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• Брэст да 8 Са ка ві ка 

ўпры го жы лі свят ло ды ёд-

ныя цюль па ны.

• У вы твор часць за пу-

шча ны пры бор для пра вер-

кі якас ці ма тор на га па лі ва 

за ад ну хві лі ну.

• Мінп ра цы пра цяг не 

пра цу над іні цы я ты вай 

па ве лі чэн ня да па мо гі за 

на ра джэн не дзя цей з роз-

ні цай да трох га доў.

• Бе ла ру сы ў сту дзе ні —

лю тым ку пі лі ва лю ты на 

$172,8 міль ё на больш, чым 

пра да лі.

• Кас це віч: жан чын у ІT 

і сфе ры ін фар ма цый на-

ка му ні ка тыў ных тэх на ло-

гій ужо больш за 40 %.

КОРАТКА

На тал ля КА ЧА НА ВА, 
стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду:

«За ха ван не па мя ці 
аб подз ві гу ге ро яў 
Вя лі кай Ай чын най 
вай ны — гэ та тая ас но ва, 
пад му рак, на якім мы 
бу ду ем сваю дзяр жа ву. 
Дзя ку ю чы та кім 
лю дзям, ста рэй ша му 
па ка лен ню, мы сён ня 
мо жам ства раць, жыць 
у мір най кра і не. Мы 
па він ны па мя таць гэ та 
і пе ра даць гэ тую па мяць 
ін шым па ка лен ням, 
мо ла дзі, якая ідзе за на мі. 
У на шай кра і не пра хо дзіць 
ак цыя «Бе ла русь 
па мя тае», якая, я ду маю, 
бу дзе пра цяг вац ца 
заў сё ды. Мы зро бім усё 
маг чы мае, каб гэ тае 
свя та — 75-год дзе 
Вя лі кай Пе ра мо гі — 
бы ло за па мі наль ным, 
у пер шую чар гу для на шых 
ве тэ ра наў і мо ла дзі».
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СТВАРАЛЬНАЯ ПРЫГАЖОСЦЬ
ДА РА ГІЯ СУ АЙ ЧЫН НІ ЦЫ!
Пры мі це са мыя шчы рыя і цёп лыя він ша ван ні 

з Днём жан чын.
8 Са ка ві ка — ра дас нае і ўсі мі лю бі мае свя та. Гэ та да та 

з'яў ля ец ца цу доў най на го дай, каб яшчэ раз па дзя ка ваць ма мам і 
ба бу лям, жон кам і доч кам, сёст рам і ка ле гам за муд расць, да бры-
ню, пра ца ві тасць і гар мо нію, які мі яны на паў ня юць на ша жыц цё, 
ро бя чы яго больш яр кім і шчас лі вым.

Ства раль ная пры га жосць і ак тыў ная жыц цё вая па зі цыя, пра-
фе сій ныя, твор чыя і спар тыў ныя да сяг нен ні, умен не да стой на 
вы хоў ваць пад рас та ю чае па ка лен не — га лоў ныя ры сы бе ла рус-
кіх жан чын.

У гэ ты свя точ ны дзень жа даю, каб у ва шых сэр цах заў сё ды 
бы ла квіт не ю чая вяс на, а ў до ме гу ча лі звон кія дзі ця чыя га ла сы, 
па на ва лі лю б оў і ўза е ма ра зу мен не.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пе рад свя точ наеПе рад свя точ нае

Камфорт, крэатыў... Камфорт, крэатыў... 
і музыка для рагульі музыка для рагуль

Хто ска заў, што жы вё ла га доў чы комп лекс — гэ та ты по вае прад пры ем ства, 

аформ ле нае ў стро гіх па ну рых ко ле рах, змест і пры зна чэн не яко га вы дае 

спе цы фіч ны пах ды ад ноль ка вая фор ма ра бот ні каў? Пе ра лі ча нае — 

дак лад на не пра ка лек тыў комп лек су «Ма ка ра ва» сель гас прад пры ем ства 

«Ма ка ра ва-Аг ра». У іх усё іна чай: у па мяш кан ні пры го жа, крэ а тыў на, му зы ка 

кла січ ная грае, у ка лі до ры кар цін кі з роз ны мі пей за жа мі на сця не мя ня юц ца 

з да па мо гай ві дэа пра ек та ра. Ра ней не да во дзі ла ся бы ваць на та кіх 

фер мах.

Га лоў ны 
заа тэх нік 
Свят ла на 
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Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 

што цы ры мо нію, якая тра ды цый на 

пра хо дзіць на пя рэ дад ні Дня жан чын, заў сё ды 

вы лу чае ад мен ная ат мас фе ра ўра чыс тас ці 

і ду шэў нас ці.

«Яе ства ра е це вы, жан чы ны, сва і мі ўсмеш ка мі, 

сва ёй пры га жос цю, аба ян нем. А бляск і цу доў ны вы-

гляд Па ла цу Не за леж нас ці на да юць па рад ныя мун-

дзі ры на шых ва ен ных. Сён ня мы ад на ча со ва ўша-

ноў ва ем элі ту ар міі і сі ла вых струк тур — аба рон цаў 

Ай чы ны, чыё свя та мы ня даў на ад зна ча лі, а так са-

ма шмат дзет ных мам і жан чын, якія да сяг ну лі вя лі-

кіх пра фе сій ных вы шынь», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«ДЗЯ КУЙ ЗА ЎСЁ, ШТО ВЫ РО БІ ЦЕ «ДЗЯ КУЙ ЗА ЎСЁ, ШТО ВЫ РО БІ ЦЕ 
ДЛЯ КРА І НЫ І НА РО ДА»ДЛЯ КРА І НЫ І НА РО ДА»

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўру чыў дзяр жаў ныя ўзна га ро ды 

і ге не раль скія па го ны
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Ор дэн Ма ці з рук Прэ зі дэн та атры ма ла вы ха валь нік да школь най аду ка цыі 
Ра бун ска га ву чэб на-пе да га гіч на га комп лек су Ві лей ска га ра ё на Іры на МІ КУ ЛІЧ.

На пя рэ дад ні жа но ча га свя та 
ў ста лі цу з Пін ска пры еха ла 
Тац ця на ЗУБ КО, каб на ве даць сям'ю 
сва ёй дач кі Анас та сіі ГА ЛА ВІ НОЙ 
і, вя до ма, ма лень кую ўнучку Алі су. 
Не маў ля ці споў ні ла ся 
толь кі ча ты ры ме ся цы, 
і дзяў чын ка — пер шая ўнуч ка 
ў ба бу лі Тац ця ны.
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