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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

Жа рэс АЛ ФЁ РАЎ, 
ака дэ мік, ві цэ-прэ зі дэнт 
Ра сій скай ака дэ міі 
на вук, за меж ны член 
НАН Бе ла ру сі, лаў рэ ат 
Но бе леў скай прэ міі 
па фі зі цы:

«У Бе ла ру сі вель мі доб ры 
ўзро вень да сле да ван няў у 
га лі не на на ма тэ ры я лаў. 
На ву ко выя да сле да ван ні 
за па тра ба ва ны бе ла рус-
кай эка но мі кай, і ня хай 
ча сам з цяж кас ця мі, але 
ідуць у пра мыс ло васць. 
А вось у Ра сіі час та вель-
мі доб ры ўзро вень да сле-
да ван няў у ла ба ра то ры-
ях, але на ву ка не заў сё ды 
за па тра ба ва на эка но мі-
кай, на жаль».
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Для мно гіх з нас паш таль ён — 

ма гіч ная пра фе сія 

з дзя цін ства, 

з ба дзё ра га вер ша 

Са му і ла Мар ша ка, з муль ці ка

аб Пра стак ва шы не, 

са ста рых кі на сту жак, 

дзе муж чы ны (аба вяз ко ва 

ў фу раж ках) пры но сі лі 

ра ман тыч ным ге ра і ням 

доў га ча ка ныя кан вер ты... 

Так, ка лісь ці быў са праўд ны 

бум на вы піс ван не га зет, 

ліс та ван не. Але і ця пер, 

як лі чыць Ак са на ПАЎЛОВІЧ, 

паш таль ён 136-га мінск ага 

ад дзя лен ня паш то вай су вя зі, 

што на Ка мен най Гор цы, 

пра цы на ўсіх хо піць. 

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 

на пя рэ дад ні Су свет на га дня 

пош ты змаг лі 

ў тым пе ра ка нац ца.

Што Што 
ня се ня се 
намнам
паш таль ён?паш таль ён?

На пя рэ дад ні ў ін тэр в'ю для турк мен скіх СМІ Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка га ва рыў аб ство-
ра най ма дэ лі двух ба ко вых уза е ма ад но сін на шай кра і ны 
і Турк ме ні ста на, сут насць якой за клю ча ец ца ў тым, што 
кож ны год прэ зі дэн ты аб мень ва юц ца афі цый ны мі ві зі-
та мі, кант ра лю ю чы та кім чы нам вы ка нан не да сяг ну тых 
на вы шэй шым уз роў ні да моў ле нас цяў. «І тут ужо ўра ду 
і чы ноў ні кам дзя вац ца ня ма ку ды. Яны вы дат на ра зу-
ме юць, што ка лі ў гэ тым го дзе пры ня та ра шэн не, то ў 
на ступ ным прэ зі дэн ты су стрэ нуц ца і спы та юць: а як вы 
вы ка на лі на ша ра шэн не? Гэ тая прос тая фор му ла ўза-
е ма ад но сін на вы шэй шым уз роў ні дае знач ныя вы ні кі. 
Та му мы кож ны год па $100 млн з ліш нім пры рас та лі ў 
та ва ра зва ро це», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Пры ма ю чы вы со ка га гос ця, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што яму пры ем на су стрэц ца з Гур бан гу лы 
Бер ды му ха ме да вым па мно гіх пры чы нах. «Па-пер шае, 
едзе свой ча ла век: вы са праў ды наш ся бар. Па-дру гое, 
пас ля на шых су стрэч ад бы ва ец ца ней кі ўсплёск у на шых 
ад но сі нах, у тым лі ку ганд лё ва-эка на міч ных, па лі тыч-
ных», — ска заў бе ла рус кі Прэ зі дэнт.

ФОР МУ ЛА РА ЗУ МЕН НЯ І ПОС ПЕ ХУ
ВІ ЗІТ ПРЭ ЗІ ДЭН ТА ТУРК МЕ НІ СТА НА ГУР БАН ГУ ЛЫ БЕР ДЫ МУ ХА МЕ ДА ВА — 
ЯШЧЭ АД НО ПА ЦВЯР ДЖЭН НЕ ДЫ НА МІЧ НА ГА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА НА ШЫХ КРА ІН

Адзін дзень з...Адзін дзень з...  ��


