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ЯК НЕ СТАЦЬ АХВЯРАЙ 
ФІНАНСАВЫХ 
МАХЛЯРОЎ?

У ПЕРШЫ КЛАС 
ПА НОВЫХ 
ПРАВІЛАХ

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад 

імя бе ла рус ка га на ро да і 

ся бе аса біс та па він ша ваў 

Прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра 

Пу ці на і на род гэ тай кра і ны 

з на цы я наль ным свя там — 

Днём Ра сіі.

• Львоў на бу дзе ў 

Мінск ага аў та ма біль на-

га за во да 100 га рад скіх 

аў то бу саў для ка му наль-

на га аў та транс парт на га 

прад пры ем ства. Іх пла-

ну ец ца са браць і па ста-

віць ва Укра і ну да кан ца 

го да.

• Бе ла рус кія дэ сант ні кі 

пры муць удзел у бе ла рус-

ка-ра сій ска-серб скім так-

тыч ным ву чэн ні «Сла вян-

скае бра тэр ства — 2018», 

якое прой дзе 18—29 чэр-

ве ня ў Ра сіі.

• Мін ча не на Ка ма роў-

скім рын ку што дня куп-

ля юць ка ля 30—40 тон 

клуб ніц.

КОРАТКА

3

ЦЫТАТА ДНЯ

Ула дзі мір КА РА ЧЭЎ СКІ, 

ге не раль ны 

ды рэк тар кі на сту дыі 

«Бе ла русь фільм»:

«За раз мы су тык ну лі ся 
з ад ной вель мі вя лі кай 
праб ле май. Сён ня 
па мя ня лі ся пра ві лы 
гуль ні. Спа чат ку ёсць 
ана ліз, ма ні то рынг з бо ку 
прад зю са ра, які вы ву чае, 
якая тэ ма мо жа быць 
ці ка вая, прад зю сар вя дзе 
су пра ва джэн не філь ма 
і ве дае, ка му і як ён бу дзе 
яго пра да ваць, ро бяц ца ўсе 
раз лі кі, каш та рыс і по тым 
толь кі вы пус ка ец ца фільм 
з да лей шай прэ тэн зі яй 
на про даж. Час та бы ло 
так, што быц цам бы мы 
рых ту ем ся пра да ваць 
пра дук цыю, а ўся пра кат ная 
гіс то рыя не пра пра ца ва ная. 
Не аб ход на з са ма га 
па чат ку ра зу мець, ка му 
трэ ба ані ма цый нае кі но, 
да ку мен таль нае, мас тац кае і, 
без умоў на, вы трым лі ваць 
тэр мі ны вы твор час ці».

Анд русь Ар хі пен ка ўжо ўпі саў сваё імя ў гіс то рыю. Ма-

ла ды і ам бі цый ны, ён па ста віў пе рад са бой мэ ту і ідзе да 

яе ўпэў не на і на стой лі ва. Яму, ка рэн на му баб руй ча ні ну, 

ста ла крыўд на, што яго зна ка мі ты зям ляк Алесь Ада мо віч 

не ўша на ва ны на ра дзі ме, і ён вы ра шыў вы пра віць пра-

бел. Для па чат ку — зра біць пом нік. Ужо атры ма на зго да 

ад Мі ніс тэр ства куль ту ры. Але пры ўмо ве, што ён бу дзе 

зроб ле ны за гра мад скія гро шы! І Анд русь ужо са браў 

боль шую част ку з не аб ход ных 4,5 ты ся чы до ла раў. Хло-

пец лі чыць, што брон за вы бюст пісь мен ні ка па ві нен быць 

уста ноў ле ны ка ля бу дын ка ап тэ кі — мес ца, дзе пла ну ец ца 

ў бу ду чым ад крыць му зей. Ра зам з Анд ру сём едзем у Глу-

шу, каб па гу та рыць на мес цы аб тым, ад куль 

на ра дзі ла ся ідэя і як яна рэа лі зу ец ца.

«Звяз да» пра цяг вае дру ка ваць ма тэ ры я лы ў пад трым ку ад крыц ця ў па сёл ку Глу ша 

Баб руй ска га ра ё на му зея, пры све ча на га твор час ці Але ся Ада мо ві ча.

СТАР. 13

ПОМ НІК ДЛЯ КЛА СІ КА
Як эн ту зі яст з Баб руй ска пас ля доў на рэа лі зуе ідэю ўве ка ве чан ня па мя ці пісь мен ні ка

ДВОЙ ЧЫ ЮБІ ЛЕЙ НЫ ВЫ ПУСКДВОЙ ЧЫ ЮБІ ЛЕЙ НЫ ВЫ ПУСК
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У су бо ту 

вы пуск ныя 

ве ча ры гры ме лі 

па ўсёй 

кра і не. Вель мі 

пры го жая 

цы ры мо нія 

раз ві тан ня 

з на ву чаль най 

уста но вай 

ад бы ла ся 

ў Мін скім 

су во раў скім 

ва ен ным 

ву чы лі шчы. 

Са сцен 

ле ген дар на га 

бу дын ка 

на ву лі цы 

Баг да но ві ча 

вый шаў ужо 

62-і вы пуск! 

На шы 

ка рэс пан дэн ты 

ўба чы лі 

ўра чыс ты баль 

на свае во чы.
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Ста тус на зі раль ні ка ў Шан хай скай ар га ні за цыі 
су пра цоў ніц тва — гэ та маг чы масць не толь кі за явіць 
пра сваю па зі цыю ў ёй, але і, ска рыс таў шы ся на го дай, 
па ба чыц ца сам-на сам з сяб ра мі. Так, на па лях са мі ту 
ШАС ад бы ла ся двух ба ко вая су стрэ ча Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі са Стар шы нёй КНР 
Сі Цзінь пі нам. Па яе вы ні ках Бе ла русь і Кі тай да мо ві лі ся 
аб уста наў лен ні бяз ві за ва га рэ жы му па між кра і на мі.

Ад па вед нае між ура да вае па гад нен не аб уза ем ным бяз ві-

за вым рэ жы ме для ўла даль ні каў звы чай ных паш пар тоў пад-

пі са на 10 чэр ве ня ў Цын даа. Да ку мент за клю ча ны па вы ні ках 

пе ра га во раў кі раў ні коў кра ін. Ад бе ла рус ка га бо ку под піс пад 

па гад нен нем па ста віў мі ністр за меж ных спраў 

Ула дзі мір Ма кей.

НО ВЫ ІМ ПУЛЬС 
РАЗ ВІЦ ЦЮ 
АД НО СІН

СТАР. 2

СТАР. 13

Але на ЕМЯЛЬ Я НА ВА 
з сы нам-вы пуск ні ком 
Мі кі там.


