
ISSN 1990 - 763X

18 ЧЭРВЕНЯ 2019 г. АЎТОРАК № 112 (28979)

• Прэ зi дэнт Егiп та Аб-

дэль Фа тах аль-Сi сi пры-

быў учо ра з афi цый ным 

вi зi там у Бе ла русь.

• Трох ча ла век вы да-

лі лі за па ру шэн ні з ЦТ па 

ма тэ ма ты цы: двух — за 

шпар гал кі, ад на го — за 

ма біль ны тэ ле фон.

• Са лі гор скія шах цё ры 

знай шлі астан кі ра ка скар пі ё-

на, якім 350 міль ё наў га доў.

• Больш за 90 % тых, 

хто звяр нуў ся ў 2019 го-

дзе па атры ман не ста ту-

су бе жан ца ў Бе ла ру сі, — 

жы ха ры Укра і ны.

• У кі тай скай пра він цыі 

Гуй чжоу ўнут ры карс та вай 

пя чо ры аб ста ля ва лі бас кет-

боль ную пля цоў ку, каб сель-

скія жы ха ры маг лі гу ляць у 

бас кет бол, на ват ка лі на ву-

лі цы ідзе дождж ці го ра ча.

КОРАТКА

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, 

стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду:

«Чым больш 
ста лай ста но віц ца 
бе ла рус ка-ра сій ская 
ін тэ гра цыя, тым 
больш па тра ба валь ным 
ста но віц ца гра мад скі 
за пыт на яе па глыб лен не, 
ра шэн не праб лем, якія 
тар мо зяць раз віц цё 
эка но мі кі. Па лі ты ка 
на цы я наль на га 
пра тэк цы я ніз му не да зва ляе 
эфек тыў на вы ра шаць 
за да чы па ства рэн ні 
роў ных умоў для суб' ек таў 
гас па да ран ня, пе ра адо лен ні 
бар' е раў ва ўза ем ным 
ганд лі, пра вя дзен ні 
ўзгод не най пра мыс ло вай 
і аграр най па лі ты кі. 
Кі раў ні кі дзвюх дзяр жаў 
да лі да ру чэн не ўра дам 
да 21 чэр ве ня знай сці 
агуль ныя па ды хо ды па ўсіх 
ад чу валь ных пы тан нях 
і ўнес ці ад па вед ныя 
пра па но вы. Са юз ныя 
пар ла мен та рыі не па він ны 
за ста вац ца ўба ку ад 
гэ та га пра цэ су, тым больш 
што ў пры яры тэт ных 
кі рун ках Пар ла менц ка му 
схо ду да ру ча на вы пра цоў ка 
ўзгод не ных ра шэн няў 
па праб ле мах са юз на га 
бу даў ніц тва».
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай
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ТРА ГЕ ДЫЯ 
АД НОЙ СЯМ'І І... 

МНО ГІХ
У прэ се час та ўзды ма юц ца праб ле мы сем' яў, дзе баць кі крыў-

дзяць дзя цей ці муж жон ку. Але пад час апош ня га рэй ду я да ве-

да ла ся, што бы вае інакш. Пра гэ та ста ра юц ца не ка заць, толь кі 

раз-по раз у кры мі наль най звод цы су стрэ неш па ве дам лен не аб 

тым, што да рос лы сын ці дач ка за бі лі баць ку ці ма ці. Але гэ та 

ўжо тра гіч ны вы нік. Час та за та кі мі па ве дам лен ня мі ха ва юц ца 

доў гія га ды па кут па жы лых лю дзей — ад со ра му, без вы ход нас ці 

і бо лю. Со рам на пры знац ца, што ў сям'і ёсць та кая праб ле ма, 

ба лю ча ад без вы ход нас ці і гвал ту... І, ка неш не, страш на. Страш-

на, што ві на ва ціць бу дуць ця бе, ста ро га, за тое, што 

не здо леў вы ха ваць сваё дзі ця да стой ным.

Гас цёў няГас цёў ня

«ЕФ РА СІН НЯ 
ША НА ВА ЛА ПА МЯЦЬ 
АБ ІМ ТА КІМ ЧЫ НАМ»

У По лац ку ўпер шы ню зной дзе на па ха ван не кня зя
На тэ ры то рыі По лац ка-

га Спа са-Еф ра сін неў-

ска га ма нас ты ра ўжо 

не пер шы год вя дуц ца 

ак тыў ныя ар хеа ла гіч-

ныя да сле да ван ні. Ся-

род зна хо дак — ня ма ла 

сен са цый. Ад на з іх — 
пад зем ны храм. Так не 
ха ва лі ні ў ко га з на-

шых су се дзяў. Да та го 

ж ма юц ца ўсе пад ста вы 

мер ка ваць, што гэ та па-

ха ван не... кня зя! Пра ўні каль ныя фрэс кі, пра шлем Ізя сла ва, пра 

тое, што мо жа і ча го па куль не мо жа са бе да зво ліць су час ная 

бе ла рус кая ар хеа ло гія, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та ры ла з ма-

гіст рам гіс та рыч ных на вук, ар хе о ла гам, стар шым вы клад чы кам 

ка фед ры гіс то рыі і ту рыз му По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

Аляк се ем КО ЦАМ (на фота), які з'яў ля ец ца ад ным з 

кі раў ні коў у гэ тых зна ка вых рас коп ках.

Фо та www.рsu.bу
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Мсці слаў скія сяб роў кі Лі за ве та 

ЖЫ ГУ НО ВА і Ан жа лі ка АСІ ПЕН КА 

са сва ім ча ты рох ла пым сяб рам — 

ма лень кім лаб ра до рам Аль фам — 

ка ля брон за вай фі гу ры лі ся ня ці, 

уста ноў ле най на пе ша ход най ву лі цы 

ста ра жыт на га го ра да. Шча ню ка па да ры лі 

Лі за ве це на дзень на ра джэн ня — ня даў на 

ёй споў ні ла ся дзе сяць га доў, — 

а лі ся ня па ста ві лі ў 2016 го дзе 

пе ред аб лас ны мі «Да жын ка мі».

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

НА П'Е ДЭС ТА ЛЕ — БРА ТЫ МЕН ШЫЯ


