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Ша ноў ную Ла ры су 
Паў лаў ну ЮРЭ ВІЧ, на мес-
ні ка га лоў на га ўра ча па ме-
ды цын скай час ці, сар дэч на 
він шу ем з днём на ра джэн-
ня. Жа да ем шчас ця, зда-
роўя, ба дзё ра га на строю, 
ве ры ў заўт раш ні дзень, 
шы ро кіх да рог да пра цоў-
ных пе ра мог.

З па ва гай, ка лек тыў 
ме ды ка-са ні тар най 

час ці ААТ «МАЗ».

Да ведамаДа ведама  ��

ТЭХ АГЛЯД — 
ПА НО ВЫХ 
ПРА ВI ЛАХ

З 1 лiс та па да ўсту пi лi ў сi лу 
змя нен нi ў тэх нiч ны ко дэкс 
уста ля ва най прак ты кi «Дзяр-
жаў ны тэх нiч ны агляд транс-
парт ных срод каў. Па ра дак пра-
вя дзен ня пра вер кi тэх нiч на га 
ста ну транс парт на га срод ку».

У пры ват нас цi, уста ноў ле ны но-
выя нор мы i стан дар ты эка ла гiч ных 
па тра ба ван няў да ру ха вi коў. Для 
аў та ма бi ляў так сi рас пра ца ва на 
свая пра цэ ду ра пра хо джан ня тэх-
агля ду, а для ўла даль нi каў ма пе даў 
i квад ра цык лаў пра хо джан не тэх-
агля ду зроб ле на аба вяз ко вым.

— Га лоў нае но ва ўвя дзен не — 
для аў та ма бi ляў так сi зроб ле ны 
больш жорст кi мi па тра ба ван нi да 
знеш ня га вы гля ду, ста ну са ло на 
i кам плек та цыi аў та ма бi ляў. Пад 
кант роль трап ля юць апа зна валь ны 
лiх тар, па ло сы жоў та га ко ле ру на 
ба ка вых па верх нях ку за ва, ха рак-
тэр ны знак аб слу гоў ван ня, рэ гiст-
ра цый ныя зна кi, па са жыр скiя дзве-
ры, про цi ад кат ны ўпор, так со метр, 
ме ха нiз мы рэ гу лi роў кi ся дзен няў i 
спi нак ся дзен няў па са жы раў, стан 
са ло на, ся дзен няў i iн ша га аб ста-
ля ван ня, што зна хо дзяц ца ў са ло не 
транс парт на га срод ку, — па ве да мi-
лi ў ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма.

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не: ця-
пер пры пра хо джан нi тэх агля ду бу-
дзе пра во дзiц ца ацэн ка шкод на га 
ўздзе ян ня транс парт ных срод каў на 
на ва коль нае ася род дзе ў за леж нас-
цi ад пры свое на га iм эка ла гiч на га 
кла са, што ўказ ва ец ца ў рэ гiст ра-
цый ных да ку мен тах. Ка лi та кая iн-
фар ма цыя ў да ку мен тах ад сут нi чае, 
ацэн ка кант ра лю е мых эка ла гiч ных 
па ра мет раў бу дзе вы ка на на згод-
на з гра нiч на да пу шчаль ны мi зна-
чэн ня мi, ука за ны мi ў да чы нен нi да 
транс парт ных срод каў, ад не се ных 
да пер ша га эка ла гiч на га кла са. «Па 
сут нас цi, нi чо га не змя нi ла ся, але 
ка лi ра ней зна чэн нi гра нiч на да пу-
шчаль ных эка ла гiч ных па ра мет раў 
ру ха вi коў транс парт ных срод каў рэг-
ла мен та ва лi ся стан дар та мi СССР, 
дык ця пер у сi лу ўсту пi лi но выя стан-
дар ты, якiя па дзя ля юць транс парт-
ныя срод кi на кла сы ў за леж нас цi 
ад сту пе нi шкод на га ўздзе ян ня на 
на ва коль нае ася род дзе».

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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На паш то вых мар ках пры го ды 
Не сцер кі, па ра ся ці і ін шых

У На цы я наль ным прэс-цэнт ры дня мі ад бы ла ся цы ры мо нія 
афі цый на га га шэн ня паш то вых ма рак, вы пу шча ных Мі ніс-
тэр ствам су вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
пры све ча ных 40-год дзю ай чын на га ані ма цый на га кі но — у 
пры ват нас ці, вась мі са мым па пу ляр ным і лю бі мым філь-
мам. Ся род іх — «Воўк і ба ран», «Пры го ды Не сцер кі», «Пра 
дзяў чын ку Жэ ню», «Рыб ка па іме ні «Нель га», «Пі ліп ка», 
«Бе ла снеж ка і Алац ве цік», «Пры го ды рэ ак тыў на га па ра-
ся ці», «Са ра ка нож ка».

Гэ ты ды на міч ны, яр кі і па зна валь ны вы пуск, па вод ле слоў ды-
рэк та ра вы да вец ка га цэнт ра «Мар ка» Іры ны Шы пі ла вай, вы клі ча 
не пад роб ную ці ка васць у дзя цей — най перш тых, што за хап ля юц ца 
фі ла тэ лі яй, у паст кро се раў (лю дзей, якія аб мень ва юц ца мас тац кі-
мі паш тоў ка мі). А яшчэ но выя мар кі ста нуць яр кі мі экс па на та мі ў 
пры ват ных фі ла тэ ліс тыч ных ка лек цы ях.

Ва лян ці на ДОЎ НАР
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Нi чыя БА ТЭ з «Шах цё рам», 
прой грыш па бу лi тах мiнск ага 
«Ды на ма» i вiк то рыя ва лей-
боль на га «Нё ма на» ў ро зыг-
ры шы Куб ка Бе ла ру сi па ва-
лей бо ле. Пра ўсё гэ та i iн шае 
чы тай це ў чар го вым спар тыў-
ным агля дзе «Звяз ды».

1. Ба ры саў скi БА ТЭ iдзе на-
су страч чар го ва му чэм пi ён ству. 
Па да печ ныя Аляк санд ра Ер ма ко-
вi ча спа дзя ва лi ся ме на вi та ў гэ тыя 
днi за га дзя афор мiць пе ра мо гу ў 
чэм пi я на це на хат нiм ста ды ё не. 
Ка ра цей, зра бiць свя та род ным 
заў зя та рам, якiя i так сё ле та за ста-
лi ся без еў ра куб каў. I пе рад умо вы 
для гэ та га бы лi. Са лi гор скi «Шах-
цёр», яшчэ адзiн з фут боль ных 
гран даў, апош нiм ча сам вы гля дае 
ня ўпэў не на, праў да, па куль тры-
ма ец ца за дру гое — ся рэб ра нае 
— мес ца. Ад нак матч пай шоў не 
так, як ха це лi гэ та га ба ры саў скiя 
гле да чы. Гуль ня атры ма ла ся ба-
га тай на га лы i скон чы ла ся нi чы-
ёй — 2:2. За «жоў та-бла кiт ных» 
трап ны мi «стрэ ла мi» ад зна чыў ся 
Сяр гей Кры вец, у скла дзе «гар-
ня коў» двой чы ва ро ты са пер нi ка 
па ра зiў Дзмiт рый Асi пен ка. «У нас 
бы лi кры ху iн шыя пла ны, — пас ля 
гуль нi ад зна чыў у раз мо ве з ка рэс-
пан дэн та мi Аляк сандр Ер ма ко вiч. 
— Ха це ла ся стаць чэм пi ё нам да-
тэр мi но ва. Мы атры ма лi дру гi мяч 
у свае ва ро ты з-за стра ты кан цэнт-
ра цыi. Хо чац ца за гэ та вы ба чыц ца 
пе рад на шы мi ба лель шчы ка мi. У 
нас бы ло жа дан не па ра да ваць iх 
вы нi кам мат ча з «Шах цё рам». На 
жаль, не атры ма ла ся».

Дэ бют у Аляк санд ра Ер ма ко-
вiча на ка пi тан скiм мос цi ку БА ТЭ 
па куль не су пра ва джа ец ца пе ра-
мо га мi. У мi ну лым ту ры ба ры саў ча-
не са сту пi лi грод зен ска му «Нё ма-
ну», а ця пер вось не ра за бра лi ся з 
«Шах цё рам». Праў да, ня гле дзя чы 
на гэ та, ня ма су мне ву у тым, што 
чар го вая во сень для БА ТЭ зноў бу-
дзе за ла той. У ас тат нiх су стрэ чах 
29-ту ра за фiк са ва ны на ступ ныя 
вы нi кi: «Го мель» — «Тар пе да-
Бе лАЗ» — 1:2; «Ды на ма» (Мiнск) 
— «Нё ман» (Грод на) — 1:2; «Мiнск» 
— «Бел шы на» (Баб руйск) — 2:3; 
«Дняп ро» (Ма гi лёў) — «Сла вiя» 
(Ма зыр) — 0:1; «Ды на ма» (Брэст) 
— «Наф тан» (На ва по лацк) — 1:1. 

2. Ха кей нае «Ды на ма» ў Кан-
ты нен таль най ха кей най лi зе не 
здо ле ла на «Мiнск-Арэ не» пе-
рай граць «Ад мi рал» з Ула дзi-
вас то ка. Бе ла ру сы амаль увесь 
час лi дзi ра ва лi, але атры ма лi на 
48 хвi лi не крыўд ны кi док у свае ва-
ро ты, i лiк стаў 3:3. Лёс су стрэ чы 
вы ра шы ла се рыя бу лi таў, у якой, 
дзя ку ю чы ад на му трап на му кiд-
ку Нiк ла са Берг фар са, вiк то рыю 
атры ма лi гос цi. У вы нi ку бе ла ру сы 
па кла лi ў скар бон ку 1 бал, «Ад мi-
рал» — 2. У За ход няй кан фе рэн-
цыi мiн ча не зай ма юць 13-ы ра док 
i пе ра га ня юць толь кi ад ну ка ман ду 
— бра цiс лаў скi «Сло ван».

3. Муж чын ская збор ная Бе-
ла ру сi па ганд бо ле за ня ла 4-е, 
апош няе, мес ца на мiж на род-
ным тур нi ры, якi пра хо дзiў у 
Ту нi се. Спа чат ку па да печ ныя 
Юрыя Шаў цо ва мi нi маль на прай-
гра лi ту нiс цам (25:26), пас ля па-
дзя лi лi ба лы з Бра зi лi яй (30:30) 

i са сту пi лi збор най Ра сii (27:31). 
Ад зна чым, што пе ра мож цай спа-
бор нiц тваў ста ла збор ная гас па-
да роў, а на шы ўсход нiя су се дзi 
фi нi ша ва лi толь кi на 2-й па зi цыi.

4. Бас кет боль ны клуб «Цмо-
кi-Мiнск» доб ра пра явiў ся бе ў 
чар го вым па ядын ку Адзi най лi гi 
ВТБ. Пе ра мо гi не за ва я ваў, але 
на роў ных гу ляў з вы дат ным мас-
коў скiм ЦСКА. Ра сi я не пе рай гра лi 
бе ла ру саў толь кi ў ча ты ры ба лы 
(66:62). «На строй на матч быў доб-
ры, — ка жа До наль дас Кай рыс, 
га лоў ны трэ нер «Цмо каў- Мiнск». 
— I у нас атры ма ла ся на вя заць 
ЦСКА сваю гуль ню. Дзей нi ча лi 
кам пакт на, што да зво лi ла па ба-
лах блiз ка тры мац ца ад са пер нi ка. 
Мы рэ аль на маг лi пе ра маг чы: нам 
ня ма ча го бы ло губ ляць, а ў та кой 
гуль нi ня ма фа ва ры та. На жаль, 
на шы са пер нi кi здо ле лi пры ба вiць 
у вы ра шаль ны мо мант, мы — не». 
Пас ля ча ты рох па ядын каў у гру пе 
«В» ста лiч ная дру жы на зай мае 5 
мес ца з 10 удзель нi каў. Свой на-
ступ ны матч у мiж на род ных спа-
бор нiц твах «Цмо кi» пра вя дуць 
ужо сён ня. 5 лiс та па да на сва ёй 
пля цоў цы ў ме жах тур нi ру «Еў ра-
чэ лендж» яны пры муць ру мын-
скую ка ман ду «Тыр гу-Му рэш». 
Гуль ня пач нец ца ў 19:00.

5. Жа но чы клуб «Нё ман-
ГрГу» за ва я ваў Ку бак Бе ла ру-
сi па ва лей бо ле. У фi на ле, якi 
ад быў ся ў Брэс це, дзяўчаты пе-
ра маг лi «Жам чу жы ну Па лес ся» 
з Ма зы ра — 3:1. Вiн шу ем!

Та рас ШЧЫ РЫ
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(За кан чэн не. 
Па ча так на 1-й стар.)

Ад на з та кіх кра ін — Літ ва. Бліз кая нам 
гіс та рыч на і куль тур на. Яна яшчэ бліз кая 
і дзя ку ю чы асо бам, на прык лад, та кім, як 
Юо зас Буд рай ціс. Ле ген дар ны ак цёр са-
вец ка га кі но, на род ны ар тыст Літ вы сё-
ле та ўдзель ні чаў у здым ках бе ла рус ка га 
філь ма «Бе лыя ро сы-2». Але бе ла рус кія 
гле да чы па мя та юць і лю бяць яго па ра ней-
шых пра цах у кі но. І ме на ві та за іх сё ле та 
на «Ліс та па дзе» яго ўша на ва лі спе цы яль-
ным пры зам Прэ зі дэн та Бе ла ру сі «За за-
ха ван не і раз віц цё тра ды цый ду хоў нас ці ў 
кі на мас тац тве». Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі 
Ба рыс Свят лоў уру чыў прыз пад час ура-
чыс та га ад крыц ця фес ты ва лю.

— Я вель мі ра ды, што па зна ё міў ся з 
Бе ла рус сю і ты мі людзь мі, з які мі я кан-
так та ваў пад час зды мак у філь ме «Бе лыя 
ро сы», з не ка то ры мі з іх, маг чы ма, мы па-
сяб ра ва лі на доў гія га ды. Ха чу па дзя ка ваць 
за вы со кую ўзна га ро ду, за ацэн ку ма ёй 
сціп лай пра цы. Зы чу «Ліс та па ду» квіт нець 
шмат га доў. І каб пас ля гэ та га «ліс та па ду» 
хут чэй рас пус ці лі ся но выя ліс ты да на ступ-
на га.

Квіт нець атрым лі ва ец ца: сё ле та Мін скі 
між на род ны кі на фес ты валь са браў філь мы 
з 36 кра ін. Гэ та ча ты ры кон курс ныя пра-
гра мы, больш за 500 кар цін. За 20 га доў 
фес ты валь вы рас у буй ны фо рум дзя ку-
ю чы перш за ўсё апан та ным лю дзям, якія 
ста я лі ля яго вы то каў. Ідэя мінск ага кі на-
фес ты ва лю на ле жыць прад зю са ру і рэ жы-
сё ру Сяр гею Ар ці мо ві чу, які ця пер пра цуе 
ў Маск ве. Але ён пры ехаў на «Ліс та пад» у 
якас ці ад на го з га на ро вых гас цей і прай-
шоў па чыр во най да рож цы. Да рэ чы, вель мі 
ура чыс тым бы ло шэс це сям'і на род на га 
ар тыс та Ра сіі Мі ка лая Бур ля е ва, які пры-
ехаў у Мінск не адзін. Для яго «Ліс та пад» 
— са праў ды свя та ся мей нае, шмат га доў 
ён пры яз джаў сю ды не толь кі як удзель-
нік, а як ся бар — «Ліс та пад» быў у цес ных 
ста сун ках з фес ты ва лем «За ла ты Ві цязь». 
Стар шы ня Між на род на га кі на фо ру му «За-
ла ты Ві цязь» Мі ка лай Бур ля еў ска заў:

— Я пры сут ні чаю на тым фес ты ва лі, які 
для мя не не ве ра год на да ра гі, та му што я 
быў ад ным з тых, хто за клад ваў пер шыя 
цаг лі ны ў пад му рак «Ліс та па да». Ця пер у 
пра гра ме шмат но вых кра ін прад стаў ле на, 
у тым лі ку за ход ніх. Але я вель мі стро га 

стаў лю ся да фес ты валь на га ру ху. Та му я 
вель мі ха цеў бы, каб за гэ тай ця гай да та го, 
каб нас уба чыў увесь свет, мы не стра ці лі 
са мае га лоў нае: ду шу. Дэ віз кі на фес ты ва-
лю — «Іс ці на ў кі но». Я ха цеў бы, каб гэ тая 
іс ці на са праў ды бы ла ў тых філь мах, якія 
нам па каз ва юць. Я зы чу ўсім ра дас ці ад та-
го, што жы ве кі не ма то граф, хоць і ў склад-
аных умо вах. І дай Бог кі не ма та гра фіс там 
да па ма гаць уз вы шэн ню ду шы ча ла ве ка.

Ка лі га вор ка за хо дзіць пра ду шу, то 
кож ны най перш угля да ец ца ў ся бе і пры-
слухоў ва ец ца да свай го ўнут ра на га го ла су. 
Як гэ та ро біць га на ро вы стар шы ня «Ліс та-
па да», на род ны ар тыст СССР Рас ці слаў 
Ян коў скі, які ўзга даў тыя га ды, ка лі пра ца-
ва ла ды рэк та рам «Ліс та па да» Ва лян ці на 
Сця па на ва і ка лі фес ты валь на пра цоў ваў 
са бе імя:

— Мін ску кі на фес ты валь быў па трэ-
бен. Та ды быў час фес ты ва ляў: іс на ваў 
прэ стыж ны Мас коў скі кі на фес ты валь, але 
ра зам з тым уз нік лі «Кі на таўр», «Кі на шок», 
«За ла ты Ві цязь». Мы па чы на лі сціп ла. Але 
гэ та быў фес ты валь доб ра га ва ўсіх сэн-
сах кі но. «Ліс та пад», ка лі ка заць сло ва мі 
пісь мен ні ка Хэ мін гу эя, — гэ та свя та, якое 

заўж ды з на мі. Та му што тут столь кі доб-
ра га кі но, столь кі цу доў ных лю дзей — рэ-
жы сё раў, ак цё раў, су стрэ чы з які мі ня суць 
ра дасць.

Ця пер са праў ды мож на ўзгад ваць га ды 
ста наў лен ня фес ты ва лю. І той час, ка лі па-
тра ба ван ні пра смо кін гі і галь шту кі-ма тыль кі 
ў ве ча ро вых стро ях гас цей бы лі хут чэй з воб-
лас ці ма раў: лю дзі най перш іш лі на філь мы, 
а не на свец кае ме ра пры ем ства. Але гас ця мі 
«Ліс та пад» не быў аб дзе ле ны ад па чат ку — 
дзя ку ю чы ма гут ным ак цёр скім ды нас ты ям 
Ян коў скіх, Яро мен каў. І ня гле дзя чы на тое, 
што сам кон курс быў не та кі буй ны па коль-
кас ці ўдзель ні каў, уда ло ся га лоў нае: за ча піць 
гле да ча. Ця пер у «Ліс та па да» ін шы фар мат і 
ін шы маш таб. «На зор ным не ба схі ле су свет-
ных фес ты ва ляў мы ззя ем не ма лень кай 
зор кай», — ад зна чыў стар шы ня кі на фес-
ты ва лю Ге надзь Да вы дзька. Два стар шы ні 
«Ліс та па да» рас пі са лі ся на та лер цы, якую, 
у ад роз нен не ад мі ну лых ра зоў, не раз бі лі, а 
пе рад алі ў Му зей кі но. Ад нак і тут, як у кі но: 
та лер ка-дуб лёр усё ж бы ла раз бі тая — дзе ля 
та го, каб фес ты валь прай шоў па спя хо ва. Усё 
па-са праўд на му. Як у кі но...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

(За кан чэн не. 
Па ча так на 1-й стар.)

Су стрэ ча з зям лёю Ко ла са 
заў сё ды ўраж вае і ро біць сюр-
пры зы. У мі ну лую су бо ту на-
двор'е ста я ла, ні бы ў раз гар 
ба бі на га ле та, хоць ліс та пад, як 
пра ві ла, са мы «плак сі вы» ме сяц. 
У Акін чы цах, ад куль заў сё ды 
па чы на ла ся ванд роў ка па зям-
лі пес ня ра, пры га да лі ся сло вы 
яго вер ша:

Пры шля ху шы ро кім,
Дзе ста іць ка мо ра,
Я на свет ра дзіў ся
Пад глу хі шум бо ру...
А нам усмі ха ла ся пя шчот нае 

со ней ка. І яшчэ кож ны ма лю нак 
з экс па зі цыі, ство ра най на акін-
чыц кай ся дзі бе. А гос ці з Мін-
ска, Укра і ны і Ра сіі ўдзяч-
на ўсмі ха лі ся, слу ха ю чы 
ўнука брата Яку ба Ко ла са 
Юрыя Міц ке ві ча, які ве дае 
«Но вую зям лю» ад па чат ку 
да кан ца і мо жа рас ка заць 
яе з лю бо га мес ца.

— Якое ні бы ло б на-
двор'е, у гэ ты дзень мы 
аба вяз ко ва ла дзім па езд-
кі па Ко ла са вых мяс ці нах, 
каб ад даць да ні ну па ва гі і 
на шай шчы рай удзяч нас ці 
сла ву та му зем ля ку, — ка-
жа ды рэк тар Дзяр жаў на га 
лі та ра тур на-ме ма ры яль на-
га му зея Зі на і да Ка ма роў-
ская. — У пер шую чар гу 
— па мяс ці нах яго дзя цін-
ства і ста лен ня — Стаўб-
цоў шчы не.

Гэ та ўжо 27-я «Ка ла са-
ві ны», якія ла дзяць ды рэк тар і 
су пра цоў ні кі му зея. Асаб лі васць 
сё лет ня га свя та ў тым, што яно 
пра хо дзіць у 90-ю га да ві ну пер-
ша га вы ха ду з дру ку паэ мы 
«Но вая зям ля». На пя рэ дад ні 
«Ка ла са він» бы ло на ла джа на 
свя та для дзя цей «Каз кі жыц ця» 
з удзе лам дзі ця чых пісь мен ні каў. 
По тым прай шла 28-я між на род-
ная на ву ко вая кан фе рэн цыя 
«Зям ля — ас но ва ўсёй Ай чы не», 
пры све ча ная сла ву тай паэ ме. У 
ёй бра лі ўдзел му зей шчы кі трох 
брат ніх сла вян скіх кра ін — даў ніх 
парт нё раў му зея Яку ба Ко ла са. 
Удзель ні кі кан фе рэн цыі ста лі і 
ўдзель ні ка мі свя та ў Акін чы цах, 

Смоль ні, Мі ка ла еў шчы не і Аль-
бу ці.

У Смоль ні, дзе ле тась быў 
уста ля ва ны па мят ны ка мень-
ва лун у го нар 100-год дзя з дня 
пер шай су стрэ чы Яку ба Ко ла са 
і Ян кі Ку па лы і за кла дзе ны сквер 
«Дрэ ва жыц ця», пры све ча ны 
сла ву тым ім ёнам Баць каў шчы-
ны, быў па са джа ны яшчэ адзін 
ду бок — у па мяць бы ло га стар-
шы ні даб ра чын най ра ды му зея, 
ура джэн ца Стаўб цоў шчы ны, 
шмат га до ва га за гад чы ка ра ё н -
а га ад дзе ла куль ту ры Ана то-
ля Грэ ка ва. Ана толь Ва сіль е віч 
шмат ра біў для раз віц ця му зей-
най спра вы, звя за най з імем пес-
ня ра, і ка рыс таў ся вя лі кай па ва-
гай у жы ха роў ра ё на. У тым, што 

сён ня ў му зеі функ цы я ну юць усе 
Ко ла са вы ся дзі бы, ство ра на мас-
тац кая кам па зі цыя «Шлях Ко ла-
са», не ма лая аса біс тая за слу га 
гэ та га ад да на га руп ліў ца на ні ве 
ду хоў на га ад ра джэн ня. На жаль, 
год та му яго не ста ла.

Вёс ка Мі ка ла еў шчы на — са-
праўд ная лі та ра тур ная ка лыс ка. 
З гэ тым ку точ кам пры нё ман-
скай зям лі на заў сё ды звя за ны 
сла ву тыя ім ёны — Язэ па Лё сі ка, 
Але ся Сян ке ві ча, Яў ге на Хва лея, 
Мі ко лы Дзе мі до ві ча... А так са ма 
паэ таў Мі ко лы Ма ляў кі і Але ся 
Ка ма роў ска га, якія ўзя лі ўдзел 
у сё лет ніх «Ка ла са ві нах» і чы та-
лі пе рад зем ля ка мі свае вер шы. 

Мі ка ла еў шчын скія школь ні кі да-
па ма га лі гас цям за клас ці ра бі на-
вую алею ка ля пом ні ка пес ня ру 
— па са дзі лі 12 дрэў цаў у го нар 
зем ля коў-твор цаў.

— Ства рэн не «Хат кі зна хар кі» 
ў Аль бу ці за дум ва ла ся даў но, а 
зна хо джан не ся дзі бы Мі ха ла-па-
ля соў шчы ка ў гэт кім ма ляў ні чым 
ку точ ку як раз су па дае з ідэ яй 
ад люст ра ван ня ро лі пры ро ды ў 
жыц ці і твор час ці пес ня ра і яго 
сям'і, — ска за ла ды рэк тар му зея 
Зі на і да Ка ма роў ская. — Вя до ма, 
што ра ней лю дзі ля чы лі ся, а ча-
сам на ват і ра та ва лі ся зёл ка мі, 
ве да лі іх нія ле ка выя ўлас ці вас-
ці. Соф'я Міц ке віч ве дае амаль 
усю «зя лё ную ап тэ ку» ту тэй шых 
ля соў і па лет каў і са ма ня рэд ка 

ка рыс та ец ца ёю. Та му ёй і да-
ве ра на стаць зна хар кай і ад на-
ча со ва гас па ды няй аль буц ка га 
фі та ба ра.

Дзя ды аба вяз ва юць па мя таць 
сва іх прод каў і сла ву тых сы ноў 
Баць каў шчы ны. Ко ла су на ка-
на ва на бы ло на ра дзіц ца амаль 
на Дзя ды і па тра ды цыі-аба вяз-
ку «Ка ла са ві ны» за вяр ша юц ца 
ўша на ван нем тых, хто даў све ту 
гэ та га во ла та дум кі і сло ва — 
Яку ба Ко ла са. Мо гіл кі, на якіх 
спа чы ва юць амаль усе Міц ке ві-
чы і Лё сі кі (па лі ніі ма ці пес ня ра), 
здаў на на зы ва юц ца Це ра бя жы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аўтара.

МІН СКІ 
КІ НА ФЕС ТЫ ВАЛЬ НЫ ШАРМ

«КА ЛА СА ВІ НЫ» З ЗЁЛ КА МІ«КА ЛА СА ВІ НЫ» З ЗЁЛ КА МІ Да тыДа ты  ��

Пер шы на мес нік мі ніст ра куль ту ры РБ Ула дзі мір Ка ра чэў скі, па моч нік мі ніст ра 
су вя зі і ін фар ма ты за цыі кра і ны На тал ля Аляш ке віч і ге не раль ны ды рэк тар 

На цы я наль най кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» Алег Сіль ва но віч.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

ЗА ЦЯГ НУ ТАЕ ЧЭМ ПI ЁН СТВА

Ка ман да Прэ зi дэн та Бе-
ла ру сi абы гра ла дру жы ну 
Мiн скай воб лас цi ў мат чы 
ад крыц ця VII Рэс пуб лi кан-
скiх спа бор нiц тваў па ха кеi 
ся род ама тар скiх ка манд 
на пры зы Прэ зi дэнц ка га 
спар тыў на га клу ба. Гэ та 
су стрэ ча прай шла на лё дзе 
кры та га кат ка ХК «Юнац-
тва-Мiнск» у Мiн ску ў пар ку 
iмя Гор ка га. Ка ман да Прэ зi-
дэн та Бе ла ру сi — ка ман да 
Мiн скай воб лас цi — 10:1.

2 лiс та па да ў кра i не ад крыўся се зон па ля-
ван ня на зай ца-ру са ка i зай ца-бе ля ка з па ды-
хо ду, з за са ды i за го нам.

Па ля ваць да зва ля ец ца на жы вё лу лю бо га по-
лу i ўзрос ту збро е вым спо са бам (стрэль бы глад-
ка стволь ныя, па тро ны — са шро там) у свет лы час 
су так. Мож на вы ка рыс тоў ваць па ляў нi чых са бак усiх 
груп. Так са ма маг чы мы бяз збро е вы спо саб па ля ван-
ня — з хар та мi i лоў чы мi птуш ка мi. Доў жыц ца се зон 
па ля ван ня бу дзе па апош нюю ня дзе лю сту дзе ня.

Як па ве да мi лi ў прэс-служ бе Мi нiс тэр ства ляс-
ной гас па дар кi, за раз коль касць зай ца-ру са ка ў 
кра i не скла дае 101,2 ты ся чы асо бiн, зай ца-бе-
ля ка на лiч ва ец ца больш за 60 ты сяч. У мi ну лым 
па ляў нi чым се зо не ў Бе ла ру сi бы ло зда бы та 37,6 
ты ся чы зай цоў-ру са коў i 6,4 ты ся чы зай цоў-бе-
ля коў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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НА ПА ЛЯ ВАН НЕ, НА ЗАЙ ЦА!
ПадрабязнасціПадрабязнасці  ��

За леж наф ты ад кры лi бе ла рус кiя ге о ла гi ў Свет ла гор скiм ра ё не. Па 
iн фар ма цыi Мi нiс тэр ства пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя, ён быў зной дзе ны ў вы нi ку вы пра ба ван няў на Про ха раў-
скiм ра до вi шчы (свiд ра вi на Про ха раў ская 13).

Дэбiт па пер шых па нi жэн нях склаў 5 ку бiч ных мет раў бяз вод най наф ты 
за су ткi, а з улi кам рэ зер ву а ру за ле жу, што зна хо дзiц ца вы шэй, пра ду гледж-
ва ец ца ра бо та свiд ра вi ны фан тан ным спо са бам.

— Дэбiт — гэ та коль касць зда бы тай наф ты. Ме на вi та столь кi, 5 ку бiч ных мет-
раў (цi 5 тон),«чор на га зо ла та» ўжо ця пер мож на атры маць з но вай свiд ра вi ны 
ця гам ад ных су так, — па тлу ма чыў Ула дзi мiр Ва рак са, на чаль нiк упраў лен ня па 
геа ло гii Мi нiс тэр ства пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Па вод ле яго слоў, 5 тон за су ткi — не над та вя лi кая коль касць. У той 
жа час наф та з но вай кры нi цы з'яў ля ец ца бяз вод най, што га во рыць пра 
мен шыя вы дат кi на яе пе ра пра цоў ку ў бу ду чыні.

Про ха раў скае ра до вi шча, на якiм быў зной дзе ны но вы за леж, зна-
хо дзiц ца ў ме жах Паў ноч най зо ны Пры пяц ка га пра гi ну, на тэ ры то рыi 
Го мель шчы ны.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.

Каш тоў ны пры токКаш тоў ны пры ток  ��

«ЧОР НАЕ ЗО ЛА ТА» — З НО ВАЙ КРЫ НI ЦЫ

Акінчыцы. Выстаўка работ пераможцаў Акінчыцы. Выстаўка работ пераможцаў 
рэгіянальнага пленэру юных мастакоў рэгіянальнага пленэру юных мастакоў 
«Дзе льецца Нёман срэбраводны».«Дзе льецца Нёман срэбраводны».

Мікалаеўшчына. Школьнікі дапамагаюць на пасадцы дрэў.

Смольня. Паэты-мікалаеўцы Алесь Камароўскі і Мікола Маляўка сярод землякоў 
каля ліп, пасаджаных Коласам 112 гадоў таму.

Могілкі «Церабяжы». Дырэктар музея Зінаіда Камароўская ўскладае кветкі на магілы 
Коласавай радні. 

На лёдзе было горача
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ЗдарэнніЗдарэнні  ��

ІН СТРУК ТАР «ПАД КАЙ ФАМ»
У дзя жур ную часць Пар ты зан ска га РУ УС ста лі цы па сту пі ла па-

ве дам лен не, што ў ра ё не ру ха ец ца «Опель Кор са» з апа зна валь-
ным зна кам «У», у яко га спу шча ны два пя рэд нія ко лы. Экі паж ДАІ 
ад ра зу ж ад пра віў ся на по шу кі.

Пад час гу тар кі су пра цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі вы зна чы лі, што 
42-га до вы інструктар адной са ста ліч ных аў та школ зна хо дзіц ца ў ста-
не нар ка тыч на га ап'я нен ня. Гэ та па цвер дзіў і сам кі роў ца, тлу ма ча чы, 
што ўжы вае апі ё ід ны аналь ге тык і ця пер ру ха ец ца на СТА. Ад нак да 
пунк та пры зна чэн ня ён не да ехаў: муж чы ну бы ло пра па на ва на прай-
сці агляд ва ўста но ве ахо вы зда роўя. Паз ней нар ка тыч нае ап'я нен не 
па цвер дзі ла і экс пер ты за. Ін спек та ры вы свят ля юць, хто да пус ціў 
вы езд ін струк та ра «пад кай фам» на служ бо вым аў та ма бі лі.

Тац ця на ТА ЛЯ РО НАК,
стар шы ін спек тар па агі та цыі і пра па ган дзе АДАІ Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска.

З БАЛ КО НА ДЗЯ ВЯ ТА ГА ПА ВЕР ХА — 
НА СЁ МЫ...

Не звы чай нае зда рэн не ад бы ло ся ў до ме па ста ліч най ву лі-
цы Сур га на ва: муж чы на, які ўве ча ры зна хо дзіў ся ў гас цях 
у ква тэ ры сва ёй зна ё май на дзя вя тым па вер се, ран кам 
«знай шоў ся» на бал ко не жыл ля... на сё мым па вер се.

Пад ра бяз нас ці вы свят ля юц ца. Пра зда рэн не ста ла вя до ма са слоў 
дзяў чы ны 1979 го да на ра джэн ня, якая ран кам уба чы ла свай го зна ё-
ма га на бал ко не ква тэ ры дву ма па вер ха мі ні жэй (у са мім гэ тым жыл лі 
ні ко га не бы ло). Мяр ку ец ца, што муж чы на 1982 го да на ра джэн ня 
спус ціў ся з ад на го бал ко на на дру гі. Ра бот ні кі МНС уста на ві лі пнеў-
ма тыч ную вы ра та валь ную па душ ку «Куб жыц ця», аў та лес кі і пад'-
ём нік. Пры да па мо зе апош ніх муж чы ну транс пар та ва лі на зям лю. Ён 
не па цяр пеў, толь кі зна хо дзіў ся ў ста не ал ка голь на га і нар ка тыч на га 
ап'я нен ня. Вы ра та ва ны зна хо дзіц ца на ўлі ку ў псі ха не ўра ла гіч ным і 
нар ка ла гіч ным дыс пан се рах. Яго да ста ві лі ў Рэс пуб лі кан скі на ву ко-
ва-прак тыч ны цэнтр псі хіч на га зда роўя, дзе вы свет ляць, чым бы ло 
вы клі ка на жа дан не ла зіць па бал ко нам на вы шы ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Фота БЕЛТА.


