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Тэ рэ за Мэй сы дзе ў ад стаў ку 7 чэр ве ня
Тэ рэ за Мэй аб вяс ці ла, 

што пры ня ла ра шэн не сыс-

ці ў ад стаў ку з па са ды лі да-

ра кі ру ю чай у Вя лі ка бры та-

ніі кан сер ва тыў най пар тыі 

і, ад па вед на, прэм' ер-мі-

ніст ра. Та кую за яву яна 

зра бі ла ў пят ні цу на па ро зе 

сва ёй афі цый най рэ зі дэн-

цыі на Даў нінг-стрыт, 10.

«Сён ня я па ве дам ляю, што пай ду ў ад стаў ку ў якас ці лі да ра 

кан сер ва тыў най і юні я нісц кай пар тыі ў пят ні цу, 7 чэр ве ня», — 

ска за ла Мэй.

Не Сін дза Абэ, а — Абэ Сін дза. 
То кіа за кла па ціў ся вы праў лен нем ім ёнаў

Спа чат ку проз ві шча, по тым — імя. Ме на ві та та кі па ра дак 

вы ка рыс тоў ва ец ца ў япон скай мо ве пры на пі сан ні ім ёнаў. Але 

ў боль шас ці ін шых кра ін ужо даў но пры вык лі да ін шай пас ля-

доў нас ці — спа чат ку імя, по тым проз ві шча. Як так атры ма ла ся 

і на вош та То кіа гэ та хо ча вы пра віць?

21 мая кі раў нік МЗС Япо ніі Та ра Ко на за явіў, што мае на-

мер звяр нуц ца да за меж ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі з 

прось бай пі саць япон скія ім ёны за меж ны мі лі та ра мі ў ад ноль-

ка вым па рад ку — спа чат ку 

проз ві шча, а по тым аса біс тае 

імя. За раз, на дум ку мі ніст ра, 

на ды шоў са мы ўда лы час для 

пе ра мен, бо ў кра і не на дыш ла 

но вая эпо ха — Рэй ва («Пры го-

жай гар мо ніі»). Да та го ж хут ка 

ў Япо ніі прой дзе не каль кі важ ных між на род ных па дзей (са міт 

G20, Алім пій скія гуль ні), на якіх мож на бы ло б за ма ца ваць но-

вае на пі сан не.

Та ра Ко на на га даў, што за меж ныя СМІ пры вод зяць кі тай скія 

і ка рэй скія ім ёны ме на ві та ў та кім па рад ку: спа чат ку ра да вое 

проз ві шча, по тым — аса біс тае імя (Сі Цзінь пін, Мун Чжэ Ін і 

г. д.). «Та му па жа да на, каб і імя прэм' ер-мі ніст ра Япо ніі ня ўхіль-

на пі са лі Абэ Сін дза, а не Сін дза Абэ, як ця пер», — пад крэс ліў 

мі ністр.

Экс-прэ зі дэнт Ар ген ці ны мо жа па ўстаць пе рад су дом 
з-за скра дзе на га гіс та рыч на га пісь ма

Ар ген цін скі суд дзя Клаў дыа Ба на дыа па пра сіў пра ку ра ту ру 

пад рых та ваць па пе ры, не аб ход ныя для па чат ку су до вых слу хан-

няў па спра ве аб вы кра дзе ных гіс та рыч ных да ку мен тах, зной-

дзе ных у до ме се на та ра і экс-прэ зі дэн та Крыс ці ны Фер нан дэс дэ 

Кірш нер. Пра гэ та па ве да міў учо ра Цэнтр су до вай ін фар ма цыі.

Га вор ка ідзе пра на тат нік экс-прэ зі дэн та Ар ген ці ны Іпа лі та 

Іры га е на (1916—1922) і ліст зма га ра за не за леж насць у Ла цін-

скай Аме ры цы Ха сэ дэ Сан-Мар ці на яго чы лій ска му ад на дум цу 

Бер нар да О' Хі гін су, да та ва ны 1835 го дам. Абод ва да ку мен ты 

бы лі зной дзе ны ў до ме Фер нан дэс дэ Кірш нер пад час во быс ку 

па спра ве аб ка руп цыі ў ве рас ні 2018 го да. Як вы яві ла след ства,

за піс ная кніж ка і ліст бы лі скра дзе ны з дзяр жаў ных ар хі ваў 

Ар ген ці ны і Чы лі ад па вед на.

На дум ку Ба на дыа, рас сле да ван не спра вы, якое па він на 

па пя рэд ні чаць су до вым па ся джэн ням, ужо за вер ша на. Ця пер 

пра ку ра ту ра і аба ро на экс-кі раў ні ка дзяр жа вы па він ны пад-

рых та ваць да ку мен ты, на пад ста ве якіх суд пры ме ра шэн не аб 

па чат ку слу хан няў.

Ба на дыа вы лу чыў у да чы нен ні да Фер нан дэс дэ Кірш нер аб-

ві на вач ван ні па ар ты ку ле «ўтой ван не, зні шчэн не або не за кон ны 

вы ваз гіс та рыч ных да ку мен таў».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат

КАБ МІНСК СТАЎ 
ЗРУЧ НЫМ ДЛЯ ЎСІХ
Для гэ та га га рад ская інф ра струк ту ра 
па він на ўліч ваць па трэ бы кож на га

У Мін ску ця пер пра жы вае амаль 125 ты сяч 

асоб з ін ва лід нас цю (або 6,3 % ад агуль на-

га лі ку мін чан). Гэ та лю дзі, якія ад чу ва юць 

цяж кас ці пры са ма стой ным пе ра мя шчэн ні, 

атры ман ні па слуг, ін фар ма цыі, пры ары ен-

та ван ні ў пра сто ры. На коль кі на ша ста лі ца 

кам форт ная для іх, ці ство ра ны ў го ра дзе 

ўмо вы для та го, каб лю дзі з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі маг лі вес ці паў на вар тас нае 

жыц цё?

Яшчэ ней кіх шэсць-сем га доў та му лю дзі з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі без ста рон няй да-

па мо гі не маг лі вый сці на ву лі цу са сва ёй ква тэ ры 

ў шмат па вяр хоў цы, ім скла да на бы ло  тра піць у 

кра му ці ў дзярж уста но ву. А спус ціц ца ў мет ра па-

лі тэн і зу сім бы ло не рэ аль на: не бы ло ні пан ду саў, 

ні пад' ём ні каў.

Ця пер 57,3 % аб' ек таў са цы яль най інф ра-

струк ту ры Мін ска за бяс пе ча ны эле мен та мі 

без бар' ер на га ася род дзя, — ка жа стар шы ня 

ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не Мін гар вы кан ка ма Жан на РА МА НО-

ВІЧ, удак лад ніў шы, што пад эле мен та мі без-

бар' ер на га ася род дзя ця пер ра зу ме ец ца комп-

лекс ны па ды ход — па чы на ю чы ад пар коў кі і 

за кан чва ю чы ася род дзем унут ры бу дын ка. На 

гэ ты год за пла на ва на ства рыць без бар' ер нае 

ася род дзе яшчэ на 150 аб' ек тах са цы яль най 

інф ра струк ту ры і па мес цы жы хар ства лю дзей 

з ін ва лід нас цю.
СТАР. 7

Шанц на вы жы ван не
Япон ка Се цу ко пе ра жы ла пер шую транс план та цыю пе ча ні ў ад ной з клі нік Кі тая. 

Але ад ін фек цыі, на якую пе ра хва рэ ла жан чы на, пе ра са джа ны ор ган за гі нуў. На 

скла да ную паў тор ную пе ра сад ку жан чы не па рэ ка мен да ваў ехаць у Бе ла русь япон скі 

пра фе сар. І на шы ме ды кі лі та раль на па да ры лі ёй дру гое жыц цё.

— Се цу ко пры еха ла ў Бе ла русь яшчэ ў ліс та па дзе мі ну ла га го да, ча ка ла апе-

ра цыю, мы шу ка лі па ды хо дзя чы до нар скі ор ган, — рас каз вае ды рэк тар Мінск ага 

на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра хі рур гіі, транс план та ло гіі і ге ма та ло гіі Алег РУ МО. 

— У са ка ві ку ёй зра бі лі апе ра цыю — паў тор ную пе ра сад ку пе ча ні. Яна пай шла на 

па праў ку, і на ся рэ дзі ну кра са ві ка ў яе на ват быў бі лет на са ма лёт да до му. Ад нак зноў 

раз ві ла ся ўсклад нен не, і мы змяс ці лі яе ў рэ ані ма цыю. За раз сі ту а цыя 

ста бі лі за ва ла ся.

ВЫ ШЭЙ ШЫ 
ПІ ЛА ТАЖ 
ХІ РУР ГІІ

СТАР. 2

Уз ро веньУз ро вень

54-га до вую япон ку Се цу ко і 

ад на га до вую бе ла рус кую дзяў чын ку з 

Баб руй ска Ма ры я  ну аб' яд ноў вае ад на 

ня прос тая жыц цё вая ака ліч насць: 

яны пе ра жы лі пе ра сад ку пе ча ні ў 

ста ліч ным на ву ко ва-прак тыч ным 

цэнт ры хі рур гіі, транс план та ло гіі і 

ге ма та ло гіі і за раз ад наў ля юц ца ў 

рэ ані ма цыі. Хут чэй за ўсё, яны б 

ні ко лі ў жыц ці не су стрэ лі ся, ка лі б 

абедз вюм не спат рэ бі ла ся да па мо га 

бе ла рус кіх транс план то ла гаў, 

пра якіх ве да юць, 

як па каз вае прак ты ка, да лё ка за 

ме жа мі на шай кра і ны. mi
ns
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ew
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Іван ПЯТ РОЎ СКІ, што жы ве ў аг ра га рад ку 

Будс лаў Мя дзель ска га ра ё на, ка рыс та ец-

ца аў та ры тэ там ся род зем ля коў. 

Іван Ста ні сла ва віч пра ца ваў на роз ных па са-

дах у мяс цо вым кал га се, апош нія дзе вяць га доў 

кі ра ваў ад кры тым ак цы я нер ным та ва рыст вам 

«Будс лаў скае». Яшчэ з та го ча су за рэ ка мен да-

ваў ся бе як доб ры ар га ні за тар, шчы ры і чу лы да 

па трэб лю дзей ча ла век, да яко га мож на заўж ды 

звяр нуц ца па да па мо гу. Ця пер Іван Пят роў скі 

на пен сіі, але не ся дзіць склаў шы ру кі. Мож на 

ска заць, ён гра мад скі дзе яч мяс цо ва га маш-

та бу, ак ты віст, які ар га ні зоў вае зем ля коў і на 

су бот ні кі, і на доб ра ўпа рад ка ван не вёс кі. Ды і 

сам ак тыў на ўдзель ні чае ў ме ра пры ем ствах. 

На трак та ры, які ка лісь ці змай стра ваў са спі са-

ных дэ та ляў і вуз лоў, да па мо жа рас чыс ціць ад 

ліс ця парк, вы вез ці смец це на звал ку. Ужо ка то-

рае склі кан не зем ля кі вы бі ра юць яго дэ пу та там 

Будс лаў ска га сель ска га Са ве та дэ пу та таў.

Пры ем на здзі ві ла пры су стрэ чы тое, што раз-

маў ляе Іван Ста ні сла ва віч на чыс тай бе ла рус кай 

мо ве.

— «Звяз да» мне да па маг ла вы ву чыць і па-

лю біць мат чы ну мо ву. Я даў ні пры хіль нік ва шай 

га зе ты. А па ча ло ся на ша сяб роў ства даў но, ма-

быць, га доў со рак та му. У са вец кі час я быў 

парт ор гам. Ра ён нае на чаль ства пры му ша ла 

вы піс ваць «Звяз ду» на парт ар га ні за цыю, бо тут 

дру ка ва лі ся пар тый ныя да ку мен ты, спра ва зда чы 

і па ста но вы з пле ну маў, з'ез даў. Чы та ю чы гэ тыя 

ма тэ ры я лы, ці ка віў ся ад на ча со ва ін шы мі ар ты ку-

ла мі. І па сту по ва па лю біў га зе ту, пры вя заў ся да 

яе, вы пі саў аса біс та. А за тым па чаў раз маў ляць 

па-бе ла рус ку. Спа чат ку ня сме ла, а за тым усё 

больш упэў не на. Мне па да ба ец ца, што вы дан не 

пра па ган дуе род нае сло ва, на род ную твор часць, 

пры ві вае лю боў да спад чы ны, аб ра даў на шых 

прод каў. Вель мі па да ба юц ца руб ры кі «Спытайце 

пра ра дзін нае», «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»

Вы ву чыць мо ву Вы ву чыць мо ву 
да па маг ла га зе тада па маг ла га зе та

Чулі?!Чулі?!

ЯШЧЭ АДЗІН 
ЧЭМ ПІ Я НАТ 
У СКАР БОН ЦЫ
Бе ла русь пры ме ма ла дзёж нае 

пер шын ства па ха кеі ў ды ві зі ё не ІA
У ба раць бе за гэ та пра ва бе-

ла рус кая дэ ле га цыя апя рэ дзі-

ла аў стрый скую. Гэ та ста ла 

вя до ма на кан грэ се Між на-

род най фе дэ ра цыі ха кея, які 

пра хо дзіў у Бра ціс ла ве.

«Пра ва стаць гас па да ра мі гэ та-

га тур ні ру ра зам з на шай пер ша-

па чат ко ва ме лі на мер аспрэч ваць 

яшчэ тры фе дэ ра цыі: Аў стрыі, Да ніі 

і Сла ве ніі. Але дзве апош нія дэ ле-

га цыі ў вы ні ку зня лі кан ды да ту ры, 

пры чым дат ча не — на ка рысць на-

шай кра і ны. У бе ла рус ка-аў стрый-

скай спрэч цы боль шас цю га ла соў 

(16 су праць 9 ) пе ра маг ла за яў ка 

ФХБ. Тур нір прой дзе з 8 да 14 снеж-

ня гэ та га го да. За адзі ную пу цёў ку ў 

топ-10 су свет на га ма ла дзёж на га ха-

кея на бе ла рус кім лё дзе бу дуць зма-

гац ца гас па да ры, а так са ма збор ныя 

U-20 Да ніі, Аў стрыі, Лат віі, Сла ве ніі 

і Нар ве гіі», — га во рыц ца на сай це 

Бе ла рус кай фе дэ ра цыі ха кея.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Учо ра ў пер шай па ло ве дня ўдзель-

ні кі да рож на га ру ху на Мін скай каль-

ца вой аў та да ро зе маг лі су стрэць не-

звы чай ны кар тэж на ча ле з вя лі кім 

ту рыс тыч ным аў то бу сам. Аб га ня ю чы 

ка ло ну, якая ру ха ла ся тро хі па воль-

ней хут ка сці па то ку, аў та ма бі ліс ты і іх 

па са жы ры на ўрад ці маг лі зда га дац-

ца, што ў аў то бу се едзе Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. А трэ ба бы ло толь кі па-

вяр нуць га ла ву! Прэ зі дэнт аса біс та 

ін спек та ваў стан МКАД і на ва коль ную 

інф ра струк ту ру. Наш ка рэс пан дэнт 

ехаў у ад ным аў то бу се з кі раў ні ком 

дзяр жа вы і змог уба чыць усе ню ан сы 

вы со кай ін спек цыі.

Ду маю, ня шмат хто мо жа ска заць, што 

за адзін раз пра ехаў Мін скую каль ца вую 

аў та да ро гу цал кам. Ма ла хто ра біў гэ та з 

мэ тай вы ву чэн ня сі ту а цыі на МКАД і по бач 

з ёй. І ка неш не, яшчэ лепш здзейс ні лі гэ та 

ў ад ным аў то бу се з Прэ зі дэн там кра і ны. 

Больш за 56 кі ла мет раў шля ху — а ме на ві та 

столь кі скла дае даў жы ня каль ца вой — кі-

раў нік дзяр жа вы і чы ноў ні кі пе ра адо ле лі 

ў ад ным аў то бу се «МАЗ» ра зам з жур на-

ліс та мі.

«На пэў на, рух на МКАД спы ніў ся на гэ ты 

час?» — за дас ца пы тан нем чы тач. Ад нак, 

па коль кі ін спек цыя пра во дзі ла ся ў пер шай 

па ло ве пят ні цы, за чы няць та кую важ ную 

магістраль для мін чан і гас цей ста лі цы бы ло б 

ня пра віль на. Та му аў то бус з пер шай асо-

бай спа кой на ўклю чыў ся ў не ма лы, як заў-

сё ды, па ток аў та ма бі ляў на каль ца вой. І 

трэ ба пры знаць, што асоб ныя ва дзі це лі 

фур бы лі кры ху збян тэ жа ныя, ка лі ба чы лі 

ў акне вы со ка га ту рыс тыч на га аў то бу са 

кі раў ні ка дзяр жа вы. Пра што ж ка заў бе-

ла рус кі лі дар пад час па езд кі, і як прай шла 

ін спек цыя?

Да ро га — го рад — кра і на
...Не пры кмет ны з'езд з тра сы М3 на ўез-

дзе ў Ба раў ля ны, не вя лі кая пар коў ка — ме-

на ві та тут па ча ло ся вы ву чэн не Прэ зі дэн там 

доб ра ўпа рад ка ван ня і раз віц ця тэ ры то рый 

уз доўж Мін скай каль ца вой аў та да ро гі.

Як толь кі кі раў нік дзяр жа вы пры быў на 

мес ца, ён ад ра зу па зна чыў тэ му су стрэ чы. 

Бе ла рус кі лі дар на га даў, што час та кры ты-

куе чы ноў ні каў за да ро гі і па ра дак, а так са-

ма за тыя кі рун кі дзей нас ці, якія звя за ны з 

пры ро дай. Па вод ле яго слоў, МКАД — гэ та 

твар Мін ска, а Мінск — гэ та твар кра і ны.

«Тут гос ці, лю дзі час та ез дзяць па гэ-

тых да ро гах, — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — І спра ва на ват не толь кі ў 

тым, што хут ка пры е дзе шмат гас цей з уся-

го све ту на Еў ра пей скія гуль ні. Ка лісь ці трэ-

ба бы ло гэ тую пра цу ак ты ві за ваць».

Звяр та ю чы ся да чы ноў ні каў, ён на га даў, 

што не раз ка заў пра тое, што ха цеў бы 

ба чыць уз доўж гэ тых да рог. І які вы нік? На 

дум ку Прэ зі дэн та, па куль пра ца ідзе так са бе. 

Пры гэ тым ён пры знаў, што мо жа неш та не 

ба чыць, бо нель га па бы ваць усю ды.

«І сён ня я ха цеў бы прос та вам усім 

па зна чыць кан крэт на, якой па він на быць 

да ро га і пры да рож ныя ўчаст кі», — па тлу-

ма чыў сут насць сва ёй ін спек цыі бе ла рус кі 

лі дар.

Трэ ба ра зу мець, што пра ца па доб ра-

ўпа рад ка ван ні не скон чыц ца пас ля буй но га 

спар тыў на га пер шын ства, яна па він на пра-

цяг вац ца. На гэ та кі раў нік дзяр жа вы звяр-

нуў асаб лі вую ўва гу: «На пэў на, пач нём з 

асноў ных да рог і пой дзем да ме жаў на шай 

кра і ны. Трэ ба доб ра ўпа рад коў ваць Бе ла-

русь, нель га спы няц ца. Гэ та на ша «фіш ка». 

Хто б сю ды ні пры яз джаў, усе ахка юць, як 

доб ра, пры ро да доб рая. Але пры ро дзе трэ-

ба не толь кі ра да вац ца, не толь кі жыць з ёй 

у мі ры і зго дзе — пры ро ду трэ ба і ўпры гож-

ваць, удас ка наль ваць».

Да рэ чы, па куль ча ка лі пры езд Прэ зі дэн-

та, пе рад тым як ад пра віц ца на ін спек цыю, 

на не каль кі пы тан няў па га дзіў ся ад ка заць 

мэр Мін ска Ана толь СІ ВАК — і ён так са ма 

ка заў пра тое, што пра ца па азе ля нен ні і 

ра мон це да рог з'яў ля ец ца пла на вай. Ён так-

са ма па ве да міў, што ў ста лі цы сё ле та пла-

ну ец ца вы са дзіць 8-9 міль ё наў кве так, хоць 

го дам ра ней вы са дзі лі ўся го два міль ё ны. 

Ста тыс ты ка змя ні ла ся ў леп шы бок і па да-

ро гах — па кла лі больш ас фаль ту, у мно гіх 

мес цах па мя ня лі тра ту ар ную пліт ку... Пры 

гэ тым мэр за ўва жыў, што пад час бу даў ніц-

тва но ва га нель га за бы ваць пра пад тры-

ман не па рад ку ў ста рым.

Па пя рэ джан не 
для ня доб ра сум лен ных 
ін вес та раў

Без умоў на, Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб сі ту а -

цыі: пра тое, як вы кон ва юц ца яго да ру чэн ні 

па пад тры ман ні МКАД і раз вя зак у доб рым 

ста не, а так са ма аб доб ра ўпа рад ка ван ні 

тэ ры то рый ка ля каль ца вой.

За кра ну лі ня прос тую тэ му не да бу да-

ва ных бу дын каў. Па зі цыя Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі тут жорст кая: ка лі з ін вес та рам 

да мо ві лі ся, ён па ві нен вы кон ваць свае аба-

вя за цель ствы. Ка лі ж ён не вы кон вае, то 

трэ ба вы ка рыс тоў ваць жорст кія санк цыі. 

Не зра біў — ня сі ад каз насць.

Што да ты чыц ца тэр мі наў бу даў ніц тва і 

вон ка ва га доб ра ўпа рад ка ван ня аб' ек таў, 

то тут ёсць ве лі чы ня, на якую вар та ары-

ен та вац ца. На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, 

тры га ды — гэ та мак сі маль ны тэр мін для 

та кой дзей нас ці. Бо ў нас як бы вае: бу доў ля 

доў жыц ца і пяць, і сем га доў, ва кол бруд, 

лю дзям не пры ем на. Так што ін вес тар па-

ві нен па мя таць пра на сель ніц тва, зра біць 

нар маль на вон ка ва і доб ра ўпа рад ка ваць 

зям лю. Усё ас тат няе — на яго сум лен ні.

Да ру чэн не кі раў ні ка дзяр жа вы: на вес ці 

тут па ра дак, па гля дзець гэ тае пы тан не, у 

не ка то рых вар та на ват за браць участ кі (на 

якіх ця пер ста яць даў га бу ды), каб ін шым 

не па над на бы ло.

У ад каз стар шы ня Мі набл вы кан ка ма 

Ана толь Іса чан ка рас па вёў, што та кі па ды-

ход ужо дае вы нік: як толь кі па ча лі ада бран-

не ўчаст каў з даў га бу да мі, ін вес та ры па ско-

ры лі ўз вя дзен не за пла на ва ных аб' ек таў.

Бу ду чы ня = элект рыч насць
Яшчэ на не вя лі кай пар коў цы аку рат на 

раз мяс ціў ся транс парт, які бу дзе ак тыў на 

вы ка рыс тоў вац ца пад час Еў ра пей скіх гуль-

няў. Пяць ма шын з сім во лі кай пер шын ства — 

два аў то бу сы МАЗ, «Нё ман», а так са ма два 

Geely Atlas бе ла га і чор на га ко ле раў. Та-

кі аў та парк (вя до ма, у боль шай коль кас ці) 

здоль ны вы ра шыць транс парт нае пы тан не 

пад час чэм пі я на ту. Да рэ чы, 320 бе ла рус кіх 

кра со ве раў бу дуць экс плу а та вац ца ў якас ці 

так сі для прад стаў ні чых гас цей.

Звяр нуў ува гу на транс парт і Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Раз маў ля ю чы з кі роў ца мі, кі-

раў нік дзяр жа вы рас ка заў, што яму па да-

ба ец ца ма дэль Atlas. Вер дыкт Прэ зі дэн та — 

«пры стой ная ма шы на». І ў чар го вы раз ён 

за кра нуў тэ му элект ра ма бі ляў — та кую вы-

твор часць раз ві ваць не аб ход на.

Пас ля гэ та га Аляк сандр Лу ка шэн ка і чы-

ноў ні кі ру шы лі ў бок каль ца вой.

Дрэ вам — так, пло ту — не
Як толь кі аў то бус кра нуў ся, Прэ зі дэнт 

за клі каў ру хац ца па воль ней, каб ста ран на 

раз гле дзець усё ва кол. Кі раў нік дзяр жа вы 

ад ра зу па пя рэ дзіў: схі лы ўздоўж да ро гі па-

він ны быць за са джа ны дрэ ва мі (хоць бы 

ел ка мі, хво я мі), каб не ка сіць, бо гэ та не-

ма лыя за тра ты.

«Уз доўж да рог па він ны быць зя лё ныя 

на са джэн ні», — пад крэс ліў ён і да даў, што 

аба вяз ко ва аса біс та пра е дзец ца і па гля-

дзіць на стан па са джа ных дрэў і хмыз ня коў, 

бо сэн су ў за гі ну лым на са джэн ні ня ма ні я ка-

га. Ка лі неш та за гі ну ла — трэ ба пры бі раць і 

за са джваць на но ва, а по тым да гля даць.

«І трэ ба спы таць тых, хто іх вы са джваў, 

та му што гэ та га ла ва цяп ства. Ка лі б гэ та 

ад но дрэ ва з 10—15 пра па ла, гэ та яшчэ 

да пушчальна, але ка лі праз ад но за гі ну лі 

дрэ вы, гэ та не нар маль на», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Так са ма ён звяр нуў 

ува гу на не да пу шчаль насць за ліш ня га вы-

ра за ння і вы пі лоў ван ня.

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, ка лі ў на се-

ле ным пунк це жы лыя да мы пры мы ка юць да 

да ро гі, то яе трэ ба больш за са дзіць, ад нак 

усё гэ та не па він на за рас таць. Вя до ма, і фа-

са ды да моў па він ны быць у год ным ста не.

І, да рэ чы, зай мац ца гэ тым маг лі б са мі жы ха-

ры. Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў 

рэ ста ра ны, за праў кі, кра мы і ін шыя ўста-

но вы ўздоўж да ро гі са ма стой на зай мац ца 

сва ёй тэ ры то ры яй. «Гэ та іх зо на 

ад каз нас ці», — рэ зю ма ваў ён.

ПА СТА ЛІЧ НАЙ «АР БІ ЦЕ»
Вы ні кі ін спек цыі каль ца вой пад кі раў ніц твам Прэ зі дэн та
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Яшчэ ад ной кры ні цай — жы вой па мя ці — з'яў ля ец ца за ха ва ная 

мяс цо вая ад мет насць, якая ба чыц ца на ват у жа но чым свя точ ным 

строі — адзен ні, якое па ля шуч кі на сі лі яшчэ зу сім ня даў на, у пя ці-

дзя ся тых і шас ці дзя ся тых га дах мі ну ла га ста год дзя, і якое ця пер 

рэд ка ка лі ўба чыш. Ды рэк тар Ма і се е віц ка га До ма куль ту ры Лі дзія 

НІ КА НО ВІЧ за ха ва ла са праўд ны аў тэн тыч ны тка ны і вы шы ва ны 

шэ дэўр, які за стаў ся ад яе свяк ру хі, а мас тац кі кі раў нік Зі на і да 

ПІН ЧУК (на фо та) лю біць апра наць яго на кан цэр ты і свя ты, ура чыс-

тыя ве ча ры і тра ды цый ныя на род ныя вяс ко выя гу лян ні, дэ ман струе 

ў ім кра су і са ма быт насць Па лес ся.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Вы то кі ма лой ра дзі мыВы то кі ма лой ра дзі мы

ЁСЦЬ ТА КАЯ КРЫ НІ ЦА — ЁСЦЬ ТА КАЯ КРЫ НІ ЦА — 
ГА РА ДЫГА РА ДЫ

Як у Бе ла ру сі 
транс план ту юць 
ор га ны
і ча му да нас на 
апе ра цыі едуць 
за меж ні кі

На Ма зыр шчы не ахоў-
ва юць кры ні цы, ста ра-
юц ца за ха ваць і аба-
зна чыць гэ тыя га ю чыя 
вы то кі — так, на прык-
лад, як у вёс ках Лу ча-
жэ ві чы, Скры га лаў, Ма-
зу ры, Ка мен ка, Аку лін-
ка, Ра ма наў ка, Ха міч кі, 
Чыр во ная Гор ка. Ёсць 
у кры ніц і наз вы, як, на-
прык лад, Аль хо ві ца 
ў вёс цы Вась коў ка, 
Кус тоў ні ца ў па сёл ку 
Кры ніч нае, Доб ры ца
ў вёс цы На гор ная. 
Не су мнен на, усе гэ тыя 
вы то кі вель мі ста ра-
жыт ныя, аве я ныя ле-
ген да мі. За вёс кай Ма-
і се е ві чы, у ле се, ся род 
па гор каў бру іц ца кры-
ні ца з ці ка вай наз вай 
Га ра ды. Яна па хо дзіць 
ад сло ва «га ра дзі шча», 
якое па-мяс цо ва му на-
зы ва юць «го ра дам»,
і якіх тут не каль кі.

Фота БелТА.


