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Ана толь ІСА ЧАН КА, 
стар шы ня Мінск ага 
абл вы кан ка ма:

«Як вя до ма, 2018 год 
у Бе ла ру сі аб' яў ле ны 
Го дам ма лой ра дзі мы. 
Ка лі ча ла век лю біць 
сваю ма лую ра дзі му і 
хо ча ўнес ці ўклад у яе 
пе ра ўтва рэн не, гэ та 
доб ра. Важ на, каб 
усё ра бі ла ся ў рам ках 
за ка на даў ства. Ула ды 
мо гуць да зво ліць та кія 
па чы нан ні і да па мо гуць. 
Ад нак ня пра віль на 
ма ні пу ля ваць па няц цем 
ма лой ра дзі мы ў 
аса біс тых мэ тах».

ЦЫТАТА ДНЯ

САКАВІКА 2018 г.
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 4° 
Віцебск    + 2°
Гомель    + 1°  
Гродна    + 4° 
Магілёў    + 1° 
Мінск    + 2° 

Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на II квартал 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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Бізнес выратуе 
малую 
радзіму?

«Бязвіз» 
штурхае 
кадры

СТАР. 5

Вясёлыя 
гісторыі 

нашых чытачоў

«Усю ды ход» 
за смеш ную су му

Трое сяб роў Мі кі та, Яў ген і Ве ра ні-

ка прак тыч на да вар' яц тва ўлю бё ныя 

ў па да рож жа, пры чым у пра мым сэн-

се. Ня рэд ка ім у га ла ву пры хо дзяць 

да во лі эк стрэ маль ныя ідэі. Вяр та ю-

чы ся ра зам з Іра на, яны паў жар там 

па ча лі аб мяр коў ваць і гэ та ра лі, пра 

якое Мі кі та да ве даў ся вы пад ко ва. 

Ужо пас ля дум ка ні як не вы хо дзі ла 

з га ла вы ў кож на га, і яны вы ра шы лі: 

трэ ба ехаць!

Са мым скла да ным эта пам пад-

рых тоў кі бы ло знай сці, а га лоў нае 

ад ра ман та ваць пры дат ную ма шы ну. 

У гэ тым ім да па мог зна ё мы хло пец 

Мі ша з Ма ла дзеч на, яко му на той мо-

мант бы ло ўся го шас нац цаць га доў. 

Але гэ та не пе ра шко дзі ла яму пе ра-

тва рыць «Жы гу лі» за 170 до ла раў 

у цал кам са бе на дзей ны 

сро дак пе ра мя шчэн ня. 

На край све туНа край све ту  

У АФ РЫ КУ — НА «ЖЫ ГУ ЛЯХ»
Як бе ла ру сы пры ня лі ўдзел у даб ра чын ным ра лі

Ра лі Dаkаr Сhаllеngе пра хо дзіць што год. За да ча: да брац ца з іс пан-
ска га го ра да Та ры фа да ста лі цы Гам біі — Бан джу ла. Пры гэ тым ад на 
з умоў удзе лу ў тым, што аў та ма біль, на якім бу дзе ехаць экі паж, па-
ві нен каш та ваць не больш за 500 фун таў, у пе ра вод зе на бе ла рус кія 
гро шы гэ та на ват менш за 1400 руб лёў. У кан цы за ез ду ўсе ма шы ны 
пра да юць з аў кцы ё ну, а гро шы ад да юць на даб ра чын насць. Сё ле та 
ў ра лі ўпер шы ню вы ра шы ла пры няць удзел ка ман да з Бе ла ру сі, але 
ў да ро зе ўсё пай шло не па пла не...

СТАР. 4

Сяб ры 
Жэ ня, 

Ве ра ні ка 
і Мі кі та.

Учо ра ў Тбі лі сі ад бы ла ся 

су стрэ ча Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі з 

Прэ зі дэн там Гру зіі Ге ор гі ем 

Марг ве лаш ві лі, па вы ні ках якой 

быў пад пі са ны стра тэ гіч ны 

да ку мент аб су пра цоў ніц тве 

дзвюх кра ін.

На пе ра га во рах з гру зін скім ка ле гам 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў асаб-

лі вую друж бу па між на ро да мі Бе ла ру сі 

і Гру зіі і доб рыя па чуц ці, якія за ста лі ся 

яшчэ з са вец ка га ча су. «Я са праў ды 

сю ды еду як да до му. Хоць і дру гі раз. 

Але я ад чу ваю, што тут бліз кія нам лю-

дзі», — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Пе ра га во ры кі раў ні коў дзяр жаў 

спа чат ку прай шлі ў фар ма це сам-на-

сам, а за тым у па шы ра ным скла дзе. 

Прэ зі дэн ты раз гле дзе лі шы ро кае ко ла 

пы тан няў па рад ку дня двух ба ко ва га 

су пра цоў ніц тва з ак цэн там на раз віц цё 

ўза е ма дзе ян ня ў ганд лё ва-эка на міч-

най сфе ры, а так са ма ўдзя лі лі ўва гу 

кан так там у сфе ры па лі ты кі, аб мер-

ка ва лі сі ту а цыю ў све це і 

рэ гі ё не.

ДРУЖ БА 
ЯК ДОБ РАЯ АС НО ВА

Уме лец з Га рад ка Ва сіль 

СІ МА НО ВІЧ (на фо та спра ва) 

адзін з пер шых у кра і не асво іў 

за бы тае ра мяст во спі раль на га 

пля цен ня. Не толь кі сам вы раб ляе 

пры го жыя ку бель чы кі і ку зу бы, 

ся вень кі (па-га ра доц ку — се ва лкі) 

і ко шы кі, але і пе рад ае свае на вы кі 

ін шым. Пра цу ю чы ў ра ё ным До ме 

ра мёст ваў і фальк ло ру, Ва сіль 

дае май стар-кла сы для дзя цей, 

ін ва лі даў, пен сі я не раў. На гэ тым 

здым ку па бач з умель цам пра цу юць 

пен сі я нер кі — Люд мі ла КРА СІ КА ВА, 

Алі на ЛУ ШЧЫК і Ла ры са ГА ЛУ ЗА, 

якія і са мі ста лі ўжо хвац кі мі 

спе цы я ліс та мі.

МАЙ СТАР-КЛАС 
АД НА РОД НА ГА 

МАЙ СТРА
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