
Се нат Іта ліі да зво ліў пры цяг нуць 
экс-кі раў ні ка МУС да су да

На го дай ста ла ўве дзе ная 

ле там мі ну ла га го да за ба ро-

на на до пуск у кра і ну больш 

за 100 не ле галь ных міг ран таў 

з ка раб ля італь ян скай бе ра-

га вой ахо вы Grеgоrеttі. Ра ней 

да звол на тое, каб за вес ці 

спра ву ў да чы нен ні да Ма тэа Саль ві ні, даў ка мі тэт се на та 

па пы тан нях не да ты каль нас ці се на та раў. Ця пер гэ тае ра-

шэн не ра ты фі ка ваў се нат.

Як пе рад ае агенц тва Аssосіаtеd Рrеss, рас сле да ван не 

мо жа пе ра шко дзіць спро бам Ма тэа Саль ві ні вы вес ці яго 

пар тыю «Лі га» з апа зі цыі і стаць прэм' ер-мі ніст рам. Ён 

не каль кі ме ся цаў за клі каў сва іх па лі тыч ных пра ціў ні каў на-

кі ра ваць спра ву ў суд, дзе збі ра ец ца да ка заць, што толь кі 

вы кон ваў свой доўг, аба ра ня ю чы кра і ну ад не ле галь най 

міг ра цыі. У вы пад ку аб ві на ваў ча га пры су ду Саль ві ні мо жа 

па гра жаць да 15 га доў па збаў лен ня во лі.

Сер бія ство рыць ка мі сію 
па пад лі ку коль кас ці ах вяр агрэ сіі НА ТА

Та кое да ру чэн не даў прэ зі дэнт Сер біі Аляк сандр Ву чыч, 

па ве да мі ла га зе та «Вя чэр нія на ві ны». Па да дзе ных вы дан-

ня, ка мі сія бу дзе ство ра на ра шэн нем ура да кра і ны і пач не 

ра бо ту 24 са ка ві ка — у 21-ю га да ві ну па чат ку бам бар дзі ро-

вак. У склад ор га на ўвой дуць прад стаў ні кі вой ска, па лі цыі, 

царк вы. У Мі ніс тэр стве аба ро ны Сер біі, МУС рэс пуб лі кі, а 

так са ма ў двух спец служ бах кра і ны бу дуць сфар мі ра ва-

ны ра бо чыя да след чыя гру пы. Ана ла гіч ныя гру пы бу дуць 

ство ра ны ў ад мі ніст ра цы ях аў та ном ных кра ёў кра і ны і му-

ні цы па лі тэ тах. Ня гле дзя-

чы на тое, што з мо ман-

ту агрэ сіі НА ТА прай шло 

больш за 20 га доў, дак-

лад ныя ліч бы коль кас ці 

ах вя р на па ду на Юга сла-

вію не вя до мыя. Афі цый-

ныя да дзе ныя ва га юц ца 

ад 1,5 да 4 ты сяч ча ла век. Па да дзе ных НА ТА, пад час 

па вет ра на-на сту паль най апе ра цыі «Са юз ная сі ла», якая 

доў жы ла ся 78 дзён, авія цыя кра ін аль ян су здзейс ні ла 

38 ты сяч ба я вых вы ле таў, мэ тай звыш 10 тыс. з іх бы ло 

на ня сен не бом ба вых уда раў.

У Тур цыі не вя до мы апла ціў даў гі ма ла ма ём ных
Та ям ні чы даб ра дзей у Дзі яр ба кы ры апла ціў у мяс цо вай 

хар чо вай кра ме ўсе за па зы ча нас ці жы ха роў ра ё на, па ве-

да міў тэ ле ка нал NTV. Спра ва ў тым, што ў не ка то рых га ра-

дах кра і ны мес ці чы з-за не да хо пу срод каў час та куп ля юць 

пра дук ты ў доўг, за піс аб за па зы ча нас ці гас па дар уно сіць 

у ад мыс ло вы сшы так. «Дня мі да мя не ў кра му прый шоў 

вы со кі смуг лы ча ла век і ска заў, што хо ча апла ціць усе 

за па зы ча нас ці мяс цо вых жы ха роў, за пі са ныя ў па зы ко-

вым сшыт ку кра мы. Пас ля вы пла ты даў гоў на агуль ную 

су му 12,5 ты ся чы ту рэц кіх лір (больш за дзве ты ся чы до-

ла раў) госць вы рваў і спа ліў ста рон кі з за пі са мі даў гоў і 

сы шоў», — пе рад ае сло вы гас па да ра кра мы тэ ле ка нал. 

Да рэ чы, на пры кан цы мі ну ла га го да ў не ка то рых пра він-

цы ях Тур цыі з'я віў ся та ям ні чы не зна ё мец, які за кры ваў у 

ра ён ных пра дук то вых кра мах даў гі ма ла ма ём ных па куп-

ні коў, раз да ваў гро шы дзе цям і бед ным на ву лі цах.
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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

 Бліз кая ўла да
РА ШЭН НЕ ПЫ ТАН НЯ — НА МЕС ЦЫ

Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі, якія ўжо не 

пер шы год пра вод зяц ца па рас па ра джэн ні Прэ-

зі дэн та і да па ма га юць лю дзям вы ра шаць на-

дзён ныя пы тан ні на мес цах, прой дуць у су бо ту, 

15 лю та га ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме.

На зван кі жы ха роў кра і ны з 9.00 да 12.00 бу дуць 

ад каз ваць:

* на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Ге надзь Іо сі фа віч БА РЫ СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;

* на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ба рыс Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

* стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў Ка ця ры на Ана то леў на ЗЕН КЕ ВІЧ. Тэл. 8 023 

233 12 37;

* пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы-

кан ка ма Іван Алей за віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

* на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

* на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр-

гей Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

* кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ган на 

Мар'я наў на МА ЦЕЛЬ СКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.

На двор'еНа двор'е

Лю ты ад мя ня ец ца
У па ня дзе лак да нас за ві тае на двор'е вяс ны — 

бу дзе 5—11 цяп ла
Не бы ло да гэ та га зі мы, і кан цоў ка се зо на сне гам і ма-

ро зам не па ра дуе. Вось і на ступ ны мі дня мі за ход нія 

вят ры бу дуць па стаў ляць у глыб кан ты нен та цёп лае 

віль гот нае акі я ніч нае па вет ра, якое ўтрым лі вае ў боль-

шас ці дзяр жаў Еў ро пы, у тым лі ку і ў Бе ла ру сі, да лё ка 

не лю таў скае на двор'е. Тэм пе ра тур ны фон у на шай 

кра і не на гэ тым тыд ні на 5—8 гра ду саў пе ра вы шае 

клі ма тыч ную нор му і ад па вя дае апош нім чыс лам са-

ка ві ка, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 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.

Так, сі ноп ты кі абя ца юць, што не зме ніц ца сі ту а цыя і ў най-

блі жэй шыя дні. Заўт ра ўна чы ўмо вы на двор'я бу дзе вы зна чаць 

ат мас фер ны фронт, а ўдзень у асноў ным ада б'ец ца ўплыў 

воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку. Бу дзе воб лач на 

з пра яс нен ня мі. Уна чы ў паў днё вых і цэнт раль ных ра ё нах, а 

ўдзень пе ра важ на па паў днё вым ус хо дзе кра і ны прой дуць ка-

рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. Уна чы 

і ра ні цай мес ца мі бу дуць сла быя ту ман і га ла лёд, на да ро гах — 

га ла лё дзі ца. Ве цер пе ра мен ных на прам каў уме ра ны. Уна чы 

яшчэ бу дзе пад ма рож ваць да мі нус 4 гра ду саў, а тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўдзень бу дзе ад ну ля да плюс 5 гра ду саў.

Вяс но вае на двор'е пач не «га рэ зіць» па тэ ры то рыі на шай 

кра і ны ўжо ў ня дзе лю. У гэ ты дзень, 16 лю та га, мы апы-

нём ся пад уплы вам яшчэ больш цёп лай па вет ра най ма сы, 

якая па сту пае з тэ ры то рыі За ход няй Еў ро пы. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы ча ка ец ца ад мі нус 3 гра ду саў да 2 цяп ла, 

удзень со ней ка пры грэе і бу дзе 2—8 цяп ла, а па паў днё вым 

за ха дзе кра і ны — усе 10 са зна кам плюс. Мес ца мі прой дуць 

ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. 

Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах кра і ны бу дуць сла быя ту ман 

і га ла лёд, на да ро гах — га ла лё дзі ца.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

па ня дзе лак умо вы на двор'я бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя 

фран ты ад чар го ва га ма гут на га і шы ро ка га цык ло на з цэнт-

рам над поў нач чу Нар ве гіі. У мно гіх кра і нах Еў ро пы, у тым 

лі ку і ў Бе ла ру сі, ча ка ец ца моц ны па ры віс ты паўд нё ва-за ход ні 

ве цер. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка-

рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад 0 да плюс 6 гра ду саў. Удзень бу дзе ад плюс 5 да 11 цяп ла. 

Та кі тэм пе ра тур ны фон шчыль на на блі зіц ца да рэ корд ных 

лю таў скіх мак сі му маў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Больш за сто во і наў-

ін  тэр  на  цы я  на  л іс  таў 

Мін шчы ны ўзя лі ўдзел 

у аб лас ным ура чыс тым 

мі тын гу, пры све ча ным 

31-й-га да ві не вы ва ду 

са вец кіх войск з Аф га-

ні ста на.

Ка ля па мят на га зна ка 

во і нам-ін тэр на цы я на ліс там, 

якія не вяр ну лі ся да до му, у 

Ві лей цы са бра лі ся ўдзель ні-

кі аф ган скай вай ны, іх жон кі, 

дзе ці, бліз кія, сва я кі. Ра зам 

з імі да ні ну па ва гі за гі ну лым 

ад да лі стар шы ня Мі набл вы-

кан ка ма Аляк сандр Тур чын, кі раў нік 

Ві лей ска га ра ё на Алег Бе гу нец.

— Для Бе ла ру сі, якая па нес ла най-

боль шыя стра ты ў га ды Вя лі кай Ай-

чын най вай ны, аф ган ская гіс то рыя 

мае ад на знач ную ацэн ку. Ні хто не мае 

пра ва па ста віць пад су мнен не ваш ге-

ра ізм, — ска заў Аляк сандр Тур чын.

Кі раў нік цэнт раль на га рэ гі ё на пад-

крэс ліў, што для ўша на ван ня па мя ці 

за гі ну лых у Бе ла ру сі шмат ро біц ца і 

на дзяр жаў ным уз роў ні, і мяс цо вы мі 

ор га на мі ўла ды. Ён ад зна чыў, што ся-

род во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў ня ма ла 

ўра джэн цаў Мін шчы ны. Толь кі з Ві лей-

ска га ра ё на ў Аф га ні стан бы лі на кі-

ра ва ны сот ні ма ла дых хлоп цаў. Адзін 

з іх, Мі ка лай Ка ля да, які на ра дзіў ся 

ў вёс цы Ляс кі, за гі нуў смер цю храб рых, 

не да жыў шы да 20 га доў. Ён уз на га ро-

джа ны ор дэ нам Чыр во на га Сця га.

— Сён ня мы ўспа мі на ем не толь кі 

Аф га ні стан. На шы су ай чын ні кі ў роз-

ныя ча сы зма га лі ся на ба ку сяб роў-

скіх ура даў у В'ет на ме, Егіп це, Сі рыі, 

Кам бо джы, Эфі о піі, Ла о се, Ма зам бі ку, 

Ал жы ры. Бе ла рус кія афі цэ ры зра бі лі 

вя лі кі ўнё сак у вы зва лен чую ба раць бу 

мно гіх на ро даў, — ска заў Аляк сандр 

Тур чын.

Стар шы ня са ве та гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз ве тэ ра-

наў вай ны ў Аф га ні ста не» Ва ле рый 

Гай ду ке віч кан ста та ваў, што для воі-

наў-аф ган цаў гэ ты дзень мае та кое ж 

зна чэн не, як для ве тэ ра наў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны 9 Мая: «Мы су стра-

ка ем ся, ус па мі на ем тыя па дзеі, ба-

я выя апе ра цыі, у якіх удзель ні ча лі. 

І, вя до ма, раз дзя ля ем боль з сем' я мі, 

род ны мі і бліз кі мі тых, хто не вяр нуў ся 

з вай ны, а так са ма тых, хто пай шоў ад 

нас у мір ны час».

Удзель ні кі мі тын гу ўша-

на ва лі па мяць тых, хто не 

вяр нуў ся да до му, хві лі най 

маў чан ня. Аляк сандр Тур-

чын пад вёў да пом ні ка ма ці 

Мі ка лая Ка ля ды Мар фу Мі-

ка ла еў ну, каб яна ўскла ла 

квет кі. Гу бер на тар па гу та рыў 

з жан чы най, па ці ка віў ся яе 

жыц цём, па дзя ка ваў за сі лу 
і муж насць, з якой яна пе ра-
нес ла вя лі кую стра ту.

Мар фа Мі ка ла еў на пры зна ла ся, 
што яна заў сё ды ча кае су стрэч з воі-
на мі-ін тэр на цы я на ліс та мі, у якіх ба-
чыць свай го сы на.

У ме жах ме ра пры ем ства прай шоў 
тэ ма тыч ны круг лы стол, дзе бы лі аб-

мер ка ва ны ў тым лі ку і пы тан ні са-

цыяль най пад трым кі во і наў-ін тэр на-

цы я на ліс таў. Яр кім мо ман там ста ла 

кан цэрт ная пра гра ма «Ня хай па мяць 

сэр ца га во рыць». А ва ўста но вах аду-

ка цыі ра ё на ад бы лі ся ўро кі муж нас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Ле ген ды не па мі ра юцьЛе ген ды не па мі ра юць

НЕ СТА ЛА 
«МА Ё РА ВІХ РА»

З Маск вы прый шла сум ная на ві на: на 104-м го-

дзе пай шоў з жыц ця ле ген дар ны, адзін з са мых 

па спя хо вых са вец кіх раз вед чы каў і ды вер сан-

таў ча соў Вя лі кай Ай чы най вай ны, ура джэ нец 

вёс кі Чар то ві чы Ва ло жын ска га ра ё на Аляк сей 

Мі ка ла е віч Ба цян.

Бог быў мі лас ці вы да Аляк сея Мі ка ла е ві ча. Толь кі 

ад ной чы ў хо дзе шмат лі кіх пе ра стрэ лак і ру ка паш ных 

ба ёў у ты ле во ра га яго твар за ча пі ла ня мец кая ку ля. 

І гэ та на фо не што дзён най ры зы кі быць за бі тым.

«Звяз да» не ад ной чы рас каз ва ла пра яго поў нае не-

ве ра год ных пры год і кру тых па ва ро таў жыц цё. У тым 

лі ку і пра, ба дай, са мую дзёрз кую і гуч ную апе ра цыю 

па вы ра та ван ні Кра ка ва. Та ды ў сту дзе ні 1945 го да 

ды вер сій ная гру па пад кі раў ніц твам Аляк сея Ба ця на 

са рва ла пла ны фа шыс таў уза рваць гэ ты пры го жы го-

рад. Той подз віг на тхніў аў та ра «Сям нац ца ці ім гнен няў 

вяс ны» Юлі я на Ся мё на ва ства рыць вост ра сю жэт ны 

пры год ніц кі ра ман «Ма ёр Віхр». Пра та ты пам га лоў на га 

ге роя стаў Аляк сей Ба цян.

Ёсць та кая тра ды цыя — на зы ваць рэд кія ал ма зы 

ім ёна мі зна ка мі тых лю дзей. Да 100-год дзя на ша га су ай-

чын ні ка — Ге роя Ра сіі Аляк сея Ба ця на — 100-ка рат на му 

ал ма зу да лі яго імя. Ле ген ды не па мі ра юць.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Каб па мя та ліКаб па мя та лі

У ВО І НАХ-ІН ТЭР НА ЦЫ Я НА ЛІС ТАХ БА ЧЫЦЬ СВАЙ ГО СЫ НА

Пад рых та ва ны пра ект 

за ко на, які ка рэк ці руе 

за ка на даў ства аб дзяр-

жаў ных сім ва лах. У ге-

раль дыч ным са ве це пры 

Прэ зі дэн це аца ні лі сім во-

лі ку і прый шлі да вы сно-

вы, што яе трэ ба ўдас-

ка на ліць. Вы ява зор кі 

і зям но га ша ра на гер бе 

мо гуць змя ніц ца.

Згод на з агуль на пры зна-

ны мі па ды хо да мі ге раль ды кі, 

для роз ных вы пад каў сім во лі-

ка мо жа нес ці ін шае сэн са вае 

зна чэн не. На прык лад, зор ка 

мае вы раз ныя гра ні, па сва ім 

вы ка нан ні больш па ды хо дзіць 

да мі лі та ры за ва най сім во лі кі 

і мае кры ху ва яў ні чы ха рак-

тар, пра ка мен та ваў пры чы ны 

змен мі ністр юс ты цыі Алег 

СЛІ ЖЭЎ СКІ:

— Бе ла русь — мі ра люб-

ная дзяр жа ва, якая за хоў вае 

нейт ра лі тэт і ні ў якім ра зе не 

раз гля дае агрэ сію як спо саб 

сва ёй па лі ты кі. Не аб ход на 

пры вес ці вы ка нан не гэ тай 

част кі сім ва ла гер ба ў ад па-

вед насць з та кой па лі ты кай.

Вы ка нан не па ра ле ляў і ме-

ры ды я наў на зям ным ша ры, 

што мес ціц ца на гер бе, так са-

ма вы клі кае пы тан ні, асаб лі ва 

ў вы пук лай вы яве, — склад-

ва ец ца ўра жан не, што яны 

зна хо дзяц ца ні бы над пла не-

тай, а са ма Зям ля зме шча на 

ў клет ку.

— Та кія ню ан сы вы клі ка-

юць не заўж ды пра віль ныя 

аса цы я цыі. Та му герб па ві-

нен быць вы ка на ны ідэа льна 

і ўспры мац ца па зі тыў на. Так-

са ма больш дас ка на ла бу-

дуць вы ма ля ва ны не ка то рыя 

асоб ныя эле мен ты, — да даў 

мі ністр.

Ка лі зме ны ў за ко на пра-

ект пры муць, зме на сім во лі кі 

не абы дзец ца за дзень — на 

гэ та вы дзе ляць пэў ны пра ме-

жак ча су.

Іры на СІ ДА РОК.

ГЕРБ БЕ ЛА РУ СІ 
СТА НЕ БОЛЬШ МІ РА ЛЮБ НЫ

 Да ве да ма
У Мін скай воб лас ці жы ве 

3556 во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, у 

тым лі ку 64 ін ва лі ды ў вы ні ку ба я-

вых дзе ян няў на тэ ры то рыі ін шых 

дзяр жаў, і 65 чле наў сем' яў за гі ну-

лых ва ен на слу жа чых. На 1 лю та га 

са цы яль ную да па мо гу атры ма лі 

714 удзель ні каў ба я вых дзе ян няў і 

сем' яў за гі нуў шых у па ме ры больш 

за 42 ты ся чы руб лёў.


