У ДАРОСЛАЕ
ЖЫЦЦЁ –
ЯК У АДКРЫТЫ
КОСМАС
ЁСЦЬ ТАКАЯ
ПРАФЕСІЯ –
З МОЛАДДЗЮ
ПРАЦАВАЦЬ

ЦЫТАТА ДНЯ

Вiктар ЧАЙЧЫЦ, член
Савета Рэспублiкi
Нацыянальнага сходу,
старшыня Беларускай
рэспублiканскай
калегii адвакатаў:
«Грамадзяне ў любой
сiтуацыi абавязаны
выконваць заканадаўства.
Парушаць яго, ганьбiць
гонар i годнасць
дзяржавы ў цэлым
i асобных службовых
асоб, апраўдваючы
сябе правакацыяй,
альбо недазволенымi
метадамi, па меншай
меры, неразумна. Любыя
канфлiкты варта
вырашаць у прававым
полi. Заканадаўства
Беларусi валодае
дастаткова шырокiм
iнструментарыем для
абароны правоў фiзiчных
i юрыдычных асоб».
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ЧАЦВЕР

МАЛОЧНАЯ РАНIЦА

Вiк тар ГОР БАЧ (на фо та спра ва) збi рае ма ла ко ад жыхароў
аг ра га радка Люб ча На ва грудскага раёна. За ра нi цу, якая для яго
пачы на ец ца а чац вёр тай, ён на вед вае двац цаць адзiн пад во рак,
вязе на прыёмны пункт амаль 400 лiтраў сырадою. А таксама забiрае
малако ад зборшчыка з суседняй вёскi Слабада Васiля БУТКЕВIЧА.

На здым ку ёсць яшчэ адзiн удзель нiк кам па нii па на рых тоў цы
малака — месцiч Генадзь САЗОНКА, якi ўжо сорак тры гады трымае
на сва iм падворку кароў i ўвесь час здае нарых тоў шчыкам лiш кi
ма ла ка.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

КОРАТКА
•

Прэзiдэнт Аляксандр
Лукашэнка прыняў з дакладам старшыню Дзяржкам ва енп ра ма Ра ма на
Галоўчанку. Кiраўнiк дзяржавы быў праiнфармаваны
аб стане спраў на падведамасных прадпрыемствах
i арганiзацыях Дзяржкамваенпрама, перспектыўных
кiрунках развiцця.

• Пры быц цё па сла
ЗША ў Беларусь чакаецца летам гэтага года.
• Беларускiя дэпутаты
сёння разгледзяць у першым чытаннi законапраект
аб правах iнвалiдаў.
• Сумеснай цырымонii адкрыцця Алiмпiяды i
Параалiмпiяды ў Токiа не
будзе.
•

Натарыусы Беларусi
ў чэрвенi працягнуць кансультаваць бясплатна.

• Нацыянальны фестываль беларускай песнi
i паэзii ў Маладзечне перанесены.
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Грошы

Культура

Як Бялынiчы рыхтуюцца
да Дня беларускага
пiсьменства?

Атрымаць наяўныя МУЗЕЙ,
з картак у крамах КАПЛIЦА,
З заўтрашняга дня гэту аперацыю
ФАСАДЫ...
можна ажыццявiць у вёсках,

а з першых дзён 2022 года — па ўсёй краiне
Пашыраюцца магчымасцi выкарыстання банкаўскiх плацежных
картак i ўзмацняецца абарона iнтарэсаў iх трымальнiкаў. Гэта
прадугледжана адпаведнай пастановай праўлення Нацбанка.
Пра асноўныя моманты, прапiсаныя ў дакуменце, спецыялiсты
Нацбанка расказалi на вiдэабрыфiнгу. У нашай краiне за першы
квартал бягучага года вырасла колькасць банкаматаў, iнфакiёскаў i плацежных тэрмiналаў, а банкi ў пандэмiю iмкнуцца
скарацiць асабiстую прысутнасць клiентаў у аддзяленнях.

Абнаяўлiваць — права,
а не абавязак банкаў
З 5 чэрвеня 2020 года выдача наяўных грашовых сродкаў трымальнiкам картак можа ажыццяўляцца ў арганiзацыях гандлю i сэрвiсу,
размешчаных у сельскай мясцовасцi, малых гарадскiх паселiшчах, а
таксама па-за населенымi пунктамi, удакладнiла начальнiк Галоўнага
ўпраўлення плацежнай сiстэмы i лiчбавых тэхналогiй Нацыянальнага банка Таццяна РУСКЕВIЧ. З 1 студзеня 2022 года
гэта паслуга можа аказвацца на ўсёй тэрыторыi краiны.

СТАР. 2

Сёння амаль увесь 10-тысячны горад ператварыўся ў вялiкую
будоўлю. Работы па падрыхтоўцы да XXVII Дня беларускага
пiсьменства тут пачалiся яшчэ ў вераснi мiнулага года, калi
старшыня мясцовага райвыканкама Васiль Захаранка атрымаў
вымпел аб перадачы права на правядзенне свята ад кiраўнiка выканаўчай улады Слонiма Генадзя Хомiча. Бялынiчы сталi
чацвёртым горадам у Магiлёўскай вобласцi, куды завiтае згаданае культурна-асветнiцкае свята, пасля Мсцiслава,
Шклова i Быхава.

СТАР. 13
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