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Паў ноч ная і Паўд нё вая Ка рэі пры вя лі вой скі 
ў бо е га тоў насць

Паў ноч ная Ка рэя ўза рва ла аб' яд-

на ны штаб су вя зі па ўза е ма дзе ян ні 

з Паўд нё вай Ка рэ яй, які раз мя шчаў-

ся ў ва ко лі цах пры гра ніч на га го ра-

да Кэ сон, па ве да мі ла Бі-бі-сі. За не-

каль кі га дзін да гэ та га ўла ды КНДР 

ад на ві лі па гро зы раз гар нуць ва ен ныя дзе ян ні су праць свай го 

паўд нё ва г а су се да. Пхень ян вы ву чае план дзе ян няў, згод на з 

якім у рэ гі ён вер нуць вай ско выя пад раз дзя лен ні. Па ве дам ля-

ла ся, што гэ та бу дзе зроб ле на, каб «пе ра тва рыць лі нію фрон ту 

ў крэ пасць» і ўзмац ніць піль насць у да чы нен ні да Паўд нё вай 

Ка рэі. У Се у ле ў ад каз за яві лі, што паўд нё ва к арэй скія вой скі 

пры ве дзе ныя ў стан па вы ша най га тоў нас ці. У мі ніс тэр стве аба-

ро ны кра і ны пад крэс лі лі, што сур' ёз на ста вяц ца да сі ту а цыі і ў 

ка ар ды на цыі з ЗША ўваж лі ва со чаць за яе раз віц цём. Акра мя 

та го, не па срэд на пас ля пад ры ву вуз ла су вя зі Паўд нё вая Ка рэя 

склі ка ла эк стран ную на ра ду вы со ка па стаў ле ных су пра цоў ні каў 

служ бы бяс пе кі.

Экс пер ты спраг на за ва лі V-па доб нае ад наў лен не 
су свет най эка но мі кі

Су свет ная эка но мі ка ўсту пі ла ў но вы цыкл рос ту, і ВУП вер-

нец ца да да кры зіс ных зна чэн няў да чац вёр та га квар та ла, лі чаць 

эка на міс ты Morgan Stanley. «Мы 

яшчэ больш упэў не ныя ў на шым 

пра гно зе V-па доб на га ад наў лен-

ня з улі кам ня даў ніх не ча ка на 

па зі тыў ных звес так аб рос це і 

мер, што пры ма юц ца», — за ўва-

жы лі экс пер ты. Ця пер яны ча ка-

юць «рэз кую, але ка рот ка тэр мі но вую» рэ цэ сію. Па вод ле ацэн кі 

экс пер таў Morgan Stanley, су свет ны ВУП да сяг не дна ў дру гім 

квар та ле, зва ліў шы ся на 8,6 % у га да вым вы ра жэн ні, і вы рас це 

на 3 % да пер ша га квар та ла 2021-га. Ры зы ка мі для пра гно зу 

з'яў ля юц ца ў тым лі ку да лей шае раз віц цё сі ту а цыі з ка ра на  віру-

сам і пе ры яд з'яў лен ня вак цы ны. «Згод на з на шым ба за вым 

сцэ на ры ем, дру гая хва ля за ра жэн няў ад бу дзец ца блі жэй да 

во се ні, але яе мож на бу дзе кант ра ля ваць і яна пры вя дзе да вы-

ба рач ных лак даў наў. У сваю чар гу, 

пе сі міс тыч ны сцэ на рый пра ду гледж-

вае, што мы вер нем ся да жорст кіх 

аб ме жа валь ных мер, уве дзе ных 

ра ней у гэ тым го дзе, што пры вя дзе 

да дру гой хва лі кры зі су», — ад зна-

ча юць экс пер ты.

На МКС упер шы ню ства ры лі пя ты стан рэ чы ва
Аме ры кан скія на ву коў цы з Ка лі фар ній ска га тэх на ла гіч на га 

ін сты ту та ў Па са дэ не рас пра ца ва лі ўста ноў ку, з да па мо гай якой 

на бор це Між на род най кас міч най стан цыі атры ма лі кан дэ нсат 

Ба зэ—Эй нштэй на (КБЭ) — эк за тыч ную кван та вую фор му ма тэ-

рыі, пя ты стан рэ чы ва. Для гэ та га яны пра во дзі лі экс пе ры мен ты 

з воб ла кам ата маў ру бі дыю, асту джа ных амаль да аб са лют на га 

ну ля. КБЭ па доб ны на газ і вад касць — та кое воб ла ка час ціц 

па во дзіць ся бе як адзін гі ганц кі атам, пад па рад коў ва ю чы ся 

за ко нам кван та вай фі зі кі. У 1995 го дзе пер шы кан дэ нсат атры-

ма лі ў ла ба ра то рыі. Ад нак вы ву чэн ню ўлас ці вас цяў гэ та га ста ну 

рэ чы ва на Зям лі пе ра шка джае гра ві та цыя. Каб пе ра адо лець 

аб ме жа ван ні, на МКС ства ры лі ла ба ра то рыю ха лод на га ата-

ма. У бу ду чы ні на ву коў цы спа дзя юц ца вы ка рыс тоў ваць КБЭ 

для та го, каб больш дак лад на фік са ваць гра ві та цый ныя хва лі, 

вы ву чаць цём ную энер гію і ўдас ка наль ваць сіс тэ мы на ві га цыі 

кас міч ных ка раб лёў.
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• У Бе ла ру сі і за мя-

жой ство ра на 5767 участ-

каў для га ла са ван ня на 

вы ба рах Прэ зі дэн та.

• Ві цяб лян ка двой чы 

пе ра маг ла ў кон кур се ды-

зай ну ў Япо ніі.

• Пед ра бот ні кі бу дуць 

атрым лі ваць да вод пус-

ку пры баў ку на азда раў-

лен не.

• ВУП Бе ла ру сі ў сту-

дзе ні—маі зні зіў ся на 

1,8 %.

• Ба ра на віц кі кам бі нат 

ЖБК на ла дзіў вы пуск 

пліт для хут ка ўзвод ных 

збор ных па крыц цяў.

• Пры ця пе раш ніх 

тэм пах па цяп лен ня праз 

30 га доў у Бе ла ру сі бу дуць 

прын цы по ва но выя аг ра-

ме тэа ўмо вы.

КОРАТКА

У ДЗЯДОЎ 
ЗУБЫ НЕ БАЛЕЛІ. 
А Ў НАС?

СТРАЧАНАЕ, 
ЯКОЕ… 
НЕ СТРАЧАНА5 8

Важ ней 
за ўзна га ро ды
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Па ча так вай ны для ге ро-

яў пра ек та «Да ро га мі Сла-

вы» склад ваў ся па-роз на му: 

ка мусь ці ішоў уся го пят нац-

ца ты год і, каб ва я ваць, трэ-

ба бы ло яшчэ тро хі пад рас ці, 

хтось ці за кан чваў ся мі год ку 

аль бо ся рэд ную школь ную 

ўста но ву, бу да ваў пла ны 

па сту паць у ін сты тут, тэх ні-

кум, на ФЗН. Ста рэй шыя па 

ўзрос це хлоп цы, па спеў шы 

ства рыць сем'і, бу да ва лі ха ты, пра ца ва лі на за во дах, у кал га сах, на 

шах тах, на чы гун цы. Нех та нёс служ бу ў Чыр во най Ар міі, прай шоў шы 

са вец ка-фін скую вай ну, нех та толь кі што над зеў ва ен ную 

фор му, асвой ваў азы ва ен най спе цы яль нас ці...

Да ро га мі Сла выДа ро га мі Сла вы

СТАР. 6

СТАР. 2

Як пе ра жы ва юць эпі дэ мію прос тыя бе ла ру сы? Што іх ця-

пер больш за ўсё тур буе, як яны спраў ля юц ца са сва і мі 

тры во га мі і стра ха мі? Псі хо ла гі ка жуць, што доб ры спо саб 

пе ра адо лен ня бо я зі — рас ка заць пра яе. Пас ля раз мо вы 

з доб ра зыч лі вым су раз моў цам на шы стра хі па мян ша юц ца 

і ад сту па юць, пры хо дзіць леп шае ра зу мен не сі ту а цыі і та го, 

як у ёй дзей ні чаць.

Мы ўжо пі са лі, што ў Бе ла ру сі ў кра са ві ку па чаў пра ца ваць 

«Доб ры тэ ле фон». Спе цы яль ную тэ ле фон ную ін фа лі нію за-

пус ці ла Бе ла рус кае Та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа (БТЧК), каб 

да па маг чы адзі но кім па жы лым лю дзям, якім з-за ка ра на ві ру са 

рэ ка мен ду юць за ста вац ца до ма, не ад чу ваць ся бе адзі но кі мі. 

Сён ня ва лан цё ры, якія дзя жу раць на ін фа лі ніі, рас-

ка за лі нам, хто і з якой на го ды ім тэ ле фа нуе.

Мы — ра замМы — ра зам

«НЕ АТА ЧАЙ ЦЕ СЯ БЕ НЕ ГА ТЫ ВАМ!»
Ва лан цё ры «Доб ра га тэ ле фо на» рас каз ва юць, з чым да іх звяртаюцца

«Звяз да» пра цяг вае пра ект «Да ро га мі Сла вы», які 
за пус ці ла су мес на з Му зе ем гіс то рыі Уз бро е ных Сіл. 
У ме жах пра ек та мы апа вя да ем пра ва ен ны шлях 
поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы, якія на ра дзі лі ся 
ў Бе ла ру сі або звя за лі з ёй свой да лей шы лёс.
За клі ка ем вас, па ва жа ныя чы та чы: ка лі ся род 
ва шых род ных і бліз кіх хтось ці або быў поў ным 
ка ва ле рам ор дэ на Сла вы, або аса біс та іх ве даў 
і за ха ваў ус па мі ны ці фо та здым кі, то дзя лі це ся 
ва шы мі гіс то ры я мі з на мі! Наш ад рас — ву лі ца 
Б. Хмяль ніц ка га, 10а, Мінск, 220013. Ад рас 
элект рон най пош ты — іnfo@zvіazda.by. Ні вод ны ліст 
не за ста нец ца без ува гі!
Сён ня мы згад ва ем жыц цё вы і ва ен ны шлях двух 
сал дат. Яны ро дам з Бе ла ру сі, але так скла ла ся, што 
гна лі нем цаў з тэ ры то рый ін шых рэс пуб лік — Ра сіі, 
Укра і ны, а так са ма Аў стрыі і кра ін Ус ход няй Еў ро пы.

На мі ну лым тыд ні на двор'е ў Бе ла ру сі раз горт-

ва ла ся ча ты ры дні за пар па ад ным і тым жа сцэ на-

рыі. Днём спя кот нае чэр вень скае сон ца рас паль-

ва ла па вет ра да трыц ца ці, а ча сам і на ват больш 

гра ду саў. Але апоўд ня ме тэа ра дар з ра ды у сам 

дзе ян ня 200 кі ла мет раў, уста ля ва ны ў На цы я-

наль ным аэ ра пор це Мінск, па чы наў па каз ваць 

на поўд ні кра і ны спа чат ку сі нія, а пас ля і чыр во-

ныя пля мы, якія азна ча лі, што ту ды пры хо дзяць 

на валь ніч ныя даж джы. Та кіх плям ста на ві ла ся 

ўсё больш і больш, яны раз рас та лі ся, па чы на лі 

ру хац ца з Го мель шчы ны і Брэст чы ны на поў нач, і, 

та кім чы нам, ма лан кі бліс ка лі на боль шай част цы 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

За ня поў ны ты дзень на валь ні ца ўжо двой чы 

тра пі ла ў звод кі зда рэн няў, ад якіх па цяр пе лі лю-

дзі. Удзень у мі ну лую се ра ду на тэ ры то рыі са до-

ва га та ва рыст ва ў Мёр скім ра ё не быў зной дзе ны 

82-га до вы муж чы на без пры кмет жыц ця. След-

ча-апе ра тыў ная гру па вы свет лі ла, што пенсіянер 

вёў у ру ках ро вар па блі зу ўлас на га пры ся дзіб на га 

ўчаст ка, ка лі ў яго рап там уда ры ла ма лан ка. Сля-

ды ад элект рыч на га раз ра ду за ста лі ся на адзен ні 

і це ле...

А вось 27-га до ва му ры ба ку ў Ба ра на ві чах па-

шан ца ва ла бо лей. Уве ча ры ў мі ну лы аў то рак ён 

ад пра віў ся з сяб рам на мяс цо вы ва да ём. Ужо 

гры меў гром і бліс ка ла ма лан ка, ка лі сяб ру нех та 

па тэ ле фа на ваў. І тут — ні бы пра вал. Ка лі ачо маў-

ся, то ўба чыў хлоп ца ў ва дзе за бор там — ту ды 

яго вы кі нуў удар ма лан кі. На шчас це, не ба ра-

ку ўда ло ся ўсцяг нуць на зад на борт 

і пас ля пе ра даць ме ды кам. СТАР. 3

ПЯ РУН РАЗ БУ ША ВАЎ СЯ
ЯК ЗА СЦЕ РАГ ЧЫ СЯ АД НА ВАЛЬ НІ ЦЫ?ЯК ЗА СЦЕ РАГ ЧЫ СЯ АД НА ВАЛЬ НІ ЦЫ?

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

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

Ві я ле та МІ ХА ЛЕ ВІЧ (на фо та зле ва) і На стас ся ТРЫС ЦЯ НЕЦ КАЯ яшчэ ўчора ву чыліся ў восьмым кла се. А ў час лет ніх школь ных 

ка ні кул сяб роў кі да гля да юць сва іх ма лод шых — пля мен ні ка Свя та сла ва і бра ці ка Гле ба.

Па сё лак Зя лё ны Бор, Сма ля віц кі ра ён.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К, фота аўтара.

Ад каз ныя за вы ха ван неАд каз ныя за вы ха ван не

«ГА ЛОЎ НАЕ — 
ЗА ХА ВАЦЬ СВАЮ ЗЯМ ЛЮ 

ДЛЯ СЯ БЕ І ДЛЯ НА ШЫХ ДЗЯ ЦЕЙ»
У Грод не Прэ зі дэнт рас ста віў пры яры тэ ты дзяр жаў най па лі ты кі 

на блі жэй шую перс пек ты ву
Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка здзейс ніў ра-

бо чую па езд ку ў Грод на, 

пад час якой су стрэў ся з 

ак ты вам воб лас ці і на ве-

даў «Грод на Азот».

«У нас не пе рад вы бар чая 

на ра да, су стрэ ча, сход, — 

ска заў ён у сва ім вы ступ-

лен ні ў гар вы кан ка ме. — 

Прос та сі ту а цыя ў кра і не 

скла да ец ца та кім чы нам, 

што яна мае па трэ бу ў 

кан крэт ным рас тлу ма чэн-

ні, тлу ма чэн ні перш за ўсё 

для ак ты ву кра і ны».

Ра ней ана ла гіч ная су стрэ-

ча ад бы ла ся ў Ма гі лё ве. 

Сут насць учарашняй — «ін-

фар ма цыя пра тое, што ад-

бы ва ец ца ў на шай кра і не, 

і ад ка зы на са мыя, мо жа 

быць, і не пры ем ныя пы тан-

ні, якія сён ня іс ну юць».

«БА ГАЦ ЦЕ 
НЕ ПРЫ ХО ДЗІЦЬ 
ЗНЯ НАЦ КУ»

На конт Грод на Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што тут 

да во лі зруч нае мес ца для жыц-

ця. Па ра дак і чыс ці ню ства-

ра юць са мі лю дзі, якія шчы ра 

лю бяць свой край. Гэ та мож на 

на зваць ві зі тоў кай Гро дзен шчы-

ны і яе жы ха роў. Ра зам з тым 

зра зу ме ла, што даб ра бы ту і 

да стат ку мож на да біц ца толь кі 

сум лен най пра цай, і ба гац це не 

пры хо дзіць зня нац ку. У ад ва-

рот ным вы пад ку та кое ба гац це 

не пры ня се ка рыс ці ні ча ла ве ку, 

ні дзяр жа ве.

Пра цяг ва ю чы тэ му раз віц ця 

рэ гі ё на, Прэ зі дэнт пад крэс ліў, 

што Гро дзен шчы на бы ла і за ста-

ец ца на лі дзі ру ю чых па зі цы ях. 

«Асаб лі вы го нар рэ гі ё на — сель-

ская гас па дар ка, — за зна чыў 

кі раў нік дзяр жа вы. — Воб ласць 

тры ва ла зай мае пер шае мес ца 

ў кра і не па тэм пах вы твор час ці 

сель гас пра дук цыі, ура джай нас-

ці збож жа вых. Не пад во дзіць і 

пра мыс ло васць — тут, ня гле-

дзя чы на скла да ную сі ту а цыю 

з ка ра на ві ру сам, уда ло ся за ха-

ваць ле таш нія аб' ёмы».

Аднак та кая сі ту а цыя бы-

ла не заў сё ды. «Быў час, ка лі 

па ло ва гро дзен цаў ез дзі ла з 

ба у ла мі ў Поль шчу, а дру гая 

па ло ва атрым лі ва ла жаб рац-

кую зар пла ту на паў раз ва ле-

ных прад пры ем ствах. Але, на 

шчас це, мы та ды пры ня лі 

не аб ход ныя ме ры і сён ня мо-

жам га на рыц ца да сяг нен ня мі 

Гро дзен шчы ны», — за ўва жыў 

Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

зна чыў, што за 25 га доў аб' ём 

пра мыс ло вай вы твор час ці вы-

рас у ча ты ры ра зы, экс парт та-

ва раў — амаль у пяць ра зоў. За 

дзве апош нія пя ці год кі ся рэд няя 

зар пла та па воб лас ці па вя лі чы-

ла ся амаль удвая. У воб лас ці 

за бяс пе ча насць жыл лём ад на 

з са мых вы со кіх у кра і не.

«З 1995 го да ка ля 115 ты-

сяч сем' яў (у тым лі ку 10 ты сяч 

шмат дзет ных) па леп шы лі свае 

жыл лё выя ўмо вы», — пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт.

«ТРЭ БА БУ ДА ВАЦЬ 
ТОЕ, ШТО БУ ДЗЕ 
ПРЫ НО СІЦЬ 
ПРЫ БЫ ТАК»

Па сло вах Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі, за час не за леж нас ці 

ў рэ гі ё не рэа лі за ва ны буй ныя 

ін вес ты цый ныя пра ек ты. У тым 

лі ку ў сфе ры вы твор час ці мі-

не раль ных угна ен няў, хі міч-

най, хар чо вай пра мыс ло вас ці, 

дрэва  ап ра цоў кі. Ра зам з тым 

па воб лас ці не ўсе прэ зі дэнц кія 

да ру чэн ні вы ка на ны. Прэ зі дэнт 

пе ра ка на ны — трэ ба вы зна чыц-

ца з асноў ны мі аб' ек та мі, якія 

бу дуць уз во дзіц ца ў бу ду чай 

пя ці год цы.

У кра і не бу дуць удзя ляць 

ува гу раз віц цю знач ных рэ гі я-

наль ных пра ек таў, пад крэс ліў 

кі раў нік дзяр жа вы. «У іх лі ку ін-

тэр на ты для сту дэн таў, баль ні-

ца пад ан ка ла гіч ны цэнтр, якая 

бу ду ец ца су мес на з Ку вей там, 

да рож ныя раз вяз кі, каб ні хто не 

за яз джаў тран зі там у Грод на, а 

ру ха лі ся ва кол го ра да. У най блі-

жэй шы час мы гэ тыя пра ек ты 

рэа лі зу ем», — ска заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, 

што кі раў ніц тва кра і ны заў сё ды 

ідзе на су страч прось бам рэ гіё -

наў, ка лі трэ ба дзесь ці да па-

маг чы, да даць рэ сур саў, та му 

што ве дае: «кож ны ўкла дзе-

ны ру бель тра піць на доб рую 

гле бу».

«Раз віц цё сет кі да рог, інф-

ра струк тур ных пра ек таў, у 

тым лі ку ў са цы яль най сфе-

ры, пад трым ка рэ стаў ра цыі 

і ад наў лен ня зна ка вых у су-

свет ным маш та бе куль тур-

ных аб' ек таў — пра ўсё гэ та вы 

доб ра ве да е це», — аба зна чыў 

прыя ры тэ ты Прэ зі дэнт.

Ён лі чыць, што важ на звяр-

нуць ува гу на энер ге тыч ныя 

пра ек ты, бу да ваць но вую вы-

твор часць ме на ві та на мяс цо-

вых ві дах па лі ва, асаб лі ва ў 

не вя лі кіх ра ё нах воб лас ці. Для 

Гро дзен скай воб лас ці гэ ты кі-

ру нак важ ны ў Во ра наў скім, Зэ-

львен скім, Свіс лац кім ра ё нах.

«Трэ ба бу да ваць тое, што 

бу дзе пры но сіць пры бы так. 

І з гэ та га трэ ба зы хо дзіць. 

Тое, што ідзе ў тым лі ку на 

экс парт. Ме на ві та на гэ та трэ ба 

зра біць ак цэнт».

Пад час на ра ды Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на га даў пра важ-

насць бу даў ніц тва но ва га азот-

на га комп лек су. Ён па ве да міў, 

што ў Грод не па він на быць пры-

ня та кан чат ко вае ра шэн не аб 

мес цы для яго бу даў ніц тва.

СА МЫ МАШ ТАБ НЫ 
ПРА ЕКТ

Па сло вах Прэ зі дэн та, у 

хут кім ча се пач не  пра ца ваць 

атам ная стан цыя ў Аст раў-

цы — са мы маш таб ны пра ект у 

гіс то рыі кра і ны. «Яго зна чэн не 

для за бес пя чэн ня энер ге тыч най 

бяс пе кі, ды і ў цэ лым эка но мі кі 

на шай кра і ны, прос та ка ла саль-

нае», — ска заў Лу ка шэн ка.

Ра зам з тым за пуск Бе лА ЭС 

па тра буе све жых і перс пек тыў-

ных ра шэн няў па вы ка ры стан-

ні ліш каў энер гіі. І гэ та бу дзе 

агуль ным пы тан нем Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма і ўра да, 

ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Пры ма ю чы ра шэн не аб бу-

даў ніц тве атам най стан цыі, бе-

ла рус кі лі дар зы хо дзіў з та го, 

што «гэ та вель мі вы со кія тэх на-

ло гіі», «пра рыў у бу ду чы ню».

«Ка лі Бе ла русь хо ча ва ло-

даць вы со кі мі тэх на ло гі я мі, 

мець эка ла гіч ны элект рыч ны 

транс парт, вар та іс ці гэ тым 

шля хам», — упэў не-

ны лі дар кра і ны.
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