
Шэсць дзе сят дзя вя ты пе ра мож ны май су стра кае бы лы фран та вік 
Аляк сей Да ніл кін. А на жыц цё вым ра хун ку ве тэ ра на гэ та ўжо 88-я 
вяс на. На су стрэ чах з мо лад дзю Аляк сей Іва на віч пры гад вае 128-ы ар-
ты ле рый скі полк 1-га Бе ла рус ка га фрон ту, дзе яму да вя ло ся спа чат ку 
слу жыць раз вед чы кам, а пас ля ка ман да ваць ад дзя лен нем ра дыё су вя-
зі. Вай ну скон чыў за 20 кі ла мет раў ад Бер лі на, прай шоў шы з цяж кі мі 
ба я мі Поль шчу і Ус ход нюю Пру сію.

Іг раць на гар мо ні ку Да ніл кін ву чыў ся пас ля вай ны, у Гер ма ніі, дзе 
пра хо дзіў тэр мі но вую во ін скую служ бу.

— Ча су воль на га ха па ла, а нам, ма ла дым во і нам, вель мі ха це ла ся 
сяб ра ваць з гар мо ні кам. Я на ват на акар дэ о не іг раў, — пры гад вае ве тэ-
ран. — І ця пер не даю за леж вац ца сва ёй двух рад цы «Чай ка», дзе цям, 
уну кам і праў ну кам на строй уз ды маю.

Аляк сей Іва на віч — ура джэ нец Мсці слаў шчы ны, але ўжо больш за 
паў ста год дзя жы ве ў Бы ха ве. Су се дзі доб ра ве да юць, што ў Дзень 
Пе ра мо гі ве тэ ран аба вяз ко ва пры ся дзе з гар мо ні кам на ган ку свай го 
до ма.

На здым ку: Аляк сей ДА НІЛ КІН з дач кой, ня вест кай і праў ну ка мі.
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Зо ла та ва лют ныя рэ зер-

вы Бе ла ру сі ў ад па вед нас ці 
з ме та да ло гі яй Між на род-
на га ва лют на га фон ду па 
вы ні ках кра са ві ка ска ра-
ці лі ся на $238,1 млн і, па-
вод ле па пя рэд ніх да ных, 
на 1 мая 2014 го да скла лі 
$5 млрд 477 млн у эк ві ва-
лен це.

Комплексны медагляд 
у 2014 годзе прайшлі 
ўсе інваліды і ўдзельнікі 
Вялікай Айчыннай вайны.

Спе цы яль на да чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі ў Мін ску 
«Ян дэкс» за пус ціў для ама-
та раў спе цы яль ны вэб-сайт 
h14.yandex.by.

На цы я наль ны банк Бе-
ла ру сі аб ме жа ваў пра цэнт-
ныя стаў кі па крэ ды тах для 
юры дыч ных асоб — рэ зі-
дэн таў рэс пуб лі кі ў на цы я-
наль най ва лю це.

У Мін ску ма ро жа нае і 
пі ва ў зо нах гас цін нас ці і 
спар тыў ных комп лек сах 
бу дуць вы ключ на ай чын-
най вы твор час ці.

Ін тэр вал ру ху цягнікоў 
мінск ага мет ро ў час чэм пі-
я на ту све ту па ха кеі бу дзе 
ска ро ча ны.

КОРАТКА
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 08.05.2014 г. 
Долар ЗША    10000,00
Еўра 13930,00
Рас. руб. 282,00
Укр. грыўня 831,60

Чэм пі я нат све ту па ха кеі, 
які заўт ра су стра кае Мінск, 
бу дзе су пра ва джац ца мно-
гі мі куль тур на-асвет ніц кі мі 
твор чы мі пра ек та мі. Адзін 
з іх — ад крыц цё дзвюх вы-
ста вак рэ пра дук цый ста рых 
паш то вак і фо та здым каў з 
ка лек цыі фі ла кар тыс та Ула-
дзі мі ра Лі ха дзе да ва, ад зна-
ча на га прэ мі яй Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду-
хоў нае ад ра джэн не». 

На «Мінск-Арэ не» мін ча не і 
гос ці чэм пі я на ту змо гуць па зна-
ё міц ца з ці ка вы мі ар тэ фак та мі 
даў ні ны. Ад на з вы стаў — «Мінск. 
Па да рож жа ў ча се» (да рэ чы, 
фі ла кар тыч ны аль бом з та кой 
са май наз вай ня даў на вый шаў 
у Вы да вец кім до ме «Звяз да»). 
Дру гая — «Бе ла русь у час Пер-
шай су свет най вай ны. По гляд па 
абод ва ба кі фрон ту».

— Не абы дзец ца і без ці ка вых 
ад крыц цяў, — ка мен туе «Звяз-
дзе» ад крыц цё вы ста вак Ула дзі-
мір Аляк се е віч Лі ха дзе даў. — Не-

каль кі га доў та му мне ўда ло ся 
на быць ста рое фо та, якое вяр тае 
на лі нію фрон та Пер шай су свет-
най у Бе ла русь. У Па ла ча ны, 
што не па да лёк ад Ма ла дзеч на. 
Рус кія сал да ты, ужо доб ра па-

спы таў шы смак вай ны, вый шлі 
на лёд. Гу ля юць яны ў звы чай ны 
ха кей. Доб ра ві даць са ма роб ныя 
клюш кі. Му сіць, іх зра бі лі з ла зы 
аль бо з яко га ін ша га 
гнут ка га дрэ ва. 

ЗА МЕСТ ВІН ТОЎ КІ — 
ХА КЕЙ НАЯ КЛЮШ КА!..
Ста рая паш тоў ка з ка лек цыі Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва 

вяр тае нас у час Пер шай су свет най вай ны

Паш тоў ка з ка лек цыі лаў рэ а та Прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«За ду хоў нае ад ра джэн не» Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва.
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Ва лян цін ША ЕЎ, стар шы ня 
След ча га ка мі тэ та:

«У ра бо це кі раў ні ка важ на 
мер ка ван не кож на га ча ла-
ве ка. Ме на ві та аса біс тыя 
зно сі ны з людзь мі, вы ра-
шэн не ла каль ных праб лем 
і вы яў лен не пэў ных сіс-
тэм ных тэн дэн цый у той 
ці ін шай сфе ры аль бо га лі-
не да па ма га юць пас ля па-
збя гаць па мы лак у ра бо це 
след чых пад раз дзя лен няў 
і свое ча со ва рэ ага ваць на 
маг чы мыя не га тыў ныя 
тэн дэн цыі. Толь кі ма ю-
чы ста сун кі з людзь мі, мы 
мо жам рэ аль на ацэнь ваць 
эфек тыў насць дзей нас ці 
след чых пад раз дзя лен няў 
на мес цах».

ВЕЧ НЫ СІМ ВА Л 
БЯС ПРЫ КЛАД НА ГА 

ПОДЗ ВІ ГУ
Да ра гія су ай чын ні кі!

Сар дэч на він шую вас з Днём Пе ра мо гі — вя лі кім і свя шчэн-
ным для кож на га з нас свя там.

69 пра цоў ных, ге ра іч ных га доў ад дзя ля юць нас ад зал паў 
са лю таў 45-га го да. Але тая вяс на за ста ец ца веч ным сім-
ва лам бяс пры клад на га подз ві гу на шых пра дзе даў, дзя доў і 
баць каў.

Вя лі кая Ай чын ная вай на ўпі са на ў скры жа лі гіс то рыі як 
лю тае про ці ста ян не двух су све таў і дзвюх ідэа ло гій — гу ма-
ніз му і на цыз му. Мы ні ко лі не за бу дзем, што ме на ві та на ро ды 
Са вец ка га Са ю за ўнес лі вы ра шаль ны ўклад у раз гром гіт ле-
раў скай Гер ма ніі.

Ні я кія па ку ты і вы пра ба ван ні не змаг лі зла маць ба я вы дух 
са вец кіх лю дзей. На фрон це, у пар ты зан скіх ля сах, у пад пол лі 
і пра цоў ным ты ле яны ўсе як адзін муж на і са ма ад да на зма-
га лі ся з во ра гам.

І пе ра маг лі! Ад ста я лі кра і ну. Уз ня лі яе з ру ін і по пе лу, па бу да-
ва лі ма гут ную эка но мі ку, ства ры лі пе ра да вую на ву ку і ба га тую 
куль ту ру. Іх здзяйс нен ні — той фун да мент, на якім мы бу ду ем 
сваю су ве рэн ную дзяр жа ву.

У гэ тыя дні ўся Бе ла русь ста іць на га на ро вай, удзяч най вар-
це, уша ноў ва ю чы ге ро яў Пе ра мо гі. Мы бяз мер на ўдзяч ныя вам, 
па ва жа ныя ве тэ ра ны, і як са мы каш тоў ны зда бы так за хоў ва ем 
ваш га лоў ны за па вет — лю біць Ай чы ну, аба ра няць яе ін та рэ сы 
і заў сё ды быць ра зам, з'яд на ны мі і адзі ны мі, каб ні хто не мог 
прыні зіць бе ла ру саў, пад па рад ка ваць іх сва ёй ва ро жай во лі. 
Бе ла рус кі на род — на род-пе ра мож ца. І гэ та па чуц цё слу жыць 
кры ні цай на ша га го на ру і сі лы.

Жа даю ўсім вам, да ра гія су ай чын ні кі, моц на га зда роўя, пра-
цоў ных пос пе хаў, шчас ця, даб ра бы ту і заў сё ды яс на га, мір на га 
не ба над га ла вой.

Са свя там! З Днём Пе ра мо гі!
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

— Мы прак тыч на не ма ем праб лем, — пры-
знаў ся Вор сін. — Ёсць пэў ныя пы тан ні, якія 
мы вы ра ша ем з на шы мі за меж ны мі парт нё-
ра мі па хо дзе дзей нас ці. Яны ня знач ныя, але 
ўсё ро біц ца дзе ля та го, каб для ўдзель ні каў 
бы лі ство ра ны са мыя доб рыя ўмо вы і пра-
да стаў ле ны ўсе маг чы мас ці для рэа лі за цыі 
свай го па тэн цы я лу.

Усе «ха кей ныя» дні да па ма гаць ба лель-
шчы кам і ўдзель ні кам чэм пі я на ту бу дуць ва-
лан цё ры. Яў ген Мі ка ла е віч пад крэс ліў, што 
іх ад бор пра во дзіў ся ся род вя лі кай 
коль кас ці ах вот ных.

СПЯ ШАЙ ЦЕ СЯ! 
КВІТ КІ ЯШЧЭ ЁСЦЬ!

ХА КЕЙ, 
ЯКІ ЗБЛІ ЖАЕ КРА І НЫ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў пры ві тан не 
ўдзель ні кам і гас цям чэм пі я на ту све ту па ха кеі з шай бай 
2014 го да ў Мін ску.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў сім ва ліч насць та го фак та, што 
ад крыц цё 9 мая ў го ра дзе-ге роі Мін ску 78-га чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі з шай бай прой дзе ў зна мя наль ны для Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Дзень Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не.  «На тур нір пры еха лі 
са мыя моц ныя збор ныя пла не ты, каб у на пру жа ных спар тыў ных 
па ядын ках на ля до вых арэ нах вы зна чыць чэм пі ё на, і тыя, хто 
са ма ад да на «хва рэе» за свае ка ман ды і па дзя ляе з імі ра дасць 
пе ра мог і го рыч па ра жэн няў. Мы шчы ра спа дзя ём ся, што мно гія 
ба лель шчы кі па лю бяць Бе ла русь і зной дуць тут но вых доб рых 
сяб роў», — га во рыц ца ў пры ві тан ні.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што спорт як фор ма на род най дып ла ма тыі 
ад кры вае шы ро кія шля хі для зблі жэн ня роз ных кра ін, а за хап-
ляль нае ві до ві шча ха кей ных ба та лій без ліш ніх слоў зра зу ме лае 
і да ступ нае кож на му, хто ці ка віц ца гэ тай ка лек тыў най гуль нёй. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў ба лель шчы каў друж на пад тры-
маць сва іх ку мі раў на тур ні ры най мац ней шых збор ных. «Упэў не ны, 
што чэм пі я нат све ту ў Мін ску ўвой дзе ў спар тыў ную гіс то рыю, а 
гос ці атры ма юць за да валь нен не ад на вед ван ня Бе ла ру сі, зно сін 
з на шы мі людзь мі і, га лоў нае, ад гуль ні лю бі май ка ман ды», — ад-
зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт па жа даў удзель ні кам ля до вых спа бор ніц тваў доб ра га 
на строю, сум лен най ба раць бы і ўда чы ў ха кей ных па ядын ках.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ужо заўт ра пад 
скля пен ня мі «Мінск-Арэ ны» 
ха ке іс ты на ва чах шмат лі кіх 

гледачоў рас пач нуць чэм пі я нат све ту 
па ха кеі. Па дзея, якую ча ка лі 
ўсе бе ла рус кія ба лель шчы кі, 

на рэш це на дыш ла і пры цяг вае сва ёй 
раз на стай най пра гра май. 

Аб апош ніх штры хах у пад рых тоў-
цы да ха кей на га пер шын ства, пла нах 
жур на ліс там рас па вёў Яў ген ВОР СІН, 

ды рэк тар Ды рэк цыі па пра вя дзен ні 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі.

У НІ ГЕ РЫІ БА Е ВІ КІ ЎКРА ЛІ 
ЯШЧЭ 11 ДЗЯЎ ЧЫ НАК

У Ні ге рыі эк стрэ міс ты з іс ла місц кай гру поў кі 
«Бо ка ха рам» укра лі яшчэ 11 дзяў чы нак, пе ра да-
юць ін фар ма генц твы. Ба е ві кі за ха пі лі во сем дзяў-
чы нак — пад лет каў у вёс цы Ва ра бе, а за тым на па лі 
на су сед ні на се ле ны пункт і за бра лі з са бой яшчэ 
трох юных жы ха рак. Та кім чы нам, коль касць вы-
кра дзе ных за апош нія дні на паў ноч ным ус хо дзе 
Ні ге рыі скла ла 11 ча ла век. Ра ней у ноч на 15 кра-
са ві ка гэ та ж гру поў ка вы кра ла са шко лы го ра да Чы бок 276 школь ніц. Пас ля не ка то рым з 
іх уда ло ся збег чы. Па вод ле апош няй ін фар ма цыі, коль касць юных за лож ніц скла дае ка ля 
240 ча ла век. «Бо ка ха рам» вя дзе ўзбро е ную ба раць бу за ства рэн не іс лам скай дзяр жа вы 
на поў на чы Ні ге рыі. Гру поў ка ста іць за боль шас цю тэ рак таў, якія рэ гу ляр на ўчы ня юц ца 
ў гэ тай кра і не. На пад на шко лу ба е ві кі тлу ма чаць тым, што «за ход няя аду ка цыя па він на 
быць спы не на, а дзяў чын кі па він ны па кі нуць шко лу і вый сці за муж». У ві дэа зва ро це лі дар 
гру поў кі на зваў за лож ніц сва ёй улас нас цю і па абя цаў іх пра даць «па на стаў лен ні Ала ха». 

Ёсць ін фар ма цыя, што не ка то рых дзяў чы нак вы вез лі з кра і-
ны і пры му со ва вы да лі за муж. Па па пя рэд ніх да ных, кож ная 
з іх бы ла пра да дзе на за $12.

ЕС АД МЯ НІЎ ВІ ЗЫ ДЛЯ ШЭ РА ГУ 
КАР ЛІ КА ВЫХ ДЗЯР ЖАЎ

Еў ра пей скі са юз ад мя ніў ві за вы рэ жым для гра ма дзян шэ-
ра гу кар лі ка вых дзяр жаў, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. У 

спіс кра ін, гра ма дзя не якіх змо гуць уяз джаць на тэ ры то рыю 
ЕС у бяз ві за вым рэ жы ме, па тра пі лі Ка лум бія, ААЭ, Да мі-
ні ка, Грэ на да, Кі ры ба ці, Мар ша ла вы аст ра вы, Мік ра не зія, 
На уру, Па лау, Пе ру, Сэнт-Лю сія, Сэнт-Він сэнт і Грэ на ды ны, 
Са моа, Са ла мо на вы аст ра вы, Ус ход ні Ты мор, Тон га, Тры ні-
дад і Та ба га, Ту ва лу і Ва ну а ту. Ад зна ча ец ца, што бяз ві за вы 
рэ жым ус ту піць у сі лу толь кі пас ля та го, як гэ тыя кра і ны 
пад пі шуць ад па вед ныя двух ба ко выя па гад нен ні з ЕС.

АС ПІ РЫН НЕ БЯС ПЕЧ НЫ 
ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ 
БЕЗ ВІ ДА ВОЧ НЫХ 
ПРАБ ЛЕМ СА ЗДА РОЎ ЕМ

Вя до ма, што ме ды кі пры зна ча юць ас пі рын 
для зні жэн ня ры зы кі ін суль таў і ін фарк таў. Але 
экс пер ты з Упраў лен ня па хар ча ван ні і ме ды-
ка мен тах ЗША за су мня ва лі ся ў мэ та згод нас-
ці па доб ных пры зна чэн няў. Фарм гі гант Bауеr 
АG па спра ба ваў змя ніць эты кет ку, зра біў шы 
на ас пі ры не ўка зан ні, што ён па ды хо дзіць і 
лю дзям, якія ні ко лі не су ты ка лі ся з хва ро ба мі 
сэр ца. Гэ та па він на бы ло б знач на па вы сіць 
рын ка вы кошт пра дук ту. Ад нак чы ноў ні кі ад-
мо ві лі, пад крэс ліў шы: ас пі рын мож на пры маць 
толь кі пас ля кан суль та цыі спе цы я ліс та лю-
дзям, па цяр пе лым ад ус клад нен няў. Ас пі рын 
зні жае сту пень тром баў тва рэн ня, уплы ва ю чы 
на трам ба цы ты, тым са мым аба ра ня ю чы ад 
за ку пор ван ня са су ды. Але ў да чы нен ні да ў 
цэ лым зда ро вых лю дзей экс пер ты лі чаць ас-
пі рын не эфек тыў ным і не бяс печ ным (вы со кая 
ры зы ка кры ва цё каў у моз гу і страў ні ку). Не ка-
то рыя спе цы я ліс ты ўсё ж пад трым лі ва юць рэ-
гу ляр ны пры ём ас пі ры ну. Ся род іх Аме ры кан-

ская кар дыя ла гіч-
ная аса цы я цыя. 
Ка лі ча ла век ужо 
пры мае прэ па рат, 
то без кан суль та-
цыі са спе цы я ліс-
там ад мя няць яго 
не вар та.

МЕ ЛО ДЫЯ ПЕ РА МО ГІМЕ ЛО ДЫЯ ПЕ РА МО ГІ

РУХ НА ПЕ РАД
У Бе ла ру сі і Ра сіі ад на Пе ра мо га, 
агуль ныя ін та рэ сы 
і ня ма не вы ра шаль ных пы тан няў

Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў-
ся з ра бо чым ві зі там у Маск ву, дзе на су стрэ чы з прэм'-
ер-мі ніст рам Ра сіі Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым за явіў, што 
па між Ра сі яй і Бе ла рус сю ня ма не вы ра шаль ных пы тан няў, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА. «Нам трэ ба толь кі не спы няц ца і ру хац-
ца на пе рад», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што Бе ла русь, Ра сія і Ка зах стан зна хо-
дзяц ца на пя рэ дад ні важ най па дзеі — пад пі сан ня да га во ра аб 
ства рэн ні Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ме на ві та Дзміт рый Мядз ве-
дзеў, зна хо дзя чы ся на па са дзе прэ зі дэн та Ра сіі, ста віў свой под піс 
пад да га во рам аб ства рэн ні Мыт на га са ю за. «І ка лі б та ды не жа-
дан не і во ля Ра сіі, на ша га са ю за не бы ло б», — ска заў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі.

У сваю чар гу, Дзміт рый Мядз ве дзеў ад зна чыў, што бе ла рус кае 
і ра сій скае су пра цоў ніц тва па ста ян на ру ха ец ца на пе рад, ба кі ўза-
е ма дзей ні ча юць у рам ках Са юз най дзяр жа вы і Мыт на га са ю за. 
«На шы двух ба ко выя ад но сі ны вы ключ на важ ныя, тым больш на 
фо не эка на міч най сі ту а цыі ў све це і Еў ро пе», — ска заў прэм' ер-
мі ністр Ра сіі. 2
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«ЗВА НОК 
АД НА ПА ЛЧА НІ НУ»

Бе ла рус кія ве тэ ра ны змо гуць 8, 9 
і 10 мая бяс плат на тэ ле фа на ваць 
ад на па лча нам па ўсім све це.

Ак цыю, якая ста ла ўжо тра ды цый-
най — «Зва нок ад на па лча ні ну», пры све-
ча ную свят ка ван ню Дня Пе ра мо гі, пра-
вя дзе ма біль ны апе ра тар МТС. Ве тэ ра-
ны змо гуць бяс плат на па тэ ле фа на ваць 
сва ім ад на па лча нам, якія зна хо дзяц ца ў 
лю бым пунк це Бе ла ру сі і ў ін шых кра і нах 
све ту, і па він ша ваць іх. Для гэ та га да-
статкова бу дзе на ве даць са ло ны су вя зі 
МТС, раз ме шча ныя ў ста лі цы, аб лас ных 
і ра ён ных цэнт рах. 

Акра мя та го, ма біль ныя пе ра га вор-
ныя пунк ты бу дуць раз гор ну ты 9 мая ў 
цэнт ры Мін ска пад час шэс ця ве тэ ра наў. 
Су пра цоў ні кі МТС ака жуць не аб ход ную 
да па мо гу: на бя руць па трэб ны ну мар і 
зной дуць код го ра да.

«ДЗЕНЬ БЯС ПЛАТ НА ГА 
КАН СУЛЬ ТА ВАН НЯ»
Сён ня мож на атры маць бяс плат-
ную кан суль та цыю на та ры у са.

Ак цыя прой дзе з 10.00 да 16.00 ва 
ўсіх на та ры яль ных кан то рах і бю ро 
Бе ла ру сі. Яна бу дзе пры све ча на Дню 
Пе ра мо гі і 70-год дзю вы зва лен ня на-
шай кра і ны ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў. Як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр-
стве юс ты цыі, пад час ак цыі на та ры у сы 
бу дуць бяс плат на кан суль та ваць усіх 
гра ма дзян.

Свят ла на БУСЬ КО.
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