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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 15.02.2018 г.
Долар ЗША    1,9901
Еўра 2,4618
Рас. руб. 0,0345
Укр. грыўня 0,0745

ЦЫТАТА ДНЯ

Ва сіль МА ЦЮ ШЭЎ СКІ, 

пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«Ва ўмо вах транс гра ніч нас ці 
рын каў пы тан не кан ку-
рэн та здоль нас ці на шых 
прад пры ем стваў і та ва раў 
ста іць асаб лі ва вост ра. 
Не аб ход на на ву чыць 
на шы прад пры ем ствы 
кан ку ры ра ваць, 
а не вы ка рыс тоў ваць 
ад мі ніст ра цый ны рэ сурс 
мі ніс тэр стваў або вы кан ка маў. 
На яў насць бар' е раў, у тым 
лі ку ад мі ніст ра цый ных, 
ад бі ва ец ца на кан чат ко вай 
ца не для спа жыў ца і ў 
су куп нас ці ства рае да дат ко вы 
ціск на ін фля цыю. Мяс цо вы 
і ве да мас ны пра тэк цы я нізм, 
ды рэк тыў нае аб ме жа ван не 
кан ку рэн цыі, пры няц це 
дзяр жаў ны мі ор га на мі 
не ка рэкт ных ра шэн няў па він ны 
быць вы ка ра не ны. Пры чым 
па жа да на як ма га хут чэй».

«Да маёй 
музыкі трэба 
дакрануцца»

Як маналог 
пераўтварыць 
у дыялог?

Нефарматны 
подыум

ПОДЗ ВІГ 
ЗА АПЕ РА ЦЫЙ НЫМ СТА ЛОМ
Як ва ен ны хі рург, ры зы ку ю чы сва ім жыц цём, 

да стаў з па цы ен та гра на ту
Тую апе ра цыю, зроб ле ную спя кот ным ле там у ва ен на-па ля вым 

шпі та лі Кан да га ра, мож на на зваць хрэс та ма тый най. Толь кі пра 

ўні каль нае хі рур гіч нае ўмя шан не, якое маг ло скон чыц ца тра гіч на 

не толь кі для па цы ен та, але і для ва ен на га ўра ча, 

не ска за на ні ў ад ным пад руч ні ку па ме ды цы не... СТАР. 13

Пу ця ві ны ма лой ра дзі мыПу ця ві ны ма лой ра дзі мы  

ВЕР НУ ТЫЯ З РУ ІН
Якія ад ноў ле ныя пом ні кі ар хі тэк ту ры вар та на ве даць
Яшчэ з два дзе ся ці год дзі та му яны бы лі па кі ну тыя, за ва ле ныя 

смец цем, ці на огул ад бы лых ве ліч ных бу дын каў за ста ва лі ся 

толь кі пад мур кі. Сён ня гэ та шы коў ныя па ла цы, хра мы, якія дзей-

ні ча юць, па пу ляр ныя ту рыс тыч ныя аб' ек ты і куль тур ныя ўста но-

вы. Ся род вер ну тых пом ні каў ар хі тэк ту ры не толь кі Мір скі, Лід скі 

за мкі, па лац у Ня сві жы. За га ды іс на ван ня не за леж най Бе ла ру сі 

рэ кан струк цыя бы ла пра ве дзе на ў са мых роз ных кут ках Бе ла ру сі, 

а спіс ад ноў ле ных бу дын каў са праў ды не ма лы. Каб толь кі ўспом-

ніць пра та кія аб' ек ты гіс то ры ку Іва ну СА ЦУ КЕ ВІ ЧУ, які і стаў на-

шым за воч ным эк скур са во дам, спат рэ бі ла ся ка ля га дзі ны.

Цу доў ны прык лад та го, як быў вер ну ты шэ дэў раль ны пом нік ві зан-
тый скай ар хі тэк ту ры пра ва слаў на га дой лід ства, — Даб ра ве шчан ская 

царк ва ў Ві цеб ску. Па бу да ва ны ў ХІІ ста год дзі храм не ад на ра зо-
ва пе ра бу доў ваў ся, пе ра жыў роз ныя вой ны. На ват у га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, ка лі пад час жах лі вых бам бар дзі ро вак бы лі зні шча-
ныя мно гія па бу до вы го ра да, царк ва аб га рэ ла, але за ста-
ла ся цэ лая. Яе зруй на ва лі ў 1961 го дзе. СТАР. 4

ЖА ЛОБ НАЯ, ГЕ РА ІЧ НАЯ, 
УРА ЧЫС ТАЯ ДА ТА

Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў зва рот во і нам-ін тэр на цы я на-

ліс там, ве тэ ра нам вай ны ў Аф га ні ста не з на го ды Дня па мя ці, 

па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што гэ тая да та на ве кі жа лоб ная, але ў той 
жа час ге ра іч ная і ўра чыс тая.

«Бе ла русь заў сё ды бу дзе па мя таць сал дат і афі цэ раў, якія прай шлі 
праз су ро выя вы пра ба ван ні, пра яў ля лі са ма ад да насць і ад ва гу ў га ра-
чых кроп ках пла не ты. Тых, хто пры няў на ся бе ўдар між на род на га тэ-
ра рыз му, які рас паў сюдж ваў ся ў тыя га ды», — га во рыц ца ў зва ро це.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ца на гэ та га жорст ка га 
су праць ста ян ня — ты ся чы жыц цяў ма ла дых хлоп цаў, рэ кі слёз злом-
ле ных го рам ма ці, удоў і дзя цей. «Па мяць пра стра ту на заўж ды за-
ста нец ца не за гой най ра най для бе ла рус ка га на ро да. Мы бяс кон ца 
ўдзяч ны лё су за кож на га во і на, які вяр нуў ся да до му. Ра ды за ўсіх, 
хто знай шоў свой шлях у мір ным жыц ці», — за явіў Прэ зі дэнт.

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, з'яў ля ю чы ся ўзо рам муж нас ці 
і го на ру, во і ны-ін тэр на цы я на ліс ты ста лі сім ва лам вер нас ці пры ся зе і 
во ін ска му аба вяз ку, імі га на рац ца ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най вай-
ны, на іх раў ня ец ца ма ла дое па ка лен не.

Ся мі клас ні кі Мі кі ці хін скай ся рэд няй 
шко лы Шу мі лін ска га ра ё на ўбі ра юць снег 
на тэ ры то рыі брац ка га па ха ван ня, якое 
мес ціц ца на ўзбо чы не аў та ма гіст ра лі 

Ві цебск—По лацк. Кі раў нік кла са Воль га 
Со ма ва рас ка за ла, што яе вуч ні амаль 
кож ны ты дзень на вед ва юць ма гі лу 
сал дат, якія за гі ну лі пры вы зва лен ні 

ра ё на ў 1944 го дзе, на вод зяць тут па-
ра дак. І на огул, шко ла шэф ствуе над 
усі мі брацкі мі па ха ван ня мі Лаў жан ска га 
сельсавета.

Спра ва го на руСпра ва го на ру

Аф га ні стан: па мяць і больАф га ні стан: па мяць і боль  


