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Ула дзі мір МА КЕЙ, 
мі ністр за меж ных спраў:

«Мы ця пер пра цу ем над 
тым, каб па вя лі чыць тэр мін 
бяз ві за ва га зна хо джан ня 
за меж ных гра ма дзян на 
на шай тэ ры то рыі. Ёсць як 
пры хіль ні кі, так і пра ціў ні кі 
гэ тых пра па ноў. Я іх 
ра зу мею, та му што з улі кам 
рос ту тэ ра рыс тыч най 
па гро зы і між на род най 
зла чын нас ці іс нуе не бяс пе ка 
рос ту і ней кіх не га тыў ных 
з'яў. Мы не ха це лі б гэ та га. 
Та му мы вель мі вы раз на 
спра бу ем пра пра ца ваць усе 
ас пек ты, у тым лі ку па 
су праць дзе ян ні па доб на га 
ро ду з'я вам. Але ў цэ лым я 
пе ра ка на ны, што мы пой дзем 
на да лей шае па шы рэн не 
тэр мі ну бяз ві за ва га 
зна хо джан ня за меж ных 
гра ма дзян у нас у кра і не».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 12.10.2017 г.
Долар ЗША    1,9711
Еўра 2,3308
Рас. руб. 0,0340
Укр. грыўня 0,0743

Навошта 
грымёру 
сіроп

Хто яны, 
«Уладары 
сяла»?

Бачыць 
у лужыне… 

зоркі
СТАР. 13

СТАР. 2

Мін ская ап тэ ка №97, што па ад ра се Жу коў ска га, 10, 

кор пус 1, паў го да та му пе ра жы ла ра монт. 

І ця пер тут не прос та пры го жа (па ну юць фір мен ныя ко ле ры — 

бла кіт ны і са ла та вы), але і зруч на. Ап тэ ка аб слу гоў вае да во лі 

знач ную част ку на сель ніц тва, але чэр гі — толь кі элект рон ныя, 

ні я ка га на тоў пу ка ля пра ві за ра не на зі ра ец ца. Бя ры та лон чык 

(як у бан ку або па лі клі ні цы) і не пе ра жы вай, 

што нех та ўклі ніц ца.

Каб да ве дац ца, ці ёсць у на яў нас ці той ці ін шы прэ па рат і коль кі ён каш туе, 

неаба вяз ко ва браць кві ток і ста на віц ца ў элект рон ную чар гу. Уся ін фар ма-

цыя ёсць у ін фа кі ёс ку: на бі ра еш на элект рон ным таб ло наз ву прэ па ра та і 

ба чыш, што па чым. Уве дзе на тут і маг чы масць ін тэр нэт-рэ зер ва ван ня ле каў, 

і на ват ін тэр нэт-за каз — ле ка вы прэ па рат, яко га рап там не 
ака за ла ся, з'я віц ца на пра ця гу ад на го-двух дзён. 

Для па вы шэн ня Для па вы шэн ня 
кан ку рэн та здоль нас ці кан ку рэн та здоль нас ці 
 «Бел фар ма цыя»  «Бел фар ма цыя» 
па ляп шае сэр віспа ляп шае сэр віс

Ле ка вая бяс пе каЛе ка вая бяс пе ка  
АП ТЭ КА ЯК ГА РАНТ. АП ТЭ КА ЯК ГА РАНТ. 

ЦЯ ПЕР ЯШЧЭ І КАМ ФОР ТУЦЯ ПЕР ЯШЧЭ І КАМ ФОР ТУ
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ЛеЛеЛееЛеЛе с с с са а а аавовововововоововоооооод ддддд іі і мас так па аду ка цыі 
МаМаМаММаМаМ к к кккксісісісісісісіссімм мм АХХХМЕМ ЦЬ Я НАЎ кож ны год, 

у

какакакакакакаака лл лл лллллллі і іі і ппа чы на ец ца за ла тая во сеньньнььньн , , , , 
папап д дднаў ўляе ма лю нак, які на а аамамамамаа л ллля я яяявававававаў ў ў ў ў 

на сцяцяцц  ннне ее свсвс айайй г гггго о оо дододододом м м ммма аа а а
яшчэээ шш шэсэсэсцьцц  гга додоў ў тата м му.у.у  Г ГГГэ э тытытытытыыыы с с ссс с сімімімімімміммм в вввввв вввалалалалалалаалл 

вевевеве дае кожож нны ы ы ыы жыжыжыыжыыыыы х ххх х харарарарарарррар Д ДДДДДДДДДДДзізізізізізізіз с сс с ныыыныны.
—— —— Ка ллісіссь ььціціціціццц  тт тттутутутутутут рррр рросососос вв вяяя ілілі ккі і стста аарыры 

клклклк ёнёнённ,,, ,, якякякякякякі іііі і ўпўўпўпўпўпрырырыры гож ваў не тотототот льльлььльллл  кк кккі і іі наннн ш ш
папад дддвооо ракакакакак,, , алааа е і ўсю цээннтнтнт ррр рралалальь нунн ю ю

ву лі цуццуцууу г  го ра да, — ка а жажажаа ММММаккк ссім 
Мак кк сісісіссім ммма віч. — У го оонананааар рр дрдрдрдрэ ва, 

якяякякякое з-за ава рыр й нас ці да вя ло сяяя 
спспспппспспі і іі ілалала ваць, я ііі іі ппппаааа кікіікінн нннуўуўуўуўуў г ггггггэ ээээтутутутутуутую ююююю папапапапапа мммм мятятятятят к к кк ку.у.у.у.у...

Па гля дзееццць на а рараа бббоооо отутууту дд дзізіззізі ссссссснененненененен ннн н скскскскскскска а ааа агагагагаагага 
мас та ка а спы ні лла ся жжы ы хахар р кака г го о рара дда,а, 

саса ц цы ы яляль ь ныны рра абобобот ттнінінік кк
ЯдЯдЯдв вві іі гагага КККАЗАЗАЗААЗАЗ Л ЛОЎЎОЎ С ССКАКАКАЯ.Я.

рр

ЗА ЛА ТЫ АД БІ ТАК ВО СЕ НІ

Не пер шы раз гу чаць кры тыч ныя за ўва гі 

ў бок кі ру ю чых струк тур Са друж нас ці 

Не за леж ных Дзяр жаў. Учо ра пад час па ся джэн ня 

Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД у Со чы 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад няў пы тан не аб эфек тыў нас ці Між пар ла менц кай 

асамб леі арганізацыі. Але гэ та не зна чыць, 

што аб' яд нан не трэ ба руй на ваць. 

На ад ва рот, ра зум нае стаў лен не да кры ты кі — 

гэ та вы праў лен не. Тым больш, ка лі ёсць ра зу мен не, 
што ад па спя хо вас ці су пра цоў ніц тва 
Садружнасці кра ін — не толь кі пар ла менц ка га, 
але і ганд лё ва-эка на міч на га — 
за ле жыць даб ра быт жы ха роў СНД.

ШУ КАЦЬ І ЗНАЙ СЦІ ПА РА ЗУ МЕН НЕШУ КАЦЬ І ЗНАЙ СЦІ ПА РА ЗУ МЕН НЕ
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзяў удзел 
у Са ве це кі раў ні коў дзяр жаў СНД


