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Аляк сандр ШУ МІ ЛІН, 
стар шы ня Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па на ву цы 
і тэх на ло гі ях

«Ры нак ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці ў на шай кра і не 
сён ня ды на міч на раз ві ва ец ца. 
Мы ра зу ме ем, што раз ві ваць 
на ву ку, ства раць іна ва цыі 
і бу да ваць эка но мі ку ве даў 
не маг чы ма без аба ро ны 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці. 
Тым больш што кошт 
аб' ек таў ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці рас це ва ўсім све це. 
Наш унут ра ны ры нак не вя лі кі, 
та му не аб ход ны вы хад на 
між на род ны, і мы ак тыў на 
гэ тым зай ма ем ся. Што ме сяц 
да сай та на ша га па тэнт на га 
ор га на звяр та юц ца ка ля 
25 ты сяч ча ла век з 50 кра ін. 
У 2016 го дзе бы ло за клю ча на 
больш за 750 да га во раў аб 
пе ра да чы пра воў на аб' ек ты 
пра мыс ло вай улас нас ці: 
іх коль касць па вя лі чы ла ся 
на 20%. Рас це і коль касць 
за явак на вы да чу па тэн таў».

ЦЫТАТА 
ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 06.05.2017 г.
Долар ЗША    1,8934
Еўра 2,0756
Рас. руб. 0,0323
Укр. грыўня 0,0714

ГАЛОЎНАЯ ЎЗНАГАРОДА
Сал да ты Пе ра мо гіСал да ты Пе ра мо гі  ��

Ме даль «За ад ва гу» знай шла свай го ге роя больш чым праз 70 га доў

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  ��

Па ба чыць за мор'е і з гра шы ма за стац ца
Слуш ныя па ра ды экс пер таў аб вы ка ры стан ні «плас ты ку» за мя жой

СТАР. 6

«АД ПЛА ЦІМ СПАЎ НА...»
Ка лі зі мой 1942 го да нем цы спа лі лі ўсе ха ты ў 

род ным ся ле Ша хаў ское, што не па да лёк ад Ва ла ка-
лам ска, гэ тым са мым па кі нуў шы жан чын з дзець мі 
на ву лі цы ў 30-гра дус ны ма роз, шас нац ца ці га до вы 
Ба рыс ма рыў толь кі аб ад ным: ад пла ціць гіт ле раў цам 
той жа ма не тай. Але вяр шыць рас пра ву над мір ны мі 
жы ха ра мі — не ў ду ху са вец ка га сал да та. Вы зва-
ля ю чы Ус ход нюю Пру сію і Гер ма нію ад фа шыс таў, 
чыр во на ар ме ец Ба рыс Му за леў скі помс ціў во ра гу 
толь кі на по лі бою.

У Чыр во ную Ар мію яго пры зва лі ў 1943 го дзе, Ба ры-
су толь кі споў ні ла ся 17 га доў. Пер шы год служ бы прай-
шоў у на ву чаль ным пал ку ў Со неч на гор ску. У па чат ку 
снеж ня 1944-га полк рас фар мі ра ва лі, а аса бо вы склад 
ад пра ві лі ў Ала бі на, ад куль эша ло нам — на фронт.

— Ноч чу пры бы лі ў Бе ла сток і ад ра зу ж тра пі лі пад 
бам бёж ку, — ус па мі нае Ба рыс Мі ка ла е віч. — Вы гру-

зі лі ся і пеш шу ўсю ноч іш лі ту ды, дзе раз мя шча ла ся 
47-я асоб ная Ду хаў шчын ская ме ха ні за ва ная бры га да. 
Нам вы да лі но выя аў та ма ты, да іх па ад ным дыс ку і 
па два раж кі, па тро ны, дзве гра на ты Ф-1, су хі па ёк. 
Раз мер ка ва лі па ба таль ё нах, і ўжо ве ча рам мы ўсту-
пі лі ў бой. Кож ны афі цэр і сал дат ду маў аб тым, што 
мы спаў на ад пла цім нем цам за ўсе зла чын ствы, якія 
яны ўчы ні лі на на шай зям лі.

Праз шмат га доў ва ўзна га род ных ліс тах на ве-
тэ ра на на шчад кі пра чы та юць: «у баі ў ра ё не вёс кі 
Кар він дэн та ва рыш Му за леў скі, вы дат ны стра лок, 
трап ным аг нём не да ваў нем цам маг чы мас ці вы хо-
дзіць з-за ўкрыц ця, за біў пры гэ тым 5 нем цаў», «у баі 
за го рад Фра цэн бург са сва ім ад дзя лен нем ува рваў ся 
ў тран шэі пра ціў ні ка і ў ру ка паш най су тыч цы аса біс та 
зні шчыў двух гіт ле раў цаў».

— Ні хто з нас та ды не ду маў аб уз на га ро дах, — 
пры зна ец ца ўдзель нік тых па дзей. — Ду ма лі, як бы 
во ра га пе ра маг чы ды каб жы вы мі за-
стац ца...

Гэ тую вы со кую сал дац кую 
ўзна га ро ду, якую па не га лос-
ным пра ві ле ўру ча лі толь кі ад-
чай ным смель ча кам, ве тэ ран 
Вя лі кай Ай чын най вай ны Ба-
рыс МУ ЗА ЛЕЎ СКІ (на фота) па-
ві нен быў атры маць у са ка ві ку 
1945-га. Але з-за на пру жа нас ці 
ба ёў бы ло не да цы ры мо ній...
Лі та раль на за ме сяц да гэ та га 
за гад аб пры сва ен ні яму ме да-
ля «За ад ва гу» ўжо быў пад-
пі са ны. І па мыл кі тут ня ма: з 
ін тэр ва лам лі та раль на ў ме сяц 
подз ві гі ма лод ша га сяр жан-
та Му за леў ска га на шля ху да 
Бер лі на двой чы бы лі ад зна ча-
ны най больш га на ро вай са вец-
кай уз на га ро дай ся род чыр во-
на ар мей цаў. СТАР. 4

ПОМ НІМ ПОМ НІМ 
СЛАЎ НЫ СЛАЎ НЫ 
ПОДЗ ВІГПОДЗ ВІГ

Да ра гія су ай чын ні кі!
Ад усёй ду шы він шую 

вас з Днём Пе ра мо гі.

У бяз лі тас ных ба ях Вя лі-
кай Ай чын най вай ны 72 га-
ды та му са вец кі мі вой ска мі 
і іх са юз ні ка мі быў раз гром-
ле ны на цызм, спы не на яго 
бес ча ла веч ная агрэ сія. У 
бе ла рус кіх сем' ях свя та 
ша ну юць рат ны подз віг 
сва іх прод каў, як бяс цэн-
ныя рэ лік віі за хоў ва юць іх 
ор дэ ны, ме да лі, фа та гра фіі 
і пісь мы з фрон ту.

Да ра гія ве тэ ра ны, па ша-
на вам і сла ва! Мы бу дзем 
веч на пом ніць ім ёны міль-
ё наў бай цоў і пра цаў ні коў 
ты лу, якія ад ста я лі сва бо ду 
лю бі май Ра дзі мы!

Бяс пры клад ны ге ра ізм 
са вец ка га на ро да на тхняе 
ця пе раш няе па ка лен не 
на шых су ай чын ні каў на 
ства раль ную пра цу, а па-
мяць аб Вя лі кай Пе ра мо зе 
кан са лі дуе гра мад ства для 
пе ра адо лен ня гла баль ных 
вы клі каў і па гроз.

У гэ та са праў ды ўсе на-
род нае свя та жа даю ўсім 
зда роўя, ап ты міз му, даб-
ра бы ту і мір на га не ба над 
род най Бе ла рус сю.

Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА
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Не дзе праз ме сяц па чы на ец ца се зон 
ад па чын каў, а зна чыць, пы тан не 
аб вы ба ры пла цеж най карт кі 
для па езд кі за мя жу ста но віц ца 
ак ту аль ным як ні ко лі. Сён ня 
нам спе цы я ліс ты прэс-служ бы 
на цы я наль най сіс тэ мы «БЕЛ КАРТ» 

рас ка жуць пра тое, якой па він на быць та кая карт ка, ці трэ ба 
браць з са бой у ад па чы нак на яў ныя гро шы і як па збег нуць 
фі нан са вых не пры ем нас цяў у па да рож жы.

Ку ды едзем і на вош та
Пер шае, што трэ ба спа чат ку зра біць, — вы свет ліць, як ідуць спра вы з 

без на яў ны мі раз лі ка мі ў той кра і не, якую вы збі ра е це ся на ве даць. На коль-
кі раз ві та кар тач ная інф ра струк ту ра, ці шмат там бан ка ма таў, ці вя лі кія 
ры зы кі ашу кан скіх апе ра цый?

На са май спра ве і Еў ро па, і Азія вель мі роз ныя. На прык лад, у Сін га-
пу ры не ўзнік не праб лем з без на яў ны мі раз лі ка мі, ад нак у мно гіх ін шых 
азі яц кіх кра і нах да лё ка не ўсю ды ў вас пры муць да апла ты карт ку, асаб-
лі ва не ў ту рыс тыч ных зо нах. У Шве цыі до ля без на яў ных раз лі каў вель-
мі вы со кая, кра і на пла нуе на огул ад мо віц ца ад га тоў кі ў най блі жэй шай 
бу ду чы ні. У той час як на ват у Маск ве карт ку мо гуць пры няць да лё ка не 
ў лю бой кра ме.

Не вя лі кую кан суль та цыю мож на атры маць у ва шым бан ку, асаб лі-
ва ка лі га вор ка ідзе пра па пу ляр ныя для бе ла рус кіх ту рыс таў на прам-
кі. Пры на быц ці пу цёў кі ў ту рыс тыч ным агенц тве ак тыў на за да вай це 
пы тан ні іх спе цы я ліс ту: на пэў на, ён так са ма неш та пад ка жа. Ад нак 
са мы пра віль ны і прак тыч на бяс прой грыш ны ва ры янт — са ма стой-
на па шу каць ін фар ма цыю на ту рыс тыч ных фо ру мах. У све це шмат 
роз ных кра ін, і ў кож най з іх свае асаб лі вас ці. Не вар та раз ліч ваць, 
што бан каў скія ра бот ні кі цал кам ва ло да юць ін фар ма цы яй аб кар-
тач ным рын ку ў той ці ін шай кра і не. Па вя лі кім ра хун ку, 
яны і не аба вя за ны гэ та ве даць.


