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ВЯРТАННЕ КЛАСІКА
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І ДЗЕЙНІЧАЦЬ
АДЗІНЫМ ФРОНТАМ»

ЦЫТАТА ДНЯ

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Садыру Жапараву за арганізацыю пасяджэння Савета, а таксама Еўразійскага эканамічнага форуму, які прайшоў у чацвер у
вочным фармаце ў Бішкеку.
Па яго словах, чарговае пасяджэнне
лідараў праходзіць у няпростых геапалітычных і эканамічных умовах. Расійская
Федэрацыя і Рэспубліка Беларусь трапілі пад прыгнёт сур'ёзнага санкцыйнага
ціску.
«Нам удалося паспяхова купіраваць
праблемы на валютна-фінансавым рынку. Аднак санкцыйны прэсінг не слабее, а
хутчэй, наадварот, узмацняецца. З прычыны глабальнага характару эканомікі і
таго факта, што Расія і Беларусь — найбуйнейшыя вашы гандлёва-эканамічныя
партнёры, наступствы санкцый у той ці
іншай ступені закрануць усіх, — сказаў
Аляксандр Лукашэнка. — Таму нельга сядзець склаўшы рукі. Кажу гэта зноў тым,
хто думае, што ўсё пройдзе само сабой і
ўдасца ціха адсядзецца. Мы проста абавязаны згуртавацца і дзейнічаць адзіным
фронтам».
Відавочна, на думку Прэзідэнта, гэта
трэба ўсім, калі краіны хочуць захаваць
сваю дзяржаўнасць, Саюз і сапраўды думаюць пра дабрабыт сваіх народаў.
«Ужо зробленыя намі сумесныя крокі — таму пацвярджэнне. Гэта адносіцца да дастаткова аператыўна прынятых
нашай камісіяй рашэнняў па павышэнні
ўстойлівасці эканомік дзяржаў — членаў
Саюза. Лічу, што далей нам трэба прыняць экстранныя меры па перафарматаванні лагістыкі», — заўважыў Аляксандр
Лукашэнка.
Значную цікавасць, па яго словах,
уяўляе ініцыятыва Камісіі па рэалізацыі
праекта «Еўразійскі аграэкспрэс», які закліканы забяспечыць рэгулярныя бесперашкодныя пастаўкі сельскагаспадарчых
тавараў чыгуначным транспартам, у тым
ліку ў Кітай.

Акрамя таго, падкрэсліў кіраўнік краіны, трэба сур'ёзна фарсіраваць работу
па стварэнні новых кааперацыйных сувязяў і імпартазамяшчэнні, асабліва па
таварах крытычнага імпарту. Актуальнай
з'яўляецца прапанова па распрацоўцы індыкатыўных балансаў адносна тавараў
першай неабходнасці для ўнутранага рынку Саюза.
«ЕАЭС мае добрыя пазіцыі ў пытаннях
харчовай бяспекі. Аднак у сувязі з прагназуемым ажыятажным попытам у свеце на
першачарговыя прадукты харчавання, які
прагназуецца, неабходна цесная каардынацыя, каб не дапусціць дэфіцыту асобных
тавараў у нашых краінах», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Ён лічыць, што да вырашэння абазначаных праблем неабходна падцягваць і
астатнія дзяржавы СНД і асаблівае значэнне мае пытанне развіцця міжнароднага
эканамічнага супрацоўніцтва з трэцімі
краінамі і інтэграцыйнымі аб'яднаннямі.
«Ва ўмовах санкцый мы не павінны
замкнуцца самі ў сабе, у эканамічным
саюзе. Акрамя так званага калектыўнага
Захаду, у свеце дастаткова дзяржаў, якія
гатовы развіваць з намі раўнапраўныя,
паважлівыя ўзаемаадносіны. Вядзецца
актыўная работа па заключэнні гандлёвых пагадненняў з Егіптам, Іранам. На
падыходзе — пачатак прадметных перагавораў з Інданезіяй. Праяўляюць цікавасць да пагаднення аб свабодным гандлі
Аб'яднаныя Арабскія Эміраты», — пералічыў Прэзідэнт.
Велізарны патэнцыял, на яго думку,
мае заключаны міжнародны дагавор аб
гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве з
Кітаем. Кіраўнік краіны прапанаваў выкарыстоўваць яго для пашырэння ўзаемадзеяння ў сферы прамысловай кааперацыі, у тым ліку ў інавацыйных сферах,
прыцягнення інвестыцый, рэалізацыі транзітнага патэнцыялу ЕАЭС, нарошчвання ўзаемнага гандлю.
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Помнік народнаму пісьменніку Беларусі Івану Шамякіну ўстановяць
у Добрушы да Дня беларускага пісьменства. Рашэнне аб усталяванні
помніка выдатнаму беларускаму пісьменніку ў яго родным Добрушскім
раёне было прынята летась. На суд журы прадставілі шэсць праектаў
помніка. Перамагла работа аў тарскага калектыву Уладзіміра ПІПІНА

Эксклюзіўнае інтэрв'ю
Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА:

«Усе спробы сагнуць,
задушыць нас спараджаюць
меры ў адказ і робяць нас
толькі мацнейшымі»
З прыходам вясны работы ў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў значна прыбавілася. Пасля прыняцця на
рэферэндуме абноўленай Канстытуцыі на іх плечы
лягла работа па прывядзенні ў адпаведнасць з ёй
усяго заканадаўства краіны. Асаблівую значнасць і
актуальнасць рабоце дадае напружаная сітуацыя ва
ўсім свеце і вакол Беларусі. Перапрацоўка нормаў
закранула ўсе сферы жыцця грамадства і змяніла
традыцыйны план работы дэпутатаў: скарэкціраваны
графікі работы ў акругах, асабістых прыёмаў і нават
тэрміны водпускаў. Але, нягледзячы на гэта, Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА
знайшоў час, каб даць эксклюзіўнае інтэрв'ю карэспандэнту «Звязды». У ім ён расказаў пра няпростую
палітычную і эканамічную сітуацыю вакол краіны і
падзяліўся, чаму ўпэўнены, што беларусы
вытрымаюць усе цяжкасці.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
The Cradle:
Польшча пачынае ва Украіне мяккую анексію

рыхтавацца да таго, каб яна выявіла сапраўдныя адносіны заходніх краін да «прыгожых лозунгаў», якія гучалі 30 гадоў таму пасля
заканчэння халоднай вайны.

Падпісаныя пагадненні паміж Польшчай і Украінай на практыцы азначаюць, што Кіеў фактычна перадае Варшаве кіраванне
ўкраінскай дзяржавай, якая не адбылася. Такое развіццё сітуацыі
можна назваць мяккай анексіяй, піша аглядальнік партала The
Cradle бразільскі журналіст Пепэ Эскабар.
Журналіст адзначае, што падчас нядаўняга візіту прэзідэнта
Польшчы Анджэя Дуды ў Кіеў быў падпісаны шэраг важных пагадненняў. Згодна з дасягнутымі дамоўленасцямі паміж Дудам
і ўкраінскім прэзідэнтам Уладзімірам Зяленскім, грамадзянам
Польшчы будзе дазволена выбірацца ў органы дзяржаўнай улады
Украіны і нават станавіцца канстытуцыйнымі суддзямі.
«На практыцы гэта азначае, што Кіеў практычна перадае
Польшчы кіраванне ўкраінскай дзяржавай, якая не адбылася.
Варшаве нават не давядзецца ўводзіць войскі. Назавіце гэта
мяккай анексіяй», — лічыць Пепэ Эскабар.

Астраномы выказалі здагадку,
што пазазямныя цывілізацыі могуць
падарожнічаць на планетах-вандроўніках

Лаўроў заявіў, што Захад абвясціў
усяму «рускаму свету» татальную вайну
Міністр замежных спраў Расіі Сяргей Лаўроў заявіў, што краіны Захаду аб'явілі ўсяму «рускаму свету» татальную вайну і
яны гэтага не хаваюць. Аб гэтым дыпламат сказаў на пасяджэнні
Савета кіраўнікоў суб'ектаў пры МЗС РФ, перадае ТАСС.
«Даходзіць ужо да абсурду, да адмены самой расійскай культуры і ўсяго, што звязана з нашай краінай. Пад забаронай — класікі:
Чайкоўскі, Дастаеўскі, Талстой, Пушкін», — заявіў Лаўроў.
Паводле яго слоў, дыскрыміISSN 1990 - 763X
нацыі падвяргаюцца і сучасныя
дзеячы расійскай культуры і мастацтва.
Кіраўнік МЗС РФ выказаў меркаванне, што такая сітуацыя будзе
ў свеце доўга і Расіі неабходна

Пошукі незямнога розуму
могуць мець больш шанцаў
на поспех, калі разгледзець
магчымасць існавання так
званых мігрыруючых пазазем ных цы ві лі за цый, якія
пе ра мя шча юц ца на плане тах-ванд роў ні ках. Та кое
меркаванне выказала Ірына
Раманоўская, прафесар фізікі і астраноміі з амерыканскага Грамадскага каледжа Х'юстана, апублікаваўшы пра гэта артыкул у
Іnternatіonal Journal of Astrobіology.
Астраномы ўжо шмат дзесяцігоддзяў безвынікова шукаюць
пазаземныя цывілізацыі сярод вядомых планетных сістэм, аднак
Раманоўская мяркуе, што замест SETІ трэба засяродзіцца на
рэалізацыі праграмы SMETІ — search for mіgratіng extraterrestrіal
іntellіgence — г. зн. на пошуках мігрыруючага пазаземнага розуму. Пакідаць свае родныя планетныя сістэмы іншапланецяне
могуць у тых выпадках, калі сутыкнуцца з пагрозай усеагульнай
гібелі, напрыклад ад зоркі, якая ўзрываецца. Адзін са спосабаў
выратавацца ўсім: адправіцца ў палёт на планеце, якая свабодна перамяшчаецца па прасторах космасу і здольная даць
усе неабходныя рэсурсы, а таксама абарону ад касмічнай
радыяцыі.
Раманоўская лічыць, што пазаземныя цывілізацыі могуць або
скарыстацца спадарожнымі планетамі, якія заляцелі ў іх сістэму,
або засяліць нейкі планетападобны аб'ект, выкінуты з уласнай
зорнай сістэмы бацькоўскай зоркай, якая памірае.
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і Канстанціна КАСЦЮЧЭНКІ. Цяпер у скульптурнай майстэрні Беларускага саюза мастакоў скульптары пачалі стварэнне скульптуры ў
натуральную велічыню. Работы над вырабам бронзавага помніка вышынёй 2,5 м і на метровым пастаменце будуць завершаны да канца
жніўня гэтага года.

«У краіне сёння
створана шырокая
нарматыўна-прававая
база, якая замацоўвае
ўмовы для станаўлення
і ўсебаковага развіцця
моладзі. Прааналізаваць,
удасканаліць падыходы
ў рабоце з моладдзю
трэба на месцах. Мяркую,
што ў рэгіёне неабходна
прапрацаваць праграму.
Вызначыць усе напрамкі:
якія праблемы найболей
вострыя і як іх можна
вырашыць. Павінна быць
сістэма, а не разавыя
акцыі. Моладзь не церпіць
фармалізму, у рабоце з ёй
патрабуецца неардынарны
падыход. Важна ўлічыць
усе этапы: фарміраванне
сям'і, дашкольнае
выхаванне, школьная
вучоба, навучанне ў ССНУ,
ВНУ, працаўладкаванне.
Асаблівы акцэнт —
на прафарыентацыі. Трэба
бачыць дзіця ад дашкольнай
установы, правесці яго праз
школу і рыхтаваць годную
змену».

ПАД АХОВАЙ
КВЕТКІ-СЯМІКОЛЕРНІКА
Чым будзе здзіўляць Гродна на ХІІІ Рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур
У горадзе над Нёманам завяршаецца падрыхтоўка
да свята, якое стала брэндам рэгіёна, яго візітоўкай. Сёлета фестываль пройдзе 13-ы раз і збярэ
больш за 800 удзельнікаў. У праграму свята, якое
адбудзецца 3-5 чэрвеня, увайшло каля паўсотні
мерапрыемстваў.

Лагатыпы навідавоку
Для дастойнай сустрэчы гасцей праведзены рамонт
больш чым сотні будынкаў, вядзецца добраўпарадкаванне
тэрыторый і дарог. Удзяляецца ўвага адметнасцям горада.
На цэнтральных вуліцах можна ўбачыць дэкаратыўныя
канструкцыі і тэматычныя банеры з эмблемай фестывалю. Плануецца размяшчэнне 110 візуальных формаў, якія
ў тым ліку будуць сустракаць гасцей на ўездах у горад.
Каля 40 новых відаў канструкцый можна будзе ўбачыць і
на транспартных развязках.
У рамках фестывалю запланавана работа больш чым
170 перасовачных гандлёвых павільёнаў, на тры тысячы
месцаў разлічана работа аб'ектаў грамадскага харчавання. Гандлёвыя месцы таксама будуць аформлены ў адпаведнасці з тэматыкай свята. Прадпрыемствамі горада
арганізаваны выпуск прадукцыі з лагатыпамі фестывалю.
Такая ж эмблема — і на грамадскім транспарце.

Літаральна днямі завяршылі выраб прызоў. Пераможцы
атрымаюць крыштальную кампазіцыю ў выглядзе дзвюх
стэл з беларускім арнаментам і эмблемай. Яго распрацавалі і зрабілі на шклозаводзе «Нёман» у Бярозаўцы.
Усяго на фестываль адправяць 51 выраб. Усе прызы ў
папярэднія гады таксама вырабляліся тут, і кожны з іх
меў сваю адметнасць.

Традыцыі і новыя лакацыі
Як паведаміла начальнік упраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама Алена КЛІМОВІЧ, над праектам кантэнту фестывалю працуе вялікая каманда прафесіяналаў. Адна з яскравых традыцый — тэатралізаванае
шэсце нацыянальна-культурных аб'яднанняў. Удзельнікі
маршу пройдуць ад плошчы Леніна да плошчы Савецкай.
Пасля гэтага адбудзецца канцэрт — цырымонія ўрачыстага адкрыцця. Але фестывальнае жыццё пачнецца ўжо
зранку. Запрацуе «Горад майстроў», пачнуць сваю работу
выстаўкі, прэзентацыі, канцэрты. Так, сёлета падрыхтавана амаль 50 мерапрыемстваў.
З ліку навінак — свята прыгажосці і грацыі, якое прапанаваў віцебскі рэжысёр Кірыл Селіванаў. Прадстаўніцы нацыянальных аб'яднанняў Беларусі прадэманструюць
разнастайнасць нацыянальных касцюмаў.
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Уласныя фінансы
КОРАТКА
• У Лепелі пад старшынствам спікера верхняй палаты парламента Наталлі
Качанавай прайшло пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі па рабоце са
зваротамі грамадзян.
• Фестываль «Мiхасёвы
прыгоды» 2 чэрвеня пазнаёмiць дзяцей з сучаснымi
беларускiмi пiсьменнiкамi.
• Тэст-сiстэмы для выяўлен ня вос пы мал паў
распрацуюць у Беларусi
да 15 чэрвеня.
• Мiнiс тэрства адукацыi: асноўная адукацыйная
траекторыя для выпускнiкоў — паступленне ў беларускiя ВНУ.
• «Беларусь 1» пакажа
ўра чыс тую цы ры мо нiю
прэмii «Тэлевяршыня».

КАЛІ КРЭДЫТ
ПАТРЭБЕН ЯК ПАВЕТРА
Зрабіць тэрміновы рамонт, купіць добры
халадзільнік замест старога, набыць новую
мэблю — планы, знаёмыя многім. Вядома і тое, як складана прадказаць некаторыя выпадкі або цяжка назапасіць грошы
для рэалізацыі маштабных планаў. У такой сітуацыі, мабыць, асноўным спосабам
спраўдзіць сваю мару з'яўляецца крэдыт.
Нядаўна мы разглядалі ўсе магчымыя крэдытныя лініі на куплю жылля. Сённяшняя
наша тэма — спажывецкае крэдытаванне.
Але, як аказалася, і ў гэтым пытанні шмат
падводных камянёў. Важна ведаць асноўныя правілы атрымання крэдыту, каб не
пралічыцца.

Узважыць усе «за» і «супраць»
Трэба вельмі-вельмі добра падумаць перад
тым, як браць крэдыт. Узважце ўсе «за» і «супраць», ацаніце свае выдаткі і прыбыткі. Магчыма, варта проста трохі зрэзаць выдаткі, і не
трэба будзе браць у доўг чужыя грошы. Перш
чым запланаваць атрыманне крэдыту, неабходна

Фота Маргарыты ПАЛЮХОВІЧ.

З такой прапановай на пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета выступіў Прэзідэнт Беларусі. Сустрэча кіраўнікоў краін ЕАЭС праходзіць
у вузкім і пашыраным складзе ў фармаце відэаканферэнцыі. Сваё бачанне
перспектыў Саюза, акрамя Аляксандра Лукашэнкі, прадставілі яго калегі з
Казахстана Касым-Жамарт Такаеў, з Кыргызстана — Садыр Жапараў, з Расіі — Уладзімір Пуцін і з Арменіі — Нікол Пашынян.

Фота БелТА, калаж — «Звязда».

Фота БелТА.

Іван КРУПКО,
старшыня Гомельскага
аблвыканкама:

разумна ацаніць уласныя магчымасці. Бо грошы
прыйдзецца аддаваць вам, ды яшчэ і з працэнтамі.
Калі вы цвёрда вырашылі ўзяць крэдыт, тады
трэба дакладна падлічыць, колькі грошай вам
патрабуецца на камунальныя паслугі, прадукты,
праезд і іншыя траты. Астатнюю частку даходаў
падзяліце напалову. У выніку атрымаецца тая
сума, якую вы зможаце аддаваць штомесяц банку і не апынуцца на мелі.

СТАР. 2

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

