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Асаб лі вас ці на рых то вак: 
у кра і не рас па чаў ся се зон 

во сень скіх кір ма шоў
Сён ня мы рас па чы на ем но вы звяз доў скі пра ект «Па сут нас ці спра-

вы». Што за ён? Тлу ма чым: ра зам з на шы мі ка рэс пан дэн та мі ў ста-

лі цы і рэ гі ё нах мы бу дзем ад соч ваць са мае важ нае і ці ка вае, што 

пры цяг вае ўва гу ў гэ ты час боль шас ці на шых чы та чоў. І пер шай 

тэ май мы аб ра лі се зон асен ніх на рых то вак. Па га дзі це ся, сё лет нія 

цэ ны на са да ві ну і ага род ні ну тур бу юць не толь кі вяс ко вых ба буль 

і дзя дуль, але на ват і ста ліч ную мо ладзь, што ў ад чу ван ні на ды хо-

дзя чай зі мы імк нец ца на за па сіць ві та мін най ежы.

Усім ці ка ва, што і коль кі каш туе, якія пра дук ты мож на ку піць тан ней і, 

га лоў нае, — дзе? На шы ўлас ныя ка рэс пан дэн ты прай шлі ся па во сень кіх 

кір ма шах і вы свет лі лі, на што ёсць по пыт і дзе са мая тан ная 

буль ба... Аб гэ тым вы да ве да е це ся з нашай падборкі.

НА РА ДЖЭН НЕ 
ЭЛІ ТЫ

Ме на ві та так мы 

вы ра шы лі на зваць 

но вую руб ры ку, 

пры мер ка ва ную да 

100-год дзя аб вя-

шчэн ня БССР — 

са ма га тры ва ла га 

дзяр жаў на га ўтва-

рэн ня са сло вам «Бе-

ла рус кая» ў наз ве, 

на пад мур ку яко га 

мы за кла лі і бу ду ем 

на шу лю бі мую не за леж ную кра і ну — Рэс пуб лі ку Бе ла русь. 

Спра ва сто га доў на зад ра бі ла ся і для су час ні каў, і для на шчад-

каў вя лі кая і вар тая. Але за кож най вя лі кай спра вай ста яць 

звы чай ныя лю дзі. Чым яны 100 га доў на зад кі ра ва лі ся ў сва іх 

па мкнен нях, якія ад чай ныя кро кі ра бі лі, дзе вый гра ва лі, а дзе 

па мы ля лі ся, як склаў ся іх лёс — вось пра гэ та мы 

і рас ка жам вам у но вай руб ры цы.
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• Мін скі аў та ма біль ны 

за вод у ліс та па дзе за пус-

ціць у Брэс це се рый ную 

вы твор часць мік ра аў то-

бу саў і фур го наў.

• Ула дзі мір Ма кей на 
73-й се сіі Ге не раль най 
асамб леі ААН у Нью-Ёр ку 
прад ста віў па зі цыю Бе ла-
ру сі па рэ фар ма ван ні ар-
га ні за цыі.

• Бе ла русь ад пра ві-

ла афі цый ную за яў ку на 

вы лу чэн не філь ма «Хрус-

таль» рэ жы сё ра Да р'і 

Жук на са іс кан не кі на-

прэ міі «Ос кар».

• Па тры ярх Мас коў скі і 
ўсяе Ру сі Кі рыл пры бу дзе ў 
Бе ла русь 13 каст рыч ні ка.

• У Бе ла ру сі за ба ра ні-

лі пла ціць ганд лю ўзна га-

ро джан ні за пра соў ван не 

ал ка го лю.

• Ву чэн не раз вед чы каў 
АДКБ «По шук 2018» па ча-
ло ся ў Ка зах ста не.

КОРАТКА

ПІНСК — 
СТАЛІЦА... 
БАЛАЛАЕК

ЦІ РАБІЦЬ 
ПРЫШЧЭПКУ 
АД ГРЫПУ?

Па вел УЦЮ ПІН, 

мі ністр пра мыс ло вас ці:

«Сё ле та ў нас рас туць 
аб' ёмы вы твор час ці. Ка лі 
ў 2016 го дзе мы пры рас лі 
на 4,1 %, ле тась — 
на 14,1 %, то да ныя 
вась мі ме ся цаў 2018 го да 
га во раць пра тое, што 
мы за хоў ва ем гэ тую 
ста ноў чую ды на мі ку — 
пры рост так са ма на 14 % 
да ана ла гіч на га пе ры я ду 
2017-га. Дру гі па каз чык 
раз віц ця — экс парт. 
На ша га лі на экс парт на 
ары ен та ва ная, 70 % 
пра дук цыі мы па він ны 
пра да ваць па ўсім све це. 
Па экс пар це ў нас пры рост 
пры клад на на 20 %. Пры 
экс пар це ў $2,7 млрд 
па прад пры ем ствах 
Мінп ра ма ста ноў чае саль да 
скла дае $1,2 млрд. Тыя 
за да чы, якія сё ле та пе рад 
га лі ной ста віць Прэ зі дэнт 
і ўрад, бу дуць вы ка на ны».
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Ці хую ляс ную мяс цін ку па блі зу вёс кі Смык Асі по віц ка га ра ё на, дзе бру іц ца свет лая кры-
ні ца, лю дзі ве да юць даў но, пры хо дзяць сю ды ў лю бую па ру, каб за чарп нуць чыс цют кай 
ва ды ад жы ва твор на га стру ме ня. Спрад ве ку ша на ва лі гэ ты вы ток, на зме ну ста рым 
ста ві лі но выя зру бы. Дзя ку ю чы мяс цо ва му ляс ніц тву ця пер над кры ні цай уз ве дзе на 
кап ліч ка-ку пель.
Ка ля кры ні цы — ру ка дзель ні цы, спя вач кі — пра даў жаль ні цы куль тур ных тра ды цый 
вёс кі Вяз зе, су сед няй з вёс кай Смык, удзель ні цы фальк лор на га гур та «Вя зан ка» — Іры-
на ЗА БАЎ СКАЯ (зле ва), Воль га СА ЛАЎ Ё ВА і Ма ры на ЛЕЙ ВА. Жан чы ны ад ра джа юць 

за бы тыя тра ды цыі сва ёй ста рон кі. І пер шай спро бай гэ та га ад ра джэн ня ста лі вы шы тыя 
імі свя точ ныя жа но чыя строі свай го эт на гра фіч на га рэ гі ё на — вы шы ва ныя ка шу лі, фар-
ту хі, тка ныя па ясы.
— Мы на та ля ем свае твор чыя сі лы ад на род ных вы то каў. А вы шы ван не бе ла рус кіх 
геа мет рыч ных ар на мен таў на руч ні ках, ка шу лях і са роч ках — асаб лі вая аса ло да для 
на шых душ, — ка жа кі раў нік гур та Іры на За баў ская — сяб ра Бе ла рус ка га са ю за май-
строў на род най твор час ці.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ап ты міс ты і жыц ця лю бы (а мы прос та пе ра ка на ныя, што ся-
род чы та чоў «Звяз ды» та кіх лю дзей боль шасць) лі чаць, што 
раз гар во се ні — гэ та зу сім не на го да для су му і ля но ты. 
Хут чэй на ад ва рот — ме на ві та ў каст рыч ні ку вар та па чы-
наць неш та но вае, рэа лі зоў ваць са мыя не ча ка ныя ідэі, быць 
па ста ян на ў ру ху. І та ды ні хо лад, ні не да хоп со неч на га 
свят ла не змо гуць паў плы ваць ні на на строй, ні на са ма-
адчу ван не.

Ме на ві та гэ тым мы кі ра ва лі ся, ка лі вы ра шы лі ў каст рыч ні ку 
ад крыць у «Звяз дзе» свай го ро ду но вы се зон. Но выя руб-
ры кі, но выя дэ та лі ў афарм лен ні га зе ты — дзе ля та го, каб 
унес ці ў ва шу во сень кры ху раз на стай нас ці і яр кіх фар баў. 
Ці атры ма ла ся — вы ра шаць вам, ша ноў ныя чы та чы. Дзя-
лі це ся за ўва га мі і пра па но ва мі. Га лоў нае — што мы ў гэ тай 
во се ні ра зам з ва мі, і ўжо толь кі з ад ной гэ тай пры чы ны яна 
для нас цёп лая і ня сум ная. Спа дзя ём ся, гэ та ўза ем на!

Кры ні ца на тхнен ня

ВО СЕНЬ СКАЯ ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА


