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4 КАСТРЫЧНIКА 1980 ГОДА. Была пктнiца. SI 
сАдзеу у сваiм кабiнеце заrадчыка аддзела 
культуры ЦК КПБ i рыхтавауся да дoyrara 

выхадноrа, бо у настуnны панядзелак, 7 каст
рычнiка бы9 Дзень Канстьпуцыi СССР. Тры днi 
адпачынку - rэта на аператыjнай рабоце вель• · 
мl мноrа. Былl планы занАцца цэлым wэраrам 

розных спрау, AKiA былi запуwчаны з-за ВАЛiкай 
wтодзi!ннай занятасцi. 

Аднак гэтыя тры днi вылiлiся у жалобу. У самым 
канцы дня мне патэлефанавау кiраунiк справамi ЦК В. 
1. Лiвенцау. Ён nаведамiу мне, што каля Смалявiч у 
аутамабiльную аварыю трапiу П. М. Машзрау. Я за
nытауся: •Якi у яrо стан?• В. 1. Лiвенцау адказау: •Най
цяжэйшы•. А хвiлiнай пазней nазванi'{ першы сакра

тар ГК КПБ Мiнска Г. Г . Барташэвiч i сказау, што Ма
шэрау загiнУ9 амаль адразу пасля катастрофы . 

Наконт смерцi Машэрава было многа чутак, намё
кау на тое, што яна была арганiзавана зверху. Мне 

давялася ба.чьщь дакументы следчай кaмicii, гутарьщь 
з многiмi членамi кaмicii, а таксама правяраць атры

маную iнфармацыю у час работы у Маскве , i я 9пэу
нены , сама смерць была трагiчнай у сваёй выпадко
васцi. 

Дзрэчы, гэта нядауна пацвердзi}i у адным з iнтэр

в'ю у нашых газетах вадзiцель самазвала, якi вёз буль
бу i сутыкну';iся з машынай П. М. Машэрава, што i 
стала непасрэднай прычь1най гiбелi. Мiж iншым, у ана
лагiчных абставiнах раней загiнулi двое вядомых кi
раунiкоу рэспублiкi - Ф. Сурганау i генерал Бяда. 

Аднак у героiцы асобы Машэрава, у яга паводзi
нах, у яго iмкненнi заусёды адэкватна рэагаваць на 

канкрэтныя практычныя nраблемы рэчаiснасцi i пры
маць меры да яе nаляпшэння ёсць глыбокiя закана
мернасцt, якiя дазволiлi мне многа гадоу таму назад 
яшчэ у Маскве у адным э iнтэрв'ю у •Правде• ска
заць, што у апошнiя гады, а яшчэ больш, месяцы свай
го жыцця, Машэрау шукау смерцi. Сёння пра яго на
друкавана многа успамiнау, але большасць з ix пры
значаны для прапаганды iмiджу самiх аутарау на фо
не Машэрава. Гiстарычны вобраз самога Машэрава, 
сэнс яго жыццёвага шляху, вынiкi яго працы яшчэ па

трабуюць свайго аналiзу. 
Ён быу высокi, прыrожы, яснатвары чалавек, зла

rоднай, ветлiвай усмешкай. f::н усмiхаУся нават, .калi 
давау наrаняй. (А гэта здаралася даволi часта). Цiкау
ны, як дзiця да усяго навокал, непахiсны i цвёрды, 
калi трэба было настаяць на сваiм. Безумоуна, у яга 
былi i недахопы. Але яго сутнасць вызначалася не iмi. 
У яго была харызма, i для яго лёс народа, стан яго 
жыцця i дабрабыт стаялi вышэй за усе астатн1я iнта
рзсы. 

Даугiх сустрэч сам-насам з П. М. Машэравым у 
мяне было не так i многа, але яны былi. Пачалiся яны 
з майго прьrзначэння загадчыкам аддзела культуры 

ЦК КПБ у лiстападзе 1979 года i працягвалiся да яго 
смерцi. Хаця ён любiу гаварьщь сам, з iм сnрачацца 

было лёгка. Праз некалькi хвiлiн ты забывау, што nе
рад табою кiраунiк рэспублiкi. Тэмы, паднятыя iм, за
хоплiвалi. Яго можна было перабiваць. Розум Машз
рава быу юнацкi i вельмi успрымальны, яга цiкавiла 
усё: i ураджайнасць глебы у розных раёнах, i павы
шэнне вытворчасцi мяса, i iндустрыялiзацыя рэспуб
лiкi, i пытаннi лiтаратуры, мастацтва, i шырокiя, усе
абдымныя праблемы дынамiкi цывiлiэацыi i культуры. 

Вядома, яму як першаму сакратару ЦК КП Белару
сi даводзiлася займацца yciмi гэтымi справамi. Але 
iнтарэс да кожнай справы, узятай паасобку, быу у Ма
шэрава неnадробны. lмкненне авалодаць усёй iнфар
мацыяй nерш , чым прыняць рашэнне, было правiлам, 

здольнасць да доугай, працяглай будзённай працы бы
ла выключнай. 

Я сказау, што Машэрау шукау смерцj. Пэуна, гэта 
перабольшванне. Але мне здаецца, што гэта адэкват
на вырашала важныя рысы яго духоунага стану. Ен 

вельмi моцна перажыва9 глыбокi крызiс сiстзмы, ма
ральна i фiзiчна пакутавау ад карупцыi у вышэйшых 
эшалонах улады i часта nаутарау, што у сваiм дакла
дзе на трыццатым з'ездзе КПБ (да яга заставалася у 
час яга смерцi усяго нека.ilькi месяца\i) ён •узарве не· 
калькi бомбау•. Ён быу сумленны чалавек, верыу у 
iдэю, якой служыу. Крывадушнасць i дробязнасць вяр
хоу· прыгнятала яго. 

Мiж тым, бомбуузрывау кожны ягода1Q1адуж· дау
но. У каснеючай iдэалагiчнай працы партыi Машэрау 
чула знайшоу маральны аспект i зрабiу акцзнт на ма
ральным самаачышчэннi асобо;~ i яе усебаковым раз
вiццi, на працу партыi з моладдзю, найперш за кошт 
павышэння якасцi яе адукацыi, фiзiчнай падрыхтоукi, 

культурна-эстэтычнага выхавання . 

У жорсткiх межах цэнтралiзаванай сiстэмы матэ-

рыяльнага 

размеркавання рэ

сурсау Машэрау знаходзiУ 
магчымасцi, каб не толькi рухаць наперад iндустрыя· 

лiзацыю, развiваць навуку i тзхнiку у рэспублiцы, але: 
будаваць сучасныя гарады, з развfтой сацыяльнай ( 
транспартнай iнфраструктурай, адкрываць новыя тэ

атры, бiблiятэкi , ВНУ. школы. Аб кожным з гэтых на
прамкау яга дзейнасцi трзба было б пiсаць кнiгi. Мо
жа, ix яшчэ i наniшуць. 

У дзень смяротнай гiбелi на мяне выпала найця
жэйшая частка пахавальнай працы - зняць пасмя
ротную _маску з твару П М. Машэрава. Я запрасiу на 
гэта выдатнага нашага скульnтара, цяпер нябожчыка, 
А. Анiкейчыка, i мы разам пайшлi у клiн1чную бальнiцу 
лечкамiсii. Не так лёгка эаходзiць у морг, бачыць там 
чалавека, з як1м размауляу яшчэ учора. Псiхалагiчна 

узрушэнне было выключна вялiкiм. З А. Анiкейчыка" 
зрабiлася амаль iстэрыка, i мне самому здавалася 
што я страчу прытомнасць. 

Самае страшнае, на твары П. М. Машэрава засты
ла у смяротнай грымасе найвяткшая мука. Падобна, 
што у момант смерцi ён адчу9 страшэнны боль. 1 яшчз: 
валасы у мёртвага Пятра Мiронавiча былi сiвыя. Гэта· 
га не памятаю пры яга жыццi. Такiм чынам , мука, з 
якой ён жыу апошнiя гады, адбiлася на яго твары, i ён 
узяу яе з сабой у магiлу. 

Колькi нi бi'{ся А. Анiкейчык пасля, каб зняць гэтую 
муку з маскi, яму не удалося. Напэуна, гэта маска 

ёсць сёння недзе у яго блiзкiх, цiкава было б заха
ваць яе для гiсторыi. Пазней, калi А. Анiкейчык праца
вау над надмагiльным помнiкам Пятра Мiронав1ча , rа
тую муку яму таксама цалкам зняць -не удалося, xaЦll 

помнiк, мне здаецца, атрымауся выдатны. 1 сёння ён 
глядзiць на нас з мiну';iшчыны вачыма, nоунымi смут
ку, а на твары - адбiтак балю. 

Хутка пасля яго смерцi, на трэцi дзень nасля паха
вання, калi новы першы сакратар ЦК КПБ размясцi9-
ся у кабiнеце, мяне паклiкалi да яго. Там сядзелi дpyri 
i трэцi сакратары ЦК КПБ. lx твары былi жорсткiя, па
хмурныя. Першы сакратар стау адразу папракаць мя
не за тое, што у Вiцебску рыхтуецца адкрыццё бюста 
П. М. Машэрава, мастацкiя якасцi якога, мауляу. не 
вельмi добрыя. 

Два другiя сакратары, якiя сядзелi у кабiнеце оа
зам С<\ мно'1, ты.онi за трt-1 д~ гэта;-а cдa;>;.,tlP ;; .1pL 1 
cyrnacцl n. М. Машзрава ltрымал гэт'ы 1:)10 , зробле, 
ны нашым выдатным майстрам 3. 1. Азгурам, i вельм1 
высока ацэньвалi яго. Цяпер яны ма'fчал1. Я разумеу, 
што мне адводзiцца роля •ахвярнага казла• у нейкiм 
новым варыянце развiцця падзей i, згодна з законам,i 
апаратнага жанру, вымушана узяу гэту ролю на сябе. 
Паnрокi выслухау моуЧкi. Высветлiлася, што новы пер-
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шы сакратар хоча, каб ра
боту па адкрыццю бюста (1. М. Ма

шэрава затрымалi. 

Калi мы выйшлi з трэцiм сакратаром у калi
дор, я, аднак, выказау сумненне 9 мэтазгоднасцi та
кога акта. Той адказау мне пагардлiва : •Ты дзiця i 9 
палiтыцы нiчога не разумееш•. •Дзiцяцi• iшоу у той 
ча~ 44-ы год. Я запытау: •У палiтыцы цi iнтрызе?• Ен 

'адказау: •Не разумееш - падавай заяву>. Перш чым 
у мяне уключыуся iнстынкт самааховы, я ляnну9: •Пас
ля вас, шаноуны .. " Многа мне потым каштавала гэ
тая фраза. Бо для яга палiтыка i iнтрыга былi адно i 
тое ж. 

Я прыйшоу да сябе у кабiнет i nачау цяжкую дум
ку, як выйсцi са становiшча. Аднак, хутка '3 Вiцебска 
11ачу';iся званок з заnрашэннем на адкрыццё nомн1ка 

П. М. Машэраву заутра ранiцай. Тагачасны першы сак
ратар Вiцебскага АК КПБ С. А. Шабашоу, разумны 
сучасны чалавек, ужо атрымау iнфармацыю пра нега
тыунае стауленне навага начальства да П. М. Машз

рава, надзвычайна фарсiравау працэдуру завяршэн

ня работы па адкрьщцю i нават запрасiу на яе перша
га сакратага ЦК КПБ. Той не рь1зыкнУ9 адказаць. Ад
крьщцё бюста адбылося, i сёння ён уnрыгожвае адну 
э плошчау Вiцебска. 

Але паскоранае выкрэслiванне вобраза i iмя П. М. 
Машэрава з гiсторыi працягвалася. У фотавыстауцы 
да трыццатага з'езда КПБ, якi адбыуся у студзенi 1981 
года, мяне прымусiлi з •мясам• вырваць тры фата
rрафii, на якiх быу паказаны Машзрау у час сваiх вiз i 
тау у nрацоуныя калектывы. lмя яго у дакладзе не упа

мiналася нi разу. Паступiла цiхая каманда -зменшыць 
паток жалобных мемарыяльных публiкацый аб П. М. 
Машэраве. 

Тым часам народная жалоба , якая :~ачалася з па· 
хавання. працягвалася: натоуп людзей на моплках 

удзень i уначы, свежыя кветкi на шашы, дзе адбылася 
трагедыя. Усё гэта мы памятаем. Народ добра ведав 
i помнiць таго, хто яго любiць i паважае! 

Л. 1. Брэжнеу не любiу П. М. Машэрава. 1 было за 
што! Вельмi Ужо непадобным быу наш Петр Мiрона
вiч нi на каго у акружэннi генсека: нi стаццю, нi паво
дзiнамi, нi дзеяннямi. Мы ведалi, што яга лютым во

рагам у Маскве э'яуляуся М. А. Суслау, siкi бачыу у 
Пятры Мiронавiчы свайго канкурэнта. Мне потым nаз
ней у Маскве казалi, што кожны раз пасля чарговага 

~ыступлення П. М. Машэрава памочнiкi падкрэслiвалi 
чырвоным алоукам месцы, дзе даклад нашага кiрау

нiка разыходзiуся з пазiцыям1 генсека або Суслава, i 
клалi iм на стол. А ён разыходзiуся шмат дэе, бо Ма
шэрау заусёды слухау настрой i волю народа i брау ix 
v. яt.'ac.J.L tшщ' · " · · " iщцQA;'!iti~. 

П. М. Машэрау вь~nадау з той с1стэмы гераюш:ра
тыi, задачай якой было любой цаной эахаваць сябе 
ва уладзе, якiх больш цiкавiу лёс сваiх сыноу i дачок, 
унукау, чым лёс дзяржавы. У герантакратау была ней
кая завышаная вера у тое, што з~ краiнай нiчога не 
мажа здарыцца дрэннага, што усё пойдзе як найле
пей. Гэта была адна з тых памылковых пазiцый, якая 

мо больш чым што-небудзь iншае вызначыла яе да
лейшую гiбель. 

Сёння многiя nытаюцца: •А як было б , калi б у тыя 
трагiчныя гады, калi цяга да рэформы змянiлася стра
тэгiяй развалу. калi сотнi тысяч таленавiтых людзей 
былi адцiснуты ад удзелу у рэформе, калi на ix месца 
выскачылi балбатуны i авантурысты, што рабiу бы П. 
М. Машэрау у гэтых абставiнах?• Пытанне рытарыч
нае, бо у гэтых абставiнах П. М. Машэрава не было 
\/жО у Jj(ЫВЫХ. 

Але я упэунены, што заусёды уласцiвае яму nачуц

цё адказнасцi, перш за усё за. народ, за рэспублiку, 
З3'Яе дабрабыт даnамагло б яму nрыняць сталыя за
хады, аб'яднаць здаровыя сiлы у рэсnублiцы i nазбег
нуць многiх з тых бедау, якiя nрыйшлося паспытаць 

Беларус\ у 1990-1995 гадах. 
П. М. Машэраву быу уласцlвы ясны розум i цвёр

ды рзалiзм дзеянняу: браць сtтуаЩ>1Ю такой, якая яна 
ёсць, i выводзiць яе на nатрэбны Sзровень. Калi nалi
тыка - гэта мастацтва магчымага, то П . М. Машэрау 
валодау iм дасканала. 

П. М. Машэрау заеяршыу сабой плеяду таленавi
тых кiраунiкоу Беларусi, дзякуючы высiлкам якiх 
1945-1990 гады сацыялiстычнага будаунiцтва 9 нас 
могуць быць названы 9 асноуным паспя·ховымi . Нам 
шанцавала на буйных кiраунiкоу, якiя у саставе Саю
за, выконваючы абавязкi рэсnублiкi nepщi. Саюзам у 
цэлым мелi моц, iнтэлект, знергiю , каб nераканаць 
цэнтральнае кiраунiцтва Саюза 9 nатрэбах рэспублiкi, 
у неабходнасцi яе развiцця на сучасным навукова-тэх
нiчным 1 культурным узроунях, у павышэннi iнтэлекту
альнага патэнцыялу . 

Тры кiты выэначалi прыярытэт дэеянняу П . М. Ма
шэрава i яга •каманды• у адносiнах да беларускага 
грамадства. Гэта - павышэнне nрадукцыйнасцi зка
номiкi за кошт укаранення усё новых i новых метадау 
вядзення прамысловай i сельскагаспадарчай вытвор
часцi, максiмальнае узбагачэнне навукова-тэхнiчнага 
патэнцыялу, усеаrульная адукацыя - nрафесiяналь

ная , агульная i культурная, выхаванне моладзi у духу 
nавагi да каштоунасцяу патрыятызму, iмкнення да аду

кацыi, да грамадска карыснай працы, патрэбы у пра
верцы паводзiнау i ладу жыцця маральнымi крытэры
ям1. Як шкада, што аб усiм гэтым сёння мы амаль не 
успамiнаем. 

Пад к~раунiцтвам П. М. Машэрава , якое доУжыла
ся nятнаццаць гадоу, у рэсnублiцы была выхавана 
шматтысячная армiя выдатных спецыялiстау ва ycix 
галiнах народнай гаспадаркi, якiя i сёння складаюць 
яе найвялiкшае багацце. Ён ведау кожнага кiраунiка у 
рэспублiцы па вертыкалi знiэу уверх па iменi i па баць
ку, своечасова вылучау маладых кiраунiкоу na галоу
най адзнацы -здольнасцi рабiць справу, адэ~ватнасць 
новай пасадэе. якую яму належала эаняць. Гэта по
тым у нас пачалi вылучаць •сваiх•. Спачатку гэта былi 
свае, якiх, мауляу, ведалi па сумеснай рабоце. Потым 
жа гэта Ужо былi •свае-. якiх ведалi па-за работай. 
Так i з'явiлiся на высакiх пасадах майстры шашлыч
ных спрау, асабiста адданыя , прыгодныя задаволiць 
усе прыхацi патрона , але лiслiвыя, няверныя , баязлiу
цы i здраднiкi без дзяржаунага мыслення, з адным 
намерам - дагадзiць ды урваць з гэтага што-небудзь 
самому . 

Сёння, як i пры жыццi Машэрава, рэспублiцы па
трэбны новыя i смелыя людзi, здольныя аднавiць яе 
вытворчыя магчымасцj, ·захаваць навукова-тэхнiчны па

тэнцыял i развiць яга далей, а найбольш дапамагчы 
яе працавiтаму, сумленнаму, здольнаму народу знай
сцi сябе у новых абставiнах , рэалiзаваць свае магчы
масцi. Выйсце з крызiсу можа быць толькi уласнымi 
сiламi, уласнымi намаганнямi за кошт удасканалення 

сiстэмы вытворчасцi грамадскiх адносiнау, павышэн
ня маральнасцi i патрабавальнасцi грамадства. 

Мне здаецца, што гады безадказных, ·•адраджэнц
кiх• эксперыментау, калi усе праблемы вырашалiся у 
асноуным ля мiкрафонау, прайшлi. Грамадства паста
лела, мае патрэбу у напружанай усеагульнай працы i 
шукае яе шляхi. 1 сёння для нас жыццёвы шлях П. М. 
Машзрава, аднаго з маякоу-гiгантау нашай нацыяналь
най гiсторыi, яго вера у свой народ i любоу да яга, яга 
няспыннае iмкненне авалодваць ведамi сучаснай вы
\творчасцi, сучасных грамадскiх адносiнау i сацыяль-
ых паводзiнау, iмкненне да высокiх маральных кры
з;:оыяУ 'J. .а~абik)'ым.жы· цi 1111-~:>анейшаму гучаць прый

малЬt-1а. 1 Ен быу. шчыры у сваё14-веры, не11ахюны у на
маганнях зрабiць жыццё народа светлым i шчаслiвым. 

' Ён любiу сваю радзiму i свой народ. Не здрадзiУ яму. 
Успомнiм яго добрым словам. Хай будзе яму зямля 
пухам, а нам1 жывым, хай помнiцца i надалей яго :жыц
цёвы подзвiг, яго мiсiя, яго вера. 

lван АНТАНОВIЧ. 

Просiм слова! 

Семнаццацlrадо•ы11 
jд:aen•нlкl •ilйны -

ropw•111? 
Прачыталi у вашай газеце, 

што у Палаце nрадстаунiкоу На

цыянальнага сходу nачалося 

абмеркаванне новага Закона 
аб ветэранах. У сувязi з гэтым 
мы хацелi б звярнуць увагу дэ
nутатау на настуnнае nытанне: 
чаму мы, якiя нарадзiлiся у 1927 
годзе i •тpaniлi• nад аnошнi 
nрызыу 1944-га, дагэтуль не 
маем с rатусу аетэранау вайны? 
Расiя, Украiна, Казахстан дау
но nайшлi на гэта, а мы, бела
русы , што ваявалi у адных i тых 
жа уэводах, бiпальёнах i ротах, 
чамусьцi аказалiся горшымi. Хi

ба не крыудна? 
З nавагай 

КАЗll;IЕЦ 1. П" ГУЗ 1. Д., 
РАМАШЭ9СЮ Д. К" IW1ECНIКA9 

П. П" ДУДJ(.0 К. С. 
г. Жыткавiчы. 

Цlдадуц• 
:a•niнae с111тnо 

«:а11nёнаму»«Аjrасану>>? 
Пасля няда9няrа вiзiту бе

ларускай дэлегацыi у Поль
шчу на завод фlрмы •Бус 

Трэйдзiнr•, мiнiстэрства тран
спарту i камунiкацый пакiну
ла у noni зраку магчымасць 
зборкi аjтобусау дnя прыrа· 
радных i мiжrароднiх пераво
зак. 

Як паведамi}i Mixaiл Мiхейчык, 

нягледзячы на запз)'нiваннi поль
скiх вытворцау, турыстычны ау
тобус •А'fтасан• не сертыфiкава
ны па стандарту •Е9Ра-2•. Ва )iся
кiм разе, у Германiю праз гранi
цу на iм не уедзеш. Так што ту

рыстычныя а9тобусы мы пакуль 
.будзем набываць у вядомых еу
рапейскiх вытворцау. А на мiж
гароднiх i nрыгарадных аутобу
сах •А'fтасан• беларускiя паса
жыры эмогуць nакатацца, вера

годна, ужо неузабаве. Мiнiстэр
ства транспарту i камунiкацый 
прапанавала набыць аутапаркам 
рэспублiкi некалькi такiх машын. 
Рашэнне аб арганiзацыi зборкi 
•ЗЯЛёНЫХ• аутобусау у сэз 
•Брэст• будзе прынята пасля ix 
доследнай эксплуатацыi. 

дутобусы •А9тасан•, як сцвяр
джаюць польскiя вытворцы, nрак

тычна не падвяргаюцца кароэii -
амаль усе вузлы i агрэгаты ма
юць надэейную ахову, а абшыу
ка машыны выконваецца з плас

тыку i iншых сучасных матэрыя
лау. •А)iтасаны• служаць 8-1 О 
гадоу , пасля чага падлягаюць сni
санню. Яны маюць прывабны ды
зайн i каштуюць значна нiжэй, 
чым вурапейскiя аналагi. Тым не 

менш, беларускiя спецыялiсты 
мяркуюць, што nрасцей давесцl 

да ладу лiдскi •ЛiАЗ•, якi сёння 
курсiруе памiж горадам i вёскай, 
чым наладжваць сiстэму сервiс
нага абслугоування новага аvто
буса. Ба на першым этапе запа
сныя часткi для •А9тасана• прый
дзецца набываць за валюту, nа
куль t'I~ Gудзе -нат.z;цжана iл вы
творчасць у Беларусi, а на на

быццё запчастак для •ЛiАЗа• да
датковыя сродкi не патрэбныя -
тут дауно усё, адпрацавана. 

У Беларусi nакуль не выраб

ляюць толькi аутобусы для мiж
гароднiх nеравозак. Патрэбнас
цi парка краiны год ад году уарас
таюць, а таму вытворчасць а9то-

манду краiны. ~~iij'jj5'fj~j\Глiff:;i5'э:"'-1-~~ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii~::;:=:~~"oiiiiiiiii~..::j.~;;;::;;;;:;;..=~~""'iiiiiii~ioiiiiiii~~iiiiiii:::~""'~Г-~~'~-t'·'"0~~~.,,...,.~=·;~~'J''~-na~~"""~:mпa~~"~'r-==""'~= 
nр",..,...ГV""-..-трои9'Щца" няьарtа. cyпpaцa?iffi ара1л1 та е, дзень уяуляецца рэальнай. 

• даведку, nамы11111ас11 
Я iнвалiд трэц11й групы (агульнав захворванне}, працую 

на будоулi цвсп11ром. На кaмicii Лiдскай МРЭК мне далi да· 
ведху аб тым, што R маю права працвваць або чатыры днi у 
тыдзень, або скврочаны рабочы дзень, г. зн. 7 гадэiн. Але 9 
аддэеле кадрау не 11rогуць знайсц/ адпаввднага закона. Пра-
шу вдквзаць, цi ёсць такi дакумвнт7 • 

Уладзiмiр УЛАСЕВIЧ, г. Наваrрудак. 
Лiст чьпача быу разгледжаны Мiнiстзрствам сацыяльнай 

абароны. У адказе за подпiсам намеснiка начальнiка аддзела 
арганiзацыйна-nрававой работы i кадрау Г . Халадзiнскай гаво
рыцца, што, эrод~ з арт. 35 Закона Рэсnублiкi Беларусь tо:Аб 
сацыяльнай ахове iнвал\да.У у Рэспублiцы Беларусь.-, скаро4В.
кая nрацяrnасць рабоч.ага Ч8.С'J не болей як 36 rадэiн у тыдзень 
устанаУлiааецца дnя i'"'вani,o,a.Y nершай i другой rpyn. На жаль, 
гэта'i!I норма закона не расnаVсю.а.жваецца на iнвапiдаУ l'рэцяй 
r~vnы. Хуt"tЭЙ за усе, nамылinася i V~na 19 эман грамадзянiна 
Лщс.~ МРЭК, S\twЯ бесnе.дс"Тв;уоне. выдал.а йWI ЩЭ.вед1СУ аб nраве 
~ nьrо-т~. 

Валянцiна, звярнуцца у спецыялiзаваную дзiцячую шкалу •Гарыэонт•, Зрэшты, ЧiJC пакажа . 
дзе рыхтуюцца кадры для маладзёжнай зборнай Беларусi (тэл. 269- Жанна КАТЛSIРОВА. 
03-51), цi у яшчэ адну сталiчную ДЗЮСШ па тэл. 223-29-76. 

tlкiмi 11ьrотамi 11 ча моrуqь 
карь1стаqqа 11i iдатары 

Я працую ввртаунiком у дзiц11чым СВАl/ку. За тыдзвнь на-
611гае 50 гвдзiн, за мес11ц - 200 rадзiн, а ix 128 - начных. 
Мне прадастав/л/ 1 аплацiлi адлачынак П/lвц11гласцю 15 пра
цоуных дзён. Чаму? Я з'119л11юс11 лiкВ//аrврвм наступствау 
катастрофы на ЧАЭС i па закону маю •ввв на адлачынвк 
праЦJ1гласцю 24 працоуныя дн/. 1 11wчэ - з 1 лютага 1997 
rод• ствю у чsрзе на nyцё'jlry у свнатоР"l/I, але пакул• 11е так 
1 не атрымsу. 

Якlя льrоты мае лlu/двтвр эspu? 
А. Л~WЧ СКI, Нясвiжскi раён. 

Лiс-т чы-тача бы9 разrnедж.аны у Мiн· - па кадэвычайных 
сПувцыях.У па 

У roнqw :аа' «:а•nёнwм 

эмеем» 6еnарусы 

Rpи811AYIOqlt 

на «nlA8fМ78CI» 
На пр:~н:-оиферанцwl, 

прwсмчанайn~--
к•м•нll 1 апкаr.апl•му. ••
npallШIUI -мl f Гр8м_... 
nрес-центрм Дома ...,._, 
hUli ..,...... .._1\fiNllll8 ~ 
ew: ... a" .... " ..... 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


