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Янка Купала для беларусаў — не проста паэт

«Па выніках работы за пяць
месяцаў інфляцыя ў краіне
складае 17 працэнтаў. Гэта
ніжэй, чым у Расійскай
Федэрацыі (17,1 працэнта).
У той жа час у Турцыі,
адкуль мы завозім шмат
садавіны і агародніны, гэты
паказчык дасягнуў ужо
80 працэнтаў. Еўрапейскі
рынак таксама бурліць,
інфляцыя там у чэрвені
ў сярэднім перавысіла 8 %,
а ў суседніх з намі краінах
Балтыі і Польшчы інфляцыя
складае практычна 20 % —
усё гэта, безумоўна, уплывае
на сітуацыю ў Беларусі,
паколькі мы частку тавараў
завозім з гэтых рэгіёнаў.
Праграма па стабілізацыі
цэн і кантролі
за цэнаўтварэннем,
якая была зацверджана
ўрадам і Камітэтам
дзяржкантролю, у тым
ліку ўключае кантроль
за імпартам тавараў.
Задача ўрада — стварыць
умовы для больш простага
ўвозу тавараў, якія
ў Беларусі не вырабляюцца.
Гэта і спрашчэнне мытных,
адміністрацыйных
працэдур, і зніжэнне
тарыфаў. Меры будуць
садзейнічаць увозу
імпартнай прадукцыі
ў краіну па больш нізкай
цане».

КОРАТКА
• З пачатку пандэміі ў
Беларусі зарэгістраваны
994 037 чалавек са станоўчым тэстам на COVІD-19,
паведамілі ў прэс-службе
Міністэрства аховы здароўя. На 1 ліпеня выздаравелі 985 592 пацыенты,
у якіх раней быў пацверджаны дыягназ COVІD-19.
За ўвесь перыяд распаўсюджвання інфекцыі на
тэрыторыі краіны памерлі 7118 пацыентаў з выяўленай каранавіруснай інфекцыяй.
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Фота з архіва БелТА.

Аляксей БАГДАНАЎ,
міністр антыманапольнага
рэгулявання і гандлю:

Нарадзіўся... Нібыта
іскрынка з купальскага
вогнішча — ачышчальная
і гарачая: яна выпальвае
лішняе, што абцяжарвае
і хіліць долу, а можа
і стаць пачаткам
вялікага святла,
на якое ідуць іншыя.
Нарадзіўся аднойчы,
але, здаецца, што быў
заўсёды, з таго моманту,
як на гэтай зямлі
ўзнікла жыццё, а людзі
сталі марыць пра
шчасце, уяўляючы яго
нейкім цудам. А цуд
здарыўся, але не ўсе
тое зразумелі. 140 гадоў
таму адбыўся галоўны
купальскі цуд Беларусі:
прыйшоў чалавек, які
ўсё ведаў пра тых, хто
ў чароўную ноч шукаў
папараць-кветку, каб
здабыць лепшае жыццё.
Толькі абраныя ведаюць
галоўную таямніцу
купальскага святла.
І ён пазначыў сябе,
назваўшыся Купалам.
Абраны для беларусаў,
якія ад таго ж вогнішча —
дробныя іскрынкі, што
разляцеліся, каб аддаць
сваё цяпло зямлі, на якую
ўпалі. Ён свой, таму
проста Янка.
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Фестывалім!

АЛЕКСАНДРЫЯ ЧАКАЕ СЯБРОЎ
Карэспандэнт «Звязды» паназірала за апошнімі этапамі
падрыхтоўкі да рэспубліканскага свята
На месца будучага фестывалю, які запросіць сяброў ужо ў гэтую суботу — 9 ліпеня,
ехала разам з супрацоўнікамі Магілёўскага абласнога Цэнтра народнай творчасці
і культурна-асветнай работы. А з намі — яшчэ група рабочых, якіх установа спецыяльна
запрашае на ўмовах дагавору падраду на перыяд падрыхтоўкі да
свята. Сярод іх студэнты і проста тыя, хто вырашыў крыху падзарабіць.
Гэта было ў аўторак, а мае спадарожнікі курсіруюць паміж Магілёвам
і Александрыяй яшчэ з суботы. Як адзначыў намеснік дырэктара
Цэнтра народнай творчасці і культурна-асветнай работы Валерый
СОМАЎ, на іх адказнасці мантаж горада майстроў, амаль два дзясяткі
палатак для народных
умельцаў з Расіі,
мастацкае афармленне
сцэны для конкурсу
«Уладар вёскі» і шмат
іншай работы.
Цікава назіраць, як вымалёў ва ец ца агуль ны вы гляд
святочнага міні-гарадка. Для
ра мес ні каў пра ду гле джа ны
сімпатычныя домікі. Гэта будзе
выглядаць як маленькая вёсачка, дзе кожны дом (раён) прадэманструе сваю адметнасць.
Дрыбін, напрыклад, валёнкі,
Слаў га рад — дамашнія сыры.
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