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ПРА ТЭС ТЫ МО ГУЦЬ ПРЫ ВЕС ЦI ДА ДРУ ГОЙ ХВА ЛI 
ПАН ДЭ МII

У ЗША i кра i нах Еў ро пы не сцi-

ха юць ак цыi пра тэс ту. На ву лi цы 

вый шлi дзя сят кi ты сяч ча ла век. 

Але экс пер ты б'юць тры во гу: ма-

са выя дэ ман стра цыi мо гуць пры-

вес цi да дру гой хва лi пан дэ мii. 

«Гэ та вы дат ная маг чы масць для 

да лей ша га рас паў сюдж ван ня 

вi ру са. Вось пер шае, што я ба чу», — за ўва жыў Euronews га на ро вы 

пра фе сар у га лi не iн фек цый ных за хвор ван няў i вак цы на ло гii Ка лi-

фар нiй ска га ўнi вер сi тэ та Джон Шварц берг. У Фран цыi на мi ну лым 

тыд нi ўла ды за ба ра нi лi дэ ман стра цыi, ба ю чы ся но вай «ка ра на вi рус-

най» хва лi, але ма нi фе стан таў гэ та ўсё роў на не спы нi ла. Аў стра-

лiй скiя чы ноў нi кi так са ма асу дзi лi мi тын гi, якiя прай шлi ў вы хад ныя. 

Па сло вах Шварц бер га, па куль нель га з упэў не нас цю сцвяр джаць, 

што пра тэс ты пры вя дуць да но ва га ўсплёс ку: на ступ ствы ста нуць 

зра зу ме лыя праз не каль кi тыд няў.

ГА ЛОЎ НУЮ ЭКА НО МI КУ ЕЎ РО ПЫ НА ГНА ЛI 
БЕС ПРЭ ЦЭ ДЭНТ НЫЯ ПРАБ ЛЕ МЫ

Аб' ём пра мыс ло вай вы твор час цi ў Гер ма нii ўпаў на рэ корд ныя 

17,9 пра цэн та ў кра са вi ку ў ад но сi нах да мi ну ла га ме ся ца. Кра i ну 

на гна лi бес прэ цэ дэнт ныя праб ле мы, па коль кi тэм пы знi жэн ня 

ста лi са мы мi вя лi кi мi з па чат ку 

вя дзен ня ста тыс ты кi з 1991 го да, 

пi ша Bloomberg. Га лоў ная эка-

но мi ка Еў ро пы мо жа ска ра цiц ца 

амаль на 10 пра цэн таў у дру гiм 

квар та ле, хоць дзе ла вая ак тыў-

насць па ча ла рас цi. Мi нiс тэр ства 

эка но мi кi за явi ла, што Гер ма нiя да сяг ну ла пi ка кры зi су, а ад наў-

лен не эка но мi кi ўжо па ча ло ся дзя ку ю чы па этап ным па слаб лен-

ням ахоў ных мер i па ве лi чэн ню вы твор час цi ў аў та ма бiль най пра-

мыс ло вас цi. Па вод ле да ных на цы я наль най ста тыс ты кi, якую пры-

во дзiць Trading Economics, вы пуск спа жы вец кiх та ва раў знi зiў ся 

на 8,7 пра цэн та. Рэз кае па дзен не бы ло за фiк са ва на ў аў та пра ме 

(ска ра чэн не на 74,6 пра цэн та), бу даў нi чая ак тыў насць знi зi ла ся 

на 4,1 пра цэн та, а вы пра цоў-

ка элект ра энер гii знi зi ла ся на 

7,2 пра цэн та. Ра ней канц лер 

Гер ма нii Ан ге ла Мер кель за явi-

ла, што ця пе раш нi кры зiс стаў 

са мым цяж кiм у гiс то рыi кра i-

ны. Урад пры няў па кет мер па 

пад трым цы эка но мi кi Гер ма нii 

агуль ным аб' ёмам 130 мiль яр-

даў еў ра.

У ЯПО НII ЗА ТЫ ДЗЕНЬ БОЛЬШ ЗА ТЫ СЯ ЧУ 
ЧА ЛА ВЕК ПА ЦЯР ПЕ ЛА АД СПЯ КО ТЫ

За пер шы ты дзень чэр ве ня ў Япо нii ад цеп ла во га ўда ру па-

цяр пе лi 1194 ча ла ве кi, двое з iх па мер лi. Аб гэ тым па ве да мi ла 

па жар нае ўпраў лен не кра i ны, якое вы кон вае ро лю МНС. Па вод ле 

яго iн фар ма цыi, смя рот ныя вы пад кi за фiк са ва ныя ў прэ фек ту рах 

Яма га та i Фу ку сi ма. Яшчэ ка ля двух дзя сят каў ча ла век у 14 прэ-

фек ту рах Япо нii зна хо дзяц ца ў цяж кiм ста не. Па вод ле ста тыс ты-

кi, 36,8 % усiх па цяр пе лых атры ма лi цеп ла вы ўдар у ся бе до ма, 

21 % — на ву лi цы i амаль 14 % — на ра бо чых мес цах. У То кiа 

ўчо ра тэм пе ра ту ра па вы ша ла ся да 31 гра ду са. Ча ка ец ца, што 

ў вы пад ку да лей ша га ўзмац нен ня га ра чы нi коль касць па цяр пе-

лых ад цеп ла вых уда раў у Япо нii бу дзе рас цi. Як па ве дам ля ла ся, 

ле тась больш за 70 ты сяч ча ла век бы ло шпi та лi за ва на ў Япо нii 

з сiмп то ма мi цеп ла во га ўда ру, 126 з iх за гi ну лi.
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• «Бел наф та хiм» ча-

кае пры быц ця пер шай 

аме ры кан скай наф ты на 

«Наф тан» 11 чэр ве ня.

• Вы да ча сер ты фi ка таў 

ЦТ пач нец ца ў Бе ла ру сi з 

24 лi пе ня.

• Уру чэн не атэс та таў 

прой дзе ў шко лах Бе ла-

ру сi 10—11 чэр ве ня.

• Мi нiст ры энер ге ты кi 

Бе ла ру сi i Ра сii аб мер ка ва лi 

га за вае су пра цоў нiц тва.

• «Гом сель маш» экс-

пар туе больш за 65 % 

тэх нi кi.

• На Аў гус тоў скiм ка на-

ле з'я вяц ца но выя мес цы 

ад па чын ку i марш ру ты для 

ту рыс таў.

«Раў бi чы» прэ тэн-

ду юць на пра вя дзен не 

ЧС-2025 па бiя тло не.

КОРАТКА

НОВЫ ТАРЫФ 
НА ГАРАЧУЮ ВАДУ

ЯК РАСПАЗНАЦЬ  
ПНЕЎМАНІЮ

5 6

Дарогамі СлавыДарогамі Славы

У кнi гах 
не зна чы лi ся...

СТАР. 3

СТАР. 2

Аляк сандр ЦАЙ, 
на мес нiк ды рэк та ра 
Рэс пуб лi кан ска га 
цэнт ра 
па азда раў лен нi 
i са на тор на-
ку рорт ным ля чэн нi 
на сель нiц тва:

«Ад пра ца ва ны 
ме ха нiз мы бяс пе кi 
дзя цей у азда раў лен чых 
ла ге рах. Бу дуць 
ня ўхiль на вы кон вац ца 
ўсе пра пi са ныя 
рэ ка мен да цыi. 
У круг ла су тач ных 
ла ге рах бу дзе 
ар га нi за ва на ра бо та 
ў за кры тым рэ жы ме, 
у дзён ных ла ге рах бу дзе 
вы кон вац ца са цы яль нае 
дыс тан цы я ван не, 
у гру пах не больш 
за 15 ча ла век, 
па ста ян ная 
дэз ын фек цыя 
i пра вет ры ван не 
па мяш кан няў. 
Пра гра мы для дзя цей 
ска рэк ту юць, каб яны 
больш ча су пра во дзi лi 
на све жым па вет ры. 
Што дня дзя цей бу дуць 
агля даць, пра вя раць 
стан зда роўя, 
на яў насць вi рус ных 
iн фек цый».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

Гэ тым ра зам раз мо ва 

пой дзе пра поў ных 

ка ва ле раў сал дац ка га 

ор дэ на Сла вы, iм ёны 

якiх у свой час не 

ўклю ча лi ў спi сы 

ге ро яў, не дру ка ва лi 

ў кнi гах, на ста рон ках 

эн цык ла пе дый. У кнi зе 

«На веч но в серд це 

на род ном» (вы дан не 

3-е, да поў не нае 

i вы праў ле нае), 

якая ўба чы ла свет 

у 1984 го дзе i з якой я браў не аб ход ныя 

звест кi, проз вi шчы Ва раб' ё ва i За ла ту хi на 

зга да ныя не бы лi. Ва сiль Iль iч i Iван 

Пан ця ле е вiч пры еха лi ў Бе ла русь на 

ста лае жыц цё ў 1962-м. Ва сi лю Ва раб' ё ву 

ў 1966 го дзе ўру чы лi 

ор дэн трэ цяй сту пе нi, 

якiм вы пад ко ва не 

ўзна га ро дзi лi на 

вай не. На гру дзях 

За ла ту хi на поў ны 

кам плект зо рак 

кра са ваў ся ўжо 

з кра са вi ка 1945-га. 

Пры чы на та кой 

«кан спi ра цыi» 

кры ец ца ў тым, 

што i Ва раб' ёў, 

i За ла ту хiн — 

не бе ла ру сы. Хоць стар шы на Ва раб' ёў 

атры маў свой пер шы ор дэн у ба ях пад 

Ча ву са мi, вы зва ляў бе ла рус кiя га ра ды 

Кры чаў, Бы хаў, Мiнск i Грод на, 

фар сi ра ваў Дняп ро ка ля Ма гi лё ва.

Ву лi цы спус це лi, вы твор часць спы не на, коль касць 

авiя пе ра лё таў рэз ка змен шы ла ся. Ужо праз не-

каль кi дзён пас ля та го, як боль шасць еў ра пей скiх 

кра iн сыш лi на ка ран цiн, ста лi з'яў ляц ца на вi ны 

пра тое, што ў вы му ша най iза ля цыi ёсць i свае 

плю сы — на груз ка на на ва коль нае ася род дзе, на-

рэш це, знi зi лi ся...

У се цi ве ста лi рас паў сюдж вац ца па раў наль ныя 

фо та: азi яц кiя га ра ды ў за сло не смо гу (да пан-

дэ мii) i з чыс тым па вет рам (ця пер). Напры кла д, 

ме на вi та ка ра на вi рус да зво лiў жы ха рам Кат ман ду 

(Не пал) уба чыць на га ры зон це Эве рэст на ват пры 

ад лег лас цi ў 200 кi ла мет раў. Па доб ная сi ту а цыя 

скла ла ся i ў Iн дыi, дзе так са ма ачыс цi ла ся па вет ра 

i ста лi бач ныя Гi ма лаi.

Якiм чы нам пан дэ мiя паў плы ва ла на змя нен не 

клi ма ту, а так са ма на на шы звыч кi? Як за ста вац-

ца эка ла гiч ным у но вых умо вах? Якiя эка ла гiч ныя 

ры зы кi мо гуць уз нiк нуць? Што бу дзе з за ба ро най 

на ад на ра зо вы плас тык? Прад стаў нiц тва ААН 

у Бе ла ру сi i Press Club Belarus за пра сi лi экс пер таў 

аб мер ка ваць гэ тыя пы тан нi ў рэ жы ме ан лайн-

дыс ку сii.

ПРЫ РО ДА 
ЎЗДЫХ НУ ЛА З ПА ЛЁГ КАЙ?

На якiя эка ла гiч ныя праб ле мы ад кры ла во чы пан дэ мiя COVID-19

Ня гле дзя чы на 

спя кот нае на двор'е, якое 

ўста на вi ла ся ў Бе ла ру сi 

на гэ тым тыд нi, ме ды кi 

па пя рэдж ва юць пра 

за ха ван не ра ней шых мер 

пе ра сця ро гi ў да чы нен нi 

да рэ спi ра тор ных 

iн фек цый, асаб лi ва 

ў мес цах ма са ва га 

збо ру лю дзей. 

Вы со кая тэм пе ра ту ра 

па вет ра не паў плы вае 

на за ма рудж ван не 

рас паў сю джан ня 

ка ра на вi ру са, 

i не бяс пе ка за ра зiц ца 

за хоў ва ец ца.

НЕ БЯС ПЕ КА 
ЗА РА ЗIЦ ЦА 

ЗА ХОЎ ВА ЕЦ ЦА

СТАР. 2

АД НА РА ЗО ВАЯ ТА РА ЗНОЎ 
У ФА ВО РЫ

— Пан дэ мiя па ка за ла, на коль кi на ша 

ўстой лi вае, як нам з да ва ла ся, тэх на кра-

тыч нае гра мад ства пад вер жа на ўплы ву 

пры род ных фак та раў. COVID-19 — на-

сам рэч, не са мы не бяс печ ны вi рус, з якiм 

да во дзi ла ся су стра кац ца ча ла вец тву, 

але пры ця пе раш нiм уз роў нi тэх на ген-

нас цi цы вi лi за цыi i ён здоль ны амаль цал-

кам па ра лi за ваць жыц цё лю дзей у боль-

шас цi кра iн све ту. I гэ та, ка неш не, вель мi 

сур' ёз ны сiг нал: пры род ныя фак та ры мы 

не да стат ко ва ўлiч ва ем, — раз ва жае ды-

рэк тар Цэнт ра эка ла гiч ных ра шэн няў 

Яў ген ЛА БА НАЎ. — Ка ра на вi рус ака-

заў сур' ёз ны ўплыў i на ма дэ лi па во дзi н 

лю дзей, i на эка но мi ку. I ка лi мы за раз 

аб мяр коў ва ем, якi па вi нен быць свет пас-

ля пан дэ мii, эка ла гiч ны ас пект у гэ тых 

дыс ку сi ях уз мац ня ец ца.
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Ва кол насВа кол нас

«Кра i на па вiн на 
быць спа кой най, 

ня гле дзя чы 
ні на якiя вост рыя сi ту а цыi»

Прэ зi дэнт за па тра ба ваў ад сiс тэ мы 
на цы я наль най бяс пе кi за ха ваць ста бiль насць 

у кра i не, за бяс пе чыць за кон насць i пра ва па ра дак
Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў на ра ду па пы тан нях 

дзей нас цi дзяр жаў ных ор га наў сiс тэ мы за бес пя чэн ня 

на цы я наль най бяс пе кi. У Па ла цы Не за леж нас цi аб мер-

ка ва лi шмат тэм, але асноў най ста ла ар га нi за цыя пе-

рад вы бар най кам па нii, якая стар та ва ла тры тыд нi та му, 

i пра вя дзен не вы ба раў.

«Мы ўжо сён ня ба чым, што да лё ка не ўсе кан ды да ты ў кан-

ды да ты ма юць на мер прай сцi гэ ты шлях цы вi лi за ва на. На ўкол 

па ру шэн нi за ка на даў ства, больш за тое — этыч ных нор маў, 

i аб ра зы, вы па ды ў бок ула ды. Ёсць i та кiя, хто лi чыць, што для 

да сяг нен ня мэ ты ўсе срод кi доб рыя. Тое, што ў ба раць бе за сiм-

па тыi на сель нiц тва яны вы ка рыс тоў ва юць вы ключ на па пу лiсц кiя 

ло зун гi i нi чым не пад ма ца ва ныя абя цан нi, — гэ та хай раз бi ра-

юц ца са мi лю дзi. Яны пра ана лi зу юць, зро бяць ад па вед ныя 

вы сно вы. На род раз бя рэц ца», — ад зна чыў Прэ зi дэнт.

Лi дар Бе ла ру сi на зваў пе ра тва рэн не збо ру под пi саў у не санк-

цы я на ва ныя мi тын гi i ма са выя ме ра пры ем ствы з па ру шэн нем 

усiх маг чы мых i не маг чы мых за ко наў i нор маў ма ра лi не да пу-

шчаль ным.

«Да пус цiць па ру шэн ня за ко ну нель га. По тым да вя дзец ца 

вель мi до ра га за гэ та за пла цiць. Вы ве да е це, як па доб ная сi-

ту а цыя раз вi ва ла ся ва Укра i не. Та му за кон i яшчэ раз за кон. 

Ён му сiць быць без да кор на вы ка на ны», — за па тра ба ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт так са ма пад крэс лiў, што фак ты агрэ сiў ных дзе ян-

няў у да чы нен нi да прад стаў нi коў ор га наў пра ва па рад ку пад-

ля га юць ад каз нас цi. Яшчэ горш, калі па гро зы гу чаць на ад рас 

цы вiль ных асоб. На та кiя фак ты лi дар кра i ны па пра сiў звяр нуць 

асаб лi вую ўва гу кi раў нi коў Ге не раль най пра ку ра ту ры, След ча га 

ка мi тэ та, Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў. Па гро зы — гэ та сфе ра 

кры мi наль най ад каз нас цi, пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

«Нам усiм зра зу ме ла, што ўсе па дзеi раз вi ва юц ца па за га дзя 

пра ду ма ным сцэ на рыi. Сцэ на рый мi ну лых дзён, тыд няў, ме ся-

цаў вы ве да е це. Нi хто не рас слаб ля ец ца. Усе ра зу ме ем, што 

пры ду ма юць неш та но вае — i не гэ тыя кан ды да ты, асноў ныя 

і тыя, хто ў дэ ка ра цы ях удзель нi ча юць», — па пя рэ дзiў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Сцэ на рый, па сло вах Прэ зi дэн та, на ступ ны: спа чат ку прад-

стаў нi кi шэ ра гу iнi цы я тыў ных груп зло ўжы ва юць пра вам на пра-

вя дзен не пi ке таў для «раз гой дван ня сi ту а цыi» i дэ ста бi лi за цыi 

гра мад ска-па лi тыч на га ста но вi шча. «По тым яны сфар мi ру юць 

ка ман ды i гру пы ба е вi коў, якiя, не вы клю ча на, за хо чуць ар га нi-

за ваць па бо i шча на пло шчы. Да гэ та га яны i за клi ка юць лю дзей. 

I ча му тут здзiў ляц ца? Ча мусь цi ўсе цi ка вяц ца: як Лу ка шэн ка 

ад ка жа? Ад каз бу дзе адзiн, вы цу доў на ра зу ме е це. Мы ма ем 

спра ву з «су час ны мi» пе рад вы бар ны мi тэх на ло гi я мi, якiя час та не 

ад роз нi ва юц ца сум лен нас цю», — упэў не ны кi раў нiк дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу: Бе ла русь гэ та ўжо пра-

хо дзi ла. Та ды рас ко лу ў гра мад стве не да пус цi лi — не бу дзе яго 

i ця пер. I сён ня дзяр жа ва мае на мер пры няць адэ кват ныя ме ры, 

каб за ха ваць мiр i ста бiль насць. Для гэ та га трэ ба дак лад на ра-

зу мець, на што га то выя пай сцi асоб ныя прэ тэн дэн ты на ста тус 

кан ды да та для да сяг нен ня сва ёй мэ ты: якiя рэ сур сы яны бу дуць 

за дзей нi чаць у па вы шэн нi свай го рэй тын га, цi не ство рыць гэ та 

да дат ко выя па гро зы, пра цяг нуў Прэ зi дэнт.

«Дэ ма кра тыя дэ ма кра ты яй, але бяз меж жа быць не па-

вiн на. I не бу дзе. Вы ба чы лi ў Злу ча ных Шта тах, у За ход няй 

Еў ро пе як су пер дэ ма кра тыч ныя дзяр жа вы (якiя, да рэ чы, нас 

па ву ча лi дэ ма кра тыi) абы шлi ся з пра тэс тоў ца мi. Га лоў ная за-

да ча дзяр жаў ных ор га наў сiс тэ мы за бес пя чэн ня на цы я наль най 

бяс пе кi — за ха ваць ста бiль насць у кра i не, за бяс пе чыць за кон-

насць i пра ва па ра дак. Тое, што ад вас па тра буюць Кан сты ту цыя 

i за кон», — аба зна чыў пры яры тэ ты лi дар кра i ны.

На на ра дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сiў аца нiць ста но вi шча 

i агу чыць пра па но вы па ўма ца ван нi ста бiль нас цi з улi кам ве ра год-

нас цi аб васт рэн ня сi ту а цыi на лю бым эта пе вы бар ча га пра цэ су.

«На шым лю дзям не вар та за лiш не на пруж вац ца i пе ра жы-

ваць. Мы му сiм за бяс пе чыць кож на му ча ла ве ку спа кой на 

ха дзiць па сва ёй зям лi, а баць кам — як гэ та заў сё ды бы ло ва 

ўсiх на шых га ра дах — з ма лень кi мi дзет ка мi за ру ку ў лю бы час 

су так; i га на рыц ца сва ёй кра i най. Кра i на па вiн на быць спа кой-

най, ня гле дзя чы нi на якiя вост рыя сi ту а цыi. Гэ та га лоў нае, што 

ад роз нi вае нас ад iн шых, у гэ тым сут насць на ша га аст раў ка 

бяс пе кi. I гэ та мы па вiн ны за ха ваць, ча го б нам гэ та нi каш та-

ва ла», — па ста вiў за да чу Прэ зi дэнт.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Люд мi ла СТА IН — гас па ды ня ся дзi бы ў вёс цы Быч та Ба ры саў ска га ра ё на. Пра-

ца вi тая, кла пат лi вая, ад каз ная — на яе пад вор ку ўсё ле та кра су юц ца квет кi роз-

ных сар тоў, а ў цёп лых гас па дар скiх па бу до вах га ду юц ца конь, ка ро вы i ця луш кi, 

свой скiя птуш кi. Ха пае Люд мi ле Мi хай лаў не ча су на ўсё — i жы вё лу да гле дзець, 

i се на на рых та ваць. I сям'ю ўва гай i лю боўю не аб дзя лiць, i ся бе, лю бi мую, так са ма 

не па крыў дзiць. А яшчэ ў Люд мi лы Мi хай лаў ны — пя цё ра ўну каў.

— Праз сем га доў, як мы па жа нi лi ся, вы ра шы лi за вес цi гас па дар ку, з та го ча су 

i жы вём у та кiх кло па тах, у та кiм рэ жы ме, у та кiм кру га ва ро це, — ка жа пра сваю 

сям'ю Люд мi ла. — I, ведаеце, нi ко лi не па шка да ва лi.

Вяс ко вая гас па ды ня, пра якую я рас ка заў, ра бот нiк су вя зi — шмат га доў Люд-

мi ла Стаін пра цуе паш таль ё нам.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ПРЫ ЕМ НЫ ПРЫ ЕМ НЫ 
КЛО ПАТКЛО ПАТ

Тры май дыс тан цыю!Тры май дыс тан цыю!


