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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

291 млн 
па са жы раў 

пе ра вез ла ста ліч ная пад зем ка 
ў 2016 го дзе: што дня па слу га мі 
Мінск ага мет ра па лі тэ на 
ка рыс та лі ся ка ля 800 ты сяч 
ча ла век. Удзель ная ва га метро 
ў га рад скіх пе ра воз ках 
ста ліч ным па са жыр скім 
транс пар там да сяг ну ла ў 
2016 го дзе 40,15%. У мі ну лым 
го дзе па абедз вюх лі ні ях 
мет ра па лі тэ на прай шло 
416 103 цяг ні кі, у ся рэд нім 
за су ткі — 1137 цяг ні коў. 
Мас коў ская лі нія пе ра вез ла 
168,5 млн па са жы раў — 
57,9% па са жы ра па то ку, 
Аў та за вод ская — 122,5 млн, або 
42,1%. Лі да ры ў стан цый ным 
спі се па па са жы ра па то ку 
за ха ва лі свае па зі цыі: стан цыі 
«Пло шча Ле ні на» 
(61 ты с. па са жы раў за су ткі), 
«Ка мен ная Гор ка» 
(59,6 тыс.). Са мыя 
«ма ла люд ныя» стан цыі — 
«Ку па лаў ская» (5,9 тыс.) і 
«Пер ша май ская» (8,5 тыс.). 
Праз тур ні ке ты са май 
«ма ла дой» стан цыі Мінск ага 
мет ро — «Ма лі наў кі» — 
кож ныя су ткі пра хо дзі лі 
34,6 ты с. па са жы раў.
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ЛІЧ БА ДНЯ

Іх спыняе 
толькі 
шторм

Якое яно, 
пакаленне Z?

Як павінны 
чысціць 
дарогі

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  ��

ПА ЧА ТАК МІ СІІ
Дып ла ма тыч ная служ ба на шай кра і ны 

ад кры ла но выя ста рон кі сва ёй гіс то рыі
У пят ні цу, 20 сту дзе-
ня, у Мін ску па ву лі цы 
Рэ ва лю цый най, 15, бу-
дзе ўра чыс та ад кры та 
ме ма ры яль ная дош ка, 
якая за свед чыць, што 
па гэ тым ад ра се ў сту-
дзе ні-лю тым 1919 го да 
раз мя шчаў ся Ка мі са ры-
ят па за меж ных спра вах 
Са цы я ліс тыч най Са вец-
кай Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь — пер шая знеш не-
па лі тыч ная ўста но ва дзяр жа вы. Факт, які да поў ніў гіс то рыю дып-
ла ма тыч най служ бы Бе ла ру сі, стаў вя до мым дзя ку ю чы ня даў на 
зной дзе най 98-га до вай пуб лі ка цыі ў га зе це «Звяз да» (у 1919 
го дзе «Звез да»). Пра што яшчэ ўда ло ся да ве дац ца са ста рых га-
зет ных пуб лі ка цый, і якое гэ та мае зна чэн не для гіс то рыі на шай 
кра і ны, мы рас пы та лі кі раў ні ка Клу ба ве тэ ра наў Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў Зою КА ЛАН ТАЙ, ча ла ве ка, які мае да зна ход кі 
пра мое да чы нен не.

— Зоя Ле а ні даў на, рас ка жы це, якая ра бо та па пя рэд ні ча ла вы ра бу 
гэ та га па мят на га зна ка?

— Ка ля го да на зад у Мі ніс тэр стве за меж ных спраў Бе ла ру сі быў ство-
ра ны Клуб ве тэ ра наў. Амаль ад ра зу мы за ня лі ся вы ву чэн нем ар хіў ных 
ма тэ ры я лаў, якія да ты чац ца знеш не па лі тыч на га ве дам ства кра і ны. На 
жаль, у сі лу шэ ра гу пры чын да ку мен таў за да ва ен ны пе ры яд за ха ва ла ся 
няшмат. Тым не менш не ка то рыя но выя ма тэ ры я лы нам уда ло ся знай сці. 
Вя до ма, што ва ўра дзе рэс пуб лі кі, якую аб вяс ці лі 1 сту дзе ня 1919 го да, 
быў ка мі сар па за меж ных спра вах — Усе ва лад Фаль скі. Але ма ла вя до ма 
тое, што ме на ві та та ды ж бы ло ство ра на знеш не па лі тыч нае ве дам ства. 
Па ча ла дзей ні чаць дып ла ма тыч ная служ ба — не вель мі раз га лі на ва ная, 
не вя лі кая: у сту дзе ні 1919 го да ў ка мі са ры я це пра ца ва лі 12 
ча ла век, уклю ча ю чы Усе ва ла да Фаль ска га.

На ву ка і зда роўеНа ву ка і зда роўе  ��

ЯК ЗРА БІЦЬ ЛЕ КІ 
БОЛЬШ АК ТЫЎ НЫ МІ?

Бе ла рус кія фі зі кі за апош нія га ды вы най шлі 
не каль кі спо са баў эфек тыў на га вы ка ры стан ня 

ла зе раў і ін шых кры ніц свят ла ў ме ды цы не
Са мым яр кім па спя хо вым пры кла дам вы ка ры стан ня 
свят ло ды ё даў ста ла фо та тэ ра пія жаў ту хі (гі пер бі лі ру бі не міі) 
у но ва на ро джа ных. Пер шую та кую ўста ноў ку 
та ды яшчэ на асно ве ла зе ра на шы фі зі кі су мес на з ме ды ка мі 
рас пра ца ва лі за са вец кім ча сам. 
Са з'яў лен нем свят ло ды ёд ных лям паў ста кі лаг ра мо вы апа рат 
быў за ме не ны на 3-кі ла гра мо вы «Ма лыш». 
У ра дзіль нях кра і ны ўжо 600 та кіх апа ра таў, і ўсе за па тра ба ва ныя. 
Па вод ле су свет ных ацэ нак, ка ля 10 пра цэн таў 
не маў лят па тра бу юць па доб на га ля чэн ня.
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СЯ МЕЙ НАЯ ТВОР ЧАСЦЬ

Мін ча не Дзміт рый і Але на СВІ РЫДЫ і доч кі Ары на і Ксе нія ле пяць снеж ную ба бу.
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