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Трамп мае на мер пра па на ваць Ра сіі 
і КНР «гран ды ёз ную ядзер ную здзел ку»

Ад мі ніст ра цыя ЗША зай ма ец ца пад рых тоў кай пра ек та да га-

во ра па ска ра чэн ні ядзер на га ўзбра ен ня, па ве дам ляе CNN са 

спа сыл кай на кры ні цы. Па іх сло вах, прэ зі дэнт До нальд Трамп 

хо ча за клю чыць «гран ды ёз нае ядзер нае па гад нен не з Ра сі яй і 

Кі та ем». Як сцвяр джа юць су раз моў ні кі тэ ле ка на ла, Бе лы дом 

ужо «вя дзе ін тэн сіў ныя між ве да мас ныя пе ра га во ры», каб рас-

пра ца ваць ва ры ян ты но вай здзел кі. Як за явіў вы со ка па стаў ле ны 

прад стаў нік Бе ла га до ма, Трамп дак лад на даў зра зу мець, што, 

на яго дум ку, кант роль над уз бра ен ня мі трэ ба ажыц цяў ляць пры 

ўдзе ле Ра сіі і Кі тая, а так са ма рас паў сю дзіць да га вор на ўсе ві-

ды зброі, бо е га ло вак і ра кет. У ад мі ніст ра цыі ма юць на мер як 

ма га хут чэй па даць прэ зі дэн ту маг чы мыя ва ры ян ты за клю чэн ня 

здзел кі. Пры гэ тым CNN удак лад няе, што Бе лы дом па куль не 

склаў гра фік пе ра га во раў з Кі та ем і Ра сі яй і на ват не ўзды маў 

пы тан ня аб за клю чэн ні но ва га да га во ра. 

У Вя лі ка бры та ніі пе ра вы ша ны гіс та рыч ны рэ корд 
па па жа рах

З-за су хо га на двор'я ў Вя лі ка бры та ніі пра цяг ва юц ца пры род-

ныя па жа ры. Са сту дзе ня ў Анг ліі, Шат лан дыі, Уэль се і Паў ноч най 

Ір лан дыі за фік са ва на ўжо ка ля сот ні буй ных уз га ран няў (пло шчай 

25 гек та раў і больш), што ро біць гэ ты год гор шым у кра і не за 

ўсю гіс то рыю на зі ран няў. Па пя рэд ні «вог нен ны» рэ корд на ле жаў 

мі ну ла му го ду: та ды ад бы ло ся 

79 па жа раў, па ве дам ляе 

Stormnews са спа сыл кай на New 

Scіentіst. Ад мет най асаб лі вас цю 

ў апош нія га ды ста ла тое, што 

па жа ры больш не аб мя жоў ва юц-

ца тра ды цый ным се зо нам — з 

кан ца са ка ві ка да кан ца ве рас ня. 

Так, мност ва ача гоў бы ло за фік са ва на пад час рэ корд най цеп лы ні 

ў лю тым гэ та га го да, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра пе ра вы сі ла 20 

гра ду саў. Сваю ро лю так са ма ады гры ва юць вы пад ко выя ўзга-

ран ні пад час ад па чын ку на пры ро дзе і на ўмыс ныя пад па лы. 

На прык лад, пры чы най ня даў ня га буй но га па жа ру ў За ход нім 

Ёрк шы ры ста ла бар бе кю на све жым па вет ры.

Пай шла з жыц ця акт ры са Элі на Быст рыц кая
На род ная ар тыст ка СССР, 

най ста рэй шая акт ры са Ма ло га 

тэ ат ра Элі на Быст рыц кая, па мер-

ла на 92-м го дзе жыц ця, па ве да-

мі ла РІА «На ві ны» ды рэк тар тэ-

ат ра Та ма ра Мі хай ла ва. Па вод ле 

яе слоў, раз ві тан не з ар тыст кай 

ад бу дзец ца ў сце нах род на га Ма ло га тэ ат ра ў па ня дзе лак. Быст-

рыц кая па да ры ла ай чын най куль ту ры мност ва за па мі наль ных 

воб ра заў. У кі но яна сыг ра ла ўра ча Лі за ве ту Мак сі маў ну ў філь ме 

«Ня скон ча ная апо весць», дзе яе парт нё рам быў Сяр гей Бан дар-

чук, Лё лю ў «Даб ра ах вот ні ках» з Мі ха і лам Уль я на вым і, вя до ма, 

не па раў наль ную Ак сін ню ў «Ці хім До не». На тэ ат раль най сцэ не 

Быст рыц кай да вя ло ся ўдзель ні чаць у па ста ноў ках па тво рах 

Уай льда, Гор ка га, Аст роў ска га, Чэ ха ва, Лер ман та ва, Гры ба е-

да ва, Талс то га, Да ста еў ска га, Мо э ма і мно гіх ін шых вы дат ных 

аў та раў. «Яна заў сё ды вы гля да ла без да кор на — у ча ла ве ку ўсё 

па він на быць вы дат на — як па вод ле Чэ ха ва, — ска заў пра Элі-

ну Быст рыц кую яе ка ле га па Ма лым тэ ат ры, за слу жа ны ар тыст 

Ра сіі Аляк сандр Вяр шы нін.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў спа чу ван-

не род ным і бліз кім на род най ар тыст кі СССР Элі ны Быст рыц кай. 

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што твор чая спад чы на ар тыст-

кі ста ла не ад' ем най част кай скарб ні цы са вец ка га і ра сій ска га 

мас тац тва.
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• Прэ зі дэнт Бе ла ру-

сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на кі ра ваў він ша ван не Па-

тры яр ху Мас коў ска му і ўсяе 

Ру сі Кі ры лу са свя там Вя-

лі ка дня.

• Ве тэ ра ны Вя лі кай 

Ай чын най вай ны змо-

гуць ка рыс тац ца ма біль-

най су вяз зю за 1 ру бель 

у ме сяц.

• Куль тур най ста лі цай 

Бе ла ру сі ў 2020 го дзе ста-

не Лі да.

• У Слуц кім ра ё не фу-

ра на смерць збі ла ве ла сі-

пе дыс та.

• Больш за 70 жы ха роў 

Го мель шчы ны па цяр пе лі ад 

ма хі на цый праз ма біль ны 

бан кінг.

КОРАТКА

НА ШЫ ВЕЧ НЫЯ КАШ ТОЎ НАС ЦІ
Пра ва слаў ным хрыс ці я нам Бе ла ру сі

Да ра гія су ай чын ні кі!

Ад усёй ду шы він шую вас са свя там Уваск рэ сен ня Хрыс то ва га.

Для кож на га вер ні ка Вя лік дзень — асаб лі вы, не звы чай ны дзень. Ён сім ва лі зуе пе ра мо гу даб ра 

над злом, свят ла над цем рай, праў ды над ня праў дай. Гэ ты час абу джае ў на шых сэр цах над зею, 

лю боў і бяз меж ную мі ла сэр насць.

Ве ра заў сё ды бы ла і за ста ец ца ма раль ным стрыж нем бе ла ру саў, не вы чэрп най кры ні цай на тхнен ня 

на вя лі кія здзяйс нен ні на ка рысць бліж ніх, свай го на ро да і род най кра і ны. Яна да па ма гае за ха ваць 

і пры мно жыць тра ды цыі і куль ту ру пра ва слаўя, за сна ва ныя на веч ных каш тоў нас цях — ша на ван-

ні ста рэй ша га па ка лен ня, кло па це аб дзе цях і да па мо зе па кут ным. Аб' яд ноў вае нас у імк нен ні да 

ства рэн ня ў імя мі ру.

Да ра гія сяб ры! Ня хай свет лыя свя точ ныя дні са гра ва юць вас цеп лы нёй су стрэч з род ны мі людзь-

мі, на паў ня юць ва шы да мы ра дас цю, гар мо ні яй і шчас цем.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Па ка лен не, якое за раз 

мае са мы вя лі кі жыц цё вы 

во пыт, пе ра жы ло 

ня ма ла тра ге дый. 

Яно за спе ла рэ прэ сіі, 

вай ну, пас ля ва ен нае 

ад наў лен не... Але па мяць 

гэ тых лю дзей за хоў вае 

і ін шае: ча сы, ка лі 

на су пе рак ней ма вер на 

цяж кім аб ста ві нам лю дзі 

ўме лі ве ся ліц ца, ка хаць, 

ве рыць і сяб ра ваць. 

Усё гэ та яны ра бі лі 

на поў ні цу, бо дак лад на 

ве да лі, што са мо 

жыц цё — гэ та ра дасць, 

а тое, што яго аб ця жар вае 

і ўсклад няе, — уся го толь кі не па збеж ная 

ака ліч насць, якая не мо жа ра дасць 

жыц ця за сла ніць.

На Ма гі лёў шчы не ў Круг лян скім ра ё не ёсць 

вёс ка Ваў ка но са ва. Яна вя до мая з XVІІ ста год-

дзя, ад ра дзі ла ся пас ля раз бу рэн ня фран цу за мі 

ў 1812-м, пе ра жы ла Вя лі кую Ай чын ную вай ну і 

сё ле та маг ла б свят ка ваць 350 га доў сва ёй гіс-

то рыі, бо пер шыя звест кі пра яе ад но сяц ца да 

1669 го да. Вось толь кі ця пер тут за ста ло ся сем 

жы ха роў, і на ўрад ці гэ ты факт — на го да для 

свят ка ван ня... Але ся род апош ніх ёсць Аляк-

сандр Хар ке віч, ча ла век не звы чай ны, вя до мы 

да лё ка за ме жа мі Круг лян шчы ны. Ён рас ка заў 

«Звяз дзе» пра ве лі код ны мяс цо вы звы чай — 

ва ла чоб ніц тва. Звы чай гэ ты як раз дэ ман струе 

тую ра дасць, якую ме лі ад пра цэ су жыц ця на шы 

прод кі. І якой усім нам вар та бы-

ло б па ву чыц ца.

Сён ня я ха дзі ла на ста ліч ны кір маш 
ва кан сій — і бы ла там на рас хват. 
На лбе ў мя не не на пі са на, што 
я — жур на ліст ка і прый шла ра біць 
рэ пар таж, та му ўжо на па ды хо дзе мне 
па ча лі су нуць у ру кі ўлёт кі 
з ва кан сі я мі. А по тым ста лі за пра шаць 
на ра бо ту: у ад дзел дэ парт амен та 
ахо вы, ад мі ніст ра та рам у гас ці ні цу, 
прай сці пе ра на ву чан не па ак ту аль ных 
для рын ку пра цы пра фе сі ях... 
Я іш ла мі ма сто лі каў, за які мі ся дзе лі 
прад стаў ні кі прад пры ем стваў і так 
ак тыў на за зы ва лі да ся бе, што ў ней кі 
мо мант падалося, што знаходжуся 
амаль як на Ка ма роў цы. 
«Як на кір ма шы», — пра не сла ся 

ў га ла ве, і я тут жа сха мя ну ла ся: 

гэ та ж і ёсць кір маш, кір маш ва кан сій. СТАР. 4

Са цы яль ны рэ пар тажСа цы яль ны рэ пар таж

«ЗНАЙ ШЛА РА БО ТУ НА КІР МА ШЫ ВА КАН СІЙ, 
ЗА РАЗ СА МА — 

ПРАД СТАЎ НІК РА БО ТА ДАЎ ЦА»

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма

АПОШ НІ ВАЎ КА НО САЎ СКІ 
ВА ЛА ЧОБ НІК
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ВЕ ЛІ КОД НАЕ ПА СЛАН НЕ

Міт ра па лі та Мінск ага 
і За слаў ска га ПАЎ ЛА,

Па тры яр ша га Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сі,
ар хі па сты рам, па сты рам, ма на хам

і ўсім вер ным дзе цям 
Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы
Уваск ра сен ня дзень,

і пра свят лім ся ра дас цю,

і адзін ад на го аб ды мем;

ска жам: бра ты! на ват тым, 

хто не на ві дзіць нас,

да ру ем усім праз уваск ра сен не,

і так ус клік нем:

Хрыс тос уваск рэс з мёрт вых,

смер цю смерць рас тап таў

і тым, што ў ма гі лах, жыц цё да ра ваў.

                            Сці хі ра Свя той Пас хі

Уз люб ле ныя ў Гос па дзе Пра асвя шчэн-

ныя ар хі па сты ры, па чэс нае пра сві тар ства, 

у Хрыс це дыя кан ства, бо га лю бі выя іна кі і 

іна кі ні, да ра гія бра ты і сёст ры!

Гас подзь даў нам зноў су стрэць свя точ ную 

най вя лік шую па дзею су свет най гіс то рыі — 

Уваск ра сен не Гос па да і Спа са на ша га Іі су са 

Хрыс та. Сён ня свят куе Царк ва Пра ва слаў ная, 

ве ся ліц ца свет бач ны і ня бач ны, міль ё ны хрыс-

ці ян скіх сэр цаў на паў ня юц ца не вы моў най ра-

дас цю, бо

ХРЫС ТОС УВАСК РЭС!

СА ПРАЎ ДЫ ЎВАСК РЭС!

«Смерць! дзе тваё джа ла? пек ла! дзе твая 

пе ра мо га?» (Ас. 13:14) — ус клі кае сён ня ўся 

паў на та Свя той Царк вы Хрыс то вай. Сва ёй 

Кры жо вай смер цю Гас подзь наш Іі сус Хрыс тос 

ска са ваў смерць, Сва ім Уваск ра сен нем ад крыў 

пе рад на мі маг чы масць ува хо джан ня ў ра дасць 

веч на га быц ця, да ра ваў кож на му з нас жы ва-

твор ныя сі лы ра за рваць пу ты гра ху і зда быць 

са праўд нае жыц цё — жыц цё ў яд-

нан ні з Бо гам.

Ад 8 да 10 ты сяч зва ро таў па сту пае 

кож ны год у Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя ад гра ма дзян. Пры клад на 

трэ цюю част ку з іх скла да юць па дзя кі 

па цы ен таў за ака за ную ім да па мо гу 

і вы ра та ва нае жыц цё. Але ха пае 

ў агуль ным па то ку зва ро таў так са ма 

праб лем ных пы тан няў ад па цы ен таў, 

якія вы каз ва юць прэ тэн зіі да ра бо ты 

па лі клі нік, ста цы я на раў 

і кан крэт ных ме ды цын скіх ра бот ні каў, 

скар дзяц ца на ад сут насць ка му ні ка цыі 

з ура чом, не жа дан не пры зна чыць 

той ці ін шы від ды яг нос ты кі, вы пі саць 

ле ка вы прэ па рат, не па га джа юц ца 

з вы стаў ле ным ды яг на зам.

«Як да сяг нуць уза е ма дзе ян ня па між 

па цы ен та мі і ме ды ка мі?» — каб 

вы свет ліць гэ та, за круг лым ста лом 

са бра лі ся прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя, ар га ні за цый па цы ен таў, 

ура чы-прак ты кі, юрыс ты і жур на ліс ты.

Па сут нас ці спра выПа сут нас ці спра вы

ДА ВЕР ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА... 
З УСМЕШ КІ ЎРА ЧА

Але дай це яму вы спац ца і пра ца ваць на стаў ку

ПЕРАМОГА ЖЫЦЦЯ І СВЯТЛА
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СТАР. 3

Больш за 80 ар га ні за цый ста лі цы пра па на ва лі мін ча нам 
пра цоў ныя мес цы

КОЛЬ КІ МОЖ НА 
СКАР ДЗІЦ ЦА?

— Тэ ма ты ка пы тан няў, з які мі па цы-
ен ты звяр та юц ца ў мі ніс тэр ства, амаль 
не змя ня ец ца: гэ та ля чэн не, дзей насць 
МРЭК, кад ра выя пы тан ні (раз мер ка-

ван не і пе ра раз мер ка ван не ма ла дых 

спе цы я ліс таў). Апош нім ча сам па час-

ці лі ся зва ро ты на конт ле каў, якія ў 

Бе ла ру сі не за рэ гіст ра ва ныя, але лю-

дзі про сяць пры вез ці іх у на шу кра і ну. 

З но вых тэм — маг чы масць атры ман-
ня дзяр жаў най да та цыі на пра вя дзен не 
ЭКА. За меж ныя гра ма дзя не ці ка вяц-
ца маг чы мас цю атры ман ня ў Бе ла ру сі 
ме ды цын скай да па мо гі, апе ра цый на га 

ўмя шан ня, пры чым іх ці ка віць поў ны 

цыкл су пра ва джэн ня ў на шай кра і не — 

ад су стрэ чы ў аэ ра пор це і да про ва даў 
на рэйс, — рас каз вае прэс-сак ра тар 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя Юлія БА РА ДУН.

АДЗІН СТВА 
РО ЗУ МУ І СІ ЛЫ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі: «Моц ны пе ра адо лее 

пе ра шко ду, муд ры — увесь шлях»

Гэ тай кі тай скай пры каз кай Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад су ма ваў сваё вы ступ лен няе на ІІ Фо ру ме між на род на га 

су пра цоў ніц тва «По яс і шлях», які пра цяг ва ец ца ў Пе кі не. 

Адзін з асноў ных тэ зі саў пра мо вы бе ла рус ка га лі да ра — 

за клік да ка ар ды на цыі дзе ян няў кра ін на пра ця гу 

ўся го пра ек та.

ТРЫ «КІ ТЫ» ДЛЯ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ
Бе ла рус кі бок агу чыў тры най больш ак ту аль ныя пы тан ні, вы ра-

шыць якія не аб ход на ў пер шую чар гу.

Пер шае — фар мі ра ван не ліч ба вых транс парт ных ка лі до раў па-

між Еў ро пай і Кі та ем. Пры мя нен не су час ных спа да рож ні ка вых на ві-

га цый ных плом баў да па мо жа па збег нуць ліш ніх мыт ных над гля даў 

і па ско рыць на ты дзень час ру ху кан тэй нер ных цяг ні коў. Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў: «У Бе ла ру сі ўжо па спя хо ва вя дуц ца экс пе ры мен ты па 

ўка ра нен ні та кіх плом баў. Пра па ну ем спа лу чыць на ма ган ні ўпаў на-

ва жа на га кі раў ніц твам Кі тая апе ра та ра і на цы я наль на га бе ла рус-

ка га апе ра та ра для су мес най рэа лі за цыі гэ та га пра ек та».

Дру гая пра па но ва да ты чыц ца ска са ван ня да зволь най сіс тэ-

мы між на род ных аў та ма біль ных пе ра во зак. Гэ та на дасць ім пульс 

транс парт на-ла гіс тыч най дзей нас ці.

Уза е ма су вязь інф ра струк тур — трэ цяе пы тан не, на якое звяр нуў 

ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. На яго дум ку, гэ та ба за вы эле мент 

су пра цоў ніц тва, та му не па збеж на трэ ба і да лей рэ кан стру я ваць 

пры гра ніч ныя стан цыі, аў та ма біль ныя і чы гу нач ныя да ро гі, мас ты, 

ства раць муль ты ма даль ныя транс парт ныя вуз лы.

Прэ зі дэнт асаб лі ва ад зна чыў, што ад асоб ле нае раз віц цё ад-

ной кра і ны без су вя зі з ін шы мі не маг чы мае. Су час ныя тэх на ло гіі 

ро бяць свет больш кам пакт ным, і геа гра фіч ная ад да ле насць ужо 

не з'яў ля ец ца пе ра шко дай, якой бы ла пад час ства рэн ня Вя лі ка га 

Шаў ко ва га шля ху.

Але на зме ну геа гра фіч ным бар' е рам прый шлі ін шыя — та-

рыф ныя, тэх ніч ныя, ад мі ніст ра цый ныя, якія, па ра дак саль на, але 

ў эру ліч ба ві за цыі пры хо дзіц ца пе ра адоль ваць. «Ка лі мы хо чам 

па шы рыць на ша эка на міч нае су пра цоў ніц тва, на даць ма гут ны 

ім пульс раз віц цю эка но мік, нам не аб ход на больш рэ зуль та тыў на 

пра ца ваць над лік ві да ван нем усіх ві даў бар' е раў. Але ра біць гэ та 

толь кі на тэ ры то рыі асоб на ўзя тай дзяр жа вы — усё роў на што ў 

вя лі кім го ра дзе на ад ным скры жа ван ні лік ві да ваць аў та ма біль ны 

за тор. Ты прос та хут чэй да е дзеш да на ступ на га. На ша агуль ная 

за да ча — ка ар ды на цыя дзе ян няў кра ін на ўсім пра ця гу По яса і 

Шля ху», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла русь, праз якую ідуць шмат лі кія та вар ныя па то кі, асаб лі ва 

за ці каў ле на ў спра вяд лі вай, раў на праў най і праз рыс тай сіс тэ ме 

між на род на га ганд лю. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што сён ня кра і нам 

не аб ход на вы ра шыць: пры трым лі вац ца стан дар таў эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва, ства ра ю чы но вую вя лі кую сям'ю, або вяр нуц ца да 

ўста рэ лых геа па лі тыч ных ма неў раў. Пе ра адо лець усе пе ра шко ды ў 

су мес най пра цы да па мо жа сі ла, а па спя хо ва рэа лі за ваць пра ек ты 

гэ тай гла баль най іні цы я ты вы — муд расць. Іх Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і па жа даў удзель ні кам фо ру му.

БАЛ КАН СКІЯ МА ТЫ ВЫ Ў ПЕ КІ НЕ
На па лях ІІ Фо ру му між на род на га су пра цоў ніц тва «По яс і шлях» 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ чу са сва ім серб скім ка ле гам 

Аляк санд рам Ву чы чам.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі звяр нуў ува гу, што ў най блі жэй шыя 2-3 га-

ды кра і ны змо гуць знач на па ско рыць су пра цоў ніц тва. Маг чы ма, 

штурш ком для гэ та га ста не ві зіт бе ла рус ка га лі да ра 

ў Сер бію, які ён анан са ваў пад час пе ра гавораў. СТАР. 2

СТАР. 3


