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На тан ку Пе ра мо гі — 
на шча дак пе ра мож цы

На аэ ра дро ме «Ліп кі» рэ пе ці ру юць толь кі ба я выя ма шы ны. Знеш не 
яны яшчэ не «ў фор ме»: тэх ні ку па фар бу юць на пя рэ дад ні свя та. 
Ва ўсім ас тат нім — што да ты чыц ца зла джа нас ці па рад ных раз лі-
каў, вы трым лі ван ня дыс тан цыі і хут ка сці ру ху, а так са ма вы раў-
ноў ван ня ў ад ну лі нію — «жа лез ныя ко ні», а так са ма іх «верш ні кі» 
га то вы да га лоў най ура чыс тас ці го да. За ста лі ся толь кі штры хі...

Па тра ды цыі ад крые ме ха ні за ва ную ка ло ну танк Пе ра мо гі — ле ген-
дар ны Т-34-85, які 3 лі пе ня 1944 го да пад ка ман да ван нем гвар дыі ма лод-
ша га лей тэ нан та Дзміт рыя Фро лі ка ва пер шым ува рваў ся 
ў бе ла рус кую ста лі цу.

Ня сум нае ле таНя сум нае ле та  

ДА ЗА ЕЗ ДУ 
ГА ТО ВЫ!

Як дзі ця чыя ла ге ры рых ту юц ца да се зо на?
Тры ка шу лі, пяць пар шкар пэ так і ўбор для дыс ка тэ кі. Вось 
да лё ка не поў ны спіс та го, што дзі ця ці аба вяз ко ва трэ ба ўзяць 
з са бой у ла гер. Больш за 350 ты сяч школь ні каў ад пач нуць 
гэ тым ле там у азда раў лен чых ла ге рах. Як там рых ту юц ца да 
за ез ду? Мы на ве да лі ся ў ла гер «Га ры зонт», дзе 
ўжо ў па ня дзе лак ча ка юць пер шую зме ну.
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Ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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СВЯТА 
ДУХОЎНАЙ 
СПАДЧЫНЫ

Удзель ні кам 
XVІІ На цы я наль на га 

фес ты ва лю бе ла рус кай 
пес ні і паэ зіі

Па ва жа ныя сяб ры!
Сар дэч на він шую вас з 

ад крыц цём XVІІ На цы я наль-
на га фес ты ва лю бе ла рус кай 
пес ні і паэ зіі.

За га ды іс на ван ня фес-
ты валь стаў яск ра вай па-
дзе яй у куль тур ным жыц ці 
рэс пуб лі кі. Тра ды цый на ён 
са дзей ні чае ўзба га чэн ню 
ду хоў най спад чы ны на шых 
прод каў, па пу ля ры за цыі 
род на га паэ тыч на га сло ва, 
за ха ван ню най леп шых да-
сяг нен няў му зыч на га мас-
тац тва кра і ны.

Пра гра ма сё лет ня га свя-
та, пры све ча ная 135-год дзю 
з дня на ра джэн ня вя лі кіх 
пес ня роў Бе ла ру сі Ян кі Ку-
па лы і Яку ба Ко ла са, на дае 
за пла на ва ным ме ра пры ем-
ствам асаб лі ва вы со кае гу-
чан не.

Упэў не ны, што гэ ты твор-
чы фо рум зноў ад крые ці ка-
выя пра ек ты і но выя ім ёны, 
па спры яе пра фе сій на му 
рос ту ма ла дых та лен таў.

Жа даю ўсім удзель ні кам 
фес ты ва лю на тхнен ня, а яго 
гас цям — пры ем ных ура-
жан няў і цёп лых су стрэч!

Прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Аляк сандр ЛУКАШЭНКА

Ры бац кі стаж ба бу лі Над зеіРы бац кі стаж ба бу лі Над зеі
На Брас лаў скіх азё рах, 
а ме на ві та ў вёс цы Сла бод ка, 
мож на су стрэць не звы чай на га 
ры ба ка — Над зею ГУ ДЗЕЛЬ. 
Ад лет няй ся дзі бы Над зеі 
Фя до саў ны во зе ра — 
праз да ро гу, і ў кож ную воль ную 
хві лі ну васьмідзесяціпяцігадовая 
жан чы на ідзе на ры бац кі мас ток.
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Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на свае во чы ўба чы лі, 
як рых ту юц ца да ва ен на га па ра да, што ад бу дзец ца 

ў Мін ску на Дзень Не за леж нас ці

Вя ча слаў ШЫ ЛА, 
на мес нік мі ніст ра ахо вы 
зда роўя:

«Коль касць за меж ных гра ма дзян, 
якія атры ма лі ме ды цын скія 
па слу гі ў Бе ла ру сі, з 2010-га 
да 2016 го да вы рас ла ў 1,5 ра за. 
На прык лад, экс парт ме ды цын скіх 
па слуг праз усе ка на лы рэа лі за цыі 
ў 2016 го дзе па Вя лі ка бры та ніі 
вы рас у 3,4 ра за, па Аў стра ліі — 
у 8,7 ра за, ЗША — амаль 
у 3 ра зы... У пер шым квар та ле 
2017 го да ме ды цын скія па слу гі 
ў Бе ла ру сі атры ма лі прад стаў ні кі 
98 кра ін. У нас па вя лі чыў ся 
ў 2 ра зы экс парт у Літ ву, 
Гру зію, Поль шчу, ак тыў на рас це 
экс парт у Аў стра лію. Ся род 
па цы ен таў, якія атры ма лі 
ме ды цын скую да па мо гу ў нас, 
ад зна ча ны гра ма дзя не 128 кра ін 
све ту. У ар га ні за цы ях сіс тэ мы 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
за 2016 год ме ды цын скія па слу гі 
атры ма лі больш за 150 ты сяч 
за меж ных гра ма дзян».

ЦЫТАТА ДНЯ


