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«МЫ ПАВІННЫ НЕ ПРОСТА ВЫСТАЯЦЬ —
МЫ ПАВІННЫ РАЗВІВАЦЦА,
РУХАЦЦА НАПЕРАД»

• Падзяка Прэзідэнта
Беларусі аб'яўлена Беларускаму саюзу жанчын.
• Больш за 2,89 млн
беларусаў прайшлі поўны
курс вакцынацыі супраць
COVІD-19.

ЦЫТАТА ДНЯ

Святлана ЮРКЕВІЧ,
Генеральны дырэктар
РУП «Белпошта»:

«Паштовая сувязь была
і застаецца самым
шырокадаступным
сродкам зносін у свеце,
якая забяспечвае
карыстальнікам доступ
не толькі да традыцыйных
паштовых паслуг, але
і шэрагу іншых дадатковых
паслуг. Асаблівую важнасць
і сацыяльную значнасць
беларуская пошта
атрымала падчас пандэміі.
Мы дастойна выконваем
запатрабаваную місію,
забяспечваючы стабільную
работу прадпрыемства
нават у самы няпросты
час. Наша задача —
ажыццяўляць дзейнасць
у любых умовах. За ўвесь
гэты час не было істотных
абмежаванняў па аказанні
паштовых паслуг у перыяд
эпідэміі. Усе паслугі
аказваліся і працягваюць
аказвацца насельніцтву
ў поўным аб'ёме, у тым
ліку, прытрымліваючыся
сучасных тэндэнцый
у формах абслугоўвання
насельніцтва, развіцці
інфармацыйных тэхналогій,
мы прапануем кліентам
паслугі з дапамогай
анлайн-сэрвісаў
і тэрміналаў
самаабслугоўвання».

Прэзідэнт Беларусі сустрэўся са Старшынёй Дзярждумы Расіі
і губернатарам Астраханскай вобласці
Старшыня Дзяржаўнай Думы Расійскай
Федэрацыі Вячаслаў Валодзін прыехаў
у Мінск для ўдзелу ў пасяджэнні
61-й сесіі Парламенцкага сходу
Саюзнай дзяржавы. Вітаючы госця,
Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што, хоць з Вячаславам Валодзіным
яны знаёмыя даўно, афіцыйна
сустракаюцца ўпершыню.
«Мы нагонім, калі ёсць нешта ўпушчанае.
Хоць, як мы сёння бачым, наўрад ці можам сябе ў чымсьці папракнуць. Адносіны Беларусі і
Расіі нарэшце развіваюцца адкрыта, прынцыпова, сумленна, і мы, пільна прыглядаючыся
да нашых узаемаадносін, не адчуваем нейкіх
таемных плыняў. Мы вельмі рады гэтаму», —
сказаў Прэзідэнт.
Паводле яго слоў, на дзве краіны заўсёды
звонку нешта ўплывае. Але справа не ў гэтым.
Галоўнае — захаваць тую цывілізацыю, якая
існавала спрадвеку і існуе сёння на агульнай
Айчыне, то-бок на тэрыторыі Беларусі і Расіі.
«Калі мы гэтага не зробім, гэтую цывілізацыю загубім. Няхай выюць, крычаць на Захадзе, што мы ставім перад сабой мэты яе захаваць. Але гэта так. Гэта наша прастора, наша
цывілізацыя, дзе жыве шмат людзей розных
нацыянальнасцяў, жыве нармальна. І сутнасць
нашай цывілізацыі — што мы нікога не прыгняталі, не прыгнятаем і нікога не збіраемся

Фота БелТА.

• Саў мін за цвер дзіў
канцэпцыю развіцця сістэмы адукацыі Беларусі да
2030 года.

ПЯТНІЦА
№ 234 (29603)

КОРАТКА

• Калядны оперны форум адкрыецца прэм'ерай «Самсон і Даліла»
14 снежня.
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прыгнятаць у адрозненне ад іх», — заявіў Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, да гэтай
прасторы павінна адносіцца і Украіна. Кіраўнік

Дзеля памяці

дзяржавы выказаў упэўненасць, што ўкраінскі
народ выраўняе сітуацыю, каб гэта
было сапраўды так.

СТАР. 2

Розныя — роўныя

У спісах жывых
не значыўся
Рупліўцы школьнага музея вёскі Здзітава збіраюць
і беражліва захоўваюць памяць пра байцоў 174-га стралковага палка,
якія загінулі пры вызваленні вёскі Шылін
Гэтага ганаровага госця ў музеі сярэдняй школы вёскі Здзітава Бярозаўскага раёна чакаюць сёлета.
Масквіч Уладзімір Дзмітрыевіч
Андрыянаў абяцаў наведаць вясной альбо летам. Прыехаць у вёску,
дзе шмат гадоў падтрымліваюць
памяць пра яго бацьку — лейтэнанта марской пяхоты Дзмітрыя
Андрыянава. Здавалася б, пры чым
тут марскі пехацінец? Бярозаўшчыну вызвалялі сухапутныя часці. Пра
амаль дэтэктыўную ваенную гістоНа франтавым здымку Дзмітрый Андрыянаў
рыю марака, імя якога значыцца на
(справа) з малодшым братам.
пліце са спісам загінулых у 1944 годзе, крыху пазней, а цяпер пра музей.
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ЖЫЦЦЁ
ПРАЦЯГВАЕЦЦА!
Як работа на «Баркасе» дапамагае
людзям прыстасавацца да дыягназу
...Аляксандр усведамляў, што без працы яму будзе
цяжка. Ён бачыў як многія яго знаёмыя ў падобнай
сітуацыі проста здаюцца і жывуць на дапамогу па
інваліднасці. Ён так не хацеў. Яму падавалася, што
гэта будзе не жыццё, а выжыванне. На прадпрыемствах, якія згаджаліся яго ўзяць, праца ў асноўным
была сядзячая. Аляксандр адчуваў там сябе так,
быццам яго жыццё спыняецца. І ён не вытрымліваў
і звальняўся. Неўзабаве трапіў на прад пры ем ства
«Баркас». Там яго ўзялі
на пасаду кур'ера ў офіс
у цэнтры горада. Цяпер
жыццё мужчыны — рух,
ён адчуў, што знайшоў
сябе, і ўжо восем гадоў працуе на адным
месцы.

СТАР. 5

ISSN 1990 — 763X

Кожны дзень – са «Звяздой»!
Усім, хто падпісаўся на І квартал або І паўгоддзе 2022 года, — у падарунак
чатыры календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцавы

