцтва. 
За кароткі час асвоіла усе тех- 
налагічньїя аперацьіі швейнага 
участка па пашыву жаночага 
мадельнага абутку. У 1952 го
дзе як ініцьіятьіуная і валодаю- 
чая дзелавьімі і арганізатар
скімі якасцямі работніца была 
назначана майстрам швейнага 
участка. За вьісокія паказ- 
чьікі у спаборніцтве брыгадзе, 
якую узначальвала 3. Д. Гарач
ка, у 1960 годзе было пры- 
св.оена званне «Брыгада каму- 
ністьічнай працы». За высо- 
кія вытворчыя паказчьікі, ак- 
тыуны удзел у грамадскім жыц- 
ці, датерміновае выкананне ся- 
мігадовага плана Зінаідзе 
Дзмітрьіеуне Гарачка присвоє
на званне Героя Сацьіялістьіч- 
най Працы.

Зараз 3. Д. Гарачка працуе 
майстрам вытворчага навучан- 
ня у ГПТВ-43. Свой багаты выт- 
ворчы і жыццёвы вопыт яна пе- 
радае маладому пакаленню 
абутнікоі'. I тут яе вызначае 
творчы падыход да справы, 
наватарства у правядзенні за- 
няткау.

А. САЗАНОВІЧ.

НА ЗДЫ М КУ: майстар выт
ворчага навучання 3. Д. Гарач
ка знаеміцца з творчасцю 
навучэнцау.

Фота Б. БУСЛАВА.

Калі вам раптам .давядзецца сустрэцца з Таццянай Васіль- 
еунай Бірьіч і яна загляне у вашы вочы так, нібьі наскрозь 
хоча разгледзець іх, не здзіуляйцеся: за паусгагоддзя работы 
у вочнай клініцьі у яе дауно выпрацавалася такая прафе- 
сійная звычка.

ПРАФЕСАР Камінскі адразу 
звярнуу увагу на гэтую праца- 
вітую студэнтку, цікауную 
удзельніцу навуковага гуртка. 
I у дваццаць восьмым, адразу, 
як атрымала дыплом, ён прапа- 
навау Таццяне Бірьіч праца
ваць у яго клініцьі.

Потым аспірантура у Маскве 
— у клініцьі прафесара Адзін- 
цова. Ужо там спецьіяліетьі 
адзначалі гльїбіню навуковых 
даследаванняу, якія праводзі- 
ла аспірантка Бірьіч. У  Мінск 
яна вярнулася сталым афталь- 
молагам. Хутка была выбрана 
асістентам, а пасля абароны 
кандыдацкай дьісертацьіі — 
дацэнтам кафедры вочных хва- 
роб Мінскага медыцынскага ін- 
стытута. Задаволены быу ёю 
і прафесар Філатау, калі яна 
целы год удасканальвалася у 
яго клініцьі у Адесе. А  галоу
нае — радаваліся хворыя: Тац- 
цяна Васільеуна Бірьіч бралася 
за самыя складання аперацьіі 
і рабіла іх усё больш паспя- 
хова.

Набытыя веды і вопыт асаблі
ва спатребіліся у час вайны, 
калі яна працавала у клініцьі 
вочных хвароб Саратаускага 
медінстьітута і у евакашпі-

талі. Колькі раненых яна выра- 
тавала, вярнула ім зрок! І пра- 
цягвала вучыць будучих аф- 
та льм о ла га у  — у зн а ч а л іла  
там кафедру вочных хвароб. 
Не спьшяла і навуковых дасле
даванняу, эксперыментау. У Са- 
ратаве пачала прыыяняць аксі- 
генатерапію, або кісларод пры 
ляченні апёкау і іншьіх вочных 
захворванняу.

Над гетай праблемай многія 
гады працавала і вярнуушыся 
у Мінск, узначальваючы тут 
кафедру і клініку вочных хва
роб. Пасля абароны доктарскай 
дьісертацьіі на гету тему, стау- 
шы прафесарам, Таццяна Ва
сільеуна многія гады распра- 
цоувала і удаеканальвала гэты 
новы метад лячення.

У  1962 годзе прафесар Бірьіч 
упершыню далажыла на Усе- 
саюзнай канференцьіі афталь- 
молагау у Адесе аб вьініках вы- 
карыстання нізкіх температур 
пры видаленні катаракт. За
раз гэту аперацыю называюць 
жамчужынай вочнай хірур- 
гіі.

15 гадоу узначальвала Т. В. 
Бірьіч партийную арганізацьію 
3-й клінічнай бальніцьі. Многія 
гады была членам райкома і

гаркома партьіі, депутатам Мін
скага гарсавета і Вярхоунага 
Савета БССР. Ужо трыццаць 
гадоу яна узначальвае респуб- 
ліканскае таварыства афталь- 
молагау. У Академії навук 
БССР уваходзіць у састау ка- 
місіі па Дзяржауных преміях. 
Член Таварыства савецка-чеха- 
славацкай дружбы. За выдат- 
ныя заслугі у развіцці меды- 
цынскай навукі і аховы зда- 
роуя заслужанаму дзеячу на
вук БССР, заслужанаму урачу 
республікі, галоунаму, афталь- 
молагу Беларусі, члену-карес- 
панденту Академіі навук БССР, 
прафесару Таццяне Васільеу- 
не Бірьіч присвоєна званне 
Героя Сацьіялістьічнай Працы.
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Гафар Назаравіч Насардзінау, запауняючы асабістьі план 
прапагандыста, задумауся, калі прачытау графу «стаж работы 
прапагандыста». Калі б задалі яму такое пытанне,ён, не задум- 
ваючыся, адказау бы: «Усё жыццё». Магчыма, гэта некаму 
здасца пераболыпаннем. А ле  толькі не таму, хто ведае Гафара 
ІІазаравіча.

Стаць пралагандыстам яго заклікалі жыццё, трывожны час. 
Ванна уварвалася у яго жыццё рана. Гафару Насардзінаву 
даверьілі камандаваць людзьмі. А  камандзір — у першую чар- 
гу прапагандыст. У  далекім 1944 годзе уручьші Г. Насардзі
наву бясцэнную чырвоную кніжачку — партыйны білет. З 
гэтага часу яго жыццё пастаянна звязана з людзьмі 
вось ужо сорак гадоу, зносіньї з імі робяць жыццё багацейшым, 
больш насычаным. цікавьім.

зе. Вядома, слухачы школы ма- 
ладых камуністау — лепшыя, 
найболын падрыхтаваныя рабо- 
чыя. Аднак гэта не аблягчае 
працу прапагандыста. За
дача, пастауленая перад ім, ма- 
більная — выхаванне сталай, 
сацыяльна актыунай асобы,, і 
патрабуе пастаяннага пошуку, 
багатага жыццёвага вопыту. I 
таму калі у парткоме аб’яд- 
нання вьірашалі, каму дару- 
чыць весці заняткі, абавязкова 
улічвалі асобу прапагандыста, 
якая павінна быць аутарытэ-

Шэсць гадоу назад Г. Н. На- 
са'рдзінау узначаліу работу ад- 
дзела грамадзянскай абароны 
на Мінскім вытворчым абут- 
ковым аб’яднанні «Прамень». 
I вось ужо шэсць гадоу ён пры- 
ходзіць у аудьіторьіі да слу
хачоу, якія чакаюць яго: з 
Гафарам Назаравічам размау- 
ляць цікава. Да гэтага у Насар
дзінава таксама работа была 
падобная, толькі аудыто- 
рыя крыху іншая — салдац- 
кая. Але чаму ж іншая... Зада
ча і там і тут перад ім — 
складаная. а таму і цікавая — 
выхоуваць моладзь.

Год назад Г. Н. Насардзінаву 
даверьілі весці заняткі у школе 
маладых камуністау. Яго слу
хачы — гэта, у асноуным, мала- 
дыя рабочыя, якім праз год 

^уручаць партыйныя білетьі. 
Вось чаму весці заняткі у гэтай 
школе не толькі ганарова, пра- 
цаваць з кандьідатамі у члены 
партьіі — вялікая адказнасць. 
Які багаж маральных і духоу- 
ных ведау назапасяць за два га
ды навучання дваццаць чаты- 
ры слухачы, якія урокі выне- 
суць — прапагандыст у адка-

там для слухачоу. І іншьіх ду- 
мак не было, калі вучыць мо
ладзь даручьілі Г. Н. Насардзі
наву, камуністу з саракагадо- 
вым партыйным стажам. У  яго 
слова не разьіходзіцца са спра- 
вай. Адказнасць, абавязко- 
васць, высокая патрабаваль- 
насць да сябе — гэтыя рысы 
характару Гафар Назаравіч 
стараецца выхоуваць у сваіх 
слухачоу.

...Ішло наступление на Лін- 
дэн-Алау. Пад шквальным аг- 
нём падраздзяленні палка фар- 
сіравалі Одэр. У гэтым баі асаб- 
ліва вызначылася рота Насар- 
дзінава. Умела манеуруючы на 
полі бою, атакуючы там, дзе фа- 
шысты менш за усё чакалі, гва- 
рдзейцы прасоуваліся наперад. 
Рота Насардзінава знішчьіла 
каля сотні фашыстау, амаль цэ- 
лы узвод узяла у палон, захапі- 
ла дзесятак кулямётау, восем 
рачных параходау, дванаццаць 
чыгуначных вагонау, пяць 
складоу з ваеннай маёмасцю, 
некалькі аутамашын. За муж- 
насць, гераізм, умелае кіраван- 
не падраздзяленнямі пры фар- 
сіраванні Одэра Г. Н. Насар
дзінаву было прысвоена званне 
Героя Савецкага Саюза.

Гафара Назаравіча Насардзі
нава у аб’яднанні ведае амаль 
кожны. Яго часта запрашае 
моладзь у інтзрнатьі, і ён зау- 
сёды ахвотна прьіходзіць на 
сустрэчу з ёю. Салдата Вялі- 
кай Айчыннай вайны, які прай- 
шоу шлях ад Сталинграда да 
Пфагі, якога тройчы даганяла 
варожая куля, які на зло лесу 
выетаяу і выжыу і сёння зас- 
тауся у страі, хочуць бачыць і 
чуць юнакі і дзяучаты на кам- 
самольскіх сходах, урачыстых 
м§£>апрыемствах.

Зараз у аб’яднанні прахо- 
дзіць ударная працоуная вах
та у гонар 40-годдзя Перамо- 
гі і 50-годдзя стаханаускага

руху. Лепшаму камсамольска- 
маладзёжнаму калектыву за 
найвышэйшыя паказчьікі у 
працы будзе уручаны прыз імя 
Героя Савецкага Саюза Г. Н. 
Насардзінава. Калектыу Уз- 
дзенскай фабрьікі жаночага 
абутку вырашыу залічьіць ве- 
тэрана ганаровым членам свай- 
го калектыву. Гафар Назаравіч 
з ахвотай прьіходзіць на суе- 
трэчы з навучзнцамі базавага 
вучьілішча прадпрыемства. 
Добра ведаюць Г. Н. Насардзі
нава і школьнікі падшэфнай 
школы. Сімвалічна, што гэта
га чалавека запрасілі вучні 
105-й школы праводзіць урок 
мужнасці.

Ен мог бы расказачь ім, хто 
ведае пра вайну з кніг і кі- 
нафільмау, аб ваенных бата
ліях, якія засталіся у памяці 
назаусёды. А ле ён расказау ім 
аб іншьім. Як сустрэуся са 
сваім аднапалчанінам... праз 
сорак гадоу. І усе гэтыя гады 
яны шукалі адзін аднаго. Рас- 
етаваліся маладьімі, сустрзліся 
— сівьімі... Вось які злы жарт 
сыграла з імі вайна. Якой ца- 
ной вымераць плату за разлу
ку?

Гафар Назаравіч расказвае аб 
гэтым, з цяжкасцю стрьімліва- 
ючы хваляванне. Ідучьі на суст- 
рэчы са школьнікамі, яго не па
ні дала думка: а ці зразумеюць 
дзеці? Ц і зразумеюць, што са
мая галоуная размова у яго бу
дзе не пра вайну, а пра мір, 
які берагчы і умацоуваць ім, 
тым, хто сёння сядзіць за 
школьнай партай. Дарэмна хва- 
лявауся Гафар Назаравіч: за- 
таіушьі дыхание, слухалі яго 
хлопчьікі і дзяучьінкі, якія ні- 
колі не бачьілі вайны. Каб за- 
помніць кожнае слова надоуга, 
а магчыма і на усё жыццё. 
Палымянае слова ветэрана і 
прапагандыста.

Т. МАНЕНАК.

ЗРАБ1УШЫ круты віраж, 
самалёт узяу курс на базу. Што 
ж, папрацавалі нядрэнна. Вунь 
колькі смяротных факелау па- 
лае унізе. Гараць варожыя тан- 
кі, бронемашыны. Ахопленыя 
панікай, бягуць па полі фа- 
шысты. «Шкада, скончьіліся 
боепрыпасы, а то б мы вам...»

І раптам разважанні лётчы- 
ка абарваліся. Пільнае вока 
Коузана зауважыла фашысцка- 
га сцярвятніка. «Ты куды гэта 
спяшаешся?— падумау Барыс. 
— Ці не на Маскву?» Ен раз- 
вярнуу свой «Я К » науздагон 
нямецкай машыне. І толькі та- 
ды, калі у прыцэле злавіу чор
ную свастыку, успомніу пра ба- 
явы камплект: «Што рабіць?
Не схопіш за горла, як у рука- 
пашнаіі, не стукнещ прыкла- 
дам». І тут жа мільганула дум
ка: «Таран!». Ен успомніу кам- 
самольскі сход, геройскі учы- 
нак Віктара Талаліхіна, які 
ноччу тараніу варожы сама
лёт. Не ведау Барыс, што два 
дні назад Віктар загінуу у ня- 
роуным паветраным баі.

Чырваназорны знішчальнік 
імкліва набліжауся да варожа- 
га «месершміта». Гітлеравец 
разгубіуся: чаму не страляе, 
што задумау савецкі лётчык? 
Па чау манеураваць, стараючы- 
ся пазбегнуць праследавання. 
Ен то кідауся у піке, то узні- 
мауся вертыкальна у неба. Ад- 
нак «ястрабок» літаральна 
«сеу» на хвост праціуніка. Яш- 
чэ імгненне, і Барыс адчуу, як 
страсянула яго машыну, зау- 
важыу, як клюнуу носам ня- 
мецкі самалёт і у дзікім штопа- 
ры пайшоу уніз.

Коузан вырауняу «Я К » і

зноу узяу курс на свои аэра- 
дром. «Меу рацыю Талаліхін,— 
падумау Барыс.— Можна біць 
ворага урукапашную і у павет- 
ры ».

А  лік баявым трафеям 19- 
гадовы лётчык Барыс Коузан 
адкрыу ужо на трзці дзень вай
ны. Яе вогненны шквал накоч- 
вауся з захаду. Барыс патру- 
лявау над Гомелем. І вось на га- 
рызонце усплыу чорны сілузт 
фашысцкага бамбардзіроушчьі-

ка, які набліжауся да горада. 
«Правер здольнасці, аеаавіяхі- 
мавец!»— загадау сабе юнак і 
накіравау машыну наперарэз 
няпрошаным гасцям. І вось 
шлейф чорнага дыму пацяг- 
нууся за фашьісцкім «хейнке- 
лем». Колькі радасці прынесла 
гэтая першая перамога мала- 
дому лётчыку!

На франтах Вялікай Ай
чыннай вайны ён зрабіу 360 
баявых вылетау, збіу 28 варо- 
жых самалётау. Аднак такія 
лічбьі бьілі б няпоуньїмі, калі 
не назваць япгчэ адну — 4. Ца- 
ну ёй ведаюць толькі героі па- 
ветранага бою. Барыс Іванавіч 
Коузан — адзіньї у свеце лёт
чык, які тараніу чатыры варо
жыя самалёты.

Неяк у канцы лютага сорак 
другога года над горадам Тар- 
жок сустрзлі яго тры «юнкер- 
сы». Барыс прыняу няроуньї 
бой. Адбіваючьіся ад фашыс-

Няхай жыве 40-я гадавіна Перамогі савецкага наро
да у Вялікай Айчыннай вайне!

Няхай вечна жыве у народнай памяці бяспрыклад- 
ны подзвіг савецкіх воінау, партызан і падполынчы- 
кау, працаунікоу тылу, якія атрьімалі сусветна-гіста- 
рычную Перамогу у Вялікай Айчыннай вайне!

Вечная слава загінуушьім у барацьбе за свабоду і неза- 
лежнасць нашай сацьіялістьічнай Радзімьі!
(З Заклікау ЦК КПСС ).

тау, паишоу на таран галау- 
нога самалёта. «Юнкере» ус- 
пыхнуу чорным дымам. Аднак 
«ястрабок» Коузана атрымау 
пашкоджанне. І калі лётчык з 
цяжкасцю пасадзіу машыну на 
аэрадром, сябры казалі:

— Шчаслівьі ты, Барыс, у ка- 
шулі нарадзіуся. Без кулямё- 
та — бац вінтом па хвасце, і 
фашысту капут.

— А  можа і крылом паспра- 
баваць,— пажартавау Коузан.

— Менш будзе клопатау для 
рамонтнікау.

Хутка так і выйшла. Над 
станцыяй Любніца Коузан сус- 
трэу у паветры двух нямецкіх 
«месершмітау». Прыняу бой і 
іменна крылом тараніу аднаго 
з іх.

На вялікім фронце ад Бал- 
тьікі ад Чорнага мора у той 
дзень адбылося шмат падзей. 
Тым не менш Сауінфармбюро 
паведаміла аб гераічньїм подз- 
вігу лётчыка-камсамольца Ба- 
рыса Коузана. Яго імя, як імб- 
ны Талаліхіна, Гастэлы, стала 
сімвалам адвагі, мужнасці і 
гераізм у.

Пад Старой Русай трынац- 
цаць фашьісцкіх самалётау на- 
ладзілі сапрауднае паляванне 
на савецкага сокала. Здавалася, 
чортау тузін крыжападобных 
павукоу умомант праглыне 
чырваназорную птушку. Гіт- 
лерауцы падпалілі коузанау- 
скі «Я К », акружьілі палаючы 
самалёт. Адзін з іх  пайшоу на 
савецкі знішчальнік у лабавую 
атаку. І тут жа Коузан знізу та
раніу фашысцкага сцярвятні
ка.

Што было потым, ён не памя- 
тае. Чырвонаармейцы, якія на- 
глядалі за паветраным боем, 
знялі пілоткі: загінуу адваж- 
ны сокал. А ле неузабаве у га
зетах быу апублікаваньї Указ

Прззідьіума Вярхоунага Саве- 
та СССР аб прьісваенні Коуза- 
ну Барысу Іванавічу звання 
Героя Савецкага Саюза. Сло
ва «пасмяротна» не было у 
ім. Значыць, жыве.

Кожны бой у небе — вялікае 
выпрабаванне волі і майстэрст- 
ва. Нельга забыць пра тыя се
кунды, калі вырашалася пытан- 
не: хто каго? Да дробязей пом- 
няцца зпізодьі. Асабліва урэ- 
зауся у памяць першы таран,

які здзейсніу 29 кастрьічніка 
1941 года. Шбы прьісвяціу яго 
дню нараджэння камсамола. 
А  потым яшчэ сотні палётау, 
подзвігау, раненняу, цяжкіх 
дзён перажыванняу. I зноу па- 
лёты.

Жыццё гэтага чалавека нібьі 
легенда. Нават сучасныя асы 
рэактыуных лайнерау іншьі раз 
сумняваюцца: ці быу такі Коу
зан? Можа, яго вьідумалі, як 
у былінах Ілью Мурамца, Мі- 
кіту Дабрьініна і іншьіх народ
ных волатау?

Не, не вьідумалі. Вось ён ся
дзіць са мною, расказвае пра 
нядаунюю сустрэчу з юнака- 
мі-дапрьізьіунікамі. Рухавы, 
знергічньї, ён яшчэ знаходзіц- 
ца пад уражаннем размовы з 
будучьімі воінамі.

— А  ці было боязна перад 
першым таранам?

— Вайна заусёды страшная. 
На тваіх вачах гінуць людзі, 
вораг урываецца у твой дом, 
топча самае дарагое — Радзіму. 
Хіба можна было баяцца за ся
бе? А  сёння нам пагражаюць 
атамнай вайной. I мы павінньї 
даць адпор мілітарьіетам, якія 
робяць замах на свабоду і не- 
залежнасць народау свету.

Аднойчы на сустрэчы з піяне- 
рамі хтосьці з хлопчыкау спы- 
тау:

— А  прауда, што у вас дзве

маці? Ці гэта яшчэ адна леген
да?

Барыс Іванавіч паглядзеу на 
хлопчыка і уздыхнуу:

— У  мяне тры маці. Тую, што 
нарадзіла мяне і выгадавала, 
завуць Матронай Васільеунай. 
Яна жыве у Бабруйску, дзе 
прайшлі має дзіцячьія і юнац- 
кія гады. А  вось з другой ма
ці, Аляксандрай Яусееунай, я 
упершыню сустрэуся у самым 
пачатку вайны.

І ён расказау такую гісто- 
рыю. У  паветраным баі над не- 
вялічкай рускай вёскай Клоп- 
на у прыфрантавой паласе за- 
гарэуся яго самалёт. Вьїкінуцца 
з парашутам, значыць, адразу 
ж трапіць у рукі фашыстау. І 
ён пасадзіу палаючую машы
ну каля самай вёскп Дабег да 
першай хаціньї і упау на паро- 
зе. Пажылая жанчына завяла 
у пакой і, не трацячы часу 
на роспыты, падала пінжак, 
штаны і чаравікі. Гэта была 
цьівільная вопратка яе сына, 
які знаходзіуся у арміі. Потым 
дачка Аляксандры Яусееуны 
Ніна перавяла яго цераз л і
нію фронту да сваіх.

— Пасля вайны • я наведау 
тую вёску. Сустрэуся з Аляк
сандрай Яусееунай. Гэта была 
хвалюючая сустрэча,— успа- 
мінае Барыс Іванавіч.— Прос
тая руская жанчына сустрэла 
мяне як роднага. Расказала 
пра сваё гора. Яе сын не вяр- 
нууся з вайны.

— Будзь, Бора, маім сынам.
Ен упау перад ёй на калені,

пацалавау абсівераньїя мазо- 
лістьія рукі і прашаптау: «М а
ма...».

— Ну, а хто ваша трэцяя 
маці?— пасля доугай паузы 
спытау хлопчык.

— Трэцяя?— перапытау Ба
рыс Іванавіч. Ен нават пры- 
узняуся з крэсла, абвёу ясным 
позіркам школьнікау і сказау: 
— Не трэцяя, а першая, самая 
блізкая, дарагая і самая любі- 
мая, гэта — Радзіма.

В. П РАЦ КАИ ЛА .
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вереттэта, етаршы выкладчык 
Мікалай Фйдаравіч Кузьмян- 
коу.— Гэта была апошняя 
«прьїкідка» перад першынст- 
вам рзспублікі, якое пройдзе 
у канцы красавіка. Таго, што 
мы прадзмансгравалі, недас- 
таткова. Але радує, калі універ- 
сітацкія спаборніцтвьі прахо- 
дзяць пры вялікай колькасці 
удзельнікау. Асабліва хаце- 
лася б адзначьщь вьхдатную 
работу суддзяу.

А ле не будзем вельмі стро
га судзіць нашых плыуцоу. 
Многія з іх паказалі нядрэн- 
ныя рэзультаты. Лепшьімі ста
лі наступныя вьінікі: 100 мет
рау вольным стылем — Гры- 
невіч (геафак)— 1.17.7 (дзяу- 
чаты), Даюжэнка (фізфак) — 
0.58.4 (юнакі); батэрфляем: 
сярод дзяучат — Яусюк (юр
фак)— 1.15.3, сярод юнакоу — 
Базыленка (факультэт радыё- 
фізікі і злектронікі)— 1.07.3; 
200 метрау комплексным пла
ванием: Яусюк (юрфак) —
2.54.5 (дзяучаты), Даюжэнка 
(фізфак)— 2.28.8 (юнакі); 100 
метрау брасам: сярод дзяучат
— Саевіч (мехмат)— 1.35.0, ся
род юнакоу — Шваркоу (фіз
фак)— 1.20.1; 100 метрау на 
спіне: Н ік іц іна  (Ф П М ) —
1.23.8 (дзяучаты), Апоннік 
(мехмат)— 1.09.9 (юнакі).

У  эстафеце сярод дзяучат 
першае месца заняу ФПМ, дру
гое — фізфак і трэцяе — бія- 
фак. Эстафета, якая адбьтла- 
ся на наступны дзень, дала 
такія вьінікі: ФПМ — пер
шае месца, мехмат і юрфак
— адпаведна другое і трэцяе 
(дзяучаты). У юнакоу: на пер-

шым — фізфак, на другім — 
факультэт радьіефізікі і элек- 
тронікі і на трзцім — юрфак.

Пераможцам епаборніцтвау 
стау фізфак. Значна знізіу 
свае вьінікі гістфак. Лепш маг- 
л і б вьіступіць юрфак і фа
культэт радьіефізікі і злектро- 
нікі.

З добрага боку паказалі ся- 
бе пераможцы — плыуцы фі- 
зічнага факультзта. Як яны 
хваляваліся адзін за аднаго, 
як радаваліся поспеху каман- 
ды! Спаборніцтвьі сталі для іх 
не толькі спартыуным экза
менам, але перш за усё мараль- 
ным. Давер, узаемадапамога, 
умение жыць інтарзсамі калек
тыву, разумець сяброу — у гэ
тым сакрзт іх поспеху. Некаль- 
кі слоу хацелася б сказаць аб 
адным з членау гэтай каман- 
ды — студэнце першага курса 
Аляксею Даюжэнку, які за
няу першае месца у двух ві- 
дах. Кандыдат у майстры спор
ту, Алёша кожны дзень па не- 
калькі гадзін аддае трзніроу- 
кам. Але гэта не перашкаджае 
яму добра вучыцца і выкон- 
ваць камсамольскія даручзнні 
(ён камсорг групы). Верыцца, 
што Аляксея чакаюць новыя 
спартыуныя поспехі.

Падводзячы вьінікі спабор- 
ніцтвау, М. Ф. Кузьмянкоу 
сказа у:

— Трзба паставіць пытанне 
аб паляпшзнні якасці падрых- 
тоукі плыуцоу, і перш за усё 
аб наяунасці свайго басейна.

здым ак зроблены  з першынст- 
ва універсітзта, дзе а гульнака - 
м андную  перамогу атрьімалі 
студенты ю ры ды чнага  ф акуль

тзта, спортсмены. якога  зан ял і 
перш ыя м есцы  у ш асці вага- 
вы х  катэгорыях.

Фота А . В А Л О Ш Ы Н А .

- На першынстве Белсавета 
Д С Т  «БуравеснінГ» па барацъбе 
самба зборная універсітзта за
няла чацвёртае месца. А  гзты

ВЕЧАРАМ І вестыбюль Рэс- 
публіканскага водна-спартыу- 
цага камбіната імя 50-годдзя 
камсамола Беларусі запауняу- 
ся гаваркімі, вясбльїмі людзь
мі — студзнтамі БДУ. Блакіт- 
ныя дарожкі, якія бачьілі спа-

нямецка-фашьісцкімі захопні- 
камі. На старт вьійшлі каля 
пяцідзесяці студэнтау — прад- 
стаунікоу дзесяці факультэтау.

— Наогул у мяне пееіміе- 
тычны настрой наконт вьінікау, 
— сказау трзнер зборнай уні-

борніцтвьі самых вьісокіх ран- 
гау, на тэты раз гасцінна пры- 
нялі удзельнікау першынства 
універсітзта па плаванню, якое 
-■уваходзіць у праграму універ- 
сітацкай спартакіядьі, прысве- 
чанай 40-годдзю Перамогі над

А. МАСЬКОВА, 
студэнтка факультзта 

жу рна лі стьікі.

працаздольнасць, каб лепш вучыцца, 
умець кіраваць сваім настроєм і самаад- 
чуваннем». Пасля заняткау аутагеннай 
трзніроукай гэтая ж студентка адзнача- 
ла: «Павьісілася працаздольнасць, ад-
чуваю, што зараз магу запомніць больш 
матэрыялу, чаргуючы аутагенную трз- 
ніроуку і вучобу».

-ф Гзты матэрыял мы прысвячаем аута- 
ф- геннай трзніроуцьі. Аутагенная трзні- 
1 роука (А Т ) разам з фізкультурай і 

спортам, розньші працздурамі, якія ума- 
т цоуваюць арганізм, павінна стаць ме- 

тадам прафілактьпсі ператамлення сту- 
-^-дзнтау і актыунага аднаулення іх пра- 
і  цаздольнасці.

ВУЧЫСЯ КІРАВАЦЬ
САБОЙ

і  На працягу некалькіх гадоу на кафед- 
^  ры псіхалогіі БДУ імя У. І. Леніна пра- 

водзіуся эксперымент па укараненню 
-А. аутагеннай трзніроукі у рэжым працы і 

адпачьшку студэнтау. Укараненне ажыц- 
1 цяулялася праз гуртковыя заняткі са 
Т  студзнтамі розных факультэтау, а так- 
J  сама факультатыуныя заняткі на філ- 
'Т ' факу.

Займаліся аутагеннай трзніроукай ка- 
4 ля 80 студэнтау. Аб станоучых вьініках 
Т  нашай работы сведчаць не толькі матз- 

 ̂ рыялы даследавання, але і дзеннікі-епра- 
"Т" ваздачы саміх студэнтау. Прывядзём не- 
-^-калькі прыкладау з гэтых дЗсннікау. 
1  Студэнтка хімічнага факультзта 3. да 
Т  асваення навьпсау псіхафізіялагічнай 

 ̂ самарзгуляцьгі з дапамогай аутагеннай 
трзніроукі пісала: «Хачу павьісіць сваю

Студэнтка філасофскага аддзялення 
ти парауноувала наступным чьшам свае 
адносіньї да вучобы да і пасля прахо- 
джання аутагеннай трзніроукі: «Раней 
на нецікавьіх (для мяне) лекцыях хіліла 
да сну. Перад экзаменам, залікам, ра- 
шаючай падзеяй пачьшала хвалявацца 
і адчувала сябе прыгнечанай. Зараз жа, 
пасля аутагеннай трзніроукі, на усякай 
лекцьіі, нават сумнай, я навучылася 
знаходзіць рацыянальнае зерне, а для 
гэтага уважліва слухаць і засвойваць 
інфармацьію. Перад адказным мерапры- 
емствам я навучылася трымаць сябе у 
руках і не хвалююся, як гэта было ра
ней».

У  вьініку праведзеных намі даследа- 
ванняу было зауважана паляпшэнне у 
студэнтау, якія займаюцца АТ, агуль-

Р. ВАДЭЙКА. 
загадчык кафедры псіхалогіі, 

дацэнт.

т т  А  П РАЦ ЯГУ жыцця чалавек увесь 
час знаходзіцца паміж двума 

крайнімі полюсамі: працы і адпачынку, 
А. напружанасці і расслабления, узбуджа- 
Т  насці і тармажэння, бодрасці і сну. Гэтыя 
у" два станы увесь час чаргуюцца. Пасля 
■у- напружанасці і работы адных сістзм 

арганізма наступає іх адпачынак, а у

^гэты час функцыянуюць другія Мстэмы. 
У  гэтым заключаецца так званая «рухо
мая раунавага» арганізма, які працуе. 
Але празмерна моцнае і працяглае на- 

•ф- пружанне арганізма часта становіцца 
А  прычынай хваравітьіх змен, звязаных 
Т  з парушэннем яго рухомай раунавагі. 
У  Папярздзіць гэта парушэнне дапаможа 
У  вам малавядомая, але вельмі эфектыуная 
■ф форма адпачынку, праходзячага у 
А  выншу самаунушэння, які здзяйсняецца

на фоне расслабления мышц цела. 
Для таго, каб авалодаць гэтай формай 
адпачынку, неабходна заняцца аутаген
най трзніроукай.
' «Аутагенная трзніроука,— як сказау 
савецкі псіхатзрапеут М. І. Спірьідо- 
нау,— гэта не толькі аптэчка хуткай да- 
памогі пры бяссонніцьі і стамленні, але 
і сродак, які дазваляе чалавеку валодаць 
сабой у складаных сітуацьіях і зніжаць 
адмоуныя змоцьіі.

Слова «аутагенная» складаецца з двух 
слоу: «аута» — сам і «генас» — нарад- 
жаючы, вырабляючы, гэта значыць сам 
сябе вырабляючы, нараджаючы нанава. 
Гэта трзніроука, якая праводзіцца самім 
чалавекам з мэтай самавыхавання, сама- 
удасканалення, з мэтай прафілактьікі 
нервова-эмацыянальнай перанапружа-

насці і узнікнення хвароб. Заняткі аута
геннай трзніроукай садзейнічаюць нар- 
малізациі сну, адначасова паляпшаецца 
якасць адпачынку, агульнае самаадчу- 
ванне і настрой, зніжаецца хваляванне 
перад адказным мерапрыемствам. Таму 
заняткі аутагеннай трзніроукай не павін- 
ны адкладвацца на «заутра»; памятай- 
це — «адно сёння лепш за сто заутра».

З чаго пачаць практычныя заняткі 
па псіхалагічнаму самакіраванню, аута
геннай трзніроуцьі?

Спачатку важна навучыцца супакой- 
вацца, пераадольваць хваляванне, калі 
гэта неабходна, «адключацца» ад не- 
прыемных думак, «прыходз1ць у сябе». 
Калі чалавек хвалюецца, ён дыхае часта 
і неглибока. Але калі у яго добры 
настрой, ён дыхае лёгка, свабодна, рауна-
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