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• Дру гая пар тыя аме ры -

кан скай наф ты па ча ла 

па сту паць на «Наф тан».

• Мінп ры ро ды Бе ла ру сі ў 

І паў год дзі пе рад ало ў рас-

пра цоў ку 12 ра до ві шчаў.

• На зва ныя пе ра мож-

цы На цы я наль най лі та ра-

тур най прэ міі.

• «Іва цэ вічд рэў» за пус-

ціў но вую лі нію па вы пус ку 

мэб лі.

• Мі нэ ка но мі кі іні цы юе 

пад аў жэн не тэр мі ну дзе я-

н ня ўка за аб пад трым цы 

эка но мі кі.

• Аб' яў ле ны кон курс на 

атры ман не прэ міі СНД у га-

лі не якас ці.

• У Бе ла ру сі за ста ло ся 

ўбраць менш за чвэрць 

пло шчаў збож жа вых.

• Му зей мё ду з'я віў ся ў 

Бя рэ зін скім за па вед ні ку.

КОРАТКА

Па вел КА ЛА УР, стар шы ня 

праў лен ня На цы я наль на га 

бан ка:

«Бюд жэт ныя ме ры 
пра цяг нуць аказ ваць 
пад трым ку бе ла рус кай 
эка но мі цы. Гэ та бу дзе 
спры яць пе ра адо лен ню 
прад пры ем ства мі 
і на сель ніц твам 
на ступ стваў пан дэ міі, 
па сту по ва му ад наў лен ню 
су куп на га по пы ту. 
Ча ка ец ца, што ў 
най боль шай сту пе ні 
сты му лю ю чы эфект 
ад мер бюд жэт най 
па лі ты кі пра явіц ца 
сё ле та».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗНАЙСЦІ 
ПРЫЗВАННЕ 
НА ЗЯМЛІ
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СТАР. 7СТАР. 7 СТАР. 4СТАР. 4

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы ПА ЛЯ ВАН НЕ 
НА ВЕЧ НАСЦЬ

У Ма гі лё ве аб мер ка ва лі праб ле му за ха ван ня ста ра даў ніх пом ні каў
Ста ра даў нія мо гіл кі, упры го жа ныя брон-
за вы мі скульп ту ра мі і лі ты мі ме та ліч ны мі 
над ма гіл ля мі, не раз ста на ві лі ся прад ме-
там спа жы вы. Толь кі сё ле та ў Ма гі лё ве 
бы лі зні шча ны не каль кі над ма гіл ляў, ся-
род якіх плі та чы гун на га ліц ця Ры го ра 
Грум-Гржы май лы — гра да на чаль ні ка 
Ма гі лё ва па чат ку ХІХ ста год дзя, дзе да 
і поў на га цёз кі зна ка мі та га да след чы-
ка Цянь-Ша ня і Па мі ра («Звяз да» пі са-

ла пра гэ та ў ну ма ры ад 25 чэр ве ня). 

На жаль, у кра і не не іс нуе адзі на га ал га-
рыт му, як аба ра ніць ста ра даў нія пом ні кі. 
І ў Ма гі лё ве вы ра шы лі за няц ца гэ тым 
пы тан нем на ла каль ным уз роў ні. Дэ-
пу тат Ма гі лёў ска га гар са ве та Га лі на 
БЯ ЛЯ Е ВА і ды рэк тар му зея гіс то рыі 
Ма гі лё ва Аляк сей БА ЦЮ КОЎ вы сту пі лі 
ар га ні за та ра мі круг ла га ста ла, пры све-
ча на га на ба ле лай тэ ме. У аб мер ка ван ні 
праб ле мы ўзялі ўдзел дэ пу тат Ма гі-

лёў ска га гар са ве та Ра ман КРЫ ВА ШЭ-

ЕЎ, член між на род-

на га гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Эка-

п ра ект» Вік тар КІ-

РЭ ЕЎ, прад стаў нік 

яў рэй скай су пол кі 

Аляк сандр ЛІ ЦІН, 

стар шы ін спек тар 

упраў лен ня куль-

ту ры Ма гі лёў ска га 

гар вы кан ка ма На-

тал ля ІГ НАЦ ЦЕ ВА, 

прад стаў ні кі Ма гі-

лёў скай епар хіі Тац-

ця на БА РЫ СЕН КА 

і Ма ры на КАЛЬ ЧЫ-

БА, скульп тар 

Анд рэй 

ВА РАБ' ЁЎ.

Пры кме ты ча суПры кме ты ча су

ДРУ ГАЯ РА БО ТА
Дзе пад пра цоў ва юць 

бе ла ру сы?
«Каб ты жыў на ад ну зар пла ту!» — жар тоў ны 

пра клён са ста рой са вец кай ка ме дыі гэ тым 

ле там ак ту аль ны як ні ко лі. На ад ну зар пла ту 

мно гім вы жыць скла да на. За ста ец ца шу каць 

пад пра цоў ку.

Гіб кі гра фік, ра бо ту на ноч або на вы хад ныя ў 

боль шас ці вы пад каў вар та шу каць у пры ват ным 

сек та ры эка но мі кі. Дзярж прад пры ем ствы ад да юць 

пе ра ва гу па ста ян на му штат на му рас кла ду і звы-

чай на му ра бо ча му дню. Пад пра цоў ку лю дзі час цей 

за ўсё шу ка юць не па спе цы яль нас ці, ад нак ня рэд-

ка і ў той сфе ры, дзе яны — пра фе сі я на лы.

ДА РЫ ПРЫ РО ДЫ
Тра ды цый ная пад пра цоў ка сель скіх жы ха роў з 

чэр ве ня да каст рыч ні ка — да ры ля соў і са да ві на-

ага род ні на, якую вы рас ці лі на пры ся дзіб ных участ-

ках. Да ры пры ро ды пры ма юць у спе цы яль ных 

пунк тах і пра да юць уз доўж трас ці на мі ні-рын ках у 

блі жэй шых га ра дах. Пра даў цы, як пра ві ла, — жан-

чы ны пен сій на га ўзрос ту. Ляс ныя яга ды і гры бы — 

так са ма тра ды цый ны лет ні пры ро бак бес пра цоў-

ных і ўво гу ле лю дзей, што апы ну лі ся ў скла да ных 

жыц цё вай і фі нан са вай сі ту а цыях. Пад пра цоў ка 

гэ та не над та пры быт ко вая, яна па тра буе ве дан-

ня грыб ных і ягад ных мес цаў і фі зіч най на груз кі. 

У дзень за ра біць мож на пры клад на 

20–40 руб лёў.

Хлеб ны дожджХлеб ны дождж

Вя ду чы аг ра ном 
сель гас прад пры ем ства 
«Ру да ко ва» 
Ві цеб ска га ра ё на 
На стас ся БАЙ КО.


