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Ра і са СІ ДА РЭН КА, 
на мес нік мі ніст ра 
аду ка цыі:

«У най блі жэй шы час 
мы на кі ру ем ліс ты ва 
ўста но вы аду ка цыі 
з рэ ка мен да цы я мі ўзмац ніць 
кант роль за пра віль ным 
вы зна чэн нем аб' ёмаў 
да маш ніх за дан няў для 
вуч няў. Ка лі кож ны 
на стаў нік бу дзе ўліч ваць, 
што дзі ця вы кон вае 
не толь кі за дан не
па яго прад ме це, а яшчэ 
па не каль кіх ін шых, 
то пе ра груз кі вуч ня 
ад бы вац ца не бу дуць».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 26.04.2017 г.
Долар ЗША    1,8763
Еўра 2,0122
Рас. руб. 0,0333
Укр. грыўня 0,0695 Фо
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Што такое 
несапраўдныя 

шлюбы
СТАР. 15

Прыступкі 
жыцця 

«Жанчыны года»

Уз ро веньУз ро вень  ��

ВЯ ЛІ КІ ФІ НАЛ. 
ЧА КА ЕМ!

Жа но чая тэ ніс ная збор ная ўпер шы ню ў гіс то рыі 
бу дзе зма гац ца за пе ра мо гу ў Куб ку Фе дэ ра цыі

Аляк санд ра Са сно віч, Ары на Са ба лен ка, Ве ра Лап ко і Воль га Га-
вар цо ва вя лі кі мі лі та ра мі ўпі са лі свае ім ёны ў гіс то рыю бе ла рус ка га 
тэ ні са. На не афі цый ным ка манд ным чэм пі я на це све ту яны зра бі лі 
прак тыч на не маг чы мае — пра бі лі ся ў фі нал прэ стыж на га тур ні ру, 
па кі нуў шы за са бой збор ныя Ка на ды, Ра сіі, Га лан дыі і Швей ца рыі.

«Мы ў фі на ле» — ме на ві та та кія сло вы ма ры лі па чуць ты ся чы бе ла ру-
саў, якія са чы лі за вы ступ лен нем на шых дзяў чат у мі ну лыя вы хад ныя на 
кор тах «Чы жоў ка-Арэ ны». Паў фі нал FedCup усе ча ка лі з не вя лі кім хва-
ля ван нем, бо су праць на шай ма ла дой, але дзёрз кай дру жы ны на кор ты
вы хо дзі лі больш во пыт ныя, кі ру е мыя бліс ку чай тэ ні сіст кай су час нас ці — 
Мар ці най Хін гіс — швей цар кі. Пас ля пер ша га дня, ка лі Аляк санд ра
Са сно віч зда бы ла стар та вую пе ра мо гу, а Ары на Са ба лен ка па цяр пе ла 
па ра жэн не, хва ля ван не ады шло, на ша ка ман да зра зу ме ла, што і гэ тым 
ра зам мо жа зма гац ца з моц ным са пер ні кам. Усё вы ра шы ла ся ў дру гі 
дзень мат ча, ка лі ўсё тыя ж дзяў ча ты ўжо цвёр дай ру кой 
зда бы лі пе ра мо гу для ўсёй кра і ны. СТАР. 3

Энер ге тыч ная бяс пе каЭнер ге тыч ная бяс пе ка  ��

БЕ ЛА ЭС: 
ТУТ ДЗЕЙ НІ ЧАЕ РЭ ЖЫМ 
ПА СТА ЯН НА ГА НА ГЛЯ ДУ

Па тэх ніч ных ас пек тах 
да бе ла рус ка га бо ку 

пы тан няў не за ста ло ся
Ня даў на за вяр шы ла ся 7-я на ра да 
да га вор ных ба коў Кан вен цыі 
аб ядзер най бяс пе цы. У штаб-ква тэ ры МА ГА ТЭ 
ў Ве не бе ла рус кая дэ ле га цыя аба ра ня ла на цы я наль ны 
дак лад пе рад між на род ны мі струк ту ра мі. Аб вы ні ках 
гэ та га ме ра пры ем ства рас ка за лі чле ны дэ ле га цыі 
ў прэс-цэнт ры БЕЛ ТА.

Ад каз ва лі мак сі маль на раз гор ну та
За доў га да на ра ды да га вор ных ба коў бе ла рус кі дак лад вы клі каў па вы-

ша ную ці ка васць, су па стаў ную з ці ка вас цю да дак ла даў кра ін з раз ві той 
ядзер най энер ге ты кай, па ве да міў кі раў нік на шай дэ ле га цыі пер шы на-
мес нік мі ніст ра па над звы чай ных сі ту а цы ях Ва сіль СЦЕ ПА НЕН КА. 
Да дак ла да па сту пі ла 214 пы тан няў (ад Літ вы — 73). Лі тоў скі бок быў 
са мым «уед лі вым», бо ці ка ві лі яго са мыя роз ныя ас пек ты бу даў ніц тва 
Бе ла рус кай АЭС, якія даты чы лі ся вы ба ру пля цоў кі стан цыі, ар га ні за цыі 
на гля ду, ава рый на га рэ ага ван ня і ін шых мо ман таў.

На шай кра і най на ўсе пы тан ні бы лі да дзе ны аб' ём ныя і вы чар паль ныя 
ад ка зы, па коль кі ні я кіх за ўваг ад нос на та го, што мы на неш та не ад ка-
за лі, не па сту пі ла. «Пы тан ні бы лі сфар му ля ва ны ко рат ка, а мы па ста ра-
 лі ся ад ка заць на іх раз гор ну та, каб не ўзні ка ла ні я кіх не па ра зу мен няў», — 
ад зна чы ла на чаль нік Дэ парт амен та па ядзер най і ра ды я цый най
бяс пе цы МНС (Дзярж атам наг ля да) Воль га ЛУ ГАЎ СКАЯ. Фар мат аба-
ро ны на пля цоў цы МА ГА ТЭ да зва ляў за да ваць да дат ко выя 
пы тан ні па на цы я наль ным дак ла дзе. СТАР. 3

Шлагбаум 
вырашыць 
праблему 
парковак?

Вёс ка Жор наў ка зна хо дзіц ца ў Бя рэ зін скім ра ё не. На мяс цо вых 
мо гіл ках ёсць свае ад мет ныя асаб лі вас ці. На прык лад, на Ра да ні-
цу (так тут на зы ва юць Ра даў ні цу) па даў ней шай тра ды цыі ма гі лы 
за сці ла юць аб ру са мі, на іх ста вяць ежу — для Дзя доў — бо гэ та 
іх Вя лік дзень. Пры нам сі, каб уба чыць гэ ту тра ды цыю, я і на ве даў 
учо ра Жор наў ку. На жаль, тра ды цыя ста но віц ца ўжо рэд кай. Але 
на мо гіл ках у Жор наў цы я ўба чыў тое, ча го ні ко лі не мог уя віць: 
не ка то рыя над ма гіль ныя пом ні кі — са праўд ныя жор ны з млы-
на. Мес ці чы рас ка за лі, што ў вёс цы са праў ды быў ва дзя ны млын 

(у вай ну яго ўза рва лі), а гас па да роў млы на ха ва лі на гэ тых мо гіл-
ках, вы бі ва ю чы проз ві шчы і ім ёны на жор нах. На ад ных па зна ча на 
да та — 1887 год...

Ня ма ўжо ў вёс цы млы на, сыш лі ў ня быт млы на ры і іх сва я кі. 
А вяс коў цы і сён ня да гля да юць пом ні кі-жор ны, не да ючы ім зраў-
няц ца з зям лёй...

81-га до вая Ма рыя БУ КА ТАЯ (на фо та), якую я су стрэў на мо гіл ках, 
заў сё ды на вед вае гэ тыя ад мыс ло выя пом ні кі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фота аўтара.

Ра да ні ца ў Жор наў цыРа да ні ца ў Жор наў цы
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