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• Ра сія да дат ко ва пе ра-

лі чыць Бе ла ру сі 27 млрд 

ра сій скіх руб лёў (больш 

за $400 млн) у якас ці экс-

парт ных пош лін з-за рос-

ту цэн на наф ту.

• Ва сям нац цаць бе ла-

рус кіх мульт філь маў увай-

шлі ў кон курс ную пра гра му 

ХXІ Між на род на га фес ты-

ва лю ані ма цый ных філь-

маў «Ані ма ёў ка-2018», які 

прой дзе 26—28 каст рыч ні-

ка ў Ма гі лё ве.

• У Ба ра на віц кім ра ё не 

на тра се М1 пе ра ку лі ла ся 

фу ра з яб лы ка мі.

КОРАТКА

СТАР. 4

Ула дзі мір КУ ХА РАЎ, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Пы тан ні, з які мі сён ня 
су ты ка юц ца кі раў ні кі 
прад пры ем стваў бу даў ні чай 
га лі ны, па тра бу юць 
кар ды наль ных ра шу чых мер. 
Ка лі іх не пры маць ця пер, то 
ў най блі жэй шай бу ду чы ні 
мы су тык нём ся з сур' ёз ны мі 
праб ле ма мі. У пры ват нас ці, 
не аб ход на пра во дзіць 
ран нюю і на глы бо кім уз роў ні 
праф ары ен та цый ную 
ра бо ту ся род школь ні каў. 
Вы ка рыс тоў ваць для 
гэ та га ў тым лі ку су час ныя 
тэх на ло гіі. Асаб лі вую ўва гу 
вар та ўдзя ліць на ву чаль ным 
пра гра мам уста ноў 
аду ка цыі, дзе рых ту юць 
бу ду чых спе цы я ліс таў. Яны 
па тра бу юць сур' ёз на га 
пе ра гля ду, на сы чэн ня 
ак ту аль най ін фар ма цы яй, 
пад рых та ва най пры 
пад трым цы ра бот ні каў 
вы твор час ці, каб на вы пус ку 
ма ла ды спе цы я ліст вы хо дзіў 
са праў ды га то вым да пра цы. 
Мы не мо жам тра ціць 
ве лі зар ныя бюд жэт ныя гро шы 
і ву чыць та му, што ў жыц ці не 
спат рэ біц ца. Гэ та му пы тан ню 
па він на быць удзе ле на са мая 
сур' ёз ная ўва га».

ЦЫТАТА ДНЯ

ДРУЦ КІ ПАШ ТАЛЬ ЁНДРУЦ КІ ПАШ ТАЛЬ ЁН

Сён ня на бяс плат ных мес-

цах на се зон ным рын ку ганд люе 

40 пра даў цоў. Яб лы кі ёсць ледзь 

не ў кож на га. Але, ка жуць, з-за 

та го, што ў гэ тым го дзе ўра джай 

вя лі кі, іх сла ба бя руць.

— Ка бач кі вель мі тан на ад да-

ём — па ру бель пяць дзя сят за кі-

ла грам, — дзе ліц ца пен сі я нер ка 

Ган на Пят роў на. Яе ўчас так зна-

хо дзіц ца ў вёс цы За лес се Дзяр-

жын ска га ра ё на.

— Са ма ўсё вы рошч ваю — ба-

чы це, ру кі якія, — па каз вае ба бу ля 

спра ца ва ныя да ло ні. На пры лаў ку 

пе рад ёй ля жаць гру шы, ста яць ку-

бач кі з ма лі най. — А ба чы це, якая 

цы бу ля-пры га жу ня? Ша лот на зы-

ва ец ца. Вель мі смач ная, са лод кая, 

хут ка га ту ец ца. Пад ад ным кар чом 

рас це да дзе вя ці штук — са мі на-

верх вы ла зяць.

Ганд люе Ган на Пят роў на даў но. 

Як вый шла на пен сію, так і ста ла 

ез дзіць са сва ім та ва рам на ры нак. 

А да гэ туль пра ца ва ла на Мін скім 

пры бо ра бу даў ні чым за вод зе імя 

Ле ні на (ця пе раш ні «Амка дор-Бел-

вар») — на вы твор час ці дру ка ва-

ных плат.

У пра даў цы жан чы на пай шла, 

каб да па ма гаць дзе цям і ўну кам. 

«Гэ та сты мул жыц ця. А што нам, 

ста рым, трэ ба?»

Яе су сед ка па пры лаў ку Аляк-

санд ра За ха раў на Ла зу ка бя дуе: 

вы рас ціць ляг чэй, чым пра даць. 

Вось у яе гар бу зоў сё ле та — цэ лыя 

ва го ны. Пра дае па 50 ка пе ек за кі-

ло. А да гэ туль 80 штук зда ла скуп-

шчы кам уся го па пяць ка пе ек за 

кі ла грам. «Не бра лі да ра жэй», — 

тлу ма чыць.

У Аляк санд ры За ха раў ны 

25 со так у Слуц кім ра ё не. За ле-

та на рас ці ла там час на ку, буль бы, 

фа со лі, на су шы ла 

мех се мак.
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Се зон ны ры накСе зон ны ры нак

«І ПА ГА ВА РЫЎ, 
І КА ПЕЙ ЧЫ НУ ЗА РА БІЎ»
На коль кі за па тра ба ва ны бяс плат ныя ганд лё выя мес цы для па жы лых

Аляк санд ра За ха раў на ЛА ЗУ КА лю біць ста яць на рын ку.

Ужо не каль кі га доў у Мін ску на рын ках вы дзя ля юц ца 

бяс плат ныя ганд лё выя мес цы для пен сі я не раў і ін ва лі даў. 

Тут мож на рэа лі за ваць ліш кі ўра джаю. Сё ле та та кую 

маг чы масць да юць 16 ста ліч ных рын каў. А ці ёсць по пыт 

з бо ку са міх па жы лых лю дзей? Якую са да ві ну і ага род ні ну 

вя зуць пен сі я не ры на про даж, што ра біць з ка бач ка мі, 

ка лі за дзень іх не па спе лі ра за браць, і ці ха пае мес цаў 

за пры лаў ка мі ўсім ах вот ным, мы да ве да лі ся на Ка ма роў цы.

У Друц кім ад дзя лен ні су вя зі Та ла чын ска га ра ё на толь кі адзін 

су пра цоў нік — Але на ДУ НА Е ВА (на фо та). Яна су мя шчае аба вяз кі 

і на чаль ні ка ўста но вы, і паш таль ё на. На огул, Але на пра цуе ў сфе ры 

су вя зі бо лей за пят нац цаць га доў. Што дня яна з паш тар скай сум кай 

на пля чы шпа цы руе па род ным ста ра жыт ным Друц ку, раз но ся чы 

ка рэс пан дэн цыю і пе ры ё ды ку.


