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• Пас ля па жа ру 15 кра-

са ві ка Нотр-Дам дэ Па ры 

бу дзе за кры ты ка ля пя ці-

шас ці га доў.

• 1 млн дрэў пла нуе па-

са дзіць ГА «Бе ла рус кі эка-

ла гіч ны рух» пад час ак цыі 

«Дрэ ва па са джа на!».

• ВelToll з 10 чэр ве ня 

да 10 лі пе ня вы зва ліць 

ад пла ты за пра езд па 

плат ных да ро гах Бе ла-

ру сі ўла даль ні каў ТС з 

да пу шчаль най агуль най 

ма сай, не боль шай за 

3,5 то ны з пры чэ па мі.

• «Го мель шкло» бу дзе 

вы раб ляць шмат функ цы я -

наль нае шкло з на ня сен-

нем да 15 сла ёў роз ных 

па крыц цяў без зні жэн ня 

праз рыс тас ці.

• У Го ме лі за тры ма-

лі 21-га до вую мяс цо вую 

жы хар ку, якая скра ла ў 

сва ёй ба бу лі $8,8 тыс.

КОРАТКА

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«У кра і не не аб ход на 
па вы шаць якасць ра бо ты 
па пра фі лак ты цы 
пад лет ка вай зла чын нас ці. 
У апош нія га ды сі ту а цыя 
тут ста бі лі за ва ла ся. 
Па вы ні ках пер ша га 
квар та ла ў па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам 
мі ну ла га го да ад зна ча ец ца 
зні жэн не на 2,6 пра цэн та 
злачынстваў, здзейс не ных 
не паў на лет ні мі. 
Але, на жаль, у Мін скай 
і Го мель скай аб лас цях 
іх коль касць уз рас ла. 
Мы па він ны прад мет на 
пра ца ваць з кож ным 
не паў на лет нім, каб 
гэ тая ста тыс ты ка ўвесь 
час ме ла тэн дэн цыю 
да зні жэн ня і якасць 
гэ тай ра бо ты толь кі 
ўзрас та ла».

ЦЫТАТА ДНЯ

ГІСТОРЫЯ 
НЯБЕСНАЙ 
МАЛАДОЙ СЯМ'І

ПРА «ГЭТА» – 
ПАДЛЕТКАМ 
І БАЦЬКАМ

Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»

КАШ ТОЎ НАС ЦІ 
ПАД ПА ГРО ЗАЙ

Кня жыц кі кас цёл про сіць да па мо гі.
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На тэ ры то рыі 

Ма гі лёў скай воб лас ці 

шмат ці ка вых 

ар хі тэк тур ных 

пом ні каў, якія ма юць 

для Бе ла ру сі вя лі кую 

гіс та рыч на-куль тур-

ную каш тоў насць. 

На жаль, яны не 

ў са мым леп шым 

ста не і пра цяг ва юць 

раз бу рац ца. Пад час 

пра вя дзен ня ак цыі 

«За дай пы тан не 

Прэ зі дэн ту» жы хар 

Ма гі лё ва Алег 

Дзьяч коў звяр нуў 

ува гу на кас цёл 

да мі ні кан цаў 

ХVІІІ ста год дзя 

ў аг ра га рад ку 

Кня жы цы і 

ста ра жыт ныя 

бу дын кі па ву лі цы 

Ла за рэн кі (бы лой 

Ві лен скай) у 

Ма гі лё ве.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

КАБ НЕ ВАЗІЦЬ 
ГРОШЫ Ў ВАЛІЗЦЫ
Як збе раг чы ўлас ныя фі нан сы 

ў па да рож жы
Ка лі вы пра спа лі ра ней шае бра ні ра ван не ў па чат ку 

вяс ны, та ды «пу цёў кі, якія га раць» — ва ша ўсё. Толь кі 

па мя тай це, што не ад' ем ным ак се су а рам ванд роў кі 

сён ня з'яў ля ец ца пла цеж ная карт ка, якая па зба віць вас 

ад не аб ход нас ці дэк ла ра ваць на яў ныя пры пе ра ся чэн ні 

мя жы і вы клю чыць ры зы ку кі шэн ных кра дзя жоў. Акра мя 

та го, апош нім ча сам ста ла мод на мець пры са бе як 

ма га менш на яў ных. А мно гія на ват ро бяць для па ез дак 

асоб ную карт ку.

Якую? Вось у чым пы тан не
У прын цы пе, пра ца ваць бу дзе лю бая плас ты ка вая між на род-

ная бан каў ская кар та, з да па мо гай якой мож на рас плач вац ца ў 

ін тэр нэ це і ў рэ але. Яна вам па трэб на для бра ні ра ван ня бі ле таў 

і га тэ ляў, а так са ма для апла ты ў кра мах і зняц ця на яў ных. Та-

кім чы нам, вам па ды дзе карт ка Vіsа і MаstеrСаrd лю бо га бан ка, 

акра мя плас ты ку ты пу БЕЛ КАРТ, якія слу жаць для вы ка ры стан ня 

толь кі ў на шай кра і не.

Але, ка лі вы па да рож ні ча е це не раз у дзесяць га доў, то мае сэнс 

зра біць імян ную кар ту з чы пам, каб ужо на пэў на пра ца ва ла ўсю ды. 

Вам за во чы хо піць Vіsа Сlаssіс / MаstеrСаrd Stаndаrt, вы шэй ужо не 

трэ ба. Як ва ры янт, па ды дуць і Vіsа Еlесtrоn / Mаеstrо, 

але ча сам па іх апла та не пра хо дзіць у ін тэр нэ це. СТАР. 13СТАР. 13СТАР. 4СТАР. 4

Ула дзі мір ГУР СКІ (на фо та спра ва) і Іван УРУБ ЛЕЎ СКІ — зем ля кі, ад на вяс коў цы, на ват су се дзі. Жы вуць яны ў вёс цы Ацмі на ва На ва груд-
ска га ра ё на. Па коль кі гэ тая вёс ка — ляс ная, то і пра ца ў іх так са ма звя за на з ле сам. Ула дзі мір і Іван шмат га доў ад да на слу жаць лес ні ка мі, 
іх нія сцеж кі-да ро гі і ў ле се час та пе ра ся ка юц ца. Ана то ль КЛЯШЧУ К, фо та аўтара.

НА ЛЯС НОЙ ПРА ЦЫ


