Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
Чым запомнілася
сёлетняе цэнтралiзаванае
тэсцiраванне?
Нестандартныя
сiтуацыі, казусы,
вынесеныя ўрокі.
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Кошт 1200 рублёў

Пырскі
сонечнага
лета

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
+ 25°
Віцебск +23°
Гомель +25°
Гродна + 17°
Магілёў +20°
Мінск
+17°

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ
з 21.06.2012 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

8280,00
10500,00
254,50
1024,94

ЦЫТАТА ДНЯ

г. Мінск.

КУРС ДЗЯРЖАВЫ НА ПАЛЯПШЭННЕ ЖЫЦЦЯ ЛЮДЗЕЙ
БУДЗЕ ПРАЦЯГНУТЫ I ПАСЛЯ ПАРЛАМЕНЦКIХ ВЫБАРАЎ
Старшыня Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага
Сходу Беларусi Уладзiмiр
АНДРЭЙЧАНКА ў эксклюзiў ным iн тэр в'ю «Звяздзе» расказаў пра новыя
заканадаўчыя рашэннi i
падзялiўся думкамi па некаторых пытаннях парламенцкага жыцця.
— Ула дзi мiр Паўла вiч,
мяркуючы па нядаўняй бойцы дэпу татаў у Вярхоўнай
Радзе Украiны, ды i па падобных падзеях у некаторых
iншых парламентах, залы парламенцкiх пасяджэнняў пры пэўных абставiнах становяцца
даволi рызыкоўным месцам для работы. Цi
мо гэта наўмысны дэпутацкi пiяр?

Аляксандр ЯКАБСОН, старшыня Камітэта дзяржаўнага
кант ро лю Рэс пуб лі кі Бе ларусь:

На сёння ў Беларусі ўжо
дакладна адпрацавана схема
правядзення цэнтралізаванага
тэсціравання, якая працуе без
збояў, выключае магчымасць
з'яўлення нейкіх карупцыйных
момантаў, парушэнняў выяўляецца вельмі мала. У той
жа час незалежны кантроль
за гэтай важнай кампаніяй
апраўданы. Гэта дае магчымасць забяспечваць аб'ектыўнасць, празрыстасць правядзення ўступных іспытаў. І
кантрольную функцыю, якую
выконвае сёння КДК, Міністэрству адукацыі перадаваць
яшчэ рана.
ISSN 1990 - 763X

Фота Пятра ФАМІНА.

Сярод усiх ягадных
культур самай працаёмкай
па барацьбе са шкоднiкамi
i захворваннямi
з'яўляецца трускалка.
Што трэба рабіць,
каб атрымаць здаровыя
і прыгожыя
ягады?
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— Я не хачу каментаваць тое,
што па-за маральнымi абмежаваннямi. Мой калега, Старшыня
Вярхоўнай Рады Украiны Уладзiмiр
Лiтвiн даў ацэнку гэтаму факту.
— Вы лiчыце такiя шакiруючыя прэцэдэнты непрымальнымi для беларускага парламентарызму?
— Не толькi для парламентарызму, а i ўвогуле для ўзаемаадносiн памiж людзьмi.
— Што ж, на ваш погляд, застрахоўвае беларускi парламент ад вострых эмацыянальных сутычак, так сказаць, на
гранi, а то i за гранню фолу?
— Заканадаўчую справу як справу дзяржаўную катэгарычна нельга рабiць закладнiкам распаленых эмоцый. Дэпутаты, да iх гонару, гэта

разумеюць. Для нас галоўнае не спрэчкi дзеля
спрэчак, людзям на пацеху, а кансалiдаваная
работа, якая прыносiла б адчувальны вынiк.
— А як жа тады дыскусii?
— Дыскусii ў заканадаўчым органе ўлады —
справа нармальная i неабходная. У Палаце прадстаўнiкоў гэта неад'емны складнiк заканатворчага працэсу. Кожны законапраект, асаблiва якi
мае шырокае грамадскае значэнне, да ўнясення
яго на разгляд дэпутатаў праходзiць некалькi
этапаў абмеркаванняў, пачынаючы з так званага
нулявога чытання з распрацоўшчыкамi. Затым
праект заканадаўчага акта прапрацоўваецца
на ўзроўнi рабочых груп, спецыялiстаў нашага
Сакратарыята, профiльных камiсiй, сумесных
пасяджэнняў некалькiх камiсiй, прычым з удзелам адказных асоб мiнiстэрстваў, ведамстваў,
Савета Мiнiстраў, Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта, а
таксама грамадскiх арганiзацый i аб'яднанняў.

ЯК ВЫ ВЫКАРЫСТОЎВАЕЦЕ МАГЧЫМАСЦІ
САМЫХ ДОЎГІХ ДЗЁН ГОДА?
Наталля МАТЫЛІЦКАЯ, фалькларыстка, спявачка беларускіх песень:
— Цяпер перыяд доўгіх дзён — перадкупальскі, згодна з прыродным цыклам, летнім
сонцазваротам. Традыцыйна гэты час выкарыстоўвалі для збору зёлак — яны набываюць самую моц. Таксама гэта час збору суніц. Зараз час росквіту ў прыродзе, яна аддае
чалавеку найбольш сваёй моцы. Сучасныя людзі не ўсе пра гэта ведаюць. Нават тыя, хто
ведае, не ўсе карыстаюцца гэтым, бо сучасны чалавек вельмі шмат працуе, не паспявае
пабыць сам-насам з прыродай. Сёлета мне пашанцавала: я зараз на радзіме, на Случчыне.
Стараюся атрымаць энергію ад сонца, ветру, нават дажджу. Адчуваю не толькі моц прыроды, але і моц малой радзімы, і моц успамінаў пра дзяцінства. Беларусам трэба ўспамінаць
повязь з роднай зямлёй, напоўніцу атрымаць яе сілу ў гэтыя перадкупальскія дні.

Алена САЛАЎЁВА, шматдзетная маці, выхавальніца ў санаторнай
школе-інтэрнаце № 9 г. Мінска:
— Мы не задумваліся пра тое, што зараз самыя доўгія дні, але, напэўна, падсвядома
адчуваем гэта і сапраўды імкнёмся выкарыстаць — каб паболей бываць на прыродзе.
Мы з дзецьмі зараз адпачываем у вёсцы, таму ёсць цудоўная магчымасць наталіцца
радасцю, якую дорыць лета: вечар наступае пазней, больш светлага дня. Удзень цяпер
вельмі горача, таму ходзім на рэчку. Асабліва меншым сынам гэта падабаецца — з
вады не выцягнеш. Яшчэ ёсць магчымасць сабраць і пакаштаваць клубніцы, чарэшні.
У гэтыя дні нам тут шчасціць з надвор'ем.

Міхась БАШЛАКОЎ, паэт:
— Як любы чалавек выкарыстоўваю — жыву. Трэба жыць. Як любіў паўтараць Леў Мікалаевіч Талстой: «Трэба рабіць, што трэба, і хай будзе, што будзе». І гэта ж любіў паўтараць Янка
Брыль. Я паўтару за імі. Трэба рабіць тое, што наканавана. І не важна, ці гэта доўгі дзень, ці
кароткі — усё адно трэба рабіць столькі, колькі можаш: чытаць, пісаць, хадзіць, адпачываць
і гэтак далей. Я лічу, што трэба кожны дзень пражыць, і пражыць па магчымасці годна. А
мы не заўсёды гэта ўмеем. І не хапае гэтага чалавечага жыцця з поўным наборам пачуццяў,
таму што вельмі яно складанае і часам няўдзячнае. Але нават і тады трэба жыць...
Ларыса ЦІМОШЫК.
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КОРАТКА
Па вы ні ках са мі ту G-20,
які ўчора завяр шыў ся ў мексі кан скім Лос-Ка ба се, чле ны
«Вялі кай дваццаткі» прынялі
ра шэн не аб вы дзя лен ні дадат ко ва больш як $450 млрд
у Між на род ны ва лют ны фонд
для па шы рэн ня яго маг чымас цяў у про ці дзе ян ні ўзніка ючым кры зі сам і іх пра духі лен ні.
У Мінску за студзень—май
гэтага года ад фізічных асоб,
якія атрымліваюць даходы ад
здачы ў наём памяшканняў, у
бюджэт горада паступіла Br11,2
млрд падаходнага падатку.
«Бе ла рус банк» ад мя ніў
спаг нан не ўзна га роджан няў
за раз гляд па кета да кументаў і суправаджэнне крэдытаў,
прадастаўленых насельніцтву,
што істотна скараціла памер
штомесячных плацяжоў за карыстанне крэдытам.

