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• На род ны ле та піс Вя-

лі кай Ай чын най вай ны бу-

дзе напісаны ў Бе ла ру сі.

• У нашай краіне ства ра-

ец ца дзярж ад мі ніст ра цыя 

вод на га транс пар ту.

• Дру гі ча ла век у све-

це цал кам вы ле чыў ся ад 

ВІЧ.

• Усе ўста но вы аду ка цыі 

Беларусі пра цу юць у штат-

ным рэ жы ме.

• Ан лайн-рэ сурс аб 

якас ці та ва раў і па слуг 

з'явіўся ў нашай краіне.

• Вя лі кі тэ атр па ка жа 

прэм' е ру дзі ця ча га спек-

так ля «Ко шчын дом».

• Служ ба за ня тас ці 

да па маг ла амаль 60 % 

гра ма дзян, якія ле чац ца 

ад ал ка- і нар ка за леж-

нас ці пра ца ўлад ка вац ца 

ў 2019 го дзе.

КОРАТКА

Пётр МІК ЛА ШЭ ВІЧ, 

стар шы ня 

Кан сты ту цый на га су да:

«Кан сты ту цый ны 
суд пры ра бо це над 
зме на мі ў Кан сты ту цыю 
пра ана лі за ваў па ла жэн ні 
Асноў на га за ко на кра і ны 
з улі кам змен лі вых 
гра мад скіх ад но сін 
і рэа лій кан сты ту цый на га 
бу даў ніц тва, больш 
чым 50 кан сты ту цый 
за меж ных кра ін. 
У вы ні ку вы пра ца ва ны 
пэў ныя пра па но вы 
па ўдас ка на лен ні. 
Мы пры трым лі ва лі ся 
та го, каб не па ру шыць 
прын цып ста біль на га 
кан сты ту цый на га 
раз віц ця. Трэ ба за ха ваць 
тыя кан сты ту цый ныя 
па ла жэн ні, якія са праў ды 
па ка за лі, што на іх 
асно ве да ся га юц ца мір 
і спа кой, раз ві ва ец ца 
эка но мі ка, са цы яль ная 
сфе ра. А ў цэ лым — каб 
зме ны бы лі с кі ра ва ны 
на са цы яль ны пра грэс, 
ма дэр ні за цыю гра мад ства 
і да лей шае ды на міч нае 
раз віц цё на шай кра і ны».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 13

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года

АПЕТЫТЫ 
«ДЗЯЦЕЙ 
ЦЬЮРЫНГА»

«ДОЙЛІДЫ» 
СВАІХ ДОБРЫХ 
ЭМОЦЫЙ

Са цы яль ны зрэзСа цы яль ны зрэз

ВЯР ТАН НЕ 
ДА ЖЫЦ ЦЯ

Як бы лыя нар ка ма ны, ал ка го лi кi, су дзi мыя мя ня юць све та по гляд 
i па во дзi ны ў цэнт ры рэ абi лi та цыi пад Ма ла ры тай

Коль кi ўжо ска за на, на пi са на пра ця пе раш нюю на ва лу — нар ко ты кi, але 

кож ная асоб ная гiс то рыя ўраж вае па-но ва му. Вось уя вi це са бе: жы ла 

ў Пiн ску звы чай ная, пра ца вi тая, доб рая сям'я. Муж з жон кай га да ва лi 

два iх дзя цей, сын з дач кой дэ ман стра ва лi здоль-

нас цi да ву чо бы, пры но сi лi вы дат ныя ад зна кi, а 

ма цi з баць кам ма ры лi пра апош нi зва нок, пра цяг 

аду ка цыi, перс пек тыў ныя спе цы яль нас цi дзя цей, 

шчас лi выя iх сем'i, уну каў. I тут 15-га до вы на шча-

дак зду ру спрабуе нар ко ты кi, хут ка трап ляе ў 

ка ло нiю, i жыц цё сям'i пе ра тва ра ец ца ў каш мар: 

усё цям нее, бу рыц ца, па ту хае, нi бы па да ро зе ў 

прор ву.

Два шля хi
...Ка лi сён ня су стрэць на ву лi цы Дзмiт рыя Мар цi-

ноў ска га, вы со ка га, строй на га, з ад кры тай усмеш-

кай, мож на пры няць яго за ма ла до га чы ноў нi ка, 

па спя хо ва га бiз нес ме на, ква лi фi ка ва на га ра бо ча га, 

ча ла ве ка твор чай пра фе сii — ды за ка го хо чаш, толь-

кi не бы ло га нар ка ма на з кры мi наль ны мi 

рад ка мi ў бiя гра фii. 

Ад па чы нак на вёс цыАд па чы нак на вёс цы

ЦI ТРЭ БА «СКА КАЦЬ»
ВА КОЛ ТУ РЫС ТАЎ?
Не ка то рыя гас па да ры аг ра ся дзiб 
на ват не за дум ва юц ца пра гэ та

Зда ва ла ся б, бе ла рус кi аг ра ту рызм ак тыў на раз вi-

ва ец ца: ка лi ў 2006 го дзе бы ло за рэ гiст ра ва на ўся го 

34 ся дзi бы, га то вых пры няць ту рыс таў, дык сён ня гэ-

та лiч ба вы рас ла да 2760. Ле тась па слу га мi аг ра ся дзiб 

ска рыс та ла ся больш за паў мiль ё на ча ла век. Беларусь 

пры зна лi ад ной з най леп шых у све це ў га лi не вяс ко-

ва га ту рыз му i сю ды на ват па ча лi пры яз джаць па iдэi 

экс пер ты з iн шых кра iн. На прык лад, айчынны во пыт 

за цi ка вiў iталь ян цаў — у жнiў нi ка лi, дасць бог, ка ра на вi-

рус ужо не бу дзе па гро зай, на Ва ло жын шчы не ча ка юць 

дэ ле га цыю з Сар ды нii (за меж нi каў хва люе, чым мо жа 

за ва бiць глы бiн ка, бо ў iх на тэ ры то ры ях, якiя зна хо-

дзяц ца больш чым за 40 кi ла мет раў ад мо ра, ту рыс таў 

амаль не су стрэць). У маi ў Мiн ску пла ну ец ца пра вес цi 

мiж на род ны фо рум, пры све ча ны аг ра эка ту рыз му, на 

якiм ча ка юц ца сот нi ўдзель нi каў з роз ных кра iн (зноў 

жа, ка лi не пе ра шко дзiць ка ра на вi рус).

Але гас па да ры дам коў на вёс цы звяр та юць ува гу на 

пэў ныя «тры вож ныя зва ноч кi» ў сва ёй сфе-

ры. Дык цi так у нас усё доб ра? СТАР. 4

У Ва лян ці ны СТАЛ БОВАЙ з га рад ско га па сёл-

ка Бал ба са ва Ар шан ска га ра ё на бы лі два баць кі. 

Род на га, Яфі ма Ва сіль е ві ча, ка лі па ча ла ся вай-

на, за бра лі на фронт. На той час муж чы ну было 

трыц цаць ча ты ры га ды, у яго раслі ўжо трое дзе-

так. Ва лян ці на баць ку не па мя тае, бо на ра дзі ла ся 

за тры дні да па чат ку ліхалецця.

— У 1944 го дзе, пас ля вы зва лен ня Бе ла-

ру сі, ма ту ля атры ма ла па ве дам лен не, што 

наш та та знік без вес так у баі пад Сма лен-

скам, — рас каз вае Ва лян ці на Яфі маў на. — 

З та го пры зы ву ў вёс ку Ка зе кі на 

Ар шан шчы не не вяр нуў ся двац цаць адзін 

муж чы на...

Пас ля вай ны шас ці га до вую Ва лян ці ну стаў 

га да ваць Ся мён Сянь ко, ве тэ ран, фран та вік, 

які ўдзель ні чаў і ў фін скай вай не, і ў раз гро ме 

мі лі та рысц кай Япо ніі.

— У 1947-м Ся мён Пят ро віч па зна ё міў ся з 

на шай ма ту ляй, прый шоў да нас, за мя ніў  нам 

баць ку. Потым у мя не з'я ві лі ся яшчэ два ма-

лод шыя бра ты і дзве сяст рыч кі, — з пя шчо тай 

і па ва гай згад вае Ва лян ці на свай го ай чы ма.

У яе ква тэ ры ві сяць парт рэ ты двух сал дат 

той вай ны: Яфі ма і Ся мё на. Для яе абод ва яны 

са мыя род ныя лю дзі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

РОД НЫЯ ЛЮ ДЗІРОД НЫЯ ЛЮ ДЗІ


