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ЗША за явi лi аб сва iм пра ве 
на рэ сур сы Ме ся ца

Ад па вед ны ўказ пад пi-

саў аме ры кан скi прэ зi дэнт 

До нальд Трамп. Пра гэ та 

па ве да мi ла прэс-служ ба 

Бе ла га до ма. У да ку мен це 

ска за на, што аме ры кан цы 

па вiн ны мець пра ва вес цi 

ка мер цый ныя да сле да ван-

нi, зда бы чу i вы ка ры стан не рэ сур саў у кас мiч най пра сто ры 

ў ад па вед нас цi з за ка на даў ствам. Ад нак ва ўка зе ад зна ча-

ец ца, што кос мас юры дыч на i фi зiч на з'яў ля ец ца ўнi каль най 

пра сто рай для дзей нас цi ча ла ве ка i ЗША не раз гля да юць 

яго ў якас цi ўсе агуль на га зда быт ку. Та кiм чы нам, па лi ты-

ка кра i ны бу дзе на кi ра ва на на сты му ля ван не мiж на род най

пад трым кi па зда бы чы i вы ка ры стан нi рэ сур саў у кос ма се. 

У пры ват нас цi, ЗША не пры зна юць Па гад нен не аб дзей нас цi 

дзяр жаў на Ме ся цы i iн шых ня бес ных це лах, удак лад ня ец ца 

ў да ку мен це.

Бры тан скi суд пры няў бок аў та ўла даль нi каў 
па спра ве аб «ды зель гей це»

Вы со кi суд Лон да на вы нес ра шэн не на ка рысць ка ля 

90 ты сяч бры тан скiх аў та ўла даль нi каў па ка лек тыў ным iс ку 

да ня мец ка га аў та кан цэр на 

Volkswagen аб ма хi на цы ях 

з пра грам ным за бес пя чэн-

нем. Пра гэ та па ве да мi ла 

га зе та The Guardian. Па 

яе звест ках, суд пры знаў, 

што спе цы яль нае пра грам-

нае за бес пя чэн не, якое 

да зва ля ла на пра вер ках 

за нi жаць па каз чы кi шкод-

ных вы кi даў аў та ма бi ляў 

кан цэр на, мож на лi чыць 

«пад ман най пры ла дай». 

«Яна зво дзiць на нi што мэ-

та згод насць тэс та, бо ро-

бiць не маг чы мым яго пры мя нен не да рэ аль ных да рож ных 

умоў, як гэ та пра ду гле джа на», — пры во дзiць The Guardian 

мер ка ван не суд дзi.

У Iн дыi вы ста вi лi на про даж най вы шэй шую 
ста тую ў све це

Iн дый ская па лi цыя ад кры-

ла рас сле да ван не ў да чы нен нi 

да лю дзей, якiя раз мяс цi лi на 

сай це пры ват ных аб' яў па ве-

дам лен не аб про да жы «Ста туi 

адзiн ства» — са май вы со кай 

ста туi ў све це, збу да ва най у 

iн дый скiм шта це Гу джа рат. Па 

па ве дам лен нi Indian Express, 

аў та ры вы ста вi лi цэн нiк 3 мiль-

яр ды iн дый скiх ру пiй (ка ля $39,5 

млн), ад нак паз ней ад мi нiст ра-

цыя сай та вы да лi ла скан даль-

ную аб' яву. Indian Express ад зна чае, што рас сле да ван не 

ад кры та па фак тах «пуб лi ка цыi i рас паў сюдж ван ня чу так, 

а так са ма фаль сi фi ка цыi». Аў та раў аб' явы шу ка юць. Як 

вя до ма, «Ста туя адзiн ства» бы ла ад кры та 31 каст рыч нi ка 

2018 го да. З тых ча соў яна ста ла ад ной з ту рыс тыч ных сла-

ву тас цяў iн дый ска га шта та Гу джа рат. Яе вы шы ня ра зам з 

па ста мен там скла дае 240 мет раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ISSN 1990 - 763X

• «Бел наф та хiм» ча кае ў най блi-

жэй шы час тан кер з 85 ты ся ча мi 

тон наф ты з Азер бай джа на.

• Мiтрапалiт Мiнска-Магiлёўскi 

архiбiскуп Тадэвуш Кандрусевiч 

заклiкае каталiкоў адсвяткаваць 

Вялiкдзень дома.

• Элект ра ма бi лi да 2030 го да 

мо гуць за мя нiць ка ля 20 % звы-

чай на га транс пар ту ў све це.

• Бе ла рус кiя на ву коў цы рас пра-

ца ва лi ра зум ную па пе ру, якая па-

д аў жае тэр мiн за хоў ван ня хар чо вай 

пра дук цыi.

• МАРГ увёў рэ гу ля ван не цэн на 

мас кi i ан ты сеп ты кi.

• Пад час Тыд ня ле су ў Бе ла ру сi 

за ла жы лi 75 па мят ных алей.

• На цы я наль ная бiб лi я тэ ка 

Бе ла ру сi пра па нуе чы та чам вiр ту-

аль ныя сэр вi сы.

КОРАТКА
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Ме ся цы са два та му ў вёс цы Па віц це 

Коб рын ска га ра ё на рас ка за лі гіс то-

рыю, якая вель мі кра ну ла. Адзін па да-

рож нік, які ака заў ся ра сій скім біз нес-

ме нам, уба чыў у ле се пом нік. Яго так 

ура зі ла, што сціп лы абел іск за пяць 

кі ла мет раў ад на се ле на га пунк та не 

за кі ну ты і не за рос лы бур' я ном, а да-

гле джа ны і доб ра ўпа рад ка ва ны, што 

вы пад ко вы госць за ха цеў не як ад зна-

чыць гэ тых лю дзей. У вы ні ку сель скі 

Дом куль ту ры атры маў спон сар скую 

да па мо гу на но вае ўбран не сцэ ны. 

Тое, што для нас вы гля дае паў ся дзён-

ным і на ту раль ным, на ста рон ні по-

гляд зда ло ся асаб лі вым.

Сціп лыя абел іс кі
Та кім пом ні кам, што ста яць час та на ват 

у глы бі ні ля соў, дак лад на, му сіць, ні хто не 

ве дае лік. Ся род іх су стра ка юц ца ці ка выя 

аў тар скія ра бо ты, шмат ты по вых са вец кіх 

ма ну мен таў дру гой па ло вы ХХ ста год дзя, 

але най больш прос тых, пры мі тыў ных, якія 

ня рэд ка ўста наў лі ва лі са мі жы ха ры. Ды за 

кож ным з іх — свая гіс то рыя, тра ге дыя, 

свае ах вя ры. Тыя з пом ні каў, якія да во дзі-

ла ся ба чыць аў та ру гэ тых рад коў у роз ныя 

га ды, вы клі ка юць пэў ны го нар за су ай чын-

ні каў, бо лю дзі не па кі да юць раз бу рац ца 

зна кі па мя ці, не за бы ва юць пры хо дзіць да 

іх, да гля да юць, пад трым лі ва юць.

Вось, на прык лад, сціп лень кі не вя ліч кі 

пом нік за вёс кай Суб аты Ма ла рыц ка га ра-

ё на. Яго мно гія і мно гія га ды да гля да ла жы-

хар ка гэ тай вёс кі На дзея Ва куль ская. Пра 

яе аў та ру гэ тых рад коў рас ка за ла Воль га 

Бу кач:

 — На дзя, па куль жы ла, ха дзі ла ту ды. 

Но гі ўжо ба ле лі, але ўсё роў на ха дзі ла. Там 

амаль па ло ва яе сям'і па ха ва ная.

Ад Над зеі Іо сі фаў ны і ве да лі зем ля кі 

гіс то рыю той фа шысц кай «пра фі лак ты-

кі». Вёс ка Суб аты зна хо дзіц ца ў ле се, та-

кіх жы ха роў заў сё ды па да зра ва лі ў су вя зі 

з пар ты за на мі. А пра ве рыць вы ра шы лі 

асаб лі вым чы нам. Пры ехаў кар ны атрад. 

Вы во дзі лі з кож най ха ты сям'ю і звя ра лі 

на яў ных яе чле наў са спі сам. Ка лі до ма 

не аказ ва ла ся ка гось ці з муж чын, аў та ма-

тыч на лі чы ла ся, што ён ва юе ў рэ гу ляр най 

ар міі аль бо ў пар ты зан скім атра дзе. Та кую 

сям'ю вы во дзі лі ў лес амаль за кі ла метр ад 

вёс кі і за бі ва лі, у тым лі ку ста рых і ма лых... 

Пом нік на тым мес цы па ста ві лі вель мі даў-

но. Паз ней пры ма ца ва лі ме ма ры яль ную 

таб ліч ку.

На вя лі кай брац кай ма гі ле рас туць 

шмат га до выя квет кі. Іх па са дзі ла яшчэ 

На дзея Ва куль ская. Але яе ня ма ўжо тры 

га ды, і пом нік да гля дае Чар нян скі сель скі 

Са вет. Ага ро джа блі шчыць све жай фар-

бай, ва кол чыс цень ка.

Ад сюль да коб рын скай вёс кі Ор на праст-

кі ўся го кі ла мет раў дзе сяць. Ва ўро чы шчы 

Ор у глы бі ні ле су так са ма ўста ноў ле ны 

пом нік на брац кай ма гі ле. Мяр ку ю чы па 

таб лі чцы, тут па ха ва ныя афі цэ ры, сал да ты, 

пар ты за ны, якія за гі ну лі ў 44-м пры вы зва-

лен ні. Але ж мяс цо выя жы ха ры рас каз ва лі, 

што па ха ван ні па ча лі ся яшчэ ле там 41-га, 

ка лі ў вёс ку толь кі зай шлі нем цы. Аку пан ты 

знай шлі не каль кі чыр во на ар мей цаў, якія не 

па спе лі за час цю, і рас стра ля лі. По тым тут 

ха ва лі пар ты зан, якія гі ну лі ў пе ра стрэл ках 

у 1942—1943 га дах. А ў са ка ві ку 44-га бы лі 

асаб лі ва жорст кія баі. Стра ты нес лі абод-

ва ба кі. Нем цы так са ма ха ва лі сва іх, а ў іх 

яшчэ ва я ва лі мадзь я ры, ру мы ны, хар ва ты. 

По тым, пас ля рас та ван ня сне гу, мяс цо выя 

жы ха ры зна хо дзі лі тру пы лю дзей і асаб лі ва 

не раз бі ра лі, свой ці чу жы,  — за коп ва лі на 

мес цы. Ве да лі: Бо гам за лі чыц ца.

І ўжо пас ля вай ны пра вя лі пе ра па ха ван-

не. Дзе пом ні лі — ад коп ва лі, зво зі лі ўсіх у 

ад но мес ца, ха ва лі. Яшчэ паз ней па ста ві лі 

абел іск. Яго да гля да ла не ад но па ка лен не 

школь ні каў. Ця пер пом нік і пры лег лую тэ ры-

то рыю пад трым лі ва юць у па рад-

ку сель скі Са вет і ляс ніц тва.

ГЭ ТА ТРЭ БА ЖЫ ВЫМ
Шмат пом ні каў ах вя рам вай ны ста іць у на шых ля сах. 

Іх да гля да юць мяс цо выя жы ха ры, лес ні кі, сель вы кан ка мы

СТАР. 3

ЛЕС ВI ЦА-ПАЛ КА 
I ЛI ЧЫЛЬ НIК ПА ЖА РАЎ

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на ве да лi ста лiч ны «Му зей агню»
На ба зе Мiнск ага га рад ско-

га ўпраў лен ня па над звы-

чай ных сi ту а цы ях дзей-

нi чае не звы чай ны Цэнтр 

на ву чан ня ас но вам жыц-

ця дзей нас цi. Но сiць ён наз-

ву «Му зей агню». Цэнтр не 

толь кi зна ё мiць з гiс то ры яй 

па жар най служ бы ста лi цы, 

але i ву чыць дзя цей та му, 

як дзей нi чаць у роз ных 

над звы чай ных сi ту а цы ях. 

А за ад но там на гляд на дэ-

ман стру ец ца, да ча го пры-

во дзiць бес кла пот насць.

— Ка лiсь цi, яшчэ ў 1970-я га-

ды, тут бы ла ар га нi за ва на вы-

стаў ка дзi ця чай твор час цi i па-

жар на га ава рый на-вы ра та валь-

на га аб ста ля ван ня, — згад вае 

на чаль нiк сек та ра пра па ган ды 

бяс пе кi жыц ця дзей нас цi цэнт-

ра пра па ган ды i са цы я куль-

тур най дзей нас цi Мiнск ага 

га рад ско га ўпраў лен ня МНС 

Iры на УЛА СЕ ВIЧ. — Але да 

160-год дзя па жар най служ бы, 

якое ад зна ча ла ся ў 2013 го дзе, 

наш «Му зей агню» пе ра жыў рэ-

кан струк цыю i па поў нiў ся вель мi 

цi ка вы мi экс па на та мi.

Му зей ка рыс та ец ца вя лi-

кай па пу ляр нас цю ў ста лiч ных 

школь нi каў. За год iх пра хо дзiць 

праз дзве за лы не каль кi ты сяч.

— Толь кi ўя вi це са бе лiч бу: у 

1986 го дзе ў па жа рах на тэ ры-

то рыi та га час най БССР за гi нуў 

101 ма лы! Гэ та ча ты ры звы-

чай ныя кла сы. А ле тась гэ тая 

коль касць змен шы ла ся роў на 

ў 101 раз. Пэў на, ёсць у гэ тым 

i наш унё сак. Мы не ста ра ем ся 

штось цi ха ваць, а на ад ва рот, 

па каз ва ем вель мi рэа лiс тыч ныя 

рэ чы, якiя ад вуч ва юць 

за баў ляц ца з аг нём.
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Учо ра Прэ зi дэнт пра вёў дзве на ра ды, 
якiя да ты чы лi ся най важ ней шых сфер жыц ця як кра i ны 

ў цэ лым, так i кож на га яе жы ха ра па асоб ку, — 
ахо вы зда роўя i эка но мi кi.

Учо ра ў ра бо чай рэ зi дэн цыi Прэ зi дэн-

та раз мо ва iш ла аб пан дэ мii но вай ка-

ра на вi рус най iн фек цыi i на ступ ствах, 

якiя яна мо жа вы клi каць. Прэ зi дэнт 

па пя рэ дзiў: прад ка заць, што ад бу-

дзец ца са све там пас ля хва ро бы, не 

ў ста не нi хто.

«Мы не ве да ем за ду мы лi да раў буй ных 

дзяр жаў, як яны ска рыс та юц ца гэ тай сi ту-

а цы яй. З гiс то рыi мы ве да ем, што кож ны 

ка рыс та ец ца сi ту а цы яй так, як лi чыць па-

трэб ным i вы гад ным для ся бе», — у до каз 

лi дар Бе ла ру сi пры вёў Дру гую су свет ную 

вай ну, на якой не ка то рыя на жы лi ся.

Аляк сандр Лу ка шэн ка паў та рыў сваё 

мер ка ван не, якое вы каз ваў ра ней: вi ру сы 

пры хо дзяць i сы хо дзяць, i бе ла рус кiя ме ды кi 

да свед ча ныя ў ба раць бе з iмi.

«Мы не му сiм мi рыц ца з тым, што гi нуць 

лю дзi, мы па вiн ны зма гац ца за кож на га ча-

ла ве ка. За кож на га, асаб лi ва ка лi гу тар ка 

iдзе пра ста рых. Ка лi мы жа да ем, каб по-

тым на шы дзе цi нас аба ра ня лi i зма га лi ся 

за на шы жыц цi, мы па вiн ны зма гац ца за 

жыц цё кож на га ста ро га», — за па тра ба ваў 

Прэ зi дэнт.

Ён ад зна чыў, што но вы ка ра на вi рус, на 

жаль, б'е перш за ўсё па ста лых i тых, у ка го 

сла бы iму нi тэт. Па кож ным па мер лым Аляк-

санд ру Лу ка шэн ку дак лад ва юць — i ва ўсiх 

ды яг на зах на зi ра ец ца цэ лы бу кет хва роб.

Зда роўе i гро шы
Цер пяць ад ка ра на вi ру са не толь кi лю дзi. 

Па гра жае хва ро ба i эка но мi цы.

«Ме сяц та му ска заў, што мы хут ка су-

тык нём ся твар у твар з праб ле ма мi ў эка-

но мi цы. Сён ня не я ўжо гэ та ка жу, сён ня 

га во раць ва ўсiм све це: ка лi заўт ра не вый-

дзем на ра бо ту, па мрэ больш лю дзей, 

чым ад ка ра на вi ру са. У нас, ка неш не, так 

не бу дзе, та му што ў нас яшчэ са цы яль ная 

эка но мi ка», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Да та го ж у ад роз нен не ад кра iн, дзе 

атры ман не ля чэн ня за ле жыць ад ме ды цын-

скай стра хоў кi, у Бе ла ру сi зма га юц ца за 

кож на га. «Мы з ва мi цэ нiм зда роўе кож-

на га больш, чым той кож ны сам сваё зда-

роўе. I ў гэ тым так са ма на ша праб ле ма», — 

пра цяг нуў кi раў нiк дзяр жа вы.

Ён на га даў, як улас ным пры кла дам пры-

цяг вае гра ма дзян да зда ро ва га спо са бу 

жыц ця. А вi рус у пэў най сту пе нi ста ноў ча 

паў плы ваў як на кож на га па асоб ку, так i на 

сiс тэ му ў цэ лым: мно гiя лю дзi па ча лi ўдзя-

ляць больш ува гi аса бiс тай гi гi е не, а ахо ва 

зда роўя ў гэ тых умо вах «уз ва рух ну ла ся».

«Мы ра зу ме ем, што рас паў сю джан не 

вi ру са на бы ло за над та вя лi кiя маш та бы, 

та му Су свет ная ар га нi за цыя (ахо вы зда-

роўя. — «Зв.») аб' явi ла пан дэ мiю. Я не ста ну 

ацэнь ваць ра шэн не СА АЗ, я не спе цы я лiст... 

I по тым, якая роз нi ца: эпi дэ мiя гэ та, пан-

дэ мiя i гэ так да лей — нам усё роў на з гэ-

тай за ра зай трэ ба зма гац ца», — за ўва жыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па яго сло вах, коль касць вы пад каў за-

хвор ван ня ў Бе ла ру сi рас це, але не ла вi-

на па доб на. Па ста не на сё ма га кра са вi ка 

шпi та лi за ва ны з ка ра на вi ру сам 794 ча ла-

ве кi, 31 — на ШВЛ.

«Па куль сiс тэ ма ахо вы зда роўя з гэ тым 

спраў ля ец ца. На апа ра тах ШВЛ у нас сён ня 

31 ча ла век, а гэ та ў пнеў ма нii са мыя цяж кiя 

лю дзi. Та му дай бог, каб бы ло так, як сён-

ня. Та ды мы i лю дзей вы ра ту ем, i прой дзем 

год на гэ ты пе ры яд», — звяр нуў ся да ўдзель-

нi каў на ра ды лi дар кра i ны.

Ме ды цын скiм ра бот нi кам Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па ра iў не звяр таць ува гi на тое, 

што пi шуць, бо па нi ка i хва ля ван нi за пра чы-

та нае толь кi па вя лiч ва юць праб ле мы.

«На ша так ты ка пер ша па чат ко ва бы ла — 

не фрон там iс цi i на сту паць. I гэ та не та му, 

што так мне за ха це ла ся. Ска жу шчы ра, 

мi нiстр ахо вы зда роўя ча са мi мне ка заў: 

да вай це фрон там. А фрон там не атры ма-

ец ца. Та му што мы ў iн шай сi ту а цыi, i рэ-

сур сы ў нас iн шыя», — Прэ зi дэнт па раў наў 

Бе ла русь з Кi та ем i Ра сi яй.

Аляк сандр Лу ка шэн ка зноў ка тэ га рыч на 

вы ка заў ся су праць увя дзен ня ка ран цi ну i 

ка мен данц кай га дзi ны, а так са ма на га даў 

аб не аб ход нас цi све жа га па вет ра, якое заў-

сё ды рэ ка мен да ва ла ся для ля чэн ня рэ спi-

ра тор ных iн фек цый.

За да ча — ля чыць
У Бе ла ру сi пра цяг ва ец ца ача го вая ба-

раць ба з ка ра на вi ру сам. Гэ та дае вы нiк i ў 

пла не зда роўя, i ў пла не эка но мi кi, упэў не-

ны Прэ зi дэнт. Але кож ны му сiць зай мац ца 

сва ёй спра вай, пад крэс лiў ён.

«Вы па вiн ны ля чыць лю дзей. Усё. I ка лi 

трэ ба су па ко iць гра мад ства — рас каз ваць 

лю дзям, як вы гэ та ро бi це. Ва ша за да ча — 

ля чыць лю дзей. Не ва шы функ цыi ад кры-

 ваць ка гось цi, за кры ваць, арыш тоў ваць 

i гэ так да лей. У нас ёсць ка му гэ тым зай-

мац ца. Я хва рэю гэ тай праб ле май — не 

вi ру сам, а праб ле май. У лю бы час мы пры-

мем ра шэн не», — звяр нуў ся да ме ды каў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кi раў нiк Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Iгар 

Сер ге ен ка што дня па да ру чэн нi кi раў нi ка 

дзяр жа вы дак лад вае яму аб ды на мi цы за-

хвор ван няў на ка ра на вi рус. Пра ана лi за ваў-

шы iн фар ма цыю, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за га даў не тры маць у баль нi цах людзей з 

ад моў ным вы нi кам тэс ту, ар га нi зоў ваць для 

та кiх па цы ен таў са ма iза ля цыю ў да маш нiх 

умо вах.

«Мо жам уз мац нiць жорст касць (па тра-

ба ван няў да са ма iза ля цыi. — «Зв.») так, 

што ў ва чах па цям нее. Ця бе ад пус цi лi да моў 

з баль нi цы, усе ж жа да юць хут чэй ад туль 

вый сцi — доб ра. Але ты дзень, тры, пяць 

ты му сiш ся дзець до ма. Трэ ба — да вай це 

ўзмац нiм», — вы ка заў га тоў насць кi раў нiк 

кра i ны, вы со ка аца нiў шы ад каз насць, якую 

бе ла ру сы i так дэ ман стру юць.

На дум ку Прэ зi дэн та, дзяр жа ва нi чо-

га не за ба ра няе, бо ча ла век мае пра ва 

рас па ра джац ца сва iм жыц цём сам, але 

кож на му да па мо жа аба ра нiц ца.

Аб' яд нац ца i вы тры маць
Прэ зi дэнт па дзя ка ваў ва лан цёр скiм ар-

га нi за цы ям за да па мо гу, ад зна чыў шы, што 

i са мi ста рыя лю дзi не ства ра юць праб лем 

для ме ды каў.

«Я зра зу меў наш не да хоп у тым, што 

мы не пад клю чы лi вер ты каль ула ды для 

да па мо гi вам. Гэ та ж не спра ва, што дзесь цi 

ў ап тэ цы ня ма ма сак, у пры ват ных ап тэ ках, 

дзесь цi ва ўра чоў ча гось цi не ха пае: рэ спi ра-

та раў, паль ча так, аку ля раў цi ба хiл. Ня даў на 

бы лi та кiя вы пад кi. Мы кож ны дзень гэ ту 

сi ту а цыю ма нi то рым», — ска заў 

Прэ зi дэнт.

«МЫ ПА ВIН НЫ ЗМА ГАЦ ЦА 
ЗА КОЖ НА ГА ЧА ЛА ВЕ КА»

Прэ зi дэн ту да ла жы лi аб га тоў нас цi сiс тэ мы ахо вы зда роўя 
да па гро зы рас паў сюдж ван ня iн фек цыi, вы клi ка най ка ра на вi ру сам

«АПАРТ АМЕН ТЫ» З ВІ ДЭА НА ЗІ РАН НЕМ

Жы хар вёс кі Ха цен чы цы Ві лей ска га ра ё на Вік тар КАЗ ЛОЎ СКІ вя до мы як знаў ца пры ро ды і па спя хо вы фа то граф фаў ны і фло-

ры, адзін з за сна валь ні каў бе ла рус ка га клу ба фа то гра фаў дзі кай пры ро ды і ця пе раш ні стар шы ня гэ тай уста но вы. Чы та чы ча со пі са 

«Род ная пры ро да» ве да юць Вік та ра як аў та ра ці ка вых «парт рэ таў» пту шак і жы вёл, якія час та дру ку юц ца на ста рон ках вы дан ня. 

А яшчэ Вік тар Іо сі фа віч зды мае ві дэа філь мы пра на шы за каз ні кі і на ват пра на цы я наль ны парк. Ён лю біць пад гляд ваць у бра тоў 

на шых мен шых не звы чай ныя сю жэ ты. На пад вор ку Вік та ра Каз лоў ска га ця пер зна хо дзіц ца не каль кі са ма роб ных дуп ля нак для 

пту шак, асаб лі ва для ка чак, якія гняз ду юц ца і вы вод зяць сваё па том ства ме на ві та ў дуп лах; кро ха ляў і го га ляў. У пту шы ных хат ках 

Вік тар бу дзе мас кі ра ваць ві дэа ка ме ру, каб быць у кур се ўсіх пту шы ных сак рэ таў. Дня мі ра зам з фо та клу баў ца мі ён раз ве сіць дуп-

лян кі на дрэ вах по бач з ва да ёма мі, каб па чаць зды маць но вы цыкл пра не вя до мыя ста рон кі жы вой пры ро ды.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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