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Уз ро вень тэ ра рыс тыч най па гро зы 
ў Вя лі ка бры та ніі не бу дзе па вы ша ны

Пра гэ та пас ля за вяр шэн ня па ся джэн ня над звы чай на га 
ўра да ва га ка мі тэ та КОБ РА за яві ла прэм' ер-мі ністр Вя лі ка-
бры та ніі Тэ рэ за Мэй. «Быў уста ля ва ны сур' ёз ны ўзро вень 
тэ ра рыс тыч най па гро зы ў Злу ча ным Ка ра леў стве на пэў-
ны пе ры яд ча су, ён за ста нец ца ня змен ным», — ска за ла 
кі раў нік ура да. Як вя до ма, у се ра ду ў цэнт ры бры тан скай 
ста лі цы не вя до мы муж чы на на ехаў на пе ша хо даў, а за тым 
на кі нуў ся з на жом на па лі цэй ска га. Ад каз насць за тэ ракт 
узя ла на ся бе гру поў ка «Іс лам ская дзяр жа ва». У вы ні ку яго 
за гі ну лі чац вё ра ча ла век, ка ля 40 па цяр пе лі.

Экс парт бра зіль ска га мя са за ты дзень 
змен шыў ся ў 850 ра зоў

Што дзён ны аб' ём экс пар ту бра зіль скай жы вё ла га доў-
чай пра дук цыі ска ра ціў ся на фо не скан да лу, які раз га рэў ся 
ва кол вы пад каў па ступ лен ня ў про даж ня якас на га мя са ад 
мяс цо вых вы твор цаў. У кан цы мі ну ла га тыд ня па лі цыя кра і-
ны арыш та ва ла больш за 30 удзель ні каў буй ной зла чын най 

гру поў кі, якая зай ма ла ся про да жам пра тэр мі на ва ных пра-
дук таў хар ча ван ня, у пер шую чар гу мя са. Як па ве да мі лі ў 
пра ва ахоў ных ор га нах, гэ тая спец апе ра цыя ста ла са май 
маш таб най у гіс то рыі кра і ны — у ёй пры ня лі ўдзел ка ля 1,1 
тыс. вар та вых пра ва па рад ку.

Ме тэа ро ла гі вы пус ці лі ат лас 
з 12 но вы мі ты па мі аб ло каў

Ся род ін шых у но вае вы дан не 
ат ла са — пер шае за 30 га доў — 
тра пі лі вель мі не звы чай ныя аб ло кі, 
па доб ныя на мар скія хва лі, ка лі на 
іх гля дзець з-пад ва ды. Упер шы ню 
яны бы лі сфа та гра фа ва ны ў 2006 го дзе ў аме ры кан скім 
шта це Ая ва. У па поў не ны спіс бы лі так са ма ўклю ча ны і аб-
ло кі, якія на гад ва юць фор май тру бу, што цяг нец ца ўздоўж 
лі ніі га ры зон ту. На ву коў цы ка жуць, што аб на віць ат лас 
да па маг лі фа та гра фіі, зроб ле ныя шмат лі кі мі ме тэа ро ла га-
мі-ама та ра мі на свае смарт фо ны. Акра мя аб ло каў, у ат лас 
так са ма ўклю ча ны звест кі пра рэд кія ві ды вя сё лак, снеж ныя 
смер чы і град.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

ПРЭ ЗІ ДЭНТ ГА РАН ТУЕ: 
МІР І СПА КОЙ У КРА І НЕ БУ ДЗЕ ЗА ХА ВА НЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Мно га бы ло раз ва жан няў і раз моў — ра біць гэ-
тую на ра ду ад кры тай, за кры тай... Я пры трым лі ва ю ся 
ад на го пунк ту гле джан ня: мы ні чо га ні ад ка го не па-
він ны за кры ваць. На коль кі гэ та маг чы ма, мы па він ны 
сум лен на, ад кры та аб мяр коў ваць тыя пы тан ні, якія 
хва лю юць на шых лю дзей і, на ту раль на, не мо гуць не 
хва ля ваць нас. Вось увесь ад каз на не ка то рыя пе ра-
сця ро гі, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка на па чат ку 
на ра ды.

Кі раў нік дзяр жа вы пра ка мен та ваў сі ту а цыю, якая, 
як ён сам пры знаў ся, ста віць яго ў ня ём кае ста но-
ві шча, — ка лі на пя рэ дад ні пэў ных па дзей ула ды як 
быц цам бы па чы на юць не ка га за па лох ваць. «Ба чу, 
што хо дзіць та кая ша лё ная дум ка ў ка гось ці. Я гэ тым 
спа да рам ха чу ска заць, што ўла да сён ня аб са лют на 
ні ко га не ба іц ца. Асаб лі ва што да ты чыц ца Прэ зі дэн та. 
Мы пра во дзім сум лен ную, ад кры тую па лі ты ку», — за-
явіў кі раў нік дзяр жа вы

Ула да змаг ла збе раг чы кра і ну, яе су ве рэ ні тэт, і гэ та 
пра мно гае га во рыць.

— Мы не рас кра лі кра і ну, не рас цяг ну лі яе на ка-
вал кі, мы не раз да лі ўлас насць, хоць сёй-той унут-
ры і асаб лі ва звон ку ма рыць па дзя ліць тут сёе-тое. 
Мы пра во дзі лі тую па лі ты ку, якую абя ца лі пад час 
прэ зі дэнц кіх вы ба раў. Тым не менш не як не пры ем-
на чуць, што мы не ка га пу жа ем, — пры знаў ся Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Я ха чу ска заць, што мы ні ко-
га не пу жа ем і пу жаць не бу дзем. Але мы бу дзем 
вель мі жорст ка кі ра вац ца вы ка нан нем за ко наў і 
Кан сты ту цыі кра і ны. Мы ні ко му не за кры ва ем рот, 
я ўжо ка заў пра гэ та, але крок уле ва, крок упра ва ад 
за ко на бу дзе са мым жорст кім чы нам перапыняцца.

Ча му? Бе ла русь — спа кой ная, утуль ная кра і на з 
пры го жы мі, чыс цень кі мі га ра да мі і вёс ка мі, дзе мож на 
доб ра жыць і га да ваць дзя цей. Але за ха ван не ўся го 
гэ та га, і тых жа спа кою, бяс пе кі ў пры ват нас ці, да ец ца 
ня прос та, за зна чыў кі раў нік дзяр жа вы і рэ зю ма ваў:

— Ка лі мы не дзе па ру шым гэ ты па ра дак, заўт ра 
бу дзе так, як у на шых су се дзяў. Ка лі нех та хо ча гэ та-
га — а та кія ёсць, ня хай мі зэр, але ёсць, — яны па він ны 
ра зу мець, што мы, ні ко га не за пуж ва ю чы, за клі чам іх 
да па рад ку.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Каб бацькам 
была палёгка

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Трэ цяе: дзет кі-ін ва лі ды роз ныя — ёсць пер шая, дру гая, 
трэ цяя і чац вёр тая сту пе ні стра ты зда роўя. Най больш скла-
да ныя — гэ та апош нія дзве. Сён ня гэ тыя дзе ці пры да сяг нен ні 
трох га до ва га ўзрос ту атрым лі ва юць да па мо гі. Мы бу дзем 
раз гля даць па праў ку, згод на з якой тым, хто да гля дае дзя-
цей трэцяй і чацвёртай сту пе няў стра ты зда роўя, да па мо га 
бу дзе па вя лі ча на на 20 пра цэн таў па да сяг нен ні імі 18 га доў. 
Чац вёр тае: атры ман не да па мо гі па ча со вай не пра ца здоль нас-
ці — баць кі бу дуць атрым лі ваць да па мо гу, ка лі дзі ця-ін ва лі да 
ад пра ві лі ў са на то рый або на ме ды цын скую рэ абі лі та цыю.

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не: сён ня пра ва на атры ман не да па-
мо гі па ця жар нас ці і ро дах ма юць толь кі жан чы ны, якія ста лі на 
ўлік да 12 тыд няў ця жар нас ці ў дзяр жаў ных ар га ні за цы ях ахо вы 
зда роўя. У за ко на пра ек це пра ду гле джа ны вы пла ты ў вы пад ку 
зва ро ту і ў не дзяр жаў ныя ар га ні за цыі, але толь кі ка лі жан чы на 
ста не на ўлік да 12 тыд няў і бу дзе вы кон ваць усе рэ ка мен да цыі 
ўра ча. Акра мя та го, удак лад ня юц ца ка тэ го рыі гра ма дзян, якія 
мо гуць атрым лі ваць да па мо гу, а так са ма ўвод зяц ца да дат ко-
выя ўмо вы для атры ман ня. А ме на ві та — тэр мін пра жы ван ня 
баць коў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў вы пад ку на ра джэн ня дзі ця ці 
за ме жа мі кра і ны. Ён па ві нен быць не мен шы за 6 ме ся цаў у 
ме жах го да, які па пя рэд ні чае на ра джэн ню дзі ця ці. І апош няе: 
мы пра па ну ем па вы сіць па мер да па мо гі па ця жар нас ці і ро дах у 
тых вы пад ках, ка лі яе па мер быў мен шы, чым су ма да па мо гі па 
до гля дзе дзя цей ва ўзрос це да трох га доў за пе ры яд з мо ман ту 
на ра джэн ня дзі ця ці па дзень, на які вы пла ча на да па мо га па ця-
жар нас ці і ро дах, — на прык лад, ка лі жан чы на да на ступ лен ня 
ця жар нас ці не пра ца ва ла, бы ла сту дэнт кай.

— Вя лі кая коль касць пра па ноў звя за на з не аб ход нас цю 
ўдас ка на ліць ця пе раш ні за кон?

— Я не ска за ла б, што ў на шым за ка на даў стве ёсць не да-
хо пы. Лю бы за ко на пра ект па ві нен быць гнут кай сіс тэ май мер, 
якая ад люст роў вае рэ аль ную дэ ма гра фіч ную і са цы яль ную 
сі ту а цыю па кра і не. У 2013 го дзе, ка лі пры ма лі ся апош нія 
зме ны, бы ла ін шая мэ та — па вы сіць на ра джаль насць, якая 
па вы ні ку бы ла да сяг ну тая. А ця пер мы пра па ну ем па праў кі, 
якія на спе лі на сён няш ні мо мант. Гэ та зна чыць ідзе па сту по-
вае па вы шэн не са цы яль най да па мо гі дзяр жа вы тым сем' ям, 
якія ма юць па трэ бу ў гэ тай да па мо зе.

— Згод на з за ко на пра ек там удак лад ня юц ца ка тэ го рыі 
асоб, якія мо гуць атрым лі ваць са цы яль ную да па мо гу. У 
чым сут насць змен?

— На сён ня пра ва на да па мо гу ма юць гра ма дзя не Бе ла ру сі, 
якія па ста ян на пра жы ва юць на на шай тэ ры то рыі, за меж ныя 
гра ма дзя не, асо бы без гра ма дзян ства, а так са ма гра ма дзя не 
ін шых дзяр жаў і лю дзі без гра ма дзян ства, якія ча со ва пра жы-
ва юць і на якіх рас паў сюдж ва ец ца дзяр жаў нае са цы яль нае 
стра ха ван не, а яны вы плач ва юць уз но сы на гэ тае стра ха ван не. 
Ка лі да па мо га не вы плач ва ец ца? Згод на з дзей ным за ка на-
даў ствам, ка лі дзе ці пра жы ва юць за ме жа мі Бе ла ру сі — акра-
мя дзя цей дып ла ма тыч ных і кон суль скіх ра бот ні каў. Так са ма 
пра ва на да па мо гу не рас паў сюдж ва ец ца на дзя цей-сі рот, 
якія зна хо дзяц ца на дзяр жаў ным за бес пя чэн ні ў дзі ця чых ін-
тэр на тах, да мах, пры ём ных сем' ях. У но вым за ко на пра ек це 
пра пі са на: ка лі дзе ці ву чац ца на дзён най фор ме на ву чан ня за 
мя жой Бе ла ру сі, то да па мо га баць кам на іх не вы плач ва ец ца. 
Не бу дзе вы плач вац ца да па мо га баць кам, ка лі іх дзе ці зна хо-
дзяц ца ў да мах дзі ця ці або ўста но вах аду ка цыі з круг ла су тач-
ным рэ жы мам зна хо джан ня, а так са ма ка лі яны зме шча ны ў 
ста цы я нар ныя ўста но вы са цы яль на га аб слу гоў ван ня.

— Па мер да па мог бу дзе па вя лі ча ны?
— Да 2016 го да ў Бе ла ру сі на ту раль нае змян шэн не на-

сель ніц тва пе ра ва жа ла над на ту раль ным пры рос там. Кі раў нік 
дзяр жа вы ня даў на па ста віў за да чу, каб на сель ніц тва па вя лі-
чы ла ся да 20 міль ё наў, — і гэ та вы дат ная за да ча. Та му мы і 
пра па ноў ва ем па вя лі чыць па мер да па мог. Гэ та зна чыць для 
сты му ля ван ня ў тым лі ку на ра джаль нас ці, каб сем'і маг лі паў-
на вар тас на ўдзель ні чаць у вы ха ван ні дзя цей.

Да рэ чы, пра вы ха ван не. Ня даў на на ша ка мі сія пры ма ла 
ўдзел у ра бо чай гру пе Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба-
ро ны. Па ча ла ся пра пра цоў ка та ко га пы тан ня, як атры ман не 
аба вяз ко ва га са цы яль на га вод пус ку баць кам пры на ра джэн ні 
дзі ця ці. Гэ та ро біц ца для та го, каб баць ка пры маў удзел у 
вы ха ван ні дзя цей з на ра джэн ня. Сён ня ра бо чая гру па аб-
мяр коў вае тэр мі ны та ко га вод пус ку — у Шве цыі, на прык лад, 
гэ та 10 дзён. Так са ма вы ву ча ец ца, ка лі лепш да ваць та кі вод-
пуск — ад ра зу пас ля на ра джэн ня або на пра ця гу не каль кіх 
ме ся цаў. Трэ ба ра зу мець, што муж чы на і сён ня мо жа ўзяць 
та кі вод пуск, але толь кі за свой кошт. А ў бу ду чы ні ён аба вяз-
ко ва змо жа атры маць маг чы масць да па ма гаць жон цы, пры 
гэ тым ма ю чы дзяр жаў ную пад трым ку. Як ба чы це, дзяр жа ва 
не толь кі па вя ліч вае па мер да па мо гі, але і са дзей ні чае паў-
на вар тас на му раз віц цю сям'і.

— Ка лі за ко на пра ект мо жа ўсту піць у сі лу?
— Пер шыя два ар ты ку лы за ко на пра ек та за пра цу юць з 

пер ша га лі пе ня 2017 го да. Гэ та ар ты кул пра пра ва на дзяр-
жаў ную да па мо гу сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей, а дру гі 
ар ты кул — за ка на даў ства аб дзяр жаў ных да па мо гах. Усе 
ас тат нія ар ты ку лы — з мо ман ту афі цый на га апуб лі ка ван ня 
да ку мен та. Па праў кі аб па рад ку вы лі чэн ня да па мог па до гля-
дзе дзя цей да трох га доў ус ту пяць у сі лу з пер ша га лю та га 
2018 го да.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by

Дыя лог па між на шай дзяр жа вай і 
Са ве там Еў ро пы ідзе з 1992 го да. 
Бы лі ча сы, ка лі кан так ты амаль 
пры пы ня лі ся, але сён ня дыя лог 
раз ві ва ец ца не толь кі па сту по ва 
і ак тыў на, але і раў на праў на. Учо-
ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка су стрэў ся з дак лад чы-
кам па Бе ла ру сі Ка мі сіі па па лі тыч-
ных пы тан нях і дэ ма кра тыі Пар ла-
менц кай асамб леі Са ве та Еў ро пы 
(ПА СЕ) Анд рэа Ры го ні.

— Перш за ўсё ха чу вам па дзя ка ваць 
за тое, што вы ра за бра лі ся ў сі ту а цыі ў 
Бе ла ру сі і на стро е ны на тое, каб у лю бым 
пра цэ се быў па зі тыў, — ска заў Прэ зі дэнт, 
ві та ю чы гос ця. — Та кіх па лі ты каў сён ня 
ма ла, кож ны пе ра сле дуе ней кія мэ ты, але 
вы пе ра сле ду е це вы са ка род ныя мэ ты. 
Вы са дзей ні ча е це зблі жэн ню па зі цый на-
ват са мых ан та га ніс тыч ных сіл. Ня гле дзя-
чы на роз на га лос сі па пэў ных па лі тыч-
ных пы тан нях, якія іс ну юць па між на мі 
і са юзам, усё-та кі вы імк ну лі ся на даць 
на шым ад но сі нам пэў ную па зі тыў ную ды-
на мі ку. Вось за гэ та я вам удзяч ны.

Трэ ба ска заць, што кі раў нік пар ла-
менц кай дэ ле га цыі Іта ліі ў ПА СЕ, на мес-
нік стар шы ні ПА СЕ Анд рэа Ры го ні ўжо 
дру гі раз вы сту пае дак лад чы кам па Бе-
ла ру сі. Пер шая яго та кая мі сія цяг ну ла ся 
з 2007 па 2009 год. Ме на ві та ў той пе ры-
яд з'я ві лі ся пе рад умо вы для па сту по ва га 
«раз ма рож ван ня» ад но сін на шай кра і ны 
і гэ тай пар ла менц кай ар га ні за цыі. Та ды 
па вы ні ках пра цы Анд рэа Ры го ні пад рых-
та ваў дак лад, у якім змя шчаў ся пры зыў 
ад на віць ста тус «спе цы яль на за про ша-
на га» для На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-
сі без ні я кіх па пя рэд ніх умоў. Дру гі раз 
італь ян скі дэ пу тат за няў пост дак лад чы-
ка па Бе ла ру сі ў 2014 го дзе, гэ тая яго 
мі сія пра цяг ва ец ца і па сён ня.

— Вель мі важ на, што вы ра зу ме е це, у 
якой сі ту а цыі сён ня зна хо дзіц ца Бе ла русь 
і на коль кі ча сам скла да на на ват на прын-
цы пах раз ві той дэ ма кра тыі Еў ра пей ска га 
са ю за ў Бе ла ру сі дзей ні чаць, — ад зна чыў 
кі раў нік кра і ны. — Усё гэ та не так прос-
та. Мы час та ка жам пра тое, што вы ва 
ўмо вах ця пе раш няй па лі тыч най сіс тэ мы 
жы вя це ўжо, ві даць, не каль кі ста год дзяў. 
А мы яшчэ вель мі ма ла дыя для та го, каб 

пра ца ваць на ва шым уз роў ні, — гэ та па-
пер шае. А па-дру гое, трэ ба ра зу мець, 
што ў кож най дзяр жа вы ёсць свая спе-
цы фі ка. Та му ўся ля кія пы тан ні па лі ты кі, 
дып ла ма тыі, дэ ма кра тыі трэ ба ўсё-та кі 
пе ра лам ляць праз тую спе цы фі ку, у якой 
зна хо дзіц ца тая ці ін шая дзяр жа ва, у тым 
лі ку на ша.

У той жа час сён ня па між Бе ла рус сю 
і ПА СЕ ёсць дыя лог.

— Мы па ўсіх пы тан нях, якія ў вас вы-
клі ка юць тры во гу, вя дзём дыя лог. Мы 
на сён няш ні дзень не ся дзім кож ны за 
сва ім пло там, а раз маў ля ем. Гэ та ўжо 
вя лі кая спра ва. У дыя ло гу, я ду маю, на-
ра джа ец ца іс ці на, і з ча сам гэ та іс ці на 
бу дзе і ў на шых ад но сі нах.

Анд рэа Ры го ні па дзя ка ваў Прэ зі дэн-
ту Бе ла ру сі за маг чы масць аса біс тай 
су стрэ чы. Па сло вах дак лад чы ка, яна 
не толь кі па каз вае, што на ша дзяр жа ва 
ад кры та да дыя ло гу, але і свед чыць пра 
вель мі цёп лае і па зі тыў нае стаў лен не 
Бе ла ру сі да пра цэ су раз віц ця ад но сін з 
Са ве там Еў ро пы і Еў ро пай у цэ лым.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

ДЫЯ ЛОГ ТРЭ БА ПРА ЦЯГ ВАЦЬ
Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з дак лад чы кам па Бе ла ру сі ад ПА СЕ

Ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi 

з Ал маз бе кам Атам ба е вым
Ал маз бек Атам ба еў за пра сiў Аляк санд ра Лу ка шэн ку на па-

ся джэн не Вы шэй ша га Еў ра зiй ска га эка на мiч на га са ве та для 
аб мер ка ван ня ак ту аль ных пы тан няў i праб лем. Чар го вы са мiт 
лi да раў кра iн Еў ра зiй ска га эка на мiч нага са ю за за пла на ва на 
пра вес цi ў кра са вi ку-маi 2017 го да ў Бiш ке ку.

На па рад ку дня пад час тэ ле фон най раз мо вы кi раў нi коў 
дзяр жаў так са ма бы лi пы тан нi двух ба ко вых ад но сi н, у пры-
ват нас цi па шы рэн ня ганд лё ва-эка на мiч на га су пра цоў нiц тва. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка i Ал маз бек Атам ба еў вы ка за лi ўза ем-
ную за цi каў ле насць у да лей шым на рошч ван нi аб' ёмаў ганд-
лё ва-эка на мiч на га су пра цоў нiц тва па мiж дзвю ма кра i на мi, 
па ве дам ляе прэс-служ ба бе ла рус ка га лi да ра.

� КА МЕН ТА РЫІ Ў ТЭ МУ
ДЭ МАН СТРУ ЕМ ЕЎ РА ПЕЙ СКАСЦЬДЭ МАН СТРУ ЕМ ЕЎ РА ПЕЙ СКАСЦЬ

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па аду ка цыі, 
куль ту ры і на ву цы Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Ігар МАР ЗА ЛЮК:

— Ка лі едзеш з аэ ра пор та, мож на ўба чыць 
та кі біл борд: ля ціць ча ра да бус лоў і на пі са на 
«па ра дак ва ўсім». Гэ та тое, што ха рак та ры зуе 
Бе ла русь. Са ма дыс цып лі на і здоль насць ра біць 
неш та для сва ёй кра і ны. Чыс ці ня на ву лі цах — 
гэ та чыс ці ня ў па мкнен нях. І гэ та за слу га дзяр-

жа вы і ін сты ту таў, якія гэ тым зай ма юц ца. Ве да е це, як у дэ 
Сент-Эк зю пе ры: пра чнуў ся зран ку — пры бя ры сваю пла не ту. 
Дык вось, Бе ла русь заў сё ды пры во дзіць у па ра дак сваю част ку 
пла не ты. Та кім чы нам мы дэ ман стру ем еў ра пей скасць.

Іван СА ВЕР ЧАН КА, док тар фі ла ла гіч ных 
на вук, пра фе сар, ды рэк тар Ін сты ту та лі та ра-
ту раз наў ства імя Ян кі Ку па лы На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі:

— У нас з даў ніх ча соў доб рая тра ды цыя 
та ле рант нас ці: лю дзі спа кой на ста вяц ца да ін-
шых лю дзей. Але для та го, каб пра яў ляць гэ тую 
якасць, па він ны быць ад па вед ныя бяс печ ныя 
ўмо вы. І з гэ тым у апош нія двац цаць га доў, на 

мой по гляд, дзяр жа ва спраў ля ец ца. Для вы ха ван ня куль ту ры 
ор га наў бяс пе кі, пра ва аба рон чых ор га наў, мі лі цыі, пра ку ра ту-
ры так са ма зроб ле на шмат. Я мно гіх з іх прад стаў ні коў ве даю, 
вы сту паю з лек цы я мі пе рад імі. Сён ня гэ та аду ка ва ныя, вы ха-
ва ныя, куль тур ныя лю дзі.

Тэ рак ты, вы бу хі ў Еў ро пе да па ма га юць нам аца ніць гэ тыя 
да сяг нен ні. На ву коў цы з тых жа еў ра пей скіх кра ін гля дзяць на 
нас як на ўзор у гэ тым пла не. Бо ка лі за хоў ва ец ца спа кой, та ды 
ёсць і ўмо вы для на ву ко ва га і твор ча га рос ту. Ня даў на гу та рыў 
з на шы мі ма ла ды мі людзь мі, аб мяр коў ва лі з імі сі ту а цыю ва 
Укра і не, і хтось ці вы ка заў дум ку, што там не ха пае та ко га па-
рад ку, як у на шай кра і не. Не ха пае та го ча ла ве ка, хто змог бы 
яго на вес ці.

Але пры ўсім ста ноў чым трэ ба спа кой на ста віц ца да кры ты кі, 
бо не бы вае ўсё ідэа льна. Гэ та да ты чыц ца кож най сфе ры жыц ця: 
куль ту ры, на ву кі, аду ка цыі. Усе мы ра зам па він ны дбаць і пра іх, 
і пра бяс пе ку. Гэ та му сіць быць агуль ны кло пат бе ла ру саў.


