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• Бе ла русь у рэй тын гу 

ча ла ве ча га раз віц ця пад-

ня ла ся на 50-е мес ца.

• За па зы ча насць ра сій-

скіх контр аген таў пе рад 

бе ла рус кі мі суб' ек та мі гас-

па да ран ня скла ла $2 млрд 

115,7 млн.

• У Ві цеб ску праз не-

каль кі га доў з'я вяц ца 

цэнтр фі гур на га ка тан-

ня на кань ках і за кры тая 

трэ ні ро вач ная ля до вая 

арэ на.

• Кі на сту дыя «Бе ла русь-

фільм» сё ле та за кошт эк-

скур сій атры ма ла больш за 

$20 тыс. да хо ду.

• За кры ты па каз філь-

ма «Ку па ла» рэ жы сё ра 

Ула дзі мі ра Ян коў ска га 

ад бу дзец ца 17 снеж ня ў 

кі на тэ ат ры «Маск ва».

• Кі раў ніц тва но ва га 

чэм пі ё на Бе ла ру сі па фут-

бо ле — «Ды на ма-Брэст» — 

пры ня ло ра шэн не не пра-

цяг ваць кант ракт з чэш скім 

спе цы я ліс там Мар цэ лам 

Ліч кам.

КОРАТКА

Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, мі ністр 

пра цы і са цы яль най 

аба ро ны:

«Ка лі сем'і ка жуць, што 
не пла ну юць ра ней чым 
у 29 га доў мець пер шае 
дзі ця, гэ та свед чыць пра 
тое, што мы па він ны 
пе ра фар ма та ваць 
свае ме ры пад трым кі. 
Жан чы ны ста рэй ша га 
па ка лен ня на ра джа лі 
ў ся рэд нім з 20 да 40 
га доў, у су час ных ма ці 
гэ ты тэр мін ска ра ціў ся 
на 10 га доў — з 30 да 
40. У якас ці ад ной 
з мер сты му ля ван ня 
на ра джаль нас ці 
раз гля да ец ца так зва ны 
бо нус за хут касць. 
Пра пра цоў ва ец ца 
пы тан не аб та кой 
да па мо зе тым ма мам, 
якія ў ка рот ка тэр мі но вым 
пе ры я дзе, на пра ця гу 
3-4 га доў, па спя ва юць 
на ра дзіць дру гое 
і на ступ нае дзі ця».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2020 года.

Улет ку 2018-га наш фо та ка рэс пан дэнт

Ана толь Кля шчук па зна ё міў ся з бра та мі 

Мі ха і лам і Пят ром Ма ро за мі з вёс кі Сла бод ка

Бе шан ко віц ка га ра ё на. Пе ра еха лі сю ды з 

су сед няй Сень каў шчы ны сем га доў та му, бо 

там ужо не за ста ло ся жы ха роў. Пры ва бі лі 

на ша га ванд роў на га фа то гра фа яр кія ма-

люн кі на ся дзі бе, якія, як вы свет лі ла ся, зра-

бі лі са мі гас па да ры. Атры ма ла ся пры го жае 

фо та для пер шай «звяз доў скай» па ла сы.

А ня даў на спа дар Ана толь зноў за ві таў 

у тыя мяс ці ны. І з пры ем ным здзіў лен нем 

да ве даў ся, што тая яго пуб лі ка цыя, па вя лі-

ча ная, раз дру ка ва ная на ка ля ро вым прын-

та ры, ві сіць у Ма ро заў у ха це на бач ным 

мес цы, бы кар ці на. Пётр МА РОЗ на ват на 

ву лі цу яе вы нес, каб лепш мож на бы ло раз-

гле дзець і сфа та гра фа ваць. Зноў ці ка вы сю-

жэт атры маў ся, праў да?

За ста вай це ся са «Звяз дой». Маг чы ма, 

ужо зу сім хут ка ва шы зна ё мыя, бліз кія або 

вы са мі ста не це ге ро я мі на шай пер шай ста-

рон кі. Мы заў сё ды по бач і пра цу ем най перш 

для вас, да ра гія на шы чы та чы!

Ваша бяспекаВаша бяспека

ХІ МІЯ Ў ХА ТУ
ЯКУЮ ШКО ДУ 
МО ГУЦЬ 
ПРЫ НЕС ЦІ 
БЯС КРЫЎД НЫЯ 
ЦАЦ КІ?
Амаль кож ны дзень вы-

твор цы пра па ну юць нам 

но выя та ва ры — су пер-

эфек тыў ныя праль ныя 

па раш кі, не ве ра год ных 

ко ле раў дэ ка ра тыў ную 

кас ме ты ку, мод ныя дзі ця чыя цац кі і ін шае. Але на коль кі 

ўсе яны бяс печ ныя для ча ла ве ка і на ва коль на га 

ася род дзя?

У сён няш нім бы це не маг чы ма абы сці ся без хі міч ных пра-

дук таў — та ва раў, вы раб ле ных з хі міч ных рэ чы ваў 

і прэ па ра таў. Дзя ку ю чы та кой вы твор час ці на пры лаў ках 

з'яў ля юц ца бы та вая хі мія, бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, роз ныя 

ві ды кас ме ты кі і на ват дзі ця чыя цац кі. Пры гэ тым мно гія 

з та кіх та ва раў мо гуць утрым лі ваць рэ чы вы, не бяс печ ныя 

для зда роўя ча ла ве ка і на ва коль на га ася род дзя. 

Да вай це раз бі рац ца ра зам.
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ПРА ЦЯГ АД НА ГО ЗНА ЁМ СТВАПРА ЦЯГ АД НА ГО ЗНА ЁМ СТВА

СТАР. 9

Са мі з ВУ СА мі: Са мі з ВУ СА мі: 
на тат кі на вас пе ча ных вяс коў цаўна тат кі на вас пе ча ных вяс коў цаў

ДАРОГА 
ДА РАЗУМЕННЯ,

або Як воз зру шыў ся з мес ца
Ад Мін ска да на шай Ма лой Ву сы шэсць дзя сят кі ла мет раў з хвос-

 ці кам. Зболь ша га ехаць да во дзіц ца па шы коў най тра се М1, якую 

ў на ро дзе на зы ва юць «алім -

пій кай», — да ро га бу да ва ла ся 

да мас коў скай Алім пі я ды 

1980 го да. Але два кі ла мет ры 

гра вій кі ад па сёл ка Ка мен ка 

да Вя лі кай Ву сы бы лі, мяк ка 

ка жу чы, аско май на шля ху да 

до ма. Менш чым за год, па куль 

мы бу да ва лі ся, ме на ві та на гэ-

тым ад рэз ку да ро гі на ша «Стэ-

пач ка» (так лас ка ва на зы ва ем 

сваю ма шы ну) «згу бі ла» пад-

вес ку. І, як вы свет-

лі ла ся, не яна ад на. СТАР. 4


