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АПА ВЯ ШЧАЛЬ НІ КІ 
БЕЗ БА ТА РЭ ЕК

...ДА ДАБ РА 
НЕ ДА ВЯ ДУЦЬ

Ін тэр на ты заў сё ды 

зна хо дзяц ца 

пад асаб лі вай ува гай 

ра та валь ні каў. 

Ка лі вы яў ле на 

шмат па ру шэн няў, 

а прад пі сан ні 

сіс тэ ма тыч на 

не вы кон ва юц ца 

і ўсе ме ры ўздзе ян ня 

на ад каз ных асоб 

вы чар па ны, у рэйд 

за пра ша юць жур на ліс таў. 

Каб «ге ро яў», якія ста вяць 

пад па гро зу жыц ці мно гіх 

лю дзей, ве да ла кра і на. Між 

тым ёсць су мнен ні, што 

неш та зме ніц ца 

і пас ля...
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• Са вет Мі ніст раў Бе-

ла ру сі пры зна чыў паў на-

моц ным прад стаў ні ком 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Са-

ве це Еў ра зій ска га бан ка 

раз віц ця мі ніст ра фі нан-

саў Мак сі ма Ер ма ло ві ча.

• Раз ві тан не з на род ным 
ар тыс там Бе ла ру сі і СССР 
Іга рам Лу чан ком прай шло 
14 ліс та па да ў Цэнт раль-
ным До ме афі цэ раў.

• Бе ла русь і Ра сія за-

вяр ша юць ра бо ту над па-

гад нен нем аб уза ем ным 

пры знан ні віз.

• Вы твор часць ма ла ка ў 
Бе ла ру сі пе ра вы шае ўнут-
ра ную па трэб насць больш 
чым у два ра зы.

• У Бе ла ру сі пла ну ец ца 

вы пус каць для за меж ных 

ін вес та раў аб лі га цыі ў на-

цы я наль най ва лю це.

КОРАТКА

ЯК ІНВАЛІДАЎ 
ВУЧАЦЬ НОВЫМ 
ПРАФЕСIЯМ

ЦІ ТРЭБА 
КАРАЦЬ 
ДЗЯЦЕЙ?

Аляк сандр ТУР ЧЫН, 

пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«У на шай кра і не 
ство ра ны спры яль ныя 
ўмо вы для ін вес та ван ня. 
Ін вес тар мо жа 
раз ліч ваць на па лі тыч ную 
і са цы яль ную 
ста біль насць, 
ад сут насць якіх-не будзь 
уз ру шэн няў. У сваю 
чар гу Бе ла русь раз гля дае 
за меж ныя ін вес ты цыі 
як да дат ко вую кры ні цу 
фі нан са вых рэ сур саў 
кра і ны для аб наў лен ня 
і па шы рэн ня асноў на га 
ка пі та лу. Ін вес ты цый нае 
за ка на даў ства 
рэс пуб лі кі па бу да ва на 
на су свет ных прын цы пах, 
яно га ран туе ўсе пра вы 
ін вес та ра, не па дзя ляе 
ін вес та раў на ўнут ра ных 
і знеш ніх, да пус кае 
пры мя нен не бры тан ска га 
і лю бо га ін ша га пра ва 
і ар біт ра жу».

ЦЫТАТА ДНЯ Час капусту шаткавацьЧас капусту шаткаваць

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

СТАР. 4СТАР. 13

НА ЧЫМ ВЕТ КА 
ТРЫ МА ЕЦ ЦА

Фор му ла пос пе ху 
мяс цо ва га 

му зея прос тая: 
ша нуй сваё, 

тым і бу дзеш ці ка вы
Сё ле та Вет каў скі му зей 

ста ра аб рад ніц тва і бе-

ла рус кіх тра ды цый імя 

Ф. Р. Шкля ра ва ад зна чае 

40-год дзе са дня за сна-

ван ня. Гэ та знач ны куль-

тур ны і ду хоў ны цэнтр не 

толь кі Го мель шчы ны, але 

і су сед ніх замежных рэ гі ё-

наў — Бран шчы ны і Чар ні-

гаў шчы ны. Ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» да ве да ла ся, 

у чым фе но мен па пу ляр-

нас ці му зея і як яго су пра-

цоў ні кам уда ец ца пры цяг-

ваць ту рыс таў 

з уся го све ту.

Мяс цо вы часМяс цо вы час

Жы ха ры Шар каў шчын ска га ра ё на ве да юць, да ка го мож на 
звяр нуц ца, каб пры дбаць ад мыс ло вы мі ні-кам байн для шат ка-
ван ня ка пус ты. Вя до ма, да май стра спраў драў ля ных — бон-

да ра і цес ля ра Ва лян ці на ПІЦЬ КО! Май стар жы ве ў вёс цы 
Гры га раў шчы на і па тра ды цыі кож ную во сень май струе гэ ты 
не аб ход ны для кож най сям'і рыш ту нак.
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