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ЦЫТАТА ДНЯ

Анд рэй РАЎ КОЎ, 
мі ністр аба ро ны:

«Бе ру чы пад ува гу іс ну ю чы 
па тэн цы ял, мож на сме ла 
за явіць пра га тоў насць 
ар га ні за цый аба рон на га 
сек та ра эка но мі кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
да поў на маш таб на га 
ўдзе лу ў вы ка нан ні 
за дан няў дзяр жаў на га 
аба рон на га за ка зу Ра сіі 
су мес на з прад пры ем ства мі 
ва ен на-пра мыс ло ва-
га комп лек су на шых 
ра сій скіх ка лег. Не аб ход на 
шы рэй вы ка рыс тоў ваць 
на ву ко выя і вы твор чыя 
маг чы мас ці дзвюх кра ін 
пры рас пра цоў цы но вых 
узо раў уз бра ен няў, ва ен най 
і спе цы яль най тэх ні кі 
ў рам ках дзяр жаў ных 
пра грам».

Су гуч чаСу гуч ча  ��

Яны рас каз ва лі пра ўва соб ле ныя ў жыц цё між на род ныя лі та ра-
тур ныя пра ек ты і пла ны на бу ду чы ню. Аб мяр коў ва лі су час насць, 
у якой, не су мнен на, знач ны мі за ста юц ца воб раз і спад чы на на ша-
га пер ша дру ка ра Фран цыс ка Ска ры ны. За дзя ся тым, юбі лей ным 
«круг лым ста лом», што прай шоў у На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла-
ру сі і па тра ды цыі ад крыў Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства, са бра лі-

ся прад стаў ні кі Бе ла ру сі, Літ вы, Ра сіі, Вя лі ка бры та ніі, Ка зах ста на, 
Сер біі, Сла ва кіі, Кі тая, Та джы кі ста на і іншых кра ін. Арганізатарамі 
«круглага стала», які атрымаў назву «Су гуч ча: сло ва Ска ры ны ў 
су час ным све це», выступілі Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, Вы да вец кі 
до м «Звяз да», вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» і Са юз пісь мен-
ні каў Бе ла ру сі.

АР ТЭ ФАКТ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ КУЛЬ ТУ РЫ

ЛІ ТА РА ТА РЫ З 14 КРА ІН АБ МЕР КА ВА ЛІ РОЛЮ КНІГІ Ў СУЧАСНЫМ ГРАМАДСТВЕ ПАД ЧАС «КРУГ ЛА ГА СТА ЛА» Ў МІН СКУ
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Аба ра ніць сваё сэр ца маг чы ма, 
прос та зай ма ю чы ся 

пры ем ны мі спра ва мі
Лю дзі пен сій на га ўзрос ту, якія 

пра вод зяць у са дзе, на ры бал цы 
ці на пра гул цы ўся го па паў га дзі-
ны ў дзень, са мі та го не ве да ю чы, 
ска ра ча юць ры зы ку смя рот на га 
сар дэч на га пры сту пу больш чым 
удвая. Гэ та па ка за ла да сле да ван-
не 2456 ча ла век 65-74 га доў, пі ша 
The Telegraph. Для па ляп шэн ня ста-
ну ар га ніз ма не па тра бу ец ца пры-
кла даць асаб лі вых на ма ган няў. У 
цэ лым уме ра ны ўзро вень фі зіч най 
ак тыў нас ці мі ні мум ча ты ры га дзі ны 
на ты дзень да ваў зні жэн не ры зы кі 
смер ці ад праб лем з сэр цам на 54% 
(на 31% ска ра ча ла ся ры зы ка сар-
дэч на га пры сту пу і ін суль ту). Лю дзі, 
якія ме лі вы шэй шы ўзро вень ак тыў-
нас ці, маг лі па хва ліц ца 66-пра цэнт-
ным зні жэн нем па каз чы каў смер ці 
ад праб лем з сэр цам і 45-пра цэнт-
ным зні жэн нем ры зы кі ін фарк таў 
ці ін суль таў.

Знай сці якас нае льня ное бе ла рус кае адзен не ў Бе ла ру-
сі не так і лёг ка. І гэ та пры тым, што якас ныя льня ныя 
тка ні ны вы пус ка юц ца.
Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня раз віц ця асар ты мен ту 
Ар шан ска га льно кам бі на та Іга ра ЕШЧАН КІ, у За ход няй 
Еў ро пе і ЗША куль ту ра спа жы ван ня льну сён ня на вы-
шы ні. Пра гэ та свед чаць і вы со кія аб' ёмы экс парт ных 
па ста вак беларускіх іль ня ных тка нін у ад па вед ныя на-
прам кі. Ча му ж на шы прад пры ем ствы да гэ та га ча су 
не да ацэнь ва юць на цы я наль ны зда бы так? Пад пы тан нем 
ста іць на ват рэа лі за цыя на шу ме ла га пра ек та бе ла рус кіх 
іль ня ных джын саў. Падрабязней аб гэ тым «Звяз дзе» рас-
ка заў спе цы я ліст ай чын най іль но га лі ны Ігар Ешчан ка.

— Ак ту аль насць зда бы чы лё ну і вы твор час ці з яго пра дук цыі 
сён ня рас це. Іль ня ное ва лак но — ад но з тых, што мае шэ раг 
пе ра ваг пе рад сін тэ ты кай. Сён ня вя лі кая коль касць іль ня ных 
тка нін ідзе на экс парт, ад нак вы твор цы тка нін ні ко лі не за бы ва-
юць пра па трэ бы бе ла ру саў, якія ўсё ж до сыць сціп лыя. Га вор ка 
ідзе не толь кі пра тка ні ны, але і га то выя вы ра бы. Так са ма ха чу 
ад зна чыць, што Ра сія не са мы буй ны спа жы вец лё ну на шай 
кра і ны. Ар шан скі льно кам бі нат мае даў нія дзе ла выя су вя зі па 
па стаў ках пра дук цыі ў буй ным аб' ёме з кра і на мі За ход няй Еў-
ро пы, ЗША, Бра зі лі яй, Тур цы яй. Гэ та асноў ныя спа жыў цы, якія 
куп ля юць тка ні ны для пе ра пра цоў кі і ў пер шую чар гу доб ра ве-
да юць кан' юнк ту ру. Бе ла русь сён ня з'яў ля ец ца 
важ кай част кай гла баль на га льня но га рын ку.

Экс парт ны па тэн цы ялЭкс парт ны па тэн цы ял  ��

КУ ЖАЛЬ ЯК АД КРЫЦ ЦЁ
Ча му бе ла рус кія вы твор цы не цэ няць ай чын ны лён?
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Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал!

ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ!
Умовы рэкламнай гульні 
чытайце на 6-й старонцы

Ужо ўчо ра ад кры лі ся ўчаст кі для да тэр мі но ва га га ла са ван ня. Вы ка наць 
свой гра ма дзян скі аба вя зак пры хо дзі лі не толь кі пен сі я не ры, але і сту дэн-
ты, ма ла дыя ма мы, лю дзі ся рэд ня га ўзрос ту. Як пра ві ла, пра га ла са ваць 
ра ней вы ра шы лі з вель мі прос тай пры чы ны — каб вы зва ліць вы хад ныя 
для ін шых спраў і пла наў. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па бы ва лі на са мых 
роз ных вы бар чых участ ках і да ве да лі ся, на коль кі ак тыў на пра хо дзіў пер-
шы дзень да тэр мі но ва га га ла са ван ня.

Га лоў нае — уз рост і аду ка цыя
Учо ра а 10-й га дзі не ра ні цы ад кры лі ся ўчаст кі для да тэр мі но ва га га ла са ван ня. 

Ужо праз не каль кі хві лін на ста ліч ным участ ку № 549, у ад ным з кор пу саў БНТУ, 
з'я ві лі ся пер шыя вы бар шчы кі. Ка лі прак тыч на на кож ным паш пар це ёсць вя сё лая 
вок лад ка, зна чыць, га ла са ваць прый шлі сту дэн ты.

На ўчаст ку для га ла са ван ня спа кой на. Раз на не каль кі хві лін пры хо дзіць па 2-3 
ча ла ве кі, якія ўжо вы зна чы лі ся, за ка го ад да дуць свой го лас.

Дзяў ча ты На стас ся і Лі за ве та да вы ба ру па ды шлі сур' ёз на — вы ву чы лі пе рад вы-
бар чыя пра гра мы ўсіх кан ды да таў. Яны сы хо дзяц ца ў дум цы, што га лоў нае — гэ та 
ўзрост, ён па ві нен быць у кан ды да та ся рэд нім, каб той мог ра зу мець усіх. Так са ма 
важ ная пар тый ная пры на леж насць: як мож на га ла са ваць за та го, хто з'яў ля ец ца 
прад стаў ні ком пар тыі, аб іс на ван ні якой ты ні ра зу на ват не чуў? А вось зар пла та 
зна чэн ня не мае, та му што яна ні чо га не га во рыць аб аса біс тых якас цях кан ды да-
та. Сту дэнт кам ха це ла ся б, каб вы бра ны дэ пу тат за ня ўся рас пра цоў кай рэ фор мы 
аду ка цыі, праб ле ма мі пар ко вак, якас ці да рог, ка пі таль ных ра мон таў у да мах.

Два цёз кі, Ар ту ры, ву чац ца на трэ цім кур се, ад нак ужо за дум ва юц ца аб тым, 
што б яны са мі маг лі пра па на ваць вы бар шчы кам. «Сту дэн та мож на на зваць уні-
вер саль ным гра ма дзя ні нам: мы пры слу хоў ва ем ся да ду мак на шых баць коў, а 
так са ма доб ра ве да ем па зі цыю мо ла дзі і раз бі ра ем ся ў су час ных тэн дэн цы ях. 
Гэ та да зва ляе прад стаў ляць ін та рэ сы шы ро ка га ко ла», — раз ва жа юць хлоп цы. 
Па куль жа ся род кан ды да таў ад да юць пе ра ва гу тым, у ка го вы шэй-
шая аду ка цыя і во пыт пра цы на кі ру ю чых па са дах.

З ВЫ БА РАМ ВЫ ЗНА ЧЫ ЛІ СЯ
Як пра хо дзіў пер шы дзень да тэр мі но ва га га ла са ван ня
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Сва бод нае 
во ле вы яў лен не

ГА ЛА СА ВАН НЕ НА ВЫ БА РАХ 
НЕ ПА ВІН НА БЫЦЬ ШТУЧ НЫМ

Аб гэ тым Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за явіў у час ра бо чай су стрэ чы са стар шы нёй 
Цэнт рвы бар ка ма Лі дзі яй Яр мо шы най.

«У нас па ча ло ся да тэр мі но вае га ла са ван не. Я ха цеў бы звяр-
нуць і ва шу ўва гу, і тых, хто ар га ні зоў вае вы ба ры, ад каз вае за 
іх на мес цах, каб не бы ло ў нас ні чо га штуч на га, каб мы не гна лі 
лю дзей на вы ба ры, каб мы год на іх пра вя лі, каб гэ та са праў ды 
бы ло свя та і мы ра зу ме лі, што ро бім гэ та для сва ёй кра і ны і на-
ро да», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што, вя до ма, яму ха це ла ся б, каб на вы ба-
ры прый шло як ма га больш лю дзей. «Гэ та па каз чык су вя зі па між 
ула дай і на ро дам, па каз чык ацэн кі людзь мі пар ла менц кіх вы ба раў, 
ро лі дэ пу та таў, пар ла мен та ў жыц ці на ша га гра мад ства і дзяр жа-
вы. Але, тым не менш, пад крэс лі ваю: за га няць лю дзей на ўчаст кі 
не трэ ба, трэ ба іх па пра сіць. Трэ ба па пра сіць, каб лю дзі прый шлі 
і пра га ла са ва лі», — звяр нуў ува гу кі раў нік дзяр жа вы.

Пры гэ тым, ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, ёсць мер ка ван-
ні, што За хад дасць ніз кую ацэн ку вы ба рам, ка лі бу дзе вя лі кі 
пра цэнт да тэр мі но ва га га ла са ван ня. «Я ду маю, нам гэ та га 
ба яц ца не трэ ба. Вель мі сур' ёз ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі 
пра ана лі за ва лі ін шыя кра і ны — там ні хто не на пруж ва ец ца з 
гэ тай на го ды. На двор'е на гэ тым тыд ні бу дзе вы дат нае, лю дзі 
бу дуць ся дзець на ле ці шчах, на бе ра зе во зе ра, бу дуць зай мац-
ца сва і мі пы тан ня мі, і кож ны бу дзе вы бі раць мо мант, ка лі яму 
лепш пра га ла са ваць», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. Па вод ле 
слоў Прэ зі дэн та, у су вя зі з зай ма най па са дай яму бы ло б лепш 
пра га ла са ваць да тэр мі но ва, але ён збі ра ец ца пра га ла са ваць 
у ня дзе лю.

«Пач не дзей ні чаць но вы пар ла мент, ці ха, спа кой на бу дзем 
жыць і пра ца ваць. Га лоў нае, каб гэ тая па лі тыч ная кам па нія не 
па ру шы ла мі ру і спа кою ў на шай кра і не. Нам яны вель мі не аб-
ход ны. Та му я звяр та ю ся да лю дзей, каб яны прый шлі і пра га ла-
са ва лі на гэ тых вы ба рах так, як лі чаць па трэб ным», — за клі каў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На су стрэ чы бы ло ад зна ча на, што Бе ла русь пры трым лі ва-
ец ца най важ ней шых між на род ных стан дар таў, на кі ра ва ных 
на за бес пя чэн не на зі ран ня за вы ба ра мі, на дэ ма кра тыч насць 
пра цэ ду ры га ла са ван ня і, на ту раль на, ад кры тас ці і спра вяд лі-
вас ці пад лі ку га ла соў вы бар шчы каў, па ве дам ляе прэс-служ ба 
Прэ зі дэн та. Са мі вы ба ры пра хо дзяць ва ўмо вах га лос нас ці, 
праз рыс тас ці.

Сярэбраны прызёр Алімпіяды ў Рыа Іван ЦІХАН 
прагаласаваў у Гродзенска-Занёманскай 

выбарчай акрузе №49.

Жыхары вёскі Любонічы Кіраўскага раёна суседзі Васіль ЛАЗАКОВІЧ і Іван САЛАНОВІЧ.

Дзя сят кi ча ла век за гi ну лi пад час тэ рак таў у Ка бу ле
У цэнт ры аф ган скай ста лi цы Ка бу ле ве ча рам 5 ве рас ня ад быў ся яшчэ 

адзiн (трэ цi) ма гут ны выбух. Як па ве дам ля юць iн фар ма генц твы, паз ней у 
гэ тым ра ё не бы ло чу ваць гу кi страль бы.

Мэ тай на па дзен ня стаў бу ды нак гу ма нi тар най ар га нi за цыi CARE. Ад на го з 
ар га нi за та раў уз ры ву ўда ло ся лiк вi да ваць. Больш пад ра бяз ная iн фар ма цыя 
аб зда рэн нi па куль не па сту па ла. Ра ней два моц ныя выбухі пра гры ме лi ка ля 
бу дын ка Мi нiс тэр ства аба ро ны. Па вод ле па пя рэд няй вер сii, мэ тай два iх тэ-
ра рыс таў-смя рот нi каў бы лi вы со ка па стаў ле ныя сi ла вi кi. У вы нi ку коль касць 
за гi ну лых скла ла як мi нi мум 30 ча ла век, дзя сят кi па ра не ны. Ад каз насць за 
тэ ракт узяў ра ды каль ны рух «Та лi бан».

Ра сія за ду ма ла ся аб за ах воч ван ні жан чын, 
якія на ра джа юць да 30 га доў

У Мінп ра цы раз гля да юць маг чы масць увя дзен ня 
да дат ко вых мер пад трым кі ма ці, якія на ра дзі лі два-
іх дзя цей да 30 га доў. Пра гэ та па ве да міў кі раў нік 
ве дам ства Мак сім Та пі лін. Па вод ле яго слоў, са мая 
вя лі кая праб ле ма за клю ча ец ца ў тым, што ўзрост з'яў-
лен ня пер ша га дзі ця ці ў ра сій скіх жан чын па вя ліч ва ец-
ца. Та пі лін да даў, што не ба чыць ні чо га дрэн на га ў тым, 
каб жан чы на на ра дзі ла пас ля 30 га доў. «Але, вя до ма, з 
пунк ту гле джан ня зда роўя ма ці і маг чы мас ці на ра джэн ня 
трэ ця га-чац вёр та га дзі ця ці, лепш, ка лі жан чы на на ра-
джае два іх дзя цей да 30 га доў», — пад крэс ліў ён.
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