
Най леп шым ма ла дзёж ным экі па жам сёлета на ўбор цы збож жа вых у Ель скім ра ё не пры зна ны ся мей ны экі паж, у скла дзе яко га пра цу юць брат і сяст ра Мак-
сім і Ган на ЯЦУХ НЫ з КСУП «Ска ра днян скі». Мак сім — пра фе сій ны ме ха ні за тар, а Ган на — на стаў нік па чат ко вых кла саў са Свет ла гор ска — ужо шос ты 
год на час убор кі пры яз джае на ра дзі му ў вёс ку Во лаўск і пе ра ква лі фі коў ва ец ца ў кам бай не ры. 

Спа жы вецСпа жы вец  

ПА ЛІ ТО — 
НА ЧА ТЫ РЫ 

ГА ДЫ
Коль кі пра дук таў 

і адзен ня нам не аб ход на 
для нар маль на га жыц ця?
Коль кі ма ла ка і яек бе ла ру с 

ужывае за ме сяц? Што па він на 

быць у ба за вым гар дэ ро бе? 

І як час та мож на мя няць тэ ле фон? 

«Звяз да» вы ву чы ла, што ўва хо дзіць 

у спа жы вец кую кар зі ну.

Спа жы вец кая кар зі на — гэ та спіс рэ-
чаў і па слуг пер шай не аб ход нас ці. Сю ды 
ўклю ча юц ца пра дук ты хар ча ван ня, адзен-
не, абу так, ме ды цын скія прэ па ра ты, апла та 
транс парт ных, ка му наль ных і ін шых па слуг. 
Для роз ных ка тэ го рый гра ма дзян — дзя-
цей, пен сі я не раў — гэ тыя на бо ры бу дуць 
ад роз ні вац ца. Для пры кла ду возь мем кар-
зі ну для пра ца здоль на га на-
сель ніц тва.

Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ, 
дэ кан эка на міч на га 
фа куль тэ та БДУ, док тар 
фізі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, 
пра фе сар:

«Зар пла та ў ма са вых 
ра бот ні каў бан каў не та кая 
ўжо вы со кая — яны 
атрым лі ва юць ся рэд нюю 
зар пла ту па кра і не. Але 
ў вы шэй ша га кі раў ніц тва — 
і та кая тра ды цыя скла ла ся 
ва ўсім све це — зар пла та вель мі 
вы со кая. І трэ ба пра ма ска заць, 
што не толь кі ў на шай кра і не, 
але і ў ін шых кра і нах све ту 
кі раў ніц тва бан каў атрым лі вае 
на шмат боль шую зар пла ту, чым 
вы шэй шыя чы ноў ні кі ў кра і не, 
мі ніст ры, і гэ та вы клі кае 
не ка то рае не ра зу мен не, 
на што спра вяд лі ва ўка заў 
кі раў нік дзяр жа вы. І га вор ка, 
на пэў на, ідзе не толь кі пра 
за роб кі, га вор ка ідзе ў цэ лым 
аб па мян шэн ні вы дат каў 
бан каў. Бо чым менш гро шай 
банк рас хо дуе на ся бе, тым 
тан ней шыя бу дуць крэ ды ты. 
А ка лі тан ней шыя бу дуць 
крэ ды ты, пач не лепш раз ві вац ца 
на ша эка но мі ка».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Дзярж дэ парт амент па пя рэ дзіў 
пра па вы ша ную тэ ра рыс тыч ную па гро зу 
ў Еў ро пе ў на ва год нія свя ты

Дзяр жаў ны дэ парт амент ЗША па пя рэ дзіў аме ры кан скіх гра ма-
дзян аб па вы ша най па гро зе здзяйс нен ня тэ ра рыс тыч ных на па даў у 
кра і нах Еў ро пы ў пе ры яд на ва год ніх свят. Ад па вед ная пе ра сця ро га 
апуб лі ка ва на ўчо ра на сай це Дзярж дэ па.

У па ве дам лен ні ад зна ча ец ца, што ле тась тэ ра рыс ты ажыц ця-
ві лі на па ды, якія пры вя лі да ма са вых ах вяр, на пе рад на ва год нім 
кір ма шы ў Бер лі не, а так са ма ў на ва год нюю ноч у нач ным клу бе 
ў Стам бу ле.

Пры гэ тым «ня даў нія ін цы дэн ты ў Фран цыі, Ра сіі, Шве цыі, Вя лі-
ка бры та ніі, Іс па ніі і Фін лян дыі па ка за лі, што так зва ная «Іс лам ская 
дзяр жа ва» і «Аль-Ка і да» ў ста не пла на ваць і ажыц цяў ляць но выя 
тэ рак ты ў Еў ро пе».

Ня гле дзя чы на тое, што мяс цо выя ўла ды пра цяг ва юць ба раць бу 
з тэ ра рыс та мі, «за ста юц ца асця ро гі з на го ды маг чы ма га паў та рэн-
ня па доб ных на па даў у бу ду чы ні», ад зна ча юць у Дзярж дэ пе. Аб' ек-
та мі на па даў мо гуць стаць транс парт ныя вуз лы, рын кі ці ганд лё выя 
цэнт ры, ура да выя ўста но вы. Так са ма пад па гро зай га тэ лі, клу бы, 
рэ ста ра ны, рэ лі гій ныя аб' ек ты, пар кі, на ву чаль ныя ўста но вы, мес цы 
ма са вых ме ра пры ем стваў.

У хо дзе здзяйс нен ня на па даў тэ ра рыс ты мо гуць звяр тац ца да 
раз на стай ных так тык, вы ка рыс тоў ваць аг ня стрэль ную або ха лод-
ную зброю, вы бу хо выя пры ста са ван ні, транс парт ныя срод кі.

Пен та гон па па мыл цы 
апуб лі ка ваў 
за клік ад пра віць 
у ад стаў ку Трам па

У афі цый ным за пі се Пен та го на 
ў Twіtter з'я ві ла ся па ве дам лен не, 

якое за клі кае прэ зі дэн та ЗША сыс ці ў ад стаў ку. Паз ней яно бы ло 
вы да ле на, а прад стаў нік ва ен на га ве дам ства Да на Уайт рас тлу ма-
чы ла ін цы дэнт па мыл кай ад на го з су пра цоў ні каў.

У афі цый ным за пі се Мі ніс тэр ства аба ро ны ЗША з'я віў ся рэ твіт 
за пі су ка рыс таль ні ка Proud Resіster. Тэкст па ве дам лен ня да ты чыў ся 
Роя Му ра, кан ды да та ў Се нат ад шта та Ала ба ма, і се на та ра Ала 
Фран ка, якія бы лі аб ві на ва ча ны ў сек су аль ных да ма ган нях. Там жа 
згад ваў ся і Трамп. «Ёсць прос тае ра шэн не... Рой Мур — ад моў ся 
ад удзе лу ў вы ба рах. Ал Франк — сы дзі ў ад стаў ку з Кан грэ са. 
До нальд Трамп — сы дзі ў ад стаў ку з па са ды прэ зі дэн та. Рэс пуб лі-
кан ская пар тыя — спы ні це за моўч ваць праб ле му сек су аль ных да-
ма ган няў. Гэ та зла чын ства, гэ так жа, як і ва ша кры ва душ насць», — 
га ва ры ла ся ў па ве дам лен ні.

Не ўза ба ве гэ тае ж па ве дам лен не з'я ві ла ся ў афі цый ным за пі се 
Пен та го на. Паз ней пуб лі ка цыя бы ла вы да ле на, ад нак ка рыс таль ні кі 
Twіtter па спе лі зра біць яе скрын шо ты.

Да Зям лі на блі жа ец ца ве лі зар ны астэ ро ід Фа э тон
Праз ме сяц астэ ро ід Фа э тон, 

дыя метр яко га роў ны пя ці кі ла-
мет рам, на блі зіц ца на па раў-
наль на мі ні маль ную ад лег ласць 
да Зям лі. Спе цы я ліс ты зма дэ ля-
ва лі зблі жэн не кас міч на га це ла 
з на шай пла не тай.

Па ве дам ля ец ца, што астэ ро ід 
на блі зіц ца да Зям лі на 10 млн кі ла мет раў, у кас міч ных маш та бах 
гэ тую ліч бу мож на лі чыць вель мі не вя лі кай. Але гэ тая ад лег ласць 
з'яў ля ец ца бяс печ най — ня ма ні я кай ры зы кі, што ня бес нае це ла 
ўрэ жац ца ў Зям лю. Уліч ва ю чы ве лі чы ню астэ ро і да, су тык нен не з 
на шай пла не тай пры вя ло б да ка та стро фы, у тым лі ку і да гі бе лі 
лю дзей і жы вёл. У пра цэ се ру ху Фа э тон пе ра ся кае ар бі ты ча ты рох 
пла нет: Мер ку рыя, Ве не ры, Зям лі і Мар са. Так са ма ён па ды хо дзіць 
і бліз ка да Сон ца, з-за ча го і атры маў сваю наз ву. Фа э тон — пер-
са наж ста ра жыт на грэ час кай мі фа ло гіі, які па пра сіў у свай го баць кі 
Ге лія са да зво лу пра віць со неч най ка ляс ні цай.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 18.11.2017 г.
Долар ЗША    2,0050
Еўра 2,3648
Рас. руб. 0,0336
Укр. грыўня 0,0756
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Пачалася падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ КАШТОЎНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Да ра гія сяб ры!

Він шую вас з пра фе сій ным свя там!
Сён ня аг ра пра мыс ло вы комп лекс з'яў ля ец ца ад-

ной з най важ ней шых га лін на цы я наль най эка но мі кі. 
Ды на міч нае раз віц цё вёс кі бы ло і за ста ец ца на шым 
ня змен ным пры яры тэ там. За гіс та рыч на ка рот кі тэр-
мін тут ад бы лі ся сур' ёз ныя зме ны: на па лях пра цуе су-
час ная тэх ні ка, па бу да ва ны буй ныя жы вё ла га доў чыя 
комп лек сы і пе ра пра цоў чыя прад пры ем ствы, асна-
шча ныя па су свет ных стан дар тах. Па леп ша ны і ўмо-
вы жыц ця вяс ко вых жы ха роў: ство ра ны аг ра га рад кі 
з раз ві той інф ра струк ту рай і са цы яль най сфе рай.

Сё ле та са бра ны доб ры ўра джай збож жа. 
Сфар мі ра ва на да стат ко вая сы ра він ная ба за для 
пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці. Усё гэ та — вы нік 

ня стом най пра цы вяс коў цаў, дзя ку ю чы ча му га-
ран та ва на хар чо вая бяс пе ка дзяр жа вы.

Вы со кая якасць пра дук цыі сель скай гас па дар-
кі да зво лі ла па шы рыць рын кі яе збы ту і знач на 
ўма ца ваць доб ра вя до мы ў све це брэнд «Зроб-
ле на ў Бе ла ру сі».

Да зволь це вы ка заць шчы рую ўдзяч насць тым, 
хто апра цоў вае па лі, убі рае ўра джай, пра цуе на 
фер мах і пе ра пра цоў чых прад пры ем ствах, хто 
лю біць сваю зям лю і доб ра сум лен на пра цуе на 
ка рысць на ро да і род най кра і ны.

Ад усёй ду шы жа даю вам і ва шым сем' ям 
шчас ця, зда роўя, мі ру і даб ра!

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

29—30 ліс та па да ў Мін ску прой дзе між-
на род ная спе цы я лі за ва ная на ву ко ва-
тэх ніч ная вы ста ва-фо рум «Ін фар ма цый-
ныя тэх на ло гіі ў аду ка цыі» (ІTE-2017). На 
пра ця гу апош ніх двац ца ці га доў срод кі 
на ву чан ня сур' ёз на эва лю цы я на ва лі, і 
сён ня для та го, каб на ву чац ца, зу сім не-
аба вяз ко ва на вед ваць за ня ткі і лек цыі. 
Тая ж ін тэр нэт-ака дэ мія Ха на дае бяс-
плат ны до ступ да больш чым ча ты рох 
ты сяч мік ра лек цый па са мых роз ных 
дыс цып лі нах. Пра апош нія су свет ныя 
трэн ды ў аду ка цыі і сі ту а цыю ў на шай 
кра і не мы гу та рым з ды рэк та рам Га лоў-
на га ін фар ма цый на-ана лі тыч на га цэнт-
ра Мі ніс тэр ства аду ка цыі Паў лам ЛІ САМ 
(на фота).

АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВА 
КАМ П'Ю ТАР НЫМ КЛА САМ

— Па вел Ана то ле віч, Кан цэп цыя ін фар-
ма ты за цыі сіс тэ мы аду ка цыі ў Бе ла ру сі на 
пе ры яд да 2020 го да за цвяр джа ла ся ча ты-

ры га ды та му. За мі ну лы час амаль усе мы 
ста лі ўла даль ні ка мі ма біль ных устрой стваў 
(план шэ таў, смарт фо наў, ноў тбу каў), та му 
на яў насць у шко ле ста цы я нар ных кам п'ю-
тар ных кла саў пе ра стае быць ак ту аль най. 
Больш ак ту аль на бы ло б мець ма біль ныя 
кам п'ю тар ныя кла сы або за дзей ні чаць тую 
тэх ні ку, што ма ец ца ў на яў нас ці ў школь ні-
каў і сту дэн таў?

— З гэ та га го да мы якраз па чы на ем больш 
шы ро кае ўка ра нен не ў сіс тэ му аду ка цыі ма-
біль ных тэх на ло гій. У шко лах ужо з'я ві лі ся 
план шэ ты, так бы мо віць, два ў ад ным — з 
кла ві я ту рай, якая пад клю чаецца асоб на, каб 
план шэ там мож на бы ло ка рыс тац ца не толь кі 
як ма біль ным устрой ствам, але і як мі ні-ноў-
тбу кам. Так са ма мы пла ну ем ука ра нен не так 
зва ных тон кіх клі ен таў. Пад імі ма юц ца на ўва-
зе пры ла ды (тэр мі на лы), у якіх няма ўлас ных 
вы лі чаль ных ма гут нас цяў, яны пад клю ча ныя 
да агуль на га для ўсіх ка рыс таль ні каў сер ве ра, 
што зна хо дзіц ца ў воб ла ку. Гэ та та кія бяз дыс-
ка выя кам пакт ныя пер са наль ныя кам п'ю та ры, 
да якіх пад клю ча юц ца пе ры фе рый ныя пры ла-
ды: кла ві я ту ра, мыш, ма ні то ры, акус тыч ныя 
сіс тэ мы і г. д. У шко ле бу дуць зна хо дзіц ца 
толь кі ін тэр фей сныя част кі, звя за ныя з сер ве-
рам, на якім уста ноў ле ны ўсе не аб ход ныя для 
ра бо ты пра гра мы і да дат кі. Там жа ў воб ла ку 
ўся ін фар ма цыя бу дзе апра цоў вац ца і за хоў-
вац ца. Але для гэ та га трэ ба за бяс пе чыць бес-
пе ра пын ную якас ную су вязь, 
чым за раз і зай ма ем ся.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  

ЭЛЕКТ РОН НАЯ «НА ЧЫН КА» 
ДЛЯ ШКО ЛЫ

Як муль ты ме дый ныя тэх на ло гіі і вір ту аль ная рэ аль насць ма ты ву юць вуч няў?

Соль зям лі
Ра бот ні кам сель скай гас па дар кі 

і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці аг ра пра мыс ло ва га комп лек су

Учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці аб-
мяр коў ва лі ся бе ла рус ка-гер ман скія 
ад но сі ны. І Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
бе ла рус кі лі дар, і Зіг мар Габ ры эль, 
ві цэ-канц лер, фе дэ раль ны мі ністр 
за меж ных спраў Гер ма ніі, упэў не-
ны: у двух ба ко вых ад но сі нах ад-
кры ва ец ца но вая ста рон ка.

Не сак рэт, што ў гіс то рыі ўза е ма дзе-
ян ня кра ін бы ло роз нае, у тым лі ку і не-
га тыў нае.

— Час ідзе, ён змя няе мно гае. Гэ так 
жа і ў су час ным све це — ад но сі ны змя-
ня юц ца з ця гам ча су. Вель мі ха чу спа дзя-
вац ца і ча мусь ці ўпэў не ны ў тым, што мы 
ад кры ва ем но выя ста рон кі ў на шых ад но-
сі нах, скі ра ва ныя ў леп шы бок, — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік на шай дзяр жа вы па дзя ка ваў 
гер ман ска му ві цэ-канц ле ру за да па мо-
гу, якую што год аказ вае яго дзяр жа ва ў 
азда раў лен ні бе ла рус кіх дзя цей.

— Я так са ма дзя кую вам за тую тэх на-
ла гіч ную пад трым ку, якую вы аказ вае це 
на шай эка но мі цы, — да даў Прэ зі дэнт. — 
Амаль увесь ім парт з Гер ма ніі — гэ та вы-
со ка тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не, тэх на-
ло гіі. Мы б вель мі ха це лі, каб гэ ты па зі-
тыў ны пра цэс меў свой да лей шы пра цяг 
на больш вы со кім эка на міч ным уз роў ні.

Кі раў нік на шай дзяр жа вы пра па на-
ваў фе дэ раль на му мі ніст ру за меж ных 
спраў Гер ма ніі больш уваж лі ва па ста віц-
ца да раз віц ця сва бод най эка на міч най 
зо ны «Вя лі кі ка мень», ство ра най пад 
Мінскам.

— Мы вы ву чы лі су свет ны во пыт раз-
віц ця па доб ных зон і ства ры лі там са мы 
льгот ны рэ жым для ін вес та раў, — звяр-
нуў ува гу бе ла рус кі лі дар.

За кра на лі пад час су стрэ чы і тэ му 
агуль най сі ту а цыі ў рэ гі ё не. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад крэс ліў: Гер ма нія мо жа 
зра біць вя лі кі ўнё сак у раз віц цё су час-

най гіс то рыі, ка лі яна бу дзе на стой лі ва 
пе ра тва раць у жыц цё сваю лі нію па нар-
ма лі за цыі ад но сін на ўсхо дзе Укра і ны.

— Мы са праў ды ма ем там шмат праб-
лем і пас ля су стрэ чы тут у «нар манд скім 
фар ма це», але тым не менш там ня ма 
вай ны, — кан ста та ваў кі раў нік на шай 
кра і ны. — І, ка лі б кі раў ніц тва Гер ма ніі 
не за ня ло жорст кую па зі цыю ў гэ тым 
пы тан ні, там бы да гэ туль ты ся ча мі гі ну-
лі лю дзі.

Што да бе ла рус ка-гер ман скіх ад но-
сін, то кі раў нік дзяр жа вы агу чыў тэ зіс, 
уво гу ле не ад' ем ны ў ад но сі нах на шай 
дзяр жа вы з лю бы мі парт нё ра мі: ка лі мы 
неш та абя ца ем, мы аба вяз ко ва гэ та вы-
кон ва ем.

— Я вас пра шу, каб вы ўваж лі ва са-
чы лі за сі ту а цы яй у Бе ла ру сі і аб' ек тыў на 
яе ацэнь ва лі, — ска заў Прэ зі дэнт. — Ка лі 
так бу дзе, то ў нас усё атры ма ец ца. За-
пэў ні ваю вас у тым, што з тэ ры то рыі Бе-
ла ру сі вы ні ко лі не атры ма е це ні вод на га 
сіг на лу ў па ру шэн не цэ лас нас ці і бяс пе кі 
еў ра пей ска га кан ты нен та.

Зіг мар Габ ры эль па га дзіў ся, што ад-
но сі ны па між Гер ма ні яй і Бе ла рус сю пе-
ра жы ва лі вель мі роз ныя ча сы.

— Бу ду чы нем ца мі, мы ўвесь час ду ма-
ем пра тое, якія жах лі выя зла чын ствы бы-
лі здзейс не ны нем ца мі су праць Бе ла ру сі 
і яе гра ма дзян пад час Дру гой су свет най 
вай ны, — пры знаў ся ён. — Та му сён ня і 
з'яў ля ец ца цу дам тое, з якой дру жа люб-
нас цю і ад кры тас цю гра ма дзя не ва шай 
кра і ны ста вяц ца да Гер ма ніі. Мы б ха це лі 
вам па дзя ка ваць за гэ тыя сяб роў скія ад-
но сі ны і за вя лі кую ад кры тасць. Гэ та не 
факт, які сам са бой ра зу ме ец ца.

Вы со ка аца ніў гер ман скі ві цэ-канц лер 
ро лю Бе ла ру сі ў рэ гі ё не і той факт, што 
ме на ві та на ша ста лі ца ста ла пля цоў кай 
для пе ра моў у фар ма це нар манд скай 
чац вёр кі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

НО ВЫ ЭТАП 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся 
з гер ман скім ві цэ-канц ле рам
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Кан ды дат гіс та рыч ных на вук, 

да цэнт, дэ кан фа куль тэ та 

фі ла со фіі і са цы яль ных на вук 

БДУ Ва дзім ГІ ГІН:

— Я вы ву чаў падшыўку «Звяз ды» з 
1917 па 1927 год. Пра чы таў прак тыч на 
кож ны ну мар та го пе ры я ду. Ас пі ранц кая 
звыч ка вы пра ца ва ла жа дан не па ста ян на 
ад кры ваць ста рон кі га зе ты. У мя не да 
«Звяз ды» асаб лі вая лю боў та му, што, 
на мой по гляд, гэ та са мая ін фар ма цый-
на на сы ча ная га зе та ў на шай кра і не. 
У яе па аб' ёмах умя шча ец ца больш ін-
фар ма цыі, чым у ін шыя вы дан ні. Гэ та 
да зва ляе па ста ян на тры маць у то ну се 
ве дан не бе ла рус кай мо вы ў гра мад ска-па лі тыч ным кан тэкс це, па коль кі 
пе ра важ ная коль касць ма тэ ры я лаў га зе ты на пі са на па-бе ла рус ку. На мой 
по гляд, не ма ла важ ны мо мант і ў пра фе сі я на ліз ме ка лек ты ву рэ дак цыі. 
Жур на ліс ты, якія пра цу юць у гэ тай га зе це, не ў крыў ду ін шым прад стаў-
ні кам СМІ, ад ны з са мых ін тэ лі гент ных. У іх вель мі пра фе сій ная ма не ра 
па да чы ін фар ма цыі.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

«Паважаю за інтэлігентнасць 
і прафесіяналізм»

КОРАТКА

Ві зіт прэ зі дэн та Ка зах ста на Нур сул та на На за рба е ва 
ў Бе ла русь за пла на ва ны на 29—30 ліс та па да, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе МЗС.

Афі цый ная цы ры мо нія за клад кі пер ша га ка ме ня 
ў бу даў ніц тва квар та ла з бе ла рус кіх драў ля ных да моў 
ад бы ла ся ў фран цуз скім го ра дзе Віль ру (рэ гі ён Ла та-
рын гія). Пла ну ец ца, што пра ект бу даў ніц тва 37 да моў, 
вы раб ле ных фі лі ялам до ма бу да ван ня РУП «За вод га-
зет най па пе ры» (г. Шклоў), бу дзе ажыц цёў ле ны на 
пра ця гу 2018 го да. 

Пра ект вір ту аль най рэ кан струк цыі біб лі я тэ кі і ар хі ва Ня-
свіж скай ар ды на цыі Ра дзі ві лаў рэа лі за ва ны ў Прэ зі дэнц кай 
біб лі я тэ цы Рэс пуб лі кі Бе ла русь, дзе за хоў ва ец ца част ка 
гэ тай уні каль най спад чы ны. Ужо больш за 100 эк земп ля раў 
рэдкіх вы дан няў з ар хі ва ар ды на цыі Ра дзі ві лаў пе ра ве дзе-
ны ў ліч ба вы фар мат і да ступ ны чы та чам.

Прэ зен та цыя спар тыў на га бе ла рус ка га ча со пі са 
«Биатлон» ад бы ла ся ў Дзе ла вым і куль тур ным комп-
лек се па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі. Вы дан не не мае 
ана ла гаў на пост са вец кай пра сто ры.

Збор ная Пе ру за ва я ва ла апош нюю пу цёў ку ў фі наль ную 
ста дыю фут боль на га чэм пі я на ту све ту, які прой дзе ле там 
2018 го да ў Ра сіі. Та кім чы нам, ужо вя до мы ўсе 32 удзель-
ні кі ма ю ча га ад быц ца ЧС: Ра сія, Анг лія, Бель гія, Гер ма нія, 
Іс лан дыя, Іс па нія, Поль шча, Пар ту га лія, Сер бія, Фран цыя, 
Хар ва тыя, Швей ца рыя, Шве цыя, Да нія, Ар ген ці на, Бра зі лія, 
Пе ру, Егі пет, Се не гал, Ма ро ка, Ту ніс, Іран, Ка лум бія, Кос-
та-Ры ка, Мек сі ка, Ні ге рыя, Па на ма, Аў стра лія, Са удаў ская 
Ара вія, Уруг вай, Рэс пуб лі ка Ка рэя, Япо нія.

Зроблена на выдатна!Зроблена на выдатна!

Пер шы се рый ны аў та ма біль 
вы пус ці лі пад Ба ры са вам

Прэ зі дэнт аса біс та на ве даў но вы за вод «БелДжы»
і прай шоў па цэ хах

У каст рыч ні ку бы лі па спя хо ва за вер ша ны экс плу а та цый ныя 
вы пра ба ван ні — і вось вы нік: но вы Geele ATLAS (NL-3) га тоў пра ехац ца 
па бе ла рус кіх да ро гах. Афі цый ны старт ра бо ты за во да 
даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Са святам, працаўнікі сяла!Са святам, працаўнікі сяла!  

(Працяг тэмы на 5–9-й стар.)


