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• Толь кі 21 лю та га ў 

Му зеі кні гі Нац біб лі я тэ кі 

мож на ўба чыць ру ка піс 

у ча ты рох сшыт ках пе ра-

кла ду Еван гел ля на бе ла-

рус кую мо ву Мі ха ся Міц-

ке ві ча, ма лод ша га бра та 

Яку ба Ко ла са.

• Мінск, Брэст і Грод на 

пры зна ны най леп шы мі па 

ўмо вах вя дзен ня біз не су ў 

Бе ла ру сі.

• У Го мель скай воб лас-

ці праф са ю зы ад на ві лі 

14 не за кон на зволь не ных 

у 2018 го дзе ра бот ні каў.

• У Брэс це на ра гу ву лі-

цы Куй бы ша ва і пра спек та 

Ма шэ ра ва, дзе па ча ло ся бу-

даў ніц тва жы ло га квар та ла, 

вы яў ле на ма са вае па ха ван-

не ча соў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Зной дзе ны астан кі 

ка ля 600 ча ла век.

• Амаль восем ва кан-

сій пры па дае на ад на го 

бес пра цоў на га ў Мін скай 

воб лас ці.

КОРАТКА

Сяр гей РУ МАС, 

прэм' ер-мі ністр:

«Ся рэд ні за ро бак у 
Бе ла ру сі ў сту дзе ні склаў 
982 руб лі і, у прын цы пе, 
зна хо дзіц ца ў рам ках 
пра гно зу ўра да. 
За 2018 год рэ аль ныя 
гра шо выя да хо ды 
на сель ніц тва пры рас лі на 
8 %, гэ та ў 2,5 ра за вы шэй 
за пра гноз ны ўзро вень. 
Рэ аль ная за ра бот ная 
пла та вы рас ла на 11,6 %, 
у тым лі ку ў бюд жэт най 
сфе ры — амаль 
на 14 %. Сё ле та ўрад 
бу дзе асаб лі вую ўва гу 
на да ваць да хо дам 
ніз ка аплат ных ка тэ го рый 
ра бот ні каў, сён ня 
іх боль шая част ка 
за ся ро джа ная 
ў бюд жэт най сфе ры».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЯК ІНЖЫНЕР-
ЭЛЕКТРОНІК 
СТАЎ ПЕЧНІКОМ

У ЛІТАРАТУРУ – 
ПРАЗ 
«ТАБУРЭТКУ»?

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

Плас ты ка вая «воп рат ка» 
для пра дук таў
Ка рысць, шко да і аль тэр на ты вы 
шмат слой най упа коў кі

Гэ та не прос та та ра, а цэ лая тэх на ло гія, якая да зва ляе лю дзям 

спрас ціць жыц цё і зра біць яго больш кам форт ным. З ад на го 

бо ку, гэ та ка рыс нае да сяг нен не на ву кі, дзя ку ю чы яко му ежа 

даў жэй за хоў ва ец ца не са пса ва най, а та ва ры не губ ля юць 

сваю фор му і знеш ні вы гляд і доб ра пе ра но сяць са мыя доў гія 

транс пар ці роў кі. На рэш це, яр кая аб горт ка прос та ра дуе во ка 

па куп ні ка. 

А з дру го га — 

усе ка рыс ныя 

для пра дук цыі 

ўлас ці вас ці 

ўпа коў кі — 

яе тры ва ласць, 

не па ру шаль насць 

цэ лас нас ці, 

су пра ціў лен не 

хі міч ным 

уз дзе ян ням — 

дрэн на ад бі ва юц ца 

на эка ло гіі. І ўсё 

час цей гу чаць 

мер ка ван ні, 

што шко ды ад яе 

больш, чым ка рыс ці.

Шля хі-да ро гіШля хі-да ро гі

ШТО 
КАР ТА СКА ЖА?

У чым пе ра ва га па пя ро вых кар таў пе рад ан лайн-вер сі я мі і 

ча му вы дан ні на бе ла рус кай мо ве — гэ та стап ра цэнт ны экс-

клю зіў, да ве да ла ся ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

Ад каз насць за кож ную рыс ку
Ра бо чы стол га лоў на га рэ дак та ра РУП «Бел кар та гра фія» Га лі ны 

ЛЯ ХА ВАЙ не ві даць пад сто сам шы ро кіх роз на ка ля ро вых ліс тоў. Пры-

гля да ю ся да іх — ву лі цы Грод на. У ру ках жан чы на тры мае 

ало вак і ўруч ную ўно сіць на па пе ру рэ дак тар скія ўка зан ні. СТАР. 13СТАР. 4

«Вя лі кі гіс та рыч ны ат лас Бе ла ру сі» быў пры зна ны най леп шым 
на на цы я наль ным кон кур се «Мас тац тва кні гі» ў на мі на цыі «Тры умф».

РОД НЫЯ КВЕТ КІ

Род ная мо ва для на ша га пад піс чы ка з са ра ка трох га до вым ста жам Ва сі ля 
ВЯ РЭ НІ ЧА — гэ та як ды хаць па вет рам, жыць лю бі май спра вай, пра ца ваць, лю-
біць сваё Па лес се. Ва сіль Афа нась е віч жы ве ў вёс цы Ле нін Жыт ка віц ка га ра ё на, 
ён бы лы пе да гог і ды рэк тар ся рэд няй шко лы, ця пер на пен сіі. Ні ко лі не ха вае, што 
лю біць нашу газету «най перш за яе шчы рае род нае сло ва». А вось лю бі мы кло пат 
на ша га «звяз доў ца» — вы рошч ван не кве так і асаб лі ва руж: аж но сем дзе сят во сем 
сар тоў узы хо дзяць сё ле та ў цяп лі цы на ша га пад піс чы ка! А сар тоў кве так больш за 
дзвес це. Усе са джан цы і ў цяп лі цы Ва сі ля Афа нась е ві ча, і на ага ро дзе пад пі са ны 
толь кі на род най мо ве.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


