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Ве не су э ла аб ві на вач вае 11 кра ін Ла цін скай Аме ры кі 
ў спро бе дэ ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў кра і не

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 

Ве не су э лы лі чыць, што ўра ды 

11 ла ці на а ме ры кан скіх кра ін па 

ўка зан ні ЗША спра бу юць дэ ста-

бі лі за ваць па лі тыч ную сі ту а цыю 

ў Ба лі ва ры ян скай Рэс пуб лі цы з 

мэ тай звяр жэн ня прэ зі дэн та Ні-

ка ла са Ма ду ра. Пра гэ та га во-

рыц ца ў за яве ве дам ства, якую 

раз мяс ціў на сва ёй ста рон цы ў Twіttеr яго кі раў нік Хор хе Арэ а са. 

«Ба лі ва ры ян скі ўрад Ве не су э лы асу джае ціск гру пы ўра даў-са тэ-

лі таў, пад па рад ка ва ных ЗША, з мэ тай дэ ста бі лі за ваць сі ту а цыю 

і вы ка рыс тоў ваць яе су праць за кон на абра ных дэ ма кра тыч ных 

ін сты ту таў кра і ны», — ад зна чае МЗС. На яго дум ку, кі раў ніц тва 

Ар ген ці ны, Бра зі ліі, Ка на ды, Чы лі, Ка лум біі, Кос та-Ры кі, Гва тэ ма-

лы, Ган ду ра са, Па на мы, Па ра гвая і Пе ру «не за кон на пры ма юць 

на ся бе паў на моц твы вы зна чаць ле гі тым насць ве не су эль скай 

ула ды». «Вы шэй на зва ныя ўра ды ад да юць свае га ла сы, каб спра-

ва ка ваць сі ту а цыю ўнут ры па лі тыч най не ста біль нас ці, апраў даць 

за меж нае ўмя шан не, да яко га імк нуц ца ЗША без якіх-не будзь 

аб грун та ван няў», — ад зна ча ец ца ў за яве. Ве дам ства за клю чае, 

што ўла ды кра і ны «дэ та лё ва пра ана лі зу юць па доб ныя ва ро жыя 

дзе ян ні і бу дуць пры маць ра шэн ні, якія га ран ту юць аба ро ну дзяр-

жа вы, яе ін сты ту таў і на цы я наль-

на га су ве рэ ні тэ ту». Як вя до ма, у 

мі ну лы чац вер пе ра мож ца прэ-

зі дэнц кіх вы ба раў у Ве не су э ле 

Ні ка лас Ма ду ра ўсту піў на па са-

ду кі раў ні ка дзяр жа вы. Вы ба ры 

прэ зі дэн та Ве не су э лы ад бы лі ся 

20 мая 2018 го да. Дзей ны кі-

раў нік дзяр жа вы на браў амаль 6,2 млн га ла соў вы бар шчы каў, 

а яго ны асноў ны са пер нік Эн ры Фаль кон ад апа зі цый най пар тыі 

«Пра грэ сіў ны аван гард» — 1,9 млн.

Яй ка на бра ла 40 млн «лай каў» 
і ста ла но вай зор кай Іnstagram

Но вым рэ кард сме нам фо-

та сэр ві са Іnstаgrаm, які на ле-

жыць сац сет цы Fасеbооk, стаў 

зды мак звы чай на га ку ры на га 

яй ка, раз ме шча ны ў за пі се 

@wоrld_rесоrd_еgg. Фо та бы-

ло апуб лі ка ва на 4 сту дзе ня. На 

ця пе раш ні мо мант яно з'яў ля-

ец ца адзі най для гэ та га ўлі ко ва га за пі су Іnstаgrаm. Не вя до мы 

ства раль нік акаў нта пер ша па чат ко ва па ста віў мэ ту ўста ля ваць 

но вы рэ корд па коль кас ці лай каў у Іnstаgrаm. Для гэ та га здым ку 

яй ка трэ ба бы ло пе ра сяг нуць да сяг нен не ма дэ лі Кай лі Джэ нер, 

зды мак якой з но ва на ро джа най дач кой на браў ка ля 18,3 мільёна 

«лай каў». Дзя ку ю чы ак тыў на му рас паў сюдж ван ню спа сыл кі на 

фо та зды мак пры ўдзе ле мно гіх ка рыс таль ні каў гэ тую мэ ту ўда-

ло ся да сяг нуць уся го за не каль кі дзён. У су вя зі з уста ноў ле ным 

рэ кор дам не ка то рыя ра сій скія ка рыс таль ні кі вы ка за лі зда гад ку, 

што на фа та гра фіі на ма ля ва на пра сла ву тае «дзя ся тае яй ка». Гэ-

ты жарт звя за ны з на шу ме лай на мі ну лым тыд ні на ві ной пра тое, 

што на пры лаў ках ра сій скіх кра маў з'я ві лі ся ўпа коў кі з дзе вяц цю 

яй ка мі. Як пі ша TJ, у ад каз на рэ корд Джэ нер апуб лі ка ва ла ві дэа, 

на якім раз бі вае ку ры нае яй ка, з под пі сам «Па да ві ся, ма лень-

кае яеч ка». Пар тал BuzzFееd звя заў ся з ула даль ні кам акаў нта, 

каб да ве дац ца аб пры чы нах рап тоў на га флэш-мо бу. «Для мя не 

гэ та быў вы клік. Ні чо га аса біс та га», — ад ка заў аў тар са май па-

пу ляр най Іnstаgrаm-пуб лі ка цыі ў све це. Між тым «на яй ка» ўжо 

пад пі са ла ся звыш трох мільёнаў ча ла век.
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— Мі ніс тэр ства за меж-

ных спраў Бе ла ру сі бы ло 

за сна ва на ў са вец кі  ча с, і 

боль шую част ку сва ёй гіс-

то рыі пра во дзі ла ў жыц цё 

знеш нюю па лі ты ку СССР. 

Што ў сва ёй ра бо це ве дам-

ства атры ма ла ў спад чы ну 

з таго перыяду і на коль кі 

скла да на бы ло вы бу да-

ваць МЗС не за леж най Бе-

ла ру сі?

–СКА ЖУ ад ра зу — 

мност ва ня прос тых 

за дач, вы ра шаць якія на па чат-

ко вым эта пе пры хо дзі ла ся вель-

мі не шмат лі кім ко лам су пра цоў-

ні каў, а па мно гіх пы тан нях і без 

ад па вед на га во пы ту.

Але да вай це пач нём з 

гіс то рыі. Вы то кі су час най 

бе ла рус кай дып ла ма тыч-

най служ бы пры хо дзяц ца 

на 1917—1919 га ды і звя за-

ны са ства рэн нем Са вец кай 

Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі 

Бе ла ру сі. За сна ва ны ў сту-

дзе ні 1919 го да Ка мі са ры ят 

па за меж ных спра вах уз на ча-

ліў член ча со ва га ўра да Усе-

ва лад Сця па на віч Фаль скі. 

Сім ва ліч на, што ін фар ма цыя 

аб па чат ку дзей нас ці Ка мі-

са ры я та бы ла апуб лі ка ва на 

22 сту дзе ня 1919 го да ме на ві-

та ў га зе це «Звяз да». На той 

час у ве дам стве пра ца ва лі 

12 ча ла век.

Ка мі са ры ят па за меж ных 

спра вах ССРБ, Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў БССР бы лі 

па пя рэд ні ка мі МЗС не за леж-

най Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Вар та ад зна чыць, што ў са-

вец кі час сфе ра між на род най 

дзей нас ці БССР у па раў на нні 

з ін шы мі са юз ны мі рэс пуб лі ка-

мі, за вы клю чэн нем Укра ін скай 

Са вец кай Са цы я ліс тыч най 

Рэс пуб лі кі, бы ла да во лі шы-

ро кай. Ска жу больш — бы лі 

пы тан ні ў ме жах шмат ба ко вай 

дып ла ма тыі, за якія ў са юз ным 

маш та бе ад каз ва ла ме на ві та 

бе ла рус кая дып ла ма тыч ная 

служ ба.

БССР абі ра ла ся не па ста-

ян ным чле нам Са ве та Бяс пе кі 

ААН і бы ла іні цы я та рам шэ-

ра гу рэ за лю цый Ге на самб-

леі ААН у сфе ры між на род-

най бяс пе кі і раз збра ен ня. 

Прад стаў ні кі рэс пуб лі кі пры-

ма лі ак тыў ны ўдзел у ра бо це 

больш чым паў сот ні між на-

род ных ар га ні за цый і ор га наў 

сіс тэ мы ААН. Бе ла рус кія дып-

ла ма ты зай ма лі, на прык лад, 

ад каз ныя па са ды па моч ні ка 

стар шы ні Між на род най Ар-

га ні за цыі Пра цы, на мес ні ка 

стар шы ні се сіі Ге не раль най 

Асамб леі ААН, шэ ра гу кан фе-

рэн цый Між на род най Ар га ні-

за цыі Пра цы, па са ды стар-

шы ні, на мес ні каў стар шы ні, 

дак лад чы каў ка мі тэ таў Ге не-

раль най Асамб леі і ор га наў 

сіс тэ мы ААН.

Яшчэ ў да са юз ны пе ры-

яд БССР за клю чы ла дзевяць 

шмат ба ко вых і тры двух ба ко-

выя да га во ры і 

па гад нен ні.

МІЖ НА РОД НЫЯ ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ 
СУ ВЕ РЭН НАЙ ДЗЯР ЖА ВЫ

СТАР. 4-5

Гэ ты мі дня мі дып ла ма тыч ная служ-

ба Бе ла ру сі ад зна чае ве ка вы юбі лей. 

22 сту дзе ня 1919 го да на ста рон ках 

га зе ты «Звяз да» бы ла раз ме шча на 

пер шая пуб ліч ная аб' ява аб па чат ку 

дзей нас ці Ка мі са ры я та за меж ных 

спраў ССРБ. Не вя ліч кая на тат ка, уся-

го пяць рад коў (і на ват не на пер шай 

ста рон цы), аб вяс ці ла аб за сна ван ні 

ад на го з са мых важ ных ве дам стваў 

кра і ны. Сім ва ліч на, што дып ла ма тыч-

ная служ ба — ра вес ні ца Бе ла рускай 

Са вец кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб-

лі кі, якая ста ла пад мур кам су час най 

дзяр жа вы Рэс пуб лі кі Бе ла русь. З та-

го ча су на ша кра і на прай шла шмат 

цяж кіх вы пра ба ван няў на шля ху да 

су ве рэ ні тэ ту, да пра ва пра во дзіць не-

за леж ную знеш нюю па лі ты ку. Пра 

100-га до вы шлях і сён няш ні дзень 

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў — 

экс клю зіў нае ін тэр в'ю з кі раў ні-

ком знеш не па лі тыч на га ве дам ства 

Ула дзі мі рам МА КЕ ЕМ.

Ва ле рый ВА ЛАДЗЬ КО і Мак сім АСТА ШО НАК (на фо та) у скла дзе бры га ды 

му ля раў Жо дзін ска га «Бу даў ні ча га ўпраў лен ня 161» уз вод зяць жы лы шмат ква-

тэр ны дом у су сед нім Ла гой ску. Не пер шы год гэ тыя бу даў ні кі пра цу юць ра зам, 

ста лі клас ны мі спе цы я ліс та мі, дзе ляць ка ман дзі ро вач ныя вах ты. Мужчынам 

пры хо дзіц ца пра ца ваць на вы шы ні і ў са мых роз ных умо вах на двор'я, іх не 

па ло ха юць за ві ру ха і ма роз.

108,4 % 
скла лі рэ аль ныя 
на яў ныя гра шо выя 
да хо ды на сель ніц тва 
Бе ла ру сі ў сту дзе ні — 
ліс та па дзе 
2018 го да да 
ўзроў ню сту дзе ня — 
ліс та па да 
2017-га, па ве да міў 
На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны 
ка мі тэт. У агуль ным 
аб' ёме гра шо вых 
да хо даў апла та 
пра цы зай мае 
64 %, да хо ды ад 
прад пры маль ніц кай і 
ін шай дзей нас ці, якая 
пры но сіць да ход, — 
8 %, транс фер ты 
на сель ніц тву (пен сіі, 
да па мо гі, сты пен дыі 
і ін шыя транс фер ты 
на сель ніц тву) — 
23,5 %, да хо ды ад 
улас нас ці і ін шыя 
да хо ды — 4,5 %.

• Кі раў нік бе ла рус ка га 

знеш не па лі тыч на га ве дам-

ства Ула дзі мір Ма кей і фе дэ-

раль ны мі ністр па пы тан нях 

Еў ро пы, ін тэ гра цыі і за меж-

ных спраў Аў стрыі Ка рын 

Кнайсль учо ра ўра чыс та ад-

кры лі но вы офіс па соль ства 

Аў стрыі ў Бе ла ру сі.

• У 2018 го дзе ў Бе-

ла ру  с і  пра да дзе на 

52,8 тысячы но вых аў-

та ма бі ляў, што на 54 % 

больш, чым у 2017-м.

• Па вод ле вестак ме дыя 

аб за ра бот най пла це за 

ліс та пад 2018 го да, 29,5 % 

ра бот ні каў у на шай кра і не 

атрым лі ва лі зар пла ту вы-

шэй за Br1 тыс.

• VІ Фо рум рэ гі ё наў Бе-

ла ру сі і Ра сіі пла ну ец ца 

пра вес ці ў Санкт-Пе цяр-

бур гу з 16 да 18 лі пе ня.
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І ЗІ МОЙ РАС ТУЦЬ І ЗІ МОЙ РАС ТУЦЬ 
ПА ВЕР ХІ!ПА ВЕР ХІ!

У кож ным жар це ёсць до-

ля... жар ту: і са праў ды — 

вый граць па ла та рэй ным 

бі ле це аў та ма біль — пры-

клад на тое ж, што па чы гу-

нач ным — цяг нік. То-бок, 

гэ та — вель мі скла да на! 

Са звяз доў скі мі пры-

за мі ўсё ку ды пра сцей. 

Да та го ж — ні я кіх рас хо-

даў (хі ба — на кан верт)...

Вы зра зу ме лі: дня мі ў рэ-

дак цыі ад быў ся тра ды цый ны 

ро зыг рыш пры зоў.

Як ён пра хо дзіць, на шым 

даў нім чы та чам на гад ваць не 

трэ ба, ня даў нім — хі ба ко рат-

ка, «праз кос ку». Та кім чы нам 

кож ны, хто афор міў пад піс ку 

на «Звяз ду» на квар тал або 

паў год дзе, пры жа дан ні мо жа 

за поў ніць не вя ліч кую карт ку-

ку пон (яны дру ку юц ца на пра-

цягу пад піс ной кам па ніі ў пят-

ніч ных ну ма рах) і да слаць на 

ад рас га зе ты. Тут, у рэ дак цыі, 

усе атры ма ныя карт кі рэ гіст-

ру юц ца і сар ту юц ца па аб лас-

цях і го ра дзе Мін ску з тым, каб 

га ран та ваць атры ман не пры-

зоў у кож ным рэ гі ё не кра і ны.

А да лей, як той ка заў, спра-

ва тэх ні кі: лёс пры зоў для пад-

піс чы каў вы ра шаць са мі пад-

піс чы кі, дзе ла выя парт нё ры 

га зе ты — паш та ві кі, ра бот ні кі 

«Бел са юз дру ку», ад ным сло-

вам — гос ці. Гэ тым ра зам ся-

род іх бы лі на мес нік ды рэк та ра 

УП «Мінск аб лпош та» Але на 

Ішчук, а так са ма па ста ян-

ныя чы та чы «Звяз ды» Люд мі-

ла Сі да рэ віч, Іван Аст роў скі і 

Ге ор гій Ка ра лё-

нак (на здым ку). 

Пад піс ка-2019

СА «ЗВЯЗ ДОЙ» СА «ЗВЯЗ ДОЙ» 
ЗБЫ ВА ЮЦ ЦА МА РЫЗБЫ ВА ЮЦ ЦА МА РЫ

СТАР. 2
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Найважнейшая задача — 
палепшыць жыццё людзей

Прэ зі дэнт уз гад ніў шэ раг 
кад ра вых на зна чэн няў

Учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці ад быў ся 

без пе ра боль шан ня вя лі кі кад ра вы дзень. 

Но выя асо бы з'я вяц ца як ся род кі раў ніц тва мяс цо вых 

вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў, рэс пуб лі кан скіх 

ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, так і ў ай чын ным 

дып ла ма тыч ным кор пу се. Больш за тое, 

у Бе ла ру сі пры зна ча ны но вы мі ністр і но вы рэк тар 

ад ной з уста ноў вы шэй шай аду ка цыі.

ПРА МІНСК І ЯГО РАЗ ВІЦ ЦЁ
Так, на па са ду на мес ні ка стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма 

быў уз год не ны Аляк сандр Да ра хо віч, які ра ней зай маў па са ду 

кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі За вод ска га ра ё на Мін ска.

Яшчэ ад ным на мес ні кам стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма 

стаў Ар цём Цу ран, ра ней — кі раў нік ад мі ніст ра цыі Фрун зен ска га 

ра ё на ста лі цы.

«Ня ма не аб ход нас ці неш та дэ та лі за ваць, мы з ва мі су стра-

ка лі ся, свой пункт гле джан ня я вы ка заў. Вя до ма ж, мы рэ ак цыю 

мін чан і вашу ад соч ва лі. Мне да ло жа на, лю дзі ў агуль ным пла не, 

на ват у дэ та лях пад трым лі ва юць вы ні кі на шай на ра ды. Вель мі 

пра шу вас, па коль кі вы бу дзе це ра зам з но вым стар шы нёй гар-

вы кан ка ма рэа лі зоў ваць гэ тую па лі ты ку, пры трым лі вац ца тых 

да ру чэн няў, якія бы лі вы ка за ны мною на на ра дзе», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: Мінск не аб ход на зра біць аб са лют на 

ўтуль ным го ра дам, каб мін ча не ім га на ры лі ся. Ён на га даў, што 

2019-ы ста не для ста лі цы вель мі ня прос тым — і не толь кі з-за 

чар го вых вы ба раў і Еў ра пей скіх гуль няў. Га лоў нае, на дум ку 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, тая ра бо та, якую па він ны зра біць сё ле-

та па ўлад ка ван ні і доб ра ўпа рад ка ван ні Мін ска. «Зра біць гэ та 

не фар маль на, каб го рад быў вель мі чыс ты і аку рат ны», — ад-

зна чыў ён.

Бе ла рус кі лі дар на га даў пра ад каз насць за па ру шэн не за ко-

наў і прэ зі дэнц кіх да ру чэн няў.

ПРА МІН СКУЮ ВОБ ЛАСЦЬ І ЯЕ ЗНАЧ НАСЦЬ
Стар шы нёй Ві лей ска га рай вы кан ка ма стаў Алег Бе гу нец, 

ра ней — пер шы на мес нік стар шы ні, на чаль нік упраў лен ня сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ста ра да рож ска га 

рай вы кан ка ма.

Бе ла русь — 
на дзей ны ся бар Тур цыі,

І ТА КІ КУРС ЗА ХА ВА ЕЦ ЦА
Аб гэ тым за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час су стрэ чы 

з мі ніст рам на цы я наль най аба ро ны Ту рэц кай Рэс пуб лі кі 

Ху лу сі Ака рам.

«Мне пры ем на су стрэц ца з ча ла ве кам, які за клі ка ны шмат у 

чым вы зна чаць як унут ра ную, так і знеш нюю па лі ты ку Ту рэц кай 

Рэс пуб лі кі ў су вя зі з той сі ту а цы яй, якая склад ва ец ца ў ва шым 

рэ гі ё не», — ад зна чыў у па чат ку су стрэ чы бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт да даў, што ў на шай кра і не вель мі ўваж лі ва на зі ра-

юць за дзе ян ня мі ту рэц кіх уз бро е ных сіл. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

даў вы со кую ацэн ку эфек тыў нас ці і пла на вас ці дзе ян няў ар міі 

Тур цыі. Ён так са ма пад крэс ліў: у Бе ла ру сі ра зу ме юць, што Тур-

цыі вель мі ня прос та, ажыц цяў ля ец ца ма сі ра ва ны ціск вель мі 

моц ных дзяр жаў. Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў упэў не-

насць, што на род Тур цыі — гэ та муж ныя лю дзі, і яны спра вяц ца 

ў гэ тых умо вах з ты мі праб ле ма мі, якія сён ня на вяз ва юц ца і 

пры ўно сяц ца не толь кі ўнут ры Тур цыі, але і звон ку.

«Вы па він ны ве даць, што мы заў сё ды бы лі на дзей ны мі сяб-

ра мі і парт нё рам ва шай кра і ны, — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Мы заў сё ды імк ну лі ся ра біць так, як лепш для Тур цыі. 

І вы па він ны ве даць, што мы бу дзем ад да ныя гэ та му кур су як у 

эка но мі цы, ганд лі, так і ў ва ен на-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве».

Ён пе ра даў са мыя доб рыя па жа дан ні ту рэц ка му лі да ру Рэ-

джэ пу Та і пу Эр да га ну і вы ка заў над зею, што яго кра і на змо жа 

пе ра адо лець усе цяж кас ці і на су пе рак уся му пад няц ца яшчэ на 

ад ну пры ступ ку раз віц ця.

У сваю чар гу ту рэц кі мі ністр ад зна чыў, што Прэ зі дэнт Тур цыі 

ча кае бе ла рус ка га лі да ра з ві зі там у са мы блі жэй шы час.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
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