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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.45 21.43 16.58
Вi цебск — 4.26 21.41 17.15
Ма гi лёў — 4.34 21.33 16.59
Го мель — 4.40 21.21 16.41
Гродна — 5.01 21.56 16.55
Брэст    — 5.11 21.48 16.37

Iмянiны
Пр. Георгія, Максіма, Паўла, 
Юльяна.
К. Альжбеты, Мальвіны, Андрэя, 
Інакенція, Себасцьяна, Тодара.

Месяц
Маладзік 8 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Блізнят.
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1807 год — на ра дзiў-
ся Джу зэ пэ Га-

ры баль дзi, на род ны ге рой 
Iта лii, адзiн з кi раў нi коў уз-
бро е най ба раць бы за аб'-
яд нан не i на цы я наль ную 
не за леж насць кра i ны. Ня-
гле дзя чы на тое, што мно гiя 
кры ты ка ва лi Га ры баль дзi за 
раз вяз ван не гра ма дзян скай 
вай ны, аб са лют на ўсе — i 
сяб ры, i во ра гi — пры зна-
ва лi яго ўнi каль ныя ва ен-
ныя здоль нас цi i пры зван не 
быць са праўд ным лi да рам. Iмя ге не ра ла-рэ ва лю цы я-
не ра Джу зэ пэ Га ры баль дзi ста ла сiм ва лам ба раць бы 
iталь ян ска га на ро да за сва бо ду i не за леж насць. Пад-
час Дру гой су свет най вай ны пар ты зан скiя атра ды, 
якiя зма га лi ся ў Iта лii су праць гiт ле раў скiх вой скаў i 
фа шысц кай ар мii Му са лi нi, гор да на сi лi на сва iх ба я вых 
сця гах iмя на род на га ге роя, на зы ва ю чы ся га ры баль-
дзiй скi мi бры га да мi.

1875 год — па iнi цы я ты ве мi нiст ра асве ты Ра сii 
гра фа Д.А. Талс то га ў бу дын ках ска са ва на-

га да мi нi кан ска га ма нас ты ра рас чы нi ла свае дзве ры 
Ня свiж ская на стаў нiц кая се мi на рыя, якая рых та ва ла 
на стаў нi каў па чат ко вых школ. Тэр мiн на ву чан ня тут 
скла даў 3-5 га доў. Фi нан са ва ла ся на ву чаль ная ўста-
но ва з дзяр жаў на га бюд жэ ту. Ме ла фi зiч ны i пры ро да-
знаў чы ка бi не ты, хi мiч ную ла ба ра то рыю, ак та вую за лу, 
клас для за ня ткаў руч ной пра цай, iн тэр нат для на ву-
чэн цаў, фун да мен таль ную бiб лi я тэ ку, му зей, ме тэа ра-
ла гiч ную стан цыю. Пры се мi на рыi дзей нi ча ла ўзор нае 
па чат ко вае ву чы лi шча, у якiм на ву чэн цы пра хо дзi лi 
пе да га гiч ную прак ты ку. Се мi на рыс ты вы ву ча лi асно-
вы пе да го гi кi, рус кую i цар коў на-сла вян скую мо вы, 
арыф ме ты ку, асно вы геа мет рыi, лi ней нае чар чэн не, 
гiс то рыю, геа гра фiю, чыс та пi сан не, спе вы, ра мёст вы, 
За кон Бо жы i iн шыя прад ме ты. У се мi на рыi ву чы лi ся 
бе ла рус кiя пiсь мен нi кi Я. Ко лас, К. Чор ны, эт ног раф i 
фальк ла рыст А. Баг да но вiч, пра ца ваў пе да гог, гiс то-
рык, эт ног раф i пуб лi цыст Ф.А. Куд рын скi. У 1915 го дзе 
се мi на рыя вы еха ла з Ня свi жа, якi стаў пры фран та вым, 
у го рад Вязь му Сма лен скай гу бер нi. Ле там 1917-га 
се мi на рыя зноў рэ эва ку i ра ва на ў Ня свiж. На ву чо бу 
ста лi браць дзяў чат, а так са ма асоб не пра ва слаў на га 
ве ра выз нан ня. Бы ла за кры та ў снеж нi 1919 го да поль-
скi мi аку па цый ны мi ўла да мi.

1938 год — на ра дзiў ся (вёс ка Чыр во ны Сцяг 
Сма ля вiц ка га ра ё на) Iгар Мi хай ла вiч Ка-

роль, бе ла рус кi ву чо ны-ота ры на ла рын го лаг, док тар 
ме ды цын скiх на вук (1991), пра фе сар (1994). Аў тар 
на ву ко вых прац па да сле да ван нi вес ты бу ляр най i слы-
ха вых функ цый пры ўздзе ян нi фi зiч ных фак та раў на ва-
коль на га ася род дзя, хi рур гiч ны м ля чэн ні за хвор ван няў 
ву ха, гор ла, но са.

Iван МЕ ЛЕЖ, на род ны пiсь мен нiк Бе ла ру сi:

«Ма ры ня яс ныя, ня пэў ныя, але яны клi чуць. 
Ня стрым на».
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Па га ры зан та лі: Рэ га та. Пу га. Рунь. Гіт. Удар. Лі са. 
Ха ла. Алах. Атон. Га ло. «Мур зіл ка». Ана бас. Рад. Іма га. 
Кан цэрн. Тур. Рог. Уша. Ба ра на. Ра пак. Збор. Унт. Клас. 
По кер. Алат. Са ла га. Ахіл. Конь. Ігар. Ку та і сі. 

Па вер ты ка лі: Ра лі. Пін чар. Сму га. Ту пік. Гру ша. 
Уз да. Ра курс. Ашуг. Та ла ка. Парт улак. Ла хор. Да та. 
Бра гін. Гон ка. Экю. Тальк. Ра нак. Бра. Ян ка. За гар. Рок. 
Ха ба нэ ра. Лад. Рон да. Крос. Юн га. Скач кі.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

«Ху дзень кія» дзяў ча ты лі чаць ся бе 
«поў нень кі мі». «Поў нень кія» лі чаць ся-
бе «тоў сты мі». А «тоў стыя» на цяг нуць 
ле а пар да выя ла сі ны... і пры га жу-у-у-
уні.

— Холмс, я толь кі што за стрэ ліў ве лі-
зар ную са ба ку Бас кер ві ляў!

— Ват сан, я ж пра сіў вас не піць віс кі ў 
за са дзе. Тут уся вёс ка шу кае ка ро ву, якая 
збег ла на ба ло та!

Ка лі ў му жа ня ма сак рэ таў ад жон кі, 
прэ мія яго не ра дуе.

Псі хо лаг ра іць муж чы ну:
— Ка лі ў вас з жон кай на спя вае свар ка, 

ста рай це ся быць вы шэй за яе.
— Я і так імк ну ся за брац ца на ша фу, 

док тар.

Ён — адзін з тых, ка му мы па він ны 
быць удзяч ны мі за не за леж насць 
на шай лю бі май кра і ны. Па зна ё мі лі ся 
мы з ім у Шар каў шчы не, дзе 
ня даў на свят ка ва ла ся 510-я га да ві на 
за сна ван ня гэ та га га рад ско га па сёл ка. 
Пры ем на здзі ві ла, што ў сва ім вель мі 
па ва жа ным уз рос це — за 90 га доў 
— Мі ка лай Аляк санд ра віч Ка чан 
пад цяг ну ты, за ха ваў доб рую па мяць. 
Ка лі рас ка заў аб вай не, здзі віў: на ват 
дро бя зі згадаў у дэ та лях і, доў га не 
за дум ва ю чы ся, ус па мі наў ім ёны і 
проз ві шчы лю дзей, з які мі ва я ваў 
ра зам, наз вы га ра доў, дзе зма гаў ся 
з во ра гам. А яшчэ больш здзі віў, ка лі 
ска заў, што і да гэ туль, бы вае, іг рае на 
ба я не! Яшчэ да вай ны іг раў, ве ся ліў 
зем ля коў. І за сваё доў гае жыц цё 
мно га му на ву чыў ся: і шыў і бу да ваў... 
Май стар шыць — муж чы на. Та кое, 
па га дзі це ся, рэд ка бы вае.

Бы ло вель мі пры ем на, ка лі пад час на шай гу-
тар кі ге рой вай ны пе ры я дыч на пе ра хо дзіў на бе-
ла рус кую мо ву.

— Я на ра дзіў ся ў 1920 го дзе. Так, я — ту тэй шы. 
Пай шоў у ар мію ў 24 га ды, на ўлік быў па стаў ле ны 
мяс цо вым ва ен ка ма там. Ка лі па ча ла ся вай на, быў 
на ву чэн нях. Па мя таю, два кі ла мет ры крос бег лі 
— да чы гу нач на га мос та, — ус па мі нае ве тэ ран. 
— Мы і не ве да лі, што вай на па ча ла ся. Прый шоў 
у вёс ку Ка за кі і ба чу, што дзве ры кра мы ад чы не-
ны, а ні ко га ня ма. Ду маю, што та кое? А лю дзі на 
ву лі цы ка жуць: «Вай на!» Ка лі на шу зям лю аку па-
ва лі нем цы, пра ца ваў на зям лі з та там і ма май. А 
ка лі на шы пра гна лі фа шыс таў, пай шоў у па ля вы 
ва ен ка мат — у вёс ку Ка на шоў ку. Там мя не і ўзя лі 
на ўлік у ар мію. Я ака заў ся ў Вет ры не, дзе ме сяц 
ву чы лі ар мей скай спра ве...

За тым, як рас ка заў ве тэ ран, ён ака заў ся ў 
ву чэб ным ва ен ным ла ге ры. Быў на страл ко вых 
ву чэн нях, на ву чыў ся ка рыс тац ца мі на мё там. Ка-
лі за пы та лі аб тым, хто мае во пыт бу даў ніц тва, 
вый шаў ён. Яму ска за лі, каб на бі раў сал дат, бо 
рап там спат рэ бі ла ся бры га да для бу даў ні чых 
ра бот.

По тым Мі ка лай Аляк санд ра віч тра піў на фін скі 
фронт.

— А ці бы ло страш на та ды вам — ма ла до му, 
пры го жа му — на вай ну іс ці?

— Не. Та му што ўся кае і да гэ та га па ба чыць 
да вя ло ся...

— Цяж ка бы ло страч ваць ба я вых сяб роў?
— Ве да е це, ду ша пад час вай ны ста ла ска-

мя не лай... На фрон це я слу жыў у ар ты ле рыі. З 
гаў бі цы стра ляў — мя не ж на на вод чы ка ву чы лі. 
Ва я ваў у Бе ла ру сі, да поль ска га Гдань ска дай-
шоў, ад куль нем цаў вы гна лі. А по тым у Пру сію 
пе ра вя лі, дзе мы ста я лі ў ад ным з га ра доў у 
аба ро не.

— Вось, ба чу, што вы ўзна га ро джа ны ме да лём 
«За ад ва гу». За што атры ма лі, па мя та е це?

— Атры маў пад час прус кай кам па ніі. Мы та ды 
нем ца ўжо ка ля мо ра да бі ва лі. Я быў на пра мой на-
вод цы. Ад стра ля лі ся, да лі нам ка ман ду «ад бой»... 
На конт ме да ля пы та е це, ма гу рас ка заць пра тое, 
як, праў да, не мне, а май му ба я во му та ва ры шу 
ўзна га ро да вы ра та ва ла жыц цё. Ка ман дзі ру май му 
па шан ца ва ла: атры маў ра нен не ў ле вае пля чо, ор-
дэн скую план ку ада рва ла, але ж жы вы за стаў ся. 
Гэ та я рас каз ваю пра Ма му ці на — ге роя Са вец-
ка га Са ю за.

Ве тэ ран рас ка заў шмат як аб сва ім ва ен ным 
жыц ці, так і пра тое, чым зай маў ся пас ля вай ны.

Ака за ла ся, што на вай не ў воль ны час... шыў. 
Ка лі дэ ма бі лі за ваў ся ў 1946 го дзе (а ка ман дзі ры 
вель мі пра сі лі яго слу жыць да лей), пры ехаў да моў, 
іг раў у сель скім клу бе на ба я не.

— А яшчэ шыў і жыў з гэ та га. Ма ма жы вая бы ла, 
брат-ін ва лід, а ў яго дач ка ма лень кая, — рас каз вае 
ста ры. — Я ж па ві нен быў кар міць іх.

Ве тэ ран па каз ваў мне свае да ку мен ты. Я пра-
чы таў, што Мі ка лай Аляк санд ра віч у 1978 го дзе 
стаў пе ра мож цам са цы я ліс тыч на га спа бор ніц тва. 
Пра ца ваў ён та ды ін жы не рам. Пры гэ тым дып ло ма 
аб ад па вед най аду ка цыі ў яго не бы ло.

— Я шко лы бу да ваў. Ха цеў, каб на шы дзет кі 
бы лі гра мат ны мі,— га во рыць пен сі я нер. — Мне 
ж у дзя цін стве вель мі ха це ла ся ву чыц ца. Да рэ чы, 
бы ло, мя не пы та лі: «А ці ёсць у ця бе дып лом?» 
Ад каз ваў, што ёсць... ма мін. Мне ма ма да ла дып-
лом жыц ця. Я ж лю бую бу доў лю ве даў і дом вось 
гэ ты мі ру ка мі па бу да ваў, дзе сын жы ве... Цаг ля ную 
клад ку і ін шае — усё сам. Май стры пры хо дзі лі і 
здзіў ля лі ся та му, як я ўсё доб ра зра біў: кар ні зы ў 
фран то не і ін шае.

У ве тэ ра на двое дзя цей. Сын — урач, дач ка ў 
сель скай гас па дар цы пра ца ва ла. За раз з ёй і жы-
ве. Пе ра лі чыў ім ёны ўсіх уну каў і праў ну чак.

Ра ней ве тэ ран вель мі ах вот на зай маў ся пры ват-
най гас па дар кай, ды за раз, зра зу ме ла, сі лы не тыя. 
А на ба я не іг рае. Ін стру мент у яго туль скі.

— Але ж за над та мно га і скла да ныя ме ло дыі 
іг раць не ма гу, — пры зна ец ца ве тэ ран. — Што 
ты, хла пец, ка лі ўжо но гі не ідуць, якая му зы ка? 
Так, іг раю, ка лі паль цы слу ха юц ца. Мне ж ужо 
за 90...

На пя рэ дад ні Дня Не за леж нас ці мой су раз моў ца 
па жа даў усім ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны 
ў пер шую чар гу, без умоў на, моц на га зда роўя. На 
жаль, што год іх за ста ец ца ўсё менш.

— Жа даю тым, хто ва я ваў, са ма га леп ша га, каб 
ве тэ ра ны на ве да лі го ра. І ўсім жы ха рам Бе ла ру сі 
та го ж! — па він ша ваў Мі ка лай Аляк санд ра віч. — 
Каб не бы ло больш вай ны на на шай зям лі, на огул 
каб ні ко лі не ва я ва лі.

У сваю чар гу, ад імя су пра цоў ні каў ста рэй шай 
бе ла рус кай га зе ты «Звяз да» і чы та чоў шчы ра хо-
чац ца па жа даць па ва жа на му ве тэ ра ну зда роўя. 
Каб і на да лей быў та кім жа ак тыў ным, каб пра жыў 
як ма га больш!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. Фо та аў та ра.
Шар каў шчы на — Ві цебск.

І ЦЯ ПЕР ВЕ ТЭ РАН ІГ РАЕ НА БА Я НЕ

Як бу дзе за бяс пе ча на 
ахо ва па рад ку пад час 
чар го ва га фес ты ва лю 
мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску.»

— За бяс печ ваць ахо ву па-
рад ку бу дуць ка ля 600 су пра цоў-
ні каў мі лі цыі і ва ен на слу жа чых 
унут ра ных вой скаў. Для ўзмац-
нен ня сіл Ві цеб ска га гар ні зо на 
мі лі цыі бу дуць за про ша ны ка-
ле гі з Гро дзен скай, Го мель скай 
і Мін скай аб лас цей, — рас ка-
заў Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ, на чаль нік 
упраў лен ня ўнут ра ных спраў 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма. — 
Не толь кі ў аб лас ным цэнт ры, 
але і ў По лац ку так са ма бу дзе 
ўзмоц не ны кант роль за гра мад-
скай бяс пе кай. Зра зу ме ла, што 
мно гія пры ез джыя пад час ві цеб-
ска га фес ты ва лю за хо чуць уба-
чыць По лацк — ад ну са свя тынь 
пра ва слаўя...

Па ра дак на да ро гах бу дзе 
за бяс печ вац ца і но вы мі аў то, а 
так са ма мі лі цы я не ра мі на ску-
та рах. А вось жан чын-рэ гу лі роў-
шчыц на ву лі цах фес ты валь на-
га го ра да сё ле та не бу дзе. Пры 
гэ тым у якас ці экс пе ры мен ту на 
не каль кіх свят ла фо рах у Ві цеб-
ску з'я ві лі ся смай лі кі — яны ўжо 
спа да ба лі ся ўдзель ні кам да рож-
на га ру ху...

Як рас ка заў Ігар Яў се еў, па 
тра ды цыі, ча ка ец ца пры езд на 
фес ты валь кі раў ні ка на шай 
дзяр жа вы, та му пры ма юц ца 
асаб лі выя ме ры бяс пе кі. Мі лі-
цыя ў гэ тым пы тан ні цес на су-
пра цоў ні чае з КДБ і прад стаў-
ні ка мі служ бай бяс пе кі Прэ зі-
дэн та.

Акра мя та го, на пя рэ дад ні па-
чат ку фес ты ва лю да сле да ва ны 
пад ва лы і да хі жы лых да моў, 
каб не да пус ціць маг чы мых тэ-
рак таў, ды вер сій і фак таў ху лі-
ган ства.

Па доб рай тра ды цыі, пе рад 
па чат кам фес ты ва лю бяз до-
мныя пра хо дзяць «пла на вую 
іза ля цыю»: іх ле чаць у баль ні-
цах. Упраў лен не ахо вы зда роўя 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма вы-
дзе лі ла лож кі ў ме ды цын скіх 
уста но вах для гэ тай ка тэ го рыі 
гра ма дзян. Іх так са ма спра бу-
юць «ад ву чыць» ад ужы ван ня 
ал ка го лю. У ля чэб на-пра цоў ныя 
пра фі лак то рыі на кі роў ва юц ца і 
дэ ба шы ры, з-за я кіх па ку ту юць 
сва я кі, су се дзі.

У ві цеб скім вы цвя рэз ні ку, 
раз лі ча ным на ад на ча со вае аб-
слу гоў ван не 15 клі ен таў, на пя-
рэ дад ні фес ты ва лю пра ве дзе ны 
кас ме тыч ны ра монт. Для па слуг 
«гас цей» тут заў сё ды чыс ты ло-
жак і ду ша вая. Фель ча ры аказ-

ва юць пер шую ме ды цын скую 
да па мо гу. Да рэ чы, як пад крэс-
ліў кі раў нік мі лі цыі Ві цеб шчы-
ны, сё ле та ў воб лас ці на пра цу 
вы цвя рэз ні ка не па сту пі ла ні 
ад ной скар гі. Не сак рэт, што 
мно гія бе ла ру сы з ін шых рэ гі-
ё наў, якія на ват не ку пі лі квіт-
кі на фес ты валь ныя кан цэр ты, 
прос та пры яз джа юць на дзя нёк 
у Ві цебск — на «ба зар». Сё ле та, 
уліч ва ю чы на плыў пры ез джых 
у мі ну лыя га ды (а ў асноў ным 
да Ві цеб ска яны да бі ра юц ца па 
чы гун цы), бу дзе ў 2 ра зы па вя-
лі ча на коль касць су пра цоў ні каў 
ахо вы гра мад ска га па рад ку на 
транс пар це.

На кант роль на-пра пуск ных 
пунк тах у Лет ні ам фі тэ атр — 
га лоў ную сцэ ніч ную пля цоў ку 
«ба за ру» — бу дуць уста ноў ле-
ны но выя ра мач ныя дэ тэк та-
ры па вы ша най ад чу валь нас ці. 
Апош нія ў якас ці спон сар ска га 
па да рун ку бы лі пе ра да дзе ны 
мі лі цэй ска му ве дам ству прад-
стаў ні ка мі кар па ра тыў на га фэс-
ту «Газп ра ма» — «Фа кел», які 
ня даў на пра хо дзіў у Ві цеб ску.

Так што пад час «ба за ру» бу-
дзе ўсё спа кой на, па абя ца лі ва 
ўпраў лен ні ўнут ра ных спраў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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ВІН ШУ ЕМ КА ЛЕ ГУ!
Па іні цы я ты ве Гро дзен ска га абл вы кан ка ма пра во дзіц ца 

што га до вае аб лас ное спа бор ніц тва ся род рэ дак цый аб лас ных, 
ра ён ных, га рад скіх га зет, тэ ле ба чан ня і ра дыё, пра фе сій ных 
жур на ліс таў.

Па вы ні ках 2012 го да пер ша га мес ца ся род жур на ліс таў рэс пуб-
лі кан скіх га зет ра шэн нем жу ры ўда сто е ны спе цы яль ны ка рэс пан-
дэнт па Гро дзен скай воб лас ці рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» Ба рыс 
ПРА КОП ЧЫК. Акра мя та го, ён уз на га ро джа ны Га на ро вай гра ма-
тай Гро дзен ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та за шмат га до вую 
плён ную пра цу ў га лі не жур на ліс ты кі, пра фе сій нае май стэр ства. 
Він шу ем!

І СВЯТ ЛА ФО РЫ... 
УСМІХ НУЦ ЦА

Ну i ну!Ну i ну!  ��

АГУЛЬ НАЯ ПРА ЦЯГ ЛАСЦЬ РАЗ МОЎ 
АБА НЕ НТАЎ МТС — 370 ТЫ СЯЧ ГА ДОЎ

На пя рэ дад нi свай го дня на ра джэн ня ма бiль ны апе ра тар 
МТС вы ра шыў пра ана лi за ваць ак тыў насць аба не нтаў за 
11 га доў ра бо ты. За раз аба ненц кая ба за МТС — са мая буй-
ная ў кра i не: яна на лiч вае 5 млн 240 ты сяч ча ла век. А па-
слу га мi ма бiль на га iн тэр нэ ту ка рыс та ец ца 1 млн ча ла век.

Што дня ба за выя стан цыi МТС апра цоў ва юць больш як 36 мiль ё-
наў зван коў, а на лi нii кож ную хвi лi ну зна хо дзiц ца ка ля 92 ты сяч аба-
не нтаў. За 11 га доў iм уда ло ся на га ва рыць больш як 190 мiль яр даў 
хвi лiн — гэ та амаль 370 ты сяч га доў. Так са ма за 11 га доў аба не нты 
МТС ад пра вi лi больш як 4 мiль яр ды SMS. На мо мант за пус ку ў 2002 
го дзе сет ка МТС на лiч ва ла 16 ба за вых стан цый. Сён ня су вязь за бяс-
печ ва юць звыш 6400 ба за вых стан цый 2G i 3G, а па слу гi да ступ ныя 
жы ха рам больш як 22 ты сяч на се ле ных пунк таў.

За 11 га доў вы дат кi бе ла рус ка га аба не нта МТС на ма бiль ную 
су вязь знi зi ла ся ўдвая. У 2002 го дзе, ка лi аператар рас па чаў сваю 
ра бо ту на тэ ры то рыi Бе ла ру сi, ся рэд нiя вы дат кi ад на го аба не нта 
скла да лi пры клад на 13 до ла раў у ме сяц. А ў 2013 го дзе гэ ты 
па каз чык не пе ра вы шае 5,5 до ла ра. Пры гэ тым аба не нты ста лi 
больш ак тыў на вы ка рыс тоў ваць ма бiль ную су вязь. Так, ка лi дзе-
сяць га доў та му ў ся рэд нiм аба нент МТС гу та рыў пры клад на 270 
хвi лiн у ме сяц, то за раз — больш як 500 хвi лiн. А са цы яль ным 
та ры фам МТС для пен сi я не раў i iн ва лi даў ня ма ана ла гаў у кра i не. 
Ца на на гэ тых та рыф ных пла нах не змя ня ла ся з 2008 го да.

На дзея НI КА ЛА Е ВА
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Днямі ў Ва ен най ака дэ мii Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь ад быў ся чар го вы вы пуск афi цэ раў. У 
гэ ты ж дзень атры ма лi лей тэ нанц кiя па го ны 
i вы пуск нi кi ва ен ных фа куль тэ таў Бе ла рус-
ка га на цы я наль на га тэх нiч на га ўнi вер сi тэ та, 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та, Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iн фар ма ты кi 
i ра дыё элект ро нi кi, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та.

Сё ле та са сцен Ва ен най ака дэ мii i ва ен ных 
фа куль тэ таў вы пус цi ла ся больш за 900 ча ла век, 
з якiх ка ля 150 — афi цэ ры ка манд на-штаб но га 
фа куль тэ та. Лей тэ нанц кiя па го ны бы лi ўру ча ны 
больш за 700 вы пуск нi кам, па ве да мi лi ў Мi нiс-
тэр стве аба ро ны.

Дзяр жаў най эк за ме на цый най ка мi сi яй ад зна-
ча на вы со кая тэ а рэ тыч ная i прак тыч ная пад рых-
тоў ка вы пуск нi коў га лоў най ва ен най ВНУ кра i ны. 
18 з iх уда сто е ны за ла то га ме да ля, 13 з якiх — 
слу ха чы ка манд на-штаб но га фа куль тэ та Ва ен най 
ака дэ мii.

На пя рэ дад нi, 28 чэр ве ня, у га лоў най ВНУ кра-
i ны ад быў ся шос ты вы пуск слу ха чоў фа куль тэ та 
Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сiл. Дып ло мы 
спе цы я лiс таў у га лi не дзяр жаў на га i ва ен на га 
кi ра ван ня атры ма лi больш за 20 афi цэ раў, дзе 
чац вё ра ўда сто е ны за ла тых ме да лёў.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА
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ПадзеяПадзея  ��
АТРЫ МА ЛI ЛЕЙ ТЭ НАНЦ КIЯ ПА ГО НЫ


