
Та кую за яву зра біў бе ла рус кі лі дар на пе ра га во рах з Прэ зі дэн-

там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным з удзе лам кі раў ніц тва ўра даў 

дзвюх кра ін у Со чы.

«Мы дак лад на вы ка на ем свае да моў ле нас ці, аба вя за цель ствы, як 

бе ла ру сы, так і ра сі я не, мы з ва мі, на ту раль на. Вы пра віль на ска за лі: 

мы да мо ві лі ся су стрэц ца тут у больш шы ро кім кру зе. Ме на ві та ў гэ тым 

кру зе, — ска заў Прэ зі дэнт. — Па ві нен ска заць вам, што як бе ла ру сы, так 

і ра сі я не (ура да) вель мі сур' ёз на па пра ца ва лі пас ля гэ та га. Мне прэм' ер 

дак лад ваў пас ля су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам Ра сіі — вель мі ці ка выя 

ёсць вы ха ды на ра шэн не мно гіх пы тан няў. І ка лі мы бу дзем ру хац ца ў 

гэ тым кі рун ку, я ўпэў не ны, што да кан ца го да прак тыч на 

ўсе пы тан ні раз вя жам».

Та кім чы нам, экс па на ты, пры ве зе-

ныя ў бе ла рус кую ста лі цу, са праў ды 

над звы чай каш тоў ныя. І не толь кі ў 

ду хоў ным сэн се, але і ў са мым не па-

срэд ным ма тэ ры яль ным. Ар га ні за та ры 

на ват не ста лі рас кры ваць усіх сак рэ-

таў да стаў кі ў Мінск та кіх каш тоў ных 

прад ме таў (ча сам та ям ні ца па він на 

за стац ца та ям ні цай), і па гля дзець са-

праў ды ёсць на што. Гэ та рэ чы, якія 

ма юц ца ва ўлас нас ці не ка мер цый най 

ар га ні за цыі «Гру па да сле да ван ня ру-

ка пі саў» (Mаnusсrірt Rеsеаrсh Grоuр, 

ЗША). Так са ма прад стаў ле ны прад-

ме ты, атры ма ныя на ча со вае экс па-

на ван не з 11 дзяр жаў ных і пры ват ных 

ка лек цый ЗША, Вя лі ка бры та ніі і Із ра і-

ля. Яшчэ част ка экс па на таў — ра ры тэ-

ты са збо раў На цы я наль най біб лі я тэ кі 

Бе ла ру сі, і яны каш тоў ныя тым, што 

прад стаў ля юць аку рат ай чын нае кні га-

дру ка ван не ў гэ тай су свет най па літ ры 

ства рэн ня, экс па на ван ня і 

пе ра да чы Біб ліі.
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• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі-
ра ваў пры ві тан не ар га ні за-
та рам, удзель ні кам і гас цям 
V Між на род на га фес ты ва-
лю «Кліч Па лес ся» ў су вя зі 
з яго ад крыц цём.

• У РНПЦ дзі ця чай хі-
рур гіі ўпер шы ню на тэ ры-
то рыі СНД трох ме сяч на му 
дзі ця ці бы ла зроб ле на над-
звы чай рэд кая апе ра цыя 
на сэр цы Damus-Rastellі.

• Ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла-
ру сі з лю та га за рэ гіст ра ва-
на 189 вы пад каў ад зё ру. 
У боль шас ці гэ та за ваз ныя 
вы пад кі. 

• Апе ра тар velcom з 
1 каст рыч ні ка ў ся рэд нім 
на 5 % па вы сіць та ры фы 
на фік са ва ную су вязь 
(ін тэр нэт і ТБ для до ма, 
офі са).

КОРАТКА

Аляк сандр БЯ ЛЕ ВІЧ, 

на чаль нік на ву ко ва-

інжы ні рын га ва га цэнт ра 

«Элект ра ме ха ніч ныя 

і гіб рыд ныя 

сі ла выя ўста ноў кі 

ма біль ных ма шын» 

Аб' яд на на га ін сты ту та 

ма шы на бу да ван ня НАН:

«Мы пра су ну лі ся 
ў рас пра цоў цы лег ка во га 
элект ра ма бі ля. У кан цы 
го да пла ну ем прад ста віць 
на він ку. Ра бо та ў гэ тым 
кі рун ку ак тыў на вя дзец ца. 
Што да ты чыц ца ра бо ты 
ў га лі не ка мер цый на га 
транс пар ту, шчыль на 
пра цу ем з Мін скім 
аў та ма біль ным за во дам, 
рых ту ец ца пра ект 
па ства рэн ні гру за во га 
элект ра ма бі ля. У раз віц ці 
элект ра транс пар ту ўпор 
ро біц ца на рас пра цоў ку 
кам па не нтнай ба зы — 
элект ра пры ва да, 
на за па шваль ні каў 
энер гіі. Інакш не змо жам 
за бяс пе чыць ла ка лі за цыю, 
якая да зво лі ла б за явіць 
аб тым, што гэ та бе ла рус кі 
пра дукт».

ЦЫТАТА ДНЯ

ПАДПІШЫСЯ 
І ВЫЙГРАЙ 
КАРЫСНЫЯ 

ПРЫЗЫ!

СТАР. 8

АД СКРУТ КАЎ МЁРТ ВА ГА 
МО РА ДА ЦЯ ПЕ РАШ НІХ ДЗЁН
Чым здзіў ляе Між на род ная вы стаў ка 
«Бе ла русь і Біб лія» Су вой Мёрт ва га мо ра — Пе шэр Ісая, фраг мент, 

І ст. да н. э. (фак сі міль нае вы дан не).

«Свет зро біц ца са праўд ным, ка лі за па ве ты бу дуць 

у на шых сэр цах, а не на скры жа лях і таб ліч ках» — 

та кія сло вы мож на бы ло па чуць пад час эк скур сіі 

па між на род най вы стаў цы «Бе ла русь і Біб лія», якая 

ад кры ла ся ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі. 

Па да ец ца, яны як най ле пей ад люст роў ва юць 

сут насць та го, што ад бы ва ец ца на экс па зі цыі. 

Па ба чыць ста ра даў нія экс па на ты — ёсць тыя, якім 

ка ля 5000 га доў, па спра ба ваць са мо му рас чы таць 

ста ра дру кі. Па ду маць пра тое, ча му ме на ві та Біб ліі 

ва ўсе ча сы ўдзя ля ец ца столь кі ўва гі? І, быць мо жа, 

знай сці для яе мес ца і ў сва ім што дзён ным жыц ці.

Ідзе падпіска на «Звязду» 
на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — 
БУДЗЕ ЦІКАВА!

БУ ДЗЕМ 
ПРА ЦА ВАЦЬ

Аляк сандр Лу ка шэн ка раз ліч вае на вы ра шэн не 
пы тан няў бе ла рус ка-ра сій ска га па рад ку дня 

да кан ца го да
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Цяпло для роднай хатыЦяпло для роднай хаты
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Міхаіл і Андрэй ДЗЯМІДАВЫ прыехалі да маці і бабулі ў вёску Клясціцы 
Расонскага раёна, каб дапамагчы па гаспадарцы, нарыхтаваць дроў на зіму. 


