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У па езд ку пад Ор шу мя не па клі ка лі сум ныя і ад на-
ча со ва свет лыя па дзеі, якія інакш, як рэ хам вай ны, і 
не на за веш. Упер шы ню за 70 га доў на во ін скія ма гі лы 
па він ны бы лі пры ехаць на шчад кі сал дат. Пры ехаць 
зда лёк, за не каль кі ты сяч кі ла мет раў — з Ка зах ста на, 
Та тар ста на і Бран скай воб лас ці Ра сіі. Кра на ла і тое, 
што ім ёны гэ тых не вя до мых сал дат бы лі вы свет ле ны 

не пра фе сі я на ла мі, а на ма ган ня мі пад лет каў і мо ла дзі 
Ар шан ска га ва ен на-па тры я тыч на га клуба «Ру сі чы», 
яко му сё ле та споў ні ла ся 25 га доў.

Дзя ку ю чы «Ру сі чам» 9-га до вы хлоп чык Дзя ніс 
Іва ню шын (на фо та здым ку) ця пер бу дзе ве даць 
дак лад нае мес ца апош ня га пры стан ку свай го пра-
пра дзе да Да ра фея Ці ма фе е ві ча Па ні за ва, які за-

гі нуў пры вы зва лен ні бе ла рус ка га го ра да Ор ша ў 
чэр ве ні 1944 го да. Хлоп чык пры ехаў сю ды з далё-
кага па сёл ка Дуб раў ка Бран скай воб лас ці. Ця пер 
ад яго са мо га бу дзе за ле жаць да лей шае за ха ван не 
па мя ці пра свай го ге ра іч на га родзіча.

Па мя таць прод каў нас аба вяз ва юць не 
толь кі Дзя ды, Ра даў ні ца і Дні Пе ра мо гі.

ДЗЯ ДЫ, ЯКІЯ НАС ВЫ ЗВА ЛЯ ЛІДЗЯ ДЫ, ЯКІЯ НАС ВЫ ЗВА ЛЯ ЛІ

Пётр ПРА КА ПО ВIЧ, 
на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра:

«У Бе ла ру сi не пла ну-
ец ца па вя лiч ваць стаў ку 
па да тку на да баў ле ную 
вар тасць. Ця пер стаў ка 
ПДВ зна хо дзiц ца на ўзроў-
нi 20%. Яна за ста нец ца 
ня змен най. Ня змен ным 
за ста нец ца i па да так на 
пры бы так. Па вя лiч ваць 
за раз пад атко вую на груз-
ку нель га, та му што яна i 
так да стат ко ва вы со кая. 
Мы па гэ тым па каз чы ку 
не кан ку рэнт наз доль ныя 
нi з Ра сi яй, нi з Ка зах-
ста нам. Та му да лей шае 
па ве лi чэн не пад атко вай 
на груз кi лi чу не мэ та згод-
ным».

Свят ла на СТАТ КЕ ВIЧ, бiз нес-лэ дзi, 
ма цi два iх дзя цей, г. Сма ля вi чы:

— Вель мi ха це ла б па спра ба ваць ся бе ў ды зай не iн тэр' ераў. Тут вя лi кае 
по ле для твор час цi, дзе мож на рэа лi зоў ваць свае фан та зii i ма ры. А мне 
па да ба ец ца шу каць i спра ба ваць неш та но вае. Iн тэр' ер — гэ та на огул ад-
люст ра ван не ўнут ра на га све ту ча ла ве ка. Лю бая дэ таль мо жа кар ды наль на 
змя нiць кан чат ко вы вы нiк i ўра жан не ад ство ра най ат мас фе ры. Та му мне 
i па да ба ец ца гэ тая сфе ра, бо там вя лi кую ро лю ады гры ва юць дэ та лi. А як 
вя до ма, з дэ та ляў на ра джа ец ца дас ка на ласць.

Па вел ЛА ЗО ВIК, вя ду чы ра дыё i тэ ле ба чан ня, 
г. Мiнск:

— Я люб лю па да рож нi чаць. Мне па да ба ец ца ля таць на са ма лё тах, 
ды i ўво гу ле ўсё, што звя за на з не бам. Ха ця ў дзя цiн стве са ма лё цi кi 
i ма шын кi на огул не цi ка вi лi, бо за хап ляў ся ля леч ным тэ ат рам. Та му 
ёсць сур' ёз нае жа дан не асво iць пра фе сiю борт пра вад нi ка цi сцю ар да. 
У мя не, на прык лад, ёсць зна ё мыя, якiя ў Ра сii прай шлi спе цы яль ныя 
кур сы i ста лi борт пра вад нi ка мi. Адзiн зна ё мы ў Еў ро пе хо ча пай сцi на 
кур сы, каб на ву чыц ца кi ра ваць аса бiс тым са ма лё там. I, на зi ра ю чы за 
iмi, я па ду маў, што так са ма ха цеў бы па спра ба ваць. 

Воль га БI РЫ ЛА, му зыч ны кi раў нiк 
дзi ця ча га сад ка, г. Брэст:

— Я даў но за хап ля ю ся цы руль ным май стэр ствам. Па ча ло ся ўсё яшчэ 
ў дзя цiн стве, ка лi мая тра ю рад ная сяст ра па фар ба ва ла мне ва ла сы. 
Ма ёй ма цi гэ та не спа да ба ла ся. I каб вы пра вiць сi ту а цыю, я вы ра шы ла 
аб стрыг чы чуп ры ну, а по тым яшчэ i зга лi ла яе. Ва ла сы ад рас та лi па воль-
на, i я ха дзi ла два га ды з «во жы кам» на га ла ве. Пас ля та го экс пе ры мен ту 
i за цi ка вi ла ся гэ тай пра фе сi яй. А ка лi пад рас ла, то зра зу ме ла, што мне 
па да ба ец ца за пля таць «ка лас кi», ра бiць уклад кi сяб роў кам. Не каль кi хвi-
лiн — i з'яў ля юц ца «квет кi», «ко шы кi». Ча сам ба чыш ча ла ве ка i ду ма еш: 
вось ка лi яму пра бор зра бiць па-iн ша му, то вы гляд бу дзе леп шым.

Але на ДРАП КО.

ЯКОЙ ПРА ФЕ СI ЯЙ 
ВЫ ХА ЦЕ ЛI Б АВА ЛО ДАЦЬ?

На вы па дак не па га дзі сё ле-
та чыр во ную да рож ку вы ра шы-
лі раз мяс ціць унут ры па ла ца. 
Звя за на гэ та яшчэ і з тым, што 
па ёй ме лі ся прай сці не прос та 
«зор кі», а «зор кі» ў су кен ках ад 
фран цуз ска га ку цюр'е Дэ ні Дзю-
ра на, які адзя вае сла ву тас цяў 
для чыр во най да рож кі Кан ска га 
кі на фес ты ва лю. Строі ку цюр'е — 
гэ та ўні каль ныя, вы ка на ныя ў ад-
ным эк зэмп ля ры су кен кі руч ной 
ра бо ты, аздоб ле ныя вы шыў кай, 
бі се рам, ка рун ка мі, крыш та ля-
мі Swarowskі. Ме на ві та ва ўсёй 
гэ тай пры га жос ці і з'я ві лі ся на 
«ліс та па даў скай» чыр во най да-
рож цы бе ла рус кія акт ры сы Ган-
на Па лу па на ва, Па лі на Сыр кі на, 
Яў ге нія Жу ко віч, Аляк санд ра 
Ба лы ша ва, Юлія Па-
лу бін ская ды ін шыя.

АБА МА СПЫ НIЎ ПРА СЛУ ХОЎ ВАН НЕ Ў ШТАБ-КВА ТЭ РАХ МВФ 
I СУ СВЕТ НА ГА БАН КА

Прэ зi дэнт ЗША Ба рак Аба ма рас па ра дзiў ся спы нiць пра слу хоў ван не раз ме шча ных у Ва шынг то не 
штаб-ква тэр Мiж на род на га ва лют на га фон ду i Су свет на га бан ка, пе рад ае ў Reuters са спа сыл кай 
на не на зва ную, але iн фар ма ва ную кры нi цу. Па вод ле iн фар ма цыi су раз моў цы агенц тва, са чэн не за 
пе ра мо ва мi ў бу дын ках МВФ i СБ бы ло пры пы не на пры клад на ў той жа час, што i пра слу хоў ван не 
штаб-ква тэ ры ААН у Нью-Ёр ку — гэ та зна чыць, у кан цы ве рас ня-па чат ку каст рыч нi ка. Ра ней аб тым, 
што Агенц тва на цы я наль най бяс пе кi ЗША (АНБ) со чыць за пе ра мо ва мi ў мiж на род ных ар га нi за цы ях, 
нi чо га не па ве дам ля ла ся. Афi цый на ў Бе лым до ме за явi лi, што ЗША не ажыц цяў ля юць элект рон нае 
са чэн не за штаб-ква тэ ра мi МВФ i СБ.

ДВУХ ПА ВЯР ХО ВЫЯ ЦЯГ НI КI ПА ЧА ЛI КУР СI РА ВАЦЬ 
ПА ЧЫ ГУН КАХ РА СII

Пер шы та кi са стаў ад пра вiў ся ўчо ра ра нi цай з Маск вы ў Со чы, па ве да мi лi ў прэс-
служ бе РЧ. Но выя цяг нi кi ўмя шча юць у два ра зы больш па са жы раў, чым ад на па вяр хо-
выя. За кошт гэ та га ў двух па вяр хо вых цяг нi ках уста ноў ле ны спе цы яль ныя та ры фы, якiя 
на тра цi ну нi жэй, чым звы чай ныя. У РЧ ад зна ча юць, што кам фар та бель насць кож на га 
ку пэ не за леж на ад па вер ха цал кам су па стаў ная са звы чай ны мi ку пэй ны мi i СВ-ва го на мi. У ку пэ двух па вяр хо ва га 
цяг нi ка ад сут нi ча юць верх нiя ба гаж ныя па лi цы, але ёсць iн ды вi ду аль ныя элект рыч ныя ра зет кi для за рад кi ма бiль на га 
тэ ле фо на або ноў тбу ка. Пры бi раль няў у но вых ва го нах тры. Усе яны раз ме шча ны ка ля не пра цоў на га там бу ра.

СЯ МЕЙ НЫЯ ВЯ ЧЭ РЫ СПРЫ Я ЮЦЬ ПАД ТРЫ МАН НЮ 
ЗДА РО ВАЙ ВА ГI

Сем'i, якiя вя чэ ра юць до ма на кух нi цi ў ста ло вай, ра дзей ма юць праб ле мы з лiш няй ва гой, пе рад ае The 
Telegraph. Пры гэ тым, як па ка за ла да сле да ван не, баць кi з вы со кiм iн дэк сам 
ма сы це ла час цей ядуць пе рад тэ ле вi за рам. А вось хлоп чы кi з сем' яў, дзе 
прак ты ку юц ца ся мей ныя абе ды, больш зграб ныя за ас тат нiх. На ву коў цы 
пад крэс лi ва юць: хар чо выя па во дзi ны ў сям'i вель мi важ ныя. Маг чы ма, су-
мес ны пры ём ежы i жы выя зно сi ны за ста лом пра ду хi ля юць пе ра ядан не, 
якое ня рэд ка вы клi ка на псi ха ла гiч ны мi праб ле ма мi, i па ляп ша юць са ма ад-
чу ван не лю дзей. Ча ла век атрым лi вае ўва гу сям'i. А яшчэ — ся мей ны абед 
ад цяг вае ад тэ ле вi за ра.

АДЗI НЫЯ ПО ГЛЯ ДЫ 
НА СУ СВЕТ НЫ 
ПА РА ДАК ДНЯ

Іх па цвер дзi лi на су стрэ чы 1 лiс та па да Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка i член Па лiт бю ро ЦК КПК, 
сак ра тар Па лi ты ка-юры дыч най ка мi сii ЦК КПК, член Дзярж-
са ве та КНР Мэн Цзянь чжу, па ве да мi лi ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

«Лi чу, ваш вi зiт як спец прад стаў нi ка Стар шы нi КНР ад крые но вую 
ста рон ку ў на шых да во лi iн тэн сiў ных не толь кi кан суль та цы ях, але i 
ад но сi нах», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

«Кi тай з'яў ля ец ца стра тэ гiч ным са юз нi кам Бе ла ру сi, i на шы ад-
но сi ны вы бу доў ва юц ца з пер ша га дня не за леж нас цi, а фун да мент 
быў за кла дзе ны яшчэ ў ча сы Са вец ка га Са ю за», — ска заў бе ла-
рус кi лi дар.

На дум ку Прэ зi дэн та, па мiж Бе ла рус сю i Кi та ем ня ма аб са лют на 
нi я кiх праб лем з пунк ту гле джан ня перс пек тыў раз вiц ця сi ту а цыi ў 
све це. «У нас сён ня адзi ныя по гля ды на су свет ны па ра дак дня», — 
пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кi раў нiк дзяр жа вы за ўва жыў, што Кi тай iдзе ў аван гар дзе ба-
раць бы за шмат па ляр ны свет. «Мы так са ма пры трым лi ва ем ся гэ тай 
па зi цыi, — ска заў Прэ зi дэнт. — Мы заў сё ды пад трым лi ва лi i бу дзем 
пад трым лi ваць Кi тай у пла не тэ ры та ры яль на га адзiн ства, а так са ма 
бу дзем про цi ста яць ра зам з ва мi на пад кам з бо ку асоб ных сiл на 
За ха дзе па пра вах ча ла ве ка i iн шых пы тан нях. Нам гэ та тэ ма ты ка 
зна ё ма».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў так са ма, што ў пла не па лi-
тыч ных пы тан няў па мiж Бе ла рус сю i Кi та ем «склад ва юц ца доб рыя 
ад но сi ны i адзi ны по гляд на сi ту а цыю».

Па вод ле ацэн кi Прэ зi дэн та, ганд лё ва-эка на мiч ныя ад но сi ны, а 
так са ма ад но сi ны ў фi нан са вай сфе ры па мiж Бе ла рус сю i Кi та ем 
раз вi ва юц ца да во лi ак тыў на. Бе ла рус кi лi дар па дзя ка ваў кi тай ска-
му бо ку за ака за ную пад трым ку па крэ ды та ван нi мно гiх пра ек таў 
на тэ ры то рыi Бе ла ру сi.

Ра зам з тым, Прэ зi дэнт Бе ла ру сi пад крэс лiў за цi каў ле насць у пра-
мых iн вес ты цы ях: «Мы ха це лi б, каб Кi тай больш ак тыў на ўклад ваў у 
эка но мi ку Бе ла ру сi пра мыя iн вес ты цыi, раз вi ва ю чы гэ ты кi ру нак».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма рас ка заў, што Бе ла русь i Кi тай 
вы зна чы лi шмат кан крэт ных кi рун каў су пра цоў нiц тва, у тым лi ку па 
бу даў нiц тве Кi тай ска-бе ла рус ка га iн дуст ры яль на га пар ку на тэ ры-
то рыi Бе ла ру сi, дзе бу дуць пра ца ваць прад пры ем ствы на асно ве 
са мых вы со кiх тэх на ло гiй.

«Пе ра дай це май му доб ра му сяб ру Сi Цзiнь пi ну, што мы бу дзем 
пры трым лi вац ца ду ху тых ад но сiн, якiя ў нас склад ва юц ца», — ад-
зна чыў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi, звяр та ю чы ся да кi тай ска га гос ця.

У сваю чар гу Мэн Цзянь чжу за пэў нiў у на ме ры кi тай ска га бо ку пад-
няць двух ба ко вае су пра цоў нiц тва на яшчэ больш вы со кi ўзро вень.

«Я поў нас цю пад трым лi ваю ва шу дум ку аб не аб ход нас цi пад няц ця 
стра тэ гiч на га парт нёр ства па мiж Кi та ем i Бе ла рус сю на но вы ўзро-
вень», — ска заў кi тай скi госць.

Мэн Цзянь чжу пе ра даў Аляк санд ру Лу ка шэн ку шчы рыя пры вi тан нi 
ад Стар шы нi КНР, «якi вы со ка ацэнь вае вя лi кiя пос пе хi па вы нi ках 
вi зi ту Прэ зi дэн та Бе ла ру сi ў Кi тай ле там гэ та га го да».

«Стар шы ня КНР так са ма на дае вя лi кае зна чэн не ва шай пра па но-
ве ад нос на ўма ца ван ня су пра цоў нiц тва ў сфе ры бяс пе кi па аб ме не 
iн фар ма цы яй», — ска заў член Па лiт бю ро ЦК КПК.

Мэн Цзянь чжу пад крэс лiў, што пры ехаў у Мiнск па да ру чэн нi Стар-
шы нi КНР з мэ тай да лей ша га раз вiц ця стра тэ гiч на га парт нёр ства 
па мiж на шы мi дзяр жа ва мi.

ВІНШАВАННЕ ПРЭЗІДЭНТА
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка па вiн ша ваў Ге ор гiя 
Марг ве лаш вi лi з пе ра мо гай на вы ба рах Прэ зi дэн та Гру зii. Аб 
гэ тым БЕЛ ТА па ве да мi лi ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

«Да зволь це вы ка заць над зею, што Ва ша дзей насць на най вы-
шэй шай дзяр жаў най па са дзе бу дзе са дзей нi чаць да лей ша му пра-
цвi тан ню Гру зii i раз вiц цю ўза е ма вы гад на га бе ла рус ка-гру зiн ска га 
су пра цоў нiц тва», — га во рыц ца ў вiн ша ван нi.

ДЗЕНЬ СВЯ ТО ГА ГУ БЕР ТА
Яго асвяткуюць 3 лiс та па да ў Грод не. Га лоў ным «ге ро ем» 
свя та бу дзе, зра зу ме ла, сiм вал го ра да над Нё ма нам — алень 
свя то га Гу бер та, яко му бу дзе пры све ча на лi та ра тур ная вы ста-
ва ў аб лас ной на ву ко вай бiб лi я тэ цы iмя Я. Кар ска га. 

А ў заа пар ку пра вя дуць анi ма цый ную тэ ма тыч ную эк скур сiю «У 
по шу ках але ня Да вi да». Так са ма ў пра гра ме свя та — вы ста ва 
са бак па ляў нi чых i дэ ка ра тыў ных па род (свя ты Гу берт лi чыц ца 
за ступ нi кам па ляў нi чых), про даж дзi чы ны, ры бы. У Ста рым за мку 
на ла дзяць эт накiр маш гiс та рыч ныя клу бы «Кром» i «Ары дан», а ў 
Но вым за мку вы сту пiць з кан цэр там «Му зы ка во сень ска га ба ро-
ка» ан самбль ста ра даў няй му зы кi Гро дзен скай ка пэ лы. Свя та за-
вер шыц ца кан цэрт най пра гра май эт нагур тоў Folkmashin, Irdorath 
i фа ер-шоу ў два ры Но ва га зам ка.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Кур са вая роз нi цаКур са вая роз нi ца  ��

На еў ра ўпаў 
цень iн фля цыi
Еў ра пей ская ва лю та па тан-
не ла ад нос на до ла ра. Гэ та 
вы клi ка на на вi ной аб тым, 
што iн фля цыя ў еў ра зо не 
за па во лi ла ся.

Трэй да ры спу жа лi ся, што 
Еў ра пей скi Цэнт ра банк знi зiць 
з-за гэ та га ба за вую пра цэнт ную 
стаў ку, i ста лi пра да ваць еў ра. 
Спе цы я лiс ты ка жуць, што еў ра-
пей ская ва лю та мо жа па тан нець 
яшчэ, ка лi стаў ку i са праў ды знi-
зяць або ЗША ста нуць да ваць 
вель мi па зi тыў ную ста тыс ты ку 
аб сва iм раз вiц цi.

У Бе ла ру сi еў ра так са ма па-
тан неў — на 200 руб лёў (мi нус 
1,6%) да 12470. До лар пад рос на 
30 руб лёў (плюс 0,3%) да 9200. 
Ра сiй скi ру бель ра зам з «еў ра-
пей цам» знi зiў ся — на 3,5 руб ля 
(мi нус 1,2%) да 286.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI

�

МАС ТАЦ ТВА, 
ЯШЧЭ БОЛЬШ МАС ТАЦ ТВА!

Ад крыц цё кі на фес ты ва лю «Ліс та пад-2013»: сціп ла і з гус там?
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Учо ра на рэш це стар та ваў юбі лей ны 20-ы Мін скі між на род ны кі на фес ты валь «Ліс та пад». 
Ура чыс тае ад крыц цё най буй ней ша га і са ма га ўплы во ва га кі на фо ру му кра і ны ад бы ло ся ў 
вя лі кай за ле Па ла ца Рэс пуб лі кі. Але перш чым на сцэ не вя ду чыя па ві та лі гас цей і ўдзель ні-
каў фес ты ва лю больш чым з 10 кра ін све ту, а стар шы ня фэс ту Ге надзь Да вы дзька раз біў 
тра ды цый ную «кі не ма та гра фіч ную» та лер ку (пе рад па чат кам кі на здым каў аб ка ме ру заўж-
ды б'юць та лер ку з наз вай філь ма і аў то гра фа мі ўдзель ні каў), у хо ле Па ла ца Рэс пуб лі кі 
па чыр во най да рож цы прай шлі га на ро выя гос ці фес ты ва лю.

ФО РУМ ФI НАН СА ВЫХ 
ПРА ФЕ СI Я НА ЛАЎ

У Мiн ску пра цуе спе цы я лi за ва ная вы ста ва «Банк. 
Стра ха ван не. Лi зiнг». Яна пры мер ка ва на да Дня 
збе ра жэн няў, якi ўпер шы ню ад свят ка ва лi ў на шай 
кра i не. Сё ле та фо рум зра бiў ак цэнт на па вы шэн не 
фi нан са вай аду ка ва нас цi. Свае экс па зi цыi 
пад рых та ва лi вя ду чыя бан кi кра i ны, 
стра ха выя i лi зiн га выя кам па нii.

«Сё ле та бес прэ цэ дэнт ная коль касць удзель нi каў. Упер шы-
ню на вы ста ве прад стаў ле ны кам па нii мiк ра фi нан са ван ня, якiя 
Нац банк хут ка возь ме пад свой кант роль. Вы ста ва дэ ман струе, 
што фi нан са вая сiс тэ ма Бе ла ру сi, ня гле дзя чы на пэў ныя цяж-
кас цi, раз вi ва ец ца ў ме жах iс ну ю чых су свет ных тэн дэн цый», 
— ад зна чыў на ад крыц цi на мес нiк стар шы нi праў лен ня Нац-
бан ка Сяр гей ДУБ КОЎ.

На цы я наль ных 
рэй тын га вых агенц тваў па куль не бу дзе

Ад ным з на прам каў дзей нас цi ў фi нан са вай га лi не з'яў-
ля ец ца ства рэн не на цы я наль ных рэй тын га вых агенц тваў. 
Гэ та доб ра паў плы вае на ры нак каш тоў ных па пер, бан каў-
скую i стра ха вую дзей насць, унут ра ныя i знеш нiя iн вес ты цыi. 
Сяр гей Дуб коў па ве да мiў, што фi нан са вы ры нак Бе ла ру сi 
па куль не да стат ко ва раз вi ты, а гэ та ро бiць ства рэн не на-
цы я наль най сiс тэ мы рэй тын гаў на гэ тым эта пе заў час ным. 
«Фi нан са вы ры нак на шай кра i ны ў гла баль ным маш та бе 
вель мi не вя лi кi, ён не вя лi кi на ват у раз рэ зе кра iн Ус ход не-
Цэнт раль най Еў ро пы, — ад зна чыў Сяр гей Дуб коў. — Увес цi 
сiс тэ му ўнут ра на га рэй тын гу пры не га тоў нас цi рын ку — гэ та 
дар ма вы дат ка ваць iн тэ ле кту аль ныя, тэх нiч ныя i 
фi нан са выя маг чы мас цi». 2

ЖЫ ХА РА ТЭХ АСА 
ЗА БРА ЛI Ў ПА ЛI ЦЫЮ 
З-ЗА НЕ ЗДА ДЗЕ НАЙ 
У БIБ ЛI Я ТЭ КУ КНI ГI

Жы хар тэх аска га го ра да Ко пе-
рас Коўв Джо ры Энк быў арыш та-
ва ны i тра пiў у ка ме ру па пя рэд-
ня га зня во лен ня за тое, што тры 
га ды не вяр таў кнi гу ў бiб лi я тэ ку, 
пе рад ае тэ ле ка нал ABC, удак-
лад ня ю чы, што арыш та ва ны быў 
вы пу шча ны на во лю да па ся джэн-
ня су да пад за лог у 200 до ла раў. 
Суд го ра да вы даў ор дэр на яго 
арышт пас ля та го, як Энк свое-
ча со ва не вяр нуў узя ты iм яшчэ 
ў 2010 го дзе пад руч нiк для пад-
рых тоў кi да зда чы эк за ме наў па 
шэ ра гу школь ных дыс цып лiн. У 
ад па вед нас цi з за ко нам го ра да, 
пры ня тым ча ты ры га ды та му, у 
вы пад ку, ка лi ча ла век на пра ця гу 
трох ме ся цаў пас ля за кан чэн ня 
да пу шчаль на га тэр мi ну не вяр тае 
кнi гу ў бiб лi я тэ ку, а так са ма не 
ад каз вае на лiс ты i тэ ле фон ныя 
зван кi яе су пра цоў нi каў, ён мо жа 
быць узя ты пад арышт. Па вод ле 
звес так тэ ле ка на ла, на на ступ ны 
дзень пас ля та го, як Энк вый шаў 
на сва бо ду, пад руч нiк, якi ад сут-
нi чаў на пра ця гу амаль ча ты рох 
га доў, быў вер ну ты ў бiб лi я тэ ку.

2 лiс та па да ад кры ва ец ца 
се зон па ля ван ня на зай ца-
ру са ка i зай ца-бе ля ка з па-
ды хо ду, з за са ды i за го нам. 
Па ля ваць на жы вёл лю бо га 
по лу i ўзрос ту та кi мi спо са-
ба мi мож на са стрэль бай з 
пер шай су бо ты лiс та па да па 
апош нюю ня дзе лю сту дзе ня 
ў свет лы час су так.

У ганд лё вых аб' ек тах 
Мiн ска i Мiнск ага ра ё на вы-
яў ле ны фак ты рэа лi за цыi 
кант ра банд най ка вы ад ной 
вя до май ганд лё вай мар кi. 
Гэ ты та вар без не аб ход ных 
да ку мен таў рэа лi зоў ваў ся ў 
7 ганд лё вых пунктах у 200-
гра мо вых упа коў ках, якiя, 
па вод ле афi цый най iн фар-
ма цыi вы твор цы ка вы, не 
вы пус ка юц ца.

Ма ну мент у гонар пiсь-
мен нi ка-эт ног ра фа, да след-
чы ка, па да рож нi ка Адоль фа 
Януш ке вi ча ад крыў ся ў вёс-
цы Дзя гiль на Дзяр жын ска га 
ра ё на. Ме ра пры ем ства пры-
мер ка ва на да 210-год дзя з 
дня на ра джэн ня Адоль фа 
Януш ке вi ча, прах яко га спа-
чы вае на ся мей ных (фа-
мiль ных) мо гiл ках у вёс цы 
Дзя гiль на. У гэ тым мес цы i 
ўста ля ва ны ма ну мент сла-
вутаму зем ля ку.

За сталом 
трэба пакідаць 

месца для… 
нябожчыка

Да каго 
перайшоў дар 

Васіля Быкава?

Навошта дзеці 
ходзяць у ліфт 

з камянямі?
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