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• 6 і 8 мая ўсе ад дзя-

лен ні «Бел пош ты» бу-

дуць пра ца ваць па ўста-

ноў ле ным рэ жы ме. 1, 7 і 

9 мая — толь кі дзя жур-

ныя ад дзя лен ні.

• Нац банк вы пус кае па-

мят ныя ма не ты да 75-год-

дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за-

хоп ні каў.

• Вік то рыя Аза ран ка 

ўзня ла ся на 50-е мес ца ў 

рэй тын гу WTA.
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Зме ны ў ін спек та раў ДПС спе цы яль на га пад раз дзя лен ня па ад дзе-

ле да рож най бяс пе кі ДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма ка пі та на мі лі цыі 

Аляк сея МА КА РА ВА і яго на пар ні ка ма лод ша га лей тэ нан та Ар цё ма 

СУ ФРА НО ВІ ЧА па чы на юц ца а шос тай га дзі не ве ча ра, а за кан чва юц ца 

а сё май ра ні цы. Ра зам з імі мы, ка рэс пан дэн ты «Звяз ды», ад пра ві-

лі ся ў рэйд, каб пра са чыць за па рад кам на да ро зе.

— Ня даў на ад крыў ся мо та се зон, звы чай на за зме ну мы за трым лі ва ем 

па два-тры па ру шаль ні кі. За час пра цы (Аляк сей у пад раз дзя лен ні 11 га-

доў) за ўва жыў, што з'я ві ла ся тэн дэн цыя да змян шэн ня ўзрос ту гон шчы каў 

з 25—30 га доў да 18—20. Да рэ чы, дзяў ча ты не лі ха чаць, асця рож на паво-

дзяць ся бе за ру лём, — уво дзіць нас у курс спра вы стар шы 

па зван ні. Ка пі тан мі лі цыі Аляк сей МА КА РАЎ пра вя рае да ку мен ты.

ЗА ХА ВАЛЬ НІ КІ ЗА ХА ВАЛЬ НІ КІ 
БЯС ПЕ КІ ДА РОГБЯС ПЕ КІ ДА РОГ

З па чат кам мо та се зо на ра бо ты ў іх пры ба ві ла ся

Час цей за ўсё ў Вя лік дзень кі раў нік дзяр жа вы ад праў ля ец ца ў хра мы 

за ме жы Мін ска. Бе ла рус кі лі дар рас ка заў, што вель мі лю біць ма лень-

кія хра мы. За мно гія га ды ў гэ тае свет лае свя та ён на ве даў шмат та кіх 

мес цаў. «Я ста ра юся да па маг чы, дзесь ці па дра ман та ваць, дзесь ці яшчэ 

неш та», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка і да даў, што не лю біць пам-

пез насць, ка лі неш та пе ра ва жае над людзь мі.

Ад нак пам пез насць да рэ чная ў тым вы пад ку, ка лі яна неш та сім-

ва лі зуе. У прык лад кі раў нік дзяр жа вы пры вёў Па лац Не за леж нас ці — 

вон ка ва бу ды нак зда ец ца шэ рым, але ўнут ры ён пам пез ны, па коль кі 

сім ва лі зуе не за леж насць.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ду хоў ны храм па ві нен быць перш за ўсё 

ўтуль ны. «Та му я вас він шую з гэ тай пры га жос цю, з гэ тай утуль нас цю, 

жа даю вам не толь кі зда роўя, але ра дас ці і доб ра га на строю. Усім вам, 

усім бе ла ру сам, якія нас сён ня па чу юць і ўба чаць з гэ та га ма лень ка га 

хра ма, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ды і не толь кі бе ла ру сы. Вы 

ве да е це, як сён ня піль на за на мі на зі ра юць — ну і няхай на зі ра юць. Але 

ка лі Гас подзь бу дзе з на мі, то мы ўсё пе ра адо ле ем».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Аст ро шы цы.

СІМ ВАЛ 
СА ЛІ ДАР НАС ЦІ 
ПА КА ЛЕН НЯЎ

Па ва жа ныя су ай чын ні кі!

Ад усёй ду шы він шую вас 

са Свя там пра цы.

Вось ужо больш за ста-

год дзе яно не тра ціць сва ёй 

ак ту аль нас ці, з'яў ля ю чы ся 

сім ва лам са лі дар нас ці лю-

дзей роз ных пра фе сій і па-

ка лен няў.

У Бе ла ру сі ад зна ча юць 

гэ ты дзень з асаб лі вым 

натхнен нем, ад рас ую чы 

сло вы па ва гі кож на му пра-

цаў ні ку і пра цоў на му ка лек-

ты ву, вы каз ва ю чы глы бо кую 

ўдзяч насць ве тэ ра нам пра-

цы. Тым, хто бу да ваў на дзей-

ны пад му рак на цы я наль на га 

зда быт ку не за леж най кра і ны 

і пе ра даў год ную эс та фе ту 

ма ла дой зме не.

Усе су час ныя да сяг нен ні: 

за ха ван не і ма дэр ні за цыя 

са вец кіх пра мыс ло вых гі ган-

таў, ства рэн не іна ва цый ных 

вы твор час цяў, ды на міч нае 

ўка ра нен не вы со кіх тэх на ло-

гій у роз ныя га лі ны эка но мі-

кі — вы нік агуль най упар тай 

ства раль най пра цы.

Пе ра ка на ны, ме на ві та на-

ша пра ца ві тасць, вер насць 

тра ды цы ям і лю боў да Ра дзі-

мы з'яў ля юц ца за кла дам да-

лей ша га раз віц ця і роск ві ту 

Бе ла ру сі.

У гэ ты май скі дзень жа-

даю вам і ва шым сем' ям мі-

ру і даб ра бы ту. Ня хай по бач 

заў сё ды бу дуць ад на дум цы і 

вер ныя сяб ры, а ў пра фе сій-

най дзей нас ці спа да рож ні чае 

пос пех.

Прэ зі дэнт 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

КА ЛІ ГАС ПОДЗЬ З НА МІ — КА ЛІ ГАС ПОДЗЬ З НА МІ — 
УСЁ ПЕ РА АДО ЛЕ ЕМУСЁ ПЕ РА АДО ЛЕ ЕМ
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Вяс на на За рэ чнай ву лі цы
Ёсць свая За рэ чная і ў аг ра га рад ку Жда-

но ві чы Мінск ага ра ё на. Але гэ тая ву лі ца не 
звя за на з кі на філь мам «Вяс на на За рэ чнай 
ву лі цы». Са жда но віц кай За рэ чнай звя за на 
ін шая гіс то рыя, пра якую мне рас ка заў ка-
рэн ны жы хар ву лі цы Кас тусь ДРОЗД.

— На ша ву лі ца За рэ чная бы ла на зва-
на ў го нар вёс кі, з якой мы ўсе па хо дзі лі, 
а вёс ка на зы ва ла ся За рэч ча 2-е (бы ла і 
ёсць вёс ка За рэч ча 1-е). Вёс ку пе ра ся лі-
лі, ка лі бу да ва лі і за паў ня лі ва дою Мін скае 
мо ра, гэ та бы ло ў 55-м і 56-м га дах мі ну-
ла га ста год дзя, — ка жа Кан стан цін Фё да-
ра віч. — На шу ма ё масць пе ра пі са лі, ха ты 
і гас па дар чыя па бу до вы па раз бі ра лі па 
бер вя не і пе ра вез лі ў Жда но ві чы. Жы ха-
роў па ся лі лі на дзвюх ву лі цах, якія на зва лі 
За рэ чная і Зя лё ная.

У 1956 го дзе Кас тусь Дрозд, яко му ішоў 
адзі нац ца ты год, су стрэў сваю пер шую 
вяс ну на За рэ чнай ву лі цы (ня цяж ка пад-
лі чыць, коль кі мі ну ла вё сен з та го ча су: 
шэсць дзя сят тры!). Як і ін шыя за рэ чан цы, 
Кан стан цін Фё да ра віч і яго Ла ры са Дзям'-
я наў на (яны на гэ тым фо та) спя ша юц ца 
ўпра віц ца з вес на вой сяў бой, на вес ці па-
ра дак на пад вор ку і на пры лег лай да до-
ма тэ ры то рыі, каб вяс на на іх няй За рэ чнай 
бы ла са праў ды пры го жая!
Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Мін скі ра ён.

У рэй дзе У рэй дзе 
з па тру лёмз па тру лём
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На Вя лік дзень кі раў нік дзяр жа вы 

на ве даў храм Рас тва Хрыс то ва га 

ў вёс цы Аст ро шы цы 

Ла гой ска га ра ё на, 

за па ліў свеч ку і па він ша ваў 

вер ні каў са свя там.


