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ХТО ШЧАСЛІВЫ 
ШТОДЗЕНЬ 
ЗАЙМАЦЦА 
ФАТАГРАФІЯЙ?

ІХ НАЗВАЛІ 
АТЛАНТАМІ 
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• Бе ла русь на кi ра ва ла 

гу ма нi тар ную да па мо гу 

ва Укра i ну для лiк вi да-

цыi на ступ стваў па вод кi 

на за ха дзе кра i ны.

• Урад вы зна чыў па ра-

дак кам пен са цыi гра ма дзя-

нам рас хо даў на элект ра-

забес пя чэн не.

• Па но вай пра гра ме «Ся-

мей ны ка пi тал» ужо 3662 

шмат дзет ныя сем'i ад кры лi 

дэ па зiт ныя ра хун кi.

• Больш за 80 ча ла век 

дзе ся цi на цы я наль нас цяў 

пры ля це лi з Дэ лi ў Мiнск 

чар та рам «Бел авiя».

• Ву чо ныя БДУ рас пра-

ца ва лi iна ва цый ную ахоў-

ную мас ку.

• Спек такль Ку па лаў ска-

га тэ ат ра «Шлях цiц За валь-

ня» па ка жуць у но вым аў-

та кi на тэ ат ры ў Мiн ску.

КОРАТКА

Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУК, 

мi нiстр спор ту 

i ту рыз му (на ад крыц цi 

фiзкультурна-

аздараўленча га 

комп лек су ў На ва груд ку):

«Што год мы ад кры ва ем 
не каль кi та кiх 
спар тыў ных збу да ван няў. 
На прык лад, у Гро дзен скай 
воб лас цi ў па чат ку 
гэ та га го да ана ла гiч ны 
комп лекс па чаў пра ца ваць 
у Аст раў цы. Па стаў ле на 
за да ча, каб у кож ным 
ра ён ным цэнт ры бы лi 
па доб ныя аб' ек ты. 
У кож най з аб лас цей 
у на ступ ныя пяць га доў 
за пла на ва на бу даў нiц тва 
як мi нi мум 2-3 та кiх 
цi па доб ных спар тыў ных 
комп лек саў».
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За пра шаль нiкЗа пра шаль нiк

СЯБ РЫ 
ЗБI РА ЮЦ ЦА 
НА БЕ РА ЗЕ ДНЯП РА

Май стры i твор чыя су пол кi на род ных ра мёст ваў з ча ты рох 

кра iн возь муць удзел у рэс пуб лi кан скiм фес ты ва лi «Ку пал ле» 

(«Алек санд рыя збi рае сяб роў»), якi прой дзе ў аг ра га рад ку Алек-

санд рыя Шкло ўска га ра ё на 11—12 лi пе ня. Да рэ чы, упер шы ню 

свя та ад бу дзец ца пад па тра на там ЮНЕС КА.

Як ад зна ча юць у Ма гi лёў скiм аб лас ным ме та дыч ным цэнт ры на род-

най твор час цi, на тра ды цый ным «Алек санд рый скiм кiр ма шы» ча ка юць 

сё ле та на род ных май строў дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва, за ха-

валь нi каў тра ды цый ных ра мёст ваў не толь кi з усiх рэ гi ё наў 

Бе ла ру сi, але так са ма з Ра сii, Укра i ны i Лiт вы. 
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Спад чы наСпад чы на

«Пе ра маг лi, ад бу да ва лi 
на шу кра i ну i кро чым да лей 

у бу ду чы ню...»
Што сiм ва лi зуе ўнi каль ны га бе лен 

з вы явай Ма цi-Бе ла ру сi, i хто ўва соб ле ны 
ў воб ра зе фран та вой мед сяст ры

У Грод не пад час свят ка ван ня Дня Не за леж нас цi прад стаў ле ны 

га бе лен, якi вы тка лi спе цы яль на да 75-год дзя Вя лi кай Пе ра мо гi. 

Ра бо та вя ла ся на пра ця гу пя цi ме ся цаў, i ў вы нi ку атры ма ла ся 

да во лi вя лi кае па лат но па ме рам 1,5 на 2 мет ры. Ажыц ця вi ла 

гэ ты пра ект твор чая гру па ў скла дзе мас та ка Яў ге на ШУ НЕЙ КI 

i тка чых Але ны ШУ НЕЙ КI i Юлii БА РА ДЗI НОЙ.

Пер шае, што кi да ец ца ў во чы, — гэ та яр кiя фар бы. Яны асаб лi ва 

зi ха цяць па кон ту ры па лат на. Гэ та эле мен ты бе ла рус ка га ар на мен та, 

птуш кi, ва сiль кi, па па раць. Вя до ма, пры цяг вае ўва гу цэнт раль ны воб-

раз — Ма цi-Бе ла ру сi. Яна тры мае на ру ках ма лень ка га хлоп чы ка, якi 

га то вы вы пус цiць у па лёт птуш ку. Па сту по ва по зiрк пе ра хо дзiць на 

iн шыя фраг мен ты, якiх ня ма ла. Кам па зi цый на га бе лен па дзе ле ны на 

тры част кi. Пер шая скла дзе на з двух фраг мен таў, на ад ным з якiх — 

во i ны-вы зва лi це лi, на дру гiм — пар ты за ны. Гэ та тыя, хто зда бы ваў 

пе ра мо гу ў га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны. Дру гая част ка сiм ва лi зуе 

су час нае жыц цё, тут пры сут нi ча юць прад стаў нi кi са мых роз ных пра фе-

сiй. На трэ цяй мож на знай сцi ад мет ныя аб' ек ты ўсiх аб лас ных цэнт раў 

i го ра да Мiн ска.

— Яр кiя фар бы — гэ та та кая за дум ка, — рас каз вае тка чы ха Але на 

Шу ней ка. — Праў да, на кар до не яны бы лi не та кiя яр кiя, але мы так 

па да бра лi нiт кi, каб бы ло пры го жа. Каб ад чу ва ла ся ра дасць, што мы 

вы тры ма лi, пе ра маг лi, ад бу да ва лi на шу кра i ну i пой дзем 

да лей у бу ду чы ню.

Пер шы Пер шы 
хруст кi ўра джайхруст кi ўра джай

На прад пры ем стве «Фiр ма «Ка дзi на» Ма гi лёў ска га 
ра ё на па ча лi ўбi раць ран нюю ка пус ту. За ты дзень 
гас па дар ка пра да ла праз фiр мо выя кра мы сем тон 
са ка вi тай зя лё най пра дук цыi. Ка пус ту тут вы рошч ва юць 
на 30 гек та рах, i, гле дзя чы на пер шы ран нi ўра джай, 
аг ра ном-ага род нi на вод Вiк то рыя КРУ ТА ВА спа дзя ец ца, 
што i больш поз нiя сар ты не пад вя дуць.
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