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• Даб ра чын ная кам-

па нія Чыр во на га Кры жа 

«Збя ром дзя цей у шко лу» 

стар та ва ла ў Бе ла ру сі.

• Пункт про пус ку «Ла ва-

рыш кес» (су меж ны бе ла-

рус кі — «Кат лоў ка») ад на-

віў ра бо ту з 4 жніў ня, але 

ўезд у Літ ву па куль да зво-

ле ны не ўсім.

• Больш за 18 міль ё наў 

ча ла век у све це за ра зі лі-

ся ка ра на ві ру сам.

• У Бе ла веж скай пу шчы 

пра вод зяць экс пе ры мент 

па ба раць бе з чыр во ным

ду бам. Гэ тая рас лі на-

ка ла ніст ака за ла ся ў пу шчы 

ў кан цы XІX ста год дзя і ў 

но вых умо вах па ча ла вы-

цяс няць аба ры ген ныя ві ды 

дрэў.

КОРАТКА

На тал ля КА ЧА НА ВА, 

стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду:

«Па слан не Прэ зі дэн та 
бе ла рус ка му на ро ду 
і На цы я наль на му схо ду — 
гэ та ары ен цір у ра бо це 
для ўсіх: дзяр жаў ных 
ор га наў, гра мад скіх 
ар га ні за цый, суб' ек таў 
гас па да ран ня і для 
кож на га гра ма дзя ні на. 
Ма ю чае ад быц ца 
вы ступ лен не кі раў ні ка 
дзяр жа вы — зна ка вая 
па дзея. Яго асноў ны 
ад ра сат — на род 
Бе ла ру сі — адзі ная 
кры ні ца дзяр жаў най 
ула ды і нось біт 
су ве рэ ні тэ ту. Ме на ві та 
яму ў най блі жэй шы 
час трэ ба бу дзе абраць 
Прэ зі дэн та на шай кра і ны. 
Па сут нас ці — вы зна чыць 
свой лёс і бу ду чы ню на шай 
не за леж най дзяр жа вы».
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ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ: 
ПРА ГРА МА ВАН НЕ, МЕ ДЫ ЦЫ НА, 

ЗА МЕЖ НЫЯ МО ВЫ
...а пра хад ныя ба лы ста вяць но выя рэ кор ды
31 лі пе ня пры ём ныя ка мі сіі ВНУ за вяр шы лі пры ём да ку мен таў 

ад абі ту ры ен таў, якія прэ тэн да ва лі на бюд жэт ную фор му на-

ву чан ня. Як заў сё ды, апош ні дзень і асаб лі ва апош нія га дзі ны 

па да чы да ку мен таў атры ма лі ся вель мі на пру жа ны мі. Абі ту ры-

ен ты збі ра лі і ана лі за ва лі ін фар ма цыю, пра ліч ва лі свае шан цы 

тра піць на бюд жэт, за бі ра лі свой па кет да ку мен таў і пе ра па-

да ва лі іх не толь кі на ін шую спе цы яль насць у рам ках той жа 

ВНУ ці фа куль тэ та, але і вез лі іх у ін шыя ўста но вы аду ка цыі. 

У БНТУ та кі ажы я таж стаў ужо тра ды цый ным, бо ад ноль ка вы 

на бор сер ты фі ка таў тут мож на па даць на мност ва тэх ніч ных 

спе цы яль нас цяў. Да та го ж за тры га дзі ны да за крыц ця пры-

ём най ка мі сіі тут апуб лі ка ва лі пад каз ку для абі ту ры ен таў — 

спе цы яль нас ці, дзе яшчэ за ста ва лі ся сва бод ныя 

бюд жэт ныя мес цы. СТАР. 9СТАР. 9
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ЗА МЕ НА 
АЛІМ ПІ Я ДЗЕ. 
БЕ ЛА РУС КАЯ 

ЛЁГ КА АТ ЛЕ ТЫЧ НАЯ
Пе ра нос Алім пій скіх гуль няў 

на на ступ ны год — не пры-

чы на па слаб ляц ца і губ ляць 

каш тоў ны спар тыў ны час. 

Бе ла рус кая фе дэ ра цыя лёг-

кай ат ле ты кі зла дзі ла свае 

гуль ні — Бе ла рус кія лёг ка-

ат ле тыч ныя. З 31 лі пе ня да 

2 жніў ня на шы лёг ка ат ле ты 

пла на ва лі вы сту паць у То кіа, 

але га лоў ным стар там се зо-

на стаў чэм пі я нат кра і ны. 

Спа бор ніц твы, якія за мя ні лі 

Алім пі я ду, прай шлі з бе ла-

рус кім ка ла ры там. «Ак цэн-

там на на цы я наль най бе ла-

 рус кай куль ту ры ха це лі па-

ка заць, што мы моц ная, не-

за леж ная кра і на, дзе жы вуць 

ду жыя це лам і ду хам лю-

дзі», — ад зна чыў стар шы ня 

БФЛА Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ. 

Спа лу чэн не бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і яр ка га спар тыў на га 

ві до ві шча ства ры ла на на цы я наль ным алім пій скім ста ды ё не 

«Ды на ма» са праўд нае свя та ка ра ле вы спор ту. На 

ім па бы ва лі і ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».
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Больш за паў та ры ты ся чы 
тон збож жа на ма ла ціў 
ма ла дзёж ны экі паж стры еч ных 
бра тоў Анд рэя і Сяр гея 
ДРАЗ ДОЎ з ААТ «Рас свет 
імя К. П. Ар лоў ска га» Кі раў ска га 
ра ё на. Ха рак тэр на, што і іх баць кі, 
род ныя бра ты Мі ка лай і Ана толь 
ДРАЗ ДЫ, так са ма пра цу юць 
у «Рас све це» і ўжо так са ма 
за пі са лі ся ў ты сяч ні кі.

Бел ТА.

ЖАЦЬЖАЦЬ
 І ЖЫЦЬ  І ЖЫЦЬ 

ПА-БРАЦ КУПА-БРАЦ КУ


