
Кла ра БОН ДА РА ВА — сту дэнт ка 1-га кур са мас тац ка-гра фіч на га 
фа куль тэ та Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П. М. Ма шэ ра-
ва, бу ду чы пе да гог-мас так. Дзяў чы на на ра дзі ла ся ў пры гра ніч ным 
па сёл ку Друя Брас лаў ска га ра ё на, ма ля ваць па ча ла з ма лен ства, 

зай ма ла ся ў сту дыі брас лаў ска га мас та ка Мі ха і ла Ста віц ка га. Ка-
лі Кла ра на вед вае сваю ра дзі му, яна не раз віт ва ец ца з эцюд ні кам, 
з на тхнен нем ма люе аб ры сы род ных ку точ каў, ро біць на кі ды для бу-
ду чых па лот наў.
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• У Япо ніі пла ну юць на 

за ка на даў чым уз роў ні 

за ба ра ніць фі зіч ныя па-

ка ран ні дзя цей.

• Стаў кі ак цы заў на аў та-

ма біль нае па лі ва па вы ша-

ныя ў Бе ла ру сі, і сёння на яго 

вы рас туць ап то выя цэ ны.

• Бе ла рус Да ні іл Ду бар 

стаў удзель ні кам ча ты-

рох ме сяч на га экс пе ры-

мен та SІRІUS-19, які імі-

туе па лёт на Ме сяц.

• 100 вы пуск ні коў ВНУ не 

пры бы лі на пра цу па раз-

мер ка ван ні ў 2018 го дзе.

• Учо ра ва ўзрос це 

93 га доў па мёр на род ны 

ар тыст СССР рэ жы сёр 

Мар лен Ху цы еў.

КОРАТКА

7 млрд руб лёў 
склаў роз ніч ны 
та ва ра аба рот 
у сту дзе ні — лю тым 
2019 го да, або 105,1 % 
у су па стаў ных цэ нах 
да ўзроў ню сту дзе ня — 
лю та га 2018-га, 
па ве да міў На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт. 
Роз ніч ны та ва ра аба рот 
ар га ні за цый ганд лю, 
на які прый шло ся 90,2 % 
роз ніч на га та ва ра аба ро ту 
кра і ны, у сту дзе ні — 
лю тым склаў Br6,3 млрд, 
або 107,4 % у су па стаў ных 
цэ нах да ад па вед на га 
пе ры я ду па пя рэд ня га го да. 
Ап то вы та ва ра аба рот 
у сту дзе ні — лю тым 
склаў Br14,9 млрд, або 
ў су па стаў ных цэ нах 
100,1 % да ўзроў ню 
сту дзе ня — лю та га 
2018 го да. Ад на дзён ны 
роз ніч ны та ва ра аба рот 
у раз лі ку на ду шу 
на сель ніц тва з па чат ку 
го да склаў Br12,5 су праць 
Br11,2 за ана ла гіч ны 
пе ры яд па пя рэд ня га го да.
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года

Май стар-класМай стар-клас

У ЛІ ТА РА ТУР НУЮ 
ВАНД РОЎ КУ 

ПА НЯ СУМ НЫМ 
МАРШ РУ ЦЕ

Як пе ра тва рыць звы чай ны ўрок 
бе ла рус кай лі та ра ту ры 
у твор чую май стэр ню?

«Для маск ві чоў вель мі важ ная «ня доб рая ква тэр ка» з ра ма-

на Мі ха і ла Бул га ка ва, для лон дан цаў — па кой Га ры По тэ ра, 

для жы ха роў Стак голь ма — дах, на якім жыў Карл сан, для 

ве рон цаў — граб ні ца Джуль е ты. Ёсць і ў бе ла рус кай ста лі цы 

мес цы, апі са ныя ў вя до мых тво рах. Дык ча му б іх не па пу-

ля ры за ваць?» — раз ва жае на стаў ні ца бе ла рус кай мо вы і 

лі та ра ту ры мінскай ся рэд няй шко лы № 178 Тац ця на КАН ДРА-

ШО ВА, пе ра мож ца кон кур су ме та дыч ных рас пра цо вак уро каў 

па за клас на га чы тан ня «Уро кі су час нас ці», які ўжо дру гі раз 

ар га ні за ва ла для пе да го гаў га зе та «Лі та ра ту ра і 

мас тац тва». СТАР. 4

ВЯС НА 
З ПА ХАМ 

КУ РО ДЫ МУ
Як без ры зы кі на вес ці па ра дак на пад вор ку?

Хоць эко ла гі і ра та-

валь ні кі даў но ка-

жуць ва ўні сон аб 

тым, што ка рысць ад 

вы паль ван ня тра вы 

мі ні маль ная і не па-

раў наль ная са шко-

дай, якую тое на но-

сіць жы вёль на му і 

рас лін на му све ту, — 

усё роў на год ад го ду 

лю дзі па збаў ля юц ца 

на пад вор ках ад мі ну-

ла год няй рас лін нас ці пры мі тыў ным і не бяс печ ным спо са бам. 

Які, ад нак, пе ры я дыч на пры во дзіць і да тра ге дый.

Пер шая ах вя ра вес на вых па лаў у Бе ла ру сі з'я ві ла ся ўжо ў мі ну лыя 

вы хад ныя. У су бо ту ў аг ра га рад ку Ліс кі Рэ чыц ка га ра ё на муж чы на 

прый шоў ад ве даць ма ці. Але ўба чыў на пры ся дзіб ным участ ку сля ды ад 

па жа ру і... це ла. Па па пя рэд няй вер сіі, жан чы на зла дзі ла вы паль ван не 

тра вы, а ка лі сі ту а цыя вый шла з-пад кант ро лю, спра ба ва ла са ма стой-

на спра віц ца з аг нём. Ад нак стра ці ла пры том насць, упа ла і 

вы брац ца ўжо не змаг ла... СТАР. 3

Пей за жы з род ных бе ра гоўПей за жы з род ных бе ра гоў
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