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ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ 
ПАЧЫНАЕЦЦА — 

ГЛЯДЗІМ ФУТБОЛ!

ЯЎГЕН 
КРЫЖАНОЎСКІ 
ПРА СВАІХ 
ЖАНЧЫН

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!

• Ан лайн-кан фе рэн цыя 
на тэ му «Дзяр жаў ная ад-
рас ная са цы яль ная да-
па мо га» прой дзе сён ня, 
14 чэр ве ня, у Мі ніс тэр стве 
пра цы і са цы яль най аба-
ро ны.

• За ба ро на на на вед ван не 
ля соў уве дзе на ў 21 з 22 
ра ё наў Мін скай воб лас ці. 
За ба ро не на на вед ван не 
ля соў гра ма дзя на мі, а так-
са ма ўезд транс пар ту, за 
вы клю чэн нем служ бо ва га.

• У Фран цыі на аў кцы ё не 
Sotheby's пра да лі кі тай-
скую фар фо ра вую ва зу 
ча соў праў лен ня ім пе ра-
та ра Цянь лун (1736—1795 
га ды) з ды нас тыі Цын за 
рэ корд ныя для гэ та га аўк-
цы ё ну 16,2 млн еў ра.

• У Бе ла ру сі мо гуць ска-
ра ціць тэр мі ны пла на ва га 
ад клю чэн ня га ра чай ва ды 
ле там.

• У аме ры кан скім Сен-По-
ле, штат Мі не со та, янот 
за браў ся на са мы верх 
23-па вяр хо ва га бу дын-
ка. CBS у пра мым эфі ры 
транс лі ра ваў «па дзею», 
уся Аме ры ка са чы ла за 
лё сам жы вё лы.

КОРАТКА

13

ЦЫТАТА ДНЯ

Анд рэй ШО РАЦ, стар шы ня 

Мінск ага гар вы кан ка ма:

«Ха це ла ся б, каб рэ гі я наль ныя 
са ве ты па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва пра ца ва лі 
ак тыў на не толь кі ў част цы 
ўня сен ня пра па ноў па змя нен ні 
за ка на даў ства, але і па 
ра шэн ні кан крэт ных пы тан няў. 
Мы га то выя пры маць удзел 
у ра бо це прад пры ем стваў, 
праз бюд жэт льга та ваць 
пра цэнт ныя стаў кі, зда ём у 
арэн ду на льгот ных умо вах 
не ру хо мую ма ё масць, 
асвой ва ем іна ва цый ны фонд, 
хоць і не ў той сту пе ні, як 
ха це ла ся б. На ша за да ча — каб 
усе ідэі прад пры маль ні каў, якія 
да зво ляць ства раць пра цоў ныя 
мес цы, па вы шаць зар пла ту, 
па вя ліч ваць пад атко выя 
па ступ лен ні, ажыц цяў ля лі ся 
якас на і без пе ра шкод».

Не на вяз лі вы за мор скі сэр віс
Мін ча нін Вік тар з гор кай са ма іро ні яй ус па-

мі нае сваё ле таш няе па да рож жа ў Но вую 

Зе лан дыю. «І вар та бы ло ля цець на дру гі 

ка нец све ту, — ка жа ён, — каб па лю ба-

вац ца стол лю баль ніч най па ла ты!» Амаль 

ад ра зу пас ля пры зям лен ня на да лё кіх 

аст ра вах у ванд роў ні ка зда рыў ся пры ступ 

апен ды цы ту. Як тут бы ло не па шка да ваць 

аб звыч цы спа дзя вац ца на «а рап там пра-

ня се?». Збі ра ю чы ся ў дру гое паў шар'е на 

не каль кі дзён у гос ці да пры яце ля, Вік тар 

не па лі чыў за не аб ход нае на быць ме ды-

цын скую стра хоў ку. Апе ра цыя ра зам з 

тэ ра пеў тыч ны мі пра цэ ду ра мі па цяг ну ла на 

не каль кі ты сяч но ва зе ланд скіх до ла раў. 

Прый шло ся рас ка шэль вац ца.

Па доб ных вы пад каў, ка лі бе ла ру сы едуць за 

ме жы сва ёй кра і ны без ані я кай стра хоў кі, апош-

нім ча сам ста но віц ца ўсё менш. Перс пек ты ва за 

свой кошт апы нуц ца ў ру ках за мор скіх эс ку ла паў 

ні ко га не пры ваб лі вае. Бо ад быц ца мо жа і што-

не будзь больш сур' ёз нае за апен ды цыт. Пла ці 

та ды са сва ім ску пым за роб кам увесь ас та так 

жыц ця за ін ша зем ны «не на да куч лі-

вы сэр віс».

Да ты чыцца кож на гаДа ты чыцца кож на га  

НА ЎСЯ КІ ВЫ ПА ДАК

Ста рэй шы на вёс кі Ку піск, пен сі я нер, бы лы ін жы нер кал га са Ба рыс ВЕ ЯЎ НІК 
у воль ны час зай ма ец ца пля цен нем ка шоў. Да свя та вёс кі на плёў іх цэ лы ту зін. 
Яму да па ма га лі ўну кі Анд рэй і Аляк сандр, якія пры еха лі да дзе да на ка ні ку лы.

СТАР. 4

КУ ПІСК ЭС ТА ФЕ ТУ КУ ПІСК ЭС ТА ФЕ ТУ 
ПРЫ НЯЎ!ПРЫ НЯЎ!

На тэ ры то рыі 
Люб чан ска га сель са ве та 
На ва груд ска га ра ё на 
зна хо дзіц ца двац цаць 
тры на се ле ныя пунк ты. 
Шэсць га доў та му бы ло 
пры ня та ра шэн не, каб 
кож нае ле та ў ад ным з іх 
пра во дзіць свя та вёс кі. 
Ра шэн не пад тры ма лі, і 
за гэ ты час уша на ва лі 
вёс кі Ча рэш лю, 
Ве рас ка ва, Га лынь. 
Вось так і за ра дзі ла ся 
но вая тра ды цыя. По тым 
ад зна чы лі свя ты ў са мой 
Люб чы і вёс цы Бор, якая 
зна хо дзіц ца на пра вым 
бе ра зе Нё ма на. А сё ле та 
свя точ ную эс та фе ту 
пры ня ла над нё ман ская 
вёс ка Ку піск. Тым больш 
што ў гэ та га на се ле на га 
пунк та сё ле та са праў ды 
пры го жая да та — 
550 га доў з ча су 
зга д ван ня ў 
ста ра жыт ным 
ле та пі се. СТАР. 4

Якіх бед час цей за ўсё 
асце ра га юц ца бе ла ру сы, 
на бы ва ю чы стра ха вы по ліс?
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