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НЕ ПА ЧЫ НАЙ ЦЕ! 
А ПА ЧА ЛІ — КІ ДАЙ ЦЕ!
Ёсць лю дзі, якім над звы чай цяж ка ад мо віц ца ад ты ту ню, 

але гэ та не азна чае, што і спра ба ваць не вар та
Жан чы на з ка ляс кай і цы га рэ тай у ру ках — не та кая ўжо рэд-
касць. Па ды дзі ты, ска жы, каб яна па ду ма ла, што ро біць... 
Пачу еш, што гэ та яе «аса біс тая спра ва». На жаль, не аса біс тая. 
Шко да па сіў на га ку рэн ня да ка за на. У на шай кра і не ня ма ла і дзя-
цей, і да рос лых, ды што там — свой скіх жы вёл, якія па ку ту юць 
з-за та го, што зна хо дзяц ца по бач з ча ла ве кам, які раз ва жае 
як гэ та ма ла дая ма мач ка. Пра жы вёл — зу сім не жарт. У ЗША 
з'яві лі ся на ват ве тэ ры на ры-ан ко ла гі. Са ба кі і ка ты, якія жы вуць 
у сем' ях кур цоў, урэш це па ку ту юць ад ан ка ла гіч ных за хвор ван-
няў, а зна чыць, ма юць па трэ бу ў ад па вед ным ля чэн ні... У нас 
так са ма па ку ту юць. І гі нуць.

Ча му што га до вае пра вя дзен не сён няш ня га Між на род на га дня ад-
мо вы ад ты ту ню іні цы юе Між на род нае агенц тва па ра ку? А та му, што 
най боль шыя стра ты ад ку рэн ня звя за ны з раз віц цём ан ка ла гіч ных 
за хвор ван няў.

— Лю дзі не жа да юць гэ та чуць, бо рак — за хвор ван не па жы лых, 
тых, ка му за шэсць дзя сят, а ку рэн не па чы на ец ца, ка лі та бе 18—20 і 
ты раз ва жа еш на ўзроў ні «а ці ёсць жыц цё пас ля пя ці дзе ся ці?» — ад-
зна чае за гад чык ад дзе ла ар га ні за цыі су праць ра ка вай ба раць бы 
РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк санд ра-
ва, кан ды дат ме ды цын скіх на вук Па вел МА І СЕ ЕЎ. — Са цы яль-
ная рэ кла ма МНС «Ку рэн не ў лож ку за бі вае» збі вае з тол ку. Мож на 
па ду маць, што не ў лож ку ты тунь гэ та га з на мі не ро біць. Сён ня мы 
да сяг ну лі важ кіх вы ні каў — ле чым той жа рак лёг кіх не горш, чым у 
ЗША (вы ні кі, па мен шай ме ры, су па стаў ляль ныя), але ж 
рас слаб ляц ца не вар та.
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Ігар ШУ НЕ ВІЧ, 
мі ністр унут ра ных спраў:

«Ор га ны ўнут ра ных спраў 
да стат ко ва эфек тыў на 
вы ра ша юць за да чы 
па аба ро не жыц ця, зда роўя, 
ма ё мас ці гра ма дзян, 
улас нас ці дзяр жа вы, у цэ лым 
па пад тры ман ні вы со ка га 
ўзроў ню гра мад скай бяс пе кі 
і па рад ку ў кра і не. Стаў лен не 
гра ма дзян да су пра цоў ні каў 
ор га наў унут ра ных спраў 
не аб ход на транс фар ма ваць, 
па вя ліч ва ю чы іх аў та ры тэт 
у ва чах гра мад скас ці. 
Вы бу доў ваць да лей шы пра цэс 
уза е ма дзе ян ня з гра ма дзян скай 
су поль нас цю пра па ну ец ца 
з да па мо гай но ва га скла ду 
гра мад ска га са ве та пры МУС. 
Са ве ту ад во дзіц ца вя лі кая 
ро ля ў на ладж ван ні гэ та га 
дыя ло гу і пад тры ман ні яго 
ў кан струк тыў ным рэ чы шчы».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 17.11.2017 г.
Долар ЗША    2,0068
Еўра 2,3646
Рас. руб. 0,0334
Укр. грыўня 0,0757

Пачалася падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ КАШТОЎНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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па-бе ла рус ку
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Дзённік 
з прыёмнага 

пакоя
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СТАР. 4

Ту рызмТу рызм  

Коль кі пра цяг нец ца 
«мёрт вы» се зон?

Што стрым лі вае раз віц цё 
турыс тыч на-рэ крэ а цый на га пар ку «Аў гус тоў скі ка нал»

Ту рыс тыч ны се зон на ка на ле за вяр шыў ся з на ды хо дам во се ні. 
Та кая сі ту а цыя доў жыц ца цэ лае дзе ся ці год дзе. Вя лі кія пла ны па 
асва ен ні тэ ры то рыі так і за ста лі ся на па пе ры. А час, між ін шым, 
па тра буе но ва га па ды хо ду: ін та рэс да аб' ек та ёсць не толь кі ў 
бе ла ру саў, але і ў за меж ных ту рыс таў, мно гія з якіх 
сё ле та маг лі без ві зы на ве даць гэ тыя мяс ці ны.
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17 ліс та па да — Су свет ны дзень сту дэн та17 ліс та па да — Су свет ны дзень сту дэн та   Бе ла русь лі дзі руе ся род 
кра ін СНД па су ад но сі нах 

коль кас ці сту дэн таў і коль кас ці 
на сель ніц тва. Та кія звест кі 
ўтрым лі ва юц ца ў агля дзе 

да Су свет на га дня сту дэн та, 
які пад рых та ваў На цы я наль ны 

ста тыс тыч ны 
ка мі тэт. СТАР. 3

Студэнт... Студэнт... 
Як шмат у гэтым гуку!Як шмат у гэтым гуку!


