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Сяр гей ПА ПКОЎ, мі ністр 
су вя зі і ін фар ма ты за цыі:

«Ін тэр нэт рэ чаў — 
но вы этап раз віц ця сеціва, 
які знач на па шы рае 
маг чы мас ці збо ру, ана лі зу, 
рас паў сюдж ван ня 
і атры ман ня да ных. 
У гэ тым сэн се ін тэр нэт 
рэ чаў на бы вае вя лі кае 
зна чэн не. 
Спа лу чэн не паў сюд на га 
пад клю чэн ня да сет кі 
не да ра гіх дат чы каў 
і прос тай элект ро ні кі дасць 
маг чы масць пад клю чаць 
да ін тэр нэ ту лі та раль на 
ўсё — ад ха ла дзіль ні ка 
да элект ра энер ге тыч ных 
сіс тэм. Усе сфе ры
жыц ця сён ня ад чу ва юць 
на са бе ўплыў 
но вых тэх на ло гій».

ЦЫТАТА ДНЯ

За кулісамі 
ЦТ

«Партал» 
у самастойнасць

Часопісу 
«Вясёлка» — 

60!

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 20.04.2017 г.
Долар ЗША    1,8799
Еўра 2,0162
Рас. руб. 0,0334
Укр. грыўня 0,0701

Глы бін каГлы бін ка  ��

КІ НО ЗА... 
30 КА ПЕ ЕК

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы свет ліў, на коль кі вы гад на 
«кру ціць кі но» ў глы бін цы.

У Та ла чын скім ра ё не кі на пра кат чы кі дру гі мі пас ля Ві цеб ска пе-
рай шлі на па каз філь маў у 3D-фар ма це.

— Сё ле та на ша му кі на тэ ат ру «Ко лас» — 50 га доў. «Аб' ём-
нае» кі но з'я ві ла ся ў кі на тэ ат ры пас ля ра мон ту па за ле тась. У за ле 
280 мес цаў. Толь кі на «ліч бу» па тра ці лі ка ля 2 міль яр даў руб лёў 
(су ма — да дэ на мі на цыі). Плюс ня ма ла — на ра монт, свет ла вое і 
гу ка вое аб ста ля ван не для пра вя дзен ня кан цэр таў, шоу, — рас каз вае 
Іры на РА ВЯ КА, ды рэк тар ра ён най кі на ві дэа сет кі (на фота).

У кі на тэ ат ры ах вот на вы сту па юць зор кі эст ра ды. У пры ват нас ці, ка лі 
рых та ваў ся гэ ты рэ пар таж, толь кі пяць бі ле таў за ста ло ся на соль ны кан-
цэрт Аляк санд ра Са ла ду хі. Ца на за да валь нен ня — 10–12 
руб лёў. Ра ней з анш ла гам спе ла Ла ры са Гры ба лё ва... СТАР. 5

За ма лёў кі з жыц цяЗа ма лёў кі з жыц ця  ��

НЕ АДЫ ХО ДЗЯ ЧЫ АД КА СЫ, 
ДАК ЛАД НЕЙ — АД МЕТ РО

Ча му мін ча не не хо чуць ад маў ляц ца 
ад не санк цы я на ва на га ганд лю?

У вя лі кіх га ра дах стан цыі мет ро, асаб лі ва цэнт раль ныя або кан ца-
выя, з'яў ля юц ца за ся ро джан нем уся го жыц цё ва га «ру ху»: арэн да-
даў цы аба вяз ко ва ўказ ва юць ад лег ласць да най блі жэй ша га пры-
пын ку пад зем кі, жы ха ры да лё кіх спаль ных ра ё наў ма раць пра тое, 
каб гэ ты від транс пар ту хут чэй даб ра ўся і да іх, а буй ныя су пер мар-
ке ты зма га юц ца за пра ва раз мяс ціц ца по бач. Ад нак усе яны — не 
адзі ныя, хто спра буе вы біць са бе «мес ца пад сон цам» па блі зу ўва-
хо ду ў мет ро. У спра ву ўсту па юць і дроб ныя «прад пры маль ні кі» — 
сты хій ныя ганд ля ры.

«А мож на 
па ма цаць?»

«Ка мен ная Гор ка» — ад на 
з са мых за гру жа ных стан цый 
мет ро ў Мін ску, а зна чыць, і най-
больш пры ця галь ных у ва чах ву-
ліч ных ганд ля роў. Да та го ж, не 
ў цэнт ры, а зна чыць, і кант роль 
тут не та кі жорст кі. Гэ та вам не на 
«Каст рыч ніц кай» кроп з пят руш-
кай рас клас ці. «Дзя ку ю чы» гэ та му пля цоў ка ка ля вы ха ду з мет ро па сту по ва 
пе ра тва ры ла ся ў са праўд ны мі ні-ры нак, у якім на ват на ме ці ла ся не каль кі 
ганд лё вых ра доў.

«Пры ваб ныя пра па но вы» па чы на юць «сы пац ца» на па са жы раў яшчэ 
ў пе ра хо дзе. «Плед, цёп лы, уся го 15 руб лёў. Апош ні за стаў ся», — на трэ ні ра-
ва ным во кам пра даў шчы ца вы гляд вае ў на тоў пе ты паж сва ёй па тэн цый най 
па куп ні цы. Вы гляд вае і трап ляе «ў дзя ся тач ку»: по бач з ёй спы ня ец ца стом-
ле ная жан чы на га доў 55. «А ён вя лі кі? Мож на па ма цаць?» Не пра хо дзіць і 
дзвюх хві лін, як здзел ка за вер ша на. Пас ля ча го ад на з іх ужо знач на больш 
ба дзё рым кро кам на кі роў ва ец ца на аў то бус ны пры пы нак, дру гая так са ма сы-
хо дзіць, але толь кі для та го, каб па поў ніць за па сы «апош ніх» 
пле даў, аб ру саў і кам плек таў па сцель най бя ліз ны. СТАР. 4
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Пад гер бам «Ліс»Пад гер бам «Ліс»

У Мсці сла ве з'я віў ся свой абя рэг У Мсці сла ве з'я віў ся свой абя рэг 
у вы гля дзе скульп ту ры лі сы. у вы гля дзе скульп ту ры лі сы. 

Аў тар кам па зі цыі ма гі ляў ча нін Аў тар кам па зі цыі ма гі ляў ча нін 
Анд рэй Анд рэй ВА РАБ' ЁЎВА РАБ' ЁЎ, , 

удзель нік пле нэ ру скульп ту ры, удзель нік пле нэ ру скульп ту ры, 
які прай шоў пе рад мі ну ла год нім які прай шоў пе рад мі ну ла год нім 

аб лас ным свя там Да жы нак, аб лас ным свя там Да жы нак, 
на зваў сваю ра бо ту на зваў сваю ра бо ту 

«За ха валь нік гіс то рыі «За ха валь нік гіс то рыі 
Мсці сла ва».Мсці сла ва».

І не вы пад ко ва. І не вы пад ко ва. 
Бо на ста ра жыт ныхБо на ста ра жыт ных

 і су час ных гер бах го ра да лі са  і су час ных гер бах го ра да лі са 
з'яў ля ец ца га лоў ным з'яў ля ец ца га лоў ным 

сэн са вым пер са на жам.сэн са вым пер са на жам.
Мсці слаў цы ад ра зу па лю бі ліМсці слаў цы ад ра зу па лю бі лі

 гэ ты сім вал і ве раць,  гэ ты сім вал і ве раць, 
што, да кра нуў шы ся да пыс кі што, да кра нуў шы ся да пыс кі 

брон за ва-ла ту не ва га дра пеж ні ка, брон за ва-ла ту не ва га дра пеж ні ка, 
атры ма еш уда чу.атры ма еш уда чу.

Ана толь Ана толь КЛЯ ШЧУККЛЯ ШЧУК. . 
Фо та аў та ра.Фо та аў та ра.


