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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Ма гу з упэў не нас цю 
кан ста та ваць, што 
пра мыс ло васць вый шла з 
рэ цэ сіі і на бра ла ўстой лі выя 
па каз чы кі рос ту. Тэмп 
рос ту пра мыс ло вай 
вы твор час ці ле тась склаў 
106,1 %, у гэ тым го дзе за 
ча ты ры ме ся цы — 108,8 %. 
Спа дзя ём ся, што гэ ты 
год за вер шым з та кім жа 
тэм пам. Іс тот ны ўклад 
у раз віц цё пра мыс ло ва га 
комп лек су ро бяць 
ма дэр ні за ва ныя га лі ны 
апра цоў чай пра мыс ло вас ці: 
аў та ма бі ле бу да ван не, 
ме та лур гія, наф та хі мія, 
дрэ ва ап ра цоў ка, лёг кая 
пра мыс ло васць. Па спя хо ва 
асвой ва ец ца вы твор часць 
лег ка вых аў та ма бі ляў. 
Мы на па чат ку шля ху, але 
пер шыя кро кі да зва ля юць 
з ап ты міз мам ацэнь ваць 
па тэн цы ял бе ла рус ка га 
лег ка во га аў та ма бі ле бу да-
ван ня».

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся 
з намі – 

будзе 
цікава!

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
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Пісьменнікі 
прызямляцца 
ў Гародні

Зарабіць 
на «сабачых 
хвастах»

Сяброўства 
на дзявятым 
дзясятку

Свая спра ваСвая спра ва  

БУР ГЕР: НА КО ЛАХ
І АД ШЭФ-КУ ХА РА

Гіс то рыя, як ча ты ры сяб ры зра бі лі 
са ста ро га «мер се дэ са» ма біль ную кух ню
Для мя не аса біс та гэ та па ста ян ная праб ле ма: спя ша еш ся па 

спра вах, кру ціш ся з ра ні цы да ве ча ра як у ві ры і, бы вае, ня ма 

воль ных на ват дзе ся ці хві лін, каб нар маль на па ес ці. І мес цы ў 

на шым, па да ец ца, зу сім не ма лень кім Мін ску, дзе мож на пе ра-

ку сіць хут ка, смач на і ня шкод на, — лі ча ныя. Праў да, у апош нія 

га ды сі ту а цыя ста ла вы праў ляц ца. І не заўж ды за кошт за меж-

ных фран шыз фаст фу даў: бе ла ру сы спра бу юць улас на руч на 

раз віць куль ту ру якас най ву ліч най ежы, якой 

так пра гне жы хар го ра да з хут кім тэм пам.

Пра ектПра ект  

Мес ца дзе ян ня
Ка лі б не бы ло гэ тых лю дзей, свет быў бы шэ ры і сум ны. Яны, 

маг чы ма, маг лі б рэа лі за вац ца дзесь ці ў го ра дзе, там, дзе 

больш шан цаў на пос пех. Але за ста лі ся ў сва іх ма лень кіх на-

се ле ных пунк тах і імк нуц ца зра біць неш та ка рыс нае для сва ёй 

ма лой ра дзі мы. Но вы пра ект «Звяз ды» пры свя ча ец ца ме на ві та 

ім — ру ха ві кам глы бін кі.

ГАЙ ДА 
НА «МАЛЬ ДЗІ ВЫ»!

Да ча го ж тут ці ка ва і не звы чай на. По бач лес, рэч ка з пяс ча ны мі 

бе раж ка мі, шмат кве так і ма тыль коў, а па вет ра якое — ды ха еш 

і не мо жаш на ды хац ца. «А вунь там, — ма хае ку дысь ці ў бок 

паў раз бу ра на га бу дын ка Фё дар, — жы вуць хо бі ты». Ён гля дзіць 

на мой збян тэ жа ны твар, і во чы яго смя юц ца. І дзесь ці ў глы бі ні 

ду шы ва мне пра чы на ец ца дзі ця. І ад чу ван не каз кі ста но віц ца 

вель мі вост рым і рэ аль ным.

Тол кі ну б спа да ба ла ся
Зна ём це ся — Фё дар Бон да раў, не па праў ны ра ман тык і эн ту зі яст. 

Ро дам з Ма гі лё ва, але пе ра ехаў на ра дзі му ма ці ў вёс ку Па ця ра еў ка 
Слаў га рад ска га ра ё на, гэ та зу сім по бач з тым са мым ка зач ным мес-
цам. На огул ён прад пры маль нік, мае не вя ліч кую пі ла ра му, ро біць 
пад до ны. А вось гэ та ба за ў ле се — за ня так для ду шы. Афі цый ная 
наз ва яе — ба за эка ла гіч на га ту рыз му «Ма лень кія дзі вы», або прос та — 
«Маль дзі вы». Але ні чо га не пе ра шка джае ёй час ад ча су пе ра тва рац-
ца ў кра і ну хо бі таў.

— Яшчэ ў шко ле мы з сяб ра мі вель мі лю бі лі ад па чы ваць тут на 
рэ чцы, і кож ны з нас стро іў пла ны на конт гэ та га мес ца, — усмі ха ец ца 
Фё дар. — По тым усе вы рас лі і раз' еха лі ся, а я рэа лі за ваў 
сваю дзі ця чую ма ру. СТАР. 4
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Сы хо дзя чы са школь на га Сы хо дзя чы са школь на га 
два ра...два ра...

Для вы пуск ні коў ста ліч най бе ла рус ка моў най гім на зіі № 28, 

як і для ты сяч ін шых школь ні каў па ўсёй кра і не, 

пра гу чаў учо ра апош ні школь ны зва нок.
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