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Сяр гей РУ МАС,
прэм' ер-мі ністр:

«У цэ лым сё ле та за бяс пе ча ны 
рост эка но мі кі пры 
за ха ван ні мак ра эка на міч най 
зба лан са ва нас ці. Ін фля цыя 
ўтрым лі ва ец ца ў ме жах 
за пла на ва ных зна чэн няў, саль да 
знеш ня га ганд лю та ва ра мі 
і па слу га мі ста ноў чае — больш 
за $520 млн, ста біль на пра цуе 
ва лют ны і дэ па зіт ны ры нак. 
Чыс ты про даж ва лю ты 
на сель ніц твам склаў $638 млн, 
суб' ек та мі гас па да ран ня — 
$719 млн. Пра цяг ва юць 
рас ці тэр мі но выя руб лё выя 
дэ па зі ты на сель ніц тва. 
Рэс пуб лі кан скі бюд жэт сё ле та 
вы кон ва ец ца, як і пла на ва ла ся. 
Аба вя за цель ствы ўра да 
ў за меж най ва лю це вы ка на ны 
свое ча со ва і ў поў ным аб' ёме. 
Пры гэ тым зо ла та ва лют ныя 
рэ зер вы кра і ны з па чат ку го да 
па вя лі чы лі ся на $2 млрд і на 
1 ліс та па да скла лі $9,2 млрд. 
Рэ аль ныя гра шо выя да хо ды 
на сель ніц тва ў сту дзе ні — 
жніў ні вы рас лі на 6,8 %».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3

«СА ПРАЎД НАЯ 
ЛЮ БОЎ 
ДА РА ДЗІ МЫ 
ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З КЛО ПА ТУ ПРА ЯЕ»
Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Мі ка лай Шарс нёў у тра ды цый най 
руб ры цы «Звяз ды», пры све ча най 
развіццю краіны за 25 гадоў, 
ад ка заў на пы тан ні на ша га 
ўлас на га ка рэс пан дэн та.

Мі ка лай 
ШАРС НЁЎ:
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ДА РА ГІЯ СУ АЙ ЧЫН НІ КІ!

Він шую вас з Днём 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі.

Во сень 1917 го да 

кар ды наль на змя ні ла 

ход су свет най гіс то рыі. 

Азна ме на ва ла па ча так но вай 

эры ча ла ве ча га раз віц ця, 

за сна ва най на прын цы пах 

са цы яль най роў на сці, 

спра вяд лі вас ці і гу ма ніз му.

Ідэа лы рэ ва лю цыі ста лі 

сім ва лам ад ра джэн ня мно гіх 

на ро даў све ту, уз ня лі іх 

на ба раць бу за сва бо ду 

і раў на праўе. Упер шы ню 

бы ла ство ра на бе ла рус кая 

дзяр жа ва, якая рэа лі за ва ла 

за кон нае пра ва на ша га 

на ро да на са ма вы зна чэн не, 

раз віц цё са ма быт най куль ту ры, 

ума ца ван не на цы я наль на га 

адзін ства. Са ма ад да най 

пра цай мы пе ра ўтва ры лі род ны 

край. Здзейс ніў шы рат ны 

подз віг, ад ста я лі не за леж насць 

кра і ны. За ха ваў шы най леп шыя 

да сяг нен ні са вец кай эпо хі, 

па бу да ва лі су ве рэн ную 

дзяр жа ву.

Пе ра ка на ны, што па мяць 

пра ге ра іч ныя па дзеі і 

вы пра ба ван ні, што вы па лі 

на до лю бе ла ру саў, уз мац няе 

ду хоў ную су вязь па між 

па ка лен ня мі, вы хоў вае 

па чуц цё го на ру за свой на род, 

ума цоў вае зго ду ў гра мад стве, 

на тхняе гра ма дзян на 

ства раль ныя іні цы я ты вы 

на ка рысць Ра дзі мы.

У гэ ты свя точ ны дзень 

жа даю вам моц на га зда роўя, 

шчас ця і даб ра бы ту, на шай 

Бе ла ру сі — но вых да сяг нен няў 

і пра цві тан ня.

Прэ зі дэнт 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

А. Р. ЛУ КА ШЭН КА.

ДЗЕНЬ, ЯКІ ЗМЯ НІЎ 
ХОД СУ СВЕТ НАЙ ГІС ТО РЫІ

З ПУНК ТУ 
ГЛЕ ДЖАН НЯ 

ТУ РЫС ТА
У Грод не пас ля на пру жа най ба раць бы 

вы зна чы лі ся з ла га ты пам го ра да
Больш як паў го да гра мад скасць аб лас но га цэнт ра са чы ла за 

тым, які з пра па на ва ных ма люн каў ста не брэн дам. На па чат ку 

бы ло прад стаў ле на больш за 30 ра бот. У двух ту рах праз ад-

кры тае га ла са ван не і пры суд жу ры вы зна чы ла ся 11 фі на ліс-

таў. Пас ля пра цяг лых і га ра чых «за» і «су праць» пе ра мож цу 

ўсё ж та кі на зва лі.

Аба ро на ўсіх пра ек-

таў пра хо дзі ла да во лі 

ак тыў на. У лі ку аў та раў 

як асоб ныя ды зай не-

ры, так і сту дыі. Га лоў-

ная ідэя — ту рыс тыч ны 

брэнд па ві нен уліч ваць 

гіс та рыч ную асно ву, 

але больш ад па вя даць 

но вым, су час ным тэн-

дэн цы ям. Вя до ма, быць 

зра зу ме лым і па зі тыў-

ным.

— Мы па він ны ўва-

саб ляць у ім на шу мі нуў шчы ну, увесь куль тур ны пласт, — вы ка заў свае 

раз ва жан ні член жу ры, вы клад чык ГрДУ імя Ян кі Ку па лы Ві таль 

КАР НЯ ЛЮК. — З дру го га бо ку, ла га тып па ві нен свед чыць аб тым, што 

ства ра ец ца сён няш нім ма ла дым па ка лен нем, на кі ра ва ны ў бу ду чы ню 

і з'яў ля ец ца не чым крэ а тыў ным. Я ад даў пе ра ва гу вы яве 

мос та, які пра клад вае шлях з мі ну ла га ў бу ду чы ню.

У хут кім ча се на дру гой лі ніі ста ліч на га мет ра па лі тэ на 

пач нуць кур сі ра ваць су час ныя цяг ні кі бе ла рус кай 

вы твор час ці. Зроб ле ныя на прад пры ем стве 

«Штад лер-Мінск» са ста вы ўжо пры гна лі ў дэ по 

на стан цыі «Ма гі лёў ская», пер шы з іх ужо пра ехаў ся 

да «Ка мен най Гор кі». Ма шы ніст Па вел КАР ЧА ГІН (на фо та) 

но вы ла ка ма тыў ужо апра ба ваў у дзе ян ні і цал кам ім 

за да во ле ны.

ЦЯГ НІК ДА ЛЕЙ ІДЗЕЦЯГ НІК ДА ЛЕЙ ІДЗЕ

Кон курсКон курс

НІ КІ!
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