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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
З уча раш ня га дня па ча-

ла ся вы пла та ма тэ ры яль най 
да па мо гі ве тэ ра нам Вя лі кай 
Ай чын най вай ны да 70-год дзя 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Бе ла русь за ра бі ла на чэм пі-
я на це све ту па ха кеі больш за 
14 млн еў ра. У пе ры яд пра вя-
дзен ня ЧС на тры бу нах «Мінск-
Арэ ны» і «Чы жоў ка-Арэ ны» па-
бы ва лі 643 тыс. 434 гле да чы (у 
ся рэд нім на ад ным мат чы — 
больш за 10 000). Гэ та но вы рэ-
корд за ўвесь час пра вя дзен ня 
чэм пі я на таў све ту па ха кеі.

Прад стаў ні кі 26 кра ін пры-
муць удзел у ІX Бе ла рус кім 
між на род ным ме ды я фо ру ме 
«Парт нёр ства ў імя бу ду чы ні: 
рэа ліі гла баль на га све ту», які 
прой дзе 8-12 чэр ве ня.

Но выя ўспыш кі асаб лі ва не-
бяс печ на га за хвор ван ня — аф-
ры кан скай чу мы сві ней (АЧС) 
за рэ гіст ра ва ны ў Поль шчы і 
Сма лен скай воб лас ці Ра сіі.

У Смі ла ві чах мо жа з'я віц-
ца пом нік мас та ку Па рыж скай 
шко лы Ха і му Су ці ну, па ве да мі-
ла на мес нік стар шы ні Чэр вень-
ска га рай вы кан ка ма па са цы-
яль най сфе ры і ідэа ла гіч най 
ра бо це Ала Ша хоць ка.

КОРАТКА

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 3.06.2014 г. 
Долар ЗША    10100,00
Еўра 13750,00
Рас. руб. 289,50
Укр. грыўня 854,48
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Мі ка лай СНАП КОЎ, 
мі ністр эка но мі кі:

«Дэ валь ва цыя на цы я наль  ных 
ва лют у Ра сіі, ва Укра і не і 
Ка зах ста не, без умоў на, ад бі-
ла ся на ўзроў ні экс парт най 
кан ку рэн та здоль нас ці на шых 
та ва раў на гэ тых рын ках. 
Але гэ та ні я кім чы нам не зна-
чыць, што мы так са ма па він-
ны пра во дзіць дэ валь ва цыю 
ў ся бе. Па мно гіх пры чы нах. 
Ад на з іх тры ві яль ная: у 2011 
го дзе ў ра сі ян і ка за хаў не бы ло 
гі пер ін фля цыі, вы клі ка най дэ-
валь ва цы яй. Дру гая пры чы на 
ў тым, што ў гэ тых кра і нах 
свае эка на міч ныя ўнут ра ныя 
ўмо вы, якія фар мі ру юць кур-
са вую па лі ты ку, улас ныя мак-
ра эка на міч ныя па ра мет ры».
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ШАНОЎНЫЯ
СЯБРЫ!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 57 000 171 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 51 300 153 900

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 125 000 375 000

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

112 500 337 500

Пачалася падпіска на «Звязду» на ІII квартал 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на 

ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай 
су вя зі; з да па мо гай аплат на-да-
ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-
пад піс ка» на сай це www.belpost.
by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; 
у паш таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым па да рун кам да 
свята для ва шых род ных і бліз-
кіх, для ва шых сяб роў.
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СКАР ДЗІЦ ЦА 
І ГА ВА РЫЦЬ 
ПРА СУМ НАЕ НЕ ЛЮ БІЦЬ

На огул, мы га ва ры лі з Ган най 
Ва сіль еў най пра ўсё на све це, па чы-
на ю чы ад яе ма ла до сці і за кан чва ю-
чы апош ні мі па дзея мі ва Укра і не.

Ган на Ва сіль еў на чы тае га зе ты 
і гля дзіць тэ ле ві зар, так што ў кур-
се та го, што ад бы ва ец ца ў кра і не 
і ў све це. Хоць і пры зна ец ца, што 
па лі ты кай не вель мі ці ка віц ца. На-

конт Укра і ны толь кі ўзды хае: 
«Гэ та страш на...». І ка му, як 
ні ёй, якая на ра дзі ла ся ў да-
лё кім 1921 го дзе і на са бе 
вы пра ба ва ла жа хі Вя лі кай 
Ай чын най, ве даць, што гэ та 
та кое — кроў і вай на?

Па жы лая жан чы на са ма 
ро дам з-пад Маск вы, з Ва-
ла ка лам ска.

— Нас у сям'і бы ло шас цё ра: тры 
бра ты і тры сяст ры, — ус па мі нае 
яна. — Сёст ры жы вуць у Маск ве, а 

бра ты за гі ну лі ў вай ну. Мы ад ра зу 
пас ля вай ны жы лі бед на, усё зга рэ-
ла. Пе ра жы лі і го лад, і хо лад. Збі ра-
лі на по лі гні лую буль бу, 
пус ка лі на алад кі... 3

Лё сы люд скіяЛё сы люд скія  ��

РЭ ЦЭПТ ДАЎ ГА ЛЕЦ ЦЯ
93-га до вая мін чан ка Ган на Са вель е ва не лю біць скан да лы і ні ко лі ні ко га не асу джае

Усе мы, дзе ці эпо хі, якая ўзно сіць культ ма ла до сці, ба ім ся і 
не хо чам на ват ду маць пра ста расць. Але што зро біш, ка лі, 
як за ўва жы ла яшчэ Фа і на Ра неў ская, ста рэць сум на, але гэ та 
адзі ны спо саб жыць доў га... Дык ці трэ ба па ніч на ба яц ца ста-
рас ці? З гэ тым пы тан нем ка рэс пан дэнт ка «Звяз ды» прый шла 
да 93-га до вай мін чан кі Ган ны Са вель е вай: бы ло ці ка ва па га-
ва рыць з ча ла ве кам, які пра жыў та кое доў гае жыц цё.

Ле та прый шло! Бе ла рус-
кіх школь ні каў ужо ча ка-
юць гуль ні на ву лі цы да 
поз ня га ве ча ра, па езд кі 
на эк скур сіі, удзел у зай-
маль ных ме ра пры ем ствах, 
вя сё лыя лет нія зме ны ў 
ла ге рах. Паў сюль дзя цей 
бу дуць су пра ва джаць іх 
доб рыя сяб ры: дзяў чын-
кі, хлоп чы кі і... кні гі.

«Ле та з доб рай кні гай» — 
рэс пуб лі кан ская ак цыя, што 
па ча ла ся ў Мін ску ра зам з 
лет ні мі ка ні ку ла мі. Ініцыятары 
— Міністэрства інфармацыі 
краіны, Мінскі гарвыканкам, 
Беларускі рэспубліканскі саюз 
моладзі. Старт дзі ця чай кніж-
най эс та фе це да лі ў ста ліч ным 
пар ку імя Гор ка га. Сут насць ак-
цыі — зра біць кні гу вер ным сяб-
рам, які па зна ец ца ў ра дас ці, 
ад па чы вае на лет ніх ка ні ку лах 
і на бі ра ец ца яр кіх ура жан няў 
ра зам з дзі цем. Та му пар кі і 
скве ры рэс пуб лі кі, школь ныя 
два ры, пля цоў кі лет ніх дзі ця чых 

ла ге раў упры го жаць стэ ла жы з 
ка ля ро вы мі кні га мі, што вы да-
юц ца ў на шай кра і не.

— Ця пер я па-но ва му чы таю 
дзі ця чыя кні гі, бо ў мя не до ма 
ёсць па ка лен не ма лых, з які мі 
трэ ба прай сці і Сяр гея Мі хал ко-
ва, і Аг нію Бар то, — рас каз вае 
пер шы на мес нік мі ніст ра ін-

фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Лі лія АНА НІЧ. — Кні га — гэ та 
глы бо кае чы тан не, фар мі ра ван-
не куль ту ры, вы ха ван не асо бы. 
Яна ня се да бры ню, дае ве ды, у 
асаб лі вай фор ме да па ма гае дзе-
цям да ве дац ца пра гіс то рыю сва-
ёй кра і ны. Трэ ба вяр нуць дзя цей 
да чы тан ня, на га даць пра тое, 

што мод ныя га джэ ты не мо гуць 
за мя ніць ім па пя ро ва га сяб ра.

Сён ня 20 пра цэн таў ад усіх 
кніг, што вы да юц ца ў Бе ла ру сі, 
скла да юць кні гі для ма лень кіх 
чы та чоў. Су час ная бе ла рус кая 
дзі ця чая кні га доб ра ілюст ра-
ва ная. Яна дзе ліц ца ўжо зна-
ё мы мі мно гім па ка лен ням бе-
ла ру саў гіс то ры я мі і зна ё міць 
ма лых з но вы мі ці ка вы мі пры-
го да мі. Ад нак Лі лія Ана ніч ад-
зна чае, што по шук но вых аў та-
раў і на пі сан не но вых тво раў, 
як і ра ней, вель мі ак ту аль ная 
за да ча для кні га вы даў цоў.

Да «Ле та з доб рай кні гай» 
да лу чы лі ся вя ду чыя бе ла рус кія 
кніж ныя вы дан ні, у тым лі ку і 
Вы да вец кі дом «Звяз да», ор-
га ны ўла ды, Са юз пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі. Пас ля Мін ска кніж ную 
эс та фе ту па він ны пад ха піць і 
ас тат нія га ра ды кра і ны, каб у 
пар кі і скве ры дзе ці прый шлі не 
толь кі ад па чыць, але і за вес ці 
но ва га вер на га сяб ра — кні гу.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА.
Фо та аўтара.

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!  ��

НА КА НІ КУ ЛЫ — 
З ДОБ РАЙ КНІ ГАЙ

Се зон ны кло патСе зон ны кло пат  ��

«ПА ЛЯ ВАН НЕ» НА ДА ЧЫ 
СТАР ТУЕ 

СА СПАЗ НЕН НЕМ
По пы ту на арэн ду за га рад най 

не ру хо мас ці ў маі амаль не бы ло
Звы чай на ў па чат ку дач на га се зо на ста ліч ныя 
агенц твы не ру хо мас ці па чы на юць пра па ноў ваць 
сва ім клі ен там арэн ду пры ват на га жыл ля за ме жа мі 
га лоў на га ме га по лі са кра і ны. Неш та па доб нае на зі-
ра ла ся сё ле та і ў апош нюю дэ ка ду кра са ві ка. Ад нак 
су свет нае пер шын ство па ха кеі ў Мін ску «пад рэ-
за ла» мяр ку е мы се зон ны по пыт на здым ную за га-
рад ную не ру хо масць амаль цал кам. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» вы ра шыў вы свет ліць, якія ця пер іс ну юць 
ва ры ян ты для тых, хто збі ра ец ца пра вес ці свой ад-
па чы нак за го ра дам. У гэ тай сі ту а цыі нам да па ма-
га ла ра за брац ца на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 
Цэнт ра ганд лю не ру хо мас цю «ПА КА ДАН» 
Ак са на ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е  ��

Даж джы, 
але цёп ла

На вы хад ныя сі ноп ты кі 
абя ца юць да плюс 32
З пер шых дзён ле та на тэ ры то-
рыю Бе ла ру сі за ві та лі цёп лыя і 
віль гот ныя па вет ра ныя ма сы з 
бо ку Чор на га мо ра, па ве да мі-
ла 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.

Та му і ў аў то рак у нас бу дуць гас-
па да рыць ка рот ка ча со выя даж джы 
роз най ін тэн сіў нас ці. Мес ца мі па кра-
і не прой дуць моц ныя ліў ні, у асоб ных 
ра ё нах маг чы мы на валь ні цы і ча сам 
град. Пры на валь ні цах мес ца мі шква-
ліс тае ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 
15-20 м/с. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень скла дзе ад плюс 18 гра-
ду саў па паў ноч ным за ха дзе да 27 цяп-
ла па ўсхо дзе кра і ны. Амаль паў сюд на 
бу дуць іс ці не пра цяг лыя даж джы і на-
валь ні цы ў се ра ду і чац вер. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы скла дзе плюс 10-16 
гра ду саў, удзень — 21-28 цяп ла. Толь кі 
ў се ра ду на за ха дзе кра і ны ўдзень ча-
ка ец ца плюс 18-20 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра-
гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у 
пят ні цу і на вы хад ныя ўмо вы на-
двор'я іс тот на па леп шац ца і ста не 
яшчэ цяп лей. Толь кі мес ца мі прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы і на-
валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-
чы ста не 12-18 цяп ла, удзень — плюс 
24-29 гра ду саў, а па ўсхо дзе бу дзе да 
30-32 гра ду саў цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗЯЛЁНАЯ ВІТРЫНА ЛЕТАЗЯЛЁНАЯ ВІТРЫНА ЛЕТА

У СІ БІ РЫ ЗА СТА ЮЦ ЦА ЗА ТОП ЛЕ НЫ МІ 
ЧА ТЫ РЫ РЭ ГІ Ё НЫ

У Сі бі ры скла да ная па вод ка вая сі ту а цыя, вы клі ка ная бес пе ра пын-
ны мі апад ка мі, за хоў ва ец ца ў ча ты рох рэ гі ё нах — Ал тай скім краі, 
Рэс пуб лі цы Ал тай, Ха ка сіі і Рэс пуб лі цы Ту ва. Сты хія за кра ну ла 21 
му ні цы паль ны ра ён. Коль касць пад топ ле ных да моў да сяг ну ла 7497. У 
зо не пад тап лен ня апы ну лі ся 21,4 ты ся чы ча ла век. Жы ха ры па цяр пе-
лых да моў ад се ле ны ў пунк ты ча со ва га раз мя шчэн ня і па сва я ках.

КРЫМ СКІ РУ БЕЛЬ
Крым цал кам пе рай шоў на ра сій скі ру бель. У кра мах знік лі двай ныя цэн ні кі. Усе на яў ныя і без на яў-

ныя раз лі кі бу дуць пра во дзіц ца ў ра сій скіх руб лях, а ўкра ін ская грыў ня атрым лі вае ста тус за меж най 
ва лю ты. Ра сій скі ру бель стаў афі цый най ва лю тай Кры ма ад ра зу пас ля да лу чэн ня да Ра сіі 21 са ка ві ка. 
Але на яў най грыў няй мож на бы ло раз ліч вац ца паў сюд на да чэр ве ня.

КА РОЛЬ ІС ПА НІІ АД РОК СЯ АД ПРА СТО ЛА
У Іс па ніі ка роль Ху ан Кар лас І, які кі ра ваў кра і най з 1975 го да, вы ра шыў ад ра чы-

ся ад пра сто ла. Пра гэ та ў па ня дзе лак аб вяс ціў прэм' ер-мі ністр кра і ны. На пра ця гу 
свай го праў лен ня 76-га до вы Ху ан Кар лас лі чыў ся ад ным з най больш па пу ляр ных 
ма нар хаў у све це. Ад нак у апош ні час мно гія іс пан цы стра ці лі да вер да ка ра ля, у 
асноў ным з-за ка руп цый на га скан да лу з удзе лам яго дач кі і зя ця. Ця пер пра стол 
пя рой дзе да 45-га до ва га сы на Ху ан Кар ла са — прын ца Асту рый ска га Фе лі пэ.

СЫ НА ПЕ ЛЕ АСУ ДЗІ ЛІ НА 33 ГА ДЫ
Эд сан Чол бі На сі мен ту, бы лы ва ра тар клу ба «Сан тас», сын зна ка мі-

та га бра зіль ска га фут ба ліс та Пе ле, асу джа ны на 33 га ды зня во лен ня 
за ад мы ван не гро шай ад нар ка ганд лю, па ве дам ляе бра зіль ская ме ды-
я кар па ра цыя Globo. На сі мен ту мае пра ва аб скар дзіць пры суд. Гал кі пе-
ру прый шло ся па кі нуць спорт у 29 га доў пас ля та го, як яго асу дзі лі на 
шэсць ме ся цаў па збаў лен ня во лі за ўдзел у ву ліч ных гон ках, у вы ні ку 
якіх раз біў ся ма та цык ліст. У 2005 го дзе яго арыш та ва лі за ган даль ка-
ка і нам, а ў 2006 го дзе На сі мен ту вый шаў на во лю.

РАС КЛАДРАС КЛАД
ЦЯГ НI КОЎ ЦЯГ НI КОЎ 
РЭ ГI Я НАЛЬ НЫХ ЛI НIЙ ЭКА НОМ-КЛА СА РЭ ГI Я НАЛЬ НЫХ ЛI НIЙ ЭКА НОМ-КЛА СА 
I ЦЯГ НI КОЎ ГА РАД СКIХ ЛI НIЙI ЦЯГ НI КОЎ ГА РАД СКIХ ЛI НIЙ

з 1 чэрвеня 
2014 го да

БЕ ЛА РУС КАЯ МЯ ЖА 
Ў СУ ЧАС НЫХ УМО ВАХ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў з дак ла дам стар шы ню 

Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та Ле а ні да Маль ца ва
На су стрэ чы так са ма пры сут ні чаў дзяр жаў ны сак ра тар Са ве-
та бяс пе кі Аляк сандр Мя жу еў, па ве дам ляе БЕЛ ТА. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, ці іс ну юць якія-не будзь праб ле мы ў 
дзей нас ці па гран ве дам ства, якія па тра бу юць пры няц ця ра-
шэн ня на ўзроў ні Прэ зі дэн та. Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 
што гэ тым ле там ха цеў бы па бы ваць на мя жы, каб аса біс та 
азна ё міц ца з вы ка нан нем ра ней да дзе ных да ру чэн няў.

Прэ зі дэнт за явіў, што, у пры ват нас ці, мае на мер азна ё міц ца 
з раз віц цём ту рыс тыч на га па тэн цы я лу бе ла рус кіх аст ра воў на 
ра цэ За ход ні Буг. «Гэ та вель мі ці ка ва для лю дзей. З пунк ту гле-
джан ня па тры я тыч на га, ва ен на-па тры я тыч на га вы ха ван ня для 
нас гэ та вель мі важ на», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. Пры гэ тым 
ён ад зна чыў, што тры га ды та му стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан-
ка ма Кан стан цін Су мар абя цаў пры вес ці ў па ра дак ад па вед ныя 
тэ ры то рыі (а так са ма ка та ком бы, ру і ны, якія там зна хо дзяц ца), 
ар га ні за ваць ту рыс тыч ныя сцеж кі.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, тыя мес цы так са ма мож на 
бы ло б за дзей ні чаць для кі на зды мак. «Там з за да валь нен нем бу-
дуць зды маць філь мы, та му што леп ша га мес ца для на ту раль ных 
зды мак не зной дзеш», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Ле а нід Маль цаў да ла жыў аб су час ным ста не сіс тэ мы ахо вы 
дзяр жаў най мя жы, уз роў ні па гра ніч най бяс пе кі кра і ны, а так са ма 
аб ме рах, якія пры ма юц ца, каб адап та ваць гэ тую сіс тэ му да су-
час ных умоў, зра біць яе больш эфек тыў най і гнут кай.

Стар шы ня Дзярж па гран ка мі тэ та ад зна чыў, што па меж ні кі па-
спя хо ва спра ві лі ся з па стаў ле ны мі за да ча мі і ўзрос лай на груз кай 
на пунк ты про пус ку ў пе ры яд пра вя дзен ня ў Мін ску чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі. «Та му сіс тэ ма пра цуе, яна на дзей ная, але жыц цё 
ідзе, і лю бая сіс тэ ма па тра буе ўдас ка на лен ня», — ска заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўхва ліў прад стаў ле ныя пра па но вы, зра біў-
шы свае за ўва гі па вы не се ных на аб мер ка ван не пы тан нях. Так са ма 
да дзе ны шэ раг да ру чэн няў па ап ты мі за цыі струк ту ры Дзярж ка мі тэ-
та, больш эфек тыў ным вы ка ры стан ні на яў ных сіл і срод каў.

ПРЫК ЛАД 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Між кан фе сій ны дыя лог пра хо дзіць у Мін ску
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА на кі ра ваў 
він ша ван не ўдзель ні кам ІV Еў ра пей ска га пра ва слаў на-ка-
та ліц ка га фо ру му: «Рэ лі гія і куль тур ная раз на стай насць: 
вы клі кі хрыс ці ян скім цэрк вам у Еў ро пе».

«Сён ня асаб лі ва важ нае зна чэн не для ўсёй еў ра пей скай су поль-
нас ці на бы ва юць пы тан ні за ха ван ня ду хоў ных асноў і тра ды цый ных 
каш тоў нас цяў. Ме на ві та та му на столь кі ак ту аль ныя за да чы, якія ста-
віць пе рад са бой сён няш ні фо рум, — аб мер ка ваць шля хі між кан фе-
сій на га дыя ло гу, асаб лі ва пад крэс ліць мі сію хрыс ці ян ства ў су час ным 
све це», — га во рыц ца ў він ша ван ні кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы.

Пер шыя тры фо ру мы пра хо дзі лі ў Іта ліі, Грэ цыі і Пар ту га ліі. Ця-
пер ста лі цай між кан фе сій на га дыя ло гу ста ла Бе ла русь. Іні цы я та-
ра мі гла баль най су стрэ чы рэ лі гій ных дзея чаў у на шай кра і не ста лі 
Міт ра па літ Фі ла рэт, які сён ня з'яў ля ец ца га на ро вым Па тры яр шым 
Эк зар хам усяе Бе ла ру сі (Бе ла рус кая пра ва слаў ная царк ва), і 
Міт ра па літ Мін ска-Ма гі лёў скі Ар хі епіс кап Та дэ вуш Кан дру се віч 
(Ры ма-ка та ліц кі кас цёл у Бе ла ру сі). Так са ма знач ны ўклад у ар-
га ні за цыю фо ру ма ўнес ла між на род нае гра мад скае аб' яд нан не 
«Хрыс ці ян скі аду ка цый ны цэнтр імя свя тых Мя фо дзія і Кі ры лы».

Яшчэ з са ма га па чат ку свай го ар хі па стыр ска га слу жэн ня ў Бе-
ла ру сі ка ар ды на цыю дзе ян няў фо ру му ўзна ча ліў Міт ра па літ Мін скі 
і Слуц кі Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі.

Фо рум рас па чаў ся 2 чэр ве ня і пра цяг нец ца да 6 чэр ве ня па 
бла га сла вен ні Свя цей ша га Па тры яр ха Мас коў ска га і ўсяе Ру сі 
Кі рыла. У су стрэ чы бя руць удзел прад стаў ні кі 22 кра ін све ту. 
Ся род вы сту поў цаў — вя до мыя ба га сло вы, рэ лі гі яз наў цы і фі ло-
са фы. Мэ та фо ру му — кан са лі да цыя хрыс ці ян скіх сіл Еў ро пы для 
су поль на га еван гель ска га свед чан ня су час на му све ту і аба ро ны 
хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў ва ўмо вах се ку ляр на га гра мад ства.

На прэс-кан фе рэн цыі, пры све ча най фо ру му, на ста я цель хра-
ма Усіх Свя тых (Мінск) про та і е рэй Фё дар Поў ны пад крэс ліў, што 
вель мі важ ным з бо ку кі раў ніц тва Бе ла ру сі і СМІ з'яў ля ец ца маг-
чы масць за ма ца ваць у свя до мас ці лю дзей ідэі між рэ лі гій на га і 
між на цы я наль на га мі ру і су пра цоў ніц тва. Гэ та бу дзе пры кла дам 
для ўсіх ве ру ю чых і ня ве ру ю чых жы ха роў на шай кра і ны.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Ма лень кай Эве лі не кні гі па куль Ма лень кай Эве лі не кні гі па куль 
чы тае ма ці, але вы бі рае чы тае ма ці, але вы бі рае 

іх дзяў чын ка ўжо са ма стой на.іх дзяў чын ка ўжо са ма стой на.
(Ля стэнда Выдавецкага дома (Ля стэнда Выдавецкага дома 

«Звязда»).«Звязда»).


