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Чаму ЗША ахапіў гістарычны крызіс?

Амерыканская эканоміка ў хуткім часе адчуе на сабе эфект стагфляцыі. Пра гэта заявіў кіраўнік інвестыцыйнай кампаніі Gramercy Funds
Management Мухамед аль-Арыян, паведаміла ТАСС. Па меркаванні эксперта, у эканоміцы ЗША ўзрастае верагоднасць рэцэсіі. У найбліжэйшы
час краіна адчуе на сабе эфект адразу двух негатыўных фактараў —
росту інфляцыі і запаволення эканамічнага развіцця. Эксперт адзначае, што частка віны ляжыць на Федэральнай рэзервовай сістэме ЗША,
якая недаацаніла становішча ў краіне і першапачаткова паставілася да
інфляцыі як да часовай з'явы. У красавіку яна дасягнула 8,3 працэнта.
Пры гэтым ВУП краіны ў першым квартале зменшыўся на 1,4 працэнта.
Патавай сітуацыі шмат у чым паспрыялі бязглуздыя дзеянні ўлад на чале
з прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. Чаму ЗША ахапіў гістарычны крызіс,
чаго чакаць надалей?

БАЛЮЧАЯ ПАСАДКА
Спроба прэзідэнта ЗША Джо Байдэна знізіць вастрыню праблемы інфляцыі шляхам распродажу нафтавых рэзерваў церпіць крах. Рэзервы ўпалі да
мінімуму з 1987 года, але кошт нафты
ўзляцеў да ўзроўню сярэдзіны красавіка, а ф'ючарсы на бензін — да гістарычнага максімуму, заўважае expert.ru.
У канцы сакавіка адміністрацыя прэзідэнта ЗША, як вядома, аб'явіла, што
на працягу паўгода на рынак будзе выкідвацца мільён барэляў у дзень. Гэта
частка праграмы, накіраванай на ўціхамірванне інфляцыі. Тады былі вядомыя
толькі даныя за люты (7,9 працэнта),
але і яны выклікалі вялікае напружанне
ў Белым доме. Потым былі 8,5 працэнта ў сакавіку і 8,3 працэнта ў красавіку.
Але рознічныя цэны на бензін ужо ў сакавіку перапісалі гістарычны максімум,
узляцеўшы да 4,17 долара за галон.
Кошт нафты пачаў рэгулярна ўзлятаць не толькі вышэй за 100 долараў,
але і вышэй за $110 за барэль. Гэта
было прадказальна ва ўмовах збояў паставак, недастатковай здабычы
нафты ў краіне і незбалансаванасці
попыту. На такім фоне кошт бензіну
на амерыканскіх аўтазапраўках у ЗША
пачаў расці і ў маі зноў пачаў абнаўляць
адзін гістарычны максімум за другім.
Але ўлады ЗША, зразумела, ад распродажу нафты адмаўляцца не маюць
намеру. Аднак, на думку трэйдараў,
улічваючы страты ад папярэдніх падобных праграм, праз 4,5 месяца (пасля
завяршэння гэтага распродажу) краіна
доўга не вырашыцца на сур'ёзныя інтэрвенцыі на нафтавым рынку.
ЗША перажываюць найскладанейшы
энергетычны крызіс за апошнія 50 гадоў,
і ў адміністрацыі прэзідэнта Джо Байдэна няма стратэгіі па выхадзе з такой
сітуацыі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Асацыяцыі нафты і газу ЗША Цім Сцюарт,
паведамляе тэлеканал Fox News. «Цэны на дызельнае паліва і бензін знаходзяцца на рэкордна высокім узроўні, а
іх запасы — на рэкордна нізкім узроўні», — паведаміў эксперт. Паводле яго
слоў, адміністрацыя Джо Байдэна нічога не робіць для вырашэння праблемы.
«І, шчыра кажучы, усе дзеянні, якія яны
пачынаюць, контрпрадукцыйныя для тых
з нас, хто спрабуе вырашыць гэту праблему», — адзначыў Цім Сцюарт.
Прайшло ўжо 300 дзён з таго часу,
як прэзідэнт ЗША Джо Байдэн заявіў,
што высокая інфляцыя будзе часовай
з'явай. Аднак цэны ў ЗША працягваюць
біць чарговыя рэкорды. З гэтага можна зрабіць выснову, што амерыканскі
лідар прайграў бітву з інфляцыяй, піша
часопіс Newsweek. 19 ліпеня мінулага
года Джо Байдэн, выступаючы ў Белым доме, заявіў, што значны рост цэн,
які адбыўся на фоне аднаўлення амерыканскай эканомікі, не працягнецца
доўга. «Некаторыя людзі выказалі за-
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непакоенасць тым, што гэта можа быць
прыкметай устойлівай інфляцыі. Але мы
так не думаем. Нашы эксперты лічаць і
даныя паказваюць, што рост цэн, які мы
назіраем, быў чаканы і ён часовы», —
супакойваў амерыканскі лідар.
Гадавы ўзровень інфляцыі ў ліпені
мінулага года склаў 5,4 працэнта. У той
час хадзілі чуткі, што інфляцыя дасягнула піка. Аднак праз 300 дзён пасля
каментарыяў Байдэна цэны працягваюць расці, а гадавы ўзровень інфляцыі
нават вышэйшы, чым мінулым летам.
Летась у ліпені Байдэн казаў, што Федэральная рэзервовая сіс тэма ЗША
незалежная і «павінна рабіць любыя
крокі, якія палічыць неабходнымі для
падтрымкі моцнага і ўстойлівага аднаўлення эканомікі».

4 мая ФРС аб'явіла аб павышэнні
працэнтных ставак на паўпрацэнта і, як
чакаецца, зробіць яшчэ два павышэнні
на паўпрацэнта ў чэрвені і ліпені. Мэтавы
паказчык інфляцыі цэнтрабанка складае
два працэнты ў гадавым вылічэнні. Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл заявіў, што
дасягненне гэтай мэты можа аказацца
балючым. «Працэс зніжэння інфляцыі
да двух працэнтаў таксама будзе спалучаны з некаторым болем, але самым
балючым будзе тое, што мы не зможам
справіцца з гэтым, і інфляцыя замацуецца ў эканоміцы на высокім узроўні, —
заявіў кіраўнік ФРС. — Ці зможам мы
выканаць мяккую пасадку або не, насамрэч можа залежаць ад фактараў, якія
мы не кантралюем».

РАСКОЛ І НЯНАВІСЦЬ
Сярод усяго іншага ў ЗША фіксуецца востры дэфіцыт дзіцячых сумесяў
у сувязі з праблемамі ў ланцужках паставак і масавым адкліканнем гэтай
прадукцыі з рынку. Па звестках кампаніі Datasembly, якая сабрала інфармацыю ад больш чым 11 тысяч рознічных
пунктаў, у пачатку мая аб'ём дзіцячых
сумесяў на складах быў ніжэйшы на
43 працэнты ад сярэдняга ўзроўню. Рэспубліканцы крытыкуюць адміністрацыю
дэмакрата Байдэна за запозненыя рашэнні, хоць аб патэнцыйных праблемах
было вядома яшчэ напрыканцы мінулага года. Сітуацыя на фоне высокай
інфляцыі вельмі негатыўна ўплывае на
рэйтынг папулярнасці амерыканскага
лідара і яго аднапартыйцаў.

Месяц
Поўня 16 мая.
Месяц у сузор’і Вадаліва.

Захад Даўжыня
дня

21.15
21.12
21.06
20.54
21.29
21.22

16.17
16.31
16.18
16.02
16.14
15.59

Iмянiны
Пр. Арсенія, Івана, Пімена.
К. Канстанцыі, Монікі, Валенція,
Віктара, Даната, Караля, Цімафея,
Яна.

Агульнанацыянальны недахоп дзіцячага харчавання прывёў да шпіталізацыі немаўлят у горадзе Тэнэсі, паведаміў часопіс Hіll. Як расказаў загадчык
аддзялення гастраэнтэралогіі дзіцячай
бальніцы «Ле Бонер» Марк Коркінс,
гэтыя дзеці мелі праблемы са здароўем і ім патрабавалася спецыяльнае
дыетычнае харчаванне. Ён адзначыў,
што немаўлятам спатрэбілася шпіталізацыя, таму што бацькі на працягу
некалькіх тыдняў спрабавалі знайсці
дзіцячыя сумесі для сваіх дзяцей. Дэфіцыт пагоршыўся праблемамі з ланцужком паставак у спалучэнні з масавым адкліканнем прадукцыі ў Abbott
Nutrіtіon, аднаго з вядучых вытворцаў
дзіцячых сумесяў. Раней у адміністрацыі ЗША заявілі, што з лютага працуюць над вырашэннем праблемы дэфіцыту дзіцячых сумесяў у крамах.
Амерыка праводзіць шматлікія войны, якія звычайна абазначаюцца крыжовымі паходамі ў імя свабоды, нават
у тым выпадку, калі ў іх аснове ляжаць
відавочныя імперскія амбіцыі Вашынгтона, заявіў аглядальнік амерыканскага выдання The Amerіcan Conservatіve
гіс торык Эндру Басевіч, паведаміла
РІА «Навіны». Ён зазначыў, што амерыканскім уладам трэба спачатку разабрацца з уласнымі праблемамі, якія
вядуць да рас колу амеры канскага
грамадства. У прыватнасці, з пытаннямі злачыннасці, іміграцыі, валодання
зброяй, кліматычнага крызісу. На думку эксперта, Джо Байдэн аказаўся не
гатовы да абавязацельстваў, якія былі
на яго ўскладзены. Эндру Басевіч ахарактарызаваў цяперашняга прэзідэнта
ЗША як неэфектыўнага, схільнага да
памылак і не здольнага даць краіне
новы імпульс.
Амерыканскі вынаходнік і мільярдэр,
заснавальнік кампаній SpaceX і Tesla
Ілан Маск заявіў, што Дэмакратычная
партыя ЗША нясе раскол і нянавісць
грамадству. Аб гэтым ён напісаў у сваім акаўнце ў Twіtter. Ён адзначыў, што

не будзе ў далейшым падтрымліваць
дэмакратаў і мае намер галасаваць за
рэспубліканцаў. Пры гэтым Ілан Маск
лічыць, што яго словы не застануцца
без увагі з боку партыі прэзідэнта Джо
Байдэна. «Цяпер глядзіце, як разгортваецца іх брудная кампанія супраць мяне», — напісаў Маск. Раней Ілан Маск
абрынуўся з крытыкай на Белы дом і
самога прэзідэнта за іх «поспехі» па
кіраўніцтве краінай.
Рэйтынг Байдэна ў ЗША імкліва зваліўся да 39 працэнтаў, а да новых выбараў — усяго паўгода. Пры гэтым «менавіта глупства ўрада ЗША і няўмелае
кіраванне эканомікай сталі прычынай
цяжкасцяў», піша кітайскае выданне
Global Tіmes. У матэрыяле ўдакладняецца, што цэны на самыя розныя тавары ў амерыканскіх супермаркетах
працягваюць расці. Раней амерыканскі палітычны аглядальнік канала Fox
News Такер Карлсан назваў прэзідэнта
ЗША «беспрэцэдэнтнай катастрофай».

Ён абвінаваціў амерыканскага лідара
ў абвальванні фондавага рынку, недахопе харчавання, росце колькасці
забойстваў, інфляцыі.
Экс-лідар ЗША Дональд Трамп на
мітынгу сваіх прыхільнікаў зноў праехаўся па дзеючым прэзідэнце краіны
Джо Байдэне. Ад Трампа не засталіся
незаўважанымі дзіўныя рухі Байдэна ў
апошнія дні, калі кіраўнік ЗША спрабаваў паціскаць рукі нябачным істотам.
Трамп пад апладысменты сваіх адэптаў
заявіў напярэдадні: «На жаль, у нас прэзідэнт, які абсалютна не разумее, што
адбываецца. Ён паціскае рукі паветру.
Ён разгублена ходзіць кругамі. Я скажу вам: няма нічога добрага ў тым, каб
прытрымлівацца загадаў велікоднага
труса». Дональд Трамп сыранізаваў у
адрас Белага дома: «Ну найміце тады
гэтага труса, няхай ён працуе». Як вядома, раней Джо Байдэна «захапіла»
роставая фігура велікоднага труса, калі
ён пачаў незапланавана размаўляць з
прэсай. У касцюме труса была супрацоўніца Белага дома Меган Хейс, якая,
матляючы гіганцкімі вушамі, адвяла
«соннага Джо» ад журналістаў.

РАЗВІТАННЕ З ДОЛАРАМ
Амерыканскія палітыкі сваімі дзеяннямі самі падштурхоўваюць сусветную
эканоміку да адмовы ад долара. Такой
думкай у рамках праекта «У тэме» на
YouTube-канале БелТА падзяліўся палітолаг, лідар руху «Сутнасць часу» ў
Расіі Сяргей Кургінян. Адказваючы на
пытанне аб магчымасці адмовы ад долара ў якасці сусветнай валюты, палітолаг заявіў, што гэта магчыма ўпершыню
ў гісторыі. «Пры гэтым самі амерыканцы падштурхоўваюць свет да гэтага.
Ніхто не прымушаў іх аб'яўляць Кітай
ворагам і ствараць нейкае супрацьстаянне дэмакратыі і аўтарытарызму. Са
сваёй дзікай кампаніяй русафобіі яны
парушылі ўсе правілы сваёй жа гульні.
Хіба па правілах забіраць золатавалютныя рэзервы? Што гэта за правіла —
экспрапрыяцыя? Так гэта называецца.
У такіх умовах долар проста не можа
быць легітымнай сусветнай валютай.
І ён будзе сыходзіць», — заявіў Сяргей
Кургінян. Ён дадаў, што гэта не адбудзецца аў таматычна, але сусветная
эканоміка рухаецца ў гэты бок.
Сяргей Кургінян падзяліўся прагнозамі ўплыву гэтага працэсу на амерыканскую эканоміку: «Яна пойдзе на
трэцяе ці чацвёртае месца ў свеце.
Гэта здарыцца адразу пасля таго, як у
ЗША перастануць друкаваць глабальную сусветную валюту. А насельніцтва
ў іх вельмі раскормленае. І яно пачне
бунтаваць. Насамрэч гэта ўжо адбываецца. Але пачнецца яшчэ большы бунт.
Выйдуць яны з яго ў дыктатуру ці развал краіны, сказаць складана. Асабіста
я думаю, што ўсё скончыцца дыктатурай. І яна будзе вельмі лютай».
Развіваючы тэму наступстваў адмовы ад долара на абстаноўку ў Злучаных Штатах Амерыкі, палітолаг выказаў
меркаванне: «Да ўлады можа прыйсці
хто-небудзь, хто вырашыць скарыстацца ядзернай зброяй. Ці гэта будзе
які-небудзь прадстаўнік цемнаскурай
большасці, які ў вялікіх колькасцях прымае наркотыкі. Мала што можа быць.
У хаосе паняцця лінейных прагнозаў не
існуе. Гэта нерэгулюемы працэс, які пачнецца пасля краху долара. Ніякай ідыліі
я не бачу. Гэта будзе вайна ўсіх супраць
усіх», — рэзюмаваў Сяргей Кургінян.
Захар БУРАК.

 Даслоўна
«АД АМЕРЫКАНСКАЙ ПЯТЛІ СТАМІЛІСЯ ЎСЕ»
Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на цырымоніі
ўскладання вянкоў да манумента Перамогі з нагоды 77-й гадавіны Вялікай
Перамогі. «Усе спробы задушыць нас робяць толькі мацнейшымі і натхняюць
іншых. Таму што на беларусаў, расіян, якія зноў вядуць барацьбу з гэтым
сусветным злом, глядзяць мільярды людзей. Кітай, Індыя, краіны Лацінскай
Амерыкі, Афрыкі, арабскія дзяржавы. Ад амерыканскай пятлі стаміліся ўсе!» —
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што большасць
грамадзян планеты выступаюць за новы, справядлівы свет без дыскрымінацыі
і санкцый, у якім усе народы свабодныя і раўнапраўныя, а пытанні і праблемы
вырашаюцца шляхам дыялогу.

ЗАЎТРА

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Цярпенне і праца, а таксама поўны
эмацыянальны спакой
дазволяць захаваць
ваша здароўе і нервовую сістэму.
Нямала цікавых ідэй узнікне ў сераду. Усё будзе спорыцца ў руках,
і вы проста гуляючы справіцеся са
шматлікімі назапашанымі справамі. У пятніцу, перш чым на штосьці
вырашыцца, адмоўцеся ад ілюзій
і паспрабуйце ўбачыць сітуацыю,
якая склалася, збоку.
ЦЯЛЕЦ. Ужо даўно
прайшлі хвалюючыя
падзеі, час крыху расслабіцца, хоць яшчэ
шмат незавершаных спраў. Збярыцеся, і ў адзіным творчым парыве завяршыце іх зараз — як прыемна будзе пахваліць сябе за гэта.
Паспрабуйце ўладжваць узніклыя
сямейныя канфлікты мірным шляхам. Вас могуць турбаваць дробязі, паспрабуйце не раздражняцца і
ўсвядоміць, што часам з дробязяў
пачынаюцца вялікія справы. Вельмі хутка вам абавязкова ўсміхнецца спадарыня Фартуна.
БЛІЗНЯТЫ. Пастарайцеся максімальна распланаваць тыдзень,
тады зможаце ўсё паспець. Вас чакае нямала спраў і праектаў, якія дазволяць
добра зарабіць. Каханне акрыляе.
І ваш добры настрой парадуе не
толькі вас саміх, але і ўсіх, хто апынецца побач. Актыўны адпачынак,
паездкі, новыя знаёмствы і вандраванні пойдуць вам на карысць.
РАК. На гэтым тыдні
зебра лёсу вырашыць
падбрыкнуць, зрэшты,
горш ад гэтага не стане. Вы здолееце пераадолець усе
перашкоды. У некаторых выпадках варта скарыстацца незапланаванай дапамогай сяброў або калег, што значна паскорыць працу.
Тыдзень абяцае поспех практычна
ва ўсіх пачынаннях. Прысвяціце
пятніцу і суботу навядзенню дома
парадку, прыгажосці і чысціні.
ЛЕЎ. Тыдзень насычаны падзеямі, стасункамі з сябрамі, кароткімі ўдалымі паездкамі. Адзін з новых знаёмых можа
аказацца вельмі ўплывовай персонай, што, безумоўна, пойдзе вам

толькі на карысць. Калі ў аўторак
вырашыце, што адлюстраванне ў
люстэрку псуе вам настрой, значыць, прыйшоў час заняцца сабой:
зрабіць новую стрыжку, пафарбаваць валасы, перагледзець гардэроб, запісацца на спорт. У пятніцу
дасціпнасць дапаможа вам знайсці
выйсце з цяжкай сітуацыі.
ДЗЕВА. У найбліжэйшыя дні не варта глыбока акунацца нават
ва ўласныя праблемы,
не кажучы ўжо пра чужыя. Імі і зусім займацца не трэба. Час згубіце, але дзякуй вам не скажуць.
Зрэшты, нічога асабліва засмучальнага тыдзень не прынясе,
а дробныя непрыемнасці лепш
забыць адразу. Некаторыя падзеі на працы не выклічуць у вас
асаблівага энтузіязму, але казаць
пра гэта ўслых не варта. У пятніцу пажадана на час адключыцца
ад спраў і адпачыць, у гэты дзень
вашы ідэі могуць аказацца незапатрабаванымі, што крыўдна, затое
перадышка ў справах дазволіць
пазбегнуць рознагалоссяў.
ША ЛІ. Вам прос та
неабходна змена абстаноўкі. Так што, калі ёсць магчымасць,
вазь мі це не вя лі кі ад пачы нак.
Або напрасіцеся ў камандзіроўку. Аднак ва ўсім захоўвайце меру і разумнасць. Асабліва ў ежы і
ў забавах. Пастарайцеся больш
мець зносіны і выходзіць у свет.
Вы прыцягваеце да сябе людзей
актыўнасцю і адкрытасцю. Гэты
тыдзень — выдатны час для творчасці.
СКАР ПІ ЁН. Начальства падтрымае вашы
ідэі і павысіць заробак.
Зрэшты, вы шмат працавалі і па праве заслужылі паўнавартасны адпачынак. Вас чакаюць прыемныя падзеі ў асабістым
жыцці. Вы пазбавіцеся чагосьці непатрэбнага і таго, што надакучыла,
і зможаце быць разам з тым, каго
любіце. У сярэдзіне тыдня падзеі,
якія змяняюць адна адну, будуць
патрабаваць вашай увагі і ўдзелу,
а таксама рашучасці і хуткай рэакцыі. Калі вы ў эмацыянальным парыве прызнаецеся ў каханні, гэта
будзе вельмі правільны крок.
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год — мястэчка Івянец (сёння — гарадскі пасёлак Валожынскага раёна)
упершыню згадваецца як населены пункт Мінскага павета ВКЛ,
уладанне Салагубаў, дзякуючы якім у пачатку
XVІІІ ст. стаў цэнтрам графства. Графскі род валодаў радавым гербам «Праўдзіч», які паслужыў
асновай для сучаснага гарадскога герба.
год — нарадзіўся Юрый Трубніцкі,
магілёўскі летапісец. Адзін з аўтараў «Магілёўскай хронікі» — помніка гарадскога
летапісання XVІІ—ХІХ стагоддзяў, апошняга беларускага летапіснага збору. Падрабязна апісаў
падзеі 1710-х гадоў, перыяду Паўночнай вайны
1700—1721 гадоў, даў яркія вобразы гістарычных
асоб таго часу — Пятра І, Карла ХІІ, Меншыкава,
Мазепы, беларускага шляхціца Сініцкага і інш.
Хроніка мае высокую літаратурную каштоўнасць.
Зараз захоўваецца ў Санкт-Пецярбургу ў Публічнай бібліятэцы імя Салтыкова-Шчадрына.
год — адбылася прэм'ера Нясвіжскага прыдворнага тэатра Радзівілаў (прыгонны тэатр праіснаваў каля 50 гадоў).
Былі пастаўлены творы Францішкі Уршулі Радзівіл:
камедыі «Дасціпнае каханне», «Гульня Фартуны»,
трагедыя «Золата ў агні» і іншыя. Спектаклі ставіліся на польскай, італьянскай, нямецкай і французскай мовах.
год — нарадзіўся Сяргей Міхеевіч
Мелкіх, тэрапеўт, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар медыцынскіх навук,
прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Займаўся вывучэннем злаякасных анемій і пухлін,
малярыі, лейкозаў, прафілактыкай і лячэннем туберкулёзу лёгкіх. Аўтар больш чым 10 навуковых
прац, у тым ліку адной манаграфіі.
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СТРАЛЕЦ. Вам неабходна зараз захоўваць эмацыянальную
раўнавагу і спакойна
паставіцца да перашкод, якія ўзнікаюць на вашым шляху. З начальствам пажадана не спрачацца, а
вось падначаленых неабходна
трымаць у строгасці. І тады вас
чакае поспех. Аднак непажадана,
каб вы бралі ўдзел у фінансавай
гонцы, камусьці з сапернікаў ці з
начальнікаў наўрад ці спадабаецца гэта. У пятніцу пастарайцеся ўдзяліць больш увагі блізкім.
У выхадныя лепш не ўступаць у
дыскусію са сваякамі, каб не пасварыцца.
КАЗЯРОГ. На гэтым
тыдні вам неабходна
паказаць сябе, ды так,
каб вас заўважылі і
падтрымалі тыя, ад каго вы маглі б
атрымаць дапамогу ў найбліжэйшы
час. Не саромейцеся пры выпадку
карэктна падкрэсліць вашу незаменнасць на працы. Праявіце актыўнасць і прыязнасць. Вам будзе
патрэбна інфармацыя, а ўдалы спосаб яе атрымаць — шчыра пагаварыць з калегамі. У пятніцу не варта
планаваць нічога сур'ёзнага, лепш
разбярыцеся з незавершанымі
дробнымі справамі.
ВАДАЛІЎ. На гэтым
тыдні спадарыня Фартуна можа быць добразычлівая ў сферы
грамадскай дзейнасці і на працы.
Аднак не дазваляйце сябе эксплуатаваць, хоць і не хавайце свае здольнасці, выяўляйце іх у поўнай меры.
Менш верце ў абяцанні і аб'ектыўна
разлічвайце свае сілы і магчымасці.
Варта прызнаць памылкі ў адносінах з другой палавінкай, тады ёсць
шанец выправіць іх.
РЫБЫ. На гэтым тыдні асабліва важна не мітусіцца. Засяродзьцеся,
разгледзьце сітуацыю,
якая склалася, з усіх бакоў — гэта
сэканоміць вам час і сілы, якія вы
патрацілі б на бессэнсоўныя, але
працаёмкія дзеянні. У асабістым
жыцці не выключаны перамены,
разрывы, разводы. У суботу вельмі
непажадана працаваць, адпачынак
можа быць актыўным, але ні ў якім
разе не працоўным.
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год — на ра дзіўся
Альбрэхт Дзюрэр,
ня мец кі жы вапі сец, гра вёр і
гра фік, адзін з
найвялікшых майстроў заходнееўрапейскага Рэнесансу.
год — у Парыжы
заснавана ФІФА —
Міжнародная федэрацыя футбола.
год — нарадзілася Сафіко Міхайлаўна Чыаўрэлі, грузінская актрыса тэатра і кіно, народная артыстка Грузінскай
ССР і Армянскай ССР. Здымалася ў фільмах «Не
бядуй!», «Мелодыі Верыйскага квартала», «Шукайце жанчыну» і іншых.
год — высадзілася на лёд першая
са вец кая на ву ко ва-да след чая
дрэйфуючая станцыя «Паўночны полюс-1» пад
кіраўніцтвам І. Д. Папаніна.
год — Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР для ваеннаслужачых гвардзейскіх часцей і злучэнняў Чырвонай
Арміі заснаваны нагрудны знак «Гвардыя», а для
гвардзейцаў ВМФ — прамавугольная пласцінка з
муаравай стужкай аранжавага колеру з чорнымі
падоўжнымі палосамі; адначасова былі ўведзены
гвардзейскія званні.
год — на плебісцыце ў Ісландыі
жыхары падтрымалі рашэнне парламента аб аддзяленні ад Даніі, 17 чэрвеня была
абвешчана рэспубліка.
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ФРЭНСІС БЭКАН:

«Няма нічога страшнейшага за
сам страх».

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Хлопчык прыйшоў дадому з вуліцы.
Мама яго пытаецца:
— Чаму ў цябе ўсе рукі чорныя, а
два пальцы чыстыя?
— Мяне хлопцы свістаць вучылі!

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

— Ты мяне кахаеш?
— Вельмі, вельмі, вельмі, вельмі моцна не хачу адказваць на гэтае пытанне.
Што значыць я несамастойны і безадказны? Я сам выхоўваю ката, мне ў
гэтым ніхто не дапамагае.

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
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311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.
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