16
СТУДЗЕНЯ
2019 г.

НОВАЕ Ў «ЗЯЛЁНАЙ»
ЭНЕРГЕТЫЦЫ

2

ЯК АДРАДЖАЕЦЦА
СТАРЫ ЗАМАК
У ГРОДНЕ

СЕРАДА

3

№ 9 (28876)

І ЗІМОЙ РАСТУЦЬ
ПАВЕРХІ!

Найважнейшая задача —
палепшыць жыццё людзей
Прэзідэнт узгадніў шэраг
кадравых назначэнняў
Учора ў Палацы Незалежнасці адбыўся
без перабольшання вялікі кадравы дзень.
Новыя асобы з'явяцца як сярод кіраўніцтва мясцовых
выканаўчых і распарадчых органаў, рэспубліканскіх
органаў дзяржаўнага кіравання, так і ў айчынным
дыпламатычным корпусе. Больш за тое,
у Беларусі прызначаны новы міністр і новы рэктар
адной з устаноў вышэйшай адукацыі.

ПРА МІНСКУЮ ВОБЛАСЦЬ І ЯЕ ЗНАЧНАСЦЬ
Старшынёй Вілейскага райвыканкама стаў Алег Бегунец,
раней — першы намеснік старшыні, начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Старадарожскага
райвыканкама.

СТАР. 2

Беларусь —
надзейны сябар Турцыі,

Валерый ВАЛАДЗЬКО і Максім АСТАШОНАК (на фота) у складзе брыгады
муляраў Жодзінскага «Будаўнічага ўпраўлення 161» узводзяць жылы шматкватэрны дом у суседнім Лагойску. Не першы год гэтыя будаўнікі працуюць разам,

склалі рэальныя
наяўныя грашовыя
даходы насельніцтва
Беларусі ў студзені —
лістападзе
2018 года да
ўзроўню студзеня —
лістапада
2017-га, паведаміў
Нацыянальны
статыстычны
камітэт. У агульным
аб'ёме грашовых
даходаў аплата
працы займае
64 %, даходы ад
прадпрымальніцкай і
іншай дзейнасці, якая
прыносіць даход, —
8 %, трансферты
насельніцтву (пенсіі,
дапамогі, стыпендыі
і іншыя трансферты
насельніцтву) —
23,5 %, даходы ад
уласнасці і іншыя
даходы — 4,5 %.

сталі класнымі спецыялістамі, дзеляць камандзіровачныя вахты. Мужчынам
прыходзіцца працаваць на вышыні і ў самых розных умовах надвор'я, іх не
палохаюць завіруха і мароз.

МІЖНАРОДНЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ
СУВЕРЭННАЙ ДЗЯРЖАВЫ

І ТАКІ КУРС ЗАХАВАЕЦЦА
Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы
з міністрам нацыянальнай абароны Турэцкай Рэспублікі
Хулусі Акарам.
«Мне прыемна сустрэцца з чалавекам, які закліканы шмат у
чым вызначаць як унутраную, так і знешнюю палітыку Турэцкай
Рэспублікі ў сувязі з той сітуацыяй, якая складваецца ў вашым
рэгіёне», — адзначыў у пачатку сустрэчы беларускі лідар.
Прэзідэнт дадаў, што ў нашай краіне вельмі ўважліва назіраюць за дзеяннямі турэцкіх узброеных сіл. Аляксандр Лукашэнка
даў высокую ацэнку эфектыўнасці і планавасці дзеянняў арміі
Турцыі. Ён таксама падкрэсліў: у Беларусі разумеюць, што Турцыі вельмі няпроста, ажыццяўляецца масіраваны ціск вельмі
моцных дзяржаў. Пры гэтым кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што народ Турцыі — гэта мужныя людзі, і яны справяцца
ў гэтых умовах з тымі праблемамі, якія сёння навязваюцца і
прыўносяцца не толькі ўнутры Турцыі, але і звонку.
«Вы павінны ведаць, што мы заўсёды былі надзейнымі сябрамі і партнёрам вашай краіны, — заявіў Аляксандр Лукашэнка. — Мы заўсёды імкнуліся рабіць так, як лепш для Турцыі.
І вы павінны ведаць, што мы будзем адданыя гэтаму курсу як у
эканоміцы, гандлі, так і ў ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве».
Ён перадаў самыя добрыя пажаданні турэцкаму лідару Рэджэпу Таіпу Эрдагану і выказаў надзею, што яго краіна зможа
пераадолець усе цяжкасці і насуперак усяму падняцца яшчэ на
адну прыступку развіцця.
У сваю чаргу турэцкі міністр адзначыў, што Прэзідэнт Турцыі
чакае беларускага лідара з візітам у самы бліжэйшы час.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

108,4 %

Гэтымі днямі дыпламатычная служба Беларусі адзначае векавы юбілей.
22 студзеня 1919 года на старонках
газеты «Звязда» была размешчана
першая публічная аб'ява аб пачатку
дзейнасці Камісарыята замежных
спраў ССРБ. Невялічкая нататка, усяго пяць радкоў (і нават не на першай
старонцы), абвясціла аб заснаванні
аднаго з самых важных ведамстваў
краіны. Сімвалічна, што дыпламатычная служба — равесніца Беларускай
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, якая стала падмуркам сучаснай
дзяржавы Рэспублікі Беларусь. З таго часу наша краіна прайшла шмат
цяжкіх выпрабаванняў на шляху да
суверэнітэту, да права праводзіць незалежную знешнюю палітыку. Пра
100-гадовы шлях і сённяшні дзень
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў —
экс клю зіў нае ін тэр в'ю з кі раў ніком знешнепалітычнага ведамства
Уладзімірам МАКЕЕМ.

–С

— Мі ніс тэр ства за межных спраў Бе ла ру сі бы ло
за сна ва на ў са вец кі ча с, і
боль шую част ку сва ёй гісто рыі пра во дзі ла ў жыц цё
знеш нюю па лі ты ку СССР.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
раўнік дзяржавы набраў амаль 6,2 млн галасоў выбаршчыкаў,
а ягоны асноўны сапернік Энры Фалькон ад апазіцыйнай партыі
«Прагрэсіўны авангард» — 1,9 млн.

Міністэрства замежных спраў
Венесуэлы лічыць, што ўрады
11 лацінаамерыканскіх краін па
ўказанні ЗША спрабуюць дэстабілізаваць палітычную сітуацыю
ў Баліварыянскай Рэспубліцы з
мэтай звяржэння прэзідэнта Нікаласа Мадура. Пра гэта гаворыцца ў заяве ведамства, якую
размясціў на сваёй старонцы ў Twіttеr яго кіраўнік Хорхе Арэаса.
«Баліварыянскі ўрад Венесуэлы асуджае ціск групы ўрадаў-сатэлітаў, падпарадкаваных ЗША, з мэтай дэстабілізаваць сітуацыю
і выкарыстоўваць яе супраць законна абраных дэмакратычных
інстытутаў краіны», — адзначае МЗС. На яго думку, кіраўніцтва
Аргенціны, Бразіліі, Канады, Чылі, Калумбіі, Коста-Рыкі, Гватэмалы, Гандураса, Панамы, Парагвая і Перу «незаконна прымаюць
на сябе паўнамоцтвы вызначаць легітымнасць венесуэльскай
улады». «Вышэйназваныя ўрады аддаюць свае галасы, каб справакаваць сітуацыю ўнутрыпалітычнай нестабільнасці, апраўдаць
замежнае ўмяшанне, да якога імкнуцца ЗША без якіх-небудзь
абгрунтаванняў», — адзначаецца ў заяве. Ведамства заключае,
што ўлады краіны «дэталёва прааналізуюць падобныя варожыя
дзеянні і будуць прымаць рашэнні, якія гарантуюць абарону дзяржавы, яе інстытутаў і нацыянальнага суверэнітэту». Як вядома, у
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мінулы чацвер пераможца прэзідэнцкіх выбараў у Венесуэле
Нікалас Мадура ўступіў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Выбары
прэзідэнта Венесуэлы адбыліся
20 мая 2018 года. Дзейны кі-

Яйка набрала 40 млн «лайкаў»
і стала новай зоркай Іnstagram
Новым рэкардсменам фотасэрвіса Іnstаgrаm, які належыць сацсетцы Fасеbооk, стаў
здымак звычайнага курынага
яй ка, раз ме шча ны ў за пі се
@wоrld_rесоrd_еgg. Фота было апублікавана 4 студзеня. На
цяперашні момант яно з'яўляецца адзінай для гэтага ўліковага запісу Іnstаgrаm. Невядомы
стваральнік акаўнта першапачаткова паставіў мэту ўсталяваць
новы рэкорд па колькасці лайкаў у Іnstаgrаm. Для гэтага здымку
яйка трэба было перасягнуць дасягненне мадэлі Кайлі Джэнер,
здымак якой з нованароджанай дачкой набраў каля 18,3 мільёна
«лайкаў». Дзякуючы актыўнаму распаўсюджванню спасылкі на
фотаздымак пры ўдзеле многіх карыстальнікаў гэтую мэту ўдалося дасягнуць усяго за некалькі дзён. У сувязі з устаноўленым
рэкордам некаторыя расійскія карыстальнікі выказалі здагадку,
што на фатаграфіі намалявана праславутае «дзясятае яйка». Гэты жарт звязаны з нашумелай на мінулым тыдні навіной пра тое,
што на прылаўках расійскіх крамаў з'явіліся ўпакоўкі з дзевяццю
яйкамі. Як піша TJ, у адказ на рэкорд Джэнер апублікавала відэа,
на якім разбівае курынае яйка, з подпісам «Падавіся, маленькае яечка». Партал BuzzFееd звязаўся з уладальнікам акаўнта,
каб даведацца аб прычынах раптоўнага флэш-мобу. «Для мяне
гэта быў выклік. Нічога асабістага», — адказаў аўтар самай папулярнай Іnstаgrаm-публікацыі ў свеце. Між тым «на яйка» ўжо
падпісалася звыш трох мільёнаў чалавек.

час у ве дам стве пра ца ва лі
12 чалавек.
Камісарыят па замежных
справах ССРБ, Мініс тэрства
замежных спраў БССР былі
папярэднікамі МЗС незалежнай Рэспублікі Беларусь.
Варта адзначыць, што ў савецкі час сфера міжнароднай
дзейнасці БССР у параўнанні
з іншымі саюзнымі рэспублікамі, за выключэннем Украінскай
Са вец кай Са цы я ліс тыч най
Рэспублікі, была даволі шырокай. Скажу больш — былі
пытанні ў межах шматбаковай
дыпламатыі, за якія ў саюзным
маштабе адказвала менавіта
беларуская дыпламатычная
служба.
БССР абіралася непастаянным членам Савета Бяспекі
ААН і была ініцыятарам шэра гу рэ за лю цый Ге на самб-

леі ААН у сферы міжнароднай бяс пе кі і раз збра ен ня.
Прадстаўнікі рэспублікі прымалі ак тыўны ўдзел у рабоце
больш чым паўсот ні між народных арганізацый і органаў
сістэмы ААН. Беларускія дыпламаты займалі, напрыклад,
адказныя пасады памочніка
стар шы ні Між на род най Арга ні за цыі Пра цы, на мес ні ка
стар шы ні се сіі Ге не раль най
Асамблеі ААН, шэрагу канферэнцый Міжнароднай Арганіза цыі Пра цы, па са ды старшы ні, на мес ні каў стар шы ні,
дакладчыкаў камітэтаў Генераль най Асамб леі і ор га наў
сіс тэмы ААН.
Яшчэ ў дасаюзны перыяд БССР заключыла дзевяць
шматбаковых і тры двухбаковыя дагаворы і
пагадненні.

СТАР. 4-5

Падпіска-2019
КОРАТКА
• Кіраўнік беларускага
знешнепалітычнага ведамства Уладзімір Макей і федэральны міністр па пытаннях
Еўропы, інтэграцыі і замежных спраў Аўстрыі Карын
Кнайсль учора ўрачыста адкрылі новы офіс пасольства
Аўстрыі ў Беларусі.

Фота БелТА.

Венесуэла абвінавачвае 11 краін Лацінскай Амерыкі
ў спробе дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне

Што ў сва ёй ра бо це ве дамства атры ма ла ў спадчы ну
з таго перыяду і на коль кі
скла да на бы ло вы бу даваць МЗС не за леж най Бела ру сі?

КА ЖУ ад ра зу —
мноства няпростых
задач, вырашаць якія на пачатковым этапе прыходзілася вельмі нешматлікім колам супрацоўнікаў, а па многіх пытаннях і без
адпаведнага вопыту.
Але да вай це пач нём з
гіс то рыі. Вы то кі су час най
бе ла рус кай дып ла ма тычнай служ бы пры хо дзяц ца
на 1917—1919 гады і звязаны са стварэннем Савецкай
Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі
Бе ла ру сі. За сна ва ны ў студзені 1919 года Камісарыят
па замежных справах узначаліў член часовага ўрада Усева лад Сця па на віч Фаль скі.
Сімвалічна, што інфармацыя
аб пачат ку дзей нас ці Ка міса ры я та бы ла апуб лі ка ва на
22 студзеня 1919 года менавіта ў газеце «Звязда». На той

• У 2018 годзе ў Беларусі
прададзена
52,8 тысячы новых аўтамабіляў, што на 54 %
больш, чым у 2017-м.
• Паводле вестак медыя
аб заработнай плаце за
лістапад 2018 года, 29,5 %
работнікаў у нашай краіне
атрымлівалі зарплату вышэй за Br1 тыс.
• VІ Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі плануецца
правесці ў Санкт-Пецярбургу з 16 да 18 ліпеня.

СА «ЗВЯЗ ДОЙ»
ЗБЫ ВА ЮЦ ЦА МА РЫ
У кожным жарце ёсць доля... жарту: і сапраўды —
выйграць па латарэйным
білеце аўтамабіль — прыкладна тое ж, што па чыгуначным — цягнік. То-бок,
гэта — вельмі складана!
Са звяз доў скі мі прызамі ўсё куды прасцей.
Да таго ж — ніякіх расходаў (хіба — на канверт)...
Вы зразумелі: днямі ў рэдакцыі адбыўся традыцыйны
розыгрыш прызоў.
Як ён праходзіць, нашым
даўнім чытачам нагадваць не
трэба, нядаўнім — хіба коратка, «праз коску». Такім чынам
кожны, хто аформіў падпіску
на «Звязду» на квартал або
паўгоддзе, пры жаданні можа
запоўніць невялічкую карткукупон (яны друкуюцца на працягу падпісной кампаніі ў пятнічных нумарах) і даслаць на
адрас газеты. Тут, у рэдакцыі,
усе атрыманыя карткі рэгіст-

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Так, на пасаду намесніка старшыні Мінскага гарвыканкама
быў узгоднены Аляксандр Дараховіч, які раней займаў пасаду
кіраўніка адміністрацыі Заводскага раёна Мінска.
Яшчэ адным намеснікам старшыні Мінскага гарвыканкама
стаў Арцём Цуран, раней — кіраўнік адміністрацыі Фрунзенскага
раёна сталіцы.
«Няма неабходнасці нешта дэталізаваць, мы з вамі сустракаліся, свой пункт гледжання я выказаў. Вядома ж, мы рэакцыю
мінчан і вашу адсочвалі. Мне даложана, людзі ў агульным плане,
нават у дэталях падтрымліваюць вынікі нашай нарады. Вельмі
прашу вас, паколькі вы будзеце разам з новым старшынёй гарвыканкама рэалізоўваць гэтую палітыку, прытрымлівацца тых
даручэнняў, якія былі выказаны мною на нарадзе», — сказаў
беларускі лідар.
Прэзідэнт падкрэсліў: Мінск неабходна зрабіць абсалютна
ўтульным горадам, каб мінчане ім ганарыліся. Ён нагадаў, што
2019-ы стане для сталіцы вельмі няпростым — і не толькі з-за
чарговых выбараў і Еўрапейскіх гульняў. Галоўнае, на думку
Аляксандра Лукашэнкі, тая работа, якую павінны зрабіць сёлета па ўладкаванні і добраўпарадкаванні Мінска. «Зрабіць гэта
нефармальна, каб горад быў вельмі чысты і акуратны», — адзначыў ён.
Беларускі лідар нагадаў пра адказнасць за парушэнне законаў і прэзідэнцкіх даручэнняў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПРА МІНСК І ЯГО РАЗВІЦЦЁ

ЛІЧБА
ДНЯ

руюцца і сартуюцца па абласцях і горадзе Мінску з тым, каб
гарантаваць атрыманне прызоў у кожным рэгіёне краіны.
А далей, як той казаў, справа тэхнікі: лёс прызоў для падпісчыкаў вырашаць самі падпіс чы кі, дзе ла выя парт нё ры
газеты — паштавікі, работнікі

«Белсаюздруку», адным словам — госці. Гэтым разам сярод іх былі намеснік дырэктара
УП «Мінск аб лпош та» Але на
Ішчук, а такса ма па ста янныя чытачы «Звязды» Людміла Сідарэвіч, Іван Астроўскі і
Георгій Каралёнак (на здымку).
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