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• Прэ зі дэн там Між-

на род най фе дэ ра цыі 

шах мат на Ге не раль най 

асамб леі гэ тай ар га ні за-

цыі ў Ба ту мі абра ны ра сія -

нін Ар кадзь Двар ко віч.

• У Брэс це ад кры лі га-

рад скую баль ні цу па лі ятыў-

най да па мо гі — хос піс.

• У На цы я наль най шко-

ле пры га жос ці прай шла 

прэ зен та цыя ды зай нер-

скіх убо раў, у якіх ула-

даль ні ца ты ту ла «Міс Бе-

ла русь 2018» Ма рыя Ва сі-

ле віч прад ста віць кра і ну 

на кон кур се пры га жос ці 

«Міс све ту 2018».

• Ма ла рыц кі кан сер ва-

вы кам бі нат пе ра аснас ціць 

лі нію па вы пус ку дзі ця ча га 

хар ча ван ня.

• Ча ты рох па лос ную 

бе тон ную да ро гу па бу ду-

юць на пад' ез дзе да Ма гі-

лё ва з бо ку Ча вус.

КОРАТКА

НАПЕРАД! 
НА ПОЛІ 
І ПА ЖЫЦЦІ!

ЯК ЦІТОВА 
З БУЗАВАЙ 
«ЖАНІЛІ»

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Аса біс тыя пры ёмы 
да зва ля юць ба чыць 
і ад чу ваць на строі 
лю дзей, праб ле мы, 
з які мі яны жы вуць. 
Вы ез ды ў рэ гі ё ны — 
гэ та маг чы масць 
вы слу хаць лю дзей, 
вы пра ца ваць 
кан крэт ныя шля хі 
вы ра шэн ня пы тан няў, 
якія іх хва лю юць, 
транс фар ма ваць 
іх у тыя ці ін шыя 
кі раў ніц кія ра шэн ні, 
якія ў кан чат ко вым вы ні ку 
на кі ра ва ны на ства рэн не 
спры яль на га кам форт на га 
ася род дзя для лю бо га 
гра ма дзя ні на, дзе б ён 
ні жыў: у вёс цы, го ра дзе, 
ма лым на се ле ным пунк це, 
ра ён ным цэнт ры».

ЦЫТАТА ДНЯ

За ня тасцьЗа ня тасць

ЧА МУ БЕС ПРА ЦОЎ НЫ 
НЕ МО ЖА «СУ СТРЭЦ ЦА» 

З ВА КАН СІ ЯЙ?
Ры нак пра цы змя ня ец ца,

і на яў насць дып ло ма ні чо га не га ран туе
На бе ла рус кім рын ку пра цы ёсць са мыя роз ныя ва кан сіі — як з 

за роб кам, што ледзь пе ра вы шае бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му-

му, так і та кія, што пра па ну юць ся рэд нюю па кра і не зар пла ту, 

а так са ма знач на вы шэй шую за ся рэд нюю — ад 2000 руб лёў. 

Апош ніх, вя до ма, менш за ўсё, і яны пра ду гледж ва юць вы-

со кую ква лі фі ка цыю, якой мно гія бес пра цоў ныя

не ма юць... СТАР. 4

На ву ко вы па ды ходНа ву ко вы па ды ход

Ме лі я ра цыя:
з ба ло та ў цы ві лі за цыю
Ці пра віль на мы зра бі лі, асу шыў шы дрыг ву, 

і што ры зы ку ем стра ціць, 
ка лі зноў ад пус цім яе на во лю

Ма ла дыя жы ха ры на шай кра і ны на-

ват не ўяў ля юць, як вы гля да ла гэ та 

зям ля яшчэ га доў 60 на зад. Мы пры-

вык лі ба чыць пры го жыя, да гле джа-

ныя па лі, лу гі і па шы... Ужо ма ла хто 

па мя тае, што ледзь не па ло ва сва-

бод най ад ле су і ва да ёмаў тэ ры то рыі 

ў ся рэ дзі не ХХ ста год дзя бы ла не-

пры год най для сель скай гас па дар кі. 

Тут па на ва лі не пра лаз ная дрыг ва і 

ўчаст кі з за ліш не пе ра ўвіль гот не най 

гле бай. І толь кі пас ля пра вя дзен ня 

ма са ва га асу шэн ня, якое па ча ло ся ў 

1966 го дзе, «лю дзі на ба ло це» атры-

ма лі маг чы масць за няц ца рас лі на-

вод ствам і жы вё ла га доў ляй на су час ным уз роў ні.

Ад нак экс плу а та цыя па бу да ва ных ме лі я ра цый ных сіс тэм сён ня 

па тра буе не толь кі знач ных вы дат каў на іх аб слу гоў ван не, але і 

прын цы по ва но вых па ды хо даў у дзей нас ці сель ска гас па дар чых 

прад пры ем стваў. Асаб лі вую ак ту аль насць праб ле ма на бы вае 

за раз, ка лі мы ўсё час цей апы на ем ся пад уда рам пры род ных 

ка та кліз маў. Аб гэ тым раз мо ва з кан ды да там тэх ніч ных на вук 

ды рэк та рам Ін сты ту та ме лі я ра цыі На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Мі ка ла ем ВА ХО НІ НЫМ. СТАР. 13

Тац ця на ДЗЯ НІ СА ВА-БЕ РА ШЭ ВІЧ (у цэнтры) — ста рэй шы на пя ці вё сак 
Сен нен ска га ра ё на: Бя роз кі, Гу лі на, Пад град дзе, Цы ган кі і сва ёй род най — 
Бор. Жы ха ры гэ тых на се ле ных пунк таў звяр та юц ца да Тац ця ны з роз ны мі 
жыц цё вы мі пы тан ня мі і праб ле ма мі. Дзя ку ю чы руп лі вай ста рэй шы не, мяс-
цо вы сель скі Са вет заў сё ды ў кур се жыц ця вяс коў цаў. А яшчэ Тац ця на Вік-
та раў на да па ма гае сва ім зем ля кам як са цы яль ны ра бот нік, пад яе апе кай 

не каль кі адзі но кіх і са ста рэ лых лю дзей, дзве сям'і пен сі я не раў. У тым лі ку 
і сям'я Сця па на і Ва лян ці ны ЛЯЎ КО (на фо та), для якой жанчына ста ла 
род ным ча ла ве кам. Яны — бы лыя су се дзі, ве да юць ад но ад на го шмат га-
доў. Тац ця на рас ла на іх ва чах, пра ца ва ла по бач у кал га се. Такія даверлі-
выя ад но сі ны ў наш час — са праўд нае зо ла та.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ду шэў ная ра бо та


