
«Май да наў 
у Бе ла ру сi 
не бу дзе»

Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
аб мер ка ваў са стар шы нёй 
Ка мi тэ та дзяр жаў най бяс пе кi 

Ва ле ры ем Ва куль чы кам сi ту а цыю ў кра i не

Спа чат ку га ва ры лi аб тым, што ад бы ва ец ца ва кол па лi тыч-

най пе рад вы бар най кам па нii.

«Мы ве да ем, ад куль вят ры дзьмуць на на шу бе ла рус кую зям лю. 

На жаль, не з та го бо ку, ад куль ха це ла ся б. Мы га то вы да лю бых 

вят роў, тым больш у свой час, з гiс то рыi на шай дзяр жа вы, са вец-

кай гiс то рыi вы так са ма ве да е це, што на Бе ла русь вят ры дзьму лi 

з роз ных ба коў», — па чаў су стрэ чу з Ва ле ры ем Ва куль чы кам 

Прэ зi дэнт.

Знач ным ад роз нен нем сён няш ня га эта пу раз вiц ця дзяр жаў нас цi, 

на дум ку кi раў нi ка дзяр жа вы, з'яў ля ец ца тое, што кра i на на ву чы-

ла ся зма гац ца з гэ ты мi вы клi ка мi. «Та ды мы зма гац ца не ўме лi. 

Та му не ме лi i су ве рэн най, i не за леж най дзяр жа вы. Заў сё ды 

нас дзя лi лi на част кi. Да лу ча лi ка вал ка мi то да ад ной зям лi, то да 

дру гой. Вы ве да е це, што да мi ну лай вай ны мы фак тыч на бы лi па-

дзе ле ныя. Та му сён ня гэ та га да пус цiць нель га. Дзяр жаў ная бяс пе-

ка — гэ та ас но ва асноў», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

КДБ i Прэ зi дэн ту на ле жыць вя ду чая ро ля па аба ро не не за-

леж нас цi i су ве рэ нi тэ ту дзяр жа вы, на га даў ён. Кi раў нiк кра i ны 

ад зна чыў, што дас ка на ла ве дае мэ ты тых, хто рас паў сюдж вае 

«ве цер», — «зла дзiць нам май дан чык на пя рэ дад нi прэ зi дэнц кiх 

вы ба раў цi ў дзень прэ зi дэнц кiх вы ба раў, як атры ма ец ца ў iх. «Так 

яны пла на ва лi. На гэ тай су стрэ чы ха чу вас па пя рэ дзiць i ўсiх, хто 

нас па чуе, усiх гэ тых «май да ну тых» ха чу па пя рэ дзiць, што май-

да наў у Бе ла ру сi не бу дзе», — лi дар кра i ны быў ка тэ га рыч ны.

Прэ зi дэнт вы ка заў мер ка ван не, што не да рэ чна па раў ноў ваць 

сi ту а цыю ў Бе ла ру сi з бы лы мi па дзея мi ў Ар ме нii, Укра i не, i ка заць 

пра з'яў лен не ў на шай кра i не сва iх Па шы ня на (прэм' ер-мi нiстр Ар-

ме нii) i Зя лен ска га (прэ зi дэнт Укра i ны). «Я ўжо з iмi блiз ка па зна ё-

мiў ся, гэ та лю дзi та ле на вi тыя, без умоў на, а га лоў нае — па тры ё ты 

сва ёй кра i ны. Яны ад да ныя сва ёй кра i не, а не ка то рыя на шы хо чуць 

за ка пей ку пра даць усё, што тут бы ло ство ра на не толь кi Прэ зi дэн-

там Лу ка шэн кам, не толь кi Ва куль чы кам i ўла дай, а бы ло ство ра на 

на ро дам. Та му гэ та га да пус цiць нель га, — пад крэс лiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Мы нi ко лi не да пус цiм дэ ста бi лi за цыi аб ста ноў кi 

ў на шай кра i не. Мы нi ко му не бу дзем за кры ваць рот. Ка лi лас-

ка — вы зна ча ны мес цы ў Мiн ску i ва ўсiх га ра дах, дзе мож на вес цi 

дыс ку сiю». Ула ды бу дуць гэ тыя мес цы кант ра ля ваць, а Ка мi тэт 

дзярж бяс пе кi i мi лi цыя са чыць за за ха ван нем за кон на сцi. «Мы не 

па вiн ны да пус цiць, каб роз на га кштал ту бан ды i шай кi кры мi наль-

нi каў ба дзя лi ся па кра i не з за ка са ны мi ру ка ва мi», — да даў кi раў нiк 

кра i ны. Пры гэ тым ён ад зна чыў, што да тых, хто пра хо дзiць гэ ты 

пе ры яд, не па ру ша ю чы за кон, бу дуць ста вiц ца з па ва гай.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па цi ка вiў ся ба чан нем КДБ эка на-

мiч най, хар чо вай, ва ен най аб ста ноў кi i бяс пе кi ў кра i не.
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У ЗША на фо не бес па рад каў 
за тры ма на ка ля 4000 ча ла век

Пра гэ та па ве да мiў тэ ле ка нал CNN. Мiж тым Associated Press 

ацэнь вае коль касць за тры ма ных у 4400 ча ла век. Пра тэс ты аха-

пi лi кра i ну пас ля гi бе лi аф ра а ме ры кан ца Джор джа Флой да ў 

Мi не а па лi се. Бес па рад кi за кра ну лi ка ля 140 аме ры кан скiх га-

ра доў. У мно гiх з iх уве дзе ны рэ жым ка мен данц кай га дзi ны цi 

над звы чай на га ста но вi шча, больш чым у двух дзя сят ках шта таў 

i ў ста лi цы — Ва шынг то не да пад тры ман ня па рад ку пры цяг ну-

тая На цы я наль ная гвар дыя. СМI па маш та бе па раў ноў ва юць 

хва ля ван нi, якiя ад бы ва юц ца ў Шта тах, з бун та мi пас ля за бой-

ства Мар цi на Лю тэ ра Кiн га ў 1968 го дзе, а так са ма пра тэс та мi 

су праць вай ны ў В'ет на ме. Зы ход ным пунк там ця пе раш няй хва-

лi пра тэс таў стаў Мi не а па лiс, за тым бес па рад кi аха пi лi кра i ну. 

У пры ват нас цi, ак ты вiс ты аб ла жы лi тэ ры то рыю ка ля Бе ла га 

до ма ў Ва шынг то не. Пра тэс тоў цы на ват па спра ба ва лi пе ра лез цi 

це раз ага ро джу афi цый най рэ зi дэн цыi, i та ды ў дзе ян не ўклю-

чыў ся Secret Service — служ ба ахо вы прэ зi дэн та. Па звест ках 

га зе ты The New York Times, прэ зi дэнт ЗША До нальд Трамп быў 

да стаў ле ны ў спе цы яль ны бун кер, ка лi дэ ман стран ты iмк ну лi ся 

па тра пiць да Бе ла га до ма. Вы дан не ад зна чае, што бун кер ра ней 

вы ка рыс тоў ваў ся пад час тэ рак таў.

Пер шы пры ват ны кас мiч ны ка ра бель 
пры сты ка ваў ся да МКС

Crew Dragon стаў пер шым 

пры ват ным пi ла ту е мым апа ра-

там, якi па ля цеў у кос мас i пры-

сты ка ваў ся да Мiж на род най кас-

мiч най стан цыi (МКС). Ка ра бель 

скан стру я ва ны кам па нi яй SpaceX 

Iла на Мас ка, ён стар та ваў 30 мая 

з кас ма дро ма на мы се Ка на ве рал 

у Фла ры дзе з да па мо гай ра ке ты-

нось бi та Falcon 9. Мэ тай за пус ку 

бы ла да стаў ка двух аме ры кан скiх 

аст ра наў таў — Бо ба Бен ке на i Да-

га Хёр лi. Пас ля за пус ку Falcon 9 ад 

ра ке ты спа чат ку па спя хо ва ад дзя-

лi ла ся пер шая сту пень, вяр нуў шы ся на Зям лю, а за тым i дру гая. 

Ад ра зу пас ля гэ та га Crew Dragon вый шаў на ар бi ту. Для ЗША 

за пуск Crew Dragon стаў пер шым пi ла ту е мым па лё там за дзе-

вяць га доў. Пас ля та го як у 2011-м бы ла за кры та пра гра ма Space 

Shuttle, аст ра наў таў NASA на МКС да стаў ля лi ра сiй скiя ка раб лi 

«Са юз». Iлан Маск, ка мен ту ю чы па спя хо вы за пуск, за явiў, што 

ча ла вец тва мо жа га на рыц ца но вым кас мiч ным ка раб лём Crew 

Dragon. Па вод ле яго слоў, гэ тая мi сiя ста ла «пер шым кро кам на 

шля ху да та го, каб лю дзi ста лi муль ты пла нет ным вi дам».

Аст ра но мы за фiк са ва лi 
най ма гут ней шую ўспыш ку на Сон цы

Ар бi таль ная аб сер ва то рыя SDO за фiк са ва ла най ма гут ней шую 

за апош нiя тры га ды ўспыш ку на па верх нi Сон ца. Гэ та свед чыць 

пра за вяр шэн не ана маль на доў га га i спа кой на га пе ры я ду со-

неч най «спяч кi», рас ка заў ТАСС га лоў ны на ву ко вы су пра цоў нiк 

ла ба ра то рыi рэнт ге наў скай аст ра но мii Сон ца Фi зiч на га iн сты ту та 

РАН Сяр гей Ба га чоў. «Пры лю бым ва ры ян це раз вiц ця па дзей 

упэў не на мож на сцвяр джаць ад но: но вы со неч ны цыкл па чаў-

ся, i ён цал кам вы зна чыць фi зi ку на шай зор кi на най блi жэй шыя 

адзi нац цаць га доў. Сэр ца на ша га свя цi ла па-ра ней ша му б'ец ца 

ў рыт ме, якi вы зна ча ны пад час на зi ран няў на пра ця гу апош нiх 

400 га доў», — рас ка заў на ву ко вец. Аст ра но мам даў но вя до ма, 

што на Сон цы пе ры я дыч на ад бы ва юц ца ўспыш кi, пад час якiх 

свя цi ла рэз ка вы лу чае вя лi кую коль касць энер гii ў вы гля дзе хваль 

бач на га свят ла, цеп ла во га i рэнт ге наў ска га вы пра мень ван ня.
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У пе ры яд лет нiх ка нi ку лаў 

для школь нi каў i сту дэн таў 

пад рых та ва ны роз ныя цi ка выя 

ме ра пры ем ствы, у тым лi ку шмат з iх — 

ан лайн. Пер ша га чэр ве ня, 

у Дзень аба ро ны дзя цей, стар та ваў 

су мес ны пра ект-вы стаў ка 

з На цы я наль ным мас тац кiм му зе ем 

па вы нi ках Мiж на род на га кон кур су 

дзi ця ча га ма люн ка «Сяб ру юць дзе цi 

на пла не це». Аб гэ тым рас ка за ла 

на мес нiк ды рэк та ра На цы я наль на га 

цэнт ра мас тац кай твор час цi дзя цей 

i мо ла дзi Мi нiс тэр ства аду ка цыi 

Ка ця ры на КУЗЬ МЕН КА.

— Бу дуць прад стаў ле ны 4,5 ты ся чы ра бот з 

27 кра iн све ту. З 15 чэр ве ня яна бу дзе да ступ-

ная на YouTube-ка на ле На цы я наль на га цэнт-

ра, але вы стаў ку мож на бу дзе на ве даць i аф-

лайн. Так са ма ў нас ужо пра хо дзiць маш таб ны 

транс ме ды яп ра ект «Ня сум ныя ка нi ку лы» для 

дзi ця чых азда раў лен чых ла ге раў «Ле та-2020». 

На аду ка цый най плат фор ме «Moodle» па чы-

на юць ра бо ту дзе вяць арт-ан лайн-май стэр няў. 

Гэ та аду ка цый ны i твор чы комп лекс зай маль-

ных за ня ткаў па роз ных кi рун ках мас тац кай 

твор час цi: ва кал, ха рэа гра фiя, дэ ка ра тыў на-

пры клад ная твор часць, муль ты плi ка цыя, вы-

яў лен чае мас тац тва. Кож ны з кур саў уклю чае 

ў ся бе тэ а рэ тыч ныя i прак тыч ныя за ня ткi для 

дзя цей роз ных уз рос таў. Так са ма ак тыў на пра-

цуе экс пе ры мен таль ны ан лайн-пра ект «Ла ба-

ра то рыя твор час цi», што скла да ец ца з цык ла 

раз на стай ных за ня ткаў, аду ка цый ных i твор чых 

ан лайн-ме ра пры ем стваў, якiя мож на ўба чыць 

на YouTube-ка на ле На цы я наль на га цэнт ра мас-

тац кай твор час цi дзя цей i мо ла дзi. У рам ках 

пра ек та — па зна валь ны кан тэнт з руб ры ка мi 

«Му зей у ця бе до ма», дзе прэ зен ту юц ца ан-

лайн-эк скур сii па рэс пуб лi кан скiх вы стаў ках, 

што тыд нё вая руб ры ка па чац вяр гах «Гуль нi 

мас тац тва», «Дзе цi дзе цям» i iн шыя. Да та го ж, 

на пра ця гу ўся го ле та бу дуць пра хо дзiць iн шыя 

вы стаў кi i ан лайн-эк скур сii па вы ста-

вач най за ле цэнт ра.

Ідзе падпіска на «Звязду» 
на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

• У Мiн ску ў два ра зы 

знi зяць арэнд ную пла ту за 

зям лю, па да так на не ру хо-

масць i зя мель ны па да так.

• На пер шым бло ку 

БелА ЭС за вяр шы лi вiхра-

то ка вы кант роль па ра-

гене ра та раў.

• У шко лах Бе ла ру сi па-

чы на юц ца вы пуск ныя эк за-

ме ны.

• Но выя цэ ны на газ i та-

ры фы на элект ра энер гiю 

дзей нi ча юць з 1 чэр ве ня.

• Бе ла русь i Укра i на аб-

вяс цi лi кон курс су мес ных 

на ву ко ва-тэх нiч ных пра ек-

таў на 2021—2022 га ды.

• Фi зiч ным асо бам з 

15 чэр ве ня не прый дзец-

ца вы плач ваць ПДВ пры 

ўво зе ў Бе ла русь элект-

ра ма бi ляў.

КОРАТКА

Ка нi ку лы!Ка нi ку лы!

Чым за няць 
дзя цей 
на 92 днi
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Некалькі тыдняў таму Прэ зi-

дэнт пад пi саў ука зы «Аб ма-

тэ ры яль ным сты му ля ван нi 

ра бот нi каў ар га нi за цый, якiя 

аказ ва юць са цы яль ныя па-

слу гi» i «Аб са цы яль най пад-

трым цы асоб ных ка тэ го рый 

гра ма дзян». Да ку мен ты ма-

юць асаб лi вую знач насць для 

пэў ных груп на сель нiц тва краi-

ны — са цы яль ных ра бот нi каў, 

ме ды каў, iн ва лi даў, тых, хто iх 

да гля дае, шмат дзет ных сем' яў 

i пар, якiя хо чуць, але не мо-

гуць стаць баць ка мi. Па тлу ма-

чэн нi, ча му гэ тыя да ку мен ты 

асаб лi ва важ ныя сён ня i якiя маг чы мас цi да-

юць на сель нiц тву, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

звяр ну ла ся да стар шы нi Па ста ян най ка мi сii 

па пра цы i са цы яль ных пы тан нях Па ла ты 

прад стаў нi коў Люд мi лы КА НА НО ВIЧ.

— У час пан дэ мii га лоў ны мi бай ца мi, вя до-

ма, ста лi ме ды кi. Бе ла ру сы iмк нуц ца пад тры-

маць тых, хто зма га ец ца з хва ро бай. З бо ку 

дзяр жа вы гэ та гра шо выя над баў кi па вод ле 

Ука за № 169 для су пра цоў нi каў 

дзяр жаў ных уста ноў са цы яль-

на га аб слу гоў ван ня i ме ды каў. 

Рас ка жы це, якая ро ля пар ла мен-

та ры яў у пры няц цi гэ тых ра шэн-

няў?

— Асаб лi вы кло пат дэ пу та таў — 

пад трым ка най менш аба ро не ных 

сла ёў на сель нiц тва, ся род якiх пен-

сi я не ры, ве тэ ра ны, лю дзi з аб ме жа-

ва ны мi маг чы мас ця мi.

Улiч ва ю чы, што кож ны з пар-

ла мен та ры яў у сва ёй па пя рэд няй 

ра бо це не па срэд на да ты каў ся, пры-

чы няў ся да дзей нас цi са цы яль най 

служ бы, мы не маг лi ў гэ ты скла-

да ны час для на шай кра i ны i све ту ў цэ лым, за-

ста вац ца ўба ку.

Чле ны на шай ка мi сii апе ра тыў на на ла дзi лi кан-

такт з усi мi iн тэр на тны мi ўста но ва мi па прын цы пе 

аб лас но га раз мя шчэн ня, каб вы ву чыць бя гу чую 

сi ту а цыю, свое ча со ва вы явiць праб ле мы. Вы нi-

кам ра бо ты ста ла пры няц це су мес ных ра шэн няў, 

ака зан не пад трым кi i да па мо гi не толь кi тым, хто 

пра жы вае ў гэ тых уста но вах, але i су-

пра цоў нi кам.

Тры бу на дэ пу та таТры бу на дэ пу та та

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ: УЗ РО ВЕНЬ ЖЫЦ ЦЯ I «СА ЦЫ ЯЛ КА»

Фо та house.gov.by

Гэ ты не муд ра ге лiс ты i ў той жа час ра дас ны бус лi ны «пi-
ру эт» я ўба чыў зня нац ку, шу ка ю чы аб ста ля ва ную кры нi цу ў 
аг ра га рад ку Усе люб На ва груд ска га ра ё на, — за пло там вяс-
ко ва га пад вор ка «гуш ка лi ся» не каль кi пту шак з бе ла-чор ны мi 
кры ла мi. Ака за ла ся, аў тар драў ля ных сi лу э таў ду хоў на га сiм-
ва ла на шай кра i ны — сам гас па дар, Ва сiль ЗДА НО ВIЧ.

—- У мя не на пад вор ку аж но пяць бус лоў — трое ў па лё це, 
а два ўжо пры зям лi лi ся, — па каз вае сва iх пяр на тых гас цей 

Ва сiль Цi ха на вiч. — Мая сям'я — жон ка, дзе цi i ўну кi — па дзя-
ляе маю фi ла со фiю ўспры ман ня све ту i та ко га ад люст ра ван-
ня жы вой пры ро ды.

За няц ца ар нi та ла гiч най тэ май Ва сi ля Зда но вi ча, мож на ска-
заць, пры му сi ла лю боў да на ва коль на га ася род дзя. Амаль пят-
нац цаць га доў ён у ад стаў цы (да та го пра ца ваў у сiс тэ ме МУС) 
i ўвесь воль ны час сяб руе са ста ляр ным рыш тун кам: вы пi лоў-
вае, вы ся кае, разь бя рыць. А яшчэ — вы рошч вае квет кi, да гля-

дае ага род, тры мае свой скую жы вё лу. Ро дам ён з Пру жан шчы-
ны, на ра дзiў ся ў вёс цы, у дзя цiн стве на зi раў за птуш ка мi.

— Як толь кi па чы на ец ца друж ная вяс на, я вы но шу сва iх 
бус лоў з май стэр нi, пад фар боў ваю i пры ма цоў ваю да рас цяж-
кi, — пра цяг вае Ва сiль Цi ха на вiч. — А як за кан чва ец ца пту-
шы ная «на вi га цыя», усе мае га да ван цы «ад ля та юць» у свой 
на дзей ны «вы рай».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

На буславай сядзібеНа буславай сядзібе

Ва сiль ЗДА НО ВIЧ i яго ся мi га до вая ўнуч ка Ган на.
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Але ся СА ЎКО, 

кан суль тант га лоў на га 

ўпраў лен ня вы ха ваў чай 

ра бо ты i ма ла дзёж най 

па лi ты кi Мi нiс тэр ства 

аду ка цыi:

«Ня ма нi чо га 
больш каш тоў на га 
для кож на га з баць коў, 
чым даб ра быт дзi ця цi 
i яго бяс пе ка. Сям'я 
для дзi ця цi з'яў ля ец ца 
пер шым iн сты ту там 
са цы я лi за цыi. 
Ме на вi та ў сям'i ён 
атрым лi вае на вы кi 
зно сiн з на ва коль ным 
све там, за свой вае 
пра вi лы па во дзi наў 
i нор мы, уста ноў ле ныя 
ў гра мад стве. На жаль, 
трэ ба кан ста та ваць, 
што кож ны год у на шай 
кра i не ад знеш нiх 
пры чын гi нуць дзе цi. 
Не толь кi з-за дзi ця чай 
бес кла пот нас цi, 
але i з-за без ад каз ных 
па во дзi наў са мiх 
баць коў. Важ на 
за хоў ваць кан такт 
са сва iм дзi цем, 
па ста ян на ка му нi ка ваць 
з iм, ня гле дзя чы на тое, 
што ў пад лет ка вым 
уз рос це рас це 
па трэ ба ў ад асаб лен нi 
ад баць коў».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3

На шля ху да Мэ тНа шля ху да Мэ т

Час ра та ваць... 
пры род ныя вы кап нi

Су час на му ча ла ве ку трэ ба так шмат, 

што для вы твор час цi не аб ход ных 

рэ чаў вы ка рыс тоў ва ец ца не толь кi 

мнос та ка рыс ных вы кап няў, 

але i ства ра юц ца ма тэ ры я лы, 

якiя не су стра ка юц ца ў пры ро дзе. 

Пры гэ тым мы вы раб ля ем не толь кi 

рэ чы, а i ўпа коў ку для iх. Тра цi на 

ўсiх бы та вых ад хо даў на зям лi — 

гэ та та ра, для вы твор час цi якой 

не аб ход ны пры род ныя 

рэ сур сы.

Стаў лен не «вы ка рыс таў — вы кi нуў» Стаў лен не «вы ка рыс таў — вы кi нуў» 
трэ ба мя няць трэ ба мя няць 

на «ад сар цi ра ваў — пе ра пра ца ваў»на «ад сар цi ра ваў — пе ра пра ца ваў»

НО ВЫ КАН ТЭНТ 
ДЛЯ ЛЕ ТА


