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• Мінсельгасхарч і Рас-

сельгаснагляд правядуць 

19—20 верасня ў Смален-

ску нараду па пастаўках 

малака.

• АНТ рых туе маш таб ны 

да ку мен таль ны фільм пра 

Бе ла веж скую пу шчу.

• Пра ект ра шэн ня Ма-

гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

аб аб ме жа ван ні про да жу 

ал ка го лю ў Бы хаў скім 

ра ё не ўна чы вы не се ны 

на гра мад скае аб мер ка-

ван не.

• 14-га до вая дзяў чын ка з 

За слаўя, якая знік ла ад туль 

15 ве рас ня, бы ла зной дзе-

на ўчо ра ў ра ё не ста ліч на га 

чы гу нач на га вак за ла.

КОРАТКА

ЯКІМ БУДЗЕ 
ВІРУС ГРЫПУ 
СЁЛЕТА

ЯКІЯ ВЫРАБЫ 
ПРАДСТАВІЛІ 
ПРЭЗІДЭНТУ

Мі ха іл МІ ХА ДЗЮК, 

на мес нік мі ніст ра 

энер ге ты кі:

«Бе ла русь па дзя ляе 
мер ка ван не пра тое, што 
ў агляд най перс пек ты ве 
ядзер ная энер ге ты ка бу дзе 
за хоў ваць свае па зі цыі і 
па тэн цы ял для раз віц ця. 
Бе ла рус кі бок ві тае 
кро кі, што пры ма юц ца 
МА ГА ТЭ, на кі ра ва ныя 
на са дзей ні чан не 
дзяр жа вам-чле нам у 
ства рэн ні і раз віц ці 
ядзер най энер ге тыч най 
інф ра струк ту ры. 
Уза е ма дзе ян не Бе ла ру сі 
і МА ГА ТЭ па гэ тым 
пы тан ні раз гар ну ла ся з 
пер шых дзён рэа лі за цыі 
на шай на цы я наль най 
ядзер най энер ге тыч най 
пра гра мы. На ша кра і на 
ак тыў на вы ка рыс тоў вае 
ўвесь спектр 
ін стру мен таў агенц тва — 
ад пра ек таў тэх ніч на га 
су пра цоў ніц тва да 
экс перт ных мі сій і 
парт нёр скіх раз гля даў».

ЦЫТАТА ДНЯ
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ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Да ты чыц ца кож на гаДа ты чыц ца кож на га  

І ЗНОЎ 
АБ АДЗІ НО ЦЕ...

Ін шым ра зам яна мо жа пра яў ляц ца 
са мым дзіў ным чы нам

Адзі но та і асаб лі ва адзі но та ў сям'і — рэ аль ная 

пры кме та на ша га ча су, і асаб лі ва ба лю ча яна б'е па 

па жы лых лю дзях. Так, ёсць дзе ці і жы выя сва я кі.

Але яны за над та за ня тыя сва і мі спра ва мі... «Што б 

я ні ска за ла, што б ні пра па на ва ла, усё бу дзе не 

так. Яны жы вуць па-ін ша му, і ў мя не ня ма пра ва 

го ла су...», — па скар дзі ла ся не як на ша па жы лая 

чы тач ка. «Мае дзе ці і ўну кі жы вуць, уткнуў шы ся ў 

свае тэ ле фо ны», — гор ка ска за ла яшчэ ад на...

«Жыць у тур ме мне па да ба ец ца больш»...
Ча сам спра ва да хо дзіць да зу сім дзі кіх рэ чаў. На прык-

лад, у Япо ніі, каб па зба віц ца ад адзі но ты, не ка то рыя па-

жы лыя лю дзі са дзяц ца ў тур мы. Па ста тыс ты цы, кож ная 

пя тая зня во ле ная япон ка — пен сій на га ўзрос ту, звы чай на 

9 з 10 па жы лых жан чын асу джа ны за дроб ныя кра дзя жы. 

Та кім чы нам ба бу лі па збаў ля юц ца ад адзі но ты, ах вя ру-

 ю чы сва ёй сва бо дай. Ду ма е це, гэ та толь кі ў 

Япо ніі так, а ў нас адзі но кіх лю дзей ня ма?

Куль тур ны ася ро дакКуль тур ны ася ро дак  

МУ ЗЫЧ НАЯ АРЫФ МЕ ТЫ КА 
ІВА НА КІР ЧУ КА

Гэ та адзін з тых му зы каў, пра якіх 

ду ма еш — яны бы лі заўж ды. На са мрэч 

ня стом ны збі раль нік, за ха валь нік і 

вы ка наў ца бе ла рус ка га му зыч на га 

фальк ло ру, лі дар эт на-трыа «Тро і ца», 

вы клад чык і бат ле еч нік Іван Кір чук 

толь кі на мі ну лым тыд ні ад зна чыў 

60-год дзе. Зрэш ты, у пры хіль ні каў 

твор час ці яшчэ бу дзе маг чы масць 

па він ша ваць яго — пад час прэ зен та цыі 

но ва га аль бо ма «Цар агонь» 27 ве рас ня 

ў Бел дзярж фі лар мо ніі. А па куль што 

мы з Іва нам Іва на ві чам ся дзім

у яго най эт на ла ба ра то рыі, раз гля да ем 

ста рыя здым кі і ўні каль ную ка лек цыю 

му зыч ных ін стру мен таў з уся го 

све ту ды раз маў ля ем пра жыц цё выя 

вы сно вы, твор чыя пла ны і 

сэнс роз ных ліч баў у лё се 

«Тро і цы». СТАР. 5СТАР. 5
Пуб лі ка пры звы ча і ла ся ба чыць Іва на КІР ЧУ КА — 

му зыч на га ве шчу на і ма гіст ра ры ту а лаў. 
Але шмат гран ны му зы ка мо жа ўзяць у ру кі 
і звы чай ны гар мо нік ды за вес ці пры пеў кі. СТАР. 6СТАР. 6

У вёс цы Га ра дзі ла ві чы Верх ня дзвін ска-

га ра ё на ідзе рэ кан струк цыя пом ні ка Ге рою 

Са вец ка га Са ю за Іва ну Ма кі ён ку — ура джэн-

цу гэ тых мяс цін, аў та мат чы ку мар ской пя хо-

ты Чар на мор ска га фло ту, які аба ра няў Адэ су 

і Се ва сто паль, па-ге рой ску за гі нуў у са ка ві ку 

1944 го да пры вы зва лен ні пор та ва ўкра ін скім

Мі ка ла е ве.

Ад наў лен чыя ра бо ты ме ма ры я ла вя дзе бры-

га да бу даў ні коў прад пры ем ства «Ін тэр сэр віс» з 

На ва по лац ка. Спе цы я ліс ты-ўні вер са лы ўжо зай-

ма лі ся рэ кан струк цы яй пом ні каў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, у тым лі ку і спа ле ным вёс кам бы ло га 

Асвей ска га ра ё на. На гэ тым фо та Анд рэй БА ЛАЙ, 

Вік тар БУЧ КІН, Ва дзім АЛЬ ШЭЎ СКІ і Аляк сандр 

КАД ЛУ БО ВІЧ вя дуць ман таж па ста мен таў пад 

мар му ро вую стэ лу і са праўд ны мар скі якар.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ГЕ РОЮ АД ЗЕМ ЛЯ КОЎГЕ РОЮ АД ЗЕМ ЛЯ КОЎ


