
Га зе це «Звяз да» ў но вым бу дын-
ку Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му-
зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, які сва іх пер шых на вед-
валь ні каў пры ме ў дні свят ка ван-
ня 70-год дзя вы зва лен ня Бе ла-
ру сі, бу дзе пры све ча на не каль кі 
экс па зі цый. У раз дзе ле экс па зі-
цыі, пры све ча ным мінск аму ан-
ты фа шысц ка му пад пол лю, бу дзе 
ад ноў ле на ква тэ ра Яка вен кі, дзе 
вы да ва ла ся пад поль ная «Звяз-
да». Усе ат ры бу ты па зна ё мяць 
на вед ні каў му зея з пра цэ сам 
ства рэн ня га зе ты: ва лі кі, шрыф-
ты, па ло сы, якія бу дуць су шыц-
ца... Па мяць кож на га, хто ўдзель-
ні чаў у ства рэн ні ўсіх ну ма роў 
пад поль на га вы дан ня, бу дзе 
ўша на ва на дзя ку ю чы фо та здым-
кам. Да лей шая гіс то рыя га зе ты 
пе ра ня сец ца ў ін ста ля цыю «Пар-
ты зан ская зо на», дзе рэ кан стру-
ю юць пар ты зан скую дру кар ню, 
якая ста не су куп нас цю шмат лі кіх 
вы дан няў, дру ка ва ных стан коў і 
бу дзе звя за на ўжо з пар ты зан-
скай «Звяз дой»...

Аб ста ля ван не но ва га бу дын ка му зея, 
што на пра спек це Пе ра мож цаў, ця пер у 
са мым раз га ры.

— Сён ня ўсе на ма ган ні су пра цоў ні каў 
му зея скі ра ва ны на ства рэн не но вай экс-
па зі цыі, да та го ж мы вя дзём пра цу па 
пад рых тоў цы да свят ка ван ня 70-год дзя 
вы зва лен ня Беларусі, — за зна чыў ды рэк-
тар му зея Мі ка лай СКО БЕ ЛЕЎ. — У ста-
рым бу дын ку му зея пра цяг ва ец ца вы ста-
вач ная дзей насць. Да нас па-ра ней ша му 
пры хо дзяць на вед ні кі. І мы ста ра ем ся, каб 
пра ме жак ча су па між за крыц цём экс па зі-
цыі ў ста рым му зеі і ад крыц цём 
у но вым быў мі ні маль ным.

Пра тую вай ну, ку ды кі ну-
лі на дзе сяць га доў на шых 
хлоп цаў, на пі са на шмат. 
Хоць і не ўсе апі са ныя па-
дзеі ад бы ва лі ся не па срэд-
на ў Аф га ні ста не, але вай-
ной той апа ле ныя.

Му суль ман скі Львоў
Мы ў лі пе ні та го го да па сту пі лі 

на пер шы курс ва ен на га ву чы лі-
шча. А ў снеж ні да ве да лі ся, што 

са вец кія вой скі ўве дзе ны ў Аф-
га ні стан.

Праз коль кі ме ся цаў мне да-
вя ло ся тра піць у ка ман ду, якая 
ў аэ ра пор це Льво ва су стра ка ла 
«сак рэт ны» ва ен ны рэйс. Нам 
не га ва ры лі, хто ці што бу дзе ў 
са ма лё це, які пры зям ліц ца пад 
за сло най но чы. Са мі ўсё зра-
зу ме лі, ка лі на трап бор та, што 
пры ля цеў зда лёк, сту пі лі чар ня-
выя смуг лыя хлоп цы ў роз на ка-
лі бер ным цы віль ным адзен ні. 

Та ды мы ўпер шы ню ўба чы лі 
са праўд ных аф ган цаў — пры-
сла ных у на ша ву чы лі шча, каб 
за ча ты ры ме ся цы па ско ра най 
пад рых тоў кі стаць афі цэ ра мі.

Яны бы лі вель мі роз ныя, тыя 
аф ган скія юна кі: хто ў да ра гіх 
джын сах ці шы коў ным кас цю-
ме пры быў, а хто ў эк за тыч ным 
адзен ні звы чай на га гор на га па-
сту ха. Рус кую мо ву ні хто не ра зу-
меў. Іх пе ра апра ну лі, вы да лі ад-
ноль ка вую ва ен ную фор му і ўсё 

не аб ход нае. Атры ма лі аф ган цы 
і цёп лую на цель ную бя ліз ну. Па-
гля дзе лі яны на тыя свет ла-бла-
кіт на га ко ле ру шта ны і фут бол кі, 
з за да валь нен нем на дзе лі і... па-
да лі ся го рад гля дзець. Па ду ма-
лі — што спар тыў ныя кас цю мы 
да лі. Ох, і кі да лі ся ад іх прэч па-
ва жа ныя льва вя не.

Да рэ чы, цес на кан так та ваць 
нам з імі стро га за ба ра ня ла ся — 
за гэ тым піль на са чы лі. Іх, гру пу за 
гру пай, пры во зі лі на ву чо бу ў на ша 

ва ен нае ву чы лі шча на пра ця гу не-
каль кі га доў. Лей тэ нан та мі ад праў-
ля лі на зад. Ка жуць, што ва я ва лі 
яны на ра дзі ме па-роз на му. Не ка-
то рыя пе ра хо дзі лі на бок пра ціў ні-
ка. Але і ў гэ тым быў ней кі плюс: 
фар мі ра ван ні паў стан цаў, кім бы-
лі і вы ву ча ныя ў нас ва ен ныя спе-
цы я ліс ты, па чы на лі дзей ні чаць па 
са вец кай вай ско вай так ты цы, што 
бы ло ку ды больш зра зу ме лым, 
чым не ча ка ныя пар ты-
зан скія на бе гі і за са ды.

Стар шы ня Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА:

«Якасць жыц ця ў рэ гі ё нах 
за ле жыць ад іні цы я ты вы і 
ад каз нас ці дэ пу та таў мяс-
цо вых Са ве таў. Ме на ві та 
мяс цо выя Са ве ты дэ пу та-
таў блі жэй за ўсё да ча ла ве ка, 
да яго кан крэт ных па трэб і 
кло па таў. Жы ха рам тых рэ-
гі ё наў, дзе доб ра па стаў ле на 
пра ца мяс цо вых дэ пу та таў, 
не да во дзіц ца шу каць да па мо-
гі ў вы шэй шых ор га нах. Мно-
гія пы тан ні, які мі пры хо дзіц-
ца зай мац ца на пар ла менц кім 
уз роў ні, мож на бы ло вы ра-
шыць на мес цы. І праб ле ма 
тут не ў тым, што ў дэ пу та-
таў не ха пае паў на моц тваў 
або рэ сур саў. Прос та па трэб-
ны іні цы я ты ва і ад каз насць. 
Ацэнь ваць кан ды да таў на 
мес ца ў Са ве тах не аб ход на не 
па ўмен ні пры го жа га ва рыць, 
а па кан крэт ных спра вах, па 
тым, што яны ўжо па спе лі ў 
сва ім жыц ці зра біць».

КОРАТКА

15 ЛЮТАГА  2014 г. СУБОТА Кошт 1800 рублёў№ 29  (27639)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ISSN 1990 - 763X

У 2013 го дзе ру жы зай ма лі 
пер шае мес ца ў струк ту ры ім пар-
ту ў Бе ла русь зрэ за ных кве так 
(54,9 пра цэн та). Да лей ідуць хры-
зан тэ мы (23,5 пра цэн та) і гваз дзі-
кі (20,2 пра цэн та). Акра мя та го, у 
Бе ла русь уво зі лі ся лі леі (305 тыс. 
штук) і ар хі дэі (49 тыс. штук).

Аў та ры тэт нае між на род нае фі-
нан са вае вы дан не The Banker апуб-
лі ка ва ла рэй тынг са мых да ра гіх 
бан каў скіх брэн даў у све це The Top 
500 Bankіng Brands. ААТ «ААБ Бе ла-
рус банк» раз мяс ціў ся на 480 па зі цыі 
і ацэ не ны кош там $159 млн.

Укла ды на сель ніц тва ў бе-
ла рус кіх руб лях па вя лі чы лі ся 
за сту дзень на 9,3 пра цэн та, 
склаў шы на 1 лю та га Br36,09 
трлн. Дэ па зі ты юры дыч ных асоб 
у на цы я наль най ва лю це за сту-
дзень, на ад ва рот, зні зі лі ся на 
16,2 пра цэн та да Br26,96 трлн.

У Грод не па ча лі пра ек та ван не 
ан ка ла гіч на га дыс пан се ра. Мес-
цам для ан ка дыс пан се ра вы зна-
ча на га рад ская баль ні ца № 3. 
Баль ні цу пе ра пра фі лю юць пад 
клі ніч нае ад дзя лен не. Спе цы я лі-
за ва ную ля чэб на-пра фі лак тыч ную 
ўста но ву пла ну ец ца раз мяс ціць у 
бу дын ку па лі клі ні кі, што зна хо-
дзіц ца по бач. Мяр ку ец ца так са ма 
бу даў ніц тва трэ ця га кор пу са для 
апе ра цый на га бло ка і ад дзя лен ня 
ра дые ла гіч на га ля чэн ня.
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Долар ЗША    9710,00
Еўра 13310,00
Рас. руб. 275,50
Укр. грыўня 1103,41

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 15.02.2014 г. 
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Чвэрць ста год дзя 
та му па мос це 

праз Аму дар'ю 
пра гру ка та лі тан кі 

і бро не транс пар цё ры — 
са вец кія сал да ты 

вяр та ліся з Аф га ні ста на. 
Іх су стра ка лі ты ся чы 

лю дзей, іх з не цяр пен нем 
ча ка лі амаль 

у кож ным до ме. 
Толь кі не ўсю ды 

да ча ка лі ся... 
Апош нім, 

хто пе ра сту піў 
па мос це Друж бы мя жу 

дзвюх кра ін, 
быў ка ман ду ю чы 

40-й ар мі і ге не рал-
лей тэ нант Ба рыс Гро маў. 
Ін тэр на цы я наль ны доўг 

быў вы ка на ны. 
Дзе ся ці га до вая вай на — 

скон ча на. 
Спа кой і мір на сва ёй 

зям лі — за ха ва ны.

Праект — маштабны, 
тэмпы будаўніцтва — 

марудныя
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра буе тэр мі-
но вых мер па па ска рэн ні бу даў ніц тва Кі тай ска-бе ла рус ка-
га ін дуст ры яль на га пар ку. На гэ тым ён ак цэн та ваў ува гу 
ўчо ра, вы сту па ю чы на на ра дзе па пы тан нях Кі тай ска-бе-
ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ку, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў аб' ек тыў най ацэн кі сі ту-
а цыі і дак лад на га аба зна чэн ня дзе ян няў для па ска рэн ня бу-
даў ніц тва пар ку. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што гэ та му 
маш таб на му пра ек ту на да ец ца асаб лі вае зна чэн не. Ён з'яў ля-
ец ца не толь кі зна ка вым пры кла дам стра тэ гіч на га су пра цоў-
ніц тва Бе ла ру сі і Кі тая, але і важ ным сты му лю ю чым фак та рам 
раз віц ця эка но мі кі.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, рэа лі за цыя гэ та га пра ек та 
ад кры вае перс пек ты вы ўка ра нен ня вы со кіх тэх на ло гій, а 
так са ма пе ра да во га су свет на га во пы ту вя дзен ня біз не су, 
ме недж мен ту, бу даў ніц тва і кі ра ван ня пра мыс ло вы мі прад-
пры ем ства мі. Аб' ёмы ра бот і ка пі та лаў кла дан няў вя ліз ныя. 
Бо, па сут нас ці, по бач са ста лі цай уз во дзіц ца но вы го рад, 
ства ра ец ца са ма стой ная тэ ры та ры яль на-эка на міч ная адзін ка. 
Тут не толь кі раз мя шчэн не іна ва цый ных, экс пар та а ры ен та-
ва ных вы твор час цяў, але і ства рэн не кам форт ных умоў для 
жыц ця лю дзей.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што спе цы яль ным ука зам быў уста-
ноў ле ны льгот ны пад атко вы рэ жым, які дае маг чы масць вы-
тры маць кан ку рэн цыю як на рын ку Мыт на га са ю за, так і 
Еў ра пей ска га са ю за. «Ство ра ны асаб лі вы дзяр жаў на-пры-
ват ны ме ха нізм кі ра ван ня пар кам, сфар мі ра ва ны ад па вед-
ныя ар га ні за цый ныя струк ту ры», — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Ра зам з тым кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў не зда валь нен не 
тэм па мі ства рэн ня пар ку. Яго на сця рож вае, што, ня гле дзя чы 
на вя лі кае дзяр жаў нае зна чэн не, якое на да ец ца пар ку, пра цэс 
яго ства рэн ня ідзе вель мі ма руд на, ка лі не ска заць, што не ідзе 
ні як. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, «гэ та яшчэ ад на хі ба з бо ку 
ўра да і ад каз ных асоб». На прык лад, толь кі на рас пра цоў ку і 
ўзгад нен не ге не раль на га пла на пай шло во сем ме ся цаў, што 
не да пу шчаль на доў га.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў, што да гэ та га ча-
су не рас стаў ле ны ўсе кроп кі ў пы тан нях фі нан са ван ня гэ та га 
пра ек та.

«Мы да маў ля лі ся, што парк — гэ та не прос та ско пі шча ней-
кіх прад пры ем стваў, тым больш якія ўжо іс ну юць у Бе ла ру сі і 
вы раб ля юць пэў ныя та ва ры, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
— На вош та, на прык лад, но вы трак тар ны за вод у пар ку, за вод 
па вы твор час ці гру за вых аў та ма бі ляў? Тыя прад пры ем ствы, якія 
ўжо ёсць у Бе ла ру сі, у пар ку не па трэб ны. Мы да мо ві лі ся, што 
ў Бе ла ру сі, у цэнт ры Еў ро пы, ка лі і ства раць пра мыс ло вую вы-
твор часць, то яна па він на быць са май пе ра да вой, і, зра зу ме ла, 
на гэ тай тэ ры то рыі па він ны быць прад стаў ле ны перс пек тыў ныя 
прад пры ем ствы, су свет ныя брэн ды». Гэ тыя пы тан ні Прэ зі дэнт 
да ру чыў узяць на кант роль прэм' ер-мі ніст ру і сён ня хо ча па-
чуць рэ аль ную сі ту а цыю спраў і, у пры ват нас ці, коль кі брэн даў 
у гэ тым пар ку.

Прэ зі дэнт за кра нуў так са ма тэ му ін фар ма цый най ра бо ты па 
пры цяг нен ні ў парк рэ зі дэн таў. «МЗС ра за сла ла па па соль ствах 
1,5 тыс. бра шур, аб гэ тым зра бі лі спра ва зда чу і кроп ка, ляг лі 
на дно, ча ка юць. Што вы ча ка е це?» — за даў пы тан не кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў, што яму прад ста ві лі пра ект но-
ва га ўка за па пар ку. «Я не су праць аб мер ка ваць гэ ты ўказ. Але 
ба ю ся, што яго мо жа на пат каць лёс па пя рэд ня га, пад пі са на га 
ўка за (аб ства рэн ні пар ку. — За ўва га БЕЛ ТА)», — ад зна чыў ён. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, на вош та па трэб ны но вы да-
ку мент. Ён за па тра ба ваў аб' ек тыў най ацэн кі сі ту а цыі і пра па ноў 
па па ска рэн ні бу даў ніц тва пар ку.

Кі раў нік дзяр жа вы пра доў жыў: «Ка лі га ра чыя га ло вы, якія 
пра па ноў ва лі гэ ты парк, сён ня асты лі і лі чаць, што ён кра і не 
не па трэб ны, на бя ры це ся муж нас ці і ска жы це пра гэ та. Нам 
чар го вая сва бод ная эка на міч ная зо на не па трэб на — па трэб-
ны су пер су час ныя вы твор час ці, фаб ры кі, за во ды, дзе бу дуць 
вы раб ляць за па тра ба ва ную ў све це пра дук цыю, са мыя пе ра-
да выя прад пры ем ствы. Не па трэб ны на ват ра бо чыя мес цы, 
як мы пры вык лі га ва рыць, у нас усе лю дзі пра ца ўлад ка ва ны, 
на ад ва рот, ра бо чых рук не ха пае». Па трэб ны вы со ка пра дук-
цый ныя ра бо чыя мес цы. Для та го, каб ства рыць та кую вы-
твор часць у Бе ла ру сі, лі чыць Прэ зі дэнт, ёсць усё. «І са мае 
га лоў нае — ча ла век і ста біль насць у дзяр жа ве, якой сён ня 
не ха пае мно гім краінам. Ін вес та ры шу ка юць, як яны ка жуць, 
ці хую га вань, каб раз мяс ціць свае ка пі та лы, прад пры ем ствы, 
спа кой на пра ца ваць, вы пус каць па трэб ную пра дук цыю», — 
пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ЗА РУБ КІ НА ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ

У вёс цы Бар ка ла ба ва і су сед ніх з ёю за ха ваў ся 
грамнічны звы чай «бра ці на». Пас ля на ба жэн ства 
ў царк ве і асвя чэн ня све чак, пра чы таў шы ма літ вы 
і аб ку рыў шы свае ха ты, жан чы ны збі ра юц ца на 
не вя лі кую бя се ду, на якой аба вяз ко вым ры ту а лам 
з'яў ля ец ца вы пі ван не з ад на го куб ка «на бры жэў-
ша га» ква су. Ку бак пус ка ец ца па ко ле і кож ная з 
удзель ніц, пры гу біў шы, га во рыць па жа дан ні аль бо 

про сіць Бо жа га бла сла вен ня. Сён ня бар ка ла баў-
скія жы хар кі зноў сы дуц ца ў ха ту на шай даў няй 
пад піс чы цы Ма рыі Аляк санд раў ны Елі най (на фо-
та здым ку) вес ці ня спеш ную га вор ку пра ад веч ныя 
каш тоў нас ці, пры гад ваць прод каў і пус каць па ко лу 
«бра ці ну» — каб жы лі лад на і ў зго дзе, да па ма га лі 
ад на ад ной, не цу ра лі ся, не крыў да ва лі і 
не за бы ва лі ся.

БАР КА ЛА БАЎ СКІЯ ГРАМ НІ ЦЫ

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

«Ста ры свет» 
у фа ва ры тах
Еў ра пра цяг вае рост ад нос-

на до ла ра. Мож на лі чыць, што 
ЗША прай гра лі ад ну з са мых 
важ ных біт ваў — так тыч ную. 
Жорст касць Еў ра пей ска га Цэнт-
ра бан ка, які час та пры маў не па-
пу ляр ныя ра шэн ні, да ла плён.

Яшчэ больш ці ка вая сі ту а цыя з 
ра сій скім руб лём. Усё но выя і но-
выя яго спро бы вы рвац ца з-пад 
прэ сін гу до ла ра і еў ра не пры во -
д зяць да жа да ных вы ні каў. Зні жэн-
не, хоць і больш па воль нае, не спы-
ня ец ца. Дня мі фі нан са вы ана лі тык 
Ва дзім Ёсуб вы ка заў дум ку, што 
РФ ня дрэн на бы ло б пры маць ад 
Бе ла ру сі ра сій скія руб лі ў раз лі ках 
за энер га нось бі ты: «Але, на жаль, 
па зі цыя Ра сіі — пра да ваць энер га-
нось бі ты толь кі за до ла ры». 

І ад нос на бе ла рус ка га руб ля 
так са ма наш су сед па тан неў — на 
4 гра шо выя адзін кі (мі нус 1,4%) да 
275,5. До лар па да ра жэў на 40 руб-
лёў (плюс 0,4%) да 9710. Еў ра так-
са ма вы рас: на 170 руб лёў (плюс 
1,3%) да 13310.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

г. Клімавічы
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У ДЗЯРЖ ДУ МУ РА СІІ ЎНЕС ЛІ ЗА КОН 
АБ ЗА БА РО НЕ ДЗІ ЦЯ ЧЫХ КОН КУР САЎ ПРЫ ГА ЖОС ЦІ

Да ку мент унес лі член фрак цыі «Адзі най Ра сіі» Аляк сей Жу раў лёў і член фрак цыі ЛДПР 
Сяр гей Жы га раў. На іх дум ку, дзе ці не па він ны ўдзель ні чаць у ме ра пры ем ствах, звя за ных 
з ацэн кай і дэ ман стра цы яй іх знеш нас ці. Дэ пу та ты пра па ноў ва юць за нес ці ў Ко дэкс аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях па праў кі, па вод ле якіх за до пуск дзя цей да ўдзе лу ў 
кон кур сах пры га жос ці фі зіч ных асоб бу дуць штра фа ваць на 4-5 ты сяч ра сій скіх руб лёў, 
служ бо вых асоб — на 40-50 ты сяч, а юры дыч ных асоб — на су му ад 800 ты сяч да міль ё на 
руб лёў. Так са ма пра па ну ец ца пры пы няць дзей насць аштра фа ва ных юры дыч ных асоб на 
тэр мін да 90 су так. Аштра фа ва ных ін ша зем цаў і асоб без гра ма дзян ства дэ пу та ты ма юць 
на мер вы сы лаць за ме жы РФ.

У БРЫ ТА НІІ ПА ЛІ ЦЭЙ СКІМ ВЫ ПЛА ЦІ ЛІ 144 ТЫ СЯ ЧЫ ФУН ТАЎ 
КАМ ПЕН СА ЦЫІ ЗА ПА ДЗЕН НІ З КРЭС ЛАЎ І ЎКУ СЫ НА СЯ КО МЫХ

Кі раў ніц тва бры тан скай па лі цыі ў граф стве Паў днё вы Ёрк шыр рас па ра дзіла ся вы пла ціць 
сва ім су пра цоў ні кам буй ныя кам пен са цыі за траў мы пры вы ка нан ні служ бо ва га аба вяз ку. 
Па лі цэй скім кам пен са ва лі на ступ ствы па дзен няў з крэс лаў і ўку саў на ся ко мых. Агуль ная 
су ма кам пен са цый за пяць га доў скла ла 144 ты ся чы фун таў стэр лін гаў.  Кам пен са цыі па між 
па лі цэй скі мі раз мяр коў ва лі ся ў за леж нас ці ад та го, на коль кі моц ныя траў мы яны атры ма-
лі. На прык лад, за па дзен не з лес ві цы ад на му пра ва ахоў ні ку вы пла ці лі 10 ты сяч фун таў, 
а дру го му — 1,5 ты ся чы за траў му паль ца, які за шчы мі ла дзвя ры ма служ бо вай ма шы ны. 
Столь кі ж бы ло вы пла ча на па лі цэй ска му, па цяр пе ла му на па сту ад уку су на ся ко ма га.

ПОЎ НЫЯ ЛЮ ДЗІ ПА КУ ТУ ЮЦЬ АД ПРАБ ЛЕМ З ПА МЯЦ ЦЮ 
На яў насць ліш няй ва гі звя за на са зні жа най кан цэнт ра цы яй ма-

ле ку лы, якая ад люст роў вае стан гі па кам па. А гэ тая воб ласць моз га 
ад каз вае за фар мі ра ван не і за хоў-
ван не ўспа мі наў, на ву чан не, кант-
роль эмо цый. Яшчэ яна кант ра люе 
апе тыт, пі ша Zee News. Чым ні жэй-
шая кан цэнт ра цыя ма ле ку лы, тым 
горш. Ліш няя ва га мо жа пры во дзіць да та го, што ча ла-
век бу дзе мець дрэн ную па мяць, ён не бу дзе ў ста не 
спра віц ца з эмо цы я мі і, маг чы ма, з апе ты там.

МЕР КЕЛЬ ПА ЧА ЛА 
«ДЫП ЛА МА ТЫЧ НЫ НА СТУП» 
НА УКРА І НУ

Апош ні з 234 за тры ма ных май да наў цаў 
быў ад пу шча ны Га ла се еў скім ра ён ным су-
дом Кі е ва. Та кім чы нам, пас ля та го, як ад но 
з па тра ба ван няў мі тын гоў цаў бы ло вы ка-
на на, ула ды ча ка юць ад іх кро ку ў ад каз — 
вы зва лен ня за хоп ле ных ад мі ніст ра цый ных 

бу дын каў. Ка лі гэ та 
бу дзе вы ка на на, то 
Генп ра ку ра ту ра пач-
не за кры ваць кры мі-
наль ныя спра вы.

Тым ча сам канц-
лер Гер ма ніі Ан ге ла 
Мер кель вы ра шы ла 
пра вес ці су стрэ чу з 

лі да ра мі ўкра ін скай апа зі цыі Ар се ні ем Яца-
ню ком і Ві та лем Кліч ко, якія з ліс та па да мі-
ну ла га го да ўдзель ні ча юць у ан ты ўра да вых 
вы ступ лен нях. Па вод ле звес так ня мец ка га 
вы дан ня Bіld, якое ахрыс ці ла су стрэ чу «дып-
ла ма тыч ным на сту пам» Мер кель, гу тар ка 
ўкра ін скіх па лі ты каў з канц ле рам ФРГ ад-
бу дзец ца ў аў то рак, 18 лю та га. Ня мец кае 
вы дан не ад зна чае, што, па га дзіў шы ся на 
су стрэ чу, Мер кель тым са мым «упер шы ню 
ад кры та ўмеш ва ец ца» ў кан флікт ва Укра і-
не. Да гэ та га канц лер толь кі пра во дзі ла тэ-
ле фон ныя пе ра мо вы з прэ зі дэн там Вік та рам 
Яну ко ві чам. У іх яна пе ра сце ра га ла яго ад 
пры мя нен ня сі лы ў да чы нен ні да ўдзель ні каў 
пра тэст ных ак цый, але пры гэ тым «па во дзі-
ла ся бе стры ма на», на гад вае га зе та.

Жыць і пом ніцьЖыць і пом ніць  ��

НА БЛІ ЖА Ю ЧЫ ПЕ РА МО ГУ
Пад поль най і пар ты зан скай «Звяз дзе» 
бу дзе ад ве дзе на спе цы яль нае мес ца 

ў но вым му зеі Вя лі кай Ай чын най вай ны

2

Тое, што ўчо ра ад бы ло ся ў вя чэр нім Со чы, на эмо цы ях цяж ка 
апі саць сло ва мі. Жур на ліс ты лі ха ман ка ва шу ка лі эпі тэ ты, гле да чы 
не шка да ва лі го лас і пры зна ва лі ся ў сва ёй ба лель шчыц кай лю бо ві 
на шай не ве ра год най Да шы. У гэ та са праў ды ад ра зу цяж ка па ве-
рыць, ад нак тое, што ад бы ло ся  — праў да, якую не аспрэ чыш. Да р'я 
До мра ча ва па ка за ла леп шы вы нік у жа но чай ін ды ві ду аль най гон цы 
і ста ла двух ра зо вай алім пій скай чэм пі ён кай! Трэ цяе мес ца, між ін-
шым, так са ма на ле жыць бе ла рус цы! На дзея Скар дзі на вы дат на, без 
про ма хаў прай шла ня прос тую гон ку і ўпер шы ню ў кар' е ры ўзы шла 
на алім пій скі п'е дэс тал. Гэ ты ме даль — за слу жа ная ўзна га ро да ёй за 
цяж кую пра цу, ад да насць спор ту і, без умоў на, за вы дат ную страль-
бу, якой заўж ды сла віц ца Скар дзі на. Дзяў ча ты, мы ў вас верым, мы 
ва мі га на рым ся!

Наша вера — 
НАДЗЕЯ і ДАР’Я!

Yahoo.com
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