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«ПАШПАРТНАЕ» SMS-ПАВЕДАМЛЕННЕ

Сяргей МАКЕЙ:

Песня Сяргея Макея «Айчыны нашай сцяг» прагучыць
на парадзе 3 ліпеня ў выкананні зводнага аркестра Узброеных Сіл

Вядомае папярэджанне аб залежнасцi спакойнага сну
ад выканання падатковых абавязацельстваў перад дзяржавай, на жаль, па-ранейшаму iгнаруецца нелегальнымi
таксiстамi. Аднак узмацняюцца i меры пакарання так званых «бамбiл». Усё часцей прымяняецца, пэўна, найбольш
радыкальная мера — канфiскацыя транспартнага сродку.
У гэтым нядаўна, так бы мовiць, на ўласнай скуры пераканаўся 35-гадовы работнiк сельгаскааператыва «ПрагрэсВерцялiшкi» Гродзенскага раёна, для якога нелегальная
перавозка пасажыраў скончылася не толькi штрафам, але
i развiтаннем з транспартным сродкам.
Той ноччу, якая аказалася для Сяргея П. ракавой, у яго машыну на вулiцы Паповiча ў Гродне селi тры пасажыры. Маршрут пралягаў да вулiцы Вiленскай, дзе таксiст атрымаў ад iх 40
тысяч рублёў. Але гэтым не скончылася. Пасажыры аказалiся
супрацоўнiкамi падатковай iнспекцыi, а кiроўца, нягледзячы на
плафон «таксi», — нелегалам, без пасведчання аб дзяржаўнай
рэгiстрацыi iндывiдуальным прадпрымальнiкам. Пасля чаго
аўтамабiль «Дэу» (ён, дарэчы, не прайшоў тэхнiчнага агляду)
апынуўся на штрафстаянцы, а парушальнiк — у гаспадарчым
судзе Гродзенскай вобласцi.
Праўда, нелегальны перавозчык не лiчыць свае дзеяннi сiстэматычнымi. Таму суддзi гаспадарчага суда Гродзенскай вобласцi давялося лiквiдаваць правалы ў яго памяцi. Дык вось, у
поле зроку падатковых органаў гэты кiроўца трапiў яшчэ ў 2011
годзе. Паколькi тады гэта здарылася ўпершыню, то абышлося
без фiнансавых санкцый — толькi папярэджаннем i занясеннем
прозвiшча ў базу незарэгiстраванага прадпрымальнiцтва.
А летась у сакавiку Сяргея П. упершыню выклiкалi ў гаспадарчы суд Гродзенскай вобласцi. У вынiку — чарговы пратакол у сувязi з нелегальнай перавозкай пасажыраў i штраф у
памеры 40 базавых велiчынь. Акрамя таго, для парушальнiка
прагучаў «апошнi званок» — яму патлумачылi, што наступнае iгнараванне правiлаў прадпрымальнiцкай дзейнасцi можа
абярнуцца не толькi яшчэ большай сумай штрафу, але i стратай аўтамабiля. I, як аказалася, падпiсаўшы ў свой час гэты
дакумент, Сяргей П. зноў узяўся за старое.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Як лічыць палкоўнік запасу Сяргей
Макей, у яго самая звычайная біяграфія. Нарадзіўся ў цудоўным гарадку
Валожын, што пад Мінскам, у вайсковай сям'і: бацька служыў, маці загадвала бібліятэкай у вайсковай часці. Іншай
мары, як стаць «салдатам», у хлопца
не было. Пасля заканчэння сярэдняй
школы спрабаваў паступіць у ваеннае
вучылішча, ды не прайшоў медыцынскую камісію: траўма пазваночніка.
У першы раз хірург сказаў: маўляў,
хлопец, ты не прыгодны да вайсковай
службы ўвогуле. У другі раз, калі ўбачыў старога знаёмага на парозе, літаральна выгнаў за дзверы. Трэцім разам
усё паўтарылася. Іншы б на яго месцы
прымірыўся з абставінамі, але толькі
не Макей. Чацвёртая, апошняя спроба
стала для Сяргей шчаслівай.

З пункту гледжання iнтарэсаў пасажыра, мець справу з
такiм «спецыялiстам» проста небяспечна. Мяркуйце самi. На
яго рахунку 22 (!) пратаколы аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях. Тут i перавышэнне хуткаснага рэжыму, i iгнараванне
правiлаў дарожнай разметкi, паркоўкi, i язда з непрышпiленым
рэменем бяспекi, i непраходжанне тэхнiчнага агляду транспартнага сродку.
Нiводнае пытанне, з якiм суддзя звяртаўся да Сяргея П., не
выклiкала ў яго жадання крытычна ацанiць уласныя дзеяннi.
На ўсё знайшлiся апраўданнi. Чаму сiстэматычна займаўся
незаконным падвозам? Дык матэрыяльнае становiшча цяжкае — малое дзiця, жонка не працуе (яго афiцыйны даход за
мiнулы год, паводле звестак Фонду сацыяльнай абароны, склаў
больш за 52 мiльёны рублёў — Б.П.) Не там машыну спынiў?
Дык з паркоўкамi ў горадзе была праблема. Не прайшоў тэхагляд? Дык таму i выехаў «па-чорнаму», каб зарабiць грошы
на рамонт аўтамабiля i прайсцi тэхагляд. Не думае пра бяспеку
пасажыраў, якiя перавозяцца такiм аўтамабiлем? Дык возiць
жа на iм сваю жонку i дзiця. Пры гэтым заяўляе ў судзе, што
«машына ў такiм стане, што ездзiць страшна...»
На шчасце, далейшыя кантакты гэтага кiроўцы з магчымымi
клiентамi цяпер калi зусiм i не выключаны, дык даволi iстотна
абмежаваны. Суд аштрафаваў парушальнiка на 40 базавых
велiчынь, а таксама канфiскаваў ягоны аўтамабiль. Хто будзе
наступным?
Як пасажыру адрознiць «бамбiлу» ад афiцыйнага таксiста?
Бадай што па таксометры, якi нелегал уключаць не будзе. А
вось плафон, жоўтыя палосы i нават жоўтыя нумарныя знакi
— яшчэ не гарантыя, што гэта законны перавозчык.
— Парушальнiкi праяўляюць вынаходлiвасць, маскiруючыся
пад легальных таксiстаў. Аднак такiя факты ўсё роўна выяўляюцца, i тады адказнасць непазбежная, — папярэджвае суддзя
гаспадарчага суда Гродзенскай вобласцi Сяргей Лях.
Барыс ПРАКОПЧЫК



справы, але не страціў цікавасці да фестывалю, сочыць за таленавітымі выканаўцамі
і дапамагае ім заявіць пра сябе. Напрыклад, падчас 14-га фестывалю ўпершыню
салдат тэрміновай службы Аляксандр Панасюк стаў уладальнікам Гран-пры ў намінацыі «Аўтар — выканаўца».
— Зараз ён стварыў групу «Квартал»,
якая працуе ў моладзевым стылі хіп-хоп.
Маладыя людзі самі пішуць вершы, перакладаюць іх на музыку. У іх, напрыклад, з'явілася песня «За Победу», — радуецца за поспехі свайго падапечнага
Сяргей Аляксандравіч, але пры гэтым
сціпла замоўчвае, што менавіта ён дапамог гурту паўдзельнічаць у музычным
шага дня стаў запявалам, удзельнічаў у праекце «Айчыне служым». У салдат, якія
праходзяць тэрміновую службу, няма магсамадзейнасці.
— У пачатку 1990-х на карце з'явіла- чымасці знайсці добрую песню, зрабіць
ся новая дзяржава пад назвай Рэспублі- аранжыроўку. Таму яны часта звяртаюцка Беларусь. Паўстала пытанне аб тым, ца да свайго настаўніка, які аддае ім ужо
85 ГАДОЎ НА СЛУЖБЕ ЎСЁЙ
што спяваць, — гаворыць Сяргей Аляк- гатовыя творы. І многія з маладых станоСЯМ'ЁЙ
сандравіч. — Калі мы — дзяржава і ў нас вяцца лаўрэатамі фестывалю. На апош— На той час мне «стукнула» 20, а ёсць свая мова, то трэба і спяваць сваё, нім, напрыклад, з песняй Сяргея Макея на
прымалі ў вучылішча толькі да 21, — згад- айчыннае. Прабачце, не «по долинам и беларускай мове «Ой, ты, каша» ім стаў
вае мой суразмоўца. — Магчыма, доктар по взгорьям шла дивизия вперед» ці «по курсант ваеннай акадэміі з Венесуэлы, які
мяне пашкадаваў, а можа, убачыўшы диким степям Забайкалья». Кінуўся ў біб- выканаў яе вельмі эмацыянальна, як гэта
маю ўпартасць, зрабіў выгляд, што не ліятэку, але на армейскую тэматыку там могуць рабіць толькі лацінаамерыканцы.
— Уз ро вень «Звяз ды» са праўды
пазнаў. Хаця скажу, што гэтыя тры гады нічога не знайшоў. Вырашыў пераклася не марнаваў час: займаўся спортам, ці на родную мову сваю любімую песню, вельмі высокі. На постсавецкай пратрэніраваў мышцы спіны. Акрамя таго, якую выконваў у вучылішчы, «Армия моя»: сторы нідзе няма фес тывалю такога
паспеў закончыць Мінскі электратэхні- «Если на Отчизну нагрянет беда, позовет кшталту, — упэўнены мой субяседнік.
кум сувязі. Набытая там спецыяльнасць солдата труба. Армия моя, ты на страже — Адсюль выйшлі такія выканаўцы, як
адпавядала выбранай вайсковай. Таму всегда! Ты — моя любовь и судьба». Але Руслан Аляхно, Андрэй Усанаў, Рада Сямне было лягчэй прайсці па конкурсе, які перакладчык з мяне, як высветлілася, не мёнава, Анастасія Шавярэнка — у даскладаў 17 чалавек на месца.
вельмі добры і нічога асаблівага не атры- лейшым удзельнікі і пераможцы розных
Пасля заканчэння каманднага фа- малася. Але тэма той песні, пра ваенны музычных праектаў на тэлебачанні.
— І ўсё ж не шкадуеце, што не сталі
культэта Чарапавецкага вышэйшага ва- лёс, пакінула ўва мне адбітак, і на яго падпрафесійным паэтам-песенніеннага інжынернага вучылішча ракам? Магчыма, склалі б канкудыёэлектронікі лейтэнант прыехаў
рэнцыю самому Ігару Лучанку?
служыць у родны горад. У 153-й «Аднойчы мой дзед праглядаў здымкі, дзе я
асобнай радыётэхнічнай брыгадзе сфатаграфаваны з афіцэрамі свайго батальёна — звяртаюся да Сяргея Аляксандравіча.
асобага прызначэння ён прадоўкаля казармаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі
— Прафесійны занятак творжыў фамільную справу. Стаж служчасцю мае на ўвазе матэрыяльбы сям'і Макея ў гэтым вайсковым сядзібы графа Тышкевіча. І раптам кажа:
ныя выгоды. А гэта супярэчыць
фарміраванні налічвае 85 гадоў: тут «Унук, дык я тут у 1938 годзе служыў пры
служылі бацька, маці і родны брат. паляках», — смяецца Сяргей Аляксандравіч.» маім прынцыпам. Я раблю ўсё
паводле натхнення сэрца і душы
— Аднойчы мой дзед праглядаў
і не атрымліваю за гэта грошай
здымкі, дзе я сфатаграфаваны з
афіцэрамі свайго батальёна каля казар- мурку я напісаў іншыя вершы, а потым і — наадварот, укладваю асабістыя сродкі.
маў, якія знаходзяцца на тэрыторыі ся- музыку. У выніку атрымалася мая першая, Дастаткова дорага каштуе аранжыроўка,
дзібы графа Тышкевіча. І раптам кажа: беларускамоўная страявая песня «Айчы- запіс песень. Нядаўна я выдаў першы
«Унук, дык я тут у 1938 годзе служыў ны нашай сцяг»: «Радзіму абараняць у дыск песень «Айчыны нашай сцяг» з дапры паляках», — смяецца Сяргей Аляк- цяжкі час заўжды гатовы. Мы ўсе ўмеем памогай маіх сяброў — Віталя Супрановіча, кіраўніка гурта «Стары Ольса» Зміцесандравіч.
ваяваць, але пра мір вядзём размовы».
Менавіта ў Валожыне афіцэр прайДарэчы, 3 ліпеня яна будзе гучаць на ра Сасноўскага. Але гэта не камерцыйны
шоў усе прыступкі службовай лесвіцы: парадзе ў выкананні зводнага аркестра праект, — адказвае ён.
— Якія планы на будучыню?
ад камандзіра ўзвода да камандзіра Узброеных Сіл Беларусі.
— Шчыра кажучы, творчасць пакуль
батальёна. Затым яму прапанавалі паСяргей Макей стварае розныя пессаду ў Міністэрстве абароны Беларусі, ні: пра каханне, дарагі сэрцу Валожын, пачакае. Дажыўшы амаль да 50 гадоў,
пасля быў намеснікам камандзіра 120-й родную мову. Але, як прызнаўся, бліжэй я, нарэшце, пабудаваў сваю кватэру.
асобнай механізаванай брыгады, зноў яму армейская, ваенна-патрыятычная Да гэтага даводзілася жыць з сям'ёй на
здымных кватэрах, у інтэрнатах. Таму
вярнуўся ў ваеннае ведамства, адкуль тэматыка.
сваімі рукамі даводжу жыллё да ладу.
пайшоў у запас у званні палкоўніка.
— Калі я стаў намеснікам камандзіра
— З гэтай нагоды я сваім падначалебатальёна, а потым і камандзірам, выра- ным заўсёды гаварыў, што сапраўдны
РАМАНТЫК, ЛЕТУЦЕННІК,
шыў: трэба, каб у кожнай роце была свая афіцэр павінен умець усё: і будаваць, і
ПАТРЫЁТ
песня на беларускай мове. І я ўзяўся за рамантаваць, і Радзіму любіць, і жанчы— Сяргей Аляксандравіч, наколькі ве- выкананне гэтага задання. Спачатку на- ну кахаць. Гэта мой прынцып па жыцці.
даю, вы чалавек творчы, пішаце вершы і пісаў песні для сваіх падраздзяленняў, а
Дадам, што Сяргей Макей — актыўны
потым ужо і для іншых.
музыку да іх. Адкуль у вас талент?
ўдзельнік сацыяльных сетак, дзе прапаТворы таленавітага аўтара прыйшліся ноўвае карыстальнікам шмат беларус— Ка лісь ці я скон чыў му зыч ную
школу па класе баяна. Не скажу, што даспадобы і салдатам, і афіцэрам. Іх запелі кіх песень армейскай тэматыкі. На яго
з вялікім задавальненнем туды хадзіў, ў розных часцях Узброеных Сіл. І калі вы старонкі заходзіць шмат людзей, якія
мабыць, больш пад прымусам маці. пачуеце песню ў выкананні вайскоўцаў на звяртаюцца з просьбай выкарыс таць
Асабіста мне было цікавей збіраць ма- беларускай мове, то на 50 працэнтаў яна творы ў сваіх мэтах. І нікому з іх аўтар
кулатуру ці металалом. Але пасля за- складзена Сяргеем Макеем. На жаль, пра- не адмовіў.
канчэння школы музыку не забываў. фесійныя паэты і кампазітары на сучасную
— Калі б усё пачаць нанова, што б паАкрамя таго, у старэйшых класах іграў армейскую тэматыку амаль не пішуць.
мянялі ў жыцці? — дапытваюся ў Сяргея
у вакальна-інструментальным ансамблі
З песняй «Айчыны нашай сцяг» афі- Аляксандравіча.
на бас-гітары. І сваю першую песню напі- цэр удзельнічаў у першым тэлевізійным
— Магчыма, стаў бы яшчэ і журналіссаў якраз у школе. Вядома, пра каханне. фес тывалі салдацкай песні, зараз ён там, — чую ў адказ.
Сяргей Макей сапраўды захапляўся
Гэта была першая спроба пяра.
называецца тэлефестываль армейскай
журналістыкай. Нават падчас службы
Потым гэтае захапленне адышло на песні «Звязда». І стаў лаўрэатам.
прасіў камандзіраў дазволіць завочна
другі план. У тэхнікуме ён быў вельмі акпаступіць на факультэт журналістыкі.
тыўны, займаўся баскетболам, удзельні- УМЕЦЬ ЗАПАЛЬВАЦЬ «ЗОРКІ»
Падчас працы ў Міністэрстве абароны, Але мара ўвасобілася ў дачцэ Вользе,
чаў ва ўсесаюзных спаборніцтвах, быў
камандзірам студэнцкага будаўнічага пачынаючы з 2006 года, Сяргей Макей якая працуе карэспандэнтам на сталічатрада. У вайсковым вучылішчы дзя- і сам займаўся арганізацыяй «Звязды». ным тэлебачанні (СТБ).
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
куючы моцнаму і зычнаму голасу з пер- Цяпер Сяргей Аляксандравіч адышоў ад

НАВІНЫ

У Гродне яшчэ адзiн «бамбiла»
застаўся без машыны

ЗАМКI: КРОК ЗА КРОКАМ

Змяншаецца ў Літве і колькасць
тых, хто працягвае лічыць сябе этнічнымі беларусамі. Але ў Вільнюсе
і сёння паспяхова працуе беларуская школа — адзіная поўная сярэдняя беларуская школа ў замежжы.
Но сіць імя Фран цыс ка Ска ры ны,
зай мае сё мае мес ца ў рэй тын гу
ўсіх сярэдніх агульнаадукацыйных
школ Літвы. Больш у краіне, апроч
сям'і, дзецям няма дзе беларускай
мове. Перастаюць быць папулярнымі і рускамоўныя школы. Дзеці
больш ах вот на вы бі ра юць на вучан не па-лі тоўску. Гэ та такса ма
тэн дэн цыя. На прык лад, у рус камоўнай школе Шаўляя засталося
толькі 140 вучняў — вельмі мала
для горада з моцнай рускамоўнай
дыяспарай.
Дарэчы, у беларускай школе ў
Вільнюсе налічваецца 166 вучняў.



— Турнір стартуе 4 ліпеня на стадыёне па пляжным футболе ў пойме ракі
Віцьба. Спаборніцтвы праводзяцца пад эгідай ФІФА, асацыяцый «Беларуская федэрацыя футбола» і «Федэрацыя пляжнага футбола». Міжнародныя
спаборніцтвы будуць абслугоўваць рэферы ФІФА з Беларусі, Эміратаў, Ірана,
Польшчы і Украіны, — паведамілі ў арганізацыйным камітэце спаборніцтваў.
— Цяперашні міжнародны турнір — 4-ы па ліку ў гісторыі развіцця пляжнага
футбола ў нашай краіне. Пачынаючы з 2010 года, на гарачых пясках Віцебска
спаборнічалі нацыянальныя зборныя каманды па пляжным футболе з Расіі,
Латвіі, Літвы, Украіны, Азербайджана, Польшчы і Малдовы. Такое прадстаўніцтва сведчыць аб міжнародным прызнанні Беларусі, дзе актыўна развіваецца пляжны футбол. Прамое пацвярджэнне — поспехі нашай зборнай каманды
ў еўрапейскіх і міжнародных спаборніцтвах высокага ўзроўню.
Для правядзення міжнародных спаборніцтваў у Віцебску функцыянуе спецыялізаваны стадыён па пляжным футболе, які адпавядае ўсім еўрапейскім
патрабаванням і стандартам. Сёння ФІФА і Сусветная арганізацыя пляжнага
футбола (BSWW) разглядае магчымасць правядзення ў Беларусі адборачнага
этапу Лігі Еўропы па пляжным футболе.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЛЕЙТЭНАНТЫ НА БЕЛЫХ ЛIМУЗIНАХ

Маладыя афiцэры высоўвалiся падчас руху ў вокны i люкi доўгiх машын
амаль па пояс, чым стваралi на дарозе небяспечную сiтуацыю. Такiм чынам, кiроўцы аўто парушылi правiлы перавозкi пасажыраў, i ў дачыненнi да
iх супрацоўнiкамi ДАI складзены адпаведныя адмiнiстрацыйныя пратаколы.
Адначасова былi запоўнены яшчэ i пратаколы за залiшняе танiраванне шкла,
ступень прапускання святла якога менш за 75 % (для ветравога) i 70 % (для
iншых). Цяпер кiроўцам прыйдзецца плацiць штрафы ў агульнай суме да 6
базавых велiчынь на кожную машыну.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

ГАНДЛЮЙЦЕ, А ПЛАЦIЦЕ МНЕ?

ПАДЗЕІ

Адразу тры крымiнальныя справы распачаты ў дачыненнi да былога
начальнiка арганiзацыйна-выставачнага аддзела прадпрыемства «Вiцебскi абласны цэнтр маркетынгу». Ён падазраецца ў тым, што браў
грошы падчас правядзення кiрмашоў, а ў касу iх не здаваў.
— Былы начальнiк падазраецца ў тым, што ў час правядзення чарговай рэспублiканскай выставы-кiрмашу таваравытворцаў «Малы бiзнес у
фестывальным Вiцебску» ў чэрвенi 2009 года, злоўжываючы службовымi
паўнамоцтвамi, атрымаў ад iндывiдуальнага прадпрымальнiка 600 тысяч
рублёў — за дазвол на ўдзел у гэтай выставе. Узяў грошы, але не ўнёс iх у
касу або на разлiковы рахунак прадпрыемства, дзе працаваў, — расказаў
Васiль Пашкоўскi, начальнiк аддзела пракуратуры Вiцебскай вобласцi
па барацьбе з карупцыяй i арганiзаванай злачыннасцю. — Ён жа падазраецца, што ў 2010 годзе ў перыяд правядзення iншага вiцебскага кiрмашу — тавараў народнага спажывання «Перадфестывальны» — атрымаў
ад дырэктара прыватнага прадпрыемства 400 тысяч рублёў — за права
гандлю. Такiм чынам па той жа крымiнальнай схеме паклаў грошы сабе
ў кiшэню.
Вiдаць, начальнiк аддзела вырашыў паставiць сваю дзейнасць на канвеер.
I таксама падазраецца, што зноў «спакусiўся»: тры гады таму ў перыяд правядзення ўжо ў Наваполацку пераднавагодняй выставы-кiрмашу «Модныя
тавары для жанчын» атрымаў ад грамадзянiна больш за 960 тысяч рублёў
наяўнымi — за ўдзел жонкi апошняга ў названай выставе. Потым таксама
«забыў» пералiчыць атрыманыя грошы на рахунак роднага цэнтра маркетынгу.
Зараз незаконная дзейнасць маркетолага расследуецца супрацоўнiкамi
Следчага камiтэта.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

ТАЙНIКI Ў «МЕРСЕДЭСАХ»
«Мерседэс» непрацуючага жыхара Камянецкага раёна перасякаў польска-беларускую мяжу на мытным пасту «Пясчатка». Калi супрацоўнiкi
мытнi прапанавалi 39-гадоваму вадзiцелю праехаць у бокс для паглыбленага надгляду, ён нацiснуў на газ i паспрабаваў уцячы з тэрыторыi
паста. Затрымалi грамадзянiна вайскоўцы памежнай групы.
Як паведамiў супрацоўнiк прэс-службы Брэсцкай мытнi Андрэй Дубiнка,
у вынiку надгляду ў дзвярах i пад заднiм сядзеннем аўтамабiля знойдзена
больш за 350 адзiнак кантрабандных адзення i касметыкi на суму больш за
30 мiльёнаў рублёў.
Цiкава, што праз пару гадзiн перасячы мяжу на «Пясчатцы» са схаваным
таварам спрабаваў 30-гадовы брат вышэйназванага грамадзянiна. Прычым
таксама на «Мерседэсе». Пры надглядзе выявiлi схаваны абутак i вуглашлiфавальную машынку. I машыны з абсталяванымi тайнiкамi, i тавар канфiскаваны да рашэння суда.
Яна СВЕТАВА.

СТУДЭНЦКАЯ ВЕНДЭТА
ФАКТЫ

Нацыянальнага парламента і гарадскога Савета Вільнюса — таксама
паказвала актуальнасць тэмы. Якая
сёння і для ўсёй Еўропы надзённая.
Як адзначыў Раландас Паксас, у Еўрапарламенце ніколі не сходзяць з
парадку дня два пытанні. Гэта праблема змянення клімату і справы нацыянальных меншасцяў.
І дэмаграфічныя пытанні непакояць Літву. Насельніцтва імкліва змяншаецца. Хаця гэта таксама агульнаеўрапейская тэндэнцыя, але літоўскія
лічбы асаблівыя. За апошнія дзесяць
гадоў колькасць жыхароў зменшылася аж на 11 працэнтаў.
— Пакідае краіну моладзь, — зазначыў дэпутат Сейма Рэмігіюс Жэмайтайціс. Які сам, дарэчы, нягледзячы на маладосць, у парламенце
ўзначальвае адзін з самых складаных камітэтаў — па эканоміцы.

супрацоўніцтва паміж людзьмі нашых краін, асабліва паміж моладдзю.
Галоўная перашкода тут — візавае
пытанне. Беларусам наогул атрымаць уязную візу — нацыянальную
ці шэнгенскую — няпроста. Ды яшчэ
заплаціць за яе 60 еўра — гэта для
школьніка ці студэнта вельмі вялікія
грошы.
Еўрапарламентарыі Раландас Паксас і Ёзас Імбрасас, якія прысутнічалі на пасяджэнні «круглага стала»,
паведамілі, што яны ў еўрапейскім
парламенце ініцыявалі прапанову
істотнага скарачэння кошту ўязных
віз для беларусаў. Хаця б да памеру
аплаты нашых суседзяў — украінцаў
і расіян. Безумоўна, гэта справа не
аднаго кроку, але радуе, што прапанова хаця б агучана. Кропля камень
точыць.
Яшчэ адным светлым момантам
мерапрыемства ў Вільнюсе стала
выступленне старшакласніц мясцовай школы. Юныя вільнюсчанкі памайстэрску праспявалі прысутным
літоўскія песні, а потым цудоўна выканалі і нашу «Касіў Ясь канюшыну».
Ды так выканалі, нібы жывуць у нас
і мову добра ведаюць. Хаця дзяўчаты вывучылі тэкст песні літаральна
напярэдадні мерапрыемства. Вось і
спрачайся тут з тымі, хто ў Беларусі
жыве, а родную мову ні вучыць, ні
ўжываць не хоча: маўляў, занадта
складана.
Вікенцій КЛЮЧНІК.
Вільнюс—Мінск

З ЭМІРАТАЎ НА ВІЦЕБСКІ ПЛЯЖ

Калону белых лiмузiнаў на цэнтральнай вулiцы Гомеля спынiлi супрацоўнiкi Дзяржаўтаiнспекцыi. Як расказала начальнiк аддзялення
па агiтацыi i прапагандзе ДАI УУС аблвыканкама Вольга Развякова,
выпускнiкi iнжынернага iнстытута МНС нанялi сем iншамарак, каб з
ветрыкам пракацiцца па вулiцы Савецкай у дзень развiтання з навучальнай установай.

НАШУ ПЕСНЮ Ў ВІЛЬНЮСЕ СПЯВАЛІ
А вось што тычыцца колькасці беларускіх студэнтаў ва ўніверсітэтах
Літвы, то яна, па словах Рэмігіюса
Жэмайтайціса, у апошнія гады імкліва расце.
— Нашым беларускім суполкам
тут працаваць можна, прычым працаваць цікава, — кажа былы пасол
Літвы ў Беларусі (ён быў самым першым літоўскім паслом у нас) Альфонсас Аўгуліс. — Мы праводзім шмат
мерапрыемстваў сярод беларусаў
літоўскага памежжа. І культурных, і
спартыўных. — Я ўнукаў сваіх вучу,
каб яны маглі размаўляць на ўсіх мовах, якімі сам валодаю. Безумоўна ж,
і беларускай вучу.
— У Еўрапейскім саюзе, членам
якога з’яўляецца Літва, адносінам да
нацыянальных меншасцяў прапанавана надаваць пастаянную ўвагу, —
сказаў у сваім выступленні Раландас Паксас. — Адзінага механізму,
праўда, не прапісана, кожная краіна рашае гэта пытанне па-свойму.
Пытанне няпростае, але я лічу, што
Літва выконвае яго, нараканняў ад
еўрапейскага супольніцтва ў наш бок
няма.
На пасяджэнні «круглага стала»
з цікавасцю слухалі і пра беларускі
вопыт працы з нацыянальнымі меншасцямі, з беларусамі замежжа. Пра
гэта прысутным расказалі прадстаўніца таварыства «Радзіма» Галіна
Навіцкая і Вераніка Русакова з Саюза беларускіх грамадскіх яўрэйскіх
аб'яднанняў і абшчын.
Падчас пасяджэння размова ішла
і пра неабходнасць больш цеснага

Сёлета плануецца завяршыць кансервацыю Касцельнай вежы Навагрудскага замка i часткова аднавiць замкавую агароджу (выдзелена 8 мiльярдаў
рублёў з рэспублiканскага i абласнога бюджэтаў), а затым распачаць аднаўленне вежы Шчытоўка, якая ў далейшым будзе музеефiкавана. Выдзелены сродкi i на кансервацыю Гальшанскага замка, дзе будзе адноўлена i
музеефiкавана адна вежа. У Лiдскiм замку ў гэтым годзе будуць завершаны
будаўнiчыя работы ва ўнутраным дворыку, а на наступны ёсць планы па
музеефiкацыi.
На думку Iгара Жука, самае складанае пытанне па кансервацыi — у Крэўскiм замку. У сувязi з асаблiвасцямi яго канструкцыi стаiць задача выбраць
аптымальны варыянт кансервацыi з пазiцый эканамiчнай абгрунтаванасцi i
максiмальнага захавання гiстарычнага помнiка.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Нацыянальныя зборныя па пляжным футболе з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Ірана, Турцыі, Польшчы, Украіны і Беларусі возьмуць
удзел у адкрытым міжнародным турніры па пляжным футболе «Кубак Дружбы-2013», які пройдзе ў Віцебску.

 Пасля падзеі

Беларусь і Літва —
краіны-суседкі — маюць шмат
падабенcтва. І ў нацыянальнай
разнастайнасці — таксама.
Прадстаўнікі 154 нацый жывуць
сёння ў Літве. Дзе беларуская
суполка — адна з найбуйнейшых.
Па розных падліках, сёння там
пражывае недзе ад 50 да 60
тысяч чалавек, якія афіцыйна
лічаць сябе беларусамі.
Пытанні самаідэнтыфікацыі, зберажэння культуры нацыянальных
суполак (і, што асабліва важна, —
больш актыўнага ўдзелу моладзі ў гэтых справах) — сталі галоўнай тэмай
пасяджэння «круглага стала», якое
адбылося ў сценах літоўскага Сейма.
Арганізатарамі выступілі: з літоўскага боку асацыяцыя «Новая форма» і
Згуртаванне беларускіх грамадскіх
арганізацый Літвы, ад нашай краіны
— Таварыства па сувязях з суайчыннікамі за мяжой «Радзіма».
Падобныя пытанні для нашай суседкі няпростыя. Некаторыя з іх вырашаюцца адразу, астатнія чакаюць
свайго часу. У Вільнюсе дзяржава
выдзеліла добры будынак, дзе нацыянальныя меншасці могуць атрымаць
месца свайго прадстаўніцтва і правядзення мерапрыемстваў. Калісьці ў
краіне працаваў спецыяльны Закон
аб нацыянальных меншасцях, дзейнасць якога потым прыпынілі. Цяпер
плануюць зноў вярнуцца да яго.
Прысутнасць і актыўны ўдзел у
мерапрыемстве дэпутатаў Еўрапарламента ад Літвы Раландаса Паксаса і Ёзаса Імбрасаса, дэпутатаў

— З 1 лiпеня ў мэтах эканомii часу грамадзян падраздзяленнямi па грамадзянстве i мiграцыi органаў унутраных спраў аказваецца новая паслуга па
iнфармаваннi грамадзян з дапамогай SMS-паведамлення на мабiльны тэлефон пра гатоўнасць да выдачы дакумента (пашпарта грамадзянiна Рэспублiкi
Беларусь, вiду на жыхарства ў нашай краiне, праязнога дакумента), — паведамiлi ва ўпраўленнi ўнутраных спраў Вiцебскага аблвыканкама. — Кошт за
адно паведамленне — 1000 рублёў. Для аказання паслугi па SMS-iнфармаваннi неабходна ў заяве на выдачу (абмен) адпаведнага дакумента напiсаць
поўны нумар мабiльнага тэлефона (+375 *********), на якi будзе дастаўлена
паведамленне, i прадставiць квiтанцыю аб аплаце паслугi.
Ва ўпраўленнi па грамадзянстве i мiграцыi нагадалi, што пражыванне па
несапраўдных дакументах можа пацягнуць прыцягненне грамадзянiна да адмiнiстрацыйнай адказнасцi i штрафу ў памеры да 4 базавых велiчынь (зараз
гэта 400 тысяч беларускiх рублёў). Таму, каб пазбегнуць непрыемнасцяў,
трэба своечасова звяртацца ў падраздзяленнi па грамадзянстве i мiграцыi
па месцы рэгiстрацыi.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

Згодна з праграмай «Замкi Беларусi», рэстаўрацыю i кансервацыю
шэрагу аб'ектаў гiстарычнай спадчыны праводзяць з перспектывай iх
далейшай музеефiкацыi, паведамiў намеснiк старшынi Гродзенскага
аблвыканкама Iгар ЖУК.

ПАДЗЕІ

БЫВАЙ, «ДЭУ»...

ФАКТЫ

«АФІЦЭР ПАВІНЕН УМЕЦЬ УСЁ:
І ЖАНЧЫНУ КАХАЦЬ, І РАДЗІМУ
ЛЮБІЦЬ, І ПЕСНІ СПЯВАЦЬ»

У сезон адпачынкаў, самы «гарачы час» для супрацоўнiкаў падраздзяленняў па грамадзянстве i мiграцыi па афармленнi i абмену пашпартоў, апошнiя прапанавалi жыхарам Вiцебшчыны новую паслугу.
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За два днi да атрымання дыплома не вярнулася дадому 23-гадовая
жыхарка Рэчыцы. Яе напужаная мацi адразу ж звярнулася ў мiлiцыю.
Як паведамiў начальнiк упраўлення крымiнальнага вышуку УУС Гомельскага аблвыканкама Вiктар Чыкуноў, супрацоўнiкi мiлiцыi пачалi пошук i
правялi неабходныя аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы. Цела дзяўчыны было знойдзена ў лясным масiве недалёка ад райцэнтра. Мiлiцыянерамi
ў той жа дзень была ўстаноўлена асоба, якая падазраецца ў здзяйсненнi
забойства. Грамадзянiн Расiйскай Федэрацыi, якi вучыўся сумесна з гэтай
дзяўчынай у Мазырскiм унiверсiтэце, год таму сустракаўся з ёй, але ж тая
аддала перавагу iншаму. Хлопец не супакоiўся i прыехаў для высвятлення
адносiн на машыне, у якую студэнтка села. Сварка закончылася сумна: грамадзянiн ударыў дзяўчыну нажом. Падазронага, якi прызнаўся ў здзейсненым
злачынстве, аператыўнiкi затрымалi ў Мазыры.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

