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«Без Бо га вы пра віц ца 
не маг чы ма»

Як жан чы ны пас ля ка ло ній і вы цвя рэз ні каў 
зна хо дзяць пры ту лак на ма нас тыр скім пад вор ку
Све та не ўяў ля ла сваё жыц цё без ал ка го лю: за лі ва ла ў ся бе га-
рэл ку, не за пі ва ю чы і не за кус ва ю чы. А Ве ра ні ка ледзь не за ста-
ла ся на ву лі цы: баць кі ад мо ві лі ся пры маць дач ку, якая пад се ла 
на нар ко ты кі. На гэ тым іх гіс то рыі маг лі б і скон чыц ца, ка лі б не 
пад во рак пры Свя та-Елі са ве цін скім ма нас ты ры. Тут зна хо дзяць 
пры ту лак жан чы ны, якія апы ну лі ся ў скла да ных сі ту а цы ях. Ма-
нас тыр за бяс печ вае іх жыл лём, ежай і ра бо тай. Дае дру гі, трэ ці, 
чац вёр ты шанц. Ве рыць у Бо га тут па чы на юць, ба дай, 
усе. Бо звяр нуц ца па да па мо гу больш ня ма да ка го.
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Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ, 
мі ністр эка но мі кі:

«У 2018 го дзе бу дзе зла ма на 
тэн дэн цыя мі ну лых га доў, 
ка лі коль касць за ня тых 
у эка но мі цы ска ра ча ла ся. 
Па вод ле пра гно заў 
ура да, яна па вя лі чыц ца, 
а ў дзярж сек та ры пра цяг нец ца 
пра цэс ства рэн ня но вых 
пра цоў ных мес цаў. І ў вы ні ку 
та кіх мер па сты му ля ван ні 
дзе ла вой ак тыў нас ці 
бу дзе ажыў лен не ў ін шых 
сек та рах. Сён ня ў нас у кра і не 
мож на пра ца ваць па най ме, 
мож на зай мац ца біз не сам, 
а мож на прос та пра ца ваць 
на ся бе, не з'яў ля ю чы ся 
прад пры маль ні кам, быць 
са ма за ня тым. Да рэ чы, 
Мі ніс тэр ства па па дат ках 
і збо рах за два ме ся цы 
дзе ян ня ўка за па са ма за ня тых 
гра ма дзя нах кан ста туе: іх 
коль касць знач на вы рас ла. 
Гэ та ад бы ва ец ца ў тым лі ку 
дзя ку ю чы рэа лі за цыі па ке та 
мер па па ляп шэн ні дзе ла во га 
клі ма ту».
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На агуль най ма літ ве.

РЫ ЗЫ КА 
АПРАЎ ДА НА
Экі паж «МАЗ-СПОР Таў та» 

ўпер шы ню вый граў этап ма ра фо ну «Да кар»
Ка ман да Сяр гея Вя зо ві ча фі ні ша ва ла з вы ні кам 5 га дзін 14 хві лін 
10 се кундаў. Дру гім да фі ні шу прый шоў ар ген цін скі экі паж Фе-
дэ ры ка Ві лаг ры на Іveco з вы ні кам 5 га дзін 15 хві лін 34 се кун ды. 
Ён жа вый шаў на пер шае мес ца ў агуль ным за лі ку гру за ві коў. 
Трэ цім стаў экі паж Дзміт рыя Сот ні ка ва (Ра сія) з ка ман ды «КА-
МАЗ-Май стар».

— На фі ні шы пер-
ша га хут кас на га 
ўчаст ка да ве да лі ся, 
што апя рэдж ва ем 
фа ва ры таў за ез ду 
на тры хві лі ны, вы ра-
шы лі да даць у тэм пе 
і апош нія 20 км еха лі 
на ўсю моц. Ры зы ка 
ста ла апраў да ная: 
бе ла ру сы ўпер шы ню 
ў сва ёй гіс то рыі пе ра-
маг лі на эта пе гэ тай гон кі, — рас ка заў Сяр гей Вя зо віч.

Бе ла рус кі экі паж Вя зо ві ча зай мае пас ля 11 эта паў трэ цяе мес ца 
ў агуль ным за лі ку ра лі-рэй ду.

Экі паж Аляк санд ра Ва сі леў ска га за няў 17-е мес ца на 11-м эта пе — 
9 га дзін 56 хві лін, ка ман да Аляк сея Віш неў ска га за вяр шы ла за езд на 
18-м рад ку, вы дат ка ваў шы на спец участ ку больш за 10 га дзін. Пад-
час гон кі бе ла ру сам да вя ло ся лік ві да ваць праб ле мы з кам прэ са рам 
і мя няць два ко лы.

Спец учас так на ступ на га 12-га эта пу так са ма абя цае быць ня прос-
тым. Яго пра цяг ласць скла дзе 523 км. Гон шчы каў ча ка юць ка мя ніс тыя 
ад рэз кі, на якіх лёг ка па шко дзіць аў та ма біль. Пры гэ тым лі мі та вая за-
ся ро джа насць спат рэ біц ца не толь кі ад пі ло таў, але і ад штур ма наў.

На га да ем: бе ла рус кія гон шчы кі ўдзель ні ча юць у ра лі-рэй дзе «Да-
кар» сё мы раз.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

Нас паглынае 
ўпакоўка... 

Валерыя 
Арланава — 
пра жыццё 
і прафесію 
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Іар дань на Вя чыІар дань на Вя чы

Свя тар пра ва слаў на га хра ма Свя то га 
Ільі Пра ро ка ў вёс цы Ка сынь Мінск ага 
ра ё на іе рэй Аляк сей НА СЛЕД НІ КАЎ 

не пер шы год пры я зджае на ва да схо ві шча 
Вя ча, каб здзейс ніць Вя лі кае асвя чэн не 

ва ды ў го нар Свя то га Бо га яў лен ня. 
Свя та ры га во раць, што аку нац ца ў па лон ку 

на Ва дох ры шча зу сім не аба вяз ко ва, 
але што год асвя ча юць та кія мес цы, 
дзе ў свя та збі ра юц ца сот ні лю дзей. 

Учо ра, на пя рэ дад ні ва дох ры шчан ска га 
ве ча ра, пе рад пад рых та ва най за га дзя 

кры жа па доб най па лон кай ай цец Аляк сей 
апус каў крыж у сцю дзё ную ва ду і ра зам 

з ма туш кай Ма ры най чы таў ма літ ву. А ўсё 
для та го, каб лю дзям, якія па-са праўд на му 

ве раць у цуд асве ча най ва ды, ства раць 
іар дан скі — свя точ ны — на строй.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ведай нашых!Ведай нашых!  


