
3СЁННЯ9 чэрвеня 2018 г. Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

ЧЫ ТАЮ ГА ЗЕ ТУ 
З ПЕР ШАЙ СТА РОН КІ

Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ, на мес нік стар шы ні Па ста ян-

най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі па бюд жэ це і фі нан сах, кан ды дат 

эка на міч ных на вук, да цэнт:

— Асаб лі ва пры ем на ка заць пра 
«Звяз ду», бо хо чац ца яшчэ раз па він ша-
ваць яе са 100-га до вым юбі ле ем! Перш 
за ўсё мне па да ба ец ца, што газета — 
на бе ла рус кай мо ве. Скон чыў бе ла рус-
ка моў ную шко лу, і та му яна да па ма гае 
ад на віць ве ды, уз ба га ціць моў ны за пас. 
Ка лі ка заць пра пуб лі ка цыі, то га лоў нае, 
на што звяр таю ўва гу, — гэ та фак ты.

Тое, што зда ра ец ца ў кра і не, зна хо-
дзіць сваё ад люст ра ван не на ста рон ках 

«Звяз ды». Зра зу ме ла, што Мінск як ста лі ца пры цяг вае ўва-
гу шмат лі кі мі на ві на мі, але не менш важ на і тое, што ро біц ца 
ў Бе ла ру сі ў цэ лым і ў рэ гі ё нах у пры ват нас ці. І та му лю бое 
ме ра пры ем ства і ў вёс ках, і ў ра ён ных цэнт рах, і ў аб лас ных 
не менш важ нае за тое, што ад бы ло ся ў Мін ску. Я лі чу, што 
ў «Звяз ды» ёсць пэў ны ба ланс па між асвят лен нем ста ліч-
ных па дзей і тым, каб рас ка заць, чым «ды хае» ўся кра і на і 
кож ны яе ку ток. Асаб лі ва ак ту аль на гэ та за раз, у Год ма лой 
ра дзі мы. Важ на, каб мы не за бы ва лі ся на свае ка ра ні, на 
тую вёс ку ці го рад, у якіх на ра дзі лі ся. І знач ная ро ля ў «ад-
наў лен ні» гэ тай па мя ці на ле жыць ме на ві та жур на ліс там.

Вя до ма ж, я гля джу ўсю га зе ту. Але ра ней па чы наў чы-
таць яе з апош няй ста рон кі, дзе больш не фар маль ныя ма-
тэ ры я лы. А ця пер — гэ та, на пэў на, пры хо дзіць з уз рос там —
ужо з пер шай, дзе афі цый ныя пуб лі ка цыі, да ку мен ты. 
Ці каў лю ся, што зда ры ла ся ў кра і не і па-за яе ме жа мі, што 
ро біц ца ў па лі ты цы, эка но мі цы і гра мад стве ў цэ лым.

Са «Звяз дой» у мя не звя за на і жыц цё вая гіс то рыя. Гэ та бы-
ло ў са ка ві ку 2013 го да, ка лі ў Бе ла ру сі быў «Хаў ер». Мы ўсёй 
на шай Па ста ян най ка мі сі яй па бюд жэ це і фі нан сах вы еха лі 
на вы яз ное па ся джэн не ў По лацк. З жур на ліс таў з на мі бы ла 
толь кі ад на «Звяз да» — Воль га Мядз ве дзе ва. Ра ні ца рас па-
ча ла ся цу доў ным на двор' ем — са праўд ная вяс на. Па да ро зе 
на зад мы па ба чы лі, што, як ехаць на Ла гойск, ста іць ве лі зар ны 
за тор. Вы ра шы лі аб' ехаць яго праз да ро гу на Сі лі чы. Едзем — і 
рап там да ро га зні кае, бо ўсё за мя ло сне гам. Мы за граз лі, як 
і дзя сят кі ін шых ма шын по бач. Вый шлі і ста лі па ад ной гэ тыя 
ма шы ны спра ба ваць вы цяг ваць. У вы ні ку пры ехаў трак тар, 
пад ча піў па чар зе кож ную і да цяг нуў да каль ца вой да ро гі. Так 
мы пер шы раз вы еха лі, а праз паў кі ла мет ра за граз лі зноў у 
гур бе, але ўжо бы лі зу сім ад ны. Зноў ма шы ну пха лі, па куль 
не да ча ка лі ся трак та ра, які нас вы цяг нуў. Так ледзь да еха лі 
да Мін ска. Да до му ішоў па да хах ма шын.

З ка рэс пан дэн там «Звяз ды» ра зам грэ лі ся ў ма шы не, спра-
ба ва лі пе ра жыць гэ ты не ча ка ны хо лад. На ват дзесь ці зды мак 
за ха ваў ся, дзе Воль га Мядз ве дзе ва на ўлас ны фо та апа рат 
ро біць кадр, як мы штур ха ем ма шы ну. Вось та кое атры ма ла ся 
звяз доў скае дэ пу тац ка-жур на лісц кае яд нан не.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Ця пер пра ва на атры ман не без-

на яў ных жыл лё вых суб сі дый па 

вы яў ляль ным прын цы пе да дат-

ко ва да дзе на гра ма дзя нам, якія 

да гля да юць дзя цей ва ўзрос це 

да трох га доў, дзя цей-ін ва лі даў 

да 18 га доў і якія атрым лі ва юць 

ад па вед ную да па мо гу ў ор га нах 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не. Пра гэ та га во рыц ца ва 

Ука зе № 225, які кі раў нік дзяр жа-

вы пад пі саў 7 чэр ве ня.

Акра мя та го, суб сі дыі бу дуць да дзе-
ны тым, хто атрым лі вае да па мо гу па 
до гля дзе ін ва лі да І гру пы або асо бы, 
якая да сяг ну ла вась мі дзе ся ці га до ва га 
ўзрос ту. Пры гэ тым да па мо га гра ма-

дзя нам бу дзе вы дзя ляц ца на пад ста-
ве звес так ін фар ма цый ных рэ сур саў 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба-
ро ны без не аб ход нас ці збо ру якіх-не-
будзь да ку мен таў.

Удак лад ня ец ца, хто і ка лі мо жа 
атры маць суб сі дыю, ка лі зды мае пры-
ват нае жыл лё. Згод на з гэ тым да ку-
мен там, пра ва на атры ман не суб сі дый 
па за яў ляль ным прын цы пе да дзе на 
так са ма гра ма дзя нам або сем' ям, 
якія не ма юць улас на га жыл ля і пра-
жы ва юць на здым ных ква тэ рах аль бо 
ў ін тэр на це прад пры ем стваў не дзяр-
жаў най фор мы ўлас нас ці. Як і ра ней, 
суб сі дыя вы дзя ля ец ца пры ўмо ве, ка лі 
што ме сяч ная су ма пла ты за жыл лё ва-
ка му наль ныя па слу гі пры нар ма тыў-

ным іх спа жы ван ні пе ра вы шае 20 % 
ся рэд ня ме сяч на га су куп на га да хо ду 
сям'і ў го ра дзе і 15 % у сель скай мяс-
цо вас ці.

Указ вы зна чае, што з пер шых дзён 
на ступ на га го да суб сі дыі не бу дуць вы-
дзя ляц ца гра ма дзя нам, уклю ча ным у 
спі сы пра ца здоль ных, але не за ня тым 
у эка но мі цы, і якія аплач ва юць па слу гі 
па та ры фах, што за бяс печ ва юць поў-
нае па крыц цё эка на міч на аб грун та ва-
ных за трат на іх ака зан не. Пры гэ тым 
чле ны сям'і, якія пра жы ва юць су мес на 
з імі, ма юць пра ва на атры ман не суб-
сі дый.

Сяр гей КУР КАЧ



Дзміт рый РУ СА КОЎ, 

на чаль нік ад дзе ла па 

рэ ага ван ні на над звы чай-

ныя сі ту а цыі і вы шу ку та-

ва рыст ва, рас тлу ма чыў, 
што ваў ча ры пра ду гле джа-
ны для пя ці груп пе ра ся-
лен цаў: ця жар ных, кор мя-
чых жан чын, шмат дзет ных 
і ня поў ных сем' яў (з дву ма 
і больш ма лы мі), пен сі я не-
раў. Уліч ва ец ца так са ма да-
ход. Ка лі ён мен шы за 200 
руб лёў на ча ла ве ка, то гэ та 

пад ста ва для ака зан ня гра-
шо вай пад трым кі. Тым, хто 
мае па трэ бу, аказ ва ец ца 
ме ды цын ская да па мо га. Яе 
су ма мо жа да хо дзіць да не-
каль кіх ты сяч до ла раў.

Уся го Бе ла рус кі Чыр во-
ны Крыж рэа лі зуе больш за 
20 пра ек таў у роз ных кі рун-
ках. На прык лад, на ву ча юць 
на вы кам пер шай да па мо гі: 
ле тась та кі трэ нінг прай шлі 
22,4 ты ся чы жы ха роў Бе-
ла ру сі. Ар га ні зу юць так са-

ма кур сы па до гля дзе до ма 
для сва я коў хво рых, са цы-
яль ных ра бот ні каў, мед-
пер са на лу. Да па мо гу тых, 
хто зна хо дзіц ца ў цяж кіх 
сі ту а цы ях, аказ вае Служ ба 
сяс цёр мі ла сэр нас ці, якую 
пла ну юць раз ві ваць і ў рэ гі ё -
нах. Ле тась на дзей насць 
служ бы бы ло за тра ча на 
846 ты сяч руб лёў. 40 % гэ-
тай су мы — срод кі дзярж за-
ка зу, 33 % — член скія ўзно-
сы і ах вя ра ван ні бе ла ру саў, 
27 % — гро шы спон са раў 
(на прык лад Бе ла рус кай 
чы гун кі).

Мі ністр ін фар ма цыі 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ 
лі чыць, што гра мад ства вар-

та больш ін фар ма ваць пра 
пра ек ты, якія рэа лі зуе та-
ва рыст ва, каб пра па ган да-
ваць гу ма ніс тыч ныя ідэа лы. 
Ме на ві та та му ў кра са ві ку 
па між ве дам ствам і Бе ла-
рус кім Чыр во ным Кры жам 
бы ло пад пі са на па гад нен не 
аб су пра цоў ніц тве. З 8 мая 
да 1 ве рас ня пра во дзіц ца 
рэс пуб лі кан скі кон курс для 
СМІ на най леп шае асвят-
лен не гу ма ні тар най дзей-
нас ці Чыр во на га Кры жа 
ў кра і не і све це. Кон курс 
пры све ча ны 70-й га да ві не 
пры няц ця Жэ неў скіх кан-
вен цый.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ
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Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

СІС ТЭ МА СУБ СІ ДЫЙ ПА ШЫ РА ЕЦ ЦА І ЎДАК ЛАД НЯ ЕЦ ЦА

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат  

У цэнт ры ўва гі — ураз лі выя слаі на сель ніц тва
Амаль 2700 пе ра ся лен цаў з Укра і ны 

атры ма лі ле тась да па мо гу ад Чыр во на га Кры жа
Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа па ча ло 

аказ ваць пад трым ку пе ра ся лен цам з Да не цкай і Лу-

ган скай аб лас цей яшчэ з па чат ку ва ен на га кан флік-

ту. За гэ ты час яе атры ма лі ка ля 60 ты сяч ча ла век. 

Адзін з ві даў да па мо гі — ваў ча ры на су му 100 руб лёў 

у ме сяц. Ле тась іх вы да лі амаль 2700 ча ла ве кам.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ЕЎ РО ПА І КА НА ДА ЗНАЙ ШЛІ СПО САБ
ПЕ РА МАГ ЧЫ ГЕ ГЕ МО НІЮ ЗША

Прэ зі дэнт Фран цыі Эма ну эль Мак рон па ве да-
міў у сва ім Twіttеr, што вы ні ко вае па гад нен не на 
са мі це «Вя лі кай ся мёр кі» (G7), які пра хо дзіць у ка-
над скім Кве бе ку 8—9 чэр ве ня, мо жа быць пад пі са-
на без удзе лу ЗША. «Прэ зі дэнт ЗША, маг чы ма, не 
су праць іза ля цыі — і мы так са ма не су праць та го, 
каб пад пі саць па гад нен не шас ці кра ін», — на пі саў 
фран цуз скі лі дар у сва ім мік ра бло гу. Мак рон да-
даў, што ін шыя кра і ны, якія ўва хо дзяць у «Вя лі кую 
ся мёр ку» (Вя лі ка бры та нія, Гер ма нія, Іта лія, Ка-
на да, Фран цыя і Япо нія), «ра зам уяў ля юць ры нак 
з важ кай гіс то ры яй, які з'яў ля ец ца са праўд най 
між на род най сі лай». Як ад зна чае Rеutеrs, Мак рон 
так са ма пад крэс ліў, што су свет ныя дзяр жа вы не 
да пус цяць ад на асоб най ге ге мо ніі якой-не будзь 
кра і ны ў су свет най эка но мі цы. «Шэсць кра ін G7 
без ЗША су мес на ўяў ля юць са бой боль шы ры-
нак, чым аме ры кан скі», — рэ зю ма ваў прэ зі дэнт 
Фран цыі.

АЎ СТРЫЯ ЗА КРЫЕ СЕМ МЯ ЧЭ ЦЯЎ 
І ВЫ ПРА ВА ДЗІЦЬ ДЗЯ СЯТ КІ ІМА МАЎ

Аў стрый скія 
ўла ды за кры-
юць сем мя чэ-
цяў, якія лі чац-
ца мес цам рас-
паў сюдж ван ня 
па лі тыч на га іс-
ла міз му, а так-
са ма вы шле з 
кра і ны не каль кіх іма маў, якія атрым лі ва юць фі нан-
са ван не з-за мя жы. Пра гэ та за явіў фе дэ раль ны 
канц лер Аў стрыі Се басць ян Курц, пе рад ае Kurіеr. 
Ад зна ча ец ца, што гэ та за кра не мя чэ ці са ла фі таў, 
якія пад трым лі ва юць Ту рэц ка-іс лам скі са юз куль-
тур на га і са цы яль на га су пра цоў ніц тва ў Аў стрыі 
(АTІB). Ён аб' яд ноў вае больш за 60 су по лак і ка ля 

100 ты сяч ча ла век. Ула ды аб ві на вач ва юць АTІB 
у рас паў сюдж ван ні ту рэц ка га на цы я на ліз му. Па 
сло вах Кур ца, гэ тыя кро кі ўзгод не ны з іс лам скай 
рэ лі гій най аб шчы най Аў стрыі. «Та ва рыст вам, якія 
іс ну юць па ра лель на з тра ды цый ным аў стрый скім 
гра мад ствам, іс ла му ў па лі ты цы, а так са ма ра ды-
ка лі за цыі ня ма мес ца ў на шай кра і не», — пры-
во дзіць Suddеutsсhе Zеіtung сло вы кі раў ні ка аў-
стрый ска га ўра да.

ПРЭМ' ЕР МА ЛАЙ ЗІІ ДА ЗВО ЛІЎ ЧЫ НОЎ НІ КАМ 
ПРЫ МАЦЬ У ПА ДА РУ НАК 
ТОЛЬ КІ КВЕТ КІ І ЕЖУ

Но вы прэм' ер-мі ністр Ма лай зіі Ма хат хір Ма-
ха мад да зво ліў ура да вым чы ноў ні кам пры маць 
у якас ці па да рун каў толь кі ежу і квет кі, пе рад ае 
ін тэр нэт-вер сія га зе ты Nеw Strаіts Tіmеs. Як па-
ве дам ляе вы дан не, ма лай зій скі прэм' ер пад час 
прэс-кан фе рэн цыі за явіў пра но вую па лі ты ку, якая 
аб мя жоў вае спіс па да рун каў для чы ноў ні каў і не-
ад клад на ўсту пае ў сі лу. Но вая ме ра бы ла пры ня-
та ў ме жах ба раць бы з ка руп цы яй. «Ка лі тут ёсць 
хто-не будзь, хто пад рых та ваў мне па да ру нак, 
я яго не вазь му. 

НА МАР СЕ ЗНОЙ ДЗЕ НЫ СЛЯ ДЫ ЖЫЦ ЦЯ
Спе цы я ліс ты НА СА мяр ку юць, што вы яві лі ў 

па ро дзе з па верх ні Чыр во най пла не ты ма ле ку лы 
шэ ра гу ар га ніч ных злу чэн няў. Ар га ні ка зной дзе на 
ў ста ра жыт ных азёр ных ад кла дах. Га вор ка ідзе аб 
злу чэн нях, якія змя шча юць вуг ля род, на зы ва юц ца 
так са ма ты а фен і та лу ол. «Мі сія Vіkіng пер шай 
па ча ла по шук у 1976 го дзе ар га ніч ных ма ле кул, — 
рас каз вае бія хі мік Джэ ні фер Ай генб роўд. — 
Сurіоsіtу пра цяг нуў ра бо ту. І ця пер у нас ёсць на-
бор раз на стай ных ма ле кул, які пры вя дзе да больш 
глы бо ка га ра зу мен ня та го, як гэ ты ма тэ ры ял за-
ха ваў ся і як мы мо жам зда быць яго яшчэ больш». 
Пры гэ тым па хо джан не зной дзе ных ар га ніч ных 
злу чэн няў па куль не зра зу ме ла.

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА 
ПАНЕСЛА СТРАТУ
Па мёр Мі хась Му шын скі

Мі хась Іо сі фа віч Му-
шын скі, вя до мы бе ла рус кі 
лі та ра ту раз на вец, кры тык, 
тэкс то лаг, док тар фі ла ла-
гіч ных на вук, член-ка рэс-
пан дэнт НАН Бе ла ру сі, 
на ра дзіў ся 24 сту дзе ня 
1931 го да ў вёс цы Мок-
рае Бы хаў ска га ра ё на. 
У 1955-м скон чыў фі ла-
ла гіч ны фа куль тэт БДУ. 
З 1956 го да пра ца ваў у Ін сты ту це 
лі та ра ту ры імя Янкі Ку па лы Ака-
дэ міі на вук, яко му пры свя ціў усё 
сваё жыц цё (спа чат ку ма лод шым 
на ву ко вым су пра цоў ні кам, з 1968 
го да — стар шым, за тым за гад чы-
кам ад дзе ла, га лоў ным на ву ко вым 
су пра цоў ні кам). 

У 1978-м аба ра ніў док тар скую 
ды сер та цыю. Аў тар больш як 
300 на ву ко вых прац, у тым лі ку 13 
ма на гра фій. Ся род най больш вя до-
мых — «Ле та піс жыц ця і твор час ці 
Яку ба Ко ла са» (1982; 2012 год — 
па шы ра нае вы дан не), «Ка ар ды на-
ты по шу ку. Бе ла рус кая кры ты ка:
на быт кі і перс пек ты вы» (1988),
«І ні чо га апроч праў ды: якой быць 
«Гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры» 
(1990), «Праў дзі вая гіс то рыя жыц-
ця і твор час ці Мі ха ся За рэ цка га» 
(2005), «Тэкс та ло гія тво раў Ян кі Ку-
па лы і Яку ба Ко ла са (2007), «Мае 
Ка ла са ві ны» (2010). Агля ды твор-
час ці Мак сі ма Га рэц ка га «Па дзвіж-
нік з Ма лой Ба га цькаў кі» і Мі ха ся 

За рэ цка га «Не ска ро ны 
та лент» ста лі на столь ны мі 
кні га мі для не каль кіх па ка-
лен няў сту дэн таў, ас пі ран-
таў, вы клад чы каў ся рэд-
няй і вы шэй шай шко лы, 
ака дэ міч ных ву чо ных.

Дру гой важ най га лі ной 
дзей нас ці Мі ха ся Му шын-
ска га з'яў ля ец ца тэкс та-
ло гія — пад рых тоў ка і 

вы дан не збо раў тво раў бе ла рус-
кіх лі та ра та раў. Вы ні кам пра цы ка-
лек ты ву ака дэ міч ных тэкс то ла гаў, 
які ўзна чаль ваў Мі хась Му шын скі, 
ста лі най паў ней шыя вы дан ні кла-
сі кі: тво раў Ян кі Ку па лы ў 7 та мах, 
Яку ба Ко ла са ў 12, 14 і 20 та мах, 
Іва на Ме ле жа ў 10 та мах, Мі ха ся 
Лынь ко ва ў 10 та мах, Мак сі ма Га-
рэц ка га ў 4 та мах з да дат ка мі, Пі-
лі па Пест ра ка ў 5 та мах, Зміт ра ка 
Бя ду лі ў 5 та мах, Пет ру ся Броў кі ў 
8 та мах і ін шыя. 

Фун да мен таль ная пра ца па 
кры ты цы тэкс ту, дбай нае стаў-
лен не да аў тар скіх рэ дак цый і 
ва ры ян таў, а так са ма ана ліз пісь-
мен ніц ка га са ма рэ да га ван ня і 
га лоў лі таў скай цэн зу ры ста лі га-
лоў най пры кме тай збо раў тво раў, 
здзейс не ных пад кі раў ніц твам Мі-
ха ся Му шын ска га.

У 1980 го дзе Мі хась Му шын скі 
быў уз на га ро джа ны Дзяр жаў най 
прэ мі яй БССР імя Якуба Ко ла са.


