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• Больш за 33 % ра бот-

ні каў у Бе ла ру сі атрым лі-

ва юць зар пла ту Br1 тыс. 

і вы шэй.

• Вы твор часць сель-

гаспра дук цыi ў пер шым паў-

год дзi 2019 го да ў гас па дар-

ках усiх ка тэ го рый скла ла 

Br6,2 млрд, або ў су па стаў-

ных цэ нах 100,2 % да сту-

дзе ня-чэр ве ня 2018 го да.

• Рэ аль ныя гра шо-

выя да хо ды бе ла ру саў у 

сту дзе нi-маi вы рас лi на 

7,2 %.

• Ма біль ны аў ды я гід па 

па мят ных мяс ці нах Слуц ка 

ства ры лі да 75-год дзя вы-

зва лен ня го ра да.

• Вы зна ча ны стаў кі аў-

тар ска га ўзна га ро джан ня 

за вы ка ры стан не му зы кі 

ў эфі ры — 1 % ад атры-

ма на га ка рыс таль ні кам 

да хо ду.

• У Грод не за пу шча ны 

рух па рэ кан стру я ва ным 

участ ку ма гiст ра лi на ўез-

дзе ў го рад.

• Рас пра цоў кай генп ла-

наў га ра доў-спа да рож нi-

каў ста лi цы бу дзе зай мац-

ца Мiн абл вы кан кам.
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СТАР. 4

Кож ны трэ ціКож ны трэ ці

ДЗІ КАЕ 
ПА ЛЯ ВАН НЕ

Пад час бла ка ды лю дзі жа ва лі тра ву, 
га лін кі і на сен не з шы шак

«Цэ лы дзень па ле се бы лі чут ны кры кі і вок лі чы блу каў шых 

нем цаў, стог ны і кры кі лю дзей, паль ба з ку ля мё таў, він то вак, 

аў та ма таў. Увесь дзень доў жы ла ся па ля ван не, але па ля ван не 

не звы чай нае — па ля ва лі дзі кія звя ры ў воб ра зе гіт ле раў скіх 

сал да таў з пер ша клас най збро яй на без аба рон ных мір ных лю-

дзей». Так ру ка піс ны пар ты зан скі ча со піс рас каз ваў 

пра ад ну з кар ных апе ра цый.

На сель ніц тва ра ту ец ца ад кар ні каў.

СТАР. 7

Роз дум над фак та міРоз дум над фак та мі

Яз да па кры вой — 
як па каз чык 
куль ту ры

Ці да стат ко ва пра ва вых мер для вы ра шэн ня 
праб ле мы бяс пе кі на да ро гах?

Не прай шло і двух тыд няў, як не вя лі кі Бе ла азёрск 

лі та раль на ска лых ну ла тра ге дыя. Двое да рос лых 

і трое дзя цей у ад но ім гнен не за гі ну лі ў жу дас най ава рыі. 

Аб гэ тым шмат пі са лі, па каз ва лі па ўсіх тэ ле ка на лах. Але 

ў ін тэр нэ це ін фар ма цыя пра цяг вае на бі раць коль касць 

пра гля даў і пры рас таць вод гу ка мі. І не дзі ва, гэ та ж 

не ша ра го вае ДТЗ. Тут пры сут ні ча юць усе пры кме ты 

зла чын ства. Кі роў ца сеў за руль не цвя ро зы, пе ра вы сіў 

хут касць на скла да ным участ ку да ро гі. Але ці адзін 

кі роў ца ві на ва ты ў смер цях і ў чым глы бін ныя ка ра ні 

праб ле мы? У рэш це рэшт коль кі яшчэ па трэб на па доб ных 

ах вя ра пры на шэн няў, каб гра мад ства ней кім чы нам асу дзі ла 

гэ тую па чвар ную пры выч ку п'я най яз ды?

Ко рат ка на га даю. 7 лі пе ня кам па нія зна ё мых ці на ват ка лег па 

ра бо це ад па чы ва ла ў дач ным до ме ка ля го ра да Бе ла азёр ска Бя-

ро заў ска га ра ё на. Дзве жан чы ны бы лі з дзець мі. Як по тым ска заў 

нех та з ад па чы валь ні каў, свят ка ва лі Ку пал ле. Су се дзі па да чы по тым 

рас каз ва лі тэ ле жур на ліс там, што гу ля лі шум на і ве се ла фак тыч на 

цэ лы дзень. А ка лі на гу ля лі ся, то па тэ ле фа на ва лі зна ё ма му хлоп цу, 

каб за браў і раз вёз па да мах. Той пры ехаў на сва ім «Мер се дэ се», як 

ця пер ка жуць, за ма роч вац ца не стаў, што кам па нія над та вя лі кая для 

лег ка ві ка, за браў дзе вяць ча ла век і па вёз. Аказ ва ец ца, адзін з ад-

па чы валь ні каў у ка бі ну не па мяс ціў ся, ехаў у свой апош ні 

шлях у ба гаж ні ку. Дзя цей па са дзі лі на ка ле ні да рос лыя.

Ды рэк тар Цэнт раль на га сель ска га До ма 

куль ту ры вёс кі Дзят ла ві чы Лу ні нец ка га 

ра ё на Але на Яс ке віч, вя до мая спя вач ка 

аў тэн тыч ных па лес кіх пе сень і ба лад, 

збі раль ні ца мяс цо вых тра ды цый, 

бе раж лі ва за хоў вае ў сва ім до ме вя лі кія 

ка ля ро выя ды ва ны, якія яна ўруч ную 

«вы бі ва ла» яшчэ на па чат ку 90-х га доў 

для аздаб лен ня хат ня га ін тэр' ера. 

У гэ тым ёй да па ма гаў муж Мі ка лай. Адзін 

з ды ва но вай ка лек цыі май стры хі — «Асіл кі», 

па вод ле вя до май кар ці ны Вас ня цо ва, — 

упры гож вае ад кры тую ве ран ду до ма 

ЯС КЕ ВІ ЧАЎ (на фо та), ро біць па мяш кан не 

ўтуль ным, на паў няе асаб лі вай гар мо ні яй 

і вя сё лым на стро ем. У лет нюю па ру 

Але на Дзя ні саў на і Мі ка лай Юр' е віч 

лю бяць па ся дзець пад «бы лін ным тво рам», 

па спя ваць (яны — вя до мы ся мей ны ду эт), 

су стрэц ца з фальк ла рыс та мі і вяс ко вы мі 

ар тыс та мі. А яшчэ ах вот на па чы таць... 

«Звяз ду»: шмат га доў гэ тая сям'я з'яў ля ец ца 

пад піс чы кам на шай га зе ты.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ДВОЕ Ў ІН ТЭР' ЕРЫДВОЕ Ў ІН ТЭР' ЕРЫ

Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» 
і Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея і Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея 
гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ныгіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны

Ула дзі мір МА КЕЙ,
мі ністр за меж ных 
спраў:

«Заўт ра-пас ля заўт ра 
прой дзе бе ла рус ка-ра сій ская 
су стрэ ча на вы шэй шым 
уз роў ні. Ду маю, што яна 
атры ма ец ца змяс тоў най, 
та му што су мес ная гру па 
пра вя ла пэў ную ра бо ту. 
Важ на бу дзе аб мер ка ваць 
тыя да моў ле нас ці, якія 
да сяг ну ты. Па асоб ных 
пы тан нях іс ну юць 
не ка то рыя роз ныя ацэн кі. 
Спа дзя ём ся, у хо дзе 
су стрэ чы мож на бу дзе 
іх зблі зіць і вы пра ца ваць 
адзі нае ра зу мен не та го, 
якім па ві нен быць пра цэс 
да лей шай ін тэ гра цыі».

ЦЫТАТА ДНЯ


