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77 краін

Адзінства дзяржавы і канфесій —
найлепшая абарона ад пагроз
Такое меркаванне выказаў кіраўнік дзяржавы на сустрэчы
з членамі Свяшчэннага Сінода Рускай праваслаўнай царквы
і Сінода Беларускай праваслаўнай царквы.

Свет імкліва змяняецца
У пачатку мерапрыемства беларускі лідар выказаў падзяку за
тое, што месцам чарговага пасяджэння Свяшчэннага Сінода Рускай
праваслаўнай царквы стала беларуская сталіца. На думку Прэзідэнта, гэта з'яўляецца сведчаннем высокай ацэнкі намаганняў нашай
дзяржавы па захаванні міру і згоды, развіцці міжканфесійнага дыялогу і падтрымцы канструктыўных ініцыятыў рэлігійных арганізацый.
Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка адзначыў неацэнны ўклад
Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ва ўмацаванне ўзаемадзеяння царквы і беларускіх улад, падтрыманне і развіццё
духоўных сувязяў брацкіх народаў Беларусі і Расіі. «Мы высока
цэнім вашу пастырскую апеку і ўвагу да нашай краіны», — дадаў ён.

Фота БелТА.

свету налічвае сёння
геаграфія паставак
беларускіх прадуктаў
харчавання, паведамляе
Нацыянальны
статыстычны камітэт.
І яна ўвесь час пашыраецца.
Беларусь адносіцца да
краін з самадастатковай
вытворчасцю
сельскагаспадарчай
прадукцыі. Харчовая
бяспека беларусаў
знаходзіцца на высокім
узроўні і мае станоўчую
дынаміку. Краіна лідзіруе ў
СНД па вытворчасці
на душу насельніцтва
бульбы (у 2017 годзе —
675 кг), мяса (127 кг),
малака (771 кг), яек
(375 штук). Па сярэднедушавой
вытворчасці збожжа
(842 кг) і агародніны
(206 кг) Беларусь займае
пятае месца. На аднаго
жыхара краіны ў 2017 годзе
выраблялася мяса
ўдвая больш, чым у
Расіі і Казахстане. Па
вытворчасці малака на
душу насельніцтва Беларусь
апярэджвае Казахстан
у 2,5 раза, Арменію, Украіну
і Расію — у 3-3,6 раза.
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КАСТРЫЧНІК У МАІ

КОРАТКА

• Сетка 4G стала даступ ная жы ха рам усіх
ра ён ных цэнт раў Ма гілёўскай вобласці.
• Канцэрт ХІІІ Міжнароднага фестывалю Юрыя
Башмета прайшоў у ноч на
14 кастрычніка на платформе мінскага метро.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

• Беларускі медыцынскі
ІT-стартап увайшоў у шортліст прэстыжнай міжнароднай прэміі Аsріrіn: Sосіаl
Іnnоvаtіоn Аwаrd 2018.

Жыхары Мая
Аляксандр і Галіна ГАРМАНЕНКІ
разам ужо 39 гадоў.

Адзіная ў Беларусі вёска — цёзка пятага месяца года — Май знаходзіцца за дзесяць кіламетраў ад партовага горада
Рэчыца ў паўднёвым напрамку.

Падпіска-2018

• У Ляхавіцкім раёне
Брэсцкай вобласці пры пажары на ферме выратавалі
167 цялят.
ISSN 1990 - 763X

«Ты адно запомні,
браце,
са «Звяздой» —
цяплей у хаце!»
І вядома ж, не толькі з-за светлай назвы, роднай мовы ды свайго шаноўнага
ўзросту. Газета сто другі гадок жыве жыццём краіны, паважае сваіх чытачоў
і нават клапоціцца пра іх, што праяўляецца яшчэ і ў выбары прызоў:
яны, звяздоўскія, здаецца, заўсёды маглі не проста парадаваць адданых
падпісчыкаў, але і спатрэбіцца ў гаспадарцы, верна паслужыць —
прычым усёй сям'і.
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Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

• У Брэсце да тысячагоддзя горада ўкарэняць
сістэму сумеснага выкары стан ня ве ла сі пе даў
(велашэрынг).
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