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«Добра было б, калi б усе дзяржавы
ўзялi i адмянiлi войны»

ЦЫТАТА ДНЯ

Яшчэ старажытныя рымляне ведалi: хочаш мiру, рыхтуйся да вайны. А Напалеон пазней сказаў: народ, якi
не хоча кармiць сваю армiю, будзе кармiць чужую. Мiрная Беларусь далёкая ад iмперскiх амбiцый, але i сябе
ў крыўду даваць не будзе.
Гэта яшчэ раз пацвердзiлася падчас наведвання Прэзiдэнтам Беларусi Аляксандрам Лукашэнкам вопытна-выпрабавальнага ўчастка навукова-вытворчага
таварыства з абмежаванай адказнасцю «АКБ ТСП» у
Мачулiшчах. Першае, што адзначыў беларускi лiдар
пасля прылёту, — ёсць шэраг пытанняў, перш за ўсё па
выкананнi праграмы развiцця ракетнай вытворчасцi.

Iгар КАРПЕНКА,
мiнiстр адукацыi:

«Добра было б, калi б усе дзяржавы ўзялi i адмянiлi войны.
Можа, дажывём, але пакуль яшчэ нiхто не адмяняе войны,
нягледзячы на рознага роду пандэмii, эпiдэмii, iстэрыi. На
жаль, да вайны прыходзiцца рыхтавацца ў мiрны час. Нiкуды
не дзенешся: калi не будзеш рыхтавацца (не дай бог, вядома)
да вайны зараз, то будзеш пажынаць горкiя плады потым», —
сказаў кiраўнiк дзяржавы.
Прэзiдэнт падкрэслiў, што стратэгiчная задача — у выпадку пагрозы нанесцi непрымальны ўрон працiўнiку,
i гэта краiна мусiць дэманстраваць.

Фота БелТА.

«Школа выконвае
ўскладзеную на яе
функцыю, але гэта не
выключае адказнасцi
бацькоў за адукацыю
свайго дзiцяцi. Нельга
ўспрымаць адукацыю
як нейкую паслугу, якую
мы аказваем з пункту
гледжання рынкавых
механiзмаў. Настаўнiк
можа выкласцiся i на
150 %, але калi дзiця не
захоча прыкласцi нейкiя
намаганнi, каб асвоiць
матэрыял, — нiчога не
адбудзецца. Вучоба —
гэта сур'ёзная i адказная
праца. Трэба мець сiлу
волi, быць арганiзаваным,
сабраным. Так, школа
павiнна стварыць умовы,
але не замяняць бацькоў».
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Зорка для «Кацюшы»

КОРАТКА

• У Беларусi за пяць гадоў газiфiкавана 586 сельскiх населеных пунктаў.
• Выстаўка «Белагра2020» пераносiцца на 1—5
верасня.
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На выставачнай пляцоўцы ваеннай тэхнiкi каля Кургана Славы iдзе мантаж пастамента пад легендарную «Кацюшу» — рарытэт
Вялiкай Айчыннай вайны. Гэты праект рэалiзуецца пры ўдзеле Федэрацыi прафсаюзаў Беларусi.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«БОЛЬШАСЦЬ ПАЦЫЕНТАЎ
ДЫЯГНАЗ УСПРЫМАЮЦЬ АДЭКВАТНА»
Як працуюць выязныя брыгады,
што лечаць пацыентаў з COVID-19 дома
З канца красавiка пацыентаў, хворых на каранавiрусную iнфекцыю ў лёгкай
i бессiмптомнай форме, лечаць амбулаторна. Медыцынскую дапамогу iм
аказваюць урачы палiклiнiк, у тым лiку выязныя брыгады, або так званыя
кантактныя групы. Як змянiлася работа палiклiнiк, i каму ўжо робяць экспрэс-тэсты; як працуюць медыкi, якiя штодзень выязджаюць на вiзiты да
пацыентаў, хворых на каранавiрус; як мясцовыя жыхары шыюць маскi, каб
дапамагчы ўрачам, а тыя, у сваю чаргу, гатовы змянiць на час спецыялiзацыю
i дапамагаць калегам у барацьбе з iнфекцыяй, мы даведаліся,
пабываўшы ў 11-й гарадской палiклiнiцы Мiнска.

СТАР. 4

Фота Ганны ЗАНКАВIЧ.

• Беларусь далучылася да Маракешскай дамовы.
• Ацяпленне ў бальнiцах,
дзiцячых садках i школах
Мiнска пачнуць адключаць
26 мая.
• Мiнiстэрства адукацыi змянiла тэрмiны правядзення ЦТ.
• МАРГ удакладнiла рэгуляванне цэн на дэзынфiцыруючыя сродкi i маскi.
• У Беларусi рыхтуюць
новыя выданнi Чырвонай
i Чорнай кнiг.
• Першая ў свеце плывучая АЭС уведзена ў эксплуатацыю на Чукотцы.

На слыху!

