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• У Бе ла ру сі па шы ра ны 

пе ра лік за хвор ван няў, якія 

да юць пра ва на бяс плат-

ныя ле кі.

• У Мін ску 13 каст рыч-

ні ка ў жы лыя да мы пач не 

па сту паць ацяп лен не.

• Элект рон ны кір маш 

ва кан сій для ста ліч най мо-

ла дзі прой дзе 15 каст рыч-

ні ка.

• Спе цы я лі за ва ная хар-

чо вая вы стаў ка-кір маш 

«Пра дЭкс па» прой дзе ў 

Мін ску з 10 да 13 ліс та-

па да.

• У Бе ла ру сі ў 2021 го-

дзе за кошт бюд жэ ту бу-

дуць пра ве дзе ны дзве ты-

ся чы цык лаў ЭКА.

КОРАТКА

Мікалай ШЧОКІН, 
кандыдат 
філасофскіх навук, 
загадчык аддзела 
сацыялогіі дзяржаўнага 
кіравання Інстытута 
сацыялогіі НАН.

«Падмуркам любой 
дзяржавы з'яўляецца 
эфектыўная сістэма 
дзяржаўнага кіравання 
і ідэалогія. Беларусь 
за гады сваёй незалежнасці 
ўжо праходзіла некалькі 
этапаў аптымізацыі 
дзяржаўнага апарату 
ў кантэксце актуалізацыі 
паўнамоцтваў. Сёння 
цалкам лагічна наспела 
неабходнасць не проста 
тэхнічнага перагляду 
паўнамоцтваў паміж 
галінамі ўлады, а перш 
за ўсё пераразмеркавання 
ў бок дэбюракратызацыі, 
больш хуткага і якаснага 
прыняцця рашэнняў 
на ўсіх узроўнях кіраўнічай 
вертыкалі. Тым больш, 
такі механізм закладзены 
і ў Канстытуцыі, 
і ў канцэпцыі дзяржаўнай 
кадравай палітыкі».

ЦЫТАТА ДНЯ

ВУЧОНЫЯ КАТЫ 
ВЫБІРАЮЦЬ 
БЕЛАРУСКАЕ 12

ПАДАРОЖЖА 
КАРАТКЕВІЧА 
ПА СВЕЦЕ 13

Ва сіль Ан то на віч пры вык да бі вац ца свай го. Ён аба вяз ко ва ха цеў, каб яго 

пад сваю апе ку ўзя ла яна, мі ла сэр ная сяст ра Чыр во на га Кры жа Та ма ра 

БЕ РА ЗОЎ СКАЯ. І спра ва бы ла не толь кі ў тым, што жанчына — мяс цо вая 

зна ка мі тасць у гэ тым не вя лі кім го ра дзе. Пра яе за ла тыя ру кі хо дзяць ле-

ген ды: уко лы ро біць не ба лю ча, мо жа пад няць на но гі ля жа ча га, свое ча со-

ва за ўва жыць ня доб рае са зда роў ем і ака жа да па мо гу, у яе па да печ ных 

з'яў ля ец ца ўпэў не насць, што жыц цё пра цяг ва ец ца і ўсё яшчэ бу дзе. Ва сі-

лю Ан то на ві чу ўжо больш за во сем дзе сят, і яму па трэб ны бы лі не толь кі 

пра фе сій ная ме ды цын ская да па мо га, але і са цы яль ныя па слу гі, і до гляд, 

і прос та ча ла век, які па слу хае пра яго жыц цё за ку бач кам цёп-

лай гар ба ты. СТАР.5СТАР.5

У Тамары Аляксандраўны 
залатыя рукі.
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З на го дыЗ на го ды

НА 25-М МЕС ЦЫ Ў СВЕ ЦЕ 
ПА КАМ ФОРТ НЫМ 
МА ЦЯ РЫН СТВЕ

З гэ та га го да — да дат ко выя пен сій ныя 
га ран тыі для шмат дзет ных ма ці, 

для бяз дзет ных — бяс плат ная спро ба ЭКА
Сё ле та тра ды цый ны ты дзень ма ці пра хо дзіць у на-

шай кра і не з 12 па 18 каст рыч ні ка. Са мо свя та жан-

чын-ма ці бу дзе ад зна чац ца 14 каст рыч ні ка. А най-

блі жэй шыя сем дзён му сяць быць ба га тыя на тэ ма-

тыч ныя ме ра пры ем ствы ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны, і іх 

за да ча — ума ца ваць ся мей ныя каштоўнасці і пад-

крэс ліць асаб лі вае стаў лен не да га лоў на га ча ла ве ка 

ў на шым жыц ці.

— Бе ла ру саў па він на быць бо лей. І каб так бы ло, па трэб-

на больш моц ных сем' яў, — пад крэс лі ла на мес нік стар-

шы ні Бе ла рус ка га са ю за жан чын, на мес нік стар шы ні 

Па ста ян най ка мі сіі па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных 

ад но сі нах і срод ках ма са вай ін фар ма цыі Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Лі лія АНА НІЧ.

Пар ла мен та рый ад зна чы ла, што шэ раг зна ка вых ме-

ра пры ем стваў Бе ла рус ка га са ю за жан чын сё ле та за пла-

на ва ны на Гро дзен шчы не. У пры ват нас ці, у Жы ро віц кім 

ма нас ты ры ад бу дзец ца ма ле бен за ўсіх жан чын, а пас ля на 

яго тэ ры то рыі бу дзе вы са джа на алея «За Бе ла русь».

У на шай кра і не Ор дэ нам Ма ці (а ён уру ча ец ца за вы-

ха ван не пя ці і больш дзя цей) уз на га ро джа на ўжо больш 

за 11 ты сяч жан чын. Сё ле та яго атры ма лі 682 ма ці, і ме-

рапрыемствы па яго ўру чэн ні пра цяг нуц ца 

на гэ тым тыд ні. СТАР. 3СТАР. 3

У вёс цы Ма лыя Алаш кі Шар каў шчын ска га ра ё на на ра дзіў ся апан-

та ны ама тар-се лек цы я нер па вы рошч ван ні яб лы каў, адап та ва ных да 

мяс цо вых клі ма тыч ных умоў, Іван Сі ко ра. Сё ле та бе ла рус ка му «мі чу-

ры ну» споў ні ла ся б сто трыц цаць пяць га доў. У вёс цы за ста ла ся ха та, 

до след ны сад і са ды вяс коў цаў, у якіх Іван Паў ла віч пры шчап ляў но-

выя га тун кі яб лынь і груш. На огул, алаш каў скі на ву ко вец вы рошч ваў 

пер сі кі і ві на град, арэ хі і су ні цы, ру жы і бэз. За ах воч ваў сва іх ад на-

вяс коў цаў, асаб лі ва дзя цей. У го нар за гад чы ка Паў ноч на га апор на га 

пунк та ад бе ла рус кай пло да а га род нін най стан цыі, якая мес ці ла ся ў 

Алаш ках, за слу жа на га аг ра но ма БССР ад на му з вы ве дзе ных ім 

га тун каў яб лы каў да лі наз ву «У па мяць Іва на Сі ко ры»; ство ра ны і 

пра цуе му зей, а ў ся рэ дзі не жніў ня пра хо дзіць аб лас ное свя та «Яб-

лыч ны фэст».

Кож ную во сень су пра цоў ні кі му зея ў гіб рыд на-до след ным са дзе, 

за кла дзе ным Сі ко рам яшчэ ў 1950 го дзе, зды ма юць ура джай, каб 

час та ваць ім гас цей ды на вед валь ні каў ся дзі бы зна на га ба та ні ка. На 

здым ку — ды рэк тар му зея На тал ля ПЕР ХУ РО ВІЧ (зле ва) і жы хар ка 

вёс кі Ма лыя Алаш кі Та ма ра ЛІТ ВІ НО ВІЧ, якая бы ла зна ё мая з са мім 

Сі ко рам, агля да юць і па рад ку юць му зей ны яб лыч ны за пас.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

У Алаш ках — яб лыч наУ Алаш ках — яб лыч на

Ад сэр цаАд сэр ца Ка лі кло пат 
на тхняе жыць


