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Аляк сандр МА КА РАН КА, 
вы ка наў чы ды рэк тар 
Аса цы я цыі за кры тых 
ад мі ніст ра цый на-
тэ ры та ры яль ных утва рэн няў 
атам най пра мыс ло вас ці Ра сіі:

«Ра сі я нам трэ ба ву чыц-
ца ў бе ла ру саў пла на мер-
най ра бо це з мо лад дзю па 
вы ха ван ні па тры я тыз му 
і го на ру за подз віг дзя доў. 
У апош ні час у Ра сіі так са ма 
ста лі ра зу мець не аб ход насць 
мэ та на кі ра ва на га па тры я-
тыч на га вы ха ван ня, ад нак 
та ко га маш та бу і, га лоў нае, 
ра зу мен ня, як у Бе ла ру сі, 
па куль не да сяг ну лі. Мэ тай 
та кіх ак цый, як свят ка ван-
не Дня Не за леж нас ці ў Мін-
ску, па він на быць імк нен-
не ста рэй шых па ка лен няў 
як Бе ла ру сі, так і Ра сіі не 
даць за быц ца мо ла дзі, хто і 
якой ца ной вый граў са мую 
страш ную вай ну мі ну ла га 
ста год дзя, кім і чым мы па-
він ны га на рыц ца, пра ка го 
па мя таць».

Міт ра па літ Мін скі і Ма гі лёў скі, ар цы-
біс куп Та дэ вуш Кан дру се віч рас па вёў 
пра па дзеі, зні та ва ныя з ура чыс тас ця-
мі ўша на ван ня цу да твор на га аб ра за 
Ма ці Бо жай у Будс ла ве, і ста но ві шча 
Кас цё ла ў Бе ла ру сі.

У бу ду чы ню, 
праз 400 га доў

— Ва ша Экс цэ лен цыя, 5 — 6 лі пе ня бу-
дзе ўра чыс та ад зна чац ца 400-год дзе зна-
хо джан ня цу да твор на га аб ра за ў Будс ла-
ве. Якое зна чэн не на да ец ца свя ту?

— У на шых геа па лі тыч ных аб ста ві нах 
гэ та вя лі кая рэд касць. Мы мо жам зга даць 
толь кі, што не каль кі га доў та му па доб нае 
свя та бы ло ў Літ ве, у Шы лу ве. Там так са ма 
свят ка ва ла ся 400-год дзе сан кту а рыя. А ін-
шых вы пад каў, ба дай, і не пры га да еш.

У Бе ла ру сі па кла нен не Бо жай Ма ці мае 
гіс та рыч ныя ка ра ні. На шу кра і ну мож на на-
зваць Terra Maryana — зям ля Дзе вы Ма рыі (у 
сэн са вым пе ра кла дзе — кло пат Ба га ро дзі цы, 
тая тэ ры то рыя, якая зна хо дзіц ца пад яе асаб-
лі вым апя кун ствам. — Аўт.). Ка лі па ез дзіць па 
па ра фі ях, то боль шая іх част ка, як і кас цё лаў, 
мае ты ту лы Бо жай Ма ці. Гэ та знак та го, як 
Бе ла русь да вя рае Ба га ро дзі цы і праз яе ідзе 
да Езу са. А юбі лей — заў сё ды вя лі кая па дзея, 
ра ху нак сум лен ня ўся го на ро да. У жыц ці шмат 
зда ра ец ца та го, за што трэ ба пе ра пра сіць Бо га 
і ўзяць бла слаў лен не на бу ду чы ню. Бе ла рус-
кі Кас цёл сур' ёз на па ды шоў да свят ка ван ня. 
Мы ўвя лі спе цы яль ную трох га до вую пра гра му, 
пры све ча ную спа чат ку тэ ме «Ма рыя — вы-

бра ная дач ка Ня бес на га Ай ца», у 2011 го дзе 
— «Ма рыя — свя ты ня Свя то га Ду ха», за тым у 
2012-м — «Ма рыя — Ма ці Зба ві це ля». Ця пер 
Кас цёл ад зна чае Год ве ры. Ве ра сён ня ў кры-

зі се, і год Будс лаў ска га юбі лею пра во дзіц ца 
пад дэ ві зам «Ма рыя — Ма ці на шай ве ры». 
Са праў ды, трэ ба бы ло мець вя лі кую ве ру, ка лі 
анёл аб вяс ціў Ма рыі, што яна ста не Ма ці Зба-
ві це ля. І ў ма лым дзі цят ку, якое гу ля ла ра зам 
з усі мі ін шы мі, мо жа, і пла ка ла, і крыў дзі ла ся, і 
смя я ла ся (на пэў на ж, так і бы ло) — ба чыць Бо-
га! А по тым ста яць пад кры жам, ка лі Яго кры-
жа ва лі... У Яе бы ла вя лі кая ве ра, і гэ тая ве ра 
па він на нас пад штурх нуць, каб мы вяр ну лі ся да 
хрыс ці ян скіх ка ра нёў. Свя та ў Будс ла ве — не 
толь кі ка та ліц кае, яно ста но віц ца на цы я наль-
ным. Бо жая Ма ці — для ўсіх. Дзяр жа ва нам 
вель мі шмат да па ма гае — пры рэ стаў ра цыі 
ба зі лі кі і ўпа рад ка ван ні мяс тэч ка. Та го, што 
зроб ле на і ро біц ца для Будс ла ва, мы са мі не 
маг лі зра біць. Гэ та свед чыць: культ Бо жай Ма ці 
раз ві ты на столь кі, што ста но віц ца зра зу ме лым 
на ўсіх уз роў нях. І гра мад ства ра зу мее, што 
для да лей ша га яго гар ма ніч на га раз віц ця не-
да стат ко ва толь кі бу да ваць Бе лА Зы і МА Зы, 
але і вы хоў ваць доб ра пад рых та ва ных лю дзей, 
якія пры трым лі ва юц ца хрыс ці ян скіх каш тоў-
нас цяў.

Вя лі кае зна чэн не ме ла і пе рэг ры на цыя 
ко піі цу да твор на га аб ра за Будс лаў скай 
Бо жай Ма ці па ўсіх па ра фі ях Бе ла ру сі. На 
Мін шчы не лю дзі пра яе ве да юць, а на Гро-
дзен шчы не ці Пін шчы не ма ла хто і чуў пра 
гэ ты аб раз. Але шмат лю дзей 
пры хо дзі ла.

РА ХУ НАК СУМ ЛЕН НЯ
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У Бе ла ру сі за бяс пе ча ны між кан фе сій-
ныя мір і зго да. Аб гэ тым за явіў Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
4 лі пе ня на су стрэ чы са стар шы нёй 
Па пска га са ве та па між рэ лі гій ным 
дыя ло гу кар ды на лам Жан-Луі Та ра-
нам, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

«Мне пры ем на ба чыць вас у Бе ла ру сі, 
і я ві таю вас на на шай бе ла рус кай зям лі. 
Вель мі спа дзя ю ся, што ва ша зна хо джан не 
ў Бе ла ру сі бу дзе па спя хо вым і што пы тан-
няў для пе ра жы ван няў і хва ля ван няў, якія 
вы клі ка лі б да дат ко выя праб ле мы, у нас 
ня ма», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ак цэн та ваў ува гу на тым, што 
ў Бе ла ру сі мір на су іс ну юць 25 кан фе сій. 
Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 
за да во ле насць, што дзве вя ду чыя царк-
вы, пра ва слаў ная і ка та ліц кая, «знай шлі 
шля хі, па якіх мо гуць раз ві ваць су пра цоў-
ніц тва». Прэ зі дэнт аха рак та ры за ваў гэ тыя 
ад но сі ны як кан струк тыў ныя і ка рыс ныя 
для дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
дзяр жа ва апош нім ча сам ня ма ла зра бі ла 

для цэрк ваў, у тым лі ку Рым ска-ка та ліц-
кай. Так, ня даў на пры ня та ра шэн не аб 
бу даў ніц тве ў кра і не Ка та ліц ка га ду хоў-
на-аду ка цый на га цэнт ра. «Не вы ра шаль-
ных пы тан няў у нас ня ма. Я ха цеў бы 
за пэў ніць вас і па пра шу пе ра даць Па пе 
Рым ска му, што ка та ліц кая кан фе сія, як 
і ра ней, бу дзе зай маць да стой нае мес ца 

ў Бе ла ру сі», — ска заў 
Прэ зі дэнт. Пры гэ тым 
ён пад крэс ліў, што 
гра ма дзя не Бе ла ру сі 
ма юць і бу дуць мець 
поў ны до ступ да рэа лі-
за цыі сва іх рэ лі гій ных 
пе ра ка нан няў.

Жан-Луі Та ран у час 
су стрэ чы з Аляк санд рам 
Лу ка шэн кам пе ра даў 
бла га сла вен не ўся му 
бе ла рус ка му на ро ду ад 
Па пы Рым ска га: «Учо-
ра ве ча рам, перш чым 
пры ехаць да вас, я су-
стрэў ся са Свя тым Ай-
цом. Пан ты фік пе ра даў 

вам най леп шыя па жа дан ні і па пра сіў мя не 
пе ра даць бла га сла вен не ўся му бе ла рус-
ка му на ро ду».

Кар ды нал пад крэс ліў, што яго дып ла-
ма тыч ная кар' е ра доў жы ла ся 28 га доў і 
ў яго бы ла маг чы масць дыя ло гу з прад-
стаў ні ка мі роз ных дзяр жаў. «Важ на, ка лі 
іс нуе доб ры дыя лог па між прад стаў ні ка мі 
кан фе сій і дзяр жа вы, — ад зна чыў вы со кі 
госць. — Та му пры ем на чуць, што ўсе кан-
фе сіі знай шлі ў Бе ла ру сі свой дом і жы вуць 
у мі ры і зго дзе».

Стар шы ня Па пска га са ве та па між рэ-
лі гій ным дыя ло гу пад крэс ліў, што для яго 
гэ та пер шая па езд ка ў Бе ла русь і для яго 
вель мі ці ка ва на мес цы азна ё міц ца з рэа-
лі я мі, уба чыць, як ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі 
дыя лог усіх кан фе сій.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:
«СВАЕ НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫЯ 
ІН ТА РЭ СЫ МЫ БУ ДЗЕМ 

АД СТОЙ ВАЦЬ УСІ МІ 
ДА СТУП НЫ МІ СПО СА БА МІ»

Бе ла русь бу дзе ўсі мі да ступ ны мі спо са ба мі ад стой ваць свае 
на цы я наль ныя ін та рэ сы. Аб гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка за явіў 4 лі пе ня на пры ёме вы пуск ні коў 
фа куль тэ та Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл, ка манд на-
штаб но га фа куль тэ та Ва ен най ака дэ міі Бе ла ру сі і ва ен ных 
ву чэб ных уста ноў Ра сіі, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
кі раў ні ка дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што бе ла рус кі на род як ні хто ін шы ве дае ца-
ну мі ру і заў сё ды га то вы ад ста яць свой су ве рэ ні тэт. «Па дзеі апош ніх 
га доў на гляд на свед чаць, што ва ен ная сі ла, на жаль, па-ра ней ша му 
за ста ец ца ў ар се на ле срод каў вы ра шэн ня між на род ных па лі тыч ных 
і эка на міч ных праб лем. «Та кія ня прос тыя ўмо вы аба вяз ва юць нас 
за бяс печ ваць сваю бяс пе ку, су ве рэ ні тэт і не за леж насць, аба пі ра ю-
чы ся, перш за ўсё, на ўлас ныя сі лы. У Бе ла ру сі ня ма геа па лі тыч ных 
ам бі цый, але свае на цы я наль ныя ін та рэ сы мы бу дзем ад стой ваць 
усі мі да ступ ны мі спо са ба мі», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што якасць і эфек тыў насць пад рых тоў кі 
ў Ва ен най ака дэ міі Бе ла ру сі пры зна ны да лё ка за ме жа мі дзяр жа вы. 
Ра зам з тым, ён па пя рэ дзіў, што раз віц цё ва ен най ар га ні за цыі лю бой 
кра і ны — гэ та пра цэс бес пе ра пын ны. «Ме на ві та вам, вы пуск ні кам ва-
ен ных ВНУ, трэ ба бу дзе за бяс печ ваць да лей шае на рошч ван не ба я вых 
маг чы мас цяў пад на ча ле ных фар мі ра ван няў і, у кан чат ко вым вы ні ку, 
аба ра на здоль нас ці дзяр жа вы», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Асоб на Прэ зі дэнт ві таў афі цэ раў Уз бро е ных Сіл Ка зах ста на, 
якія ста лі чар го вы мі вы пуск ні ка мі фа куль тэ та Ге не раль на га шта ба 
Уз бро е ных Сіл: «Па спя хо вае за вяр шэн не абу чэн ня ў гэ тай ВНУ — 
свед чан не рэ зуль та тыў нас ці ўза е ма дзе ян ня на шых кра ін у ва ен най 
сфе ры і эфек тыў на га двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў ге не раль скія па го ны прад стаў-
ні кам вы шэй ша га афі цэр ска га са ста ву сі ла вых струк тур. Кі раў нік 
дзяр жа вы так са ма ўру чыў спе цы яль ныя ліс ты аб аб' яў лен ні Па дзя-
кі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ва ен на слу жа чым Уз бро е ных Сіл, ор га наў 
дзяр жаў най бяс пе кі, па гра ніч най служ бы, су пра цоў ні кам ор га наў і 
пад раз дзя лен няў па над звы чай ных сі ту а цы ях — вы пуск ні кам уста-
ноў вы шэй шай аду ка цыі — за вы дат ныя пос пе хі ў ву чо бе і ўзор нае 
вы ка нан не во ін ска га аба вяз ку.

СПЯ КО ТА АД ПУС ЦІЦЬ 
НА НА СТУП НЫМ ТЫД НІ

Сён ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бу дзе цёп-
лае і віль гот нае на двор'е, ка лі мес ца мі 
ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы і на-
валь ні цы, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы-
я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра 
Мінп ры ро ды Воль га Фя до та ва.

У пят ні цу мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
бу дзе тры мац ца ў ме жах 26—31 цяп ла. Да во лі 
го ра ча бу дзе ў на шай кра і не 6 і 7 лі пе ня, ад нак 
мес ца мі маг чы мы не пра цяг лыя даж джы і на-
валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на су бо ту 
плюс 13—20 гра ду саў, удзень — 24—29 цяп ла, 
па Го мель скай і Ма гі лёў скай аб лас цях — на ват 
да плюс 32 гра ду саў. Пры пя каць бу дзе і ў ня дзе-
лю, ка лі ўна чы ча ка ец ца плюс 11—17, а ўдзень 
— 22—27 цяп ла; па паў днё вым ус хо дзе ўна чы 
— плюс 18—20, а ўдзень — да 28—30 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх раз лі каў ай чын ных сі ноп-
ты каў, у па чат ку на ступ на га тыд ня да нас за ві та-
юць па вет ра ныя ма сы з бо ку Бал тый ска га мо ра 
і кры ху па свя жэе. У асоб ных ра ё нах прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы. 

Сяр гей КУР КАЧ.

«Вы праў ля ю чы дзi ця на 
той цi iн шы кон курс, вар та 
дак лад на ўсве дам ляць, 
на што гэ та ро бiц ца: та му, каб 
та та з ма май уба чы лi сваю 
кры вiн ку на эк ра не, аль бо 
на са мрэч дзi ця на столь кi 
ар тыс тыч нае, сцэ нiч нае i 
ва каль на адо ра нае?»

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ

Мно гiя, хто на вед вае Мiнск, 
лi чаць, што ён у не чым 
амаль як ма шы на ча су, 
што вяр тае ця бе ў СССР. У 
ха рак та рах, па во дзi нах тых, 
хто на сiў чыр во ны галь штук, 
так цi iнакш вы плы вае 
«пi я нер ская 
вы трым ка».

КА ТА ЛІЦ КАЯ КАН ФЕ СІЯ ЗАЙ МАЕ 
ДА СТОЙ НАЕ МЕС ЦА Ў НАШАЙ КРАІНЕ

Ра бот нi кi Хо мiц ка га ляс нiц тва Бы хаў ска га ляс га са Ра бот нi кi Хо мiц ка га ляс нiц тва Бы хаў ска га ляс га са 
Па вел Тор чык, Ва ле рый Шча пе еў і Сяр гей Вай тэн ка Па вел Тор чык, Ва ле рый Шча пе еў і Сяр гей Вай тэн ка 
ства ра юць аль тан ку ў вы гля дзе стру гi, якая бу дзе ўста ля ва на ства ра юць аль тан ку ў вы гля дзе стру гi, якая бу дзе ўста ля ва на 
ў ад ным з мес цаў ад па чын ку ў рай цэнт ры да Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства.ў ад ным з мес цаў ад па чын ку ў рай цэнт ры да Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства.

ЛЕС НI КО ВА «СТРУ ГА»ЛЕС НI КО ВА «СТРУ ГА»

Ка ля 70% крам спа жы вец-
кай ка а пе ра цыі зна хо дзяц-
ца ў сель скай мяс цо вас ці, 
але апош нім ча сам усё час-
цей яны з'яў ля юц ца ў га ра-
дах, — па ве да міў пер шы на-
мес нік стар шы ні праў лен ня 
Бел ка ап са ю за Аляк сандр 
Якаў чыц.

Апроч та го, Бел ка ап са юз аб-
слу гоў вае 15 ты сяч на се ле ных 

пунк таў, боль шая част ка якіх не 
мае ста цы я нар ных аб' ек таў ганд-
лю, пры да па мо зе больш як 600 
аў та крам. «Да кан ца 2015 го да 
пла ну ец ца мець 1000 аў та крам, 
і мы гэ тую за да чу вы ка на ем», — 
за пэў ніў пер шы на мес нік стар шы-
ні праў лен ня Бел ка ап са ю за.

Акра мя аў та крам, для аб слу гоў-
ван ня вёс кі Бел ка ап са юз ар га ні зуе 
«лаў кі на да му». Гэ та та кая фор ма 
пра цы, пры якой жы ха ры вёс кі, з 

які мі за клю ча юц ца да га во ры арэн-
ды на пэў ную пло шчу, у сва іх ха тах 
вя дуць роз ніч ны ган даль. Сён ня 
іс нуе ўжо ка ля 15 та кіх ла вак.

Так са ма да 2015 го да ў кож ным 
рай цэнт ры бу дзе функ цы я на ваць 
буй ны ганд лё вы аб' ект — кра ма 
пло шчай 500 кв.м. З мі ну ла га го да 
па ча ла ся ра бо та па фар мі ра ван ні 
адзі най ганд лё вай сет кі Бел ка ап-
са ю за «Род ны кут». 

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

На пя рэ дад нi Дня Не за леж нас цi Ба лi ва-
ры ян скай Рэс пуб лi кi Ве не су э ла Над звы-
чай ны i Паў на моц ны Па сол гэ тай кра i ны 
ў Бе ла ру сi Аме ры ка ДЫ ЯС НУНЬ ЕС узяў 
удзел у прэс-кан фе рэн цыi ў На цы я наль-
ным прэс-цэнт ры, дзе ад ка заў на пы тан нi 
жур на лiс таў.

Сваё па ве дам лен не па сол Ве не су э лы па чаў 
з та го, што па вiн ша ваў бе ла ру саў з iх Днём Не-
за леж нас цi: «Так атры ма ла ся, што гэ тыя свя ты 
ў Бе ла ру сi i Ве не су э ле ака за лi ся вель мi блiз ка 
(Ве не су э ла свят куе Дзень Не за леж нас цi 5 лi-
пе ня)». Так са ма ве не су эль скi па сол пад крэс лiў, 
што «зме на прэ зi дэн та ў на шай кра i не нi як не 
паў плы вае на агуль ны ха рак тар ста сун каў Бе-
ла ру сi i Ве не су э лы. Усё бу дзе пра цяг вац ца па 
шля ху, за кла дзе ным ка ман дан тэ Уга Ча ве сам». 
Га лоў ным па цвяр джэн нем нар маль на га раз вiц-
ця ад но сiн па мiж на шы мi кра i на мi Ды яс Нунь ес 
лi чыць вi зiт пер ша га на мес нi ка прэм' ер-мi нiст ра 
Бе ла ру сi Ула дзi мi ра Ся маш кi ў Ка ра кас, якi ад-
быў ся 26-27 чэр ве ня.

Яшчэ ад ным па зi тыў ным па каз чы кам бе-
ла рус ка-ве не су эль ска га су пра цоў нiц тва па-
сол на зваў вi зiт Нi ка ла са Ма ду ры ў Мiнск, 
якi толь кi што за вяр шыў ся. «Гэ та яшчэ раз 
да каз вае, што нi я ка га спа ду ў ад но сi нах ня-
ма. На ад ва рот, за раз мы раз лiч ва ем на но вы 
iм пульс для iх раз вiц ця», — ска заў Аме ры ка 
Ды яс Нунь ес.

Ве не су эль скi па сол ад мо вiў ся ка мен та ваць 
сi ту а цыю з па ме рам за па зы ча нас цi па па стаў ках 
у Бе ла русь ве не су эль скай наф ты, спа слаў шы ся 
на кан фi дэн цы яль насць iн фар ма цыi. Але ад на-
ча со ва ад зна чыў, што раз лiк бе ла рус ка га бо ку 
ад бы ва ец ца ў ад па вед нас цi з вы зна ча ным ра ней 
гра фi кам. Акра мя та го, за раз Бе ла русь экс пар-
туе ў Ве не су э лу та ва раў на боль шую су му, чым 
Ве не су э ла ў Бе ла русь. Па яго сло вах, за раз толь-
кi па чы на ец ца пра цэс сер ты фi ка цыi ве не су эль-
скiх фрук таў у Бе ла ру сi, што па вiн на вы пра вiць 
сi ту а цыю. Пад вод зя чы ры су, па сол Ве не су э лы 
ска заў: «Бе ла русь i Ве не су э ла не аб мень ва юц-
ца па да рун ка мi. На ша су пра цоў нiц тва вы гад нае 
для абод вух ба коў i на кi ра ва на на па ляп шэн не 
ма тэ ры яль на га ста ну на шых на ро даў».

Так са ма Аме ры ка Ды яс Нунь ес па ве да мiў, 
што «рэ вi зiя ад но сiн», пра якую ка заў Нi ка лас 
Ма ду ра, не азна чае пе ра лiк гро шай i па зык. 
Пад гэ ты мi сло ва мi ма ец ца на ўва зе толь кi 
па шы рэн не су пра цоў нiц тва ў тых сфе рах, дзе 
Бе ла русь i Ве не су э ла па куль не ад зна чы лi ся 
ак тыў нас цю.

Ка мен ту ю чы рэ за нанс ны вы па дак з са ма лё-
там прэ зi дэн та Ба лi вii Эва Ма ра ле сам (не каль кi 
еў ра пей скiх кра iн не да зво лi лi прэ зi дэнц ка му 
бор ту пры зям лiц ца на iх тэ ры то рыi на да за праў-
ку. Кi раў нiц тва Аў стрыi да ло та кi да звол, але ў 
са ма лё це быў пра ве дзе ны во быск на прад мет 
маг чы ма га зна хо джан ня там Эд вар да Сноў дэ-
на), Аме ры ка Ды яс Нунь ес ска заў, што пад час 
эк стран на га са мi ту кра iн Са ю за паўд нё ва а ме ры-
кан скiх на цый бы ло вы ра ша на пад тры маць прэ-
зi дэн та Ба лi вii. «У вы пад ку па ступ лен ня за пы ту 
ад Сноў дэ на аб атры ман нi па лi тыч на га пры тул ку 
Ве не су э ла аба вяз ко ва раз гле дзiць гэ тае пы тан-
не», — кан ста та ваў Аме ры ка Ды яс Нунь ес.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

У ЕГІП ЦЕ АД БЫЎ СЯ ВА ЕН НЫ ПЕ РА ВА РОТ
Ар мія Егіп та ўзя ла пад кант роль дзяр жаў нае тэ ле ба чан не кра і ны. 

Тан кі і цяж кая тэх ні ка вый шлі на ву лі цы га ра доў. Па за яве Вы шэй ша-
га са ве та ўзбро е ных сіл, «ар мія га то ва пра ліць кроў за свой на род». У 
Егіп це яшчэ з кан ца чэр ве ня пра цяг ва лі ся ма са выя пра тэс ты, удзель ні кі 
якіх па тра ба ва лі ад стаў кі прэ зі дэн та кра і ны Ма ха ме да Мур сі. Апа зі цыя 
бы ла не за да во ле на кур сам кра і ны на іс ла мі за цыю, а так са ма тым, што 
прэ зі дэнт не вы ка наў пе рад вы бар ныя абя цан ні. Уся го пад час бес па-
рад каў за гі ну ла ка ля 50 ча ла век. Ар мія ўста ла на бок пра тэс ту ю чых і прад' яві ла Мур сі ўльты ма тум. 
Яна па абя ца ла, што ўмя ша ец ца ў па дзеі, ка лі ўрад і апа зі цыя да 17 га дзін 4 лі пе ня не прый дуць да 
кам пра мі су. Ад нак яго да сяг нуць не ўда ло ся і ва ен ныя вы ра шы лі ад хі ліць прэ зі дэн та ад ула ды. У ноч 
на 4 лі пе ня яны пры зна чы лі но вым ча со вым кі раў ні ком Егіп та стар шы ню Кан сты ту цый на га су да кра і ны 
Ад лі Ман су ра. Яму трэ ба бу дзе кі ра ваць кра і най да вы ба раў но ва га прэ зі дэн та.

У АМЕ РЫ КАН КІ АДА БРА ЛІ НЕ МАЎ ЛЯ З-ЗА... АБА РАН КА
Ор га ны апе кі ада бра лі ў аме ры кан кі но ва на ро джа нае дзі ця. Пры чы най ста ла на ст уп нае: пе рад 

шпі та лі за цы яй аме ры кан ка прай шла тэст на апі я ты (нар ка тыч ныя рэ чы вы), і ён ака заў ся ста ноў-
чым. Як вы свет лі ла ся, не за доў га да ана лі зу жан чы на ўся го толь кі з'е ла аба ра нак з ма кам. Не маў ля 
ўда ло ся вяр нуць толь кі праз пяць дзён, а паз ней су пра цоў ні кі апе кі пры зна лі сваю па мыл ку. Ма ці 
па да ла іск у суд. Спра ва цяг ну ла ся амаль тры га ды і скон чы ла ся на ка рысць жан чы ны. Упраў лен не 
па спра вах не паў на лет ніх акру гі Лоў рэнс у Пен сіль ва ніі і клі ні ка па ра шэн ні су да вы пла ці лі жан чы не 
143500 до ла раў.

ЖЫ ХАР АЛЯС КІ ЗЛА ВІЎ 200-ГА ДО ВА ГА АКУ НЯ
Жы хар Аляс кі Ген ры Лей бман зла віў мар ско га аку ня. Не звы чай насць уло ву ў тым, што, па мер-

ка ван ні спе цы я ліс таў, злоў ле на му аку ню не менш за дзве сот ні га доў. Па сло вах Лей бма на, ён мае 
на мер зра біць з аку ня пу дзі ла і па кі нуць 
яго са бе на па мяць. Мар скія аку ні з'яў ля-
юц ца доў га жы ха ра мі. Не ка то рыя асо бі ны 
да жы ва юць да 50—100 га доў, ад нак вя-
до мыя і больш ста рыя эк зэмп ля ры. Так, 
на прык лад, у гіс то рыі ры ба лоў ства за-
фік са ва ны вы па дак уло ву 205-га до ва га 
але уц ка га мар ско га аку ня.

ДЗЕ СЯ ЦІ ГОД ДЗЕ 
КЛІ МА ТЫЧ НА ГА 

ЭК СТРЫ МУ
Мі ну лыя дзе сяць га доў 2001—2010 бы лі са мы мі 
не спры яль ны мі з пунк ту гле джан ня клі ма тыч ных 
уз ру шэн няў за ўсю гіс то рыю на зі ран няў за на двор'-
ем з 1850-х га доў.

Пра гэ та па ве дам ля ец ца ў но вым дак ла дзе Су свет-
най ме тэа ра ла гіч най ар га ні за цыі (СМА). Спе цы я ліс ты 
пад лі чы лі, што гэ ты дзе ся ці га до вы пе ры яд стаў са мым 
спя кот ным па мак сі маль ных тэм пе ра ту рах на пла не це. 
Над звы чай ная га ра чы ня спры я ла па ско ра на му рас та ван-
ню льдоў Арк ты кі, Ан тарк ты кі і Грэн лан дыі. Вя до ма, што 
за гэ ты час па вя лі чыў ся ўзро вень ва ды ў акі я нах.

Па вод ле ін фар ма цыі СМА, за мі ну лае дзе ся ці год дзе 
бы ла за фік са ва на са мая вя лі кая коль касць апад каў з 
1901 го да. У све це ад бы ло ся 500 тра піч ных ура га наў, 
пры чым ра зам з эк стрэ маль ны мі ліў ня мі. Толь кі гэ тыя 
ўра га ны за бра лі жыц цё 170 ты сяч ча ла век, а ма тэ ры-
яль ны ўрон склаў 380 млрд до ла раў. Уся го па пры чы-
не не спры яль ных клі ма тыч ных з'яў на Зям лі за гі ну ла за 
10 мі ну лых га доў аж но 370 ты сяч ча ла век.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

ЛЮ БОЎ ДА КНІГ 
УРА ТУЕ ПА МЯЦЬ 

У СТА РАС ЦІ
Лю дзі не да ацэнь ва юць сі лу 

кніг, кан ста ту юць на ву коў цы. 
Чы тан не, тым ча сам, з'яў ля ец ца 
вы дат най трэ ні роў кай для моз-
га, як і на пі сан не тэкс ту. Гэ ты від 
дзей нас ці ка рыс ны для лю дзей 
усіх уз рос таў. Па жы лыя лю дзі, 
на прык лад, чы та ю чы кні гі, мо-
гуць па леп шыць па мяць.

Гру па спе цы я ліс таў рэ гу-
ляр на апыт ва ла 294 ча ла ве к 
з мэ тай вы свет ліць стан іх па-
мя ці і ра зу мо вых здоль нас цяў. 
Да сле да ван не пра во дзі лі пры-
клад на за шэсць га доў да смер-
ці лю дзей, чый ся рэд ні ўзрост 
скла даў 89 га доў. Пас ля смер ці 
пра во дзі ла ся ана та мі ра ван не. 
Так, у тых, хто шмат чы таў і пі-
саў у дзі ця чыя га ды, у ста лым 
уз рос це ра зу мо вая ак тыў насць 
зні жа ла ся на 15% менш, чым у 
лю дзей, якія рэд ка трэ ні ра ва лі 
мозг. А вось ак тыў нае чы тан не і 
на пі сан не тэкс таў у ста рас ці да-
зва ля лі за па во ліць пра цэс зні-
жэн ня ра зу мо вых здоль нас цяў 
на 32% больш у па раў на нні з 
па жы лы мі людзь мі, якія чы та лі 
час ад ча су.

Дзяр жа ва нам вель мі шмат да па ма гае. 
Та го, што зроб ле на і ро біц ца 
для Будс ла ва, мы са мі не маг лі зра біць.

«МЫ НЕ АБ МЕНЬ ВА ЕМ СЯ ПА ДА РУН КА МI. 
НА ША СУ ПРА ЦОЎ НIЦ ТВА ЎЗА Е МА ВЫ ГАД НАЕ»

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн-
ка ад імя бе ла рус ка га на ро да і ся бе аса біс-
та па він ша ваў Прэ зі дэн та Ба лі ва ры ян скай 
Рэс пуб лі кі Ве не су э ла Ні ка ла са Ма ду ру і на-
род гэ тай кра і ны з на цы я наль ным свя там 
— Днём аб вя шчэн ня не за леж нас ці.

У АЎ ТА КРАМУ — 
З ПЛАС ТЫ КА ВАЙ КАРТ КАЙ
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