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• Тэ ле фон ная раз мо-

ва Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 

Аляк санд ра Лу ка шэн кi з 

Прэ зi дэн там Ра сii Ула дзi-

мi рам Пу цi ным ад бы ла ся 

22 кра са вi ка па iнi цы я ты ве 

ра сiй ска га бо ку. Кi раў нi кi 

дзяр жаў аб мер ка ва лi бя-

гу чыя мо ман ты двух ба ко-

вых ад но сiн, перс пек ты вы 

раз вiц ця су пра цоў нiц тва.

• Маш таб ныя ву чэн ні 

МНС прой дуць у Стаўб-

цоў скім ра ё не 24—26 кра-

са ві ка.

• Свят ка ван не Бя лы-
ніц кай іко ны Бо жай Ма ці 
пе ра нес лі на 1 мая.

• У Го мель скай воб лас-
ці ўвя лі ў аба рот больш за 
16 тыс. га зя мель, за бру джа-
ных пас ля ава рыі на ЧА ЭС.

• Ня якас ная ра сій ская 
наф та пры вя ла да вы ха ду 
са строю да ра го га аб ста ля-
ван ня на Ма зыр скім НПЗ.

• Дэ па зі ты на ся мей ны 

ка пі тал у Бе ла ру сі ад кры ты 

больш чым на $660 млн.

КОРАТКА

Іры на КАС ЦЕ ВІЧ,

мі ністр пра цы

і са цы яль най аба ро ны:

«Адзін з га лоў ных 
на прам каў ра бо ты 
мі ніс тэр ства — гэ та 
ўзро вень за ра бот най 
пла ты, да стой ныя 
ра бо чыя мес цы. Дру гі 
на пра мак — лю дзі ста ла га 
ўзрос ту: уз ро вень іх 
жыц ця. Мі ніс тэр ствам 
пад рых та ва ны кан крэт ныя 
пра па но вы аб па вы шэн ні 
пен сій з 1 мая гэ та га го да.
У ся рэд нім на ша 
пра па но ва — па вы шэн не 
на Br25. Гэ та кры ху больш 
за 6 %. Я ка жу пра пен сіі 
па ўзрос це. Што 
да ты чыц ца маг чы мас ці 
яшчэ ад на го па вы шэн ня 
пен сій на пра ця гу го да, 
то ўсё за ле жыць ад рос ту 
за ра бот най пла ты. Ка лі 
гэ та мэ та вы сцэ на рый 
раз віц ця, то, вя до ма, 
мы зро бім яшчэ адзін крок».

ЦЫТАТА ДНЯ

АДЗІНЫ Ў КРАІНЕ 
ПРАВАСЛАЎНЫ 
ЭКЗАРЦЫСТ – 
У СМІЛАВІЧАХ

ПЛАЧ 
НЕ ТОЛЬКІ 
АБ НОТР-ДАМЕ… 9

11

ДА ВЕС ЦІ ДА ЛА ДУ СВАЮ КРА І НУ

Па се зо неПа се зо не
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Ся рэ дзі на кра са ві ка — час, ка лі ста ліч ныя пар кі рых ту юц ца да ма-

са ва га на вед ван ня. Ужо на на ступ ным тыд ні ма лень кіх і да рос лых 

мін чан і гас цей ста лі цы пач нуць ка таць ат рак цы ё ны. Але пе рад тым, 

як ка ру се лі бу дуць ад кры тыя для ўсіх ах вот ных, гэ тыя ме ха ніч ныя 

за баў кі трэ ба пра ве рыць на леж ным чы нам. У гэ тыя дні лю дзі, якія 

гу ля юць па пар ках, мо гуць ба чыць, як тэс ці ру юц ца ат рак цы ё ны — на 

ся дзен ні па гру жа ны мяш кі з пяс ком, а са мі агрэ га ты здзяйс ня юць 

тэс та выя пра го ны.

— Парк ат рак цы ё наў у ста лі цы, які мы му сім пра ве рыць, скла дае 59 ма шын, 

— га во рыць вы кон ва ю чы аба вяз кі Мінск ага га рад ско га ўпраў-

лен ня Дзярж пра мнаг ля да МНС Ге надзь РУМ КІН. Цяг нік за раз на вы шы ні 14,5 мет ра ад зям лі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка пра ца ваў 
на тэ ры то рыі гіс то ры ка-куль тур на га комп лек су «Лі нія Ста лі на»

Спа чат ку кі раў ні ку дзяр жа вы рас ка за лі пра комп лекс, пра вя-

лі не вя лі кую эк скур сію, пас ля ча го ён па чаў са джаць дрэ вы. 

У мэ тах уве ка ве чан ня па мя ці 75 сал дат, за гі ну лых у га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, па рэшт кі якіх бы лі зной дзе ны пры бу даў ніц тве 

комп лек су, і ў го нар 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-

фа шысц кіх за хоп ні каў бы ло па са джа на 75 ду боў. Акра мя та го, 

бы ло па са джа на 30 сос наў — у су вя зі з 30-год дзем вы ва ду кан-

тын ген ту са вец кіх вой скаў з Аф га ні ста на. Пас ля гэ та га бе ла рус кі 

лі дар па гу та рыў з жур на ліс та мі.

Не «па ку туй це» пра наш су ве рэ ні тэт...
Пад час Па слан ня кі раў нік дзяр жа вы асаб лі вую ўва гу ад даў су ве рэ-

ні тэ ту. У пры ват нас ці, ён ад зна чыў, што той, хто сён ня асме ліц ца зні-

шчыць Бе ла русь — Прэ зі дэнт, урад ці яшчэ хтось ці, — бу дзе пра кля ты 

бе ла рус кім на ро дам. Той жа, хто ад ва жыц ца зра біць гэ та сі лай, атры мае 

най ма гут ней шы ад каз, ска заў бе ла рус кі лі дар. Гэ тыя вы каз ван ні ў шмат-

лі кіх па лі ты каў вы клі ка лі рэз кую рэ ак цыю, у тым лі ку з Ра сіі. «Ча му гэ та 

ад бы ло ся, як бы вы гэ та пра ка мен та ва лі?» — спы та лі 

ў Аляк санд ра Лу ка шэн кі. СТАР. 2

ТУТ НАРАДЖАЮЦЦА ЛЕСІКІТУТ НАРАДЖАЮЦЦА ЛЕСІКІ

Ат рак цы ё ны 
рых ту юц ца да ле та
Што ро біц ца, каб ка ру се лі бы лі бяс печ ныя

У шва чак клец ка га прад пры ем ства «Фір ма Маль ві на» ця пер над звы чай ці ка вая 

пра ца: яны вы раб ля юць ты ся чы вы яў лі ся ня ці Ле сі ка — сім ва ла ма ю чых ад быц ца 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. З-пад уме лых рук май стрых (ад на з іх — швач ка Юлія КА РОЛЬ, 

на здым ку) га рэз лі вае лі ся ня паў стае ў вы гля дзе мяк кіх ца цак, за плеч ні каў, бі ру лек, 

каб раз' ехац ца пас ля ра зам з гас ця мі Гуль няў без пе ра боль шан ня па ўсім све це.


