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• Між на род ная спе цыя-

лі за ва ная вы стаў ка «СМІ 

ў Бе ла ру сі» прой дзе з 

2 па 4 мая.

• У Бе ла ру сі рэ фар-

му юць сіс тэ му бу ху лі ку і 

спра ва здач нас ці сек та ра 

дзярж кі ра ван ня.

• КДК пра па нуе бе ла-

ру сам аца ніць якасць і 

да ступ насць атры ман ня 

ме ды цын скіх па слуг.

• На бор пер са на лу для 
пра цы на Не жын скім ГУ Ку 
пла ну юць па чаць у 2021 го-
дзе і за вяр шыць да 2023-га. 
Уся го будзе пра ца ўлад ка-
вана больш за 1,5 тысячы 

ча ла век.

КОРАТКА

Аляк сандр КОР БУТ, 

на мес нік мі ніст ра 

пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя:

«Ад ным з праб лем ных 
пы тан няў у сфе ры 
абы хо джан ня з 
цвёр ды мі ка му наль ны мі 
ад хо да мі з'яў ля юц ца 
сён няш нія та ры фы, 
якія не ад па вя да юць 
рэ аль ным эка на міч ным 
за тра там і не ўліч ва юць 
вы дат каў на за сва ен не 
но вых тэх на ла гіч ных 
пра цэ саў. Мінп ры ро ды 
пра па нуе Мін жыл кам га су 
пе ра гле дзець па ды ход да 
фар мі ра ван ня та ры фаў 
на па слу гі па вы ва зе, 
абяс шкодж ван ні і 
пе ра пра цоў цы ЦКА і 
раз гле дзець маг чы масць 
ар га ні за цыі ўлі ку 
фак тыч ных аб' ёмаў 
са бра ных і вы ве зе ных 
на за ха ван не ад хо даў 
спа жы ван ня ў то нах. 
Раз лік у то нах ся род ін ша га 
за бяс пе чыць маг чы масць 
дак лад ных раз лі каў з 
на сель ніц твам па фак це, 
што па слу жыць сты му лам 
да раз дзель на га збо ру 
ад хо даў. У Мін жыл кам га са 
ёсць ра зу мен не гэ тай 
не аб ход нас ці».

ЦЫТАТА ДНЯ

Кож ны трэ ціКож ны трэ ці

МІЛЬ Ё НЫ 
НЕ ПА ЧУ ТЫХ 
ГІС ТО РЫЙ...

На род-зма гар. На род-вы зва лі цель. На род, які вы ста яў, 

вы цер пеў, не ска рыў ся. Мно га ска за на пра ро лю 

бе ла ру саў у Дру гой су свет най вай не. Мы час та згад ва ем 

пра су пра ціў лен не, пад пол ле, пар ты за наў. Але ці толь кі 

рас по ве да мі пра подз ві гі і ге ро яў мож на за хоў ваць па мяць 

пра Вя лі кую Ай чын ную вай ну? Нель га за бы вац ца на тое, 

якія вы пра ба ван ні вы па лі на до лю на ша га на ро да. На 

аку па ва най тэ ры то рыі Бе ла ру сі на цыс та мі бы ло зні шча на 

больш за 2,35 міль ё на ча ла век, з іх 1,5 міль ё на цы віль на га 

на сель ніц тва! Мы стра ці лі кож на га трэ ця га... Але ці ве дае 

су час нае па ка лен не, як па мі ра лі лю дзі, якія па ку ты 

да вя ло ся пе ра жыць прос тым мір ным жы ха рам? І на коль кі 

вы рас тае ца на пе ра мо гі, ка лі ве даць, ад якіх жа хаў 

бы ла вы зва ле на Бе ла русь? І гэ та не толь кі канц ла ге ры 

і ге та, па ла ю чыя вёс кі, за бі тыя дзе ці і ста рыя... Па мяць 

за хоў ва ец ца ў рас по ве дах тых, ка му ўда ло ся аца лець 

пад час аку па цыі, у свед чан нях, са бра ных Над звы чай най 

дзяр жаў най ка мі сі яй па вы яў лен ні і рас сле да ван ні 

зла чын стваў ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, у 

фа та гра фі ях, да ку мен тах. Най буй ней шай скарб ні цай 

та кой ін фар ма цыі з'яў ля ец ца Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ра зам з ім «Звяз да» 

рас па чы нае но вы пра ект, каб ад даць да ні ну 

па мя ці лю дзям, якіх за бра ла вай на... СТАР. 5

Мес ца дзе ян няМес ца дзе ян ня

ДЗЕ НА РА ДЗІЎ СЯ — 
ТАМ І ЗГА ДЗІЎ СЯ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ад пра ві ла ся ў адзін з са мых ад да ле ных 

ра ё наў, каб па зна ё міц ца з мяс цо вы мі жы ха ра мі і да ве дац ца, чым 

яны жы вуць.

СА ЛА МЯ НЫЯ ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ
Гэ тая гіс то рыя па ча ла ся ў ад ной з су ве нір ных крам Мін ска, дзе мне на 

во чы тра пі ла шка тул ка з са лом кі. Вы тан ча ная і лёг кая, та кая ж ка лісь ці 

бы ла ў ба бу лі. Уні зе на яр лы ку зна чы ла ся: «Хой ніц кая фаб ры ка мас тац кіх 

вы ра баў». Ка лі тры ма ла ў ру ках гэ тую шка тул ку, ча мусь ці па ду ма ла ся пра 

лю дзей, якія яе ра бі лі. Хто яны? Якія ў іх ру кі? Як вы гля дае 

пра цэс ства рэн ня дзі вос най жоў тай скры нач кі? СТАР. 4
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Удзель ні кам прый шло ся пе ра адо лець 

дыс тан цыю, на якой яны паў злі пад 

мос там і ка лю чым дро там, пе ра ла зі лі 

сця ну, пе ра ва роч ва лі па крыш кі 

і пра ла зі лі скрозь іх, бег лі праз па лат ку 

ў про ці ва га зах і «ны ра лі» ў лю кі тан ка... 

Уся го на шас ці кі ла мет рах спарт сме наў 

ча ка лі 24 пе ра шко ды.

Ві до ві шча атры ма ла ся да во лі 

яск ра вым. Эмо цыі ўдзель ні каў 

і ба лель шчы каў за шкаль ва лі. Да фі ні шу, 

на якім са пер ні каў ча ка лі ежа, га ра чая 

гар ба та і душ, дай шлі ўсе, 

а атры ма нае за да валь нен не бы ло 

не па раў наль на боль шым, 

чым па тра ча ныя сі лы.

Анд рэй СА ЗО НАЎ, фота аўтара.

ПА ЛА СА ПА ЛА СА 
ПЕ РА АДО ЛЕН НЯПЕ РА АДО ЛЕН НЯ
НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫЯ 
ЗІ МО ВЫЯ 
СПА БОР НІЦ ТВЫ 
СА БРА ЛІ 
НА «ЛІ НІІ СТА ЛІ НА» 
200 АМА ТА РАЎ 
ВОСТ РЫХ 
АД ЧУ ВАН НЯЎ 
З УСЁЙ КРА І НЫ 
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