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ВАРЭННЕ — 
СТРАВА
ПАНСКАЯ!

ТЭАТР — 
ЯК ЛЮСТЭРКА... 
ПЕРАД 
ГРАМАДСТВАМ 8

5

• За сна ва ны юбі лей ны 

ме даль да 75-год дзя Пе-

ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын-

най вай не.

• Дзярж па гран ка мі тэт і 

му зей гіс то рыі ВАВ ад кры лі 

фо та вы стаў ку пра во і наў-

ін тэр на цы я на ліс таў.

КОРАТКА

СТАР. 2

СТАР. 7

У 2019-м Бел стат пра вёў 

шос ты раўнд шмат ін ды ка тар-

на га клас тар на га аб сле да ван-

ня хат ніх гас па да рак (МІКС 6). 

У Бе ла ру сі яно пра во дзі ла ся 

трэ ці раз (па пя рэд нія раў нды бы-

лі ў 2005-м і 2012-м). Да след чы кі 

вы ву ча лі ста но ві шча жан чын і 

дзя цей у кра і не, збіралі ін фар-

ма цыю па больш чым 140 па-

каз чы ках. Ка ля 9 ты сяч сем' яў 

(а гэ та больш за 20 ты сяч рэ-

спан дэн таў) ад ка за лі на дзя сят-

кі роз ных пы тан няў: ад до сту пу 

да элект рыч нас ці і ві даў па лі-

ва, якое вы ка рыс тоў ва юць, да 

асаб лі вас цяў вы ха ван ня дзя цей, 

ужы ван ня ал ка го лю і ад чу ван ня 

бяс пе кі і шчас ця. Аб сле да ван не 

пра во дзі ла ся пры фі нан са вай 

пад трым цы Дзі ця ча га фон ду 

ААН, Еў ра пей ска га са ю за, Су-

свет на га бан ка, ура да Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі і Упраў лен ня ААН па 

нар ко ты ках і зла чын-

нас ці.

Толь кі ліч быТоль кі ліч бы

У Бе ла ру сі, па вод ле звес так Бел ста та, ка ля 84 % хат ніх гас па да рак 

вы ка рыс тоў вае для ацяп лен ня і пры га та ван ня ежы «чыс тыя» — 

ня цвёр дыя — ві ды па лі ва. Пры чым у га ра дах і па сёл ках га рад ско га 

ты пу гэ ты па каз чык вы шэй шы за 95 %, у сель скіх на се ле ных 

пунк тах — кры ху боль шы за 50 %. Больш за 90 % дзя цей ва ўзрос це 

трох-чатырох га доў ахоп ле ны аду ка цый ны мі пра гра ма мі 

для ран ня га раз віц ця. У па чат ко вай шко ле боль шая част ка 

ма лых лепш спраў ля ец ца з чы тан нем, чым з ма тэ ма ты кай. 

А 68 % дзя цей баць кі да па ма га юць ра біць хат нія за дан ні, пры 

гэ тым пісь мен насць мо ла дзі скла дае 100 %. І на рэш це, до ля тых, 

хто лі чыць ся бе ад нос на ці вель мі шчас лі вым, скла дае 90 % ся род 

жан чын і 86 % ся род муж чын ва ўзрос це ад 15 да 49 га доў. 

Мо ладзь ад чу вае ся бе яшчэ больш шчас лі вай.

«ПРОСТАЕ ШЧАСЦЕ ЛЮДСКОЕ...»
Пад ве дзе ны вы ні кі маш таб на га аб сле да ван ня хат ніх гас па да рак

Прэ зі дэнт за пус ціў вы твор часць 
суль фат най бе ле най цэ лю ло зы 

на Свет ла гор скім 
цэ лю лоз на-кар дон ным кам бі на це

Кі раў нік дзяр жа вы пра цяг вае аса біс та зна ё міц ца з рэа лі за цы яй 

знач ных для кра і ны ін вест пра ек таў. У сэн се па спя хо вас ці 

Свет ла гор скі кам бі нат — са мае знач нае прад пры ем ства ў цэ лю-

лоз на-па пя ро вай пра мыс ло вас ці. Але кі раў нік дзяр жа вы ні ко лі 

не аб мя жоў ва ец ца вы ву чэн нем спраў на ней кім ад ным аб' ек це. 

Па тра ба ван не Прэ зі дэн та — «уз ва рух нуць» го рад, ра ён, та му 

служ бо выя асо бы пры яз джа юць ра ней і вы ву ча юць ста но ві шча. 

І да гэ та га му сяць быць га то выя ўсе рэ гі ё ны кра і ны.

На пя рэ дад ні з дзя ся так прад пры ем стваў Свет ла гор ска га ра ё на 

на ве да лі кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ігар Сер ге ен ка, 

стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Ле а нід Ан фі маў 

і стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі На тал ля Ка ча на ва.

ЭКА НО МІ КА — ГЭ ТА ГА ЛОЎ НАЕЭКА НО МІ КА — ГЭ ТА ГА ЛОЎ НАЕ

Во ін-ін тэр на цы я на ліст, адзін з пер шых кі раў ні коў аф ган ска га ру ху 

ў на шай кра і не Па вел ШАЦЬ КО ўзна чаль вае ар га ні за цыю ве тэ ра наў 

вай ны ў Аф га ні ста не пры Мас коў скім ра ё не Мін ска. 15 лю та га, на-

вед ва ю чы Вост раў слёз, я заў сё ды су стра каю гэ та га, з сум ны мі ва-

чы ма, муж чы ну з ба я вым ор дэ нам на гру дзях. Па вел Ва дзі ма віч, як 

і мно гія яго ад на па лча не пры хо дзіць ад даць да ні ну па мя ці сал да там 

і афі цэ рам, якія не вяр ну лі ся з той не аб' яў ле най вай ны. Гэ тую вай ну 

Па вел Ва дзі ма віч ве дае, як ні хто ін шы, бо не раз зна хо дзіў ся пад 

аг нём душ ма наў, страчваў сва іх са слу жыў цаў. У па чат ку 1983 го да, 

пас ля вы ка нан ня чар го ва га за дан ня, сам вяр таў ся ў часць, але тра піў 

пад пры цэль ны мі на мёт ны агонь. Цяж кае ра нен не, стра та ру кі. Та ды 

і вай на, і юнац тва для яго скон чы лі ся. А да дэ ма бі лі за цыі за ста ва ла ся 

ўся го тры ме ся цы...

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў зва рот да во і наў-ін тэр на цы я на ліс-

таў, ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не з на го ды Дня па мя ці во і наў-ін тэр на цы я-

на ліс таў.

«Ра зам з баць ка мі, жон ка мі, дзець мі сал дат і афі цэ раў, якія за гі ну лі ў да лё кім 

Аф га ні ста не, мы па мя та ем і смут ку ем па сва іх зем ля ках. Га на рым ся муж нас цю і 

стой кас цю бе ла ру саў, якія, пра явіў шы ге ра ізм і за ха ваў шы вер насць пры ся зе, сум-

лен на вы ка на лі свой во ін скі аба вя зак», — га во рыц ца ў зва ро це.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што дзе ся ці га до вы ўдзел у ба я вых дзе ян нях аб ме жа-

ва на га кан тын ген ту са вец кіх вой скаў на аф ган скай зям лі ўжо та ды па ка заў, на коль кі 

вя лі кія мо гуць быць геа па лі тыч ныя ам бі цыі асоб ных кра ін і як вы со ка цэ няц ца мір, 

ста біль насць і бяс пе ка. «Гэ тыя ўро кі ак ту аль ныя і ця пер, ка лі ва ўмо вах раз рас тан ня 

між на род на га тэ ра рыз му і эк стрэ міз му ад ной з га лоў ных за дач для на шай ма ла дой 

су ве рэн най кра і ны за ста ец ца за ха ван не і ўма ца ван не не за леж нас ці, — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. — Пе ра ка на ны, што во і ны-ін тэр на цы я на ліс ты і на да лей бу дуць пры кла дам 

ад ва гі і го на ру для ма ла до га па ка лен ня аба рон цаў на шай Ра дзі мы».
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