МУЗЫ
З ВІНТОЎКАМІ

ЯК ПАВЫСІЦЬ
ДАХОДНАСЦЬ
МЯСЦОВЫХ
БЮДЖЭТАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ

Мікалай МЕЛЬЧАНКА,
намеснік міністра
ўнутраных спраў:

«Дэлегацыі нашага МУС
вывучалі арганізацыю аховы
правапарадку пры правядзенні
І Еўрапейскіх гульняў 2015
года, ІV Ісламскіх гульняў
салідарнасці 2017 года
ў Азербайджане. Вывучаўся
вопыт праваахоўных органаў
замежжа падчас буйных
міжнародных спартыўных
мерапрыемстваў у Расіі,
Кітаі, Казахстане і Японіі.
Вынікі паказваюць, што
ў цэлым беларуская канцэпцыя
гарантавання бяспекі падчас
такіх мерапрыемстваў
адпавядае ўсім стандартам.
Амаль 300 супрацоўнікаў
тэрытарыяльных органаў
міліцыі і ваеннаслужачых
унутраных войскаў
МУС прайшлі навучанне
англійскай мове ва ўстановах
адукацыі МУС.
Больш за 60 супрацоўнікаў
і ваеннаслужачых вучацца
і цяпер».
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ЛЮБЯЧЫХ
СЭРЦАЎ

Дарагія суайчынніцы!
Ад усёй душы віншую вас з Днём жанчын.
Гэтае свята напоўнена асаблівай вясновай атмасферай і самымі светлымі
пачуццямі да прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва, якія дораць нам утульнасць роднага дому, клопат і дабрыню.
Непараўнальная прыгажосць беларускіх жанчын, іх прафесійныя поспехі і перамогі ўслаўляюць нашу Радзіму далёка за яе межамі. Вашы разуменне і падтрымка,
цяпло любячых сэрцаў натхняюць нас, мужчын, на новыя здзяйсненні.
Мы дзякуем вам за актыўны ўдзел ва ўсіх сферах жыцця грамадства, выхаванне юнага пакалення, уменне падтрымліваць спакой і дабрабыт у сям'і. Менавіта жанчыны робяць свет дабрэйшым, забяспечваючы яго духоўнае адзінства
і стабільнасць.
Жадаю вам моцнага здароўя, добрага настрою і здзяйснення ўсіх жаданняў.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

КОРАТКА
• Павел Латушка прызна ча ны ды рэк та рам
Купалаўскага тэатра.
• Мінск увайшоў у дзясятку папулярных у расіян гарадоў на сакавіцкія святы.
•

21-гадовая мадэль
Кайлі Джэнер стала самым ма ла дым міль ярдэ рам у гіс то рыі. Яна
за ра бі ла свае міль ярды на вытворчасці фірменнай касметыкі Kylie
Cosmetics.

На невялікай сталічнай вуліцы Прыгожай знаходзіцца кветкавая крама, а ў ёй прадаюцца надзіва прыгожыя і самыя свежыя
ружы, прычым беларускія. Тут не толькі напярэдадні свят, асабліва на Восьмага Сакавіка, але і ў іншыя дні палічкі патанаюць
у сапраўднай ружовай квецені, а пакупнікам прапануецца ажно
дваццаць сартоў каралевы кветак. Напярэдадні жаночага свята
і мне давялося наведаць гэты кветкавы рай ды пабачыць, як

працуюць і дораць свой пазітыўны настрой ветлівыя прадаўцыфларысты гандлёвай сеткі «ДорОрс» Святлана РУДЗЬ і Алена
ГУКАЙЛА.
Нягледзячы на чаргу, гаспадыні кветкавай крамы не стамляюцца быць усмешлівымі і ўважлівымі да пакупнікоў. Нават у сваё
свята, якое яны, як заўсёды, правядуць на рабоце.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Паміж намі, дзяўчынкамі
• Фінал дзіцячага «Еўрабачання-2019» пройдзе
ў польскім Глівіцэ.
• Даўжнікі з Беларусі не
змогуць выехаць за мяжу
праз тэрыторыю Расіі.
• У Мінску летась нарадзіліся 235 двайнятаў і
пяць трайнятаў.
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НА ФЕРМУ — З УКЛАДКАЙ І МАКІЯЖАМ
Выязны салон прыгажосці адправіўся да жывёлаводаў Добрушскага раёна напярэдадні Міжнароднага дня жанчын. Паміж ранішняй і абедзеннай
дойкамі сельскія работніцы аказаліся ва ўладзе цырульнікаў, візажыстаў
і майстроў па манікюры. За знешнімі і ўнутранымі пераменамі даярак і
цялятніц назірала «Звязда».

СЁННЯ СВЯТА Ў ДЗЯЎЧАТ
— Каровы французскай парфумы не спужаюцца? — пытаюцца стылісты.
— Звыкнуцца! Мы ж да іх водараў прызвычаіліся, — усміхаюцца ў адказ работніцы гаспадаркі «Чырвоная Буда».
Раніца ў Насовіцкім Доме культуры пачалася незвычайна. Невялічкі старэнькі
будынак пераўтварыўся ў жаночае царства, дзе простыя жывёлаводы змаглі пасапраўднаму расслабіцца і на некалькі гадзін забыцца пра надоі і прывагі. Стрыжка
ці ўкладка, макіяж з ліфтынг-таніраваннем або вячэрнім смокі-айс, французскі,
галівудскі ці класічны манікюр ад майстроў б'юці-індустрыі Гомеля —
выбірай, што душа пажадае. Усё бясплатна.
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