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МАДЭЛЬ ПАСКОРАНАГА РАЗВІЦЦЯ

ЦЫТАТА ДНЯ

Аляксандр Лукашэнка наведаў Баранавіцкі раён
і правёў нараду з мясцовым актывам
Баранавічы — адзін з буйных населеных пунктаў, дзе рэалізуецца мадэль паскоранага сацыяльна-эканамічнага развіцця
горада. Такіх у краіне 11 (напрыклад, Орша, Барысаў, Маладзечна) і пражывае ў іх 15 % насельніцтва краіны. Кіраўнік
дзяржавы ўжо неаднойчы звяртаў увагу, што такія гарады
павінны стаць пунктам прыцягнення людзей. А для гэтага
трэба забяспечыць іх рабочымі месцамі, годнымі заробкамі
і стварыць камфортнае асяроддзе для пражывання. У якім
стане з гэтым справы ў рэгіёне, Аляксандру Лукашэнка паведамілі падчас нарады з актывам горада Баранавічы і Баранавіцкага раёна.

Уладзімір МАЁРАЎ,
генеральны дырэктар
ААТ «Газпрам трансгаз
Беларусь»:

• Звыш трох тысяч працоўных месцаў у сферы бытавога абслугоўвання створана ў Мiнску ў 2018 годзе.
• Спрошчаны парадак
праходжання мяжы будзе
дзейнічаць для ўдзельнікаў і балельшчыкаў ІІ Еўрапейскіх гульняў.
• Грамадскае абмеркаванне змен у закон аб лекавых сродках працягнецца да 31 сакавіка.
• У Гарадоцкім раёне
ляснік знайшоў склад мінамётных мін.

• Крамы прысмакаў і алкаголю аказаліся самымі
папулярнымі франшызамі
ў Беларусі ў 2018 годзе.
• У Беларусі стартуюць
абласныя этапы конкурсу
«Каралева Вясна-2019».
• Больш як 100 чалавек
эвакуіравалі са школы пад
Барысавам з-за паведамлення аб мініраванні.
• У Гомелi за тры гадзi ны аштра фа ва лi 13
кіроўцаў, якiя не саступiлi
дарогу спецтранспарту.

У пачатку нарады Прэзідэнт адзначыў, што напярэдадні паездкі
прачытаў усе добрыя і дрэнныя словы ў сацыяльных сетках, на форумах, у сродках масавай інфармацыі. Прэзідэнт падкрэсліў, што горад прывялі ў парадак, прыбралі.
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«МАНДАРЫНАВЫ» ПАДВОРАК
Нядаўна ў Беларусі
была агучана навіна
пра тое, што ў
Мінску на Свіслачы
плавае іншаземная
і надзвычай
прыгожая птушка —
качка-мандарынка.
Для многіх гэта
была своеасаблівая
сенсацыя. Але не для
сям'і КАРПЕКАЎ з вёскі
Лакуці Шклоўскага
раёна. У іх на падворку
не першы год гадуюцца
і прыгажуні-мандарынкі, і фазаны розных
масцяў, і каралеўскія
паўліны. Маладая
матуля Кацярына
Карпека са сваім
гадавалым сынком
Іванам (на фота)
кожную раніцу робяць
абыход вальераў —
нібы ў заасадзе, каб
накарміць і напаіць
сваё экзатычнае
птушынае сямейства.
Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.

Асоба

Віктар МАНАЕЎ:

«Жыццё само па сабе з'яўляецца камедыяй»

Амаль сорак гадоў на Купалаўскай сцэне — на
акцёра Віктара Манаева, у ролях якога поруч з
камедыяй нязменна ідуць драма і трагедыя, у
тэатр гледачы бягуць — толькі пяткі блішчаць.
Пры такой папулярнасці — неад'емнасці — перад камерай нашага фатографа спадар Віктар
сказаў: «Я саромеюся». Парысаваўся. Народны артыст, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, бяскрыўдны жартаўнік і проста цёплы ў
стасунках чалавек, які ў пачатку года атрымаў
спецыяльную прэмію Прэзідэнта, расказаў нам
пра сучаснае стаўленне да культуры, гастролі
Купалаўскага тэатра ў савецкія часы і здымкі
ў фільме «Ідзі і глядзі».

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ
ТКАЧОВАЙ..

КОРАТКА

Працяг Оршы
Фота БелТА.

«Аб'ём транзіту газу праз
Беларусь у 2018 годзе
павялічыўся на 3 працэнты
ў параўнанні з 2017-м і
склаў каля 42,5 мільярда
кубаметраў. У мінулым
годзе спажыванне газу
ў Беларусі павялічылася
больш чым на 1 мільярд
кубаметраў. Асноўная
прычына — рост эканомікі
і тое, што ў 2018 годзе
краіна не імпартавала
электраэнергію, асноўная
частка якой на сённяшні
момант выпрацоўваецца з
прыроднага газу».

— Сваю творчую кар'еру вы прысвяцілі
сцэне Купалаўскага тэатра, як і Зоя Белахвосцік, з якой мы не так даўно размаўлялі. Таму задам вам аналагічнае пытанне:
вы калі-небудзь шкадавалі, што, лічы,
паўжыцця аддалі адной пляцоўцы?
— Не-не-не, ніколі не шкадаваў, толькі
дзякаваў Богу. Каб яшчэ аддаць, але жыццё кароткае. Колькі яно — шэсцьдзясят
гадоў, семдзесят, ну восемдзесят, інакш
можна было б і болей працаваць. Толькі
пачынаеш разумець, што такое тэатр і акцёрства, а сілы ўжо не тыя, як
дваццаць гадоў таму.
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Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

