
Гіс то рыя і куль ту ра не ма-
юць ме жаў. Вель мі час та 
на ро ды і кра і ны аказ ва-
юц ца бліз кі мі праз лё сы 
ад ных і тых жа лю дзей, 
праз агуль ныя і ад ноль-
ка ва зра зу ме лыя ўсім па-
дзеі. Ад чу ва ла ся гэ та і на 
прэ зен та цы ях, су стрэ чах, 
якія пры пад трым цы бе ла-
рус ка га па соль ства ў ЗША 
пра вёў ка лек цы я нер і гіс то-
рык, лаў рэ ат прэ міі Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«За ду хоў нае ад ра джэн-
не» Ула дзі мір Лі ха дзе даў. 
Фак тыч на ў ЗША прай шло 
свое асаб лі вае па да рож жа 
пра ек та «У по шу ках стра-
ча на га».

— А па ча ло ся ўсё з ура-
чыс та га схо ду, пры све ча на га
70-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-

каў, у Нью-Ёр ку, — рас каз вае 
Ула дзі мір Аляк се е віч. — Больш 
за 200 ча ла век са бра ла ся, каб 
ус пом ніць пра вай ну, па га ва рыць 
пра Бе ла русь. Рэ пра дук цыі ста-

рых паш то вак ака за лі ся як раз да 
мес ца. Трэ ба бы ло ба чыць тва ры 
зем ля коў, якія шу ка лі ў фі ла кар-
тыч ных аль бо мах свае 
га ра ды і вёс кі.

Хто стане 
другім 

фіналістам 
мундзіялю?

Беларускія 
аграгарадкі 
ўражваюць 
Мазамбік

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

АБ ДУ ЛА АБ ДУ ЛА
АБ ВЯС ЦІЎ СЯ БЕ ПЕ РА МОЖ ЦАМ

Бы лы мі ністр за меж ных спраў Аф га ні ста на Аб ду ла Аб ду ла, не ча ка ю чы афі-
цый на га аб вя шчэн ня вы ні каў прэ зі дэнц кіх вы ба раў, аб вяс ціў ся бе пе ра мож цам 
дру го га ту ра. Гэ тую за яву з за хап лен нем су стрэ лі ты ся чы яго пры хіль ні каў, якія 
вый шлі ў цэнтр Ка бу ла. Та кім чы нам, Аб ду ла яшчэ і пра іг на ра ваў па гро зы ЗША: 
Ва шынг тон па абя цаў спы ніць фінансавую дапамогу Аф га ні ста ну ў вы пад ку 

зры ву дэ ма кра тыч ных вы ба раў і спро баў за хо пу ўла ды не за кон ным шля хам. На пя рэ дад ні не за леж ная 
вы бар чая ка мі сія Аф га ні ста на аб вяс ці ла, што, па па пя рэд ніх да ных, пе ра мо гу атры маў экс-мі ністр фі-
нан саў Ашраф Га ні Ахма дзай, які на браў 56,44% га ла соў. Гэ тая за ява вы клі ка ла не за да во ле насць з бо ку 
Аб ду лы і яго пры хіль ні каў, па коль кі ў пер шым ту ры ён знач на апя рэдж ваў са пер ні ка: за экс-кі раў ні ка 
МЗС пра га ла са ва лі 45% вы бар шчы каў, а за экс-мі ніст ра фі нан саў — 31,6%.

ДОЎГ УКРА І НЫ ЗА ГАЗ ВЫ РАС ДА 5,3 МЛРД ДО ЛА РАЎ
Кам па нія «Наф та газ Укра і ны» не апла ці ла ва ўста ноў ле ны тэр мін па стаў кі ра сій ска га га зу ў чэр ве-

ні, па ве да міў «Газп рам». У вы ні ку агуль ны доўг Укра і ны пе рад РФ за газ вы рас да 5,296 млрд до ла раў 
(з раз лі ку ў 485,5 до ла ра за ты ся чу ку ба мет раў). Не апла ча ны мі за ста юц ца 11,535 млрд ку ба мет раў 
ра сій ска га га зу. Гэ та ве лі зар ны аб' ём, су па стаў ны з га да вы мі па стаў ка мі ра сій ска га га зу ў Поль шчу, 
удак лад ні лі ў «Газп ра ме». Тым ча сам Ра сія рас па ча ла но выя спро бы вы ра та ваць пра ект бу даў ніц тва 
га за пра во да «Паў днё вы па ток», па якім газ па ві нен па сту паць па дне Чор на га мо ра ў кра і ны Паўд-
нё вай і Цэнт раль най Еў ро пы ў аб ход Укра і ны. Су праць гэ та га бу даў ніц тва вы ка заў ся Еў ра са юз.

ПАЎ МІЛЬ Ё НА ЯПОН ЦАЎ ЭВА КУ І РУ ЮЦЬ З-ЗА ТАЙ ФУ НУ
Да бе ра гоў Япо ніі на блі жа ец ца най мац ней шы тай фун «Не агу ры». На поўд ні Япо ніі ў прэ фек ту ры Акі-

на ва з-за сты хіі аб' яў ле на эва ку а цыя амаль 500 тыс. ча ла век, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Тай фун 
«Не агу ры» на зва ны ад ным з са мых ма гут ных за апош няе дзе ся ці год дзе. Ён су пра ва джа ец ца пра ліў ным 

даж джом, шква ліс тым вет рам і вы со кі мі хва ля мі як на мо ры, так і 
ка ля ўзбя рэж жа: вы шы ня хва лі на мо ры мо жа да ся гаць 14 м.

Больш за 22 тыс. да моў прэ фек ту ры Акі на ва ўжо за ста лі ся без 
элект ра энер гіі з-за аб ры ву пра ва доў. Так са ма поў нас цю спы не ны 
па вет ра ныя зно сі ны на поўд ні Япо ніі. Ад ме не ны вы ха ды ў мо ра 
ўсіх па са жыр скіх па ро маў і суд наў. На Акі на ве спы не ны рух па 
хут кас най аў та ма біль най тра се. Спы не ны рух і адзі най чы гу нач-
най лі ніі на вост ра ве. За кры ты ўсе шко лы і дзі ця чыя са ды.

ВУГ ЛЯ ВО ДЫ 
АДЫ МА ЮЦЬ 
У ЗДА РО ВЫХ ЛЮ ДЗЕЙ 
ПА МЯЦЬ

Ак тыў нае спа-
жы ван не цук ру або 
лю бо га ін ша га вуг-
ля во да не га тыў на 
ад бі ва ец ца на струк-
ту ры і пра цы моз га. 
Па гэ тай пры чы не ў лю дзей з дыя-
бе там па вы ша на ры зы ка пры дур-
ка ва тас ці і на яў нас ці па мен ша на га 
гі па кам па (зо ны, важ най для па мя ці), 
пі ша Sсіеntfіс Аmеrісаn. На гэ ты раз 
на ву коў цы Уні вер сі тэ та Ша ры тэ вы-
ра шы лі зра зу мець, ці ўплы вае цу кар 
на мозг зда ро вых лю дзей. Яны са-
бра лі 141 доб ра ах вот ні ка, якім бы ло 
пра па на ва на прай сці тэст на па мяць і 
да сле да ван не гі па кам па. Ака за ла ся, 
што два мар ке ры глю ко зы (ка рот ка-
ча со ва га і пра цяг ла га) бы лі звя за ны 
з па гар шэн нем па мя ці, па мян шэн нем 
гі па кам па і па ру шэн нем яго струк ту-
ры (на зі ра ла ся част ко вая атра фія). 
Атрым лі ва ец ца, што на ват ка лі ў ча-
ла ве ка ня ма дыя бе ту і ін су лі на вай 
рэ зіс тэнт нас ці, вы со кая кан цэнт ра-
цыя цук ру мо жа па ру шыць па мяць і 
па шко дзіць мозг. Ця пер на ву коў цы 
збі ра юц ца вы свет ліць, як змя нен не 
ла ду жыц ця на ка рысць ад мо вы ад 
цук ру ада б'ец ца на ста не моз га.
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ўважліва!

Бе ла русь па ча ла пла на вае 
па га шэн не ста бі лі за цый на га 
крэ ды ту Ан ты кры зіс на га фон-
ду Еў рА зЭС, вы пла ціў шы пер-
шыя $88,3 млн.

Ме ды кі рэ ка мен ду юць зра-
біць пры шчэп ку пе рад па езд-
кай у кра і ны з не па спя хо вай 
эпі дэ міч най сі ту а цы яй.

У краіне зні жа ец ца коль-
касць ня шчас ных вы пад каў на 
вы твор час ці.

Гра мад ска-па лі тыч нае вы-
дан не «На род ная га зе та», 
якое іс нуе ўжо амаль 25 га-
доў, з лі пе ня 2014 го да мя няе 
кан цэп цыю і бу дзе вы хо дзіць 
у фар ма це 64-ста рон ка ва га 
ілюст ра ва на га што тыд нё ві ка 
з тэ ма тыч ны мі да дат ка мі.

Тры ме да лі (адзін за ла ты і 
два брон за выя) здо ле лі за ва-
я ваць бе ла рус кія спарт смен кі 
на прад стаў ні чых між на род ных 
спа бор ніц твах Грын-пры Іс па ніі 
па вольнай барацьбе.

Лет няя ак цыя «Ве ла сі пед 
за дзя куй!» стар туе ў Мін ску 
11 лі пе ня. З гэ та га дня на цэнт-
раль ных пра спек тах Мін ска 
раз мес цяц ца пунк ты пра ка ту, 
на якіх што дзён на з 10.00 да 
22.00 пры на яў нас ці паш пар та 
мож на бу дзе бяс плат на ўзяць 
ве ла сі пед.
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Праз час і ад лег ласцьПраз час і ад лег ласць  ��

Ад слаў най мі нуў шчы ны на шай кра і не 
да ста лі ся сот ні ста ра даў ніх шля хец кіх ся-
дзіб — бы ло га ўва саб лен ня за мож нас ці і 
рас ко шы, а сён ня — пом ні каў ар хі тэк ту-
ры роз ных эпох. Праў да, у мно гіх з іх ад 
ко ліш няй ве лі чы за ста лі ся не пры кмет ныя 
ру і ны: бы лыя ма ёнт кі дзе ся ці год дзя мі 
пус ту юць і не вы ка рыс тоў ва юц ца, та му 
пра цэс раз бу рэн ня ня ўмоль на на кла дае 
на іх свой ад бі так. Ця пер у Дзяр жаў ны 
спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў 
Бе ла ру сі за не се ны 173 шля хец кія ся дзі-
бы. Без умоў на, за ха ва ла ся іх на шмат 
больш, але не ўсе яны ма юць ста тус гіс-
то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці і не на 
ўсе рас паў сюдж ва ец ца за кон аб за ха-
ван ні гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны. У 
ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, лю бая 
фі зіч ная ці юры дыч ная асо ба мо жа пра-
па на ваць на раз гляд Рэс пуб лі кан скай на-
ву ко ва-ме та дыч на га са ве та пы тан не аб 
на дан ні ста ту су каш тоў нас ці аб' ек ту, у 
тым лі ку і ся дзі бе, так што тэ а рэ тыч на 
за ха ван не на ша га ар хі тэк тур на га ба гац-
ця за ле жыць у тым лі ку і ад нас, 
гра ма дзян.

На ша спад чы на На ша спад чы на   ��

ПРА ДА ЕЦ ЦА СЯ ДЗІ БА. ДО РА ГА 
ЧА МУ СЫ ХО ДЗЯЦЬ У НЯ БЫТ ГІС ТО РЫ КА-КУЛЬ ТУР НЫЯ КАШ ТОЎ НАС ЦІ?

На $866,8 млн
пра да лі бе ла ру сы ў 
чэр ве ні на яў най і без-
на яў най ва лю ты (за 
сту дзень-чэр вень — 
$4 млрд 751,4 млн) у 
эк ві ва лен це. На бы-
лі — $898,8 млн (за 
сту дзень-чэр вень — 
$4 млрд 990,8 млн). Гэ-
тыя да ныя свед чаць 
аб тым, што на сель-
ніц тва кра і ны ў чэр ве-
ні знач на па мен шы ла 
на быц цё за меж най ва-
лю ты. Чыс тая куп-
ля за меж най ва лю ты 
за чэр вень — $32 млн, 
што ў 3,7 ра за менш у 
па раў на нні з ана ла гіч-
ным па каз чы кам мая, 
які скла даў $117,3 млн.

Спа жы вец Спа жы вец   ��

ЧЫМ БОЛЬ ШЫЯ 
ЗНІЖ КІ,

ТЫМ ТАН ЧЭЙ ШЫ 
КА ША ЛЁК 

Спа ку сіў шы ся на ніз кую ца ну,
мы куп ля ем зу сім не па трэб ныя рэ чы 

Ка лі па куп нік за хо дзіць у хар чо вы ма га зін буй ной ганд лё-
вай сет кі, то ў са мым па чат ку шля ху да стэ ла жоў ён мо жа 
на зі раць мност ва ўся ля кіх та ва раў са зніж ка мі. Пры чым 
зніж кі бы ва юць са мыя раз на стай ныя: ад сім ва ліч ных 
5% да іс тот ных 50% і вы шэй. Тут па куп нік ра зу мее, што 
ў яго ёсць шанц тан ней ку піць та ва ры, якія ён мог бы не 
куп ляць у гэ ты мо мант у сі лу іх звы чай най да ра га віз ны і 
ад сут нас ці ў іх тэр мі но вай па трэ бы. Атрым лі ва ец ца, што 
ку піў тан ней, але, ра зам з тым, па тра ціў больш, чым за-
пла на ваў, на па ход у кра му…

Ад нак гэ та мо жа быць яшчэ не ўсё: у пра дук ту, які толь кі што быў 
на бы ты па зніж цы, у блі жэй шы ме сяц скон чыц ца тэр мін пры дат нас ці. 
Аль бо ка лі гэ та са да ві на ці ага род ні на, то яны, маг чы ма, бу дуць да-
лё ка ўжо не пер шай све жа сці. Для та го, каб ра за брац ца ў пы тан ні, 
ча му мы час та тра цім больш, ка лі куп ля ем па зніж цы, не аб ход на 
звяр нуц ца да мар ке тын га вых ас пек таў вя дзен ня ганд лю. І па чаць 
трэ ба ме на ві та з та го, якія са мыя па пу ляр ныя зніж кі бы-
ва юць у хар чо вых кра мах і ча му іх ро бяць. 43

ДЫП ЛА МА ТЫЯ
СТА РЫХ ПАШ ТО ВАК

Пра ек там «У по шу ках стра ча на га» Ула дзі мір Лі ха дзе даў
су мес на з га зе тай «СБ. Бе ла русь се год ня» і Вы да вец кім до мам «Звяз да» 

прэ зен та ва лі на шу кра і ну ў ЗША

Сак рэт пос пе ху Сак рэт пос пе ху   ��

ВЫ ДАТ НІ КІ
ВЫ БІ РА ЮЦЬ

ВЫ СО КІЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ 
Ула даль ні кі двух

ста баль ных сер ты фі ка таў
зай ма лі ся з рэ пе ты та ра мі

і на фа куль та ты вах 
На браць сто ба лаў на цэнт ра лі за ва ным 
тэс ці ра ван ні — за да ча цяж кая, але вы ка наль ная. 
Сё ле та пят нац цаць абі ту ры ен таў па ка за лі 
най вы шэй шыя рэ зуль та ты пры зда чы тэс таў 
па бе ла рус кай мо ве, двац цаць пяць ча ла век 
без па мыл ко ва вы ка на лі за дан ні па мо ве рус кай. 
А вось ула даль ні кі ад ра зу двух ста баль ных 
сер ты фі ка таў — сё ле та рэд касць. Толь кі тры 
абі ту ры ен ты ў кра і не да маг лі ся та ко га вы ні ку, 
фак тыч на за бяс пе чыў шы са бе мес цы ў леп шых 
ВНУ Бе ла ру сі. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» звя заў ся 
з дву ма ге ро я мі ўступ най кам па ніі і 
да ве даў ся аб сак рэ тах іх пос пе ху. 3

ВАЛОШКАВЫ НАСТРОЙІМК ЛІ ВЫ ЧАС — 
ІМК ЛІ ВЫЯ 

СРОД КІ 
ПРЭ ЗІ ДЭНТ ПАД КРЭС ЛІ ВАЕ

ВАЖ НАСЦЬ ПА ВЫ ШЭН НЯ МА БІЛЬ НАС ЦІ 
БЕ ЛА РУС КАЙ АР МІІ 

На гэ ты факт Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу ў час на вед ван ня 103-й асоб най гвар дзей-
скай ма біль най бры га ды сіл спе цы яль ных апе-
ра цый Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы агле дзеў парк ба я вых ма шын, дзе азна-
ё міў ся з яго аб ста ля ван нем і ста нам тэх ні кі, перс пек ты ва мі яго 
ўдас ка на лен ня. Прэ зі дэнт па гля дзеў, як ар га ні за ва на ра бо та па 
тэх ніч ным аб слу гоў ван ні і ра мон це ўзбра ен ня, ва ен най і спе цы-
яль най тэх ні кі. Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што 
бе ла рус кую ар мію не аб ход на за бяс печ ваць ма біль ны мі срод ка мі. 
Прэ зі дэн ту быў пра дэ ман стра ва ны адзін з узо раў та кіх ма шын, 
якія збі ра юц ца на Мін скім за вод зе ко ла вых ця га чоў з вы ка ры стан-
нем ра сій скіх кам плек ту ю чых. Прэ зі дэнт да ру чыў мак сі маль на 
ла ка лі за ваць вы твор часць па доб най тэх ні кі ў Бе ла ру сі, звяр нуў-
шы піль ную ўва гу на якасць. Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць гэ та 
перс пек тыў ным уз бра ен нем.

Кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся тэр мі на мі ма дэр ні за цыі тэх ні кі, 
якая зна хо дзіц ца на ба лан се ў час цях Уз бро е ных Сіл. Як бы ло 
да ло жа на Прэ зі дэн ту, гэ тая пра ца за вер шыц ца ў 2017–2018 га-
дах.

Агле дзеў шы сал дац кую ста ло вую і за слу хаў шы дак лад аб 
тым, як ар га ні за ва на хар чо вае за бес пя чэн не Уз бро е ных Сіл 
і сіл спе цы яль ных апе ра цый, Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сіў 
мі ніст ра аба ро ны даць яму на про бу не каль кі су хіх пай коў і кан-
сер вы. Як бы ло да ло жа на кі раў ні ку дзяр жа вы, у гэ тым го дзе 
бы лі зме не ны нор мы хар чо вых пай коў — з улі кам энер га за трат 
вай скоў цаў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па бы ваў так са ма ў ву чэб ным кор пу се, 
азна ё міў шы ся з аб ста ля ван нем кла саў, уз бра ен нем і экі пі роў кай 
ва ен на слу жа чых пад раз дзя лен няў спе цы яль на га пры зна чэн ня. 
Прэ зі дэнт на ве даў шмат мэ та вы комп лекс, які ўяў ляе са бой га-
ра док так ты ка-спе цы яль най пад рых тоў кі і па вет ра на-дэ сант ны 
комп лекс. Ён па гля дзеў, як вя дзец ца пад рых тоў ка бай цоў, і за-
стаў ся за да во ле ны ўба ча ным. Па сло вах ка ман дзі ра 103-й асоб-
най ма біль най бры га ды, іс ну ю чая ба за да зва ляе ажыц цяў ляць 
пад рых тоў ку вай скоў цаў на на леж ным уз роў ні.


