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Першы
хрусткi ўраджай

ЦЫТАТА ДНЯ

Сяргей КАВАЛЬЧУК,
мiнiстр спорту
i турызму (на адкрыццi
фiзкультурнааздараўленчага
комплексу ў Навагрудку):

«Штогод мы адкрываем
некалькi такiх
спартыўных збудаванняў.
Напрыклад, у Гродзенскай
вобласцi ў пачатку
гэтага года аналагiчны
комплекс пачаў працаваць
у Астраўцы. Пастаўлена
задача, каб у кожным
раённым цэнтры былi
падобныя аб'екты.
У кожнай з абласцей
у наступныя пяць гадоў
запланавана будаўнiцтва
як мiнiмум 2-3 такiх
цi падобных спартыўных
комплексаў».

• Урад вызначыў парадак кампенсацыi грамадзянам расходаў на электразабеспячэнне.
• Па новай праграме «Сямейны капiтал» ужо 3662
шматдзетныя сем'i адкрылi
дэпазiтныя рахункi.
• Больш за 80 чалавек
дзесяцi нацыянальнасцяў
прыляцелi з Дэлi ў Мiнск
чартарам «Белавiя».
• Вучоныя БДУ распрацавалi iнавацыйную ахоўную маску.

• Спектакль Купалаўскага тэатра «Шляхцiц Завальня» пакажуць у новым аўтакiнатэатры ў Мiнску.
ISSN 1990 - 763X

Спадчына

Запрашальнiк

СЯБРЫ
«Перамаглi, адбудавалi
нашу краiну i крочым далей ЗБIРАЮЦЦА
НА БЕРАЗЕ ДНЯПРА
у будучыню...»
Майстры i творчыя суполкi народных рамёстваў з чатырох
краiн возьмуць удзел у рэспублiканскiм фестывалi «Купалле»
(«Александрыя збiрае сяброў»), якi пройдзе ў аграгарадку Александрыя Шклоўскага раёна 11—12 лiпеня. Дарэчы, упершыню
свята адбудзецца пад патранатам ЮНЕСКА.

Што сiмвалiзуе ўнiкальны габелен
з выявай Мацi-Беларусi, i хто ўвасоблены
ў вобразе франтавой медсястры
У Гродне падчас святкавання Дня Незалежнасцi прадстаўлены
габелен, якi выткалi спецыяльна да 75-годдзя Вялiкай Перамогi.
Работа вялася на працягу пяцi месяцаў, i ў вынiку атрымалася
даволi вялiкае палатно памерам 1,5 на 2 метры. Ажыццявiла
гэты праект творчая група ў складзе мастака Яўгена ШУНЕЙКI
i ткачых Алены ШУНЕЙКI i Юлii БАРАДЗIНОЙ.
Першае, што кiдаецца ў вочы, — гэта яркiя фарбы. Яны асаблiва
зiхацяць па контуры палатна. Гэта элементы беларускага арнамента,
птушкi, васiлькi, папараць. Вядома, прыцягвае ўвагу цэнтральны вобраз — Мацi-Беларусi. Яна трымае на руках маленькага хлопчыка, якi
гатовы выпусцiць у палёт птушку. Паступова позiрк пераходзiць на
iншыя фрагменты, якiх нямала. Кампазiцыйна габелен падзелены на
тры часткi. Першая складзена з двух фрагментаў, на адным з якiх —
воiны-вызвалiцелi, на другiм — партызаны. Гэта тыя, хто здабываў
перамогу ў гады Вялiкай Айчыннай вайны. Другая частка сiмвалiзуе
сучаснае жыццё, тут прысутнiчаюць прадстаўнiкi самых розных прафесiй. На трэцяй можна знайсцi адметныя аб'екты ўсiх абласных цэнтраў
i горада Мiнска.
— Яркiя фарбы — гэта такая задумка, — расказвае ткачыха Алена
Шунейка. — Праўда, на кардоне яны былi не такiя яркiя, але мы так
падабралi нiткi, каб было прыгожа. Каб адчувалася радасць, што мы
вытрымалi, перамаглi, адбудавалi нашу краiну i пойдзем
далей у будучыню.
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Фота БелТА.

• Беларусь накiравала
гуманiтарную дапамогу
ва Украiну для лiквiдацыi наступстваў паводкi
на захадзе краiны.

Фота БелТА.

КОРАТКА

На прадпрыемстве «Фiрма «Кадзiна» Магiлёўскага
раёна пачалi ўбiраць раннюю капусту. За тыдзень
гаспадарка прадала праз фiрмовыя крамы сем тон
сакавiтай зялёнай прадукцыi. Капусту тут вырошчваюць
на 30 гектарах, i, гледзячы на першы раннi ўраджай,
аграном-агароднiнавод Вiкторыя КРУТАВА спадзяецца,
што i больш познiя сарты не падвядуць.

Як адзначаюць у Магiлёўскiм абласным метадычным цэнтры народнай творчасцi, на традыцыйным «Александрыйскiм кiрмашы» чакаюць
сёлета народных майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, захавальнiкаў традыцыйных рамёстваў не толькi з усiх рэгiёнаў
Беларусi, але таксама з Расii, Украiны i Лiтвы.
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