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Юлія Ка душ ке віч: 
«Ка лі мы пра ца ва лі 
над спек так лем, до ма 
я бы ла прос та не вы нос най. 
А ўсё та му, што мая ро ля 
па тра ба ва ла кан флікт най 
сі ту а цыі».

КУП ЛЯЙ ЦЕ БЕ ЛА РУС КАЕ. 
А КА ЛІ ПА ТРЭ БЕН 
ІН СТРУ МЕНТ?

Даў но і мно га пі са лі пра ад сут насць на пры лаў ках бе ла рус кіх зу-
ба чыс так, пра за вал ле ў на шых кра мах — дзяр жаў ных і пры ват-
ных  — мно гіх та кіх та ва раў, што со рам не мець па доб ных сва іх: гэ та 
і плас ты ка выя каш по, і драў ля ныя дош кі-лыж кі з-за акі я на для кух ні, 
і не вя до май якас ці по суд, і «ад на ра зо выя» абу так і адзен не, і час та 
вель мі су мнеў най якас ці на ват з-за па ху дзі ця чыя цац кі. Гэ та — на-
ві да во ку, гэ та ве да юць усе, але што дня па трэб ны ней кія дро бя зі, мы 
куп ля ем іх, асаб лі ва не ўгляд ва ю чы ся, ад куль яны і якой якас ці.

ШТО МА ЕМ — ТЫМ ГА НА РЫМ СЯ
Доб ра, што ма ем улас ныя якас ныя пра дук ты хар ча ван ня, воп рат ку, ха ла-

дзіль ні кі і праль ныя ма шы ны, су свет на вя до мыя ар ты ку лы вя лі ка га экс пар ту... 
Па раў наць па лі цы гаст ра но маў і гас па дар чых крам ся рэ дзі ны 90-ых га доў і 
сён няш нія прос та не маг чы ма — ха пае ўся го на лю бы густ і на лю бую кі шэ ню. 
Вя до ма, па куль што лег ка ві кі свае не ро бім, ба на ны і ана на сы, ка ва і пе рац у 
нас, на жаль, так са ма па куль што не рас туць, пры ўсіх пос пе хах на шых фар ма-
цэў таў куп ля ем у за меж жы ле ка вая прэ па ра ты. Уво гу ле, шмат ча го на бы ва ем, 
але гэ та на ту раль на, бо ні вод ная кра і на без ім пар ту не жы ве.

Ёсць і яшчэ вя лі кая гру па та ва раў, якія ў раз рад стра тэ гіч на га ім пар ту 
не ўва хо дзяць, але над та па трэб ны ў кож ным до ме, ква тэ ры і на кож най 
да чы кож на му муж чы не, у яко га, як той ка заў, ру кі рас туць з па трэб на га 
мес ца,  — гэ та ін стру мен ты. Ры зык ну вы гля даць ня сціп лым, але лі чу ся бе 
ча ла ве кам уме лым і маю ў ар се на ле доб рых два-тры дзя сят кі роз ных ста-
ноч каў і стан коў, мно гія дзя сят кі дзе да вых і баць ка вых гэб лі каў, 
ка лё вак, стру гаў, склю даў і ся ке рак... 

Br129 трлн 
у бя гу чых цэ нах склаў аб'-

ём ВУП Бе ла ру сі за І квар-
тал 2013 го да, згод на з дру гой 
ацэн кай ва ла во га ўнут ра на-
га пра дук ту. У па раў на нні з 
І квар та лам 2012 го да ў су-
па стаў ных цэ нах ён вы рас 
на 3,8%. Ра ней ВУП кра і ны 
па вы ні ках сту дзе ня-са ка ві-
ка 2013 го да скла даў Br123,3 
трлн, што на 3,5% больш у 
па раў на нні з та кім жа пе-
ры я дам 2012 го да. Гэ та бы ла 
па пя рэд няя ацэн ка, якая грун-
та ва ла ся на апе ра тыў най 
ін фар ма цыі ста тыс тыч ных 
аб сле да ван няў, экс перт ных 
ацэн ках і ўскос ных раз лі ках.

ЧАС ЦУДОЎНЫХ 
АДКРЫЦЦЯЎ

Сён ня афі цый на стар туе XXІІ Між на род ны 
фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у 
Ві цеб ску». Ура чыс тае ад крыц цё фэс ту №1 
рас пач нец ца ў Лет нім ам фі тэ ат ры ў 20.30. 
Гэ тая га лоў ная сцэ ніч ная пля цоў ка «ба за ру» сё ле та, на га-
даю, з'яў ля ец ца юбі ля рам: ам фі тэ ат ру — роў на 25 га доў!

Учо ра ў рам ках XІ Між на род на га дзі ця ча га му зыч на га кон кур су 
«Ві цебск-2013» вы сту пі лі, ся род ін шых, і на шы зям ляч кі, юныя бе-
ла рус кі Апа лі на рыя і Аляк санд ра Лак ці ё на ва. Дзяў чын кам з Мін ска 
па 11 га доў, але ў іх ужо вель мі вя лі кі во пыт вы ступ лен няў 
на роз ных кон кур сах і фэс тах. 4
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ХУТ ЧЭЙ НА «ПЯТ РО ВІ ЦУ»!ХУТ ЧЭЙ НА «ПЯТ РО ВІ ЦУ»!

Жы хар Лю ба ні Сяр гей Вы сквар ка і яго 
дач ка Ары на спя ша юц ца на «Пят ро ві цу» 
— лет нюю шко лу тра ды цый ных тан цаў, 
якая пра хо дзіць гэ ты мі дня мі ў вёс цы Шы-
пі ла ві чы. Шмат га доў Сяр гей за гад вае ар-

га ні за цый на-твор чым ад дзе лам Лю бан-
ска га ра ён на га Цэнт ра куль ту ры, з'яў ля-
ец ца кі раў ні ком узор на га фальк лор на га 
ан самб ля «Ве ра бей кі», у якім тан цуе і яго 
8-га до вая да чуш ка. Шы пі ла віц кая тан ца-

валь ная шко ла з рэ гі я наль най пе ра тва-
ры ла ся сё ле та ў са праўд ны між на род ны 
пле нэр, на якім май стар-кла сы па тан цах 
да юць мяс цо выя ба бу лі-доў га жы-
хар кі. 4
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КОЛЬ КІ НАС І ЯКІЯ МЫ?..
Да Су свет на га дня на ро да на сель ніц тва, 
які ад зна ча ец ца 11 лі пе ня, Бел стат 
пад рых та ваў ста тыс тыч ны агляд па кра і не. 
Коль кі нас, які ся рэд ні ўзрост бе ла ру саў, 
ча ка ная пра цяг ласць жыц ця, коль кі ся род 
нас га ра джан, які рэ гі ён кра і ны з'яў ля ец ца 
са мым «ма ла дым», а які — са мым 
«ста рым», чы тай це ў гэ тым ар ты ку ле.

На ша кра і на па коль кас ці на сель ніц тва зай мае 
89 мес ца ў све це, 18 мес ца ся род еў ра пей скіх 
дзяр жаў, 5-е мес ца ся род кра ін СНД. У ёй пра жы-
вае ў 15 ра зоў менш ча ла век, чым у Ра сіі, у 5 ра зоў 
менш, чым ва Укра і не, але ў 1,5 ра за больш, чым 
у Літ ве, Лат віі і Эс то ніі, ра зам узя тых. Пры клад на 
та кую ж коль касць на сель ніц тва, як у нас, ма юць 
Шве цыя, Венг рыя, Пар ту га лія, Чэ хія.

Уся го коль касць на сель ніц тва Бе ла ру сі на па ча-
так 2013 скла ла 9 млн 464 тыс. ча ла век.

Ся род аб лас цей больш за ўсё жы ха роў мае 
Го мель ская воб ласць (1 427,7 тыс.), а ся род ра ё-
наў — Ба ры саў скі (184,6 тыс.). Са мым ма лень кім 
ся род га ра доў па коль кас ці на сель ніц тва з'яў ля-
ец ца г. Дзіс на ў Ві цеб скай воб лас ці (уся го 
1,7 тыс. ча ла век). 2

У Лід скім ра ё не Гро дзен-
скай воб лас ці ча ты рох га до-
вая дзяў чын ка вы па ла з 4-га 
па вер ха. Ноч чу баць кі пай-
шлі на свя та і па кі ну лі дач ку, 
якая спа ла до ма. Дзяў чын ка 
пад ня ла ся з лож ка і за мест 
дзвя рэй вый шла з па коя праз 
ад чы не нае акно. На шчас це 
абы шло ся без цяж кіх траў маў. 
Да рэ чы, сям'я праб лем най не 
з'яў ля ец ца.

Па вы ні ках апы тан ня ха кей-
ных спе цы я ліс таў і бе ла рус кіх 
жур на ліс таў, пра ве дзе на га 
спар тыў най га зе тай «Прес-
сбол», най леп шым ха ке іс там 
Бе ла ру сі мі ну ла га гуль ня во га 
се зо на 2012/13 пры зна ны Мі-
ха іл Гра боў скі.

На сель ніц тва Бе ла ру сі ў 
чэр ве ні ўпер шы ню за доў-
гі час ку пі ла ва лю ты больш, 
чым пра да ло. Фі зіч ныя асо бы 
за чэр вень пра да лі на яў най і 
без на яў най ва лю ты на $619,1 
млн у эк ві ва лен це, на бы лі — 
$884,2 млн.


