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Шмат дзет ныя сем'і Мін-
ска, якія вы хоў ва юць пяць 
і больш дзя цей школь на га 
ўзрос ту, атры ма юць па дзве 
ба за выя ве лі чы ні на кож нае 
дзі ця для змян шэн ня баць-
коў скай да пла ты за пу цёў ку 
ў ла гер.

Ін фля цыя ў Бе ла ру сі за 
2013 год скла ла 16,5 пра-
цэн та.

У Бе ла ру сі мі ні маль ная 
за ра бот ная пла та за сне-
жань 2013 го да ін дэк су ец ца 
на 13,1 пра цэн та і скла дае 
Br1 млн 532 тыс. 230, па-
га дзін ная мі ні маль ная за-
ра бот ная пла та — Br9 тыс. 
160.

Не менш як 9 млн т збож-
жа пла ну ец ца са браць у Бе-
ла ру сі ў 2014 го дзе.

Ле ген дар ны зброй ны кан-
струк тар Мі ха іл Ка лаш ні каў 
за паў го да да смер ці на пі-
саў па ка ян ны ліст Па тры яр-
ху Мас коў ска му і ўсяе Ру сі 
Кі ры лу, у якім рас кай ваў ся 
за ство ра ны ім аў та мат, які 
за браў жыц ці мност ва лю-
дзей ва ўсім све це.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 14.01.2014 г. 
Долар ЗША    9540,00
Еўра 13040,00
Рас. руб. 288,00
Укр. грыўня 1150,26
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Да зволь це спы таць, ша ноў ныя: як вы пра вя лі ўча раш ні ве-
чар? Прос та ляг лі спаць, па гля дзеў шы кан цэрт, пры мер ка-
ва ны да гэ та га дзіў на га свя та, якое ад зна ча юць толь кі на 
пра сто рах бы ло га Са ю за, — ста ро га Но ва га го да? Гэ та вы 
да рэм на... Та му што, згод на з бе ла рус кай на род най тра-
ды цы яй, якой ужо не ад на сот ня (а мо жа, і ты ся ча?) га доў, 
гэ та адзін з са мых сім ва ліч ных ве ча роў го да, пад час яко га 
сям'я ні больш ні менш — «пра ек та ва ла» жыц цё і даб ра быт 
на блі жэй шыя два нац цаць ме ся цаў.

Яго не здар ма на зы ва юць Шчад рэц, Шчад ру ха, Таў сту ха, Ба га-
ту ха. Стол, за якім пад час вя чэ ры 13 сту дзе ня збі ра ла ся ўся сям'я, 
па ві нен быў лі та раль на ла міц ца ад роз ных страў: тут і куц ця, і мя са 
з каў ба са мі, і кіс лая ка пус та, і мо ча ныя яб лы кі, і са лё ныя гры бы.

— Стол на Ба га тую куц цю фак тыч на фа ку сі ра ваў у са бе ўвесь 
ка лян дар ны год, — рас каз вае эт ног раф, кан ды дат фі ла ла гіч ных 
на вук, га лоў ны рэ дак тар вы да вец тва «Аду ка цыя і вы ха ван не» Ян ка 
Крук. — Та му на ім па він на бы ло пры сут ні чаць усё тое, на ўра джай 
і пры бы так ча го раз ліч ва лі. 

Куц ця на гэ тым ста ле зай ма ла ўсё тое ж па чэс нае мес ца ка ля 
чыр во на га ку та, але яна, хоць і «шчод рая», не бы ла тут га лоў-
най стра вай. Гэ ту ро лю вы кон ва лі блі ны, дак лад ней іх стос, у 
якім бы ло два нац цаць штук — па коль кас ці ме ся цаў. Ме на ві та 
іх пер шы мі ста ві лі на аб рус. Пас ля стос раз ра за лі крыж-на крыж 
на ча ты ры част кі і кож ны з ра дзі ны за ста лом браў па ка вал ку. 
Та кім чы нам стос (ён жа — год) зні каў з та лер кі «па 
спі ра лі».

«НО ВЫ ГОД ВАМ ПА ЧЫ НАЮ»«НО ВЫ ГОД ВАМ ПА ЧЫ НАЮ»

Ча му на Шчад рэц стол па ві нен быў ла міц ца ад страў, 
а 14 сту дзе ня ў ха це ўжо не па він на быць на ва год няй ёл кі
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«На ша шчас це — не бо жы 
дар, а вя лі кае май стэр ства, 
якое кож ны ча ла век што дзень 
ства рае сва і мі ру ка мі. І толь кі ад 
нас за ле жыць, на коль кі больш 
шчас лі вы мі мы змо жам стаць у 
но вым го дзе», — ска заў бе ла-
рус кі лі дар.

На пры ём бы лі за про ша ны 
вя до мыя дзяр жаў ныя і гра мад-
скія дзея чы, дзея чы куль ту ры, 
спор ту, жур на ліс ты.

«Усім нам хо чац ца, каб на-
ша кра і на бы ла па спя хо вай. 
Але ў чым пра яў ля ец ца гэ ты 
пос пех? За ліч ба мі і па каз чы-
ка мі мы час та не за ўва жа ем 
больш важ ныя рэ чы, — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Адзін ра-
зум ны ча ла век за ўва жыў: «Па-
спя хо вая тая кра і на, у якой ёсць 
алім пій скія чэм пі ё ны, Ака дэ мія 
на вук і на цы я наль нае опер нае 
мас тац тва».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 
гэ та, маг чы ма, не пры выч ны по-
гляд, але ра зам з тым мас тац-
тва — гэ та ду хоў насць, на ву ка 
— ін тэ лект, а спар тыў ныя пе ра-
мо гі — сплаў сі лы ду ху і фі зіч ных 
маг чы мас цяў ча ла ве ка. «Лю бы 
пос пех у гэ тых сфе рах прад стаў-
ляе дзяр жа ву ў све це лепш за 
ўся ля кую дып ла ма тыю. І ка лі ў 
кра і не ёсць умо вы, каб раз ві ваць 
гэ тыя та лен ты, зна чыць, гэ та па-
са праўд на му па спя хо вая кра і на. 
Пры нам сі, мо жа прэ тэн да ваць 
на та кое зван не», — пад крэс ліў 
бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы за ўва-
жыў, што пе ра мо гі на буй ных 
між на род ных спа бор ніц твах або 
вы ра шаль ны гол у мат чы — гэ та 
не прос та эпі зо ды спар тыў на га 
жыц ця, а мя жа ча ла ве чых сіл, 
пе ра сту піць якую ча сам уяў ля-
ец ца не маг чы мым. «Але кож ны 
раз яна пе ра адоль ва ец ца ней-
ма вер ным на ма ган нем і на пру-
жан нем во лі. У та кія ім гнен ні 
кож ны ад чу вае над звы чай ны 
ду шэў ны ўздым і го нар за гэ та 
пе ра мож нае ім гнен не, за на шу 
кра і ну», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра-
ка на ны, што так са ма і ў твор час-
ці. На прык лад, ка лі ар тыст вы хо-
дзіць на сцэ ну та ко га кон кур су, 
як «Еў ра ба чан не», яго слу хае 
ўся Еў ро па і па ад ной яго пес-
ні мяр ку юць аб усёй кра і не. «У 
та кой сі ту а цыі скла да на на ват 
да рос ла му ар тыс ту, а што га ва-
рыць аб дзе цях? Але на шы дзе ці 
што год пра слаў ля юць Бе ла русь 
на гэ тым прэ стыж ным кон кур се. 
Па ра б і да рос лым узяць прык-
лад з дзя цей», — ад зна чыў бе-
ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што та кія 
да сяг нен ні да стой ныя са ма га вы-
со ка га дзяр жаў на га пры знан ня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-
ма ўру чыў дзяр жаў ныя ўзна га-
ро ды і Па дзя кі Прэ зі дэн та за слу-
жа ным лю дзям кра і ны. «Сён ня 
мы ўша ноў ва ем тых, хто да біў ся 
пос пе ху ў твор час ці, спор це, на 
дзяр жаў най служ бе дзя ку ю чы 
вя лі кай пра ца ві тас ці, лю бо ві 
да сва ёй спра вы і ве ры ў ся бе. 
Яны іш лі на пе рад да вяр шынь, 
та му што бы лі па-са праўд на му, 
го ра ча ўлю бё ныя ў сваю спра ву 
і не пры вык лі ад сту паць пе рад 
цяж кас ця мі. У гэ тым і за клю ча-
ец ца са праўд ны па тры я тызм», 
— пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

За шмат га до вую плён ную 
пра цу, знач ны аса біс ты ўклад 
у дзяр жаў нае бу даў ніц тва і са-
цы яль на-эка на міч нае раз віц цё 
кра і ны ор дэ на Ай чы ны ІІІ сту-
пе ні ўда сто е ны кі раў нік Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Анд рэй Ка бя коў, стар шы ня Ка-
мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі Ва-
ле рый Ва куль чык.

Ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пе-
ні ўзна га ро джа ны так са ма мі-
ністр аба ро ны Юрый Жа до бін 
і мі ністр унут ра ных спраў Ігар 
Шу не віч за ўзор нае вы ка нан не 
во ін ска га аба вяз ку, служ бо вых 
аба вяз каў, вы со кі пра фе сі я-
на лізм і ўма ца ван не аба ра на-
здоль нас ці дзяр жа вы.

Ор дэ нам Па ша ны ад зна ча-
ны па моч нік Прэ зі дэн та — га-

лоў ны ін спек тар па Ма гі лёў-
скай воб лас ці Ге надзь Лаў ран-
коў і стар шы ня Цэнт раль най 
ка мі сіі па вы ба рах і пра вя дзен-
ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду-
маў Лі дзія Яр мо шы на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўда-
сто іў дзяр жаў ных уз на га род 
чле наў ка ман ды Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі па ха кеі.

Ор дэ нам Па ша ны ўзна га ро-
джа ны Ва дзім Бек бу ла таў.

Ме да лём «За пра цоў ныя 
за слу гі» ад зна ча ны Дзміт рый 
Бас каў, Алег Мі куль чык, Сяр-
гей Шыт коў скі, Алег Ан то нен ка, 
Сця пан Па на ма роў і Ула дзі мір 
Цып ла коў.

Га на ро вае зван не за слу жа-
на га трэ не ра Бе ла ру сі пры свое-
на Анд рэю Гу са ву, за слу жа на га 
май стра спор ту Бе ла ру сі — Анд-
рэю Аста шэ ві чу, Паў лу Бе ла му, 
Сяр гею За дзя ле на ву, Анд рэю 
Мі ха лё ву і Ге на дзю Са ві ла ву.

Ме да лём «За пра цоў ныя за-
слу гі» так са ма ўзна га ро джа ны 
спарт смен-ін струк тар ха кей на га 
клу ба «Го мель» Ле а нід Гры шу-
ке віч.

Гэ тай жа ўзна га ро дай ад зна-
ча ны за слу гі ар тыс та-ва ка ліс та 
Ма гі лёў скай аб лас ной фі лар мо-
ніі Іс куі Аба лян.

Ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны 
ўда сто е ны ар тыс ты-ва ка ліс ты 
Ма ла дзёж на га тэ ат ра эст ра ды 
Вік то рыя Алеш ка і Дзміт рый Та-
ню ке віч, агля даль нік рэ дак цыі 
га зе ты «Со вет ская Белоруссия» 
Аэ лі та Сюль жы на, на мес нік га-
лоў на га ды рэк та ра га лоў най 
ды рэк цыі «Агенц тва тэ ле ві зій-
ных на він» На цы я наль най дзяр-
жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі Іван 
Эй смант.

Па дзя ка Прэ зі дэн та Бе ла ру-
сі аб' яў ле на ар тыс ту-ва ка ліс ту 
(са ліс ту) На цы я наль на га ака дэ-
міч на га ар кест ра сім фа ніч най і 
эст рад най му зы кі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Дзміт рыю Ка ча роў ска му 
за вы со кія твор чыя да сяг нен ні і 
знач ны аса біс ты ўклад у раз віц-
цё бе ла рус кай куль ту ры.

Акра мя та го, за знач ны аса-
біс ты ўклад у рэа лі за цыю дзяр-
жаў най ін фар ма цый най па лі-
ты кі, асвят лен не па дзей гра-
мад ска-па лі тыч на га і са цы яль-
на-эка на міч на га жыц ця кра і ны 
Па дзя ка Прэ зі дэн та аб' яў ле на 
рэ дак та ру ад дзе ла рэ дак цыі га-
зе ты «Звяз да» Свят ла не Про тас 
і спе цы яль на му ка рэс пан дэн ту 
ЗАТ «Дру гі на цы я наль ны тэ ле-
ка нал» Ма ры не Ці ма фе е вай.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ўзна-
га ро дзіў ме да лём Фран цыс ка 
Ска ры ны мас тац ка га кі раў ні-
ка му зыч на га прад зю сар ска га 
цэнт ра «За ла тыя га ла сы» Ва-
ле рыя Шма та.

Вы ка наў ча му прад зю са ру 
га лоў най ды рэк цыі тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 2» Бел тэ ле ра дыё-
кам па ніі Люд мі ле Ба ра дзі ной 
пры свое на га на ро вае зван не 
за слу жа на га дзея ча куль ту ры 
Бе ла ру сі.

Та кой вы со кай ацэн кі яны 
ўда сто е ны за знач ны аса біс ты 
ўклад у раз віц цё бе ла рус кай 
куль ту ры, па пу ля ры за цыю бе ла-
рус ка га му зыч на га мас тац тва і 
вы ха ван не твор чай мо ла дзі, ак-
тыў ны ўдзел у пад рых тоў цы дзі-
ця ча га кон кур су пес ні 
«Еў ра ба чан не-2013».

МАЙ СТЭР СТВА 
БЫЦЬ ШЧАСЛІВЫМІ

Шчас це — гэ та вя лі кае май стэр ства, якое кож ны ча ла век 
што дзень ства рае сва і мі ру ка мі. Та кое мер ка ван не Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 12 сту дзе ня 
на тра ды цый ным пры ёме з на го ды ста ро га Но ва га го да, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА .

У ноч з пят ні цы на су бо ту ў сце нах Бел тэ ле ра дыё-
кам па ніі ад быў ся кан цэрт фі на ліс таў на цы я наль на-
га ад бо рач на га ту ра кон кур су «Еў ра ба чан не-2014». 
Пе ра мож цу тэ ле гле да чы і жу ры вы бі ра лі ў пра мым 
эфі ры. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па бы ва лі на ге не-
раль най рэ пе ты цыі і ўлас на на шоу, каб па раў наць 
ура жан ні.

БЯС КОН ЦЫ МЮ ЗІКЛ «ЛЮ ДЗІ Ў ЧОР НЫМ»
Пер шае, што ўра зі ла на па пя рэд нім пра го не: прак тыч на 

ўсе фі на ліс ты вый шлі на сцэ ну ў чор ных убо рах! Хі ба толь кі 
Тэа ра да ваў во ка тэ ра ко та вым пін жа ком, ды гурт «Swіtter 
boys» і бліз ня ты сёст ры Ка роль фар сі лі ў бя лют кіх кас цю мах 
ды бла кіт ных су кен ках. Ня ўжо га ла-кан цэрт на цы я наль на га 
ад бо ру — на столь кі сум ная па дзея? «Гэ та ж толь кі рэ пе ты-
цыя, мо жа, пе ра апра нуц ца», — вы ка за ла зда гад ку ка ле га. 
Але і на шоу кар цін ка ма ла змя ні ла ся: 8 з 14 удзель ні каў 
дэ ман стра ва лі ўсе ад цен ні чор на га...

На агуль ным фо не пры ем на ўра зі ла Жа нет. Пыш ная 
чор ная су кен ка пад час ну ма ра «сця ка ла» са спя вач кі, па-
кі нуў шы тую ў бе лай ту ні цы, і пе ра тва ры ла ся ў трох ці то 
лас та вак, ці то ка жа ноў. «Мы пры ду ма лі гэ ты ўбор, на які 
пай шло амаль 30 мет раў тка ні ны, і сам ну мар лі та раль на 
за 5 дзён да но ва га го да, — пры зна ла ся Жа нет пас ля вы-
ступ лен ня. — Ідэя ў тым, што ўсе чор ныя сі лы са сту па юць 
пе рад сі лай ка хан ня і да бры ні». І хоць су кен кі-транс фор-
ме ры на «Еў ра ба чан ні» дэ ман стра ва лі ся не ад на ра зо ва, 
менш ві до вішч ным ну мар ад гэ та га не стаў, а бе ла рус кі 
ды зай нер Тац ця на Да вы дзен ка спра ца ва ла не 
горш за Юдаш кі на.

«Еў ра ба чан не-2014»:
СКА ЖЫ ЦЕ «СЫ-ЫР»!
Дэ ле га та ад Бе ла ру сі на між на род ны 
пе сен ны кон курс зноў аб ра лі са скан да лам
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Дзміт рый СЕ МЯН КЕ ВІЧ, 
на мес нік мі ніст ра 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва:

«6,5 млн кв. м жыл ля пла-
ну ец ца па бу да ваць у кра і не ў 
2014 го дзе. У тым лі ку пла ну-
ец ца ўвес ці ў экс плу а та цыю 
2,5 млн кв. м жыл ля за кошт 
дзяр жаў най пад трым кі. Гэ-
та са мы га лоў ны па каз чык 
для нас. Так са ма сё ле та ак-
тыў на бу дзе вес ці ся бу даў-
ніц тва па дзярж за ка зе. Сэнс 
гэ та га бу даў ніц тва за клю ча-
ец ца ў тым, каб выключыць 
ча ла ве ка з пра цэ су бу даў ніц-
тва: па бу да ваць цал кам аб'-
ект, а за тым пра па на ваць 
яго ў пер шую чар гу тым, хто 
ма юць па трэ бу, каб лю дзі 
бра лі крэ дыт у бан ку і ад ра-
зу па чы на лі жыць і вяр таць 
за тра ча ныя на бу даў ніц тва 
гро шы. Акра мя та го, ак тыў-
на бу дзе ажыц цяў ляц ца пра-
гра ма па бу даў ніц тве арэнд-
на га жыл ля».

2

На двор'еНа двор'е  ��

НА ПРЫ КАН ЦЫ 
ТЫД НЯ — 

МА РА ЗЫ ДА МІ НУС 18
У аў то рак тэ ры то рыя Бе ла ру сі тра піць у зо ну па-
вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, якая бы ла сфар мі-
ра ва на ў ха лод ным па вет ры поўд ня Еў ро пы, 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.

Та му бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі і без іс тот ных 
апад каў. На асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца, ве цер 
ня ўстой лі вы сла бы. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
— ад 0 да мі нус 6 гра ду саў. А вось у се ра ду, пад уплы вам 
ат мас фер ных фран тоў з бо ку За ход няй Еў ро пы, амаль 
паў сюд на праг на зу ец ца снег, а па поўд ні Брэсц кай і Го-
мель скай аб лас цей маг чы мы дождж і га ла лёд ныя з'я вы. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на се ра ду бу дзе ва гац ца ад 
мі нус 1 гра ду са па паў днё вым за ха дзе да 13 ма ро зу па 
паў ноч ным ус хо дзе кра і ны. Удзень ча ка ец ца мі нус 1—7 
гра ду саў, а па поўд ні Бе ла ру сі — ка ля 0. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра на пра ця гу су так у чац вер бу дзе ва гац ца ў ме-
жах мі нус 2-8 гра ду саў, толь кі ўна чы па поў на чы — 9—12 
ма ро зу.

Па вод ле па пя рэд ніх раз лі каў ай чын ных спе цы я ліс таў, 
у пят ні цу і су бо ту ат мас фер ны ціск па вя лі чыц ца і апад каў 
ужо не бу дзе. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе да ся-
гаць мі нус 8—14 гра ду саў, а пры пра яс нен нях — 15—18 
ма ро зу. Удзень — мі нус 5—11 гра ду саў, і толь кі па паў-
днё вым за ха дзе ўна чы 1—7 ма ро зу, а ўдзень — ад 0 да 
мі нус 4 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

— Ула ды ка, прай шоў ты дзень, 
як вы сту пі лі на бе ла рус кую зям-
лю ў якас ці Па тры яр ша га Эк зар-
ха. Гэ та быў цяж кі ты дзень?

— Вы ве да е це, як і ўсе на шы бо-
га слу жэб ныя дні, і гэ тыя бы лі за-
гру жа ны, фі зіч на стам ля еш ся, але 
ду хоў на прос та ля таць хо чац ца. 
Лю бы ча ла век, які здзяйс няе подз-
віг на сва ім шля ху да Бо га, фі зіч на, 
без умоў на, заў сё ды стам ля ец ца, бо 
плоць ня ду жая, сла бая, але дух ад 
гэ та га ро біц ца больш лёг кім, больш 
дас ка на лым. Гэ так жа і мі ну лы ты-
дзень: ён быў на поў не ны і на ба жэн-
ства мі, і ма літ вай, і зно сі на мі з паст-
вай, і з па сты ра мі...

І ха чу ска заць, што тое, як мя не 
тут пры ма юць, пе ра сяг ну ла ўсе мае 
ча кан ні. І да рэм най ака за ла ся ўся 
мая бо язь. Ду маў у па чат ку: як бу-
дзе, што бу дзе... Але я вель мі час-
та ка жу: як толь кі трап ляю ў лю бой 
кра і не ў пра ва слаў ны храм, у мя не 
ад ра зу ўзні кае ад чу ван не, што я до-
ма. Тут мя не з лю боўю пры ма юць. 
Маё сэр ца ра ду ец ца, бо я ба чу цу-
доў ных пры ха джан, доб рых, поў ных 
глы бо кай па ша ны да Бо га. 
Я пры ехаў не ў пус ты ню.

Міт ра па літ ПА ВЕЛ:

«ТОЕ, ЯК МЯ НЕ ТУТ ПРЫ МА ЮЦЬ, 
ПЕ РА СЯГ НУ ЛА ЎСЕ МАЕ ЧА КАН НІ»

Прай шло ўся го 10 дзён, як у Бе ла русь пры быў но вы кі раў нік Бе ла-
рус кай пра ва слаў най царк вы. Над та ма ла ча су на ват для пер шых 
вы ні каў. Па сут нас ці, цяпер ад бы ва ец ца ўза ем нае зна ём ства паст вы 
і па сты ра. І ка заць мож на толь кі пра пер шыя ўра жан ні. Та му мы 
па куль не пра сі лі міт ра па лі та Паў ла аб вя лі кім ін тэр в'ю для на шай 
га зе ты і за да лі Яго Вы со ка пра асвя шчэн ству толь кі ад но пы тан не. 
Та кая ка рот кая раз мо ва ад бы ла ся яшчэ і та му, што зда ры ла ся яна 
на ха ду, ад ра зу пас ля лі тур гіі ў Свя та-Пят ра-Паў лаў скім са бо ры, у 
дзень па мя ці 14 ты сяч не маў ля так Віф ле ем скіх.
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Фо та Ула дзі сла ва КУ ЛЕ ЦКА ГА.

Які ён, 
дом начнога 

знаходжання, 
і яго насельнікі?

Першы 
слуцкі пояс 

вярнуўся 
на радзіму

Лаўрэаты 
спецпрэміі 

Прэзідэнта Беларусі: 
хто ёсць хто

У ЛАТ ВІЙ СКІХ ШПРО ТАХ 
ВЫ ЯВІ ЛІ ШКОД НЫЯ РЭ ЧЫ ВЫ?

Рас сель гас на гляд вы явіў кан цэ ра ген бен за пі рэн у шпро тах не ка то рых лат-
вій скіх вы твор цаў. Як па ве дам ляе служ ба, пры пра вя дзен ні па гра ніч на га 
ве тэ ры нар на га кант ро лю рыб ных кан сер ваў у шпро тах бы ло вы яў ле на пе-
ра вы шэн не гра ніч на да пу шчаль на га ўзроў ню кан цэ ра ге ну бен за пі рэ ну. Гэ та 
з'яў ля ец ца па ру шэн нем па тра ба ван няў за ка на даў стваў Мыт на га са ю за і Ра сіі. 
Рас сель гас на гляд рас тлу ма чыў, што бен за пі рэн не бяс печ ны для ча ла ве ка 
на ват у ма лой кан цэнт ра цыі, па коль кі ва ло дае ўлас ці вас цю на за па швац ца ў 
ар га ніз ме. Аб тым, што зда ры ла ся, Рас сель гас на гляд пра ін фар ма ваў тэ ры та-
ры яль ныя ўпраў лен ні Рас спа жыў наг ля ду па Маск ве і Мас коў скай воб лас ці з 
тым, каб не бяс печ ная пра дук цыя не бы ла да пу шча на да рэа лі за цыі. У рам ках 
сва ёй кам пе тэн цыі Рас сель гас на гляд увёў рэ жым узмоц не на га ла ба ра тор на га 
кант ро лю за па стаў ка мі гэ тай пра дук цыі. Ла ба ра тор ным да сле да ван ням пад-
верг ну ла ся пра дук цыя прад пры ем стваў NA 007308, SІA Randa Klavas, Rojas 
pagasts, Rojas novads.

ВЫ НОС ЛІ ВАСЦЬ НЕ ГА РАН ТУЕ АБА РО НУ 
АД ПРАБ ЛЕМ З СЭР ЦАМ

Доб рая фі зіч ная фор ма ў пад лет ка вым уз рос це здоль ная зні зіць ры зы ку 
сар дэч ных пры сту паў у да рос лым жыц ці. Але не ўсё так прос та. Па вод ле слоў 
на ву коў цаў, не спар тыў ныя, ху дыя ма ла дыя лю дзі больш аба ро не ны ад праб-
лем у па раў на нні з поў ны мі людзь мі, якія зна хо дзяц ца ў доб рай спар тыў най 
фор ме, пі ша Health Іndіa. Гэ та па ка заў ана ліз 743 498 шве даў, якія пра хо дзі лі 
аб сле да ван не ва ўзрос це 18 га доў. Пас ля за ўдзель ні ка мі на зі ра лі на пра ця гу 
34 га доў, па куль у тых не зда раў ся пры ступ або яны па мі ра лі. Та кім чы нам, доб-

рая фі зіч ная фор ма ў ма ла до сці са праў ды 
зні жа ла ры зы ку сар дэч на га пры сту пу. Але 
лю дзі з ліш няй ва гой, якія доб ра спра ві лі ся 
з тэс там на вы нос лі васць, усё ж ме лі знач на 
па вы ша ную ры зы ку ў па раў на нні з ху ды мі, 
фі зіч на не вы нос лі вы мі людзь мі. Зна чыць, 
са ма па са бе фі зіч ная фор ма ні пра што не 
га во рыць.

АРЫ Э ЛЯ ША РО НА ПА ХА ВА ЛІ 
НА СЯ МЕЙ НАЙ ФЕР МЕ

Бы лы прэм' ер-мі-
ністр Із ра і ля Ары эль 
Ша рон быў па ха ва-
ны 13 сту дзе ня на 
ся мей най фер ме, 
раз ме шча най у пус-
ты ні Не геў на поўд-
ні гэ тай кра і ны, по-
бач з ма гі лай сва ёй 
жон кі Лі лі Ша рон. 
На цы ры мо нію бы лі да пу шча ны толь кі спе цы яль на 
за про ша ныя гос ці, па ве дам ляе BBC News. Па да ро зе 
з Еру са лі ма на ся мей ную фер му кар тэж з це лам ня-
бож чы ка спы ніў ся ка ля ўзгор каў Лат рун, дзе Ша рон 
быў па ра не ны ў 1948 го дзе пад час вай ны за не за-
леж насць Із ра і ля. Там яму бы лі ад да дзе ны апош нія 
во ін скія ўша на ван ні. Ра ней ка ля бу дын ка Кне се та 
прай шло пуб ліч нае раз ві тан не з па лі ты кам, на якім 
пры сут ні ча лі ў тым лі ку прэ зі дэнт Із ра і ля Шы мон Пе-
рэс, ві цэ-прэ зі дэнт ЗША Джон Бай дэн і спец прад стаў-
нік па Бліз кім Ус хо дзе То ні Блэр. Ра сію на цы ры мо ніі 
прад стаў ляў спі кер Дзярж ду мы Сяр гей На рыш кін.

Па коль кі Ша рон быў не толь кі па лі ты кам, але і вя-
до мым ва ен ным дзея чам, яго па ха ван не пра хо дзі ла 
па пра ві лах ва ен най цы ры мо ніі. Тру ну з це лам нес лі 
во сем ге не рал-ма ё раў. Акра мя та го, «пры кры ва ла» 
па ха ван не ба та рэя ПРА «Жа лез ны ку пал». Для гэ та га 
ка ман да ван не із ра іль скай ар міі змя ні ла мес ца зна хо-
джан не комп лек су так тыч най сіс тэ мы, раз гар нуў шы 
яго по бач з ран ча Ша ро на, якое, у сваю чар гу, зна хо-
дзіц ца ў не бяс печ най бліз ка сці ад мя жы з сек та рам 
Га за.
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