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Памяць сэрца

Воінам-інтэрнацыяналістам,
ветэранам вайны
ў Афганістане
Паважаныя таварышы!
Сёння Беларусь адзначае
Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў.
Трыццаць гадоў таму завяршылася аперацыя абмежаванага кантынгенту савецкіх войскаў у Афганістане. За тысячы кіламетраў ад
радзімы нашы воіны, праявіўшы гераічную стойкасць,
мужнасць і самаадданасць,
першымі кінулі выклік міжнароднаму тэрарызму, на доўгія гады спыніўшы яго распаўсюджанне па ўсёй зямлі.
Тая вайна прынесла гора ў
многія беларускія сем'і, абарваўшы жыцці і скалечыўшы
лёсы тысяч нашых суайчыннікаў. Мы ніколі не забудзем
пра подзвіг ваеннаслужачых,
якія сумленна выканалі свой
воінскі абавязак і навечна
здабылі славу.
Зараз, ва ўмовах глабальнай нестабільнасці, як ніколі
важна помніць пра каштоўнасць міру і спакою на планеце. Воіны-інтэрнацыяналісты — гэта надзейная апора
бе ла рус кай дзяр жаў нас ці
і патрыятычных сіл краіны.
Вашы мужнасць і вернасць
абавязку — годны прыклад
для сучаснай моладзі.
Жадаю вам, вашым родным і блізкім моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту.
Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

КОРАТКА
• Прадстаўнікі Беларус ка га са ю за ве тэ ранаў вайны ў Афганістане
ўдастоены дзяржаўных
узнагарод.
• «Магатэкс» распрацуе
ўніформу для ВПС Замбіі.

•

Сям'я са Жло бі на
зляпіла снегавіка вышынёй 9 м 15 см.

• Памёр народны артыст Расіі спявак Сяргей
Захараў.
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Сёння трыццаты раз мы адзначаем Дзень вываду
кантынгенту савецкіх войскаў з Афганістана.
На мемарыяльным «Востраве слёз» пройдзе традыцыйны мітынг-рэквіем і сустрэча аднапалчанафганцаў.

А ўчора ў мінскім храме-помніку Усіх Святых
маліліся за спачын загінулых, якія аддалі сваё маладое жыццё ў далёкай краіне, за здароўе воінаў,
якім пашчасціла вярнуцца на Радзіму, удоваў і маці, якія страцілі сваіх родных. Сярод прысутных на

Сам-насам

набажэнстве быў і ветэран афганскай вайны Павел
ШАЦЬКО, старшыня Савета воінаў-афганцаў Маскоўскага раёна сталіцы.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
Больш здымкаў глядзіце на сайце zvіazda.by

Жыллё маё

ТРОЙЧЫ ВЫЖЫЦЬ
Лічыце, вылечыцца ад раку нельга? Ірына ЖЫХАР тройчы
пабывала на мяжы, перажыўшы некалькі аперацый, а разам з імі апраменьванні, хіміятэрапіі і іншыя няпростыя
спосабы лячэння. Прыйшоўшы праз тое, пра што многія
баяцца нават думаць, яна дзеліцца сваім вопытам з іншымі хворымі, а пяць гадоў таму стварыла Цэнтр падтрымкі
анкапацыентаў «У імя жыцця». Як хвароба мяняе нас, навошта пасля паспяховага лячэння пераглядаць свой лад
жыцця і пры якіх умовах страшны дыягназ — не прыгавор,
мы распыталі жанчыну.
— Ірына, што вы адчувалі, калі даведваліся пра рак?
— Паколькі ў маім жыцці за апошнія 25 гадоў гэта здаралася
тройчы, то кожны раз паводзіны былі вельмі рознымі. Дыягназ рак
сліннай залозы мне паставілі ў 1994 годзе, калі мне было 27. Спачатку побач з вухам з'явілася прыпухласць. На той час я працавала
ў прэстыжнай англамоўнай школе ў Мінску, была, напэўна, самым
маладым завучам па выхаваўчай рабоце, паступіла ў аспірантуру,
збіралася замуж за свайго маладога чалавека. У мяне былі вялікія
планы, і гэта прыпухласць была на апошнім месцы. Нават калі яна
пачала расці, я была ўпэўнена, што ўсё пройдзе. Вясной яна стала
відавочнай не толькі мне, але і навакольным. Мая калега, настаўніца матэматыкі, сказала: вы не разумееце, з чым гуляеце. Але я была яшчэ і класным кіраўніком, мой клас — першы выпуск, бо школа
новая. Я думала пра экзамен па хіміі (я выкладала гэты прадмет),
пра тое, як зладзіць выпускны вечар... Але схадзіла да ўрача. Ён
узяў адну біяпсію, потым другую, трэцюю. І калі я чарговы раз
прыйшла, сказаў, што на маім месцы ён бы так лёгка
да гэтага не адносіўся. Але мяне нічога не ўстрывожыла.

СТАР. 4

БУДАВАЦЬ —
НЕ БЕДАВАЦЬ
Асаблівы попыт будзе на кватэры-студыі
і апартаменты еўрафармату

На што звяртаюць увагу пры куплі кватэры, ці істотна сёлета падаражэе жыллё і наколькі танней абыдуцца апартаменты ў прыгарадзе? Пра тэндэнцыі на рынку нерухомасці расказваюць
эксперты.
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