
Гэ ты тур нір пра хо дзіць у шмат 
якіх кра і нах све ту. У свой час 
пе ра мог на ім да бі лі ся бу ду чыя 
зор кі су свет на га тэ ні са Ра фа-
эль На даль, Ма рыя Ша ра па ва... 
Праў да, юныя бе ла ру сы не пра-
хо дзі лі да лей за чац вёр ты круг. 
Але хто ве дае, мо жа, сё ле та сі-
ту а цыя кар ды наль на пе ра ме ніц-
ца?— Ад нак я ха чу звяр нуц ца 
да баць коў: ад да вай це дзя цей у 
тэ ніс без уся ка га пры му су, — за-
клі каў алім пій скі чэм пі ён, за слу-
жа ны май стар спор ту Бе ла ру сі 
Мак сім Мір ны. — Усё-та кі гэ тае 
за да валь нен не да раз ра ду тан-
ных не ад но сіц ца. Уво гу ле, прак-
ты ка па каз вае, што чэм пі ё ны пе-
ра важ на на ра джа юц ца ў ад да ле-
ных га ра дах, па сёл ках, вёс ках... 
І та му мы імк нём ся пра во дзіць 
тур нір у два эта пы: не каль кі рэ-
гі я наль ных і адзін агуль на рэс пуб-
лі кан скі. Мы гэ та ро бім з агляд-
кай на тое, што ўзро вень су свет-
на га тэ ні су рас це вель мі імк лі ва, 
кан ку рэн цыя ў ім за раз прос та 
дзі кая. Та му трэ ба ву чыць юных 

спарт сме наў і... май стэр ству год-
на прай гра ваць. І ра біць гэ та як 
ма га ра ней. Паз ней сы хо дзіць з 
кор та ні з чым бу дзе ку ды ця жэй 
у псі ха ла гіч ным сэн се.

На фі нал між на род ных спа-
бор ніц тваў па едуць толь кі два 
леп шыя хлоп чы кі і дзве дзяў чын-
кі. Сё ле та Мак сім Мір ны ад крыў 
рэ гі я наль ныя эта пы ў Ві цеб ску, 
Грод не і Пін ску пад час зды мак 
пер ша га бе ла рус ка га рэ алі ці-
шоу, у якім удзель ні чае ра зам 
са сва ёй вя лі кай сям' ёй.

— Яшчэ пе рад па чат кам зды-
мак у мя не з'я ві ла ся жа дан не па-
ка заць, што ў по шу ку ці ка вых і 
пры го жых мес цаў для ад па чын ку 
не заўж ды вар та ехаць ку дысь-
ці за мя жу. І ця пер ма гу ска заць, 
што іх у Бе ла ру сі вель мі шмат. 
Прос та, ма быць, са мі лю дзі не 
заўж ды ўсве дам ля юць, якое 
куль тур нае і гіс та рыч нае мі ну лае 
ма юць на шы не вя ліч кія га ра ды... 
Я сам з-за сва ёй па ста ян най пра-
фе сій най за ня тас ці толь кі за раз 
на ве даў ле ген дар ныя Брас лаў скія 

азё ры, — ад кры та пра цяг вае Мак-
сім Мір ны. — Уся го за ты дзень мы 
на кру ці лі па Бе ла ру сі больш за 
дзве ты ся чы кі ла мет раў! І гэ та 
пры тым, што аб мі ну лі Ма гі лёў-
шчы ну і Го мель шчы ну. Ча го мы 
толь кі не ра бі лі — і па ра хо дам на 
Пры пя ці кі ра ва лі, і на мя чах бі лі-
ся ў Лід скім за мку, і з па ра шу там 
ска ка лі. Вя до ма, ха це ла ся б гэ тае 
за да валь нен не рас цяг нуць ха ця б 

на ме сяц. Але пад ціс кае час, яго 
заўж ды не ха пае...

Шоу па куль што но сіць пра-
цоў ную наз ву «Мір ны тур па Бе-
ла ру сі». Зу сім хут ка яно вый дзе 
на шы ро кі эк ран. Гле да чы тэ ле-
ка на ла «Бе ла русь-2» і спа да рож-
ні ка ва га «Бе ла русь 24» змо гуць 
уба чыць прэм' е ру ўжо ўво сень.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

17 ліпеня 2013 г.НАДЗЁННАЕ2
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«ЦЁР КIН» АТРЫ МАЎ 
МЕ ДАЛЬ

Для ад на го з ве тэ ра наў гэ тая 
су стрэ ча ста ла ўдвая пры ем най. 
Iван Пят ро вiч Iва ноў праз дзя сят-
кi га доў пас ля закан чэн ня вай ны 
атры маў ме даль пар ты за на Ай-
чын най вай ны 1 сту пе нi. У свае 
га ды ён поў ны энер гii. А як вы-
раз на i лi ха пра чы таў са сцэ ны 
верш пра вай ну — не ка то рым 

пра фе сiй ным ар тыс там ёсць ча-
му ў яго па ву чыц ца! Мне ве тэ ран 
ча мусь цi ад ра зу на га даў лi та ра-
тур на га ге роя Цёр кi на. Та кi ж: з 
гу ма рам, з ма ла ды мi ва чы ма, у 
якiх шмат энер гii i да бры нi. Вы-
свет лi ла ся, што ён ва я ваў з Пят-
ром Мi ро на вi чам Ма шэ ра вым.

— Не ве рыц ца, што мне ўжо 
87 га доў? У чым мой сак рэт ма-
ла до сцi? I сам не ве даю, ча го та-
кi жыў чык (шчы ра смя ец ца. — 

Аўт.). Моц на га рэл ку не пiў, так, 
вы пi ваў па тро ху, не ку ру. Жы ву 
ў Се беж скiм ра ё не, — рас каз вае 
Iван Пят ро вiч. — Два да мы пас ля 
вай ны па бу да ваў, а на огул га за-
вi ком быў. У мя не чац вё ра дзя-
цей, праў ну каў трое, а ўну каў... 
ужо i за быў ся, коль кi (смя ец ца). 
Бе ла ру саў я люб лю. З ва шым 
Ма шэ ра вым пар ты за нiў.

Па ва жа ны ве тэ ран рас ка заў, 
што вяс ной 1943 го да доб ра ах-
вот на за пi саў ся ў пар ты за ны i 
стаў бай цом пар ты зан скай бры-
га ды. Ка ман да ваў ад дзя лен нем 
раз вед кi. Ва я ваў на тэ ры то рыi 
трох ра ё наў. Пас ля вы зва лен ня 
Се беж ска га ра ё на быў пры зва-
ны на служ бу. Ва я ваў у скла дзе 
41-й тан ка вай Чыр во на сцяж най 
ор дэ на Аляк санд ра Не ўска га 
бры га ды. Быў за ра джаль нi кам 
у ле ген дар ным тан ку «Т-34». У 
1944-м ка мi са ва ны з-за цяж ка-
га ра нен ня. Уз на га ро джа ны ор-
дэ нам Ай чы ннай вай ны, дву ма 
ме да ля мi «За ад ва гу», ме да лём 
«За пе ра мо гу над Гер ма нi яй».

I АСВЕЙ СКАЯ 
ТРА ГЕ ДЫЯ 
НЕ ЗА БЫ ТАЯ

Пад час су стрэ чы на Кур га не 
Друж бы па га ва рыў з прад стаў-
нi ком ула ды Верх ня дзвiн ска га 
ра ё на.

— Сён ня ў нас пра во дзiц ца 
тра ды цый ная су стрэ ча на Кур-
га не Друж бы пар ты за наў вай ны 
i пад поль шчы каў. Сё ле та пры-

ма ю чым бо кам з'яў ля ец ца Ра сiя, 
ле тась бы лi мы. I так па чар зе 
свят ка ван не пра во дзiм. Ужо за-
раз рых ту ем ся да на ступ на га го-
да, ка лi прой дзе 55-я, юбi лей ная, 
су стрэ ча. З бе ла рус ка га бо ку не-
па да лё ку ад Кур га на зна хо дзiц ца 
му зей ба я вой сла вы, якi сён ня 
пра цуе, а так за чы не ны, та му 
што зна хо дзiц ца ў па меж най зо-
не. Ад кры ва ец ца гэ ты ўнi каль ны 
му зей толь кi ў днi пра вя дзен ня 
ме ра пры ем стваў, — рас ка за ла 
Тац ця на Се ва лкi на, на мес нiк 
стар шы нi Верх ня дзвiн ска га рай-
вы кан ка ма.

А ня даў на ў ра ён ным цэнт ры 
дзя цей i мо ла дзi ад бы ла ся прэ-
зен та цыя дру го га вы дан ня кнi-
гi «Асвей ская тра ге дыя», якую 
на пi саў Сяр гей Па нiз нiк. Кнi га 
па ба чы ла свет дзя ку ю чы вы да-
вец ка му до му «Звяз да».

— Тры га ды та му мы звяр-
ну лi ся да тэ мы спа ле ных вё сак. 
Пер шай лас таў кай ста ла кнi га 
«На шчад кi вог нен ных вё сак», 
якая пас ля прэ зен та цыi хут ка 
ра зы шла ся, — рас каз ва ла Ала 
Кор бут, на мес нiк ды рэк та ра вы-
да вец ка га до ма «Звяз да». — Мы 
па ста ра лi ся, каб на ват вок лад-
ка кнi гi «Асвей ская тра ге дыя» 
бы ла сiм ва лiч най, са ма па са бе 
нес ла «код» па мя цi, каб кож ны 
з нас па мя таў пра гэ тую тра ге-
дыю, рас каз ваў аб ёй дзе цям i 
ўну кам.

У пе ра вы дан нi кнi гi браў
удзел i мяс цо вы края знаў ца Ан тон 
Фран ца вiч Бу ба ла, жы хар ад ной 
са спа ле ных вё сак. Пад час прэ-

зен та цыi кнi гi ён ад-
зна чыў, што та кую 
лi та ра ту ру нель га 
раз гля даць з пунк-
ту гле джан ня мо вы, 
воб ра заў i кам па зi-
цыi, бо най вы шэй-
шая яе каш тоў насць 
— праў да...

Кур ган Друж бы, 
да рэ чы, не толь кi 
сiм вал па мя цi, го-
на ру, гэ та — сiм вал 
ве ры, перс пек ты вы 
i раз вiц ця.

Жы хар Лат вii 
Ана толь Траш коў 
i жы хар ка Верх ня-
дзвiн ска га ра ё на 
Ула дзi сла ва Са ва 
па зна ё мi лi ся ле-
тась ля Кур га на 
Друж бы.

— Мож на ска-
заць тут знай шлi 
адзiн ад на го. I по тым пад трым-
лi ва лi ста сун кi па iн тэр нэ це. Вы-
ра шы лi су стрэц ца. Мес ца гэ тае 
спры яе ста сун кам, — рас ка заў 
Ана толь. Цi ка ва, што ён мае гра-
ма дзян ства Лат вii, бо там на ра-
дзiў ся яго баць ка. Я — член гра-
мад скай ар га нi за цыi ве тэ ра наў 
вай ны, якая зай ма ец ца да сле да-
ван нем ба раць бы з фа шыз мам 
кра iн ан ты гiт ле раў скай ка а лi цыi. 
Кож ны год пры яз джаю сю ды. 
Пры ем на ба чыць тут усё больш 
мо ла дзi. Не трэ ба за бы ваць тра-
ды цыi, та му ў сваю ар га нi за цыю 
мы вель мi ах вот на пры ма ем ма-
ла дых.

У рам ках свя точ ных ме ра-
пры ем стваў на Кур га не Друж бы 
ад бы ла ся су стрэ ча прад стаў нi-
коў афi цый ных дэ ле га цый Ра сii, 
Бе ла ру сi i Лат вii, по тым прай шлi 
ўра чыс ты мi тынг i цы ры мо нiя 
ўскла дан ня кве так да пом нi каў 
Ма рыi Пын то, Iман та Суд ма лi са, 
чле наў пад поль най кам са моль-
скай ар га нi за цыi вёс кi Прош кi. 
Вель мi цi ка вым атры маў ся свя-
точ ны кан цэрт. Ме ра пры ем ства 
пра цяг ну лi «Вог нi шча Друж бы» i 
«Агень чык для ве тэ ра наў».

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
Фота аўтара.

Верх ня дзвiн скi ра ён.

Каб па мя та лiКаб па мя та лi  ��

На Кур га не Друж бы ля рэч кi Ня ве ры ца

На пя рэ дад нi афi цый на га вi зi ту ў 
Кi тай скую На род ную Рэс пуб лi ку 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 15 лi пе ня даў iн тэр в'ю 
iн фар ма цый на му агенц тву «Сiнь-
хуа», паведаміла прэс-служ ба бе-
ла рус ка га лi да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, 
што Бе ла русь i Кi тай поў ныя ра шу час цi 
на рошч ваць ад но сi ны па ўсiх на прам-
ках.

«Мы пе рай шлi ў сфе ру стра тэ гiч на-
га парт нёр ства, стра тэ гiч на га су пра-
цоў нiц тва па мiж Кi тай скай На род най 
Рэс пуб лi кай i Рэс пуб лi кай Бе ла русь, 
— ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы. — I ха-
чу ска заць га лоў нае: мы поў ныя ра шу-
час цi — яно так i бу дзе — на рошч ваць 
гэ тыя ад но сi ны, па шы раць аб' ём гэ тых 
ад но сiн — ад ганд лю да гу ма нi тар на га 
су пра цоў нiц тва». Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс лiў, што гэ та асноў ная мэ та яго 
вi зi ту ў КНР.

«На стаў час нам з Сi Цзiнь пi нам аб-
мер ка ваць праб ле мы, якiя мо гуць уз-
нiк нуць у су вя зi з тым, што ад бы ва ец ца 
ў све це. Нам трэ ба па ду маць аб да лей-
шай стра тэ гii на ша га су пра цоў нiц тва, 
вы ра шыць шэ раг так тыч ных праб лем, 
якiя, без умоў на, бу дуць уплы ваць на 
стра тэ гiю ад но сiн па мiж Бе ла рус сю 
i Кi тай скай На род най Рэс пуб лi кай», 
— ска заў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лi чыць, што 
як у Бе ла ру сi, так i ў Кi таi мо гуць быць 
за да во ле ны двух ба ко вы мi ад но сi на мi. 
«Гэ тым са мым я не ха чу ска заць, што 
ў нас ня ма праб лем у ад но сi нах, ня ма 
пы тан няў. Але ўсе гэ тыя праб ле мы i 
пы тан нi па спя хо ва вы ра ша юц ца. Для 
гэ та га i iс ну юць роз ныя, або роз на га 
ўзроў ню, кан так ты па мiж дзяр жа ва мi», 
— ска заў бе ла рус кi лi дар.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi звяр нуў ува гу на 
тое, што ўзро вень ад но сiн па мiж Бе ла-
рус сю i Кi та ем вель мi вы со кi. «У бе ла-
рус ка-кi тай скiх ад но сi нах уво гу ле ня ма 
за кры тых тэм. Мы су пра цоў нi ча ем на 
ас но вах уза е ма ра зу мен ня i са май глы-
бо кай друж бы, я на ват ска заў бы, пры-
хiль нас цi на шых кра iн i на шых на ро даў 
адзiн да ад на го», — ад зна чыў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, 
што ў ба коў ня ма праб лем нi ў сфе ры 
эка но мi кi, нi ў па лi ты цы. «Мы не ка лi 
ма ры лi аб тым, каб да сяг нуць та ва ра-

зва ро ту $500 млн па мiж дзвю ма дзяр-
жа ва мi. Сён ня мы ўжо кру цiм ся ка ля 
лiч бы $3 млрд. Гэ та вель мi вя лi кi пра-
грэс», — кан ста та ваў кi раў нiк бе ла рус-
кай дзяр жа вы.

Бе ла русь заў сё ды пад трым лi вае iнi-
цы я ты вы КНР у мiж на род ных ар га нi за-
цы ях, ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
«Тым жа пла цiць нам i Кi тай ская На род-
ная Рэс пуб лi ка. Не бы ло той праб ле мы, 
та го пы тан ня, ка лi Кi тай, Вя лi кi Кi тай, 
не пад тры маў бы Бе ла русь: ня хай гэ та 
бу дуць пра сла ву тыя пра вы ча ла ве ка, у 
па ру шэн нi якiх аб вi на вач ва юць i нас, i Кi-
тай скую На род ную Рэс пуб лi ку. Праў да, 
ця пер усе за маў ча лi, ка лi бы лi аб на ро-
да ва ны фак ты аб тым, як па во дзiць ся-
бе За хад па пра вах ча ла ве ка. Але бы лi 
ча сы, ка лi на ка ты iш лi i на Бе ла русь, i на 
Кi тай. Та ды мы бы лi ра зам», — ска заў 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы ад-
зна чыў, што кра i ны цес на су пра цоў нi-
ча юць у кас мiч най, ва ен на-тэх нiч най, 
гу ма нi тар най сфе рах. «У нас ня ма нi-
я кiх вя лi кiх праб лем нi па ад ным з кi-
рун каў. Гэ та свед чыць аб тым, што мы 
пе рай шлi ў сфе ру стра тэ гiч на га парт-
нёр ства, стра тэ гiч на га су пра цоў нiц тва 
па мiж Кi тай скай На род най Рэс пуб лi кай 
i Рэс пуб лi кай Бе ла русь», — кан ста та ваў 
Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, 
што Бе ла русь мае на мер па глыб ляць 
су пра цоў нiц тва з Кi та ем у сфе ры вы со-
кiх тэх на ло гiй.

«Нам ад Са вец ка га Са ю за, на шчас-
це i ня шчас це, да ста ла ся тая эка но мi ка, 
аб якой вы ве да е це, тая на ву ка i iн шае. 
На ня шчас це — та му што гэ та не мо жа 
быць за па тра ба ва на ўсё ў Бе ла ру сi. А 
на шчас це — та му што гэ та вель мi вы-
со ка га ўзроў ню вы твор час цi, тэх на ло гii, 
на ву ко ва-тэх нiч ная га лi на. I нам трэ ба, 
каб не па нi зiць, каб не змен шыць гэ тыя 
кi рун кi раз вiц ця Бе ла ру сi, аба вяз ко ва 
су пра цоў нi чаць з ма гут ны мi дзяр жа ва мi, 
якiя ма юць па трэ бу ў но вых тэх на ло гi ях, 
у но вых рас пра цоў ках, у той пра дук цыi, 
якую мы вы раб ля ем», — ска заў кi раў нiк 
бе ла рус кай дзяр жа вы.

Ён ад зна чыў, што Бе ла русь — экс-
пар та а ры ен та ва ная дзяр жа ва. «Та му, 
на шчас це, мы знай шлi та кiя кра i ны, 
як Ра сiя, як Вя лi кi Кi тай, у нас з Iн ды яй 
вель мi доб рыя ад но сi ны. Вось у гэ тым 

на прам ку мы бу дзем дзей нi чаць, па шы-
ра ю чы, па глыб ля ю чы на ша су пра цоў нiц-
тва з Кi тай скай На род най Рэс пуб лi кай», 
— да даў бе ла рус кi лi дар. «Усё па вiн на 
быць за сна ва на на вы со кiх тэх на ло гi ях. 
Мы па вiн ны ду маць аб заўт раш нiм днi», 
— лi чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На дум ку Прэ зi дэн та, у Бе ла ру сi i Кi-
тая iс нуе вель мi вя лi кi па тэн цы ял для 
да лей ша га раз вiц ця ад но сiн. «Вель мi 
шмат кi рун каў на ша га су пра цоў нiц тва: 
ад эка но мi кi, крэ ды таў, iн вес ты цый... 
А сён ня Кi тай рэа лi зуе ў нас 20 пра ек-
таў пры клад на на $5,5 млрд. Iн вес ты цыi 
вель мi вя лi кiя. Яны су па стаў ныя, мо жа 
быць, толь кi з Ра сiй скай Фе дэ ра цы яй, 
— пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
— Та му агуль ных iн та рэ саў вель мi шмат, 
i мы аба вяз ко ва бу дзем iх раз вi ваць».

Пад час iн тэр в'ю раз мо ва iш ла так са-
ма аб ства рэн нi Кi тай ска-бе ла рус ка га 
iн дуст ры яль на га пар ку. Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ад зна чыў, што бе ла рус кi бок 
вель мi раз лiч вае на гэ ты кi тай ска-бе ла-
рус кi пра ект. «Вя до ма ж, вя ду чую ро лю 
тут ады грае Кi тай ская На род ная Рэс пуб-
лi ка. Гэ та iн вес ты цыi вя ду чых кам па нiй 
све ту, якiя сён ня пра цу юць у Кi таi. Гэ та 
крэ ды ты Кi тай скай На род най Рэс пуб лi-
кi. Доб ра, што ва лют ных рэ зер ваў у Кi таi 
да стат ко ва. Iх трэ ба, вя до ма ж, не ку ды 
iн вес та ваць. I па вер це, гэ та пры знан не 
на дзей нас цi Бе ла ру сi ў ва чах кi тай ска-
га кi раў нiц тва, кi тай скiх спе цы я лiс таў, 
кi тай ска га на ро да. Вы ў не ста бiль ную 
кра i ну свае гро шы ўклад ваць не бу дзе-
це. Та му мы вы со ка ацэнь ва ем гэ ты пра-
ект», — ска заў бе ла рус кi лi дар.

«З мо ман ту рэа лi за цыi гэ та га пра ек-
та ў поў ным аб' ёме кра i на ў год бу дзе 
атрым лi ваць да дат ко ва да $50 млрд экс-
пар ту. Гэ та па вя лi чыць на шу фi нан са вую 
ста бiль насць. Сён ня гэ та са мае вост рае 
пы тан не для на шай кра i ны. Гэ ты пра ект 
зды мае гэ ту праб ле му», — ад зна чыў 
кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

«Са мае га лоў нае, мы не ства ра ем тут 
«парк ад вёр так», воб раз на ка жу чы. Тут 
па вi нен вы пус кац ца вы со ка тэх на ла гiч-
ны пра дукт заўт раш ня га дня: ад рас пра-
цо вак да вы твор час цi, у кан чат ко вым 
вы нi ку, кан крэт на га та ва ру, якi пой дзе 
на ры нак», — ска заў Прэ зi дэнт.

«Па-пер шае, нам у эка но мi цы збор-
ка не па трэб на. У нас ня ма сва бод ных 
ра бо чых мес цаў, сва бод ных ра бо чых 

рук, якiя трэ ба бы ло б тэр мi но ва заўт-
ра за дзей нi чаць. Гэ та як не ка лi бы ло ў 
Кi тай скай На род най Рэс пуб лi цы, ка лi 
яны ства ра лi зо ны сва бод на га ганд лю. 
Нам па трэб ны вы со ка тэх на ла гiч ны пра-
дукт. Та му што ў нас вы со ка тэх на ла гiч-
ная ра бо чая сi ла», — ад зна чыў кi раў нiк 
дзяр жа вы.

«А па-дру гое, ка лi мы не вы пус цiм у 
гэ тым пар ку пра дук цыю заўт раш ня га 
дня, мы яе не пра да дзiм тут. Яе ўжо нi-
хто не ку пiць. Та му парк ары ен та ва ны 
на пры цяг нен не су свет ных кам па нiй з 
вы со ка тэх на ла гiч ным пра дук там, з пра-
дук там ужо заўт раш ня га эка на мiч на га 
ўкла ду, каб мы маг лi на гэ тым вы со ка-
тэх на ла гiч ным рын ку ганд ля ваць гэ тым 
пра дук там, каб ён зна хо дзiў збыт i быў 
кан ку рэн та здоль ным. Гэ та га лоў нае. 
Мы на гэ та раз лiч ва ем», — пад крэс лiў 
бе ла рус кi лi дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
з кi тай скiм бо кам вы ра ша ны ўсе ар га нi-
за цый ныя пы тан нi i ця пер ба кi па чы на-
юць бу даў нiц тва кан крэт ных фаб рык, 
за во даў, прад пры ем стваў, на ву ко ва-
тэх нiч ных, кан струк тар скiх цэнт раў па 
рас пра цоў цы i вы твор час цi вы со ка тэх-
на ла гiч на га та ва ру.

«Ка лi Кi тай ская На род ная Рэс пуб лi-
ка па зi цы я нуе ся бе сён ня ўжо як iм пе-
рыя, у доб рым сэн се сло ва, ка лi гэ та 
вя ду чая дзяр жа ва — без Еў ро пы, без 
гэ та га цэнт ра яна раз вi вац ца не мо жа. 
Я лi чу, што Кi тай ская На род ная Рэс пуб-
лi ка вы бра ла Бе ла русь. Гэ та так са ма аб 
мно гiм свед чыць. I мы га на рым ся гэ тым. 
Бе ла русь зна хо дзiц ца ў цэнт ры Еў ро пы. 
Тут вы дат ная ла гiс ты ка на вы со ка тэх на-
ла гiч ныя i аплат ныя рын кi», — ад зна чыў 
Прэ зi дэнт.

Па вод ле яго слоў, Бе ла русь мно га му 
ву чы ла ся ў Кi тая i ў сваю чар гу га то ва 
мно гае пра па на ваць КНР. «Мы шмат 
за па зы чы лi ў Кi тай скай На род най Рэс-
пуб лi кi, раз вi ва ю чы ры нач ныя ад но сi-
ны ў на шай кра i не, з на шай спе цы фi-
кай, бе ла рус кай, — ска заў Прэ зi дэнт. 
— Мы ву чы лi ся ў вас раз вiц цю сва бод-
ных эка на мiч ных зон i iн ша му. Вось у 
гэ тым мы га то вы раз вi ваць на шы ад но-
сi ны. Але, га лоў нае, ка лi га ва рыць аб 
эка но мi цы, — вы со кiя тэх на ло гii».

«Кi тай — гэ та кра i на, якая ру ха ец-
ца вель мi маш таб на, вель мi iн тэн сiў на 
раз вi вае сваю эка но мi ку, i мы на па ро зе 

та го, што ад бы ва ец ца пе ра фар ма ты-
за цыя ўсiх ад но сiн i пе ра ўлад ка ван не 
ўся го мiж на род на га клi ма ту на на шай 
пла не це. I вi ной та му — Кi тай ская На-
род ная Рэс пуб лi ка. Гэ та вя ду чая дзяр-
жа ва све ту, i сён ня, вы ве да е це, ка лi 
трэ ба «зме раць тэм пе ра ту ру» на пла-
не це, то гэ та ўжо не ў Ва шынг то не, не 
ў Бру се лi... Гэ та ўжо ў Пе кi не», — ад зна-
чыў кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, 
што Бе ла русь га на рыц ца ад но сi на мi з 
Кi та ем, звяр нуў шы ўва гу на тое, што 
яны ста лi раз вi вац ца не ўчо ра. «Мы 
ма ем вель мi пра цяг лыя ад но сi ны. Мы 
з ва мi бы лi i 20 га доў та му. Я пом ню 
свае пер шыя вi зi ты ў Кi тай скую На род-
ную Рэс пуб лi ку (зу сiм ня даў на быц цам 
бы бы ло), ка лi Кi тай i кi раў нiц тва Кi тая 
прос та ма ры лi аб тым, каб вы цяг нуць 
кра i ну на вя ду чыя па зi цыi ў све це. Гэ та 
бы ло ўсё на ма iх ва чах. I та ды ўжо на шы 
ад но сi ны за вяз ва лi ся. Та ды мы па чы на лi 
ўжо су пра цоў нi чаць з Кi та ем. Я заў сё ды 
га ва рыў, што за Кi та ем бу ду чы ня. Але 
я нi ко лi не мог уя вiць i па ду маць, што 
гэ та ад бу дзец ца лi та раль на за паў та-
ра-два дзя сят кi га доў», — ска заў бе ла-
рус кi лi дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу 
на тое, што Бе ла русь даў но цi ка вiц ца во-
пы там Кi тая, а па мно гiх на прам ках па-
кла ла яго ў асно ву раз вiц ця дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што ў бе ла рус-
кiм ура дзе пра цуе ня ма ла во пыт ных лю-
дзей, якiя доб ра ве да юць Кi тай. «Я пра 
ся бе ўжо не ка жу, я толь кi шэсць ра зоў 
быў у Кi таi. Не ка жу чы ўжо аб вi зi тах 
у Кi тай скую На род ную Рэс пуб лi ку спе-
цы я лiс таў. Мы ву чым ся адзiн у ад на го, 
iдзе iн тэн сiў ны аб мен, i, зра зу ме ла, да 
гэ тых пра цэ саў мае да чы нен не цэ лы 
пласт лю дзей, якiя сён ня ўдзель нi ча юць 
у кi ра ван нi на шай кра i най», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы ўзя лi курс на ама ла джэн не на-
шых кад раў. Да рэ чы, тут так са ма мож на 
вы ка рыс таць во пыт Кi тай скай На род най 
Рэс пуб лi кi. Вы яго пры трым лi ва е це ся 
ўжо тры пя цi год кi, пры цяг ва е це ма ла-
дыя кад ры, асаб лi ва ў ся рэд нiм, нiз кiм 
звё нах кi ра ван ня. Гэ та так са ма ад па-
вя дае тым па ды хо дам, якiя пра па ве ду-
юц ца ў кi ра ван нi на шай дзяр жа вай», 
— ад зна чыў Прэ зi дэнт.

«АГУЛЬ НЫХ IН ТА РЭ САЎ ВЕЛЬ МI ШМАТ,
I МЫ АБА ВЯЗ КО ВА БУ ДЗЕМ IХ РАЗ ВI ВАЦЬ»

Па доб рай тра ды цыi на сё лет няй — 54-ай па лi ку — мiж на-
род най су стрэ чы ве тэ ра наў Вя лi кай Ай чы ннай вай ны i пар-
ты зан ска га ру ху Ра сii, Бе ла ру сi i Лат вii, што ад бы ва ец ца на 
мя жы трох кра iн, пра вi лi баль сяб роў ства і па ва га да па мя цi 
тых, ка му мы ўдзяч ныя за пе ра мо гу. На са мрэч не ве рыц ца, 
што ка лiсь цi адзi ную кра i ну ця пер па дзя ляе мя жа. Сам Кур ган 
за стаў ся на лат вiй скiм ба ку.

Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» вы каз вае шчы-
рыя спа чу ван ні фотакарэспандэнту газеты «Звязда» Марыне 
Бегунковай ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер-
цю свекрыві, вядомага беларускага журналіста ЛЮДМІЛЫ 
ЛЕАНІДАЎНЫ СІДАРОВІЧ.

ПРЭ ЗІ ДЭН ТУ ІЗ РА І ЛЯ
ШЫ МО НУ ПЕ РЭ СУ ЎРУ ЧЫ ЛІ 

БЕ ЛА РУС КАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ 
АБ НА РА ДЖЭН НІ

Прэ зі дэн ту Дзяр жа вы Із ра іль Шы мо ну Пе рэ-
су ўчора бы ло ўра чыс та ўру ча на па мят нае па-
свед чан не аб на ра джэн ні, якое па цвяр джае факт 
яго з'яў лен ня на свет 2 жніў ня 1923 го да на бе-
ла рус кай зям лі ў вёс цы Віш не ва, па ве да мі лі
БЕЛ ТА ў Мі ніс тэр стве за меж ных спраў Бе ла ру сі.

Па мят нае па свед чан не аб на ра джэн ні бы ло ўру ча на Шы-
мо ну Пе рэ су ў рэ зі дэн цыі кі раў ні ка із ра іль скай дзяр жа вы 
на чаль ні кам упраў лен ня Аф ры кі і Бліз ка га Ус хо ду МЗС Бе-
ла ру сі Іга рам Ля шчэ нем, які ра ней на пра ця гу шас ці га доў 
уз на чаль ваў бе ла рус кае дып ла ма тыч нае прад стаў ніц тва ў 
Із ра і лі, пры ўдзе ле га на ро ва га кон су ла Бе ла ру сі ў Дзяр жа ве 
Із ра іль Ана то ля Мот кі на.

Пад час су стрэ чы з Шы мо нам Пе рэ сам Ігар Ля шчэ ня 
пад крэс ліў, што прэ зі дэн та Із ра і ля заў сё ды ра ды ба чыць 
на яго ма лой ра дзі ме.

Шы мон Пе рэс з'яў ля ец ца ад ным з са мых вя до мых па лі-
ты каў су час нас ці. Вы да ча яму па мят на га па свед чан ня аб 
на ра джэн ні ста ла ад ным з ме ра пры ем стваў, ар га ні за ва ных 
у Бе ла ру сі ў су вя зі з ма ю чым ад быц ца 90-год дзем зна ка-
мі та га зем ля ка. У пры ват нас ці, 29 мая ў Віш не ва ў пры-
сут нас ці дач кі кі раў ні ка із ра іль скай дзяр жа вы Цвіі Валь дэн 
бы ла ад кры та па мят ная дош ка на до ме, у якім на ра дзіў ся 
і вы рас прэ зі дэнт Із ра і ля. У той жа дзень у Віш не ва ад бы-
ло ся ад крыц цё спе цы яль най фо та вы ста вы «Шы мон Пе рэс: 
шлях ад Ві лен скай ву лі цы ў Віш не ва на Прэ зі дэнц кую ву лі цу 
ў Іе ру са лі ме».

СТАЦЫЯНАРНЫЯ КАМЕРЫ
НА МКАД ФІКСУЮЦЬ...

За 5 дзён ра бо ты ста цы я нар ныя ка ме ры на МКАД 
за фік са ва лі амаль 3 тыс. па ру шэн няў ПДР.

Ста цы я нар ныя ка ме ры фо та фік са цыі па ру шэн няў ПДР 
за апош нія пяць дзён за рэ гіст ра ва лі на Мін скай каль ца вой 
да ро зе 2869 фак таў пе ра вы шэн ня ўста ноў ле най хут ка сці 
ру ху транс парт ных срод каў. Як па ве да мі ла кі раў нік прэс-
служ бы ДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Тац ця на Хар лін ская, 
пе ра вы шэн не ад 12 да 20 км/г да пус ці лі 2367 кі роў цаў, ад 
21 да 30 км/г — 404, звыш 30 км/г — 98.

Усе па ру шаль ні кі пра ві лаў атры ма юць так зва ныя «пісь-
мы шчас ця» і вы му ша ны бу дуць за пла ціць штраф.

На га да ем, 7 комп лек саў фо та фік са цыі хут ка сці з 10 лі-
пе ня фік су юць па ру шэн ні хут кас на га рэ жы му на пя ці най-
больш ава рый на не бяс печ ных участ ках МКАД. Гэ та ну ля-
вы км (у ра ё не пе ра ся чэн ня з пра спек там Не за леж нас ці), 
2-гі км (з ву лі цай Ска ры ны), 10-ы (з ву лі цай Ма шы на бу даў-
ні коў), 24-ы (з пра спек там Дзяр жын ска га) і 39-ы (з ву лі цай 
Ці мі ра зе ва).

 «Мінск-На ві ны».

У ПУНК ЦЕ ПРО ПУС КУ «НО ВАЯ ГУ ТА» 
СІ ТУ А ЦЫЯ НАР МА ЛІ ЗА ВА ЛА СЯ

У пунк це про пус ку «Но вая Гу та», дзе на пра ця гу 
апош ніх трох дзён на зі ра лі ся вя лі кія аў та ма біль ныя 
чэр гі, нар ма лі за ва ла ся сі ту а цыя да ра ні цы 16 лі пе ня. 
Ця пер пункт пра цуе ў звы чай ным рэ жы ме, па ве да мі-
лі ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ў прэс-служ бе Го мель скай 
па гра ніч най гру пы.

За раз на под сту пах да пунк та про пус ку «Но вая Гу та» 
ня ма вя лі кай коль кас ці аў та ма біль на га транс пар ту, як 
бы ло ў вы хад ныя дні і 15 лі пе ня. Та кая ж сі ту а цыя і па 
ін шых па гран пе ра хо дах бе ла рус ка-ўкра ін ска га кі рун ку. 
Не вя лі кая чар га з 30 аў та ма бі ляў на зі ра ец ца толь кі ў 
«Ка ма ры не».

Ад нак да на ступ ных вы хад ных спе цы я ліс ты зноў праг-
на зу юць рост транс парт на га па то ку, што звя за на з па чат-
кам ма са ва га се зо на ад па чын каў. Для та го, каб пра віль на 
вы браць марш рут ру ху і па збег нуць чэр гаў, па гра ніч ні кі 
рэ ка мен ду юць пе рад вы ез дам зна ё міц ца з аб ста ноў кай 
у пунк тах про пус ку, вы ка рыс тоў ва ю чы сайт Дзяр жаў на га 
па гра ніч на га ка мі тэ та.

У прэс-служ бе на га да лі, што, акра мя пунк таў про пус-
ку «Но вая Гу та», ва дзі це лі так са ма мо гуць ска рыс тац ца 
«Ве ся лоў кай» і «Ка ма ры нам». Для гра ма дзян Бе ла ру сі, 
акра мя гэ та га, ад кры ты «Но вая Руд ня», «Аляк санд раў ка» і 
«Глуш ка ві чы». Жы ха ры Го ме ля і Го мель ска га ра ё на так са-
ма мо гуць пе ра ся чы дзярж мя жу праз спро шча ныя пунк ты 
про пус ку «Пад даб ра нка», «Глы боц кае», «Анд рэ еў ка».

НА БУ ДОЎ ЛІ
ПЕ РА КУ ЛІ ЛА СЯ БЕ ТО НА МЯ ШАЛ КА

Зда рэн не ад бы ло ся ўве ча ры ў ста лі цы на тэ ры то рыі 
бу доў лі шмат функ цы я наль на га комп лек су па пра спек це 
Пе ра мож цаў: пры пад' ез дзе да мес ца раз груз кі бе то ну 
аў та бе то наз мя шаль нік «Ка мАЗ» пе ра ку ліў ся. Пры гэ тым 
за ціс ну ла кі роў цу 1987 го да на ра джэн ня. Ра бот ні кі МНС 
да ста лі па цяр пе ла га з-пад транс парт на га срод ку. Пры-
быў шая бры га да хут кай ме ды цын скай да па мо гі му сі ла 
кан ста та ваць смерць муж чы ны. Пры чы на зда рэн ня вы-
свят ля ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«АЎ ДЗІ» — НЕ «СІТ РА ЕН»
Рух лег ка во га аў та ма бі ля «Аў дзі А6», якім кі ра ваў 
гра ма дзя нін Бе ла ру сі, спы ні лі пад час спе цы яль на га 
ме ра пры ем ства су пра цоў ні кі апе ра тыў на-по шу ка ва-
га ад дзе ла Го мель скай мыт ні су мес на з ДАІ.

Па вод ле рэ гіст ра цый ных ну ма роў аў та ма біль ста яў на 
ўлі ку ў Мін ску, ад нак пра вер ка па ба зе да ных па ка за ла, 
што ну ма ры на ле жаць зу сім ін ша му аў то — «Сіtrоеn Хsаrа 
Рісаssо». Пры вы ву чэн ні па свед чан ня пра рэ гіст ра цыю 
транс парт на га срод ку бы лі вы яў ле ны ві да воч ныя сля ды 
пад роб кі. Кі роў ца па тлу ма чыў, што на быў ма шы ну ў Санкт-
Пе цяр бур гу — ра зам з рэ гіст ра цый ным ну ма рам Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь. Так са ма пры про да жы гра ма дзя ні ну вы да лі 
па свед чан не пра рэ гіст ра цыю. Пад час пра вер кі бы ло вы-
свет ле на, што ў ба зе да ных Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та 
звес так пра здзяйс нен не мыт ных апе ра цый на тэ ры то рыі 
на шай кра і ны з гэ тым аў та ма бі лем ня ма. У су вя зі з тым, 
што не вя до мая асо ба не за дэк ла ра ва ла аў та ма біль пры 
ўво зе на тэ ры то рыю Бе ла ру сі, а по тым пе рад ала яго ў па-
ру шэн не па рад ку, аўтамабіль «Аў дзі А6» кош там больш за 
Br111 млн руб лёў кан фіс ка ва ны. Па ча ты ад мі ніст ра цый ны 
пра цэс, па ве да мі лі ў прэс-гру пе Го мель скай мыт ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ДЗЕ ШУ КАЦЬ БУ ДУ ЧЫХ ЧЭМ ПІ Ё НАЎ?
Каб да біц ца знач ных спар тыў ных да сяг нен няў, 
пра фе сій ныя трэ ні роў кі трэ ба па чы наць з дзя цін ства. 
Не вы клю чэн не з гэ та га пра ві ла і тэ ніс. Ужо пя ты год за пар 
у Бе ла ру сі пра хо дзіць ад бо рач ны этап між на род на га 
тур ні ру NІKE JUNІOR TOUR. На ім вы зна ча юц ца най леп шыя 
юныя тэ ні сіс ты кра і ны, чац вё ра з якіх па ля цяць на 
між на род ны фі нал у снеж ні ў аме ры кан скай Фла ры дзе. 
Рэ гі я наль ны тур нір у Мін ску стар та ваў учо ра на кор тах 
спар тыў на га цэнт ра Мак сі ма Мір на га.

З сям'ёй.З сям'ёй.

Сал дац кая хуст ка.Сал дац кая хуст ка.

Ве тэ ран Iва ноў.Ве тэ ран Iва ноў.


