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Арыш та ва ны лі дар баск скіх тэ ра рыс таў, 
яко га шу ка лі 17 га доў

Адзін з са мых ад шук ва-

ных Ін тэр по лам зла чын цаў, 

ко ліш ні лі дар баск скай тэ-

ра рыс тыч най ар га ні за цыі 

ЭТА 68-га до вы Ха сэ Ан то-

ніа Уру ці ко э чэа, вя до мы па 

мя нуш цы Ёсу Тэр не ра, за тры ма ны ў аль пій скім га рад ку 

Са ланш, пе рад ае Еurоnеws. Гэ та ад бы ло ся ў хо дзе су мес най 

апе ра цыі іс пан скай Гра ма дзян скай гвар дыі і фран цуз скіх 

спец служ баў. Ство ра ная ў 1959 го дзе ле ва ра ды каль ная 

ар га ні за цыя ЭТА вы сту па ла за не за леж насць Кра і ны Бас каў — 

рэ гі ё на на поў на чы Іс па ніі і паў днё вым за ха дзе Фран цыі. 

У вы ні ку здзейсне ных яе чле на мі тэ рак таў за гі ну ла больш 

чым 800 ча ла век. Іс пан скае пра ва суд дзе па тра буе, каб Тэр-

не ра су дзі лі за зла чын ствы су праць ча ла веч нас ці. «У Фран-

цыі яму вы стаў ле ны аб ві на ва чан ні. У той жа час іс пан скія 

ўла ды ма юць на мер за дзей ні чаць ме ха нізм еў ра пей ска га ор-

да ра на арышт. Гэ та зро біць На цы я наль ны вяр хоў ны суд», — 

за явіў кі раў нік МУС Іс па ніі Фер нан да Гран дэ-Мар лас ка. Іс-

пан скія пра ва ахоў ні кі ад шук ва лі Тэр не ра з 2002 го да па 

спра ве аб на пад зе ў 1987 го дзе на па лі цэй скую ка зар му ў 

Са ра го се. Та ды ў вы ні ку тэ рак ту за гі ну лі адзі нац цаць ча ла-

век, у тым лі ку не паў на лет нія.

Bоеіng аб на віў 
пра шыў ку 737 Mах. 
Але за ба ро на 
на іх па куль не зня та

Кар па ра цыя Bоеіng па-

ве да мі ла аб за вяр шэн ні 

пра цэ су аб наў лен ня пра-

грам на га за бес пя чэн ня са ма лё таў ся мей ства 737 Mах. Лай-

не ры гэ та га ты пу па цяр пе лі кру шэн не ў Ін да не зіі і Эфі о піі. 

Кар па ра цыя за раз да дае да дат ко вую ін фар ма цыю, за пы та-

ную Фе дэ раль ным кі ра ван нем гра ма дзян скай авія цыі ЗША 

(FАА), па ве дам ляе Рэй тэр. Яна ў тым лі ку ўклю чае пы тан ні 

аб тым, як па він ны дзей ні чаць пі ло ты ў роз ных рэ жы мах 

па лё ту. Пас ля па ве дам лен ня гэ тай ін фар ма цыі Bоеіng су-

мес на з FАА за пла нуе сер ты фі ка цый ны вы пра ба валь ны па-

лёт і прад ста віць ад па вед ную кан чат ко вую да ку мен та цыю. 

23 мая FАА пра вя дзе ў Тэх асе кан фе рэн цыю для прад стаў ні-

коў кра ін, дзе экс плу а ту юц ца са ма лё ты Bоеіng 737 Mах. Там 

ім агу чаць ін фар ма цыю пра аб наў лен не пра шыў кі для лай не-

раў і пра зме ны пры пад рых тоў цы пі ло таў та кіх са ма лё таў. 

«Ро лінг стоўнз» ад праў ля ец ца ў тур па ЗША
і Ка на дзе

Ле ген дар ны бры тан-

скі рок-гурт Thе Rоllіng 

Stоnеs пач не кан цэрт ны 

тур па ЗША і Ка на дзе 21 

чэр ве ня. Гаст ро лі стар ту-

юць у Чы ка га. Пра гэ та 

га во рыц ца ў за яве, апуб-

лі ка ва най на афі цый ным 

сай це му зыч на га ка лек ты ву. Вы ступ лен ні па він ны бы лі па-

чац ца ў кра са ві ку, але бы лі ад кла дзе ныя ў су вя зі з тым, 

што ва ка ліст Мік Джа гер пе ра нёс апе ра цыю па за ме не 

сар дэч на га кла па на. Дня мі Джа гер змяс ціў у «Тві тэ ры» ві-

дэа, зня тае ў тан ца валь най сту дыі. 75-га до вы спя вак пра дэ-

ман стра ваў доб рую фор му і, мяр ку ю чы па ўсім, ак тыў на ідзе 

на па праў ку. Па ве дам ля ец ца, што ўсе за пла на ва ныя ра ней 

кан цэр ты ад бу дуц ца. Акра мя та го, у пра гра му да да дзе на 

вы ступ лен не «ро лін гаў» у Но вым Ар ле а не. Тур за вер шыц ца 

ў Ма я мі 31 жніў ня.
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• ВУП Бе ла ру сі ў сту-

дзе ні — кра са ві ку вы рас 

на 1,4 % у па раў на нні з 

ана ла гіч ным пе ры я дам 

мі ну ла га го да.

• У Бе ла ру сі за меж ні кам 

мо гуць да зво ліць афарм-

ляць ва ўлас насць зя мель-

ныя ўчаст кі.

• У Гер ма ніі стар тап 

Lіlіum пра дэ ман стра ваў 

пра та тып ля таль на га так-

сі на пяць мес цаў.

• Смя рот насць ад за-

хвор ван ня на зла я кас ныя 

но ва ўтва рэн ні ў кра і не па-

сту по ва па мян ша ец ца.

• Фес ты валь «Свя та 

па ля ван ня» і чэм пі я нат 

Еў ро пы ся род ва біль-

шчы каў але ня пра вя дуць 

24—25 мая ў Верх ня дзвін-

скім ра ё не.

КОРАТКА

571 ты ся чу
ча ла век пры няў у 
2018 го дзе Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны му зей 
гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Ён на 
пер шым мес цы ся род 
са мых на вед ва е мых 
му зе яў кра і ны па вы ні ках 
мі ну ла га го да. Брэсц кую 
крэ пасць на ве да лі 
ле тась 522,4 ты ся чы 
гас цей, му зей-за па вед нік 
«Ня свіж» — 421,9 
ты ся чы. Чац вёр ты 
ра док зай мае Го мель скі 
па ла ца ва-пар ка вы 
ан самбль, у якім па бы ва лі 
333 ты ся чы ча ла век, 
пя ты — зам ка вы 
комп лекс «Мір» 
(319,7 ты ся чы), 
на шос тым мес цы — 
Дзяр жаў ны ме ма ры яль ны 
комп лекс «Ха тынь» 
(237,5 ты ся чы). Сён ня 
ў Бе ла ру сі дзей ні ча юць 
159 му зе яў — з іх 
97 комп лекс ных, 
43 гіс та рыч ныя, 
13 мас тацт ва знаў чых, 
чатыры лі та ра тур ныя 
і два пры ро да знаў чыя. 
Для на вед валь ні каў у 2018 
го дзе бы ло ар га ні за ва на 
4,6 тысячы ча со вых 
экс па зі цый, пра ве дзе на 
132,4 ты ся чы эк скур сій, з 
які мі азна ё мі ла ся амаль 
7 міль ё наў ча ла век.

ЛІЧБА ДНЯ

Фо та Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

ПА ЖА ДА НА — 
У РУБ ЛЯХ І НА ДОЎ ГА

Але па куль боль шы аб' ём но вых укла даў — 
у за меж най ва лю це
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На ўсе 100!На ўсе 100!

У нас пры ня та жа даць доў гіх 

га доў жыц ця. А што трэ ба ра біць, 

каб пра жыць даў жэй? У кож на га 

з нас іс нуе свой па рог ці ўсё ж 

пры ро ду мож на пад ма нуць? 

Як мы са мі ска ра ча ем сваё 

жыц цё і ча му ад па чы нак 

па ві нен быць ак тыў ным? Якія 

сак рэ ты ма юць доў га жы ха ры? 

Пра гэ та мы па гу та ры лі з 

кі раў ні ком Рэс пуб лі кан ска га 

ге ран та ла гіч на га цэнт ра, 

на мес ні кам га лоў на га ўра ча 

Рэс пуб лі кан ска га клі ніч на га 

шпі та ля ін ва лі даў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны

імя П. М. Ма шэ ра ва Люд мі лай 

ЖЫ ЛЕ ВІЧ.

— Люд мі ла Авер кі еў на, якія на шы 

звыч кі ска ра ча юць жыц цё?

— Пра цяг ласць жыц ця ў мно гім за-

ле жыць ад па во дзін скіх фак та раў. Ку-

рэн не, зло ўжы ван не ал ка го лем, ніз кая 

фі зіч ная ак тыў насць, ня пра віль нае хар-

ча ван не — гэ та да ка за ныя пры чы ны, 

якія ска ра ча юць жыц цё. На ша даў га-

лец це на 50 % за ле жыць ад нас са-

міх. Ёсць і ін ды ві ду аль ныя фак та ры, 

на прык лад, ге не ты ка, эка ло гія, у якой 

мы зна хо дзім ся, па вет ра, якім ды ха ем, 

на рэш це, той ра бо чы тэмп, які нам за-

дае пра ца і які мы не мо жам змя ніць. 

У та кім вы пад ку трэ ба мя няць пра цу, 

ка лі яна не па ды хо дзіць па бія ла гіч ных 

рыт мах, на шых схіль нас цях. Бо ўсё гэ та 

ўплы вае на пра цяг ласць жыц ця. Але ка-

лі мы за клі ка ем: «Да вай це пад аў жаць 

жыц цё!», то ў пер шую чар гу па він ны 

мець на ўва зе зда ро вы, ак тыў ны пе-

ры яд, ка лі ча ла век на сва іх на гах, у 

сва ім ро зу ме і жыц цё яму што дзень у 

ра дасць. Бо са мае га лоў нае ў даў га лец-

ці — гэ та не за леж насць. Кож ны з нас 

жа дае жыць доў га, але хо ча, каб у гэ ты 

час ён быў не за леж ным ад 

бліз кіх і ін шых лю дзей.

СТА РЭЦЬ 
НЕ АБА ВЯЗ КО ВА!

Ге ры ятр 
пра сак рэ ты 

доў га жы ха роў 
і тое, 

што пад аў жае 
на ша жыц цё

СТАР. 3

Ку ды і як уклас ці свае кроў ныя, каб за ра біць, — над гэ тым пы тан-
нем за дум ва ец ца боль шасць лю дзей, не за леж на ад коль кас ці ну-

лёў на іх бан каў скім ра хун ку. Ва ры ян таў мност ва, але яны за ле жаць 

не толь кі ад су мы ва шых збе ра жэн няў. Са мае пер шае рашэнне, 

якое пры хо дзіць у га ла ву боль шас ці і да ступ нае ўсім, — ад крыць 

дэ па зіт. Але не ўсё так прос та, бо тэн дэн цыі змя ня юц ца.

Па вод ле звес так На цы я наль на га бан ка кра і ны, на шы гра ма дзя не 

за хоў ва юць 7,2 млрд до ла раў за меж най ва лю ты і яшчэ 6,76 млрд бе-

ла рус кіх руб лёў на дэ па зі тах у бан ках кра і ны. У якой жа ва лю це і на 

якія тэр мі ны бе ла ру сы час цей ад кла да юць свае збе ра жэн ні?

На доў гія тэр мі ны да вя ра юць не заў сё ды
Ня гле дзя чы на спаг нан не па да ход на га па да тку з пра цэн таў, атры-

ма ных па бан каў скім укла дзе тэр мі нам менш за год, клі ен ты бан каў 

час та раз мя шча юць гра шо выя срод кі ў бе ла рус кіх руб лях на ка рот кія 

тэр мі ны. Па вод ле ін фар ма цыі Нац бан ка, сё ле та ў лю тым до ля та кіх 

дэ па зі таў у на шых бан ках скла ла 59,8 %.

Так са ма ста тыс ты ка Нац бан ка па каз вае, што на сель ніц тва ад дае 

пе ра ва гу без ад зыў ным укла дам, што вы клі ка на больш вы со кім па ме-

рам пра цэнт ных ста вак па іх. Па звест ках на лю ты, іх су ад-

но сі ны скла лі 4,7 да 1 на ка рысць без ад зыў ных.

ЭК ЗА МЕ НА ЦЫЙ НАЯ 
СЕ СІЯ ДЛЯ ЎЛА ДЫ
Аляк сандр Лу ка шэн ка: «Трэ ба зра біць усё, 
каб вы ба ры прай шлі на вы со кім уз роў ні»

Пра цоў ны ты дзень Прэ зі дэн та за вяр шыў ся на ра дай па ар-

га ні за цыі і пра вя дзен ні вы ба раў у Па ла ту прад стаў ні коў і 

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі. На ра да 

ад бы ла ся ў Па ла цы Не за леж нас ці. Вы сту па ю чы пе рад пры-

сут ны мі, Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз на га даў, што бу ду-

чыя вы ба ры ста нуць эк за ме нам для ўсіх ор га наў ула ды. Як 

пад рых та вац ца і пра вес ці кам па нію на ад зна ку «вы дат на», 

аб мер ка ва лі на су стрэ чы з Прэ зі дэн там кі раў ні кі мяс цо вай 

ула ды і прад стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за цый.

Ды ры жор — мяс цо вая ўла да
Асаб лі вая ро ля ў на ды хо дзя чай кам па ніі на ле жыць мяс цо вым 

ор га нам ула ды. Іх га тоў насць да пра вя дзен ня вы ба раў — са мае 

ак ту аль нае пы тан не на ра ды. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 

«без ула ды на мес цах вы ба ры бу дзе пра вес ці не тое што скла да на, 

а не маг чы ма», а прай сці яны па він ны на вы со кім уз роў ні.

«Ды ры жо ра мі ў гэ тым шмат гран ным, шмат га лос ным ар кест ры 

бу дуць мяс цо выя ор га ны ўла ды», — ска заў кі раў нік кра і ны.

Ме на ві та яны бу дуць фар мі ра ваць вы бар чыя ка мі сіі. Па па тра ба-

ван ні Аляк санд ра Лу ка шэн кі зра біць гэ та не аб ход на ў ад па вед нас ці 

з за ка на даў ствам: дэ ма кра тыч на, ад кры та і з шы ро кім удзе лам 

кан струк тыў ных гра мад скіх ар га ні за цый, якія скла да юць асно ву 

на шай гра ма дзян скай су поль нас ці.

У ад па вед нас ці з за ко нам
Вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў і Са вет Рэс пуб лі кі за пла на ва ны 

на ліс та пад гэ та га го да, ап ты маль ная да та вы зна чыц ца ў най блі-

жэй шы час. Асноў ныя пе рад вы бар чыя ме ра пры ем ствы пач нуц ца 

ўжо ў жніў ні.

«Нам трэ ба па пя рэд не вы ра шыць усе ар га ні за цый ныя пы тан ні, 

каб у пе ры яд ак тыў най вы бар чай кам па ніі за бяс пе чыць спа кой ную 

ат мас фе ру для сва бод на га во ле вы яў лен ня бе ла рус ка га на ро да. 

Па тра ба ван ні да пра вя дзен ня вы бар чай кам па ніі ня змен ныя. Гэ та 

па він ны быць сум лен ныя і спра вяд лі выя вы ба ры, без на ду ма ных 

аб ме жа ван няў, каб ні ў ко га не ўзнік ла су мнен ня ў іх ле гі тым нас-

ці», — ска заў Прэ зі дэнт.

Іс ну ю чыя пра ві лы вя до мыя: Вы бар чы ко дэкс на пя рэ дад ні не 

мя няў ся. Асноў ная за да ча для ўла ды — зра біць усё ў стро гай ад-

па вед нас ці з за ка на даў ствам і для свай го на ро да.

«Яшчэ раз ха чу пад крэс ліць: вы ба ры мы ар га ні зоў ва ем для 

сва ёй кра і ны, для Бе ла ру сі. Мы, вя до ма, не жа да ем па па сці пад 

кры ты ку на шых су се дзяў, прад стаў ні коў ін шых кра ін. Але, тым не 

менш, па мя таць трэ ба га лоў нае: гэ тыя вы ба ры бе ла рус кія», — пад-

крэс ліў лі дар дзяр жа вы.

Пос пех кам па ніі, па мер ка ван ні Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у мно гім 

за ле жыць ад зла джа най ка манд най пра цы з аса біс тай ад каз нас цю 

за да ру ча ную спра ву кож на га з удзель ні каў на ра ды і тых, хто бу дзе 

пра ца ваць у ка мі сі ях.

Са праўд ныя на род ныя вы бран ні кі
Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў, якім чы нам кан ды да ты па він ны апраў-

даць зван не на род ных вы бран ні каў: «Толь кі тым пар ла мен та ры ям, 

хто вы ка наў усе свае пе рад вы бар чыя абя цан ні, змог на ла дзіць 

дзейс ную су вязь з вы бар шчы ка мі, ка рыс та ец ца ў іх рэ аль най 

пад трым кай і да ве рам, бу дзе мес ца ў но вым скла дзе вы шэй ша га 

прад стаў ні ча га ор га на ўла ды. Я на мя каю на тое, што кан ды да там 

у дэ пу та ты трэ ба бу дзе су стра кац ца з на ро дам, раз маў ляць, тлу-

ма чыць сваю па зі цыю і тое, як яны бу дуць пра ца ваць 

у пар ла мен це».

Фо
та

 Б
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Гэ тую сям'ю ў го ра дзе энер ге ты каў Но ва лу ком лі ве да юць усе: у Ві та ля і Га лі ны 

КА ШЧЭ Е ВЫХ тры дач кі і сы нок: Эве лі на, Юлія, Дзі я на і ча ты рох га до вы Сла вік. 

Дзяў чын кі вы дат на ву чац ца ў шко ле, зай ма юц ца му зы кай і вы яў лен чым мас тац т-

вам. А яшчэ ў сям'і сваё хо бі, якое ад роз ні вае яе ад ін шых сем' яў, — на зі ран не за 

птуш ка мі. На бе ра гах Лу комль ска га ва да схо ві шча во дзіц ца не злі чо ная коль касць 

кры ла тых. Са чыць за іх па во дзі на мі для Ка шчэ е вых — не звы чай ная аса ло да, 

асаб лі ва — вяс но вы мі дня мі, ка лі ідзе гнез да вы пе ры яд. Спра ва ў тым, што сам 

гас па дар Ві таль — гра мад скі ар ні то лаг і пра пту шак ве дае амаль усё, час та да-

па ма гае на ву коў цам пра во дзіць улі кі пту шак. Але ве ды ў пер шую чар гу пе рад ае 

сва ім род ным — у па хо дах, ванд роў ках, пра гул ках па пар ках і бе ра гах. Гэ ты мі 

дня мі па чаў ся се зон са лаў і ных «кан цэр таў», і, вя до ма, іх пер шы мі слу ха ча мі і гле-

да ча мі ў на ва кол лях Но ва лу ком ля ста ла сям'я Ка шчэ е вых.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

НА СА ЛАЎ І НЫМ КАН ЦЭР ЦЕНА СА ЛАЎ І НЫМ КАН ЦЭР ЦЕ

— Як ча ла век, які вель мі моц на 

лю біць свой го рад, які на ра дзіў ся і 

рос не па да лёк ад «Све та чы», ад-

зна чу, што гэ та кні гар ня заў сё ды 

бы ла ма ім лю бі мым мес цам, — га-

ворыць пер шы на мес нік стар шы-

ні Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак-

сім РЫ ЖАН КОЎ. — У ма ім жыц ці

кні га ады гры ва ла важ ную ро лю. 

Я пе ра чы таў усё, што бы ло ў дамаш-

няй біб лі я тэ цы; ха дзіў у кні гар ню, а 

па коль кі гро шай ліш ніх не бы ло, то 

ча сам прос та, каб па чы таць, а не 

на быць. Та му я вель мі ра ды ад крыц-

цю но вай кра мы, та кой рэ ін кар на-

цыі «Све та чы» ў су час ным хай-тэк 

сты лі. Важ на, што яна не толь кі 

пры го жая, але і свет лая, ад кры тая 

со неч ным пром ням, ад сюль мож-

на ба чыць наш го рад. Іс тот на тое, 

што кра ма дае чы та чу но выя маг-

чы мас ці: мож на прый сці, па ся дзець 

у ка вяр ні, узяць кні гу, вы ра шыць, 

па да ба ец ца яна ці не. Ма ец ца спе-

цы яль ная апа ра ту ра, якая да зва ляе 

знай сці пэў ную кні гу ў 

ка та ло зе.

Но вы фар матНо вы фар мат

КНІЖНЫ ХАЙ-ТЭК
На сталічным праспекце Пераможцаў адчынілася абноўленая крама «Светач»

СТАР. 2

Учо ра ў ста лі цы па 

ад ра се пра спект 

Пе ра мож цаў, 11 

па ча ла пра ца ваць 

аб ноў ле ная, ця пер 

ужо най буй ней шая 

кні гар ня, «Дом 

кні гі «Све тач». 

Шэ ра гі з вы дан ня мі 

раз гар ну лі ся на 

вя ліз най свет лай 

пра сто ры, якая 

зай мае не каль кі 

па вер хаў. Ёсць тут 

і прэ зен та цый ная 

за ла для су стрэч 

з пісь мен ні ка мі, і 

ка вяр ня, дзе мож на 

вы піць ку ба чак 

ка вы. Фо
 та

 К
ас

 ту
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