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ЦЫТАТА ДНЯ

Сяргей РУМАС,
прэм'ер-міністр:

«Сярэдні заробак у
Беларусі ў студзені склаў
982 рублі і, у прынцыпе,
знаходзіцца ў рамках
прагнозу ўрада.
За 2018 год рэальныя
грашовыя даходы
насельніцтва прыраслі на
8 %, гэта ў 2,5 раза вышэй
за прагнозны ўзровень.
Рэальная заработная
плата вырасла на 11,6 %,
у тым ліку ў бюджэтнай
сферы — амаль
на 14 %. Сёлета ўрад
будзе асаблівую ўвагу
надаваць даходам
нізкааплатных катэгорый
работнікаў, сёння
іх большая частка
засяроджаная
ў бюджэтнай сферы».
Родная мова для нашага падпісчыка з саракатрохгадовым стажам Васіля
ВЯРЭНІЧА — гэта як дыхаць паветрам, жыць любімай справай, працаваць, любіць сваё Палессе. Васіль Афанасьевіч жыве ў вёсцы Ленін Жыткавіцкага раёна,
ён былы педагог і дырэктар сярэдняй школы, цяпер на пенсіі. Ніколі не хавае, што
любіць нашу газету «найперш за яе шчырае роднае слова». А вось любімы клопат
нашага «звяздоўца» — вырошчванне кветак і асабліва руж: ажно семдзесят восем
сартоў узыходзяць сёлета ў цяпліцы нашага падпісчыка! А сартоў кветак больш за
дзвесце. Усе саджанцы і ў цяпліцы Васіля Афанасьевіча, і на агародзе падпісаны
толькі на роднай мове.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

КОРАТКА
• Толькі 21 лютага ў
Музеі кнігі Нацбібліятэкі
можна ўбачыць рукапіс
у чатырох сшытках перакладу Евангелля на беларускую мову Міхася Міцкевіча, малодшага брата
Якуба Коласа.

• Мінск, Брэст і Гродна
прызнаны найлепшымі па
ўмовах вядзення бізнесу ў
Беларусі.
• У Гомельскай вобласці прафсаюзы аднавілі
14 незаконна звольненых
у 2018 годзе работнікаў.
• У Брэсце на рагу вуліцы Куйбышава і праспекта
Машэрава, дзе пачалося будаўніцтва жылога квартала,
выяўлена масавае пахаванне часоў Вялікай Айчыннай
вайны. Знойдзены астанкі
каля 600 чалавек.
• Амаль восем вакансій прыпадае на аднаго
беспрацоўнага ў Мінскай
вобласці.
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Шляхі-дарогі

Камунальныя стасункі

ШТО
КАРТА СКАЖА?
У чым перавага папяровых картаў перад анлайн-версіямі і
чаму выданні на беларускай мове — гэта стапрацэнтны эксклюзіў, даведалася карэспандэнт «Звязды».

«Вялікі гістарычны атлас Беларусі» быў прызнаны найлепшым
на нацыянальным конкурсе «Мастацтва кнігі» ў намінацыі «Трыумф».

Адказнасць за кожную рыску
Рабочы стол галоўнага рэдактара РУП «Белкартаграфія» Галіны
ЛЯХАВАЙ не відаць пад стосам шырокіх рознакаляровых лістоў. Прыглядаюся да іх — вуліцы Гродна. У руках жанчына трымае
аловак і ўручную ўносіць на паперу рэдактарскія ўказанні.
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Пластыкавая «вопратка»
для прадуктаў
Карысць, шкода і альтэрнатывы
шматслойнай упакоўкі
Гэта не проста тара, а цэлая тэхналогія, якая дазваляе людзям
спрасціць жыццё і зрабіць яго больш камфортным. З аднаго
боку, гэта карыснае дасягненне навукі, дзякуючы якому ежа
даўжэй захоўваецца несапсаванай, а тавары не губляюць
сваю форму і знешні выгляд і добра пераносяць самыя доўгія
транспарціроўкі. Нарэшце, яркая абгортка проста радуе вока
пакупніка.
А з другога —
усе карысныя
для прадукцыі
ўласцівасці
ўпакоўкі —
яе трываласць,
непарушальнасць
цэласнасці,
супраціўленне
хімічным
уздзеянням —
дрэнна адбіваюцца
на экалогіі. І ўсё
часцей гучаць
меркаванні,
што шкоды ад яе
больш, чым карысці.
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