
ISSN 1990 - 763X

• Пра ма ак цыя «Вы бі-

ра ем сту дат рад», якая 

бу дзе па шы раць сту дат-

ра даў скі рух, прой дзе на 

па лях ма ла дзёж ных фо-

ру маў «Бе ла русь — гэ та 

мы!» у Ві цеб ску, Ба ры са-

ве і Го ме лі.

• Бе ла рус кія ме ды кі па-

спя хо ва пра вя лі апе ра цыю 

но ва на ро джа най дзяў чын-

цы па вы да лен ні пух лі ны 

шыі.

• «Гом сель маш» прад-

ста віў шы ро кую лі ней ку 

сель гас тэх ні кі на вы стаў-

цы «Аг ра са лон-2020», 

якая пра хо дзіць 6–9 каст-

рыч ні ка ў Маск ве.

• Бе ла рус кай АЭС вы-

да дзе ны да звол на пра ва 

вы ка нан ня фі зіч ных экс пе-

ры мен таў на ма лой ма гут-

нас ці на энер га бло ку № 1.

• У Сло ні ме ўзвя лі 

пер шы ў Гро дзен скай 

воб лас ці шмат ква тэр ны 

дом, дзе для ацяп лен ня, 

па да грэ ву ва ды і пры га-

та ван ня ежы вы ка рыс-

тоў ва ец ца вы ключ на 

элект ра энер гія.
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КАРАНАВІРУС 
ВУЧОБУ 
НЕ СПЫНІЦЬ?

ШТО МОЖА 
ВЯСКОВЫ 
СТАРАСТА

Станіслаў ЗАСЬ, 

генеральны сакратар 

АДКБ:

«На падзеі ў Беларусі 
адпаведная ацэнка 
АДКБ была дадзена. 
Яна заключаецца ў тым, 
што мы лічым гэта 
асабліва ўнутранай 
справай Рэспублікі 
Беларусь, што краіна мае 
ўсе магчымасці справіцца 
з гэтымі праблемамі 
самастойна, без усялякага 
знешняга ўмяшання».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4СТАР. 4

Ула даль ні кі ква тэр ад на го з жы лых 

да моў у са мым цэнт ры Рэ чы цы яшчэ 

мі ну лай во сен ню за бі лі тры во гу. Лю-

дзей не па ко і ла за пла на ва нае ўзвя-

дзен не маш таб най пры бу до вы да іх 

до ма. Да ве да лі ся: та кім чы нам ме лі 

на мэ це рэ кан стру я ваць кра му, якая 

зна хо дзіц ца на пер шым па вер се та го ж 

двух па вяр хо ві ка. Но вае па мяш кан не маг-

ло за няць боль шую част ку два ра, мес ца 

для пра хо ду ў пад' езд, пар коў ку, а так са ма 

па зба віць зя лё най зо ны пад вок на мі. Лю-

дзей абу ра ла і тое, што прад пры маль нік, 

які за пла на ваў бу даў ніц тва, не ўзгад няў 

з ула даль ні ка мі ква тэр та кія 

кар ды наль ныя пе ра ме ны.

Вяр та ю чы ся да на дру ка ва на гаВяр та ю чы ся да на дру ка ва на га

УШЧЫЛЬНЕННЕ 
АДМЯНЯЕЦЦА
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Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра вёў на ра ду, пры све ча ную 

га тоў нас ці сіс тэ мы ахо вы зда роўя 

да но ва га эпі дэ мі я ла гіч на га пад' ёму 

се зон ных ін фек цый, у тым лі ку 

ка ра на ві рус най.

«КЛЮ ЧА ВОЕ ПЫ ТАН НЕ — 
КАД РЫ»

«Ві да воч на, што яна зноў увай шла ў ін тэн сіў ную фа-

зу рас паў сюдж ван ня, — кан ста та ваў кі раў нік дзяр жа вы 

пра ін фек цыю COVІD-19. — Ідзе дру гая хва ля... Част ка 

на шых су се дзяў на блі жа ец ца па за хва раль нас ці да пі-

ка вых вяс но вых уз роў няў. Па доб ная тэн дэн цыя, як вы 

не горш за мя не ве да е це, на зі ра ец ца ва ўсім све це... 

Мы ўба ку не за ста ем ся. Ня хай у нас не та кі рэз кі пад' ём 

за хва раль нас ці, але ён пры сут ні чае».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сіў да ла жыць яму пра 

пад рых та ва насць на шай сіс тэ мы ахо вы зда-

роўя да но вай эпі дэ мі я ла гіч най рэ аль нас ці.

«Усё ў на шых ру ках, каб не зва ліц ца 
ў не кант ра лю е мы эпі дэ мі я ла гіч ны што пар»
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У Брас лаў скім му зеі тра ды-

цый най куль ту ры заўт ра бу дзе 

ад чы няц ца пер шая ў сва ім ро-

дзе вы стаў ка дэ ка ра тыў ных 

вы ра баў з па пе ры «Па пя ро-

выя фан та зіі», у якой возь муць 

удзел ча тыр нац цаць мяс цо вых 

аў та раў. Вы стаў ку скла дуць 

экс па на ты, а іх бу дзе бо лей 

за сто, вы ка на ныя ў тэх ні цы 

па пя ро вай плас ты кі, ма дэ лі ра-

ван ня, а так са ма пад вяс ныя 

мо ду лі (па-на род на му — «па-

ву кі») узо ры спі раль на га пля-

цен ня з па пя ро вых тру ба чак, 

ар хі тэк тур ныя кам па зі цыі, вы-

ці нан кі ды тво ры кві лін га ва га 

мас тац тва. Ця пер су пра цоў ні кі 

і май стры фар мі ру юць экс па-

зі цый ную за лу. У по ле зро ку 

на ша га фо та ка рэс пан дэн та 

тра піў мо мант пад рых тоў кі, 

і на гэ тым фо та — за гад чык 

уста но вы Эле а но ра ЗІН КЕ ВІЧ 

і кі раў нік клу ба май строў на-

род най твор час ці і са ма дзей-

ных мас та коў «Ля во зе ра» 

На тал ля ПА РАХ НЕ ВІЧ.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Па пя ро вае на тхнен неПа пя ро вае на тхнен не


