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• У кра са ві ку гэ та га 

го да ў пар ла мент кра і ны 

пла ну ец ца ўнес ці пра ект 

за ко на аб пер са наль ных 

да ных.

• 175 206 мін чан-пен сі я -

не раў (36,3 % з агуль най 

коль кас ці, звест кі на па ча-

так лю та га) пра цяг ва юць 

пра цоў ную дзей насць.

• Пад час пра вер кі Уз-

бро е ных Сіл з за па су 

пры зва лі ка ля 1,4 ты ся чы 

ва ен на аба вя за ных.

• Па вод ле звес так МУС 

са мае рас паў сю джа нае кі-

берз ла чын ства ў Бе ла ру сі — 

уз лом акаў нта ў са цы яль-

ных сет ках.

КОРАТКА

«БОЛЬШ, 
ЧЫМ 
КНІГІ»

ЗАДАЧЫ 
ДЛЯ МІНІСТЭРСТВА 
АДУКАЦЫІ

На тал ля ЖУ КА ВА, 

на мес нік мі ніст ра ахо вы 

зда роўя — га лоў ны 

дзяр жаў ны са ні тар ны 

ўрач Бе ла ру сі:

«Як ча ка ец ца, се зон ны 
ўздым за хва раль нас ці на 
вост рыя рэ спі ра тор ныя 
ін фек цыі ў хут кім 
ча се пой дзе на спад, ён 
пра доў жыц ца яшчэ тыд ні 
два. Ця пе раш ні ўзро вень, 
ка лі рэ гіст ру ец ца пік 
за хва раль нас ці на ВРВІ 
і грып, ха рак тэр ны 
для гэ та га пе ры я ду. 
У не ка то рых рэ гі ё нах, 
на прык лад, у Брэсц кай 
воб лас ці, за хва раль насць 
ні жэй шая за ся рэд ні 
ўзро вень па кра і не, 
у Го ме лі — кры ху 
вы шэй шая. У цэ лым 
сі ту а цыя праг на зу е мая 
і кант ра лю е мая. Па вы ні ках 
эпі днаг ля ду, у пі ка выя тыд ні 
ві рус гры пу су стра ка ец ца не 
больш як у 20 пра цэн таў усіх 
за хва рэ лых. У гэ тым се зо не 
пры шчэп кі су праць гры пу 
атры ма лі кры ху больш за 
40 пра цэн таў бе ла ру саў. 
Ме на ві та вак цы на цыя — 
на дзей ны спо саб аба ро ны 
ад гры пу, а так са ма цяж кіх 
фор маў рэ спі ра тор ных 
за хвор ван няў».

ЦЫТАТА ДНЯ

8-9

4

СТАР. 5

Фота БелТА.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

ЛЫЖ НЫЯ ВЫ ХАД НЫЯ

ГА ЛЕ РЭЯ 
ВЯ ЛІ КАЙ 

АЙ ЧЫН НАЙ

Яў ген Аляк се е віч Зай цаў (1908—1992). «Парт рэт 
юна га пар ты за на». 1943 г. Па лат но, алей.

Вер ні саж. Па мяць сэр цаВер ні саж. Па мяць сэр ца

Сён ня «Звяз да» па чы нае но вы пра ект 

су мес на з На цы я наль ным мас тац кім 

му зе ем Бе ла ру сі — «Вер ні саж. 

Па мяць сэр ца», дзе га вор ка пой дзе 

пра мас тац кія тво ры ча соў Вя лі кай 

Ай чын най, або пры све ча ныя ёй, 

у тым лі ку ра бо ты аў тар ства 

бе ла рус кіх мас та коў — фран та ві коў 

і ўдзель ні каў пар ты зан ска га ру ху. 

З ка го пі са лі парт рэ ты ва ен ныя 

мас та кі, якія сю жэ ты вы бі ра лі 

і з да па мо гай якіх пры ёмаў і срод каў 

пе ра да ва лі пэў ны на строй у сва іх 

ра бо тах? Ці ўсё мы ве да ем пра 

зна ка мі тыя кар ці ны, што за хоў ва юц ца 

ў му зей ных фон дах, пры чым не толь кі 

ў на шай кра і не? Угле дзім ся 

і аб мяр ку ем пад ра бяз нас ці ра зам 

з мас тацт ва знаў ца мі.

У гіс то рыі роз ных кра ін ёсць та кія па дзеі, якія 

не за леж на ад та го, што ад бы ва ла ся, як мя ня ла ся 

па лі тыч ная сіс тэ ма або эка на міч ны лад, гра мад-

ства і лю дзі, ні бы стры жань пра хо дзяць праз час 

і на заў сё ды за ста юц ца ў не па руш най на род най 

па мя ці. У лі ку та кіх па дзей — Вя лі кая Ай чын-

ная вай на, якая на мно гія дзе ся ці год дзі па кі ну ла 

не за гой ныя ра ны ў гіс то рыі ўсёй на шай кра і ны 

і прак тыч на ў кож най бе ла рус кай 

сям'і...

...У спар тыў ным 
комп лек се 
«Раў бі чы» тым 
ча сам зме ша ны мі 
эс та фе та мі ў 
трох уз рос та вых 
ка тэ го ры ях 
за вяр шы лі ся 
рэс пуб лі кан скія 
спа бор ніц твы па 
бія тло не «Снеж ны 
снай пер». 
За хо дам гэ тых 
ме ра пры ем стваў 
пра са чы лі на шы 
ка рэс пан дэн ты. 
Рэ парт ажы — 
у сён няш нім ну ма ры.

(Працяг тэмы
 на стар. 2, 13)

Ка нец 
мі ну ла га тыд ня 
быў на сы ча ны 
спар тыў ны мі 
спа бор ніц тва мі
Су бо та і ня дзе ля атры ма лі ся 

не па-зі мо ва му га ра чыя: 

больш за пяць ты сяч ча ла век 

ад пра ві лі ся ў ста ліч ную 

Вяс нян ку і пры ня лі ўдзел 

у спар тыў ным свя це 

«Мін ская лыж ня — 2019». 

Акра мя за хап ляль ных 
спар тыў ных ба та лій, 
для шмат лі кіх гле да чоў 
пад рых та ва лі куль тур на-за баў-
ляль ную пра гра му, а так са ма 
га ра чыя на поі і хар ча ван не. 
Да рэ чы, у эс та фе це пры няў 
удзел Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, сва ім пры кла дам 
па ка заў шы, як мож на з ка рыс цю 
пра во дзіць воль ны час узім ку.


