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Здо́рава, калі 
вучні здаро́выя

«Ад Алімпіяды 
цяпер хочацца 
большага»

Хто ўмее 
кіраваць гукам

Ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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За бі тыя жан чы ны і дзе ці, «жы выя мас ты» 
з ва ен на па лон ных, па якіх пус ка юць 
тан кі, гвалт і ма ра дзёр ства — та кі мі бы лі 
пер шыя ме ся цы Вя лі кай Ай чын най вайны. 
Ка лі гар та еш пад шыў кі «Звяз ды», ра зу ме еш, 
як ма ла мы пра яе ве да ем. Ме на ві та 
з га зет ных ста ро нак спаз на еш роз ныя 
дроб ныя дэ та лі гіс то рыі, што не зной дзеш 
ні ў якіх пад руч ні ках, улоў лі ва еш на строй 
ча су, ба чыш, як пра яў ля ец ца на цы я наль ны 
ха рак тар...

НА БА Я ВЫМ ПА СТУ
24 чэр ве ня ва ро жая авія цыя ўжо бам бі ла Мінск. 

Рэ дак цыі рэс пуб лі кан скіх га зет стра ці лі ста цы я нар-
ную па лі гра фіч ную ба зу. Па ўка зан ні ЦК Кам пар-
тыі Бе ла ру сі рэ дак цыя «Звяз ды» вы еха ла з Мін ска 
і пра цяг ва ла вы пус каць га зе ты спа чат ку ў Ма гі лё ве, 
пас ля — у Го ме лі. Апош ні ну мар 1941 го да вый шаў 
13 жніў ня...

«Бес пе ра бой най ра бо тай прад пры ем стваў за бяс-
пе чым на шу пе ра мо гу», «Во раг бу дзе раз гром лен!», 
«Ня стом на ка ваць аба рон ную ма гут насць ра дзі мы», 

«Бу дзем пра ца ваць з дзе ся ця ро най энер гі яй», 
«Больш пра дук цыі і леп шай якас ці», «Пра цоў ныя 
подз ві гі», — ка лі гля дзіш на за га лоў кі, з які мі вы хо-
дзі ла «Звяз да» ў пер шыя дні вай ны, ад чу ва еш, што 
на па чат ку лю дзі не маг лі ўя віць маш та баў тра ге дыі, 
яны ве ры лі, што Чыр во ная ар мія хут ка спы ніць во ра-
га. На мі тын гах і схо дах, што пра хо дзі лі на за во дах і 
фаб ры ках, лю дзі за яў ля лі, што кож ны на сва ім мес-
цы бу дзе імк нуц ца як ма га бо лей пра ца ваць, па вя-
ліч ваў ся пра цоў ны дзень, раз горт ва лі ся 
ста ха наў скія спа бор ніц твы...

Аляк сандр 

ЦЕ РА ХАЎ, мі ністр 

жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі Бе ла ру сі:

«У ця пе раш ні час 
уся ра бо та сіс тэ мы ЖКГ 
на цэ ле на на зні жэн не 
вы дат каў. Гэ та зна чыць 
на пры мя нен не тэх на ло гій, 
якія да зва ля юць пра да ста віць 
якас ную і да ступ ную 
жыл лё ва-ка му наль ную па слу гу 
з най мен шым яе кош там. 
Са мы га лоў ны кі ру нак, 
які мы ба чым, — гэ та 
ды вер сі фі ка цыя ві даў па лі ва, 
пе ра ход з пры род на га га зу 
на вы ка ры стан не мяс цо вых 
ві даў па лі ва, у пры ват нас ці 
дран кі. Ме на ві та гэ та па лі ва 
да зва ляе ў аў та ма тыч ным 
рэ жы ме ажыц цяў ляць 
цеп ла за бес пя чэн не — 
на ка цель ным аб ста ля ван ні 
за дзей ні ча на мі ні маль ная 
коль касць пра цу ю чых. 
Дру гі клю ча вы 
кі ру нак — па вы шэн не 
энер га эфек тыў нас ці».

ЦЫТАТА ДНЯ

У ста лі цы ў дру гі раз 
ад кры ла ся між на род ная 
пра мыс ло вая вы стаў ка 
«ЕХ РО-RUSSІА 
BЕLАRUS 2017». 
У экс па зі цы ях 
ра сій скіх і бе ла рус кіх 
кам па ній прад стаў ле ны 
іна ва цый ныя рас пра цоў кі 
ў тра ды цый най, атам най 
і аль тэр на тыў най 
энер ге ты цы, сель скай 
гас па дар цы, наф та хі міч най 
і га за вай, хар чо вай 
пра мыс ло вас ці, 
ма шы на бу да ван ні, 
бу даў ніц тве, транс пар це, 
ме ды цы не і фар ма ка ло гіі, 
тэ ле ка му ні ка цы ях і су вя зі, 
аду ка цыі. Не аб мі ну лі 
і та ва ры на род на га 
спа жы ван ня.

«Мы па спя хо ва ўза е ма дзей ні-
ча ем у рам ках Са юз най дзяр жа-
вы. Су мес на пра цу ем над пра соў-
ван нем ін тэ гра цыі па лі ніі ЕА ЭС. 
Гэ тая вы стаў ка і Мін скі біз нес-фо-
рум, які пра во дзіц ца на яе плат-
фор ме, уно сяць ка рыс ны ўклад 
у да лей шае рас крыц цё двух ба-
ко ва га ганд лё ва-ін вес ты цый на га 
па тэн цы я лу кра ін. Пе ра ка на ны, 
што дэ ман стра цыя да сяг нен няў 
у са мых роз ных га лі нах эка но мі кі 
і ўза ем ны аб мен во пы там да зво-
ляць вый сці на рэа лі за цыю перс-
пек тыў ных су мес ных пра ек таў 
і ў цэ лым бу дуць са дзей ні чаць 
па глыб лен ню ра сій ска-бе ла рус-
ка га су пра цоў ніц тва на ка рысць 
гра ма дзян», — га во рыц ца ў па-
слан ні мі ніст ра за меж ных спраў 
Ра сіі Сяр гея Лаў ро ва з на го ды 
ад крыц ця вы стаў кі.

СУВЯЗІ БРАЦ КІЯ І ДЗЕ ЛА ВЫЯСУВЯЗІ БРАЦ КІЯ І ДЗЕ ЛА ВЫЯ
Дыя лог біз не саўДыя лог біз не саў  
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Гіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ныГіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ны  

ЯК ЖАХ ЛІ ВА 
ЯНА
ПА ЧЫ НА ЛА СЯ...


