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Коль кі ся бе пом ні ла Пра скоўя, яна 
спя ва ла — у свя ты і буд ні, до ма і на пра-
цы. На ват у га ды ва ен на га лі ха лец ця. Не-
здар ма ляс ныя сал да ты за звон кі го лас, 
вя сё лыя і за ду шэў ныя пес ні дзяў чы ну 
на зы ва лі «Пар ты зан ка «Са ла вей». Зда-
бы ты мі ёю звест ка мі аб раз мя шчэн ні і 
пе ра мя шчэн ні ня мец кіх вой скаў ка рыс-
та лі ся пар ты за ны бры гад Рай ца ва, Па-
га рэ ла ва, Бі ру лі на. Яна бы ла не за мен-
ным «він ці кам» у ад ла джа ным ме ха ніз ме 
пе ра да чы да ных ад пад поль шчы каў да 
пар ты зан — су вяз ной. Пад вы гля дам аб-
ме ну со лі, вя за ных шкар пэ так, пан чох на 
пра дук ты Па ша пра бі ра ла ся ў на ва коль-
ныя вёс кі, дзе ад яе піль на га по зір ку не 
маг лі сха вац ца ні я кія змя нен ні ў ста не 
во ра га. Пар ты зан ку не раз арыш тоў ва лі, 
але дзяў чы не ўда ва ла ся і па лі ца яў, і гіт-
ле раў цаў аб вес ці ва кол паль ца.

У чэр ве ні 1944 го да, ка лі Чыр во ная 
Ар мія за гна ла фа шыс таў пад Ві цеб скам 
у «ка цёл», ад куль ім бы ло ўжо не вы-
рвац ца, сам го рад пе ра тва рыў ся ў пус-
ты ню: на ву лі цах — ні вод на га га ра джа-
ні на. 26 чэр ве ня аб лас ную ста лі цу за ня лі 
на шы. І та ды з раз на стай ных схо ва нак 
па ча лі вы ла зіць лю дзі. З ня мец ка га бун-
ке ра па ву лі цы Гор ка га чыр во на ар мей цы 
да па маг лі вы брац ца Пра скоўі і яе ста рэй-
ша му бра ту Пар фі рыю — так са ма пад-
поль шчы ку. На сель ніц тва вы зва ле на га 
Ві цеб ска пе ра пі са лі. Ака за ла ся... 118 ча-
ла век. У гэ тым спіс ку Шаў ро ва Пра скоўя 
зна чыц ца пад ну ма рам 9. А да вай ны ж 
тут пра жы ва ла 180 ты сяч га ра джан!

Пас ля вы зва лен ня бы лая пар ты зан ка 
і пад поль шчы ца ак тыў на ўдзель ні ча ла ў 
ад наў лен ні раз бу ра на га фа шыс та мі го ра-
да і зруй на ва на га Ві цеб ска га чы гу нач на-
га вуз ла: рас чы шча ла за ва лы, уклад ва ла 
рэй кі, шпа лы, уз во дзі ла вак зал, жы лыя 
да мы. Доў гі час з ма май жы ла ў ва го не, 
які ста яў у чы гу нач ным пар ку. І пас ля 
на пру жа най цяж кай пра цы бег ла... на 
рэ пе ты цыі.

У пер шы ж пас ля ва ен ны год на Ві цеб-
скім вуз ле на ра дзіў ся вя до мы ва каль ны 
ду эт Па шы Шаў ро вай і Лю бы Ка ма ро вай 

(Конд рат). Не ад но па ка лен не чы гу нач ні-
каў Ві цеб шчы ны апла дзі ра ва ла яму. На 
кож ным свя це аба вяз ко вы ну мар — на-
род ныя пес ні ў іх вы ка нан ні. І так больш 
за трыц цаць га доў, па куль зда роўе да-
зва ля ла Лю бо ві Аляк се еў не вы хо дзіць 
на сцэ ну. Ду эт быў не ад на ра зо вым дып-
ла ман там усе са юз ных, рэс пуб лі кан скіх і 
аб лас ных агля даў мас тац кай са ма дзей-

нас ці. Бе ла рус кія кі не ма та гра фіс ты зня-
лі пра спя ва чак да ку мен таль ны фільм, 
пес ні ў іх вы ка нан ні гу ча лі па ра дыё і на 
тэ ле ба чан ні. Пра ар тыс так не раз рас каз-
ва ла га зе та «Ві цеб скі ра бо чы».

Пас ля рас па ду ду э та ста ла Пра скоўя 
Сі да раў на са ліст кай хо ру чы гу нач ні каў, 
аб' ез дзі ла ўсе пад раз дзя лен ні Ві цеб ска-
га ад дзя лен ня, на ва коль ныя кал га сы і 
саў га сы, ра да ва ла слу ха чоў і за ме жа мі 
рэс пуб лі кі.

— Дня не ма гу без пес ні, — га ва ры ла 
мне бы лая пар ты зан ка. — Ёю я вы каз ваю 
свае па чуц ці, ачы шчаю, уз вы шаю ду шу. 
Спа дзя ю ся, не толь кі сваю, але і тых, хто 
мя не слу хае.

А му жам яе стаў ге ра іч ны ча ла век — 
удзель нік фін скай кам па ніі і Вя лі кай Ай-
чын най вай ны, фран та вік, уз на га ро джа-
ны шмат лі кі мі ор дэ на мі і ме да ля мі, Аляк-
сандр Гаў ры ла віч Ка ля дзян коў. «Гаў ры-

ла віч» — так яна на зы ва ла 
свай го му жа, а ён яе — «Па-
не чка» (па мян шаль на-лас-
ка вае ад Пра скоўі, Па шы). 
Вы рас ці лі сы на і да чуш ку, 
якія па да ры лі ім шэсць уну-
каў. Абое ўсё свя до мае 
жыц цё ад да лі чы гун цы: 
Аляк сандр Гаў ры ла віч быў 
ін жы не рам энер га за бес пя-
чэн ня, а Пра скоўя Сі да раў-
на 46 га доў ад пра ца ва ла 
бух гал та рам. Іх уну кі і ўзя-
лі ад ба бу лі та лент пры го-
жа спя ваць. Але тры маць 
у са бе пес ню, якая рвец ца 
вон кі, ім не да зво ляць ге ны 
не толь кі ба бу лі, але і пра-
баб кі Еф ра сін ні Ся мё наў ны 
і пра дзе да Сі да ра Іва на ві ча 
Шаў ро вых, якія так са ма ме-
лі дар Бо жы. Ка лі яны спя-
ва лі ра зам, па слу хаць збя-
га ла ся ўся вёс ка Са ха ра ва, 
што раз мя шча ла ся не ка лі 
не па да лё ку ад Ві цеб ска, на 
бе ра зе За ход няй Дзві ны.

Па чуў не як зна ка мі ты рус кі мас так 
Ілья Яфі ма віч Рэ пін, як рас пя вае ся лян-
скі хло пец Сі дар Шаў роў вер шы Пуш кі на 
і Лер ман та ва. Ме на ві та рас пя вае, а не 
чы тае. Ко сіць і спя вае, пра цуе ў по лі і 
спя вае, ры ба чыць і спя вае, прос та ідзе па 
да ро зе — і спя вае... Гуч на, з па чуц цём! 
За лю ба ваў ся, па зна ё міў ся і за пра сіў да 
ся бе ў ма ён так Здраў нё ва, які ён ку піў у 
1892 го дзе на гро шы, вы ру ча ныя ад про-
да жу кар ці ны «За па рож цы пі шуць пісь мо 
ту рэц ка му сул та ну». (А на быў кар ці ну за 
35 ты сяч руб лёў аса біс та ра сій скі ім пе-
ра тар Аляк сандр ІІІ.)

Тры дні па зі ра ваў Сі дар Шаў роў мас-
та ку. У вы ні ку на ра дзі ла ся кар ці на «Бе-
ла рус», якая і сён ня экс па ну ец ца ў Дзяр-
жаў ным Рус кім му зеі ў Санкт-Пе цяр бур-
гу. Пры го жы хло пец ста іць на маст ках, 
ад кі нуў шы ся на па рэ нчы, і ўпэў не на, з 
па чуц цём улас най год нас ці гля дзіць на 

свет... У ство ра ным Рэ пі ным воб ра зе па-
ка рае ўсё: па ста ва бе ла ру са, да пыт лі вы 
яго по зірк з га рэз лі вым агень чы кам, пры-
ваб ная ўсмеш кай. Ён змя ніў у свой час 
уяў лен не су час ні каў аб бе ла ру сах як аб 
за бі тых, па кор лі вых іс то тах, з каў ту ном 
у ва ла сах... Не вы пад ко ва гэ тая ра бо та 
лі чыц ца леп шым ся лян скім парт рэ там у 
рус кім жы ва пі се.

Да рэ чы, Ілья Яфі ма віч «пад гле дзеў» 
у Шаў ро ва склеп, які по тым змай стра ваў 
у ся бе. Бы ва ла, Пра скоўя Сі да раў на ва-
дзі ла эк скур сіі па му зеі-ся дзі бе Ільі Рэ пі-
на, рас каз ва ю чы не толь кі пра гіс то рыю 
ства рэн ня кар ці ны «Бе ла рус», спі са най з 
улас на га баць кі, але і пра здраў нёў скі бя-
ро за вік. По бач рас це шмат бе ла ство лых 
дрэў. Яны шчод ра дзе ляц ца сва ім со кам, 
з яко га мас та ка на ву чы лі га та ваць квас. 
У шаў роў скім скле пе ён заў сё ды за ста-
ваў ся ха лод ным, на ват у спя ко ту.

Пра скоўя Сі да раў на, як ка за ла ёй ма-
ма, ме ла баць ка вы бро вы, нос і пад ба-
ро дак. А вось яе сын Аляк сандр — ко пія 
дзе да. Мож на па раў наць фо та зды мак і 
кар ці ну і ўпэў ніц ца ў па да бен стве. Моц-
ныя ўсё ж ге ны ў «Бе ла ру са»!

Унуч ка Пра скоўі Сі да раў ны На та ша, 
ка лі ву чы ла ся ў 10-м кла се і ўдзель ні-
ча ла ў кон кур се ра бот «Лёс сям'і ў лё се 
кра і ны», на пі са ла гіс то рыю свай го ро ду. 
Ёй сва і мі ўспа мі на мі да па маг ла ба бу ля. 
Ця пер ба бу лін апо вед бу дзе пе ра да вац ца 
з па ка лен ня ў па ка лен не...

Тац ця на КУЗЬ МІЧ.

ДАЧ КА РЭ ПІН СКА ГА 
«БЕ ЛА РУ СА»

На сель ніц тва вы зва ле на га 
Ві цеб ска пе ра пі са лі. 
Ака за ла ся... 118 ча ла век. 
У гэ тым спіс ку Шаў ро ва 
Пра скоўя зна чыц ца пад 
ну ма рам 9. А да вай ны ж 
тут пра жы ва ла 180 ты сяч 
га ра джан!

Тры дні па зі ра ваў 
Сі дар Шаў роў мас та ку. 
У вы ні ку на ра дзі ла ся 
кар ці на «Бе ла рус», 
якая і сён ня экс па ну ец ца 
ў Дзяр жаў ным Рус кім му зеі 
ў Санкт-Пе цяр бур гу.

На здым ку (зле ва на пра ва): сын Аляк сандр, Пра скоўя Сі да раў на, 
дач ка Зі на і муж Аляк сандр Гаў ры ла віч Ка ля дзян ко вы.

(Здым кі з ар хі ва сям'і Ка ля дзян ко вых.)

Той самы «Беларус»

Хут ка на па лі цах бе ла рус-
кіх крам з'я віц ца са праўд-
ны да лі ка тэс — вэн джа ныя 
і ма ры на ва ныя пе ра пя лі ныя 
яй кі. Іх па ча ла вы пус каць 
Са лі гор ская птуш ка фаб ры-
ка. Но вая пра дук цыя з'яў ля-
ец ца ім парт аза мя шчаль най. 
Ра ней яе да во дзі ла ся за во-
зіць з-за мя жы.

Як ад зна чыў ды рэк тар фаб-
ры кі Ба рыс Зін чук, проб ная пар-
тыя яек па сту пі ла ўжо ў ай чын-
ную ганд лё вую сет ку. З ця гам 
ча су мяр ку ец ца па стаў ляць но-
вую пра дук цыю і ў Ра сію. У перс-
пек ты ве пла ну ец ца раз на ста іць 
асар ты мент за кошт рас пра цоў кі 
но вых ві даў пра дук таў з яек. Да-
рэ чы, сён ня 50% пра дук цыі рэа-
лі зу ец ца ў Мін ску, а дру гая па ло-
ва — ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі.

Пра якасць са лі гор скіх вы-
ра баў свед чыць і той факт, што 
фаб ры ка па стаў ляе іх у бе ла-
рус кую сет ку хут ка га хар ча ван-
ня «Мак До нальдс» на пра ця гу 
не каль кіх га доў, а ця пер рых-
ту ец ца стаць парт нё рам ра сій-
ска га «Мак До наль дса». Праў да, 
па куль ка заць пра ней кія кан-
крэт ныя тэр мі ны ра на. Ня даў на 
прад пры ем ства пра ін спек та ва лі 
ра сій скія спе цы я ліс ты. Яны за-
ста лі ся за да во ле ны мі пра цэ сам 
вы твор час ці, са ні тар ным ста нам. 
Але да пад пі сан ня па гад нен ня, 
не аб ход на прай сці яшчэ не каль кі 
пра ве рак і вы ка наць ад па вед ныя 
рэ ка мен да цыі.

Да дам, што птуш ка фаб ры ка 
вы пус кае і ку ры ныя паў фаб ры-
ка ты. Але ўсё ж асноў ная кры-
ні ца да хо ду — яй кі, у тым лі ку і 
доб ра вя до мыя «Ма ла дзец кія». 

Апош нім ча сам вы твор часць 
ку ры ных яек на блі зі ла ся да 
300 млн што год.

Рэн та бель насць ку ры ных 
яек — 16%, про да жу — 13%. Але 
рэн та бель насць прад пры ем ства 
мен шая — 4%. Спра ва ў тым, 
што птуш ка фаб ры ка ўзво дзіць 
шмат но вых аб' ек таў, у тым лі ку 
і птуш нік для ўтры ман ня больш 
як 300 тыс. ня су шак. Акра мя аса-
біс тых срод каў для бу даў ніц тва, 
за куп кі аб ста ля ван ня, вы ка рыс-
тоў ва юц ца бан каў скія крэ ды ты, 
па якіх да во дзіц ца свое ча со ва 
па га шаць пра цэн ты.

Да рэ чы, ра ней прад пры ем-
ства асво і ла ку ры ныя яй кі вэн-
джа ныя і ма ры на ва ныя, якія 
прый шлі ся да спа до бы ай чын ным 
і за меж ным спа жыў цам.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Тое ж мо жа ча каць і бра-
кань е раў са Сло нім ска га ра ё-
на. Тры муж чы ны ла ві лі ры бу 
і ра каў спе цы яль най сет ка вай 
пры ла дай у фор ме прыз мы, а 
чац вёр ты ад но сіў зда бы чу да 
аў та ма бі ля. Яго і за тры ма лі 
дзярж ін спек та ры. У гэ ты час 
хаў рус ні кі, якія зна хо дзі лі ся на 
про ці лег лым бе ра зе, кі ну лі сваю 

пры ла ду і збег лі ў лес. Тым не 
менш ад на го з па ру шаль ні каў 
ужо апа зна лі па ві дэа за пі се, 
асо бы ас тат ніх уста наў лі ва юц-
ца. Шко да, на не се ная ў вы ні ку 
не за кон най зда бы чы 53 асо бін 
рыб роз ных ві даў і 389 ра каў, 
ацэ не на ў 105 міль ё наў руб-
лёў, па ве да мі лі ў 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.

А вось у да чы нен ні да па ру-
шаль ні ка, які ры ба чыў на ра-
цэ Іпуць у Доб руш скім ра ё не, 
кры мі наль ную спра ву ўжо за-
вя лі, ня гле дзя чы на тое, што 
той вы пла ціў су му на не се най 
шко ды. Бра кань ер на дро бя зі 
не раз мень ваў ся, ла віў ры бу ў 
пра мыс ло вых маш та бах. За ноч 
пры да па мо зе кры гі зда быў ка ля 
800 асо бін ры бы, якую і кан фіс-
ка ва лі дзярж ін спек та ры. Па мер 
шко ды ўраж вае — 130 міль ё наў 
руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Не атры ма ла ся пад за ра біць 
на ра сій скай га рэл цы жы ха ру 
Паў ноч най Асе ціі, гру за вік яко га 
за тры ма лі ў Баб руй скім ра ё не.

— У муж чы ны бы лі да ку мен ты 
на пе ра воз ку пі ла ма тэ ры я лаў з 
Ула дзі каў ка за ў Баб руйск, але ў 
пры чэ пе за дош ка мі ака за ла ся 
га рэл ка больш чым на 30 міль ё-
наў руб лёў без ак цыз ных ма рак 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, — па ве да-
міў пад ра бяз нас ці на мес нік на-
чаль ні ка ўпраў лен ня ДФР КДК 
па Ма гі лёў скай воб лас ці Аляк-
сандр Ша рой кін. — Не ле галь ны 
груз кан фіс ка ва ны, а з пра ва па-
ру шаль ні ка ў бюд жэт спаг на на 
15 міль ё наў руб лёў штра фу.

Тым ча сам у Мсці слаў скім 
ра ё не на да ро зе, якая мя жуе з 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй, су пра-
цоў ні кі ад дзя лен няў мяс цо ва-
га РА УС пра ве ры лі па да зро ны 
мік ра аў то бус «ІVECO TURBO 
DAІLY». У ім пен сі я нер з Са лі-
гор ска га ра ё на вёз 800 бу тэ лек 
ра сій скай га рэл кі на агуль ную 
су му амаль 45 міль ё наў руб лёў. 
Кант ра бан да кан фіс ка ва на, а 
пра ва па ру шаль ні ка ча кае штраф 
да 40 ба за вых ве лі чынь.

Ад каз ваць па за ко не прый-
дзец ца і ча ты ром жы ха рам 
шкло ўскіх вё сак Ка ра сі і Пад-
гай цы. Мяс цо выя «вы на ход ні кі» 
зай ма лі ся вы твор час цю ўлас най 

«га рэл кі». Па сло вах на мес ні ка 
на чаль ні ка ад дзе ла ахо вы пра ва-
па рад ку УАПП УУС Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма Вя ча сла ва Каў ту-
но ва, у іх кан фіс ка ва на амаль 300 
літ раў бра гі. Па ру шаль ні каў так са-
ма ча кае штраф у па ме ры ад 5 да 
30 ба за вых ве лі чынь.

Да рэ чы, з па чат ку го да су пра-
цоў ні кі мі лі цыі па зба ві лі са ма гон-
шчы каў воб лас ці 50 тон бра гі, 137 
тон фаль сі фі ка ва най ал ка голь най 
пра дук цыі і 68 са ма гон ных апа ра-
таў. На вы твор цаў «вад кай ва лю-
ты» скла дзе ны 951 пра та кол аб ад-
мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні.
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Ад на ша га ста ла — ва ша муАд на ша га ста ла — ва ша му  ��

Да лі ка тэс для гур ма наў

А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

Дарагая ры бал ка

«П'Я НЫЯ» МІЛЬ Ё НЫ
За 2 дні ма гі лёў скія пра ва ахоў ні кі кан фіс ка ва лі кант ра банд най 
га рэл кі і бра гі амаль на 80 міль ё наў руб лёў

З жыцця кантрабандыстаўЗ жыцця кантрабандыстаў  ��

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— На жаль, зла чын цы ве да юць 
пра тое, што на шы па жы лыя бе ла-
ру сы не да вя ра юць бан кам і час та 
за хоў ва юць свае збе ра жэн ні до-
ма, — ка жа на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня пра фі лак ты кі МУС 
Сяр гей КРА СУЦ КІ. — У чымсь-
ці іх мож на зра зу мець, уліч ва ю чы 
сум ны са вец кі во пыт, ка лі мно гія 
з на шых ста рых стра ці лі знач ныя 
су мы. Але ад на ча со ва не вар та за-
бы ваць, што па доб ныя па во дзі ны 
пра ва ку юць асоб з кры мі наль ны мі 
схіль нас ця мі на здзяйс нен не зла-
чын стваў.

«МОЖ НА ПА ПІЦЬ ВА ДЫ?»
Сяр гей Кра суц кі пры во дзіць пры-

кла ды двух са мых рас паў сю джа ных 
ва ры ян таў зла чын стваў су праць 
пен сі я не раў. Пер шы — зла чы нец 
лю бым спо са бам імк нец ца па тра-
піць у жыл лё пен сі я не ра. Ён мо жа 
прад ста віц ца сац ра бот ні кам, або 
па пра сіць па піць ва ды, або пра па-
на ваць на про даж ха да выя та ва ры: 
ха ла ты, су мач кі, руч ні кі ці дроб ную 
бы та вую тэх ні ку — фе ны, мік се ры і 
ін шае. Звы чай на ў гэ тым вы пад ку 
дзей ні ча юць двое ці больш зла чын-
цаў. Па куль адзін ад цяг вае ўва гу 
гас па да ра, дру гі пра во дзіць «рэ ві-
зію» гра шо вых збе ра жэн няў. Пры-
чым яны, як пра ві ла, вы дат на ве да-
юць усе схо ван кі, ку ды ста рыя лю дзі 
мо гуць па клас ці гро шы (звы чай на 
гэ та бя ліз на ці які-не будзь ку бак), і ў 
лі ча ныя хві лі ны зна хо дзяць іх.

ВАМ «ПА ДА РУ НАК»!
Дру гі ва ры янт — за ва лод ван не 

гра шы ма шля хам мах ляр ства. Час-
цей за ўсё гэ та ад бы ва ец ца так са-
ма ў ква тэ ры па жы ло га ча ла ве ка. 
На прык лад, яму пра па ну юць ку піць 
«за бяс цэ нак» каст ру лі, на жы, бія-
ла гіч на ак тыў ныя да баў кі і г.д. Пры 
гэ тым та ва ры, якія рэ аль на каш-

ту юць, да пус цім, 20 ты сяч руб лёў, 
пра да юц ца за 200 ты сяч. Або на 
ву лі цы мі лыя юна кі «до раць» пен-
сі я нер цы чай нік (прас, фен...) — у 
го нар юбі лею сва ёй фір мы. «Вам 
толь кі трэ ба апла ціць па да так на 
да баў ле ны кошт...» У вы ні ку — па-
мер па да тку аказ ва ец ца боль шым 
за кошт чай ні ка.

ВЫ — ПЕ РА МОЖ ЦА 
КОН КУР СУ!

Яшчэ ад ным рас паў сю джа ным 
спо са бам мах ляр ства з'яў ля ец ца 
так зва ны «ро зыг рыш». На ма біль-
ны тэ ле фон або па по шце ча ла ве ку 
(у тым лі ку гэ та да ты чыц ца і пен-
сі я не раў) пры хо дзіць ін фар ма цыя 
аб тым, што ён з'яў ля ец ца пе ра-
мож цам яко га-не будзь кон кур су і ў 
якас ці пры за яму на ле жыць аль бо 
аў та ма біль, аль бо буй ная гра шо вая 
су ма. Для атры ман ня гэ та га вый-
гры шу не аб ход на пе ра вес ці пэў ную 
гра шо вую су му на ра ху нак у бан-
ку, ні бы та ў якас ці збо ру (пош лі ны, 
па да тку). Са мо са бой зра зу ме ла, 
што не вар та да вя раць та кім су-
мніў ным па ве дам лен ням. Лепш ус-
пом ніць ста рую пры маў ку аб тым, 
што бяс плат ны сыр бы вае толь кі 
ў па стцы.

ПСЕЎ ДА ВЫ ПЛА ТЫ
У апош нія га ды з'я віў ся і та кі 

шлях пад ма ну па жы лых лю дзей. 
Ашу кан цы пад вы гля дам су пра цоў-
ні каў ад дзе лаў са цы яль най аба ро ны 
або ін шых ар га ні за цый са цы яль най 
сфе ры мо гуць ха дзіць па ква тэ рах, 
па ве дам ля ю чы пен сі я не рам, што 
на пя рэ дад ні свя точ най да ты (час цей 
за ўсё гэ та 9 Мая, Но вы год) ней-
кая «афі цый ная ар га ні за цыя» пра-
во дзіць буй ныя гра шо выя вы пла ты 
пен сі я не рам, ве тэ ра нам вай ны і пра-
цы і ін шы м ільгот ным ка тэ го ры ям 
на сель ніц тва. У па цвяр джэн не сва іх 
слоў зла мыс ні кі дэ ман стру юць ней-
кае апа вя шчэн не на атры ман не гро-

шай на імя гэ та га пен сі я не ра. Пад-
ман у тым, што пен сі я не ру спа чат ку 
пра па ну юць унес ці пе рад апла ту для 
тэр мі но ва га афарм лен ня да ку мен-
та цыі. Пры чым ад даць гэ тыя гро шы 
вар та не ад клад на, інакш вы плат не 
бу дзе. І да вер лі выя па жы лыя лю-
дзі пе ра да юць на за па ша ныя срод кі 
афе рыс там.

«АЛЕГ ІВА НА ВІЧ? 
З ВА ШЫМ СЫ НАМ 

НЯ ШЧАС ЦЕ...»
У апош ні час атры ма ла рас паў-

сю джан не яшчэ ад на схе ма пад-
ма ну (асаб лі ва, як удак лад ня юць 
спе цы я ліс ты, гэ та да ты чыц ца Ра сіі, 
але ра на ці поз на ўсё но выя схе-
мы пры хо дзяць і да нас). Ноч чу ў 
ква тэ ры пен сі я не ра раз да ец ца зва-
нок. Ча ла век на тым кан цы про ва да 
прад стаў ля ец ца су пра цоў ні кам мі-
лі цыі і, не даў шы апа мя тац ца, аб'-
яў ляе, што сын пен сі я не ра (унук, 
пля мен нік ці ін шы сва як — маг чы-
мы ва ры ян ты) тра піў у да рож на-
транс парт нае зда рэн не аль бо збіў 
ча ла ве ка і ця пер зна хо дзіц ца ў ад-
дзя лен ні мі лі цыі. Для та го, каб яго 
ад пус ці лі, не аб ход на пе ра даць па-
трэб ную су му сва я кам па цяр пе ла га 
ў якас ці кам пен са цыі. Пры зна ча ец-
ца час і мес ца су стрэ чы — і да вер-
лі вы пен сі я нер, не ма ю чы ча су або 
маг чы мас ці пра ве рыць гэ ты факт 
не па срэд на ў сва я коў, сам пе рад ае 
гро шы ў ру кі мах ля роў...

Злы жарт з па жы лы мі людзь мі 
мо жа згу ляць і ня ве дан не су час-
ных тэх на ло гій. Так, у наш век не-
аба вяз ко ва пе ра да ваць ашу кан цам 
на яў ныя гро шы. Ча сам для гэ та га 
да стат ко ва даць ну мар ра хун ку (ці 
бан каў скай кар ты) або па ве да міць 
свае паш парт ныя да ныя.

ЯК НЕ СТАЦЬ АХ ВЯ РАЙ?
Рас па знаць мах ля роў бы вае ня-

лёг ка, бо гэ тыя лю дзі, як пра ві ла, 
вы гля да юць пры ем ны мі, ін тэ лі гент-

ны мі, вы клі ка юць да вер і пры хіль-
насць.

— Не тра піць у іх «сет кі» мож на 
толь кі ад ным спо са бам: не пус каць 
на па рог ня про ша ных «гас цей», а 
лепш — на огул не ад чы няць дзве-
ры не зна ём цам, — ра іць Сяр гей 
Кра суц кі. —Не аб ход на па пра сіць іх 
па ча каць, каб пе ра тэ ле фа на ваць у 
той жа тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня і пра ве рыць, 
ці на кі роў ваў ён та кіх су пра цоў ні каў 
па гэ тым ад ра се. За пом ні це: ка му-
наль ныя служ бы не на кі роў ва юць 
сва іх су пра цоў ні каў з «аб хо дам» па 
да мах, каб па ве да міць пра ней кія 
зме ны ў сва ёй пра цы. Ім пра сцей 
гэ та зра біць па-ін ша му: усю ін фар-
ма цыю гра ма дзя не мо гуць знай сці 
на дош цы аб' яў у пад' ез дзе. Та му 
вы пад ко выя «ад рас ныя» ві зі цё-
ры — пад ста ва для су мнен няў.

Акра мя та го, на мес нік на чаль ні-
ка ўпраў лен ня пра фі лак ты кі МУС 
ра іць усё-та кі па чаць больш да вя-
раць бан кам. Ка лі гро шы бу дуць 
ля жаць на ра хун ку — іх у вас ні хто 
не вы кра дзе. А пен сію лепш атрым-
лі ваць на бан каў скую плас ты ка вую 
карт ку і зды маць па част ках. Гэ та 
больш бяс печ на, чым атры маць 
ад ра зу ўсю су му на по шце і та кім 
чы нам, маг чы ма, апы нуц ца ў по лі 
піль най ува гі лю дзей з кры мі наль-
ны мі схіль нас ця мі.

Свят ла на БУСЬ КО.

ДА ВЕ ДА МА
У гэ тым го дзе ў па раў на нні 

з мі ну лым на 75% па вя лі чы ла-
ся коль касць мах ляр стваў су-
праць па жы лых лю дзей. Уся го 
ў Бе ла ру сі за сту дзень—лі пень 
у да чы нен ні да лю дзей, ста рэй-
шых за 60 га доў, бы ло здзейс-
не на 36 раз бо яў і 135 мах ляр-
стваў, 3524 кра дзя жы, 42 за-
бой ствы, 53 цяж кія ця лес ныя 
па шко джан ні, 243 ра ба ван ні.

На кож ную га да ві ну з дня вы зва лен ня Ві цеб ска ад ня мец ка-фа шысц кіх за-
хоп ні каў — 26 чэр ве ня — збі ра лі ся ра зам ві цеб скія пад поль шчы цы. Гэ тую 
тра ды цыю за кла ла вя до мая ў го ра дзе на За ход няй Дзві не не за быў ная Ве ра 
Ся мё наў на Ку ла гі на. Ус па мі на лі мі ну лае, раз ва жа лі аб су час ным. А Пра скоўя 
Сі да раў на Ка ля дзян ко ва (Шаў ро ва) аба вяз ко ва на ладж ва ла кан цэрт: спя ва ла 
ду шэў на, са ма за быў на, збі ра ю чы га ра чыя апла дыс мен ты. На жаль, ня ўмоль-
ны час за бі рае бы лых зма га рак — сё ле та на су стрэ чу прый шла толь кі ад на 
Га лі на Аляк санд раў на Дзяр кач. Не да жыў шы не каль кі дзён да 87 га доў, у 
каст рыч ні ку 2010-га па кі ну ла гэ ты свет пар ты зан ка «Са ла вей», Пра скоўя 
Ка ляд зян ко ва, за браў шы з са бой усе свае спе тыя і ня спе тыя пес ні...

ГО РА АД ПРАЗ МЕР НАЙ 
ДА ВЕР ЛІ ВАС ЦІ

На Нё ма не дзярж ін спек та ры за тры ма лі пяць ма ла дых лю дзей 
ва ўзрос це ад 16 да 19 га доў, якія не за кон на зда бы ва лі ры бу 
пры да па мо зе... акон най фі ран кі. Та кім не звы чай ным спо са-
бам яны па спе лі зла віць 45 асо бін рыб роз ных ві даў і шэсць 
ра каў — іх знай шлі ў ма шы не, на якой пры еха лі па ру шаль ні кі. 
Пас ля пад лі ку шко ды вы свет лі ла ся, што яна скла дае ка ля 
17 міль ё наў руб лёў. Апроч та го, у да чы нен ні да ма ла дых лю-
дзей мо жа быць за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Па пад ан нях, з Бла кіт най кры ні цы па-
ча ло ся хры шчэн не ра дзі мі чаў, ка лі ў 984 
го дзе вой ска Ула дзі мі ра Крас нае Со ней-
ка па бі ла іх на ра цэ Пяс чан ка ў не каль кіх 
кі ла мет рах ад гэ та га мес ца. Да гэ туль тут 
ад бы ва лі ся языч ніц кія аб ра ды. Ва да ў 
кры ні цы лі чыц ца га ю чай, ба га тай на мік-
ра эле мен ты. У на ро дзе шмат га во раць 
пра вы пад кі цу доў на га аца лен ня. Кож ны 
год на Ма каўе тут ад бы ва ец ца на ба жэн-

ства і хры шчэн не ўсіх 
ах вот ных. На вя лі кім 
лу зе ка ля ма ляў ні ча-
га кры ніч на га азяр-
ца гу дзіць вя сё лы 
кір маш, дзе мож на 
на быць усё, што ду-
ша па жа дае. Асаб-
лі ва шмат тут мё ду 
ад мяс цо вых і пры-
ез джых пча ля роў. 
Упер шы ню ў рам ках 
ме ра пры ем ства ад-

бы ло ся І рэ гі я наль нае свя та-кон курс 
«Спас — уся му час». Удзел у ім пры ма-
лі твор чыя ка лек ты вы Ма гі лёў шчы ны і 
Го мель шчы ны, якія за хоў ва юць на род-
ныя і фальк лор ныя тра ды цыі на шых 
прод каў.

Пя ты раз ад зна ча лі сё ле та Ма каўе і 
ка ля кры ніч кі «Бяз дон ны ка ло дзеж» у 
Но вым Дзе дзі не Клі ма віц ка га ра ё на. Па 
ле ген дзе, ме на ві та тут апус ці ла ся пад 
ва ду ра зам з пры ха джа на мі царк ва, а на 
яе мес цы ўтва ры ла ся бяз дон ная кры ні-
ца. Мяс цо выя жы ха ры доў гі час чу лі звон, 
які ішоў з-пад зям лі. Ста ла ўжо тра ды-
цы яй пры хо дзіць сю ды на Мя до вы Спас 
хрэс ным хо дам, каб ра зам па ма ліц ца і 
на піц ца га ю чай ва ды. А за ад но на быць 
мёд сё лет ня га ўра джаю і па слу хаць на-
род ныя спе вы. Ся род ах вот ні каў да кра-
нуц ца да вы то каў сла вян скай куль ту ры 
быў на ват эт ног раф з Санкт-Пе цяр бур га 
Ігар Сце сеў, які пры ехаў зняць фільм для 
фальк лор на-эт на гра фіч на га цэнт ра імя 
А.М. Мех ня цо ва Санкт-Пе цяр бург скай 
кан сер ва то рыі.
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АЦА ЛІ МЯ НЕ, КРЫ НІЧ КА
Да славутых ма гі лёў скіх кры ніц у слаў га рад скай ад се ле най вёс цы Клі ны 

і клі ма віц кай Но вы Дзе дзін на Ма каўе прый шлі ты ся чы па лом ні каў
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Слаў га рад скія мі лі цы я не ры 
ледзь па спя ва лі пра пус каць праз 
пан тон ны мост це раз рэч ку Сож 

ма шы ны, якія на кі роў ва лі ся да 
Бла кіт най кры ні цы. Не ка то рым 

прый шло ся ча каць у чар зе ка ля 
га дзі ны, каб на рэш це да кра нуц ца 
да га ю чай ва ды. На аў та ста ян цы, 

якую яшчэ на пя рэ дад ні свя та 
пад рых та ва лі су пра цоў ні кі 

ДАІ, не бы ло воль на га мес ца. 
Акра мя аса біс та га транс пар ту, 

у гэ ты дзень амаль праз кож ныя 
паў га дзі ны па між Слаў га ра дам 

і Бла кіт най кры ні цай кур сі ра ваў 
аў то бус. Па пры бліз ных пад лі ках, 

у гэ ты дзень тут па бы ва ла ка ля 
30 ты сяч ча ла век з Бе ла ру сі, 

Ра сіі і на ват Тур цыі.

Да вед ка «Звяз ды»
14 жніў ня пра ва слаў ныя ад свят ка ва лі 
пер шы Спас, які на зы ва юць Мя до вым 
(Мя до ві кам), аль бо Ма каў ем. Па вод ле 

пад ан няў, свя та з'я ві ла ся пас ля 
та го, як у раз гар страш най эпі дэ міі 
жы ха ры Кан стан ці но па ля вы нес лі 

з хра ма Свя той Са фіі час цін ку 
кры жа, на якім быў укры жа ва ны 
Ісус Хрыс тос, і асвя ці лі ва да ёмы 

і ка ло дзе жы. І зда рыў ся цуд: 
хва ро ба, якая за бра ла ты ся чы 

жыц цяў, па кі ну ла го рад.

Людзі і лёсыЛюдзі і лёсы  ��

Дзя ку ю чы яе баць ку, які па зі ра ваў сла ву та му мас та ку, 
і на ра дзі ла ся такая пазітыўная кар ці на

Го ра ад праз мер най
да вер лі вас ці 


