
Зерне но ва га ўра джаю па сту пае на Мядз вед скі хле ба пры ём ны 
ўчас так Ві цеб ска га кам бі на та хле ба пра дук таў з 12 ра ё наў воб-
лас ці. Уліч ва ю чы ўмо вы на двор'я, зер не піль на пра вя ра юць на 

віль гот насць. Як раз гэ та з да па мо гай спе цы яль на га пры бо ра і 
ро біць апе ра тар зер не су шыль на га комп лек су Юрый ПАН ДЭ КА 
(на фота).

ЗО ЛА ТА 
«РА ДЗІ МЫ»

Аг ра ры ям пры хо дзіц ца зда бы ваць хлеб 
у ня прос тых умо вах

У ня дзе лю на Ма гі лёў шчы ну аб ры нуў ся пра ліў ны дождж, а ра-

ні цай у па ня дзе лак вы паў гус ты ту ман. І хоць со ней ка ўжо 

пры пя ка ла на ўсю моц, тэх ні ка ста я ла ў по лі, а ме ха ні за та ры 

не вя до ма ка то ры раз нер во ва яе агля да лі. Па куль ка ла сы не 

пра сох нуць, ра біць у по лі ня ма ча го. «Ка лі б не гэ тыя даж джы, 

я яшчэ б у пят ні цу ўзяў 2000-ы ру беж», — са скру хай кі нуў лі дар 

жні ва СВК «Кал гас «Ра дзі ма» ме ха ні за тар Мі ка лай Да рэч кін. 

Гэ тае сель гас прад пры ем ства — ад на з най леп шых гас па да рак 

воб лас ці і пер шая ў Бя лы ніц кім ра ё не. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

па на зі ра ла тут за хо дам убо рач най кам па ніі.

ЯЧ МЕНЬ — КУЛЬ ТУ РА ДА ЛІ КАТ НАЯ
Па да ро зе на по ле за еха ла да га лоў на га эка на міс та СВК, каб удак-

лад ніць апе ра тыў ныя ліч бы.

— На ра ні цу па ня дзел ка бы ло ўбра на 56,5 % пло шчы збож жа вых 

(уся го 3450 гек та раў), ура джай насць скла ла 57,1 ц/га, ва ла вы збор да-

сяг нуў 11 128 тон, — па ве да мі ла Але на Аў ра мё нак. — Убра лі так са ма 

800 гек та раў азі ма га рап су, на ма лот склаў 2658 тон пры 

ўра джай нас ці 33,2 цэнт не ра з гек та ра.
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• За меж ныя ін вес та ры ў 

І паў год дзі 2019 го да ўкла лі 

ў рэ аль ны сек тар эка но мі кі 

Бе ла ру сі (акра мя бан каў) 

$5,1 млрд.

• У ра цы ё не бе ла ру саў 

не да стат ко ва каль цыю і 

ві та мі ну D.

• Свя та-кір маш «Дзень 

ва рэн ня» прой дзе 18 жніў-

ня ў Чэ ры ка ве.

• Больш за 35 % пен сі я-

не раў Мін ска, якія ста яць 

на ўлі ку ў ор га нах са цы-

яль най аба ро ны, пра цяг-

ва юць пра ца ваць.

• Ша лё ны янот па ку саў 

жы хар ку Бе ла азёр ска.

КОРАТКА

Ула дзі мір КА РА НІК, 

мі ністр ахо вы зда роўя:

«Праб ле ма ўцеч кі 
ме ды цын скіх кад раў 
за мя жу ўзнік ла не ўчо ра 
і не па за ўчо ра. Але яе мож на 
вы ра шыць — у тым лі ку 
і пры да па мо зе па ве лі чэн ня 
зар пла ты. З гэ тай 
праб ле май су ты ка ец ца 
не толь кі ай чын ная ахо ва 
зда роўя. Поль скія ка ле гі 
ка жуць, што шмат 
хто з'яз джае пра ца ваць 
у Гер ма нію. Пры бал тый скія 
ка ле гі га во раць пра тое, 
што част ка спе цы я ліс таў 
з'яз джае пра ца ваць 
у Поль шчу. Част ка бе ла рус кіх 
спе цы я ліс таў з'яз джае, 
але част ка і вяр та ец ца — 
га вор ка ідзе пра тых 
спе цы я ліс таў, якія пра ца ва лі 
на Ус хо дзе і ў Ра сіі. Да ру чэн не 
кі раў ні ка дзяр жа вы — 
па вы сіць да 2025 го да 
за ро бак бе ла рус кіх ме ды каў 
у два ра зы. Гэ та бу дзе 
сур' ёз ным сты му лам, 
каб ура чы не з'яз джа лі. 
Яшчэ ад но з ра шэн няў, 
якое да па мо жа ўтры маць 
ма ла дых спе цы я ліс таў 
у Бе ла ру сі: ма ла дыя ўра чы 
бу дуць атрым лі ваць да пла ты 
за вы со кія тэх на ло гіі. Ра ней 
гэ тыя да пла ты атрым лі ва лі 
ма ла дыя спе цы я ліс ты толь кі 
ў спе цы я лі за ва ных цэнт рах».

ЦЫТАТА ДНЯ

МАКАВЕЙ 
БЫВАЕ… 
РОЗНЫ

У КАБІНЕТ 
ПСІХОЛАГА? 
З РАДАСЦЮ! 8
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СТАР. 5

Па куп ні ка трэ ба 
пе ра ка наць 

у вар тас цях ай чын на га 
кні га ганд лю

Вель мі час та да во дзіц ца чуць, што і кні га дру ка ва ная 
ста ла да ра гой па ца не, і чы таць ня ма ча го, і купіць 

яе можна да лё ка 
не ва ўсіх 
па се лі шчах. 
Каб ад ка заць хоць 
бы на асобныя 
пы тан ні, 
мы звяр ну лі ся, 
як нам па да ец ца, 
да су раз моў ні ка 
кам пе тэнт на га — 
ге не раль на га 
ды рэк та ра 
ААТ «Бел кні га» 
Аляк санд ра 
ВАШ КЕ ВІ ЧА.
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