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«УБА ЧЫЦЬ 
ПА РЫЖ 
I ПА МЕР ЦI!»

Так мно гiя i ка за лi, i ка-

жуць. А я не ра зу ме ла: ну 

на вош та па мi раць? Трэ ба 

з'ез дзiць, па гля дзець на яго, 

мо жа, на ват трош кi па жыць, 

а по тым вяр нуц ца ў сваю Бе-

ла русь...

Ад ной чы я так бы i зра бi-

ла. Але па па рад ку.

Не ка лi ў 60-х га дах мi ну-

ла га ста год дзя, скон чыў шы 

iн сты тут, я пры еха ла на ра-

бо ту ў мяс тэч ка Ва ра па е-

ва. Атры ма ла так зва ныя 

пад'ём ныя, па зна ё мi ла ся з 

ка ле га мi i ў  кан цы жнiў ня 

вы пад ко ва па чу ла, як ад на 

з на стаў нiц уга вор ва ла дру-

гую з'ез дзiць з ёй у Па рыж. 

Па ду ма ла яшчэ: «Вось та бе 

i ма еш: ад сюль, з За ход няй 

Бе ла ру сi, гэ та, вы хо дзiць, 

мож на?! I што — без праб-

лем? Без вi зы?!»

— Ка лi вы едзе це? — 

яшчэ не ве ра чы ў гэ та шчас-

це, спы та ла я.

— Пас ля заўт ра, — па чу ла 

ў ад каз.

— А мож на i мне з ва мi?

— Ды ка лi лас ка! — зга-

дзi ла ся Хрыс цi на Сi гiз мун-

даў на...

У ха це, дзе зды ма ла па-

кой чык, я пе ра лi чы ла ўсе 

свае «збе ра жэн нi». Вы ра шы-

ла: ка лi па е дзем пас ля заўт-

ра, а да пер ша га ве рас ня 

трэ ба ўпра вiц ца, то гро шай 

па вiн на ха пiць. (Пра вi зу не 

ка за лi нi сло ва, зна чыць, яна 

са праў ды не па трэб на.) Та ды 

пы тан нi: у што пры брац ца, 

на коль кi дзён ад пра сiц ца 

ў ды рэк та ра? Як там бу-

дзе з мо вай (уся на дзея на 

Хрыс цi ну Сi гiз мун даў ну, бо 

я вучы ла ня мец кую...)? А як 

з да ро гай? Спа чат ку ж трэ ба 

да брац ца да Па стаў, по тым 

да Мiн ска i ад туль ужо са ма-

лё там? Цi як?

З гэ ты мi пы тан ня мi я ляг-

ла спаць. Але ж якi там сон, 

ка лi на пе ра дзе та кая ванд-

роў ка i ка лi хут ка на свае во-

чы ўба чыш Па рыж — Эй фе-

ле ву ве жу, Елi сей скiя па лi!..

За сну ла хi ба пад ра нi цу. I 

пры снi ла ся мне, што я ўжо там, 

пры еха ла, што тра пi ла на ней кi 

баль, што сам Эмiль За ля за-

пра сiў мя не на вальс «Аба рва-

ныя стру ны» i, тан цу ю чы, увесь 

час на сту пае на но гi.

Пра чну ла ся ад мяў кан ня 

ка та, якi i са праў ды пад ней-

кую «му зы ку» тап таў ся па 

ма iх ка ле нях.

...У шко ле, су стрэў шы 

Хрыс цi ну Сi гiз мун даў ну, 

я ад ра зу ж спы та ла, цi ад-

пра сi ла ся яна ў ды рэк та ра.

— А на вош та? — здзi вi ла-

ся ка ля жан ка.

— Каб з'ез дзiць у Па-

рыж...

— Дык заўт ра ж ня дзе ля, 

вы хад ны.

— Але ж за iм бу дзе па-

ня дзе лак? — ня сме ла за ўва-

жы ла я.

— У па ня дзе лак ма га зiн 

за кры ты!

— А ён, што, там — 

адзiн?

— Ка неш не...

Толь кi тут да мя не ста ла 

да хо дзiць, што з Па ры жам 

неш та не так.

— А на чым мы па-

едзем? — спы та ла для пра-

вер кi.

— На цяг нi ку. Тры стан-

цыi...

Ве ча рам гас па ды ня ска-

за ла мне, што Па рыж — гэ-

та вё сач ка, i што наз ву ёй 

даў сам На па ле он. Ён, маў-

ляў, на ча ваў там, а ра нi цай 

агле дзеў на ва кол ле i ска заў: 

«Якая пры га жосць! Тут са-

праўд ны Па рыж!»

...Яго, бе ла рус кi, ця пер 

ад кры лi мно гiя ту рыс ты: уба-

чы лi i там тэй шую Эй фе ле ву 

ве жу, i па лi — мо не гор шыя 

за Елi сей скiя.

А хто не па спеў яшчэ з'ез-

дзiць ту ды, на стой лi ва раю: 

гэ та i блi жэй, i тан ней, а па 

сён няш нiм ча се дык яшчэ 

i бяс печ ней.

Зоя На ва ен ка,

г. п. Пад свiл ле, 

Глы боц кi ра ён.

ЖОН КА — 
НА ЗОЎ НIК 
КАН КРЭТ НЫ,
але... аб стракт ны

Без ма ло га дзе сяць га доў 

та му, пас ля дру го га дэ крэт-

нага водпуску, я прый шла 

пра ца ваць на стаў нi цай бе-

ла рус кай мо вы i лi та ра ту ры 

ў сваю ж, мож на ска заць, 

род ную шко лу. Спа да ба ла-

ся! А най бо лей — дык пя ты 

клас. Дзе цi ў iм ву чы лi ся так 

са бе, не ка то рыя — на ват 

сла ба. Але ўсе яны бы лi та кiя 

блiз кiя, та кiя свае, вяс ко выя, 

шчы рыя. З iмi ад бы ва ла ся 

столь кi вя сё ла га...

Ну вось, на прык лад, пра-

хо дзiм раз ра ды на зоў нi каў: 

агуль ныя, улас ныя, збор ныя, 

рэ чыў ныя.

— «Мёд» — гэ та якi раз-

рад? — спы та ла по тым, каб 

пра ве рыць ве ды.

— Улас ны, — ад каз вае са-

мы сме лы ву чань.

— Ча му?

— Дык ён жа ў нас свой, не 

куп лё ны...

Дзяў ча ты з кла са по тым 

доў га пра сi лi Ва лi ка (так зва лi 

хлоп чы ка) пры нес цi ўлас на га 

мё ду...

Праз не каль кi ўро каў но вая 

тэ ма: «Кан крэт ныя i аб стракт-

ныя на зоў нi кi». Зноў жа, каб 

дзе цi лепш за пом нi лi, я ка жу 

iм, што мно гiя з пер шых (кан-

крэт ных на зоў нi каў) мож на 

па ма цаць i ўба чыць, а вось 

дру гiя ўжо не.

— Зра зу ме лi? —- пы та ю ся.

Згод на маў чаць.

— Та ды пры вя дзi це пры-

кла ды.

— На зоў нiк «жон ка», — па-

чаў адзiн з вуч няў, — кан крэт-

ны, бо яе мож на па ма цаць. 

Але ён i аб стракт ны...

— Гэ та ча му? — здзi вi-

ла ся я.

— Та му што жон кi ў мя не 

ня ма.

...Iн шы хлоп чык, ужо праз 

га ды, дзе вя цi клас нi кам, стаў 

чы таць на па мяць вя до мае:

«Мой род ны кут, 

як ты мне мi лы!

За быць ця бе 

не маю сi лы...»

А вось што да лей — за-

быў ся, стаў у кнi гу пад гляд-

ваць. «Не па ра дак», — «сiг-

на лiць» мне дзяў чын ка з 

пер шай пар ты.

— Я ба чу, — ка жу ёй.

А ву чань па ду маў, што гэ-

та пад каз ка — яму. I да вай 

паў та раць:

«За быць ця бе 

не маю сiлы.

Я ба чу...»

Клас лёг ад ро га ту!

...Ка лi тыя мае «пя цi клас-

нi кi» ўжо за кан чва лi шко лу, 

на ўрок бе ла рус кай мо вы 

прый шла за вуч. Мы раз-

гля да лi тэ му «Зва ро так» 

на пры кла дзе на род ных за-

моў.

— А цi ка ва, цi ёсць за мо-

вы для зда чы эк за ме наў? — 

спы та ла ад на з дзяў чы нак.

Я ад ка за ла, што, на пэў-

на ж, ёсць. А ка лi не ве да-

еш, то мож на пры ду маць 

свае — з лю бы мi сло ва мi, 

га лоў нае — шчы ры мi.

Тац ця на Мар цэ вiч,

в. Ёд кi, Лiд скi ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж чар го вае i 

шчы рае: «Пi шы це» (аба-

вяз ко ва з кан так та мi для 

зва рот най су вя зi), бо ўсе 

«вя сё лыя i праў дзi выя гiс-

то рыi з жыц ця чы та чоў» 

на ста рон ках «Звяз ды» не 

прос та дру ку юц ца — яны 

ўдзель нi ча юць у кон кур-

се на най леп шую. Вы нi кi 

яго бу дуць пад ве дзе ны на 

па чат ку на ступ на га го да. 

Жу ры — i вя лi кае чы тац-

кае пад стар шын ствам 

спа да ры нi Соф'i КУ СЯН-

КО ВАЙ з Ра га чоў шчы ны, 

i ма лень кае рэ дак цый нае 

на ча ле з пер шым на мес-

нi кам га лоў на га рэ дак та-

ра спа да ры няй На тал ляй 

КАР ПЕН КАЙ — пра цуе. 

Пе ра мож цаў ча ка юць пры-

зы.

«Супер 10» «Супер 25» «Супер max 50»

Пакеты интернета 10 ГБ 25 ГБ 50 ГБ

Безлимиты Мессенджеры, соцсети
YouTube, мессенджеры, 

соцсети
YouTube, мессенджеры, 

соцсети

Доступ к онлайн-кинотеатру ivi Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Минуты на МТС и другие сети 400 Безлимит Безлимит

Ежемесячная плата 13,50 рубля со скидкой* 16,50 рубля со скидкой* 20,50 рубля со скидкой*

*После окончания акционного периода стоимость 
абонентской платы для абонентов, подключив-
шихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, 
«Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 
35 рублей в месяц.

Сменить тарифный план можно с по-
мощью приложения «Мой МТС».

С 17 марта 2020 года тарифные планы 
«Супер 8» и «Супер max+» переведены 
в архив. Подключение новых абонентов 
и смена действующих на них не осущест-
вляются.

Подробнее о новых тарифных планах 
читайте на сайте компании.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ТАРИФОВ «СУПЕР»
В линейке «Супер» появились новые тарифы — 
«Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50». 
Абонентам доступен увеличенный объем 
интернет-трафика, безлимиты на мессендже-
ры, соцсети, YouTube и бесплатный доступ 
к онлайн-кинотеатру ivi.

Кроме того, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ 
интернета в роуминге в месяц. 

Подключившись на тарифные планы «Супер 10», «Су-
пер 25» и «Супер max 50» по 31 мая 2020 года, пользова-
тели получат бесплатный безлимитный интернет на 3 ме-
сяца. Также в рамках акции в течение 90 дней для новых 
абонентов действует скидка на абонентскую плату*. 

ЯКIМ БЫЦЬ 
«РА ЗУМ НА МУ» 

ГО РА ДУ?
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Уя вiм са бе звы чай ную сi ту а цыю. МКАД функ цы я-

нуе ў штат ным рэ жы ме, све цяць ды на мiч ныя да рож ныя 

зна кi, якiя па каз ва юць хут касць «100», «90»... Але не дзе 

ад бы ло ся ДТЗ. Тут жа па чы нае збi рац ца чар га з аў та-

ма бi ляў. Ад па вед на, мы вы во дзiм на таб ло iн фар ма цыю 

пра па нi жа ную хут касць — «80», «70». Пры гэ тым мы 

па каз ва ем: на пе ра дзе ўтва рыў ся за тор. Трэ ба з'е хаць з 

МКАД у го рад. Гэ та ад бi ва ец ца на бар та вых пры ла дах 

аў та ма бi ля i ў смарт фо не кi роў цы, — ад зна чыў Дзмiт рый 

На вой. — Але толь кi гэ та зра бiць ма ла. Ка лi, ска жам, сем 

ты сяч з іх вы ра шаць з'е хаць у го рад, то сам го рад му сiць 

ад рэ ага ваць на гэ та i та кую коль касць ма шын пры няць за 

аб ме жа ва ны пра ме жак ча су. Сi ту а цыi бы ва юць роз ныя, 

i на з'ез дзе пе рад мес цам ДТЗ не заўж ды маг чы ма тра-

пiць у го рад. У та кiм ра зе сiс тэ ма па вiн на пра па на ваць 

кi роў цам па кi нуць каль ца вую аў та да ро гу на ра ней шых 

з'ез дах. Ка лi ка заць iн шы мi сло ва мi, то мэ та сiс тэ мы — 

пе ра на кi ра ваць транс парт ныя па то кi та кiм чы нам, каб не 

ўтва рыў ся ка лапс.

Але сён ня для смарт фо наў ужо iс ну юць ра шэн нi, якiя 

да зва ля юць ацэнь ваць да рож ную сi ту а цыю. Прык лад — 

Ян дэкс-кар ты, на якiх мож на па гля дзець хут касць па то ку 

на пэў ных участ ках да рог. У за леж нас цi ад гэ та га яны 

пад свеч ва юц ца роз ны мi ко ле ра мi, ана ла гiч ны мi на бо ру 

на свят ла фо ры, — чыр во ным, жоў тым i зя лё ным. Чым жа 

пра па на ва ная ДАI сiс тэ ма бу дзе леп шая?

— Ула даль нiк геа iн фар ма цый на га сэр вi су фi зiч на не 

мо жа ве даць, што лi та раль на праз се кун ду ў цэнт ры кi-

ра ван ня апе ра тар або сiс тэ ма ўклю чыць су праць за то ра-

вы план. Або, на прык лад, да ро гу пе ра кры юць з-за та го, 

што па ёй бу дзе пе ра мя шчац ца кар тэж з гас ця мi. Та кiм 

чы нам, у на ступ ныя не каль кi хвi лiн да рож ная аб ста ноў ка 

мо жа кар ды наль на змя нiц ца. Та му мы маг лi б пра ца ваць 

су мес на ў га лi не ўдак лад нен ня iн фар ма цыi. На прык лад, 

ад геа iн фар ма цый ных сэр вi саў атрым лi ваць звест кi, а iм, 

у сваю чар гу, пе ра да ваць больш зруч ныя i ак ту аль ныя, — 

пра па на ваў Дзмiт рый На вой. — Ця пер мы звяз ва ем ся з 

ула даль нi ка мi та кiх сэр вi саў, каб вы ка рыс тоў ваць iх iн-

фар ма цыю для кi ра ван ня ру хам. Ка лi ў нас не атры ма ец ца 

гэ та зра бiць, то да вя дзец ца са ма стой на рас пра ца ваць 

штось цi па доб нае, каб рэа лi за ваць па ды ход для кi ра ван ня 

сiс тэ май да рож на га ру ху. Акра мя та го, мы пла ну ем шы-

ро ка ўка ра няць штуч ны iн тэ лект, пры чым на ўсiх ста ды ях, 

па чы на ю чы ад iдэн ты фi ка цыi iн цы дэн ту i за кан чва ю чы 

ста ды яй, ка лi ў цэнт ры кi ра ван ня ру хам з вя лi кi мi да ны мi 

да вя дзец ца пра ца ваць ана лi ты цы i пры маць ра шэн нi.

Вы ка наў чы ды рэк тар ААТ «Бел iн вест банк» Тац ця на 

КА ЗА ЧО НАК прад ста вi ла пла цеж ны сэр вiс i ма бiль ную 

пра гра му «Апла цi», якая да зва ляе ку пiць элект рон ныя 

бi ле ты ў транс пар це. Гэ тым функ цы я нал не аб мя жоў ва-

ец ца — у пра гра ме прад стаў ле ны па да рун ка выя сер ты фi-

ка ты, ме сен джар, рэа лi за ва на маг чы масць элект рон ных 

пе ра во даў. Банк так са ма пла нуе су пра цоў нi чаць з прад-

стаў нi ка мi роз ных ве дам стваў для та го, каб па шы раць 

ука ра нен не лiч ба вi за цыi.

Гэ тыя на ва цыi па вiн ны бы лi быць прад стаў ле ны на пер-

шым мiж на род ным фо ру ме Minsk Smart City Forum 2020. 

Ён му сiў ад быц ца ў ся рэ дзi не кра са вi ка, але пе ра не се ны 

ары ен цi ро вач на на май-чэр вень.

— За ду ма фо ру ма — са браць ра зам усiх удзель нi каў 

рын ка, якiх мы па дзя лi лi на тры ка тэ го рыi, — ка жа на мес-

нiк стар шы нi арг ка мi тэ та Minsk Smart City Forum 2020 

Аляк сандр СЕР ЖА НО ВIЧ. — Гэ та прад стаў нi кi дзяр жаў-

ных ор га наў, бiз не су i экс пер ты, якiя га то вы па дзя лiц ца за-

меж ным до све дам. Мы за ўва жы лi, што iс ну юць праб ле мы 

ў ка му нi ка цыi па мiж гэ ты мi тры ма звё на мi. А пра тое, як iх 

пе ра адо лець, рас ка жуць гос цi з Маск вы, Кi е ва, Ал ма ты, 

Вiль ню са i фiн ска га Там пе рэ, якiя ўжо рэа лi зу юць шмат 

эле мен таў «ра зум на га го ра да». На ша мэ та — да маг чы ся 

та го, каб бе ла рус кiя га ра ды бы лi кан ку рэн та здоль ныя ў 

па раў на ннi з iн шы мi га ра да мi све ту.

Ге не раль ны ды рэк тар СТАА «Бе ла рус кiя воб лач-

ныя тэх на ло гii» Алег СЯ ДЗЕЛЬ НIК рас ка заў пра га тоў-

насць прад ста вiць шы ро кай пуб лi цы пра ект на цы я наль-

най смарт-плат фор мы. Па фак це гэ та — тэх на ла гiч нае 

ра шэн не, якое да зво лiць збi раць да ныя з усiх па трэб ных 

пры лад, за хоў ваць iх у аба ро не ным ася род дзi. Яны бу дуць 

апра цоў вац ца i вы да ваць ана лi ты ку. Для гэ та га бу дуць 

вы ка рыс тоў вац ца тэх на ло гii штуч на га iн тэ ле кту i ма шын-

на га на ву чан ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо
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 Б
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.


