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У «Звяз дзе» за 28 мая я рас па вя-
ла пра Але ну Тур лай з Но ва сi бiр ска, 
якая праз доў гiя га ды по шу каў знай-
шла ма гi лу свай го дзе да ў Па ста вах. 
Не па спе ла рас чу ле ная ўнуч ка вяр-
нуц ца на ра дзi му, як вах ту па мя цi ў 
яе пе ра ня ла зям ляч ка. Не ўза ба ве 
пас ля дня Не за леж нас цi Га лi на Кi ся-
лё ва так са ма пры ля це ла ў Бе ла русь, 
каб су стрэц ца з дзе дам, якi 70 га доў 
та му за гi нуў на Жло бiн шчы не...

Вёс ка Даб ра го шча су стрэ ла за гад ка-
вай цi шы нёй. I гэ тая цi шы ня ў чар го вы 
раз на ве я ла дум кi пра хут ка цеч насць 
ча су. Iдзеш па мiр най зям лi, i цяж ка па-
ве рыць, што тут ка лiсь цi лю дзi стра ля лi 
адзiн у ад на го... Па вод ле слоў мяс цо-
вых, у чэр ве нi 1943 го да вёс ка бы ла спа-
ле на нем ца мi. А праз год у ба ях за Даб-
ра го шчу i яе ва ко лi цы за гi ну ла больш як 
ты ся ча са вец кiх во i наў. Ся род iх i дзед 
Га лi ны Кi ся лё вай...

— Май го дзя ду лю Да вы дзен ку Iва на 
Ры го ра вi ча пры зва лi на фронт у жнiў-
нi 1941 го да, — рас па вя дае Га лi на Ва-
сiль еў на. — Ба бу ля за ста ла ся ад на з 
6 дзець мi на ру ках. 70 га доў та му паш-
таль ён пры нёс да до му су мную на вi ну: 
«Пра паў без вес так». Тым не менш ба-
бу ля пра цяг ва ла ча каць му жа з вай ны. 
Але так i не да ча ка ла ся... Ве да е це, я 
нi ко лi не ба чы ла свай го дзе да, у нас на-
ват ня ма яго фо та здым ка. Але ма ма i 
цё тка з та кой цеп лы нёй га ва ры лi пра 

свай го та ту, што я, коль кi ся бе па мя таю, 
лi чы ла сва iм свя тым аба вяз кам знай сцi 
яго ма гi лу.

По шу кi па ча лi ся з на вед ван ня Цэнт-
раль на га му зея Вя лi кай Ай чын най вай-
ны на Па клон най га ры ў Маск ве, ку ды 
Га лi на ра зам з сы нам пры еха ла ў 2004 
го дзе.

— У му зеi за хоў ва ец ца 385 та моў кнi-
гi Па мя цi, — ка жа Га лi на Ва сiль еў на. — 
У iх пе ра лi ча ны ўсе за гi ну лыя ў ба ях за 
Ра дзi му i знiк лыя без вес так. Iн фар ма-
цыю пра кож на га з iх мож на атры маць 
так са ма з да па мо гай элект рон най кнi гi 
Па мя цi. Але нi ў па пя ро вых, нi ў элект-
рон ных спi сах дзе да не бы ло. Ра бот нi кi 
му зея па ра i лi звяр нуц ца з за пы там у 
Цэнт раль ны ар хiў Мi нiс тэр ства аба ро ны 
Ра сii ў Па дольск.

Жан чы на так i зра бi ла. I праз паў го да 
атры ма ла ар хiў ную да вед ку. Там зна-
чы ла ся, што стра лок 409 страл ко ва га 
пал ка 137 страл ко вай ды вi зii ра да вы 
Да вы дзен ка Iван Ры го ра вiч, 1898 го-
да на ра джэн ня, ура джэ нец Ал тай ска га 

краю, за гi нуў 8 снеж ня 1943 го да ў вёс-
цы Бор Жло бiн ска га ра ё на Го мель скай 
воб лас цi...

— З та го мо ман ту ўсё за кру цi ла ся 
са мо са бой, — ка жа спа да ры ня Кi ся-
лё ва. — Я на пi са ла Ле а нi ду Апа на сю ку 
(бы лы мэр Жло бi на), на чаль нi ку ўпраў-
лен ня па ўве ка ве чан нi па мя цi аба рон-

цаў Ай чы ны i ах вяр вай ны Мi нiс тэр ства 
аба ро ны Бе ла ру сi пал коў нi ку Вiк та ру 
Шум ска му, у Жло бiн скi ва ен ка мат... 
Гэ тыя доб рыя лю дзi па ра i лi мне звя-
зац ца са стар шы нёй Даб ра го шчын-
ска га сель са ве та. Па тэ ле фо не мне 
ска за лi, што дзед са праў ды за гi нуў у 
вёс цы Бор i па ха ва ны ў брац кай ма-
гi ле ў Даб ра го шчы. Што па мяць пра 
май го дзе да жы ве, яго iмя за не се на 
ў спi сы за гi ну лых у Бе ла ру сi ра сi ян i 
ў кнi гу «Па мяць» Жло бiн ска га ра ё на. 
Я ўдзяч на но ва сi бiр ска му Бе ла рус ка-

му куль тур на-асвет нiц ка му цэнт ру iмя 
Еў фра сiн нi По лац кай i ўсiм жы ха рам 
Бе ла ру сi, якiя ад гук ну лi ся i да па маг лi 
мне знай сцi ма гi лу дзе да. А так са ма 
стар шы нi Даб ра го шчан ска га сель ска-
га Са ве та Сяр гею Фi лi пчан ку i яго жон-
цы, якiя пры ту лi лi мя не на ты дзень... 
Удзяч на тым лю дзям, якiя да гля да юць 
брац кую ма гi лу.

Пас ля та го як я зра бi ла не каль кi 
фо та здым каў Га лi ны Кi ся лё вай ка ля 
брац кай ма гi лы, жан чы на пра па на ва ла 
ра зам на ве даць мес ца, дзе за гi нуў яе 
дзя ду ля.

Вёс ка Бор, а дак лад ней тое, што ад 
яе за ста ло ся, зна хо дзiц ца за не каль кi 
кi ла мет раў ад Даб ра го шчы. Да бi ра лi-
ся ту ды спа чат ку па вяс ко вай гра вiй-
цы, за тым па ляс ной вуз кай сцеж цы. Аб 
тым, што там не ка лi жы лi лю дзi, свед-
чыць толь кi за пу шча ны яб лы не вы сад. 
Аб вай не ж на гад ва юць ямы, якiя па-
кi ну лi пас ля ся бе «чор ныя ка паль нi кi». 
...Га лi на ней кi час ста iць у раз губ ле нас-
цi. За тым па ды хо дзiць да яб лынь кi, ся-

род лiс тоў якой пра свеч ва юц ца дроб ныя 
зя лё ныя яб лы кi, пры хi на ец ца да ства ла 
i... не стрым лi вае слёз...

— Вось ужо 10 га доў як ня ма ма мы... 
— ка жа Га лi на Ва сiль еў на. — Шка да, 
яна ўжо нi ко лi не да ве да ец ца, што я ўсё 
ж та кi вы ка на ла яе жа дан не — знай-
шла ма гi лу яе баць кi. З шас цi дзя цей 
дзе да ў жы вых за ста ла ся толь кi ад на 
дач ка. Ка лi я сю ды ля це ла, ёй споў-
нi ла ся 85. Цё тка Ка ця па пра сi ла, каб 
я ад яе iмя па кла нi ла ся да зям лi тату 
i яго ад на па лча нам за той вя лi кi бой. 
Леп ша га па да рун ка ў дзень на ро дзi наў 
ёй не трэ ба...

На раз вi тан не сi бi рач ка па пра сi ла пе-
ра даць усiм сем' ям, якiя атры ма лi пас ля 
вай ны па ха ван кi з тэкс там «Пра паў без 
вес так», не губ ляць над зеi i пра цяг ваць 
шу каць. Бо ча ла век жы вы, па куль пра 
яго па мя та юць!
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На ўскрай ку Даб ра го шчы рас це ве-

ка вы дуб. Дзi ва дзiў нае. Вёс ка га рэ ла, 
гi ну лi лю дзi, а ён вы ста яў. Вы ста яў, 
пэў на, дзя ку ю чы сва iм моц ным ка ра-
ням. Бо не сак рэт, чым мац ней шыя ка-
ра нi, тым мац ней шае дрэ ва. Так са ма i 
ча ла век. Чым больш яму вя до ма пра 
прод каў, тым больш тры ва ла ён ста iць 
на зям лi...

На дзея ДРЫ ЛА, фо та аў та ра.
Жло бiн скi ра ён

�

ТЫ Ж ТОЛЬ КІ 
ГЛЯ ДЗІ...

Гэ тую гіс то рыю май му баць ку 
рас ка за ла яго цёт ка, а ён — мне. 
Ад бы ло ся ўсё на Ба ры саў шчы не, 
і вель мі даў но, не дзе ў 20-я га ды 
мі ну ла га ста год дзя, а пом ніц ца і 
за раз...

У ад ной до сыць вя лі кай (на-
ват ця пер) вёс цы Аздзя ці чы, што 
ста іць не па да лёк ад Бя рэ зі ны, 
жы ла сям'я, і бы ла ў ёй дзеў ка, 
якую ні хто не ха цеў браць за муж. 
Пры чы ны звы чай ныя: ні асаб лі-
вай пры га жос цю, ні ве ся лос цю, 
ні ро зу мам яна, ска жам так, не 
вы лу ча ла ся. Да та го ж пас ля вай-
ны і рэ ва лю цыі хло пцаў-жа ні хоў у 
вёс цы за ста ло ся ня шмат... Яны 
са мых леп шых у жон кі бра лі. Так 
што ў гэ тай шан цаў на доб ра га 
му жа амаль не бы ло.

А не па да лёк ад гэ тай вёс кі 
яшчэ ад на. І ў ёй сям'я — з та кой 
са май бя дой, бо сы на ж ажа ніць 
так са ма праб ле ма, асаб лі ва, ка-
лі ён, не ска заць, каб дур ны, але 
ж пры дур ка ва ты — дак лад на. 
А што не прад ка заль ны...

Дык вось яго бацькі і па ду-
ма лі: два бо ты — чым не па ра? 
Тым больш што ін шай ня вес ты 
мо жа і не быць. Та му ху цень ка 
(«рап там хто апя рэ дзіць?») за-
сла лі сва тоў.

Іх ву чыць не трэ ба бы ло — 
яны сваю спра ву ве да лі.

Але ж ве да лі і хі бы жа ні ха... 
Та му хлоп цу стро га на ка за лі: «Ты 
ж гля дзі: як толь кі пры е дзем, рот 
не ад кры вай, ба ра ні Бо жа! Ся дзі 
ды й маў чы. Мы са мі за ця бе ўсё 
ска жам... Гля дзіш, не як усва та-
ем. Ты ж ажа ніц ца хо чаш?»

Хло пец ха цеў. І абя цаў маў-
чаць.

Тым ча сам пры еха лі яны, зай-
шлі ў ха ту да дзеў кі. Ну і па ча лі 
там: «Мы, маў ляў, куп цы. Ці ня ма 
ў вас та ва ру?»

«Пра даў цы» з той вя лі кай ра-
дас ці не ве да юць, як іх пры маць! 
Але ж па ві та лі, за стол па са дзі лі 
— ся дзяць, па кры се вы пі ва юць 
ды «ган даль» вя дуць.

Жа ніх маў чыць... «Зна чыць, 
сціп лы, — це шац ца гас па да ры. 
— І не брыд кі, бач. І вя сё лы — 
увесь час усмі ха ец ца...».

Ка ра цей, спа да баў ся ён баць-
кам ня вес ты! І яна са ма ўжо пра-

мо ві ла: «Як тат ка з мам кай ад-
да дуць, дык я і пай ду». Спра ва, 
зна чыць, да за по інаў?! Дык ча му 
ж та ды не ве ся ліц ца, «ча му ж ім 
не пець»?.. Абод вум ба кам па да-
ло ся, што ўсё — збы ва юць бя ду!

А жа ніх тым ча сам... за су ма-
ваў. Ну як жа: усе свят ку юць, а 
яму — дык «рот не ад кры вай»? 
Маў чы... Усі мі за бы ты...

Ад крыў ды ён на га мі пад ста-
лом па боў таў — не зва жае ні хто. 
Та ды ця жань ка па ўзды хаў — так-
са ма ні я кай рэ ак цыі. А по бач з ім 
— та лер ка з блі на мі. Гас па ды ня 
на сы ра ква шы на пяк ла — вя лі-
кіх, тоў стых...

Не ўпры кмет сцяг нуў адзін, па-
клаў пе рад са бой, скру ціў у дуд ку 
ды як за тру біць...

Пад гэ ту «му зы ку» аніх то ў 
ско кі не кі нуў ся — хут чэй, на ад-
ва рот. Са рва ла ся жа ніць ба.

...Не вя до ма, на жаль, як скла-
ла ся жыц цё той ня вес ты, та го 
жа ні ха. Але ж ка жуць, што ў тых 
мяс ці нах, ад праў ля ю чы хлоп ца 
ў сва ты, да гэ туль на каз ва юць: 
«Ты ж толь кі гля дзі там — у блін 
не за тру бі!»

Што ці ка ва: не бы ло б сва таў-
ства — не бы ло б і гэ та га вя до ма-
га вы ра зу. А ка лі б не вы раз, то, 
хут чэй за ўсё, даў но за бы ла ся б 
тое сва таў ство.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
г. Мінск

НА СВАЮ 
ГА ЛА ВУ

...Ка лек ты ві за цыя ў За ход-
няй Бе ла ру сі рас па ча ла ся паз ней 
і пра хо дзі ла, мяк ка ка жу чы, са 
скры пам. Ну не ха це лі ся ля не за-
піс вац ца ў кал га сы! Раз за ра зам 
у вёс ках пра во дзі лі ся схо ды. Лю-
дзей агі та ва лі, ім тлу ма чы лі. Не ся-
дзеў склаў шы ру кі і сель скі ак тыў... 
А пос пе хаў — як кот на пла каў.

Але ж «пра цэс» ішоў. Кі ра ва-
ла ім ра ён нае на чаль ства. Яно ж 
пры зна ча ла схо ды.

У на шай вёс цы ні я ка га клу ба 
та ды не бы ло — лю дзей са бра лі 
ў звы чай най ха це. Каб ства рыць 
на леж ную ат мас фе ру, блі жэй да 
по ку ці па ста ві лі стол для прэ зі-
ды у ма, за пра сі лі ту ды прад стаў-
ні ка з ра ё на, стар шы ню сель са-
ве та, двух са мых аў та ры тэт ных 

ся лян. А каб іх пры сут ныя ба чы лі, 
да сто лі перад тварамі пад ве сі лі 
лям пу. І па ча ло ся...

Спа чат ку, як во дзіц ца, сло ва 
да лі пры ез джа му на чаль ні ку, по-
тым свай му — стар шы ні сель ска-
га са ве та. І рап там... Дзынк ну ла 
раз бі тая акон ная шы ба: ка мень 
уля цеў у ха ту, у прэ зі ды ум...

Мі лі цы я нер, што быў на схо-
дзе, ку ляй вы ска чыў у двор. Ад-
туль да нёс ся стрэл. Люд у ха це 
па ўскак ваў з мес цаў, яшчэ больш 
за шу меў. Мно гія кі ну лі ся да вы-
ха ду, а той «прэ зі ды ум» — вя до-
ма ж, да па цяр пе ла га ак ты віс та. 
У не ка га не ма ве да ма ад куль з'я-
ві ла ся ла та з чыс та га ку жа лю, 
ча ла ве ку пе ра вя за лі га ла ву...

Спо лах тым ча сам стаў пра-
хо дзіць. Ад па вед на паў ста ла 
пы тан не: а што ж да лей — сход 
бу дзе ці не? За ста вац ца ў гэ тай 
ха це? Ці іс ці па сва іх, да до му?

Вы ра шы ла ўсё ка рот кая фра-
за: па цяр пе лы ак ты віст, па чу хаў-
шы па ты лі цу, устаў і до сыць гуч-
на за явіў:

— Лю дзі, а гэ та ж доб ра, што 
ка мень тра піў у маю га ла ву, бо 
ка лі б у лям пу... Да лі бог, са рваў-
ся б сход: дру гое шкло мы на ўрад 
ці знай шлі!?

Сло вы гэ тыя па та ну лі ў друж-
ным ро га це. Лю дзі па во лі па се лі 
на мес цы. Сход пра доў жыў сваю 
ра бо ту.

Мі ко ла Г., Сло нім скі ра ён

БА БУ ЛІ НА 
СПАД ЧЫ НА

Пра гэ тую су стрэ чу я чу ла ад 
роз ных лю дзей і ў роз ных ва-

ры ян тах. Рас ка жу, як за пом ні-
ла. Зна чыць, у ад ным з на шых 
га ра доў пра ца ваў не док тар, а 
прос та ча раў нік: ка му зуб вы-
рваць, ка му ўста віць — усё ра біў 
ад мыс ло ва!

Па га лос ка пра гэ та паляцела 
да лё ка, да док та ра цу гам пай шлі 
клі ен ты. Ён усіх пры маў. А што 
за пра цу?.. Нех та, не без та го, 
ка заў яму «шчы ры дзя куй» і сы-
хо дзіў, але ж боль шасць па цы ен-
таў ве да ла, што зуб у іх не адзін, 
так што да док та ра прый дзец ца 
звяр тац ца яшчэ і яшчэ. Дык ча му 
б яго не за доб рыць?

Та кім чы нам у ка бі не це зуб-
но га ўсё час цей па цы ен ты ста лі 
«за бы ваць» роз ныя па ке ты — 
як пра ві ла з бу тэль кай кань я-
ку, ка роб кай цу ке рак, ка вал кам 
па лянд ві цы... Бы ло ў ча ла ве ка 
вы піць, бы ло чым за ку сіць! Але 
док тар, як ка жуць, не зло ўжы-
ваў, тры маў ся. Праў да, спа чат ку, 
а вось з га да мі ста ла зда рац ца 
роз нае...

Дык вось не як на пры ём да 
яго пры хо дзіць ба бу ля, з па ро га 
ві та ец ца. Док тар ад ра зу ж, яшчэ 
па го ла се чуе, што верх ніх зу боў 
у яе ня ма. І ад ра зу ж ба чыць, што 
іх, тыя зу бы, у вы гля дзе пра тэ-
зу, жан чы на... пры нес ла ў хус-
тач цы:

— Во док тар, — па каз вае яму, 
— якія ха ро шыя: хоць ты кос ці 
гры зі. Ты ду жа доб ра зра біў! Але 
ж не тры ма юц ца, лі ха на іх...

— Ну гэ та бы вае, — ад каз вае 
той, — за раз па гля дзім, мо жа, 
па пра вім...

Па са дзіў ён ба бу лю ў крэс ла, 
па гля дзеў у рот. А па спра ба ваў 
тую ка рон ку ўздзець, — спі на 
ўзмак рэ ла: не па ды хо дзіць... Ну 

не тое, каб зу сім, але...
— Даў но, — пы тае, — ра бі-

лі?
— Зі мой...
— А ча му ад ра зу не пры еха-

лі?
— Дык вяс на ж па ча ла ся. Па-

куль буль бач ку па са дзі ла, па куль 
гра ды... І сві нач кі ў мя не, і гу сі, і 
ку ры. Без да гля ду ўсё пра пад зе. 
Вось я і тап чу ся... На ват ес ці ча су 
ня ма. У рот неш та ўкі ну...

Ба бу ля рас каз вае пра гэ та, 
а док тар амаль не чуе, кру ціць 
той пра тэз у ру ках і ду мае: трэ-
ба за вяз ваць з вы піў кай, бо на 
цвя ро зую га ла ву ані ко лі б так не 
зра біў... І га лоў нае, ні чо га не па-
пра віш. Трэ ба ўсё па но вай... Ба-
бу лі зноў па ез дзіць прый дзец ца. 
І як пра гэ та ска заць?

Ка лі б ста рая па маў ча ла, док-
тар, мо жа, хут чэй па трэб ныя сло-
вы знай шоў, а то ж не змаў кае, 
га во рыць і га во рыць. Ён, пе ра-
жы ва ючы сваё, як праз сон чуе:

— Ад на я, сы но чак, ад на ця-
пер. Ні па ра іц ца з кім, ні да па маг-
чы... Упе рад сяст ра жы вая бы ла, 
дык мы з ёй удзвюх. А вяс ной як 
па мер ла... Усё сваё мне па кі ну-
ла: і адзе жу, і абу так, і зуб кі во 
гэ тыя...

— Дык гэ та што — не ва шы?! 
— у док та ра аж во чы на лоб.

— І так, і не. Ра біў ты іх праў да 
для сяст ры цы... Але ж яна мне 
ўсё ад пі са ла. Дык, мо жа, і зуб кі 
яшчэ па слу жаць? Ты толь кі пад-
га ні іх. Доб ра?..

У док та ра ка мень з ду шы.
Праў да, з вы піў кай за вя заць 

так і не ўда ло ся. Хоць шанц 
быў.

М. Сань ко, г. Брэст

КАБ 
НЕ ЗЛО ДЗЕЙ...

Зда ры ла ся гэ та до сыць даў-
но, та кой са май га ра чай па рой, 
як за раз. Шчы ра ва лі вяс коў цы 
ад ма ло га да ста ро га: хто се на 
ка сіў ды су шыў, хто пус та зел ле 
вы по лваў, хто гры бы ды яга ды 
збі раў...

Але ж тое днём, а ве ча рам 
та ды за вя дзён ка бы ла ўсё па-
ра біць і вый сці на ву лі цу — на 
лаў ках па ся дзець, па га ма ніць, 
на ін шых па гля дзець, ся бе па-
ка заць...

Зрэш ты, што там бы ло і па-
каз ваць? Вёс ка жы ла, мяк ка ка-
жу чы, бед на: да тры маў хто ка ва-
ла чак са ла да ка са ві цы, зна чыць, 
ба га цей.

Не ўсе, вя до ма ж, імі бы лі, але 
мно гім ду жа ха це ла ся: ну хоць 
бы вы гляд зра біць. А як?

Адзін дзя ду ля пры ду маў. Ідзе 
ве ча рам на лаў ку, і зда лё ку ві-
даць: ба ра да ў яго, як люс тэр-
ка, блі шчыць! Лю дзі пы та юц ца: 
ад ча го, маў ляў, што ён та кое 
еў? Той жы вот свой упалы гла-
дзіць ды з фор сам ад каз вае: 
«Жон ка, бач, блін цоў на пяк ла... 
З са лам... От на еў ся дык на еў-
ся...».

Нех та з вяс коў цаў у гэ та ве-
рыў, нех та не, але ж праў ды не 
шу ка лі. Ну хо ча ста ры, як за раз 
ка жуць, «свой рэй тынг уз няць», 
дык хай уз ды мае.

Але ж да па ры вя ро вач ка ві ец-
ца, да па ры збан ва дзі цу но сіць 
і ня ма ні чо га та ем на га, што не 
ста ла б яў ным. Ад ной чы ўве ча-
ры ся дзіць той дзя ду ля на лаў-
цы (ба ра да блі шчыць, як ёй і 
на ле жыць), ня спеш ную га мон ку 
з лю дам вя дзе... Ба чыць — уну-
чак да іх што сі лы бя жыць. І та кі 
ж спу жа ны.

— Дзе да, дзед, — кры чыць 
ледзь не пла ча, — кот тваю маз-
ку ўкраў!

Дзед спяр ша пад ха піў ся: ха-
цеў, ві даць, бег чы — ла віць та го 
зло дзея, але ж ске міў, што ў ка та 
ўжо ні чо га не ад бя рэш, на ват ка-
лі і зло віш...

А та му да ха ты пай шоў па во лі. 
І ўну ка па вёў.

Вось так ад кры ла ся праў да, 
вось так вяс коў цы зра зу ме лі, 
што ні я кіх блін цоў (ды з са-
лам яшчэ) той дзя ду ля не еў, 
што ў ха це ў яго (па куль кот не 
ўкраў) быў хі ба скры лік здо ру, 
якім ста ры «змаз ваў» са бе ба-
ра ду...

Сяр гей Яр моль чык,
в. Баг да наў ка, 
Лу ні нец кі ра ён

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Лё сы люд скiяЛё сы люд скiя  ��

КА РА НI Ў ДАБ РА ГО ШЧЫ, 
або Яшчэ на ад на го знiк ла га без вес так ста ла менш

«Я нi ко лi не ба чы ла свай го дзе да, 
у нас на ват ня ма яго фо та здым ка. 
Але ма ма i цё ця з та кой цеп лы нёй 
га ва ры лi пра свай го та ту, што я 
лi чы ла сва iм свя тым аба вяз кам 
знай сцi яго ма гi лу».

«З шас цi дзя цей дзе да ў жы вых 
за ста ла ся толь кi ад на дач ка. Цё тка 
Ка ця па пра сi ла, каб я ад яе iмя 
па кла нi ла ся да зям лi тату 
за той вя лi кi бой. Леп ша га па да рун ка 
ў дзень на ро дзi наў ёй не трэ ба...»

Ра да вы Да вы дзен ка ра зам з iн шы мi сал да та мi па ха ва ны ў брац кай ма гi ле ў Даб ра го шчы.

У па мяць пра во i наў, якiя за гi ну лi 
падчас Вя лi кай Ай чын най вай ны 
пад Даб ра го шчай, уста ноў ле на стэ ла.

Аб вёс цы Бор, дзе 
за гi нуў дзед Га лi ны, 
на гад вае толь кi 
яб лы не вы сад.

Аг ра га ра док Па ла ча ны, 
што ў Ма ла дзе чан скім ра ё не, зна хо дзіц ца 

ў гіс та рыч ных мяс ці нах: па гэ тых 
аб ша рах не ка лі пра хо дзі ла мя жа 

По лац ка га княст ва. На се ле ны пункт 
сфар мі ра ваў ся ўс цяж гас цін ца 

(за раз гэ та шы ро кая, 
ас фаль та ва ная да ро га).

З улас на га до све ду ска жу: 
та кую доў гую вяс ко вую ву лі цу 

у Бе ла ру сі трэ ба яшчэ па шу каць! На два 
з па ло вай кі ла мет ры пра ляг ла яна па між 

зя лё ны мі ся дзі ба мі па ла чан цаў. 
Звяр тае на ся бе ўва гу ад ноль ка вы, 

пры го жа па фар ба ва ны плот 
па два ба кі ву лі цы.

— На на шай зям лі шмат гіс та рыч ных 
і геа гра фіч ных сла ву тас цяў, — 

ка жа стар шы ня мяс цо ва га сель са ве та 
Ула дзі мір Стан ке віч (на здым ку). 

Пя ці кі ла мет ро вы плот так са ма 
з'яў ля ец ца свое асаб лі вай ці ка він кай. 

Вяс коў цы ні ко лі не за бы ва юць 
свое ча со ва па фар ба ваць яго, 

па дра ман та ваць.
Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

СА МЫ ДОЎ ГІ ПЛОТ?СА МЫ ДОЎ ГІ ПЛОТ?

МА НЕ ТА «ІКО НА ПРА СВЯ ТОЙ 
БА ГА РО ДЗІ ЦЫ «ІВЕР СКАЯ» 
Ў ЗО ЛА ЦЕ І СЕ РАБ РЫ

На цы я наль ны банк Бе ла ру сі ўвёў у аба ра чэн не за-
ла тыя і ся рэб ра ныя па мят ныя ма не ты се рыі «Пра ва-
слаў ныя цу да твор ныя іко ны», па ве дам ляе ўпраў лен-
не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў га лоў на га бан ка 
кра і ны.

За ла тая ма не та гэ тай се рыі про бай спла ву 999 мае два 
на мі на лы — 1000 і 50 руб лёў. Ма не та ў 1000 руб лёў мае ма-
су 100 г і ты раж да 250 штук, а за ла тая ма не та ў 50 руб лёў 
ва жыць 5 г, ты раж да 500 штук. Ся рэб ра ная ма не та «Іко на 
Пра свя той Ба га ро дзі цы «Івер ская» — на мі на лам 500 руб лёў, 
про бай спла ву 925, ма сай 500 г (ты раж да 600 штук).

Ма не ты ад ча ка не ны на ма нет ным два ры ў Гер ма ніі, якас-
цю «пруф».

Сяр гей КУР КАЧ.

КI РАЎ НIК ВЫ МАНЬ ВАЎ КРЭ ДЫ ТЫ
У Вi цеб скай воб лас цi па вы яў ле ных Ка мi тэ там дзярж-
кант ро лю фак тах вы мань ван ня крэ ды таў пра ку ро рам 
Мёр ска га ра ё на за ве дзе ны аж 5 кры мi наль ных спраў 
у да чы нен нi да бы ло га ды рэк та ра кам бi кор ма ва га 
за во да.

— У 2010—2011 га дах ад ным з бан каў бы лi вы да дзе ны 
Мёр ска му кам бi кор ма ва му за во ду крэ дыт ныя рэ сур сы ў 
су ме 32,3 мiль яр да руб лёў. Гэ тым суб' ек там гас па да ран ня 
прад стаў ля лi ся ў банк за га дзя лжы выя да ку мен ты аб коль-
кас цi за клад ной ма ё мас цi — та вар на-ма тэ ры яль ных каш-
тоў нас цяў. Апош нiх не бы ло зу сiм, аль бо ме лi ся ў знач на 
мен шых аб' ёмах, чым прад стаў ля лi ся ў за клад бан ку, — па-
ве да мi лi ў Ка мi тэ це дзярж кант ро лю Вi цеб скай воб лас цi.

Акра мя та го, як уста на вi лi рэ вi зо ры, прад пры ем ства не 
вы ка на ла сва iх аба вя за цель стваў па крэ дыт ных да га во рах 
у част цы вяр тан ня крэ дыт ных срод каў ва ўста ноў ле ны гра-
фi кам тэр мiн.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ПАД КI НУЎ УГО РУ I НЕ ЎТРЫ МАЎ...
Ма лень кi жы хар Яра слаў ля, якi ра зам з ма цi пры ехаў ў 
гос цi да бе ла рус кiх сва я коў, з сур' ёз ны мi траў ма мi тра-
пiў у баль нi цу. Пра гэ та па ве да мi лi ў ад дзя лен нi iн фар-
ма цыi i гра мад скiх су вя зяў УУС Мi набл вы кан ка ма.

Ня шчас це зда ры ла ся ў Круп скiм ра ё не. 22-га до вы мiн ча-
нiн, якi, як вы свет лi ла ся, зна хо дзiў ся на пад пiт ку, ба вiў час 
на ву лi цы ра зам з пля мен нi кам, яко му ня ма яшчэ i го дзi ка. 
Пад час гуль нi вы ра шыў пад кi нуць дзi ця ўго ру i... не ўтры маў. 
Як вы нiк — хлоп чык з за кры тай чэ рап на-маз га вой траў май 
i пе ра ло мам па ты лiч най косцi шпi та лi за ва ны ў ней ра хi рур-
гiч нае ад дзя лен не.

На дзея ДРЫ ЛА.

СТОМ ЛЕ НЫЯ ЗА РУ ЛЁМ
20 лі пе ня ўдзень у Бы хаў скім ра ё не ва дзі цель за снуў 
за ру лём і стра ціў кант роль над кі ра ван нем аў та ма-
бі ля. «ВАЗ» з'е хаў у кю вет і пе ра ку ліў ся. У вы ні ку па-
цяр пе лі тры ча ла ве кі: у баль ні цу з роз ны мі траў ма мі 
да стаў ле ны сам кі роў ца, 27-га до вы жы хар Ма гі лё ва, 
і яго 11-га до вая па са жыр ка. Яшчэ ад на 47-га до вая 
жан чы на, якая еха ла ў аў та ма бі лі, зна хо дзіц ца ў рэ ані-
ма цыі. Пры чы най зда рэн ня на зы ва юць стом ле насць 
ва дзі це ля.

— Трэ ба ад па чыць, а не вы пра боў ваць лёс, — на стой-
лі ва ра іць ін спек тар ад дзя лен ня па агі та цыі і пра па ган дзе 
Ма гі лёў скай ДАІ Воль га Вяр шуб ская. — Ця пер у пе ры яд 
вод пус каў мно гія ад праў ля юц ца на аў та ма бі лях да мо ра, 
пе ра адоль ва ю чы вя ліз ныя ад лег лас ці. У гэ тым вы пад ку ні ў 
якім ра зе не трэ ба эка но міць час на сне і ад па чын ку.

Іло на ІВА НО ВА.

ІН СПЕК ТА РЫ ПА СІГ НА ЛЕ 
СПРА ЦА ВА ЛІ ХУТ КА

Жы хар Мін ска ад па чы ваў з сяб ра мі на Бя рэ зі не. Пра-
плы ва ю чы на лод цы по бач з вёс кай Крас ны Бе раг, ён 
за ўва жыў у ва дзе па плаў кі ад вы стаў ле най сет кі. Пра 
гэ та муж чы на па ве да міў па ну ма ры тэ ле фо на да ве ру 
Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«На мес ца вы еха ла гру па на ча ле з на мес ні кам на чаль-
ні ка Бя рэ зін скай між ра ён най ін спек цыі. Каб за тры маць па-
ру шаль ні ка, які ха ваў ся ў кус тах, з до ка за мі ві ны, бы ло 
вы ра ша на, што адзін з су пра цоў ні каў пад вы гля дам ры ба-
ка-ама та ра «вы пад ко ва» за чэ піць сет ку ву дай. І гэ ты план 
спра ца ваў: бра кань ер вый шаў на пы тан не «ры ба ка» і пад час 
раз мо вы пры знаў ся, што ме на ві та ён па ста віў сет ку, — рас-
ка за ла жур на ліс ту «Звяз ды» прэс-сак ра тар Дзярж ін спек цыі 
Воль га Гра мо віч. — Ма ла ды ча ла век ака заў ся пры ез джым 
з Го мель скай воб лас ці. І хоць ры бы ён на ла віць не па спеў, 
яго дзе ян ні бы лі ква лі фі ка ва ны як па ру шэн не Пра ві лаў вя-
дзен ня ры ба лоў най гас па дар кі і ры ба лоў ства. Яму па гра жае 
штраф да 50 ба за вых ве лі чынь».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА «ЛІ ПАЙ» НЕ СХА ВАЎ СЯ
Шчу чын скі ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та за вяр-
шыў рас сле да ван не кры мі наль най спра вы ў да чы-
нен ні да вы твор цы ра бот мяс цо вай МПМК-166, які 
з-за аса біс тай за ці каў ле нас ці пад раб ляў афі цый ныя 
да ку мен ты.

На пра ця гу двух га доў гэ ты спе цы я ліст, вы ка рыс тоў ва ю-
чы свае служ бо выя паў на моц твы, пе ры я дыч на на кі роў ваў 
пя цё ра пад па рад ка ва ных яму ра бот ні каў вы кон ваць бу даў-
ні ча-ман таж ныя ра бо ты ў дач ным до ме сва ёй зна ё май. Пры 
гэ тым для на лі чэн ня ім зар пла ты і ін шых вы плат уно сі лі ся 
фік тыў ныя звест кі ў афі цый ныя да ку мен ты, што пра да стаў-
ля лі ся ў ад дзел кад раў і бух гал тэ рыю прад пры ем ства, — та-
бе лі па ўлі ку ра бо ча га ча су і на вы пла ту над баў кі за раз' яз ны 
ха рак тар ра бот. У вы ні ку ра бо чым бы ло не аб грун та ва на 
на лі ча на больш за 12 міль ё наў руб лёў.

Вы твор цу ра бот прад' яў ле на аб ві на вач ван не ў здзяйс нен-
ні зла чын ства. Ма тэ ры яль ныя стра ты ён кам пен са ваў у поў-
ным аб' ёме. Кры мі наль ная спра ва пе ра да дзе на пра ку ро ру 
для вы ра шэн ня пы тан ня аб на кі ра ван ні ў суд, па ве дам ляе 
прэс-служ ба ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі па 
Гро дзен скай воб лас ці.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

КРАН НА ЛОМ
Ме сяц та му ў рай ад дзел мі лі цыі Ак цябр ска га ра ё на 
па сту пі ла за ява ад на мес ні ка Ак цябр ска га рай вы кан-
ка ма пра знік нен не не пра цу ю ча га ве жа ва га кра на 
«КБ-100», які зна хо дзіў ся на тэ ры то рыі лік ві да ва на га 
ма ло га прад пры ем ства «За лес се», раз ме шча на га ў 
ад най мен най вёс цы.

Апе ра тыў ні кі Ак цябр ска га РА УС вы свет лі лі, што ве жа-
вы кран быў дэ ман та ва ны яшчэ ў са ка ві ку 2013 го да. Яго 
здаў на ме та ла лом бы лы су пра цоў нік лік ві да ва на га прад-
пры ем ства, а ця пер ды рэк тар ад ной з пры ват ных фір маў. 
Гра ма дзя нін па пя рэд не рас пі ла ваў вя ліз ную ме та ліч ную 
кан струк цыю, а по тым здаў лом на Свет ла гор скае прад пры-
ем ства дру гас най сы ра ві ны праз раз' яз но га на рых тоў шчы ка 
Ак цябр ска га рай па. На рых тоў шчык, да рэ чы, не знай шоў 
ча су пра ве рыць да ку мен ты і па ве рыў вы кра даль ні ку, што 
кран на ле жыць яму. Больш за тое, па прось бе зло дзея ён у 
за куп ную ве да масць унёс не са праўд ныя звест кі: зда дзе ны 
ме та ла лом рас пі саў на во сем гра ма дзян, якія ме та ла лом 
яму не зда ва лі і на ват не ве да лі, што ён упі саў іх проз ві шчы 
ў ве да масць і за мест іх рас пі саў ся. Па фак це кра дзя жу ў 
да чы нен ні гра ма дзя ні на за ве дзе на кры мі наль ная спра ва, 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га УУС. Між 
ін шым, ма тэ ры яль ная шко да, пры чы не ная Ак цябр ска му рай-
вы кан ка му, скла дае больш за Br22,5 млн.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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