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• Аляк сандр Лу ка шэнка 

павіншаваў жыхароў 

Брэс цкай вобласці 

з 80-год дзем з дня яе 

стварэння.

• З 1 сту дзе ня 2020 го да 

для фі зіч ных асоб зме няц ца 

пра ві лы ўво зу та ва раў ва гой 

больш за 35 кі ла гра маў.

• У кан цы кра са ві ка 

2020 го да Мінск упер шы-

ню пры ме га лоў ны этап 

Лі гі чэм пі ё наў па мі ні-

фут бо ле — «Фі нал ча ты-

рох».

• Пер шы ў Бе ла ру сі апа-

рат МРТ для жы вёл уста ля-

ва ны і пра цуе ў ве тэ ры нар-

ным цэнт ры ў Ві цеб ску.
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НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ 
СУМНЕННЮ НЕ ПАДЛЯГАЕ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2020 года.

Сё ле та рэс пуб лі кан ская даб ра-

чын ная ак цыя «На шы дзе ці» стар-

туе ў адзін дзень, 9 снеж ня, ад-

на ча со ва ва ўсіх рэ гі ё нах краі ны. 

Ужо 24-ы раз у розныя са цы яль-

ныя ўста но вы Бе ла ру сі ўсе не раў-

на душ ныя па вя зуць він ша ван ні і 

па да рун кі. У ста лі цы ак цыя пач-

нец ца ў 16 га дзін у На цы я наль ным 

цэнт ры мас тац кай твор час ці дзя-

цей і мо ла дзі.

Цырк, «Па пя луш ка» 
і «Ка ляд ная зор ка»

Ад ным з са мых знач ных ме ра пры ем-

стваў ак цыі ста не га лоў ная ёл ка кра і ны 

ў Па ла цы рэс пуб лі кі, на якую з'е дуц ца 

2370 ма лых з усёй кра і ны. Гэ та і пе ра мож-

цы алім пі яд, кон кур саў, і тур ні раў роз ных 

уз роў няў, і сі ро ты, ін ва лі ды, бе жан цы, і 

дзе ці ва ен на слу жа чых, якія за гі ну лі пад-

час вы ка нан ня сваіх абавязкаў.

— На жаль, за пра сіць усіх дзе так, 

якія за слу гоў ва юць пры сут ні чаць на га-

лоў най ёл цы, мы не мо жам. Толь кі па 

100 ма лых пры е дзе з аб лас цей кра-

і ны, 300 з Мін скай воб лас ці і 1570 — 

са ста лі цы, — за ўва жы ла Ла ры са 

ЕМЯЛЬ ЯН ЧЫК, кан суль тант упраў лен-

ня са цы яль най, вы ха ваў чай і ідэа ла гіч-

най ра бо ты Мі ніс тэр ства аду ка цыі. — 

Усе яны атры ма юць па да рун кі і ўба чаць 

спек такль, а 500 дзе так тра-

пяць яшчэ і ў цырк.

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!

КА ЛІ ЗДЗЯЙС НЯ ЮЦ ЦА МА РЫ...

СТАР. 5

У Бе ла ру сі 
па чы на ец ца 

на ва год няя ак цыя 
«На шы дзе ці»

Учо ра ра ні цай яшчэ не па спе ла раз від нец ца, 

а за лы Па ла ца Не за леж нас ці бы лі за лі тыя яр кім 

свят лом, на поў не ныя ўсмеш ка мі і ра дас ны мі 

ві тан ня мі со цень лю дзей, якіх аб ра лі дэ пу та та мі 

Па ла ты прад стаў ні коў і чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі. 

Аб ра лі не каль кі га доў та му, аб ра лі шмат га доў та му, 

аб ра лі сё ле та. У ча кан ні су стрэ чы з кі раў ні ком 

дзяр жа вы пар ла мен та рыі шос та га і сё ма га склі кан няў 

фа та гра фа ва лі ся, рукаліся, да ва лі ка рот кія ін тэр в'ю 

жур на ліс там. Гэ та дру гая па доб ная су стрэ ча 

Прэ зі дэн та і пар ла мен тарыяў. Пер шая ад бы ла ся тры 

га ды та му ў Аваль най за ле Па ла ты прад стаў ні коў. 

Сё ле та — у Па ла цы Не за леж нас ці. І ка лі спі кер 

Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч па дзя ка ваў 

кі раў ні ку дзяр жа вы за за пра шэн не да яго, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па пра віў: Па лац Не за леж нас ці перш 

за ўсё на ле жыць нам, бе ла ру сам, і толь кі по тым — 

гэ та ра бо чае мес ца кі раў ні ка дзяр жа вы.

Маг чы ма, мес ца су стрэ чы да ло 

на го ду для та го, каб за га дзя на зваць 

саму су стрэ чу гіс та рыч най і пра грам-

най. Але Прэ зі дэнт і тут па пра віў: 

«Для гла баль ных за яў іс нуе Па слан-

не Прэ зі дэн та на ро ду і пар ла мен ту. 

А сён ня доб рая тра ды цыя, якая ўста-

лёў ва ец ца ў кра і не. Хут чэй за ўсё, 

гэ та ней кія ацэн кі, раз ва жан ні аб ра-

бо це пар ла мен та. Але не вы клю чаю, 

што ў гэ тай ра бо чай за ле мы мо жам 

па раз маў ляць пра на дзён ныя пы тан ні 

на шай дзяр жа вы. Вы — элі та на ша га 

гра мад ства, і ас но вай та кіх ма іх за-

клю чэн няў з'яў ля ец ца тое, што вас 

вы бра лі лю дзі. На пе рад, да каз вай це 

лю дзям спра вай, што вы вар тыя гэ-

та га вы со ка га зван ня».

Ра зам з тым Аляк сандр Лу ка шэн-

ка на зваў гэ ты дзень важ ным і ад-

на ча со ва ўра чыс тым у па лі тыч ным 

жыц ці кра і ны.

Гіс то рыя 
пар ла мен та — 
гіс то рыя кра і ны

На па чат ку су стрэ чы Прэ зі дэнт на-

га даў пра тое, што ёй па пя рэд ні ча ла. 

«Сім ва ліч на, што пра ве дзе ныя пар ла-

менц кія вы ба ры су па лі са зна ка вым 

для на шай кра і ны го дам. У 2019-м 

мы свят ка ва лі 25-год дзе Кан сты-

ту цыі — да ку мен та, які ады гры вае 

най важ ней шую ро лю ва ўма ца ван ні 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. З пры няц-

цем Асноў на га За ко на мы юры дыч на 

за ма ца ва лі шмат вя ко выя тра ды цыі 

бе ла ру саў, якія заў сё ды імк ну лі ся да 

спра вяд лі вас ці, не за леж нас ці і мір на-

га ства рэн ня на сва ёй зям лі, удзель ні-

ча лі амаль ва ўсіх вя до мых у гіс то рыі 

ві дах і фор мах на род на га прад стаў-

ніц тва», — ска заў лі дар кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 

што вы то кі бе ла рус ка га пар ла мен-

та рыз му бя руць па ча так у По лац кім 

ве чы, сой мах Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-

ска га і Рэ чы Па спа лі тай, Дзяр жаў най 

ду ме Ра сій скай ім пе рыі, дзей нас ці Усе-

бе ла рус кіх з'ез даў Са ве таў і склі кан няў 

Вяр хоў на га Са ве та Бе ла рус кай ССР.

Прэ зі дэнт на га даў, у які ня прос-

ты пе ры яд пра хо дзі ла фар мі ра ван не 

кра і ны: пер шыя га ды пе ра бу до вы і 

раз вал Са вец ка га Са ю за ба лю ча 

ўда ры лі па ўсіх сфе рах яе жыц ця-

дзей нас ці. І, лі чыць кі раў нік дзяр жа-

вы, ба дай што са мым цяж кім вы пра-

ба ван нем ста ла не спра вяд лі васць, з 

якой су тык нуў ся на род у эпо ху пе ра-

мен: лю дзям, якія ўсё жыц цё шчы ра 

пра ца ва лі, не бы ло на што жыць і не 

бы ло ча го па кі нуць дзе цям.

«У гэ тых умо вах на пле чы бе ла-

рус ка га на ро да лёг груз ад каз нас ці 

за вы ра шэн не най скла да ней шых 

за дач. За стаў шы ся без за ла то га 

за па су (вы ве да е це, дзе ён быў), 

наф ты і га зу, не аб ход на бы ло ства-

рыць но вую эка на міч ную ма дэль, па 

якой мож на бы ло раз ві ваць не за леж-

ную і су ве рэн ную кра і ну», — пад-

крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. 

Прэзідэнт абазначыў перад народнымі абраннікамі прыярытэты ўнутранай і знешняй палітыкі, 
якія павінны стаць асновамі законатворчасці
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