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«...Каб не за быц ца, 
хто мы на гэ тай зям лі»

На ста ле ў мя не — ка то ры год, ка то рае дзе ся ці год-

дзе — ад но і тое ж вы дан не.

Перш за ўсё та му, што яно, маё, вы хо дзіць на род най 
бе ла рус кай мо ве, мо ве ма іх прод каў, якія ін шай не ве да-
лі; та му, што яно са праў ды бе ла рус кае, бо мо ва — са мы 
важ кі, са мы не ацэн ны на бы так на ро да. Больш за тое, я 
пе ра ка на ны, што эт ніч ны бе ла рус без род най мо вы — 
гэ та неш та не акрэс ле нае, згуб ле нае ў су све це, аль бо 
раз губ ле нае...

«Звяз да» кож най сва ёй ста рон кай дае зра зу мець, хто мы 
на гэ тай зям лі. Кож ны ну мар га зе ты па доб ны і не па доб ны 
на па пя рэд ні. Наз вы руб рык воб раз ныя, кра наль ныя, трап-
ныя: «Кры ніч ка», «...На род на про ва дзе!», «Так ці не?»... 
Усе яны між во лі пры му ша юць за ду мац ца, ня суць не толь кі 
ін фар ма цыю, але і кан крэт ныя па ра ды — аб тым, на прык-
лад, як па лі ваць агур кі ці эка но міць гро шы.

Кож ны ча ла век, не за леж на ад уз рос ту, зной дзе на ста-
рон ках га зе ты неш та ка рыс нае: пра чы тае пра апош нія па-
дзеі, зда рэн ні, пра эка ло гію, ар мію, спорт, пра ча ла ве чыя 
зно сі ны... І на пі са на пра ўсё зра зу ме ла, змяс тоў на, з па ва-
гай да лю дзей.

«Звяз да» — ін тэ лі гент ная га зе та. Яна дае маг чы масць 
вы каз вац ца чы та чам і тым са мым ста но віц ца для іх бліз кім 
сяб рам. Яна не прос та ін фар ма тар, але і на стаў нік, да рад-
ца. Чы та еш, на прык лад, руб ры ку «Мы ра зам — Бе ла русь» 
і быц цам ад праў ля еш ся ў па ход: бра куе хі ба геа гра фіч най 
кар ты — для на гляд нас ці!

Ва біць «Звяз да» (ка лі пе рай сці на асо бы) і пер шай ста-
рон кай — вы дат ны мі фо та здым ка мі ўсю ды іс на га Ана то ля 
Кле шчу ка.

Яшчэ ў тыя га ды, ка лі яна пі са ла пра вёс ку, на ша сям'я 
лі та раль на за ка ха ла ся ў Але ну Ляў ко віч... А до пі сы-«ка ра-
цель кі» Ва лян ці ны Доў нар, а на тат кі Свят ла ны Яс ке віч, Воль-
гі Мядз ве дзе вай, Над зеі Дрынд ро жык, Вік то рыі Це ля шук...

Ра дуе ў га зе це і кож нае но вае імя. Зна чыць, жы ве бе-
ла рус кае сло ва!

...На пра вах даў ня га пад піс чы ка і на стаў ні ка (хоць і на 
пен сіі) не ўстры ма ю ся і ад не каль кіх за ўваг. Руб ры ка «Да ты. 
Па дзеі. Лю дзі» до сыць змяс тоў ная: чы та еш і га на рыш ся, 
што кра і на мае та кую ба га тую гіс то рыю і столь кі вы дат ных 
лю дзей! Але ж вось, рад кі, на прык лад, пра Бя лы ніц ка га-Бі-
ру лю. Зна ка мі ты мас так! Дык мо, не ліш не бы ло б на га даць 
і хоць не каль кі тво раў?

Аль бо ін шая руб ры ка, што за клі кае ўсміх нуц ца... Ды, 
бы вае, на жаль, што ня ма з ча го. Ча сам рэ жа во ка і не-
дак лад нае сло ва.

Але ж, ня гле дзя чы на за ўва гі (маг чы ма, суб' ек тыў ныя), 
ска жу, што «Звяз ду» з паш то вай скрын кі заўж ды за бі раю 
з хва ля ван нем: хо чац ца хут чэй раз гар нуць і аку нуц ца ў 
ча роў ны свет род най мо вы.

Так тры маць, звяз доў цы!

Ка лі не вы, то хто?

Ле а нід КА ВАЛЬ ЧУК, г. Жо дзі на.

P.S. Вы так са ма «зноў вы бі ра е це «Звяз ду»? І хо ча це 

ска заць ча му? Ка лі лас ка, пі шы це! І вя до ма ж, вы піс-

вай це!

«Ця пер збі ра юц ца толь кі дзве 

мар кі трак та роў «Бе ла рус». 

У бу ду чы ні там пла ну ец ца 

збор ка не толь кі тэх ні кі 

Мінск ага трак тар на га за во да, 

а і ін шай сель ска гас па дар чай, 

ка му наль най тэх ні кі. Ма ец ца 

на ўва зе: усё, што ства ра ец ца 

ў Бе ла ру сі, мож на там на ба зе 

па ме ры не аб ход нас ці са браць. 

Та кая перс пек ты ва гэ та га 

прад пры ем ства на бу ду чы ню», — 

рас ка заў «Звяз дзе» 

Над звы чай ны і Паў на моц ны 

Па сол Та джы кі ста на ў Бе ла ру сі 

Хак дод Мах мад ша рыф Мах муд.

«Аг ра тэх сэр віс» зай ма ец ца ка а-
пе ра цый най вы твор час цю трак та роў 
«Бе ла рус» у та джык скім го ра дзе Гі-
сар. Удзел у яе ад крыц ці ў маі гэ та га 
го да пры ма лі кі раў ні кі дзвюх дзяр жаў. 
Пад час гэ та га ж ві зі ту Аляк сандр Лу-
ка шэн ка да ру чыў ства рыць пра гра му 
аду ка цыі та джык скіх ма шы на бу даў-
ні коў на МТЗ. І ўжо ў кан цы жніў ня 
пер шы ра бот нік Са ма рдзін Джа ба-
раў пас ля ме сяч на га кур са атры маў 
сер ты фі кат лі цей шчы ка ме та лаў і 
спла ваў.

Асаб лі выя сло вы па дзя кі ад спе-
 цы я ліс та з Та джы кі ста на — кі раў ніц тву 
за во да і ка ле гам, якія пра ца ва лі ў цэ ху 

по руч і да па ма га лі спа сці гаць но выя 
ўмен ні.

Пер шы на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра МТЗ Та рас Му рог ад зна чыў, 
што на за вод зе вы со ка ацэнь ва юць 
вы ні кі пра ве дзе най пра цы і пла ну юць 
да лей за пра шаць спе цы я ліс таў «Аг-
ра тэх сэр ві са» на на ву чэн не.

«Збор ка, ад кры тая ў го ра дзе Гі сар 
пры ўдзе ле прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Та-
джы кі ста на, ад кры вае вы со кі па тэн-
цы ял для ўза е ма вы гад на га су пра цоў-
ніц тва і да зва ляе вы вес ці яго на но вы 
ўзро вень, — пад крэс ліў Та рас Му рог.

Ма рыя ДА ДА ЛКА



Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

НО ВЫЯ ГА РЫ ЗОН ТЫ «БЕ ЛА РУ СА»
У Та джы кі ста не на прад пры ем стве «Аг ра тэх сэр віс» бу дзе ство ра ны клас тар 

па збор цы бе ла рус кай тэх ні кі

Сё ле та бе ла рус кай 

ста лі цы споў ніц ца 

951 год — сур' ёз ная 

ліч ба. З які мі 

эка на міч ны мі 

па каз чы ка мі 

су стра кае го рад 

гэ тае свя та?

Па сло вах Тац ця ны Краў-
чан кі, пер ша га на мес ні ка 
стар шы ні ка мі тэ та эка но мі кі 
Мін гар вы кан ка ма, ста лі цы
ёсць чым га на рыц ца. У Мін с-
ку, па раў наль на не вя лі кай
па пло шчы «кроп цы» на 
кар це краіны, фар мі ру ец ца 
трэ цяя част ка ВУП кра і ны і 
па ло ва яе бюд жэ ту. Ме на ві-
та ста лі ца дае 70 пра цэн таў 
ак тыў на га та ва ра аба ро ту, 
70 пра цэн таў экс пар ту па-
слуг, 40 пра цэн таў экс пар ту 
та ва раў і ка ля 30 пра цэн таў 
роз ніч на га та ва ра аба ро ту.

Ва ла вы рэ гі я наль ны пра-
дукт (ВРП) Мін ска су па стаў-
ны з ВРП дзвюх су меж ных 
аб лас цей. Го рад дру гі год 
за пар за бяс печ вае ста ноў-
чую ды на мі ку і вы хо дзіць 
на ўсе за да дзе ныя ўра дам 
па ра мет ры. Гэ та да зва ляе 
зра біць за чын на да тэр мі но-
вае вы ка нан не пя ці га до вай 
пра гра мы са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця.

Усё больш ін вес ты цый 
уклад ва ец ца ў эка но мі ку 
го ра да. Так, ін вес ты цыі ў 
асноў ны ка пі тал за сем ме-
ся цаў пры рас лі больш чым 
на чвэрць у па раў на нні з мі-
ну лым го дам, тэмп іх рос ту 

склаў 127 пра цэн таў. Вы со кі 
да вер і з бо ку за меж ных ін-
вес та раў, якія ўкла лі за пер-
шае паў год дзе 3,7 міль яр да 
до ла раў у раз віц цё го ра да.

А што ж ча кае мін чан і 
гас цей Мін ска ў пла не куль-
тур на-ма са вых ме ра пры-
ем стваў, якія бу дуць пра во-
дзіц ца ў рам ках Дня го ра да 
8—9 ве рас ня? Трэ ба пры-
знаць, пра гра ма на ме ча на 
шы ро кая і раз на стай ная. 
Па тра ды цыі на пя рэ дад ні 
свя та, 7 ве рас ня, у Па ла цы 
куль ту ры праф са юзаў ад бу-
дуц ца ўша на ван не мін чан, 
якія пе ра маг лі ў кон кур се 
«Най леп шы па пра фе сіі», і 
свя точ ны кан цэрт май строў 
мас тац тваў. У Мін скай га-
рад ской ра ту шы ў гэ ты 
дзень прой дзе ўра чыс тая 
цы ры мо нія ўзна га родж ван-
ня жы ха роў, якія пры ма юць 
ак тыў ны ўдзел у ахо ве пра-
ва па рад ку і пра фі лак ты цы 
пра ва па ру шэн няў.

Асноў ныя ме ра пры ем-
ствы прой дуць 8 ве рас ня. 
Свя точ ная пра гра ма пач-
нец ца ў 10.00 з ус кла дан ня 
кве так да абел іс ка «Мінск — 
го рад-ге рой». У гэ ты ж 
дзень у Мін скім га рад скім 
Па ла цы куль ту ры ўзна га ро-
дзяць лаў рэ а таў кон кур су 
«Мін ча нін го да» ў 13 на мі-
на цы ях.

На тэ ры то рыі ка ля Па-
ла ца спор ту ў су бо ту, 8 ве-
рас ня, з 9.00 раз гор нец ца 
вя лі кае фіз куль тур на-спар-
тыў нае свя та. Прой дуць спа-
бор ніц твы ся род па жар ных-
ра та валь ні каў, а ў дру гой 
па ло ве дня — ма ла дзёж ны 
опэн-эйр, дзе вы сту пяць 
вы ка наў цы роз ных жан раў 
і кі рун каў. Кан цэрт пра цяг-
нец ца да 23.00. Пас ля ад-
бу дзец ца му зыч нае пі ра тэх-
ніч нае фе ер верк-шоу.

На тэ ры то рыі Верх ня-
га го ра да з 12.00 да 23.00 
прой дзе ся мей нае свя та. 
Тут пла ну ец ца рэа лі за ваць 

пра ект «Мінск — го рад пры-
га жос ці». У ім возь муць 
удзел На цы я наль ная шко-
ла пры га жос ці, ма дэль ныя 
агенц твы (у тым лі ку дзі ця-
чыя), сты ліс ты, ві за жыс ты, 
фла рыс ты. Свае ка лек цыі 
прад ста вяць бе ла рус кія ды-
зай не ры. Так са ма 8 ве рас ня 
ў пар ку эк стрэ маль ных ві даў 
спор ту (вул. Ста ле та ва, 1) 
з 12.00 бу дзе ар га ні за ва ны 
ма ла дзёж ны фес ты валь.

9 ве рас ня ў пар ку Пе ра-
мо гі ад бу дзец ца Дзень тан-
кіс та і прой дзе Мін скі паў-
ма ра фон.

На ву лі цы Кас ма на ўтаў 
9 ве рас ня ад кры юць па мят ны 
знак ге ро ям кос ма су. Аў тар — 
на род ны мас так Бе ла-
 ру сі, скульп тар Іван Міс ко, 
ар хі тэк тар — Ва ле рый Міт-
ра фа наў. Па дзея пры мер-
ка ва на не толь кі да Дня го-
ра да, але і да пра вя дзен ня 
Між на род на га кас міч на га 
кан грэ са, які бу дзе пра хо-
дзіць у гэ тыя дні ў Мін ску. 
На скры жа ван ні пра спек таў 
Пе ра мож цаў і Ма шэ ра ва 
на пра ця гу двух дзён (8 і 9 
ве рас ня) мож на бу дзе на-
ве даць фес ты валь «Мінск 
ста ра жыт ны».

Гэ тыя і ін шыя свя точ ныя 
ме ра пры ем ствы прой дуць 
ва ўсіх ра ё нах ста лі цы. Сум-
на не бу дзе дак лад на. Кож-
ны зной дзе са бе за ня так па 
сва іх ін та рэ сах. А ча му б і не 
па це шыц ца ў та кі вы дат ны 
дзень?

Сяр гей КУ ЛА КОЎ



Ста ліч ныя на ві ныСта ліч ныя на ві ны  

ДОБ РА ПА ПРА ЦА ВА ЛІ — 
ДОБ РА АД ПАЧ НЁМ

Дзень го ра да прой дзе ў Мін ску 8—9 ве рас ня

СУ ЧАС НАЕ 
ГУ ЧАН НЕ

Рэ дак цыя га зе ты «Со вет ская Белоруссия» пе ра на-

зва ная ў «Вы да вец кі дом «Бе ла русь се год ня». Ад-

па вед нае рас па ра джэн не пад пі са ла кі раў нік Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі На тал ля Ка ча на ва, 

па ве дам ляе Бел ТА.

Та кім чы нам, пра цэс удас ка на лен ня сіс тэ мы цэнт раль-
ных дру ка ва ных СМІ, па ча ты ў 2013 го дзе з да лу чэн ня да 
рэ дак цыі шэ ра гу рэс пуб лі кан скіх вы дан няў, за вер ша ны. 
Вы да вец кі дом вы пус кае га зе ты «СБ. Бе ла русь се год ня», 
«Рэс пуб лі ка», «На род ная га зе та», «Сель ская га зе та», «Зна-
мя юности». У струк ту ру вы да вец ка га до ма так са ма ўва хо-
дзяць «Аль фа Радио» і ін тэр нэт-пар тал www.sb.bу. Су мес-
на з ра сій скі мі парт нё ра мі рэа лі зу юц ца пра ек ты «Со юз» і 
«Со юз ное ве че».

«Пра цэс удас ка на лен ня сіс тэ мы дру ка ва ных СМІ — не 
прос та знеш няя транс фар ма цыя. Па ра лель на іш ла вя лі кая 
ар га ні за цый ная пра ца. Бо га вор ка ідзе пра вя лі кі ка лек тыў, 
вы со ка ква лі фі ка ва ныя кад ры. Ска жу больш: гіс то рыя на-
шых вы дан няў — гэ та гіс то рыя кра і ны. На прык лад, на ша 
вя ду чая га зе та з'я ві ла ся ў да лё кім 1927 го дзе і пер шыя 
10 га доў вы хо дзі ла пад наз вай «Рабочий», а з 1937 го да і 
прак тыч на да на шых дзён на зы ва ла ся «Со вет ская Бело-
руссия». Ця пер, ві да воч на, на стаў час, каб брэнд, да яко га 
ўжо пры вык чы тач — «СБ. Бе ла русь се год ня», — стаў у 
тым лі ку юры дыч ным фак там», — па ве да міў ка рэс пан дэн-
ту Бел ТА кі раў нік Вы да вец ка га до ма «Бе ла русь се год ня» 
Дзміт рый Жук.

Па вод ле яго слоў, тра ды цыі, якія скла лі ся, і рэ дак цый-
ная па лі ты ка бу дуць пра цяг ну тыя. «А ме на ві та: мы і да лей 
бу дзем пі саць праў дзі вы ле та піс на шай цу доў най зям лі і 
на ша га слаў на га пра ца ві та га на ро да. У гэ тым га лоў ная 
за да ча Вы да вец ка га до ма «Бе ла русь се год ня», — ска заў 
Дзміт рый Жук.

У Гро дзен скай воб лас ці ад бы ло-

ся тры па жа ры з-за ўда раў ма-

лан кі, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве 

па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Ноч чу ў 1.49 на ва груд скія ра та-
валь ні кі пры ня лі па ве дам лен не аб 
па жа ры ў вёс цы Ру да. Як рас ка за ла 
80-га до вая гас па ды ня, у гэ тую ноч яна 
пра чну ла ся ад уда ру ма лан кі, раз бу-
дзі ла сы на, і яны ра зам па кі ну лі дом. 
Кры ху больш за паў га дзі ны пай шло ў 
ра бот ні каў МНС на ба раць бу з по лы-
мем. У вы ні ку па жа ру па шко джа ны 

сце ны, зні шча ны дах, пе ра крыц це, 
ма ё масць у до ме. Пры клад на ў гэ ты 
ж час га рэ лі гас па дар чыя па бу до вы 
ў вёс цы Па ца ві чы Іў еў ска га ра ё на і ў 
вёс цы На мей кі Шчу чын ска га ра ё на. 
У хля вах зні шча ны да хі, па шко джа ны 
сце ны. У абод вух вы пад ках най больш 
маг чы мая пры чы на па жа ру — пра ява 
сіл пры ро ды (удар ма лан кі).

У 3.26 ра та валь ні кам па сту пі ла па-
ве дам лен не пра па жар у вёс цы Маль кі 
Брас лаў скага ра ё на. На мес цы вы свет лі-
ла ся, што ў вы ні ку на валь ні цы і па пад ан-

ня раз ра ду ма лан кі аб ры ну ла ся клад ка 
до ма, раз бі лі ся вок ны, раз бу ра ны фран-
тон, па шко джа на печ і ма ё масць. Агню ў 
мо мант пры ез ду ра та валь ні каў не на зі-
ра ла ся. Па цяр пе лых не бы ло. Жыл лё не-
пры дат нае для да лей ша га пра жы ван ня, 
сям'я ча со ва спы ні ла ся ў род ных.

Па звест ках МНС, з па чат ку го да
ў звод ках ра та валь ні каў больш за
90 па жа раў звя за ны ме на ві та з пра я-
вай сіл пры ро ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Сты хіяСты хія   Пры чы на па жа раў — во сень скія на валь ні цы


