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Парт нё ры Мер кель на вы ба рах у Ба ва рыі 
па ка за лі най гор шы вы нік з 1950 го да

Парт нёр Хрыс ці ян ска-дэ ма кра тыч на га са ю за (ХДС) 

канц ле ра Ан ге лы Мер кель па кі ру ю чай у ФРГ ка а лі цыі — 

Хрыс ці ян ска-са цы яль ны са юз Хорс та Зе е хо фе ра — пе-

ра ма гае на вы ба рах у ланд таг (зя мель ны пар ла мент) 

Ба ва рыі, якія прай шлі на пя рэ дад ні, на бі ра ю чы 37,2 % 

га ла соў. Та кія па пя рэд нія афі цый ныя вы ні кі прад ста ві-

ла мяс цо вая вы бар чая ка мі сія. Ад нак на зі раль ні кі і СМІ 

на зы ва юць вы ні кі га ла са ван ня «пра валь най пе ра мо-

гай», бо ХСС па нёс са кру шаль ныя стра ты ва ўзроў ні 

пад трым кі вы бар шчы каў, па ка заў шы най гор шы вы нік 

з 1950 го да.

Праз два тыд ні вы бар ныя вы пра ба ван ні ма юц ца быць 

і са мім хрыс ці ян скім дэ ма кра там. Не вы клю ча на, што ў 

снеж ні Мер кель з-за не су ця шаль ных вы ні каў вы му ша на 

бу дзе сыс ці ў ад стаў ку, ад зна чае DW.

Трамп на зваў Еў ра са юз 
най больш ва ро жым са юз ні кам ЗША

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп лі чыць, што ні адзін з 

са юз ні каў Ва шынг то на не па во дзіць ся бе так ва ро жа ў 

ад но сі нах да Злу ча ных Шта таў, як Еў ра пей скі са юз. Пра 

гэ та аме ры кан скі лі дар за явіў у ін тэр в'ю тэ ле ка на лу СBS, 

якое бы ло цал кам па ка за на ў эфі ры ў ня дзе лю.

«Хто та кі са юз нік? У нас вы дат ныя ад но сі ны з вель мі 

мно гі мі. Але ні хто не па во дзіць ся бе ў ад но сі нах да нас 

на столь кі дрэн на, на коль кі гэ та ро біць Еў ра пей скі са юз. 

ЕС быў ство ра ны для та го, каб ска рыс тац ца на мі ў сфе ры 
ганд лю, ме на ві та гэ та яны і зра бі лі», — ска заў ён.

Вя ду чая на гэ та за ўва жы ла, што па доб ныя за явы Трам-
па ў сваю чар гу гу чаць ва ро жа. «Ве да е це, што ва ро жа? 
Тое, як яны па вод зяць ся бе ў ад но сі нах да нас. Гэ та не мы 
ва ро жыя, а яны», — ад ка заў аме ры кан скі лі дар. «Ме на ві-
та мы бы лі ў ста но ві шчы дур ной кра і ны на пра ця гу мно гіх 
га доў», — да даў Трамп.

Больш за 110 ты сяч ча ла век 
па цяр пе лі з-за ня якас най ва ды ў Іра ку

Коль касць лю дзей, якія атру ці лі ся ня якас най піт ной 
ва дой у ірак скай пра він цыі Бас ра пе ра вы сі ла 111 ты сяч 
ча ла век. Пра гэ та па ве дам ляе ТАСС са спа сыл кай на 

мяс цо вы пар тал на він Аl Bаghdаdіа.

Ся род тых, хто атру ціў ся, — па сол Еў ра са ю за ў Іра ку 

Ра мон Бле куа. Яшчэ ў па чат ку жніў ня паўд нё вая пра він-

цыя кра і ны, дзе раз ме шча ны са мы гу ста на се ле ны го рад 

Іра ка пас ля Баг да да, — Бас ра, су тык ну ла ся з вост рай 

праб ле май не да хо пу ва ды і пе ра бо яў з па стаў ка мі элект-

ра энер гіі на сель ніц тву. Не за да во ле ныя сі ту а цы яй жы ха ры 

ар га ні за ва лі ак цыі пра тэс ту, якія вы лі лі ся ў па чат ку ве-

рас ня ў бес па рад кі і ак ты ван да ліз му, за гі ну ла не менш 

за дзесяць ча ла век.

У Нью-Ёр ку на аў кцы ё не пра да лі 
дзве бу тэль кі ві на за міль ён до ла раў

На аў кцы ё не Sоthеbу's 

у Нью-Ёр ку бу тэль ка 

Rоmаneе Соntі 1945 го-

да пра да дзе на за су му ў 

558 ты сяч до ла раў, яшчэ 

ад на пай шла за 496 ты сяч. 

Яны па бі лі рэ корд па ца не 

за ад ну бу тэль ку ві на лю-

бо га па ме ру, па ве дам ля-

ец ца ў акаў нце ў Twіttеr аў кцы ён на га до ма Sоthеbу's.

Ві но бы ло вы раб ле на ў Бур гун дыі з ві на гра ду ўра джаю 

1945 го да. Уся го бы ло вы раб ле на не больш за 600 бу тэ лек 

ві на. Дак лад ная коль касць бу тэ лек, якія дай шлі да на шых 

дзён, не вя до мая.

Паз ней на аў кцы ё не ў Нью-Ёр ку бу тэль ку віс кі шат-

ланд ска га брэн да Thе Mасаllаn ура джаю 1926 го да пра-

да лі за 843,2 ты ся чы до ла раў. Ад зна ча ец ца, што гэ тая 

ца на ста ла са май вы со кай у гіс то рыі Sоthеbу's у ка тэ го рыі 

спірт ных на по яў, а так са ма Паў ноч най Аме ры кі.

У маі на аў кцы ё не ў Ган кон гу бу тэль ку віс кі Thе Mасаllаn 

ура джаю 1926 го да пра да лі за 1,1 мільёна до ла раў. Уся-

го бы ло вы пу шча на 12 та кіх бу тэ лек. Віс кі ў іх раз лі лі ў 

1986 го дзе пас ля 60 га доў вы трым кі ў ду бо вай боч цы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, 

што Бе ла русь за га ды сва ёй не-

за леж нас ці ра зам з пра ва слаў най 

царк вой прай шла доў гі і цяр ніс ты 

шлях ума ца ван ня ду хоў ных асноў, 

зда быц ця гра мад ствам ма раль ных, 

жыц цё вых ары ен ці раў.

«Ця пе раш ні на пру жа ны, на-

сы ча ны імк лі вы мі зме на мі час 

ста віць но выя за да чы і ўвесь час 

вы пра боў вае нас на тры ва ласць. 

ХХІ ста год дзе — эпо ха гла баль ных 

транс фар ма цый. Гэ ты час пра грэ-

сіў ных тэх на ло гій з іх бяз меж ны-

мі маг чы мас ця мі, — кан ста та ваў 

кі раў нік дзяр жа вы. — Але гэ тая 

бяз меж насць, на жаль, ста но віц ца 

кры ні цай шмат лі кіх па гроз і ў па лі-

тыч най, і ў ду хоў най сфе рах».

На яго дум ку, сён ня ў імя ўяў-

най дэ ма кра тыі воль на ці мі ма во лі 

та кія дзяр жаў ныя каш тоў нас ці як 

аба ро на пра воў і сва бод гра ма-

дзян пад мя ня юц ца ўсё да зво ле нас-

цю і ад маў лен нем на шых ма раль-

ных асноў. Як вы нік — ад чу жэн не, 

абы яка васць і не цяр пі масць, якія 

спа ра джа юць не пры ман не лю дзей 

ін шых на цы я наль нас цяў і ве ра выз-

нан няў.

«Спрэч кі і роз на га лос сі вы лі-

ва юц ца ва ўза ем ны не да вер, ін-

фар ма цый нае су праць ста ян не, 

ганд лё выя вой ны, ды і ўзбро е ныя 

су тык нен ні, — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Мност ва кан флік-

таў — га ра чых, тых, якія тле юць, 

за ма ро жа ных — бес пе ра пын на 

ад бі ра юць ча ла ве чыя жыц ці, се-

юць боль і па ку ты, спа ра джа юць 

агрэ сію ў роз ных рэ гі ё нах, у тым 

лі ку ў не па срэд най бліз ка сці ад 

Бе ла ру сі».

Прэ зі дэнт да даў, што на пы тан-

не, як вяр нуць мір лю дзям, якія не 

па сва ёй во лі апы ну лі ся ў эпі цэнт-

ры гэ тых па дзей, ад ка зу ня рэд-

ка не бы вае. Пры гэ тым пы тан не 

ак ту аль нае для ўсіх і не раз ста-

на ві ла ся прад ме там дыс ку сій на 

роз ных, у тым лі ку са мых аў та ры-

тэт ных, між на род ных пля цоў ках і 

фо ру мах.

Па мя та ем пра мі ну лае
Так са ма бе ла рус кі лі дар пад-

крэс ліў: Бе ла русь яшчэ па мя тае 

тра гіч ныя ўро кі сва ёй гіс то рыі. 

«Та му мы цэ нім мір, бяс пе ку, 

друж бу і па ра зу мен не. Вы сту па-

ем за ад кры ты дыя лог, су пра цоў-

ніц тва і ўза е ма дзе ян не дзяр жаў і 

на ро даў», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лука шэн ка.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

бе ла рус кія іні цы я ты вы, на кі ра ва-

ныя на аба ро ну і за ха ван не тра ды-

цый ных каш тоў нас цяў, вя до мыя. 

Част ка з іх лег ла ў асно ву ра шэн-

няў ААН, між на род ных і рэ гі я наль-

ных ар га ні за цый.

Ён кан ста та ваў, што Мін скі пра-

цэс і Мін скія да моў ле нас ці ста лі 

ві зіт най карт кай Бе ла ру сі як пля-

цоў кі для пе ра га во раў па сі ту а цыі 

ва Укра і не. «Мы най блі жэй шыя 

су се дзі, брац кія, сла вян скія на ро-

ды. І да лей бу дзем ра біць усё маг-

чы мае для та го, каб на ўкра ін скую 

зям лю хут чэй вяр ну лі ся мір і зго да. 

Рас кол — гэ та не пра нас, гэ та не 

для нас. І мы зро бім усё, я ўпэў не-

ны ў гэ тым. Час — са мы леп шы 

ле кар і суд дзя, мы аба вяз ко ва бу-

дзем ра зам, та му што рас ка лоць 

нас не маг чы ма», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, 

по пыт на аб наў лен не сіс тэ мы мер 

па ўма ца ван ні да ве ру, бяс пе кі і су-

пра цоў ніц тва ў Еў ро пе з кож ным 

днём толь кі рас це. І цяпер прый-

шоў час звяр нуц ца да най леп ша га 

во пы ту су свет най гіс то рыі — Хель-

сінк ска га пра цэ су мі ну ла га ста год-

дзя, які быў агу ча ны на мін скай 

се сіі Пар ла менц кай асамб леі 

АБСЕ.

«Па зі цыя Бе ла ру сі ў пы тан нях 

пе ра адо лен ня роз на га лос сяў у еў-

ра пей скай і еў ра зій скай пра сто рах 

за ста нец ца ня змен най. І тут, па 

ма ім глы бо кім пе ра ка нан ні, го лас 

царк вы — адзін з най больш ма гут-

ных і ўплы во вых — па ві нен гу чаць 

ва ўні сон з дзяр жа вай», — пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт.

Ас но ва — гэ та зго да
Прэ зі дэнт ад зна чыў, што на шля-

ху су пра ці ву раз бу раль ным тэн дэн-

цы ям су час нас ці ў дзяр жа вы і пра-

ва слаў най царк вы шмат агуль ных 

по гля даў, най важ ней шыя з іх — 

ума ца ван не хрыс ці ян скіх жыц цё-

вых ары ен ці раў, між на цы я наль на-

га мі ру, між кан фе сій на га дыя ло гу і 

доб ра су сед ства ўсіх рэ лі гій.

«Аба ро на ін сты ту та сям'і, ша на-

ван не баць коў, лю боў да лю дзей, 

вы ха ван не па тры я тыз му, па ва га 

да гіс то рыі, мо вы і куль ту ры, сум-

лен ная пра ца — гэ та ба за выя каш-

тоў нас ці, улас ці выя пра ва слаўю, 

ка та ліц тву, іў да із му, іс ла му. Та му 

зго да па між прад стаў ні ка мі тра-

ды цый ных рэ лі гій з'яў ля ец ца не-

па руш най асно вай жыц ця ў на шай 

кра і не», — за явіў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: аб'-

яд ноў ва ю чы ся ў ду хоў ных і ма раль-

ных ары ен ці рах, дзяр жа ва і кан фе сіі 

па каз ва юць узор вы со ка ар га ні за ва-

на га гра мад ства. «На ша адзін ства — 

най леп шая аба ро на ад знеш ніх і ўнут-

ра ных па гроз», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Так са ма Прэ зі дэнт за явіў, што 

ад Укра і ны ідуць кру гі ў роз ныя ба-

кі, гэ та не маг чы ма не ўба чыць, тым 

больш тут, у Бе ла ру сі. Ён ад зна чыў, 

што ве дае, як слу жы це лям царк вы 

ня прос та, па коль кі яны — ула да ры 

сэр цаў лю дзей. Кі раў нік дзяр жа вы 

да даў, што пры чы ны, з які мі ім паз-

ней да во дзіц ца раз бі рац ца, ля жаць 

у са міх лю дзях.

«Як бы ні склад ва ла ся сі ту а цыя, 

мы бу дзем ра біць усё, каб у мір най 

Бе ла ру сі ні ко лі не бы ло ан та га ніс-

тыч ных су тык нен няў не толь кі рэ-

лі гій, але, ба ра ні Бо жа, па між на-

мі, пра ва слаў ны мі. Бу дзем ра біць 

усё для та го, каб дзяр жа ва і на род 

ума цоў ва лі ся ў пра ва слаў най ве ры. 

Мы зро бім усё, каб за ха ваць на ша 

адзін ства», — за пэў ніў пры сут ных 

кі раў нік дзяр жа вы.

З най леп шы мі 
па жа дан ня мі

У па да ру нак ад чле наў Свя шчэн-

на га Сі но да Рус кай пра ва слаў най 

царк вы і Сі но да Бе ла рус кай пра ва-

слаў най царк вы Аляк сандр Лу ка-

шэн ка атры маў уні каль ны асоб нік 

пе ра кла дзе на га са ста ра жыт на-

грэ час кай на су час ную бе ла рус-

кую мо ву Свя то га Пі сан ня Но ва га 

За па ве ту.

Бе ла рус кія на ву коў цы пра ца ва-

лі над пе ра кла дам пі сан ня 25 га-

доў — гэ ты факт на су стрэ чы агу-

чыў Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі 

Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе 

Бе ла ру сі.

Да рэ чы, на аса біс тай су стрэ чы 

кі раў ні ка дзяр жа вы з Па тры яр хам 

Мас коў скім і ўсяе Ру сі Кі ры лам 

так са ма не абы шло ся без па да-

рун каў: бе ла рус кі лі дар атры-

маў воб раз Ула дзі мір скай іко ны 

Бо жай Ма ці і па мят ны ме даль у 

го нар 100-год дзя ад наў лен ня па-

тры яр шаст ва, а па тры ярх — іко ну 

з вы явай бе ла рус кіх свя тых — Еф-

ра сін ні По лац кай, Кі ры лы Ту раў-

ска га і Ва лян ці ны Мін скай — на 

фо не Свя та-Ду ха ва ка фед раль-

на га са бо ра.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Пра гэ та за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за су стрэ чы 

з Па тры яр хам Мас коў скім 

і ўсяе Ру сі Кі ры лам.

Прэ зі дэнт цёп ла пры ві таў па-

тры яр ха і ўспом ніў яго пе ры яд 

слу жэн ня царк ве, які па пя рэд ні-

чаў па тры яр ша му са ну. «У мя не 

ў па мя ці за ста ло ся ва ша пе ра-

мя шчэн не са Сма лен ска ў Ка лі-

нінг рад і аба вяз ко ва праз на шу 

Бе ла русь. І на пэў на, з тых ча соў 

вы ўлю бі лі ся ў гэ тую зям лю, не 

чу жую для вас зям лю», — ска заў 

Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы за явіў, 

што хо ча, каб па тры ярх Кі рыл 

ра зу меў яго па зі цыю, хоць бе-

ла рус кі лі дар імк нец ца не ра біць 

ні я кіх за яў у гэ тай су вя зі.

«На жаль, на ша царк ва вель-

мі час та ў гіс то рыі ста на ві ла ся 

за лож ні цай між дзяр жаў ных 

ад но сін. Ча сам на шых ня пра-

віль ных учын каў, — кан ста та-

ваў Прэ зі дэнт. — Вы па він ны 

ве даць на шу не па хіс ную дзяр-

жаў ную па зі цыю: рас кол — гэ та 

заў сё ды дрэн на. І гэ та дрэн ныя 

на ступ ствы, гэ та не бяс печ ней 

за ўсё. Мы вель мі ба лю ча ста-

вім ся да та го, што ад бы ва ец ца 

сён ня ў пра ва слаўі. Вы гэ та ад-

чу ва е це не менш за мя не, а мо-

жа быць на ват больш, сэр цам 

сва ім, ус пры ма е це ду шэў на — 

свет змя ніў ся. Ма ла та го, што 

ён па ско рыў ся, ён змя ніў ся не 

да леп ша га».

Па вод ле яго слоў, за лож ні-

ка мі бя гу ча га ста но ві шча ста-

ла ўсё на сель ніц тва пла не ты. 

Перш за ўсё, прый шоў дрэн ны 

на строй, а на строй, звяр нуў ува-

гу Аляк сандр Лу ка шэн ка, заў-

сё ды быў ад каз нас цю царк вы. 

«Та му гэ та б'е перш за ўсё па 

царк ве, па слу жы це лях», — да-

даў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар па жа даў Па-

тры яр ху муд рас ці і цяр пен ня, 

а так са ма за пэў ніў у тым, што 

пры ха джа не бу дуць ста рац ца 

пад трым лі ваць яд нан не ўсіх 

пра цэ саў, каб за ха ваць мір на 

зям лі. «Ужо за над та бліз ка мы 

па ды шлі да гэ тай не бяс печ най 

ры сы», — ска заў Аляк сандр 

Лука шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма 

ад зна чыў, што пры езд па тры-

яр ха Кі ры ла ў Бе ла русь вель мі 

ак ту аль ны. «Ну, на пэў на, так 

Гос па дам прад вы зна ча на, у ней-

кія мо ман ты — ну не тое, што 

не бяс печ ныя, — сур' ёз ныя, мо-

ман ты — мы апы на ем ся ў Мін-

ску — і па лі ты кі, і ду ха вен ства. 

Я гэ та вель мі ца ню, і гэ та нас да 

мно га га аба вяз вае. І, Ула ды ка, 

мы спра вім ся з гэ тым», — за пэў-

ніў Прэ зі дэнт.

У сваю чар гу Па тры ярх Кі рыл 

ад зна чыў, што кож ны раз, ка лі ён 

на вед вае Бе ла русь, у яго доб ры 

на строй. Ён так са ма па цвер дзіў, 

што з Бе ла рус сю ў яго звя за на 

вя лі кая част ка жыц ця, ня гле дзя-

чы на тое, што тут не жыў, а толь-

кі пе ра мя шчаў ся тран зі там. Па-

тры ярх рас ка заў Прэ зі дэн ту, што 

мо жа па раў наць Бе ла русь сён ня 

і Бе ла русь 90-х га доў мі ну ла га 

ста год дзя.

Пе ра ме ны ве лі зар ныя — так 

ла ка ніч на па тры ярх Кі рыл апі саў 

тое, што ад бы ва ец ца ў на шай 

кра і не. На яго дум ку, гле дзя чы 

на чыс тыя і пра стор ныя ву лі цы 

Мін ска, ра зу ме еш, што Прэ зі-

дэнт і ўла да звяр та юць ува гу на 

якасць жыц ця лю дзей.

Ён так са ма да даў, што сён ня 

вель мі шмат праб лем, якія вы ця-

ка юць з тэх на ла гіч на га раз віц ця. 

«Хо чам мы ці не хо чам, ча ла ве-

чая цы ві лі за цыя раз ві ва ец ца так, 

што з-за грэш на га імк нен ня па-

вя ліч ваць спа жы ван не кож ным 

ча ла ве кам — а гэ та імк нен не 

грэш нае — вель мі моц на раз ві-

ва ец ца пра мыс ло васць, ад сюль 

за брудж ван не ася род дзя. І мно-

гае та кое, што на но сіць шко ду 

ча ла ве ку. Вось та му, вя до ма, 

кло пат ула ды аб на ва коль ным 

ася род дзі, куль тур ным ася род дзі, 

аб ду хоў ным ася род дзі свед чыць 

аб тым, што са мыя га лоў ныя 

стра тэ гіч ныя мэ ты і за да чы, ад 

якіх рэ аль на за ле жыць бу ду чы ня 

ча ла вец тва, зна хо дзяц ца ва ўва-

зе ўла ды», — ад зна чыў ён.

Так са ма па тры ярх па дзя ка ваў 

кі раў ні ку дзяр жа вы за стаў ленне 

да Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вы. Ён да даў, што якасць 

жыц ця ча ла ве ка і вы зна чае пос-

пех дзей нас ці па лі ты ка. І гэ та не 

толь кі ўзро вень зар пла ты, але і 

ўсё тое, што акру жае лю дзей.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

З ДУМ КАЙ 
ПРА ВЕ РУ

У Бе ла ру сі бу дуць пад трым лі ваць адзін ства, 
каб за ха ваць мір на зям лі

ЗБЕ РАГ ЧЫ 
КАШ ТОЎ НАС ЦІ


