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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

25 ты сяч 
на ву чэн цаў 

пла ну ец ца пра ца ўлад ка ваць 
сё ле та на ча со выя ра бо ты 
ў воль ны ад ву чо бы час. 
У 2018 го дзе па мер 
фі нан са вых срод каў на 
за бес пя чэн не за ня тас ці 
мо ла дзі ў па раў на нні 
з 2017 го дам па вя лі ча ны на 
10 %. Ле тась пла на ва ла ся 
пра ца ўлад ка ваць 
24 ты ся чы ма ла дых лю дзей, 
па вы ні ку за бяс пе чы лі 
ра бо тай 29 тыс. 
хлоп чы каў і дзяў чы нак. 
Уз ро вень апла ты пра цы 
па пра па на ва ных ва кан сі ях 
зна хо дзіц ца ў ме жах 
па ме ру мі ні маль най 
за ра бот най пла ты. 
Мо ла дзі пра па ну ец ца 
ў асноў ным не ква лі фі ка ва ная 
пра ца: прыбор ка 
тэ ры то рый, азе ля нен не, 
доб ра ўпа рад ка ван не 
ўста ноў аду ка цыі 
і са цы яль най аба ро ны, 
рэ стаў ра цыя біб лі я тэч на га 
фон ду, вы раб су ве ні раў, 
па шыў швей ных 
вы ра баў, вы рошч ван не 
сель гас пра дук цыі. Так са ма 
ў кра і не ўдас ка наль ва ец ца 
пра ва вая ба за, фар мі ру ец ца 
банк да ных на яў ных 
ва кан сій.
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Но вы фар матНо вы фар мат  

«МА ТОР ЧЫК» 
ДЛЯ БА БУ ЛІ

Як па жы ло му ча ла ве ку не ад стаць ад жыц ця
У ста ліч ным Цэнт ры ак тыў на га даў га лец ця ня даў на адкрылася 

ан ты ка фэ для па жы лых лю дзей. Пер шае ме ра пры ем ства, на 

якое за пра сі лі ўсіх ахвотных, ака за ла ся лі та ра тур на-гіс та рыч-

ным — «Па да рож жа ў ча се: гіс то рыя май го мес ца». У спі се 

гас цей зна чы ла ся ўнуч ка бе ла рус кіх пісь мен ні каў Ян кі Маў ра 

і Яку ба Ко ла са Ма рыя Міц ке віч.

«Мы хо чам, каб па жы лыя лю дзі не ад ста ва лі ад жыц ця, — ка жа Але на 
МА РЫ ГЕ РОЎ СКАЯ, на мес нік ды рэк та ра Цэнт ра ак тыў на га даў га лец-
ця. — Са мае леп шае, што ў іх ёсць, — гэ та час. І яны мо гуць 
пра во дзіць яго тут». СТАР. 13

Пе ра ход ны ўзростПе ра ход ны ўзрост  

ЦЯЖ КІЯ ТЫЯ, 
КА МУ ЦЯЖ КА

Як пад лет кі ста но вяц ца за ко на па слух мя ны мі
У Бе ла ру сі на ліч ва ец ца ча ты ры спе цы яль ныя ля чэб на-вы ха-

ваў чыя пра фе сій ныя тэх ніч ныя ву чы лі шчы за кры та га ты пу 

для пад лет каў. Ад но з іх зна хо дзіц ца ў га рад скім па сёл ку 

Кры ві чы, што ў Мя дзель скім ра ё не.

І ка лі з пры ём ні ка-раз мер ка валь ні ка сю ды пры во зяць чар го ва га 
юна га пра ва па ру шаль ні ка, яму рэ аль на страш на: вы со кая ага ро джа, 
моц ныя ва ро ты, шлаг ба ум. Ды ўсе стра хі пра хо дзяць, як толь кі ён 
сту пае на тэ ры то рыю ўста но вы. Та му што ба чыць: тут ідзе звы чай-
нае жыц цё. Хлоп цы га ня юць мяч на ста ды ё не, гу ля юць у ва лей бол, 
зай ма юц ца на трэ на жо рах, пра цу юць у вы твор чых май стэр нях. Пас ля 
ад бы ван ня тэр мі ну не ўсе ах вот на вяр та юц ца да до му, дзе ні ко лі сыт-
на не елі, не спа лі ў чыс тых па сце лях. А тут доб ры до гляд, якас ная 
ежа, роз ныя ме ра пры ем ствы, спа бор ніц твы.

У спец ву чы лі шчы жы вуць, ву чац ца, на бы ва юць пра фе сію вы ха ван цы 
ад 12 да 18 га доў. Усе яны здзейс ні лі пра ва па ру шэн не, якое не ўяў ляе 
вя лі кай не бяс пе кі для гра мад ства, у асноў ным ху лі ган ства. У кож на га 
пад лет ка свая гіс то рыя, але, як пра ві ла, яны па доб ныя ад на на ад ну. 
Звя заў ся з дрэн най кам па ні яй, пер шы раз вы піў, спа да ба ла ся. Да лей — 
бо лей: пад сеў на нар ко ты кі, рас па чаў бой ку. І ўсё глы бей за цяг ва ла 
баг на, з якой са ма стой на вы брац ца не маг чы ма. На жаль, та кі лёс на-
пат каў не толь кі дзя цей-сі рот, дзя цей з не ўлад ка ва ных, ня поў ных сем' яў, 
але і тых, у ка го за мож ныя баць кі: біз нес ме ны, прад пры маль ні кі.

— Па зна ё міў ся з хлоп ца мі, якіх лі чыў сва і мі сяб ра мі. Ця пер зра-
зу меў, што яны ні я кія мне не сяб ры. Па ста ян на ла дзі лі гу лян кі са 
спірт ным, — ка жа Ілья.

— На чые гро шы? — пы та ю ся ў яго.
— Баць кі ў мя не за бяс пе ча ныя, гро шай не шка да ва лі, ды і сам неш та 

за раб ляў пад пра цоў ка мі. Вя до ма, та та і ма ма спра ба ва лі мя не спы ніць, 
ушчу ва лі. Ды я іх не слу хаў. Ву чы лі шча, зра зу ме ла, — не дом, але я не 
шка дую, што сю ды тра піў. Тут ёсць час за ду мац ца над сва і -
мі па во дзі на мі і да лей шым жыц цём, — гу чыць у ад каз.На тал ля ХА ЗЯ Е ВА (зле ва) і Воль га ША ТЫ КА п'юць гар ба ту ў ан ты ка фэ. СТАР. 7
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Ма ла дая сям'я з Ма зы ра Алег і Іры на ЯРА ЦЫ са сва і мі сы на мі 

Мі ха і лам і Ула дам кож ныя вы хад ныя пры яз джа юць у вёс ку Тар га шын 

Пет ры каў ска га ра ё на ў дом ба бу лі Але га, каб пра ца ваць на зям лі: 

на ўчаст ку яны вы рошч ва юць са да ві ну і ага род ні ну. А ка лі вы па дае 

воль ная ча сі на, Яра цы ў поў ным скла дзе на сва ім квад ра цык ле з 

за да валь нен нем ванд ру юць па ва ко лі цах і су сед ніх вёс ках.

На род най зям ліНа род най зям лі
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