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КОРАТКА
• 19—26 жніўня пройдзе Усебеларускі хрэсны
ход.
•

Рознічны тавараабарот у Беларусі ў студзені—кра са ві ку вы рас на
2,8 працэнта.

• У Беларусі адзін з
самых нізкіх паказчыкаў
смя рот нас ці не маўлят
сярод еўрапейскіх краін.
• У новым навучальным
годзе ў гродзенскім ліцэі
адкрыюць профільны клас
МНС.
• АСВОД: у кожным
дру гім вы пад ку дзі ця
тоне на вачах бацькоў.
• Беларускія гоншчыкі прымуць удзел у ралі
«Шаўковы шлях».

У Вязынцы, на радзіме народнага паэта Беларусі Янкі Купалы,
завяршаецца рамонтна-рэстаўрацыйная замена дахаў будынкаў
філіяла дзяржаўнага літаратурнага музея яго імя. Падчас святкавання 140-годдзя з дня нараджэння нашага слыннага песняра
хата, у якой нарадзіўся Іван Луцэвіч, і свіран будуць ужо пад новымі — гонтавымі — дахамі. Брыгада спецыялістаў дзяржаўнага
прадпрыемства «Белрэстаўрацыя» намагаецца як мага хутчэй
скончыць запланаваныя работы, якія распачаліся мінулай восенню і працягнуліся ранняй вясной. Самыя цяжкія і працаёмкія

работы ўжо пройдзены, засталося пакласці лічаныя метры гонтаў і пакрыць іх грунтовым прамочваннем, каб надзейна і даўгавечна засцерагчы драўляную страху. Апошні акорд на знакавым
аб'екце робіць калектыў спецыялістаў Мірскага ўчастка на чале
з майстрам Андрэем Канановічам. Гэтым разам тут працуюць
Сяргей ШАЎКО і два Анатолі — СЕРГІЕНЯ і СТАРЦАЎ — адказныя,
старанныя работнікі, якія працуюць натхнёна, «з агеньчыкам».
Спадзяюся, іх працоўны настрой і атмасферу вясновай
Вязынкі перададуць гэтыя фатаграфіі.

СТАР. 13

ПОДЗВІГ
ДЗЕЦІ —
ПАД КАНТРОЛЕМ ПАД НУМАРАМ
АДЗІН

Асабліва гэта актуальна падчас летніх вакацый
Як паказвае жыццё, надзвычайныя сітуацыі, у якія трапляюць
дзеці, як правіла, здараюцца тады, калі яны без нагляду. Дзяцей першых гадоў жыцця дастаткова выпусціць з полю зроку
ўсяго на некалькі хвілін, як можа здарыцца бяда. Нельга расслабляцца бацькам і
та ды, ка лі іх ма лыя
ўжо крыху падраслі.
Ад знешніх прычын у
Беларусі штогод гіне
больш сотні дзяцей.
Да рож на-транс партныя здарэнні, атручван ні, пра глы нан не
іншародных прадметаў, па жа ры, вы падзен не з вок наў —
і гэта далёка не поўны
пералік сітуацый, якія
могуць прывесці да
трагедыі.

СТАР. 3

Восемдзясят гадоў таму, 18 мая 1942 года,
у акупаваным Мінску выйшаў першы
падпольны выпуск газеты «Звязда»

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

«Мы ўбачылі, што
сёння сапраўды
распрацоўваюцца
сучасныя прэпараты, якія
павінны выкарыстоўвацца
ў сістэме аховы здароўя.
Мала таго, яны не проста
тут распрацоўваюцца,
я яшчэ ўбачыла,
што рэагенты, якія
ўжываюцца для аналізаў,
таксама вырабляюцца
тут. Бо кожны чалавек,
які прыходзіць здаць
кроў, перш за ўсё
праходзіць самае сур'ёзнае
абследаванне. Гэтыя
рэагенты не трэба
закупляць па імпарце,
і гэта дарагога варта,
калі цэнтр працуе
на тое, каб мець усе
прэпараты ўласнай
вытворчасці».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

(падчас наведвання Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра трансфузіялогіі
і медыцынскіх біятэхналогій):

Гэта быў выстрал, кулямётная чарга, выбух — друкаванае слова бязлітасна біла па ворагу. Такога ўдару ў
спіну гітлераўцы не чакалі.
Падпольшчыкі гучна заявілі
аб сабе. Выпушчаная газета сведчыла: нягледзячы на
масавыя забойствы патрыётаў, беларускі народ не скарыўся — працягвае змагацца і зробіць усё дзеля таго,
каб захопнікі пакінулі іх
зямлю.
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