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«КОЖ НАЯ СУ СТРЭ ЧА — 
АДЗІ НАЯ»

Пра нас і на ша жыц цё 
скрозь прыз му чай най цы ры мо ніі

Га рад ское ася род дзеГа рад ское ася род дзе

ХУТ КА 
І БЕЗ ЗА ТО РАЎ

Экс пе ры мент па раз мет цы пра ез най част кі 
для ве ла сі пе даў пра хо дзіць у Брэс це

На ву лі цы 17 Ве рас ня ў аб лас ным цэнт ры ўва гу ад ра зу пры цяг-

вае не зу сім звы чай ная раз мет ка пра ез най част кі. Уз доўж па 

да ро зе пра хо дзіць зя лё ная па ла са. Гэ та да рож ка для двух ко-

лава га транс пар ту.

На чаль нік між ра ён на га ад дзе ла ар га ні за цыі да рож на га ру ху 

Брэсц ка га аб лас но га ДАІ Ула дзі мір ФЯСЬ КОЎ рас ка заў, што так 
пра хо дзіць экс пе ры мент па ўлад ка ван ні ве ла па ла сы. Ка лі но вая ар га-
ні за цыя ру ху ся бе апраў дае, па ла са бу дзе пра доў жа на да 
ву лі цы Ар джа ні кі дзэ, дзе ця пер уз во дзіц ца аў та вак зал.
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• Больш за 7 км да рог 
ад ра ман ту юць у Брас ла ве 
да «Да жы нак-2019».

• У Коб рын скім ра ё не 

су пра цоў ні кі МНС узарва-

лі не да бу да ва ны кам бі-

кор ма вы за вод.

• Бе ла русь і Тур цыя пра-
цяг ва юць пра пра цоў ку пра-
ек та па ар га ні за цыі гру за-
вых зно сін па Дняп ры.

• Кі роў ца марш рут кі, 

якая раз бі ла ся 18 каст-

рыч ні ка пад Ва ло жы нам, 

за два га ды 30 ра зоў пры-

цяг ваў ся да ад каз нас ці за 

па ру шэн не ПДР.

• Бе ла русь у пяць ра зоў 
на рас ці ла па стаў кі пра дук-
таў хар ча ван ня ў Кі тай за 
во сем ме ся цаў 2018 го да.

• Кі роў цы гру за ві коў 

пры вы ез дзе ў Літ ву ця пер 

змо гуць за га дзя за дэк ла-

ра ваць па лі ва і прад' явіць 

дэк ла ра цыю ў элект рон-

ным вы гля дзе.

КОРАТКА

ШТО 
ТРЭБА ВЕДАЦЬ 
ПРА ВЯНЧАННЕ

І СПЯВАЮЦЬ, 
І ГАТУЮЦЬ, 
І ГАДУЮЦЬ

Анд рэй РАЎ КОЎ, 

мі ністр аба ро ны:

«Цес нае су пра цоў ніц тва 
і ўза е ма дзе ян не па між 
Бе ла рус сю і Ра сі яй 
па спя хо ва ажыц цяў ля ец ца 
ў па лі тыч най, 
эка на міч най, ва ен най, 
на ву ко вай, куль тур най 
і ін шых га лі нах. Ад нак 
ін тэ гра цыя ў спра ве 
за бес пя чэн ня бяс пе кі 
Са юз най дзяр жа вы 
ў гэ тым шэ ра гу зай мае 
асаб лі вае мес ца. 
Су пра цоў ніц тва з Ра сі яй 
у ва ен най сфе ры з'яў ля ец ца 
як ад чу валь ным фак та рам 
ста біль нас ці для на шых 
кра ін, так і важ ным 
эле мен там стра тэ гіч на га 
стрым лі ван ня 
па гроз АДКБ 
ва ўсход не еў ра пей скім 
рэ гі ё не».
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Сён няш ні ге рой на шай руб ры кі яшчэ ў дзя цін стве за ха піў ся куль-

ту рай Кра і ны ўзы хо дзя ча га сон ца. За раз Свя та сла ву Га еў ска му 

амаль 50, у яго жон ка-япон ка і двое дзя цей. Яны жы вуць у Мін ску, 

але стыль іх жыц ця да во лі знач на ад роз ні ва ец ца ад пры ня та га ў 

ся рэд не ста тыс тыч най бе ла рус кай сям'і. Свя та слаў рас ка заў нам 

пра япон цаў і бе ла ру саў, пра ўмен не ба чыць вя лі кае ў ма лым 

і ма лое ў вя лі кім і пра тое, што прын цы пы чай най 

цы ры мо ніі — гэ та на огул пра жыц цё...

«Японская восень — 2018». Крайні справа — Святаслаў ГАЕЎСКІ.

Вуч ні ма лод шых кла саў Ця це рын ска га ву чэб на-пе да га гіч на га комп лек су «дзі ця чы сад — ся рэд няя шко ла» 
Круг лян ска га ра ё на раз' яз джа юц ца па сва іх вёс ках пас ля за ня ткаў на жоў тым школь ным аў то бу се.
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На па чат ку шля ху


