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Аг ра рыi ча ты рох аб лас-
цей Бе ла ру сi па ча лi ўбор ку 
азi ма га рап су. Гэ ту куль ту-
ру ўбi ра юць на па лях Брэсц-
кай, Го мель скай, Гро дзен-
скай i Мiн скай аб лас цей.

Ся рэд нi ўзрост на сель-
нiц тва Бе ла ру сi — 39,8 го-
да, пры чым ся рэд нi ўзрост 
муж чы ны — 37 га доў, жан-
чы ны — 42,2 го да. Для па-
раў на ння: ся рэд нi ўзрост 
жы ха роў пла не ты скла дае 
— 29 га доў, Еў ро пы — 39,9 
го да.

Бе ла рус кая тэ нi сiст ка 
Вiк то рыя Аза ран ка зай мае 
3-е мес ца ў рэй тын гу ВТА. У 
па раў на ннi з мi ну лым спi сам 
яна стра цi ла ад ну па зi цыю, 
пра пус цiў шы на дру гое мес-
ца ра сi ян ку Ма рыю Ша ра-
па ву, а на пер шай па зi цыi 
па-ра ней ша му аме ры кан ка 
Се рэ на Уiль ямс.

Ста цы я нар ныя ка ме ры 
фо та фiк са цыi пач нуць пра-
ца ваць у пя цi най больш ава-
рый на-не бяс печ ных участ-
ках на Мiн скай каль ца вой 
да ро зе з 9 лi пе ня. Гэ та 0-ы, 
10-ы, 2-i, 24-ы i 39-ы кi ла-
мет ры МКАД.
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Ула дзi мiр 
МА КЕЙ, 
мi нiстр 

за меж ных 
спраў:

«Бе ла русь пра вя ла ап ты мi-
за цыю сва iх за меж ных уста ноў 
у ад па вед нас цi са знеш не эка на-
мiч ны мi пры яры тэ та мi. На ша 
кра i на не ад маў ля ец ца ад сва iх 
тра ды цый ных рын каў. Гэ та i 
Ра сiя, i кра i ны Еў ра пей ска га са-
ю за, з якi мi ак тыў на раз вi ва ец ца 
знеш не эка на мiч ная дзей насць. 
Але, з улi кам су свет най фi нан-
са ва-эка на мiч най сi ту а цыi, якая 
склад ва ец ца апош нiм ча сам, мы 
ба чым не аб ход насць па шы раць 
сваю пры сут насць на тых рын-
ках, дзе ра ней не пра ца ва лi. А 
гэ та рын кi Паўд нё ва-Ус ход няй 
Азii, Ла цiн скай Аме ры кi, Аф ры-
кi. Зы хо дзя чы з та ко га па ды хо ду 
да перс пек тыў на ша га знеш не-
эка на мiч на га раз вiц ця мы пра-
вя лi i ап ты мi за цыю на шых за-
меж ных уста ноў».

Свя та «Ку пал ле» i са ма ра ка Днепр, на бе ра зе якой яно пра хо дзiць, аб' яд ноў ва юць 
тры сла вян скiя на ро ды — Бе ла ру сi, Ра сii i Укра i ны. Аб гэ тым Прэ зi дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за явiў на свя це, якое мае наз ву «Алек санд рыя збi рае сяб роў».

«Я ска заў бы, што гэ та ты дзень на ша га сла вян ства, сла вян ска га ду ху — тое, што нас 
аб' яд ноў вае. Сiм ва лiч на, што гэ та па чы на ец ца тут, на бе ра зе Дняп ра, i пра доў жыц ца 
праз не каль кi дзён у цэнт ры Еў ро пы, у на шым пры го жым i доб рым го ра дзе Вi цеб ску на 
«Сла вян скiм ба за ры». Гэ та свед чыць аб тым, што мы ў свой час пра вiль на вы ра шы лi 
ў гэ тыя свя точ ныя днi збi рац ца тут», — ска заў Прэ зi дэнт. Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што 
Ку пал ле — вель мi свет лае i доб рае свя та лю бо вi i на дзей на гэ ту лю боў. Ён па жа даў 
лю дзям не страч ваць над зею i заў сё ды да бi вац ца сва iх вя лi кiх i ма лень кiх мэт.

Для ўдзель нi каў i гас цей бы ла пра ду гле джа на шы ро кая за баў ляль ная i куль тур ная 
пра гра ма. На свя точ най пля цоў цы пра хо дзiў «Алек санд рый скi кiр маш», дзе мож на 
бы ло на быць вы ра бы дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва, су ве нi ры з сiм во лi кай 
свя та i ра бо ты на род ных май строў. У пра гра ме ме ра пры ем ства так са ма май стар-
кла сы ўдзель нi каў мiж на род на га пле нэ ру па ке ра мi цы «Арт-жы жаль», прэ зен та цыi-
дэ гус та цыi пра дук цыi пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас цi, гуль ня вая пра гра ма «Ку паль скi 
ка ра год», вы ступ лен нi твор чых ка лек ты ваў мас тац кай са ма дзей нас цi, за баў ляль ная 
тан ца валь ная пра гра ма для мо ла дзi, тэ ат ра лi за ва ная аб ра да вая пра гра ма «Ча раў-
нiц тва ку паль скай но чы», вы стаў ка «Ар хеа ла гiч ныя зна ход кi Верх ня га Па дняп роўя», 
фес ты валь бе ла рус ка га лё ну, свя та пi ва i мно гае iн шае.

СВЕТ ЛАЕ СВЯ ТА ЛЮ БО ВI

Ра сій ская фе дэ раль ная служ ба па на гля дзе 
ў сфе ры аду ка цыі і на ву кі агу чы ла коль-
касць школь ні каў, якія не змаг лі на браць 
на адзі ным дзяр жаў ным эк за ме не мі ні-
маль ную коль касць ба лаў. Так, на АДЭ па 
ма тэ ма ты цы не пе ра адо ле лі вы зна ча ную 
мі ні маль ную мя жу 9,6% вы пуск ні коў школ 
(ле тась, да рэ чы, та кіх не шчас ліў цаў бы ло 
4,5%). З фі зі кай не спра ві лі ся 8,7% вы пуск-
ні коў, з бія ло гі яй — 6,4%, з хі мі яй — 5,7%. 
Але горш за ін шыя дыс цып лі ны ра сій скія 
школь ні кі зда лі геа гра фію, дзе за мя жой 
мі ні маль на га ба ла ака за лі ся аж но 12% вы-
пуск ні коў. Тыя, хто атры маў «двой кі» па 
аба вяз ко вых прад ме тах, за ста лі ся сё ле та 
без атэс та таў.

Сён ня ў на шых су се дзяў раз га рэ ла ся дыс ку сія 
на конт та го, як па пя рэ дзіць у бу ду чы ні шмат лі кія 
па ру шэн нні пры пра вя дзен ні АДЭ. Пры чым пра-
па но вы вы каз ва юц ца са мыя роз ныя. На прык лад, 
ёсць і не ча ка ныя, на кшталт «за ба ра ніць школь ні-
кам вы хо дзіць у пры бі раль ню пад час зда чы эк за-
ме ну, каб па пя рэ дзіць спіс ван не» або «ўста наў лі-
ваць вэб-ка ме ры ў эк за ме на цый ных аў ды то ры ях 
з пе ра да чай транс ля цыі ў ін тэр нэт». Не пер шы год 
гу чаць пра па но вы вы ка рыс тоў ваць глу шыль ні кі 
со та вай су вя зі, каб абі ту ры ен ты не маг лі «вый сці 
на су вязь» з эк за ме на цый най аў ды то рыі. Не ка то-

рыя экс пер ты вы каз ва юц ца за поў ную іза ля цыю 
ства раль ні каў за дан няў да адзі на га дзяр жаў на га 
эк за ме ну на ўвесь час пра вя дзен ня тэс таў. Ёсць 
і больш кан струк тыў ныя пра па но вы — па ства-
рэн ні не за леж ных цэнт раў пра вя дзен ня адзі на га 
дзяр жаў на га эк за ме ну і раз мер ка ван ні кант роль-
на-вы мя раль ных ма тэ ры я лаў не па рэ гі ё нах, як 
гэ та ад бы ва ец ца за раз, а па ча са вых па ясах, або 
па пра вя дзен ні адзі на га дзяр жаў на га эк за ме ну 
ад на ча со ва на ўсёй тэ ры то рыі Ра сіі. Да пус цім, 
школь ні кі ў Маск ве бу дуць пі саць эк за мен ра-
ні цай, а на Да лё кім Ус хо дзе — уве ча ры і гэ так 
да лей.

Рэ пе ты тар — яшчэ не га ран тыя
У ад роз нен не ад Ра сіі, дзе адзі ны дзяр жаў ны 

эк за мен што год су пра ва джа юць гуч ныя скан да-
лы, у на шай кра і не пад час пры ём най кам па ніі 
на хва лі ін та рэ су аказ ва юц ца, як пра ві ла, зу сім 
ін шыя пы тан ні. На прык лад, сё ле та ў цэнт ры ўсе-
агуль най ува гі ака за лі ся да стат ко ва ніз кія вы ні кі 
ўдзель ні каў тэс ці ра ван ня па ма тэ ма ты цы і фі зі цы. 
А па коль кі ар га ні за та ры цэнт ра лі за ва на га тэс ці-
ра ван ня ўжо не пер шы год ад маў ля юц ца агуч-
ваць ся рэд нія ба лы ўдзель ні каў ЦТ, то за ста ец ца 
аб мяр коў ваць вя лі кую коль касць абі ту ры ен таў, 
якія ака за лі ся за мя жой мі ні маль на га ба ла, што 
да зва ляў удзель ні чаць у кон курс ным 
ад бо ры ў ВНУ.

Пры ём ная кам па нія-2013Пры ём ная кам па нія-2013  ��
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ЦЁП ЛА, 
З ДАЖ ДЖА МI

«Са мы мi даждж лi вы мi дня-
мi на тыд нi бу дуць пят нi ца i су-
бо та, ка лi праз Бе ла русь бу дзе 
пра хо дзiць ат мас фер ны фронт 
з паў ноч на га за ха ду Еў ро пы», 
— паведаміў на чаль нiк служ бы 
гiд ра ме тэа ра ла гiч ных пра гно заў 
Рэс пуб лi кан ска га гiд ра ме тэа-
цэнт ра Дзмiт рый Ра баў.

У се ра ду, 10 лi пе ня, пе ра важ-
на без апад каў, днём у асоб ных 
ра ё нах — ка рот ка ча со выя даж-
джы, маг чы мы на валь нi цы. У 
нач ы плюс 8-15 гра ду саў, днём 
— ад 21 да 28 вы шэй за нуль.

У чац вер, 11 лi пе ня, мес ца мi 
бу дуць iс цi ка рот ка ча со выя даж-
джы, пра гры мяць на валь нi цы. 
Уна чы плюс 10-17, у дзёнь 20-27 
са зна кам плюс, па паў днё вым 
ус хо дзе кра i ны 29 гра ду саў.

У пят нi цу i су бо ту, 12-13 лi-
пе ня, ка рот ка ча со выя даж джы, 
мес ца мi на валь нi цы. У нач ныя га-
дзi ны праг на зу ец ца плюс 12-19, 
днём ча ка ец ца 18-24 вы шэй за 
нуль, ва ўсход нiх ра ё нах — да 
плюс 27.

У ня дзе лю, 14 лi пе ня, у су вя зi 
з рос там ат мас фер на га цiс ку на 
боль шай част цы тэ ры то рыi рэс-
пуб лi кi спы няц ца даж джы. Уна-
чы бу дзе плюс 10-17 гра ду саў, у 
дзён ныя га дзi ны — ад 20 да 27 
вы шэй за нуль.

ЛI ЧЫЦЬ ГРОШЫ 
I ВЫ РАБ ЛЯЦЬ 

АП ТЫ МАЛЬ НУЮ ТЭХ НI КУ
Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў за бяс пе чыць 
аг ра ры яў усёй не аб ход най якас най кор ма на рых тоў чай 
тэх нi кай. Ад па вед нае да ру чэн не кi раў нiк дзяр жа вы даў, 
на вед ва ю чы з ра бо чай па езд кай Шкло ўскi ра ён Ма гi лёў-
скай воб лас цi, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

У ААТ «Алек санд рый скае» Прэ зi дэнт азна ё мiў ся з су час ны мi 
тэх на ло гi я мi, ай чын ны мi i за меж ны мi комп лек са мi ма шын для на-
рых тоў кi тра вя ных кар моў. «За гэ ты се зон мы па вiн ны вы зна чыц ца, 
i, вя до ма ж, па жа да на вы пус каць усю га му не аб ход най тэх нi кi. Мы 
па вiн ны на рых та ваць якас ныя кар мы. Якiм чы нам — гэ та спра ва 
прак ты каў, але мы iм па вiн ны пра па на ваць ра цы я наль ны эка на мiч-
ны ва ры янт. Трэ ба гро шы лi чыць i вы раб ляць ап ты маль ную, ра цы я-
наль ную i эка на мiч ную тэх нi ку», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ра зам з тым кi раў нiк дзяр жа вы пад крэс лiў, што на пер шым 
мес цы ў лю бым вы пад ку па вiн на быць якасць вы пус ка е май тэх нi кi: 
«Цяп-ляп нам не трэ ба». Ад мi нiст ра сель скай гас па дар кi i хар ча-
ван ня Ле а нi да Зай ца Прэ зi дэнт за па тра ба ваў са мым прын цы по-
вым чы нам па ды хо дзiць да гэ та га пы тан ня i нi ў якiм вы пад ку не 
на бы ваць для гас па да рак су мнiў ную ў пла не якас цi тэх нi ку.

Ле а нiд За яц рас тлу ма чыў, што з-за пра цяг лай зi мы ўра джай-
насць азi мых мес ца мi бу дзе нi жэй шай, чым ча ка ла ся, у той жа 
час стан яра вых па се ваў да во лi доб ры. «Гэ та зна чыць 9 млн.т з 
ку ку ру зай вы атры ма е це?» — па цi ка вiў ся Аляк сандр Лу ка шэн-
ка. Ле а нiд За яц па цвер дзiў, што гэ ты ўзро вень па вi нен быць 
да сяг ну ты.

Асоб ныя да ру чэн нi Прэ зi дэнт даў ад нос на не аб ход нас цi якас-
най i свое ча со вай убор кi рап су. Ура джай насць гэ тай куль ту ры ў 
бя гу чым го дзе знач на пе ра вы шае мi ну ла год нiя па каз чы кi.

У на шай кра і не за цвер джа на 
но вая рэ дак цыя Па ла жэн ня 
аб па рад ку пры зна чэн ня і вы-
пла ты дзяр жаў ных да па мог 
сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя-
цей. Як па ве да мі лі «Звяз дзе» ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га ўра-
да, та кое ра шэн не змя шча ец ца 
ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў ад 
28 чэр ве ня 2013 го да № 569.

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль-
най аба ро ны тлу ма чаць, што но вая 
рэ дак цыя да ку мен та пад рых та ва на 
ў су вя зі са змя нен нем па ды хо даў да 

пры зна чэн ня да па мог і не аб ход нас-
цю іх комп лекс на га рэ гу ля ван ня з 
улі кам нор маў За ко на Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 29 снеж ня 2012 го да «Аб 
дзяр жаў ных да па мо гах сем' ям, якія 
вы хоў ва юць дзя цей».

Згод на з Па ла жэн нем, за ява аб 
пры зна чэн ні дзяр жаў ных да па мог па-
да ец ца гра ма дзя на мі аса біс та. Тэр мін 
на кі ра ван ня дзярж ор га на мі, ін шы мі 
ар га ні за цы я мі за пы таў для атры ман ня 
да ку мен таў або звес так, не аб ход ных 
для на зна чэн ня і вы пла ты да па мог, па-
вя ліч ва ец ца з трох да пя ці ка лян дар-
ных дзён з дня па ступ лен ня за явы.

У Па ла жэн ні ўдак лад ня юц ца мес-
цы пры зна чэн ня дзярж да па мог. Вы-
зна ча юц ца вы пад кі, пры якіх сям'я 
раз гля да ец ца як ня поў ная, і да ку-
мен ты, якія па цвяр джа юць ка тэ го-
рыю ня поў най сям'і.

Кан крэ ты зу юц ца дні вы пла ты да-
па мог, пры зна ча ных па мес цы пра цы 
(служ бы), ву чо бы, пра хо джан ня пад-
рых тоў кі ў клі ніч най ар ды на ту ры.

Жан чы нам, якія су мя шча юць на-
ву чан не з пра цай, да па мо га па ця-
жар нас ці і ро дах пры зна ча ец ца і вы-
плач ва ец ца па мес цы ву чо бы 
і па мес цы пра цы.

«Круг лы стол» «Звяз ды»«Круг лы стол» «Звяз ды»  ��

ПЕР ШАЯ СУ СВЕТ НАЯ ВАЙ НА: 
па мяць па він на жыць

На блі жа ец ца юбі лей тра гіч най па дзеі... 28 лі пе ня 2014 го да 
спаў ня ец ца 100 га доў з па чат ку ад на го з са мых кро ва пра літ ных 
і маш таб ных уз бро е ных кан флік таў у гіс то рыі ча ла вец тва — 
Пер шай су свет най вай ны.

Вя лі кая вай на ста ла шмат на цы я наль ным го рам: у ёй удзель-
ні ча лі 38 кра ін з 59 іс ну ю чых на той час не за леж ных дзяр жаў. 
У вы ні ку пе ра ста лі іс на ваць 4 ім пе рыі: Ра сій ская, Аў стра-Вен-
гер ская, Асман ская і Гер ман ская. За гі ну ла ка ля 10 міль ё наў 
вай скоў цаў, яшчэ больш мір ных жы ха роў.

Так скла ла ся, што мы быц цам бы вы крас лі лі са сва ёй па мя ці 
гэ тыя па дзеі, гэ тыя ліч бы, гэ тых лю дзей... Бо ўсё час цей уз гад-
ва лі на ступ ствы са май апош няй вай ны — Вя лі кай Ай чын най. 
А так быць не па він на. Бо Бе ла русь бы ла ў эпі цэнт ры тых ба ёў, 
лі нія фрон ту доў гі час пра хо дзі ла на на шай зям лі.

Так ду ма юць гіс то ры кі, да след чы кі і прос та не абы яка выя да гэ-
тай тэ мы лю дзі, якія са бра лі ся пад час па ся джэн ня «круг ла га ста ла» 
га зе ты «Звяз да» і ана лі тыч на га цэнт ра EcooM. Уз га да лі тра гіч ныя 
па дзеі той вай ны, аб мер ка ва лі пы тан ні за ха ван ня гіс та рыч-
най па мя ці, ад кры лі ма ла вя до мыя ста рон кі гіс то рыі...
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СК РФ ЗА ВЁЎ СПРА ВУ АБ КРУ ШЭН НІ ЦЯГ НІ КА НА КУ БА НІ
7 лі пе ня ка ля 17:00 на пе ра го не Кіс ля коў ская — Кры лоў ская на Ку ба ні сы шоў з рэ ек цяг нік, які ру-

хаў ся з Но ва сі бір ска ў Ад лер. У цяг ні ку зна хо дзі лі ся больш за 600 па са жы раў. З рэ ек сыш ло 11 ва го наў. 
Пяць з іх упа лі на чы гу нач ныя пу ці. У вы ні ку кру шэн ня ні хто не за гі нуў. Па цяр пе ла больш за 90 ча ла век. 
15 па са жы раў бы лі шпі та лі за ва ны, у тым лі ку пя цё ра дзя цей. Іх стан ме ды кі на зы ва юць ста біль ным. 
Па са жы ры цяг ні ка, які сы шоў з рэ ек, даб ра лі ся да мес ца пры зна чэн ня пры клад на ў 11:00 8 лі пе ня. Іх 
да ста ві лі спец са ста вам. След чы ка мі тэт РФ за вёў кры мі наль ную спра ву аб кру шэн ні па са жыр ска га 
цяг ні ка па ар ты ку ле 263 КК РФ («Па ру шэн не пра віл бяс пе кі ру ху і экс плу а та цыі чы гу нач на га транс-
пар ту»). Аб па да зра ва ных не па ве дам ля ец ца.

АФ РЫ КАН СКІЯ ДЗЕ ЦІ ЎСТА НА ВІ ЛІ РЭ КОРД 
ПА СІН ХРОН НАЙ ЧЫСТ ЦЫ ЗУ БОЎ

У ме ра пры ем стве пры ня лі ўдзел больш за 300 ты сяч на ву чэн цаў пры-
клад на 300 ні ге рый скіх школ. Ак цыя бы ла пра ве дзе на па іні цы я ты ве аса цы я-
цыі ста ма то ла гаў, якія вы ра шы лі на ву чыць дзя цей пра віль на да гля даць зу бы 
і по ласць ро та. Ні ге рый скія дзе ці па бі лі па пя рэд ні рэ корд ма са вай чыст кі 
зу боў, уста ноў ле ны ў 2007 го дзе ў Ін дыі. Та ды ў рэ корд най чыст цы пры ня лі 
ўдзел 117 003 ча ла ве кі. Па куль аф ры кан скае да сяг нен не не бы ло ўклю ча на ў Кні гу рэ кор даў Гі не са.

КАМ ПА НІЯ ІН ДА НЕ ЗІЙ ЦАЎ ТРЫ ДНІ ПРА СЯ ДЗЕ ЛА НА ДРЭ ВЕ 
З-ЗА ТЫГ РАЎ

Шэсць муж чын вы пад ко ва за бі лі тыг ра ня, якое тра пі ла ў па стаў ле ны імі кап кан на але ня. Гэ та і ста ла 
пры чы най на па ду на іх ад ра зу ча ты рох тыг раў. Дра пеж ні кі ра за рва лі ад на го з муж чын, а ас тат ніх за гна лі 
на дрэ ва і піль на ва лі ўсе тры дні. У вы ра та валь най апе ра цыі ўдзель ні ча лі ка ля 30 ча ла век. Ра та валь ні-
каў вы клі ка лі зна ё мыя па цяр пе лых, з які мі тыя звя за лі ся па тэ ле фо не. По шу кі муж чын за ня лі не каль кі 

дзён, па коль кі пло шча на цы я наль на га пар ку, у якім ад быў ся ін цы дэнт, 
пе ра вы шае сем ты сяч квад рат ных кі ла мет раў. Вы ра та валь ні кі здо ле лі 
ада гнаць тыг раў ад дрэ ва, і муж чы ны на рэш це змаг лі спус ціц ца на 
зям лю. На цы я наль ны парк Гу нунг-Лэ сер сла віц ца вя лі кай коль кас цю 
тыг раў і ін шых дра пеж ні каў. Тым не менш жы ха ры на ва коль ных вё сак 
ўсё роў на рэ гу ляр на хо дзяць ту ды па аль я са выя дрэ вы, якія з'яў ля юц-
ца для іх га лоў най кры ні цай пры быт ку. Так, за адзін кі ла грам та кой 
драў ні ны мож на атры маць ка ля 500 до ла раў.

ПРЫ СУД БЫ ЛО МУ 
МІ НІСТ РУ — 
СМЯ РОТ НАЕ 
ПА КА РАН НЕ

Экс-мі ністр 
чы гу нак КНР 
аб ві на вач ваў-
ся ў ка руп цыі 
і зло ўжы ван ні 
служ бо вы мі 
паў на моц тва-
мі. Лю Чжыц зюнь асу джа ны на 
смя рот нае па ка ран не з ад тэр мі-
ноў кай пры су ду. Па вер сіі след-
ства, зай ма ю чы па са ду мі ніст ра, 
ён браў ха бар за раз мер ка ван не 
дзярж кант рак та на бу даў ніц тва 
чы гу нак. Лю Чжыц зюнь за няў 
па са ду мі ніст ра чы гу нак у 2003 
го дзе. У 2011 го дзе ста ла вя до ма 
пра яго ад стаў ку, пры чы ны якой 
ні як не ка мен та ва лі ся. Зна хо-
дзя чы ся на па са дзе мі ніст ра, Лю 
Чжыц зюнь на пра ця гу не каль кіх 
га доў па спя хо ва су пра ціў ляў ся 
рас фар мі ра ван ню ўз на ча ле на га 
ім ве дам ства. Ад нак у са ка ві ку 
2013 го да бы ло аб ве шча на аб 
лік ві да цыі мі ніс тэр ства чы гу нак 
Кі тая. У боль шас ці вы пад каў у 
Кі таі смя рот нае па ка ран не з ад-
тэр мі ноў кай пры су ду пас ля за-
мя ня ец ца на па жыц цё вае зня-
во лен не.

Со цы умСо цы ум  ��

ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ ДА ПА МОГІ: НОВЫ ПА РА ДАК ПРЫ ЗНА ЧЭН НЯ І ВЫ ПЛА ТЫ
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У Вi цеб ску пла ну юць 
па ста вiць пом нi кi кi еў скай 
кня гi нi Воль зе, кня зю 
вi цеб ска му, вя лi ка му 
кня зю лi тоў ска му i рус ка му 
Аль гер ду i сла ву та му 
рус ка му кня зю 
Аляк санд ру 
Не ўска му. 

Іх пра цай 
быў здзiў ле ны 
нават Пётр Клi мук. 
Ён ка заў пас ля, 
што ўпер шы ню ба чыў, 
каб ка ро вы iш лi 
на дой ку 
шэ ра га мi 
i пад му зы ку.

У вы да вец кім до ме 
«Звяз да» бу дзе зроб ле на 
пер шая спро ба 
аб агуль ніць бія гра фіі 
ге ор гі еў скіх 
ка ва ле раў — 
ура джэн цаў 
бе ла рус кіх 
зя мель.
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