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Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Ус туп ная кам па нія 
спла на ва ная. Пы тан ні, 
звя за ныя з пад рых тоў кай 
да ЦТ, ад пра ца ва ныя. 
Я ду маю, як і ў ра ней шыя 
га ды, гэ тая кам па нія, 
ня гле дзя чы на ўсе вы клі кі, 
прой дзе на вы со кім 
ар га ні за цый ным уз роў ні. 
Спа дзя ю ся, на шы ра бя ты, 
якія хо чуць атры маць 
вы шэй шую і ся рэд нюю 
спе цы яль ную аду ка цыю, 
аба вяз ко ва спраў дзяць 
сваю ма ру».
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• Бе лАЗ з па чат ку 

го да па ста віў пра дук цыю 

ў 20 кра ін.

• Аду ка цый ны пра ект 

для баць коў з ін ва лід нас цю 

стар та ваў у Бе ла ру сі.

• Па ток не ле галь най 

міг ра цыі ў нашу краіну 

пры кмет на ска ра ціў ся 

з-за пан дэ міі.

• У Бе ла ру сі з па чат ку 

го да ад бы ло ся 790 ляс ных 

па жа раў.

• У Брэсц кай крэ пас ці 

ле там пач нуць ма дэр ні-

за цыю мас тац ка-дэ ка ра-

тыў най пад свет кі.

• БЧ ад кры вае рэ гу ляр-

ны рух элект ра цяг ні коў 

Свет ла горск — Жло бін — 

Мінск.

• Да ку мен ты аб на-

цысц кай кар най апе ра цыі 

«Кар ма ран» апуб лі ка ва-

ныя На цы я наль ным ар хі-

вам Бе ла ру сі.

• Бе ла рус кія ВНУ пла-

ну юць пры няць на на ву-

чан не больш за 55 ты сяч 

ча ла век.

• Пры бал тый ская ла-

гіс тыч ная кам па нія Baltі 

Logіstіka ад кры вае пер-

шы фі лі ял у Мін ску.

• Мяр ку ец ца, што ў 

Доб ру шы знай шлі астан кі 

італь ян ска га сал да та, які 

за гі нуў у га ды вай ны.
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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
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Аб гэ тым на се ле ным пунк це не пі са лі ў пад руч ні ках па гіс то рыі, 

не зды ма лі аб яго тра гіч ным лё се філь маў, ві да воч цаў та го жа ху 

ўжо ня ма ся род жы вых. Між тым у не вя лі кай вё сач цы фа шыс ты 

зні шчы лі ў 12 ра зоў больш лю дзей, чым ва ўсім вя до май Ха ты ні. 

На до світ ку 14 сту дзе ня 1944 го да ў Але бы лі за бі тыя 

1758 ча ла век, з іх 950 дзя цей.
Фо та Ган ны ПА ШЧАН КІ.
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АЛА — АЛА — 
НА РОД НЫ НА РОД НЫ 
ПРА ЕКТ ПА МЯ ЦІПРА ЕКТ ПА МЯ ЦІ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
да ру чыў пры вес ці за ка на даў чыя ак ты 

ў ад па вед насць з прын цы па мі спра вяд лі вас ці
На на ра дзе з удзе лам кі раў ні коў ура да, пар ла мен та, Вяр-

хоў на га Су да, про філь ных ве дам стваў аб мер ка ва лі па ды-

хо ды па ўдас ка на лен ні мер ад мі ніст ра цый най ад каз нас-

ці. На па чат ку раз мо вы кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што 

да гэ тай тэ мы ўжо звяр та лі ся — у мі ну лым снеж ні. Та ды 

быў вы яў ле ны шэ раг сіс тэм ных не да хо паў. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пры во дзіў кан крэт ныя ліч бы: толь кі за пяць 

га доў у Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на ледзь не 16 міль ё наў па-

ру шэн няў, за якія да ад каз нас ці пры цяг ну тыя 

больш за тры міль ё ны гра ма дзян.

«ПРА ВА ВЫЯ НОР МЫ ПА ВІН НЫ ДА ПА МА ГАЦЬ, 
А НЕ ПЕ РА ШКА ДЖАЦЬ ЖЫЦЬ»

Ста ліч ныя пад лет кі гу ля юць у фут бол на спар тыў най пля цоў цы ка ля пля жа на бе ра зе Кам са моль ска га во зе ра.

ГА РА ЧЫ ФУТ БОЛГА РА ЧЫ ФУТ БОЛ
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