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Найлепшая
мужчынская зборная

Выстаўка

ЭКСКУРС
У ДРАМАТУРГІЮ
У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры распачала работу часовая літаратурна-дакументальная экспазіцыя «Творчасць як жыццё...»,
прымеркаваная да юбілеяў знакамітых беларускіх
драматургаў: 100-годдзя з дня нараджэння Андрэя
Макаёнка, 90-годдзя з дня нараджэння Алеся Петрашкевіча і 70-годдзя Аляксея Дударава.
— Кан цэп цыя пра ек та
ў тым, што мы вырашылі
аб'яднаць трох вельмі розных творцаў, якія працавалі ў адным жанры. Экспазіцыя прысвечана перыяду
60—90-х гадоў ХХ стагоддзя, — расказвае куратар
выстаўкі Святлана КАЖАМЯКА. — П'есы Андрэя Макаёнка і Аляксея Дударава
і зараз ставяцца ў тэатрах,
але мы толькі крыху закрана ем су час насць. Больш
засяродзіліся на экскурсе
ў мінулае і на тым, як развівалася беларуская драматургія згаданага перыяду.
Алесь Пет ра шке віч быў
вельмі добры архівіст, таму ён меў багатыя зборы
дакументаў. І яго архівы далі нам магчымасць зазірнуць на «творчую кухню»
дра ма тур га. Мы атры малі ў спадчыну ад сваякоў
пісьменніка архіў, у якім па
дваццаць варыянтаў кожнай п'есы. Бо, як вядома,
кожны тэатр перапрацоўвае твор пад сябе. На п'есах мы бачым адзнакі, дзе
і калі яна ставілася. А вось

Грошы

Аляксей Дудараў кажа, што
нічога не захоўвае...
Кожны з прадстаўленых
пісьменнікаў — значная асоба ў нацыянальнай літаратуры. Народны пісьменнік
Беларусі Андрэй Макаёнак
(1920—1982 гг.) узбагаціў
беларускую драматургію новымі жанрамі, такімі, як трагікамедыя, сатырычная камедыя, камедыя-рэпартаж,
сен ты мен таль ны фель етон і іншымі. У 1946 годзе
ён напісаў сваю першую
аднаактовую п'есу «Добра,

ка лі доб ра кан ча ец ца».
Вядомы таксама як аў тар
кінааповесці «Твой хлеб»
(1956), сцэнарыст фільмаў
«Шчасце трэба берагчы»
(1958), «Кандрат Крапіва»
(1961), «Рагаты бас тыён»
(1975)... Апошні закончаны

твор Андрэя Макаёнка —
тра гі ка ме дыя «Ды хай це
эканомна» (апублікаваная
ў 1983), якая ўяўляе сабой
п'е су-прыт чу, дзе аў тар
асэнсоўвае праблему захавання Зямлі ад тэрмаядзернай катастрофы.
Алесь Пет ра шке віч
(1930—2012 гг.) рас працоўваў тэму гіс тарычнага
мінулага Беларусі як непасрэдна ў сваіх п'есах, так і
ў якасці кіраўніка цэнтра па
выданні гісторыка-дакументальных хронік «Памяць».
Вядомы яшчэ і як загадчык

Падведзены вынікі Рэспубліканскай
студэнцкай футбольнай лігі

аддзела культуры ЦК КПБ.
Пасля працаваў у выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» поплеч з Петрусём
Броўкам.
Аляксей Дудараў (нарадзіўся ў 1950 г.) рэалізуе
сябе ў жанры гістарычнай
драмы. Яго творы вызначаюцца вастрынёй маральнай
праблематыкі, псіхалагізмам, аналітычнасцю. Таксама пісаў казкі для дзяцей,
апавяданні. Ствараў п'есы
для тэатра і кіно. Так, па яго
сцэнарыях зняты фільмы
«Суседзі» (1979), «Белыя
росы» (1984).
Побач з прадметамі з
фондаў музея на экспазіцыі
прадстаўлены матэрыялы
Беларускага дзяржаўнага
архіва-музея літаратуры і
мастацтва, «Гасцёўні Уладзіслава Галубка», сямейных ар хі ваў Алы Анд рэеўны Макаёнак, Таццяны
Аляксе еў ны Пет ра шке віч
і мас така-пастаноўшчыка
Дзмітрыя Максімавіча Мохава (эскізы да спектакляў
Андрэя Макаёнка і Аляксея
Дударава), якія раскрываюць найлепшыя здабыткі
нацыянальнай літаратуры
ў жанры драматургіі.
Экспазіцыю ўсе ахвотныя змогуць наведаць да
20 студзеня 2021 года.
Алена ДРАПКО.
Фота Яна ХВЕДЧЫНА.

Аж да канца года —
падарункі пенсіянерам

Як паведамляе прэс-служба Прыёрбанка, усім пажылым кліентам раздаюць падарункі — наборы
ручнікоў. Іх можна атрымаць пры заключэнні да
31 снежня ўключна дагавораў на пенсійнае абслугоўванне.
Пры падключэнні да пенсійнага абслугоўвання ў банку
выдаюць міжнародную картку Mastercard. У залежнасці
ад тыпу карткі будзе вяртацца да 2 % ад сумы выдаткаваных сродкаў. Ёсць і дадатковы манібэк да 20 % па
праграме лаяльнасці KeyCard. Калі на картцы ў канцы

ме ся ца за ста юц ца гро шы, то гэ та такса ма пра цуе ў
плюс — штомесяц банк налічае да 3 % гадавых на гэтую суму.
Выпуск, абслугоўванне, SMS-апавяшчэнне аб кожнай
аперацыі — бясплатныя. Тое ж самае датычыцца мабільнага і інтэрнэт-банка. Ісці ва ўпраўленне па працы, занятасці
і сацыяльным забеспячэнні не трэба — усю інфармацыю
перадасць менеджар банка. Таксама магчымая дастаўка
карткі і падарунка кур'ерам у Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Брэст і Гродна.
Сяргей ПАЛІНІН.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Кіраўнік Facebook назваў высокай
верагоднасць маштабных хваляванняў у ЗША
па выніках выбараў
Кі раў нік кам па ніі
Facebook Марк Цукерберг лі чыць вы со кай
рызыку шырокамаштабных хваляванняў у ЗША
па выніках усеагульных
выбараў 3 лістапада. З такім папярэджваннем ён выступіў
падчас тэлеканферэнцыі, прымеркаванай да публікацыі
справаздачы кампаніі за трэці квартал 2020 года. «Я ўстрывожаны пагрозай грамадзянскіх хваляванняў па ўсёй
краіне з-за глыбіні расколу грамадства і магчымасці затрымкі ў падвядзенні вынікаў галасавання на дні і нават
на тыдні, — прызнаў Цукерберг. — Улічваючы гэта, кампаніям, падобным да нашай, варта пайсці значна далей
за тое, што ўжо зроблена». Ён пералічыў розныя меры,
якія прыняла Facebook для процідзеяння дэзынфармацыі
на сваіх платформах напярэдадні выбараў у ЗША. «Гэтыя
меры адлюстроўваюць рост пагрозы гвалту і беспарадкаў», — сцвярджаў кіраўнік кампаніі.
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Лідары ЕС прызналі, што дапусцілі памылкі
пры падрыхтоўцы да другой хвалі пандэміі
Кіраўнікі Еўрасаюза
афіцыйна прызналі сур'ёзнасць другой хвалі пандэміі ў Еўропе і абвясцілі
пра непазбежнасць новых і працяглых санітарных мер, якія спыняцца
толькі пасля паспяховай
масавай вакцынацыі да
канца 2021 года. Пра гэта лідары ЕС паведамілі на экстраннай відэаканферэнцыі, прысвечанай барацьбе з
пандэміяй, перадаў ТАСС. Аб закрыцці ўнутраных меж ЕС
гаворка, гледзячы па ўсім, не ідзе, але свабодна ездзіць
па Еўропе грамадзянам краін супольнасці не дазволяць
яшчэ доўга. Лідары аб'яднання прызналі неабходнасць
узгодненых агульнаеўрапейскіх мер па тэсціраванні хворых і распрацоўцы дзейснай стратэгіі вакцынацыі з улікам
усёй неабходнай лагістычнай падрыхтоўкі, якая павінна
быць запушчана адразу, як толькі будуць гатовыя заходнія вакцыны. Лідары ЕС таксама прызналі, што дапусцілі
памылкі пры падрыхтоўцы да другой хвалі пандэміі.

На стадыёне Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка прайшоў фінал
Рэспубліканскай студэнцкай футбольнай лігі — 2020
сярод мужчынскіх каманд. Турнір з'яўляецца часткай
Рэспубліканскай універсіяды.
Пераможцам стала мужчынская зборная Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры. У вырашальным матчы каманда абыграла зборную Магілёўскага
дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання. Вынік фінальнай
сустрэчы — 3:2.
Трэцяе месца заняла зборная Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. Будучыя педагогі ўпэўнена
абыгралі каманду Беларускага нацыянальнага тэхнічнага
ўніверсітэта з вынікам 7:1. У мінулым годзе каманда БДПУ
была толькі на восьмай пазіцыі, таму сённяшнюю бронзу
можна лічыць поспехам. Акрамя медалёў, каманда ўніверсітэта атрымала і асабістую ўзнагароду: найлепшым паўабаронцам турніру быў прызнаны Мікіта Макараў.
Арганізатар спаборніцтваў — Беларуская асацыяцыя
студэнцкага спорту — традыцыйна ўручае спецыяльны
прыз БАСС «За найлепшую тэхніку». Сёлета ўзнагароду
атрымаў прадстаўнік БДУФК Уладзіслаў Ложкін, нападаючы
футбольнага клуба «Смалявічы».
Валерыя СЦЯЦКО.

Гучная справа

ПЕРАХАПIЛI
668 КIЛАГРАМАЎ ГАШЫШУ
Беларускiя мытнiкi затрымалi
найбуйнейшую партыю наркотыку
на беларуска-латвiйскай мяжы
Беларускiя мытнiкi затрымалi найбуйнейшую партыю
гашышу, выяўленую за апошнiя дзесяць гадоў, паведамiлi ў Дзяржаўным мытным камiтэце.
Аб'ём партыi гашышу складаў 668 кiлаграмаў (3,3 мiльёна
доз), агульны кошт якiх на чорным рынку складае каля
13,4 мiльёна долараў. «Партыя наркотыку была схаваная
ў марскiм кантэйнеры, якi перамяшчаўся аўтамабiльным
транспартам з Рыгi праз пункт пропуску «Урбаны» на беларуска-латвiйскай мяжы. Мытнiкi выявiлi злачынства з
дапамогай сiстэмы кiравання рызыкамi, а таксама магчымасцяў iнспекцыйна-надгляднага комплексу i кiналагiчнай
службы», — адзначылi ў ведамстве.
Паводле прадстаўленых кiроўцам, 44-гадовым грамадзянiнам Беларусi, дакументаў, у кантэйнеры да расiйскага
атрымальнiка перамяшчалася партыя пестыцыдаў. Аднак
падчас мытнага надгляду сярод бочак з таварам, якi ўвозiўся
на законных падставах, былi выяўленыя скрынкi са спрасаваным рэчывам цёмна-карычневага колеру. Экспертыза,
якая была праведзена ўпраўленнем ДКСЭ па Вiцебскай
вобласцi, пацвердзiла — гэта гашыш.
Мытныя органы распачалi крымiнальную справу. Кiроўца транспартнага сродку затрыманы. Беларуская мытня
ва ўзаемадзеяннi з МУС праводзiць далейшыя аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы i следчыя дзеяннi, накiраваныя на ўстанаўленне i прыцягненне да адказнасцi ўсiх
датычных.

Знойдзены каралавы рыф
вышэй за Эмпайр Стэйт Білдынг
Аў стра лій скія
спецыялісты знайшлі 500-метровы
рыф у скла дзе
Вя лі ка га бар' ерна га ры фа. Ён
пе ра ўзы хо дзіць
у вы шы ню та кія
су свет на вя домыя хмарачосы, як Эмпайр Стэйт Білдынг у Нью-Ёрку
(443 метры) і вежы Петранас у Куала-Лумпуры (452 метры). Як паведамілі ў каліфарнійскім інстытуце акіяналогіі
Шміта, гэта першая падобная знаходка за 120 гадоў.
Рыф спачатку быў заўважаны з судна «Фалкор», якое задзейнічана ў картаграфаванні паўночнай часткі Вялікага
бар'ернага рыфа. Затым для здымкі знойдзенага аб'екта
быў спушчаны робат SuBastіan. Новы рыф нагадвае лязо
нажа і дасягае ў шырыню паўтара кіламетра. Самы высокі
яго пункт знаходзіцца ўсяго ў 40 метрах ад паверхні вады. «Гэтая нечаканая знаходка пацвярджае, што мы ўсё
яшчэ працягваем адкрываць новыя віды і новыя структуры ў нашых акіянах», — заўважыла адна з заснавальніц
інстытута Вэндзі Шміт.

