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Ма са выя бес па рад кі ў Чы лі 
пас ля па вы шэн ня цэн на мет ро

Пра тэс ты, якія пе ра-

рас лі ў бес па рад кі і су-

тык нен ні з па лі цы яй, па-

ча лі ся ў Сант' я га ў мі ну лы 

па ня дзе лак, 14 каст рыч-

ні ка, пас ля та го як кошт 

пра ез ду ў мет ро ў ся-

рэд нім вы рас на 30 пе са 

(4 цэн ты) да мак сі му му ў 850 пе са (1,2 до ла ра). Паз ней 

бес па рад кі аха пі лі і ін шыя га ра ды кра і ны.

У хо дзе ак цый пра тэс ту су праць па вы шэн ня цэн на 

пра езд у мет ро бы ло за тры ма на больш за 1,4 ты ся чы 

ча ла век, 62 су пра цоў ні кі па лі цыі атры ма лі ра нен ні.

Дзе сяць ча ла век за гі ну лі, боль шасць з іх ста лі ах вя-

ра мі па жа раў у ганд лё вых цэнт рах, якія па ча лі ра ба ваць 

пад час бес па рад каў.

У су вя зі з сі ту а цы яй, якая скла ла ся, аб ве шча на над-

звы чай нае ста но ві шча ў ста лі цы і шэ ра гу ін шых га ра доў 

кра і ны. У Сант' я га, Кан сэпсь ё не і Валь па ра і са з 20 каст-

рыч ні ка быў уста ля ва ны ка мен данц кі час. Ня гле дзя чы 

на ўве дзе ныя ме ры, у га ра дах зноў бы лі за фік са ва ныя 

бес па рад кі, ра ба ван ні і вы пад кі ма ра дзёр ства.

Прэ зі дэнт кра і ны Се басць ян Пінь е ра пры няў ра шэн не 

ад мя ніць пла на ва нае па вы шэн не цэн на пра езд у гра мад-

скім транс пар це.

Шцір ліц лепш за ўсё ад па вя дае ўяў лен ням 
ра сі ян пра ідэа льна га па лі ты ка

Га лоў ны ге рой філь ма «Сям нац цаць ім гнен няў вяс ны» са-

вец кі раз вед чык Шцір ліц лепш за ўсё з пер са на жаў ай чын на га 

кі но ад па вя дае ўяў лен ням аб ідэа льным па лі ты ку. Пра гэ та 

свед чаць вы ні кі апы тан ня УЦВГД, апуб лі ка ва ныя ўчо ра.

За та кі ва ры янт вы ка за ла ся 20 % апы та ных. 12 % лі-

чыць, што якас ці, не аб ход ныя ра сій ска му па лі ты ку, лепш 

за ўсё ўва саб ляе ге рой філь ма «Са ба чае сэр ца» пра фе-

сар Пра аб ра жэн скі. На трэ цім мес цы ака за лі ся Да ні ла 

Баг роў з кі на сту жак «Брат» і «Брат-2» і Ма рыя Швя цо ва 

з се ры я ла «Та ям ні цы след ства» (па 11 %). 13 % апы та ных 

не змаг лі ад ка заць на пы тан не.

Ся род якас цяў, не аб ход ных для ідэа льна га па лі ты ка, 

рэ спан дэн ты час цей за ўсё на зы ва лі сум лен насць (44 %), 

аду ка ва насць (31 %), бліз касць да на ро да (26 %), умен-

не эфек тыў на ар га ні за ваць ра бо ту ін шых лю дзей (25 %). 

76 % апы та ных бы лі б га то выя пра га ла са ваць на вы ба рах 

за кі на пер са на жа, най больш ад па вед на га, на іх дум ку, 

воб ра зу ідэа льна га па лі ты ка. 20 % апы та ных не ста лі б 

га ла са ваць за на зва на га імі ге роя.

Ро берт Ке не дзі-ма лод шы: 
у пе ры яд Ка рыб ска га кры зі су ў ЦРУ 
быў «крот», яко га так і не знай шлі

Са вец кая раз вед ка змаг ла ўка ра ніць у ЦРУ ЗША ў 

пе ры яд, які па пя рэд ні чаў Ка рыб ска му кры зі су, свай го 

аген та, вы лі чыць яко га аме ры кан ска му бо ку з тых ча-

соў так і не ўда ло ся. Пра гэ ты эпі зод эпо хі «ха лод най 

вай ны» рас ка заў у ін тэр в'ю пер ша му на мес ні ку ге не-

раль на га ды рэк та ра ТАСС Мі ха і лу Гус ма ну пля мен нік 

аме ры кан ска га прэ зі дэн та Джо на Ке не дзі і сын мі ніст ра 

юс ты цыі, ге не раль на га пра ку ро ра ЗША Ро бер та Ке не-

дзі, асноў на га пе ра га вор шчы ка з аме ры кан ска га бо ку 

пад час Ка рыб ска га кры зі су, пра фе сар Ро берт Ке не-

дзі-ма лод шы.

«Га во ра чы пра са вец ка-аме ры кан скія ад но сі ны, вар та 

ска заць, што ў ЦРУ дзей ні чаў так зва ны «крот»(ука ра нё-

ны агент. — Заўв. рэд.), яко га так і не вы яві лі, — ад зна-

чыў Ро берт Ке не дзі-ма лод шы. — Мы да гэ та га ча су не 

ве да ем, хто гэ та быў».

Па свед чан ні на шчад ка Бо бі Ке не дзі, «крот» па спя хо ва 

пра ца ваў і ў вы ні ку яго дзей нас ці, свое ча со ва пе ра ры-

ва лі ся спро бы аме ры кан скіх спец служ баў аб за вес ці ся 

ўлас ны мі аген та мі ў най вы шэй шых эша ло нах ула ды ў 

СССР. «Як толь кі ЦРУ за сы ла ла сва іх аген таў у Крэмль, 

іх зні шча лі па ін фар ма цыі «кра та». І ў вы ні ку ЦРУ не бы-

ло ні чо га вя до ма аб тым, што ад бы ва ец ца ў Крам лі», — 

заявіў Ро берт Ке не дзі-ма лод шы.

У су вя зі з гэ тым ён пры знаў, што 35-ы прэ зі дэнт ЗША 

Джон Ке не дзі не атрым лі ваў у пе ры яд Ка рыб ска га кры зі-

су, які па чаў ся ў каст рыч ні ку 1962 го да, ні я кіх звес так аб 

пла нах пер ша га сак ра та ра ЦК КПСС, стар шы ні Са ве та 

Мі ніст раў СССР Мі кі ты Хру шчо ва, бо аме ры кан скай раз-

вед цы прос та не ўда ва ла ся зда бы ваць та кія звест кі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пра гэ та за явіў 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на су стрэ чы 

з ра сій скай 

дэ ле га цы яй на ча ле 

з гу бер на та рам рэ гі ё на 

Яў ге нам Куй ва ша вым.

Свярд лоў ская воб ласць, 

ня гле дзя чы на геа гра фіч ную 

ад да ле насць, — тра ды цый-

на на дзей ны і перс пек тыў-

ны парт нёр Бе ла ру сі. Мы 

пра цу ем там даў но і па спя-

хо ва, заўва жыў Аляк сандр 

Лукашэн ка. І жы ха ры рэ гі ё на, 

і лю дзі да лё ка за яго ме жа мі 

доб ра зна ё мыя з бе ла рус кі мі 

пра дук та мі хар ча ван ня, абут-

кам, тэкс ты лем, бы та вой тэх-

ні кай, мэб ляй. Знач ную до лю 

ў аб' ёмах уза ем на га ганд лю 

зай ма юць су мес ныя пра ек ты 

ў га лі не энер ге ты кі. На Ура ле 

вы раб ле на 60 пра цэн таў тур-

бін, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў Бе ла ру сі.

У шэ ра гу перс пек тыў ных 

кі рун каў Аляк сандр Лу кашэн-

ка на зваў ма шы на бу даў ні-

чую га лі ну. Для пры кла ду 

ён пра па на ваў удзел «Бел-

ка мун ма ша» ў ма дэр ні за цыі 

трам ва яў, збор ку ды зель ных 

ру ха ві коў для БелА Заў ра зам 

з ека ця рын бург скай кам па ні-

яй «Сі на ра — Транс парт ныя 

ма шы ны», удзел бе ла рус кіх 

кам па ній у аб наў лен ні га рад-

ско га па са жыр ска га транс-

пар ту, у тым лі ку за кошт 

элект ро бу саў.

Кі раў нік дзяр жа вы так са-

ма рас ка заў пра бе ла рус кія 

на пра цоў кі па ства рэн ні сіс-

тэ мы дыс пет ча ры за цыі рэ-

гу ляр ных га рад скіх транс-

парт ных зно сін, га тоў насць 

кра і ны ўдзель ні чаць у за бес-

пя чэн ні Ура ла сель ска гас-

па дар чай, аў та ма біль най, 

да рож на-бу даў ні чай, ка му-

наль най тэх ні кай.

«У нас ёсць маг чы масць 

для раз віц ця но вых кі рун каў 

су пра цоў ніц тва і ў на ву цы, і ў 

сель скай гас па дар цы, — да-

даў бе ла рус кі лі дар. — Бе ла-

рус кія спе цы я ліс ты так са ма 

пра па ну юць свае ін жы ні рын-

га выя па слу гі пры бу даў ніц-

тве са цы яль ных аб' ек таў, 

аў та да рог, мас тоў, смец це-

пе рап ра цоў чых комп лек саў. 

Я ве даю, вы вель мі шмат бу-

ду е це, у вас вя ліз ныя пла-

ны, вы — адзін з вя ду чых 

рэ гі ё наў па бу даў ніц тве. 

Ка лі вам па трэб на бу дзе 

на ша пад трым ка і да па мо-

га ў гэ тым, ка лі лас ка, «пад 

ключ», ка лі трэ ба. Асаб лі ва 

гэ та ак ту аль на пры пад рых-

тоў цы да Су свет най лет няй 

уні вер сі я ды, якая ў 2023 го-

дзе ад бу дзец ца. У нас ёсць 

пэў ны ў гэ тым пла не во пыт, 

бо мы сё ле та пра вя лі маш-

таб ныя Еў ра пей скія гуль ні, 

лёг ка ат ле тыч ны матч Еў ро-

па—ЗША».

Што да ты чыц ца сель скай 

гас па дар кі, то ў Бе ла ру сі ўжо 

ёсць во пыт па бу даў ніц тве і 

аб ста ля ван ні аг ра комп лек-

саў у паў ноч ных рэ гі ё нах. 

«Я час та пры вод жу ў прык-

лад Са ха лін, гэ та на шмат 

да лей, і там мы ства ры лі 

ўні каль ны для гэ та га рэ гі ё-

на комп лекс, каб па ка заць, 

што там мож на вы раб ляць 

сель гас пра дук цыю і раз ві-

ваць сель скую гас па дар ку. 

Гэ та за кон ча ны комп лекс ад 

вы твор час ці да са цы яль най 

сфе ры», — на га даў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Асоб на  Аляк сандр 

Лукашэн ка спы ніў ся на 

перс пек ты вах су пра цоў ніц-

тва ў гу ма ні тар най сфе ры. 

«Мы вель мі га на рым ся на-

шы мі куль тур ны мі су вя зя-

мі, — пад крэс ліў ён. — Наш 

агуль ны го нар — Ва ло дзя 

Му ля він, яко га я вель мі доб-

ра ве даў, з якім сяб ра ваў. 

Пас ля на цы я на ліс тыч на га 

ча ду (не каль кі га доў у Бе ла-

ру сі і гэ та бы ло) мне прый-

шло ся яго як на ша га, рус ка-

га, ча ла ве ка па ды маць на 

вы шы ню, і я ад ра зу бе ла ру-

сам ска заў, што гэ ты ра сі я-

нін на ву чыў нас раз маў ляць 

на бе ла рус кай мо ве».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на-

га даў пра па да ру нак Свярд-

лоў скай воб лас ці бе ла ру-

сам — пом нік зна ка мі та му 

бе ла рус ка му «пес ня ру», 

ура джэн цу Свярд лоў ска. 

«Мы вель мі ўваж лі ва ад но-

сім ся да па мя ці аб Ула дзі-

мі ру Му ля ві не, пад трым лі-

ва ем яе. Уся яго твор часць 

да гэ туль гу чыць у Бе ла ру сі, 

быц цам ён жы вы», — ска-

заў ён.

На пры кан цы ві таль най 

пра мо вы кі раў нік дзяр жа вы 

вы ка заў спа дзя ван не, што 

ў хут кім ча се ўза ем ны ган-

даль мо жа пе ра вы сіць рэ-

корд 2012 го да — 600 міль ё-

наў до ла раў. Ён пра па на ваў 

дэ та лё ва аб мер ка ваць кан-

крэт ныя шля хі для да сяг-

нен ня гэ тай мэ ты і на зваў 

Бе ла русь і Свярд лоў скую 

воб ласць — апо ра мі Са юз-

най дзяр жа вы.

У сваю чар гу гу бер на-

тар Свярд лоў скай воб лас ці 

заўва жыў, што чле ны дэ ле-

га цыі, у скла дзе якой зна-

хо дзяц ца за ка нат вор цы, мі-

ніст ры, прад стаў ні кі біз не су, 

спе цы я ліс ты бу даў ні чай і 

ІТ-сфе ры, ужо пра вя лі па пя-

рэд нія пе ра мо вы з бе ла рус-

кі мі парт нё ра мі аб раз віц ці 

і ўма ца ван ні двух ба ко ва га 

су пра цоў ніц тва. «Ад но сі ны 

па між Свярд лоў скай воб-

лас цю Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

і Бе ла рус сю заў сё ды бы лі 

пры кла дам шчы рай друж-

бы і шчы ра га ру ху на су страч 

ад но ад на му», — ска заў Яў-

ген Куй ва шаў.

Гу бер на тар да даў, што 

дэ ле га цыя пры еха ла ў Мінск 

з не каль кі мі кан крэт ны мі 

пра па но ва мі па раз віц ці су-

пра цоў ніц тва, у тым лі ку ў 

га лі не ма шы на бу да ван ня. 

«Для нас Бе ла русь сён-

ня, як заў сё ды, з'яў ля ец ца 

стра тэ гіч ным парт нё рам, — 

ска заў ён. — Асаб лі вы кі ру-

нак — пра мыс ло вая ка а пе-

ра цыя».

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

УРАЛЬ СКІЯ ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ
Та ва ра аба рот па між Свярд лоў скай воб лас цю Ра сіі і Бе ла рус сю 

мо жа ўста на віць но вы рэ корд

 У тэ му
У раз мо ве з жур на ліс та мі гу бер на тар 

Свярд лоў скай воб лас ці на га даў пра план 

па па ве лі чэн ні і па шы рэн ні су пра цоў ніц-

тва, які быў на ме ча ны ў 2014 го дзе, пад-

час яго пер шай су стрэ чы з Аляк санд рам 

Лу ка шэнкам. Па яго сло вах, рэа лі за цыя 

пла на пры нес ла плён: ле тась уза ем ны та-

ва ра аба рот уз рос на 18,3 пра цэн та, та кая 

ж ды на мі ка за хоў ва ец ца сё ле та.

Па пя рэд нія да моў ле нас ці, да сяг ну тыя 

пад час гэ та га ві зі ту, звя за ны з ма шы-

на бу да ван нем. Яў ген Куй ва шаў па ве-

да міў жур на ліс там, што Бе лАЗ з ру ха-

ві ком ураль скай вы твор час ці прай шоў 

вы пра ба ван ні і ўжо з'е хаў пра ца ваць на 

кар' ер.

Ці ка віць свярд лаў чан ка му наль ная тэх-

ні ка. Па-ра ней ша му 60 пра цэн таў тэх ні кі 

для аг ра пра мыс ло ва га комп лек су за куп-

ля ец ца ў Бе ла ру сі, па шы рэн не лі ней кі тут 

не пры пы ня ец ца.

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Ра сіі 

ў нашай краіне Дзміт рый Ме зен цаў на зваў 

Бе ла русь ад ным з лі да раў па ста наў лен ні 

но вых ін сты ту таў раз віц ця, а Парк вы со кіх 

тэх на ло гій — уні каль ным пра ек там з над звы-

чай ны мі льго та мі. На дум ку па сла, ліч ба ві за-

цыя — яшчэ адзін пункт су да кра нан ня па між 

Бе ла рус сю і Свярд лоў скай воб лас цю.

 Да ве да ма
Пы вы ні ках 2018 го да та ва ра аба рот па між Бе ла рус сю 

і Свярд лоў скай воб лас цю пе ра вы сіў 431 міль ён до ла раў. 

У сту дзе ні — жніў ні 2019 го да ўза ем ны ган даль склаў 

амаль 306 міль ё наў до ла раў.

Ад лег ласць па між Мінск ам і Ека ця рын бур гам — амаль 

2,5 ты ся чы кі ла мет раў. Пра мых авія рэй саў ня ма, да ро га 

на цяг ні ку зай мае ка ля двух су так.

Ме дый ны дыя лог 
на пя рэ дад ні ві зі ту
Аляк сандр Лу ка шэн ка даў ін тэр в'ю 

най буй ней ша му ка зах стан ска му ін фар ма генц тву
Пе рад афі цый ным ві зі там кі раў ні ка Бе ла ру сі ў Ка-

зах стан, які за пла на ва ны на 24—25 каст рыч ні ка, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў на пы тан ні ін фар ма-

цый на га агенц тва «Ха бар», са ма га буй но га ў Ка зах-

ста не. Уз ня тыя тэ мы да ты чы лі ся ў тым лі ку ба чан ня 

Прэ зі дэн та перс пек тыў раз віц ця ганд лё ва-эка на-

міч ных ад но сін па між дзяр жа ва мі, у пры ват нас ці 

маг чы мас ці за куп кі ка зах стан скай наф ты і па ве лі-

чэн ня па ста вак бе ла рус кіх пра дук таў.

На пы тан не, ці за ха ва ец ца пе ра ем насць у ад но сі нах па-

між дзяр жа ва мі, Прэ зі дэнт даў ад на знач на ста ноў чы ад каз. 

«Вы зга да лі но ва га Прэ зі дэн та Ка зах ста на. Вы ве да е це, 

уся яго па лі ты ка — на пра цяг тых пра цэ саў, якія не толь кі 

па між Бе ла рус сю і Ка зах ста нам на ме ча ны, а на раз віц цё 

на ша га агуль на га эка на міч на га са ю за. Ка сым-Жа март Та-

ка еў — гэ та не прос та ча ла век, які мо жа пра доў жыць, ён 

мо жа пры мно жыць рэа ліі, якія іс ну юць у на шых ад но сі нах. 

Ёсць ас но ва, ёсць мэ та, і мы яе бу дзем пры трым лі вац ца. 

Па вер це, мы пры ба вім, у нас ад но сі ны бу дуць яшчэ леп-

шыя», — вы ка заў упэў не насць бе ла рус кі лі дар.

Зай шла га вор ка і пра бу ду чы ню ЕА ЭС. Аляк сандр 

Лука шэн ка пе ра ка на ны, што гэ тая ін тэ гра цыя ад бы ла-

ся, пры зна ная шмат лі кі мі дзяр жа ва мі све ту, якія хо чуць 

су пра цоў ні чаць з са юзам. Але ў той жа час ёсць ма са 

праб лем, якіх быць не па він на.

«Асаб лі ва вось гэ тыя бар' е ры. Мы му сім на шы прад-

пры ем ствы ста віць у роў ныя ўмо вы. Не па він на мац ней-

шая кра і на ства раць для сва іх прад пры ем стваў най больш 

вы гад ныя ўмо вы і тар пе да ваць па стаў кі пра дук цыі, да пус-

цім, з Бе ла ру сі на ра сій скі ры нак ці ка зах стан скі, ці ін шыя 

ней кія рын кі. Ка лі мы ства ра ем са юз, зна чыць, трэ ба пра-

соў вац ца на пе рад», — лі чыць Прэ зі дэнт.

Ён ад зна чыў: да гэ туль іс нуе па мыл ко вы тэ зіс пра тое, 

што Еў ра пей скі са юз ства раў ся дзе ся ці год дзя мі, а ЕА ЭС 

толь кі з'я віў ся і та му не мо жа ад ра зу стаць моц ным, аў-

та ры тэт ным. Але, на га даў Аляк сандр Лу ка шэн ка, Еў ра-

пей скі са юз — гэ та роз ныя кра і ны, якія не ме лі до све ду 

су мес на га жыц ця, як пост са вец кія рэс пуб лі кі. «Мы ж жы лі 

ў ад ной кра і не, у нас ве лі зар ны во пыт! — ад зна чыў Прэ зі-

дэнт. — У нас вось гэ та ас но ва, у нас адзі ная мо ва, у нас 

шмат агуль на га. Та му мы гэ тым шля хам мо жам прай сці 

хут чэй за Еў ра пей скі са юз. Так, мы па він ны ба чыць: што 

ў іх не атры ма ла ся, і не ра біць па мы лак. Трэ ба ву чыц ца 

на чу жых па мыл ках. Але іс ці мы мо жам больш хут ка, та му 

што ў нас больш до све ду».

Пас ля ін тэр в'ю стар шы ня праў лен ня агенц тва «Ха бар» 

Яр лан Бяк хо жын рас ка заў жур на ліс там аб раз мо ве з Прэ-

зі дэн там.

«Вель мі ці ка вы су раз моў нік, які пад куп ляе ў гу тар цы 

сва ёй шчы рас цю, што ўво гу ле не ха рак тэр на для па лі ты-

ка... Ду маю, што ка лі ней кі апа нент па чы нае з ім спра чац-

ца, праз ней кі час ста но віц ца пры хіль ні кам, — на столь кі 

шчы ра і пе ра ка наў ча ён мо жа рас каз ваць. Та му раз мо-

ва ад бы ла ся вель мі жы вая, ці ка вая, па зна валь ная», — 

падзяліў ся ўра жан ня мі ён.

Кі раў нік агенц тва рас ка заў, што пад час ін тэр в'ю пра-

гу ча лі і пы тан ні аса біс та га ха рак та ру: на прык лад, што 

ад бы ва ец ца з ура джа ем буль бы і ка ву ноў, са бра ным Прэ-

зі дэн там Бе ла ру сі. Ад па вед нае ві дэа, рас паў сю джа нае 

праз сац сет кі, ім гнен на ста ла па пу ляр ным у Ка зах ста не.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


