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СЯМ’Я 
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ПРА ЎЛАСНАЕ 
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ПАДЧАС 
ДЭКРЭТНАГА 
ВОДПУСКУ

СТАР. 2

• Прэ зі дэнт Бе ла ру-

сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры быў учо ра з ра бо чым 

ві зі там у Кыр гыз стан, каб 

узяць удзел у са мі це Ар га-

ні за цыі Да га во ра аб ка лек-

тыў най бяс пе цы.

• Ві дэа ро лік бе ла рус-

кай школь ні цы На стас сі 

Пя кар чык пе ра мог у твор-

чым кон кур се «Я бе ра гу 

энер гію» ў Ра сіі.

• У По лац ку ўзна га ро дзі-

лі пад лет каў, якія да па маг лі 

вы крыць пе да фі ла.

• У Нью-Ёр ку за ба ро-

няць элект рон ныя цы га-

рэ ты.

• Збор ная Бе ла ру сі па 

пляж ным фут бо ле за вяр-

шы ла вы ступ лен не на чэм-

пі я на це све ту ў Па ра гваі, 

са сту піў шы ка ман дзе Ра сіі 

з лі кам 3:5.

КОРАТКА

Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, 
мі ністр пра цы 
і са цы яль най 
аба ро ны:

«У пла не ся мей на га 
жыц ця на хат нюю пра цу, 
вы ха ван не дзя цей, до гляд 
па жы лых жан чы ны 
тра цяць у два ра зы больш 
ча су, чым муж чы ны. Ця пер 
важ на знай сці ўмо вы, 
ме ха ніз мы, маг чы мас ці 
для та го, каб жан чы на не 
ў шко ду сям'і або ра бо ты 
ра бі ла тое, на што яна 
на цэ ле на са ма. Бе ла русь 
пас ля доў на ру ха ец ца ў 
гэ тым кі рун ку. Пры кла дам 
мо гуць слу жыць нор мы, 
пра ду гле джа ныя ў 
Пра цоў ным ко дэк се, які 
ўва хо діць у сі лу ў кан цы 
сту дзе ня 2020 го да. Га вор ка 
перш за ўсё пра вод пуск 
на 14 дзён для баць кі па 
до гля дзе дзі ця ці на пра ця гу 
шас ці ме ся цаў пас ля 
на ра джэн ня. Важ на, каб, 
як толь кі дзі ця з'я ві ла ся на 
свет, ма ці і баць ка ра зам 
зай ма лі ся яго вы ха ван нем. 
Не вар та блы таць гэ тую 
нор му з вод пус кам па 
до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це 
да трох га доў. Тут так са ма 
да дзе на пра ва баць ку, 
ка лі ма ма хо ча пра ца ваць, 
за бяс печ ваць до гляд».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 13

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА:

«Лю дзі хо чуць нар маль на 
жыць і пра ца ваць 
і не жа да юць уз ру шэн няў»
Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду — 
пра зроб ле нае ады хо дзя чым пар ла мен там 
і не ка то рыя вы ні кі пар ла менц кіх вы ба раў

— Ула дзі мір Паў ла віч, 

пар ла мент шос та га склі-

кан ня за вяр шае сваю 

дзей насць і праз не каль-

кі дзён ста не гіс то ры яй 

бе ла рус ка га пар ла мен-

та рыз му. Які ён быў, ка лі 

азір нуц ца на прой дзе ны 

шлях?

— Сваю кан сты ту цый ную 

ро лю Па ла та прад стаў ні коў 

вы ка на ла, ак тыў на пра цу ю-

чы на ка рысць на шай кра і-

ны. Гэ та са мае га лоў нае.

Пры ня та больш за 130 

за ко на пра ек таў у пер шым 

чы тан ні і больш за 270 — у дру гім, з іх 254 пад пі са ны Прэ зі дэн там. Мы 

што год свое ча со ва, апе ра тыў на пры ма лі зба лан са ва ны рэс пуб лі кан скі 

бюд жэт, ад мет нас цю яко га з'яў ля ец ца са цы яль ная на кі ра ва-

насць. У бюд жэ це на 2020 год яна ўма цу ец ца.

Імя сал да таІмя сал да та

ДЗЁН НІК 
ГРОЗ НА ГА

Баб руй ская сям'я Яў зрэ за вых 
бе раж лі ва за хоў вае ва ен ныя за пі сы 

свай го ге ра іч на га прод ка
Ва ля вы пад ба ро дак, цвёр ды по зірк, шчыль на сціс ну тыя 

вус ны — на ват на фо та ён вы гля дае ра шу чым і бес кам-

пра міс ным. Не здар ма 

яго ба я вая мя нуш ка 

бы ла ме на ві та Гроз-

ны. Гэ та ён у 1942-м 

на во дзіў жах на нем-

цаў у Жло бін скім 

ра ё не. Імя ге роя — 

Іоў Крыш нёў, ка ман-

дзір пар ты зан ска га 

атра да «Смерць фа-

шыз му». У сва ім ба я-

вым дзён ні ку ён апі-

саў па дзеі за пе ры яд 

са жніў ня 1942-га

да са ка ві ка 1943 го да. 

Та кіх ра ры тэт ных рэ-

чаў не вель мі шмат, 

і баб руй ская сям'я Яў-

зрэ за вых вель мі га на-

рыц ца, што мае та кую 

рэ лік вію. Той са мы ба я вы дзён нік.
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Гэ ты мі дня мі ад на з най ста рэй шых ся рэд ніх школ 

ста лі цы — № 19 — свят куе ве ка вы юбі лей. З 1919 го да 

ўста но ва аду ка цыі не каль кі ра зоў мя ня ла мес ца раз мя шчэн ня 

(сён ня яе бу ды нак зна хо дзіц ца на За ла той Гор цы), але амаль 

з са ма га за сна ван ня і да на ша га ча су з го на рам утрым лі вае 

ста тус шко лы вы дат ных ма тэ ма ты каў. Да та го ж з 1945 

го да яна но сіць імя Ян кі Ку па лы. Так што на го ды для го на ру 

ў сён няш ніх на ву чэн цаў дзе вят нац ца тай ёсць. Як, на пэў на, 

і жа дан не быць не гор шы мі за тых, хто атрым лі ваў тут ве ды 

ця гам ста год дзя.
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