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Свет лая па мяць...

ПАЙ ШОЎ З ЖЫЦ ЦЯ АЎ ГУСТ МІ ЛА ВА НАЎ

Да стат ко ва цёп лае на двор'е з ка рот ка ча со вы мі даж-

джа мі ча ка ец ца ў на шай кра і не ў ас тат нія дні лі пе-

ня, па ве да міў на чаль нік служ бы ме тэа ра ла гіч ных 

пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа-

ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды 

Аляк сандр БЯ ГАН СКІ.

Ён лі чыць, што ў трэ цяй дэ ка дзе лі пе ня ад бу дзец ца 

па вы шэн не тэм пе ра ту ры па вет ра. У гэ тыя вы хад ныя ў 

боль шас ці ра ё наў яна ча ка ец ца ў ме жах ад плюс 22 да 

29 цяп ла гра ду саў і апад каў бу дзе ня шмат. Але вось у па-

чат ку на ступ на га тыд ня праг на зу юц ца даж джы, звя за ныя 

з ат мас фер ны мі фран та мі, якія бу дуць пе ра мя шчац ца да 

нас з тэ ры то рыі Поль шчы. Тэм пе ра тур ны фон у дру гой 

па ло ве апош няй дэ ка ды лі пе ня бу дзе бліз кім да клі ма тыч-

най нор мы. Да кан ца ме ся ца ў нач ныя га дзі ны чакаецца 

ў ся рэд нім ад 10 да 17 гра ду саў вы шэй за нуль, удзень — 

ад плюс 21 да 28 гра ду саў, у паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах 

слу пок тэр мо мет ра ў асоб ныя дні мо жа на блі жац ца да 

плюс 30. Пе ры я дыч на бу дуць іс ці ка рот ка ча со выя на-

валь ніч ныя даж джы. «У пер шыя дні жніў ня так са ма бу дзе 

цёп ла, ча сам — вель мі цёп ла», — паабяцаў Аляк сандр 

Бя ган скі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Спорт-экспрэс

ТРЫ МІ НУС ДВА
Са лі гор скі «Шах цёр» вый шаў у дру гі ква лі фі ка цый ны 

раўнд фут боль най Лі гі Еў ро пы, мін скае «Ды на ма» і 

«Ві цебск» па кі да юць тур нір.

У гас ця вым па ядын ку з маль тый скім «Хі бер ні ян сам» 

фут ба ліс ты «Шах цё ра» за ста лі ся ў мен шас ці на 33-й хві-

лі не, але ўсё роў на пе рай гра лі са пер ні ка з та кім жа лі кам, 

як і ў пер шым мат чы ў Са лі гор ску, — 1:0.

У дру гім кру зе ква лі фі ка цыі са лі гор ская ка ман да двой чы 

су стрэ нец ца з дац кім «Эсб' ер гам». Пер шая гуль ня ад бу-

дзец ца 25 лі пе ня на по лі «Шах цё ра», у ад каз — 1 жніў ня 

ў Да ніі.

Яшчэ два прад стаў ні кі Бе ла ру сі не змаг лі пе ра адо лець 

пер шы ква лі фі ка цый ны бар' ер Лі гі Еў ро пы. Фут ба ліс ты 

мінск ага «Ды на ма» са сту пі лі па су ме дзвюх су стрэч лат-

вій скай «Лі е паі» — 1:1 (у гас цях) і 1:2 (до ма), а «Ві цебск» 

ака заў ся сла бей шы за фін скі «Ку о піа» — 0:2 (у гас цях) і 

1:1 (до ма).

СЕМ АЛІМ ПІ ЯД — 
НЕ МЯ ЖА

Ка ця ры на Карс тэн пла нуе ўдзел у Гуль нях-2020
Зна ка мі тая спарт смен ка Ка ця ры на Карс тэн пе ра маг-

ла ў чэм пі я на це Бе ла ру сі па ака дэ міч ным вес ла ван ні 

ў Брэс це. Яна пе рай гра ла ма ла дзей шых са пер ніц у 

лод цы-адзі ноч цы — Ган ну Ва ла хо віч і Аляк санд ру 

Кі ры ко віч.

У фе дэ ра цыі вес ла ван ня ад зна чы лі, што Карс тэн пла нуе 

ада брац ца на свае вось мыя лет нія Алім пій скія гуль ні ў То кіа 

ў скла дзе ад на го з бе ла рус кіх экі па жаў. Чэм пі я нат Бе ла ру сі 

стаў кант роль ным пе рад га лоў ным стар там се зо на для бе-

ла рус кіх вес ля роў ака дэ міч на га сты лю ў аў стрый скім Лін цы, 

дзе з 26 жніў ня да 1 ве рас ня прой дзе чэм пі я нат све ту.

На га да ем, 47-га до вая Ка ця ры на Карс тэн з'яў ля ец ца 

двух ра зо вай алім пій скай чэм пі ён кай, ся рэб ра ным і брон-

за вым пры зё рам Гуль няў, шас ці ра зо вай чэм пі ён кай све ту, 

пер шым у гіс то рыі поў ным ка ва ле рам бе ла рус ка га ор дэ на 

Ай чы ны (2008).
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Фота БелТА.

ПАСПЕЦЬ 
АПЯРЭДЗІЦЬ 
ЗДАРЭННЕ

На двор'е

ДЗЕ СЯЦЬ ДЗЁН СА ПРАЎД НА ГА ЦЯП ЛА

Сэр ца яго пе ра ста-

ла біц ца 19 лі пе ня, 

па ве да мі лі ў На-

цы я наль ным ака-

дэ міч ным тэ ат ры 

імя Ян кі Ку па лы, 

дзе ак цёр слу жыў 

амаль паў ве ка.

Бу ду чы народны 

артыст, пе да гог, рэ-

жы сёр на ра дзіў ся

ў 1937 го дзе ў Вал га-

гра дзе — та ды яшчэ 

Ста лін гра дзе. Пра ца-

ваў у мяс цо вым дра-

ма тыч ным тэ ат ры, 

по тым скон чыў Тэ ат раль на-мас тац кі 

ін сты тут у Мін ску (курс Дзміт рыя Ар-

ло ва), слу жыў у Ві цеб ску ў тэ ат ры імя 

Яку ба Ко ла са, а з 1962-га іг раў на сцэ-

не Ку па лаў ска га тэ ат ра. Ме на ві та тут 

гле да чы ўба чы лі і па лю бі лі яго ных Ро-

му ла («Ро мул Вя лі кі»), Баць ку («За цю-

ка ны апост ал»), Ге раст ра та («За быць 

Ге раст ра та!»), Гас па да ра («Свя тая 

пра ста та»). За ро лю Вяр шы лы ў спек-

так лі «Муд ра мер» па п'е се М. Ма ту коў-

ска га ў 1988 го дзе Аў густ Мі ла ва наў 

атры маў Дзяр жаў ную 

прэ мію Бе ла ру сі. Сем 

га доў та му, у 2012-м, 

ён апош ні раз сыг раў 

Тэўе-ма лоч ні ка ў Ку-

па лаў скім, у спек так лі 

«Па мі наль ная ма літ-

ва», ад нак пас ля пе-

ра не се на га мік ра ін-

суль ту вы му ша ны быў 

па кі нуць сцэ ну.

Шмат вы дат ных 

воб ра заў ства рыў ак-

цёр у кі но — у пры ват-

нас ці, ён сыг раў мас-

та ка-анар хіс та ў дзі-

ця чым пры год ніц кім 

філь ме «Брон за вая птуш ка», кі раў-

ні ка АД ПУ Вя ча сла ва Мян жын ска га 

ў тэ ле ві зій ным се ры я ле «Дзяр жаў ная 

гра ні ца», канц ле ра ў кі на стуж цы «Ма-

рын ка, Ян ка і та ям ні цы ка ра леў ска га 

зам ка»... А яшчэ Аў густ Мі ла ва наў 

двац цаць га доў вы кла даў ак цёр скае 

май стэр ства сту дэн там Бе ла рус ка га 

тэ ат раль на-мас тац ка га ін сты ту та, ра-

біў па спя хо выя па ста ноў кі як рэ жы сёр, 

зды маў ся на тэ ле ба чан ні і быў пры-

кла дам са праўд най ак цёр скай глы бі ні, 

вы раз на сці і тон ка га ад чу ван ня сты лю 

для мно гіх па ка лен няў вуч няў, тэ ат-

раль ных кры ты каў і гле да чоў...

Раз ві тан не з Аў гус там Мі ла ва на-

вым пра хо дзіць сён ня на га лоў най 

сцэ не Ку па лаў ска га тэ ат ра. Па ха ва-

ны ак цёр бу дзе на Мас коў скіх мо гіл ках 

у ста лі цы.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на кі ра ваў спа чу ван не род ным і 

бліз кім на род на га ар тыс та Бе ла ру сі 

Аў гус ці на Мі ла ва на ва, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што пай шоў з жыц ця вы дат ны 

ак цёр су час нас ці, чыя твор часць 

атры ма ла ўсе на род ную лю боў і 

па ва гу ка лег. «Пры ро джа ная ін тэ-

лі гент насць, най вы шэй шы пра фе сі я-

 на лізм і ўні каль ная ма не ра ігры да-

зво лі лі яму ства рыць у тэ ат ры і кі-

но сот ні за па мі наль ных воб ра заў, 

якія з'яў ля юц ца не ад' ем най част кай 

скарб ні цы бе ла рус ка га мас тац тва. 

Ён вы ха ваў не каль кі па ка лен няў ма-

ла дых ар тыс таў і стаў пры кла дам 

са ма ад да на га слу жэн ня Ра дзі ме», — 

га во рыц ца ў спа чу ван ні.

Фо та kupalauskі.by

А не шкодзь!

НА ЛА ВІ ЛІ ХЛОПЦЫ РА КАЎ
Не за кон ная лоў ля ра каў скон чы ла ся для тра іх жы ха-

роў Бе рас та віц ка га ра ё на ўз бу джэн нем кры мі наль-

най спра вы, па ве да мі лі Бел ТА ў служ бе ін фар ма цыі 

пра ку ра ту ры Гро дзен скай воб лас ці.

Ма ла дыя лю дзі ў кан цы мая ад па чы ва лі каля во зе ра 

па блі зу аг ра га рад ка Алек шы цы. У ней кі мо мант не цвя ро-

зая кам па нія ста ла ла віць ра каў і вы кі даць на бе раг, хоць 

у рэ гі ё не ў гэ ты час дзей ні ча ла за ба ро на на іх зда бы чу. 

Кам па нія зла ві ла 84 асо бі ны вуз ка па ла га ра ка.

У да чы нен ні да ма ла дых лю дзей бы ла ўзбу джа ная кры-

мі наль на спра ва па ч. 4 арт. 281 КК (не за кон ная зда бы ча 

ры бы або ін шых вод ных жы вёл). Шко да пе ра вы сі ла 10 тысяч 

беларускіх рублёў.

«Пры чы не ная шко да бы ла доб ра ах вот на кам пен са ва на 

пад час па пя рэд ня га рас сле да ван ня. Та му, згод на з па ла-

жэн ня мі ад па вед ных ар ты ку лаў кры мі наль на га і кры мі наль-

на-пра цэ су аль на га ко дэк саў, вы твор часць па кры мі наль най 

спра ве ў да чы нен ні да аб ві на ва ча ных бы ла спы не на», — па-

ве да мі лі днямі ў служ бе ін фар ма цыі пра ку ра ту ры.

Ад на ча со ва пра ку рор Бе рас та віц ка га ра ё на пры цяг нуў 

ма ла дых лю дзей да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за не-

за кон ную зда бы чу ра каў, пры зна чыў шы кож на му ў якас ці 

спаг нан ня штраф у 30 ба за вых ве лі чынь (Br765).


