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• На Бе лА ЭС пры сту пі-

лі да збор кі рэ ак та ра пер-

ша га энер га бло ка.

• «Бе ла рус наф та» зда-

бы ла 135-міль ён ную то ну 

наф ты ў кра і не.

• Бе ла рус кія на род ныя 

каз кі бу дуць вы да дзе ны 

ў Бялг ра дзе на серб скай 

мо ве.

• «Бел пош та» па ча ла 

пры ём за ка заў на він ша-

ван не ад Дзе да Ма ро за.

• Ва ен ная дра ма «Ідзі 

і гля дзі» з за ла той ка лек-

цыі «Бе ла русь філь ма» 

ўвай шла ў сот ню най леп-

шых не анг ла моў ных філь-

маў па вер сіі бры тан скай 

тэ ле ра дыё кам па ніі ВВС.

• Мыт ні кі Бе ла русь, Літ ва 

і Лат вія да мо ві лі ся аб ме рах 

па па мян шэн ні чэр гаў у пунк-

тах про пус ку.

КОРАТКА

Ула дзі мір КУ ХА РАЎ, 
на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«Та ры фы на 
жыллёва-камунальныя 
паслугі ў 2019 го дзе 
вы рас туць не больш як на 
$5 у эк ві ва лен це. Сён ня 
гэ тая ра бо та прак тыч на 
за вер ша на. Пра ект 
да ку мен та, які ўста но віць 
та ры фы на новы год, 
пла ну ец ца пад рых та ваць 
да ся рэ дзі ны ліс та па да. 
Мяс цо выя ор га ны 
ўла ды прад ста ві лі 
пла на ва-раз лі ко выя 
цэ ны на ЖКП, гэ тая 
ін фар ма цыя аб агуль не ная 
Мін жыл кам га сам 
і пе ра да дзе на 
ў Мі ніс тэр ства 
ан ты ма на поль на га 
рэ гу ля ван ня і ганд лю».

ЦЫТАТА ДНЯ

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

ХРО НІ КА 
ПІ КІ РУ Ю ЧА ГА 
БАМ БАР ДЗІ РОЎ ШЧЫ КА
У Клі чаў скім ра ё не по шу ка ві кі па ды ма юць 
са вец кі са ма лёт ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны

Пра па хо джан не гэ та га над пі су 
рас ка жа пад ня ты са ма лёт.

Сён ня ў кі на-

тэ ат ры «Маск ва» 

ад кры ец ца 25-ы 

Мін скі між на род-

ны кі на фес ты валь «Ліс та пад», што прой дзе пад 

сло га нам «Па зна ю чы бе лы свет» з пры свя чэн-

нем рэ жы сё ру Кі ры Му ра та вай. Гос ці прой дуць 

па чыр во най ды ва но вай да рож цы, звер нуц ца 

да чвэр ці ста год дзя гіс то рыі кі на фо ру му і па-

гля дзяць фільм ад крыц ця «Ха лод ная вай на» 

Паў ла Паў лі коў скі. Па тра ды цыі пад час цы ры-

мо ніі бу дзе ўру ча ны прыз Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «За за ха ван не і раз віц цё тра ды цый 

ду хоў нас ці ў кі на мас тац тве», а ў якас ці сім ва-

ліч на га стар ту «Ліс та па да» на сцэ не аб шта тыў 

кі на ка ме ры бу дзе раз бі та та лер ка. Га на ро вы мі 

гас ця мі цы ры мо ніі і кі на фес ты ва лю ста нуць акт-

ры са тэ ат ра і кі но Свят ла на Не ма ля е ва і ак цёр і 

рэ жы сёр з Уз бе кі ста на Рус там Саг ду ла еў. Ужо 

заўт ра на асноў ных пля цоў ках пач нуц ца па ка зы 

кон курс ных філь маў. З на го ды ад крыц ця юбі-

лей на га «Ліс та па да» Прэ зі дэнт кра і ны Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў сваё він ша ван не 

гас цям і ўдзель ні кам кі на фо ру му.

«Ужо чвэрць ста год дзя наш кі на фо рум прад-

стаў ляе аў ды то рыі ці ка выя, якас ныя і глы бо кія 

філь мы, вы кон ва ю чы вы со кую асвет ніц кую мі-

сію і за хоў ва ю чы пры хіль насць сва ім прын цы-

пам і тра ды цы ям. Склад удзель ні каў фэс ту, 

што рас це з го ду ў год, — на гляд нае па цвяр-

джэн не яго аў та ры тэ ту ся род пра фе сі я на лаў і 

ама та раў кі на мас тац тва.

На фес ты ва лі заў сё ды па нуе ат мас фе ра 

твор чай сва бо ды, ня спын на га ду хоў на га по-

шу ку і сум лен на га спа бор ніц тва.

Пе ра ка на ны, што сё лет ні «Ліс та пад» па ра-

дуе нас шы ро кай па на ра май су час на га кі не ма-

то гра фа, па до рыць гуч ныя прэм' е ры і яр кія су-

стрэ чы з вы дат ны мі май стра мі і ўзы хо дзя чы мі 

зор ка мі су свет на га эк ра на, ста не са праўд ным 

свя там для тых, хто ства рае, гля дзіць і лю біць 

кі но», — га во рыц ца ў він ша ван ні.

Мас тац кі фільм На ву ма Бір ма на па ад най-

мен най апо вес ці Ула дзі мі ра Ку ні на тут ні 

пры чым. Ха ця гіс то рыя са збі тым пад час 

вай ны са вец кім са ма лё там, які рух нуў у 

ба ло та Клі чаў ска га ра ё на по бач з па сёл-

кам Ган чан скі, маг ла б лег чы ў асно ву 

яшчэ ад ной не менш за хап ляль най мас-

тац кай стуж кі. Мяс цо вы жы хар Аляк сандр 

За блоц кі ўспа мі нае, што ба я вая ма шы на 

спі кі ра ва ла за 300 мет раў ад ба бу лі на га 

ага ро да. Так рас каз ваў яму баць ка, яко му ў 

1943-м бы ло ўся го 15 га доў. За раз ва рон ка 

за рас ла хмыз ня ком, за цяг ну ла ся мо хам, 

чар ніч ні кам і па па рац цю, ва кол яе глу хой 

сця ной ста іць лес. І маг чы ма, са ма лёт так 

бы і кан уў у не вя до масць, ка лі б не по-

шу ка ві кі, якім За блоц кі рас ка заў усю гэ ту 

гіс то рыю.

25-ы СТАРТ «ЛІС ТА ПА ДА»

Ін жы нер па ахо ве пра цы 

Ма гі лёў ска га за во да 

ліф та ва га ма шы на бу да ван ня 

Ган на ГУ СЕ ВА.

ПРА ЦУЙ ЦЕ ПРА ЦУЙ ЦЕ 
Ў БЯС ПЕ ЦЫ!Ў БЯС ПЕ ЦЫ!
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