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Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

• Па моч нік дзярж сак-

ра та ра ЗША па спра вах 

Еў ро пы і Еў ра зіі Уэс Міт-

чэл на вед вае Мінск 30—

31 каст рыч ні ка.

• Бе ла рус кi дзяр жаў ны 

му зей гiс то рыi Вя лi кай Ай-

чын най вай ны да лу чыц ца 

да ра сiй ска га пра ек та «Тэ-

ры то рыi Пе ра мо гi».

• Між на род ны фес-

ты валь жу ра він прой дзе 

4 ліс та па да ў вёс цы Аль-

ма ны Сто лін ска га ра ё на.

• У Коб ры не ў ліс та па-

дзе за пус ка юць но вы між-

на род ны аў то бус ны марш-

рут у поль скую Бя ла-Пад-

ляс ку.

• У Бе ла ру сі на ад на го 

жы ха ра пры хо дзіц ца ка-

ля 1 га ле су.

• Прэ зі дэнт ЗША До-

нальд Трамп за явіў, што 

мае на мер ад мя ніць аў та-

ма тыч нае на дан не гра ма-

дзян ства дзе цям, якія на ра-

дзі лі ся на тэ ры то рыі ЗША.

• Па пу ля цыя жы вёл 

на пла не це Зям ля ска ра-

ці ла ся на 60 % амаль за 

паў ста год дзя.
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Дзміт рый КРУ ТОЙ, 
мі ністр эка но мі кі:

«Га лоў ная мэ та 
пра гра мы ўра да — 
за бес пя чэн не 
ў Бе ла ру сі тэм паў рос ту 
эка но мі кі вы шэй шых 
за ся рэд не су свет ныя. 
Ня гле дзя чы на тое, што 
ў апош нія два ме ся цы 
вя ду чыя між на род ныя 
агенц твы па ні зі лі 
пра гноз рос ту су свет най 
эка но мі кі, тым не менш 
мы пла наў не мя ня ем — 
устой лі вы рост 
на ўзроў ні больш за 4 % 
што год».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Пачалася падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.
СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат

КА МУ ПА ЛО ЖА НА 
СЯ ДЗЕЛ КА, 

А КА МУ — МЕС ЦА
Ў ДО МЕ ЗІ МОЎ КІ

Дня мі Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны пра вя ло чар-

го вую ан лайн-кан фе рэн цыю, тэ май якой ста ла са цы яль нае 

аб слу гоў ван не на сель ніц тва. Усе, хто за даў сваё пы тан не, атры-

ма лі на яго ад каз з пер шых вус наў — ад на мес ні ка мі ніст ра пра-

цы і са цы яль най аба ро ны Аляк санд ра РУ МА КА і ад на мес ні ка 

на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

і са цы яль най да па мо гі ве дам ства Тац ця ны ФЁ ДА РА ВАЙ.

Бе ла рус банк про сяць не спа га няць ка мі сію 
за апла ту сац пас луг

— З 1 каст рыч ні ка Бе ла рус банк увёў ка мі сій ны збор пры апла це 

па слуг, у тым лі ку за апла ту сац пас луг у па ме ры адзін ру бель за 

кож ную па слу гу пры раз лі ку на яў ны мі гра шы ма. Са мая не аба ро-

не ная ка тэ го рыя на сель ніц тва (па жы лыя лю дзі), прад стаў ні кі якой 

ад да юць пе ра ва гу на яў ным гра шам, вы му ша на нес ці да дат ко выя 

вы дат кі. Ці раз гля да ец ца пы тан не аб уня сен ні гэ та га ві ду па слуг у 

пе ра лік вы зва ле ных ад ка мі сій на га збо ру? З той жа праб ле май су-

ты ка юц ца і сац ра бот ні кі, якія аказ ва юць па слу гу апла-

ты за са цабс лу гоў ван не і ідуць у банк з на яў ны мі. СТАР. 10

ВЯ ЛІ КАЯ 
І НЕ ВЯ ДО МАЯ

Пра ка ла саль ныя стра ты Бе ла ру сі 
ў га ды Пер шай су свет най вай ны

Ці маг чы ма пад лі чыць ах вя ры, якія па кі ну ла пас ля ся бе Пер шая 

су свет ная вай на? Ці мож на ў гэ тай цал кам тра гіч най і страш най 

па дзеі праз сто га доў пас ля за кан чэн ня вы лу чыць ней кія до лі 

па зі ты ву для нас і на шай кра і ны? Ці ўсё зроб ле на ў спра ве вы-

 ву чэн ня ня прос тай тэ мы? На гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні шу ка-

лі ад ка зы за круг лым ста лом, які «Звяз да» ла дзі ла 

су мес на з прэс-цэнт рам До ма прэ сы. СТАР. 6
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Свят ла на ПЕ РА ВОЗ НІ КА ВА, якая пра цуе біб лі я тэ ка рам у аг ра га рад ку Бац ві на ва Ча чэр ска га ра ё на, пе ра тва ры ла біб лі я тэ ку 
ў са праўд ную твор чую май стэр ню. Мяс цо выя дзяў чат кі, як, на прык лад, Ка ры на ДЗЯ МІ ДА ВА, тут час тыя гос ці. 
У біб лі я тэ цы мож на асво іць тэх ні ку вы ра бу экс клю зіў ных стро яў для ля лек. І ка неш не ж, узяць па чы таць ці ка вую кні гу.

«На чы та ныя» строі«На чы та ныя» строі


