
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ў чац вер пры быў у ста лі цу Турк ме ні ста на, Ашга бат, 

для ўдзе лу ў са мі це Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў. Учо ра пад час па-

ся джэн ня Са ве та кі раў ні коў кра ін СНД бе ла рус кі лі дар прад ста віў ба чан не 

на шай дзяр жа вы па знач ных пы тан нях дзей нас ці ар га ні за цыі — эка на-

міч ным уза е ма дзе ян ні, уз мац нен ні Са друж насці, бяс пе цы, за ма ро жа ных 

кан флік таў на пост са вец кай пра сто ры.

Па гро зы бяс пе цы да мі ну юць у спі се су час ных вы клі каў ча ла вец тву, у тым 

лі ку з-за стра ты да ве ру па між кра і на мі. Та му сён ня, на дум ку Аляк санд ра Лука-

шэн кі, не аб ход на шу каць аб' яд наль ны па ра дак, но выя ідэі, якія па дзя ля юць 

мно гія кра і ны і ар га ні за цыі. Най больш вост рай ён на зваў праб ле му тэ ра рыз му, 

ні ад на дзяр жа ва све ту не мо жа спра віц ца з ёю са ма стой на. «Ключ да пос пе ху 

ля жыць у цес най ка ар ды на цыі дзе ян няў на ўсіх уз роў нях. Та му на ша пра гра ма 

су пра цоў ніц тва дзяр жаў — удзель ніц СНД у ба раць бе з тэ ра рыз мам і ін шы мі 

гвал тоў ны мі пра ява мі эк стрэ міз му сён ня з'яў ля ец ца як нель га больш за па тра-

ба ва най і ак ту аль най, — пе рад ае сло вы Прэ зі дэн та Бел ТА. — Апош нім ча сам 

сфар мі ра ва лі ся но выя тэ ра рыс тыч ныя ры зы кі і па гро зы. Най боль-

шую не бяс пе ку ўяў ля юць кі берз ла чын насць і кі бер тэ ра рызм».
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• Заўт ра пра фе сiй нае 

свя та ад зна ча юць ра бот нi кi 

куль ту ры Бе ла ру сi. З гэ тай 

нагоды iх па вiн ша ваў Прэ-

зi дэнт кра i ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. 

• У Бе ла ру сі па вы сіў ся 

ся рэд ні ўзрост жан чын пры 

на ра джэн ні пер ша га дзі ця-

ці — з 24,9 да 26,7 го да.

• У пе ра пі се на сель ніц тва, 

па звест ках на 9.00 11 каст-

рыч ні ка, пры ня лі ўдзел 2 млн 

295,1 тыс. бе ла ру саў.

• У Маск ве на 86-м го-

дзе жыц ця па мёр двой чы 

Ге рой Са вец ка га Са ю за 

кас ма наўт Аляк сей Ля во-

наў, пер шы ў гіс то рыі ча-

ла век, які здзейс ніў вы-

хад у ад кры ты кос мас.

КОРАТКА

СТАР. 2

Тры ва лая су вязь з бліз кі мі і род ны мі вель мі важ ная для ча ла-

ве ка, які слу жыць у вой ску. Дзя ку ю чы ёй ён не бу дзе ад чу ваць 

ся бе ада рва ным ад до ма, кло па таў сва ёй сям'і. І «мяч» у гэ тай 

ня лёг кай спра ве ў пер шую чар гу на ба ку сва я коў.

Аляк сандр Пра коп чык слу жыць у 120-й асоб най гвар дзей скай ме ха ні-

за ва най бры га дзе. До ма яго ча ка юць ма ці, жон ка Хрыс ці на і пя ці га до вы 

сын Ва ня. Яны збі ра юц ца ра зам за ста лом, ка лі толь кі вы па дае та кая 

маг чы масць. Па куль жа да до му Аляк сандр на вед ва ец ца, як толь кі ёсць 

маг чы масць. Ін шая рэч, што ў раз вед валь ным ба таль ё не, дзе ён слу жыць, 

з-за час тых прак тыч ных за ня ткаў на па лі го нах зваль нен ні не заўж ды зда-

ра юц ца рэ гу ляр на. І та му ста но вяц ца яшчэ больш каш тоў ныя і цёп лыя ў 

ся мей ным ата чэн ні. Пад час ад на го та ко га зваль нен ня за ві та лі 

да до му да сям'і сал да та і ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».

БЯС ПЕ КА: УНУТ РА НАЯ, 
ЗНЕШ НЯЯ 

І ЭКА НА МІЧ НАЯ
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100,5 % 
склаў ін дэкс 
спа жы вец кіх цэн 
на та ва ры і па слу гі 
ў ве рас ні 2019 го да 
ў па раў на нні са жніў нем 
2019-га; са снеж нем 
2018-га — 103,4 %, 
па ве да міў На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт. 
Хар чо выя та ва ры 
ў ве рас ні па да ра жэ лі 
на 0,1 % у па раў на нні 
са жніў нем 2019-га 
і на 2,2 % у па раў на нні 
са снеж нем 2018-га. 
Цэ ны на не хар чо выя 
та ва ры вы рас лі на 0,9 % 
у па раў на нні са жніў нем 
2019-га і на 3,2 % — 
у па раў на нні са снеж нем 
2018 го да. Па слу гі 
ў ве рас ні ў па раў на нні 
са жніў нем гэ та га го да 
па да ра жэ лі на 0,6 %, 
у па раў на нні са снеж нем 
2018 го да — на 5,8 %.

ЛІЧБА ДНЯ

У га рад скім па сёл ку Бе шан-
ко ві чы шмат сем' яў, якія вы хоў-
ва юць па тры і бо лей дзя цей. Да 
та кіх ад но сіц ца і сям'я свя та ра 
пра ва слаў на га хра ма Мі ка лая і 
Воль гі КІ СЯ ЛЁЎ. Ма ла дая сям'я 
га дуе да чуш ку і двух сы ноч каў. 
Ле тась Воль га Аляк санд раў на 
бы ла ад зна ча на дып ло мам у го-
нар ле ген дар най ма ту лі Зі на і ды 
Тус на ло ба вай-Мар чан ка за сваю 
гра мад скую ра бо ту і ду хоў на-ма-
раль нае вы ха ван не да рос лых і 
дзя цей рай цэнт ра. Ма туш ка Воль-
га кі руе дзі ця чы мі гурт ка мі твор-
ча га май стэр ства ў ня дзель най 
шко ле, пра цуе ў тэ ры та ры яль ным 
Цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня на сель ніц тва ра ё на, пры хра ме 
ўзна чаль вае клуб «Ве ра, На дзея і 
Лю боў». На гэ тым здым ку Воль га 
Аляк санд раў на са сва і мі сы на мі 
Мі кі там і Мац ве ем і шас ці га до вай 
да чуш кай На дзе яй падчас пра гул-
кі па во сень скім гарад скім пар ку.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Па ра со ны для ма ту ліПа ра со ны для ма ту лі

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за клі каў кра і ны СНД 

пад тры маць іні цы я ты ву 
фар мі ра ван ня по яса 

ліч ба ва га доб ра су сед ства

Аты-ба тыАты-ба ты

Ча му ся мей ная пад трым ка не ацэн ная для сал дата

«Та та вер нец ца, «Та та вер нец ца, 
ка лі апа дуць усе ліс ці кі»ка лі апа дуць усе ліс ці кі»


