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Сем ча ла век звяр-

ну лі ся па да па мо гу 

пад час аса біс та-

га пры ёму гра ма-

дзян, які стар шы ня 

Мі набл вы кан ка ма 

Ана толь ІСА ЧАН-

КА пра вёў у Ла-

гой ску.

На тал лю Бе ла стоц-

кую дэ ле га ва лі на пры-

ём жы ха ры вёс кі Руд ня. За яў ні ца 

агу чы ла комп лекс праб лем, якія 

хва лю юць яе зем ля коў:

— Вёс ка на ша не вя лі кая, зі мой 

тут пра жы ва юць уся го два нац цаць 

ча ла век, боль шасць з іх — пен сі-

я не ры. У не ка то рых ёсць хра ніч-

ныя і цяж кія за хвор ван ні. Лю дзям 

не аб ход ныя ле кі. Але най блі жэй-

шы фель чар ска-аку шэр скі пункт 

з ап тэ кай зна хо дзяц ца за шэсць 

кі ла мет раў ад на се ле на га пунк та. 

Ра ней праз вёс ку ха дзіў аў то бус, 

ды рэйс зня лі. Пры чы на — дрэн-

ныя да ро гі, якія раз бі ла пад час 

ву чэн няў ва ен ная тэх ні ка.

Па скар дзі ла ся На тал ля Якаў леў-

на і на якасць ма біль най су вя зі, не-

маг чы масць раз лі чыц ца за па куп кі 

плас ты ка вай карт кай, на якую са-

ста рэ лым пе ра ліч ва юць пен сію. 

У аў та кра ме, што пры хо дзіць у вёс-

ку, па карт цы не маг чы ма ку піць пра-

дук ты — не бя рэ тэр мі нал. А бан ка-

ма та, каб зняць гро шы, у на се ле ным 

пунк це ня ма. У ад ка зе з рай вы кан-

ка ма, які атры ма лі, ска за на, што не-

аб ход на мя няць тэр мі нал і со та выя 

выш кі на больш ма гут ныя.

Пад час пры ёму На тал ля Бе ла-

стоц кая за ся ро дзі ла ўва гу пры-

сут ных і на куль тур на-гіс та рыч ных 

мо ман тах. Не па да лёк ад Руд ні, 

у вёс цы Мя хе ды, на ра дзі ла ся На-

стас ся Фа мі ніч на Куп ры я на ва. На-

тал ля Якаў леў на лі чыць, што там 

не аб ход на зра біць не вя лі кі му зей, 

пры све ча ны ма ці-па тры ёт цы. Ідэю 

пад трым лі вае і свя шчэн нік іх пры-

хо да ай цец Дыя ні сій.

Транс парт ная праб ле ма вы ра-

шы ла ся прос та на пры ёме.

— Ка лі да дзім аў то бус, коль кі 

лю дзей бу дзе ез дзіць? — за пы таў 

Ана толь Іса чан ка.

— Ра зам з жы ха ра мі Мя хе-

даў — двац цаць сем, — быў ад-

каз. — Ды мы і не про сім, каб аў-

то бус ха дзіў кож ны дзень. Хоць бы 

раз у ме сяц.

— Што вам пе ра шка джае 

пай сці на су страч? — звяр нуў ся 

стар шы ня Мі набл вы кан ка ма да 

транс парт ні каў. — Вы зна чы це ся 

па гэ тым пы тан ні ра зам з людзь мі 

і на ладзь це спец рэйс што ме сяц. 

Толь кі су мяс ці це яго з днём пры-

ёму ўра ча-тэ ра пеў та ў ФА Пе, каб 

яны змаг лі аб сле да вац ца, на быць 

ле кі, зра біць па куп кі ў кра ме.

Што да ты чыц ца со та вай су вя-

зі, то гу бер на тар дасць да ру чэн не 

спе цы я ліс там аб лас но га «Бел тэ-

ле ка ма» ра за брац ца ў праб ле ме. 

А на конт уша на ван ня па мя ці Анас-

та сіі Куп ры я на вай — ра бот ні кам 

ідэа ло гіі.

У да во лі скла да най 

сі ту а цыі апы ну ла ся 

Свят ла на Кра суц кая з 

вёс кі Ко сі на. Яна пра-

ца ва ла апе ра та рам ма-

шын на га да ен ня ў ад-

най мен ным ад кры тым 

ак цы я нер ным та ва-

рыст ве. У 2012 го дзе ёй 

вы дзе лі лі дом, які хут-

чэй на гад ваў хлеў, дзе 

яна пра жы ла сем га доў. Свят ла на 

Ле а ні даў на да вя ла па мяш кан не да 

ла ду за кошт бан каў ска га крэ ды-

ту і афарм лен ня рас тэр мі ноў кі для 

на быц ця бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. 

Гас па дар ка ад ра ман та ва ла дах, 

да па маг ла па ста віць плас ты ка выя 

вок ны, пра вес ці ва ду і ка на лі за-

цыю. Вя до ма, не за дзя куй. Но вы 

кі раў нік ААТ па пра сіў вы зва ліць 

дом, та му што зна хо дзіц ца ў са ні-

тар най зо не — за трыс та мет раў 

ад фер мы.

Як рас тлу ма чы ла пер шы на мес-

нік стар шы ні рай вы кан ка ма На тал-

ля Пет ру шэн ка, Свят ла не Ле а ні-

даў не пра па ноў ва лі пе ра ся ліц ца 

ў су сед нюю вёс ку Юр ка ві чы, дзе 

так са ма ёсць фер ма. Але жан чы на 

ад мо ві ла ся. Па сло вах за яў ні цы, 

дом у Юр ка ві чах не пры дат ны для 

жыл ля, у яго ра монт трэ ба ўклас ці 

шмат гро шай, якіх яна не мае.

Ана толь Іса чан ка да ру чыў на 

пра ця гу ме ся ца дэ та лё ва пра ана лі-

за ваць сі ту а цыю. Як ка жуць, пал ка 

з дву ма кан ца мі. Ні бы та мяс цо выя 

ўла ды і кі раў ніц тва ак цы я нер на га 

та ва рыст ва ро бяць усё па за ко-

не — але нель га ла маць лёс жан-

чы ны, не аб ход на ўліч ваць ма раль-

ны і ча ла ве чы ас пект.

Сяр гей Іва на віч з вёс кі Ма лыя 

Ня ста на ві чы ха дай ні чаў аб ра-

мон це ўчаст ка да ро гі ў 150 мет-

раў па між да ма мі № 15 і № 17 

па ву лі цы Цэнт раль най. Вы бо і ны 

пе ры я дыч на за сы па юць пяс ком і 

гра ві ем, але яны з'яў ля юц ца зноў. 

Праб ле му мож на вы ра шыць раз і 

на заўж ды з да па мо гай ас фаль та-

ван ня, лі чыць муж чы на.

Як ад зна чыў Ана толь Іса чан ка, 

у Мін скай воб лас ці ёсць знач на 

гор шыя да ро гі ў па раў на нні з гэ-

тай. У рэ гі ё не 16 ты сяч кі ла мет раў 

та кіх да рог, кан ста та ваў стар шы ня 

Мі набл вы кан ка ма, і гро шай на ўсё 

не ха пае. Але гэ та не зна чыць, што 

нель га да па маг чы лю дзям. Ана-

толь Мі хай ла віч да ру чыў на пра ця-

гу ме ся ца пры вес ці ямі ны ў па ра-

дак з пры мя нен нем спе цы яль ных 

тэх на ло гій.

— У асноў ным пы тан ні бы лі аса-

біс та га ха рак та ру. З ад на го бо ку, 

гэ та доб ра, сіс тэм ныя ады хо дзяць 

і кі ру нак па іх ра шэн ні ў воб лас ці 

вы бра ны пра віль ны. Але з дру го га 

бо ку, та кія пы тан ні, што гу ча лі сён-

ня, па він ны вы ра шац ца на мес цы. 

Кож ная сі ту а цыя бу дзе да дат ко ва 

вы ву ча на спе цы я ліс та мі, і кож ны з 

за яў ні каў атры мае ад каз, — кан-

ста та ваў кі раў нік цэнт раль на га рэ-

гі ё на пас ля за кан чэн ня пры ёму.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

У фар ма це пра мо га дыя ло гу
Су пра цоў ні кі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та пра цяг ва юць пра во дзіць 

аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян і пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ў рэ гі ё-

нах кра і ны. На на ступ ным тыд ні дыя лог з на сель ніц твам прой дзе 

па на ступ ным гра фі ку.

22 каст рыч ні ка ў Па рэ цкім сель вы кан ка ме Гро дзен ска га ра ё на з 

12.00 са зва ро та мі гра ма дзян бу дзе пра ца ваць па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар па Гро дзен скай воб лас ці Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ.

23 каст рыч ні ка з 9.00 у За вод скім ра ё не ста лі цы пач не пры ём па-

моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Мін ску Ві таль ПРЫ МА. У гэ ты ж 

дзень у Клі чаў скім ра ё не з 11.00 бу дзе пра ца ваць на чаль нік га лоў на га 

эка на міч на га ўпраў лен ня Дзміт рый БА РА БА НАЎ.

24 каст рыч ні ка з 10 га дзін у Кас цю ко віц кім ра ё не мож на бу дзе 

звяр нуц ца да па моч ні ка Прэ зі дэн та — ін спек та ра па Ма гі лёў скай 

воб лас ці Мі ха і ла РУ СА ГА.

25 каст рыч ні ка рас ка заць аб праб ле мах і за даць пы тан не мож на 

бу дзе на мес ні ку кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мі ка лаю СНАП-

КО ВУ — пры ём пач нец ца ў 10 га дзін у Бя лы ніц кім ра ё не.

Да пе ры я ду бу даў ніц тва но вай 

Ака дэ міі гэ тыя пра цэ сы і фор мы 

аду ка цыі па він ны быць пра ана лі-

за ва ны.

Ака дэ мія па він на тры маць на 

кант ро лі раз мер ка ван не вы пуск-

ні коў і іх да лей шы кар' ер ны рух. 

У гэ тым пы тан ні ёй трэ ба ак тыў на 

ўза е ма дзей ні чаць з дзяр жаў ны мі 

ор га на мі, пе рад усім з Ад мі ніст ра-

цы яй Прэ зі дэн та.

«Та му што за кла даць тры ва лую 

асно ву для стра тэ гіч на га раз віц ця 

кра і ны на 20—30 га доў на пе рад 

на ка на ва на ма ла дым і энер гіч-

ным. Арыф ме ты ка прос тая: каб 

ад шлі фа ваць па лі тыч на і са цы яль-

на ста ла га кі раў ні ка да 40 га доў, 

яго пра фе сій нае раз віц цё па він на 

стар та ваць як мі ні мум са сту дэнц-

тва, яшчэ на сві тан ку пра цоў на га 

шля ху. Але кож ны, хто сён ня ма-

рыць пра па лі тыч ную кар' е ру, па ві-

нен ра зу мець, што шлях кі раў ні ка 

ня прос ты. Гэ та цяж кая і на пру жа-

ная пра ца. Толь кі той, хто вы тры-

мае вы пра ба ван не дзяр жаў най 

ула дай і ча сам, за ха ваў шы го нар 

мун дзі ра, змо жа вый сці на вы со-

кі ўзро вень пры няц ця ад каз нас ці 

і лё са вы зна чаль ных ра шэн няў. 

А за ва я ваць да вер маг чы ма толь кі 

кан крэт ны мі вы ні ка мі», — па дзя-

ліў ся во пы там кі раў нік дзяр жа вы.

Па яго сло вах, ме на ві та та кія 

кры тэ рыі, уні вер саль ныя і су ад нос-

ныя з ду хам ча су, ля жаць у асно-

ве дзяр жаў най кад ра вай па лі ты кі. 

На стаў час кан крэт ных вы ні каў, і 

жорст кіх кры тэ ры яў у кі раў ніц тве 

па тра буе су час насць.

Прэ зі дэнт рас ка заў, што кад-

ра вы склад дзяр жаў ных ор га наў 

ужо знач на ама ла дзі лі. «Гэ ты 

пра цэс мож на толь кі ві таць. Але 

трэ ба па мя таць, што для нас ві-

да воч на не аб ход насць не прос та 

ў но вых ма ла дых ра бот ні ках, а ў 

спе цы я ліс тах вы со кай ква лі фі ка-

цыі, — па зна чыў кі раў нік дзяр жа-

вы. — На пры кла дзе асоб ных кра ін 

сён ня мы ба чым, што ўжо не толь кі 

пры род ныя ба гац ці ці фі нан са выя 

ка пі та лы з'яў ля юц ца кры ні цай 

кан ку рэнт ных пе ра ваг. Га лоў най 

умо вай імк лі ва га раз віц ця дзяр жаў 

з'яў ля юц ца спе цы я ліс ты, пра фе-

сі я на лы вы со ка га ўзроў ню. Ме на-

ві та яны — га лоў ны стра тэ гіч ны 

рэ сурс у су час ным све це».

Рост на цы я наль най эка но мі кі, 

уз ро вень даб ра бы ту гра ма дзян і 

па зі цыя кра і ны на між на род най 

арэ не шмат у чым вы зна ча юць 

вы ні кі ра бо ты кі раў ні коў, су час-

ных і бу ду чых. Ста біль насць і зго-

да ў гра мад стве за ле жаць і ад іх 

умен ня стра тэ гіч на мыс ліць, пра-

ду хі ліць ці свое ча со ва вы ра шаць 

праб ле мы.

«Гэ та су стрэ ча па він на стаць 

ка та лі за та рам ра шэн ня мно гіх 

аба зна ча ных праб лем. Тут са бра-

лі ся вы клад чы кі Ака дэ міі, сту дэн ты 

і слу ха чы — усе, ад ка го за ле жыць 

пос пех ра бо ты сіс тэ мы дзяр жаў на-

га кі ра ван ня, а зна чыць, і бу ду чы ня 

на шай кра і ны», — за пра сіў Прэ зі-

дэнт усіх пры сут ных да раз мо вы і 

ад зна чыў, што хва лю ец ца за ўра-

жан не, якое за ста нец ца ў пры сут-

ных пас ля су стрэ чы.

Дзя ку ю чы пра мой транс ля цыі 

су стрэ чы ў кор пу се Ака дэ міі на ву-

лі цы Мас коў скай уся го вы ступ лен-

не лі да ра кра і ны слу ха ла больш за 

ты ся чу сту дэн таў і су пра цоў ні каў 

ВНУ.

Пар ла мент — 
сур' ёз ная шко ла

Афі цый ная част ка пра цяг ну ла-

ся зу сім не па-афі цый на му: па-пер-

шае, шчы ры мі апла дыс мен та мі, 

а па-дру гое, ад кры тай раз мо вай 

з аў ды то ры яй, пад час якой не бы-

ло за ба ро не ных тэм. Прэ зі дэнт 

ад ка заў на ўсе пы тан ні — ад тых, 

што да ты чы лі ся геа па лі ты кі, да 

аса біс тых. Але пе рад тым Аляк-

сандр Лука шэн ка па пя рэ дзіў: па-

гу та рыць хо ча «ўжы вую».

«Ве да е це, што я не люб лю 

заарга ні за ва нас ці страш на», — 

на га даў кі раў нік кра і ны.

У ад ка зах ён за кра нуў перс пек-

ты вы сіс тэ мы вы шэй шай аду ка цыі, 

па дзя ліў ся сак рэ там, як не ба яц ца 

тэ ле ка ме ры: га лоў нае — шчы ра, 

ад ду шы вы каз ваць свой пункт 

гледжання.

Зай шла га вор ка і пра не аб ход-

насць спор ту для кож на га бе ла ру-

са, а асаб лі ва для кі раў ні ка. І не-

каль кі ра зоў гу ча лі кам плі мен ты ў 

ад рас жа но ча га по лу.

Бу ду чыя кі раў ні кі не маг лі аб-

мі нуць ад ну з са мых ак ту аль ных 

па дзей во се ні — вы ба ры ў пар-

ла мент.

Лі дар дзяр жа вы ўпэў не ны, што 

ў га лоў ным за ка на даў чым ор га не 

кра і ны па він ны быць прад стаў ле-

ны лю дзі роз ных сфер і ўзрос таў, 

у тым лі ку мо ладзь, і пад крэс ліў, 

што сам не стаў бы Прэ зі дэн-

там без во пы ту ра бо ты ў пар ла-

менце.

«Пар ла мент — гэ та вель мі 

сур'ёз ная шко ла бу ду чых кі раў ні-

коў. Ка лі б я не прай шоў у пар ла-

мент, я ні ко лі не быў бы Прэ зі дэн-

там. Я там на ву чыў ся больш, чым 

дзе-не будзь у жыц ці», — па дзя ліў-

ся Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па сут нас ці, пар ла мент з'яў ля-

ец ца пля цоў кай су тык нен ня ідэй. 

Але ка лі там гвалт, ён ім гнен на 

пе рад аец ца і ў гра мад ства. Та му 

сам ён жа дае ба чыць спа кой ны, 

ста біль ны пар ла мент, які бу дзе 

больш ак тыў ны пры аба ро не ін-

та рэ саў гра ма дзян і ра шу чы ў не-

аб ход ныя мо ман ты. «Дрэн на, ка лі 

ней кая праб ле ма — Прэ зі дэнт бя-

жыць на пе ра дзе, яшчэ неш та — 

там зноў Прэ зі дэнт. Гэ та не нар-

маль на, ні ў ад ной дзяр жа ве гэ та-

га ня ма, — за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Гэ так жа пра сцей: 

ся дзі і гля дзі, што Прэ зі дэнт ска жа. 

Трэ ба, каб і ў дэ пу та таў бур лі ла, 

каб яны кі да лі ся на пе рад і аба ра-

ня лі кож ны свай го вы бар шчы ка, а 

ў цэ лым — на род Бе ла ру сі і на шу 

дзяр жа ву».

Кі раў нік кра і ны мяр куе: Бе ла-

русь прый дзе да та го, што і па-

лі тыч ныя пар тыі бу дуць іграць 

знач ную ро лю ў пар ла мен це. Але 

но выя ідэі яшчэ па він ны сфар мі ра-

вац ца. «І ка лі так зда рыц ца, што 

мне да вя дзец ца зай мац ца гэ тым 

пар тый ным бу даў ніц твам (хут чэй 

за ўсё, мы да гэ та га па ды хо дзім), 

я гэ та ра біць бу ду. Гэ та нар маль ны 

пра цэс, ка лі лю дзі ба чаць роз ныя 

пар тыі, роз ных лю дзей, а не толь кі 

ад ну асо бу або не каль кі ча ла век. 

Прый дзем мы да гэ та га. Гэ та важ-

нае пы тан не», — па ве да міў Прэ-

зі дэнт.

«З ЕА ЭС вы хо дзіць 
не бу дзем»

Звяр ну лі ся на су стрэ чы і да 

праб ле мы ЕА ЭС. Шмат лі кія бар'е-

ры так і не змаг лі пе ра адо лець, 

але, на дум ку бе ла рус ка га лі да-

ра, гэ та не пры чы на скла даць ру-

кі. «З ЕА ЭС вы хо дзіць не бу дзем. 

Зма гац ца бу дзем. Ні ку ды ад гэ та га 

не дзе неш ся», — кан ста та ваў ён.

Прэ зі дэнт рас ка заў, як пас ля 

раз ва лу Са вец ка га Са ю за іш лі ін-

тэ гра цый ныя пра цэ сы па між кра-

і на мі — ства ры лі Са юз ную дзяр-

жа ву Бе ла ру сі і Ра сіі і Еў рАзЭС. 

Лі дар кра і ны пра ка мен та ваў і 

пра па но вы «ру хац ца на За хад», 

па кі нуў шы ра сій скі век тар: «Слу-

хай це, а як ад мо віц ца? А ку ды бу-

дзем пра да ваць свае та ва ры? На 

За хад? — за ўва жыў ён. — Што, 

яны на шу пра дук цыю пус цяць на 

свой ры нак? Ні ко лі ў жыц ці. Так, 

нас ні дзе асаб лі ва не ча ка юць. Та-

му гэ та прос та пус тыя раз мо вы. 

З гэ та га мы зы хо дзі лі, фар мі ру ю-

чы Еў рА зЭС».

Пры гэ тым у ЕА ЭС, ас но вай 

яко га з'яў ля ец ца сва бод ны рух 

та ва раў, ка пі та лаў, ра бо чай сі лы і 

па слуг, поў най сва бо ды ня ма ні па 

ад ным з гэ тых кі рун каў. «І вы ве-

да е це, ад куль тор маз. І вы, на пэў-

на, чу е це, ка лі я на па ся джэн нях 

амаль ужо ў ад кры тую, без дып-

ла ма тыч ных фар му лё вак па чы наю 

на зы ваць ві на ва тых. Та му што гэ та 

для нас вель мі важ на», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

Ці ба чыць 
Прэ зі дэнт 
бу ду чы ню кра і ны 
ў ЕС?

Па сло вах Прэ зі дэн та, кі раў ніц-

тва Бе ла ру сі ні ко лі не ду ма ла пра 

ўступ лен не ў Еў ра са юз і не ста ві ла 

та кой мэ ты.

«Са праў ды, ка лі б мы ўсту пі лі 

сён ня ў Еў ра са юз, яны б з на мі 

наогул ні я кіх праб лем не ме лі», — 

ад зна чыў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка-

заў ці ка вы факт: не каль кі гадоў 

та му раз вед ка да ла жы ла яму пра 

ма тэ ры ял, у якім еў ра пей скія спе-

цы я ліс ты ацэнь ва юць Бе ла русь як 

са мую пра су ну тую кра і ну ва Ус-

ход няй Еў ро пе, га то вую без змен 

за ка на даў ства ўсту піць у Еў ра-

саюз.

На ват за ха ван не смя рот на га 

па ка ран ня не ста ла б бар' е рам 

для зно сін.

«Ка жу: на род пра га ла суе — 

ад ме нім. У нас рэ фе рэн дум прай-

шоў. Вы ду ма е це, мне ў ра дасць 

гэ тае смя рот нае па ка ран не, што 

я пад піс ваю, і пас ля рас стрэль ва-

юць ча ла ве ка, гру ба ка жу чы? Ды 

сто га доў гэ та мне трэ ба! Але так 

пра га ла са ваў на род», — кан ста та-

ваў кі раў нік кра і ны.

Бу ду чы ня Зям лі 
пад бе лы мі 
кры ла мі

Ад каз ва ю чы на пы тан ні, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па дзя ліў ся і 

ўлас ным ба чан нем Бе ла ру сі праз 

дзе сяць—двац цаць га доў.

«Каб яна бы ла ў цэнт ры Еў ро пы, 

ста біль най, з не кра ну ты мі гра ні ца-

мі, каб са мі сваё шчас це зда бы ва-

лі, ад чу ва лі. Ха чу ба чыць Бе ла русь 

не за леж най: каб на шы дзе ці маг-

лі, з'е хаў шы ку дысь ці, вяр нуц ца 

на свой ла пік зям лі. Мы на чу жое 

не прэ тэн ду ем — нам сваё трэ ба 

за ха ваць, ці ха, спа кой на. Па сту-

по ва ства ра ю чы свой даб ра быт 

на гэ тай зям лі. Каб больш ні ко лі 

на мі не кі ра ва лі з-пад бі зу на — гэ-

та га лоў нае, што трэ ба за ха ваць. 

Ас тат няе ку пім», — прос та ска заў 

Прэ зі дэнт.

Су стрэ ча са сту дэн та мі і вы-

клад чы ка мі Ака дэ міі кі ра ван ня 

пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі доў жы ла-

ся амаль ча ты ры га дзі ны, але, па 

пры знан ні Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

зу сім не вы клі ка ла стом ле нас ці. 

Больш за тое, кі раў нік кра і ны вы-

ка заў га тоў насць су стра кац ца час-

цей — для агуль най ка рыс ці.

«Бо ка лі мо ладзь — гэ та бу ду-

чы ня, то сту дэн ты — ас но ва лю бой 

дзяр жа вы. Яны бу дуць вы зна чаць 

твар кра і ны ра зам з ты мі, хто іх 

ву чыць. Трэ ба больш мець зно сі ны 

з ма ла ды мі людзь мі. Ка лі пры яз-

джа еш да лю дзей, усё ста но віц ца 

на свае мес цы. Ты ве да еш, што та-

бе ра біць. Ка лі ты ба чыш лю дзей, 

ты атрым лі ва еш ад іх ней кую энер-

гію. Для мя не гэ тыя зно сі ны вель мі 

важ ныя», — пры знаў ся Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Вы се ліць нель га па кі нуць

БУ ДУ ЧЫ НІ


