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Сорак птушак на Саракі

ЦЫТАТА ДНЯ

Разам з астранамічнай вясной 22 сакавіка ў народзе адзначаюць Саракі.
Кажуць, што да гэтага часу на Беларусь павінны вярнуцца сорак выраяў.
Сёлетняя надзвычай цёплая зіма ўнесла свае карэктывы — некаторыя
птушкі вярталіся яшчэ ў лютым. А тыя, што прыжыліся бліжэй да вялікага
горада, і зусім нікуды не лёталі. Як гэтыя лебедзі на сталічным
вадасховішчы Дразды, такія рахманыя, што іх можна карміць з рук.

«Мы вырашылі пакінуць
сёлета парогавыя
значэнні цэнтралізаванага
тэсціравання на ўзроўні
2019 года, таму што
фактычна ўжо ідзе
ўступная кампанія.
Навошта нам сёння
ствараць нейкія
новаўвядзенні для
абітурыентаў, якія
адсочваюць сітуацыю,
прайшлі дыстанцыйнае
пробнае тэсціраванне
праз камп'ютарную
сістэму? Пакуль няма
адзінай думкі, ідзе
абмеркаванне на ўзроўні
экспертаў і спецыялістаў,
мы вырашылі пакінуць
парогавыя значэнні
на ўзроўні мінулага года».

КОРАТКА
• Гаспадаркі Брэсцкага
раёна завяршылі сяўбу
ранніх збожжавых.
• Прадпрыемствы «Беллегпрама» вырабілі больш
за 4,5 міль ё на ма сак.
У асноўным яны з бавоўны,
чатырохслаёвыя, шматразовыя, іх можна стэрылізаваць.
• Памёр Канстанцін Васільеў — савецкі і расійскі
клоўн, акрабат, народны
артыст Расіі.

• Беларускім прадпрыемствам плануецца даць
падатковыя канікулы.
• Мінпрыроды прапануе аб мер ка ваць праект стратэ гіі кі равання
вод ны мі рэ сур са мі да
2030 года.
• Польшча адпраўляе
на каранцін кіроўцаў грузавікоў поўнай масай да
3,5 тоны без тахографаў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ігар КАРПЕНКА,
міністр адукацыі:

Маўклівыя
сведкі?
Пра што апавядаюць
помнікі
Павага. Падзяка. Памяць. Для Беларусі, якая
страціла кожнага трэцяга, гэта не пустыя словы. У нашай краіне
сапраўды вельмі многа зроблена для ўвекавечання гераічнага
подзвігу і памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны.
Яшчэ ішлі бязлітасныя баі, а ў краіне ўжо гаварылі пра тое, што
неабходна збіраць інфармацыю пра ваенныя падзеі і расказваць, як
самааддана змагаецца беларускі народ. У верасні 1942 года на сумесным пасяджэнні кіраўніцтва Саюза савецкіх архітэктараў і Саюза савецкіх мастакоў БССР абмяркоўвалася і была зацверджана «Праграма
на складанне эскіза-ідэі помніка героям Айчыннай вайны». Праграма
прадугледжвала таксама ўсталяванне помнікаў у буйных гарадах і
райцэнтрах Беларусі, на тэрыторыі якіх адбываліся значныя ваенныя
падзеі і здзяйсняліся подзвігі.
У ліпені 1944 года Савет народных камісараў БССР і ЦК КП(б)Б
прымаюць пастанову «Аб захаванні і доглядзе месцаў пахавання воінаў
Чырвонай Арміі і партызанаў, якія загінулі ў Вялікую Айчынную вайну і
пахаваны на тэрыторыі Беларускай рэспублікі», дзе падкрэсліваецца,
што магілы людзей, якія аддалі жыццё за вызваленне Беларусі, павінны стаць народнымі святынямі і месцамі пакланення на вякі. І сёння,
калі прайшло амаль 75 гадоў, як закончылася вайна, вельмі шмат
увагі ўдзяляецца догляду месцаў памяці. Розныя арганізацыі і прадпрыемствы сочаць за навядзеннем парадку на воінскіх пахаваннях.
Мануметы і памятныя знакі аднаўляюцца і рэстаўруюцца. Узводзяцца
новыя абеліскі. Працягваюцца пошукавыя работы і вяртаюцца імёны
тых, хто загінуў. Менавіта гэтай працы і будзе прысвечаны
наш новы праект.
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Спажывец

ЯК I КАЛI
ЭКАНОМIЦЬ
ЭЛЕКТРАЭНЕРГIЮ
У выхадныя i ноччу тарыф мiнiмальны,
увечары — максiмальны
Пяць тарыфных сiстэм, кожная з якiх мае двух- або трохзонныя тарыфы, — так выглядае цяперашняя сiтуацыя з разлiкам
за электраэнергiю. А сёлета з'явiлася яшчэ i сезонная дыферэнцыяцыя. Выбраць для сябе найбольш прыдатны варыянт
чалавек можа толькi пры наяўнасцi электроннага лiчыльнiка.
Набыць яго можна
самастойна, заплацiўшы каля 50 долараў, або дачакацца,
пакуль да 2023 года
стары лiчыльнiк, якi
ёсць у кожнай хаце,
бясплатна заменяць
су час ным су працоў нi кi Бел энер га
(да рэ чы, у мно гiх
вясковых дамах iх
ужо планава памяня лi). Пра цэ ны i
магчымасцi аплаты
электраэнергіі расказалi эксперты.
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