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АПОШНІЯ ШТРЫХІ НА ВЫШЫНІ

Сяргей РУМАС,
прэм'ер-міністр:

«Дзяржава сёння шмат
робіць для работнікаў
сяла: дапамагае купляць
новую тэхніку, будаваць
сучасныя фермы
і комплексы, але, на жаль,
ад гэтага іх праца не
становіцца больш лёгкай.
Краіна вельмі ўдзячная
работнікам АПК за
гэтую працу, за экспарт,
які яны робяць для яе,
за вырашэнне харчовай
бяспекі — той асновы,
якая робіць кожную
краіну незалежнай».

КОРАТКА
• У гэтым годзе ў Беларусі могуць прыняць
указ, у адпаведнасці з
якім у будынках, набытых
за адну базавую, дазволяць займацца аграэкатурыстычнай і рамеснай
дзейнасцю.
• Японскі ордэн Узыходзячага сонца ўручаны народнай артыстцы Беларусі
выкладчыку Беларускай харэаграфічнай гімназіі-каледжа Клары Малышавай.

Заканчваецца мантаж знадворнай абліцоўкі новага пуцеправода Мінскай паўднёвай магістралі. Гэта магістраль у хуткім часе з'яднае сталічны цэнтр з мікрараёнам вуліцы Сярова і злучыцца з шашой слуцкага кірунку. Мантажнікі будаўнічага ўпраўлення № 173 «Спецбуд» Яўген
ПЯТКУН і Алег БАРАЙ на вялікай вышыні прымацоўваюць металічныя дэталі і вузлы да жалезабетоннай асновы моста.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПЕРАМОГА — У ГІСТОРЫЮ!

Педагагічная майстэрня

Футбалісты БАТЭ выйгралі ў «Арсенала»
ў дамашнім матчы 1/16 фіналу Лігі Еўропы

Тэрыторыя
для творчасці

Першая палова гульні на полі «Барысаў-Арэны» прайшла з перавагай
гасцей, але перад самым перапынкам Станіслаў Драгун здолеў адкрыць лік, паразіўшы вароты легендарнага Петра Чэха.

•

Парк «Мінаблаўтатранс» у бягучым годзе папоўняць больш за 150 аўтобусаў і грузавікоў.

• У Мінску разглядаюць
варыянты зніжак для пасажыраў, якія аплачваюць
пра езд бес кан так та вым
спосабам.

Ці можна на ўроку выхаваць
крытычнае мысленне
і сацыяльную адказнасць?

У другім тайме барысаўчанам прыйшлося адбіваць мноства атак саперніка,
і палявыя гульцы, і варатар Дзяніс Шчарбіцкі справіліся са сваёй задачай на
выдатна і ўтрымалі мінімальны лік — 1:0.
— Цяжкая гульня з доляй шанцавання і футбольнага фарту, ну і, вядома,
цярпення і майстэрства хлопцаў, з дапамогай гэтага мы атрымалі гістарычную
перамогу, — адзначыў галоўны трэнер БАТЭ Аляксей БАГА. — Мы былі гатовыя менавіта да гэтай расстаноўкі саперніка. Адрэналін, балельшчыкі і забіты
«ў раздзявальню» мяч надалі нам сіл, перш за ўсё псіхалагічных,
а гэта вялікая справа.

«Каб прыгатаваць добрае надвор'е ўзімку, вам
спатрэбіцца шмат блакітнага чыстага неба, якое
можна купіць на фабрыцы надвор'я. На блакітнае
неба пастаўце крыху маленькіх белых хмарак, якія
ўваходзяць у камплект, каб бліскучыя сняжынкі
заўсёды прыпраўлялі вашы шапкі і шалікі. Затым
пастаўце ў халадзільнік некалькі шклянак снегу
і праз пару гадзін рассыпайце яго сям-там невялікімі
гурбамі па зямлі. А на дрэвы абавязкова пасыпце
іней, каб пад вечар усе галіны бязгучна іскрыліся
ад мяккага святла маладзіка, які таксама трэба
своечасова выкаціць на ўжо пацямнеўшае неба. І не
забывайцеся выразаць сняжынкі да наступнага дня.
Прыемнага ўсім надвор'я!» Як вы думаеце, хто можа
быць аўтарам гэтага тэксту?
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• Кастынг прафесійных танцораў для ўдзелу ў шоу на цырымоніі
адкрыцця ІІ Еўрапейскіх
гульняў пройдзе ў Беларускай філармоніі.

Фота БелТА.

ISSN 1990 - 763X

Ці вось вам яшчэ адзін літаратурны міні-шэдэўр: «Калі сцёртае, здавалася б, мінулае вяртаецца з пахам засушанага рамонку, калі сцішана заходзячае сонца злёгку пазалочвае блакітнавата-шэры лес, калі сціраецца, а потым яшчэ больш выразнай
становіцца мяжа паміж сёння і ўчора, тады саланаватыя вусны выдыхаюць: «Было калісьці...»
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