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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ, 
мі ністр ганд лю:

«У кра і не бу дзе ство ра на 
эфек тыў ная і цы ві лі за ва ная 
сіс тэ ма кант ро лю 
за цэ на ўтва рэн нем. 
Ства рэн не адзі на га, 
сіс тэм на га, са ма стой на га 
ан ты ма на поль на га ор га на 
ў Бе ла ру сі за клі ка на 
за бяс пе чыць раз віц цё 
і аба ро ну кан ку рэн цыі, 
раз віц цё ан ты ма на поль на га 
за ка на даў ства. 
Але клю ча вой за да чай 
бы ла і за ста ец ца аба ро на 
ўнут ра на га рын ку 
на асно ве роў на га до сту пу 
ўсіх яго ўдзель ні каў 
і на асно ве доб ра сум лен най 
кан ку рэн цыі».
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ЦЫТАТА ДНЯ

Тэатр 
для неардынарных 

дзяцей
СТАР. 11

Пачалася падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2016 года!
Падпісацца на газету можна самымі рознымі спосабамі 

(нават не выходзячы з дома).  Падрабязней пра гэта, а таксама кошт, 
падпісныя індэксы — на нашым партале zviazda.by.

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

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ 
З НАМІ — 

БУДЗЕ 
ЦІКАВА!

У чым разынка 
лідскай 
пошты?

СТАР. 8

Быць трэнерам — 
ягоны 

лёс
СТАР. 15

Гэ та яшчэ раз да ка заў 
ХІ Рэс пуб лі кан скі фес ты валь 
на цы я наль ных куль тур, 
што прай шоў на вы хад ных 
у Грод не. У свя це пры ня лі 
ўдзел прад стаў ні кі ка ля 
40 на цы я наль нас цяў, якія 
пра жы ва юць у на шай кра і не. 
Яны па ка за лі свае тан цы, 
пес ні, кух ню, кас цю мы на 
22 пад вор ках, а так са ма 
кан цэрт ных пля цоў ках і 
ім пра ві за ва ных сцэ нах. На 
два дні Грод на пе ра тва ры ла ся 
ў са праўд ны вір лі вы 
фес ты валь ны цэнтр кра і ны. 
Толь кі за пер шы дзень 
гас ця мі фэс ту ста ла ка ля 
120 ты сяч ча ла век з роз ных 
кут коў Бе ла ру сі, су сед ніх 
кра ін і да лё ка га 
за меж жа!

ЯК ПЯ ЛЁСТ КІ 
НА КВЕТ ЦЫ

СТАР. 4

У зго дзе і ра зу мен ні 
жы вуць у на шай кра і не 

прад стаў ні кі роз ных на цы я наль нас цяў

БУ ДЗЕМ 
СЯБ РА ВАЦЬ 
РЭ ГІ Ё НА МІ

Сён ня ў Мін ску 
рас па чы нае
работу трэ ці 

Фо рум рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. 

У ім пры муць удзел і кі раў ні кі 
дзвюх дзяр жаў

Ча ка ец ца, што Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 8 чэр ве ня вы сту піць на пле нар ным 
па ся джэн ні фо ру му. У гэ ты ж дзень за пла на ва-
на двух ба ко вая су стрэ ча Аляк санд ра Лу ка шэн кі з 
Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным, па ве да мі-
лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра. Прэ зі дэн ты 
аб мяр ку юць ак ту аль ныя пы тан ні двух ба ко ва га па-
рад ку дня, уза е ма дзе ян не ў ін тэ гра цый ных аб' яд-
нан нях, між на род ную праб ле ма ты ку. Фо
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Бе Бе ла ла русрусрусрус ка какакая чя чя чы гы гы гггггы ун унунун уннка кака ад кррыррыркр  ла ла лалааалалааааа ў ў ўўў ў ў ўўў рэ рэ жы жыме ме е падпадпададдд к ка ка ккакакакакккааант нт ролроль нь най айаййай ай ай ай йайайй ййй экэкксксксксксксссссск  плпппллпплу ауаууау ауууу та тата ц ццыцыыцыыыцыыіі рух ух эллэлел кт тра цягцяг нін  коў 
міжміжж рэ рэ рэрэ гігігігі я  я налналь нь ныхыхыххх х ыхх лі лі лі нійнні  біз нзнз нес-ес-с------клаклаклаклаклаклааклаклклала са сааааааа на на   а ўчастастастастастстсттстс кукукку куку куку Го Го ме мель—ль—ММММММінМінММММ нск—к—кск—————ГоГоГо Го оГоГоГомелм ььь. ь. ь.ь.ь..ь. . Пе ПП ра авозвоззз кака па са жы раў 
бу бу дзедзедзее ажажаж ажыц ыц ы цяўцяў л ллллялялял ц цц цц цаа з дадааааа паа момомомомомооомомоо гагагагагагааааай эй эээлелеклекле т рт ррт рт рррт ррррт ррра ца ца ца ца ца ца цацацаа ццяг яг ягягяягяягя ні ні н коўкоўў сесе ры рыыыыыыр і Эі Эі ЭЭЭі і і Пр Пр швешвв й цй ццарр р рр р  скассссскассс й камам м мпа ппп ніініін  StStadlaadler.
На На Н здыздыздздым км ку: у: прапрара вв ввавававв д нд нд нні ці ца ЯЯЯнна нннн ЦІШЦІШЦІШЦІШІШЦІШЦІШЦІШІШЦІШ ККЕКЕКЕЕКЕККЕККЕЕКЕ ВІ ВІЧЧЧЧЧЧЧЧ су су су су сссу ссус стс стра ра раакккаеккакаекаеккакака  па па са са жыжыжыы р р ррарар ррр ў пў пер ер шайшайй элллллллллектеек  рырырыч кчккіі.і

ШЧАС ЛІ ВАЙ ДА РО ГІ!
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