Наша вера —
НАДЗЕЯ і ДАР’Я!
Тое, што ўчора адбылося ў вячэрнім Сочы, на эмоцыях цяжка
апісаць словамі. Журналісты ліхаманкава шукалі эпітэты, гледачы
не шкадавалі голас і прызнаваліся ў сваёй балельшчыцкай любові
нашай неверагоднай Дашы. У гэта сапраўды адразу цяжка паверыць, аднак тое, што адбылося — праўда, якую не аспрэчыш. Дар'я
Домрачава паказала лепшы вынік у жаночай індывідуальнай гонцы
і стала двухразовай алімпійскай чэмпіёнкай! Трэцяе месца, між іншым, таксама належыць беларусцы! Надзея Скардзіна выдатна, без
промахаў прайшла няпростую гонку і ўпершыню ў кар'еры ўзышла
на алімпійскі п'едэстал. Гэты медаль — заслужаная ўзнагарода ёй за
цяжкую працу, адданасць спорту і, безумоўна, за выдатную стральбу, якой заўжды славіцца Скардзіна. Дзяўчаты, мы ў вас верым, мы
вамі ганарымся!

Праект — маштабны,
тэмпы будаўніцтва —
марудныя
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ЦЫТАТА ДНЯ
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАРУБКІ НА ЎСЁ ЖЫЦЦЁ
Чвэрць стагоддзя
таму па мосце
праз Амудар'ю
прагруката лі танкі
і бронетранспарцёры —
савецкія салдаты
вярта ліся з Афганістана.
Іх сустрака лі тысячы
людзей, іх з нецярпеннем
чака лі амаль
у кожным доме.
Толькі не ўсюды
дачака ліся...
Апошнім,
хто пераступіў
па мосце Дружбы мяжу
дзвюх краін,
быў камандуючы
40-й арміі генераллейтэ нант Барыс Громаў.
Інтэрнацыянальны доўг
быў выкананы.
Дзе сяцігадовая вайна —
скончана.
Спакой і мір на сваёй
зям лі — захаваны.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка патрабуе тэрміновых мер па паскарэнні будаўніцтва Кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. На гэтым ён акцэнтаваў увагу
ўчора, выступаючы на нарадзе па пытаннях Кітайска-беларускага індустрыяльнага парку, перадае карэспандэнт
БЕЛТА.

Мусульманскі Львоў
Мы ў ліпені таго года паступілі
на першы курс ваеннага вучылішча. А ў снежні даведаліся, што

савецкія войскі ўведзены ў Афганістан.
Праз колькі месяцаў мне давялося трапіць у каманду, якая
ў аэрапорце Львова сустракала
«сакрэтны» ваенны рэйс. Нам
не гаварылі, хто ці што будзе ў
самалёце, які прызямліцца пад
заслонай ночы. Самі ўсё зразумелі, калі на трап борта, што
прыляцеў здалёк, ступілі чарнявыя смуглыя хлопцы ў рознакаліберным цывільным адзенні.

Та ды мы ўпер шы ню ўбачы лі
сапраўдных афганцаў — прысланых у наша вучылішча, каб
за чатыры месяцы паскоранай
падрыхтоўкі стаць афіцэрамі.
Яны былі вельмі розныя, тыя
афганскія юнакі: хто ў дарагіх
джынсах ці шыкоўным касцюме прыбыў, а хто ў экзатычным
адзенні звычайнага горнага пастуха. Рускую мову ніхто не разумеў. Іх пераапранулі, выдалі аднолькавую ваенную форму і ўсё

неабходнае. Атрымалі афганцы
і цёплую нацельную бялізну. Паглядзелі яны на тыя светла-блакітнага колеру штаны і футболкі,
з задавальненнем надзелі і... падаліся горад глядзець. Падумалі — што спартыўныя касцюмы
далі. Ох, і кідаліся ад іх прэч паважаныя львавяне.
Дарэчы, цесна кантактаваць
нам з імі строга забаранялася —
за гэтым пільна сачылі. Іх, групу за
групай, прывозілі на вучобу ў наша

ваеннае вучылішча на працягу некалькі гадоў. Лейтэнантамі адпраўлялі назад. Кажуць, што ваявалі
яны на радзіме па-рознаму. Некаторыя пераходзілі на бок праціўніка. Але і ў гэтым быў нейкі плюс:
фарміраванні паўстанцаў, кім былі і вывучаныя ў нас ваенныя спецыялісты, пачыналі дзейнічаць па
савецкай вайсковай тактыцы, што
было куды больш зразумелым,
чым нечаканыя парты5
занскія набегі і засады.

 Жыць і помніць

НАБЛІЖАЮЧЫ ПЕРАМОГУ
Падпольнай і партызанскай «Звяздзе»
будзе адведзена спецыяльнае месца
ў новым музеі Вялікай Айчыннай вайны

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
У ДЗЯРЖДУМУ РАСІІ ЎНЕСЛІ ЗАКОН
АБ ЗАБАРОНЕ ДЗІЦЯЧЫХ КОНКУРСАЎ ПРЫГАЖОСЦІ
Дакумент унеслі член фракцыі «Адзінай Расіі» Аляксей Жураўлёў і член фракцыі ЛДПР
Сяргей Жыгараў. На іх думку, дзеці не павінны ўдзельнічаць у мерапрыемствах, звязаных
з ацэнкай і дэманстрацыяй іх знешнасці. Дэпутаты прапаноўваюць занесці ў Кодэкс аб
адміністрацыйных правапарушэннях папраўкі, паводле якіх за допуск дзяцей да ўдзелу ў
конкурсах прыгажосці фізічных асоб будуць штрафаваць на 4-5 тысяч расійскіх рублёў,
службовых асоб — на 40-50 тысяч, а юрыдычных асоб — на суму ад 800 тысяч да мільёна
рублёў. Таксама прапануецца прыпыняць дзейнасць аштрафаваных юрыдычных асоб на
тэрмін да 90 сутак. Аштрафаваных іншаземцаў і асоб без грамадзянства дэпутаты маюць
намер высылаць за межы РФ.

У БРЫТАНІІ ПАЛІЦЭЙСКІМ ВЫПЛАЦІЛІ 144 ТЫСЯЧЫ ФУНТАЎ
КАМПЕНСАЦЫІ ЗА ПАДЗЕННІ З КРЭСЛАЎ І ЎКУСЫ НАСЯКОМЫХ
Кіраўніцтва брытанскай паліцыі ў графстве Паўднёвы Ёркшыр распарадзілася выплаціць
сваім супрацоўнікам буйныя кампенсацыі за траўмы пры выкананні службовага абавязку.
Паліцэйскім кампенсавалі наступствы падзенняў з крэслаў і ўкусаў насякомых. Агульная
сума кампенсацый за пяць гадоў склала 144 тысячы фунтаў стэрлінгаў. Кампенсацыі паміж
паліцэйскімі размяркоўваліся ў залежнасці ад таго, наколькі моцныя траўмы яны атрымалі. Напрыклад, за падзенне з лесвіцы аднаму праваахоўніку выплацілі 10 тысяч фунтаў,
а другому — 1,5 тысячы за траўму пальца, які зашчыміла дзвярыма службовай машыны.
Столькі ж было выплачана паліцэйскаму, пацярпеламу на пасту ад укусу насякомага.

ПОЎНЫЯ ЛЮДЗІ ПАКУТУЮЦЬ АД ПРАБЛЕМ З ПАМЯЦЦЮ
Наяўнасць лішняй вагі звязана са зніжанай канцэнтрацыяй малекулы, якая адлюстроўвае стан гіпакампа. А гэтая вобласць мозга
адказвае за фарміраванне і захоўISSN 1990 - 763X
ванне ўспамінаў, навучанне, кантроль эмоцый. Яшчэ яна кантралюе
апетыт, піша Zee News. Чым ніжэйшая канцэнтрацыя малекулы, тым
горш. Лішняя вага можа прыводзіць да таго, што чалавек будзе мець дрэнную памяць, ён не будзе ў стане
справіцца з эмоцыямі і, магчыма, з апетытам.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

МЕРКЕЛЬ ПАЧАЛА
«ДЫПЛАМАТЫЧНЫ НАСТУП»
НА УКРАІНУ
Апошні з 234 затрыманых майданаўцаў
быў адпушчаны Галасееўскім раённым судом Кіева. Такім чынам, пасля таго, як адно
з патрабаванняў мітынгоўцаў было выканана, улады чакаюць ад іх кроку ў адказ —
вызвалення захопленых адміністрацыйных
будынкаў. Калі гэта
будзе выканана, то
Генпракуратура пачне закрываць крымінальныя справы.
Тым часам канцлер Германіі Ангела
Меркель вырашыла
правесці сустрэчу з
лідарамі ўкраінскай апазіцыі Арсеніем Яцанюком і Віталем Клічко, якія з лістапада мінулага года ўдзельнічаюць у антыўрадавых
выступленнях. Паводле звестак нямецкага
выдання Bіld, якое ахрысціла сустрэчу «дыпламатычным наступам» Меркель, гутарка
ўкраінскіх палітыкаў з канцлерам ФРГ адбудзецца ў аўторак, 18 лютага. Нямецкае
выданне адзначае, што, пагадзіўшыся на
сустрэчу, Меркель тым самым «упершыню
адкрыта ўмешваецца» ў канфлікт ва Украіне. Да гэтага канцлер толькі праводзіла тэлефонныя перамовы з прэзідэнтам Віктарам
Януковічам. У іх яна перасцерагала яго ад
прымянення сілы ў дачыненні да ўдзельнікаў
пратэстных акцый, але пры гэтым «паводзіла сябе стрымана», нагадвае газета.

Газеце «Звязда» ў новым будынку Бе ларуска га дзяр жаўнага музея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най
вай ны, які сваіх пер шых наведвальнікаў прыме ў дні святкавання 70-год дзя вы зва лен ня Бе ларусі, будзе прысве чана не каль кі
экс пазі цый. У раздзеле экспа зіцыі, прысвеча ным мінскаму антыфашысцкаму падполлю, будзе
адноўлена кватэра Якавенкі, дзе
вы да ва ла ся пад поль ная «Звязда». Усе ат ры бу ты па зна ё мяць
на вед ні каў му зея з пра цэ сам
ства рэн ня газе ты: валі кі, шрыфты, палосы, якія будуць су шыцца... Памяць кожнага, хто ўдзельні чаў у ства рэн ні ўсіх ну ма роў
пад поль на га вы дан ня, бу дзе
ўшанавана дзякуючы фотаздымкам. Далей шая гісто рыя газеты
перанясецца ў інсталяцыю «Партызанская зона», дзе рэканструю юць пар ты зан скую дру кар ню,
якая стане сукупнасцю шматлікіх
выдан няў, друка ваных стан коў і
будзе звя за на ўжо з пар ты занскай «Звяздой»...

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

Абсталяванне новага будынка музея,
што на праспекце Пераможцаў, цяпер у
самым разгары.
— Сёння ўсе намаганні супрацоўнікаў
музея скіраваны на стварэнне новай экспазіцыі, да таго ж мы вядзём працу па
падрыхтоўцы да святкавання 70-годдзя
вызвалення Беларусі, — зазначыў дырэктар музея Мікалай СКОБЕЛЕЎ. — У старым будынку музея працягваецца выставачная дзейнасць. Да нас па-ранейшаму
прыходзяць наведнікі. І мы стараемся, каб
прамежак часу паміж закрыццём экспазіцыі ў старым музеі і адкрыццём
2
у новым быў мінімальным.

9710,00
13310,00
275,50
1103,41

 Курсавая розніца

«Стары свет»
у фаварытах
Еўра працягвае рост адносна долара. Можна лічыць, што
ЗША прайгралі адну з самых
важных бітваў — тактычную.
Жорсткасць Еўрапейскага Цэнтрабанка, які часта прымаў непапулярныя рашэнні, дала плён.
Яшчэ больш цікавая сітуацыя з
расійскім рублём. Усё новыя і новыя яго спробы вырвацца з-пад
прэсінгу долара і еўра не прыводзяць да жаданых вынікаў. Зніжэнне, хоць і больш павольнае, не спыняецца. Днямі фінансавы аналітык
Вадзім Ёсуб выказаў думку, што
РФ нядрэнна было б прымаць ад
Беларусі расійскія рублі ў разліках
за энерганосьбіты: «Але, на жаль,
пазіцыя Расіі — прадаваць энерганосьбіты толькі за долары».
І адносна беларускага рубля
таксама наш сусед патаннеў — на
4 грашовыя адзінкі (мінус 1,4%) да
275,5. Долар падаражэў на 40 рублёў (плюс 0,4%) да 9710. Еўра таксама вырас: на 170 рублёў (плюс
1,3%) да 13310.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

БАРКАЛАБАЎСКІЯ ГРАМНІЦЫ

КОРАТКА
У 2013 годзе ружы займалі
першае месца ў структуры імпарту ў Беларусь зрэзаных кветак
(54,9 працэнта). Далей ідуць хрызантэмы (23,5 працэнта) і гваздзікі (20,2 працэнта). Акрамя таго, у
Беларусь увозіліся лілеі (305 тыс.
штук) і архідэі (49 тыс. штук).

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 15.02.2014 г.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Пра тую вайну, куды кінулі на дзесяць гадоў нашых
хлоп цаў, на пі са на шмат.
Хоць і не ўсе апісаныя падзеі адбываліся непасрэдна ў Афганістане, але вайной той апаленыя.

Старшыня Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь
Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА:

«Якасць жыцця ў рэгіёнах
залежыць ад ініцыятывы і
адказнасці дэпутатаў мясцовых Саветаў. Менавіта
мясцовыя Саветы дэпутатаў бліжэй за ўсё да чалавека,
да яго канкрэтных патрэб і
клопатаў. Жыхарам тых рэгіёнаў, дзе добра пастаўлена
праца мясцовых дэпутатаў,
не даводзіцца шукаць дапамогі ў вышэйшых органах. Многія пытанні, якімі прыходзіцца займацца на парламенцкім
узроўні, можна было вырашыць на месцы. І праблема
тут не ў тым, што ў дэпутатаў не хапае паўнамоцтваў
або рэсурсаў. Проста патрэбны ініцыятыва і адказнасць.
Ацэньваць кандыдатаў на
месца ў Саветах неабходна не
па ўменні прыгожа гаварыць,
а па канкрэтных справах, па
тым, што яны ўжо паспелі ў
сваім жыцці зрабіць».

г. Клімавічы

Фота БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы запатрабаваў аб'ек тыўнай ацэнкі сітуацыі і дакладнага абазначэння дзеянняў для паскарэння будаўніцтва парку. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэтаму
маштабнаму праек ту надаецца асаблівае значэнне. Ён з'яўляецца не толькі знакавым прыкладам стратэгічнага супрацоўніцтва Беларусі і Кітая, але і важным стымулюючым фак тарам
развіцця эканомікі.
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
такса ма пе ра да во га су свет на га во пы ту вя дзен ня біз не су,
ме недж мен ту, будаўніц тва і кіраван ня прамысловы мі прадпры емства мі. Аб'ёмы работ і капіталаў кладанняў вялізныя.
Бо, па сутнасці, побач са сталіцай узводзіц ца новы горад,
ствараецца самастойная тэрытарыяльна-эканамічная адзінка.
Тут не толькі размя шчэнне інава цый ных, экспар таары ентава ных вытвор час цяў, але і стварэн не камфортных умоў для
жыц ця людзей.
Прэзідэнт падкрэсліў, што спецы яльным указам быў устаноўлены льготны падатковы рэжым, які дае магчымасць вытры 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-прыватны механізм кіра вання паркам, сфармірава ны ад паведныя ар га ні за цый ныя струк ту ры», — ад значыў Аляксандр
Лу кашэнка.
Разам з тым кіраўнік дзяржавы выказаў нездавальненне
тэмпамі стварэння парку. Яго насцярожвае, што, нягледзячы
на вялікае дзяржаўнае значэнне, якое надаецца парку, працэс
яго стварэння ідзе вельмі марудна, калі не сказаць, што не ідзе
ніяк. Паводле слоў Прэзідэнта, «гэта яшчэ адна хіба з боку
ўрада і адказных асоб». Напрыклад, толькі на распрацоўку і
ўзгадненне генеральнага плана пайшло восем месяцаў, што
недапушчальна доўга.
Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў, што да гэтага часу не расстаўлены ўсе кропкі ў пытаннях фінансавання гэтага
праекта.
«Мы дамаўляліся, што парк — гэта не проста скопішча нейкіх прадпрыемстваў, тым больш якія ўжо існуюць у Беларусі і
вырабляюць пэўныя тавары, — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
— Навошта, напрыклад, новы трактарны завод у парку, завод
па вытворчасці грузавых аўтамабіляў? Тыя прадпрыемствы, якія
ўжо ёсць у Беларусі, у парку не патрэбны. Мы дамовіліся, што
ў Беларусі, у цэнтры Еўропы, калі і ствараць прамысловую вытворчасць, то яна павінна быць самай перадавой, і, зразумела,
на гэтай тэрыторыі павінны быць прадстаўлены перспектыўныя
прадпрыемствы, сусветныя брэнды». Гэтыя пытанні Прэзідэнт
даручыў узяць на кантроль прэм'ер-міністру і сёння хоча пачуць рэальную сітуацыю спраў і, у прыватнасці, колькі брэндаў
у гэтым парку.
Прэзідэнт закрануў таксама тэму інфармацыйнай работы па
прыцягненні ў парк рэзідэнтаў. «МЗС разаслала па пасольствах
1,5 тыс. брашур, аб гэтым зрабілі справаздачу і кропка, ляглі
на дно, чакаюць. Што вы чакаеце?» — задаў пытанне кіраўнік
дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка сказаў, што яму прадставілі праект новага ўказа па парку. «Я не супраць абмеркаваць гэты ўказ. Але
баюся, што яго можа напаткаць лёс папярэдняга, падпісанага
ўказа (аб стварэнні парку. — Заўвага БЕЛТА)», — адзначыў ён.
Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся, навошта патрэбны новы дакумент. Ён запатрабаваў аб'ектыўнай ацэнкі сітуацыі і прапаноў
па паскарэнні будаўніцтва парку.
Кіраўнік дзяржавы прадоў жыў: «Калі гарачыя галовы, якія
прапаноўвалі гэты парк, сёння астылі і лічаць, што ён краіне
не патрэбны, набярыцеся мужнасці і скажыце пра гэта. Нам
чарговая свабодная эканамічная зона не патрэбна — патрэбны суперсучасныя вытворчасці, фабрыкі, заводы, дзе будуць
вырабляць запатрабаваную ў свеце прадукцыю, самыя перадавыя прадпрыемствы. Не патрэбны нават рабочыя месцы,
як мы прывыклі гаварыць, у нас усе людзі працаўладкаваны,
наадварот, рабочых рук не хапае». Патрэбны высокапрадукцыйныя рабочыя месцы. Для таго, каб стварыць такую вытворчасць у Беларусі, лічыць Прэзідэнт, ёсць усё. «І самае
галоўнае — чалавек і стабільнасць у дзяржаве, якой сёння
не хапае многім краінам. Інвес тары шукаюць, як яны кажуць,
ціхую гавань, каб размясціць свае капіталы, прадпрыемствы,
спакойна працаваць, выпускаць патрэбную прадукцыю», —
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Аўтарытэтнае міжнароднае фінансавае выданне The Banker апублікавала рэйтынг самых дарагіх
банкаўскіх брэндаў у свеце The Top
500 Bankіng Brands. ААТ «ААБ Беларусбанк» размясціўся на 480 пазіцыі
і ацэнены коштам $159 млн.
Уклады насельніцтва ў беларускіх рублях павялічыліся
за студзень на 9,3 працэнта,
склаўшы на 1 лютага Br36,09
трлн. Дэпазіты юрыдычных асоб
у нацыянальнай валюце за студзень, наадварот, знізіліся на
16,2 працэнта да Br26,96 трлн.
У Гродне пачалі праектаванне
анкалагічнага дыспансера. Месцам для анкадыспансера вызначана гарадская бальніца № 3.
Бальніцу перапрафілююць пад
клінічнае аддзяленне. Спецыялізаваную лячэбна-прафілактычную
ўстанову плануецца размясціць у
будынку паліклінікі, што знаходзіцца побач. Мяркуецца таксама
будаўніцтва трэцяга корпуса для
аперацыйнага блока і аддзялення
радыелагічнага лячэння.

У вёсцы Баркалабава і суседніх з ёю захаваўся
грамнічны звычай «браціна». Пасля набажэнства
ў царкве і асвячэння свечак, прачытаўшы малітвы
і абкурыўшы свае хаты, жанчыны збіраюцца на
невялікую бяседу, на якой абавязковым рытуалам
з'яўляецца выпіванне з аднаго кубка «набрыжэўшага» квасу. Кубак пускаецца па коле і кожная з
удзельніц, прыгубіўшы, гаворыць пажаданні альбо

просіць Божага блаславення. Сёння баркалабаўскія жыхаркі зноў сыдуцца ў хату нашай даўняй
падпісчыцы Марыі Аляксандраўны Елінай (на фотаздымку) весці няспешную гаворку пра адвечныя
каштоўнасці, прыгадваць продкаў і пускаць па колу
«браціну» — каб жылі ладна і ў згодзе, дапамагалі
адна адной, не цураліся, не крыўдавалі і
не забываліся.
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