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НАДВОР’Е СЁННЯ

Абі ту ры ен таў хва люе, хо піць ім ба лаў ці не, каб прай сці на «бюд жэт». І 
хоць 36% па тэн цы яль ных прэ тэн дэн таў на сту дэнц кі бі лет ужо ад се я лі ся, не 
пе ра адо леў шы мі ні маль ную план ку на ЦТ, гэ та на ўрад ці не як ада б'ец ца на 
ўкам плек та ван ні са мых прэ стыж ных у су час най мо ла дзі спе цы яль нас цяў. 
Больш за тое, ёсць ве ра год насць, што пра хад ныя ба лы сё ле та ўзрас туць, 
па коль кі вы ні кі ўдзель ні каў ЦТ у верх няй част цы рэй тын га вай шка лы ака за-
лі ся больш вы со кі мі, чым ле тась.

«Якас ныя» абі ту ры ен ты — 
для сур' ёз ных спе цы яль нас цяў

У Бел дзярж уні вер сі тэ це, на прык лад, даў но ні хто не здзіў ля ец ца, ка лі 
агуль ная су ма ба лаў у прэ тэн дэн та на сту дэнц кі бі лет пе ра вы шае 360, 370 
або на ват 380 ба лаў. Ула даль ні каў та кіх вы со кіх ба лаў мож на су стрэць на 
са мых роз ных фа куль тэ тах БДУ — та кіх, на прык лад, як эка на міч ны фа куль-
тэт, фа куль тэт між на род ных ад но сін, фа куль тэт пры клад ной ма тэ ма ты кі і 
ін фар ма ты кі, юрыс пру дэн цыі, на спе цы яль нас цях Ін сты ту та біз не су і ме-
недж мен ту тэх на ло гій. А больш як 300 ба лаў у су ме меў ле тась 
кож ны трэ ці абі ту ры ент БДУ.

«Браз гун». Для жы ха роў Чэ ры каў ска га ра ё на гэ тае сло ва га во рыць шмат. 
Най перш гэ та кры ні ца, якая не ка лі моц на «браз га це ла». Гэ та і аб рад з аб роч най 
свеч кай і аб ра зом Пят ра і Паў ла. І тра ды цый нае гу лян не на ляс ной па ля не пас ля 
асвя чэн ня ва ды. Гэ та сам дзень — дру гі дзень пас ля пра ва слаў на га свя та ў го нар 
свя тых пер ша вяр хоў ных апост алаў Пят ра і Паў ла.

Сё ле та «Браз гун» зноў са браў у ле се ка ля кры ні цы дзя сят кі па лом ні каў — ста рых і 
ма ла дых, дзя цей. Ся род тых, хто трой чы пра хо дзіў пад ста ра жыт ным аб ра зом, быў і 
ма ла ды та та з не маў лят кам у ваз ку Дзміт рый Муж чы нін (на фо та здым ку). Па быць на 
«Браз гу не» для яго важ на, най перш, каб на брац ца зда роўя, ума ца вац ца ў ве ры, 
су стрэц ца з зем ля ка мі, якія ні ко лі не пра мі на юць гэ ты фэст-кір маш.

ПРАЙ СЦІ ПРАЗ «БРАЗ ГУН»ПРАЙ СЦІ ПРАЗ «БРАЗ ГУН»
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Па вел ЛА ТУШ КА, 
Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Бе ла ру сі ў Фран цыі, 
па ста ян ны прад стаў нік 
Бе ла ру сі пры ЮНЕС КА:

«У Бе ла ру сі ёсць знач ны па-
тэн цы ял для па шы рэн ня сва ёй 
пры сут нас ці ў Спі се Су свет най 
спад чы ны Ар га ні за цыі Аб' яд на-
ных На цый па пы тан нях аду ка-
цыі, на ву кі і куль ту ры (ЮНЕС-
КА). Удзел бе ла рус кіх аб' ек таў 
у гэ тым спі се з'яў ля ец ца важ-
ным з пунк ту гле джан ня імі-
джу кра і ны, дае ўяў лен не аб 
глы бі ні на шай гіс то рыі і куль-
ту ры, ад кры вае доб рыя эка на-
міч ныя перс пек ты вы з пунк ту 
гле джан ня на вед ван ня гэ тых 
аб' ек таў ту рыс та мі».

Ся род нас ёсць тыя, хто ве дае, коль кі 
ім за ста ло ся. Яны не вы леч на хво рыя — 
роз на га ўзрос ту, пра фе сій, адзі но кія і са 
сва я ка мі... Фі нал акрэс ле ны, ад нак да яго 
яшчэ трэ ба да жыць. Да жы ваць да во дзіц-
ца ў бо лі і па ку тах. Але мож на да па маг чы 
зняць боль і аб лег чыць па ку ты...

У лю бым гра мад стве пры ня та ра біць ак цэнт 
на тым, што ўсё леп шае — дзе цям, ма ла дым 
і зда ро вым. Ні хто не 
спра ча ец ца: вар та 
зма гац ца і за ніз кую 
дз і  ця ча-ма ця рын-
скую смя рот насць, 
і за вы со кую на ра-
джаль насць, трэ ба 
вы кон ваць і най скла-
да ней шыя апе ра цыі 
па пе ра са дцы ор га наў 
і тка нак, па спя хо ва 
ля чыць рак на ран ніх 
ста ды ях, за бяс печ-
ваць пад тры маль най 
тэ ра пі яй ВІЧ-ін фі цы я-
ва ных... Але ад ной чы 
ў гэ тай упар тай ба-

раць бы за жыц цё бу дзе фі нал. І ці хая, «лёг-
кая» смерць у сне ча кае да лё ка не кож на га. Не 
вар та па ло хац ца гэ тых слоў. Тэ ма раз ві тан ня 
з зям ным — нар маль ная, на ту раль ная. І ўсё ж 
та кі аб са лют ная боль шасць лю дзей ска жа, што 
тут шмат су му, тра гіз му і на огул ня ма пра што 
ду маць, па куль пы тан не не ста не ак ту аль ным. 
Але ў тым і спра ва, што, ка лі яно ста но віц ца 
ак ту аль ным, мы шка ду ем, што не па ду ма лі аб 
гэ тым за га дзя...

Кож ны з нас мо-
жа апы нуц ца по бач са 
сва я ком, яко му за ста лі-
ся лі ча ныя ме ся цы, які 
толь кі ва чы ма бу дзе 
здоль ны ска заць нам: 
«Зра бі што-не будзь, да-
па ма жы». І да па маг чы 
мож на. Сён ня іс ну юць 
ме ды ка мен тоз ныя і ін-
шыя срод кі, здоль ныя 
ку пі ра ваць боль, па зба-
віць ін шых не пры ем-
ных сімп то маў, за бяс-
пе чыць якасць жыц ця 
да апош ня га 
ім гнен ня.

Пры ём ная кам па нія-2013Пры ём ная кам па нія-2013  ��

КОЛЬ КАСЦЬ ПРЭ ТЭН ДЭН ТАЎ 
НА СТУ ДЭНЦ КІ БІ ЛЕТ СКА РА ЦІ ЛА СЯ,

...але пра хад ныя ба лы на «бюд жэт» мо гуць уз рас ці
16 лі пе ня стар туе апош ні этап пры ём най кам па ніі ў ВНУ — у гэ ты 
дзень пач нец ца пры ём да ку мен таў у вы шэй шых на ву чаль ных 
уста но вах дру го га па то ку, які бу дзе доў жыц ца да 25 лі пе ня. Без-
умоў на, гэ та са мы на пру жа ны і хва лю ю чы час для ўсіх: абі ту ры-
ен таў, іх баць коў, прад стаў ні коў ВНУ, чле наў дзяр жаў най ка мі сіі 

па кант ро лі за хо дам пад рых тоў кі і пра вя дзен ня ўступ ных іс пы-
таў. Усё ж та кі аб са лют ная боль шасць ВНУ уклю ча на ў дру гі па-
ток, у тым лі ку і та кія гі ган ты, як Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт, Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, БДУ ІР, эка на міч ны 
уні вер сі тэт, аб лас ныя ўні вер сі тэ ты, ме ды цын скія ВНУ...
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Круг лы стол «Звяз ды»Круг лы стол «Звяз ды»  ��

ДА СТОЙ НЫ ФІ НАЛ, 
або Як за бяс пе чыць якасць жыц ця 

не вы леч на хво ра му?
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Учо ра за вяр шы ла ся афі цый ная част ка фес ты ва лю №1 у 
на шай кра і не. Але ж «ба зар» пра цяг ва ец ца! Як ні дзіў на, 
але ж та кое, ба дай, бы вае толь кі на ра дзі ме «ба за ру».

На кан цэрт ура чыс та га за крыц ця XXІІ Між на род на га фес ты-
ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар ў Ві цеб ску» ў Лет ні ам фі-
тэ атр за пра сі лі шмат «зо рак». Ся род іх Ла ры са До лі на, Ле а нід 
Агу цін, Ан жа лі ка Ва рум, Тац ця на Бу ла на-
ва, Пётр Дран га, Аляк сандр Ко ган, Воль га 
Кар му хі на, На тал ля Па доль ская, Ула дзі мір 
Пра сня коў, Мі кі та Пра сня коў, Ці мур Рад ры-
гез, Юлія Са ві ча ва, Пётр Ял фі маў, Яд ві га 
Па плаў ская і Аляк сандр Ці ха но віч і ін шыя.

Па тра ды цыі вы сту пі лі ўла даль ні кі Гран-
пры XXІІ Між на род на га кон кур су вы ка наў цаў 
эст рад най пес ні «Ві цебск-2013» і XІ Між на-
род на га дзі ця ча га му зыч на га кон кур су «Ві-
цебск-2013» і ін шыя. Цуд, але ж пас ля раз-
ві таль ных акор даў «ба зар» пра цяг ва ец ца. У 
пры ват нас ці, сён ня ў Лет нім ам фі тэ ат ры ад бу дзец ца бе не фіс 
Ві лі То ка ра ва. Вя ду чая — Іло на Бра ня віц кая. Ка ля 22:00 сён ня 
ж ад бу дзец ца га ла-кан цэрт «Шан сон-ТБ» прад стаў ляе».

А заўт ра за вер ша цца «Тэ ат раль ныя су стрэ чы-2013». Кан-
цэрт ная за ла «Ві цебск» ста не мес цам па ка зу спек так ля па 
тво ры Уіль я ма Гіб са на «Двое на арэ лях» з удзе лам Ры го ра 
Ан ці пен кі і Тац ця ны Арн тгольц. А ве ча рам, у 20:00, у Лет нім 
ам фі тэ ат ры бу дзе пра віць баль «РОК-Па на ра ма». Удзель ні кі 
гэ та га шоу: Сяр гей Ма за еў і гру па «Ма раль ны ко дэкс», Воль га 
Кар му хі на, Мак сім Па кроў скі і гурт «Но гу све ло» (Ра сія).

У Ві цеб ску пра цяг ва юць пра ца ваць го рад май строў, вер ні саж 
мас та коў, роз ныя ву ліч ныя ат рак цы ё ны. «Ба зар» пра цяг ва ец ца!

КО ФІ АНАН ЗА КЛІ КАЎ РЭ ФАР МА ВАЦЬ СА ВЕТ БЯС ПЕ КІ ААН
Бы лы ге не раль ны сак ра тар ААН Ко фі Анан лі чыць не аб ход ным рэ фар ма ваць Са вет Бяс пе кі ААН, даў шы го лас 

у гэ тай струк ту ры Ін дыі, кра і нам Ла цін скай Аме ры кі і Аф ры кі, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Пра дзей насць ААН 
Ко фі Анан раз ва жаў на прэ зен та цыі сва ёй кні гі «Ін тэр вен цыі: жыц цё ў вай не і мі ры», якая ад бы ла ся ў Маск ве. 
Пад час вы ступ лен ня Ко фі Анан за явіў, што ця пе раш няя струк ту ра Са ве та Бяс пе кі ААН, на яго дум ку, ад люст-
роў вае геа па лі тыч ную сі ту а цыю кан ца мі ну ла га ста год дзя. Ад нак за гэ тыя га ды свет змя ніў ся, і, каб па збег нуць 
шэ ра гу праб лем, ААН так са ма па він на мя няц ца. У су вя зі з гэ тым бы лы ге не раль ны сак ра тар за да ец ца пы тан нем, 
ча му ў та кой кра і ны, як Ін дыя, з міль ярд ным на сель ніц твам, ня ма го ла су ў Са ве це Бяс пе кі ААН.

У БРЫ ТА НІІ СТРА ТЫ АР МІІ АД СУ ІЦЫ ДУ ПЕ РА ВЫ СІ ЛІ БА Я ВЫЯ
Як па ве дам ляе «Бі-Бі-Сі», за 2012 год больш бры тан скіх вай скоў цаў звя лі ра хун кі з жыц цём, чым за гі ну лі ў хо дзе ба я вых дзе ян няў су-

праць та лі баў у Аф га ні ста не. Па звест ках тэ ле пра гра мы «Па на ра ма», ле тась скон чы лі жыц цё са ма губ ствам 21 сал дат плюс 29 ве тэ ра наў. 
У Аф га ні ста не за той жа час за гі ну лі 44 бры тан скія вай скоў цы, з іх 40 — не па срэд на пад час ба я вых дзе ян няў.

ІН ДЫЙ ЦЫ АД ПРА ВІ ЛІ АПОШ НІЯ Ў ГІС ТО РЫІ КРА І НЫ ТЭ ЛЕ ГРА МЫ
У ня дзе лю ўве ча ры жы ха ры Ін дыі апош ні раз змаг лі ад пра віць тэ ле гра мы — кра і на за кры вае сваё тэ ле граф нае агенц тва з-за не рэн-

та бель нас ці. Тэ ле граф у Ін дыі быў уста ля ва ны ў 1852 го дзе бры тан ца мі, і ў апош нія 160 га доў з'яў ляў ся ад ным з асноў ных срод каў су вя зі. 
Па сло вах прад стаў ні коў тэ ле граф най кам па ніі, апош нім ча сам яны ня суць ка ла саль ныя стра ты — ка ля 2 млн до ла раў што год. У век ін-
тэр нэ ту лю дзі ад да юць пе ра ва гу sms-па ве дам лен ням і элект рон най по шце. Ад нак да лё ка не ўсе ў гэ тай гу ста на се ле най кра і не мо гуць 
да зво ліць са бе вы ка ры стан не су час ных тэх на ло гій у што дзён ным жыц ці. Апе ра тар тэ ле граф на га агенц тва, дзяр жаў ная тэ ле ка му ні ка цый ная 
кам па нія, пры знае, што за крыц цё тэ ле гра фа па зба віць вель мі мно гіх апе ра тыў най су вя зі з род ны мі і сяб ра мі, якія жы вуць у ін шых шта тах. 
У знак пра тэс ту ў ня дзе лю жы ха ры Ін дыі ад пра ві лі сот ні тэ ле грам, ад нак гэ та ўжо ні як не паў плы вае на ра шэн не ўлад.

СА МЫЯ ТОЎ СТЫЯ Ў СВЕ ЦЕ — МЕК СІ КАН ЦЫ
Пры ня та лі чыць, што аме ры кан цы — са мая «глад кая» на цыя. Але на са мрэч на пер шым мес цы мек сі кан цы. 

Дзя ка ваць яны па він ны фаст фу ду, га зі роў цы і ся дзя чай пра цы. ААН скла ла спра ва зда чу, пры све ча ную ста тыс ты-
цы атлус цен ня ў све це. У цэ лым у све це за ліш нюю ва гу ма юць пры клад на 1,5 
міль яр да да рос лых лю дзей. Атлус цен не — у 350 міль ё наў. Вы свет лі ла ся, што 
ў Мек сі цы ў 70% гра ма дзян за ліш няя ва га, а ў тра ці ны — атлус цен не. Атлус-
цен не — хва ро ба бед ных мек сі кан цаў і мо ла дзі. Усе яны вы бі ра юць фаст фуд 
і не зай ма юц ца спор там. На дру гім мес цы ў спі се апы ну лі ся ЗША. На трэ цім — Сі рыя. Чац вёр тая па зі цыя 
да ста ла ся Ве не су э ле і Лі віі, а пя тая — Тры ні дад і Та ба га. У пер шай дзя сят цы так са ма зна чац ца Ірак, Ар ген-
ці на, Тур цыя, Чы лі і Чэш ская Рэс пуб лі ка. У двац цат ку ўвай шлі Лі ван, Но вая Зе лан дыя, Сла ве нія, Маль та, 
Па на ма, Із ра іль, Аў стра лія і Венг рыя. На дзе вят нац ца тым мес цы раз мяс ці лі ся Ра сія і Вя лі ка бры та нія.

КОЛЬ КАСЦЬ ЗА ГІ НУ ЛЫХ 
ПРЫ КРУ ШЭН НІ 

ЦЯГ НІ КА Ў КА НА ДЗЕ 
ВЫ РАС ЛА ДА 35

Коль касць ах вяр чы гу нач най ка-
та стро фы ў ка над скай пра він цыі 
Кве бек уз рас ла да 35, па ве дам ля-
юць ін фар ма генц твы. Ра ней па ве-
дам ля ла ся пра 28 за гі нулых. Ула ды 
на зы ва юць ава рыю ад ной з са мых 
страш ных чы гу нач ных ка та строф у 
гіс то рыі Ка на ды. Ава рыя з цяг ні ком, 
які пе ра во зіў 73 цыс тэр ны з наф-
тай, ад бы ла ся 6 лі пе ня ў го ра дзе 
Лак-Ме ган тык у 250 кі ла мет рах ад 
Ман рэ а ля. 

На мес цы ава рыі ўспых нуў па жар, 
які пе ра кі нуў ся на блі жэй шыя да мы і 
быў па ту ша ны толь кі праз два дні. У 
ня дзе лю бы лі зной дзе ны це лы двух 
за гі ну лых. Пра па ўшы мі без вес так 
пра цяг ва юць лі чыц ца 15 ча ла век, 
ула ды мяр ку юць, што ні хто з іх не 
вы жыў.

Жылы пасёлак 
трактарнага завода ў 
Мінску быў пабудаваны 
знарок для рабочых гэтага 
прадпрыемства.  Што чакае 
гэтае паселішча 1950-х 
гадоў пабудовы? Магчымы 
два варыянты развіцця 
падзей… 

Мастакі, па сутнасці, Мастакі, па сутнасці, 
дзеляцца на дзве катэгорыі: дзеляцца на дзве катэгорыі: 
на тых, хто ўмее маляваць на тых, хто ўмее маляваць 
і на ўсіх астатніх. «Усе і на ўсіх астатніх. «Усе 
астатнія» мастакі не могуць астатнія» мастакі не могуць 
намаляваць абраз для намаляваць абраз для 
царквы. А вось менавіта царквы. А вось менавіта 
Барысу скарылася гэтая Барысу скарылася гэтая 
лінія...лінія...

ВІЗІТ ПРЭЗІДЭНТА Ў КІТАЙ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў ся з 
афі цый ным ві зі там у Кі тай скую На род ную Рэс пуб лі ку, па-
ве да мі лі Бел ТА ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

Пра гра май ві зі ту за пла на ва ны су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
са Стар шы нёй КНР Сі Цзінь пі нам, прэм' е рам Дзяр жаў на га са ве та 
Лі Кэ ця нам і стар шы нёй Усе кі тай ска га ка мі тэ та На род на га па лі-
тыч на га кан суль та тыў на га са ве та Юй Чжэн шэ нам.

У хо дзе ві зі ту пла ну ец ца пад пі сан не су мес най дэк ла ра цыі і 
больш як 20 двух ба ко вых па гад нен няў, пра та ко лаў і кант рак таў.

НА РОШЧ ВАЦЬ АД НО СІ НЫ 
ПА ЎСІХ НА ПРАМ КАХ

Бе ла русь і Кі тай поў ныя ра шу час ці на рошч ваць ад но сі ны 
па ўсіх на прам ках. Аб гэ тым за явіў учо ра Прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ў ін тэр в'ю ін фар ма цый на му 
агенц тву «Сінь хуа», да дзе на му на пя рэ дад ні афі цый на га 
ві зі ту ў КНР, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка-
га лі да ра.

«Мы пе рай шлі ў га лі ну стра тэ гіч на га парт нёр ства, стра тэ гіч-
на га су пра цоў ніц тва па між Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кай і 
Рэс пуб лі кай Бе ла русь, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — І ха чу 
ска заць га лоў нае. Мы поў ныя ра шу час ці — яно так і бу дзе — на-
рошч ваць гэ тыя ад но сі ны, па шы раць аб' ём гэ тых ад но сін: ад 
ганд лю да гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва». Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што гэ та асноў ная мэ та яго ві зі ту ў КНР.

«Ну і по тым, на стаў час нам з Сі Цзінь пі нам аб мер ка ваць тыя 
праб ле мы, якія мо гуць уз нік нуць у су вя зі з тым, што ад бы ва ец ца 
ў све це. Нам трэ ба па ду маць аб да лей шай стра тэ гіі на ша га су пра-
цоў ніц тва, вы ра шыць шэ раг так тыч ных праб лем, якія, без умоў на, 
бу дуць уплы ваць на стра тэ гію ад но сін па між Бе ла рус сю і Кі тай-
скай На род най Рэс пуб лі кай», — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

ЦЁП ЛАЕ 
НА ДВОР'Е 

З ДАЖ ДЖА МІ
Аб гэ тым па ве да міў учо-
ра ў час ві дэа бры фін гу 
на чаль нік служ бы гід ра-
ме тэа ра ла гіч ных пра гно-
заў Рэс пуб лі кан ска га гід-
ра ме тэа цэнт ра Дзміт рый 
Ра баў, пе рад ае ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА.

У буд ныя дні мес ца мі па 
рэс пуб лі цы бу дуць іс ці ка рот ка-
ча со выя даж джы і гры мець на-
валь ні цы. У вы хад ныя дні даж-
джоў ста не больш, уста но віц ца 
больш ха лад на ва тае на двор'е.

У се ра ду, 17 лі пе ня, у нач-
ныя га дзі ны па вет ра пра-
грэ ец ца да 7-14 гра ду саў са 
зна кам плюс, днём ча ка ец ца 
ад плюс 17 па паў ноч ным ус-
хо дзе да плюс 24 гра ду саў па 
поўд ні кра і ны.

У чац вер, 18 лі пе ня, ноч-
чу і ра ні цай у асоб ных ра ё нах 
згус ціц ца сла бы ту ман. У нач-
ныя га дзі ны тэм пе ра ту ра па-
вет ра скла дзе плюс 7-14 гра-
ду саў, днём бу дзе ад 20 да 25 
вы шэй за нуль, па паў днё вым 
за ха дзе рэс пуб лі кі бу дзе цяп-
лей — тут сі ноп ты кі абя ца юць 
да плюс 27 гра ду саў.

Учора падведзены канчатковыя 
вы нi кi кон кур су ма ла дых вы ка наў-
цаў «ба за ру». Такім чынам, Гран-
пры (15 ты сяч до ла раў) — Мi хал 
Кач ма рэк (Поль шча).

1-прэ мiя (9 ты сяч до ла раў) — 
Са бры на (Хар ва тыя).

2-я прэ мiя (6 ты сяч 
до ла раў) па дзе ле на: па 
3 ты ся чы до ла раў да ста-
ло ся кан кур сан ту з Мал-
до вы Яў ге ну Анд ры я на-
ву i Ар чы лу з Гру зii.

3-я прэ мiя (3 ты ся чы 
до ла раў) так са ма бы ла 
па дзе ле на: па 1,5 ты ся-
чы до ла раў атры ма лi 
Крыс цi (Ру мы нiя) i бе-

ла рус кi кан кур сант Аляк сандр 
Са лаў ёў. Апош нi так са ма атры-
маў спе цы яль ны прыз Пар ла-
менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сi 
i Ра сii, як i кан кур сант ка ад Ра сii 
Рая Маў сi сян. Дзяў чы на так са ма 
бы ла ўзна га ро джа на спе цы яль-
най прэ мi яй iмя Ула дзi мi ра Му ля-
вi на — за леп шае ўва саб лен не 
на цы я наль най тэ мы, вы со кае вы-
ка наль нiц кае май стэр ства.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«БА ЗАР» СКОН ЧЫЎ СЯ, «БА ЗАР» СКОН ЧЫЎ СЯ, 
«БА ЗАР» ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА«БА ЗАР» ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

Фо та БЕЛТА.

Харчовая прадукцыя 
з генетычна мадыфікаваных 
кампанентаў залічваецца 
да катэгорыі «новай ежы». 
Сярод вучоных свету 
існуюць як прыхільнікі, 
так і праціўнікі 
трансгенных 
прадуктаў.
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