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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ТРАМП АД МЯ НІЎ СУ СТРЭ ЧУ 
З КІМ ЧЭН ЫНАМ

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп аб вяс ціў аб ад мо ве ад 

су стрэ чы з лі да рам КНДР Кім 

Чэн Ынам, пра вя дзен не якой 

бы ло па пя рэд не за пла на ва на 

на 12 чэр ве ня ў Сін га пу ры. Пра гэ та га во рыц ца ў ліс це 

кі раў ні ка Бе ла га до ма, рас паў сю джа ным аме ры кан скай 

ад мі ніст ра цы яй у Twіtter. У той жа час Трамп ад зна чыў, 

што ў бу ду чы ні бу дзе га то вы су стрэц ца з паў ноч на ка рэй-

скім лі да рам. Ад мо ву ад пра вя дзен ня са мі ту прэ зі дэнт 

Злу ча ных Шта таў па тлу ма чыў ад кры тай ва ро жас цю, 

якую пра явіў аса біс та Кім Чэн Ын у яго ня даў ніх за явах 

у ад рас Ва шынг то на. «Гэ тая ўпу шча ная маг чы масць — 

на са мрэч сум ны мо мант у гіс то рыі», — ад зна чыў прэ-

зі дэнт ЗША. У сваю чар гу на мес нік кі раў ні ка паў ноч на-

ка рэй ска га МЗС Кім Ке Гван за явіў, што ў КНДР па-ра-

ней ша му імк нуц ца на ла дзіць ад но сі ны з ЗША і га то вы 

пра вес ці су стрэ чу з аме ры кан скі мі ўла да мі ў лю бы час 

і ў лю бым фар ма це, пе рад ае агенц тва «Рэ нхап».

НАФ ТА ТАН НЕЕ НА НА ВІ НАХ АД АПЕК+
Су свет ныя цэ ны на наф ту па каз ва юць ад моў ную 

ды на мі ку. Ін вес та ры, 

перш за ўсё, рэ агу-

юць на за явы мі ніст раў 

энер ге ты кі Са удаў скай 

Ара віі і Ра сіі аб маг чы-

мым змяк чэн ні ўмо ваў 

па гад нен ня аб аб ме-

жа ван ні зда бы чы гэ-

тай сы ра ві ны (АПЕК+). Кошт лі пень скіх ф'ю чар саў на 

паў ноч на мор скую наф та вую су месь мар кі Brent упаў 

на 0,19 %, да сяг нуў шы па каз чы ка 78,64 за ба раль, лі-

пень скія ф'ю чар сы на наф ту мар кі WTІ стра ці лі 0,17 % 

і ста лі каш та ваць $70,59. Ра ней мі ністр энер ге ты кі Сау-

даў скай Ара віі Ха лід аль-Фа ліх па ве да міў, што кан чат-

ко вае ра шэн не аб змяк чэн ні ўмоў здзел кі па ска ра чэн ні 

зда бы чы наф ты яшчэ не пры ня тае. Та кую ж па зі цыю 

вы ка заў і мі ністр энер ге ты кі РФ Аляк сандр Но вак, які 

па цвер дзіў, што кра і ны АПЕК+ аб мяр ку юць змяк чэн не 

ўмоў у чэр ве ні.

ГАМ БУРГ СТА НЕ ПЕР ШЫМ ГО РА ДАМ, 
ЯКІ ЗА БА РА НІЎ ДЫ ЗЕ ЛІ

31 мая ўсту пае ў сі лу за-

ба ро на на яз ду на ма шы нах з 

ды зель ны мі ру ха ві ка мі па двух 

ву лі цах у цэнт ры Гам бур га. 

Но ва ўвя дзен не рас паў сюдж ва-

ец ца не на ўсе ды зель ныя ма-

шы ны дру го га па коль кас ці на сель ніц тва го ра да ФРГ. 

Пад за ба ро ну трап ля юць 214 тысяч «ды зе ляў» стан дар-

ту Euro-5 або яшчэ больш ста рыя аў то — пры клад на 

дзве трэ ці ўся го ды зель на га аў та пар ка Гам бур га. У Бер-

лі не спа дзя юц ца, што прык лад Гам бур га, на кі ра ва ны на 

ба раць бу з за брудж ван нем па вет ра, пя рой муць і ін шыя 

ня мец кія га ра ды. На ста рых «ды зе лях» з на ступ на га 

чац вяр га нель га бу дзе пра ехаць па Stresemannstrasse, 

ву лі цы пра цяг лас цю 1,6 км, і па 600-мет ро вым ад рэз ку 

Max-Brauer-Allee. За ба ро на не дзей ні чае на гра мад скія 

аў то бу сы і жы ха роў на зва ных ву ліц. Га рад скія ўла ды ўжо 

ўста ля ва лі за ба рон ныя зна кі і па ка за лі шля хі аб' ез ду 

за кры тых ма гіст ра ляў.
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Ула дзі мір 

СЯ МАШ КА, 

на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«У Бе ла ру сі 

ство ра ны ўсе 

не аб ход ныя ўмо вы, 

каб іна ва цыі 

і ін вес ты цыі 

раз ві ва лі ся, 

каб яны акуп ля лі ся 

ў ка рот кія тэр мі ны. 

У кра і не па ста ян на 

ўдас ка наль ва ец ца 

за ка на даў чая ба за, 

вы зна ча ны шэ раг 

прэ фе рэн цый і льгот, 

пра цу юць сва бод ныя 

эка на міч ныя зо ны, 

Парк вы со кіх 

тэх на ло гій. 

Акра мя та го, 

Бе ла русь з'яў ля ец ца 

вы дат най пля цоў кай 

для вы ха ду за меж ных 

кам па ній-ін вес та раў 

на ры нак 

Еў ра зій ска га 

эка на міч на га 

са ю за з коль кас цю 

на сель ніц тва 

больш чым 

182 млн ча ла век».

ЦЫТАТА ДНЯ

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

Мі ха іл ІСА ЕЎ, пен сі я нер, бы лы 

рэ дак тар ра ён на га ра дыё ў Гор-

ках:

— Я гля джу на «Звяз ду» не толь кі 

як чы тач, але і як жур на ліст з амаль 

40-га до вым ста жам. Спра ва зда чы з 

афі цый ных ме ра пры ем стваў, у якіх 

удзель ні ча юць кі раў ні кі на шай дзяр-

жа вы, га зе та дае не так ужо сціс ла, 

кры ху мож на па чы таць. Ці ка вая так-

са ма руб ры ка «Што ў све це ро біц ца» 

і ана лі ты ка За ха ра Бу ра ка на ста-

рон цы «Кан ты нен ты». Зда гад ва ю ся, 

што гэ та псеў да нім.

Мне па да ба ла ся, ка лі на пер шай 

ста рон цы га зе та да ва ла на ві ны ад-

ным рад ком, якія да ты чы лі ся жыц ця 

ўнут ры кра і ны. Час ця пер імк лі вы, 

і ўсё, што па да ец ца ко рат ка, ува гу 

пры цяг вае і чы та ец ца хут чэй. Шка-

да, што знік ла ін фар ма цыя пра курс 

ва лют. Жур на ліс ты ка сён няш ня га 

дня — гэ та ін фар ма цыя, ін фар ма-

цыя і ін фар ма цыя. 

Фо та ка рэс пан дэн ты ў «Звяз-

дзе» — май стры ад Бо га. Га лоў ны 

зды мак на пер шай ста рон цы, аў-

тар яко га, як пра ві ла, Ана толь Кля-

шчук, — не прос та фо та, гэ та кар ці-

на. Фо та на пер шай — вель мі моц ны 

бок га зе ты. 

Чы таю ўсе тэ ма тыч ныя да дат-

кі. Неш та зна хо джу ў «Чыр вон цы». 

Ці ка ва вы гля дае ка лон ка Над зеі 

Дры лы-Дрынд ро жык у «Ся мей най 

га зе це». Спа да ба ла ся, як бы ла па-

да дзе на «ма лоч ная» тэ ма ў «Со ю зе-

Евразия». Ад на ча со ва ад соч ваў яе ў 

ін тэр нэ це. Мне шка да, што ра ней шы 

фар мат, ка лі во сем па лос «Со ю за-

Евразия» бы лі цал кам за поў не ныя 

жур на лісц кі мі тэкс та мі, не за хоў ва-

ец ца. Ця пер, на жаль, част ку гэ та га 

аб' ёму зай мае рэ кла ма. Я ра зу мею, 

што рэ кла ма — гэ та гро шы, але ж 

ха пае ін шых ста ро нак.

«Мяс цо вае са ма кі ра ван не» ра ней 

вы хо дзі ла ў се ра ду, я пры вык да гэ-

та га, і ця пер мне зда ец ца не вель мі 

зруч ным, што да да так вы хо дзіць у 

пят ні цу, ды яшчэ з тэ ле пра гра май, 

у вы ні ку атрым лі ва ец ца вя лі кі аб'-

ём. Маг чы ма, спра ва ў звыч цы. Тэ-

мы, якія ўзды ма юц ца ў «Мяс цо вым 

са ма кі ра ван ні», ак ту аль ныя, але не 

ха пае ад ка заў на па стаў ле ныя пы-

тан ні. Як акрэс ле ныя праб ле мы вы-

ра шаць? Мя не, на прык лад, хва люе 

раз віц цё аг ра пра мыс ло ва га комп-

лек су ў Дры бін скім ра ё не, дзе жы ву, 

у Гор ках, дзе пра ца ваў. Я б ха цеў 

больш атрым лі ваць ін фар ма цыі пра 

гэ та, зна хо дзіць ана ліз ня ўдач, ба-

чыць вы хад са скла да ных аб ста він. 

Мне крыўд на, на прык лад, што сяль-

ча не, у пры ват нас ці да яр кі на фер ме, 

атрым лі ваць за роб кі, вель мі да лё кія 

ад ся рэд ніх па кра і не...

У пят ні цу, да рэ чы, вы хо дзіць ці-

ка вая руб ры ка Ва лян ці ны Доў нар 

«Алё, на род на про ва дзе!», аў тар-

ская ка лон ка Але ны Ляў ко віч «Не-

аса біс ты суб' ек тыў». Гэ та пра чыт ва-

ец ца заў сё ды.

Я жы ву са «Звяз дой» усё сваё 

жыц цё, пры чым не толь кі да рос лае. 

Мая ма ці пра ца ва ла паш таль ё нам, а 

на ра дзіў ся я ў ад да ле най вёс цы Кі-

шчы цы спа чат ку Дры бін ска га, по тым 

Шкло ўска га ра ё на. Пош ту пры во зі лі 

ў дру гой па ло ве дня, зі мой цям не-

ла ра на, таму ў су сед нія вёс кі ма ці 

раз во зі ла га зе ты на ступ най ра ні цай. 

Та кім чы нам, га зе ты «на ча ва лі» ў яе 

су мцы ў нас до ма. Я лю біў чы таць іх 

усе. А «Звяз да» на столь кі за па ла ў 

ду шу, што я стаў сам «вы да ваць» яе 

на ліст ках са сшыт ка, ку ды за піс ваў 

усё, што ба чыў ва кол. Трэ ба ад даць 

«Звяз дзе» на леж нае — яна пры ўсіх 

рэ дак та рах за ха ва ла ла га тып, той 

са мы, які я ў дзя цін стве так ста ран на 

ка пі ра ваў на свае аркушы са школь-

на га сшыт ка.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

«Жур на ліс ты ка сён няш ня га дня — 
гэ та ін фар ма цыя, ін фар ма цыя і ін фар ма цыя»

ВОК НЫ ТО ЯЦЬ 
НЕ БЯС ПЕ КУ

За гад чык траў ма то ла га-

ар та пе дыч на га ад дзя лен ня 

на зва най баль ні цы Анд рэй 

БРА ЗОЎ СКІ зноў на гад вае баць-

кам пра іх аба вя зак піль на са чыць 

за ма лы мі ў па коі, дзе лёг ка ад-

чыня юц ца вок ны: «Кож ны спа дзя-

ец ца, што з яго дзі цем гэ та га не 

зда рыц ца. Але ж дзе ці, асаб лі ва 

ў тры-ча ты ры га ды, не ўсве дам-

ля юць не бяс пе ку. Яны ста но вяц-

ца на пад акон нік, сме ла гля дзяць 

уніз. Ад на се кун да — і ма лень кі 

ча ла век ужо там. І та ды — аль бо 

яго больш ня ма, аль бо — цяж кае 

пра цяг лае ля чэн не, рэ абі лі та цыя і 

ўсе на ступ ствы».

Анд рэй Мі ка ла е віч згад вае ле-

таш нія вы пад кі. З ад на го брэсц-

ка га мік ра ра ё на, амаль з ад на го 

квар та ла, да іх пры вез лі двое 

па цы ен таў, што вы па лі з вок наў. 

Ма лень кае дзі ця, пас ля па дзен ня 

з вось ма га па вер ха, на жаль, вы-

ра та ваць не змаг лі. Дру гі хлоп чык, 

што вы паў з бал ко на, пас ля ля чэн-

ня пай шоў з баль ні-

цы сва і мі на га мі.

Ак ту аль наАк ту аль на  

АД НА СЕ КУН ДА 
ДА БЯ ДЫ

Коль касць 
траў маў, 

ня шчас ных 
вы пад каў з дзець мі 

ле там іс тот на ўзрас тае
Ня шчас це мо жа на пат каць 

у лю бы час, але асаб лі ва 

шмат уся го не пры ем на га 

зда ра ец ца, ка лі дзе ці вы-

хо дзяць на ву лі цу, вы яз-

джа юць на ад па чы нак да 

ва да ёмаў, у вёс ку да ба-

буль-дзя дуль аль бо прос та 

па ды хо дзяць да вок наў, 

якія ад чы не ны для пра вет-

ры ван ня. І вось ужо сё ле та 

ў траў ма то ла га-ар та пе дыч-

ным ад дзя лен ні Брэсц кай 

аб лас ной дзі ця чай баль ні-

цы ля чыў ся па цы ент, які 

вы паў з акна трэ ця га 

па вер ха. На шчас це, траў-

мы бы лі не вель мі цяж кія, 

най больш па цяр пе ла скі-

ві ца. Хлоп чык ужо пе ра-

ве дзе ны ў ад дзя лен не 

скі віч на-тва ра вай хі рур гіі. 

Пра гно зы, як ка жуць 

ме ды кі, доб рыя.

Вы гарантуеце сабе 
і сваім блізкім, 

аформіўшы падпіску 
на «Звязду» 

на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

НЯСУМНАЕ ЛЕТА НЯСУМНАЕ ЛЕТА 
З ЛЮБІМАЙ З ЛЮБІМАЙ 

ГАЗЕТАЙГАЗЕТАЙ

Спра вы аграр ныяСпра вы аграр ныя  

БА БО ВАЯ ЭКА НО МІ КА
Што атры мае сель ская гас па дар ка ад вы рошч ван ня соі?

Гэ ту тэ му пад ка заў наш чы тач: у сва ім 

ліс це ён абу раў ся, ча му на Бе ла ру сі не вы-

рошч ва ец ца соя. Між ін шым, «вя лі кі боб» 

(ме на ві та так на зы ва лі гэ тую куль ту ру ў 

Кі таі) з'я віў ся на на шых зем лях больш чым 

сто га доў та му, яго мож на бы ло су стрэць 

у ага ро дах не ка то рых ся лян. А ў кан цы 

ХІХ ста год дзя аг ра ном Асін скі кла па ціў ся 

пра вы рошч ван не соі ў Ма гі лёў скай, Мін-

скай, Гро дзен скай і Ві лен скай гу бер нях.

На жаль, сён ня пад та кую сель ска гас па-

дар чую куль ту ру ў на шай кра і не за ня та 

толь кі кры ху больш за дзве ты ся чы гек та-

раў, і гэ та пры тым, што ў Бе ла ру сі ство-

ра на 12 сар тоў соі! У той жа час у Ра сіі бе-

ла рус кія сар ты прад стаў ле ны на пло шчы 

ў 150 ты сяч га! І яны вы рошч ва юц ца ў са-

мых роз ных аб лас цях — ад Ка лі нін гра да 

да Ула дзі вас то ка, вы трым-

лі ва юць кан ку рэн цыю з ка-

над скі мі, фран цуз скі мі, бал-

кан скі мі сар та мі і на ват па 

сва іх якас цях пе ра сягаюць 

за меж нае на сен не. Бо ка-

над скія сар ты не змо гуць 

рас ці, на прык лад, у Ра за ні 

ці Ула дзі мі ры, а бе ла рус кія 

адап та ва ныя да та кіх умоў. 

За па тра ба ва ная бе ла рус кая 

соя і ў Еў ро пе (на прык лад, 

яна вы рошч ва ец ца ў Вя лі-

ка бры та ніі). Што ж пе ра-

шка джае нам вы рошч ваць 

яе ў боль шых 

аб' ёмах?

Знак па гра ніч ні каў 
з'я віў ся ў ста лі цы

У гэ тыя дні ў кра і не свят ку ец ца 100-год дзе па гра ніч най 

служ бы Бе ла ру сі. На пя рэ дад ні юбі лею ў Мін ску на буль ва ры 

Тал бу хі на быў ура чыс та ад кры ты па мят ны знак «Вар та вым 

гра ні цы ўсіх па ка лен няў».

З іні цы я ты вай ства рэн ня та ко га зна ка вы сту пі ла кі раў ніц тва 

Дзярж па гран ка мі тэ та. Кам па зі цыю з гра ні ту і мар му ру ўва со біў 

скульп тар Ге надзь Бу рал кін. Ён вя до мы як ства раль нік ме ма ры яль-

на га комп лек су «Во і нам-па гра ніч ні кам» у Грод не. Ра зам з ім над 

зна кам пра ца ваў член Са ю за ар хі тэк та раў Вік тар Ка ра ка.

У цэнт ры кам па зі цыі зна хо дзіц ца сты лі за ва ны па гра ніч ны знак, 

зроб ле ны са свет ла га гра ні ту. На яго гра нях — гер бы Бе ла ру сі і СССР. 

Гэ та свое асаб лі вы сім вал су вя зі мно гіх па ка лен няў ахоў ні каў ме жаў. 

На цэнт раль ным фа са дзе на не се на эмб ле ма ор га наў па гра ніч най 

служ бы. А ва кол зна ка раз ме шча ны над піс «Вар та вым гра ніц усіх 

па ка лен няў у го нар 100-год дзя па гра ніч най служ бы».

— Па гра ніч ныя вой скі з мо ман ту ства рэн ня ста лі ад ным з га ран-

таў сва бо ды і не за леж нас ці на шай дзяр жа вы, — за зна чыў стар шы ня 

Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та Ана толь ЛА ПО. — Во і ны-

па гра ніч ні кі на дзей на ахоў ва юць ру бя жы на шай Ай чы ны. У лю бых 

умо вах яны доб ра сум лен на вы кон ва лі свой во ін скі аба вя зак. У Бе-

ла ру сі ня ма ла ма ну мен таў і пом ні каў, якія ўве ка веч ва юць па мяць 

пра аба рон цаў на шай Ра дзі мы. Сён ня, ад кры ва ючы па мят ны знак, 

мы згад ва ем подз ві гі аба рон цаў ру бя жоў на шай Ра дзі мы і ад да ём 

да ні ну па мя ці тым, хто за бяс пе чыў на ша му на ро ду мір нае не ба.

Мяр ку ец ца, што па мят ны знак ста не мес цам для збо ру па гра-

ніч ні каў у свя точ ныя дні.

Ва ляр' ян ШКЛЕННІК.

ТРАЕЦКІ ПАРТРЭТ НА ФОНЕ ІСЛАЧЫ

Вёска Ракаў.

ЮБІ ЛЕЙ НА ГРА НІ ЦЫ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў він-

ша ван не ка ман да ван ню, аса бо ва му скла ду, ве тэ ра нам 

ор га наў па гра ніч най служ бы да 100-год дзя па гра ніч най 

служ бы на шай кра і ны, па ве да мі лі ў прэсс-служ бе кі раў ні-

ка дзяр жа вы.

У він ша ван ні ад зна ча ец ца: «Гіс то рыя вар та вых гра ніц — гэ та 

яр кая і ге ра іч ная ста рон ка ле та пі су на шай Ра дзі мы. Мы па пра ве 

га на рым ся подз ві га мі па гра ніч ні каў, схі ля ем га ло вы пе рад па мяц цю 

тых, хто ад даў сваё жыц цё за Баць каў шчы ну». Прэ зі дэнт звяр нуў 

ува гу, што ця пе раш няе па ка лен не во і наў у зя лё ных фу раж ках 

бе раж лі ва за хоў вае і пры мна жае ба я выя тра ды цыі сва іх па пя рэд-

ні каў. «Пра яў ля ю чы піль насць і пра фе сі я на лізм, вы га ран ту е це 

на дзей ную пе ра шко ду су час ным вы клі кам і па гро зам па гра ніч най 

бяс пе цы, пры ма е це ўсе не аб ход ныя ме ры для аба ро ны ру бя жоў 

на шай дзяр жа вы», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы ўпэў не ны, што аса бо вы склад ор га наў па гра-

ніч най служ бы і ў да лей шым бу дзе кан крэт ны мі спра ва мі апраўд-

ваць вы со кі да вер бе ла рус ка га на ро да, пры кла дзе ўсе сі лы, во пыт 

і май стэр ства для за бес пя чэн ня ста біль нас ці і па рад ку на дзяр-

жаў най гра ні цы. Асаб лі выя сло вы па дзя кі і най леп шыя па жа дан ні 

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў ве тэ ра нам-па гра ніч ні кам.

Да рэ чы, за ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, вы со кі 

пра фе сі я на лізм, знач ныя за слу гі ў ахо ве дзяр жаў най гра ні цы вай-

скоў цы ор га наў па гра ніч най служ бы ўда сто е ны дзярж уз на га род. 

Прэ зі дэнт пад пі саў ад па вед ны ўказ.

Ор дэ нам «За служ бу Ра дзі ме» ІІІ сту пе ні ўзна га ро джа ны на-

мес нік стар шы ні Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та Ігар Пе чань і 

на чаль нік 16-й па гра ніч най гру пы па гра ніч най служ бы Кан стан цін 

Мо лас таў. Акра мя та го, 13 вай скоў цаў з роз ных пад раз дзя лен няў 

уда сто е ны ме да лёў «За ад зна ку ў во ін скай служ бе» і «За ад зна ку 

ў ахо ве дзяр жаў най гра ні цы».

На дзея АНІ СО ВІЧ.
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У па цвяр джэн не 
стра тэ гіч на га парт нёр ства

На мес нік стар шы ні Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі Ван Ці-

шань на ве дае Бе ла русь з афі цый ным ві зі там 27—29 мая. 

Ві зіт ад бу дзец ца па за пра шэн ні прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 

Анд рэя Ка бя ко ва, па ве дам ляе Бел ТА са спа сыл кай на прэс-

служ бу ўра да.

За пла на ва ны афі цый ныя пе ра га во ры Анд рэя Ка бя ко ва і Ван 

Ці ша ня ў па шы ра ным скла дзе. Пра гра май зна хо джан ня так са ма 

пра ду гле джа на на вед ван не Ван Ці ша нем Кі тай ска-бе ла рус ка га 

ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень» і Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та. «Ад мет на, што гэ ты ві зіт у Бе ла русь — пер шы за меж-

ны афі цый ны ві зіт Ван Ці ша ня на гэ тай па са дзе», — ад зна чы лі ў 

прэс-служ бе ўра да.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.


