ЖЫВІ І КВІТНЕЙ, БЕЛАРУСЬ!
Дзень з асаблiвым сэнсам
Дарагiя суайчыннiкi!
Вiншую вас з Днём Незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь.
Для кожнага беларуса гэтае свята напоўнена асаблiвым сэнсам. Наша больш чым 1000-гадовая
гiсторыя — пастаянная барацьба народа за сваю зямлю, духоўныя каштоўнасцi i самавызначэнне.
I нават пасля з'яўлення на карце свету суверэннай Рэспублiкi Беларусь нам пастаянна даводзiцца
адстойваць права на самастойны шлях развiцця.
Сiмвалiчна, што галоўнае свята краiны — яшчэ i дзень вызвалення беларускай сталiцы ад нямецкафашысцкiх захопнiкаў. Вялiкая Перамога выратавала нас ад знiшчэння. Мы свята шануем подзвiг
пакалення пераможцаў, якiя адолелi грознага ворага i ўзнялi краiну з руiн.
Сёння Рэспублiка Беларусь — незалежная дзяржава, якая адбылася, дзе кожны грамадзянiн можа
дасягнуць любых вышыняў у прафесii, творчасцi, спорце, грамадскiм i сямейным жыццi.
Мы i надалей будзем умацоўваць наш суверэнiтэт i будаваць будучыню краiны на прынцыпах справядлiвасцi, раўнапраўя i клопату аб людзях.
Жадаю вам, паважаныя сябры, здароўя, дабрабыту i мiрнага неба над галавой.
Са святам!
З Днём Рэспублiкi!
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь Аляксандр Лукашэнка.
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Свята нашай
вышыні

ПЫТАННI — АКТУАЛЬНЫЯ,
СПРАВЫ — КАНКРЭТНЫЯ
Прэзiдэнт падпiсаў распараджэнне, дзякуючы якому надзённыя праблемы людзей будуць вырашацца хутчэй
Абяцаннi падчас перадвыбарнай кампанii — справа бадай што абавязковая, а вось
iх iмгненнае выкананне даказвае, што той,
хто iх даў, слоў на вецер не кiдае. Нагадаем: падчас рабочай паездкi ў Вiцебскую
вобласць у чэрвенi дзеючы кiраўнiк дзяржавы Аляксандр Лукашэнка расказаў, што
папрасiў кiраўнiка сваёй iнiцыятыўнай групы аб працягу збору подпiсаў, хоць iх было
ўжо дастаткова.
«...Не таму, што нам не хапае подпiсаў. Мы
атрымлiваем велiзарны масiў iнфармацыi знiзу — пра тое, што там адбываецца. Уся яна
аналiзуецца, i асноўныя пытаннi, якiя хвалююць
людзей, выкрышталiзоўваюцца — i на стол Прэзiдэнту», — растлумачыў тады беларускi лiдар.
Як вынiк такой «крышталiзацыi» — найбольш
актуальныя для насельнiцтва праблемы, агучаныя людзьмi i падчас выязных прыёмаў i прамых
тэлефонных лiнiй, якiя рэгулярна праводзяцца
па ўсёй краiне, i пры зборы подпiсаў iнiцыятыўнай групай выбаршчыкаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у Прэзiдэнты Аляксандра
Лукашэнкi, знайшлi адлюстраванне ў распараджэннi Прэзiдэнта «Аб дадатковых мерах па вырашэннi актуальных пытанняў жыццядзейнасцi
насельнiцтва».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

На карысць беларусаў
Распараджэнне будзе ўвасоблена ў канкрэтных справах на карысць жыхароў Беларусi, цытуе
БелТА кiраўнiка Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Iгара
Сергеенку. Адмiнiстрацыя Прэзiдэнта iмкнецца
пастаянна быць у кантакце з насельнiцтвам:
праводзiць выязныя прыёмы ў рэгiёнах, прамыя
тэлефонныя лiнii, разглядае звароты i заявы гра-

мадзян, збiрае iнфармацыю з райвыканкамаў,
аблвыканкамаў.
«Увесь гэ ты велi зар ны ма сiў iн фар ма цыi
прааналiзаваны. Дадаткова быў задзейнiчаны
манiторынг сацыялагiчных службаў i iншых iнстыту таў. I па даручэннi Прэзiдэнта было падрыхтавана гэтае распараджэнне. У iм знайшлi
адлюстраванне прак тычна ўсе кiрункi: медыцынскае забеспячэнне, сфера паслуг, ЖКГ,
горадабудаўнiцтва, будаўнiцтва дарог, немалаважныя пытаннi, звязаныя з сацыяльнай палiтыкай, цэнаўтварэнне, выплата заробкаў», —
адзначыў Iгар Сергеенка.
Ён растлумачыў, што ўсе прапiсаныя ў дакуменце кiрункi можна ўмоўна падзялiць на два блокi.
Першы — задачы, якiя з'яўляюцца стратэгiчнымi
для мясцовай улады i ўрада, i другi — першачарговыя мерапрыемствы, якiя будуць праведзены ў
гэтым i наступным гадах, па развiццi канкрэтных
рэгiёнаў, рэалiзацыi канкрэтных праграм.
«Плануецца пабудаваць шэраг аб'ектаў сацыяльнага прызначэння, у тым лiку дзiцячыя дашкольныя ўстановы, у некалькiх гарадах — гэта
Дзяржынск, Салiгорск, Заслаўе. Калi казаць у
цэлым па краiне, гэта i пытаннi развiцця Магiлёва,
Полацкага раёна, Пiнска i многiх iншых. Сур'ёзная
ўвага будзе ўдзелена пытанням жыллёвай палiтыкi, выдзялення сродкаў на будаўнiцтва арэнднага жылля, жылля для вайскоўцаў, а таксама
ўладкавання ваенных гарадкоў», — дадаў Iгар
Сергеенка.
Адмiнiстрацыя Прэзiдэнта сумесна з Камiтэтам дзяржкантролю арганiзуе манiторынг i кантроль за выкананнем распараджэння. Штоквартальныя даклады аб гэтым будуць на стале ў
кiраўнiка дзяржавы.

«Звязда» працягвае праект «Дарогамi Славы», якi запусцiла
сумесна з музеем гiсторыi Узброеных Сiл. У межах праекта
мы апавядаем пра ваенны шлях поўных кавалераў ордэна
Славы, якiя нарадзiлiся ў Беларусi або звязалi з ёй свой
далейшы лёс.
Заклiкаем вас, паважаныя чытачы: калi сярод вашых родных
i блiзкiх хтосьцi або быў поўным кавалерам ордэна Славы,
або асабiста iх ведаў i захаваў успамiны цi фотаздымкi, то
дзялiцеся вашымi гiсторыямi з намi! Наш адрас: вулiца
Б. Хмяльнiцкага, 10а, Мiнск, 220013. Адрас электроннай
пошты: info@zviazda.by. Нiводны лiст не застанецца без
увагi!
Сёння мы апавядаем пра двух салдат. Яны прайшлi праз усю
вайну. Адзiн з iх быў у дзеючым войску з верасня 1941 года,
другi колькi часу партызанiў, перш чым яго атрад злучыўся
з часцямi Чырвонай Армii. Свае ўзнагароды яны здабылi ў
цяжкiх баях, у тым лiку — i на тэрыторыi нашай краiны.

Мiнула болей за трыццаць гадоў з таго часу, як адбылiся мае сустрэчы з легендарнымi
землякамi, што падчас вайны як сапраўдныя
мужчыны ўзялi ў рукi зброю — спачатку папоўнiлi шэрагi народных мсцiўцаў, потым храбра
змагалiся на перадавых рубяжах, гналi акупанта з нашай зямлi. I Уладзiмiра Карнеенку,
i Льва Хадановiча можна па праве назваць
вызвалiцелямi Бацькаўшчыны. Дзевятнаццацiгадовы юнак Лёва Хадановiч авалодаў уменнем разведчыка-падрыўнiка (ад тых часоў у
яго застаўся нагрудны знак «Выдатнiк разведкi»), а Валодзя Карнеенка ў гэткiм самым
узросце заслужыў ужо першыя свае ўзнагароды — дзве зоркi салдацкай славы, прычым на
тэ ры то рыi Бе ла ру сi — у Бы хаўскiм ра ё не.
Нездарма сёння, напярэдаднi свята, iх партрэты
ўпрыгожваюць «Звязду» — газету-партызанку

i падпольшчыцу. Колькi б нi мiнула часу, я паранейшаму з цеплынёю i хваляваннем згадваю
тыя непрацяглыя, але душэўныя сустрэчы i размовы.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Кiраўнiк Ганконга назвала «гiстарычным крокам»
прыняцце законапраекта аб нацбяспецы
Прыняцце парламентам Кiтая законапраекта аб абароне нацыянальнай бяспекi ў Ганконгу стала найбольш важнай падзеяй для
гэтага спецыяльнага адмiнiстрацыйнага раёна КНР з моманту яго
ўтварэння 1 лiпеня 1997-га. Пра гэта заявiла кiраўнiк ганконгскай
адмiнiстрацыi Кэры Лам на цырымонii святкавання 23-й гадавiны
пераходу былога брытанскага анклава пад кiтайскi суверэнiтэт.
«Гэты заканадаўчы акт з'яўляецца неабходным i своечасовым для
аднаўлення стабiльнасцi», — сказала яна на ўрачыстым прыёме
ў Ганконгскiм цэнтры выставак i канферэнцый. Новы закон, па
словах Лам, верне ў правiльнае рэчышча формулу «адна краiна —
дзве сiстэмы». Мясцовы лiдар прызнала, што мiнулы год выдаўся
для Ганконга самым складаным, горад сутыкнуўся з мноствам
выклiкаў. Новы закон накiраваны на прадухiленне i пакаранне
дзеянняў, якiя пагражаюць нацыянальнай бяспецы ў Ганконгу:
сепаратызму, тэрарызму, падрыву дзяржаўнай улады i змовы з
замежнымi антыкiтайскiмi сiламi. Дзякуючы гэтаму юрыдычнаму
акту ўлады Кiтая змогуць спыняць дзеяннi радыкалаў, якiя ўчынiлi
з чэрвеня да лiстапада мiнулага года беспарадкi, ад якiх пацярпела
эканомiка спецыяльнага адмiнiстрацыйнага раёна. Закон прадугледжвае стварэнне на тэрыторыi Ганконга спецыяльнай сiлавой
структуры, падсправаздачнай цэнтральнаму ўраду.

400 мiльёнаў чалавек страцiлi работу з-за пандэмii
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Па звестках Мiжнароднай арганiзацыi працы (МАП), толькi ў
другiм квартале бягучага года
страцiлi работу 400 мiльёнаў чалавек па ўсiм свеце. Вось у што
вылiлася страта 14 працэнтаў рабочых гадзiн. Асаблiва ўразлiвымi

лi чаць экс пер ты ра бочыя мес цы,
якiя займаюць жанчыны. Па звестках
Мiжнароднай арганiзацыi працы, яны
складаюць 57 працэнтаў работнiкаў,
занятых няпоўны рабочы дзень. Менавiта такiя супрацоўнiкi будуць скарочаныя ў першую чаргу. «Жанчыны
сканцэнтраваны ў тых сектарах, якiя найбольш пацярпелi ад пандэмii. Яны вельмi шырока прадстаўлены ў сферы аховы здароўя
i сацыяльнага забеспячэння», — адзначыў генеральны дырэктар
МАП Гай Райдэр. Каля 340 мiльёнаў чалавек па ўсiм свеце могуць страцiць работу да канца гэтага года. Такi прагноз агучаны
ў дакладзе Мiжнароднай арганiзацыi працы. У iм падкрэслiваецца, што гэта найгоршы сцэнарый з усiх магчымых, але ён можа
ажыццявiцца, калi зноў прыйдзецца ўвесцi каранцiн з-за другой
хвалi пандэмii каранавiруса.

Выбух у тэгеранскай клiнiцы
прывёў да шматлiкiх ахвяр
Выбух i наступны за iм пажар у адной з клiнiк на поўначы Тэгерана сталi
прычынай гiбелi па меншай меры 19 чалавек. Пра гэта паведамiла дзяржаўнае
тэлебачанне Iрана. Агенцтва IRNA, цытуючы прадстаўнiка ўпраўлення пажарнай аховы горада, перадало, што 15 загiнулых — гэта жанчыны. Iншае агенцтва — MEHR — адзначыла,
што ў клiнiцы ў момант iнцыдэнту знаходзiлася некалькi дзясяткаў
чалавек. Дваццаць чалавек удалося выратаваць. У якасцi папярэдняй прычыны здарэння называюць непаладкi з кiслароднымi
балонамi, з якiх адбылася ўцечка. Гэта другi iнцыдэнт такога роду
за апошнiя некалькi дзён — менш як тыдзень таму на iншай ускраiне Тэгерана адбыўся выбух газу каля ваеннага аб'екта.

СТАР. 3

Аперацыя «Баграцiён» па сваiм размаху i
колькасцi задзейнiчаных войск стала адной
з найбуйнейшых у гiсторыi Другой сусветнай
вайны. Сiламi 1-га Прыбалтыйскага, 1-га, 2-га i
3-га Беларускiх франтоў быў нанесены знiшчальны ўдар па фашысцкай армii. Даўжыня
фронту баявых дзеянняў дасягала 1100 кiламет раў, глы бi ня пра соў ван ня вой скаў —
560—600 кiламетраў. Перад пачаткам баёў за вызваленне Беларусi сiлы чатырох франтоў
налiчвалi звыш 2,4 мiльёна чалавек баявога
складу, больш за 36 тысяч гармат i мiнамётаў,
больш за 5 тысяч танкаў i 5,3 тысячы самалётаў. Да таго ж у тыле групы армiй «Цэнтр»
дзейнiчала 150 партызанскiх брыгад i 49 асобных атрадаў, удзел якiх у аперацыi меў стратэгiчнае значэнне. За тры днi да пераходу Чырвонай Армii ў наступленне партызаны пачалi
трэцi этап «рэйкавай вайны». Толькi за адну
ноч 20 чэрвеня 1944 года партызанамi па ўсёй
тэрыторыi Беларусi было ўзарвана больш за
40 тысяч рэек, такiм чынам рух нямецкiх войск
па чыгунцы быў паралiзаваны.

• Працоўныя пенсii павышаюцца ў Беларусi з 1 лiпеня.

Гэтая аперацыя лiчыцца адной з найлепшых у ваеннай гiсторыi яшчэ i таму, што падчас яе было выкарыстана многа нестандартных, прынцыпова новых стратэгiчных падыходаў. Былi паспяхова вырашаны пытаннi
выбару напрамку ўдару, стварэння групiровак, войскаў, арганiзацыi ўзаемадзеяння
памiж злучэннямi, да таго ж падрыхтоўка
маштабнага наступлення засталася практычна не заўважаная працiўнiкам.
Подзвiгу воiнаў, якiя вызвалялi Беларусь,
прысвечаны адзiн з галоўных беларускiх мемарыяльных комплексаў «Курган Славы»,
якi знаходзiцца на 21-м кiламетры шашы
Мiнск—Масква. Менавiта ў гэтых мясцiнах
у лiпенi 1944 года падчас наступальнай аперацыi «Баграцiён» у акружэннi апынулася
105-тысячная армiя працiўнiка. Разгром
гэтай групiроўкi ў «Мiнскiм катле», якi завяршыўся 11 лiпеня 1944 года, стаў адным
з рашучых крокаў на шляху вызвалення
Беларусi.

СТАР. 3

Важная культурная падзея
для Прыпяцкага Палесся
i новае слова ў птушкагадоўлi
Гомельскай вобласцi.
Што агульнага?

• З 1 лiпеня ўступае ў
сiлу пагадненне аб спрашчэн нi вi за ва га рэ жы му
памiж Беларуссю i ЕС.

• Памёр акцёр Вiктар
Праскурын.

Падрабязныя дэталі
названага Распараджэння — на нашым сайце
zviazda.by

АДКРЫТА!

• Стар шы ня Саве та
Рэс пуб лi кi Нацыянальнага сходу Наталля Качанава правяла сустрэчу
з творчай iнтэлiгенцыяй
Беларусi.

• Знiшчальнiкi Су-30СМ
заступiлi на баявое дзяжурства на авiябазе ў Баранавiчах.

Падпiсанае Прэзiдэнтам распараджэнне аб
неадкладным вырашэннi актуальных пытанняў
жыццядзейнасцi людзей дазволiць скаардынаваць работу ўсiх зацiкаўленых i аператыўна iх
вырашыць — пра гэта заявiў старшыня Федэрацыi прафсаюзаў Беларусi i кiраўнiк iнiцыятыўнай
групы № 1 Мiхаiл Орда.
«Распараджэнне — гэта комплексны дакумент, у якiм закрануты разнастайныя пытаннi:
цэнаўтварэння, медыцынскага абслугоўвання,
адукацыi, стварэння высокапрадукцыйных рабочых месцаў, добраўпарадкавання, рамонту
вулiчных дарог. Гэтыя пытаннi хвалююць людзей.
Жыццё не стаiць на месцы, i, безумоўна, патрабуюцца нейкiя карэктывы. Яны i былi вызначаны
распараджэннем», — сказаў Мiхаiл Орда.
«Не менш важную задачу паставiў Аляксандр
Лукашэнка перад членамi сваёй iнiцыятыўнай
групы № 1 — у працэсе збору подпiсаў i зносiн з
людзьмi па месцы жыхарства, работы абмяркоўваць, пытацца, фiксаваць тыя пытаннi i праблемы, якiя ў iх ёсць», — дадаў старшыня Федэрацыi
прафсаюзаў.
Паводле яго слоў, пасля стараннага аналiзу
частка пытанняў перададзена ў органы мясцовай
улады для аператыўнага вырашэння, а тыя, што
патрабавалi заканадаўчага рашэння, выдзялення
фiнансавання, — на разгляд кiраўнiку дзяржавы.

Новы аповед на Кургане Славы

КОРАТКА

• Стаўка рэфiнансавання з 1 лiпеня знiжаецца да
7,75 %.

Аналiз i вырашэнне

ПРЫСТУПКI
ПОДЗВІГУ

Дарогамі Славы. Вызвалiцелi Беларусi

«Мы былі простыя
салдаты...»

«Гэтае распараджэнне знойдзе адлюстраванне ў рэальных, канкрэтных мерапрыемствах на
карысць нашых грамадзян», — сказаў на заканчэнне Iгар Сергеенка.

Мазыршчына перажывае
будаўнiчы бум. Уведзены
ў эксплуатацыю шэраг
аб'ектаў, завяршэння
рамонтных i аднаўленчых
работ на якiх
жыхары раёна чакалi
з нецярпеннем.
Праз сем сезонаў вяртанне
да до му! Ма зыр скi дра ма тычны тэ атр iмя Iва на Ме ле жа
адсвяткаваў уваходзiны пасля
маш таб най рэ кан струк цыi.
Трупа працягне выступаць на
роднай сцэне ў сваiм гiс тарычным месцы.
Будынак тэатра, якi мае статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, быў пабудаваны ў канцы 20-х — пачатку 30-х гадоў
мiнулага стагоддзя. У 2013-м

пажар знiшчыў значную частку
па мяш кан няў ар хi тэк тур на га
пом нi ка. Ар тыс там да вя ло ся
шукаць, дзе праводзiць рэпетыцыi, размясцiць дэкарацыi, а га-

лоўнае думаць, як працягваць
паказваць спектаклi. Значную
плошчу мазырскага драмтэатра
разабралi i фактычна
адбудавалi нанова.

СТАР. 2

