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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

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

• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на-

кі ра ваў Прэ зі дэн ту Укра і-

ны Ула дзі мі ру Зя лен ска-

му, а так са ма яго жон цы 

бе ла рус кія вы шы ван кі.

• Дэ пу та ты 11 чэр ве ня 

раз гле дзяць у пер шым чы-

тан ні па праў кі ў за кон аб 

дзярж рэ гу ля ван ні ганд лю.

• Бе ла рус кія вай скоў-

цы бу дуць удзель ні-

чаць у па ра дзе Пе ра мо гі 

ў Маск ве.

• Ку па лаў скі тэ атр ад наў-

ляе па ка зы з 15 чэр ве ня.

• ЕС і ПРА АН у парт-

нёр стве з Мі нэ ка но мі кі 

Бе ла ру сі за пус ці лі ан-

лайн-пра гра му «Шко ла 

стар та паў».

• Бу даў ніц тва наф та пра-

во да Го мель—Гор кі бу дзе 

каш та ваць ка ля Br300 млн 

і пач нец ца 1 ліс та па да.

• Айчынныя ляс га сы 

ад пра ві лі дру гі кан тэй-

нер ны цяг нік з пі ла ма тэ-

ры я ла мі ў Кі тай.

• У Бе ла ру сі спрос цяць 

атры ман не за меж най бяз-

вы плат най да па мо гі.

• Мін гар вы кан кам і 

абл вы кан ка мы пра вя-

дуць 13 чэр ве ня пра мыя 

тэ ле фон ныя лі ніі.

КОРАТКА
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Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 

па сол Бе ла ру сі ў Ра сіі:

«Мы сён ня са праў ды 
зна хо дзім ся на фі ні шы 
бу даў ніц тва атам най 
стан цыі. Па ві нен ска заць, 
што па энер га бло ку ну мар 
адзін мы лі та раль на 
праз ты дзень ра зам 
з кі раў ніц твам «Ра са та ма» 
(а я да гэ та га ча су 
ку ры рую гэ тую стан цыю, 
кож ны ме сяц пра во дзім 
шта бы) вы зна чым ся 
з кан крэт най да тай 
фі зіч на га пус ку».
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Жыц цё не спы ня ец цаЖыц цё не спы ня ец ца

ПЕР ГЮНТ. 
ТА НЕЦ ПРА ПО ШУК СЯ БЕ

У Вя лі кім тэ ат ры Бе ла ру сі рых ту юць во сень скія прэм' е ры
«Ба лет нае ле та», «Ве ча ры ў па ла цы Ра дзі ві лаў» — улю бё ныя пуб лі кай пра-

ек ты Вя лі ка га тэ ат ра ў се зо не-2020, на жаль, з-за пан дэ міі не ад бу дуц ца. Заў-

час на скон чыў ся і ўвесь тэ ат раль ны се зон — прак тыч на ўсе па ста ноў кі пе ра -

не се ныя на паз ней шы тэр мін. І тым не менш тэ атр, які ня даў на ад зна чыў 

87-год дзе, не сы шоў на вы му ша ныя ка ні ку лы, а пра цяг вае ра бо ту. З асаб лі вым 

на тхнен нем і хва ля ван нем тут рых ту юць но вую аў тар скую рэ дак цыю «Шкаў-

кун ка» ад сла ву та-

га ба лет май стра 

Ва лян ці на Елі зар' е -

ва ,  дэ  бют  ную

рэ жы сёр скую ра-

бо ту Ак са ны Вол-

ка вай — опе ру 

«Ві лі сы. Фа тум» і, 

ка неш не, пер шую 

прэм' е ру, якой 

8 і 9 ве рас ня ад кры-

ец ца но вы, 88-ы се-

зон, — ба лет «Пер 

Гюнт» у па ста ноў-

цы ма ла до га ха-

рэо гра фа Сяр гея 

Мі ке ля.

На кант ро ліНа кант ро лі

Хто ў лес, 
а хто па дро вы...
Ка мі тэт дзярж кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці 

па ці ка віў ся, ці па-гас па дар ску
 вы ка рыс тоў ва юць і ад наў ля юць лес

Як вы свет лі ла ся, лес свое ча со ва і якас на не ад наў-

ля ец ца. А ў ле са гас па дар чых ар га ні за цы ях ня ма 

сіс тэм на га па ды хо ду, каб пра ду хі ліць па ру шэн ні 

за ка на даў ства. Яны ні як не мо гуць вы пра ца ваць 

ал га рытм, каб вы праў ляць не да хо пы і па збя гаць іх. 

Да та кіх вы ва даў прый шлі «рэ ві зо ры».

Дар ня бёс
Да рэ чы, ад па вед нае, мож на ска заць, да сле да ван не 

тэ мы вя ло ся не каль кі га доў і пра цяг ва ец ца да гэ туль. Пы-

тан не ра цы я наль на га вы ка ры стан ня ле су бы ло і за ста ец ца 

на кант ро лі кі раў ніц тва кра і ны, тым больш што ў кра са ві ку 

Прэ зі дэн ту ўнес лі на раз гляд пра ект ука за «Аб вя дзен ні

ляс ной гас па дар кі і рэа лі за цыі драў ні ны». Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на га даў, што лес — на ша ба гац це, у тым лі ку і як 

«пры род ны ле кар» — для зда роўя бе ла ру саў. І не здар-

ма, уліч ва ю чы і вя лі кую коль касць ба лот, ся род якіх ёсць 

уні каль ныя, тэ ры то рыя Бе ла ру сі лі чыц ца лёг кі мі еў ра пей-

ска га кан ты нен та. Але да гэ та га ба гац ця трэ ба 

ста віц ца бе раж лі ва. Фо
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Мін скай ся рэд няй шко ле № 73 з па глыб ле ным вы ву чэн нем ня мец-

кай мо вы сё ле та спаў ня ец ца шэсць дзя сят га доў, а гэ та зна чыць, што 

сё лет ні вы пуск ны клас шко лы — пяць дзя сят дзя вя ты. Учо ра двац цаць 

дзе вяць яе ўжо бы лых вуч няў атры ма лі атэс та ты ста лас ці. Па даў няй 

тра ды цыі ге роі свя та — юна кі і дзяў ча ты па са дзі лі ма ла дзень кую тую на 

пры школь най тэ ры то рыі. І, маг чы ма, за сна ва лі тра ды цыю но вую — на 

раз ві тан не з род най шко лай вы пус ці лі ў не ба бе лых га лу боў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ПРАД ЧУ ВАН НЕ ПА ЛЁ ТУПРАД ЧУ ВАН НЕ ПА ЛЁ ТУ


