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Аляксандр ЛУКАШЭНКА:
«Высокi ўзровень адукацыi
i матэматычнай школы Беларусi
прызнаны сусветнай супольнасцю»
Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка накiраваў прывiтанне ўдзельнiкам ХVII Мiжнароднай канферэнцыi Еўрапейскай асацыяцыi «Кенгуру» без гранiц».
Матэматычны конкурс «Кенгуру», якi аб'ядноўвае мiльёны ўдзельнiкаў з розных дзяржаў, — адно з самых масавых iнтэлектуальных
спаборнiцтваў школьнiкаў у свеце.
«Юныя беларусы не раз даказвалi сваё першынство на розных
матэматычных спаборнiцтвах. Правядзенне ў Беларусi такога прадстаўнiчага форуму — пераканаўчае сведчанне сусветнага прызнання
высокага ўзроўню айчыннай адукацыi i матэматычнай школы», — гаворыцца ў прывiтаннi.
Прэзiдэнт пажадаў удзельнiкам форуму, каб работа канферэнцыi
была карысная i плённая, а прынятыя рашэннi далi магчымасць выйсцi на новы ўзровень мiжнароднага супрацоўнiцтва ў рабоце з адоранымi дзецьмi i моладдзю.
Прэс-служба Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

Беларусь i Расiя да канца года павiнны
прыбавiць ва ўзаемным тавараабароце
Аб гэтым заявiў прэм'ер-мiнiстр Беларусi Сяргей Сiдорскi на
сустрэчы ў Маскве з кiраўнiком расiйскага ўрада Уладзiмiрам
Пуцiным, якая праходзiць у вузкiм складзе з удзелам дэлегацый
дзвюх краiн.
Сяргей Сiдорскi канстатаваў, што цяпер беларуска-расiйскi тавараабарот упаў на 42 працэнты ў параўнаннi з мiнулагоднiмi паказчыкамi.
Аднак, упэўнены ён, з улiкам таго, што ў апошнiя тры месяцы ў беларускай i расiйскай эканомiках назiраецца тэндэнцыя да паляпшэння сiтуацыi,
у бакоў ёсць усе магчымасцi для нарошчвання ўзаемнага гандлю.
Гаворачы аб парадку дня пасяджэння Савета Мiнiстраў Саюзнай
дзяржавы, якое пройдзе пасля двухбаковай сустрэчы, Сяргей Сiдорскi адзначыў, што яго парадак дня адпавядае таму ўзроўню адносiнаў,
якi ёсць у Беларусi i Расii. На пасяджэннi трэба будзе разгледзець
каля 25 актуальных пытанняў, якiя ахоплiваюць важнейшыя напрамкi
ўзаемадзеяння.
Доля Беларусi ў знешнiм гандлi Расii павялiчваецца апошнiм часам.
Аб гэтым заявiў прэм'ер-мiнiстр Расii Уладзiмiр Пуцiн у Маскве на сустрэчы з прэм'ер-мiнiстрам Беларусi Сяргеем Сiдорскiм, якая праходзiць у пашыраным складзе з удзелам членаў дэлегацый.
«Гэта нам вельмi прыемна, i я з задавальненнем канстатую гэты
факт», — сказаў Уладзiмiр Пуцiн.
На яго думку, павелiчэнне долi Беларусi ў знешнiм гандлi Расii сведчыць аб тым, што, нягледзячы на сусветныя крызiсныя з'явы, адносiны
памiж Беларуссю i Расiяй прадаўжаюць паспяхова развiвацца.
БЕЛТА.

ВЯЛIКАЯ ЦIКАВАСЦЬ
ДА ГЛАБАЛЬНАГА ПЛАНА
Учора ў грамадскiм прэс-цэнтры Дома прэсы адбылася прэсканферэнцыя з нагоды ўдзелу парламенцкай дэлегацыi Беларусi ў рабоце 121-й асамблеi Мiжпарламенцкага Саюза на чале са
старшынёй Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi Нацыянальнага
сходу Беларусi па мiжнародных справах i нацыянальнай бяспецы
Нiнай МАЗАЙ.
У час прэс-канферэнцыi была дадзена даволi поўная iнфармацыя
аб гэтай сустрэчы ў Жэневе 128 парламенцкiх дэлегацый. Але прысутных асаблiва зацiкавiла паведамленне Нiны Мазай аб яе выступленнi
на пасяджэннi Першага пастаяннага камiтэта па тэме супрацоўнiцтва
ў глабальнай барацьбе з арганiзаванай злачыннасцю, у прыватнасцi, з
трафiкам наркотыкаў, незаконным гандлем зброяй i людзьмi, а таксама
з транспамежным тэрарызмам. Яна адзначыла такi красамоўны факт.
У свеце штогод вырабляецца прыкладна мiльён аўтаматаў Калашнiкава, i толькi 10 працэнтаў у Расii. Астатнiя 90 працэнтаў — кантрафактная
прадукцыя, якая нярэдка выкарыстоўваецца рознымi злачыннымi групоўкамi i незаконнымi баявымi фармiраваннямi.
Нiна Мазай выклала пазiцыю Беларусi па гэтых праблемах. Яна
асаблiва спынiлася на тым, якую ўвагу надае беларуская дзяржава
праблеме гандлю «жывым таварам». Яна прапанавала падтрымаць
iнiцыятыву нашай краiны аб распрацоўцы Глабальнага плана барацьбы з гандлем людзьмi. Дарэчы, многiя ўдзельнiкi асамблеi, па яе словах, вельмi зацiкавiлiся гэтай важнай прапановай Беларусi. У дыскусii
на гэту тэму ўзялi ўдзел прадстаўнiкi амаль 90 дэлегацый, розных
уплывовых мiжнародных арганiзацый.
Пад старшынствам Нiны Мазай у ходзе асамблеi адбылося пасяджэнне геапалiтычнай групы «Еўразiя». Былi выпрацаваныя ўзгодненыя пазiцыi па пытаннях аб бюджэце МПС на 2010 год i аб рэформе
арганiзацыi. Нiна Мазай таксама паведамiла журналiстам, што ў справаздачы генеральнага сакратара МПС былi станоўча адзначаны дзеяннi парламента Беларусi па стварэннi заканадаўчай базы па барацьбе з карупцыяй, «адмываннем» грошай, незаконнай вытворчасцю i
гандлем зброяй i выбуховымi рэчывамi.
Дэлегацыя Нацыянальнага збору Рэспублiкi Беларусь правяла шэраг двухбаковых сустрэч. У прыватнасцi, адбылiся сустрэчы Нiны
Мазай з кiраўнiкамi парламенцкiх дэлегацый Венгрыi, Iндыi, Карэi,
Латвii, Сербii, прадстаўнiкамi дэлегацый Вялiкабрытанii, Данii, Кiтая,
Тайланда, Фiнляндыi, Японii, а таксама дэлегацый дзяржаў — удзельнiц геапалiтычнай групы «Еўразiя».
Леанiд ТУГАРЫН.

«Сiлiчы» адкрываюць лядовы сезон
31 кастрычнiка ў гарналыжным цэнтры «Сiлiчы» Упраўлення
справамi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь пачынае сваю працу
каток. Адна з найлепшых лядовых пляцовак зноў стане даступнай
для ўсiх аматараў здаровага ладу жыцця.
У гэты ж дзень у гарналыжным цэнтры «Сiлiчы» адбудзецца лядовае шоу, прымеркаванае да адкрыцця. На лёд выйдуць юныя фiгурысты — навучэнцы спартыўных школ, гледачоў чакаюць арыгiнальныя конкурсы, да таго ж кожны наведвальнiк катка зможа стаць
удзельнiкам iмправiзаванай дыскатэкi на лёдзе.
Як расказалi ў аддзеле маркетынгу гарналыжнага цэнтра «Сiлiчы»,
да адкрыцця катка падрыхтавана больш за 300 пар канькоў. Менавiта столькi наведвальнiкаў адначасова разлiчваюць убачыць арганiзатары, якiя ў новым сезоне абяцаюць парадаваць сваiх гасцей новай
праграмай, спартыўнымi спаборнiцтвамi i конкурсамi. Для маленькiх
наведвальнiкаў сёлета таксама падрыхтаваны сюрпрыз — да iх паслуг
новы дзiцячы гарадок, а ў кавярнi — адмысловае дзiцячае меню, якое
ацэняць i бацькi, i дзецi.
Алена КРАВЕЦ.

Уздоўж найбольш загружаных транспартных магiстраляў
сталiцы плануецца высаджваць толькi ясень
Пра гэта паведамiў намеснiк генеральнага дырэктара ўнiтарнага прадпрыемства «Мiнскзелянбуд» Аляксандр ДАРАХОВIЧ.
Цяпер спецыялiсты вывучаюць, як тыя цi iншыя пароды рэагуюць
на агрэсiўнае асяроддзе транспартных артэрый. Ужо ёсць вынiкi. Як
высветлiлася, найбольш устойлiвы ясень.
Аляксандр ФIЛIПОВIЧ, «Мiнск—Навiны».

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
АМЕРЫКАНСКI ЭСМIНЕЦ АБСТРАЛЯЎ
УЗБЯРЭЖЖА ПОЛЬШЧЫ
Амерыканскi эсмiнец USS Rаmаgе абстраляў узбярэжжа Польшчы, паведамiў
мясцовы тэлеканал TVN24. Iнцыдэнт адбыўся, калi карабель, якi ўдзельнiчаў у
сумесных амерыканска-польскiх вучэннях, выходзiў з порта горада Гдыня на
поўначы краiны.
Прэс-сакратар польскай ваеннай жандармерыi Марцiн Вяцэк распавёў журналiстам, што з эсмiнца было зроблена тры стрэлы. Паводле папярэднiх
звестак, у вынiку здарэння нiхто не пацярпеў. Пабудовы на беразе не
атрымалi нiякiх пашкоджанняў.
Польская палiцыя праводзiць расследаванне iнцыдэнту. Пры гэтым
прадстаўнiкi органаў правапарадку падкрэслiваюць, што хутчэй за ўсё
USS Rаmаgе абстраляў узбярэжжа выпадкова. Аднак карцiна здарэння да канца не адноўленая.
Эсмiнец ужо выйшаў з порта i знаходзiцца недалёка ад берага Гдынi. Палiцыя дапытвае сведак i членаў экiпажа. Амерыканскi бок учора
каментарыяў з нагоды абстрэлу польскага ўзбярэжжа не даваў.

МЕРКЕЛЬ АБРАНАЯ КАНЦЛЕРАМ
НА ДРУГI ТЭРМIН
Анхела Меркель 28 кастрычнiка была
паўторна абраная канцлерам Германii.
«За» прагаласавалi 323 дэпутаты, «супраць» — 285, паведамляе Sрiеgеl.
Для ўхвалення кандыдатуры Меркель
дастаткова было простай большасцi ў 312
галасоў. Тым не менш, як адзначае Sрiеgеl,
у вынiку Меркель атрымала на 9 галасоў
менш, чым магла б разлiчваць, прымаючы
ды ўвагi агульную колькасць фракцый ХДС/
ХСС i СВДП у бундэстагу.

Абзац

ЛЕПШ ЗАЎЖДЫ МАЎЧАЦЬ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
А можа выкарыс таць і больш
хiтрую схему — скажам, з падкiдным кашальком.
Яна прыкладна такая. На шляху
падкiдваецца кашалёк, пажылы чалавек яго падбiрае, але тут «раптам» з'яўляецца гаспадар нiбыта
«згубленага капiталу». Злодзей патрабуе вярнуць кашалёк, пералiчвае грошы, заяўляе, што тут не
хапае пэўнай сумы, i патрабуе яе
«кампенсаваць» — маўляў, пенсiянер паспеў прысвоiць частку наяўнасцi. Разгубленаму старому застаецца хiба што задаволiць гэта
па тра ба ван не — каб не мець
«праблем з законам»...
— Увогуле, вельмi пажадана, каб
пенсiянер прыходзiў па свае грошы
не адзiн, а, напрыклад, са сваякамi
цi сябрамi, — адзначае Сяргей Вараб'ёў. — Калi ж такой магчымасцi
няма, то неабходна як мага больш
незаўважна пералiчыць пенсiю i не
ўступаць нi з кiм у кантакты на вулiцы. Прычым атрымлiваць выплаты
ў банках цi ў аддзяленнях сувязi зусiм не абавязкова. Па жаданнi пенсiю могуць прыносiць непасрэдна
дадому, i ў першую чаргу пра гэта
варта памятаць пажылым людзям,
якiя жывуць адны.

НЕ ЗАБЫВАЦЦА НА...
КАСТРУЛI
Газ — гэта зручна. Але ў той жа
час i небяспечна. Статыстыка сведчыць, што за першую палову гэтага года з «блакiтным палiвам» у

краiне адбылося 13 няшчасных
здарэнняў. У вынiку пажараў, выбухаў i атручвання прадуктамi гарэння пацярпелi 19 чалавек.
Адна з прычын iнцыдэнтаў — няспраўнасць газавага абсталявання
цi яго самавольны перанос. Апошняе, дарэчы, катэгарычна забараняецца — на тое ёсць спецыялiсты.
Зрэшты, у надзвычайных здарэнняў ёсць i iншыя тлумачэннi — грэбаванне элементарнымi правiламi
бяспекi.
— Нiколi нельга губляць пiльнасцi, — заўважае начальнiк Крупскага ўчастка прыроднага i звадкаванага газу Дзмiтрый Монiч. — Так,
адназначна забараняецца ўключаць тую ж плiту дзецям ва ўзросце
да 12 гадоў цi асобам у стане алкагольнага ап'янення, нельга пакiдаць адчыненымi краны i вентылi,
прывязваць да газаправодаў вяроўкi, сушыць над гарэлкамi бялiзну, трэба мець спраўную вентыляцыю. А яшчэ за газам трэба няспынна сачыць. I даволi тыповае ў
гэтым плане парушэнне — каструлi без нагляду. Iх ставяць на плiту i
забываюць. Тым часам вада закiпае, пералiваецца, полымя затухае
— а газ iдзе. I тут для няшчасця
можа быць дастаткова дробязi —
цыгарэты, уключанага тэлевiзара
цi нават электразванка.

ПАЖАР СТВАРАЮЦЬ
НАВАТ МЫШЫ
Асаблiвасцю гэтага года стаў
рост колькасцi пажараў з-за маланкi. Няма сумненняў, што стыхiйнае

Малаказборшчык Уладзiмiр ПЯТРОЎСКI шэсць гадоў
кожную ранiцу аб'язджае вёскi Кацiлава, Томкi, Клётаў
Двор i яшчэ некалькi хутароў i вязе ў свой двор
па 350 лiтраў добрай якасцi малака. А летам дык
наогул да паўтоны. Дагэтуль больш за 20 гадоў зборам
малака займалася яго жонка Фаiна. «У гэтай справе
няма выхадных, i спазняцца таксама нельга», —
кажа малаказборшчык. — А яшчэ гэта цяжкая
фiзiчная праца, бо паднiмаць рукамi на малакавоз
саракалiтровыя бiтоны не тое што жанчыне,
не кожнаму мужыку па сiлах».

бедства прадбачыць амаль немагчыма. А вось папярэдзiць яго — даволi рэальна. Жорсткага патрабавання ўсталёўваць на прыватных
дамах маланкаабарону цяпер няма. Але звярнуць увагу на гэта ўсё
ж трэба. Тым больш, што клопат
сам па сабе няхiтры: часам дастаткова замацаваць на знешняй антэне металiчны дрот дыяметрам не
менш за 6 мiлiметраў, спусцiць
дрот унiз i «пасадзiць» на штыр у
зямлi. Прычым змайстраваць падобны «адвод» можна i непасрэдна
з металiчнага даху.
Дзеля справядлiвасцi, маланкi
— праблема больш «летняя». Увосень i ўзiмку больш пытанняў з печкамi. Невялiкiя трэшчыны на дымаходзе — верагоднасць таго, што на
паддашак патрапяць iскры i праз
3—6 гадзiн адбудзецца ўзгаранне.
Да пажару можа прывесцi несвоечасовая ачыстка ад сажы таго ж
дымахода, распальванне з выкарыстаннем бензiну i iншых гаручых
вадкасцяў, а таксама... надта доўгiя
дровы. Калi iх памер большы, чым
глыбiня палiўнай адтулiны ў печцы,
ёсць рызыка падзення на падлогу.
З адпаведнымi наступствамi.
— Асобная гаворка аб электраправодцы, калi памяшканне ўвесь
час ацяпляецца, то яна можа служыць па 30 i больш гадоў, — зазначае намеснiк начальнiка Крупскага райаддзела па надзвычайных
сiтуацыях падпалкоўнiк Мiхаiл
САЧАНКА. — Але калi iснуюць перапады тэмпературы, праводку неабходна ўвесь час аглядаць, а пры

высвятленнi трэшчын — тэрмiнова
рабiць замену. Прычым асаблiва небяспечнымi з'яўляюцца працяглыя
ад'езды з дома. Падчас iх праводку
могуць пагрызцi мышы i пацукi, а
гэта — шлях да ўзгарання. Да слова, варта заўважыць, што некаторым пенсiянерам замена праводкi,
рамонты печак, усталяванне аўтаномных пажарных апавяшчальнiкаў
робiцца бясплатна. Але такая магчымасць прадугледжваецца толькi
для цалкам адзiнокiх старых — дапамагчы астатнiм павiнны дзецi.
Тым часам печкi i праводка
яшчэ далёка не ўсё. Нашмат часцей пажары здараюцца з-за курэння ў нецвярозым стане — у сiтуацыi, калi чалавек засынае. Таксама
небяспечны фактар — i бытавая
тэхнiка. Каб пазбегнуць пажару, яе
трэба выключаць з разеткi штораз,
калi выходзiш з дому.
— Трэба звярнуць асаблiвую
ўвагу на тэлевiзары, — падкрэслiвае Мiхаiл Сачанка. — Як вядома,
яны могуць заставацца падключанымi да сеткi ў «рэжыме чакання»,
прычым калi-нiкалi тэлевiзар стаiць
на «чырвонай кнопцы» суткамi. Але
зiрнiце ў любую iнструкцыю: там
такi рэжым заўсёды абмяжоўваецца 2 гадзiнамi. Перавышаць гэты
лiмiт сапраўды нельга. Бо ў тэлевiзары гадамi назапашваецца пыл, а
ён — вельмi пажаранебяспечны. I
прыкладаў, калi злоўжыванне «рэжымам чакання» прыводзiла да
бяды, — безлiч.
Сяргей ГРЫБ.
Мiнск — Крупкi.

МА ЛОЧ НАЯ РА КА
ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА
Ў КА ЦI ЛА ВЕ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
КА.
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Запрашальнiк

ПАТАЎЧЫСЯ НА ДЗЯДЫ
У Мiнску збiраюцца рэканструяваць старадаўнiя могiлкi
i даць свой адказ «буржуйскаму» святу Хэлоўiну.
Мiжнародны фольк-фестываль
«Таўкачыкi», заснаваны яшчэ ў 2000
годзе лiдарам гурта «UR`IA» Юрам
Выдронкам, добра вядомым прыхiльнiкам i заўзятым актывiстам захавання нацыянальнага фальклору.
Кожны фэст, на якiм традыцыйна
збiраюцца носьбiты этнiчнай музыкi
— этнаграфiчныя гурты i выканаўцы
з розных рэгiёнаў Беларусi — гэта
больш чым серыя канцэртаў, гэта
таксама рэканструкцыя старажытных абрадаў, на пошукi якiх выпраўляюцца экспедыцыi, а яшчэ эксперыментальная пляцоўка для беларускiх музыкаў i гасцей з iншых
краiн. Папярэднiя фестывалi былi
прымеркаваныя да такiх святаў народнага календара, як Юр'я i Каляды. Цяперашнi, пяты па лiку, «Таўкачыкi на Дзяды, або Хэлоўiн па-беларуску», адбудзецца 3 лiстапада
на вялiкай сцэне тэатра iмя Я.Купалы i, як запэўнiваюць арганiзатары,
рыхтуе шэраг сюрпрызаў.
Адным з iх стане тое, што частка

сцэны будзе стылiзаваная пад аўтэнтычныя могiлкi — з крыжамi,
драўлянымi надмагiллямi-надрубамi, якiя нагадваюць саркафагi, i сапраўдным сталом са стравамi для
душ нябожчыкаў-продкаў.
— Людзi тэатра — народ прымхлiвы; як успрынялi купалаўцы
вашу iдэю з могiлкамi i мiстычнай атмасферай? — цiкавiмся ў
Юрыя Выдронка.
— Як нi дзiўна, гэта ў iншых месцах нам адмаўлялi, а ў Купалаўскiм
мы сустрэлi поўную падтрымку i ўзаемаразуменне, пачынаючы ад новага
кiраўнiка тэатра да рабочых сцэны.
Акрамя таго, гэта будзе не выключна
самотная пастаноўка з жахамi, слязьмi i сумнымi песнямi, а канцэрт-спектакль з добрай музыкай, аўтэнтычнымi святочнымi спевамi i абрадам
ушанавання памерлых продкаў.
— А Хэлоўiн тут пры чым, якое
дачыненне ён мае да беларускага абраду?
— Хэлоўiн — тыя ж Дзяды, толькi з кельцкай традыцыi, якая потым
распаўсюдзiлася ў Еўропе i ЗША i
вярнулася да нас ужо ў выглядзе
чужароднага свята. Як i беларусы,

А ХАЛАДЗIЛЬНIК ПУСТЫ...
Да пенсiянера в. Юзафiны Пiнскага раёна зайшоў беспрацоўны з
в. Пучыны. Калi госць пакiнуў хату, гаспадар убачыў, што халадзiльнiк пусты. Усё мяса, якое назапасiў пенсiянер (8 кг), мужчына прыхапiў з сабой.
Сымон СВIСТУНОВIЧ.
Новы, «чорна-жоўты», каалiцыйны ўрад з кансерватараў i лiбералаў
прыйшоў на змену ўраду так званай «вялiкай каалiцыi» з кансерватараў
i сацыял-дэмакратаў. СДПГ, прайграўшы на выбарах у бундэстаг 27
верасня, перайшла ў апазiцыю.
Новы ўрад абяцае ўжо з 2011 года знiзiць падатковы цяжар на 24
мiльярды еўра штогод, а таксама правесцi кардынальную рэформу
фiнансавання сiстэмы аховы здароўя. Планы федэральнага ўрада
ўжо сустрэлi рэзкую крытыку ўрадаў земляў, у тым лiку з боку паплечнiкаў Анхелы Меркель па партыi, якiя апасаюцца, што скарачэнне
падатковых паступленняў пацягне за сабой рэзкае павелiчэнне дэфiцыту бюджэту.

КIТАЙСКАЯ ПАЛIЦЫЯ ЗНАЙШЛА 2000
ДЗЯЦЕЙ, ВЫКРАДЗЕНЫХ ДЛЯ ПРОДАЖУ
Кiтайская палiцыя за паўгода знайшла больш за 2 тыс. дзяцей,
выкрадзеных на продаж. Частка з iх ужо вярнулася ў сем'i, бацькоў
астатнiх шукаюць. З гэтай мэтай на адным з урадавых сайтаў размешчаныя фатаграфii знойдзеных дзяцей.
Штогод у КНР знiкаюць сотнi або, па некаторых ацэнках, тысячы
дзяцей. Злачынныя групоўкi крадуць iх, каб затым прадаць бяздзетным
парам. У патрыярхальным кiтайскiм грамадстве асаблiва цэняцца хлопчыкi: яны каштуюць прыкладна па 6 тыс. долараў, у той час як дзяўчатак прадаюць усяго па 500 долараў.

ЕВАНГЕЛIЧНУЮ ЦАРКВУ ГЕРМАНII
ЎПЕРШЫНЮ ЎЗНАЧАЛIЛА ЖАНЧЫНА
Кiраўнiком евангелiчнай царквы Германii ўпершыню абраная жанчына —
51-гадовая бiскуп Гановера Маргот Кесман. За яе кандыдатуру прагаласавалi
132 з 142 членаў Сiнода евангелiчных i
рэфарматарскiх цэркваў. Падчас наступных шасцi гадоў Кесман будзе
прадстаўнiком iнтарэсаў 25 мiльёнаў
пратэстантаў Германii.
Прадстаўнiкi кансерватыўных колаў
ЕЦГ крытычна ставiлiся да кандыдатуры Кесман, мацi чатырох дзяцей,
з-за яе разводу з мужам два гады таму.

кельты ў свой Samhain (31 кастрычнiка) ушаноўвалi ду хаў продкаў,
частавалi iх рознымi стравамi ды
напоямi... Вось мы i вырашылi аб'яднаць два святы. На сцэне ў нас
элементы Хэлоўiна таксама будуць
прысутнiчаць — у выглядзе як мiнiмум аднаго вялiзнага ярка-аранжавага гарбуза, прывезенага з апошняй этнаграфiчнай экспедыцыi.
Спяваць i музiцыраваць, дарэчы,
у «Таўкачыках на Дзяды» збiраюцца
не толькi беларусы (этна-рок-шоу
«Юр'я», праект «Дзiвасiл», дзiцячы
калектыў з Мiнска «Гарлачыкi», этнаграфiчны гурт з Любанскага раёна «Глыбокiя крынiцы», гурты «Нагуаль» i «Альтанка», плас тычны
тэатр «IнЖэст»), але таксама госцi
— мультыiнструменталiст з Польшчы Барталамей Лех Палыга i гурт
«Zespol Polski», Масуд Талебанi з
Курдыстана. Удзельнiкi фэсту ўласнымi сiламi, без прыцягнення прафесiйных акцёраў, плануюць паставiць урывак з паэмы Адама Мiцкевiча «Дзяды». I прапануюць усiм
ахвотным адзначыць «Хэлоўiн пабеларуску» разам!
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.

Поўны абзац
 Стойкi часночны водар стаiць у казармах вайскоўцаў тэрмiновай службы Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Украiны. У мэтах недапушчэння захваральнасцi асабовага саставу на грып у штодзённы рацыён салдатаў
уведзеныя свежы часнок i цыбуля. Камандзiрам рэкамендавана
не дапускаць фактаў пераахалоджвання вайскоўцаў, сачыць,
каб яны апраналi зiмовую форму адзення i абавязкова елi ў
прафiлактычных мэтах часнок i цыбулю.
 Аднаногi бежанец з Расii зайшоў у бельгiйскую абутковую краму
i скраў адзiн чаравiк. З-за спецыфiкi крадзяжу злодзея знайшлi хутка.
Аднаногi iнвалiд стаў асноўным падазроным пасля таго, як супрацоўнiк
абутковай крамы ў горадзе Мальдгеме выявiў прапажу толькi аднаго
чаравiка. Чаравiк вярнулi законным гаспадарам — да пары, а нешчаслiваму злодзею прад'яўлена адпаведнае абвiнавачванне.
 Нарвежац спрабаваў перасячы мяжу з 10 яшчаркамi ў сподняй бялiзне. Мытная служба краiны затрымала 22-гадовага маладога чалавека, якi спрабаваў правезцi ў краiну пад адзеннем
24 жывыя iстоты рэдкага вiду. Спачатку мытнiкi знайшлi тарантула ў яго сумцы, затым быў праведзены вобыск на яго целе.
Было канфiскавана 14 шкарпэтак, прыклееных да торса скотчам.
У кожнай знаходзiлася па адным каралеўскiм пiтоне. У плаўках
знайшлi яшчэ 10 каробачак, у якiх было столькi ж бязногiх яшчарак-альбiносаў. А ўвагу на сябе нарвежац звярнуў тым, што «ўсё
яго цела ходырам хадзiла», як сказалi спрактыкаваныя ў такiх
справах памежнiкi. Затрыманы будзе знаходзiцца пад вартай да
той пары, пакуль не заплацiць штраф у памеры 2252 долары.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

АЗАРАНКА ПЕРАМАГЛА ЯНКАВIЧ
І ПРАЙГРАЛА ВАЗНЯЦКІ

Беларуская тэнiсiстка Вiкторыя Азаранка з перамогi пачала выступленне
на вынiковым турнiры Жаночай тэнiснай асацыяцыi (WTA), якi праходзiць у
Досе (Катар). На спаборнiцтвы запрошаныя восем наймацнейшых тэнiсiстак
свету, прызавы фонд складае 4,55
мiльёна долараў. Тэнiсiсткi падзеленыя
на дзве групы, па дзве лепшыя спартсменкi выйдуць у паўфiналы, якiя пройдуць 31 кастрычнiка. Пераможца
турнiру атрымае 1,5 мiльёна долараў, фiналiстка — 780 тысяч, перамога
ў кожным матчы ацэньваецца ў 100 тысяч долараў. Адкрыла элiтны турнiр
якраз-такi беларуска (Азаранка 6-я ў сусветнай квалiфiкацыi) матчам з
сербкай Аленай Янкавiч. Вiкторыя выйграла паядынак, якi працягваўся
паўтары гадзiны, — 6:2, 6:3. Трэба адзначыць, што 24-гадовая сербская
тэнiсiстка ўжо ў трэцi раз выступае на такiм турнiры, якi з'яўляецца неафiцыйным чэмпiянатам свету. Азаранка ж прыехала на яго ўпершыню.
Учора ўвечары беларуска сустракалася з датчанкай Каралiн Вазняцкi.
Азаранка выйграла першы сэт (6:1), прайграла другi (4:6), i саступіла ў
трэцiм (5:7), матч доўжыўся амаль 3 гадзiны.
Алена АЎЧЫННIКАВА.

Дэпутаты Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне намеснiку старшынi Пастаяннай камiсii Палаты прадстаўнiкоў па правах чалавека, нацыянальных адносiнах i сродках масавай iнфармацыi
АДАШКЕВIЧУ Уладзiмiру Сцяпанавiчу ў сувязi з напаткаўшым
яго вялiкiм горам — смерцю МАЦI.
Калектыў газеты «Звязда» глыбока спачувае намеснiку старшынi Пастаяннай камiсii Палаты прадстаўнiкоў па правах чалавека, нацыянальных адносiнах i сродках масавай iнфармацыi
АДАШКЕВIЧУ Уладзiмiру Сцяпанавiчу ў сувязi з напаткаўшым
яго вялiкiм горам — смерцю МАЦI.

ОТА ШМIТ — САМАЯ ПАПУЛЯРНАЯ
ГIСТАРЫЧНАЯ АСОБА МАГIЛЁВА
Дзясятку галоўных творцаў магiлёўскай гiсторыi ўзначалiў навуковец, акадэмiк, даследчык
Поўначы, кiраўнiк арктычных экспедыцыяў, заснавальнiк Вялiкай савецкай энцыклапедыi, Герой
Савецкага Саюза Ота ШМIТ.
У тройцы лiдараў — пiсьменнiк Канстанцiн СIМАНАЎ i мастак Вiтольд БЯЛЫНIЦКI-БIРУЛЯ. Такiя вынiкi праек та, якi
ажыццявiла цэнтралiзаваная
сiстэма дзяржаўных публiчных
бiблiятэк абласнога цэнтра.
— Што такое дрэва без каранёў? — рытарычна пытаецца
дырэктар бiблiятэчнай сiстэмы Га лi на КРАЎ ЧАН КА. — Ота ШМIТ.
Яно жыць не будзе! Кож нае
пакаленне пакiдае нашчадкам аўру — свае iдэi i думкi. I мы жывём у горадзе, якi праславiлi творцы яго
гiсторыi.
На працягу 8 месяцаў магiлёўцы галасавалi за
сваю дзясятку творцаў гiсторыi. На сайтах i ў анкетах
гараджане рабiлi вольны выбар з двух дзясяткаў прапанаваных прозвiшчаў друкароў, асветнiкаў, грамадскiх i рэлiгiйных дзеячаў, пiсьменнiкаў, мастакоў, краязнаўцаў. Можна было выступiць i з
уласнай прапановай. Такiм чынам, напрыклад, у спiсе з'явiлiся
прозвiшчы старшынi Магiлёўскага гарвыканкама Вiк тара
Шорыкава i вядомага музыканта Леанiда Iванова.
Увогуле прагаласавалi амаль
3800 чалавек. У вынiку атрымалася ганаровая дзясятка. Першыя тры месцы ў ганаровай дзяКанстанцiн СIМАНАЎ.

Прамоўтарская кампанiя
братоў Клiчко абяцае
прывезцi
ў Мiнск сусветных
зорак бокса
Дзеля памяцi
Прамоўтарская кампанiя братоў Вiталя i Уладзiмiра Клiчко
«К2 East Promotions» заключыла
кантракт з беларускiм грамадскiм аб'яднаннем прафесiйнага
бокса на правядзенне ў Мiнску
матчу.
Галоўнай яго падзеяй стане паядынак беларускага цяжкавагавiка
Аляксанд ра Ус цi на ва, дзе ю ча га
чэмпiёна Еўропы па боксе сярод
пра фе сi я на лаў, якi ўва хо дзiць у
дзя сят ку су свет на га рэй тын гу.
Шоу, якое, як мяркуецца, будзе
транслявацца на многiя краiны свету (у прыватнасцi тэлекампанiяй
«Еўраспорт» на 53 краiны), пройдзе на 17-тысячнiку «Мiнск-арэна»
ў сакавiку 2010 года. Арганiзатары
абяцаюць высакаякасны тэлевiзiйны i глядацкi прадукт, а ў якасцi
спецыяльных гасцей плануецца запрасiць у Мiнск губернатара штата
Калiфорнiя Арнольда Шварцэнегера i былога мэра Нью-Ёрка Рудольфа Джулiанi.
Наконт супернiка Аляксандра
Усцiнава пакуль няма дакладнасцi, але гэта будзе баксёр з сусветным iмем. У прыватнасцi, перагаворы вядуцца з Алегам Маскаевым i Эвандэрам Холiфiлдам. Гэта
будзе бой за за ха ван не ты тула
чэм пi ё на Еў ро пы, а маг чы ма, i
чэмпiёна свету.
Алена АЎЧЫННIКАВА.

 Суд Цэнтральнага раёна Мiнска прыгаварыў дэпутата Мiнскага гарадскога Савета дэпутатаў, намеснiка старшынi Лiберальна-дэмакратычнай партыi Беларусi Уладзiмiра Карунаса да пяцi
гадоў пазбаўлення волi з канфiскацыяй маёмасцi. Пра гэта паведамiў старшы памочнiк пракурора Мiнска Сяргей Балашоў.
 Амаль 10 тыс. дзяцей адпачываюць у лагерах Мiнскай вобласцi
падчас восеньскiх канiкулаў. У перыяд з 26 па 31 кастрычнiка працуюць
больш за 200 лагераў з дзённым знаходжаннем. Тут арганiзавана трохразовае харчаванне i разнастайныя забаўляльныя мерапрыемствы.
 Сярэднюю працягласць жыцця людзей можна падоўжыць
на 5 гадоў шляхам зняцця пяцi асноўных рызык для здароўя,
гаворыцца ў новым дакладзе Сусветнай арганiзацыi аховы здароўя. Да гэтых пяцi фактараў належаць знiжаная маса цела
нованароджаных, неабаронены сэкс, ужыванне алкаголю, адсутнасць чыстай пiтной вады i санiтарыi, павышаны крывяны
цiск. З iмi звязаная чвэрць усiх выпадкаў смерцi.
 У Кабяляках Палтаўскай вобласцi ўчора памёр на 73-м годзе
жыцця народны ўрач СССР, заслужаны ўрач Украiны Мiкалай Касьян. Яго называлi пачынальнiкам мануальнай тэрапii ў СССР. Апошнiя гады ён хварэў i практычна не займаўся ўрачэбнай практыкай.

сятцы названыя вышэй, i толькi
на 4 галасы адстаў ад Бялынiцкага-Бiрулi магiлёўскi мастак Павел МАСЛЕННIКАЎ. На пятым
месцы — праваслаўны архiепiскап Георгi КАНIСКI. Далей —
друкар Спiрыдон СОБАЛЬ, прэзiдэнт Гавайскай рэспублiкi Мiхаiл СУДЗIЛОЎСКI, летапiсец
Трафiм СУРТА, губернатар Магiлёўшчыны Аляксандр ДАМ- Вiтольд
БАВЕЦКI. Замыкае дзясятку БЯЛЫНIЦКI-БIРУЛЯ.
пiсьменнiк Аляксей ПЫСIН.
Гэты спiс, калi шчыра, лiчаць даволi суб'ектыўным:
людзi галасавалi за прозвiшчы, якiя на слыху. Маўляў,
праспект Шмiта ведае кожны магiлёвец, лёс i прах
Канстанцiна Сiманава шчыльна звязаны з Буйнiцкiм
полем, а музей Бялынiцкага-Бiрулi месцiцца ў старажытным асабняку ў цэнтры Магiлёва.
З iншага боку, было крыўдна, што па-за дзесяццю
творцамi засталiся, напрыклад, этнограф i фалькларыст Еўдакiм Раманаў, заснавальнiк магiлёўскай школы гравюры Максiм Вашчанка, каталiцкi архiбiскуп
Станiслаў Богуш-Сестранцэвiч. Гэта людзi, якiя шмат
зрабiлi для Магiлёва.
Але разам з тым, народная дзясятка ёсць паказчык
папулярнасцi гiстарычных асобаў. I таму аўтарытэтная
камiсiя, у склад якой увайшлi гiсторыкi i краязнаўцы,
пакiнула дзясятку без зменаў, але аб'явiла яе адкрытай для абмеркавання.
На ўласна галасаваннi праект не заканчваецца.
Магiлёўская бiблiятэчная сiстэма абяцае выдаць iнфармацыйныя матэрыялы, зрабiць электронныя прэзентацыi, праводзiць асветнiцкiя мерапрыемствы. У
наступным годзе ўбачыць свет дзiцячая энцыклапедыя па гiсторыi Магiлёва.
Iлона IВАНОВА.

ЖЫЛI З АДКРЫТАЮ ДУШОЮ
Я не чакаў
I не гадаў,
Бо жыў з адкрытаю душою,
Што стрэне лютая бяда,
Падружыць з допытам,
З турмою
Гэтыя радкi з верша «Прысяга»
паэт Мiхась Чарот надрапаў на сцяне камеры перад расстрэлам. Адчуваў, што на волю не выйдзе. Як i
iншыя беларускiя лiтаратары, дзеячы культуры i навукi, якiя ў 1937
годзе апынулiся за кратамi — усяго
больш за 100 чалавек былi расстраляныя ў ноч з 29 на 30 кастрычнiка ў Мiнскай турме НКУС.
Гэта быў самы моцны ўдар па
беларускай iнтэлiгенцыi i па лiтаратуры ў прыватнасцi. З ёю ў iнтэрнацыянальнай краiне былi асобныя
рахункi: яшчэ ў жнiўнi ва ўнутраным
двары турмы шугала полымя, распаленае з рукапiсаў «ненадзейных»
пiсьменнiкаў. Сярод iх апынулiся
Уладзiслаў Галубок, Цiшка Гартны,
Платон Галавач, Мiхась Зарэцкi,
Алесь Дудар, Валерый Маракоў,
Анатоль Вольны i iншыя творцы...
Выхад iх твораў да людзей ужо
стрымала цэнзура, але дзеля надзейнасцi гэтыя творы вырашылi
вынiшчыць назаўсёды — на вогнi-

шчы, каб ад думак застаўся толькi
попел. Але немагчыма было пазбавiць здольнасцi думаць iх аўтараў,
якiя былi арыштаваныя, сядзелi за
кратамi, прайшлi праз жудасныя допыты i катаваннi. Iх можна было зламаць фiзiчна i прымусiць падпiсаць
усё, што трэба, але нават такiя яны
ўяўлялi пагрозу — бо ёсць талент, якi
пасутнасцi сваёй свабодны. Гэта быў
час, калi вырашэннем усiх праблем
станавiлася смерць. 22 беларускiя
пiсьменнiкi былi пазбаўленыя права
на жыццё. Не дачакалiся блiзкiя i iншых вязняў «амерыканкi»...
Жахлiвыя падзеi той ночы пацверджаны дакументальна, iх i тое,
што было перад iмi, апiсаў у сваёй
кнiзе «Толькi адна ноч» Леанiд Маракоў.
Але я пра iх даведалася раней,
калi аднойчы хатняя гаспадыня, у
якой давялося здымаць кватэру,
расчулена падзялiлася са мной
сваiм болем. Яўгенiя Васiльеўна
Малашэвiч дайграла сумную п'есу
на фартэпiяна — яе навучыла гэтаму мацi — i распавяла, дзеля чаго:
каб яна змагла калi-небудзь зарабляць, даючы ўрокi. Яна не змагла
паступiць ва ўнiверсiтэт, бо была
дачкой расстралянага «ненадзей-

нага» навукоўца. З дзяцiнства яна
памятала нястачы, якiя давялося
перажыць удаве рэпрэсаванага.
Дачку рэпрэсаванага не ўзялi ў iнстытут. Пазней давялося шукаць
розныя варыянты, каб атрымаць
абраную прафесiю. Яе тата ўсяго
толькi выкладаў беларускую фiлалогiю... Яго расстралялi, а сям'я
вельмi доўга яшчэ нiчога не ведала
пра тое, што насамрэч здарылася.
Толькi здагадвалiся — па стаўленнi
да сябе. I нават пасля таго, як яго
рэабiлiтавалi, у блiзкiх не было адчування «сцвярджэння праўды». Бо
няма праўды тады, калi немагчыма
вярнуць чалавека. Рэабiлiтацыя —
толькi крок пакаяння, але няма ў ёй
абсалютнай праўды, бо немагчыма
адматаць гiсторыю назад.
У беларускай гiсторыi i раней
было шмат драматычных падзей.
Ва ўсе часы гiнулi людзi з любоўю
да радзiмы, былi таленты, не заўсёды пры жыццi ацэненыя народам
i кiраўнiкамi. Нiшчылася культурная
адметнасць беларусаў — а потым
iшло шмат часу на тое, каб навярстаць, дагнаць, стварыць. Але такога, каб за адзiн раз кулi высеклi
цвет нацыi...
Ларыса ЦIМОШЫК.

