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• Алiм пi я да ў То кiа пач-

нец ца 23 лi пе ня 2021 го да, 

Па раа лiм пi я да — 24 жнiў-

ня.

• ЕС у су вя зi з ка ра на вi-

ру сам на кi ра ваў 840 мiль ё-

наў еў ра кра i нам «Ус ход ня-

га парт нёр ства».

• Нац банк рэ ка мен дуе 

бан кам пры рэ струк ту ры-

за цыi за па зы ча нас цi па 

крэ ды тах не па вя лiч ваць 

пра цэн ты.

• Ран нiя яра выя па се я лi 

ў Бе ла ру сi больш чым на 

35 % пло шчаў.

• Му зей гiс то рыi ВАВ 

за пус цiў ан лайн-лек цыi 

для на ву чэн цаў.

• У Бе ла ру сi больш за 

22 ты ся чы сем' яў па леп-

шы лi жыл лё выя ўмо вы ў 

2019 го дзе.

• Бе ла русь аб мяр коў-

вае з МВФ пры цяг нен не 

фi нан са ван ня ў су вя зi з 

па гар шэн нем гла баль най 

эка на мiч най сi ту а цыi.
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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на II квартал 2020 года
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Анд рэй КУН ЦЭ ВIЧ, 

на мес нiк кi раў нi ка 

Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та:

«Ты дзень ле су» — 
вы дат ная ак цыя, якая 
што год аб' яд ноў вае 
вя лi кую коль касць лю дзей, 
га лоў ным чы нам праз свой 
глы бо кi змест. Кож ны 
ўдзель нiк мае маг чы масць 
зра бiць свой па сiль ны 
ўнё сак у фар мi ра ван не 
ба гац ця на ступ ных 
па ка лен няў бе ла ру саў. 
Гэ та свое асаб лi вае 
па слан не тым, хто 
прый дзе сю ды пас ля 
нас. Яго сэнс зво дзiц ца 
да прос тых iс цiн: бе раг чы 
пры ро ду, заў сё ды ду маць 
пра тое, што за ста нец ца 
пас ля нас, i лю бiць на шу 
кра i ну».

ЦЫТАТА ДНЯ

Тэ о рыя і прак ты каТэ о рыя і прак ты ка

ЭЛЕКТ РА МА БІЛЬ: 
КВІН ТЭ СЕН ЦЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІЙ
Ка лі Бе ла русь скла дзе кан ку рэн цыю TESLA, 
ча му «гіб ры ды» не вель мі ці ка вяць па куп ні коў 
і як зра біць «ра зум ную» ма шы ну ма лень кай?
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Ус пом ніць усіхУс пом ніць усіх

КА ЛІ 
ГІС ТО РЫЯ 

СТА НО ВІЦ ЦА БРЭН ДАМ?
РА ЗАМ МЫ СТВО РЫМ НА РОД НЫ ЛЕ ТА ПІС 

ВЯ ЛІ КАЙ АЙ ЧЫН НАЙ ВАЙ НЫ
75 га доў мы жы вём са сло ва мі «Ні хто не за бы ты, ні што не за бы та». 

За пі са ны ты ся чы ўспа мі наў, ву чо ныя не спы ня юць да сле да ван ні 

і дру ку юць пра цы, пры све ча ныя Вя лі кай Ай чын най вай не, вы да-

дзе на 146 та моў кні гі «Па мяць», на стаў ні кі за ах воч ва юць дзя цей 

да да след чыц кай ра бо ты, ар хі вы дру ку юць збор ні кі з да ку мен та мі, 

аб ліч ба ва ныя ко піі вы стаў ля юц ца ў ін тэр нэт (толь кі ў элект рон-

най ба зе «Пар ты за ны Бе ла ру сі» ў най блі жэй шыя га ды пла ну ец ца 

вы клас ці сот ні ты сяч ад ска ні ра ва ных да ку мен таў). І тым не менш 

гіс то рыя апош няй вай ны ўсё яшчэ не вы ву ча на цал кам, не ўсе 

ўдзель ні кі зга да ны, з рос там коль кас ці кніг не рас це ці ка васць 

мо ла дзі да мі ну ла га, і ўсё час цей уз ні ма ец ца пы тан не пра тое, што 

ця пер трэ ба ўжо аба ра няць на ша пра ва на Пе ра мо гу.

«Сён ня са вец кі сал дат на За ха дзе па да ец ца як гвал таў нік, вар вар, 

усё менш ка жуць, што гэ та вы зва лі цель, раз бу ра юц ца пом ні кі на-

шым баць кам і дзя дам. 34 міль ё ны ма ла дых зда ро вых муж чын бы-

ло пры зва на на фронт. Хто пры му шаў іх іс ці на та ран, за кры ваць 

сва ім це лам дзо ты? Гэ та быў іх вы бар. І сён ня мы хо чам уз няць 

гра мад скасць на вы са ка род ную спра ву: ус пом ніць усіх», — тлу-

ма чыць сут насць ідэі гіс то ры каў ака дэ мік, сак ра тар ад дзя лен ня 

гу ма ні тар ных на вук і мас тац тваў На цы я наль най ака дэ міі 

Бе ла ру сі Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ.
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Аляк сандр БЯ ЛЕ ВІЧВІЧІЧВІЧЧВІЧВІ (зл(зл( еве ве ве ва)а))аа)))))
у ла ббббббба ра ра рарраа раааа аааата таа то ро ро роррр ііыі ыіыіыііыіыі ыі 

барарарррта тата вы вывых мх мх мехехе хе хххат ат ат атататронронронронроннннроннр  ны ныныны ны ныныынынынын х сх сссісісісіс іс іссстэмтэтэмтэтэтэммтээмэмммм 
ма абілбілбббілббб ь нь нннь нныхых ых ыых хыхыхххыыхыы мамамамама ма а мма ма шыншыншыншыншыншыншышынн.......

На Бы хаў скiм кан сер ва ва-ага род нi на су шыль ным за вод зе ця пер кан сер ву юць бя ро за вы сок но ва га «ўра джаю». 
Пры чым вы раб ля юць яго па ўлас ных ад мыс ло вых рэ цэп тах, да да ючы чар нiч ны сок, шып шы ну, ча бор, свя та ян нiк, ме лi су.

БЯ РО ЗА ВIК У ЗА ПАСБЯ РО ЗА ВIК У ЗА ПАС

Апе ра тар Юрый ЖЫ ЖЫЯ кант ра люе якасць пра дук цыi.


