
За час пра вя дзен ня (а ўпер шы-

ню ён прай шоў у аграгарадку 

Ляскавічы, што ў Петрыкаўскім 

раёне, у 2010 го дзе) эт на фэст стаў 

вя до мым да лё ка за ме жа мі Бе ла-

ру сі. Та му, каб паў дзель ні чаць у 

ім, сю ды пры еха лі фальк лор ныя 

ка лек ты вы і на род ныя ўмель цы з 

Укра і ны, Мал до вы, Ра сіі, Пры бал-

ты кі, Поль шчы, а так са ма з Ін дыі 

і Кі тая. Уся го 1700 ар тыс таў. Ну а 

мяс цо выя вы ка наў цы раз мяс ці-

лі ся на доў гай ву лі цы пад наз вай 

«Па лес кая воб ласць» з ло зун гам 

«У сва ім краі, як у раі».

Свя та для па ле шу коў атры ма ла пры-

ві тан не ад Прэ зі дэн та кра і ны Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі. У ім га во рыц ца: «Гэ ты твор чы 

фо рум з'яў ля ец ца ад ной з кры ніц за ха ван ня 

і раз віц ця на за па ша ных тра-

ды цый бе ла рус ка га на ро да.
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• На мі наль ная на лі ча ная 

ся рэд няя за ра бот ная пла-

та ра бот ні каў у Бе ла ру сі 

ў жніў ні 2018 го да па вя лі-

чы ла ся да Br987,5. У лі пе-

ні гэ ты па каз чык скла даў 

Br973,8.

• Аран жа вы ўзро вень 

не бяс пе кі з-за моц на га 

вет ру аб' яў ле ны ў Бе ла-

ру сі 25—27 ве рас ня.

• У Бе ла ру сі ўбра на 

больш за па ло ву пло шчаў 

буль бы.

• Ня вы ка ры ста ныя 

рэ зер вы зні жэн ня вы-

дат каў, вы яў ле ныя па 

вы ні ках пра вер кі Ка мі тэ-

там дзярж кант ро лю ар-

га ні за цый Мі ніс тэр ства 

энер ге ты кі, пе ра вы ша-

юць $120 млн.

• «Бел ка мун маш» пла-

нуе ства рыць у Ін дыі збо-

рач ную вы твор часць элект-

ро бу саў.

КОРАТКА

ПАМІЖ 
ЖУРНАЛІСТЫКАЙ 
І БЛОГЕРСТВАМ

ГАНДАЛЬ 
СЫХОДЗІЦЬ 
У «ЛІЧБУ»

Але на ПЕ ЧАНЬ, 

на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня бюд жэт най 

па лі ты кі Мі ніс тэр ства 

фі нан саў:

«За ко на пра ект 
аб рэс пуб лі кан скім 
бюд жэ це, які рас пра ца ва ны 
на бу ду чы год, 
пра ду гледж вае пра вя дзен не 
кан сер ва тыў най 
бюд жэт най па лі ты кі 
з ад на ча со вым па вы шэн нем 
са цы яль най на кі ра ва нас ці 
бюд жэ ту. Ён так са ма 
на кі ра ва ны на за ха ван не 
мак ра эка на міч най 
ста біль нас ці і за бес пя чэн не 
зба лан са ва на га 
рос ту эка но мі кі. 
Пры фар мі ра ван ні пра ек та 
бюд жэ ту на 2019 год 
ап ты мі за ва ны і ска ро ча ны 
на 10 % у ад но сі нах 
да гэ та га го да вы дат кі 
на ака зан не дзяр жаў най 
пад трым кі ар га ні за цы ям 
рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі. Вы зва ле ныя 
рэ сур сы на кі ра ва ны 
на па ве лі чэн не фі нан са ван ня 
рас хо даў на са цы яль ную 
сфе ру».

ЦЫТАТА ДНЯ

ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Завяршаецца падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СТАР. 13

Тра ды цый на во сен ню пра хо дзяць сель ска гас па дар чыя кір ма шы вы хад но га дня, дзе кож ны змо жа на быць пра дук ты 
хар ча ван ня па цэ нах вы твор цаў. Сё ле та кір ма шо вы се зон па чаў ся 22—23 ве рас ня і за вер шыц ца 4 ліс та па да.

Запас бяды не чыніць!

СТАР. 4
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ЗЛОС НЫ «СУ СЕД»
Чым не бяс печ ная су стрэ ча ча ла ве ка з асой

Сё лет няя во сень пра ва куе шмат кан флік таў вос з ча ла-

ве кам, не ка то рыя з іх, на жаль, за кан чва юц ца не вель мі 

шчас лі ва. Не абы шло ся і без ах вяр — ад ана фі лак тыч-

на га шо ку пас ля ўку саў па мер ла 53-га до вая жан чы на. 

Чым вы клі ка на та кая ак тыў насць на ся ко мых і як за сце-

раг чы ся ад іх, рас ка заў вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 

ла ба ра то рыі на зем ных бес па зва ноч ных жы вёл НПЦ па 

бія рэ сур сах НАН Бе ла ру сі, кан ды дат бія ла гіч ных на вук 

Алег БА РА ДЗІН.

ЯК І ЛЮ ДЗІ, ЛЮ БЯЦЬ ФРУК ТЫ
Во сы — жа лю чыя пе ра пон ча так ры лыя на ся ко мыя. Уся го 

прад стаў ні коў гэ тай гру пы на ліч ва ец ца ка ля 400 ві даў. Але для 

лю дзей больш пры кмет ныя так зва ныя склад ка ва так ры лыя 

во сы — іх ка ля 15 ві даў.

— Боль шасць вос з'яў ля ец ца адзі ноч ны мі на ся ко мы мі, але 

склад ка ва так ры лыя во сы ад но сяц ца да прад стаў ні коў гру пы 

так зва ных гра мад скіх на ся ко мых (ту ды ўва хо дзяць пчо лы, 

чмя лі, му раш кі), якія жы вуць ка ло ні я мі, — рас каз вае Алег Ба-

ра дзін. — Ме на ві та гэ та іх асаб лі васць час та ста-

но віц ца пры чы най кан флік таў з ча ла ве кам. СТАР. 4


