«Браслаў, Паставы,
Лепель...» З такімі заклікамі
прапаноўваюць свае паслугі
кіроўцы нелегальных
маршрутных таксі недалёка
ад уваходу ў адзін з мінскіх
аўтавакзалаў. І ёсць людзі,
якія спакушаюцца
5
на гэтыя заклікі...

Помнік знакамітаму
Хатабычу з аднайменнай
казкі можа хутка з’явіцца
ў Віцебску. І не выпадкова.
Менавіта тут
нарадзіўся і працаваў
яго «бацька» —
пісьменнік
5
Лазар Лагін.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

Прэзідэнт асаблівую ўвагу звярнуў на падрыхтоўку праекта
закона аб рэспубліканскім бюджэце на 2014 год. «Самае галоўнае
— гэта перспектывы, а яны звязаны перш за ўсё з бюджэтам», —
падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся,
наколькі дэпутаты далучаны да работы, звязанай з падрыхтоўкай
гэтага законапраекта, паколькі ўжо склалася добрая практыка, калі на самых першых этапах старшыня адпаведнай парламенцкай
камісіі, дэпутаты, спецыялісты падключаюцца да такой работы.
Пры гэтым кіраўнік дзяржавы растлумачыў, чаму яго цікавіць
гэта пытанне: «Апошнім часам было дастаткова фактаў, калі мы
нешта планавалі, і быццам бы правільна планавалі, але не заўсёды ўсё атрымліваецца. Хацелася б, каб дэпутаты ўніклі ў гэту
сітуацыю і паглядзелі з крытычнага пункту гледжання на работу
ўрада ў плане не толькі бюджэту і асноўных паказчыкаў, але і ў цэлым планаў на будучы год». «Зразумела, што сітуацыя няпростая
ў сусветнай эканоміцы, але тым не менш мы павінны зыходзіць з
рэальнай сітуацыі і вызначаць аб'ектыўна тыя ўзроўні і параметры,
на якія павінна выйсці краіна», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы лічыць: «Дэпутатам трэба больш актыўна і
крытычна ўдзельнічаць у падрыхтоўцы гэтых дакументаў, каб пры
разглядзе на ўзроўні Прэзідэнта мы мелі ўсе пункты гледжання
на тую ці іншую праблему».
Уладзімір Андрэйчанка расказаў, што ў парадак дня асенняй
сесіі, якая пачне сваю работу 2 кастрычніка, ужо ўнесена 66 пытанняў. Акрамя закона аб рэспубліканскім бюджэце на сесіі таксама
плануецца прыняць закон аб унясенні змяненняў і дапаўненняў
у выбарчае заканадаўства. Паводле слоў спікера парламента,
дэпутаты цяпер актыўна працуюць над падрыхтоўкай праекта
бюджэту Саюзнай дзяржавы на 2014 год.
Прэзідэнт цікавіўся таксама пытаннямі міжнароднай парламенцкай дзейнасці. Кіраўнік дзяржавы выказаў меркаванне, што
неабходна больш увагі ўдзяляць супрацоўніцтву з парламентамі
Расіі, іншых краін СНД, а таксама прадаўжаць дыялог з парламентарыямі Еўрапейскага саюза.
У сувязі з гэтым Уладзімір Андрэйчанка паведаміў, што ў бліжэйшы час плануецца правядзенне ў Беларусі каардынацыйнай
нарады старшынь камітэтаў (камісій) па абароне і бяспецы парламентаў краін АДКБ. Старшыня Палаты прадстаўнікоў таксама
расказаў, што з візітамі ў Беларусі плануюць пабываць парламенцкія дэлегацыі В'етнама, Турцыі, Нігерыі.
Прэзідэнт таксама звярнуў увагу на неабходнасць больш сур'ёзнай работы з выбаршчыкамі ў акругах. Аляксандр Лукашэнка
адзначыў, што дэпутаты павінны заўсёды знаходзіцца на пярэднім краі гэтай работы і аказваць усялякую дапамогу мясцовым
органам улады ў вырашэнні надзённых пытанняў.
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У ПАРЫЧАХ БУДЗЕ... «ПАРЫЖ»

У невялікім гарадскім пасёлку
Парычы ў Светлагорскім раёне
мясцовы прадпрымальнік будуе
цэлы комплекс прыдарожнага
сэрвісу і зусім не сумняваецца ў
паспяховасці гэтага праекта.

ЦЫТАТА ДНЯ

Валянцін
ЧАКАНАЎ,
міністр
гандлю:

— Як карабель назавеш, так ён і паплыве, — кажа прадпрымальнік Іван
КАРАТКЕВІЧ (на фота). — Наша прыдарожная кавярня будзе мець назву «Парыж»! Гучна? Верым, што яе палюбяць
не толькі жыхары нашага маленькага пасёлка, але і ўсе падарожнікі: праз Парычы вядуць галоўныя дарогі на беларускі
поўдзень і ва Украіну, аўтамагістралі не
сціхаюць ні ўдзень, ні ўначы.
...Тры гады таму гэты прадпрымальнік
набыў пляцоўку, на якой некалі месціўся

«Рэклама — рухавік гандлю.
Але рэкламай павінен займацца вытворца. Колькі мы рэкламуем айчыннага тавару? Ды
яго практычна няма на нашым
тэлебачанні. Нейкія заходнія
кампаніі рэкламуюць свой тавар, адсюль і продаж ідзе. А мы
ціхенька сядзім. Трэба павялічваць аб'ёмы продажу, заваёўваць рынак, інакш вас адтуль
будуць выціскаць. Каб тавар
прадаваўся, ён павінен быць адпаведным чынам аформлены.
Гандлёвыя сеткі, крамы, каб
узяць тавар у продаж, павінны мець спецыяльнае абсталяванне. Я лічу, што рэкламнай
кампаніі прадпрыемству трэба
надаваць больш увагі».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 17.09.2013 г.

завод жалезабетонных вырабаў. Ужо гадоў з дваццаць тэрыторыя пуставала, будынкі прыйшлі ў заняпад. Выгляд пасёлка
і без таго быў сумны. Я добра памятаю і
свае асабістыя ўражанні, настрой псаваўся, калі даводзілася ехаць праз Парычы.
Змрочны выгляд аўтастанцыі, каля якой
дагэтуль стаіць «традыцыйная» прыбіральня, па суседстве туляцца састарэлыя
заводскія пабудовы... Узнікала жаданне
хутчэй пакінуць пасёлак.
У двары колішняга завода прадпрымальнік наладзіў вытворчасць па распілоўванні драўніны, цесляры пачалі зборку дамоў з круглякоў, знайшлося месца
майстру па мастацкай апрацоўцы каме-

ню. Трэба было дбаць і пра вонкавы выгляд прадпрыемства. Але як падступіцца
да гэтай далёка не таннай справы? Як гэта часта здараецца, дапамог выпадак.
— Калі чарговы раз у нашай вёсцы
Скалка (суседняй з Парычамі) прапала
электрычнасць, а туліцца ў хатняй цемры
не хацелася — ні тэлевізар паглядзець, ні
пачытаць, ні вячэру прыгатаваць, — узяў
дзяцей і паехаў у пасёлак у кавярню, спадзяваўся падсілкавацца гарачымі стравамі. А там на вітрыне — адны шакаладныя
батончыкі і мінералка, — дзеліцца ўспамінамі Іван. — І гэткая злосць мяне ўзяла,
крыўдна стала, што ўсё жыццё адчуваеш
сябе перыфірыйным чалавекам, залеж-

ным і ад чыёйсьці безгаспадарнасці, ад
бясконцых здарэнняў і непрадбачаных
стыхій. Вось і вырашыў узвесці цэнтр, у
якім можна будзе і смачна падсілкавацца,
і час правесці за кубачкам кавы, і з сябрамі-суседзямі пабачыцца. Чаму звычайныя вяскоўцы не могуць дазволіць сабе
сабрацца ўвечары за столікам, як тыя
ірландцы, французы альбо палякі?
Прыдарожны сэрвіс — гэта яшчэ і дадатковыя працоўныя месцы, і папаўненне
мясцовага бюджэту. Іван узяў у банку
крэдыты, распрацаваў праект па рэканструкцыі старога адміністрацыйнага будынка, набыў будматэрыялы, запрасіў
брыгаду майстроў, распачаў будоўлю...

 Нерухомасць

АДНОЛЬКАВЫЯ ПАДЫХОДЫ
ДА СПАГНАННЯ
ЗЯМЕЛЬНАГА ПАДАТКУ

Жур на ліст «Звязды» ра зам са спецыялістамі інтэрнэт-партала Rеаlt.bу
па спра ба ва лі зра біць ана ліз рын ку
зямельных участкаў у прысталічным
рэ гі ё не Бе ла ру сі. На стар це на ша га
ана лі зу мы пра па ну ем азна ё міц ца з
інфаграфікай цэн прапановы зямельных участкаў цяпер і год таму. Карта
разбіта па 9 напрамках і 3 буферных
зонах (10, 25 і 50 км).

Кошты — угору
У цэлым практычна па ўсіх напрамках назіраецца павялічэнне коштаў, аднак яго тэмпы
значна ніжэйшыя, чым на жыллё ў сталіцы.
Што тычыцца ўчасткаў паблізу Мінскага мора, то не варта разглядаць зніжэнне цэн як
нейкую тэндэнцыю. Гэта найвышэйшы цэна-

У ІТАЛІІ ПАЧАЛАСЯ
АПЕРАЦЫЯ ПА ПАД’ЁМЕ «КОСТА КАНКОРДЫІ»
Учора ў Італіі ля берагоў вострава Джылья ў 9:00 раніцы
па мясцовым часе пачалася аперацыя па пад'ёме патанулага
лайнера «Коста Канкордыя».
Аперацыя абыдзецца ў мільярд долараў, які будзе выплачаны кампаніяй, дзе было застрахавана судна. «Коста Канкордыя» ляжыць на скалістым беразе ля вострава Джылья
са студзеня 2012 года. Вінаватымі ў крушэнні лайнера былі
прызнаны пяцёра супрацоўнікаў кампаніі — уладальніка
судна Costa Crocіere, чацвёра з якіх былі членамі экіпажа.
Акрамя таго, цяпер у Італіі працягваецца суд над капітанам лайнера Франчэска Скеціна.
Яго абвінавачваюць у ненаўмысным забойстве і ўцёках з судна.
Круізны лайнер «Коста Канкордыя» затануў у ноч на 14 студзеня 2012 года, калі на яго
борце знаходзіліся больш за 4,2 тысячы чалавек. У выніку катастрофы загінулі 32 чалавекі.

НАВУКОЎЦЫ СТВАРЫЛІ СПРЭЙ АД СТРЭСУ?
Яго сакрэт на здзіўленне просты — у склад спрэю ўваходзіць «гармон абдымкаў» — аксітацын, які павышае чуллівасць у мужчын і супакойвае жанчын.
Аксітацын выпрацоўваецца ў арганізме самастойна, ён павышае лібіда і пачуццё даверу да
партнёра, менавіта гэты гармон з'яўляецца адказным за эмацыйную сувязь маці і дзіцяці.
Дзейснасць спрэю даказалі клінічныя эксперыменты. 17 шлюбных пар ва ўзросце ад 20
да 50 гадоў прынялі ўдзел у тэстах. Кожная пара павінна была на працягу 45 хвілін успамінаць канфліктныя сітуацыі ў сям'і, пасля чаго палове пар было прапанавана ўпырснуць у
нос спрэй з аксітацынам, а другой палове прапанавалі спрэй з плацэба. Вынік паказаў, што
спрэй з аксітацынам рабіў мужа і жонку пасля сваркі больш прыязнымі і дапамагаў хутчэй
памірыцца. Медыцынскі аналіз пацвердзіў, што сварка не
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пакінула ніякіх слядоў пераўзбуджэння ў нервовай сістэме ў жанчын, якія ўжылі спрэй. У мужчын прэпарат знізіў
патрабавальнасць да сваіх другіх палавінак і павысіў дружалюбнасць.
Урачы заявілі, што ўпырскванне спрэю двойчы на дзень
павышае сексуальную актыўнасць у пары і ўмацоўвае паразуменне паміж мужам і жонкай.

вы сегмент, дзе кошты ніколі не зніжаюцца
ніжэй за 3000 долараў за сотку. Леташні жнівень хутчэй выглядае як анамалія, бо больш
з тых часоў такога высокага значэння там
зафіксавана не было.
На думку экспертаў, найбольшым попытам карыстаецца менавіта «незавершанка»,
але абавязкова з усімі неабходнымі камунікацыямі і зручным пад'ездам. Яе кошт у
лепшых зонах індывідуальнай забудоўлі можа даходзіць да 150 тысяч долараў. Добрым
попытам карыс таюцца і прыватныя «бюджэтныя» дамы коштам да 30 тысяч долараў
на адлегласці 30 км ад Мінска. Звычайная
хата ў вёсцы, у 60 км ад сталіцы, каштуе
ад 5 да 10 тысяч, а дачу на адлегласці
50 км можна набыць у сярэднім
за 10-25 тысяч долараў.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

НАЗВАНЫ
ЛЕПШЫЯ Ў СВЕЦЕ ВІНЫ
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Хто павінен працаваць
на той ці іншай пасадзе,
вызначыць усё больш праблематычна
«Беларусь — адна з нямногіх краін,
якая забяспечвае падрыхтоўку
прафесійных кадраў выключна за
кошт дзяржаўнага бюджэту. Між
іншым, прафесійная адукацыя
— надзвычай дарагая. Таму
вельмі важна, каб у інвеставанні
сродкаў у падрыхтоўку кадраў
былі зацікаўлены бізнес і
прадпрыемствы. І мы будзем
уносіць свае прапановы
па прыцягненні сюды
бізнесу», — паведаміў падчас
анлайн-канферэнцыі на сайце
БЕЛТА дырэктар Рэспубліканскага
інстытута прафесійнай адукацыі
Аркадзь Шкляр.

КОРАТКА
Рэс пуб лі кан скі фес тываль-кірмаш працаўнікоў вёскі «Да жынкі-2014» пройдзе ў
дру гой пало ве верасня 2014
года ў г. Гарадку і Гарадоцкім
раёне Ві цеб скай воблас ці.
Генпракуратура РФ прыме
ўдзел у расследаванні крымінальнай справы адносна кіраўніцтва «Уралкалія».

Аўстралійскія віны названы лепшымі
ў свеце. Яны абагналі па якасці Францыю, Іспанію, Італію, Чылі і іншыя краіны, якія славяцца сваімі традыцыямі
вінаробства. Трыумфам аўстралійскіх
вінаробаў завяршылася прэстыжная
міжнародная выстава вінаў Decanter
World Wіne Awards-2013, якая прайшла
ў Лондане. Гэтае мерапрыемства часам
называюць «Алімпіядай вінаробства»,
перамога на ім вельмі ганаровая.
Пераможцы вызначаюцца на падставе «сляпой» дэгустацыі, калі суддзі каштуюць віно з пасудзін, дзе не
пазначана ні назва віна, ні гатунак, ні
вытворца. Выставу гэтага года па праве
можна назваць «аўстралійскай». Адразу па шасці катэгорыях аўстралійцы
былі прызнаныя лепшымі. Усяго з 1075
вінаў Зялёнага кантынента, якія прымалі ўдзел у Decanter World Wіne Awards2013, розныя прызы і ўзнагароды атрымалі 815 прадстаўнікоў Аўстраліі.

Кватэры з рамонтам і мэбляй у жніўні ў Мінску прадаваліся ў сярэднім на 12 працэнтаў
даражэй за кватэры з тыпавым
адстройваннем і без мэблі. У
пераліку на квадратны метр
гэта выражалася ў дадатковых
$190-200.
Міжнародная спецыялізаваная выстаўка-кірмаш «Паляванне і рыбалоўства. Восень2013» пройдзе з 25 па 28 верасня ў НВЦ «Белэкспа» (вул.
Купалы, 27).
Амаль 200 тыс. іншагародніх
пацыентаў прымацавана да паліклінік Мінска. У шэрагу паліклінік нагрузка перавышае нарматыўную. Так, у Фрунзенскім
раёне сталіцы нагрузка на 10-ю
гарадскую паліклініку перасягае нарматыў на 13 працэнтаў,
на 26-ю гарадскую паліклініку
і 5-ю дзіцячую паліклініку — да
27 працэнтаў.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9010,00
12030,00
279,00
1102,01

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

+ 19°
+ 16°
+ 18°
+ 17°
+ 17°
+ 18°

 Надвор'е

ТЫДЗЕНЬ
ДАЖДЖОЎ

ІНЖЫНЕР, ТЭХНІК
АБО РАБОЧЫ?

Кошт самых элітных участкаў дасягае 150 тысяч
долараў, а суперкатэджы «цягнуць» часам да 2 млн

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Цяпер засталіся невялікія ўнутраныя работы, завяршаецца адстройванне фасаду, хутка пачнецца ўпарадкаванне прылеглай тэрыторыі.
— Акрамя офісных пакояў і залы кавярні ў нас будуць чатыры гасцінічныя нумары, некалькі памяшканняў для гульні ў
боўлінг і більярд. Спадзяёмся, што Новы
год многія жыхары Парычаў і навакольных
вёсак прыйдуць сустракаць у наш «Парыж». Жадаем, каб наша Беларусь была
прывабнай для гасцей з самых розных
краін, але ў першую чаргу мы клапоцімся
пра саміх сябе, — кажа Іван Караткевіч.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.
Светлагорскі раён.

 Павысіць планку

«ЗАЛАТЫ» ЦЭННІК
ЗЯМЛІ ПАД МІНСКАМ

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка правёў рабочую сустрэчу
з міністрам фінансаў Андрэем Харкаўцом. Аб гэтым БЕЛТА
паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
У цэнтры ўвагі быў праект указа, які датычыцца пытанняў
падаткаабкладання, пераацэнкі маёмасці і спагнання арэнднай
платы за зямельныя ўчасткі, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці. «Ці няма тут якіх-небудзь залішніх ільгот, выключэнняў і
іншага, каб мы потым зноў гераічна іх не пераадольвалі? — пацікавіўся Прэзідэнт. — Асабліва ў нас цяпер вельмі папулярны
тэзіс, што прадпрымальнікаў трэба падтрымліваць, ільгатаваць,
як быццам яны самыя бедныя. Так, іх трэба падтрымліваць, але
цывілізавана».
«Новае заўсёды добра, калі яно жыццём запатрабавана, а калі
не, то, можа, і не трэба на гэтыя навінкі надта кідацца», — дадаў
Аляксандр Лукашэнка.
Як далажыў Андрэй Харкавец, паколькі і зямельны падатак, які спаганяецца ў рамках Падатковага кодэкса, і арэндная
плата за зямлю — гэта аналагі па сваім харак тары, складзе
плацельшчыкаў, тэрмінах і сумах спаганяемых плацяжоў, у
сувязі з гэтым прадугледжваюцца аднолькавыя падыходы да
іх спагання.
«Ніякіх новых ільгот і прывілей пры гэтым уводзіцца не будзе»,
— удакладніў міністр. Кіраўнік дзяржавы адобрыў такое рашэнне,
і адпаведны ўказ будзе падпісаны ў бліжэйшы час.

17

 Прыдарожны сэрвіс

«ДЭПУТАТАМ
ТРЭБА БОЛЬШ АКТЫЎНА
ЎДЗЕЛЬНІЧАЦЬ У ПАДРЫХТОЎЦЫ
ЗАКОНАПРАЕКТАЎ»
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 16 верасня сустрэўся са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчанкам, паведамілі БЕЛТА
ў прэс-службе беларускага лідара.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

На адной з кніг
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі знойдзены аўтограф
вялікага Гётэ. Калекцыя
аўтографаў таксама змяшчае
тры подпісы Марка Шагала,
аўтографы Рабэра
дэ Мантэск’ю
6
і Жана Эфэля.

Самыя прывабныя
прафесіі
Аркадзь Шкляр расказаў, што
сёлета найбольш запатрабаванымі спецыяльнасцямі ў дзевяцікласнікаў на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі былі
прафесіі праграміста, юрыста,
памочніка ўрача па амбулаторна-паліклінічнай частцы, зубнога
тэхніка, тэхніка-будаўніка, мастака-мадэльера (цырульніка), дызайнера, тэхніка-механіка па эксплуатацыі аўтамабіляў, тэхніка-электрыка, тэхніка-энергетыка.

4

У аўторак, пераважна па заходніх раёнах, будуць ісці дажджы,
часам навальніцы, паведаміла рэдакцыі начальнік аддзела метэапрагнозаў Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды
Святлана Рыбакова. Тэмпература паветра ўдзень плюс 14-19
градусаў, на поўдні краіны — 21
цяпла. У сераду і чацвер дажджы
пачнуць гаспадарыць ужо на ўсёй
тэрыторыі Беларусі, а ў асобных
ра ё нах ча ка юц ца на валь ні цы.
Уначы — 7-14 цяпла, удзень —
плюс 11-18 градусаў, а на ўсходзе
краіны да плюс 18-21.
Паводле папярэдніх разлікаў
айчынных сіноптыкаў, у апошнія
дні тыдня надвор'е ў Беларусі ўвогуле сапсуецца. Паўсюдна будуць
ісці суцэльныя дажджы, уначы і
раніцай месцамі туман. Пахаладае. Тэмпература паветра ўначы
ўсяго 5-12 цяпла, удзень чакаецца
плюс 11-18 градусаў. Сіноптыкі
адзначаюць, што такі тэмпературны фон адпавядае кліматычнай
норме другой паловы верасня,
але ўдакладняюць, што, магчыма,
у нядзелю стане крыху цяплей.
Сяргей КУРКАЧ



ШТО ДЛЯ ВАС АЗНАЧАЕ ЎЗ'ЯДНАННЕ БЕЛАРУСI,
ЯКОЕ АДБЫЛОСЯ РОЎНА 74 ГАДЫ ТАМУ?
Карына ПАПКОВА,
студэнтка Iнстытута журналiстыкi БДУ:
— Мне ўспомнiлiся прароцкiя радкi Янкi Купалы: «Iдзеш у край, якi бязбожна жыўцом парэзалi на часцi». На васямнаццаць доўгiх гадоў беларускi
народ быў падзелены на дзве часткi штучна праведзенымi пры падпiсаннi
Рыжскага дагавора межамi. I доўга працягвацца без нейкiх наступстваў для
нацыi гэта не магло. На маю думку, калi б 74 гады таму савецкi ўрад не аддаў
загад Чырвонай Армii ўзяць пад абарону насельнiцтва Заходняй Беларусi ды
Украiны, то i ўсе жахi нямецкай акупацыi яно спазнала б раней... Тое, што
Беларусь усё ж уз'ядналася, сведчыць аб тым, што нашу нацыю не зруйнуеш
нiякiмi памежнымi кардонамi.

Арцём СIЗIНЦАЎ,
спартыўны аглядальнiк:
— Многiм беларускiм сем'ям стала лепш, бо людзi з-за нечакана ўзнiклай
савецка-польскай мяжы не маглi быць разам, а тут у 1939-м раптам узнiкла
такая магчымасць. Ды i сусветная гiсторыя неаднойчы адлюстроўвала, што
раз'яднанасць народу да дабра не даводзiць. Але ж не магу вызначыць асабiстае стаўленне да 17 верасня, скажу толькi, што гэта быў праблемны час
у нашай гiсторыi.

Уладзiмiр ГУЛЕНКА,
гiсторык:
— Гэта вехавая падзея для беларускага народа, якi аб'яднаўся ў адзiнай
дзяржаве. Па сутнасцi, гэта быў факт гiстарычнай справядлiвасцi. Можна доўга
дыскутаваць на тэму таго, чаго больш прынесла палiтыка новай улады — добрага цi дрэннага. У рамках аб'яднанай БССР былi сфармiраваны ўсе атрыбуты беларускай дзяржаўнасцi, адбыўся велiзарны пад'ём культуры, адукацыi,
створана iнфраструктура i падрыхтаваны квалiфiкаваныя нацыянальныя кадры
для ўсяго дзяржаўнага апарата. Беларусь стала суб'ектам мiжнароднага права. Падпiсанне БССР Статута ААН у 1945 годзе азначала прызнанне дэ-юрэ
беларускай дзяржаўнасцi ўсiмi 50-ю заснавальнiкамi ААН. Падзеi 74-гадовай
даўнiны сталi фундаментам сучаснай незалежнай Беларусi.
Падрыхтаваў Валяр'ян ШКЛЕННIК.

