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• Бе ла рус кі ме ды цын скі 

ІT-стар тап увай шоў у шорт-

ліст прэ стыж най між на род-

най прэ міі Аsріrіn: Sосіаl 

Іnnоvаtіоn Аwаrd 2018.

• Сет ка 4G ста ла да-

ступ ная жы ха рам усіх 

ра ён ных цэнт раў Ма гі-

лёў скай воб лас ці.

• Кан цэрт ХІ ІІ Між на-

род на га фес ты ва лю Юрыя 

Баш ме та прай шоў у ноч на 

14 каст рыч ні ка на плат фор-

ме мінск ага мет ро.

• У Брэс це да ты ся ча-

год дзя го ра да ўка рэ няць 

сіс тэ му су мес на га вы ка-

ры стан ня ве ла сі пе даў 

(ве ла шэ рынг).

• У Ля ха віц кім ра ё не 

Брэсц кай воб лас ці пры па-

жа ры на фер ме вы ра та ва лі 

167 ця лят.
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77 кра ін 
све ту на ліч вае сён ня 
геа гра фія па ста вак 
бе ла рус кіх пра дук таў 
хар ча ван ня, па ве дам ляе 
На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт. 
І яна ўвесь час па шы ра ец ца. 
Бе ла русь ад но сіц ца да 
кра ін з са ма да стат ко вай 
вы твор час цю 
сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі. Хар чо вая 
бяс пе ка бе ла ру саў 
зна хо дзіц ца на вы со кім 
уз роў ні і мае ста ноў чую 
ды на мі ку. Кра і на лі дзі руе ў 
СНД па вы твор час ці 
на ду шу на сель ніц тва 
буль бы (у 2017 го дзе — 
675 кг), мя са (127 кг), 
ма ла ка (771 кг), яек 
(375 штук). Па ся рэд не ду ша вой 
вы твор час ці збож жа 
(842 кг) і ага род ні ны 
(206 кг) Бе ла русь зай мае 
пя тае мес ца. На ад на го 
жы ха ра кра і ны ў 2017 го дзе 
вы раб ля ла ся мя са 
ўдвая больш, чым у 
Ра сіі і Ка зах ста не. Па 
вы твор час ці ма ла ка на 
ду шу на сель ніц тва Бе ла русь 
апя рэдж вае Ка зах стан 
у 2,5 ра за, Ар ме нію, Укра і ну 
і Ра сію — у 3-3,6 ра за.

ЛІЧБА ДНЯ

Адзі ная ў Бе ла ру сі вёс ка — цёз ка пя та га ме ся ца го да — Май зна хо дзіц ца за дзе сяць кі ла мет раў ад пар то ва га го ра да 

Рэ чы ца ў паў днё вым на прам ку. СТАР. 4

І вя до ма ж, не толь кі з-за свет лай наз вы, род най мо вы ды свай го ша ноў на га 

ўзрос ту. Га зе та сто дру гі га док жы ве жыц цём кра і ны, па ва жае сва іх чы та чоў 

і на ват кла по ціц ца пра іх, што пра яў ля ец ца яшчэ і ў вы ба ры пры зоў: 

яны, звяз доў скія, зда ец ца, заў сё ды маг лі не прос та па ра да ваць ад да ных 

пад піс чы каў, але і спат рэ біц ца ў гас па дар цы, вер на па слу жыць — 

пры чым усёй сям'і. СТАР. 13
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КАСТ РЫЧ НІК У МАІКАСТ РЫЧ НІК У МАІ

Адзінства дзяржавы і канфесій — 
найлепшая абарона ад пагроз

Та кое мер ка ван не вы ка заў кі раў нік дзяр жа вы на су стрэ чы 

з чле на мі Свя шчэн на га Сі но да Рус кай пра ва слаў най царк вы 

і Сі но да Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы.

Свет імк лі ва змя ня ец ца
У па чат ку ме ра пры ем ства бе ла рус кі лі дар вы ка заў па дзя ку за 

тое, што мес цам чар го ва га па ся джэн ня Свя шчэн на га Сі но да Рус кай 

пра ва слаў най царк вы ста ла бе ла рус кая ста лі ца. На дум ку Прэ зі дэн-

та, гэ та з'яў ля ец ца свед чан нем вы со кай ацэн кі на ма ган няў на шай 

дзяр жа вы па за ха ван ні мі ру і зго ды, раз віц ці між кан фе сій на га дыя ло-

гу і пад трым цы кан струк тыў ных іні цы я тыў рэ лі гій ных ар га ні за цый.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў не ацэн ны ўклад 

Па тры яр ха Мас коў ска га і ўсяе Ру сі Кі ры ла ва ўма ца ван не ўза-

е ма дзе ян ня царк вы і бе ла рус кіх улад, пад тры ман не і раз віц цё 

ду хоў ных су вя зяў брац кіх на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі. «Мы вы со ка 

цэ нім ва шу па стыр скую апе ку і ўва гу да на шай кра і-

ны», — да даў ён.

ЗБЕ РАГ ЧЫ КАШ ТОЎ НАС ЦІ

СТАР. 2

Жыхары Мая 

Аляксандр і Галіна ГАРМАНЕНКІ 

разам ужо 39 гадоў.
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Пад піс ка-2018Пад піс ка-2018

«Ты ад но за пом ні, 
бра це, 

са «Звяз дой» — 
цяп лей у ха це!»


