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ДРЭ ВА ЖЫЦ ЦЯ
Кле тач ныя тэх на ло гіі мо гуць здзейс ніць 

рэ ва лю цыю ў ля чэн ні са мых цяж кіх за хвор ван няў
Ка лі свет упер шы ню па чуў аб па спя хо-

вых ме ды цын скіх экс пе ры мен тах з пры-

мя нен нем ства ла вых кле так, гэ та ста ла 

не прос та сен са цы яй — цу дам, які мож-

на па раў наць хі ба што з вы на ход ствам 

элек сі ру ма ла до сці. Асаб лі ва ўраж лі выя 

на ту ры на поў ным сур' ё зе па ча лі ка-

заць аб на ды хо дзе эры бес смя рот на-

га ча ла ве ка. Бо ця пер, з за хап лен нем 

сцвяр джа лі яны, у ла ба ра тор ных умо вах 

мож на вы рас ціць лю бы ор ган homo sapiens: ад во ла са да пят-

кі. Ад нак хут ка вы свет лі ла ся, што гэ та толь кі ма ры. Хоць і не 

без на дзей ныя. Бія ла гіч ная на ву ка са праў ды зра бі ла апош нім 

ча сам та кі іс тот ны крок на пе рад, што дае нам усё больш пад-

стаў для са мых ап ты міс тыч ных спа дзя ван няў. Вы клі кае го нар 

той факт, што Бе ла русь зна хо дзіц ца ся род кра ін, якім уда ло ся 

асво іць най скла да ней шыя тэх на ло гіі ля чэн ня лю дзей на асно ве 

ўлас ці вас цяў клет кі ар га ніз ма. Аб гэ тым раз мо ва з ды рэк та рам 

Ін сты ту та бія фі зі кі і кле тач най ін жы не рыі На цы я наль-

най ака дэ міі на вук Анд рэ ем ГАН ЧА РО ВЫМ.

На шы ту рыс тыч ныя ванд роў кі па 

Ма гі лёў скай воб лас ці пра цяг ва юц-

ца. І няхай скеп тыч на ўсмі ха юц ца 

ама та ры да лё кіх па да рож жаў, якія 

ад да юць пе ра ва гу шы ро ка раз рэ кла-

ма ва ным марш ру там. Маў ляў, ну што 

там мож на ўба чыць у гэ тай бе ла рус-

кай глы бін цы. Дзесь ці яны ма юць ра-

цыю, са праў ды, час цей да во дзіц ца 

за да воль вац ца пры го жы мі края ві-

да мі і ле ген да мі. Але ж яны так са ма 

на ша спад чы на. Мы пра цяг ва ем вы-

ву чаць ай чын ны ту рыс тыч ны па тэн-

цы ял і ацэнь ваць яго да ступ насць. 

Вось, на прык лад, у Глуск з Ма гі лё ва 

ні ко лі не абер неш ся за адзін дзень. 

Ча мусь ці для адзі на га рэй са вы бра-

ны не са мы зруч ны час — 15.30. У 

Глуск аў то бус пры бы вае ве ча рам. 

Ка му гэ та ці ка ва? Дак лад на не ту-

рыс ту. Але мы не шу ка ем лёг кіх шля-

хоў. А сё май га дзі не ра ні цы едзем у 

марш рут цы на Баб руйск, а ад туль у 

9.20 на кі роў ва ем ся ў Глуск. А па ло ве 

 на адзі нац ца тую мы ўжо 

на мес цы.
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• Праф са юз ныя пра ва выя 
пры ёмы 29 ліс та па да пра хо-
дзяць у сель скіх на се ле ных 
пунк тах і аг ра га рад ках.

• Пер шы ў Ві цеб скай 

воб лас ці экс пе ры мен-

таль ны дом з элект рыч-

ным ацяп лен нем па бу да-

ва ны ў Лёз не.

• Вон ка выя ра бо ты па 
ад наў лен ні паў ноч най ве-
жы і сцен Галь шан ска га 
зам ка пла ну ец ца за вяр-
шыць да кан ца го да.

• Уз бро е ныя Сі лы Бе ла-

ру сі пла ну юць пры няць на 

ўзбра ен не да кан ца го да 

ча ты ры зе ніт на-ра кет ныя 

комп лек сы «Тор-М2».

• За бег Сан та-Кла у саў 
упер шы ню прой дзе ў Мін-
ску 15 снеж ня.

• Рэ гіст ра та ры ўдак-

лад ні лі ад ра сы ўсіх бу-

дын каў для пад рых тоў кі 

ба зы пе ра пі су на сель ніц-

тва Бе ла ру сі, які прой дзе 

ў 2019 го дзе.

КОРАТКА

НЯНЯ 
Ў ДАПАМОГУ: 
КАЛІ І КАМУ

У ВЁСКУ — 
ПА ШЧАСЦЕ 
І КЛОПАТЫ

Ула дзі мір СІ ЗОЎ, 

на мес нік стар шы ні 

кан цэр на «Бел наф та хім»:

«У нас у якас ці стра тэ гіі 
абра на па этап нае 
па вы шэн не цэн 
на па лі ва. Мы ад соч ва ем 
змя нен не сі ту а цыі 
на рын ку, тое, як гэ та 
ўплы вае на эка но мі ку 
наф та пе ра пра цоў кі, 
ад соч ва ем сі ту а цыю 
са змя нен нем кур са. 
Так са ма на нас аказ вае 
ўплыў пад атко вы 
склад нік. Зы хо дзя чы 
з гэ тых фак та раў, 
ме на ві та па этап на 
змя ня ец ца і кошт 
на наф та пра дук ты».

ЦЫТАТА ДНЯ

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.
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Ванд роў ка па тры ё таВанд роў ка па тры ё та

Чым пры ця галь ны 
Глуск? Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» пра ту рысц кія 

вы пра ба ван ні, мяс цо выя рэ лік віі і «слё зы» 
свя той Ва лян ці ны Мін скай

Мас тац тва ў ша ка ла дзеМас тац тва ў ша ка ла дзе

У ві цяб лян кі На тал лі ЦА ПУК 
не звы чай нае хо бі: з да па мо гай 

ша ка ла ду яна ства рае жы ва піс ныя 
па лот ны. Ня даў на ў му зеі-ся дзі бе 
І. Рэ пі на «Здраў нё ва» прай шла 

яе пер са наль ная вы стаў ка, 
на якой бы ло прад стаў ле на больш 

за 30 ша ка лад ных кар цін.
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Бюст двойчы Героя Савецкага 
Саюза С. Ф. Шутава.


