
На ша та па ні мі каНа ша та па ні мі ка  

Звяз доў скі «дэ сант» 
пры зям ліў ся... 
на Зыс лаў

У дні свят ка ван ня ста га до ва га юбі лею 
ка лек тыў «Звяз ды» на ве даў мяс ці ны, 
дзе ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 

вы да ва ла ся на ша га зе та
Гэ та сён ня на пар ты зан скім вост ра ве, што на Лю бан шчы-

не, па ру ша юць ці шы ню спе вы пту шак і стра ка цен не ко ні-

каў, зрэд ку — гул аў та ма біль ных ма то раў і го ман лю дзей. 

У га ды вай ны тут бы лі ін шыя гу кі...

Гэ тае пры го жае мес ца, з усіх ба коў акру жа нае ба ло там, да ло 
пры ту лак мно гім пар ты за нам. Тут раз мя шча лі ся мін скія пад поль-
ныя аб ка мы КП(б)Б і ЛКСМБ, Лю бан скі пад поль ны РК КП(б)Б, 
дзей ні чаў пар ты зан скі аэ ра дром, ра зам за «Звяз дой» вы да ва лі ся 
ма ла дзёж ная га зе та «Чыр во ная зме на» і лю бан ская ра ён ка «Кліч 
Ра дзі мы». Не вы пад ко ва Зыс лаў на зы ва лі дру гой Маск вой.

Але перш чым тра піць на ле ген дар ны вост раў, су пра цоў ні кі 
рэ дак цыі на ве да лі Лю бан скі му зей на род най сла вы. Тут нас су-
стра ка лі з хле бам і сол лю, з пес ня мі. Вя до ма ж, не абы шло ся 
і без эк скур сіі — край пар ты зан скай і пра цоў най сла вы, зям ля 
Ге ро яў і хле ба ро баў, ра дзі ма Шпі леў ска га і Сы ра ком лі, эпі цэнтр 
на род на га та лен ту і ду хоў на га ба гац ця — Любаншчына бе раж-
лі ва за хоў вае сваю гіс то рыю.

— З дзя цін ства мы пра сяк ну ты лю бан скім ге ра із мам, эн ту зі яз-
мам, ад но сі на мі да род най зям лі, лю дзі з Па лес ся ве да юць ца ну 
хле ба, — га во рыць стар шы ня Лю бан ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Вік тар СТАТ КЕ ВІЧ. — Мы і сён ня вы рошч ва ем хлеб 
на на шай зям лі, ад ва я ва най у ля соў і ба лот.

Тое, што на Лю бан шчы ну за ві та юць звяз доў цы, на ша шмат-
га до вая чы тач ка Ма рыя Сві ры до віч да ве да ла ся з га зе ты. Каб 
су стрэц ца з лю бі мы мі жур на ліс та мі, па спя шалася 
ра ні цай да му зея.

У трох ра ё нах за дзень на жні ве па бы ваў ка рэс пан дэнт «Звяз ды» — 
у рэй дзе ра зам з су пра цоў ні ка мі мі лі цыі, МНС і пра ку ра ту ры. На ве да лі 
гас па дар кі Шу мі лін ска га, По лац ка га і Верх ня дзвін ска га ра ё наў. Не ка-
то рыя фак ты без гас па дар лі вас ці вар тыя для на пі сан ня фель е то наў. 
І на ад ва рот — Гас па дар лі васць з вя лі кай лі та ры вар тая пе рай ман ня.

Ча ка юць зап част кі з... Тур цыі
Мэ та рэй ду — пра ве рыць, ці ўсё ро біц ца дзе ля та го, каб жні во прай шло без 

над звы чай ных зда рэн няў, каб ура джай быў са бра ны без страт. Ка лі мы еха лі, 
то за мест та го, каб лю ба вац ца пры га жос цю на ва кол ля, піль на ўгля да лі ся ў па лі і 
на кі роў ва лі ся ту ды, дзе пра ца ва ла тэх ні ка. Дзень вы даў ся спя кот ны: тэм пе ра ту-
ра па вет ра больш за 30 гра ду саў па Цэль сію. У та кое на двор'е доб ра ра зу ме еш, 
што сло вы пра «біт ву за ўра джай», «цяж кую пра цу хле ба ро баў» — не пры ду-
ма ныя. Так яно і ёсць: ва ўмо вах, бліз кіх да кры тыч ных, з ра ні цы да 
поз ня га ве ча ра і час та ноч чу вяс коў цы пра цу юць на па лях.
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Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«За апош нія 7 га доў 
прад пры ем ствы 
рэс пуб лі кі па ста ві лі 
на экс парт у дзя сят кі 
кра ін ма шын і агрэ га таў 
для сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці на су му амаль 
$17 млрд, што скла дае 
больш за 70% ад аб' ёму 
вы твор час ці. Па га дзі це ся, 
дрэн ную тэх ні ку на та кую 
су му не пра да сі. Па су куп нас ці 
тэх ніч ных ха рак та рыс тык, 
сва ёй на дзей нас ці, уз роў ню 
сэр віс на га аб слу гоў ван ня 
гэ тая тэх ні ка цал кам 
кан ку рэн та здоль ная. 
Больш за тое, па ца не 
яна знач на тан не й шая, 
чым ім парт ныя ана ла гі».

ЦЫТАТА ДНЯ

Слесар 
са Слуцка — 

зорка інтэрнэту

«Чытаю 
і буду чытаць 

«Звязду»!»

Скарына 
з мабільнікам: 

крэатыў 
ці абраза?
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СЯ ЛО Ў ПА РАД КУ, 
КРА І НА Ў ДА СТАТ КУ

АЦА ЛІ МЯ НЕ, КРЫ НІ ЦА

Ты ся чы па лом ні каў 
і ту рыс таў зноў за ві та лі 
на на род нае пры го жае 
свя та Ма каўе, якое 
тра ды цый на ад зна ча ец ца 
14 жніў ня ў Слаў га рад скім 
ра ё не ка ля зна ка мі тай 
Бла кіт най кры ні цы. У гэ ты 
дзень тут ад бы ва ец ца 
бо га слу жэн не і ўсе 
ах вот ныя мо гуць пры няць 
хры шчэн не, як гэ та ра бі лі 
на шы прод кі ты ся чу 
га доў та му. Як свед чыць 
гіс то рыя, ме на ві та тут 
пер шыя хрыс ці я не 
з пле мя ра дзі мі чаў 
пры но сі лі свае шчы рыя 
абя цан ні слу жыць 
Гос па ду і ра дзі ме. 
Ёсць шмат пры кла даў 
та го, што пас ля аку нан ня 
ў ва ду і га ра чай ма літ вы 
хва ро бы ад сту па лі. 
І па цвяр джэн нем та му 
па лом ні кі не толь кі 
з Бе ла ру сі, але і з бліз ка га 
і да лё ка га 
за меж жа. СТАР. 4
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