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• Бе ла рус кія дзі ця чыя 

кар дыя хі рур гі пра вя лі 

ўні каль ную апе ра цыю 

930-гра мо вай ма лой.

• «Бел авія» пры пы ні ла 

рэй сы ў Та лін да 30 ве-

расня.

• Бе ла рус кія ва ен ныя 

21—26 ве рас ня возь муць 

удзел у стра тэ гіч ным ка-

манд на-штаб ным ву чэн-

ні «Каў каз-2020», якое 

прой дзе ў Ра сіі.

• Аг ра рыі Па стаў ска га, 

Верх ня дзвін ска га і Ра сон-

ска га ра ё наў Ві цеб скай 

воб лас ці за вяр шы лі ўбор-

ку збож жа вых і зер не ба-

бо вых.

• Уз доўж мя жы з ЕС 

з са ма лё та бу дуць рас-

кід ваць бліс тар-пры на-

ды з вак цы най для дзі кіх 

жы вёл. Браць іх у ру кі ці 

скорм лі ваць хат нім жы-

вё лам за ба ро не на.

КОРАТКА
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Дзміт рый БАС КАЎ, 

стар шы ня Фе дэ ра цыі 

ха кея Бе ла ру сі:

«Фе дэ ра цыя ха кея Бе ла ру сі 
пра вя ла вя лі кую ра бо ту 
па за яў цы на пра вя дзен не 
чэм пі я на ту све ту су мес на 
з Лат ві яй. Пас ля та го 
як мы атры ма лі гэ та 
пе ра важ нае пра ва, ста лі 
пра ца ваць у гэ тым кі рун ку 
ра зам. Ад нак сён ня ў Лат віі 
спра бу юць па лі ты за ваць 
спорт. Што ж да ты чыц ца 
спар тыў на га склад ні ка, 
то ў нас доб рыя 
кан так ты з Лат вій скай 
фе дэ ра цы яй ха кея, 
Між на род най фе дэ ра цы яй 
ха кея. Ня ма пе рад умоў 
для та го, каб не пра вес ці 
адзін з най леп шых 
чэм пі я на таў све ту. Сён ня 
не раз гля да ец ца сцэ на рый 
пра вя дзен ня ЧС-2021 
па ха кеі са ма стой на. 
Але мы пра вя лі вы дат ны 
чэм пі я нат све ту 
ў 2014 го дзе, та му 
ра зу ме ем, што нам хо піць 
сіл і інф ра струк ту ры, 
каб зноў пра вес ці чэм пі я нат 
све ту асоб на».

ЦЫТАТА ДНЯ

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года
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Экс перт ная пля цоў каЭкс перт ная пля цоў ка

АД НАЎ ЛЕН НЕ 
ГІС ТА РЫЧ НАЙ 

СПРА ВЯД ЛІ ВАС ЦІ
Бе ла рус кія гіс то ры кі аб мер ка ва лі ўро кі ўз'яд нан ня 

За ход няй Бе ла ру сі і БССР
На пя рэ дад ні 17 ве рас ня ў сце нах рэ дак цыі га зе ты 

«Звяз да» ад бы ло ся аб мер ка ван не па дзей во се ні 

1939 го да ву чо ны мі Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі. 

Ды рэк тар, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт Вя ча-

слаў ДА НІ ЛО ВІЧ, за гад чык цэнт ра но вай і на вей шай 

гіс то рыі Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да-

цэнт Мі ка лай СМЯ ХО ВІЧ і за гад чык ад дзе ла на вей шай 

гіс то рыі Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук Сяр гей 

ТРАЦ ЦЯК ка за лі пра тое, як важ на гля дзець на па дзеі 

на шай гіс то рыі ме на ві та ва чы ма бе ла ру саў, пры гэ тым 

за ста вац ца аб' ек тыў ны мі і не за бы-

ваць пра вы не се ныя ўро кі.

Зва рот ная су вязьЗва рот ная су вязь

ПАРК НЕ ВЯ ДО МА ГА 
ПРЫ ЗНА ЧЭН НЯ

Ма гі ляў ча нін зма га ец ца за на вя дзен не па рад ку ў ад ным з не ка лі 
па пу ляр ных мес цаў ад па чын ку га ра джан. Што пе ра шка джае?

Юрый СЯ ЗЁ МІН ужо не ўпер шы ню звяр та ец-

ца ў га зе ту па да па мо гу. Пер шы раз ма гі ляў-

ча ні на не за да валь няў стан два ра ка ля яго 
до ма. Пас ля та го як умя ша ла ся га зе та, па ра-
дак там з'я віў ся, хоць ад на праб ле ма ўсё ж 
та кі за ста ла ся — сты хій ны вы гул са бак. Але 
Юрый Ся мё на віч ра зу мее, што тут па ра дак 
за ле жыць больш ад са міх ула даль ні каў ча-
ты рох но гіх, чым ад ка му наль ні каў. За раз яго 

больш кла по ціць парк ад па чын ку імя 60-год-

дзя Вя лі ка га Каст рыч ні ка, які зу сім не да лё ка 

ад та го мес ца, дзе ён жы ве. І да яго ў Юрыя 

Ся мё на ві ча шмат пы тан няў. Каб ра за брац ца 

ў іх, мы ра зам прай шлі ся па са-

мых праб лем ных мес цах пар ку. СТАР. 6СТАР. 6
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З днём З днём 
нараджэння, нараджэння, 

садок!садок!
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