
Ка лі ча ла век па чы нае ўсве дам ляць ся бе да лу ча ным да зям лі, на якой 
жы ве, на якой мае сва бо ды, пра вы, аба вяз кі? Ка лі па чы нае ра зу мець, што 
пер шыя сло вы на шай Кан сты ту цыі «Мы, на род Бе ла ру сі» — гэ та і пра яго 
так са ма? На пэў на, ка лі атрым лі вае паш парт — да ку мент, які свед чыць 
пра гра ма дзян ства. Не здар ма амаль паў сюль ма ла дым лю дзям іх пер шыя 

ў жыц ці да рос лыя да ку мен ты ста ра юц ца ўру чыць ва ўра чыс тай аб ста ноў-
цы.

Ча тыр нац ца ці га до вым ге ро ям гэ та га фо та дзень уру чэн ня паш пар тоў 
за пом ніц ца на ўсё жыц цё — на гэ тым тыд ні ў Па ла цы Не за леж нас ці яны 
атры ма лі сі нія з зо ла там кні жач кі з рук кі раў ні ка на шай дзяр жа вы.
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• Экс парт бе ла рус кай 

сель гас пра дук цыі ў Ра-

сію ў 2019 го дзе вы рас 

на 3 % да $4,3 млрд.

• За рэ гіст ра ва нае бес-

пра цоўе ў Бе ла ру сі на 1 са-

ка ві ка скла ла 0,2 %.

• Ме ды цын скія маскі 

па гор шы лі сі ту а цыю 

з забрудж ван нем акі я на.

• НАК Грэ цыі пе ра пы-

ніў эс та фе ту алім пій ска га 

агню.

• Дат чы кі кант ро лю 

хут ка сці ў Мін ску па кі-

ну лі толь кі на пра спек це 

Не за леж нас ці.

• «Бел авія» ад мя няе нека-

то рыя рэй сы ў кра і ны Еў ро-

пы з-за ка ра на ві ру са. 

КОРАТКА

Сяр гей КАС ПЯ РО ВІЧ, 

на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня пра фе сій най 

аду ка цыі Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі:

«Пер шае мес ца ра бо ты 
мо жа быць да дзе на 
вы пуск ні ку ВНУ ў лю бым 
на се ле ным пунк це 
кра і ны. Пры гэ тым 
уліч ва юц ца за яў кі 
ад ба за вых ар га ні за цый, 
якія за да валь ня юц ца 
ў пер шую чар гу, за яў кі 
ад ін шых най маль ні каў, 
за яў кі, якія ін ды ві ду аль на 
прад стаў ле ны 
са мі мі вы пуск ні ка мі, 
і па маг чы мас ці, вя до ма ж, 
уліч ва ец ца мес ца 
пра жы ван ня вы пуск ні ка. 
Пры на яў нас ці маг чы мас ці 
ра бо та да ец ца ў тым 
на се ле ным пунк це, у якім 
вы пуск нік жы ве».

ЦЫТАТА ДНЯ

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

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

Бе ла рус кая 
Швей ца рыя

Як бу да ва лi ся «Раў бi чы», 
цi спра вi лi ся сё ле та з ня прос тай 

за да чай i што ча кае спарт комп лекс 
у най блi жэй шай бу ду чы нi Як ра сі ян ка 

з бе ла ру сам 
ства ры лі 

амаль 
на мя жы 
дзвюх 
кра ін 

турыстычны 
рай
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Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы
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СТАР. 4СТАР. 4

Гра ма дзя не Гра ма дзя не 
кра і ны Бе ла руськра і ны Бе ла русь

Сім ва л сва бо ды і не за леж нас ці
Да ра гія су ай чын ні кі! Він шую вас з Днём Кан сты-

туцыі!

Гэ тае свя та ста ла сім ва лам сва бо ды і не за леж нас ці бе-

ла рус ка га на ро да, шмат вя ко ва га шля ху раз віц ця дзяр жа вы 

і гра мад ства на на шай зям лі.

Пе ра ем насць на цы я наль ных пра ва вых тра ды цый, вы-

ка ры стан не най леп шых да сяг нен няў су свет на га за ка на-

даў ча га во пы ту знай шлі ад люст ра ван не ў Кан сты ту цыі. 

Яе пры няц це вы зна чы ла га лоў ныя мэ ты на шай най ноў шай 

гіс то рыі. Гіс то рыі, у якой пра вы і сва бо ды гра ма дзян на бы-

ва юць пры яры тэт нае зна чэн не, а лю дзі і спра вяд лі вае да іх 

стаў лен не ста но вяц ца га лоў най каш тоў нас цю.

Вы кон ва ю чы нор мы Асноў на га за ко на, мы за бяс печ ва-

ем зла джа ную і эфек тыў ную ра бо ту ўсіх га лін ула ды, зго ду 

ў гра мад стве, па бу до ву кан ку рэн та здоль най эка но мі кі, пра-

вя дзен не эфек тыў най са цы яль най па лі ты кі, на кі ра ва най на 

ства рэн не спры яль ных умоў для да стой на га раз віц ця кож-

на га ча ла ве ка.

Жа даю ўсім моц на га зда роўя і шчас ця, а на шай су ве-

рэн най Бе ла ру сі — мі ру і пра цві тан ня.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.


