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Для но ва га мік ра ра ё на ад крыц цё 
шко лы вель мі да рэ чы, па коль кі ў 
ім пра жы вае шмат ма ла дых сем' яў 
з дзець мі і іх коль касць па ста ян на 
рас це. У но вай на ву чаль най уста но-
ве ўсё пра ду гле джа на для атры ман-
ня якас най аду ка цыі на су час ным 
уз роў ні і раз віц ця пад рас та ю ча га 
па ка лен ня.

Кі раў нік дзяр жа вы, він шу ю чы ўсіх 
з Днём ве даў, пад крэс ліў, што гэ та 
свя та ўсіх па ка лен няў — ад ма лы-
шоў, якія ўпер шы ню ідуць у шко лу, 
да іх ба буль і дзя ду ляў, якія ад праў-
ля юць уну каў у па ход за ве да мі.

«Гэ та скла да ны па ход, са мы цяж-
кі, на пэў на, у жыц ці кож на га ча ла-
ве ка, — лі чыць Прэ зі дэнт. — Кож ны 
з нас за хоў вае ў сэр цы ўспа мі ны аб 
тым дні, ка лі ўпер шы ню пе ра сту піў 
школь ны па рог. Мы заў сё ды бу дзем 
удзяч ныя пер ша му на стаў ні ку, пе-
да го гам, ра зам з які мі спа сці га лі 
асно вы на вук, ма раль ныя каш тоў-
нас ці, жыц цё вую муд расць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка, звяр та-
ю чы ся да школь ні каў, пе да го гаў і 
баць коў, ад зна чыў: «Дзень ве даў 
мы су стра ка ем у цу доў най су час-
най шко ле ў ад ным з са мых ма ла-
дых і хут ка рас ту чых мік ра ра ё наў 
Мін ска». Ён па дзя ка ваў бу даў ні кам 
за доб ры па да ру нак да 1 ве рас ня і 
вы ка заў упэў не насць, што дзе ці бе-
раж лі ва ад ня су цца да но ва бу доў лі, 
каб яна заў сё ды за ста ва ла ся та кой 
жа пры го жай.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, доб ра 
пад рых та ва ла ся да на ву чаль на га 
го да не толь кі гэ та шко ла, але і ўсе 
на ву чаль ныя ўста но вы Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы ў цэ лым вы-
со ка аца ніў уз ро вень бе ла рус кай 
аду ка цыі і ў су вя зі з гэ тым пад крэс-
ліў, што ў рэй тын гу на цы я наль на га 
даб ра бы ту па па каз чы ках у сфе ры 
аду ка цыі Бе ла русь ува хо дзіць у лік 
лі да раў ся род амаль 200 дзяр жаў 
пла не ты.

У Бе ла ру сі ў сё ле та пач нуць зай-
мац ца ка ля 2 млн вуч няў і сту дэн таў 
— гэ та пры клад на пя тая част ка на-
сель ніц тва кра і ны. І ад та го, на коль-
кі па спя хо ва яны бу дуць асвой ваць 

ве ды, за ле жыць даб ра быт дзяр жа-
вы, лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт упэў не ны, што вы пуск-
ні кі шко лы ХХІ ста год дзя па він ны 
ва ло даць най ноў шы мі ін фар ма цый-
ны мі тэх на ло гі я мі, сва бод на раз маў-
ляць на за меж ных мо вах і не прос та 
пом ніць пра ві лы і фор му лы, а ўмець 
пры мя няць іх у жыц ці, на прак ты цы. 
Шко ла па він на за бяс пе чыць кож на-
му дзі ця ці роў ныя ўмо вы для жыц-
цё ва га стар ту.

Як пе ра ка на ны кі раў нік дзяр жа-
вы, для па спя хо ва га вы ра шэн ня гэ-
тых за дач не аб ход на больш шы ро ка 
ўка ра няць су час ныя срод кі на ву чан-
ня. З гэ та га на ву чаль на га го да ў Мін-
ску пач нуць рэа лі зоў ваць маш таб ны 
іна ва цый ны пра ект «Элект рон ная 
шко ла», дзя ку ю чы яко му кам п'ю-
тар ныя тэх на ло гіі ахо пяць прак тыч на 
ўсе ба кі школь на га жыц ця. СШ № 51 
ста не ад ным з пер ша пра ход цаў у гэ-
тай важ най і ці ка вай спра ве.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
ак цэн та ваў ува гу на тым, што шко-
ла па він на быць зо най бяс пе кі і зда-
роўя. «Га лоў нае тут — ад каз насць 
і дыс цып лі на да рос лых, — упэў не-
ны кі раў нік дзяр жа вы. — У на шых 
з ва мі сі лах за сце раг чы дзя цей ад 
ня шчас ных вы пад каў, ада рваць ад 
кам п'ю тар ных гуль няў дзе ля за ня-
ткаў спор там, зра біць зда ро вы лад 
жыц ця сім ва лам пос пе ху і прад ме-
там для пе рай ман ня».

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн-
ка ад зна чыў, што клю ча вой фі гу рай 
у шко ле быў і за ста ец ца на стаў нік 
— па дзвіж нік, асвет нік, эн ту зі яст, 
ра ман тык, са мы га лоў ны пас ля 
баць коў ча ла век у жыц ці дзі ця ці, 
які за паль вае ў яго сэр цы агонь па-
знан ня, твор час ці і даб ра.

Звяр та ю чы ся да пе да го гаў, Прэ-
зі дэнт пад крэс ліў, што яны са мыя 
на дзей ныя па моч ні кі ў ра бо це з 
людзь мі. «За хоў вай це вер насць 
ідэа лам бе ла рус ка га на стаў ніц тва, 
пад трым лі вай це яго вы со кі аў та-
ры тэт у на ро дзе, ад чу ва ю чы сваю 
ад каз насць за ма раль ны клі мат у 
гра мад стве», — за клі каў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«У БЕ ЛА РУС КАЙ ШКО ЛЕ 
НЕ АБ ХОД НА БОЛЬШ ШЫ РО КА 

ЎКА РА НЯЦЬ СУ ЧАС НЫЯ 
СРОД КІ НА ВУ ЧАН НЯ»

ЯКІЯ ЎСПА МІ НЫ Ў ВАС ЗА СТА ЛІ СЯ АД СУСТРЭЧЫ СА ШКО ЛАЙ?
Крыс ці на ША БА НА ВА, ме не джар па про да жах 
су ве нір най пра дук цыі, г. Мінск:

— Мой «пер шы раз у пер шы клас» па чаў ся з бе лых бан ці каў, на крух ма ле на га 
каў не ры ка, но вых ла кі ра ва ных пан тоф лі каў і... раз бі тых ка ле нак! Я так ста ра ла ся 
быць да рос лай і сур' ёз най на пер шай у жыц ці лі ней цы, з та кім го на рам — усё-та кі 
ўжо школь ні ца! — нес ла бу кет сва ёй пер шай на стаў ні цы, што не за ўва жы ла бар-
дзю ра і ўпа ла ў са мы ўра чыс ты мо мант ме ра пры ем ства. Але я пад цяг ну ла бе лень-
кія голь фі кі, аб трэс ла спад ніч ку і пай шла да рыць квет кі са май леп шай на стаў ні цы 
па чат ко вых кла саў — Люд мі ле Аляк санд раў не Ка на нюк. Вось так па мкнен не да 
ве даў у пер шы школь ны дзень да па маг ло мне пе ра адо лець боль і рас ча ра ван не ад 
па дзен ня. Ба ла зе, усе на ступ ныя 10 лі не ек пра хо дзі лі без па доб ных зда рэн няў.

Іван ДА ШКОЎ, ра мес нік, г. Мінск:
— Пер шы клас быў пры сад ку, у які я ха дзіў да гэ та га, та му спа чат ку не асаб-

лі ва ўсвя до міў, што па ча ло ся школь нае на ву чан не. Цяж ка бы ло вы тры маць тыя 
не каль кі ўро каў, але мне вель мі па шчас ці ла з на стаў ні цай, Ма ры яй Іва наў най. 
Яна не да ва ла нам су ма ваць, за ня ткі пра во дзі ла ў гуль ня вой фор ме, ра бі ла з на мі 
за рад ку, ка лі мы не маг лі ўжо ўсе дзець на мес цы. Уз гад ва ец ца адзін смеш ны 
мо мант з тых ча соў. Ву чыў ся я на па чат ку 1990-х, і но вых пад руч ні каў у кра і не 
яшчэ не бы ло, а ста рыя ўжо не па ды хо дзі лі па змес це. І вось вы да лі нам кніж ку 
(на коль кі я па мя таю, пра дзя цін ства Ле ні на), але ска за лі яе не чы таць. Але ўсё 
ж я за лез пад коў дру і стаў чы таць ка ро цень кія гіс то рыі. За гэ тай «кра моль най» 
спра вай мя не за ўва жыў баць ка, і як ця пер па мя таю свой страх у ча кан ні па ка-
ран ня за «за ба ро не ную» лі та ра ту ру...

Вік то рыя ПРА ХО РЫК, ін тэр нэт-пар тал 
«Компь ю тер ные вести», г. Мінск:

— На пер шай лі ней цы ў мя не бы ло ад чу ван не не ча га но ва га і ці ка ва га. 
Як ця пер па мя таю ў чыр во ным кас цю ме ў бе лую па лос ку сваю пер шую на стаў ні-
цу Люд мі лу Ва сіль еў ну Пят ро віч. Яна ста ла для мя не не прос та на стаў ні цай, а са-
праўд ным пра ва ды ром у са ма стой нае жыц цё. Пас ля за кан чэн ня шко лы і паз ней, 
ка лі я ўжо ву чы ла ся ў ін сты ту це, мы час та су стра ка лі ся з ёй і раз маў ля лі. Ця пер 
я пе ра еха ла з род на га Са лі гор ска ў Мінск, і мая ма ма да гэ туль пе рад ае мне 
пры ві тан ні ад Люд мі лы Ва сіль еў ны. Прай шло ўжо столь кі га доў, мност ва вуч няў 
у яе бы ло за гэ ты час, але яна ўсё ад но па мя тае мя не і ці ка віц ца ма ім лё сам. 
Я ўдзяч ная ёй за цяр пен не і ра зу мен не, пад трым ку і ў той жа час стро гасць.

Пад рых та ва ла Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Бе ла рус кая сіс тэ ма аду ка цыі за ха ва ла леп шы са вец кі во пыт і 
тра ды цыі і ўзба га ці ла іх пе ра да вы мі да сяг нен ня мі, пе да га гіч най 
на ву кай і прак ты кай. Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 31 жніў ня ў час на вед ван ня ў Мін ску СШ № 51, якая 
ўпер шы ню ад кры ла ся ў мік ра ра ё не Ло шы ца-4, па ве да мі лі БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.
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На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ, член 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па аду ка цыі, 
куль ту ры і на ву цы:

«Ка лі ка заць пра зме ны, 
якія, маг чы ма, на спе лі ў апош-
ні час у сіс тэ ме аду ка цыі, то 
пе да га гіч ная гра мад скасць ак-
тыў на ад гук ну ла ся на пра па-
но ву дэ пу та таў вы ка заць сваё 
мер ка ван не аб праб лем ных 
нор мах Ко дэк са аб аду ка цыі. 
Пад трым лі ва лі ся пра па но-
вы па ўвя дзен ні про філь на га 
на ву чан ня ў ста рэй шых кла-
сах, па за ма ца ван ні дыс тан-
цый на га на ву чан ня як фор мы 
атры ман ня аду ка цыі. Вы клі-
ка лі бур ныя спрэч кі пы тан ні 
ўста наў лен ня пра хад но га па-
ро га для вуч няў пры за лі чэн ні 
ў 10-ы клас, аб ме ха ніз ме дыс-
цып лі нар на га спаг нан ня на-
ву чэн ца. Акра мя гэ та га, спіс 
маг чы мых змя нен няў у Ко дэкс 
аб аду ка цыі аба зна чы ла і ан-
ке та ван не кі раў ні коў уста ноў 
аду ка цыі, вы клад чы каў, вы ха-
валь ні каў, баць коў з усіх рэ гі ё-
наў Бе ла ру сі».

Гро шы — у пры ро дуГро шы — у пры ро ду  ��

ЛАНД ШАФТ ГЛА БА ЛI ЗА ЦЫI
Бе ла ру сы да сло ва «гла ба лi за цыя» звык лi даў но. Як-нi як пе рад са мым но сам Еў ра са-
юз i не толь кi. Да стат ко ва ад ной чы па гля дзець аль бо прос та па слу хаць тэ ле ба чан не, 
каб зра зу мець: пер шыя аб' яд ноў ва юц ца ў Еў ро пе, дру гiя — у Азii, трэ цiя — у Паў ноч-
най Аме ры цы. Па лi тыч най i эка на мiч най гла ба лi за цыi кан ца-краю ня ма. Склад ва ец ца 
ўра жан не, што яна — рэч на ўрад цi праз рыс тая для ня ўзбро е на га во ка. «Якая ж ад яе 
ка рысць? Што мы з яе ма ем?» — пы тан нi не на наш ад рас. Зу сiм iн шая спра ва, ка лi 
гу тар ка iдзе пра гла ба лi за цыю эка ла гiч ную. I пра ект «Бал тый скi ланд шафт у Бе ла ру сi» 
— моц ны ар гу мент у гэ тым пла не. Та му да лей чы та ем пра яго рэа лi за цыю, а 
так са ма пра ва ду i лес, ме лi я ра цыю, але са мае га лоў нае — пра баб роў.

На двор'еНа двор'е  ��

ПЕР ШЫЯ «ДРЫ ЖЫ КІ»
А ўна чы на пят ні цу-су бо ту за ма раз кі 

да мі нус 2
У аў то рак ча ка ец ца воб лач нае на двор'е, ча сам бу дуць 
іс ці даж джы, мес ца мі — моц ныя, а ў асоб ных ра ё нах 
— на валь ні цы, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс-
пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га ФЯ-
ДО ТА ВА. 

Ве цер паў ноч ны і да во лі моц ны, па ры ва мі да 15-20 м/с. 
Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра — плюс 10-16 гра ду саў. 
Уна чы ў се ра ду паў сюд на, а ўдзень па паў днё вым ус хо дзе 
ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер мес ца мі па ры ва мі 
да 15-18 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на се ра ду ўся го 5-12 
цяп ла, удзень плюс 10-17 гра ду саў, а ў за ход ніх рэ гі ё нах — да 
плюс 20.

У чац вер не пра цяг лыя даж джы праг на зу юц ца толь кі ў асоб-
ных ра ё нах кра і ны. Уна чы і ра ні цай ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ў ноч на чац вер — 4-11 цяп ла, удзень бу дзе плюс 12-19 гра ду-
саў, а па паў днё вым за ха дзе — да 21 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх раз лі каў ай чын ных сі ноп ты каў, у апош-
нія дні тыд ня тэ ры то рыя Бе ла ру сі тра піць пад уплыў скан ды наў-
ска га ан ты цык ло ну, та му ў боль шас ці ра ё наў апад каў не бу дзе, 
толь кі на ўсхо дзе кра і ны не вя лі кія даж джы. Уна чы і ра ні цай 
— ту ман. Па ха ла дае. У ноч на пят ні цу і су бо ту тэм пе ра ту ра 
па вет ра зні зіц ца да плюс 3-10 гра ду саў, а на гле бе маг чы мы 
не вя лі кія за ма раз кі да мі нус 2 гра ду саў. Удзень у гэ тыя два дні 
ча ка ец ца 14-20 цяп ла, а на за ха дзе кра і ны — да плюс 23 гра-
ду саў. А вось са мым цёп лым днём тыд ня ста не ня дзе ля, ка лі 
ўна чы ча ка ец ца 5-10, удзень — 15-22 цяп ла, а па паў днё вым 
за ха дзе Бе ла ру сі — да плюс 24 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 15°
Віцебск     + 15°
Гомель     + 15°
Гродна     + 15°
Магілёў     + 15°
Мінск     + 13°  

СТА ЛІ ЦА СТА ЛІ ЦА 
НА ТХНЕН НЯНА ТХНЕН НЯ

Бы хаў стаў ста лі цай ХХ юбі лей на га 
Дня бе ла рус ка га пісь мен ства і ад-
зна чыў яго ў вы хад ныя дні з раз ма-
хам. Хва ля свя точ ных ме ра пры ем-
стваў лі та раль на за хліс ну ла го рад і 
ні ко га не па кі ну ла абы яка вым.

Бе раг чы спад чы ну
Над звы чай пры го жай і стыль най атры-

ма ла ся цы ры мо нія ад крыц ця Дня бе ла-
рус ка га пісь мен ства: на га лоў ную сцэ ну 
вый шлі гіс та рыч ныя пер са на жы ў вы дат-
ных стро ях, по тым ад бы ло ся прад стаў лен-
не ўсіх га ра доў-ста ліц бе ла рус ка га свя та, 
па ра да ваў кан цэрт Ма гі лёў ска га ар кест ра 
на род ных ін стру мен таў імя Ле а ні-
да Іва но ва. 3

Для су пра цоў нi каў РВУ «Вы да вец кi дом «Звяз да» Аляк сея Для су пра цоў нi каў РВУ «Вы да вец кi дом «Звяз да» Аляк сея 
Жа бiн ска га, Юлii Фi сюк, На тал лi Ма кась Жа бiн ска га, Юлii Фi сюк, На тал лi Ма кась 
гэ ты свя точ ны дзень быў пра цоў ным — гэ ты свя точ ны дзень быў пра цоў ным — 

яны за бяс печ ва лi дзей насць экс па зi цыi сва ёй уста но вы.яны за бяс печ ва лi дзей насць экс па зi цыi сва ёй уста но вы.

ЗША ШПІ Ё НІ ЛІ ЗА ПРЭ ЗІ ДЭН ТА МІ БРА ЗІ ЛІІ І МЕК СІ КІ?
Агенц тва на цы я наль най бяс пе кі (АНБ) ЗША ад соч ва ла тэ ле фон ныя зван кі і элект рон ную пе ра піс ку прэ зі дэн таў Бра зі ліі і 

Мек сі кі — Дыл мы Ру сеф і Эн ры ке Пеньі Нье та. Пра гэ та ў ня дзе лю ў эфі ры бра зіль ска га тэ ле ка на ла Globo за явіў аме ры кан скі 
жур на ліст Глен Гры ну олд. Ён спа слаў ся на но вую пор цыю сак рэт ных да ку мен таў, пе ра да дзе ных яму экс-су пра цоў ні кам ЦРУ 
Эд вар дам Сноў дэ нам. Гэ тыя ма тэ ры я лы да та ва ны чэр ве нем 2012 го да. Гэ та свед чыць аб тым, што са чэн не за прэ зі дэн там 
Мек сі кі, які прый шоў да ўла ды ў снеж ні мі ну ла га го да, па ча ло ся яшчэ та ды, ка лі ён быў толь кі кан ды да там. Мі ніс тэр ства за-
меж ных спраў Мек сі кі ад мо ві ла ся ка мен та ваць да ныя Гры ну ол да. У сваю чар гу, у Бра зі ліі дзе ян ні аме ры кан скіх спец служ баў 
вы клі ка лі абу рэн не. «Ка лі да ныя па цвер дзяц ца, гэ та бу дзе не да пу шчаль на, не пры маль на, та му што гэ та мож на рас цэнь ваць як 
ві да воч ны за мах на су ве рэ ні тэт на шай кра і ны», — пра ка мен та ваў сі ту а цыю мі ністр юс ты цыі кра і ны Жа зэ Эду ар ду Кар до зу.

ПА ВОД КА Ў ХА БА РАЎ СКУ НА ПІ КУ: УЗ РО ВЕНЬ ВА ДЫ ДА СЯГ НУЎ 8 м
Уз ро вень ва ды ў Аму ры ў Ха ба раў ску скла дае 800 см, па ве дам ляе ГУ МНС па рэ гі ё не. За ча-

ты ры га дзі ны ўзро вень ва ды ў ра цэ пад ня ўся на 3 сан ты мет ры. Ва да па гроз лі ва па ды ма ец ца і ў 
Кам са моль ску-на-Аму ры, але мяс цо выя ўла ды вы му ша ны за ся ро дзіць на ма ган ні на Ха ба раў ску. 
Гіс та рыч ным мак сі му мам для го ра да да гэ та га ле та быў уз ро вень ва ды ў 642 сан ты мет ры, за-
рэ гіст ра ва ны ў кан цы ХІХ ста год дзя. Кры тыч ным лі чыц ца ўздым Аму ра да 600 сан ты мет раў. Па 
апош ніх афі цый ных ацэн ках, ад па вод кі па цяр пе лі 102 тыс. ча ла век, 11 тыс. жы лых да моў за топ-
ле ны, а шко да ад бед ства мо жа пе ра вы сіць 30 млрд ра сій скіх руб лёў.

ВА ГУ ЧА ЛА ВЕ КА ВЫ ЗНА ЧАЕ КОЖ НАЯ ХВІ ЛІ НА ФІ ЗІЧ НАЙ АК ТЫЎ НАС ЦІ
На ват са мыя не пра цяг лыя пе ры я ды ін тэн сіў най фі зіч най на груз кі ўплы ва юць на ва гу ча ла ве ка і зні жа юць ры зы ку атлус цен ня, 

пі ша The Telegraph. На прык лад, згод на з афі цый ны мі ды рэк ты ва мі бры тан ска га Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, у боль шас ці да рос-
лых лю дзей па він на быць мі ні мум 150 хві лін уме ра най фі зіч най ак тыў нас ці або 75 хві лін ін тэн сіў най на груз кі на пра ця гу тыд ня. 
На прак ты цы гэ та мо жа вы лі вац ца ў дзе ся ці хві лін ныя ін тэн сіў ныя трэ ні роў кі. Но вае да сле да-
ван не па ка за ла: пра цуе на ват та кая фі зіч ная ак тыў насць, як ха джэн не па кра мах або ўздым 

на адзін лес віч ны пра лёт. Так кож ная да дат ко вая хві лі на, 
вы дат ка ва ная на ін тэн сіў ную, але не даў га час ную на груз ку, 
па мян ша ла ін дэкс ма сы це ла, па ка заў экс пе ры мент.

У жан чын ін дэкс ма сы це ла зні жаў ся на 0,7 у пе ра лі ку на 
ад ну хві лі ну фі зіч най ак тыў нас ці ў дзень (у вы ні ку ва га па мян-
ша ец ца пры клад на на 500 гра маў). Так са ма кож ная хві лі на 
ад па вя да ла пя ці пра цэнт на му зні жэн ню ры зы кі атлус цен ня 
ся род жан чын і двух пра цэнт на му — у муж чын.

НА ТА АФІ ЦЫЙ НА 
АД МО ВІ ЛА СЯ 

ЎДЗЕЛЬ НІ ЧАЦЬ У ВАЙ НЕ 
СУ ПРАЦЬ СІ РЫІ

У той час 
як ула ды 
Фран цыі ў 
п р ы  н я ц  ц і 
ра  шэн ня па 
Сі рыі ўзя лі 
паў зу ў ча-
кан ні кро-
каў парт нё-
раў, а кі раў ніц тва ЗША, па зба віў шы ся 
доб рай до лі ад на дум цаў у пы тан ні ва-
ен на га ўда ру па гэ тай кра і не, звяр ну ла-
ся па да па мо гу да свай го пар ла мен та, 
НА ТА афі цый на аб верг ла ве ра год насць 
на ступ лен ня на Да маск у рам ках аль ян-
су. «Пры маць ра шэн не аб рэ ак цыі на 
тое, што ад бы ло ся ў Сі рыі, — аса біс тая 
спра ва кож най кра і ны. У НА ТА ідзе аб-
мер ка ван не сі ту а цыі, мы га то вы аба-
ра няць Тур цыю. Але ней кай ін шай ро лі 
аль ян су я не ба чу», — за явіў ге не раль-
ны сак ра тар НА ТА Ан дэрс Фог Рас му сэн 
у па ня дзе лак. 

Та кім чы нам НА ТА пе ра кла ла ад каз-
насць на лі да раў дзяр жаў за пры няц це 
спрэч на га ў мно гіх ад но сі нах ра шэн ня аб 
удзе ле ва ўда ры па бліз ка ўсход няй кра-
і не, які мно гія ана лі ты кі на зы ва юць не 
інакш як «шля хам у ні ку ды».

5 У СОН ЦА ЁСЦЬ 
ДВАЙ НІК?

Аст ра но мы NASA мяр ку-
юць, што ў Сон ца ёсць ня-
бач ны двай нік, які скла дае 
з ім па двой ную зор ную сіс-
тэ му, па ве дам ля юць ін фар-
ма генц твы.

«Сяст ра» Сон ца атры ма ла 
наз ву «Зор ка смер ці», або «Не-
мя зі да». Пер шыя пуб лі ка цыі пра 
яе з'я ві лі ся яшчэ ў 1984 го дзе. 
Як сцвяр джа юць аст ра но мы, гэ-
тая зор ка — ка рыч не вы кар лік, 
які зна хо дзіц ца на ад лег лас ці 1,5 
свет ла во га го да ад Зям лі. Па вод-
ле раз лі каў спе цы я ліс таў, «Не-
мя зі да» з'яў ля ец ца ка ля Зям лі 
кож ныя 26 млн га доў.

Кар. БЕЛ ТА.

Відэлец быў рэдкасцю 
на сялянкай кухні… 
Яшчэ радзей 
сустракалася «пярчоўка». 
Яна выкарыстоўвалася 
у святочных
абставінах, 
каб пусціць 
пыл у вочы.

Катанне на каньках, 
акрабатыка, дрэсіраваныя 
папугаі, левітацыя. 
Такім нечаканым 
спалучэннем абяцае 
здзівіць новая праграма, 
прэм’ера якой 
адбудзецца 7 верасня 
ў Белдзяржцырку.

Двойчы Герой 
Савецкага Саюза 
лётчык-касманаўт 
Пётр Клімук 
з тых абраных, каму 
пашчасціла здзейсніць 
неверагоднае…
І столькі зрабіць 
на зямлі! 4 5 6

У гонар дня пісьменства ў Быхаве ўсталявалі ўнікальны помнік гісторыка-мемуарнай літаратуры У гонар дня пісьменства ў Быхаве ўсталявалі ўнікальны помнік гісторыка-мемуарнай літаратуры 
XVI-XVII стагоддзяў — «Баркулабаўскі летапіс». XVI-XVII стагоддзяў — «Баркулабаўскі летапіс». 
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