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• Ся рэд ні па мер пен-

сіі па ўзрос це пас ля 

пе ра раз лі ку ў жніў ні 

склаў Br446,84.

• ПВТ за пра шае на стаў-

ні каў на аб ноў ле ны ан лайн-

курс «Scratch 3.0 для па чат-

коў цаў».

• Збор нік да ку мен-

таў аб удзе ле пар ты зан 

у апе ра цыі «Баг ра ці ён» 

прэ зен ту юць у Мін ску.

• У Бе ла ру сі за тра ты на 

ака зан не ЖКП у сту дзе ні—

чэр ве ні 2019 го да зні зі лі ся 

ў па раў на нні з ана ла гіч ным 

пе ры я дам 2018 го да на 

5,8 % пры за дан ні 5 %.

• У Мін скім заа пар ку 

зуб ры ца Му лат ка на ра-

дзі ла зуб ра нят-двай нят.

КОРАТКА

Ста ні слаў СА ЛА ВЕЙ, 

стар шы ін спек тар 

па асаб лі вых да ру чэн нях 

УДАІ Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў:

«Пад рых та ва ны зме ны 
ў за ка на даў стве, якія 
бу дуць рэг ла мен та ваць 
пра ві лы ка ры стан ня 
элект ра са ма ка та мі, 
яны на бу дуць сі лу 
ў най блі жэй шы час. 
Элект ра са ма кат мо жа 
раз ві ваць хут касць да 
25 км/г, а ча сам знач на 
больш. Пла ну ец ца, што 
ка рыс таль ні кі пры лад, 
якія раз ві ва юць хут касць 
да 25 кі ла мет раў у га дзі ну, 
бу дуць пры раў ноў вац ца 
да пе ша хо даў. Больш 
ма гут ныя пры ла ды 
з элект ра ру ха ві ка мі ўжо 
бу дуць пры раў ноў вац ца 
да ма пе даў аль бо 
ма та цык лаў, на якія 
трэ ба бу дзе мець 
па свед чан не кі роў цы 
і стра хоў ку, пра хо дзіць 
тэх агляд».

ЦЫТАТА ДНЯ

«ДЖЭНТЛЬМЕНСКІ 
СПОРТ» 
НА КАЛЯСКАХ

«НІВА» 
ПАЧЫНАЛАСЯ... 
ПАД ЛЁЗНАМ
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СТАР. 13

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма

КОЛЬ КІ 
КАШ ТУЕ 
ПА МЯЦЬ?
Як баб руй ча не ра ту юць на ват 

без на дзей ныя пом ні кі ар хі тэк ту ры 
і за хоў ва юць па мяць аб тых, 

кім га на рац ца
Іх і пом ні ка мі на ват не на за веш, ня ма ў іх та ко га ста ту су. Так, 

ка ва лач кі гіс то рыі ў вы гля дзе паў раз бу ра ных сцен, пад мур-

каў. З імі звя за ны мяс цо выя та по ні мы, ле ген ды, вя до мыя 

ім ёны, але срод каў на гэ та не пра ду гле джа на. А зна чыць, 

ве ра год насць та го, што іх уба чаць на шы на шчад кі, вель мі 

ня знач ная. Ка лі толь кі мы са мі гэ та га не па жа да ем.

Ад ра зу ж зга даў ся па сё лак Глу ша Баб руй ска га ра ё на, дзе на-

ма ган ня мі баб руй ча ні на Анд рэя Ар хі пен кі з'я ві ла ся і яшчэ з'я віц ца 

шмат зна ка вых мес цаў, звя за ных з імем бе ла рус ка га пісь мен ні ка 

Але ся Ада мо ві ча. Тут ужо ёсць ада мо віц кі арт-пры пы нак, у пра цэ се 

вы раб пом ні ка і спе цы яль ных ву ліч ных па ка заль ні каў, у больш да-

лё кіх пла нах — за ха ваць гіс та рыч ны бу ды нак, дзе пэў ны час жыў 

кла сік і дзе ад бы ва лі ся па дзеі яго ды ло гіі «Вай на пад стрэ ха мі» і 

«Сы ны ідуць у бой». Анд рэй упар ты, і гэ та да па ма гае яму зна хо дзіць 

ад на дум цаў і рэа лі зоў ваць намечанае. Та му і бу ды нак 

яшчэ не ідзе пад знос.

Тэх на ло гіі плюсТэх на ло гіі плюс

Ле чаць ства ла вы мі 
клет ка мі, дру ку юць 
ка рон кі і мас ты

Як бе ла рус кія ста ма то ла гі вы ка рыс тоў ва юць кле тач ныя 

тэх на ло гіі, у пры ват нас ці ле чаць ства ла вы мі клет ка мі 

апус кан не дзяс ны? На вош та кож на му на вед ваць ста ма то ла га 

раз на паў го да і ча му чыс ціць зу бы вар та па стай з фто рам? 

Ад бель ван не зу боў і ві ні ры — уся го толь кі да ні на мо дзе ці 

ме ды цын ская не аб ход насць? Уво гу ле якія кі рун кі эс тэ тыч най 

ста ма та ло гіі сён ня ў трэн дзе, а так са ма хто і ча му едзе 

ў Бе ла русь ля чыць зу бы? Пра гэ та і ін шае рас ка за лі спе цы я ліс ты 

пад час на вед ван ня жур на ліс та мі Рэс пуб лі кан скай 

клі ніч най ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі. СТАР. 4

Пра якія іна ва цыі 
ў ста ма та ло гіі 
вар та ве даць 
ужо сён ня 
і ча му да нас едуць 
ля чыць зу бы 
з-за мя жы

Ся род шэ ра гу рэ гі я наль ных фес ты ва ляў свя та «Льня ная 

ка ру сель», якое ў мі ну лую пят ні цу прай шло ў га рад скім па сёл ку 

Кар ма, не су мнен на, зой ме год нае мес ца — яно пра па ган дуе 

адзін з сім ва лаў Бе ла ру сі: квет кі льну, зме шча ныя на ват 

на дзяр жаў ным гер бе. Тым больш што ар га ні за та ры фес ты ва лю 

па ста ра лі ся здзі віць і ўра зіць гас цей. Як вам, на прык лад, 

гэ та льня ная жар-птуш ка, по бач з якой ах вот на фа та гра фу ец ца 

юная ўдзель ні ца фес ты ва лю Уль я на КА РАТ КЕ ВІЧ?

МАЯ РА ДАСЦЬ ТЫ, ЛЯ НОК!
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