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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.
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За грошы трэба... 
плаціць
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Жыц цё пра цяг ва ец цаЖыц цё пра цяг ва ец ца  ��

«ЧАР НО БЫЛЬ 
ВЫ БРАЎ НАС...»
Жы ха ры Слаў га рад ска га ра ё на на ву чы лі ся 
вес ці гас па дар ку на за бру джа ных зем лях

Тац ця на Гу ры на і ця пер су муе па тым ча се, ка лі ў ле се за 
ра кой Сож мож на бы ло сме ла збі раць чар ні цы і су ні цы. 
Смач ныя яга ды ў яе сям'і што год су шы лі вёд ра мі на печ цы, 
каб по тым пад зі мо выя за вы ван ні за ві ру хі піць дух мя ную 
гар ба ту ка ля груб кі. А які смач ны суп атрым лі ваў ся з ба ра ві-
коў! Іх так са ма ў слаў га рад скіх ля сах бы ло шмат. Не ка то рыя 
прад пры маль ныя лю дзі на ват мяш ка мі ва зі лі каш тоў ныя 
на рых тоў кі ў Маск ву ці Ле нін град і за раб ля лі на іх вя лі кія 
гро шы. Сён ня ляс ных да роў так са ма ха пае, але яны ня суць у 
са бе ра дые ак тыў ную атру ту. Той зла вес ны кра са віц кі дзень 
1986 го да, які пры нёс з поўд ня чор ную хма ру, цал кам змя ніў 
звык лы лад жыц ця.

ПАД РА ДЫ Я ЦЫЙ НЫМ КАЎ ПА КОМ
— Ра ні цай 1 мая мы ра зам з ма лень кай дач кой ха дзі лі на свя та. 

Аб тым, што зда ры ла ся, да ве да лі ся толь кі ве ча рам у гэ ты ж дзень, 
— ус па мі нае жы хар ка Слаў га ра да Тац ця на Гу ры на, якая на той мо-
мант пра ца ва ла ў рай ка ме пар тыі ін струк та рам ідэа ла гіч на га ад дзе-
ла. — Гэ та ця пер лю бую ін фар ма цыю мож на знай сці ў ін тэр нэ це, а 
та ды ні хто не ве даў, што ра біць. Спа чат ку на ват не маг лі са бе ўя віць 
маш та бы той бя ды, якая з на мі зда ры ла ся. Зда ва ла ся, Чар но быль 
да лё ка ад нас, але ж на са мой спра ве гэ та быў са ма пад ман. У лі пе ні 
шко лы цал кам па ча лі ад праў ляць у больш чыс тыя ра ё ны. Але праз 
ме сяц дзе ці з на стаў ні ка мі вяр ну лі ся да до му. Трэ ба бы ло не-
як жыць да лей.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі  ��

З «ПАЛЬ ЧЫ КА МІ» 
Ў ПАШ ПАР ЦЕ

У Бе ла рус кім до ме дру ку пра дэ ман стра ва лі маг чы мы ва ры янт бе-
ла рус ка га бія мет рыч на га паш пар та.

Ад звык ла га нам та кое па свед чан не асо бы ад роз ні ва ец ца на яў нас цю 
спе цы яль най мік ра схе мы, на якой за ха ва на ін фар ма цыя пра ўла даль-

ні ка паш пар та. Гэ та 
імя, імя па баць ку, 
проз ві шча, да та на-
ра джэн ня, ад ска на-
ва ныя ад біт кі паль цаў 
— у асноў ным тое, што 
змя шчае і «звы чай ны» 
да ку мент. Бія мет рыч-
ныя паш пар ты сён ня 
вы да юць у мно гіх кра-
і нах све ту, Бе ла русь 
па куль на шля ху да 
гэ та га. З удзе лам ра-
сій скіх парт нё раў, ад-
кры та га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «НДІ МЭ і 
Мік рон» і гру пы кам па-
ній «Пер шы дру кар скі 
двор», у Бе ла рус кім до-
ме дру ку бы ло са бра на 
20 бе ла рус кіх паш пар-
тоў з чы пам — экс пе-
ры мен таль ных 
узо раў. 4

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 26.04.2014 г. 
Долар ЗША    9980,00
Еўра 13810,00
Рас. руб. 278,50
Укр. грыўня 883,19

На двор'еНа двор'е  ��

СО НЕЧ НЫЯ 
ВЫ ХАД НЫЯ
Ад нак уна чы 
яшчэ ха лад на ва та

Гэ ты мі дня мі тэ ры то рыя на-
шай кра і ны тра піць пад уплыў 
скан ды наў ска га ан ты цык ло-
ну, та му ўста лю ец ца ма ла-
воб лач нае на двор'е, па ве да-
мі ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га 
гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

У су бо ту і ня дзе лю бу дзе пе-
ра важ на без апад каў, толь кі ў 
ня дзе лю па за ха дзе кра і ны прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы. 
Мес ца мі маг чы мы на валь ні цы. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на 
су бо ту скла дзе плюс 1—7 цяп ла, 
у Брэсц кай воб лас ці — да плюс 
10, а на ўсхо дзе кра і ны мес ца мі 
за ма раз кі да 0 — мі нус 3 гра ду-
саў. У ноч на ня дзе лю ча ка ец ца 
3—10 цяп ла. А вось удзень у вы-
хад ныя пры грэе да плюс 16—22. 
Праў да, у за ход ніх ра ё нах у ня-
дзе лю мес ца мі бу дзе знач на свя-
жэй — ка ля 13—16 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно-
заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па-
ня дзе лак па паў ноч на-за ход няй 
па ло ве рэс пуб лі кі прой дуць ка-
рот ка ча со выя даж джы і на валь-
ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч 
на па ня дзе лак бу дзе 4—10 цяп-
ла, удзень — плюс 16—22.

Сяр гей КУР КАЧ.

Га лоў ная «дэ таль» но ва га паш пар та — мік ра чып на вок лад цы.Фо
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Што год Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на-
вед вае рэ гі ё ны кра і ны, па цяр пе лыя ад ава рыі 
на Чар но быль скай АЭС. Кі раў нік дзяр жа вы 
здзейс ніў больш за 40 та кіх ві зі таў, па бы ваў 
у дзя сят ках ра ё наў, га ра доў, па сёл каў і вё сак. 
Пры чым у ра ё нах, якія апы ну лі ся ў най больш 
скла да най сі ту а цыі (На раў лян скім, Хой ніц кім, 
Жыт ка віц кім, Пет ры каў скім, Сто лін скім, Бы-
хаў скім), — ад 4 да 6 ра зоў.

У гэ тым го дзе кі раў нік дзяр жа вы ад пра віў ся ў Ма-
гі лёў скую воб ласць. На пя рэ дад ні ра бо чай па езд кі, 
ад каз ва ю чы на пы тан ні дэ пу та таў пас ля Па слан ня 
пар ла мен ту і на ро ду, Прэ зі дэнт ад зна чыў, што па-
лі ты ка ў пла не пе ра адо лен ня на ступ стваў ава рыі 
на ЧА ЭС бу дзе ска рэк ці ра ва на, па стаў ле на за да ча 
знач на па вы сіць уз ро вень жыц ця лю дзей на поўд ні і 
паў днё вым ус хо дзе кра і ны і што па ка заль най у гэ тым 
пла не бу дзе ме на ві та Ма гі лёў ская воб ласць.

На комп лекс ным па ды хо дзе да раз віц ця ўсіх 
сфер жыц ця дзей нас ці ў паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах 
Ма гі лёў скай воб лас ці, па цяр пе лых ад ава рыі на 
Чар но быль скай АЭС, кі раў нік дзяр жа вы ак цэн та ваў 
ува гу пад час ра бо чай па езд кі ў Клі ма ві чах на на ра-
дзе па вы ка нан ні да ру чэн ня па са цы яль на-эка на міч-
ным раз віц ці ўсход ніх ра ё наў Ма гі лёў скай 
воб лас ці, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

ТЭ РЫ ТО РЫЯТЭ РЫ ТО РЫЯ
ЖЫЦ ЦЯЖЫЦ ЦЯ
Паўд нё ва-ўсход нія 
ра ё ны Ма гі лёў скай 
воб лас ці, па цяр пе лыя 
ад ава рыі на ЧА ЭС, 
неабходна пад цяг нуць 
да ўзроў ню са мых 
пе ра да вых 
у кра і не па ўсіх 
кі рун ках.

9 млн 467 тыс. 
ча ла век 

скла ла коль касць на сель нiц-
тва Бе ла ру сi на 1 кра са вi ка 
гэ та га го да.
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